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НАОСТАНОК

Хрещатик 8 вересня 2009

Í³ìåöüêà åêñïàíñ³ÿ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 8 âåðåñíÿ

Ó ï’ÿòíèöþ â³äêðèëàñÿ ÷åðãîâà âèñòàâêà
Ludmila Bereznitska&Partner Gallery

Ôîòî Ìàêñèìà Á²ËÎÓÑÎÂÀ

5.00 — 13.20. Період осмічної порожнечі. Від ладіть серйозні справи і зосередьтеся на завершенні то о, що розпочали раніше.
13.20 — 24.00. О реслюйте плани на майб тнє, детально все
прорахов йте, ос іль и братися за неви ідні справи протипо азано, хороший приб то
всьом — ось асло цьо о період !
ОВНИ, дбайте про матеріальний стан, переймайтеся доброб том, задовольняючи свої запити та потреби сім’ї, реаліз ючи особисті можливості. До новаторства не вдавайтеся, зосередьтеся на звичних способах заробіт та традиційних льт рних цінностях, що прийнятно вашій сім’ї,
рідном раї, соці мі.
ТЕЛЬЦІ, дійте спо ійно і повільно, робіть те, що вам до вподоби, охоче
несіть вахт на хні та от йте смачн страв для рідних, рад йте їх лінарними витів ами. А тивна напр жена робота протипо азана, бо призведе до виснаження.
БЛИЗНЯТА, аби не н ти спин під тя арем сімейних обов’яз ів, спроб йте пере лян ти всі варіанти для стабілізації хит ої сит ації. Не варто виад вати ори інальні, хитром дрі способи підтрим и домашньо о бла опол ччя, брати в бор . Досить навести порядо фінансових справах чи дістати з панчохи від ладен занач .
РАКИ, остро постане потреба в емоційном теплі та поб товом затиш. Вам нині треба б ти не тіль и споживачем ч жої лас и та т рботи, а й
її джерелом, що нес ладно, ос іль и енер опотенціал є висо им. Пі л йтеся про рідних, др зів, знайомих, домашніх тварин. Заб дьте про дієти,
лас йте смачнень им. Це забезпечить настрій, поправить підірване здоров’я.
ЛЕВИ, матеріальний стан пропорційно позначиться на вашій поведінці,
навіть попри те, що ви не хочете цьо о помічати. Розмір зарплатні матимете не менше значення, ніж стат с, посада, професійна валіфі ація. Втім,
не т рб йтеся, “на льов ються” роші, і омпле с вати з привод бідності
вашій “ оролівсь ій величності” не доведеться.
ДІВИ, ідея ризи н ти і поставити на арт найдорожче може приваблювати лише теоретично. На пра тиці ж ви не відмовитеся від опій и, заробленої натхненною працею. Наполя ати на фінансовій справедливості
б дете не лише з природної пра тичності, а й наслід ючи свої оловні життєві пере онання. Енер ети а дня сприятиме фізичном та д шевном омфорт попри те, чи працюєте ви, чи відпочиваєте.
ТЕРЕЗИ, б дьте важними розрах н ах. Усе зваж йте, оли в ладаєте
інвестиції в ч жі прое ти, даєте в бор , редит єте чи навпа и, позичаєте
інших людей. До оцін и своїх, ч жих, спільних цінностей (матеріальних,
моральних) підходьте виважено і об’є тивно.
СКОРПІОНИ, не женіться за романти ою, бо вона паморочить олов і
заважає зосередитися на матеріальних питаннях. Я що в осподарюванні
вам бра є пра тицизм , послідовності, міння жити за свій ошт, не залізаючи в ч ж ишеню — позичте дещицю здорово о л зд сво о партнера по шлюб чи роботі. У них цьо о ба атства аж занадто!
СТРІЛЬЦІ, я що втомилися і хочете перепочити від подви ів, поверн тися до розмірено о б ття — ращо о момент не знайти. Повертайтеся
до здорово о стилю життя, а на роботі дотрим йтеся сл жбової с бординації. Кар’єрне сходження набирає обертів! Тож саме час найняти працівни ів під свій прое т або навпа и знайти приб т ове місце сл жби.
КОЗОРОГИ, відпочивайте, розслабляйтеся в олі рідних, дітей, родичів
чи на природі, в тиші та спо ої. Не заб дьте про любовні тіхи. Один-єдиний день та о о безт рботно о айф б де е вівалентним жмені доро их
медичних пі ло !
ВОДОЛІЇ, я що захочете знайти прит ло
рідном домі, бать ів або
земля ів, тр днощів не с ладе. Вас неодмінно поселять, обі ріють, на од ють і по лад ть спати. Поб тові плани, що вима ають пра тицизм , хазяйсь о о хист та помір ованості, вдаватим ться най раще. Можна братися (після обід ) за нові справи.
РИБИ, атмосфер емоційно о тепла, домашньо о затиш , свіжих вражень, за я ими та с м є д ша та тіло, знайдете не власній оселі, а в остях, знайомих, родичів. Там вас з стрін ть остинно разом із бла овірними. На самоті мандр вати протипо азано. Ви з обранцем нині маєте б ти, я нит а за ол ою z

Людмила Березниць а ( центрі) першою знайомить иян з роботами німець их молодих х дожни ів

Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
“Òîï 10”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
Ó Ludmila Bereznitska&Partner
Gallery â³äêðèâñÿ êóðàòîðñüêèé
ïðîåêò ¿¿ ñï³ââëàñíèö³ Ëþäìèëè
Áåðåçíèöüêî¿. Âîíà ñòàëà ïåðøîþ óêðà¿íñüêîþ ãàëåðèñòêîþ,
ùî íàâàæèëàñÿ ï³òè àòàêîþ íà
ªâðîïó: ê³ëüêà ðîê³â òîìó â³äêðèëà ãàëåðåþ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
â Áåðë³í³. Ñüîãîäí³, ïîâåðíóâøèñÿ â Óêðà¿íó, Ëþäìèëà Áåðåçíèöüêà ä³ëèòüñÿ çäîáóòèìè çíàííÿìè ³ çíàéîìñòâàìè ç óêðà¿íñüêèìè ãëÿäà÷àìè. Òàê, ïîïåðåäí³é ïðîåêò ó ãàëåðå¿ Ludmila
Bereznitska&Partner êóðóâàâ í³ìåöü Àäàì Íàíêåðâ³ñ, à â íîâîìó ïðîåêò³ ïîêàæóòü ìîëîäå í³ìåöüêå ìèñòåöòâî. Deutsche Êlasse — í³ìåöüêèé êëàñ, òàê íàçâàëà Ëþäìèëà Áåðåçíèöüêà íîâó
âèñòàâêó, â ÿê³é â³çüìóòü ó÷àñòü
ìîëîä³ õóäîæíèêè, ó÷í³ ïðåñòèæíèõ áåðë³íñüêèõ àðò-øêîë ³ ïðîâ³äíèõ ìàéñòð³â ó ãàëóç³ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ç ÿêèìè ãàëåðèñòêà ïîçíàéîìèëàñü ó ªâðîï³.
Ïîíÿòòÿ êëàñó — çáîðè ó÷í³â
íàâêîëî ìàéñòðà-âèêëàäà÷à — ³

ôîðìóâàííÿ òàêèì ÷èíîì ïðîôåñ³éíî¿ òà ³äåîëîã³÷íî¿ ñïàäêîºìíîñò³, áåç ÿêî¿ íåìîæëèâå íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ õóäîæíüîãî ñï³âòîâàðèñòâà, º ñèñòåìîòâ³ðíèì ÿäðîì ïðîåêòó Áåðåçíèöüêî¿. Âèñòàâêà ïîêëèêàíà ñòàòè ïîäâ³éíèì óðîêîì óêðà¿íñüêîìó àðò-òîâàðèñòâó: ïî-ïåðøå, ïîêàçàòè òåíäåíö³¿ â íàéìîëîäøîìó ìèñòåöòâ³ Í³ìå÷÷èíè, ùî äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ, à òàêîæ
ðîçêðèòè òåìó ö³º¿ ñàìî¿ ñïàäêîºìíîñò³, ÿêî¿ òàê áðàêóº óêðà¿íñüêîìó ñó÷àñíîìó ìèñòåöòâó, äå
êîæíå íîâå ïîêîë³ííÿ çàïåðå÷óº
ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â ³ ñïàäêîºìö³â, îõî÷å ðîçêèäàþ÷èñü â³äîìèì
â³àí³âñüêèì ïðîêëÿòòÿì: “ß ïðèéäó ïëþíóòè íà âàø³ ìîãèëè”.
Àëå, êð³ì áîðîòüáè áàòüê³â ³ ä³òåé, ó ìèñòåöòâ³ º ùå ³ “øêîëà”,
áåç ÿêî¿ íåìîæëèâà ñïðàâæíÿ
ìàéñòåðí³ñòü. Äî òàêîãî âèñíîâêó ï³äâîäèòü íàñ íîâèé ïðîåêò
ãàëåðå¿ Áåðåçíèöüêî¿. Ñàìå öþ
“øêîëó” â³äíåäàâíà íàìàãàºòüñÿ
ï³äòðèìóâàòè â Êèºâ³ é ñàìà êóðàòîðêà ïðîåêòó. Ïî÷àâøè ç ïðîäàæó òâîð³â ñîöðåàë³çìó, Ëþäìèëà Áåðåçíèöüêà ç ÷àñîì ïðèéøëà
ó ñó÷àñíå ìèñòåöòâî, à ñüîãîäí³

Інформація щодо обґр нт вання ви идів ш ідливих речовин для отримання ново о дозвол на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря Теплоеле троцентраллю №6 “Київенер о”, я а знаходиться в Деснянсь ом районі м. Києва за адресою: в л. П хівсь а, 1-а.
Теплоеле троцентраллю №6 “Київенер о” є виробни ом теплової та
еле тричної енер ії і призначена для централізовано о забезпечення
промислових підприємств, адміністративних і житлових б дівель м. Києва
тепловою та еле тричною енер ією споживачів м. Києва. В я ості палива ви ористов ється природний аз (резервне паливо — маз т). Дозвіл
на ви иди забр днюючих речовин на 2009 рі існ є. Перелі основних
ма симально можливих ви идів забр днюючих речовин, я і ви идаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел: NO x — 443,448 /с,
CO — 53,39 /с, S02 — 3272,87 /с.
За важення по даном питанню просимо направляти на адрес Головно о Управління е оло ії та охорони природних рес рсів ви онавчо о оран Київсь ої місь ої державної адміністрації: 03680, м. Київ, в л. Де тярівсь а, 31, тел./фа с 483-35-96.

ïðèä³ëÿº çíà÷íó óâàãó âèõîâàííþ ìîëîä³ — âèêëàäàº â Õóäîæí³é àêàäåì³¿, î÷îëþº ôîíä ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà “Åéäîñ”, à òåïåð ùå é ïîêàçóº â
Óêðà¿í³ í³ìåöüêèé êëàñ.
Ïðîåêò “Í³ìåöüêèé êëàñ” ìàº
äâ³ ÷àñòèíè: ïåðøà — âëàñíå âèñòàâêà ðîá³ò ìîëîäèõ í³ìåöüêèõ
õóäîæíèê³â — â³äáóäåòüñÿ â ãàëåðå¿ Ludmila Bereznitska&Partner, à
äðóãó äåìîíñòðóâàòèìóòü ó “Ìèñòåöüêîìó àðñåíàë³” â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ “Ãîãîëüfest”. Òóò çàïëàíîâàíî ñï³ëüíó âèñòàâêó í³ìåöüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ ìîëîäèõ õóäîæíèê³â, ÿê³, îá’ºäíàâøèñÿ ï³ä
êðèëîì êóðàòîðà Àäàìà Íàíêåðâ³ñà, ïîêàæóòü öüîãî ðàçó ³íòåðíàö³îíàëüíèé êëàñ. Àêöåíòîì
ïðîåêòó Deutsche Êlasse ñòàâ æèâîïèñ, äî ÿêîãî ñüîãîäí³, íà äóìêó Ëþäìèëè Áåðåçíèöüêî¿, çíîâó ïîâåðòàºòüñÿ ñâ³òîâà àêòóàëüí³ñòü ³ ÿêà òðàäèö³éíî º îäí³ºþ ç
ãîëîâíèõ “â³çèò³âîê” óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà z
4 âåðåñíÿ — 3 æîâòíÿ
Öåíòð àêòóàëüíîãî ìèñòåöòâà
“Åéäîñ” ³ Ludmila Bereznitska&Partner Gallery
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 2-á

Інформація про передач нер хомо о майна в оренд на он
Дата проведення он
Повна хара Адреса
теристи а
приміщення
приміщення

1
Інстит т
фізи и НАНУ
Корп с 3
поверх 2
ім. № б/н
Корп с 6
Енер обло
поверх 1
ім. № б/н

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

Площа
приміщення

рсній основі

рс 29.09.2009 р. Інстит т фізи и НАНУ

Необхідність
Можлива
Вартість
ремонт ,
мета
1 в. м
приблизний ви ористання визначена
обся
приміщень
оцін ою від
апітальних
орендарем
31.03.09 р.
в ладень
30.04.09 р.

Мінімальна
Термін дії
став а
до . оренди
оренд. плати
за 1 в. м

2

3

4

5

6

7

8

м. Київ, пр.
На и, 46, тел.
525-12-20,
тел. 525-52-79

14,91

та

виробниче
приміщення

4957,94

49,58

1 рі

194,40

та

виробниче
приміщення

3817,39

38,18

1 рі

Інстит т фізи и НАНУ тел. 525-52-79, фа с 525-15-89

Відповідно до п.2 ст. 2 За он У раїни “Про обрання на посад та звільнення з
посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни” повідомляємо про під отов
матеріалів щодо обрання Цвір на Юрія Івановича безстро ово с ддею Київсь о о
апеляційно о адміністративно о с д .

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Втрачен

р л печат ТОВ “Мале підприємство “Строй арант”
( од ЄДРПОУ 13679074) вважати недійсною.

хрещатик

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì
òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”
Çàìîâëåííÿ 1695
0123456789

²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

