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Òðàíñïîðò âçÿëè 
ï³ä êîíòðîëü
Àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà êåðóâàííÿ äîïîìîæå ïîçáóòèñÿ çàòîð³â

Ó ñòîëèö³ òðèâàº âïðîâàäæåííÿ àâòîìà-
òèçîâàíî¿ ñèñòåìè äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ (ÀÑÄÓ). Ç ïåðåâàãàìè íîâèíêè òà
ÿêèé åôåêò ¿¿ äëÿ ïàñàæèð³â, ó÷îðà ìàâ íà-
ãîäó îçíàéîìèòèñÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè,
ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³.

“Äî ñåðïíÿ óâåñü ì³ñüêèé ãðîìàäñüêèé

òðàíñïîðò ïåðåâåäåìî íà ðîáîòó â öüîìó
ðåæèì³, — çàÿâèâ â³í. — Öå âàæëèâî íè-
í³, êîëè ìàéæå â óñ³õ ãàëóçÿõ â³ä÷óâàºòü-
ñÿ âïëèâ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, îäíàê çàâäÿ-
êè íîâîââåäåííþ âäàñòüñÿ ñóòòºâî çàîùàä-
æóâàòè. Àäæå ÿêùî ðàí³øå ìàðøðóòè îá-
ñëóãîâóâàëè ïîíàä 300 äèñïåò÷åð³â, òî íè-
í³ — ëèøå 48”.

Ïàí Áàññ äîäàâ, ùî âæå çà ø³ñòü ì³ñÿ-
ö³â ó ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàòèìóòü ñîö³àëüíó
êàðòêó êèÿíèíà òà íîâ³ ïðî¿çí³. Çàâäÿêè
öüîìó ñèñòåìà ðîçðàõóíê³â òà íàäõîäæåíü
êîøò³â ñòàíå ïðîçîðîþ. Ïåðåäáà÷àþòü äî-
äàòêîâî çàðîáëÿòè ùîíàéìåíøå äî 10 ìëí
ãðí. “Ïðîåêò ô³íàíñóâàòèìóòü çà êîøòè
áþäæåòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà,— çà-
çíà÷èâ Äåíèñ Áàññ.— Âàðò³ñòü çàïðîâà-
äæåííÿ ÀÑÄÓ â ìåæàõ 8 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
À âñÿ ñèñòåìà ðàçîì ³ç ñèñòåìàìè â³äåî-
ñïîñòåðåæåííÿ, åëåêòðîííèìè êîìïîñòå-
ðàìè îá³éäåòüñÿ ó 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ äî ñåðïíÿ îáëàäíàòè íî-
âîþ ñèñòåìîþ 1600 ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â ³ òðî-
ëåéáóñ³â”. Äåíèñ ßêîâè÷ íàãàäàâ, ùî ó âè-
õ³äí³ ê³ëüê³ñòü àâòîáóñíèõ ³ òðîëåéáóñíèõ
ìàðøðóò³â çá³ëüøèòüñÿ. Îêð³ì öüîãî, ðî-
áîòó òðàíñïîðòíèê³â ïîäîâæàòü íà îäíó ãî-
äèíó. À â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ãî-
ðîäÿí, íàñàìïåðåä ïîáëèçó õðàì³â òà öåð-
êîâ, êîìóíàëüí³ ïåðåâ³çíèêè ïðàöþâàòè-
ìóòü ö³ëîäîáîâî.

ßê ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé, çà-
âäÿêè âïðîâàäæåííþ ÀÑÄÓ ìîæíà áóäå
çà äîïîìîãîþ ñóïóòíèêîâîãî çâ’ÿçêó â ðå-
àëüíîìó ÷àñ³ âèçíà÷àòè ì³ñöåçíàõîäæåí-
íÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. “Òîáòî äå â ïåâ-
íèé ÷àñ çíàõîäèòüñÿ àâòîáóñ ÷è òðîëåé-
áóñ áóäü-ÿêîãî ìàðøðóòó, — ïîÿñíèâ â³í.
— Öå ìàº íå ëèøå åêîíîì³÷íèé, à é ìî-
ðàëüíèé, ñîö³àëüíèé åôåêò. Àäæå äèñïåò-
÷åð íà ìîí³òîð³ çìîæå ðåãóëþâàòè ðóõ,
ÿêùî ìàøèíà çëàìàëàñÿ ÷è ïðîñòîþº ÷å-
ðåç çàòîð”. Â³í äîäàâ, ùî ³íôîðìàö³ÿ äëÿ
ïàñàæèð³â ùîäî ïðèáóòòÿ é â³äïðàâëåí-
íÿ àâòîáóñ³â ÷è òðîëåéáóñ³â ç’ÿâëÿòèìåòü-
ñÿ íà åëåêòðîííèõ òàáëî, ðîçòàøîâàíèõ
íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Îòæå, çàâäÿêè íîó-õàó âàðòî î÷³êóâàòè
÷³òê³øî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ñòîëè÷íèõ ïå-
ðåâ³çíèê³â. Ïàí Ëàìáóöüêèé äîäàâ, ùî
íàðàç³ ïîíàä 700 ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â òà ïåð-
ø³ 100 òðîëåéáóñ³â âæå îáëàäíàíî íîâîþ
ñèñòåìîþ
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Перший заст пни олови КМДА Денис Басс ознайомив представни ів мас-медіа з перева ами автоматизованої системи правління

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Завдя и запровадженню автоматизовано о диспетчерсь о о правлін-
ня столиці вдасться онтролювати р х ромадсь о о транспорт .
Система зможе щохвилини визначати місцезнаходження тролейб сів
чи автоб сів та передбачати затори. З серпня новин ою обладнають
сі 1600 автоб сів і тролейб сів, а до інця нинішньо о ро й трам-
ваї та част ово та сомотори. Вартість системи разом із центральною
диспетчерсь ою станцією оцінюють 8 млн рн. Запровадження но -
ха разом із системою спостереження та автоматизованою системою
онтролю оплати проїзд ошт ватиме 50 млн рн.
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ç³ ñâÿòîì Âåëèêîäíÿ

Äîðîã³ ìî¿ êèÿíè!
Ïðèéì³òü íàéòåïë³ø³ ïðèâ³òàííÿ ç³ ñâ³òëèì

ñâÿòîì Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî — ñâÿòèì
Âåëèêîäíåì!

Ñâ³òëå Õðèñòîâå Âîñêðåñ³ííÿ ñïðèéìàºòüñÿ
â³ðóþ÷èìè ëþäüìè ÿê ãîëîâíèé ñèìâîë â³ä-
ðîäæåííÿ, â³ðíîñò³ ìîðàëüíîìó áîðãó òà íàä³¿.

Ó íàøîìó âåëèêîìó òà ñòàðîäàâíüîìó ì³ñ-
ò³, çâ³äêè ï³øëî ïðàâîñëàâ’ÿ âñ³ºþ ñëîâ’ÿí-
ñüêîþ çåìëåþ, öå ñâÿòî — îäíå ç íàéóëþá-
ëåí³øèõ òà íàéî÷³êóâàí³øèõ. Ïðèºìíî, ùî
òðàäèö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñâÿòêóâàííÿì ñâÿòîãî
Âåëèêîäíÿ, çáåð³ãàþòü ìîëîä³ ëþäè.

Ñòâåðäæóþ÷è òâîð÷³ ³äå¿ ëþäÿíîñò³, òîð-
æåñòâà ïðàâäè, áðàòåðñòâà, ïåðåìîãè äîáðà
íàä çëîì, ñâÿòî Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî âè-
êëèêàº ïðàãíåííÿ æèòè çà ñîâ³ñòþ, áóòè ìè-
ëîñåðäíèì, äîïîìàãàòè òèì, õòî ïîòðåáóº
òóðáîòè òà âò³õè.

Íåõàé ñâ³òëî öüîãî âåëèêîãî òîðæåñòâà í³-
êîëè íå ãàñíå â íàøèõ äóøàõ, ïðîáóäæóº
ïðàãíåííÿ æèòè é ïðàöþâàòè çàðàäè çàãàëü-
íîãî áëàãà, â ³ì’ÿ ìàéáóòíüîãî.

Ùèðî áàæàþ, ùîá ö³ âåñíÿí³ äí³ ç³ãð³ëè
ñåðöÿ ðàä³ñòþ é òåïëîì ñï³ëêóâàííÿ ç ð³ä-
íèìè òà áëèçüêèìè, ïðèíåñëè ó âàø³ áóäèí-
êè âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ùàñòÿ. Áàæàþ âàì
âèêîíàííÿ âñ³õ íàä³é ³ äîáðèõ ïî÷èí³â, ìè-
ðó, äîáðà òà ëþáîâ³!

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïðèéìàòèìå ëþäåé 
ïî â³âòîðêàõ

Ó äðóãîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó òðèâàòèìóòü
îñîáèñò³ ïðèéîìè òà ïðÿì³ “ãàðÿ÷³” òåëåôîí-
í³ ë³í³¿ êèÿí ³ç êåð³âíèöòâîì ñòîëè÷íî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿. Çîêðåìà, ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ñï³ëêóâàòèìåòüñÿ ç ãîðî-
äÿíàìè òðåòüîãî â³âòîðêà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç
17.00 äî 19.00. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïðîâîäèò-
èìå ïðèéîì êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ì³ñÿ-
öÿ ç 11.00 äî 12.00. Ïðÿì³ òåëåôîíí³ ë³í³¿ ç
çàñòóïíèêîì ìåðà â³äáóâàòèìóòüñÿ îñòàííüî-
ãî ÷åòâåðãà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00.
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî çóñòð³÷àòèìåòüñÿ ç êèÿíàìè ó
ïåðøèé â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 12.00 äî 14.00 òà â
òðåò³é â³âòîðîê ç 12.00 äî 13.00. “Ãàðÿ÷³” òå-
ëåôîíí³ ë³í³¿ ç íèì òðèâàòèìóòü ç 10.00 äî
11.00 êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ. Íà-
ãàäàéìî, ùî îñîáèñò³ ïðèéîìè â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Õðåùàòèê, 36, ê³ì.
102. Íà ïðÿìó òåëåôîííó ë³í³þ ìîæíà çàòå-
ëåôîíóâàòè çà íîìåðîì 279-40-59. Ó íàñòóï-
íèõ íîìåðàõ “Õðåùàòèê” îïðèëþäíèòü ïîâ-
íèé ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â
òà òåëåôîííèõ ë³í³é

Ó Ëàâð³ ïðîâåäóòü “Ñâÿòèé
äåíü — Âåëèêäåíü” äëÿ ä³òåé

Ó ñóáîòó íà òåðèòîð³¿ Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè â³äáóäåòüñÿ ñîö³-
àëüíà àêö³ÿ “Ñâÿòèé äåíü — Âåëèêäåíü” äëÿ
ä³òåé ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè òà ¿õí³õ áàòüê³â. Ñåðåä îðãàí³çàòîð³â
ä³éñòâà ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ä³òåé, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, áëàãîä³éíèé ôîíä
“Æèâîäàéíå äæåðåëî”, äóõîâåíñòâî ÓÏÖ.
Çàõîäè ðîçïî÷íóòüñÿ î 14.00. Ó÷àñíèê³â àê-
ö³¿ ïðèâ³òàþòü Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿
Óêðà¿íè Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Âîëîäèìèð òà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé. Ïåðåä ïðèñóòí³ìè âèñòóïèòü õîð äó-
õîâíî¿ ñåì³íàð³¿

Êè¿â çàçåëåí³º ïî-íîâîìó
Çà êâ³òêîâèìè êîìïîçèö³ÿìè íàãëÿäàòèìå ñïåöîõîðîíà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Столичні с вери центральній
частині міста незабаром ре он-
стр юють. Там план ють виса-
дити щі, віти, змостити май-
данчи и та доріж и. З десято
прое тів ландшафтних дизайне-
рів роз лян ли вчора на засі-
данні стінах мерії. Під час
розроб и молоді фахівці нама-
алися не лише озеленити тери-
торію, а й створити певн есте-
тичн атмосфер . Під обла оро-
дження підпадають та ож в’їзди
до столиці. Перші півро онов-
лені території охоронятим ть ін-
спе тори.

Ïëîùà Ïåðåìîãè, Çîëîòîâîð³òñüêèé
ñêâåð òà âóëèöÿ Õðåùàòèê íåçàáàðîì çà-
ãðàþòü ÿñêðàâèìè áàðâàìè. Ö³ òåðèòîð³¿
ïëàíóþòü “îæèâèòè” êâ³òêîâèìè êîìïî-
çèö³ÿìè òà çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè. Ðà-
çîì ³ç íèìè öüîãî ðîêó ðåêîíñòðóþþòü
ùå ï’ÿòü îá’ºêò³â. Öå ñêâåðè á³ëÿ Îïåð-
íîãî òåàòðó, òåàòðó ²âàíà Ôðàíêà, íà âó-
ëèö³ Ãîðîäåöüêîãî òà íà ïåðåòèí³ âóëè-
ö³ Ãðóøåâñüêîãî òà Ìóçåéíîãî ïðîâóëêà.
Íå çàáóëè ôàõ³âö³ é ïðî â’¿çäè äî ñòîëè-
ö³, ÿê³ º íå ìåíø âàæëèâèìè îá’ºêòàìè,
îñîáëèâî ïåðåä ïðîâåäåííÿì ªâðî-2012.
Ñâî¿ áà÷åííÿ îáëàãîðîäæåííÿ öèõ òåðè-
òîð³é ïðåäñòàâèëè â÷îðà ó ñò³íàõ ÊÌÄÀ
ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè, ðîáîòè ÿêèõ âè-
çíàëè êðàùèìè ñåðåä 28 ó÷àñíèê³â ì³ñü-
êîãî êîíêóðñó.

“Ìè ïîâèíí³ ï³äãîòóâàòèñÿ äî ªâðî-

2012 ôàõîâî, ùîá öå íå áóëà ÿêàñü ñà-
ìîä³ÿëüí³ñòü,— çàçíà÷èâ ðàäíèê ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè, ãîëîâà ëàíäøàôòíî¿ ðàäè
“Êè¿âçåëåíáóäó” ²ãîð Äîáðóöüêèé.— Òóò
ç³áðàëèñÿ ñïðàâæí³ ïðîôåñ³îíàëè, à ãî-
ëîâíå, ùî âîíè ëþáëÿòü öå ì³ñòî ³ õî-
÷óòü çðîáèòè éîãî êðàùèì”. Çà éîãî ñëî-
âàìè, á³ëüø³ñòü äèçàéíåð³â “ïîïàëè â äå-
ñÿòêó”. Âîíè ïðîïîíóâàëè íå ïðîñòî íà-
ñàäèòè äåðåâà òà êâ³òè, à ñòâîðèëè ö³ë³
îáðàçè òà êîìïîçèö³¿, ÿê³ äàðóâàòèìóòü
êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà â³ä÷óòòÿ êðàñè òà
êîìôîðòó. À âèñëîâëåí³ àðõ³òåêòóðíèìè
ìóæàìè çàóâàæåííÿ, ðîçðîáíèêè ïðîåê-

ò³â ïîîá³öÿëè âðàõóâàòè äî íàñòóïíî¿ íà-
ðàäè.

Ïðîòå âñ³ ïðèñóòí³ ïîãîäèëèñÿ, ùî íà
êàðòèíö³ öå ñïðàâä³ ìàº äóæå ãàðíèé âè-
ãëÿä, à òàêèì âîíî áóäå ëèøå ïåðø³ ê³ëü-
êà äí³â. Òîìó áëàãîóñòð³é îáîâ’ÿçêîâî ïî-
âèíåí ïåðåäáà÷èòè îõîðîíó öèõ îá’ºêò³â.
“Ó âñ³õ ðîçïîðÿäæåííÿõ, ÿê³ áóäå âèäà-
íî äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ àáî áëàãîóñòðîþ
îá’ºêò³â, âïèøóòü ïóíêò, ó ÿêîìó çàçíà-
÷àòèìåòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì ïåðøèõ øåñòè
ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ¿õ îáëàøòóâàííÿ, òàì ÷åð-
ãóâàòèìóòü ñïåö³àëüí³ ³íñïåêòîðè”,— ïî-
ÿñíèâ ïàí Äîáðóöüêèé

Ãåííàä³é ÃÅÐÀ: “Ìè õî÷åìî, àáè
ä³òè-³íâàë³äè â³ä÷óëè, ùî
ìîæóòü æèòè ïîâíîö³ííî”
23 вітня на майдані Незалеж-
ності відб деться доброчинний
онцерт "Зір и дар ють надію".
Відомі ви онавці раїнсь ої ес-
тради не лише співатим ть, а й
вр чать подар н и иївсь им ді-
тям-інвалідам. Ор анізатором
заход стала бла одійна ро-
мадсь а ор анізація "Доброб т і
єдність", почесним президентом
я ої є в. о. олови КМДА Анато-
лій Гол бчен о. Жодної опій и
з місь о о бюджет на прове-
дення а ції не зал чено. Все ор-
аніз ють оштом спонсорів.
Про доброчинний онцерт "Хре-
щати " розповів президент ор-
анізації "Доброб т і єдність"
Геннадій Гера.

— Âàø³é îðãàí³çàö³¿ “Äîáðîáóò ³ ºäí³ñòü”
óæå äâà ðîêè. Ç ÿêîþ ìåòîþ ¿¿ ñòâîðèëè?

— Ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåì ëþ-
äåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ïðî ÿêèõ
ôàêòè÷íî çàáóëè. À îêðåìèìè çàêîíàìè ¿õ
âçàãàë³ ïðèíèæóºìî. Ìè õî÷åìî ïîêàçàòè,
ùî ö³ ëþäè òàê³ ñàì³, ÿê ³ ìè, é çàñëóãî-
âóþòü íà ïîâíîö³ííå æèòòÿ.

— Õòî âõîäèòü äî îðãàí³çàö³¿?
— Ñüîãîäí³ îðãàí³çàö³ÿ íàë³÷óº ïðèáëèç-

íî 25 ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ñïëà÷óþòü ÷ëåíñüê³
âíåñêè. Òîæ íàøå ô³íàíñóâàííÿ íå çàëå-
æèòü í³ â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, í³ â³ä îë³ãàð-
õ³â. Öå ñâîºð³äíèé êëóá âçàºìîäîïîìîãè ³
äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè ëþäåé.

— ßêîñü îïðèëþäíèëè äàí³, ùî 80 â³äñîò-
ê³â íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ïåðåáóâàº çà ìåæåþ

á³äíîñò³. Òîáòî äîïîìàãàòè º êîìó. Âè æ âè-
ð³øèëè ï³äòðèìóâàòè ñàìå ³íâàë³ä³â.

— Òàê, áàãàòüîì ëþäÿì íåëåãêî. Àëå íå-
äàðìà êàæóòü, ùî çäîðîâ’ÿ — ãîëîâíå. ßê-
ùî â òåáå º ðóêè, íîãè, òè çàâæäè ìîæåø
ùîñü çðîáèòè, äîïîìîãòè ñîá³ ñàì. Õâîð³
íå çàâæäè â çìîç³ âïîðàòèñÿ ñàìîòóæêè.
¯ì ï³äòðèìêà ïîòð³áíà íàéá³ëüøå.

— Êîíöåðò íà Ìàéäàí³ — öå ïðîïàãàíäà
äîáðî÷èííîñò³?

— Íå çîâñ³ì. Ìè ïðîâåëè ì³ñÿ÷íèê. Ó 20
ñïåö³àë³çîâàíèõ øêîëàõ-³íòåðíàòàõ äëÿ ä³-
òîê-³íâàë³ä³â ó âñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà îðãàí³-
çóâàëè òâîð÷³ êîíêóðñè — ó÷àñíèêè ï³äãî-
òóâàëè ìàëþíêè, ï³ñí³, ð³çí³ âèðîáè. Ô³-
íàë³ñòè ïî÷óþòü íà êîíöåðò³ íå ëèøå ï³ñ-
í³, à é îòðèìàþòü ïîäàðóíêè ç ðóê â³äîìèõ
àðòèñò³â. ª ³äåÿ âëàøòóâàòè ÿðìàðîê íàé-
êðàùèõ ðîá³ò, ãðîø³ â³ä ïðîäàæó ÿêèõ ï³-
äóòü íà ïîòðåáè ä³òåé.

— Ãðîø³, äî ñëîâà, ïîòð³áí³ ³ íà îðãàí³çà-
ö³þ àêö³é. Ëåãêî çíàõîäèòå ñïîíñîð³â?

— Çíàºòå, ìè äóìàëè, ùî öå áóäå ñêëàä-

íî. Àäæå ó íàñ íåìàº æîäíî¿ áþäæåòíî¿ êî-
ï³éêè. Òà âè íå óÿâëÿºòå, ÿê àêòèâíî â³ä-
ãóêíóëèñÿ ëþäè, íåçâàæàþ÷è íà òàêèé
ñêðóòíèé ÷àñ. Õòî ñòî ãðèâåíü äàâ, õòî òè-
ñÿ÷ó ÷è äåñÿòü òèñÿ÷. ² öå íå ëèøå ï³äïðè-
ºìñòâà, à é îêðåì³ ëþäè.

— À âåëèê³ ï³äïðèºìñòâà â³äãóêíóëèñÿ ÷è
ó íèõ ñâî¿ êðèçîâ³ êëîïîòè?

— Âîíè òåæ äîïîìîãëè. Ïðèì³ðîì, êîì-
ïàí³¿ “Îáîëîíü”, ÌÒÑ, “Ïîçíÿêèæèòëî-
áóä” òà ³íø³. Òðåáà çàóâàæèòè, ùî é ç³ðêè
â³çüìóòü ó÷àñòü ó êîíöåðò³ áåçïëàòíî. Êî-
æåí àðòèñò ãîòóº äëÿ ä³òåé ïîäàðóíîê-ñþð-
ïðèç. Äåõòî ïîãîäèâñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó íà-
øîìó âñåóêðà¿íñüêîìó òóð³. Äî àêö³é íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ äîëó÷èòüñÿ Íàòàë³ÿ
Ìîãèëåâñüêà, Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé, Íà-
òàë³ÿ Âàëåâñüêà, ²ãîð Êîíäðàòþê, ãóðò
Ñêðÿá³í.

— Âàøà àêö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà ò³ëüêè ä³òÿì-³í-
âàë³äàì. À äîðîñë³?

— Òàê, àêö³ÿ “Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ”
ôàêòè÷íî äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, õî÷à ³ äîðîñ-
ë³ ìàòèìóòü íàãîäó ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ìîæ-
íà æèòè íîðìàëüíî ³ äîñÿãàòè âèñîêèõ ðå-
çóëüòàò³â. Öåé çàõ³ä — ëèøå ñòàðò âñåóêðà-
¿íñüêîãî òóðó “Çäîðîâà íàö³ÿ — çäîðîâà
Óêðà¿íà”, ç ÿêèì ìè â³äâ³äàºìî 100 ì³ñò ïî
âñ³é êðà¿í³. Ç íàìè ïî¿äå àêàäåì³ê, ðåàá³-
ë³òîëîã Â³êòîð Ãàâðèëþê, çàâäÿêè éîãî ìå-
òîäèö³ ëåæà÷³ ³íâàë³äè ñòàþòü íà íîãè. Â³í
³ç ä³òüìè, ÿê³ îäóæóþòü, íàâ³òü âèðóøàº ó
òðàíñêîíòèíåíòàëüí³ åêñòðåìàëüí³ òóðè,
ïðèì³ðîì, Êè¿â — Ìàãàäàí.

— Ñê³ëüêè òðèâàòèìå âñåóêðà¿íñüêèé òóð?
— Ìè ñêëàëè ãðàô³ê ³ ïëàíóºìî îá’¿çä ñòà

ì³ñò çàâåðøèòè ô³íàëüíèì ãàëà-êîíöåðòîì
24 ëèñòîïàäà â Êèºâ³

Розмовляв І ор СВАЧІЙ, “Хрещати ”

Після ре онстр ції на площі Слави з’явиться шматочо Японії з ніжною са рою
та романтичними посидень ами
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ªâãåí ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ: “Ïðî äîêóìåíòè íà ìîº
çâ³ëüíåííÿ ìåí³ í³÷îãî íå â³äîìî”
Голова держадміністрації Поділь-
сь о о район столиці розповів
"Хрещати " про своє відсторо-
нення від роботи, до ани Прези-
дента, рейдерсь і захоплення
підприємств та правила оренди
творчих майстерень.

— Â³êòîð Þùåíêî òî âàñ â³äñòîðîíþº â³ä
ðîáîòè, òî êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷àº, òî äîãàíè âè-
íîñèòü. Ìèíóëîãî òèæíÿ Ïðåçèäåíò çàÿâèâ,
ùî ìàº íàì³ð âàñ çâ³ëüíèòè ³ íàä³ñëàâ ëèñò
ïðåì'ºð-ì³í³ñòðó. Ùî â³äáóâàºòüñÿ?

— Íåïðîñòî êîìåíòóâàòè çàÿâó ãàðàíòà
Êîíñòèòóö³¿. Ïðîáëåìè âèíèêëè ÷åðåç çà-
âîä "Êâàçàð". Ñïðàâä³ º ôàêòè ùîäî ðåé-
äåðñüêîãî çàõîïëåííÿ. Ïèòàííÿ ðîçãëÿäà-
ëè 6 ëþòîãî íà íàðàä³ ó Ïðåçèäåíòà, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðîâåñòè
ñëóæáîâó ïåðåâ³ðêó Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ íà äîïóùåííÿ ç áîêó àäì³-
í³ñòðàö³¿ çãàäàíî¿ ðåéäåðñüêî¿ àòàêè. Íà
÷àñ ïåðåâ³ðêè, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ìåíå áóëî
â³äñòîðîíåíî íà äâà ì³ñÿö³ â³ä ïîñàäè ãî-
ëîâè ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿. Òàêîæ â³äñòîðîíèëè â³ä âè-
êîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ìîãî çàñòóïíèêà Ðóñ-
ëàíà Ìàë³áîãó, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðåºñ-
òðàö³¿ ïàíà Øóìàêà òà áåçïîñåðåäíüî ðå-
ºñòðàòîðà ïàí³ Îñêîëîê, ÿêà é âèêîíóâà-
ëà â³äïîâ³äí³ ä³¿ ñàìå ïî öüîìó ï³äïðèºì-
ñòâó.

— ßê³ âèñíîâêè íàäàëà êîì³ñ³ÿ?
— Êîì³ñ³ÿ àêòèâíî ïðàöþâàëà á³ëüøå

í³æ ì³ñÿöü íà áàç³ Ïîä³ëüñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, ïåðåâ³ðèëà ìàñó äîêóìåíò³â. Ó ðå-
çóëüòàò³ áóëî âèçíàíî ïðîâèíó ïàí³ Îñ-
êîëîê. Àëå ð³÷ ó ò³ì, ùî â äåðæàâíîãî ðå-
ºñòðàòîðà º îêðåìèé ïðîöåñóàëüíèé ñòà-
òóñ. Òîáòî â³í ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíî ìåí³ ÿê ãîëîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿, à
òàêîæ — Äåðæàâíîìó êîì³òåòó ç ïèòàíü
ï³äïðèºìíèöòâà. Îäíàê ð³øåííÿ ïðî âñ³
ä³¿ äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð ïðèéìàº îñî-
áèñòî. Â³í íå ìàº ðàäèòèñÿ í³ ç íà÷àëü-
íèêîì â³ää³ëó, í³ ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè,
í³ ç âëàñíå ãîëîâîþ àäì³í³ñòðàö³¿. Êîæ-
íèé äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð ìàº îêðåìó
ïå÷àòêó, ñâ³é êîä äîñòóïó äî áàçè, äå ì³ñ-
òÿòüñÿ âñ³ ñòàòóòè òà ðåºñòðàö³éí³ äîêó-
ìåíòè, ³ ñàìå ï³ä öèì êîäîì â³í ìàº ïðà-
âî âíîñèòè çì³íè, êåðóþ÷èñü ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì ³ òèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³
áóëî íàäàíî. Ïàí³ Îñêîëîê, êîëè ¿é ïðè-
íåñëè äîêóìåíòè ïî "Êâàçàðó", ñàìîñò³é-
íî îäíîîñîáîâî ¿õ ðîçãëÿíóëà òà ïðèéíÿ-
ëà ð³øåííÿ âíåñòè çì³íè äî ðåºñòðàö³é-
íîãî äîêóìåíòà, çàì³íèâøè ïîïåðåäíüî-
ãî äèðåêòîðà çàâîäó "Êâàçàð" íà ³íøîãî.
Ï³ñëÿ öüîãî íîâèé äèðåêòîð çâåðíóâñÿ äî
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ÿê îô³ö³éíî ïðè-
çíà÷åíèé äèðåêòîð òà ïîïðîñèâ êîï³¿ óñ³õ
ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â. Â³í ¿õ îòðè-
ìàâ, îñê³ëüêè âæå áóâ âíåñåíèé ó ðåºñòð,
³ ìè íå ìàëè ïðàâà éîìó â³äìîâèòè. Ïî-
ò³ì çàãàëüíèìè çáîðàìè ïðàö³âíèêè çàâî-
äó "Êâàçàð" óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî òå, ùî
ï³äïðèºìñòâî ïåðåðåºñòðîâóºòüñÿ ç Ïî-
ä³ëüñüêîãî ó Ïå÷åðñüêèé ðàéîí. "Êâàçàð"
º áþäæåòîòâîðíèì ï³äïðèºìñòâîì ³ ñïëà-
÷óº ïîäàòê³â á³ëüøå í³æ 10 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü íà ð³ê ñàìå äî ðàéîííîãî áþäæåòó.
Òîìó ìè áóëè ìàêñèìàëüíî çàö³êàâëåí³,
àáè ï³äïðèºìñòâî çàëèøèëîñÿ ñàìå ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³. Îäíàê âïëèíóòè íà ð³-
øåííÿ ïðàö³âíèê³â çàâîäó íå ìîãëè, àäæå
ìè âïëèâàºìî ëèøå íà êîíòðîëü çàêîí-
íîñò³ é íà îòðèìàííÿ ïîäàòê³â ç öüîãî
ï³äïðèºìñòâà.

— Òîáòî íàðàç³ í³ÿêèõ äîêóìåíò³â íà
çâ³ëüíåííÿ íåìàº ³ âè ïðàöþºòå íà ñâî¿é
ïîñàä³ äàë³?

— Ìåí³ ïðî òàê³ äîêóìåíòè í³÷îãî íå
â³äîìî. Ùîäî çàÿâè Ïðåçèäåíòà ïðî òå,
ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ìîº çâ³ëü-
íåííÿ, òî, â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿, Çà-
êîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñòîëèöþ" òà ð³øåííÿ
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, î÷îëþâàòè
ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñ-
òðàö³þ ìîæå ëèøå ãîëîâà ðàéðàäè. À éî-
ãî ìîæóòü çì³íèòè ò³ëüêè øëÿõîì ïåðå-
îáðàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, äîòè, äîêè ÿ
îá³éìàþ âèáîðíó ïîñàäó, î÷îëþþ÷è Ïî-
ä³ëüñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäó, ÿ º
ãîëîâîþ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Íàãàäàþ, 1 êâ³òíÿ 2009 ðîêó Ïðåçè-
äåíò Â³êòîð Þùåíêî âèäàâ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ çà ðåçóëüòàòàìè êîì³ñ³¿ ñòîñîâíî ãî-
ëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì, ÿ ñòàâ äî âè-
êîíàííÿ ïîâíîâàæåíü çà ïîñàäîþ.

— ×è ìîæå äîãàíà Ïðåçèäåíòà, ÿêó â³í
îãîëîñèâ íàñòóïíîãî äíÿ, âïëèíóòè íà âà-
øó ïîäàëüøó êàð'ºðó?

— ßêùî ïðîòÿãîì ðîêó äîãàíó íå áóäå
ñêàñîâàíî, ÿ íå îòðèìóâàòèìó çàîõî-
÷åíü — ïðåì³é, ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè
íà îçäîðîâëåííÿ òà ³íøîãî. À â³äïîâ³ä-
íî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, êîëè ïðî-
òÿãîì ðîêó ëþäèíà, äî êîòðî¿ çàñòîñîâà-
íî äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ, íå ñòâîðèòü
³íøîãî âèïàäêó, òî ÷åðåç ð³ê äîãàíà âòðà-
÷àº ñèëó. Äîãàíó íå âíîñÿòü äî òðóäîâî¿

êíèæêè ÷è áóäü-ÿêèõ ³íøèõ äîêóìåíò³â.
ßêùî íà òå áóäå ëàñêà Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè òà çãîäà Ïðåçèäåíòà, ñïîä³-
âàþñÿ, ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ äîãàíó ìîæóòü
çíÿòè. Ïîêàçíèêè íàøîãî ðàéîíó º äà-
ëåêî íå îñòàíí³ìè ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè
ðàéîíàìè. Ìè îäíèìè ç ïåðøèõ óõâàëè-
ëè ðàéîííèé áþäæåò, ³ îäðàçó ðàéîí ïðî-
äîâæèâ íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ. Ìè
âæå ïðîâîäèìî òåíäåðè, êîíêóðñè, çàëó-
÷àºìî ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷óºìî
æèòòºä³ÿëüí³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Îêð³ì òîãî, ìàºìî äîâîë³ çíà÷íó ê³ëü-
ê³ñòü êîøò³â íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ðî-
áîòó. À öå — áóä³âíèöòâî äèòÿ÷èõ ñàäî÷-
ê³â, øê³ë, ìàºìî ðîçïî÷àòè ïðèáóäîâè äî
ë³öåþ "Ïîä³ë", ñó÷àñíîãî ñïîðòèâíîãî çà-
ëó äî øêîëè ¹ 19, ÿêà ðîçòàøîâàíà â
öåíòð³ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó, òðèâàþòü
ðîáîòè ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ — ç ïðîâå-
äåííÿ êàíàë³çàö³¿, ïîñòà÷àííÿ ãàçó. Íà
ñüîãîäí³ ìàºìî îêðåìî áëèçüêî 80 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü ç ðàéîííîãî áþäæåòó, ÿê³
ñïðÿìóºìî íà ðîçâèòîê ðàéîíó. Âñ³ ò³
çàâäàííÿ, ÿê³ ïîñòàâèòü ïåðåä íàìè Êè-
¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, áóäå âè-
êîíàíî.

— Íå ñåêðåò, ùî ÷åðåç êðèçó â ñòîëè÷-
í³é ñêàðáíèö³ ïðîáëåìè. ×è º ó Ïîäîëó äî-
ñòàòíüî êîøò³â, ùîá íàñàìïåðåä íå äîïóñ-
òèòè çàòðèìêè çàðïëàòè áþäæåòíèêàì?

— Çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóíêàìè, ÿêùî
íå áóäå âíåñåíî ÿêèõîñü ñóòòºâèõ çì³í
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, êîøòè íà âè-
ïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè â÷èòåëÿì, ìåäè-
êàì, îñâ³òÿíàì ó íàñ º. Ìè ñåðéîçíî ïî-
ïðàöþâàëè ïåðåä óõâàëåííÿì ì³ñüêîãî
áþäæåòó, ³ çàâäÿêè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè
òà ïîçèö³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,
ñàìå ö³ çàõèùåí³ ñòàòò³ ó íàñ ïîâí³ñòþ çà-
áåçïå÷åí³.

— Ïîâåðíåìîñÿ äî âàøîãî ìîæëèâîãî
â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ãîëîâè ðàéîíó.
×è çàê³í÷èâñÿ ìèíóëîð³÷íèé êîíôë³êò ì³æ
âàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî â Êè¿âðàä³?

— Íèí³ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é íåìàº.
Áóëè ïåâí³ ì³ðêóâàííÿ ùîäî åôåêòèâíî-
ñò³ êåð³âíèöòâà ðàéîíîì, ÿê³ ðîçá³ãàëè-
ñÿ ç äóìêîþ ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêèì,
àëå îñòàíí³ì ÷àñîì ó íàñ íåîäíîðàçîâî
â³äáóâàëèñÿ ðîáî÷³ çóñòð³÷³, íà ÿêèõ ìè
çóì³ëè çíàéòè ìîæëèâîñò³ ñï³ëüíî ïðà-
öþâàòè íà áëàãî ÿê ðàéîíó, òàê ³ ì³ñòà.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ï³øîâ íà òå,
ùîá çá³ëüøèòè íàì áþäæåò, ³ ìè âñå-òà-
êè çðîçóì³ëè, ùî ä³¿, ÿê³ êðèòèêóâàâ ïàí
×åðíîâåöüêèé, ïîòð³áíî îïðàöþâàòè.
Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ çâèíóâà÷åíü ñòî-
ñîâíî íåãàòèâíî¿ ðîáîòè ç ìèòöÿìè Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðàéîíó. Íèí³ ïðîâîäèìî ñåð-
éîçíó ðîáîòó â öüîìó íàïðÿìêó. Ç êîæ-
íîþ ìàéñòåðíåþ, ÿêèõ ìàéæå ï³âñîòí³,
ìè îêðåìî ï³äïèñóºìî ìåìîðàíäóì ïðî
ñï³âïðàöþ, äå ïðîïèñóºìî ïåðåäóñ³ì ïðà-
âî òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ íà ïðîäîâæåííÿ
îðåíäè ïðèì³ùåííÿ íà ï³ëüãîâèõ óìî-
âàõ — áåç êîíêóðñ³â òà çà ì³í³ìàëüíó
ïëàòíþ

Розмовляла
Марина СИТНИК,

спеціально для "Хрещати а"

Ðàä³î "Êè¿â 98 FM" ïðèãîòóâàëî äëÿ êèÿí îñîáëèâèé ïîäàðó-
íîê íà ÷åñòü âåëèêîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿòà Âåëèêîäíÿ, ÿêå öüî-
ãî ðîêó â³äçíà÷àºòüñÿ ó íåä³ëþ, 19 êâ³òíÿ. Ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ Âè
ïî÷óºòå ³ñòîð³¿ é ëåãåíäè ïðî âåëèêîäí³ òðàäèö³¿, â³ä ÿçè÷åñüêèõ
÷àñ³â äî íàøèõ äí³â, ó ñïåö³àëüíîìó ïðîåêò³ ðàä³î "Êè¿â 98 FM" —
"Ñâÿòêóºìî Ïàñõó ðàçîì!".

Ó ñïåö³àëüíîìó ïðîåêò³ ðàä³î "Êè¿â 98 FM" — "Ñâÿòêóºìî Ïàñ-
õó ðàçîì!" — ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ âè ïî÷óºòå ³ñòîð³¿ òà ëåãåíäè ïðî
âåëèêîäí³ òðàäèö³¿ (â³ä ÿçè÷íèöüêèõ ÷àñ³â äî íàøèõ äí³â).

18 ³ 19 êâ³òíÿ ñëóõà÷³ ä³çíàþòüñÿ ïðî ñâÿòî Âåëèêîäíÿ:
êîëè â íàø³é êðà¿í³ âïåðøå ïî÷àëè â³äçíà÷àòè Âåëèêäåíü;
çâ³äêè áåðå ïî÷àòîê çâè÷àé ðîáèòè êðàøàíêè;
ùî îçíà÷àþòü ñèìâîëè, ÿêèìè íàø³ ïðåäêè ïðèêðàøàëè "ïè-

ñàíêè";
ÿê â³äçíà÷àþòü äåíü Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ õðèñòèÿíè â ³í-

øèõ êðà¿íàõ ñâ³òó.
Íà ïî÷àòêó êîæíî¿ ãîäèíè, ç 7.00 äî 20.00, ó ñïåö³àëüíîìó ïðî-

åêò³ ðàä³î "Êè¿â 98 FM" êèÿí çàïðîñÿòü ñâÿòêóâàòè Ïàñõó ðàçîì.

Êèÿíè äîâ³äàþòüñÿ ïðî Ïàñõó 
ç ðàä³î “Êè¿â 98 FM”!
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Ìè îäíèìè ç ïåðøèõ óõâàëèëè
ðàéîííèé áþäæåò, ³ îäðàçó
ðàéîí ïðîäîâæèâ íîðìàëüíå
ôóíêö³îíóâàííÿ.

Ïîêàçíèêè íàøîãî ðàéîíó º
äàëåêî íå îñòàíí³ìè ïîð³âíÿ-
íî ç ³íøèìè ðàéîíàìè. 
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Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

ßê ïîäîëàòè êðèçó 
ç íàéìåíøèìè äëÿ ñåáå 
âòðàòàìè?

— Ñüîãîäí³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî îïòèì³çì.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïåñèì³ñòîì çà áóäü-ÿêî¿
ñèòóàö³¿ áóòè íåâèã³äíî. Çîêðåìà îïòèì³ñòè
ìåíøå õâîð³þòü, ³ öå äàâíî âæå äîâåäåíî íà-
óêîâöÿìè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ¿õí³ì íàñòðîºì òà ïî-
çèòèâíèì ïîãëÿäîì íà æèòòÿ, ïîä³¿ òà ìàéáóò-
íº. Õîðîøå òà ïîçèòèâíå íàëàøòóâàííÿ ïî-
çíà÷àºòüñÿ íà ñòàá³ëüí³é òà ÷óäîâ³é ðîáîò³ âñüî-
ãî îðãàí³çìó. Îïòèì³ñòàì ëåãøå çíàéòè õîðî-
øó ðîáîòó, îñê³ëüêè âîíè ¿¿ íàïîëåãëèâî øó-
êàþòü òà ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ ïåâí³ ïëàíè òà
ö³ë³, äî ÿêèõ ö³ëåñïðÿìîâàíî éäóòü. Äî ñëîâà,
îïòèì³ñòàì ÷àñò³øå äàþòü êðåäèòè â áàíêàõ òà
â ³íøèõ êðåäèòíèõ óñòàíîâàõ, í³æ ïåñèì³ñòàì.

Îòæå, îïòèì³ñòîì òðåáà áóòè çàâæäè, îñî-
áëèâî ó íåëåãêèé ïåð³îä êðèç òà ïîòðÿñ³íü. Ó
òàê³ ÷àñè îïòèì³ñòè ñòàâëÿòü íîâó ìåòó: ÿêùî
â³í âòðàòèâ ðîáîòó, òî øóêàº íîâó. ßêùî îïòè-
ì³ñò íå ìîæå çíàéòè ðîáîòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ,
â³í íå âòðà÷àº íàä³¿ òà øóêàº ðîáîòó ç³ ñóì³æ-
íèõ ïðîôåñ³é. ßêùî ðîáîòè íåìàº, îïòèì³ñò
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïåðåáóäîâóº ñåáå íà ³í-
øèé ëàä òà ³íøå æèòòÿ. Òîìó, ïîâòîðþñÿ,
îïòèì³ñòîì ïîòð³áíî áóòè çàâæäè. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî çà ñâîºþ ñóòòþ, ìàáóòü, êîæíà
ëþäèíà º îïòèì³ñòîì. Îäíàê ïåâí³ æèòòºâ³ îá-
ñòàâèíè òà óìîâè ñïðè÷èíÿþòü äî äåïðåñèâ-
íîãî ñòàíó. Õîðîøèé ïðèêëàä îïòèì³çìó ïî-
äàþòü íàì ìàëåíüê³ ä³òè: âè í³êîëè íå ïîáà-
÷èòå, ùîá ìàëåíüêà äèòèíà, äî ï’ÿòè ðîê³â
(äîêè âîíà íå ï³øëà äî øêîëè), áóëà ïåñèì³ñ-
òîì. Äèòèíà çàâæäè º îïòèì³ñòîì, âîíà çàâ-
æäè äèâèòüñÿ â ìàéáóòíº ç óïåâíåí³ñòþ, âîíà
çíàº, êèì âîíà áóäå. Îñîáëèâî ÿñêðàâî öå âè-
ÿâëÿºòüñÿ â äèòÿ÷îìó äîøê³ëüíîìó â³ö³, êîëè
äèòèíà çàÿâëÿº ç îïòèì³çìîì, ùî âîíà áóäå
ëüîò÷èêîì àáî âîä³ºì, àáî ïðàöþâàòèìå òèì-
òî é òèì. Äèòèíà ëåãêî ñòàâèòü ö³ë³. Â òîé ÷àñ
ÿê äåïðåñèâí³ ëþäè íå â çìîç³ ïîñòàâèòè ðå-
àëüíî¿ ìåòè. Âîíè ïîñò³éíî ïîòðàïëÿþòü ó
ïàñòêó áåçâèõîä³. Ùî çðåøòîþ ìàòèìå ïîãàí³
íàñë³äêè. ßê âèõîâàòè â ñîá³ îïòèì³ñòà? Íà-
ñïðàâä³ îïòèì³ñòà â ñîá³ äóæå ëåãêî âèõîâàòè.
Ïî÷í³òü ³ç òîãî, ùî âè ùîäíÿ ïî ï’ÿòäåñÿò ðà-
ç³â áóäåòå ïîâòîðþâàòè äîñèòü ïðîñòå âèñëî-
âëþâàííÿ: “Ç êîæíèì äíåì ìî¿ ñïðàâè ïîë³ï-
øóþòüñÿ ñêð³çü òà ó âñ³õ ñôåðàõ!”. Ïîâòîðþé-
òå öþ ôðàçó äâàäöÿòü îäèí äåíü, ³ ó âàñ âèðî-
áèòüñÿ çâè÷êà. Âè çàïðîãðàìóºòå ñâîþ ñâ³äî-
ì³ñòü íà ïîçèòèâíå ìèñëåííÿ, áî áóäü-ÿêèé
ïñèõîëîã âàì ñêàæå, ùî çâè÷êà ó êîæíî¿ ëþ-
äèíè âèðîáëÿºòüñÿ çà äâàäöÿòü — äâàäöÿòü
îäèí äåíü. Ïðîñòî ïîâòîðþéòå ïîçèòèâí³ âè-
ñëîâè òà íàëàøòîâóéòå ñåáå íà ïîçèòèâíèé
ëàä, ³ ïîáà÷èòå, ÿê âàø³ ñïðàâè îäðàçó ï³äóòü
çíà÷íî êðàùå. Âè ñòàâèòèìåòå ñîá³ ÷³òê³ çàâ-
äàííÿ òà ðîçâ’ÿçóâàòèìåòå ïðîáëåìè ³ ëåãêî
äîëàòèìåòå òðóäíîù³, ÿê³ âèíèêàþòü. Ïîçè-
òèâíå íàëàøòóâàííÿ äàñòü âàì çìîãó øâèäêî
âèçíà÷àòè øëÿõè ïîäîëàííÿ âàøèõ ïðîáëåì.
Ïðî öå ìè ïîãîâîðèìî â íàøèõ íàñòóïíèõ
òðàäèö³éíèõ êîëîíêàõ.

Âàø³ çàïèòàííÿ ìîæåòå íàäñèëàòè çà àäðå-
ñîþ: finance@kreschatic.kirv.ua àáî ìîæåòå ä³ñ-
òàòè êâàë³ô³êîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ùî
âàñ íåïîêîÿòü, çà òåëåôîíîì 228-59-59

Îëåêñàíäð ÁÀÊÓÌÅÍÊÎ: “Ïèòàííÿ 
ãåíåòè÷íî-ìîäèô³êîâàíèõ 
îðãàí³çì³â äëÿ Óêðà¿íè á³ëüøå
íàäóìàí³, àí³æ º íàñïðàâä³”

На д м о ремих захисни ів
прав споживачів, затрим а ря-
дом хвалення жорст их вимо
до я ості м'ясопрод тів з мов-
лена підтрим ою виробни ів.
Останні за ліберальних вимо
мож ть виробляти прод цію
низь ої я ості. Це, за словами
е оло ів, від идає У раїн до
раїн третьо о світ , я і спожи-
вають продовольчий непотріб.
Про сит ацію на рин м'ясо-
прод тів "Хрещати " розповів
олова ради дире торів "Союз
птахівни ів У раїни" Оле сандр
Ба мен о.

— Äî ÷îãî ìîæå ïðèçâåñòè â³äñòðî÷åííÿ
ïðèéíÿòòÿ äåðæñòàíäàðò³â ùîäî âèðîáíèö-
òâà ì’ÿñîïðîäóêò³â?

— Ïåðø çà âñå, ÿ ââàæàþ, ùî ö³ ñòàí-
äàðòè, ÿê³ ðîçðîáëåíî ùå â 2006 ðîö³ íà
êîâáàñí³ âèðîáè òà ñîñèñêè, º ïðàâèëüíè-
ìè. ¯õíº çàâäàííÿ òà ìåòà — óíèêíóòè
ôàëüñèô³êàòó òà çàõèñòèòè óêðà¿íñüêîãî
ñïîæèâà÷à â³ä òèõ íåäáàéëèâèõ ï³äïðèºì-
ö³â, êîòð³ âèðîáëÿþòü íèçüêîÿê³ñíó ïðî-
äóêö³þ òà íàìàãàþòüñÿ ïðîäàòè ¿¿ çà çàâè-
ùåíîþ ö³íîþ. À òóò óæå ÷³òêî âêàçàíî ê³ëü-
ê³ñòü — ñê³ëüêè ìîæå áóòè ó âèùîìó ´à-
òóíêó ì’ÿñà, ÿêùî öå âèùèé ñîðò, òî ìàº
áóòè 100 â³äñîòê³â ì’ÿñà, ïåðøèé ñîðò —
òðîõè íèæ÷îþ ê³ëüê³ñòü ì’ÿñà, ³ äðóãèé
ñîðò — íå ìåíøå 50 â³äñîòê³â òà ð³çíîìà-
í³òí³ äîáàâêè, ÿê³ ìîæíà ââåñòè â äðóãèé
ñîðò — öå ³ ñîÿ, ³ êðîõìàëü, ³ òàê äàë³. Òî-
ìó ñïîæèâà÷, ïðèéøîâøè â ìàãàçèí, âæå
áóäå ðîçóì³òè, ùî êîâáàñà, ÿêà íàçèâàºòü-
ñÿ âèùîãî ´àòóíêó, ïîâèííà â³äïîâ³äàòè
ïåâí³é ðåöåïòóð³ é êîøòóâàòè äîðîæ÷å,
í³æ, íàïðèêëàä, êîâáàñà ïåðøîãî ñîðòó ÷è,
òèì ïà÷å, äðóãîãî. ßêùî öå äðóãèé ñîðò,
òî ñïîæèâà÷ ìàº ðîçóì³òè, ùî â³í êóïóº äå-
øåâøèé ïðîäóêò, àëå â íüîìó ïîâèííà ì³ñ-
òèòèñü ïåâíà âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü ì’ÿñà, ñî¿
òà êðîõìàëþ. Öå ³ º ìåòîþ öèõ ñòàíäàðò³â.
ß ââàæàþ, ùî ¿õ ïîòð³áíî ââîäèòè ÿêîìî-
ãà øâèäøå. Çà çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî àíòè-
êðèçîâ³ çàõîäè â àãðàðíî-ïðîìèñëîâîìó

êîìïëåêñ³ (ÀÏÊ) öå ïåðåäáà÷åíî — ç ïî-
÷àòêó êâ³òíÿ ââåäåííÿ öèõ ñòàíäàðò³â ó ä³þ.

— ×è â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
òå, ùî ï³ä ÷àñ ãîäóâàííÿ êóðåé âèêîðèñòî-
âóþòü ê³ñòêîâó ìóêó? ×èì öå çàãðîæóº ³ ÷è
³ñíóþòü ñòàíäàðòè ùîäî öüîãî?

— Í³. ß ùå ðàç ïîâòîðþþ, ùî ó íàñ äî-
ñèòü æîðñòêå çàêîíîäàâñòâî ³ âåòåðèíàðíå,
³ ñàí³òàðíå, òîæ óñÿ ïðîäóêö³ÿ â³ò÷èçíÿíî-
ãî âèðîáíèêà, êîòðó âè áà÷èòå íà ïðèëàâ-
êàõ â îõîëîäæåíîìó âèãëÿä³ â øèðîêîìó
àñîðòèìåíò³,— âèñîêî¿ ÿêîñò³ ³ â³äïîâ³äàº
âñ³ì ñòàíäàðòàì íà ïðîäóêö³þ. Ìàëî òîãî,
ùå ðàç íàãîëîøóþ, ùî íàø³ ñòàíäàðòè
æîðñòê³ø³, í³æ ñòàíäàðòè, íàïðèêëàä, ó
ÑØÀ. Òîìó ìîæíà ñïîê³éíî ³ ç óïåâíåí³ñ-
òþ ¿ñòè öþ ïðîäóêö³þ ³ íå õâèëþâàòèñÿ.

— ×è ì³ñòÿòü â³ò÷èçíÿí³ ì’ÿñîïðîäóêòè ãå-
íåòè÷íî-ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³çìè (ÃÌÎ) ³
ÿêó öå ñòàíîâèòü íåáåçïåêó?

— Çíàºòå, íà æàëü, ìè íà ñüîãîäí³, ìîæ-
ëèâî, öå çâó÷èòü òð³øêè ç ³ðîí³ºþ, àëå öå
ïðàâäà,— ÷åðåç òå, ùî ìè á³äí³, òî â çåì-
ëþ âíîñèòüñÿ çíà÷íî ìåíøå âñ³õ äîáðèâ —
â Óêðà¿í³ ïðîäóêö³ÿ ôàêòè÷íî åêîëîã³÷íî
÷èñòà. ² íà ñüîãîäí³, ïîâ³ðòå ìåí³, ïèòàí-

íÿ ÃÌÎ äëÿ Óêðà¿íè á³ëüøå íàäóìàí³, àí³æ
º íàñïðàâä³.

— Êîìó º âèã³äíèì ïîì’ÿêøåííÿ âèìîã äî
äåðæñòàíäàðò³â? Ìîæëèâî, öå ëîá³þâàííÿ
³íòåðåñ³â âèðîáíèê³â?

— ß âàì ö³ëêîì ùèðî ìîæó ñêàçàòè, ùî
äëÿ ïîòóæíèõ ì’ÿñîêîìá³íàò³â, ÿê³ ïðîâå-
ëè ðåêîíñòðóêö³þ, òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåí-
íÿ ñâî¿õ ï³äïðèºìñòâ ³ ïðàöþþòü íà õîðî-
øîìó âèñîêîêëàñíîìó îáëàäíàíí³ — äëÿ
íèõ öå âèã³äíî. ×îìó? Òîìó ùî ï³äïðèºì-
ñòâà, ïåðø çà âñå, ìàþòü ñâ³é òîâàðíèé
çíàê, õî÷óòü ïðàöþâàòè äîâãî íà öüîìó
ðèíêó ³ çàâæäè áîðþòüñÿ ÿê³ñòþ çà ñâîãî
âèðîáíèêà. Òîìó òàê³ ñòàíäàðòè äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà çàâæäè º âèã³äíè-
ìè. Íåâèã³äíî ëèøå òèì, õòî çàéìàºòüñÿ,
â ìîºìó ðîçóì³íí³, êðèì³íàëüíèì á³çíå-
ñîì, êîòð³ ç íåÿê³ñíîãî òîâàðó, ÿêèé ÷àñ-
òî º íåîáë³êîâàíèì, âèãîòîâëÿþòü íèçüêî-
ãî ð³âíÿ êîâáàñí³ âèðîáè. Îò äëÿ íèõ öå
íåâèã³äíî. À âèã³äíî öå ñïîæèâà÷åâ³, âè-
ã³äíî öå ïðàâèëüíîìó âèðîáíèêîâ³ ³ â ö³-
ëîìó öå âèã³äíî Óêðà¿í³

Розмовляла
Тетяна ЯКОВЛЄВА,

спеціально для “Хрещати а”

Â÷èòüñÿ áóòè 
îïòèì³ñòîì!

Ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â Àñîö³àö³¿ “Ñîþç ïòàõ³âíèê³â 
Óêðà¿íè” ïðî äèíàì³êó ðèíêó ì’ÿñîïðîäóêò³â

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За даними Держ омстат , тем-
пи промислово о виробництва
протя ом першо о вартал цьо-
о ро впали втричі. Одна
березні по азни и промвироб-
ництва дещо поліпшилися. Од-
на , на д м аналіти ів, ово-
рити про за альне поліпшення
ма рое ономічних по азни ів
зарано. Чер ово о пі ризи
вітчизняні е ономісти очі ють
травні—липні цьо о ро .

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — áåðåçíÿ öüîãî ðîêó
îáñÿãè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â ïî-
ð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëî-
ãî ðîêó ñêîðîòèëèñÿ íà 31,9 %. Ó ìèíóëî-

ìó ì³ñÿö³ ïðîìâèðîáíèöòâî â ïîð³âíÿíí³
ç áåðåçíåì 2008-ãî ñêîðîòèëîñÿ íà 30,4 %.
Ïðî öå éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ Äåðæàâíî-
ãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè. Âò³ì, çà äàíèìè â³-
äîìñòâà, ñèòóàö³ÿ ó âèðîáíèöòâ³ äåùî ïî-
ë³ïøóºòüñÿ. Çîêðåìà ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
ì³ñÿöÿ òåìïè ïðèðîñòó âèðîáíèöòâà ñòà-
íîâèëè 8,3 % â ïîð³âíÿíí³ ç ëþòèì öüîãî
ðîêó.

Íàãàäóºìî, ðàí³øå Äåðæêîìñòàò çàô³ê-
ñóâàâ ³íôëÿö³þ â ñ³÷í³ — áåðåçí³ öüîãî ðî-
êó íà ð³âí³ 5,9 %. Ùî ñòàíîâèòü á³ëüøå ïî-
ëîâèíè â³ä ð³÷íîãî ð³âíÿ ³íôëÿö³¿, çàêëà-
äåíî¿ óðÿäîì ó Äåðæáþäæåò³-2009 (9,5 %).

Çà ñëîâàìè åêîíîì³ñò³â, ðîçðàõîâóâàòè
íà ïîäàëüøå ïîë³ïøåííÿ åêîíîì³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â íå âàðòî. Àäæå ñèòóàö³ÿ ìîæå ð³ç-
êî çì³íèòèñÿ íà ïðîòèëåæíó. Òàê, çîêðå-
ìà ó ñ³÷í³ — ëþòîìó íèí³øíüîãî ðîêó ñòàí
ïëàò³æíîãî áàëàíñó Óêðà¿íè ïîã³ðøóâàâñÿ.
Çà ïåðø³ äâà ì³ñÿö³ 2009 ðîêó äåô³öèò çâå-
äåíîãî ïëàò³æíîãî áàëàíñó Óêðà¿íè ñòàíî-

âèâ — $3,9 ìëðä, ùî âæå íà 20 % ïåðåâè-
ùóº ð³âåíü öüîãî ïîêàçíèêà çà ðåçóëüòàòà-
ìè ìèíóëîãî ðîêó (- $3,2 ìëðä). Öå ó 8 ðà-
ç³â á³ëüøå ð³âíÿ àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó â 2008
ðîö³.

Ïîïðè íåçíà÷íå ïîë³ïøåííÿ ìàêðîåêî-
íîì³÷íî¿ äèíàì³êè, â³ò÷èçíÿí³ åêîíîì³ñòè
íå ðàäÿòü îñîáëèâî ðàä³òè ç öüîãî ïðîâî-
äó. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” åêñïåðò
Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåêòèâíèõ äî-
ñë³äæåíü Îëåêñàíäð Æîëóäü, ðèçèêè ïîã³ð-
øåííÿ ñèòóàö³¿ íå çíèêàþòü. “Ì³æíàðîä-
í³ ô³íàíñîâ³ àíàë³òèêè íå âèêëþ÷àþòü
Óêðà¿íó ç³ ñïèñêó êðà¿í, â ÿêèõ ìîæëèâèé
äåôîëò, àäæå ìàêðîåêîíîì³÷íà äèíàì³êà º
íåñòàá³ëüíîþ”,— ñêàçàâ â³í.

Öå âèçíàþòü ³ åêîíîì³ñòè Öåíòðó ³ìåí³
Ðàçóìêîâà, ÿê³ ïðèïóñêàþòü, ùî ÷åðãîâèé
ï³ê êðèçè ìîæíà î÷³êóâàòè âæå â òðàâí³ —
ëèïí³ öüîãî ðîêó. Òîæ, ïîïðè óêð³ïëåííÿ
ãðèâí³ ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ, âîíà ìîæå çíå-
ö³íèòèñÿ äî 10 ãðí/$1

Âèðîáíèöòâî ïî÷èíàº 
â³äíîâëþâàòèñÿ
Îäíàê åêñïåðòè î÷³êóþòü íåâäîâç³ ÷åðãîâîãî ñïàäó â åêîíîì³ö³
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— Âàëåð³þ ªâãåí³éîâè÷ó,
äîçâîëüòå çíîâó ïî÷àòè ðîç-
ìîâó ç ìåòðîïîë³òåíó — íàé-
âàæëèâ³øîãî äëÿ êèÿí âèäó
òðàíñïîðòó. Áàãàòî ÷èòà÷³â
ñòóðáîâàí³ ÷åðãàìè äî êàñ ³ç
ïðîäàæó æåòîí³â òà ö³êàâ-
ëÿòüñÿ, êîëè æ ïðèïèíÿòü-
ñÿ ö³ “òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íî-
ñò³”?

— Çà äàíèìè, ùî ¿õ ìåí³
íàäàº ìåòðî, ÷åðãè á³ëÿ êàñ
ïîñë³äîâíî çìåíøóþòüñÿ.
Ïðîòå âîíè, çâ³ñíî, º, ³ ÿ
ïðîøó êèÿí ç ðîçóì³ííÿì
äî öüîãî ñòàâèòèñÿ. Ïðè-
íàã³äíî çàçíà÷ó, ùî ïåðå-
âàæíî ÷åðãè âèíèêàþòü â
ê³íö³ ïîòî÷íîãî òà íà ïî-
÷àòêó íîâîãî ì³ñÿöÿ, êîëè
íàñòàº ÷àñ êóï³âë³ ïðî¿çíèõ
êâèòê³â. ² òóò äîðå÷íî íà-
ãàäàòè, ùî ó ìåòðîïîë³òåí³
ä³º àâòîìàòèçîâàíà ñèñòå-
ìà ïðîõîäó ïàñàæèð³â. Öå
îçíà÷àº, ùî îïëàòà ïðî¿ç-
äó çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè,
ÿêó ïàñàæèð êóïóº â êàñ³,
çàïèñóº íà íå¿ ê³ëüê³ñòü ïî-
¿çäîê àáî ïðî¿çíèé (íà 15
÷è 30 äí³â), à ïîò³ì ó çðó÷-
íèé äëÿ ñåáå ÷àñ òà â çðó÷-
íîìó äëÿ ñåáå ì³ñö³ (íà
áóäü-ÿê³é ñòàíö³¿) â êàñ³ ÷è

àâòîìàò³ ïîïîâíþº ðàõó-
íîê. Òàêèì ÷èíîì ïàñàæèð
åêîíîìèòü ñâ³é ÷àñ, îñê³ëü-
êè äî àâòîìàò³â ÷åðã íåìàº
í³êîëè. Ïåðåâàãà áåçêîí-
òàêòíîãî ïðî¿çíîãî — â òî-
ìó, ùî íåìàº ïðèâ’ÿçêè äî
äàòè, éîãî ìîæíà çàïèñàòè
áóäü-ÿêîãî ÷èñëà. Ïðèêðî,
ùî ïðî öå çíàþòü ëèøå 400
òèñÿ÷ ïàñàæèð³â, ÿê³ ùî-
äíÿ êîðèñòóþòüñÿ áåçêîí-
òàêòíèìè êàðòêàìè.

Äðóãîþ ïðè÷èíîþ âè-
íèêíåííÿ ÷åðã á³ëÿ êàñ º
òà, ùî ïàñàæèðè çâèêëè
êîðèñòóâàòèñÿ æåòîíàìè
äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó. Íè-
í³øí³é òàðèô ó 1 ãðí
70 êîï. º íåçðó÷íèì ÿê äëÿ
ïàñàæèð³â, òàê ³ äëÿ êàñè-
ð³â, ³ âèìàãàº áàãàòî ÷àñó
äëÿ âèäà÷³ ðåøòè. Íà ìîþ
äóìêó, ïåðåõ³ä ïàñàæèð³â
íà áåçêîíòàêòíó êàðòêó
çíà÷íî ïîë³ïøèâ áè ¿ì êî-
ðèñòóâàííÿ ìåòðîïîë³ò-
åíîì.

Âîäíî÷àñ ÿ çíàþ, ùî áó-
âàþòü çáî¿ ÿê ó ðîáîò³ ñà-
ìî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòå-
ìè ïðîõîäó, òàê ³ ç ðîç’ÿñ-
íåííÿì ìîæëèâîñòåé ñèñ-
òåìè äëÿ ïàñàæèð³â. Ìè
ïðàöþºìî íàä öèì, àëå

ïðîñèìî íå ñóäèòè ñóâîðî.
Òèì á³ëüøå, ùî ìåòðîïî-
ë³òåí³âö³ ïàðàëåëüíî ïðà-
öþþòü ³ íàä íåâèäèìîþ
êèÿíàì ÷àñòèíîþ ö³º¿ ðî-
áîòè: ï³äãîòîâêîþ ñó÷àñíî¿

ñõåìè îïëàòè ³ç ê³ëüêîìà
çíèæêàìè, âàð³àíòàìè
îïëàòè, òî÷íèì àâòîìàòè÷-
íèì îáë³êîì ïàñàæèðîïî-
òîê³â òà ï³ëüã — ÿê ó ªâ-
ðîï³.

— Àëå æ ì³ñüêà âëàäà ñà-
ìà âèð³øèëà ï³òè íà çíèæåí-
íÿ òàðèôó? Äî òîãî æ öå çà-
õèùàº ³íòåðåñè ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ ïàñàæèð³â...

— Çìåíøåííÿ âàðòîñò³
ïðî¿çäó ç 2 ãðí. äî 1,70
ãðí.— öå ðåçóëüòàò ñêëàä-
íèõ ïåðåãîâîð³â ì³ñüêî¿
âëàäè ç Àíòèìîíîïîëüíèì
êîì³òåòîì. Âîíè çìóøóâà-
ëè íàñ äî á³ëüø ³ñòîòíîãî
çíèæåííÿ, àëå ìè íå ìîã-
ëè ïîæåðòâóâàòè ñàìèì
ôóíêö³îíóâàííÿì ìåòðî ÿê
òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè çàðà-
äè ì³í³ìàëüíèõ ö³í. Êîì-
ïðîì³ñíèé ðåçóëüòàò, íà
ìîþ îñîáèñòó äóìêó, íå äàâ
ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì
í³÷îãî. ß ïåðåêîíàíèé, ùî
òàðèôè íà òðàíñïîðò ìàþòü
òÿæ³òè äî ñîá³âàðòîñò³, à
òóðáîòà ïðî òèõ, êîìó ö³ òà-
ðèôè íå ïî êèøåí³, ìîæå
áóòè ëèøå àäðåñíîþ.

— ßê ïðîñóâàºòüñÿ ðîáî-
òà ³ç ââåäåííÿì íîâî¿ ä³ëü-
íèö³ ìåòðîïîë³òåíó “Ëèá³ä-
ñüêà” — ”Âàñèëüê³âñüêà”?

— Òóò ó ì³ñüêî¿ âëàäè ùå
áàãàòî ðîáîòè ïî ÷îòèðüîõ
ãîëîâíèõ íàïðÿìêàõ. Ïî-
ïåðøå, òðåáà ïðîô³íàíñó-
âàòè é ïðîêîíòðîëþâàòè
äîáóäîâó òðüîõ íîâèõ ñòàí-
ö³é. Öå çàáåçïå÷óºòüñÿ
ì³ñüêèì áþäæåòîì ³ äåð-
æàâíèì. Íà æàëü, äåðæàâ-

íèé áþäæåò íàì öüîãî ðî-
êó äîïîìîæå íàáàãàòî ìåí-
øå... Ïî-äðóãå, ï³ñëÿ äîáó-
äîâè Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí ìàº ïðîâåñòè òàì ñâî¿
ðîáîòè: “îáæèòè” ãîñïî-
äàðñòâî, ï³äãîòóâàòè êîë³¿,
ñèñòåìè öåíòðàë³çàö³¿ òà
çâ’ÿçêó òîùî. Ïî-òðåòº, äî
ïóñêó òðåáà ³íòåíñèâíî ãî-
òóâàòè çîâí³øíþ ³íôðà-
ñòðóêòóðó: äîðîãè, íàçåì-
íèé òðàíñïîðò, âîäîêàíàë,
åíåðãîìåðåæó ì³ñòà, ïðî
ÿêó ìè ç âàìè ãîâîðèëè
ìèíóëîãî ðàçó. Äî ðå÷³, òàì
âæå º çíà÷íå ïðîñóâàííÿ.
Ïî-÷åòâåðòå, îäíà ç ãîëîâ-
íèõ — ïðîáëåìà ïóñêó-
ïðèäáàííÿ íîâèõ âàãîí³â.
Îñê³ëüêè “ñèíÿ” ë³í³ÿ ïî-
äîâæèòüñÿ íà òðè ïåðåãîíè
é ïàñàæèðîïîò³ê íà ë³í³¿
çðîñòå, òî äëÿ äîòðèìàííÿ
îïòèìàëüíîãî ãðàô³êó ðóõó
ïîòð³áí³ 54 äîäàòêîâèõ âà-
ãîíè. Ì³í³ìàëüíà ïîòðåáà â
ðóõîìîìó ñêëàä³ ñòàíîâèòü
169 âàãîí³â, ç ÿêèõ ï³ä îáî-
â’ÿçêîâå ñïèñàííÿ äî 2012
ðîêó ï³äïàäàþòü 103 âàãî-
íè. À ïî 66 âàãîíàõ áóäå
ðîçãëÿíóòà ìîæëèâ³ñòü ïî-
äîâæåííÿ íîðìàòèâíîãî
òåðì³íó åêñïëóàòàö³¿ ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿
åêñïåðòèçè

Під от вала
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

Âàëåð³é Ì²ÐÎÍÎÂ: “Ì³ñòî ïîòðåáóº 
áàãàòî íîâèõ ìåòðîâàãîí³â”
“Хрещати ” продовж є розпит вати в. о. за-
ст пни а Голови КМДА про стан транспортно-
о омпле с столиці.

Ñìåðòåëüíà íåáåçïåêà 
÷åðåç ïðèâàòí³ ðóêè
Íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ íàäãðîáîê óïàâ íà ëþäåé

Îñòàíí³ ïðèãîòóâàííÿ äî ïîìè-
íàëüíèõ äí³â òðèâàþòü íà êëàäî-
âèùàõ ñòîëèö³. Äî ïðèáèðàííÿ
íàéâèçíà÷í³øîãî ç íèõ — Áàéêî-
âîãî — ëèøå çà îñòàíí³ äí³ äîëó-
÷èëîñÿ ïðèáëèçíî 100 òèñÿ÷ îñ³á.
Ó â³âòîðîê ÷åðåç íåäáàëüñòâî íå-
÷åñíèõ íà ðóêó ï³äïðèºìö³â äîâå-
äåííÿ äî ëàäó îäí³º¿ ç ìîãèë ëåäü
íå ñòàëî òðàãåä³ºþ äëÿ ðîäèíè
êèÿí — 350-ê³ëîãðàìîâèé íàäãðî-
áîê óïàâ íà ëþäåé. Ç òðàâìàìè
“øâèäêà” â³äâåçëà ¿õ äî ë³êàðí³.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ êëàäîâèùà ï³äî-
çðþº, ùî “ñìåðòåëüíó” çàãðîçó
ëåäü íå ñïðè÷èíèëî áàæàííÿ
ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â çåêîíî-
ìèòè íà òåõíîëîã³¿ òà ïîá³ëüøå
çàðîáèòè ó âëàñíó êèøåíþ. Êà-

æóòü, ïðàâèëüíî âñòàíîâëåíà
ïëèòà òàê óïàñòè íå ìîãëà.

“Íà æàëü, ñòàëîñÿ òå, ïðî ùî
ìè ïîïåðåäæàºìî êèÿí óæå íå
ïåðøèé ì³ñÿöü. Àáè çàðîáèòè,
ïðåäñòàâíèêè ïðèâàòíèõ ô³ðì
âñòàíîâëþþòü ïàì’ÿòíèêè ³
âçèìêó â çàìåðçëèé ´ðóíò, ³ ÷å-
ðåç çàáîðè ¿õ ïåðåêèäàþòü, ³ òåõ-
íîëîã³é íå äîòðèìóþòüñÿ. Êè-
ÿíàì ïðîïîíóþòü ãàðí³ êàðòèí-
êè, à êîëè íàäãðîáêè õèëÿòüñÿ
àáî çàâàëþþòüñÿ, ëþäè ñêàðæàòü-
ñÿ äî íàñ, áî Ïåòðåíêà ÷è Âàñè-
ëåíêà âæå íå çíàéòè”,— êàæå çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ðèòóàëüíî¿
ñëóæáè ì³ñòà Â³òàë³é Õðèñòåíêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, àáè ìàòè ãàðàí-
ò³¿, ùî ìîãèëà ð³äíî¿ ëþäèíè áó-

äå äîãëÿíóòà, à íàäãðîáîê ñòîÿ-
òèìå ðîêàìè, çàìîâëÿòè éîãî ïî-
òð³áíî â ñïåö³àë³çîâàíèõ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà. Çà ö³-
íàìè ïðîäóêö³ÿ ïðèâàáëèâ³øà,
ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì ïåðåä-
áà÷åíî ï³ëüãè ³ º ç êîãî âèìàãà-
òè ÿê³ñòü ðîá³ò. Îñòàòî÷í³ ïðè-
÷èíè ³íöèäåíòó, ùî ñòàâñÿ, àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ç’ÿñóº ï³ñëÿ äåòàëüíî¿
ïåðåâ³ðêè. Êåð³âíèöòâî öâèíòà-

ðÿ çàïåâíÿº, ùî çðîáèòü óñå ìîæ-
ëèâå, àáè íå äîïóñòèòè á³ëüøå
æîäíîãî òàêîãî âèïàäêó.

Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëîãî ì³ñÿ-
öÿ íà äâîõ êëàäîâèùàõ ñòàëèñÿ
àêòè âàíäàë³çìó. Òîä³ çà äâ³ íî÷³
íà Ë³ñîâîìó òà ì³ñüêîìó êëàäî-
âèùàõ ðîçãðîìèëè 90 ïàì’ÿòíè-
ê³â. Ðóéíóâàëè âàíäàëè ùå íå
âñòàíîâëåí³ íàäãðîáêè. Êåð³â-
íèöòâî ì³ñüêî¿ ðèòóàëüíî¿ ñëóæ-

áè ï³äîçðþº, ùî ä³ÿëè íå “ñàòà-
í³ñòè”, à ïðåäñòàâíèêè “ïîõî-
ðîííîãî á³çíåñó”. Ïðàâîîõîðîí-
ö³ ïî÷àëè ðîçñë³äóâàííÿ, îäíàê
ðåçóëüòàò³â ïîêè ùî íåìàº. Íà
ñâÿòà ðèòóàëüíà ñëóæáà ì³ñòà ïî-
ñèëþº îõîðîíó. Êð³ì òîãî, äëÿ
çðó÷íîñò³ êèÿí íà êëàäîâèùà
êóðñóâàòèìóòü ðåéñîâ³ àâòîáóñè
òà ÷åðãóâàòèìóòü ìàøèíè “øâèä-
êî¿ äîïîìîãè”

Ãàííà ØÎÂÊÓÍ
“Õðåùàòèê”

Під отов а до поминальних днів ледь не за інчилася
тра едією на Бай овом ладовищі. Під час прибиран-
ня однієї з мо ил над робо завалився на людей. З
травмами иян доправили до лі арні. Я стало відомо,
пам’ятни родині іль а ро ів том встановлювала
приватна фірма, а р хн в над робо через неправиль-
не встановлення. За словами заст пни а дире тора
рит альної сл жби міста Віталія Христен а, на жаль,
сталося те, про що иян попереджали неодноразово.
Недотримання техноло ії та бажання приватних фірм
заробити ледь не призвели до людсь их жертв. Адмі-
ністрація пообіцяла зробити все можливе, аби надалі
не доп стити та их випад ів.

Через бажання заробити представни и "похоронно о бізнес " нехт ють навіть життям та здоров’ям власних лієнтів- иян
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про врегулювання процедури зміни 

цільового призначення земельних ділянок 
садівницьких товариств в м. Києві

Розпорядження 332 від 1 квітня 2009 року

Відповідно до Земельного Кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження порядку зміни цільового
призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб” та з метою врегулюван$
ня процедури зміни цільового призначення земельних ділянок садівницьких товариств в м. Києві, збіль$
шення надходжень до місцевого бюджету, на виконання функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Çâåðíóòèñÿ äî ãîë³â ñàä³âíèöüêèõ
òîâàðèñòâ òà âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ç ïðîïîçèö³ºþ
ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà
íà ³íøå ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³.

1.2. Íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åíü Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè òà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè îðãàí³çîâó-
âàòè ðîáîòó ³ç ðîçãëÿäó çàÿâ âëàñíèê³â çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà
ùîäî ìîæëèâîñò³ çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó:

2.1. Â äâîòèæíåâèé òåðì³í ç ìîìåíòó
âèõîäó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íàäàòè Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóòð³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåë³ê òåðèòîð³é,
íà ÿêèõ çì³íà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà
ìîæëèâà òà ìîæå áóòè ïðîâåäåíà ó ñòèñ-
ë³ ñòðîêè.

2.2. Âèçíà÷àòè îáòÿæåííÿ çã³äíî ç Ãåíå-
ðàëüíèì ïëàíîì ì³ñòà Êèºâà ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ ñà-
ä³âíèöòâà çà óìîâè çì³íè ¿õ ö³ëüîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çåìåëüíîãî êàäàñòðó
òà ïðèâàòèçàö³¿ çåìë³” íàäàâàòè ïîñëóãè
ùîäî êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ ç ïèòàíü çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàä³âíèöüêèõ òî-
âàðèñòâ â ì. Êèºâ³.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó íàäàííÿ âèòÿã³â ç ÷åðãîâîãî êà-
äàñòðîâîãî ïëàíó äëÿ âèçíà÷åííÿ îáòÿ-
æåíü çã³äíî ç Ãåíåðàëüíèì ïëàíñì ì. Êè-
ºâà ó âèêîðèñòàíí³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà
óìîâè çì³íè ¿õ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿
ñïðèÿòè ïðè ðîçãëÿä³ äîêóìåíòàö³¿ ç ïè-
òàíü çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ â³äïî-
â³äíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ ñà-
ä³âíèöòâà ó ì. Êèºâ³ ó âñòàíîâëåí³ òåðì³-
íè.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ðóäèêà Ñ.ß. òà Ëóöüêîãî Î. Þ.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про святкування Дня столиці 
та Дня Києва

Розпорядження № 314 від 20 березня 2009 року

Відповідно до статті 1 Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ”, статті 32 Закону Укра$
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою відображення історії м. Києва, належного вшануван$
ня столиці України, популяризації міста як туристичного центру, показу невичерпних талантів київських мит$
ців, аматорських і професійних колективів, організації змістовного дозвілля киян та в межах функцій ор$
гану місцевого самоврядування:

1. Ïðîâåñòè 30—31 òðàâíÿ 2009 ðîêó çà-
õîäè ç íàãîäè Äíÿ ñòîëèö³ òà Äíÿ Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ ñòîëèö³ òà Äíþ
Êèºâà, òà ðîáî÷èé ïëàí ï³äãîòîâêè ³ ïðî-
âåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ-
÷åíèõ Äíþ ñòîëèö³ òà Äíþ Êèºâà, ùî äî-
äàþòüñÿ.

3. Ïîêëàñòè íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ

êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîîðäèíàö³þ âñ³õ
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ï³äãîòîâêîþ ³ ïðî-
âåäåííÿì çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ Äíþ ñòîëèö³ òà Äíþ Êèºâà.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñ-
â³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç
ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-
ð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ íà âèñîêîìó îðãàí³çàö³éíîìó ð³â-

í³ òà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ
Äíþ ñòîëèö³ òà Äíþ Êèºâà, â ìåæàõ çà-
ãàëüíîãî îáñÿãó àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ
â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê íà â³äïî-
â³äí³ ö³ë³.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüâãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про реконструкцію та благоустрій парків 
і скверів м. Києва

Розпорядження № 305 від 20 березня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього
природного середовища”, пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ”, з
метою покращення благоустрою і створення сучасних паркових зон відпочинку для мешканців міста, в ме$
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Âèçíà÷èòè Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå îá’-
ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçå-
ëåíáóä” (äàë³ — ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”) çà-
ìîâíèêîì ç ðåêîíñòðóêö³¿ òà áëàãîóñòðîþ
ïàðê³â ³ ñêâåð³â çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó:

2.1. Íà òåíäåðí³é îñíîâ³ âèçíà÷èòè ãå-
íåðàëüí³ ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òà áëàãîóñòðîþ
ïàðê³â ³ ñêâåð³â, ïðîåêòí³ ðîáîòè ïî ÿêèõ
áóëî çä³éñíåíî çà êîøòè ðàéîííîãî áþ-
äæåòó çà çàìîâëåííÿì Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿.

2.2 Ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðåêîíñòðóêö³þ
ïàðê³â ³ ñêâåð³â ïîäàòè ¿¿ â Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 24.05.2007 ¹ 528/1189 ³ç çàëó÷åííÿ
³íâåñòîð³â äî áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â êîìåð-
ö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

2.3. Îäåðæàòè äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðî-
á³ò â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì.
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.4 Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè â ïîðÿäêó, âèçíà÷å-
íîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

3. Äîçâîëèòè ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” âèêî-
íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿
ïàðê³â ³ ñêâåð³â (âèçíà÷åíèõ â äîäàòêó äî
ðîçïîðÿäæåííÿ) â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, â³äâåäåíèõ ð³øåííÿìè âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 21.05.1957 ¹ 795, â³ä
09.01.1962 ¹ 51, â³ä 18.06.1963 ¹ 850 òà
â³ä 26.02.1963 ¹ 234.

4. Óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òà áëà-
ãîóñòðîþ ïàðê³â ³ ñêâåð³â, çàçíà÷åíèõ ó
äîäàòêó äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðî-
åêò³â ïðîãðàì-ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2009
ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàòè çà àê-
òîì ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ðîçðîáëåíó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ òà âè-
òðàòè ïî íåçàâåðøåíîìó áóä³âíèöòâó ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà áëàãîóñòðîþ ïàðê³â ³ ñêâå-
ð³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

6. Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.03.2007 ¹ 331
“Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òà áëàãîóñòð³é ïàðêó
“Îðëÿòêî” íà áóëüâ. Ëåïñå, 9-á ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³”, â³ä 27.09.2007 ¹ 1270
“Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ ñêâåðó íà âóë. Ìàð-
òèðîñÿíà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³”, â³ä
22.05.2008 ¹ 720 “Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òà
áëàãîóñòð³é ïàðêó “Þí³ñòü” íà ðîç³ âó-
ëèöü Ïèëèïà Êîçèöüêîãî òà Óìàíñüêî¿ ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³” òà â³ä 23.05.2008
¹ 729 “Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òà áëàãîóñò-
ð³é ïàðêó á³ëÿ ê³íîòåàòðó “Òàìïåðå” íà
âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³” âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðà-
òèëè ÷èíí³ñòü.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова
Л. Черновець ий
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ОВНИ
Братерсь а др желюбність, єд-
ність інтересів, співзв чність пе-
ре онань асоціюються зі світ-
лом щасливої зорі, що солод о
вабить аз щастя, та, на
жаль, затьмариться мер ан-
тильними інтересами. Пристр -
ніть бажання ви ористати по-

братимів, порозважатися на дармівщин , рабство ви оди
небезпечне, це альмо д ховно о зростання. Пізнавайте
свій вн трішній світ, проводьте психоаналіз, та им чином
виведете із підсвідомості не атив відпрацьованих емоцій,
моліться і зцілюйте д ш !

ТЕЛЬЦІ
Девіз тижня: “Хай живе онов-
лення!” Ви від риті зовнішньом
світові, я віт а сонцю, налаш-
товані на зміни, відч ваєте силь-
ний вн трішній поштовх до са-
моствердження, і стрим вати
йо о не можна! Подбайте про
зовнішність, стильний ардероб,

модн зачіс , манери поведін и — це візитів а. Нині в соці-
мі вас з стрічають, оцінюючи імідж. І він повинен б ти без-
до анним! По аним звич ам — ні! Тіль и не наш одьте ар’-
єрі, бо незви ле до ново о образ начальство може сприй-
няти вас за вис оч і хваль а, рідних та ож це може драт -
вати. Зате охані вас зроз міють і сприйм ть аде ватно.

БЛИЗНЯТА
Не ловіть риб в алам тній во-
ді. З сією розс дливістю ви
схильні до таємних дій, отові
вдатися до авантюрних фо -
сів, але ризи єте потрапити в
паст підст пних воро ів. Б дь-
те чесними з собою та оточен-
ням, не хитр йте, а м жньо ви-

знайте приховані слаб ості, вади, помил и і постарайтеся їх
ви оренити. Визнайте провини, пра ніть до співч ття і бла-
очестя в б дь-я их нездорових сит аціях. Чиста совість —
запор а еволюції і процвітання майб тньом .

РАКИ
Вам імпон є роль а тивно о
ромадсь о о діяча, і т т мож-
на дося ти спіх , я що не від-
давати важелів правління е о-
їстичним інтересам. Поставте
на перше місце д ховні цінно-
сті й др жні взаємини, с ріпле-
ні висо ими ідеалами. Альтр -

їзм — ваш рятівний орабель хаосі мер антильних ба-
жань. Керм йте і пам’ятайте, що ви — серце, д ша і мозо
оле тив . Це по ладає на вас відповідальність за долі лю-
дей, де щонайменший натя на зрад за рож є по аран-
ням.

ЛЕВИ
Наближаються професійні ре-
ор анізації зі зміною вид діяль-
ності, ерівно о персонал ,
сл жбово о стат с . Не зневі-
рюйтеся, я що опинитеся в “мі-
н сі” через он ренцію. Це
добрий ро долі визначитися,
чи правильно обрали професію

(особливо тор неться тих, хто збився з правдиво о шлях ),
де можна реаліз вати творче по ли ання. Утис фінансових
інтересів останнім часом не випад овий, а армічний—щоб
армоніз вати “бер — даю”, навчитися осподарювати е о-
номно і пра тично, вписатися в залежність від ч жих рес р-
сів (моральних, матеріальних, се с альних), адже ваші “до-
нори” непередбач вані.

ДІВИ
Вн трішній порив зірватися з
насиджено о місця, податися в
дале і мандри, розвіятися й на-
сититися свіжими враженнями
потрібно задовольнити. Озна-
йомлення з іншими звичаями,
традиціями, пере онаннями не
б де безхмарним, а принесе

сюрпризи, розраховані на міцні нерви, і зрештою ардиналь-
но вплине на за ореніл філософію б ття. Стежте за харч -
ванням, в раціоні мають домін вати нат ральні прод ти. А
втім, панацеєю від болячо і запор ою ч дово о здоров’я
стане д ховна а ра. Проводьте дозвілля в ці авій веселій
омпанії з людьми неординарними, про ресивними, з б н-
тарсь им шармом, отрі пізнають світ з таємно о бо , мі-

ють читати й тл мачити містичні підте сти, я і нам посилає
доля.

ТЕРЕЗИ
Настала пора моральної і мате-
ріальної розплати, не айно о ви-
онання бор ових зобов’язань.
Можливо, це засм тить вас,
адже дарить по аманцю, сер-
дечних апіталах. Та, на жаль,
се, взяте олись понадмір , до-
ведеться поверн ти. Ліміт долі

вичерпався, розрах йтеся з боржни ами, тоді й вам повер-
н ть позичене сво о час . А втім, бан р тство не за рож є!
Се с ально незадоволеним варто потерпіти й не зазіхати на
ч же, посидьте трохи на “ олодном пай ”. Тимчасово...

СКОРПІОНИ
Стати абсолютно щасливою лю-
диною, присвятивши себе іншим,
ле о. Нині ви потрібні всім! Ідіть
наз стріч, об’єдн йтеся, рт й-
теся і реалізов йте нові прое ти
на підґр нті взаємних інтересів.
Я що зазнаєте тис ів особистої
свободи, не драматиз йте сит -

ацію — шлюбі потрібна відданість. Пристрасн романтич-
н вдач , що тя не “наліво” в пош ах захопливих при од,
потрібно не айно прибор ати, а фо с втілення се с альних
фантазій перенести на подр жнє ложе!

СТРІЛЬЦІ
Успіх на робочих теренах вам
забезпечений. Одна він може
дістатися та ою доро ою ціною,
що враження від перемо и при-
нес ть втом і розчар вання.
Вам слід різноманітнити меню,
більше відпочивайте, насоло-
дж йтеся природою, не идай-

теся стрім олов тр дов водоверть заради дрібних заро-
біт ів. Щоб ни н ти стресової перевтоми (життєвий тон с
низь ий), не сил йте ор анізм, а беріться за добре оплач -
вані пропозиції. Зведіть до мінім м спіл вання з п блі ою,
аби не засміч вати олов зайвою інформацією — здоров’я
дорожче.

КОЗОРОГИ
Ви зможете піднятися з либин
песимізм до вершин блажен-
ства і оцінити всю рас б ття.
Розслабтеся, життя — це захоп-
лива ра. Вона пре расна, і нія і
лопоти, поб това р тина не мо-
ж ть затьмарити свят ово о на-
строю! Спіл йтеся з людьми,

для роботи ш айте натхнення, творчий підхід. Механічна
працяш ідлива, вона р йн є витончені емоції, приземлює д -
ш , я а рветься височінь. А там вас че ає вели е взаємне
охання.

ВОДОЛІЇ
Я що ви, захопившися п блічним
трі мфом, вирішили, що сімейні
й ар’єрні проблеми позад , то
явно по вапилися з виснов ами.
Саме тепер не аразди зас очать
зненаць а, травм ють психі ,
позбавлять рівнова и. Подр жні
стос н и дихають на ладан, три-

ває перевір а на міцність з. Я що дорожите союзом, стри-
м йте онор, оп стіть план вимо , відст піть назад і роз-
в’яз йте проблеми не одним махом. Справжню любов нічим
не отр їти, тим паче поб товою с єтою і фінансовими роз-
біжностями. Тих, хто затіяв с дові розбір и, Феміда може зра-
дити.

РИБИ
Про спо ій заб дьте, вам відве-
дено роль вов а, я о о но и о-
д ють. Беріть ма сим м ористі
із з стрічей, знайомств, онта -
тів, сит ацій. Поінформованість,
фахова обізнаність допомож ть
домовитися з людьми про б дь-
що. Збі обставин не випад о-

вий — то си нал до боротьби за свої інтереси, втілення за-
д мів. Але, на жаль, про оли й пораз и немин чі, ос іль и
нині вам не вдасться б ти в потрібном місці потрібний час.
А втім, матимете змо повчитися на помил ах. Пораз а теж
рез льтат, що ляже в с арбнич д ховно о досвід .

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (19—25 êâ³òíÿ)

Головне правління онтролю
за бла о строєм міста Києва ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1. Заст пни а начальни а правління оформлення ордерів — начальни а
відділ видачі ордерів:

Основні обов’яз и:
- забезпеч є видач , продовження та за риття (дозволів) ордерів на пор шення бла о строю

зв’яз з ви онанням певних видів робіт.
- ор анізов є здійснення онтролю за б дівельними об’є тами в м. Києві, проведення робіт

по виданих (дозволах) ордерах на пор шення бла о строю зв’яз з ви онанням певних
видів робіт.

2. Заст пни а начальни а відділ моніторин :
Основні обов’яз и:

- при виявленні недолі ів вр чати приписи посадовим особам та ромадянам, а при виявленні
пор шень — с ладати прото оли про адміністративні правопор шення на посадових осіб та
ромадян за пор шення правил тримання об’є тів місь ої інфрастр т ри;

- ор анізов є взаємодію відділ з іншими стр т рними підрозділами Головно о правління,
РДА, сл жбами міста, оордин є робот правлінь (відділів) бла о строю районів міста.

3. Начальни а відділ ор анізаційно-аналітичної роботи:
Основні обов’яз и:

- от є аналітично-інформаційні довід и з питань стан бла о строю міста, прое ти рішень
Київсь ої місь ої ради, розпоряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) щодо бла о строю міста, прое ти прото олів, нарад та тез
вист пів начальни а правління;

- онтролює порядо під отов и матеріалів на оле ії та наради до ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), проведення місячни ів з бла о строю,
он рсів “Район най ращо о бла о строю” та “Місто най ращо о бла о строю”, під отов и
аналітично-інформаційних матеріалів, фотозйомо для до мент вання стан бла о строю
територій та об’є тів місь ої інфрастр т ри.

4. Головних спеціалістів та провідних спеціалістів:
Основні обов ’яз и:

- с ладає приписи та прото оли про адміністративні правопор шення при виявленні фа тів
пор шень технічно о та санітарно о стан об’є тів б дівництва, ви онання робіт без ордерів
Головно о правління.

- подає пропозиції щодо по ращення технічно о та санітарно о стан б дівельних об’є тів,
ор анізов є та онтролює їх ви онання.

Вимо и:
- Повна вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або спеціаліста.
- Післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління за відповідною

спеціалізацією.
- Стаж роботи за фахом державній сл жбі на подібних посадах не менше 1 ро або стаж

роботи за фахом не менше 3 ро ів.
Вільне орист вання ПК.
Вільне володіння раїнсь ою мовою.
Вільне володіння письмовою та розмовною ан лійсь ою мовою є перева ою.

Умови праці:
Гідна оплата праці, премії, доплати за ран и, надбав и за висл ро ів на державній сл жбі.
Оплач вана відп ст а тривалістю 30 алендарних днів.
Підвищений розмір пенсії.
Адреса майб тньо о місця роботи:

01032, Київ, в л. Са са ансь о о, 143, . 213 (на он рс).

Телефон для довідо +38(044) 289-57-79.

Витя и з бази даних автоматизованої системи ведення
державно о земельно о адастр Серія AAA № 377508
Серія AAA № 377506, видані Київсь ою місь ою філією
Державно о підприємства “Центр державно о земель-
но о адастр при державном омітеті У раїни по
земельних рес рсах”, на земельн ділян , розташован
за адресою: м. Київ, Голосіївсь ий район, в л. Тарасівсь а
№ 9-В, адастровий номер 8000000000:76:063:0003
вважати не чинними.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 734
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Ñâÿòî 
íàáëèæàºòüñÿ
Äî Âåëèêîäíÿ óêðà¿íñüê³ âèðîáíèêè âëàøòóâàëè
ÿðìàðîê, à êîíäèòåðè âñòàíîâèëè ðåêîðäè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

До 17 травня
в лючно в У раїн-
сь ом домі три-
ває вели одній
ярмаро . На ньо-
м відвід вачам
пропон ють при-
дбати прод ти до
Вели одня —
м’ясні та онди-
терсь і вироби,
численні пас и.
Та ож т т пред-
ставлено вели ий
асортимент с ве-
нірів: від писано
та свічо до обе-
ре ів і вишиваних
р шни ів. А он-
дитери з Київщи-
ни та За арпаття
при от вали на
свято величезні
шо оладні яйця
ва ою 10 та 22 з
половиною іло-
рама, я і війшли
до Кни и ре ордів
У раїни.

Ï³äãîòóâàòèñÿ äî Âå-
ëèêîäíÿ êèÿíàì ïî-
ñïðèÿº Âñåóêðà¿íñüêèé
âåëèêîäí³é áëàãîä³é-
íèé ÿðìàðîê, íà ÿêîìó
ñâîþ ïðîäóêö³þ ïðåä-
ñòàâëÿþòü ð³çí³ îáëàñ-
ò³ Óêðà¿íè. Ïåðø çà
âñå, â³äâ³äóâà÷³ ïðÿìó-
þòü äî ¿æ³: ï³ñò çàê³í-
÷óºòüñÿ, ³ íà ñâÿòî òðå-
áà çàïàñòèñÿ õàð÷àìè.
Êîâáàñó òà øèíêó â³ä
30 ãðèâåíü ïðîäàþòü
Ñàëò³âñüêèé ì’ÿñîêîì-
á³íàò, ï³äïðèºìñòâà
×åðêàùèíè òà ×åðí³-
ã³âùèíè. Íåîäì³ííèé
àòðèáóò Âåëèêîäíÿ —
ÿéöÿ. ¯õ ðîçêóïîâóþòü
ïî 6 ãðèâåíü çà äåñÿ-
òîê. Ñâ³æåíüê³ ïàñêè
ïðîäàþòü Êè¿âñüêèé
áóëî÷íî-êîíäèòåð-
ñüêèé êîìá³íàò òà õë³-
áîêîìá³íàò ¹ 11 (â³ä
10 ãðèâåíü çà êåêñ òà
â³ä 28 ãðèâåíü çà ïàñ-
êó).

Íà ÿðìàðêó ïðåä-
ñòàâëåíî ö³êàâ³ ñóâåí³-
ðè äî âëàñíî¿ îñåë³ (òà-
êîæ âîíè ìîæóòü áóòè
ÿê ïîäàðóíêè áëèçüêèì
òà ðîäè÷àì). Ç Ëüâ³â-
ñüêî¿ îáëàñò³ ïðèâåçëè
âèøèò³ âåëèêîäí³ ðóø-
íèêè òà ñêàòåðòèíè
(â³ä 150 ãðèâåíü), ãîí-

÷àðí³ âèðîáè òà ñâ³÷êè
ç áäæîëèíîãî âîñêó ó
âèãëÿä³ òâàðèí òà ÿçè÷-
íèöüêèõ áîæåñòâ (â³ä
20 ãðèâåíü). Êîðñóí-
ùèíà ïðîïîíóº ÷èñ-
ëåíí³ âèøèâàíêè (â³ä
600 äî 2000 ãðèâåíü).
Ìàéñòðèí³ ïðîäàþòü
ðîçìàëüîâàí³ òà îçäîá-
ëåí³ ïèñàíêè, à òàêîæ
¿õ ð³çíîâèäè — øêðÿ-
áàíêè, äðÿïàíêè (â³ä
10 ãðèâåíü). Êåðàì³÷í³
òà äåðåâ’ÿí³ âèðîáè,
ð³çíîìàí³òí³ îáåðåãè
ïðåäñòàâëÿº Ïîëòàâ-
ùèíà, êîøòóþòü âîíè
â³ä 20 ãðèâåíü. Êèëè-
ìîâ³ ëÿëüêè-îáåðåãè,
ùî çàõèùàþòü ãîñïîäà-
ðÿ â³ä íåäîë³, ïðèòÿãó-
þòü ãðîø³ â ä³ì (º

îêðåì³ âèäè äëÿ ãðè-
âåíü, äîëàð³â òà ºâðî)
÷è êîõàííÿ, ïðîïîíóº
ìàéñòðèíÿ Îëåêñàíäðà
Ïðåíêî.

Äî ñâÿòà íåçâè÷í³ ðå-
êîðäè ïîñòàâèëè êîí-
äèòåðè. Êè¿âñüêå ï³ä-
ïðèºìñòâî "Áàãàòèð"
çðîáèëî 10-ê³ëîãðàìî-
âå øîêîëàäíå ÿéöå 63
ñàíòèìåòðè çàââèøêè
òà 135 ñì â ä³àìåòð³. Ãî-
òóâàëè éîãî ÷åòâåðî
ìàéñòð³â ñâîº¿ ñïðàâè.
Âåëèêîäíº ñìà÷íå ÿéöå
ï³ñëÿ ÿðìàðêó ïëàíó-
þòü ïåðåäàòè äî öåðê-
âè. Âàëåíòèí Øòåôà-
íüî ç Óæãîðîäà ñòâîðèâ
øîêîëàäíå ÿéöå 80
ñàíòèìåòð³â çàââèøêè
òà 170 ñàíòèìåòð³â ó

ä³àìåòð³. Íà éîãî âèãî-
òîâëåííÿ ï³øëî 22 ç
ïîëîâèíîþ ê³ëîãðàìà
ôðàíöóçüêîãî ÷îðíîãî
øîêîëàäó, à äëÿ äåêîðó
âèêîðèñòàëè á³ëèé øî-
êîëàä, êàêàî-ìàñëî òà
õàð÷îâ³ áàðâíèêè. ßéöå
ïëàíóþòü ïåðåäàòè äî
ñêâèðñüêîãî äèòÿ÷îãî
áóäèíêó "Íàä³ÿ". Îáè-
äâà ã³ãàíòñüêèõ ÿéöÿ
çàíåñåíî äî Êíèãè ðå-
êîðä³â Óêðà¿íè â êàòå-
ãîð³¿ "Êîíäèòåðñüê³ âè-
ðîáè. Ðîçì³ðè". À ïîëà-
ñóâàòè íåâåëèêèìè øî-
êîëàäíèìè ÿéöÿìè â³ä
ô³ðìè "Áàãàòèð" ìîæíà
çà 35 ãðèâåíü. Íàãàäà-
ºìî, ùî ÿðìàðîê ñüî-
ãîäí³ ùå ïðàöþº, òîæ
ïîñï³øàéòå

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåí-

íèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+18°Ñ,
âíî÷³ +4...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +16...+18°Ñ, âíî-
÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18...+20°Ñ, 
âíî÷³ +5...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåí-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ

НН АА РР ОО ДД НН ІІ   ТТ РР АА ДД ИИ ЦЦ ІІ ЇЇ

10- іло рамова шо оладна писан а "Ба атир" війшла до Кни и ре ордів У раїни

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Курси валют (16 квітня 2009)

$ EURO RUR

куп. прод. куп. прод. куп. прод.

НБУ 7,7 10,14 2,3

готівка 8,02 8,08 10,45 10,8 2,2 2,45

безготівка 7,9 8,05 10,58 10,64 2,39 2,43

Дивіться «Бізнес�ситуацію» щоденно на ТРК «Київ»

Прем’єра фільм
"Ле а поведін а"

Після ані л, проведених в Єв-
ропі, юний адво ат Джон повер-
тається до Ан лії з рас нею др -
жиною. Ларіта — амери ан а, дів-
чина зі с андальним мин лим,
розл чена, заробляє на життя
частю в автомобільних пере о-
нах. У домі чолові а вона "біла во-
рона", протистояння між онсерва-
тивними ан лійцями і сміливою
амери ан ою з ожним днем ли-
ше за острюються. Хто перейде
на чий бі і до я их наслід ів при-
зведе ворожнеча, невідомо до
останньо о епізод .
З 16 вітня в інотеатрах

Києва

Від риття вистав и
"Слід сміш и"

Цьо о ро в рам ах фестивалю
"Запрошення до Ла ри", присвя-
чено о 110-річчю з дня народжен-
ня письменни а Володимира На-
бо ова, пройде вистав а "Слід с-
міш и". Це своєрідне віз альне до-
слідження символі и жестів зна-
менитом романі ласи а "Лоліта".
Вистав а в алереї "Лавра" — це
підс мо тримісячної роботи твор-
чої лабораторії молодих рафі ів.
В е спозиції представлено робо-
ти Михайла Завально о, І оря Ка-
нівця, Оле сандра Славинсь о о,
Є ора Се иріна, Тетяни Очередь-
о, а та ож зіро с часно о мис-
тецтва — Матвія Вайсбер а, Вла-
ди Рал о і Оле сандра Вереща а.
17—27 вітня
Галерея мистецтв "Лавра",

в лиця Івана Мазепи, 17

Гастролі
Мос овсь о о театр
імені О. С. П ш іна

Ан лійсь ій леді середньо о ві-
ріх с аржитися на життя: неї

є роші, чолові дале о, оханець
пор ч, за оханий молоди під бал-
оном. Звичний життєвий стрій
пор ш є звіст а про несподіван
смерть чолові а, я а змінює абсо-
лютно все. Бенефіс Віри Аленто-
вої виставі "Недосяжна", я ий ре-

жисер Оле сандр Говор хо поста-
вив за п’єсою Сомерсета Моема
до ювілею а триси, ияни змож ть
побачити на сцені Жовтнево о па-
лац .
17 вітня, 19.00
МЦКМ "Жовтневий палац",

в лиця Інстит тсь а, 1

Прощальний онцерт
Алли П ачової

Естрадна примадонна Алла П -
ачова, я а на почат весни о о-
лосила про завершення своєї м -
зичної ар’єри, вир шила на про-
щання вели ий онцертний т р
"Від вітня до вітня", отрий три-
ватиме рі . Про рама називається
"Сни про охання" і в лючає я
добре відомі пісні співач и, та і її
нові омпозиції. Перші онцерти
Алла Борисівна дала в Кремлів-
сь ом палаці. 15 вітня свій 60-
річний ювілей співач а відсвят -
вала вели им онцертом Палаці
спорт "Л жни и". Після Києва
співач а вист пить в інших містах
У раїни й Росії, а та ож Білор -
сі, Німеччині та Спол чених Шта-
тах Амери и.
22 вітня, 19.00
Палац спорт , Спортивна

площа, 1

"Аліса" зі рає для иян

К льтовий ро - рт із 26-річною
історією "Аліса" привезе до сто-
лиці нов про рам "Ро ’н’рол —
це не робота". Очі ється, що
Києві прозв чать пісні з ново о
альбом "П льс хранителів дверей
лабіринт ". Сам збір лідер "Алі-
си" Костянтин Кінчев презент вав
Мос ві два місяці том . Я і ро-

сійсь им прихильни ам, раїн-
сь им фанам "Аліса" обіцяє живий
зв та мас драйвових емоцій. Ці-
аво, що дат онцерт призначи-
ли невипад ово — же 8 ро ів рт
не дає онцертів під час Вели о о
та Успенсь о о пост .
26 вітня, 19.00
Центр льт ри та мистецтв

НАУ, проспе т Комарова,1

Під от вала
Ганна ДЕНИСЕНКО,

"Хрещати "
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