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Îñ³íí³é ïðèçîâ
Ì³ñòî ãîòîâå ïðèéíÿòè 23 òèñÿ÷³ ïåðøîêëàñíèê³â

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

У столиці розпочався набір першо ласни ів.
Лише за перші дні заяв подали майже поло-
вин від очі ваної іль ості майб тніх ш о-
лярів — 12 тисяч. Проте сит ація різна: той
час, я дея і ш оли переповнено, є та і, де
немає жодної заяви від бать ів. Цьо орічні
вип с ни и за інчать основний рс ш ільної
про рами вже в вітні. Весь наст пний місяць
вони от ватим ться до зовнішньо о неза-
лежно о оцінювання. Навчатися їм дозволять
за індивід альним рафі ом.

Âîñåíè ñòîëè÷í³ çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
ïðèéìóòü ïîíàä 23 òèñÿ÷³ ïåðøîêëàñíèê³â. Ïîïðè òå, ùî
íèí³øí³é íàâ÷àëüíèé ð³ê ùå íå çàê³í÷èâñÿ, çàÿâ íà çà-
ðàõóâàííÿ äî øêîëè óæå çàðåºñòðîâàíî ìàéæå ïîëîâèíó

â³ä î÷³êóâàíèõ. Âîäíî÷àñ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äåÿêèé äèñáà-
ëàíñ: îäí³ ó÷áîâ³ çàêëàäè âæå ïåðåïîâíåí³, â ³íøèõ — íå-
äîá³ð. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè
ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ ïîîá³öÿëà, ùî ñèòóàö³þ äî îñåí³
çáàëàíñóþòü.

Îäíàê äîêè äëÿ îäíèõ øêîëà ëèøå â³ä÷èíèòü äâåð³, äëÿ
³íøèõ ó÷í³â íåçàáàðîì Àëüìà-ìàòåð ñòàíå ñïîìèíîì. Íà-
â÷àííÿ ó âèïóñêíèê³â çàâåðøèòüñÿ óæå çà òèæäåíü. Ó
òðàâí³ ðîçïî÷íåòüñÿ íàâ÷àííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ãðàô³-
êàìè. ¯õ ñêëàäàòèìóòü àäì³í³ñòðàö³¿ øê³ë â³äïîâ³äíî äî
çàïèò³â ñòàðøîêëàñíèê³â. Îñòàíí³ â³äâ³äóâàòèìóòü ëèøå
ò³ ïðåäìåòè, ÿê³ îáðàëè äëÿ íåçàëåæíîãî çîâí³øíüîãî
îö³íþâàííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ÿêùî ó÷åíü íå çäàâàòèìå
á³îëîã³þ íà ³ñïèò³, òî â³í íå çîáîâ’ÿçàíèé â³äâ³äóâàòè óðî-
êè ç öüîãî ïðåäìåòó.

"Òàêà ñèñòåìà äàñòü çìîãó íàøèì âèïóñêíèêàì êðàùå
ï³äãîòóâàòèñÿ äî ³ñïèò³â, àäæå âîíè ïðèä³ëÿòèìóòü á³ëü-
øå óâàãè òèì äèñöèïë³íàì, ÿê³ îáðàëè äëÿ òåñòóâàííÿ",—
çàçíà÷èëà ïàí³ Ãðèíåâè÷. Âîíà æ äîäàëà, ùî â áàãàòüîõ
çàêîðäîííèõ øêîëàõ ñòàðøîêëàñíèêè íàâ÷àþòüñÿ çà ³í-
äèâ³äóàëüíèìè ïëàíàìè çàíÿòü.

Îäíàê Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà íàóêè äîñ³ íå âèðîáèëî
ºäèíîãî ï³äõîäó, ÿê ïðàâèëüíî ðåàë³çóâàòè íîâîââåäåí-
íÿ. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêó øêîëÿð³â.
Ïîòð³áíî ÷³òêî âèçíà÷èòè, êîëè çà äèòèíó íåñå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ, à êîëè áàòüêè. Ãðàô³-
êè çàíÿòü ó÷í³â ï³äïèñóâàòèìóòü ³ äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ³ áàòüêè. "Öå äóæå âàæëèâî, àäæå â ïåðøó ÷åð-
ãó äëÿ íàñ ãîëîâíå — æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ä³òåé", — ïîÿñ-
íèëà Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷. À ùîäî îáë³êó ðîáî÷îãî ÷àñó â÷è-
òåë³â, òî ñâî¿ ãîäèíè îñâ³òÿíè â³äïðàöüîâóâàòèìóòü øëÿ-
õîì êîíñóëüòàö³é. Â³ä çàâó÷à çàëåæèòü, ÷è çì³íþâàòèìóòü
ðîçêëàä, ÷è í³, ³ ÿê â³äáóâàòèìåòüñÿ ðîçïîä³ë ãðóï ó÷í³â.

Äëÿ òîãî, ùîá ðîç’ÿñíèòè âñ³ ïèòàííÿ ùîäî çàðàõóâàí-
íÿ íà íàâ÷àííÿ ïåðøîêëàñíèê³â, îðãàí³çàö³¿ âèïóñêíèõ
âå÷îð³â òà ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ, 27 êâ³òíÿ ó ñò³íàõ ìå-
ð³¿ â³äáóäóòüñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç îñâ³òÿíàìè òà áàòü-
ê³âñüêèìè êîì³òåòàìè çà ó÷àñòþ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî. "Ìè ïîâèí-
í³ âèð³øèòè âñ³ íåçðîçóì³ë³ ïèòàííÿ ñï³ëüíî ç â÷èòåëÿ-
ìè òà áàòüêàìè, àäæå ãîëîâíå äëÿ íàñ — ï³äíÿòòÿ îñâ³ò-
íüîãî ð³âíÿ íàøèõ ä³òåé", — çàïåâíèâ â³í
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Ó ²² êâàðòàë³ íèí³øíüîãî ðîêó òðèâàòè-
ìóòü îñîáèñò³ ïðèéîìè òà “ãàðÿ÷³” òåëå-
ôîíí³ ë³í³¿ ç êåð³âíèöòâîì ñòîëè÷íî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿. Çîêðåìà, ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ çóñòð³÷àòè-
ìåòüñÿ ç êèÿíàìè äðóãîãî òà ÷åòâåðòîãî
÷åòâåðãà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî 11.00.
Âè¿çíèé ïðèéîì çà éîãî ó÷àñòþ ïðîâîäè-
òèìåòüñÿ êîæíîãî ïåðøîãî òà òðåòüîãî ÷åò-
âåðãà ç 12.00 äî 13.00 ó ïðèì³ùåíí³ Ãîëî-
ñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Íà “ãàðÿ÷³”
òåëåôîíí³ ë³í³¿ ìîæíà áóäå äîäçâîíèòèñÿ
÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ùîì³ñÿ÷íî ç 11.00 äî
12.00. Ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïðèéìàòèìå ãîðîäÿí ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ,
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³, à
òàêîæ ðîáîòè âåòåðàíñüêèõ òà æ³íî÷èõ îð-
ãàí³çàö³é êîæíîãî 3-ãî â³âòîðêà ç 15.00 äî
16.00. Âîíà æ çóñòð³÷àòèìåòüñÿ ç êèÿíàìè
ç ïèòàíü ïîáóòîâîãî ³ òîðãîâåëüíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà íàäàííÿ ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà ³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÷åòâåðòîãî â³â-
òîðêà ùîì³ñÿöÿ î ò³é ñàì³é ãîäèí³. Âè¿ç-
íèé ïðèéîì çà ¿¿ ó÷àñòþ â³äáóâàòèìåòüñÿ
êîæíîãî ïåðøîãî ³ äðóãîãî â³âòîðêà ç 15.00
äî 16.00 ó ïðèì³ùåíí³ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ïðÿì³ òåëåôîíí³ ë³í³¿ ç
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêîþ â³äáóâàòèìóòüñÿ òðåòüî-
ãî ÷åòâåðãà ùîì³ñÿöÿ ç 14.00 äî 15.00. Ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ªâãåí ×åð-
âîíåíêî, ÿêèé êóðóº ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè-2012 ç ôóòáîëó, ñï³ë-
êóâàòèìåòüñÿ ç êèÿíàìè êîæíîãî ÷åòâåð-
òîãî â³âòîðêà ç 11.00 äî 13.00. “Ãàðÿ÷³” òå-
ëåôîíí³ ë³í³¿ ç íèì òðèâàòèìóòü ÷åòâåðòî¿
ñåðåäè ùîì³ñÿ÷íî ç 11.00 äî 12.00. Íàãà-
äàºìî, ùî îñîáèñò³ ïðèéîìè â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 102. Íà ïðÿìó òåëåôîííó ë³í³þ ìîæ-
íà çàòåëåôîíóâàòè çà íîìåðîì 279-40-59

Ìåäèêè 
äîïîìàãàòèìóòü 
êèÿíàì íà ñâÿòà

Ìàøèíè “øâèäêî¿ äîïîìîãè” ðîçïî÷à-
ëè ïîñèëåíå ÷åðãóâàííÿ ïåðåä âåëèêîäí³-
ìè ñâÿòàìè. Äîäàòêîâ³ áðèãàäè ïðàöþâàëè
á³ëÿ õðàì³â òà íà îñíîâíèõ êëàäîâèùàõ.
Ðîáîòó ó òàêîìó ðåæèì³ çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ÊÌÄÀ âîíè ïðîäîâæàòü äî çàê³í-
÷åííÿ ïîìèíàëüíèõ äí³â. Äëÿ êèÿí ö³ëî-
äîáîâî ÷åðãóâàòèìóòü òðàâìàòè÷í³ ïóíêòè
òà ïóíêòè “íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè”. Êð³ì òîãî, äîïîìàãàòèìóòü êèÿíàì ³
êîìóíàëüíèêè. Òàê, íà êëàäîâèùàõ êóðñó-
âàòèìóòü ñïåö³àëüí³ àâòîáóñè. Äëÿ óíèê-
íåííÿ çàòîð³â òà íåïðèºìíèõ ñèòóàö³é,
ïðèâàòíèì àâò³âêàì íà òåðèòîð³þ öâèíòà-
ð³â â’¿çä çàáîðîíèëè

Òàëîíè íà ïàðêóâàííÿ 
ìîæíà îòðèìàòè 
áåçïëàòíî

Ðàä³î “Êè¿â 98 FM” òà ÊÏ “Êè¿âïàðê-
òðàíññåðâ³ñ” çàïðîøóþòü êèÿí óçÿòè ó÷àñòü
ó ñï³ëüí³é ùîì³ñÿ÷í³é àêö³¿ “5 òàëîí³â ó
äîáð³ ðóêè”. Àáè ñòàòè âëàñíèêîì ì³ñÿ÷-
íîãî àáîíåìåíòà íà ïàðêóâàííÿ â 1-é çî-
í³ Êèºâà âàðò³ñòþ 630 ãðí, ïîòð³áíî áóäå
24 êâ³òíÿ ç 7:00 äî 11:00 ðàíêó ï³ñëÿ çà-
êëèêó âåäó÷îãî Ñåðã³ÿ Ôåäîòîâà ïåðøèì
çàòåëåôîíóâàòè â åô³ð Ðàä³î “Êè¿â 98 FM”
çà íîìåðîì 454-00-33. Òîé, õòî ïðàâèëüíî
â³äïîâ³ñòü íà çàïèòàííÿ ùîäî ïðàâèë ïàð-
êóâàííÿ ó íàøîìó ì³ñò³, îäåðæèòü ïàðêó-
âàëüíèé òàëîí íà òðàâåíü

Óòî÷íåííÿ
В інтерв’ю президента бла одійної ор ані-

зації “Доброб т і єдність” Геннадія Гери, що
вийшло в азеті “Хрещати ” 17 вітня, б ло
доп щено технічн помил . Доброчинний
онцерт “Зір и дар ють надію” відб деться
на майдані Незалежності не 23 вітня, а
23 травня 2009 ро

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столичні енер ети и відзвіт ва-
ли про за інчення опалювально-
о сезон . Наразі від тепла від-
лючено всі б дин и, о рім дит-
сад ів, ш іл і лі арень. Фахівці
аж ть, що же розпочали під-
отов до зими 2009—2010, хо-
ча бор ів мають більше, ніж
1 млрд рн. З ідно з про рамою
соціально-е ономічно о розвит-

міста, на під отов до ново-
о сезон передбачено
42 млн рн. У "Київенер о" тим
часом запевняють, що потрібно
щонайменше в чотири рази
більше.

Ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â
ðîáîòè ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî” Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé ç âåëè÷åçíèì
ïîëåãøåííÿì ïîâ³äîìèâ, ùî îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí ó ñòîëèö³ çàê³í÷èâñÿ. “Ìè
ñòàðòóâàëè äåùî ðàí³øå, í³æ çàçâè÷àé,
— ñêàçàâ â³í. — Â³í òðèâàâ ó íàäñêëàä-
íèõ óìîâàõ, çîêðåìà ãîñòðîãî äåô³öèòó

ô³íàíñ³â äëÿ ïðèäáàííÿ ïàëèâà òà íà ìå-
æ³ çíîøåííÿ îáëàäíàííÿ. Äîâîäèëîñÿ
ïðàöþâàòè ï³ä ïîñò³éíîþ çàãðîçîþ çðè-
âó òåïëîïîñòà÷àííÿ ó êâàðòèðè êèÿí”.

Ïàí Ñîêîëîâñüêèé äîäàâ, ùî ïîïðè ÷èñ-
ëåíí³ ïðîáëåìè åíåðãåòèêè, âñå æ òàêè çà-
áåçïå÷èëè ìåøêàíö³â ì³ñòà òåïëîì ³ ãàðÿ-
÷îþ âîäîþ. Êåð³âíèê êîìïàí³¿ çàÿâèâ, ùî
ï³ä ÷àñ ðîáîòè áóëî âèÿâëåíî ÷èìàëî íå-
äîë³ê³â, ÿê³ ñïðè÷èíèëè òðóäíîù³. “Íàñàì-
ïåðåä öå íåäîñêîíàë³ñòü òàðèôíî¿ ïîë³òè-
êè â ÷àñòèí³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, — ââàæàº
Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé. — ßêùî íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì íå âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ, ìè ìà-
òèìåìî ïðîáëåìè ³ íàñòóïíîãî îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó”. Âîäíî÷àñ “Êè¿âåíåðãî” ðà-
çîì ç ÊÌÄÀ íàìàãàòèìåòüñÿ ðîáèòè âñå,
àáè êèÿíè íå â³ä÷óëè òðóäíîù³â óçèìêó.

Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé ó ñâîºìó çâ³ò³ çãà-
äàâ ³ ïðî áîðãè êîìïàí³¿. Çîêðåìà ïåðåä
ãàçîïîñòà÷àëüíèìè êîìïàí³ÿìè ñóìó çà-
áîðãîâàíîñò³ âäàëîñÿ çìåíøèòè äî 
464 ìëí ãðí, õî÷à íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ âîíà
ïåðåâèùóâàëà 1 ìëðä 200 ìëí ãðí. Ùî-
ïðàâäà, çá³ëüøèëèñÿ íà 430 ìëí ãðí íå-
âèïëàòè ñåðåä ñïîæèâà÷³â òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿. Çàãàëüíèé áîðã “Êè¿âåíåðãî” íà ñåðå-
äèíó êâ³òíÿ ñòàíîâèâ 1 ìëðä 36 ìëí ãðí.

Çàñòóïíèê òåõí³÷íîãî äèðåêòîðà êîì-
ïàí³¿ Þð³é Ãëàäèøåâ ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó”, ùî íàðàç³ â³äêëþ÷åíî ñïîæèâà÷³â

â³ä òåïëà, îêð³ì äèòñàäê³â, øê³ë, ë³êà-
ðåíü. “Ó öèõ çàêëàäàõ îïàëåííÿ âèìê-
íóòü ï³ñëÿ çâåðíåíü ¿õí³õ êåð³âíèê³â, —
ïîÿñíèâ â³í. — Íàéòÿæ÷èìè â ðîáîò³ âè-
äàëèñÿ ëèñòîïàä òà ãðóäåíü, êîëè ïî÷à-
ëèñÿ ïåðåáî¿ ç ãàçîïîñòà÷àííÿì. Òîä³ çà-
ïðîâàäèëè íàâ³òü îñîáëèâèé ãðàô³ê ðî-
áîòè”. Äîâåëîñÿ òèì÷àñîâî âèìêíóòè â
ì³ñò³ ãàðÿ÷ó âîäó, àëå ðàõóíê³â ãîðîäÿ-
íàì çà öþ ïîñëóãó íå âèñòàâëÿëè. Íà äóì-
êó ïàíà Ãëàäèøåâà, òàê³ ä³¿ åíåðãåòèê³â
áóëè âèïðàâäàí³.

“Ïîïðè òå, ùî ñåçîí çàê³í÷èâñÿ, åíåð-
ãåòèêè ïî÷èíàþòü ãîòóâàòèñÿ äî íîâîãî, —
ðîçïîâ³â ïàí Ãëàäèøåâ. — Íà æàëü, íàì
äîâîäèòüñÿ ðîçðàõîâóâàòè ò³ëüêè íà âëàñ-
í³ ñèëè, õî÷à ³ñíóº ïðîãðàìà ô³íàíñóâàí-
íÿ êîøòîì äåðæàâíîãî áþäæåòó”. Â³í äî-
äàâ, ùî íà ï³äãîòîâêó äî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó 2009—2010 ðîêó çà ïðîãðàìîþ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ïå-
ðåäáà÷åíî 42 ìëí ãðí. Ç íèõ ìàéæå ïîëî-
âèíà — öå ðîçðàõóíîê çà ðàí³øå âèêîíà-
í³ ðåìîíòí³ ðîáîòè. Íà æàëü, ïðèäáàíå çà
êîøòè Ñâ³òîâîãî áàíêó îáëàäíàííÿ é äî-
ñ³ çáåð³ãàºòüñÿ íà ñêëàäàõ. “Ùîá çàì³íè-
òè äåÿê³ çíîøåí³ ìåðåæ³, ïðîêëàñòè íîâ³
òðóáè ïîòð³áíî ïðèíàéìí³ 180 ìëí ãðí, —
ðîçïîâ³â ôàõ³âåöü. — ßêùî îòðèìàòè ³ âè-
êîðèñòàòè ö³ ãðîø³, ìàéáóòí³é ñåçîí
âäàñòüñÿ ïðîâåñòè áåçïåðåá³éíî”

За свято і подар н и талановиті діти-інваліди віддячили остям ва ою

Îñîáèñò³ ïðèéîìè 
ó ñòîëè÷í³é
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Áîðã ïåðåä òðóáîþ
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Áàòàðå¿ êèÿí ïî÷èíàþòü ãîòóâàòè äî ìîðîç³â

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Пасхальне свято для дітей-інва-
лідів традиційно влашт вав бла-
одійний Фонд святої Марії. Ма-
лю и подивилися онцерт, по-
сл хали біблійні історії та отри-
мали запашні освячені пас и.

Ïàñõàëüíå ñâÿòî îðãàí³çóâàâ äëÿ ïîíàä
ñîòí³ ä³òåé-³íâàë³ä³â ³ ñèð³ò áëàãîä³éíèé
Ôîíä ñâÿòî¿ Ìàð³¿, ÿêèé î÷îëþº
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿

ç³ ÇÌ² ÊÌÄÀ Ãàííà Ìàò³êî-Áóáíîâà.
Íàéìåíøèõ òàëàíîâèòèõ ³íâàë³ä³â, ä³òåé-
ñèð³ò òà ìàëþê³â ç íåçàìîæíèõ ðîäèí çà-
ïðîñèëè íà àêö³þ “Âåëèêîäí³ äçâîíè —
ðàä³ñíå â³äëóííÿ Âîñêðåñ³ííÿ”. Òàêå ñâÿ-
òî ôîíä ïðîâîäèòü ïîñò³éíî ç 1992 ðîêó.
Çà ãîñòèíîþ ä³òè ñëóõàëè ÷óäîâèé ñï³â
âèêëàäà÷à ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Ãð³í÷åíêà Îêñàíè Ïåðåïåëü÷åíêî, õî-
ðó Ñâÿòîìàêàð³âñüêî¿ öåðêâè, ùî íà Òà-
òàðö³, â³ðø³ ñàìîä³ÿëüíèõ ïîåò³â ç-ïîì³æ
îáäàðîâàíèõ ³íâàë³ä³â.

Ãîëîâíîþ ïîä³ºþ ñòàëî îñâÿ÷åííÿ äè-
òÿ÷èõ ïàñîê áëàãî÷èííèì öåðêîâ Öåí-
òðàëüíîãî îêðóãó Êèºâà, ãîëîâîþ Ïðà-
âîñëàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî òîâàðèñòâà,

ïðîòî³ºðåºì Àíàòîë³ºì Íàòîâñüêèì. Òîæ
ä³òêè, ÿê³ ÷åðåç ô³çè÷í³ âàäè íå â çìîç³
â³äâ³äóâàòè öåðêâó òàê ÷àñòî, ÿê ¿ì áè
öüîãî õîò³ëîñÿ, íå çàëèøèëèñÿ áåç ñâÿ-
÷åíîãî õë³áà íà Âåëèêäåíü.

Ïðîâåñòè àêö³þ íàä³¿, ðàäîñò³, âåñíè ³
ìèëîñåðäÿ äîïîìîãëè ÷èñëåíí³ ñïîíñî-
ðè, çîêðåìà ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Êè-
ºâà ²ãîð Ïîíîìàð÷óê, äåïóòàòè Êè¿âðàäè
Ìèõàéëî Ãîëèöÿ òà ²ãîð Áàëåíêî. “Öå
ïîòð³áíî, ïåâíî, íå òàê ä³òÿì, ÿê íàì.
Ïðèíàéìí³ ÿ ïðèõîäæó íà òàê³ äîáðî-
÷èíí³ ñâÿòà, áî öå ïîòð³áíî ìåí³, ìîºìó
ñåðöþ”, — ïîÿñíèëà “Õðåùàòèêó” Îêñà-
íà Ïåðåïåëü÷åíêî — ó÷åíèöÿ ñëàâíîçâ³ñ-
íî¿ ñï³âà÷êè Í³íè Ìàòâ³ºíêî

Äçâîíè Âåëèêîäíÿ äëÿ
íàéìåíøèõ
Ä³òÿì-³íâàë³äàì îñâÿòèëè ïàñõàëüíèé õë³á



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Â÷³òüñÿ 
çàðîáëÿòè 
â êðèçó!
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Чи можна заробити роші
в риз , та я це зробити?

— Ñüîãîäí³ ìè
çíîâó ïîãîâîðèìî,
ÿê ä³ÿòè â óìîâàõ
êðèçè. Áàãàòî ëþ-
äåé, ó ÿêèõ âèíè-
êàþòü óñêëàäíåííÿ
ç îäåðæàííÿì êîø-
ò³â íà îñíîâíèõ
äæåðåëàõ ô³íàíñó-
âàííÿ, ãóáëÿòüñÿ òà
íå çíàþòü, ÿê ä³-
ÿòè. ×åðåç öå âîíè
éäóòü õèáíèì øëÿõîì. Âîíè ïî÷èíàþòü äó-
ìàòè íå ÿê çàðîáèòè äîäàòêîâ³ êîøòè, à ïðî
òå, ÿê ìàêñèìàëüíî ñêîðîòèòè ñâî¿ âèòðàòè.
Öå øëÿõ â í³êóäè, îñê³ëüêè íîâ³ ãðîø³ â³ä
öüîãî ó âàñ íå ç’ÿâëÿòüñÿ çà áóäü-ÿêîãî ðîç-
âèòêó ïîä³é. Â îñíîâíîìó ìîçîê ó íàñ ïðà-
öþº íå íà ïîøóê íîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàí-
íÿ, à íà òå, ùîá ïîãëèáëþâàòè ïðîáëåìíó
ñèòóàö³þ. ßêùî ìîçîê íå ïðàöþº êðåàòèâ-
íî íà ïîøóê íîâèõ ìîæëèâîñòåé çàðîáëÿ-
òè, âè ðèçèêóºòå íàäîâãî çàíóðèòèñÿ â ïðîá-
ëåìè. Òîáòî âàðòî íàëàøòîâóâàòè ñåáå ò³ëü-
êè íà ïîøóê íîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ.
Çâè÷àéíî, âàðòî òàêîæ ñêîðî÷óâàòè ñâî¿ âè-
òðàòè. Ïåðøî÷åðãîâî öå ñòîñóºòüñÿ äîâãî-
ñòðîêîâèõ ïîêóïîê (âåëèêî¿ ïîáóòîâî¿ òåõ-
í³êè, àâòîìîá³ë³â, êâàðòèð òà ³í.). ßêùî ç³-
áðàëè ïåâí³ êîøòè, êðàùå ¿õ íàðàç³ ïîêëàñ-
òè â áàíê òà ÷åêàòè â³ä íèõ ïåâíî¿ â³ääà÷³.
Íèí³ íå ÷àñ ðîáèòè âåëèê³ ïîêóïêè. ßêùî
íå ìàºòå ÷³òêèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, âàð-
òî ïîäáàòè ïðî òå, ÿê çàðîáèòè. Íàñïðàâä³
âàð³àíò³â çàâæäè ÷èìàëî. Ïðîáëåìà â íàø³é
êðà¿í³ â òîìó, ùî ìàºìî âêðàé íèçüêó ïðî-
äóêòèâí³ñòü ïðàö³. Çà òàê çâàíèé çîëîòèé
÷àñ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â ï³äïðè-
ºìö³ ìàëîãî á³çíåñó çàì³ñòü òîãî, ùîá ïðà-
öþâàòè ñàìèì, çàïðîøóâàëè íà ðîáîòó äî-
äàòêîâèé ïåðñîíàë. ×åðåç ùî ó íèõ çðîñòà-
ëà âèäàòêîâà ÷àñòèíà. Òåïåð âàðòî ïîäóìà-
òè òà ìàêñèìàëüíî îïòèì³çóâàòè âèòðàòí³
ñòàòò³ íà òîé îáñÿã ðîáîòè, ÿêèé âîíè ñàì³
çäàòí³ çðîáèòè.

ßêùî ó âàñ º àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìè ç ãî-
ò³âêîþ íå ìîæå áóòè: âèêîðèñòàéòå ñâîþ àâ-
ò³âêó, ï³äðîáëÿþ÷è íà ïîñëóãàõ òàêñ³. Òîæ
200 ãðèâåíü çà ê³ëüêà äí³â ìîæíà çàðîáèòè.

² íàñàìïåðåä âàðòî äåùî ðîçóì³òè, ùîá íå
ïîòðàïëÿòè â ñèòóàö³þ, êîëè âòðà÷àºòå äæå-
ðåëà ô³íàíñóâàííÿ ³ çàëèøàºòåñÿ ïðàêòè÷íî
áåç ô³íàíñóâàííÿ. Ïîòð³áíî çðîçóì³òè ãî-
ëîâíó ñòðàòåã³þ: ïðèâ÷³òü ñåáå íàêîïè÷óâà-
òè êîøòè. ßêùî ìàºòå çìîãó ïîñò³éíî îòðè-
ìóâàòè ãîò³âêîâ³ êîøòè, íà ñâî¿ ïîòðåáè âàð-
òî âèòðà÷àòè á³ëüøó ÷àñòèíó, ïðè öüîìó îáî-
â’ÿçêîâî 10 â³äñîòê³â â³ä ïðèáóòê³â â³äêëàäà-
òè. ßêùî çàðîá³òíà ïëàòà ñòàíîâèòü 10 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü, îäíó òèñÿ÷ó âàðòî çàîùàäæóâà-
òè, áî âñ³ ³íø³ âèòðàòè âè ñïëà÷óºòå íå ñî-
á³, à ³íøèì ëþäÿì, êóïóþ÷è òîâàðè ÷è ïî-
ñëóãè. Öå íåïðàâèëüíà ïîçèö³ÿ. Ïåðåãëÿíü-
òå, ÿê³ ïîñëóãè âè ìîæåòå ñàì³ ñîá³ íàäàâà-
òè, íàâ÷³òüñÿ ùîñü ðîáèòè. Íàïðèêëàä, ÿê-
ùî õàð÷óºòåñÿ ïîçà äîì³âêîþ, òî ôàêòè÷íî
ñïëà÷óºòå ãðîø³ ³íøèì ëþäÿì. Õî÷à ëåãêî
ìîæåòå ïðèãîòóâàòè ¿æó âëàñíîðó÷. Öå áóäå
äëÿ âàñ çíà÷íî äåøåâøå. Ùîäî çãàäàíèõ 10
â³äñîòê³â, ÿê³ ìàºòå â³äêëàäàòè ùîì³ñÿöÿ,
ëåãêî ìîæåòå ñêëàñòè ô³íàíñîâèé ïëàí íà
íàéáëèæ÷³ ðîêè. Íàïðèêëàä, â³äêëàäàþ÷è ïî
òèñÿ÷³ ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ, çà ð³ê çàîùàäæó-
âàòèìåòå 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ×åðåç äâà ðîêè
ö³ ãðîø³ çðîñòóòü äî 24 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ×å-
ðåç ï’ÿòü ðîê³â âè ìàòèìåòå òàêèì ÷èíîì
óæå 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßêùî æ ö³ êîøòè ùå
é ïîêëàñòè äî áàíêó, öþ ñóìó ñì³ëèâî ïî-
ìíîæòå íà 20 â³äñîòê³â. Îòæå, ìîæåòå îäåð-
æàòè ïðèáóòîê ó ðîçì³ð³ ïðèáëèçíî 80 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Öå ñåðéîçí³ êîøòè, ç ÿêèìè
ìîæíà ùîñü ðîáèòè. Öåé ïðîöåñ çäàºòüñÿ
ïîâ³ëüíèì, îäíàê ó ³íøîìó âèïàäêó ðèçèêó-
ºòå çàëèøèòèñÿ ó ðîçáèòîãî êîðèòà
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Äîâ³ðà äî íàö³îíàëüíî¿
âàëþòè ïîâåðòàºòüñÿ
Íàöáàíêó âäàºòüñÿ âæå äâà òèæí³ ïîñï³ëü óòðèìóâàòè 
ñòàá³ëüíèì êóðñ ãðèâí³
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З 13 до 17 вітня рс
півлі амери ансь о о

долара в У раїні почав
збільш ватися. Та ,
13 вітня, в понеділо ,
він становив
797,37 рн/$100. На-
ст пно о дня рс дещо
зменшився єдиний раз
за тиждень на 34 опій-
и в розрах н на
100 доларів і становив
797,03 рн/$100. Протя-
ом наст пно о дня рс
зріс на 0,1 %. У четвер
сталося найзначніше
зростання рс за пері-
од, що аналіз ємо,—
0,4 %, в п’ятницю по-
рівнянні з попереднім
днем рс зріс на
1,17 рн і дорівнював
802,61 рн/$100.

Передсвят ова
динамі а рсів
долара та євро

Êóðñ ïðîäàæó àìåðèêàíñüêî¿
âàëþòè íà ãîò³âêîâîìó óêðà¿í-
ñüêîìó ðèíêó ïðîäîâæóâàâ
çìåíøóâàòèñÿ ïðîòÿãîì á³ëü-
øî¿ ïîëîâèíè ïåð³îäó ç 13 äî
17 êâ³òíÿ. Íàéçíà÷í³øå çìåí-
øåííÿ â³äáóëîñÿ ó â³âòîðîê, 14
êâ³òíÿ, ³ç ïîçíà÷êè 806,23
ãðí/$100 ïîïåðåäíüîãî äíÿ äî
805,95 ãðí/$100. Ó ñåðåäó êóðñ
òåæ çìåíøóâàâñÿ, à ó â³âòîðîê
çð³ñ íà 1,83 ãðí ó ïîð³âíÿíí³
³ç ð³âíåì ñåðåäè. Çðåøòîþ â
ï’ÿòíèöþ ï³ñëÿ íåçíà÷íîãî
çðîñòàííÿ â³í ñòàíîâèâ 808,5
ãðí/$100.

Íàéá³ëüøó ìàðæó íà ãîò³â-
êîâîìó ðèíêó äîëàðà áóëî çà-
ô³êñîâàíî 14 êâ³òíÿ, ó â³âòî-

ðîê, ³ âîíà ñòàíîâèëà 8,92 ãðí,
äî ê³íöÿ òèæíÿ ìîæëèâîñò³ çà-
ðîáèòè íà ð³çíèö³ êóðñ³â çìåí-
øèëèñÿ. Òàê, óæå â ï’ÿòíèöþ
ìàðæà ñòàíîâèëà 5,89 ãðí.

Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íà
ìèíóëîìó òèæí³ ñòàá³ë³çàö³éí³
òåíäåíö³¿ íà ðèíêó çáåðåãëè-
ñÿ. Ïîïðè íåâèçíà÷åí³ñòü ùî-
äî ÷åðãîâîãî òðàíøó â³ä ÌÂÔ,
âàëþòí³ àóêö³îíè Íàöáàíêó
çìîãëè óòðèìàòè êóðñ ãðèâí³
íà âèñîêîìó ð³âí³. Äî ðèíêî-
âèõ ïðè÷èí ñòàá³ë³çàö³¿ êóðñó
ãðèâí³ äîäàëîñÿ é òðàäèö³éíå
çíèæåííÿ êóðñó âàëþòè ïåðåä
ñâÿòàìè. Óò³ì, íà äóìêó îêðå-
ìèõ àíàë³òèê³â, íàâ³òü ïîïðè
îòðèìàííÿ êðà¿íîþ êðåäèòó
ÌÂÔ, äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³ óíèê-
íóòè íå âäàñòüñÿ. Çíåö³íåííÿ
ãðèâí³ î÷³êóºòüñÿ íå ðàí³øå
òðàâíÿ öüîãî ðîêó.

Ñòàá³ë³çóâàâñÿ íà ì³æáàíêó ³
êóðñ ºâðîâàëþòè ùîäî ãðèâí³.
Êóðñ êóï³âë³ ºâðî 13 êâ³òíÿ
ñòàíîâèâ 1050,1 ãðí/100 ºâðî.
Íàñòóïíîãî äíÿ â³í äåùî çð³ñ,
òîä³ ÿê äî ê³íöÿ òèæíÿ ïîâîë³
çìåíøóâàâñÿ. Òàê, ó ï’ÿòíèöþ
êóðñ ñòàíîâèâ 1050,53 ãðí/100
ºâðî. Êóðñ ïðîäàæó ºâðî íà
ïî÷àòêó ìèíóëîãî òèæíÿ ñòà-
íîâèâ 1076,45 ãðí/100 ºâðî.
Äèíàì³êà â³äïîâ³äàëà êóðñó êó-
ï³âë³ âàëþòè, ï³ñëÿ çíèæåííÿ
â ñåðåäó-ï’ÿòíèöþ êóðñ çàêð³-
ïèâñÿ íà ð³âí³ 1071,59 ãðí/100
ºâðî.

Час п вати
золото

Äèíàì³êà íà ôîíäîâîìó
ðèíêó, ïîïðè óêð³ïëåííÿ ³í-

äåêñó ÏÔÒÑ, ïîêè ùî äàëå-
êà â³ä ñòàá³ë³çàö³¿. Àäæå ï³ñ-
ëÿ çðîñòàííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ ó
â³âòîðîê äî 314,27 ïóíêòó âæå
ó ñåðåäó ³íäåêñ âòðàòèâ 8,43
ïóíêòó. ×åðåç â³äñóòí³ñòü ³í-
âåñòèö³é åêñïåðòè çàçíà÷àþòü
ïðî ìîæëèâ³ñòü çâîðîòí³õ êî-
ëèâàíü ³íäåêñó ÏÔÒÑ ³ íàäà-
ë³.

Íàðàç³ íåïîãàí³ ïåðñïåêòè-
âè äîñ³ çáåð³ãàº çîëîòî ÿê ô³-
íàíñîâèé ³íñòðóìåíò. Òàê, ó
ïîíåä³ëîê âàðò³ñòü îäí³º¿ óíö³¿
çîëîòà ñòàíîâèëà 68048,75 ãðí,
íàñòóïíîãî äíÿ âîíà áóëà íå-
çì³ííîþ, à â ñåðåäó ó ïîð³â-
íÿíí³ ³ç ïîïåðåäí³ì äíåì çðîñ-
ëà íà 1,2 %, àáî íà 866,25 ãðèâ-
í³. Íåçíà÷í³ çìåíøåííÿ ö³íè
â³äáóâàëèñÿ ïðîòÿãîì äâîõ
îñòàíí³õ äí³â òèæíÿ. Çðåøòîþ,
â ï’ÿòíèöþ ö³íà ñòàíîâèëà
68453 ãðí çà óíö³þ. Öåé ïî-
êàçíèê º âèùèì çà ð³âåíü ïî-
íåä³ëêà.

Öå ïîâ’ÿçàíî ç ïðåâàëþâàí-
íÿì íà ðèíêó ñïåêóëÿòèâíèõ
òåíäåíö³é. Ïîïèò íà çîëîòî
çðîñòàº çà ³íåðö³ºþ ï³ñëÿ êî-
ëèâàíü íà âàëþòíèõ ðèíêàõ,
ùî çìóñèëî íàñåëåííÿ çàõè-
ùàòè ñâî¿ àêòèâè â³ä íåñòà-
á³ëüíîñò³ íà âàëþòíèõ ðèíêàõ
êóï³âëåþ äîðîãîö³ííèõ ìåòà-
ë³â. Àíàë³òèêè ïåðåêîíàí³,
ùî, ïîïðè çíèæåííÿ ö³íè, çî-
ëîòî âñå îäíî äîðîæ÷àòèìå.
Òîìó íèí³ — íàéêðàùèé ÷àñ
äëÿ êóï³âë³.

Ó÷îðà íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó
ñåðåäí³é êóðñ ãðèâí³ ùîäî äî-
ëàðà ñòàíîâèâ 8,03—8,09
ãðí/$1. Ïðè÷îìó íàéäåøåâøà
ïðîïîçèö³ÿ êóï³âë³ äîëàðà ñòà-
íîâèëà 7,9—8,07 ãðí/$1. Âàð-
ò³ñòü ºâðîâàëþòè â ñòîëè÷íèõ
îáì³ííèêàõ ó÷îðà ñòàíîâèëà
10,37—10,66 ãðí/1 ºâðî. Òîðãè
íà ì³æáàíêó â÷îðà â³äêðèëè
êîòèðóâàííÿì 8,03—8,09
ãðí/$1. Òà íà ìîìåíò çäà÷³ íî-
ìåðà äî äðóêó ñïðåä ùîäî äî-
ëàðà çâóçèâñÿ äî 8,05—8,07
ãðí/$1

Ðåêëàìîäàâö³ 
ïåðåîð³ºíòîâóþòü óâàãó
Ïîïðè êðèçó, îáñÿã ðåêëàìè â ³íòåðíåò³ òà â áåçïëàòíèõ ãàçåòàõ ìîæå çðîñòè

Çà ï³äñóìêàìè ïåðøîãî êâàðòàëó öüîãî
ðîêó, ê³ëüê³ñòü ïðîäàíèõ ðåéòèíã³â íà òå-
ëåáà÷åíí³ ñêîðîòèëàñÿ íà 30 %, ó ïðåñ³ —
íà 65 %, íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ — íà 25—35 %,
ïåðåäàº äîñë³äíèöüêà êîìïàí³ÿ Cortex. Çà
äàíèìè àíàë³òèê³â, ó ïåðøîìó êâàðòàë³ öüî-
ãî ðîêó ïîñòðàæäàâ ³ ñåãìåíò ³íòåðíåò-ðåê-
ëàìè. Îäíàê ñïàä îáñÿã³â ïðîäàæó áóâ íàé-
ìåíøèì íà ðåêëàìíîìó ðèíêó — 20 %.

Çà ïðîãíîçàìè ðåêëàì³ñò³â, ðåêëàìîäàâ-
ö³ öüîãîð³÷ ñêîðîòÿòü ñâî¿ âèòðàòè íà 41 %
ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêàìè ìèíóëîãî ðîêó
äî 3,5 ìëðä ãðí. Ïðè÷îìó, ÿê çàçíà÷àþòü
ó êîìïàí³¿ Cortex, î÷³êóºòüñÿ, ùî ðåêëàìî-

äàâö³ åêîíîìèòèìóòü íà âñ³õ ìåä³à. Î÷³-
êóºòüñÿ, ùî ñïàä òåëåâ³ç³éíî¿ ðåêëàìè çà
ï³äñóìêàìè ðîêó ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî
30 %, ðåêëàìè â ãàçåòàõ — 48 %, à ïðîäàæ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ñêîðîòèòüñÿ íà 50 %.

Òà ïîïðè òàê³ ïåñèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè,
åêñïåðòè î÷³êóþòü íå ëèøå ñïîâ³ëüíåííÿ
íåãàòèâíî¿ äèíàì³êè íà ðåêëàìíîìó ðèí-
êó, à é çðîñòàííÿ îêðåìèõ éîãî ñåãìåíò³â.
Éäåòüñÿ ïðî ³íòåðíåò-ðåêëàìó, äå î÷³êóº-
òüñÿ çðîñòàííÿ ó ìåæàõ 5—10 %, òà ðåêëà-
ìó â ñïåö³àë³çîâàíèõ âèäàííÿõ (î÷³êóºòüñÿ
çá³ëüøåííÿ ðåêëàìè â ìåæàõ 5 % ó áåçïëàò-
íèõ ãàçåòàõ Êèºâà.— “Õðåùàòèê”).

Ãîëîâíèìè ïåðåâàãàìè ³íòåðíåò-ðåêëàìè
â óìîâàõ êðèçè — ¿¿ äåøåâèçíà. Òàê, âàð-
ò³ñòü òèñÿ÷³ êîíòðàêò³â (òàê çâàíèé ïîêàç-
íèê ÑÒÐ, ùî â³äîáðàæóº ñï³ââ³äíîøåííÿ
îáñÿãó âèòðàò íà ðåêëàìó äî ê³ëüêîñò³ ëþ-
äåé, ùî ¿¿ ïîáà÷èëè.— “Õðåùàòèê”) â ³í-
òåðíåò³ íàðàç³ ñòàíîâèòü â³ä $ 1,7, òîä³ ÿê
íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ — $ 1,52, íà ðàä³î —
$ 3,16, ó ãàçåòàõ — $ 10,73, à íà òåëåáà÷åí-
í³ — $ 75.

Òîìó íàäàë³ ðåêëàìîäàâö³ îð³ºíòóâàòè-
ìóòüñÿ ñàìå íà ³íòåðíåò ³ áåçïëàòí³ ñïåö³à-
ë³çîâàí³ âèäàííÿ ì³ñòà. ßê çàçíà÷àþòü ó ãà-
çåòàõ “Ð²Î” òà “Ìåòðî” (Êè¿âñüêèé Ìåä³à
Õîëäèíã), óæå íèí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñ-
òàííÿ ïðîäàæó ðåêëàìè.

Äîäàþòü îïòèì³çìó öèì ãðàâöÿì ðèí-
êó ïðîáëåìè ¿õí³õ ïðÿìèõ êîíêóðåíò³â.
Çîêðåìà ç ðèíêó âæå ï³øëè ïðîåêòè
“Âå÷åðêîì” òà “Ïóëüñ Êèºâà”. Çà ñëî-
âàìè åêñïåðò³â, â³ä÷óâàþòü òðóäíîù³
“Ì³ñòî ïëþñ”, “Êè¿â íà äîëîíÿõ” òà ³í-
ø³ ïðîåêòè. Òîìó ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî
ç öüîãî ñåãìåíòó ï³äóòü ùå ê³ëüêà ãðàâ-
ö³â

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З почат ро обся розміщення ре лами на телебаченні знизився
на 30 %, пресі — на 65 %, а на зовнішніх носіях — на 25 %. Проте,
на д м ре ламістів, найважчий період же позад . Хоча за підс м-
ами ро обся рин ре лами впаде до 3,5 млрд рн. А втім, о ремі
се менти рин вже демонстр ють протилежн динамі . Йдеться про
інтернет-ре лам та спеціалізовані безплатні др овані ЗМІ.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про затвердження плану поточного 

(дрібного, середнього) ремонту об’єктів 
вулично�шляхової мережі міста Києва

Розпорядження № 328 від 1 квітня 2009 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
дорожній рух” та з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та створення належних умов організації
руху автомобільного транспорту на вулицях міста Києва, приведення їх у відповідність до державного стан$
дарту України “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до
експлуатаційного стану” ДСТУ 3587$97, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí ïîòî÷íîãî (äð³áíî-
ãî, ñåðåäíüîãî) ðåìîíòó îá’ºêò³â âóëè÷íî-
øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà Êèºâà ïî ðàéîííèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíèõ óïðàâë³íü ïî ðåìîíòó òà
óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïî-
ðóä íà íèõ”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ ìîñò³â ³ øëÿõ³â
ì³ñòà Êèºâà “Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò”, êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëó-
àòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðè-
ìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà
íèõ “Ìàã³ñòðàëü” çà êîøòè ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó, ÿê³ âèä³ëåí³ êîìóíàëüí³é êîðïîðà-
ö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” íà 2009 ð³ê (äîäàòîê).

2. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòî-
äîð” çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïåðåä-
áà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ÿê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â
ïðîô³íàíñóâàòè ðîáîòè, çàçíà÷åí³ â ï.1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
çàòâåðäæåíèõ â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ì. Êè-
ºâà íà 2009 ð³ê íà ðåìîíò, óòðèìàííÿ àâ-
òîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â ³ ñïîðóä íà íèõ, ³í-
øèõ îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 21.05.2007 № 583

Розпорядження № 259 від 4 березня 2009 року

У зв’язку з тим, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 837$р “Про затвер$
дження титулу будови “Залізнично$автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро (з підходами) у 
м. Києві на залізничній дільниці Київ$Московський — Дарниця” передбачено за рахунок коштів Державно$
го бюджету України на 2008 рік, здійснити фінансування робіт будівництва автодорожньої складової заліз$
нично$автомобільного мостового переходу через р. Дніпро із перекладання теплових мереж ТМ № 2, 3, 4
на Залізничному шосе у Печерському районі:

1. Ïóíêò 1 äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
21.05.2007 ¹ 583 “Ïðî äîçâ³ë íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ³ç ïåðåêëàäàííÿ òåïëîâèõ
ìåðåæ ÒÌ ¹ 2,3,4 íà Çàë³çíè÷íîìó øî-
ñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”(³ç çì³íàìè ³
äîïîâíåííÿìè) âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàê-
ö³¿:

“1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Ã³äðî³íæáóä” (äàë³ ÇÀÒ
“Ã³äðî³íæáóä”) çà çàìîâëåííÿì Äåðæàâ-
íîãî òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàí-
íÿ “Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ” ç
21.05.2007 äî 01.10.2009 ðîêó çã³äíî ç
ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè ðîáîòè ³ç ïåðå-
êëàäàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ ÒÌ ¹ 2, 3, 4
òà áóä³âíèöòâà íîâèõ òåïëîâèõ ìåðåæ íà
Çàë³çíè÷íîìó øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ç ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè ³ òèì÷àñîâèì îáìåæåííÿì ðóõó
òðàíñïîðòó íà Çàë³çíè÷íîìó øîñå äî
øëÿõîïðîâîäó íà âóë. Ê³êâ³äçå.

Ðîáîòè ³ç ïåðåêëàäàííÿ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ òà ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â äî ä³þ÷èõ
òåïëîâèõ ìåðåæ âèêîíàòè â ì³æîïàëþ-
âàëüíèé ïåð³îä ó òåðì³íè, ïîãîäæåí³ ç
ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” òà Ïå÷åðñüêîþ
ðàéîííîþ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ.

Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ä ÷àñ îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó â³äêëþ÷åííÿ ìåðåæ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ æèëèõ áóäèíê³â äëÿ âèêîíàí-
íÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò íà çîâí³øí³õ òåïëî-
âèõ ìåðåæàõ íå çä³éñíþâàòèìåòüñÿ.”

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

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

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28.08.2007 № 1121

Розпорядження № 236 від 4 березня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про рекламу” та у зв’язку із змінами у персональному складі
Комісії з питань розміщення реклами в м. Києві:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 28.08.2007 ¹ 1121 “Ïðî ñòâîðåííÿ Êî-
ì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ì.
Êèºâ³” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè), âè-
êëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü:
— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 09.10.2008
¹ 1394 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007 ¹ 1121”;

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23.04.2008 № 590

Розпорядження № 189 від 18 лютого 2009 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з необхід$
ністю подовження термінів виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на
проспекті Академіка Палладіна біля станції “Новобіличі”:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.04.2008 № 590 “Про капітальний ремонту шляхопроводу через залізницю на прос$
пекті Академіка Палладіна біля станції “Новобіличі” у Святошинському районі”, а саме:

1. Ó ïóíêò³ 1 öèôðè “31.12.2008” çàì³-
íèòè öèôðàìè “30.11.2009”.

2. Ïóíêò 4 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
“Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ÿê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â
ì³ñüêîãî áþäæåòó çä³éñíèòè ô³íàíñóâàí-

íÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó øëÿõî-
ïðîâîäó çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ íà ô³íàíñóâàííÿ áó-
ä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó òà óò-
ðèìàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â íà 2009
ð³ê”.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення зміни 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 22.10.2008 № 1457

Розпорядження № 254 від 4 березня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою розширення робочої
групи з вивчення питань розробки комплексного механізму соціального захисту населення столиці, в ме$
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Âíåñòè äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè ç âè-
â÷åííÿ ïèòàíü ðîçðîáêè êîìïëåêñíîãî ìå-
õàí³çìó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ñòîëèö³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) â³ä 22.10.2008 ¹ 1457, òàê³ çì³íè:
1.1. Äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî

çì³ñòó:
“Òêà÷óê Ðîìàí Ñòàí³ñëàâîâè÷ — êîìàí-

äèð êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿
ñëóæáè “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó”.
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2. 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.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

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

Про затвердження структури 
Головного управління контролю 

за благоустроєм м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 208 від 18 лютого 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.05 № 179 “Про упорядкування структури
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адмі$
ністрацій” та з метою впорядкування структури Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв’язку з виробни$
чою необхідністю:

1. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.07.07 ¹ 957 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ñòðóêòóðè Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).”

3. 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.

4. 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 13.02.98 № 288

Розпорядження № 28 від 16 січня 2009 року

На виконання Указу Президента України від 11.07.05 № 1073/2005 “Про вдосконалення державного ре$
гулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні” та внесення змін до персонального скла$
ду Координаційного комітету сприяння зайнятості населення міста:

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê 2 äî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 13.02.98 ¹ 288 “Ïðî ïðî-
ãðàìó çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà íà
1998—2000 ðîêè” (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ â³ä 06.10.2005 ¹ 1846), âèêëàâøè éî-
ãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 06.10.2005 ¹ 1846

“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 13.02.98 ¹ 288”.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про створення міської комісії 
з реформування системи пільг, 

передбачених чинними нормативно� 
правовими актами України

Розпорядження № 255 від 4 березня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 25 Плану заходів щодо ре$
алізації в 2008 році Стратегії подолання бідності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів Укра$
їни від 09.07.2008р. № 936$р, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) від 07.11.2008 № 1523 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації в
2008 році Стратегії подолання бідності в м. Києві”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Óòâîðèòè ì³ñüêó êîì³ñ³þ ç ðåôîðìó-
âàííÿ ñèñòåìè ï³ëüã, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èí-
íèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè
Óêðà¿íè òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäà-
ºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêó êî-
ì³ñ³þ ç ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ï³ëüã, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ÷èííèìè íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèìè àêòàìè Óêðà¿íè, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â

çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про надання матеріальної допомоги 
багатодітним матерям міста Києва

Розпорядження № 320 від 25 березня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання міської комплекс$
ної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005
№ 603/3064, враховуючи Указ Президента України від 25.09.2008 № 851/2008 “Про присвоєння почес$
ного звання “Мати$героїня”, у межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування та з ме$
тою посилення соціальної підтримки багатодітних матерів міста Києва:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â
ñóì³ 27,0 òèñ. ãðí äëÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè áàãàòîä³òíèì ìàòåðÿì, ÿê³
ìåøêàþòü â ì. Êèºâ³, çã³äíî ³ç ñïèñêîì,
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòè, çàçíà÷å-
í³ â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà
íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—
2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ìàòåð³àëü-
íó äîïîìîãó áàãàòîä³òíèì ìàòåðÿì ì³ñòà
Êèºâà, âèçíà÷åíèì ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, â ðîçì³ð³ 3000 ãðí êîæí³é.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16.09.2008 № 1261 “Про проведення 

ярмарків сільськогосподарської продукції 
у Деснянському районі м. Києва”

Розпорядження № 257 від 4 березня 2009 року

Керуючись Законом України “Про столицю України — місто$герой Київ”, статтею 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, з метою зменшення вартості плодово$овочевої продукції і найбільш
повного задоволення попиту киян та гостей міста в товарах першої необхідності та в межах здійснення функ$
цій органу місцевого самоврядування:

1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
16.09.2008 ¹ 1261 “Ïðî ïðîâåäåííÿ ÿð-
ìàðê³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òàê³ çì³-
íè:

— ó ïóíêò³ 1 çàì³íèòè ñëîâî: “ùîîñåí³”
íà ñëîâà “ïðîòÿãîì 2009 ðîêó”.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà Äåñíÿíñüêó ðàéîí-
íó ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ.

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

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23.04.2008 № 601

Розпорядження № 288 від 12 березня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав$
томобільний транспорт”, Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007 “Про невідкладні захо$
ди із забезпечення безпеки дорожнього руху” (із змінами та доповненнями) та на виконання функцій ор$
гану місцевого самоврядування:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³ä 23.04.2008 ¹ 601 “Ïðî îêðå-
ì³ çàõîäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó òà òðàíñïîðòíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ â ì. Êèºâ³”, à
ñàìå:

1.1. Âèêëàñòè ï³äïóíêò 1.1 ïóíêòó 1 â
òàê³é ðåäàêö³¿:

“1.1. Âèä³ëåííÿ îêðåìèõ ñìóã äëÿ ðó-

õó ïàñàæèðñüêîãî íàçåìíîãî òðàíñïîðòó,
â òîìó ÷èñë³ òàêñ³, íà âóëèöÿõ ì³ñòà, ùî
ìàþòü òðè ³ á³ëüøå ñìóã äëÿ ðóõó â îä-
íîìó íàïðÿìêó, çã³äíî ç äîäàòêîì 1”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 03.04.2003 № 568

Розпорядження № 176 від 17 лютого 2009 року

Керуючись Законом України “Про металобрухт” та на виконання абзацу восьмого пункту 8 розпоря$
дження Київського міського голови від 11.07.2008 № 278 “Про перелік обов’язків та повноважень вико$
нуючого обов’язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Сівця В. М.”, а також у
зв’язку зі змінами у персональному складі міської комісії з координації дій у сфері роботи з металобрух$
том:

Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 03.04.2003 ¹ 568 “Ïðî ñòâîðåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç êîîðäèíàö³¿ ä³é ó ñôå-
ð³ ðîáîòè ç ìåòàëîáðóõòîì” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âèêëàâøè éîãî â ðåäàê-
ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Ó ñ³ì’¿ Íàòàë³ é Ðîìàíà Æàðêî òðîº ÷ó-
äîâèõ ìàëåíüêèõ ñèí³â — 6 ðîê³â, 3 ðîêè ³
4 ì³ñÿö³. Àíäð³þ ìàéæå 6 ðîê³â, â³í — íàé-
ñòàðøèé. Çàçâè÷àé ñòàðøèì ä³òÿì âèïàäàº
íåëåãêà äîëÿ — ¿õ ëàþòü çà âñ³ ïðîâèíè ìî-
ëîäøèõ, ¿ì ðàíî äîâîäèòüñÿ äîðîñë³øàòè é
âîíè ìàþòü íÿíü÷èòèñÿ ç ìàëå÷åþ. Îäíàê
Àíäð³éêîâ³ âèïàëî âèïðîáóâàííÿ íàáàãàòî
âàæ÷å — ó âåðåñí³ 2006 ðîêó â³í çàõâîð³â íà
ãîñòðèé ë³ìôîáëàñòíèé ëåéêîç. Õâîðîáà
õëîï÷èêà äàëà ïðî ñåáå çíàòè òðàäèö³éíî —
ï³äâèùåíà ñòîìëþâàí³ñòü, òåìïåðàòóðà, áî-
ë³ â ðóêàõ ³ íîãàõ, âòðàòà âàãè. Ë³êàð³ ïðàê-
òè÷íî îäðàçó íàïðàâèëè õëîï÷èêà äî äèòÿ-
÷î¿ ãåìàòîëîã³¿ “Îõìàòäèò”. Ó íüîãî íà òîé
ìîìåíò áóëî 52 % áëàñò³â ó êðîâ³.

Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 9 ì³ñÿö³â (äî 25 òðàâ-
íÿ 2007 ðîêó) Àíäð³þ çðîáèëè õ³ì³îòåðàï³þ
â “Îõìàòäèò³”. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îñíîâíî-
ãî ë³êóâàííÿ ïåðñïåêòèâè áóëè îáíàä³éëè-
â³ — õëîï÷èê îïèíèâñÿ ó ãðóï³ íèçüêîãî ðè-
çèêó. Éîìó ãàðàíòóâàëè 80 % îäóæàííÿ áåç
ìîæëèâîãî ðåöèäèâó. Ìàëåíüêîìó á³éöþ
ëèøàëîñÿ ïðîéòè ò³ëüêè ï³äòðèìóâàëüíó òå-
ðàï³þ ïðîòÿãîì ï³âòîðà ðîêó.

Êóðñ ï³äòðèìóâàëüíî¿ òåðàï³¿ òðèâàâ äî
ñ³÷íÿ 2009 ðîêó. Ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ çðî-
áèëè îñòàííþ, êîíòðîëüíó, ïóíêö³þ, àáè

îñòàòî÷íî êîíñòàòóâàòè ôàêò îäóæàííÿ. Àëå
äîâåëîñÿ çìèðèòèñÿ ç àáñîëþòíî ³íøèì
ôàêòîì — Àíäð³éêîâ³ ä³àãíîñòóâàëè êîìá³-
íîâàíèé ðåöèäèâ. Ïðîñò³øå êàæó÷è, áëàñ-
òè âèÿâèëè ³ â ê³ñòêîâîìó ìîçêó, ³ â öåí-
òðàëüí³é íåðâîâ³é ñèñòåì³.

Òàê Àíäð³é ç ìàìîþ Íàòàëåþ çíîâó îïè-
íèëèñÿ â ñò³íàõ “Îõìàòäèòó”. ² çíîâó íà Àí-
äð³ÿ ÷åêàº “õ³ì³ÿ”. ×åðåç íå¿ â³í íèí³, äî ñëî-
âà, íå ÷óº íà îäíå âóøêî, àäæå ë³êè “âè¿ëè”
éîìó áàðàáàííó ïåðåòèíêó. Àíäð³éêî — äó-
æå õóäåíüêèé, ïðàêòè÷íî íå õî÷å ðîçìîâ-
ëÿòè. À ÷åðåç òðèð³÷íó áåçïåðåðâíó õ³ì³îòå-
ðàï³þ â³í äóæå ìàëî äîäàâ ó çðîñò³.

Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ áëî-
ê³â “õ³ì³¿” õëîï÷èêîâ³ ïîòð³áíî áóäå ðîáèòè
ïåðåñàäêó ê³ñòêîâîãî ìîçêó â³ä íåð³äíîãî äî-
íîðà. Àäæå, íà æàëü, ç äâîõ éîãî ìàëåíüêèõ
áðàòèê³â í³õòî ÿê äîíîð éîìó íå ï³ä³éøîâ.

Òðàíñïëàíòàö³þ ê³ñòêîâîãî ìîçêó â³ä íå-
ð³äíîãî äîíîðà ïðîâîäÿòü ëèøå â çàêîðäîí-
íèõ êë³í³êàõ. ¯¿ âàðò³ñòü êîëèâàºòüñÿ â³ä 100
äî 200 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (çàëåæíî â³ä êðà-
¿íè ³ â³ä â³êó äèòèíè).

Äî öüîãî ìàìà Íàòàëÿ ç òàòîì Ðîìàíîì
òÿãíóëè âñå ë³êóâàííÿ ñàìîñò³éíî. Àëå âàð-
ò³ñòü òðàíñïëàíòàö³¿ äëÿ íèõ äóæå âåëèêà.
Íàòàëÿ ïåðåáóâàº â äåêðåò³ (ìîëîäøîìó áðà-
òèêó 4 ì³ñÿö³), ïðàöþº ëèøå òàòî. Íà éîãî
çàðïëàòó ïîòð³áíî óòðèìóâàòè ñ³ì’þ ç 5 îñ³á.
Ò³ëüêè òåïåð äîäàëàñÿ ùå é òðàíñïëàíòàö³ÿ
â Í³ìå÷÷èí³.

“Ñóìà ñïðàâä³ âåëè÷åçíà, àëå äîñÿæíà.
Ìè â³äïðàâëÿëè ä³òåé çà êîðäîí,— çàïåâíÿº
âîëîíòåð Þë³ÿ Íîãîâ³öèíà. — Çâåðòàþñÿ äî
âñ³õ ïî äîïîìîãó. ×àñó â íàñ — ìàêñèìóì
2 ì³ñÿö³”. Íàðàç³ íà ðàõóíêó Àíäð³éêà —
ïîëîâèíà ïîòð³áíî¿ ñóìè
Бан отрим вача:

ВАТ “Райффайзен Бан Аваль”
МФО: 380805
Отрим вач: Жар о Роман Петрович.
Ідентифі аційний номер ( од ЗКПО):

2780012537
Рах но отрим вача: 262031781537
Призначення платеж : на лі вання Жар-
о Андрія
Телефон мами Наталі:

8 (097) 291 73 26

Під от вала Людмила КОЛБ,
спеціально для “Хрещати а”

Ïîïðè ùàñëèâèé ô³íàë, ãîðå,
ùî ñòàëîñÿ ï³âðîêó òîìó ó âåëèê³é
ðîäèí³ Äàí³, òóò ùå é äîñ³ ïàì’ÿ-
òàþòü. À ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî íüîãî,
ïëà÷óòü. Ñïîãàäè ðîäè÷³â õëîï÷è-
êà ùå ñâ³æ³, ÿê ³ ÷èñëåíí³ øðàìè
íà ò³ë³ ìàëåíüêîãî Äàí³. Ïðîòå ùî-
äî îñòàííüîãî, òî â ðîäèí³ íàìà-
ãàþòüñÿ â³äáóâàòèñÿ æàðòàìè, ìîâ-
ëÿâ, øðàìè ëèøå ïðèêðàøàþòü
ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà.

À ï³âðîêó òîìó, ÿê ðîçïîâ³äàº
ìàìà ²ðèíà, Äàí÷èê âèïàäêîâî ñ³â
ó â³äðî ç îêðîïîì.

— Ìè ñàìå ãîòóâàëèñÿ äî êóïàí-
íÿ. ß áóëà íåïîäàë³ê, ïðîòå íå ïî-
áà÷èëà, ÿê öå ñòàëîñÿ, — ðîçïîâ³-
äàº ²ðèíà. — Óâåñü á³ëèé, ó ãàðÿ-
÷îìó îäÿç³ Äàíÿ ï³äá³ã äî ìåíå. Â³í
êðè÷àâ ³ ïðîñèâñÿ äî ìåíå íà ðó-
êè. Éîãî øê³ðà ìèòòºâî çë³çëà.

Òîä³ Äàíþ íåãàéíî ïîâåçëè äî
ñòîëèö³.

— Â³í ³øîâ â³ä íàñ íà íàøèõ
î÷àõ, à ìè í³÷îãî íå ìîãëè âä³-
ÿòè,— ñõëèïóþ÷è, ïðîäîâæóº ðîç-
ïîâ³äàòè ²ðèíà. ßê âèÿâèëîñÿ, ó
Äàí³ áóëè îï³êè 70 â³äñîòê³â ò³ëà.
ßê êàæóòü ìåäèêè, öå òðàâìà, ùî
íåñóì³ñíà ç æèòòÿì. Òèì íå ìåí-
øå, ó ñòîëèö³ Äàí÷èêà îäðàçó ïî-
êëàëè äî ðåàí³ìàö³¿, äå ï³äêëþ÷è-
ëè äî àïàðàòà øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿
ëåãåí³â. Òîä³, âèñëîâëþþ÷èñü ñëî-
âàìè ìàìè ²ðèíè, ó ìàëåíüêîìó
ò³ë³ ¿¿ ñèíî÷êà áóëî çàíàäòî áàãà-
òî “òðóáî÷îê”: âåíîçíèé ³ ñå÷îâèé

êàòåòåðè òà òðàõåîñòîìà. Ó ðåàí³-
ìàö³¿ Äàíÿ ñàìîòíüî ïðîâ³â äîâãèõ
äâà ì³ñÿö³, à ë³êàð³ òèì ÷àñîì íå
äàâàëè æîäíèõ ãàðàíò³é ùîäî òî-
ãî, ÷è õëîï÷èê âèæèâå.

— Òîä³ ìè âñ³ºþ íàøîþ ðîäè-
íîþ ïî¿õàëè ç ñåëà, áî âñå, ùî òóò
çàëèøèëîñÿ, íàñ óæå íå ö³êàâèëî.
Ó ïåðø³ äâà òèæí³ ë³êàð³ íàâ³òü íå
äîçâîëÿëè íàì êóïóâàòè æîäíèõ
ë³ê³â. Âîíè çíàëè, ÿê íàì âàæêî,
òà í³÷îãî âä³ÿòè íå ìîãëè. Ç òàêè-
ìè îï³êàìè, ÿê ó íàøîãî Äàí³, ëþ-
äè íå âèæèâàþòü,— ðîçïîâ³äàº
²ðèíà. — Äî ñëîâà, ä³äóñü íå ïî-
¿õàâ ç íàìè.

— ßêáè ïî¿õàâ, òî íå âèòðèìàâ

áè. Õî÷ ÿ ñàì — ë³êàð ³, çäàâàëî-
ñÿ á, ìàâ çâèêíóòè äî âñüîãî, — íå
áåç õâèëþâàííÿ çãàäóº ä³äóñü Âà-
ñèëü Ìèêîëàéîâè÷.— Óÿâ³òü, ÿê
öå âîíî — ðîçïî÷èíàòè äí³ ç òå-
ëåôîííîãî äçâ³íêà äî ñòîëèö³ é
ñòàâèòè ëèøå îäíå çàïèòàííÿ:
“Æèâèé?”. Íàéäîðîæ÷å, ùî òåïåð
º ó ìîºìó æèòò³, — öå ì³é Äàíÿ.

Òîä³ äëÿ ñ³ì’¿ õëîï÷èêà ïî÷àëîñÿ,
ì’ÿêî êàæó÷è, íå íàäòî âåñåëå æèò-
òÿ. Êîæåí äåíü — ÿê îñòàíí³é, êà-
æóòü ó ðîäèí³. Äîêè Äàíÿ ëåæàâ ï³ä
ä³ºþ çíåáîëþâàëüíèõ íàðêîòèê³â ó
ðåàí³ìàö³¿, òàìòåøí³ ìåäèêè äâ³÷³ íà
äåíü çáèðàëèñÿ ³ îáãîâîðþâàëè êî-
æåí êðîê äëÿ ïîðÿòóíêó õëîï÷èêà.

— Íàñ ïîñò³éíî âèêëèêàëè íà
ñåðéîçí³ ðîçìîâè, âåñü ÷àñ ïî-
ïåðåäæàëè ïðî íåáåçïåêó. Ïðàê-
òè÷íî ùîäíÿ òàêå ñëóõàòè — öå
íåìîæëèâî. ² ñòðàøíî, — êàæå
²ðèíà.

Çà òðè ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿöÿ â ë³-
êàðí³ Äàíÿ ïåðåæèâ çàíàäòî áàãà-
òî ÿê äëÿ ñâîãî â³êó. Ïðîòÿãîì
ïåðøèõ 8 äí³â, çà ñëîâàìè ìàòåð³,
Äàíÿ ïåðåáóâàâ ó øîêîâîìó ñòàí³.
À ïîò³ì áóâ ³ ñåïñèñ, ³ äâ³ ïíåâìî-
í³¿, ³ 12 îïåðàö³é, ³ â³äìîâà íèðîê,
³ ÷èñëåíí³ âëèâàííÿ êðîâ³. À íà
äîäà÷ó — òåïåð íà ãîë³âö³ ó Äàí³,
íà ïàì’ÿòü ïðî íåùàñíèé âèïàäîê,
ïðîëåæåíü.

Òèì ÷àñîì ó Âåëèê³é Áóãà¿âö³
â³äáóâàëàñÿ ñïðàâæíÿ ðåâîëþö³ÿ.
“Çíàºòå, ÿê êàæóòü êëàñèêè, “íà-
ðîä ïðîêèíóâñÿ”, — ðîçïîâ³äàº
Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷. — Êîæåí
äåíü íàøîãî ÔÀÏó (ôåëüäøåð-
ñüêî-àêóøåðñüêîãî ïóíêòó) ðîçïî-
÷èíàâñÿ ç òîãî, ùî ëþäè çàõîäè-
ëè ³ ò³ëüêè òå é ðîáèëè, ùî çàïè-
òóâàëè: “ßê òàì Äàíÿ?”. ßê êàæå
ä³äóñü, ïåðøèì Äàí³ äîïîì³ã ì³ñ-
öåâèé áëàãîä³éíèé ôîíä, âèä³ëèâ-
øè ÷èìàëó ñóìó êîøò³â. À äàë³ —
ï³øëà ëàíöþãîâà ðåàêö³ÿ. Ãðîø³
íà ïîðÿòóíîê îíóêà çáèðàëè óñ³ì
ñåëîì: êîæåí â³ääàâàâ ñò³ëüêè,
ñê³ëüêè ìàâ. Äàâàëè, êàæóòü ó ðî-
äèí³, âñ³: â³ä çàìîæíèõ ÷èíîâíè-
ê³â äî ïðîñòèõ áàáóñü.

— Òàìòåøí³é çàâðåàí³ìàö³¿ Âî-

ëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ çà äâà
òèæí³ òðè÷³ çäàâ êðîâ äëÿ ìîãî ñè-
íà! À “ñåñòðè÷êè” çàñèíàëè á³ëÿ
ìîãî Äàí³, àáè éîìó áóëî íå òàê
âàæêî ñàìîìó, — ðîçïîâ³äàº ²ðà. —
Îòàê ðÿòóâàëè ìîãî ñèíà. ² âðÿòó-
âàëè. ßê íàì ïîò³ì ñêàçàëè ë³êà-
ð³: “Ïåâíî, Áîã ëþáèòü âàøîãî Äà-
íþ”. Àäæå öå äèâî, ùî â³í âèæèâ.

Ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî áàòüêè Äàí³
äóæå ñïîä³âàþòüñÿ íà òå, ùî ¿õí³é
ñèíî÷îê çìîæå ÿêîìîãà øâèäøå
çàáóòè ïðî âñå, ùî ç íèì ñòàëîñÿ.
ßê ðîçïîâ³äàº ²ðèíà, òàì, ó ë³êàð-
í³, Äàí³ äîâåëîñÿ çíîâó íàâ÷èòè-
ñÿ òðèìàòè ãîë³âêó, ñèä³òè òà õî-
äèòè. Âñå òå, ùî â³äáóâàëîñÿ, Äà-
íÿ ðîçóì³º, à ³íêîëè íàâ³òü ïî÷è-
íàº ïåðåïîâ³äàòè ñâî¿é ìàì³, ùî
ïåðåæèâ. Çâ³ñíî, ïî-ñâîºìó, ïî-
äèòÿ÷îìó: “Äàíÿ õâîð³â, Äàí³ ðî-
áèëè “ùèï-ùèï”, — òàê ðîçïîâ³-
äàº õëîï÷èê ñâîþ ³ñòîð³þ.

— Íèí³ â³í áî¿òüñÿ ñàìîãî âè-
ãëÿäó áèíò³â. Ïðîòå öå ùå êâ³òî÷-
êè ïîð³âíÿíî ç òèì, ÿêèì â³í áóâ
ðàí³øå, — êàæå ²ðèíà. — Àäæå â³í
ïî÷àâ ðîçìîâëÿòè ç íàìè ëèøå íà 
4-é äåíü ï³ñëÿ ðåàí³ìàö³¿. ² ïåðå-
æèâ íàéñòðàøí³ø³ ìîìåíòè ñâîãî
æèòòÿ áåç íàñ. ß öå ðîçóì³þ. Òðè
òèæí³ ó íüîãî íå áóëî æîäíèõ åìî-
ö³é. Ìè ÷åêàëè íà ïåðøó éîãî 
óñì³øêó. ² â³í íåâäîâç³ íàì 
óñì³õíóâñÿ

Під от вала Людмила КОЛБ,
спеціально для “Хрещати а”

Äâà ì³ñÿö³ íàä³¿
Øåñòèð³÷íèé Àíäð³éêî òåðì³íîâî ïîòðåáóº äîïîìîãè

Ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé
Ëþäñüêà íåáàéäóæ³ñòü äîïîìîãëà âðÿòóâàòè æèòòÿ äèòèíè
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1. «ПІСНЯ ПРО РУШНИК» (исп. Леонид Черновецкий)
2. «ДЫШИ» (исп. Леонид Черновецкий)
3. «ПРИДИ КО МНЕ» (исп. Стас Михайлов)
4. «ГУБЫ ТВОИ АЛЫЕ» (исп. Таисия Повалий)
5. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (исп. Александр Серов)
6. «КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ТОБОЙ» (исп. Кристина Орбакайте)
7. «ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА» (исп. Михаил Шафутинский)
8. «СВЕЧА» (исп. Стас Михайлов)
9. «Я ЭТО ТЫ» (исп. Мурат Насыров)
10. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН»

(исп. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой)
11. «МЫ ВМЕСТЕ» (исп. Валерия)
12. «ПАРУС» (исп. Григорий Лепс)
13. «ВЫ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБУШКИ!» (исп. Петлюра)
14. «БЫВШИЙ» (исп. Таисия Повалий)
15. «ТЕМНЫЕ ГЛАЗА» (исп. Стас Михайлов)
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Головном тренер національної збірної У раїни з хо ею Оле сандр Се анд та і не вдалося вирішальній з стрічі
з італійцями дост атися до сердець своїх підопічних

Äåæà âþ 
“ïî-óêðà¿íñüêè”
Íàö³îíàëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè ç äðóãî¿ ñïðîáè 
íå ïîâåðíóëàñÿ äî åë³òè ñâ³òîâîãî õîêåþ

Àðêàä³é ÁÐÀÒÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Â³ä Ïîëüù³, äå ïðîõîäèâ ÷åì-
ï³îíàò ñâ³òó ç õîêåþ ó äðóãîìó
äèâ³ç³îí³, ïåðåìîæåöü ÿêîãî ïî-
òðàïëÿâ äî äèâ³ç³îíó âèùîãî, äî
Í³ìå÷÷èíè, äå é â³äáóäóòüñÿ ö³
çìàãàííÿ, ðóêîþ ïîäàòè. Íà
æàëü, äóìêè ïðî ï³äâèùåííÿ ó
êëàñ³ é ïî¿çäêè äî áåðåã³â Ðåé-
íó íàø³é íàö³îíàëüí³é êîìàíä³
äîâåäåòüñÿ çàëèøèòè ùîíàé-
ìåíøå íà ð³ê — ïîñòóïèâøèñü
ó âèð³øàëüíîìó ïîºäèíêó ³òà-
ë³éöÿì ³ç ðàõóíêîì — 0:2, "ñè-
íüî-æîâò³" çíîâó, ÿê êàæóòü,
"ïðîëåò³ëè ïîâç êàñó".

ßê òóò íå ïðèãàäàòè ìèíóëèé
â³äá³ð, êîëè íà øëÿõó óêðà¿íö³â,
ÿêèìè òîä³ êåðóâàâ Âîëîäèìèð
Ãîëóáîâè÷, ñòàëè óãîðö³. Òîä³
óêðà¿íö³ ïðîãðàëè ó âèð³øàëü-
íîìó ìàò÷³ ç ðàõóíêîì — 1:3 ³
çìóøåí³ áóëè ïîâåðíóòèñÿ äî-
äîìó ç ÿïîíñüêîãî Ñàïïïîðî "íà
ùèò³".

Äî ïîëüñüêîãî Òîðóíÿ óêðà¿í-
ö³ ¿õàëè ò³ëüêè ç îäíèì çàâäàí-
íÿì — ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó ç ïó-
ò³âêîþ äî åë³òè ñâ³òîâîãî õîêåþ.
Ïåðø³ ïîºäèíêè, ïðîâåäåí³ ïðî-
òè â³äâåðòî íå íàéñèëüí³øèõ õî-
êåéíèõ êðà¿í, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿
òà Í³äåðëàíä³â, îñîáëèâîãî îïòè-
ì³çìó ó òèõ, õòî áà÷èâ ö³ çóñòð³-
÷³, íå âèêëèêàëè. Äàë³ á³ëüøå —
âàæêà, íà íåðâàõ òà ô³çè÷íèõ
íàäçóñèëëÿõ, ïåðåìîãà íàä ïîëÿ-
êàìè ëèøå ó ñåð³¿ ï³ñëÿìàò÷åâèõ
áóë³ò³â. Ïåðåìîãó íàä ðóìóíàìè
ïåðåîö³íþâàòè íå áóäåìî — ñó-
ïåðíèêè çíàõîäèëèñÿ â ð³çíèõ
âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Äëÿ ï³äîï³÷-
íèõ Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà íàñòàâ
âèð³øàëüíèé á³é ïðîòè ³òàë³éö³â,
ÿêèé âîíè ïðîãðàëè, õî÷à äëÿ
ïåðåìîãè ó íüîìó ìàëè âñ³
øàíñè.

Ïðèõèëüíèêè õîêåþ äîáðå ðî-
çóì³þòü, ùî òàêå ìàòè íà ìàé-
äàí÷èêó ïåðåâàãó ó äâîõ ãðàâö³â.
Òîãî äíÿ óêðà¿íñüê³ õîêå¿ñòè íå
ñêîðèñòàëèñÿ íåþ òðè÷³, ùå íå-

îäíîðàçîâî ãðàëè ó ê³ëüê³ñí³é
á³ëüøîñò³, àëå âèð³øàëüíó øàé-
áó ïðîïóñòèëè ñàìå ó ìåíøîñò³.
Îòæå, ïåðåêèäàâøè ñóïåðíèêà ó
äâà ç ïîëîâèíîþ ðàçè (äðóãà
øàéáà çàëåò³ëà âæå ó ïîðîæí³ âî-
ðîòà), óêðà¿íö³ ç ìð³ºþ ïðî ïî-
âåðíåííÿ äî åë³òè ñâ³òîâîãî õî-
êåþ ïîïðîùàëèñÿ ùå íà ð³ê.

Ùî î÷³êóº íà íàøó çá³ðíó äà-
ë³, ñêàçàòè âàæêî. Ìîæëèâî, ç³
ñâîº¿ ïîñàäè ï³äå ãîëîâíèé òðå-
íåð Îëåêñàíäð Ñåóêàíä. Õòî ïî-
ñÿäå ï³ñëÿ íüîãî ì³ñöå íà "åëåê-
òðè÷íîìó ñò³ëüö³" ³ î÷îëèòü áàãà-
òîñòðàæäàëüíó íàö³îíàëüíó õî-
êåéíó çá³ðíó, ñêàçàòè âàæêî.
Îõî÷èõ, ïîâ³ðòå, íàáåðåòüñÿ íå-
áàãàòî. Ò³ âèêîíàâö³, ÿê³ âèõî-
äÿòü íà ë³ä îñòàíí³ì ÷àñîì, íå-
çàáàðîì çàâåðøàòü êàð’ºðó, à ï³ñ-
ëÿ íèõ, ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè
îñòàíí³ âèñòóïè ìîëîä³æíî¿ òà
þí³îðñüêî¿ çá³ðíèõ êðà¿íè, ïðî-
ãëÿäàºòüñÿ ñïðàâæíÿ ïð³ðâà —
÷îðíà ä³ðêà ïîñòðàäÿíñüêîãî â³ò-
÷èçíÿíîãî õîêåþ...

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

— Я визнаю свої помил и. У вирішальний момент
мені не вдалося дост атися до сердець равців. Я по-
дав заяв про відстав , і я що ерівництво Федера-
ції хо ею її задовольнить, до цьо о рішення поставлю-
ся з роз мінням.
У вирішальном матчі з Італією ми володіли пере-

ва ою, але нас підвела реалізація. Створюючи момен-
ти, потрібно забивати оли. Для цьо о нам не виста-
чило іль ох форвардів — та их я Матер хін і Касян-
ч , я і отримали травми і не змо ли допомо ти нам
Тор ні.
Під час під отов и до чемпіонат світ а цент б ло

зроблено на рі в більшості, я а стала для нас проб-
лемою під час олімпійсь ої валіфі ації в Ризі. Але, на
жаль, обставини с лалися та , що в порівнянні з олім-
пійсь им відбором змінився с лад — Матер хін зро-
бив операцію, Касянч вза алі не приїхав. Том до-

велося створювати лан и пра тично з оліс. При цьо-
м ми ви равали в най оловнішом — ид ах, р сі. Ін-
шими словами, в нормі б ли всі омпоненти, я і до-
зволяють перема ати, о рім більшості. Одначе я вдяч-
ний хлопцям — вони зробили свою справ .
Я би там не б ло, але нам потрібно набратися тер-

піння. Адже стіль и ро ів до хо ею ставилися прохо-
лодно. Звід и тоді зятися молоді? Треба б д вати
овзан и, розвивати наш вид спорт . Звичайно, не хо-
тілося б знов опинитися в др ом дивізіоні. Том ще
раз повторюся: треба вприт л зайнятися розвит ом хо-
ею. Напри лад, спроб вати поверн ти на бать івщи-
н то о ж Є ора Шастіна. А ті, хто їздили до Польщі,
мали ідний ви ляд, їх зарано спис вати з рах н ів. Чи
залиш ся на посаді, чи зм шений б д піти відстав-
, вірю, що наш хо ей ще чно заявить про себе

світі.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Оле сандр СЕУКАНД, оловний тренер збірної У раїни з хо ею:
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ЗАТ “Дослідний завод зварювально о
стат вання Інстит т еле трозварювання

ім. Є. О. Патона”
( од ЄДРПОУ 05417733),

повідомляє про доповнення поряд денно о За альних зборів
а ціонерів Товариства, я і відб д ться 17.06.2009 р. об 11.00

за адресою: м. Київ, в л. Івана К дрі, 5, наст пними питаннями:

11. Прийняття рішення про змін реєстратора, я ий здійснюватиме ведення
реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства;

12. Про затвердження мов до овор на ведення реєстр власни ів іменних цінних
паперів Товариства з новим реєстратором Товариства.

13. Про внесення змін та доповнень до Стат т Товариства.

О олошення про проведення за альних зборів а ціонерів ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є. О. Па-
тона” б ло надр овано в азеті “Хрещати ” № 49 (3495) від 15.04.2009 р.

З матеріалами щодо питань поряд денно о та прое том змін та доповнень
до Стат т Товариства можна ознайомитися за адресою: м. Київ, в л. І. К дрі, 5.
Довід и за телефоном (044) 529-20-84.

Правління ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є. О. Патона”

Посвідчення дитини, я а постраждала від наслід ів

аварії на Чорнобильсь ій АЕС, серія Д, № 339619 на

ім’я Мітіної Катерини Ві торівни вважати недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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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 780
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Єв ен ФІЛІНДАШ, дире тор Центр соціальної
аналіти и “Лівий по ляд”:
— Особисто мені хотілося б працювати до то о ча-

с , до и матим фізичн сил , мо тим щось робити,
тобто й після дося нення пенсійно о ві . В У раїні, на
моє пере онання, пенсійний ві має залишатися не-
змінним. Та , середня тривалість життя чолові ів не
перевищ є 60 ро ів, і ба ато з них до пенсії мож ть і
не дожити.

Вадим ГЛАДЧУК, олова все раїнсь о о об’-
єднання “Молодь — надія У раїни”:
— Я себе без роботи не являю. Хоч працювати до

самої смерті. Я займаюся ж рналісти ою, працюю над
інтернет-виданням, а в та ій роботі обмежень не мо-
же б ти — її можна ви он вати доти, до и, я аж ть,

перед но ами винес ть. На мою д м , потрібно мен-
ше расти, щоб виплач вати пенсії. Наше населення
старіє, отже, видат и на пенсії повинні зростати. Аби
зменшити видат и, ряд пропон є змінити меж пен-
сійно о ві — це не той шлях! Це зн щання над насе-
ленням, з та им спіхом дійдемо до то о, що пенсій-
ний ві починатиметься 100 ро ів, а в У раїні стіль-
и, я відомо, не жив ть.

Юрій ГОРБУНОВ, телевед чий:
— По и робота приноситиме мені задоволення. Адже

навіть ба ато с перзаможних людей без роботи не мо-
ж ть — їм стає с мно. Том займатися любленою
справою я хотів би доти, до и це ці аво. А щодо вста-
новлення межі пенсійно о ві , то вважаю та : чим
ближче до європейсь их стандартів, тим раще!

Äî ÿêîãî â³êó âè õîò³ëè á ïðàöþâàòè?

Îëåêñàíäð Ãîí÷àðóê
í³êîëè íå ì³íÿâ 
ì³ñöÿ ðîáîòè
×îëîâ³ê 60 ðîê³â ïðàöþº íà çàâîä³ “Àðòåì”
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Цьо о ро в Оле сандра
Гончар а робочий юві-
лей. На столичном заво-
ді "Артем" він пропрацю-
вав 60 ро ів. Чолові за-
певняє, що своїм профе-
сійним шляхом ціл ом за-
доволений. Завдя и ба а-
том досвід та ба атоліт-
ньом стаж сьо одні 78-
річний пан Гончар має
пова та авторитет о-
ле тиві та серед ерів-
ництва.

Îëåêñàíäð Ãîí÷àðóê çà 60 ðîê³â
ðîáî÷îãî ñòàæó â òðóäîâ³é êíèæ-
ö³ ìàº çàïèñè ëèøå îäíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà. Íà çàâîä ³ìåí³ Àðòåìà
18-ð³÷íèì â³í ïðèéøîâ ïðàöþâà-
òè åëåêòðîìîíòåðîì 1949 ðîêó.

“ß çàñòàâ ³ùå ïîëîíåíèõ í³ìö³â,
ÿê³ ïðàöþâàëè íà çàâîä³,— ïðèãà-
äóº ÷îëîâ³ê,— ìè âèãîòîâëÿëè ìà-
øèíè ÌÌ², ËÐÁ, â³òðîäâèãóíè ³,
çâ³ñíî æ, ïåðøó îáîðîííó òåõí³-
êó”. Ñüîãîäí³ 78-ð³÷íèé “àðòåì³-
âåöü”, ÿêèé ïðàöþº íà ïîñàä³
ñòàðøîãî ³íæåíåðà, çàïåâíÿº, ùî
³íøî¿ ïðîôåñ³éíî¿ äîë³ é íå õîò³â
áè. “Ðîáîòè ñïî÷àòêó áóëî áàãàòî,
ïðîòå âòÿãíóâñÿ òàê, ùî çì³íþâà-
òè ¿¿ íå ìàâ áàæàííÿ,— ðîçïîâ³â
ïàí Ãîí÷àðóê,— äî òîãî æ êîëåê-
òèâ îäðàçó ñïîäîáàâñÿ”.

Íà çàâîä Îëåêñàíäð Ãîí÷àðóê
ïîòðàïèâ çà íàïðàâëåííÿì ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ðåì³ñíè÷îãî ó÷èëèùà.
Ïðîïðàöþâàâøè äâà ðîêè, ï³øîâ
ñëóæèòè â àðì³þ. À ïîò³ì çíîâó
ïîâåðíóâñÿ íà öþ ðîáîòó. “Òåõ-
í³êà, ÿêó òðåáà áóëî âèãîòîâëÿòè,
ïîñò³éíî çì³íþâàëàñÿ,— ðîçïîâ³-
äàº Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷,— ³ öå
ìåí³ ïîäîáàëîñÿ”. Çãîäîì óæå
ïðàöþâàâ òåõí³êîì-íîðìóâàëüíè-
êîì, ïîò³ì — íà÷àëüíèêîì öåõî-
âîãî áþðî. Íèí³ æ Îëåêñàíäð
Ãîí÷àðóê îá³éìàº ïîñàäó ñòàðøî-
ãî ³íæåíåðà ç íîðìóâàííÿ ïðàö³.

Êàæå, ùî îðãàí³çàö³éíà ðîáîòà
á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ. Ïðî êîëåê-
òèâ, ÿêèì äîâåëîñÿ êåðóâàòè, â³ä-
ãóêóºòüñÿ ò³ëüêè äîáðå. Ó íèí³ø-
í³õ ñï³âðîá³òíèê³â òà êåð³âíèöòâà
Äåðæàâíî¿ àêö³îíåðíî¿ õîëäèíãî-
âî¿ êîìïàí³¿ “Àðòåì” òàêèé áàãà-
òîë³òí³é äîñâ³ä òà â³ääàí³ñòü ñïðà-
â³, íå ìîæóòü íå âèêëèêàòè ïî-
âàãè. Çà ðîêè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ÷îëîâ³ê îòðèìàâ ÷èìàëî íà-
ãîðîä, ìåäàëåé ³ ãðàìîò.

Â³ëüíèé ÷àñ ïàí Ãîí÷àðóê ïðî-
âîäèòü ³ç äîíüêîþ òà îíóêîì.
Îêð³ì íèõ, ð³äí³ íå ìàº. Ïðèãà-
äóþ÷è ìîëîä³ñòü, êàæå, ùî áóâ
çàâçÿòèì ñïîðòñìåíîì. Ïîëþá-
ëÿâ âîëåéáîë òà òóðèñòè÷í³ ïî-
õîäè. À êîëè ïîáóäóâàâ äà÷ó, ³ç
çàäîâîëåííÿì ïîðàâñÿ â ñàäó òà
íà ãîðîä³. “Òåïåð óæå íà öå çäî-
ðîâ’ÿ áðàêóº,— ç³òõàº Îëåêñàíäð
Ãîí÷àðóê,— òàì ãîñïîäàðþº
äîíüêà”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé,

ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+12°Ñ, âíî÷³
0...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +11...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+8°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+10°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 22 êâ³òíÿ
Це день жертовності й бла одійності, підбиття підс м ів та

спо ти ріхів попередньо о місяця. Пле айте в д ші світлі по-
ч ття, льтив йте любов, милосердя до всьо о живо о, що
створив Господь. Моліться і дбайте за бла опол ччя людства,
ос іль и ви є невід’ємною літиною цьо о величезно о ор а-
нізм , а існ вати автономно нездатні.
ОВНИ, дбайте про здоров’я. Причини по ано о самопоч ття рию-

ться в психо енних перевантаженнях, на опичених протя ом мин ло-
о місяця, і не піддаються стандартном медичном лі ванню. Не по-
спішайте овтати пі л и, а в тиші, на самоті похворійте, помір йте
і в по аянних молитвах очистіть д ш від ріховних нашар вань.
ТЕЛЬЦІ, оніть еть депресію, що розмалювала світ чорною фар-

бою. Несподівані перспе тивні рішення, я промінь сонця з-за хмар,
завітають до тих, хто не падає д хом, а з оптимізмом сприймає ре-
альність, діє онстр тивно.
БЛИЗНЯТА, аби стати на завершальний етап др жніх, любовних сто-

с н ів та перевести їх на вищий рівень, слід пройти через с мніви,
триво и, страхи, побороти невпевненість собі. Сердечне бла опо-
л ччя залежатиме від м жності поставити рап на давніх зв’яз ах та
змінити стиль спіл вання з людьми.
РАКИ, порин вши в о еан емоційних переживань, ви знайдете там

захоплив романти , зможете зарядити життєвий а м лятор і зреш-
тою с азати “та ” чи “ні” любовній епопеї. Усе залежить від вас, а точ-
ніше від то о, нас іль и відповідає обранець вашом ідеал .
ЛЕВИ, інциденти з партнерами на тлі фінансових непороз мінь не

повинні зр йн вати союз, с ріплений оханням. Дорожите стос н а-
ми — віддайте те, що просять, за рийте бор ові дір и. Навіть оли
зміліє джерело фінанс вання, не біда — позб детеся обтяжливих обо-
в’яз ів. Проведіть їх із честю, ось-ось ваше життя вірветься вітер
нових щасливих змін.
ДІВИ, дов ола вас а ра онфронтації, войовничі партнери (ділові,

шлюбні). Та й он ренти спо ою не дають, “рад ють” сюрпризами,
вибиваючи з-під ні підґр нтя стабільності. Отже, оли земля за орить-
ся під но ами, мерщій ан люйте свої претензії, знайдіть точ и доти
в болючих питаннях — взаємні інтереси страждати не повинні.
ТЕРЕЗИ, я що вас б в емоційно насичений таємний роман, с о-

ріше за все опинитеся перед дилемою: залишити йо о в се реті чи
роз рити?.. Дбайте про здоров’я, розробіть раціональний режим пра-
ці, відпочин , харч вання. Т т має пан вати жорст а дисципліна, то-
ді хронічні нед и на ивають п’ятами.
СКОРПІОНИ, аз овий розважальний період позад , не с м йте, це

за ономірний ло ічний процес, адже не все от масниця. Влашт й-
те свят ове прощавання з романти ою. У вашом житті ось-ось з’явить-
ся нова м за — люблена робота.
СТРІЛЬЦІ, впадати відчай через домашні проблеми — робити со-

бі ірше. Сімейна атмосфера ся не рад с ипіння, знайдіть собі емо-
ційне розвантаження — пере лючайтеся на позитивн інформацію для
нейтралізації стресів. Остері айтеся поб тових травм, ладьте з оточен-
ням і не пор ш йте робочо о рафі а, вчасно ви он йте дор чення.
КОЗОРОГИ, хворобливі затрим и, що не давали спо ійно р хати-

ся вперед — позад . Мисліть тверезо, нині через емоційн вразли-
вість реа ція на слова, за важення б де болісною. А втім, притаман-
ний вам від природи здоровий ґл зд стане найліпшою психоло ічною
опорою. А пра тицизм допоможе ви ористати збі обставин з ма си-
мальною ористю для себе та рідних.
ВОДОЛІЇ, поверніть бор и, тоді птах фінансової дачі не вип рхне

з ваших р . Тим, хто мріяв зробити важлив по п , саме час ре-
аліз вати зад ми.
РИБИ оповиті се с альним ма нетизмом! Контролюйте сплес и

пристрасті, дозовано вип с айте її нав олишній простір. Герой- о-
ханець з вас, без с мнів , ч довий, одна треба збері ати вірність
шлюбном обранцю і не розпорош ватися на ле оважні захоплення

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Киянин Оле сандр Гончар пам’ятає часи, оли на заводі "Артем" ще почали
вип с ати перш оборонн техні
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Курси валют (21 квітня 2009)

$ EURO RUR

куп. прод. куп. прод. куп. прод.

НБУ 7,7 10,05 2,3

готівка 8,03 8,09 10,3 10,65 2,2 2,45

безготівка 8,05 8,1 10,5 10,6 2,39 2,42

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


