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Òàðèôíà ñïðàãà
Äåïóòàòè íå ïîâ³ðèëè, ùî âæå çà òèæäåíü êèÿíè ìîæóòü çàëèøèòèñÿ áåç âîäè

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Деп тати Київради не с мніваються в том ,
що тарифи на посл и ЖКГ столиці потріб-
но підвищ вати. Та д м висловили на
чорашній сесії представни и сіх фра цій
після засл хов вання профільно о звіт про
стан ал зі. Столичні за онотворці вважають,
що слід чіт іше виписати механізм розрах н-
ів та передбачити омпенсації для незахи-
щених верств населення. Водночас не зволі-
ати з вирішенням питання чора вима али
працівни и "Київводо анал ".

Ó÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè ïî÷àëàñÿ ç ì³òèíãó. Öüîãî
ðàçó ðÿòóâàòè ãàëóçü ó äåïóòàò³â ïðîñèëè ïðåäñòàâíèêè
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³. “Åêîíîìèø
íà âîä³ — îòæå, çàâòðà áóòü á³ä³!” — ñêàíäóâàëî ê³ëüêà
ñîòåíü ëþäåé, çäåá³ëüøîãî ïðàö³âíèê³â “Êè¿ââîäîêàíà-
ëó”. Âîíè òàêîæ âèìàãàëè ïðèâåñòè òàðèôè íà âîäîïîñ-
òà÷àííÿ ñòîëèö³ äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ,
³íàêøå ì³ñòî ìîæå çàëèøèòèñÿ áåç âîäè.

Òàðèôíà òåìà ³ ñïðàâä³ ñòàëà ãîëîâíîþ íà çàñ³äàíí³. Áó-
ëî íàâ³òü ï³äãîòîâàíî ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ
ðîçö³íîê. Îäíàê ÷åðåç äåÿê³ íåóçãîäæåííÿ äåïóòàòè âè-
ð³øèëè ùå ðàç çàñëóõàòè çâ³ò ïðî ñòàí ãàëóç³, ðîçãëÿíó-
òè äîêóìåíò òà âíåñòè ïðàâêè. Äîïîâ³äàâ ³ç öüîãî ïèòàí-
íÿ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. “Ïîë³òè÷í³ ³ãðè ç òàðèôàìè äîâåëè äî òîãî, ùî
ïðàö³âíèêè “Êè¿âïàñòðàíñó” òà ìåòðîïîë³òåíó ñèäÿòü áåç
çàðîá³òíèõ ïëàò. Ñüîãîäí³ âèíèêëà ðåàëüíà çàãðîçà ïðè-
ïèíåííÿ ðîáîòè “Êè¿ââîäîêàíàëó”, ³ òóò íå éäåòüñÿ ïðî
íàäïðèáóòêè. Â ï³äïðèºìñòâà íåìàº êîøò³â áîäàé íà çàð-
ïëàòè, ðåàãåíòè ³ íàéíàãàëüí³ø³ ðåìîíòè”,— ðîçïîâ³â ïàí
Ãîëóá÷åíêî ³ äîäàâ, ùî íîâ³ òàðèôè óçãîäæóâàëè ç äåð-
æàâíîþ ³íñïåêö³ºþ ç ö³í. “Äîêóìåíò ãîòîâèé, õòî õî÷å
ïåðåâ³ðÿòè — ñòâîðþéòå áóäü-ÿê³ ñïåöêîì³ñ³¿ ³ õî÷ êîæåí
ì³ñÿöü ïåðåâ³ðÿéòå. Îäíàê ïèòàííÿ ïîòð³áíî âèð³øèòè íå-
ãàéíî, áî âæå çà òèæäåíü êèÿíè ìîæóòü çàëèøèòèñÿ áåç
ãàðÿ÷î¿ âîäè”, — çàïåâíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Êîíêðåòí³ öèôðè ùîäî çàáîðãîâàíîñò³ íàâ³â ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ Þð³é Áîíäàð. Ç³
çâåðíåííÿì äî äåïóòàò³â âèñòóïèëà ³ ãîëîâà ñòîëè÷íî¿
ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â ãàëóç³ Òàìàðà Êîñòþê. “Ìè äî-
ñ³ ïðàöþºìî âñóïåðå÷ áóäü-ÿêèì åêîíîì³÷íèì çàêîíàì,
áî òàðèôè ïîêðèâàþòü ëèøå 42 â³äñîòêè âèòðàò. ×åðåç
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðïëàò ëþäè çâ³ëüíÿþòüñÿ áðèãàäàìè.

Íå äîâîäüòå äî êðàéíîù³â, áî ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü ïðîñ-
òî çóïèíèòèñÿ”,— íàãîëîñèëà ïàí³ Êîñòþê.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íåçâàæàþ÷è íà ïîë³òè÷í³ çàÿâè, ñåðéîç-
íî ïðîòè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ç äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é í³-
õòî íå âèñòóïàº. “Ðîçö³íêè ìîæíà ï³äâèùèòè, îäíàê íå ó
2,5 ðàçó îäðàçó, ÿê ïðîïîíóþòü, à ïîñòóïîâî. Êð³ì òîãî,
ïîòð³áíî ðîçðîáèòè ÷³òêèé ìåõàí³çì ðîçðàõóíêó òà àóäè-
òó”, — ââàæàº äåïóòàò Íàòàë³ÿ Íîâàê ç Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà. Ôàêòè÷íî òàêó ñàìó äóìêó âèñëîâèâ ïðåäñòàâíèê ÁÞÒ
Ñåðã³é Ìåëüíèê. Ïîãîäæóþòüñÿ ç êîëåãàìè ñòîëè÷í³ çà-
êîíîòâîðö³ ó ôðàêö³ÿõ áëîê³â Ëèòâèíà òà Êàòåðèí÷óêà.
Òèì ÷àñîì ñâî¿ ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè çàïðîïîíóâàëè ïðåä-
ñòàâíèêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. “Äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî
ð³âíÿ ïðèâîäèòè òàðèôè ìîæíà ëèøå ï³ñëÿ ïåðåäáà÷åííÿ
ñóáâåíö³é äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êèÿí”,— ââàæàº
Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî. Ï³äñóìîê ïðàâîê òà îáãîâîðåíü ï³ä-
áèâ ãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Äåíèñ
Êîìàðíèöüêèé. Íàñàìïåðåä â³í ïîäÿêóâàâ ôàõ³âöÿì
ÊÌÄÀ çà àíòèêðèçîâó ïðîãðàìó çáåðåæåííÿ ãàëóç³. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íàéâàæëèâ³øîþ ïðàâêîþ äî ðîçðîáëåíîãî äî-
êóìåíòà ñïðàâä³ ìàº ñòàòè ïóíêò ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò, à
â ïîäàëüøîìó ïîòð³áíî çì³íþâàòè äåðæàâíèé çàêîí, ùîá
êèÿíè ìàëè çìîãó îáèðàòè ïîñëóãè, çà ÿê³ ïëàòÿòü. Ïîïå-
ðåäíüî äåïóòàòè äîêóìåíò ï³äòðèìàëè, âåðñ³þ ç ïðàâêàìè
ïëàíóþòü ïðîãîëîñóâàòè ï³ä ÷àñ íàéáëèæ÷î¿ ñåñ³¿
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Âèõ³äíèìè ó ñòîëèö³ ðîçïî÷íóòüñÿ ïî-
ìèíàëüí³ äí³, ÿê³ òðèâàòèìóòü äî 29 êâ³ò-
íÿ. Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ 29 êëàäîâèù çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 560 ãà òà ê³ëüê³ñòþ ïî-
õîâàíü ìàéæå 830 òèñÿ÷. Ïðî öå “Õðåùà-
òèêó” ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà ÃÓ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã Ìèõàéëî Êó-
ò³ùåâ. Çà éîãî ñëîâàìè, âæå 26 êâ³òíÿ ìà-
ñîâ³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ íà Ï³âí³÷íîìó,
Ï³âäåííîìó, Ë³ñîâîìó, Ëóê’ÿí³âñüêîìó òà
òðüîõ êëàäîâèùàõ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.
Íàñòóïíîãî äíÿ ïîìèíàëüí³ äí³ ïðîéäóòü
íà Ïîçíÿê³âñüêîìó òà Áîðòíèöüêîìó öâèí-
òàðÿõ, ó â³âòîðîê íà Áèêîâíÿíñüêîìó, à â
ñåðåäó — íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³.

“Êîìóíàëüí³ ñëóæáè ì³ñòà çàâ÷àñíî ïî÷à-

ëè ãîòóâàòè òåðèòîð³¿ äëÿ ìàñîâèõ â³äâ³ä-
óâàíü,— çàçíà÷èâ ïàí Êóò³ùåâ. — Çîêðåìà
â³äðåìîíòîâàíî âîäîã³í, çíÿòî òà êðîíîâà-
íî 78 àâàð³éíèõ òà ñóõîñò³éíèõ äåðåâ. Îêð³ì
öüîãî, â³äðåìîíòîâàíî 178 òà ïîôàðáîâàíî
558 êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³òòÿ”. Ìèõàéëî Êó-
ò³ùåâ äîäàâ, ùî êîìóíàëüíèêè çàâåðøóþòü
ôàðáóâàòè îãîðîæ³, ôàñàäè, õâ³ðòêè, áîðäþ-
ðè. “Â³äðåìîíòîâàíî òà ïðèâåäåíî â íàëåæ-
íèé âèãëÿä ãðîìàäñüê³ òóàëåòè íà êëàäîâè-
ùàõ,— ðîçïîâ³â â³í. — Äîäàòêîâî ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïîìèíàëüíèõ äí³â íà öâèíòàðÿõ
âñòàíîâëÿòü 22 á³îòóàëåòè”. Îêð³ì öüîãî, äëÿ
òàêèõ êëàäîâèù, ÿê Ï³âí³÷íå, Ï³âäåííå,
Áàéêîâå, Ì³ñüêå, Ë³ñîâå, çàêóïëåíî ÷îðíî-
çåì, ñàäîâèé ³íâåíòàð, ïàêåòè äëÿ ñì³òòÿ.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
Ñåðã³é Ëèòâèíîâ, óæå çàòâåðäæåíî ãðàô³ê
ðîáîòè ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, ÿêèì êèÿíè
çìîæóòü çðó÷íî ä³ñòàòèñÿ äî êëàäîâèù. Ïå-
ðåâåçåííÿ òðèâàòèìóòü ç 6.00 äî 20.00. Ò³ëü-
êè 26 êâ³òíÿ ðàçîì ç äîäàòêîâèìè íà ìàð-
øðóòàõ êóðñóâàòèìóòü 300 àâòîáóñ³â, 181
òðîëåéáóñ, 153 òðàìâà¿. Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³
íà òåðèòîð³þ öâèíòàð³â àäì³í³ñòðàö³¿ ïîîá³-
öÿëè íå ïðîïóñêàòè — àáè íå ñòâîðþâàòè
çàòîð³â, à â³äïîâ³äíî ³ íåïðèºìíèõ ñèòó-
àö³é

Ìàð³ÿ ÊÀÑÏÀÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в одній зі столичних прий-
малень Бло Леоніда Черновець-
о о б ло зірвано прийом рома-
дян. Ініціаторами події, я а об -
рила десят и літніх людей, стали
співробітни и Генпро ратори.
Вони ш али папери омерційної
фірми, я а не має жодно о сто-
с н до приймальні. Нічо о не
знайшовши, правоохоронці зали-
шили приміщення та само х т о,
я і вірвалися до ньо о. Від за-
питань простих людей, я их об-
разили, та представни ів преси,
слідчі бр тально відмахн лися.

Ó÷îðà âðàíö³ ñë³ä÷³ Ãåíïðîêóðàòóðè çà-
âàäèëè ïðèéîìó ãðîìàäÿí ó ãðîìàäñüê³é
ïðèéìàëüí³ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Âå-
ëèê³é Êèòà¿âñüê³é, 6. Íåâ³äîìî ç ÿêèõ
ïðè÷èí ïðåäñòàâíèêè ïðîêóðàòóðè øóêà-
ëè ó ãðîìàäñüê³é ïðèéìàëüí³ äîêóìåíòè,
ïîâ’ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì êðèì³íàëüíî¿
ñïðàâè ïðîòè îäí³º¿ ç êîìåðö³éíèõ ô³ðì.
À âò³ì, í³÷îãî íå çíàéøîâøè, ñë³ä÷³ õóò-
êî çíèêëè â³ä ðîçãí³âàíèõ ëþäåé, ïðåñè
òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ²ãîð Øïàê, ÿêèé º êóðà-
òîðîì Áëîêó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³,
ðîçïîâ³â: “Ç âèáîðöÿìè çóñòð³÷àâñÿ äåïó-
òàò Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéðàäè Â’ÿ÷åñëàâ Ìàñ-
ëþê, â³í çàòåëåôîíóâàâ ìåí³ âðàíö³ é ïî-
â³äîìèâ, ùî äî ïðèéìàëüí³ óâ³ðâàëèñÿ
ñë³ä÷³ Ãåíïðîêóðàòóðè. Ïðåäñòàâèòèñÿ
âîíè íå çàõîò³ëè, ïîõàïöåì ïîêàçàëè ïî-
ñòàíîâó ïðî îáøóê, âèãíàëè ëþäåé, à ñà-
ì³ íàìàãàëèñÿ ïðîâåñòè îáøóê. Íà äîïî-
ìîãó ìè îäðàçó âèêëèêàëè äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè. Çëÿêàâøèñÿ ¿õ, ñë³ä÷³ ïî¿õàëè”.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè Â³òàë³é Ïàâëèê ïî-
â³äîìèâ êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà”,
ùî ïîñòàíîâó íà çä³éñíåííÿ îáøóêó
ñàíêö³îíóâàâ îäèí ³ç çàñòóïíèê³â Ãåíå-
ðàëüíîãî Ïðîêóðîðà. “Ñë³ä÷³ â ðàìêàõ
ïîðóøåíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè øóêà-
ëè äîêóìåíòè ïðî ï³äïðèºìíèöüêó ä³-
ÿëüí³ñòü ÿêîãîñü òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ùî íå ìîæå ìà-
òè æîäíîãî ñòîñóíêó äî ïðèéìàëüí³. Öå

õèáíà ïðàêòèêà ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â. Ìè îñêàðæóâàòèìåìî òàê³ ä³¿”,—
íàãîëîñèâ äåïóòàò. Â³í ðîçïîâ³â, ùî
ñë³ä÷³ ïî¿õàëè, íå çíàéøîâøè æîäíîãî
êðèì³íàëó. Ó÷îðàøí³é îáøóê ïðåäñòàâ-
íèêè Áëîêó ×åðíîâåöüêîãî íàçèâàþòü
ïîë³òè÷íèì òèñêîì òà áåççàêîííÿì.

Íà ïðîõàííÿ íàøî¿ ãàçåòè ïðîêîìåíòó-
âàòè, ÷îìó ïðåäñòàâíèêè ïîâàæíîãî äåð-
æàâíîãî îðãàíó ç³ðâàëè ïðèéîì ³íâàë³ä³â
³ ïåíñ³îíåð³â, æîäåí ç³ ñë³ä÷èõ íå â³äãóê-
íóâñÿ. Êåð³âíèê ãðóïè íàâ³òü â³äìîâèâñÿ
íàçâàòè ñåáå, çàÿâèâøè, ùî â³í ïðîñòî íå
õî÷å öüîãî ðîáèòè òà é âçàãàë³ í³÷îãî í³-
êîìó íå çìóøåíèé ïîÿñíþâàòè — àí³ ïðå-
ñ³, àí³ ëþäÿì, ÿêèõ ç³áðàëîñÿ äî ñîòí³.

Òîæ íå äèâíî, ùî êèÿíè, êîòð³ íå ïî-
òðàïèëè íà ïðèéîì, ëåäü ñòðèìóâàëè îáó-
ðåííÿ. “Ñüîãîäí³ ïðèéøîâ íà ïðèéîì,—
êàæå Ïåòðî Çâàðè÷. — À òóò òàêå... Í³õòî
íå äàº æîäíîãî ïîÿñíåííÿ. Âè ïîäèâ³òü-
ñÿ, ñê³ëüêè ëþäåé ç³áðàëîñÿ. Ïåðåâàæíî
öå ïåíñ³îíåðè, ³íâàë³äè. Â êîæíîãî ñâî¿
ïðîáëåìè, ÿêèõ òàê ³ íå ðîçâ’ÿçàëè”. Îëå-
íà Ëîñºâà äîäàëà: “Ñàìå â ö³é ãðîìàä-
ñüê³é ïðèéìàëüí³ ÿ áåçïëàòíî ìîãëà ïðî-
êîíñóëüòóâàòèñü ç þðèñòîì, ³ âçàãàë³ òóò
äóæå äîáðå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé. Â³äïîâ³-
äàþòü íà áóäü-ÿêå çàïèòàííÿ”. Ëþäè,
ÿêèõ ç³áðàëîñÿ íå îäèí äåñÿòîê, íàçèâà-
ëè ä³¿ ñëóæáîâö³â ïðîêóðàòóðè â³äâåðòèì

ðåéäåðñòâîì. Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äëÿ áàãà-
òüîõ º îñòàííüîþ íàä³ºþ çíàéòè çàõèñò ³
ï³äòðèìêó. À òîìó íàìàãàííÿ ïîçáàâèòè
¿õ ìîæëèâîñò³ îòðèìàòè äîïîìîãó ë³òí³
ëþäè ñïðèéíÿëè ÿê îñîáèñòó îáðàçó. “Ìè
ãîòîâ³ â³äñòîþâàòè ñâîº ïðàâî áóòè ïî÷ó-
òèìè. ² â öüîìó íàì íå ìîæå ïåðåøêî-
äæàòè æîäåí ÷èíîâíèê ³ ïîë³òèê”,— íà-
ãîëîñèëè ëþäè “Õðåùàòèêó”
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Óêðà¿íñüêà
êðèâäà
Âèäàííÿ, 
ÿêå çàñíóâàâ 
Ãåîðã³é Ãîíãàäçå, 
âçÿëî àêòèâíó 
ó÷àñòü 
ó ïîë³òè÷í³é 
ïðîâîêàö³¿ 
ïðîòè êè¿âñüêîãî 
ìåðà

Õî÷à äî ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â çà-
ëèøèëîñÿ ùå ÷èìàëî ÷àñó, âæå ïî÷à-
ëèñÿ ïðîâîêàö³¿ ïðîòè ïîòåíö³éíèõ
ôàâîðèò³â ïåðåäâèáîðíèõ ïåðåãîí³â.
Òàê, ó÷îðà íà ñàéò³ “Òàáëî¿ä”, ÿêèé
íàëåæèòü óìîâíîìó õîëäèíãó “Óêðà-
¿íñüêà ïðàâäà”, à ïîò³ì ³ íà ïåðø³é
ñòîð³íö³ ñàéòó “Óêðà¿íñüêà ïðàâäà”,
ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî â³-
äîìèé áðèòàíñüêèé òàáëî¿ä Mirror
ïðî³ëþñòðóâàâ ñêàíäàëüíèé ìàòåð³àë
ôîòîãðàô³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöêîãî.

Íà ôîòî ô³ãóðóº êè¿âñüêèé ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, îáëè÷÷ÿ ÿêî-
ãî çàðåòóøîâàíå, îäíàê éîãî ëåãêî
óï³çíàòè. Öå äîâîë³ â³äîìà ôîòîãðà-
ô³ÿ: Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîõîäèòü
ïåðåâ³ðêó íà äåòåêòîð³ áðåõí³. Íàãà-
äàºìî, ìåð Êèºâà öå ðîáèâ íåâäîâç³
ï³ñëÿ ñâîº¿ ïåðåìîãè íà âèáîðàõ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè â áåðåçí³ 2006 ðîêó.

Òèì ÷àñîì ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ,
ïðîâåäåíîãî ðåäàêö³ÿìè Êè¿âñüêîãî
Ìåä³à Õîëäèíãó, áóëî âèÿâëåíî ê³ëü-
êà ö³êàâèõ ìîìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî
òå, ùî íà ñàéò³ “Òàáëî¿ä” îïóáë³êî-
âàíî ï³äðîáêó. Ïî-ïåðøå, êîëüîðè íà
ñêðèíøîò³ ñàéòó Mirror, ðîçì³ùåíî-
ìó â ìàòåð³àë³ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè”,
ðîçá³ãàþòüñÿ — ó âåðñ³¿ “ÓÏ” êîë³ð
ñàéòó æîâòèé, à íàñïðàâä³ â³í ÷åðâî-
íèé.

Ïî-äðóãå, ñòðóêòóðà Mirror íà
ñêðèíøîò³ “ÓÏ” â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðå-
àëüíî¿ ñòðóêòóðè áðèòàíñüêîãî ñàéòó.

Ïî-òðåòº, ï³äïèñ ï³ä ñòàòòåþ íà
ñàéò³ Mirror ñâ³ä÷èòü, ùî ìàòåð³àë
ðîçì³ùåíî íà ïðàâàõ ðåêëàìè, à îò-
æå, õòîñü çàïëàòèâ çà öå ãðîø³.

Á³ëüøå òîãî, íà ³íîçåìíîìó ñàéò³
íå âäàëîñÿ çíàéòè ñòàòòþ, ÿêó í³áè-
òî áóëî ïðî³ëþñòðîâàíî ôîòîãðàô³ºþ
êè¿âñüêîãî ìåðà. ¯¿ ïðîñòî íåìàº.

Âîñåíè â Óêðà¿í³ çàïëàíîâàí³ ïðå-
çèäåíòñüê³ âèáîðè, òîæ ìîæíà ïðè-
ïóñòèòè, ùî âæå íèí³ ðîçïî÷àëèñÿ
ö³ëåñïðÿìîâàí³ ïðîâîêàö³¿ ïðîòè ïî-
ë³òèê³â, ÿê³ çàÿâèëè ïðî ñâîº áàæàí-
íÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðåäâèáîðí³é áî-
ðîòüá³, âèêîðèñòîâóþ÷è àâòîðèòåò â³-
äîìèõ ³íîçåìíèõ âèäàíü.

Íàðàç³ Êè¿âñüêèé Ìåä³à Õîëäèíã
íàìàãàºòüñÿ ç’ÿñóâàòè, õòî ïðîïëàòèâ
ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àëó ³ êîìó çíàäî-
áèëîñÿ âëàøòîâóâàòè öþ ïðîâîêàö³þ
íàïåðåäîäí³ ïîâåðíåííÿ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ç ë³êóâàííÿ. Â³äïîâ³ä-
í³ îô³ö³éí³ çàïèòè áóëî íàä³ñëàíî ÿê
òàáëî¿äó Mirror, òàê ³ “Óêðà¿íñüê³é
ïðàâä³”.

Ñõîæå, ùî “Óêðà¿íñüêà ïðàâäà”
áåçïîñåðåäíüî âçÿëà ó÷àñòü ó ïîë³-
òè÷í³é ïðîâîêàö³¿, ëåãàë³çóâàâøè ³í-
ôîðìàö³þ, ÿêî¿ ôàêòè÷íî íå ³ñíóº.
Òåõíîëîã³þ âæå íåîäíîðàçîâî âèïðî-
áîâóâàëè ï³ä ÷àñ âèáîð³â â Óêðà¿í³.
Âîíà ïîëÿãàº â òîìó, ùî àâòîðèòåò-
íå âèäàííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà íå³ñíó-
þ÷èé ìàòåð³àë ó ³íîçåìíèõ ÇÌ², ÿêèé
÷àñòî íåìîæëèâî ïåðåâ³ðèòè.

Êîëåêòèâó Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîë-
äèíãó ñîðîìíî çà âèäàííÿ, çàñíîâà-
íå æóðíàë³ñòîì Ãåîðã³ºì Ãîíãàäçå,
ÿêèé çàãèíóâ, çàõèùàþ÷è ñâîáîäó
ñëîâà â Óêðà¿í³

Реда ція Київсь о о Медіа Холдин

Íåïðîõàí³ ãîñò³
Ó÷îðà ñëóæáîâö³ Ãåíïðîêóðàòóðè ç³ðâàëè ðîáîòó 
ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Слідчі про рат ри позбавили літніх людей надії на порад і допомо

Представни Генпро рат ри відмовився
називати своє ім’я та мет візит

№

маршр т

назва

маршр т

час

роботи

258 ст. метро "Лісова" —

Північне ладовище

7.00 —19.00

740 Одесь а площа —

Південне ладовище

7.30 —19.00

77 в л. К рнатовсь о о —

Лісове ладовище

7.30 —19.00

104 ст. метро "Бориспільсь а" —

с. Бортничі

8.00 —19.00

11 ст. метро "Лісова" —

с. Би івня

9.00 —18.00

Поїхати на ладовище можна б де з 7-ї ран

Íå çàáóäüòå ïîì’ÿíóòè...
Ì³ñüê³ êëàäîâèùà ï³äãîòóâàëè äî ìàñîâèõ â³äâ³äèí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці до поминальних днів, я і триватим ть чотири дні, під отов-
лено всі ладовища. Ком нальні сл жби влашт вали бла о стрій тери-
торій, завезли чорнозем, пола одили водо ін, встановили біот алети.
Транспортни и цими днями працюватим ть з 6.00 до 20.00. Тіль и 26
вітня разом з додат овими на маршр тах рс ватим ть 300 автоб -
сів та 181 тролейб с.
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Çâ³ëüíèëè, 
òà é ãîä³!
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò 
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"
finance@kreschatic.kiev.ua

Що робити разі
звільнення з роботи?

— Äî çâ³ëüíåí-
íÿ ç ðîáîòè íå
ìîæíà í³ â ÿêî-
ìó ðàç³ ñòàâèòè-
ñÿ, ÿê äî ñòðàø-
íî¿ òðàãåä³¿ â
æèòò³. Ðîáîòà çà-
âæäè º. Âàðòî äî
öüîãî ñòàâèòèñÿ
ïîçèòèâíî òà
ìèñëèòè â öüîìó
íàïðÿìêó ïîçè-
òèâíî. ßêó óñòà-
íîâêó ñîá³ äàâà-
òè? ßêùî îäåðæàëè íàêàç ïðî çâ³ëüíåííÿ,
çãàäàéòå âñ³ ïðèºìí³ íàñë³äêè, ÿê³ ìîæóòü
âèíèêíóòè ï³ñëÿ âàøîãî çâ³ëüíåííÿ: âàø
íà÷àëüíèê áóâ áîâäóðîì, ñï³âðîá³òíèêè —
íåäàëåê³ îñîáèñòîñò³, ïðàöþâàëè âè íîð-
ìàëüíî, à âàñ çâ³ëüíèëè. Òîìó â ö³é ñèòó-
àö³¿ øóêàéòå ò³ëüêè ïîçèòèâ. Êîëè ùîñü
çàê³í÷óºòüñÿ, çàâæäè ìîçîê ïî÷èíàº ïðà-
öþâàòè çîâñ³ì ïî-³íøîìó. Âè ïî÷èíàºòå
ðîçì³ðêîâóâàòè íàä òèì, ÿê³ ùå ìàºòå íà-
âè÷êè òà çä³áíîñò³. Äëÿ áàãàòüîõ âåëèêèõ
á³çíåñìåí³â ïî÷àòêîì ¿õíüîãî îñîáèñò³ñíî-
ãî òà ô³íàíñîâîãî çðîñòàííÿ áóëî ñàìå
çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè. Ïîòð³áíî öå ÷³òêî óñ-
â³äîìëþâàòè. Ó á³îãðàô³ÿõ âåëèêèõ ô³íàí-
ñèñò³â öå ÿñêðàâî îïèñàíî: ¿õ çâ³ëüíÿëè ç
ðîáîòè ³ âîíè, íå çíàþ÷è, ùî ðîáèòè, ïî-
÷èíàëè çàéìàòèñÿ á³çíåñîì. Ó ðåçóëüòàò³
âîíè ìàëè ðåçóëüòàòè. Ïñèõîëîã³÷íå ñòàâ-
ëåííÿ äî âàøîãî ðîáîòîäàâöÿ ìàº áóòè òà-
êèì: âè çàéìàºòåñÿ á³çíåñîì, ³ êîëè ïðà-
öþºòå íà êîãîñü — öå âàø íàéêðàùèé êë³-
ºíò íà äàíèé ìîìåíò. ßêùî íåìàº êë³ºí-
òà íà öåé ìîìåíò àáî ÿêùî âè âòðàòèëè
ñâîãî êë³ºíòà, òî çíàéøëè ³íøîãî. Ó áóäü-
ÿêîìó âèïàäêó íå ïðèïóñêàéòåñÿ ïîìèëêè,
ùîá âè çàëåæàëè â³ä îäíîãî äæåðåëà ô³íàí-
ñóâàííÿ. Âèãàäàéòå, ùî á âè ùå ìîãëè ðî-
áèòè, îêð³ì îñíîâíèõ îáîâ'ÿçê³â íà âàøî-
ìó ðîáî÷îìó ì³ñö³. Âèáóäóéòå ðîáî÷èé
äåíü òàê, ùîá ìîãëè ïðîäóêòèâíî âèêîíó-
âàòè ñâî¿ çîáîâ'ÿçàííÿ íà îñíîâíîìó ì³ñ-
ö³ ðîáîòè, àáè âè ìàëè çìîãó ïðîäàâàòè
ñâî¿ çíàííÿ òà âì³ííÿ â ³íøîìó ì³ñö³. Íà-
ïðèêëàä, ÿêùî âè õîðîøèé IT-ñïåö³àë³ñò,
â³äêðèéòå êîíñàëòèíãîâèé öåíòð ó ìåðåæ³
²íòåðíåò. ßêùî âè õîðîøèé ìåíåäæåð òà
çíàºòåñÿ íà ìàðêåòèíãó, öå îçíà÷àº, ùî âè
ìîæåòå ïèñàòè ïðî ìàðêåòèíã, ïðàöþþ÷è
ÿê æóðíàë³ñò. Ìîæåòå íàäàâàòè ïåâí³ êîí-
ñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè àáî, íàïðèêëàä, âè-
êëàäàòè ìàðêåòèíã. Íàñïðàâä³ ³ñíóº áåçë³÷
ñïîñîá³â ðîçâ’ÿçàòè öþ ïðîáëåìó. Ãîëîâ-
íå òå, ùîá íå çàöèêëþâàòèñÿ íà îäíîìó òà
íå ñïðèéìàòè çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè, ÿê íàä-
çâè÷àéíó ïðîáëåìó. Çðåøòîþ ìîæëèâîñò³
äëÿ çàðîá³òêó ³ñíóþòü çàâæäè òà ñêð³çü. Áà-
ãàò³ ëþäè äóìàþòü òàêèì ÷èíîì, ùî âîíè
çàâæäè âïåâíåí³ â òîìó, ùî ãðîøåé ó ñâ³-
ò³ ïîâíî ³ ¿õ çàâæäè ìîæíà çàðîáèòè. Òî-
ìó â íèõ íåìàº í³ÿêèõ îáìåæåíü ùîäî öüî-
ãî. Ó âàñ òàêîæ íå ïîâèííî áóòè æîäíèõ
îáìåæåíü ç öüîãî ïðèâîäó. Ðîáîòè â ñâ³ò³
ïîâíî! Ö³ëà íèçêà ðîáîòîäàâö³â áóäå çàâ-
æäè ðàäà âàñ âçÿòè íà ðîáîòó. Òîáòî ïî-
òð³áíî ðîçóì³òè, â íèí³øíüîìó ñâ³ò³ âìåð-
òè ç ãîëîäó ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Çàðåºñ-
òðóéòåñÿ ÿê áåçðîá³òíèé, îäåðæóéòå ÿêóñü
äåðæàâíó äîïîìîãó äëÿ áåçðîá³òíèõ, øó-
êàéòå ðîáîòó. ßêùî çîâñ³ì "ïðèòèñíå",
ìîæíà, íàïðèêëàä, âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáî-
òó â îõîðîííó ô³ðìó ç ãðàô³êîì äîáà ÷å-
ðåç òðè. Òîæ, ïðîïðàöþâàâøè äîáó, ìîæå-
òå çíàéòè ùå ÿêóñü ðîáîòó íà ò³ äâ³ äîáè,
ùî â³ëüí³. ßêùî ó âàñ º àâòîìîá³ëü, ó âè-
õ³äí³ ïðàöþéòå âîä³ºì. Ìîæíà ïî¿çäèòè
ì³ñòîì òà ï³äâîçèòè ì³ñòÿí, ùî ãîëîñóþòü
íà äîðîç³. Ðîçì³ñò³òü ðåêëàìó íà ñâîºìó àâ-
òîìîá³ë³ çà ïåâíó ñóìó àáî ïîâí³ñòþ çà-
áðåíäóéòå ñâîþ àâò³âêó ï³ä ðåêëàìó áðåí-
äó. Íàñïðàâä³ âàð³àíò³â ³ñíóº áåçë³÷, ïî-
òð³áíî íå ëÿêàòèñÿ, à ïðàöþâàòè
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Îëåêñàíäð ÑªÄÈÕ: “Êðåäèòóâàííÿ
ìîæå â³äíîâèòèñÿ íå ðàí³øå,
í³æ âîñåíè ïîòî÷íîãî ðîêó”
Ô³íàíñîâèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Ïðîñòîáàíê êîíñàëòèíã”
ïðî äèíàì³êó íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã
Криза ризою, а бан-
івсь ий се тор про-
довж є не лише дина-
мічно розвиватися, а й
за о ремими по азни-
ами демонстр є пози-
тивні зміни. Причом я
для самих бан ів, та і
для пересічних рома-
дян. Зо рема незважа-
ючи на риз , приб т и
бан ів зростають. Та-
ож зростають став и
на депозити. Про сит -
ацію на рин фінпос-
л "Хрещати " розпо-
вів ерівни однієї зі
столичних онсалтин о-
вих омпаній.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêà
ñèòóàö³ÿ ñüîãîäí³ íà ðèíêó êðå-
äèò³â â Óêðà¿í³?

— Ñüîãîäí³ áàíêè íå çä³éñ-
íþþòü àêòèâíîãî êðåäèòóâàí-
íÿ, ïðîòå òðàïëÿþòüñÿ ïðîïî-
çèö³¿, íàïðèêëàä ç êóï³âë³ íå-
ðóõîìîñò³, â äåÿêèõ êîíêðåò-
íèõ ÷è àêö³éíèõ ïðîåêòàõ.
Òåðì³í êðåäèòóâàííÿ íåçíà÷-
íèé, ñåðåäíÿ ñòàâêà ó ãðèâí³
ìîæå ñÿãàòè 30 â³äñîòê³â, ó âà-
ëþò³ — 16—18 â³äñîòê³â ³ âè-
ùå. Êë³ºíòîâ³ òðåáà áóäå çà-
ïëàòèòè âèñîêèé àâàíñ — äî
50—60 â³äñîòê³â.

— Íà ðèíêó íèí³ ïåðåâàæàþòü
âàëþòí³ ÷è ãðèâíåâ³ êðåäèòè?

— ×àñò³øå ïðîïîíóþòü ïî-
çèêó â ãðèâí³ çà ïðåä'ÿâëåí-

íÿì ëèøå îô³ö³éíèõ äîêóìåí-
ò³â ïðî äîõîäè.

— Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðî-
êîì íàñê³ëüêè çìåíøèëàñÿ âè-
äà÷à êðåäèò³â?

— Íàðàç³ êðåäèòóâàííÿ íî-
âèõ êë³ºíò³â ïðàêòè÷íî çóïè-
íåíî, îäíàê äåÿê³ áàíêè íàìà-
ãàþòüñÿ äàâàòè ïîçèêó. Ñåðåä
íèõ ³íîçåìí³ ô³íóñòàíîâè, ÿê³
ïðàãíóòü çíàéòè ñâîþ ÷àñòêó
íà ðèíêó. Çðîñòàº ïîðòôåëü
ïðîáëåìíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó
âåëèêèõ áàíêàõ, òîìó ìàñîâå
êðåäèòóâàííÿ ìîæå â³äíîâè-
òèñÿ íå ðàí³øå, í³æ âîñåíè
ïîòî÷íîãî ðîêó.

— Ñòàâêè çà äåïîçèòàìè ³ íà-
äàë³ çðîñòàòèìóòü?

— Íà ìîþ äóìêó, ñòàâêè
çðîñòàòèìóòü äîòè, äîêè òðè-

âàòèìå â³äò³ê êîøò³â ç äåïîçè-
ò³â. Ñòàâêè ùå ìîæóòü çðîñòè
íà 1-2 â³äñîòêè. Çðåøòîþ çâà-
æàþ÷è íà âèñîê³ òåìïè ³íôëÿ-
ö³¿, äîö³ëüíî áóëî á çáåð³ãàòè
êîøòè â áàíêó. Îáèðàþ÷è
áàíê, ñë³ä ðîçóì³òè, ùî íàé-
âèù³ â³äñîòêè ïðîïîíóþòü
òàì, äå º ïðîáëåìè äåô³öèòó
ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â. Òàêîæ
ìîæíà ïîäèâèòèñÿ, ÷è º â
áàíêó êðåäèòí³ ïðîãðàìè, ÿê-
ùî â³í ïðîäîâæóº íàäàâàòè
ïîçèêè, öå º äîáðèì ïîêàçíè-
êîì çáåðåæåííÿ ë³êâ³äíîñò³
ô³íóñòàíîâè â êðèçîâèõ óìî-
âàõ.

— ßê³ ñåðåäí³ ñòàâêè çà äå-
ïîçèòàìè?

— Çà ñòðîêîâèìè âêëàäàìè
íà îäèí ð³ê ñòàâêè â ãðèâí³
ñòàíîâëÿòü ó ñåðåäíüîìó 20

â³äñîòê³â, ó âàëþò³ — 12,5 â³ä-
ñîòêà, îäíàê º ïðîïîçèö³¿ 25
â³äñîòê³â ó ãðèâí³ òà 14 — ó âà-
ëþò³.

— ßê ïðàâèëüíî îáðàòè áàíê
äëÿ ðîçì³ùåííÿ òàì êîøò³â íà
äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ?

— Íèí³ â 13 óêðà¿íñüêèõ
áàíêàõ ââåäåíî òèì÷àñîâó àä-
ì³í³ñòðàö³þ, òîìó ñë³ä ñïðàâ-
ä³ óâàæíî ñòàâèòèñÿ äî ñâîãî
âèáîðó äëÿ ðîçì³ùåííÿ äåïî-
çèòó. Òàê, ÿêùî áàíê ïðîïî-
íóº çà äåïîçèòîì 22 â³äñîòêè
ó ãðèâí³ òà 12 — ó âàëþò³, òî
öå º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî â³í
íåàêòèâíî çàëó÷àº êîøòè íà-
ñåëåííÿ òà â³äïîâ³äíî ìàº
äîáðèé ô³íàíñîâèé ñòàí. Âàð-
òî äîâ³ðÿòè äåðæàâíèì áàí-
êàì òà áàíêàì ç ³íîçåìíèì êà-
ï³òàëîì, àäæå äî öüîãî ÷àñó
ÍÁÓ íå ââ³â äî æîäíîãî ç íèõ
òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ.
Êð³ì òîãî, òðåáà, çâ³ñíî æ, ïå-
ðåãëÿíóòè ³íôîðìàö³þ ïðî
áàíê ó ÇÌ².

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî âèíèê-
íåííÿ â Óêðà¿í³ òàê çâàíèõ äå-
ïîçèòíèõ á³ðæ?

— Íà ñüîãîäí³ öå ïîçèòèâ-
íå ÿâèùå, àäæå áàãàòî âêëàä-
íèê³â ç³òêíóëèñÿ ç ïðîáëåìîþ
ïîâåðíåííÿ êîøò³â, à á³ðæà
äàº çìîãó áîðîòèñÿ ç öèì. ßñ-
íî, ùî òàê³ ïîñëóãè íå º áåç-
ïëàòíèìè, ³íêîëè äèñêîíò
ñòàíîâèòü 30 â³äñîòê³â äåïî-
çèòó ³ á³ëüøå

Розмовляла Ірина ДЕМКО,
спеціально для "Хрещати а"

Ïðîòÿãîì ² êâàðòàëó 2009 ðîêó â Êèºâ³
ââåäåíî â ä³þ ìàéæå 13,2 òèñÿ÷³ íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïðî öå éäåòüñÿ ó ïîâ³äîì-
ëåíí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ïðà-
ö³ òà çàéíÿòîñò³ ÊÌÄÀ, òåêñò ÿêîãî ìàº
"Õðåùàòèê". Çîêðåìà äëÿ þðèäè÷íèõ
îñ³á — 5,1 òèñ. ðîáî÷èõ ì³ñöü, äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â ó ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â —
3,6 òèñ. îä., äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºì-
ö³â — ìàéæå 4,5 òèñ. îä., äëÿ ñàìîçàéíÿ-
òèõ îñ³á — ïëàòíèê³â ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³-
çè÷íèõ îñ³á — 67 îä. Ïðàöåâëàøòîâàíî ó
² êâàðòàë³ 2009 ðîêó âæå ïîíàä 9,1 òèñÿ÷³
îñ³á, ùî íà 0,4 % á³ëüøå, í³æ ó â³äïîâ³ä-
íîìó ïåð³îä³ ìèíóëîãî ðîêó, êîëè åêîíî-
ì³êà êðà¿íè çðîñòàëà.

Âîäíî÷àñ Êè¿â ë³äèðóº é çà ³íøèìè
ïîêàçíèêàìè. Òàê, ó ñòîëèö³ íàéíèæ÷³
ïîêàçíèêè çàðåºñòðîâàíîãî áåçðîá³òòÿ íà
ð³âí³ 0,3 % — öå â 7 ðàç³â ìåíøå ñåðåä-
íüîóêðà¿íñüêîãî ïîêàçíèêà (â Óêðà¿í³ —
2,1 %) òà ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ, âèçíà÷åíîãî
çà Ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïðàö³
(2007 òà 2008 ðîê³â — 3,1 %, â Óêðà¿í³ —
6,4 %). Ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ íà âåëèêèõ
òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà ñòàíî-
âèòü 1131,3 òèñÿ÷³ îñ³á àáî 10,5 % â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ â Óêðà¿í³ (10814,9 òèñ.
îñ³á). Çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ â ñôå-
ð³ çàéíÿòîñò³ Êè¿â õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàé-
âèùèì ñåðåä ðåã³îí³â ð³âíåì çàéíÿòîñò³
íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî â³êó — 72,7 %,

ùî íà 5,4 % á³ëüøå, í³æ ó ñåðåäíüîìó â
Óêðà¿í³.

Ç ³íøîãî áîêó, îïðèëþäíåíî ì³í³ñòðîì
ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ëþäìèëîþ
Äåíèñîâîþ íà öüîìó òèæí³ äàí³ ïðî çíè-
æåííÿ òåìï³â áåçðîá³òòÿ âæå ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â ïîñï³ëü. Òàê, çà ¿¿ ñëîâàìè, ñòàíîì íà
1 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó â êðà¿í³ áóëî çàðåºñ-
òðîâàíî 846 òèñÿ÷ áåçðîá³òíèõ. Öå, çà ¿¿
ñëîâàìè, ëèøå íà 1 òèñÿ÷ó á³ëüøå, í³æ ñòà-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó. Ïðè÷îìó ì³í³ñòð
çàçíà÷èëà, ùî ñòàíîì íà 1 áåðåçíÿ öüîãî
ðîêó â êðà¿í³ áóëî 906,1 òèñÿ÷ áåçðîá³òíèõ.

Îäíàê, ÿê ïîâ³äîìëÿþòü "Õðåùàòèêó"
ïðåäñòàâíèêè á³çíåñîâèõ ê³ë, íàñïðàâä³
óðÿäîâà ñòàòèñòèêà íå â³äîáðàæàº ðåàëü-
íîñò³ íà ðèíêó ïðàö³. Àäæå ç ïî÷àòêó
êðèçè ÷èìàëî ï³äïðèºìñòâ êðà¿íè â³äïðà-
âèëè ïðàö³âíèê³â ó â³äïóñòêè çà âëàñíèé
ðàõóíîê, ïåðåâåëè ïðàö³âíèê³â íà ï³â-
ñòàâêè, ñïëà÷óþòü çàðïëàòè â "êîíâåð-
òàõ", àäæå ç 1 òðàâíÿ ï³äïðèºìö³â óðÿä
ïîçáàâèòü ï³ëüã â îïîäàòêóâàíí³. Òîæ ó
êðà¿í³ çàô³êñîâàíî ñïëåñê òàê çâàíîãî
ïðèõîâàíîãî áåçðîá³òòÿ.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, ëèøå íåçíà÷íà ÷àñ-
òèíà áåçðîá³òíèõ ñòàº íà îáë³ê ó öåíòðè
çàéíÿòîñò³. Ðåøòà æ øóêàþòü òèì÷àñîâ³
çàðîá³òêè áåç îôîðìëåííÿ àáî æ çàéìàþ-
òüñÿ ò³íüîâèì á³çíåñîì (çäàþòü êâàðòèðè,
íàäàþòü ð³çíîìàí³òí³ ïîñëóãè òà ³í)

Êè¿â ïîêàçóº ïðèêëàä 
óñ³é êðà¿í³
Ó ñòîëèö³ ïîêàçíèêè áåçðîá³òòÿ º íàéíèæ÷èìè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Протя ом першо о вартал цьо о ро в столиці, попри риз ,
введено приблизно 13,2 тисячі нових ва ансій. А рівень безробіття
в Києві є найнижчим раїні — 0,3 %, що в 7 разів менше, ніж
середньом в раїні. Крім то о, столиця має найвищі по азни и
зайнятості працездатно о населення — 72,7 %, що більш ніж 5
разів вище, ніж середні по азни и в раїні. За словами фахівців,
статисти а, я оприлюднила днями міністр праці та соціальної по-
літи и Людмила Денисова, є завищеною. Адже е ономі а раїни
плавно переті ає в тінь, вважають е сперти.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 27.12.2007 № 1772

Розпорядження № 40 від 20 січня 2009 року

Відповідно до статей 6, 9 Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні” та з метою оперативної підготовки матеріалів для завершення розробки проектно�кош�
торисної документації на виконання робіт з впровадження одностороннього руху на вулицях Подільсько�
го району:

1. Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.12.2007 ¹ 1772 “Ïðî
âïðîâàäæåííÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó
òðàíñïîðòó íà âóëèöÿõ ì³ñòà Êèºâà”, à ñà-
ìå:

1.1. Ï³äïóíêò 2.1 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ äîïîâíèòè ñëîâàìè “â òîìó ÷èñë³ ç ïå-
ðåêëàäàííÿ òðàìâàéíèõ êîë³é íà ïåðå-
õðåñòÿõ âóë. Ôðóíçå ç âóë. Îëåí³âñüêîþ òà

âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêî¿ ç âóë. Ùåêàâèöü-
êîþ”.

1.2. Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ äîïîâ-
íèòè ïóíêòîì òàêîãî çì³ñòó: “13. âóë. Êîñ-
òÿíòèí³âñüêà”.

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.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження 
Положення про Головне управління 

з питань підготовки 
та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 237 від 4 березня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про організацію та проведення фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 № 1063
“Про затвердження Типового положення про управління (відділ) з питань підготовки та проведення в Укра�
їні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу обласної державної адміністрації та допов�
нення додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996”, рішення Київської
міської ради від 24.05.2007 № 721/1382 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) (із змінами та доповненнями) та рішення Київської міської ради від
18.12.2008 № 854/854 “Про створення Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” та з метою забезпечення належної підготовки до проведення в
місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади та органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.07.2007 ¹ 980
“Ïðî ñòâîðåííÿ óïðàâë³ííÿ ïî ï³äãîòîâ-
ö³ òà ïðîâåäåííþ â ì. Êèºâ³ ô³íàëüíî¿
÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó”.

4. Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ

ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà-
¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè
2012 ðîêó ç ôóòáîëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà çàòâåð-
äæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ×åð-
âîíåíêó ª. À. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ×åðâîíåíêà ª. À.

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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про проектування 
та будівництво пішохідного мосту 

через Русанівський канал в районі житлового
будинку по вул. М. Раскової, 52+В 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 242 від 4 березня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про основи містобудування”, враховуючи розпорядження
Київської міської державної адміністрації “Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2008 № 270 “Про Про�
граму соціально�економічного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік”, з метою зняття соціальної
напруги серед мешканців прилеглих будинків та в межах здійснення функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ
òà áóä³âíèöòâà ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç
Ðóñàí³âñüêèé êàíàë â ðàéîí³ æèòëîâîãî
áóäèíêó ïî âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 52-Â ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — áó-
ä³âíèöòâî ï³øîõ³äíîãî ìîñòó) Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì³ñ-
òà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

2.2. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå
çàâäàííÿ, òåõí³÷í³ óìîâè òà âèêîíàòè ¿õ
âèìîãè.

2.3. Íà òåíäåðí³é îñíîâ³ âèçíà÷èòè ãå-
íåðàëüíó ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ.

2.4. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ.

2.5. Íà òåíäåðí³é îñíîâ³ âèçíà÷èòè ãå-
íåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ.

2.6. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë íà âèêî-
íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.7 Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë
(îðäåð) íà âèêîíàííÿ ðîá³ò (ïîðóøåííÿ
áëàãîóñòðîþ).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âðàõó-
âàííÿ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêò³â
ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2009 òà
íàñòóïí³ ðîêè.

4. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî òà â ìå-
æàõ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2009
ð³ê òà íà íàñòóïí³ ðîêè.

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 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

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

Про завершення 
опалювального сезону в м. Києві

Розпорядження № 377 від 10 квітня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки та проведен�
ня опалювального сезону в місті Києві, затверджених розпорядженням Представника Президента України
від 07.10.1992 № 1187 та у зв’язку зі сталим підвищенням температури зовнішнього повітря, в межах здійс�
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàâåðøèòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí æèò-
ëîâîãî ôîíäó òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ç 14 êâ³òíÿ 2009
ðîêó.

2. Â³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ ó øêî-
ëàõ, ë³êóâàëüíèõ òà äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ ïðî-
âîäèòè çà ¿õ ïèñüìîâèìè çàÿâêàìè.

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.

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

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

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 24.05.2006 № 846

Розпорядження № 398 від 10 квітня 2009 року
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Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Програми соціаль�
но�економічного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 17.01.2008 № 2/4474, з метою введення в експлуатацію каналізаційного колектора на просп. Лі�
совому у Деснянському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
24.05.2006 ¹ 846 “Ïðî äîçâ³ë íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà íà
ïðîñï. Ë³ñîâîìó ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³”
òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 1 öèôðè “30.12.2008” çà-
ì³íèòè öèôðàìè “31.12.2009”.

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 2.2 ïóíêòó 2 ñëîâà
“óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” çàì³íèòè ñëîâà-
ìè “³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ”.

1.3. Ï³äïóíêò 2.4 ïóíêòó 2 äîïîâíèòè
íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó: “Ïåðåäáà÷è-
òè âëàøòóâàííÿ ïîñò³â äëÿ ìèòòÿ êîë³ñ àâ-
òîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³ ç áóä³âåëüíèõ ìàé-
äàí÷èê³â äëÿ âèêëþ÷åííÿ çàáðóäíåííÿ
ïðî¿çíèõ ÷àñòèí âóëèöü, ïðèëåãëèõ äî
ì³ñöü âèêîíàííÿ ðîá³ò”.

1.4. Ï³äïóíêò 2.5 ïóíêòó 2 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ òà ïåðåäàòè çà àêòà-
ìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà òèïîì ³ñíó-
þ÷îãî íà âñþ øèðèíó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà
äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ àáî çàéíÿòòÿ
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, à òðîòóàð³â — íà âñþ
øèðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ àáî
çàéíÿòòÿ ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ
òà ïåðåäàòè çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå
óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâ-
òîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. 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

Про проведення загальноміського 
свята з нагоди світлого 

Христового Воскресіння (Великодня) 
на Михайлівській площі м. Києва 

19 квітня 2009 року

Розпорядження № 402 від 10 квітня 2009 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою популяриза�
ції кращих традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля киян і гос�
тей міста та загальноміського відзначення свята Великодня, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Ïðîâåñòè â ì. Êèºâ³ çàãàëüíîì³ñüêèé
çàõ³ä ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ ñâ³òëîãî Õðèñ-
òîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ (Âåëèêîäíÿ) íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³ ì. Êèºâà 19 êâ³òíÿ 2009
ðîêó ç 16.00 äî 20.00.

2. Çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè
òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî ñâÿòà ç
íàãîäè ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ
(Âåëèêîäíÿ) íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ 
ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

Про окремі заходи 
щодо запобігання впливу 

фінансової кризи

Рішення Київської міської ради № 177/1233 від 2 квітня 2009 року

Керуючись Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, законами України “Про місце�
ве самоврядування в Україні” та “Про столицю України — місто�герой Київ”, з метою збільшення бюджет�
них надходжень від продажу земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Òèì÷àñîâî, äî çàòâåðäæåííÿ Êàá³íå-
òîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó çä³éñíåí-
íÿ ðîçðàõóíê³â çà ïðèäáàííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ³ç ðîçñòðî÷åííÿì ïëàòåæ³â, âñòà-
íîâèòè:

1.1. Çà çàÿâàìè çàö³êàâëåíèõ îñ³á çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ìîæóòü áóòè ïðîäàí³ ³ç ðîçñòðî-
÷åííÿì ïëàòåæó íà òåðì³í íå á³ëüøå ï’ÿ-
òè ðîê³â ³ç ùîì³ñÿ÷íîþ âèïëàòîþ ð³âíè-
ìè ÷àñòêàìè.

1.2. Ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê îñîáàì, ÿê³ ïîäàëè êëîïîòàííÿ ïðî
êóï³âëþ â³äïîâ³äíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,

ïðèéìàþòüñÿ çà óìîâè ñïëàòè öèìè îñî-
áàìè àâàíñó â ðîçì³ð³ 20 % â³ä âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ çà íîðìàòèâ-
íîþ ãðîøîâîþ îö³íêîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

2. Çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 28.11.02 № 132/292 
“Про затвердження міської Міжгалузевої 

комплексної Програми 
“Здоров’я киян” 

на 2003—2011 роки”

Рішення Київської міської ради № 59/1114 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в

1. Çàòâåðäèòè ñêëàä îðãàí³çàö³éíîãî êî-
ì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 23-þ ð³÷íèöåþ ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ
³ç 23-þ ð³÷íèöåþ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñ-
òðîôè, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó 
ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) ðîçðîáèòè ïëàí
çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 23-þ ð³÷íèöåþ ×îð-
íîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 23-þ ð³÷íèöåþ ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2009
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿

ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16.12.2005 ðîêó ¹ 603/3064, â îá-
ñÿç³ 80,76 òèñ. ãðí.

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

6. 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

Україні”, з метою покращення у столиці системи профілактики та надання медичної допомоги хворим
на туберкульоз, підвищення ефективності лікування хворих неврологічного, нейрохірургічного, не�
фрологічного профілів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ì³ñüêó Ì³æãàëóçåâó êîìïëåêñíó
Ïðîãðàìó “Çäîðîâ’ÿ êèÿí” íà 2003—2011
ðîêè, çàòâåðäæåíó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.11.02 ¹ 132/292, äî-
ïîâíèòè ðîçä³ëàìè XI. À. “Äèòÿ÷à íå-
âðîëîã³ÿ/åï³ëåïñ³ÿ”, XVII. À. “Íåéðîõ³-
ðóðã³ÿ/Äèòÿ÷à íåéðîõ³ðóðã³ÿ ó 2008—2011
ðîêàõ”, XIX. À. “Íåôðîëîã³ÿ ³ çàì³ñíà
íèðêîâà òåðàï³ÿ”, ÕÕVII². À. “Ïðîãðà-
ìà ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàííþ íà òóáåðêó-
ëüîç” çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2, 3, 4.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñíî¿ Ïðîãðàìè
“Çäîðîâ’ÿ êèÿí” íà 2003—2011 ðîêè, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 28.11.02 ¹ 132/292, ç óðàõóâàí-
íÿì âíåñåíèõ äîïîâíåíü.

2.2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàáåçïå-
÷èòè ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ó ìåæàõ àñèãíó-
âàíü, ÿê³ ùîðîêó ïåðåäáà÷àþòüñÿ ó ì³ñöå-
âîìó áþäæåò³ ïî ãàëóç³ “Îõîðîíà çäî-
ðîâ’ÿ” çà â³äïîâ³äíèìè íàïðÿìêàìè, òà ³í-
øèõ êîøò³â, íå çàáîðîíåíèõ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про призначення членів 
кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Київського апеляційного округу 
Рішення Київської міської ради № 400/400 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 75, частини шостої статті 76 Закону України “Про судоустрій Укра�
їни” та у зв’язку з закінченням повноважень кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апе�
ляційного округу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про затвердження заходів, 
пов’язаних із 23+ю річницею 
Чорнобильської катастрофи

Розпорядження № 401 від 10 квітня 2009 року

На виконання Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1990 р. № 8985�ХІ “Про
оголошення дня 26 квітня “Днем Чорнобильської трагедії” та з метою проведення заходів, пов’язаних із
23�ю річницею Чорнобильської катастрофи, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ íà-
ö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïî-
â³äíî äî êîìïåòåíö³¿ çàáåçïå÷èòè êîîð-
äèíàö³þ òà ô³íàíñóâàííÿ çàõîäó, çàçíà-
÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
â ìåæàõ âèäàòê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êè-
ºâà íà 2009 ð³ê íà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ó
ñôåð³ äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³äíîñèí â³ä-
ïîâ³äíî äî êîøòîðèñó, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-

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

5. 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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

1. Ïðèçíà÷èòè ÷ëåíàìè êâàë³ô³êàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ ñóää³â çàãàëüíèõ ñóä³â Êè¿âñüêîãî
àïåëÿö³éíîãî îêðóãó íà ñòðîê ïîâíîâà-
æåíü ö³º¿ êîì³ñ³¿:

Ìåëüíèêà Ìèêîëó ²âàíîâè÷à — äåïóòà-
òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ïàâëèêà Â³òàë³ÿ Àíäð³éîâè÷à — äåïóòà-
òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ö³íà óñì³øêè
Ìàëåíüêà ªâà Çàìøà ÷åêàº íà äîïîìîãó íåáàéäóæèõ

ªâà Çàìøà ç ìàìîþ Òåòÿíîþ
ïîòðàïèëè äî “Îõìàòäèòó” ó
ãðóäí³. Äëÿ ðîäèíè ìàëåíüêî¿
ä³â÷èíêè ä³àãíîç, ÿêèé ïîñòà-
âèëè ë³êàð³, áóâ, ÿê ãð³ì ïîñå-
ðåä ÿñíîãî íåáà. Áàòüêè é äîñ³
íå ìîæóòü ïîâ³ðèòè, ùî öå ñòà-
ëîñÿ ñàìå ç íèìè. Àäæå ãîñòðèé
ë³ìôîáëàñòíèé ëåéêîç áóëî âè-
ÿâëåíî âèïàäêîâî — ï³ä ÷àñ
ïëàíîâîãî îãëÿäó, ÿêèé ïðîõî-
äÿòü óñ³ ä³òêè, êîëè ¿ì âèïîâ-
íþºòüñÿ ð³ê.

Äî öüîãî ÷àñó ªâà âæå äâ³÷³
ïîòðàïëÿëà äî ë³êàðí³. Âë³òêó,
êîëè ¿é áóëî 8 ì³ñÿö³â, ó íå¿ âè-
íèêëà áëþâîòà, à ë³êàð³ âèÿâè-
ëè àöåòîí ó ñå÷³. Òåòÿíó ç äîíü-
êîþ íåãàéíî ãîñï³òàë³çóâàëè,
õî÷à òàê ñàìî øâèäêî é âèïè-
ñàëè — ç “ïðîñòèì” ä³àãíîçîì
ÃÐÂ². Òà ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ óñå
ïîâòîðèëîñÿ çíîâó. Ìîëîäó ìà-
ìó ç äèòèíîþ çíîâó ãîñï³òàë³çó-
âàëè, ò³ëüêè òåïåð óæå ïîñòà-
âèâøè ³íøèé ä³àãíîç — àöåòî-
íåì³÷íèé ñèíäðîì ³ ãàñòðèò.
Ïîò³ì ¿õ çíîâó âèïèñàëè.

Ïåâíèé ÷àñ, ðîçïîâ³äàþòü ó
ðîäèí³, âñå áóëî íîðìàëüíî,
æîäíèõ îñîáëèâèõ ñèìïòîì³â,
ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî ñåðéîçíå çà-
õâîðþâàííÿ. Ëèøå æèâîòèê, êà-
æå ìàìà Òåòÿíà, áóâ òðîõè
çá³ëüøåíèé: “Òà ìè ñïèñóâàëè
öå íà òå, ùî äèòèíà õóäåíüêà,
³, êîëè ïî¿ñòü, æèâîòèê ïðîñòî
ïî÷èíàº âèïèðàòè. Òà é ä³ëü-
íè÷íèé ë³êàð íå áà÷èëà â öüî-
ìó í³÷îãî òðèâîæíîãî”.

Ïðîòå âæå ï³ñëÿ ïëàíîâîãî
îãëÿäó ä³â÷èíêó âñå-òàêè â³ä-
ïðàâèëè íà óëüòðàçâóêîâå äîñë³-
äæåííÿ, ÿêå ïîêàçàëî çá³ëüøåí-

íÿ ïå÷³íêè é ñåëåç³íêè. Çäàëè
êðîâ íà àíàë³ç. Áàòüêè ç³ ñâîºþ
äîíå÷êîþ íå âñòèãëè äî¿õàòè

äîäîìó, ÿê ïîäçâîíèâ ñõâèëüî-
âàíèé ë³êàð ³ ñêàçàâ, ùîá òåð-
ì³íîâî ïðÿìóâàëè äî “Îõìàòäè-

òó”. Êîëè òîãî ñàìîãî äíÿ â êë³-
í³ö³ çðîáèëè ïîâòîðíèé àíàë³ç,
ëåéêîöèò³â áóëî âæå 118 òèñÿ÷
ó ïîë³ çîðó, ãåìîãëîá³íó — 
67 ã/ë. Òàê, íå ïîâåðòàþ÷èñü
äîäîìó, ªâà ç ìàìîþ ïîòðàïè-
ëè ó äèòÿ÷ó îíêîãåìàòîëîã³þ,
íà òðåò³é ïîâåðõ.

Çà ïåðøèé òèæäåíü õ³ì³¿, çãà-
äóº Òåòÿíà, âîíè òðîõè îãîâòà-
ëèñÿ. Òèì á³ëüøå, ó â³ää³ëåíí³
òàêèõ ìîëîäèõ ìàòåð³â áàãàòî, ³
âîíè çàâæäè ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè
é ïîä³ëèòèñÿ âëàñíèì äîñâ³äîì.
À êðèõ³òêà ªâà âçàãàë³ ùå íå ðî-
çóì³º, ùî ç íåþ â³äáóâàºòüñÿ.
Ïðîòå âîíà äóæå ñóìóº çà ñâî-
¿ìè ð³äíèìè, çà òàòîì òà áàáó-
ñåþ. Âîíà áî¿òüñÿ ëþäåé ó á³ëèõ
õàëàòàõ, òîìó ùî âîíè ðîáëÿòü
áîëÿ÷å. Âîäíî÷àñ ðàä³ñíî ³ áåç-
òóðáîòíî óñì³õàºòüñÿ, êîëè ¿é
äàºø ïëþøåâîãî çàéöÿ. “Çà öþ
óñì³øêó ìîæíà â³ääàòè âñå. ²
íàâ³òü á³ëüøå”, — çàïåâíÿº âî-
ëîíòåð Þë³ÿ Íîãîâ³öèíà.

ªâà íàëåæèòü äî ñåðåäíüî¿
ãðóïè ðèçèêó. Ïðîë³êóâàëè ä³â-
÷èíêó íîðìàëüíî, ïðîòå íàø³
ôàõ³âö³ âèð³øèëè ïåðåñòðàõóâà-
òèñÿ ³ â³äïðàâèëè àíàë³çè íà äî-
ñë³äæåííÿ äî â³äåíñüêî¿ êë³í³êè.
Ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè, ùî â ªâè
“ñïåöèô³÷íà öèòîãåíåòè÷íà
àíîìàë³ÿ”. Öå ñòàëî äðóãèì óäà-
ðîì äëÿ áàòüê³â. ² íàäòî ïîòóæ-
íèì, àäæå ³ ìàìà Òàíÿ, ³ òàòî
Êîñòÿ âæå íàëàøòóâàëèñÿ íà òå,
ùî ë³êóâàííÿ éòèìå çà ïðîòîêî-
ëîì, ³ òðåòèíó øëÿõó âæå ïîäî-
ëàíî. Òà âèÿâèëîñÿ — øëÿõ íà-
áàãàòî äîâøèé.

Òîæ â³ä ñòàíäàðòíîãî ë³êóâàí-
íÿ äîâåëîñÿ ïåðåéòè íà âèñî-

êîäîçîâ³ áëîêè õ³ì³îòåðàï³¿. ßê
ðîçïîâ³äàº ìàìà Òåòÿíà, òàê ïî-
ãàíî ¿¿ ä³â÷èíö³ ùå íå áóëî. ªâà
áëþº, ó íå¿ òðàïëÿþòüñÿ íåðâî-
â³ çðèâè, ³ âîíà ïëà÷å â³ä áîëþ
â ãîëîâ³. Ìàìà ç òàòîì óæå
çìàðí³ëè, äèâëÿ÷èñü íà òå, ÿê
ñòðàæäàº ¿õíÿ äèòèíà.

Òîìó íèí³ áàòüêè øóêàþòü
áóäü-ÿêó çàðóá³æíó êë³í³êó, ãîòî-
âó ïðèéíÿòè ªâó íà ë³êóâàííÿ.
Ñóäÿ÷è ç äîñâ³äó ³íøèõ ðîäèí,
âàðò³ñòü òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâî-
ãî ìîçêó â³ä íåð³äíîãî äîíîðà êî-
ëèâàºòüñÿ â³ä 150 òèñÿ÷ äîëàð³â
äî 250 òèñÿ÷ ºâðî. Âñå ïîïåðåä-
íº ë³êóâàííÿ ªâè áàòüêè âçÿëè
íà ñåáå, í³êîãî í³ ïðî ùî íå ïðî-
ñèëè. Ïðîòå íàðàç³ âñ³ ¿õí³ ìàòå-
ð³àëüí³ çàïàñè âè÷åðïàëèñÿ, òîìó
âîíè çìóøåí³ çâåðíóòèñÿ ïî äî-
ïîìîãó äî âñ³õ íåáàéäóæèõ

Одерж вач: КБ “Приват-
бан ”
МФО: 305299
ЄДРПОУ бан : 14360570
р/р: 29244825509100

Призначення: Для зарах -
вання на арт
№ 4405 8850 1392 7642,
одерж вач: Замша Костянтин
Ми олайович

Ід. од 2851006414. Без о-
рислива фінансова допомо а

Телефон мами Тетяни
8 (067) 935-13-27

Під от вала
Людмила КОЛБ,

спеціально для “Хрещати а”

Ô
îò
î 
íà
äà
íî
 à
âò
îð
îì

Õâîðîáà 
òðèâàë³ñòþ â æèòòÿ
ßêùî äîïîìîãà íå íàä³éäå, 
æ³íêà íåçàáàðîì íå çìîæå ïåðåñóâàòèñÿ

Ë³ä³ÿ ßê³âíà ²áðàøåâà — ³íâàë³ä äèòèí-
ñòâà. Êîëèñü âîíà âïàëà ó ïðîâàëëÿ, ³ ï³ñ-
ëÿ òðèâàëîãî ë³êóâàííÿ ìåäèêè ïîñòàâèëè
íåâò³øíèé ä³àãíîç — òóáåðêóëüîç õðåáòà.
Ïðèáëèçíî ï’ÿòü ðîê³â ä³â÷èíêà ïðîâåëà ó
äèòÿ÷îìó ã³ïñîâîìó ë³æå÷êó. Çãîäîì âîíà
ïîâåðíóëàñÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ: ïîíàä
30 ðîê³â ïðîïðàöþâàëà á³áë³îòåêàðåì, íà-
ðîäèëà äâîõ ä³òåé.

Ïðîòå õâîðîáà òðèâàë³ñòþ â æèòòÿ òàêè
äàëàñÿ âçíàêè. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó çàõâîðþ-
âàííÿ ïîøèðèëîñÿ íà òàçîñòåãíîâ³ ñóãëîáè,
³ æ³íêà îäåðæàëà ñóìíèé âåðäèêò ë³êàð³â:
êîêñàðòðîç îáîõ òàçîñòåãíîâèõ ñóãëîá³â.
“Ôàêòè÷íî, òàì ïðîñòî íåìàº äâîõ ñóãëî-

á³â. ß âæå ëåäâå ïåðåñóâàþñÿ, íàâ³òü óäîìà.
Ïðî ðîáîòó íà ãîðîä³ ÷è òðèâàë³ ïðîãóëÿí-
êè ³ ìîâè íåìà. ß äóæå ëþáëþ êâ³òè, ³ êî-
ëèñü á³ëÿ õàòè ó ìåíå áóâ ÷óäîâèé êâ³òíèê.
Íèí³ ò³ëüêè ðåøòêè çàëèøèëèñÿ, íà òå, ùîá
¿õ ïîëèòè, ï³âäíÿ âèòðà÷àþ”, — á³äêàºòüñÿ
Ë³ä³ÿ ßê³âíà.

À ð³ê òîìó ïàí³ Ë³ä³þ ñï³òêàëî ùå îäíå
íåùàñòÿ. Â íå¿ âèÿâèëè îíêîëîã³÷íå çàõâî-
ðþâàííÿ. Äîâåëîñÿ ïåðåæèòè ê³ëüêà ñåàí-
ñ³â îïðîì³íåííÿ, à êîëè âîíè íå äàëè ðå-
çóëüòàòó — îïåðàö³þ. Çâè÷àéíî, öå âñå òà-
êîæ îá³éøëîñÿ íåäåøåâî: äîðîãå òðèâàëå
ë³êóâàííÿ, îïåðàö³ÿ òà â³äíîâëåííÿ ï³ñëÿ
íå¿. Òåïåð æå ãðîø³ ïîòð³áí³ íà ïðîòåçè òà-
çîñòåãíîâèõ ñóãëîá³â. Àäæå æ³íö³ ç êîæíèì
äíåì âñå âàæ÷å ïåðåñóâàòèñÿ, ³ âîíà áî¿òü-
ñÿ, ùî íåâäîâç³ ñòàíå çàï³çíî. Ë³ä³ÿ ßê³âíà
ïåðåáóâàº íà îáë³êó â Êè¿âñüê³é îáëàñí³é ë³-
êàðí³, òàì æå ñòî¿òü ó ÷åðç³ íà ïðîòåçè. Ïðî-
òå, ÿêùî â Êèºâ³ òàêà ÷åðãà ïðîñóâàºòüñÿ
íàäçâè÷àéíî ïîâ³ëüíî, òî ùî âæå êàçàòè
ïðî îáëàñòü. Êð³ì òîãî, ò³ ïðîòåçè, ÿê³ âè-
äàþòüñÿ äåðæàâîþ,— çàñòàð³ë³, øâèäêî çíî-
øóþòüñÿ ³ ïðèíîñÿòü ñâî¿ì “âëàñíèêàì” ëè-
øå ìóêè ÿê ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿, òàê ³ ï³ñëÿ íå¿.
Íàéïðîñò³øèé ïðîòåç, ÿêèé ï³ä³éäå Ë³ä³¿
ßê³âí³ òà ÿêèé ìîæíà ïðèäáàòè â Óêðà¿í³,
êîøòóº 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü (îäèí). Òàêèõ êîø-
ò³â ó ñ³ì’¿ ïðîñòî íåìàº. À îïåðàö³þ òðåáà
ðîáèòè ÿêíàéøâèäøå, àäæå íåçàáàðîì æ³í-
êà ïðîñòî íå çìîæå ïåðåñóâàòèñÿ

Я допомо ти Лідії Я івні, можна діз-
натися за телефонами: 80974188410
та 80675063273

Під от вала
Ірина КОНДРАТЮК,

спеціально для “Хрещати а”
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ОВНИ
Âè ñïîêóñ-
ëèâ³, ñåêñó-
àëüí³, ãîòîâ³
äî â³ä÷àé-
äóøíîãî ïî-
ëþâàííÿ ó
ïîøóêàõ ðî-
ìàíòè÷íî ¿

çäîáè÷³. Àëå íèí³ ïîòð³áíî äîáðå
óñâ³äîìèòè, ùî íàéö³íí³øå ³
íàéäîðîæ÷å äëÿ âàñ ó æèòò³. Êî-
õàíà ëþäèíà, íàä³éíèé äðóã, ð³ä-
í³, áëèçüê³, ïëîòñüê³ âò³õè, ìàòå-
ð³àëüí³ ÷è äóõîâí³ áëàãà?.. Âèçíà-
÷àéòåñÿ ³ íå ðîçïèëþéòåñÿ íà
ëåãêîâàæí³ ïðèãîäè. Òâåðåç³ñòü ³
ïðàêòèöèçì — ÷óäîâèé “äóø”
äëÿ ãàðÿ÷îãî ñåðöÿ. Â³ä âàñ ïî-
òð³áíà íå ê³ëüê³ñòü, à ÿê³ñòü. Ðîç-
ïîðîøóþ÷è ñèëè, ï³äðèâàºòå çäî-
ðîâ’ÿ.

ТЕЛЬЦІ
Íîâå æèòòÿ
í à á è ð à º
òåìï³â, âè
ð ó õ à º ò å ñ ÿ
âïåðåä ³ç
òèì÷àñîâè-
ìè ïðèâàëà-
ìè, ùîá

óñóíóòè ïîìèëêè ïîïåðåäíüîãî
ðîêó, àäæå â ìàéáóòíº ïîòð³áíî
âçÿòè ò³ëüêè ïîçèòèâíèé äîñâ³ä.
Ïîçáóâàéòåñÿ øê³äëèâèõ çâè÷îê,
ñõèëüíîñòåé, çì³íþéòåñÿ âíóò-
ð³øíüî ³ çîâí³, âèêîð³íþéòå åãî-
¿çì, ïðèìõëèâ³ñòü, òðàíñôîðìóé-
òå æèòòºâ³ ïðèíöèïè. Îòî÷åííÿ
äèâèòüñÿ íà âàñ, ÿê íà ³êîíó, íå
ðîç÷àðóéòå éîãî! Íà êàð’ºðíîìó
íåáîñõèë³ ñÿº ñîíöå óñï³õó, éîãî
áëàãîäàòíå ñâ³òëî ïðîëèâàºòüñÿ
íà âñ³ ñôåðè áóòòÿ, ñòèìóëþº
òâîð÷èé äóõ, çàðÿäæàº îïòèì³ç-
ìîì.

БЛИЗНЯТА
Âèñòàâëÿòè-
ñÿ ³ õâàëè-
òèñÿ ïðîòè-
ï î ê à ç à í î .
Ïðèñòîñî-
âóéòåñÿ äî
î á ñ ò à â è í ,
í³êîìó íå

íàâ’ÿçóéòå ñâî¿õ ïîãëÿä³â, ³äåé,
îö³íîê. Âè ñõèëüí³ äî ïîìèëîê
³ ðèçèêóºòå ñïîòâîðèòè ðåàëüí³
ðå÷³, ÷èì ìîæåòå ç³ïñóâàòè âëàñ-
íó ðåïóòàö³þ. Ïðî ðîäè÷³â ï³ê-
ëóéòåñÿ, ïîê³ðëèâî òÿãí³òü â³ç
äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â, ñóìë³ííî,
ç òâîð÷èì âîãíèêîì òðóä³òüñÿ íà
ñëóæá³ é çàâîäüòå ö³êàâèõ äðó-
ç³â. Íîâ³ çíàéîìñòâà îá³öÿþòü
ïåðåðîñòè â ïîëóì’ÿíó ïðè-
ñòðàñòü.

РАКИ
Ùîá íå îñî-
ð î ì è ò è ñ ÿ
ïåðåä ãðî-
ìàäñüê³ñòþ ³
äðóçÿìè ÷å-
ðåç çàâèùå-
íó ñàìî-
îö³íêó, ïðè-
ñ ò ð ó í ³ ò ü

Å´î. Áóäüòå ùåäðèìè, ïðàöþé-
òå íà ñàìîâ³ääà÷ó (ìîðàëüíó,
ìàòåð³àëüíó, åíåðãåòè÷íó), äî
ñàìîçàáóòòÿ ëþá³òü ðîáîòó ³ øå-
ôà. Íåõàé ïðîôåñ³ÿ ñòàíå âà-
øîþ ìóçîþ, òîä³ íà øëÿõó êàð’-
ºðíîãî çðîñòàííÿ ïåðåøêîä íå
áóäå! ßêùî âð³âíîâàæèòå áåðó —
äàþ, çìîæåòå ìàòè âñå, ùî ïî-
òð³áíî íà öüîìó æèòòºâîìó åòà-
ï³: çäîðîâ’ÿ, ãðîø³, êîõàííÿ,
ñëàâó.

ЛЕВИ
Âè íèí³ â ð³ä-
í³é ñòèõ³¿,
ëåãêî âïîêî-
ðþºòå ïóáë³êó
ðîçóìîì, êðà-
ñîþ, ÷àð³âí³ñ-
òþ. ×óäîâî
âïèñóºòåñÿ â

ñîö³àëüíèé “ëàíäøàôò”, ³ öå ñïðè-
ÿòèìå îñîáèñòèì ñïðàâàì — çàêðó-
òèòè ðîìàíòè÷íó ³íòðèæêó íå áóäå
ñêëàäíî. Òà, íà æàëü, íèí³ íå äî
ðîçâàã, áóäóéòå ñåðéîçí³ ñòîñóíêè
ç îáðàíöåì, çì³öíþéòå ñîþç áóäü-
ÿêîþ ö³íîþ. ² íå íàðîá³òü øêîäè
â ä³ëîâ³é ñôåð³, êåð³âíèöòâî ö³íóº
âàñ íå çà ÷àð³âí³ñòü, à çà ïðîôåñ³é-
í³ ÿêîñò³. Êóéòå çàë³çî ïîêè ãàðÿ-
÷å, ñàìîðåàë³çàö³ÿ íà êàð’ºðíèõ òå-
ðåíàõ ó ðîçïàë³!

ДІВИ
Âè íå çàõè-
ùåí³ â³ä êà-
âåðç ³ îøó-
êàíñòâà äðó-
ç³â, îäíîäóì-
ö³â, òîìó ÿê-
ùî õòîñü ³ç
íèõ ï³äñóíå

ñâèíþ, íå âïàäàéòå ó â³ä÷àé, à çðî-
á³òü ã³ðêèé âèñíîâîê — íàäàë³ íå
áóäåòå äîâ³ðëèâèìè ³ íåäàëåêîãëÿä-
íèìè. Ñëóæáîâèé îô³ñ — ì³ñöå íà-
ïðóæåíèõ ³íöèäåíò³â, òîæ ïîäáàé-
òå ïðî áåçäîãàííèé àâòîðèòåò. Âè-
êîíàâåöü âè ÷óäîâèé, ç òâîð÷îþ
æèëêîþ, çà ùî íå â³çüìåòåñÿ — â
ðóêàõ óñå ãîðèòü. Îäíàê êàð’ºðíå
ñõîäæåííÿ çàñòîïîðèëîñÿ, íå äî
âïîäîáè øåôîâ³ (ó ÿêîãî ñ³ì ï’ÿò-
íèöü íà òèæäåíü) âàøà íàïîëåãëè-
â³ñòü, ïðàãìàòèçì ³ îáà÷í³ñòü!

ТЕРЕЗИ
Íàñòàâ ÷àñ
ñì³ëèâî ïî-
äèâèòèñÿ â
îáëè÷÷ÿ ðå-
àëüíîñò³ é
ðîçïëóòàòè
õèòðîñïëå-
ò³ííÿ ïåðå-

øêîä. Íå áóäüòå áîÿãóçîì, à ìóæ-
íüî ï³ðí³òü ó áóðõëèâó âîäîâåðòü
ô³íàíñîâèõ, ä³ëîâèõ, ñåêñóàëüíèõ
ïðîáëåì. Åêñòðèìó íå óíèêíóòè,
çàãàðòîâóéòåñÿ, ñïàëþþ÷è ñåáå íà
âîãíèù³ ïåðåæèâàíü, âè íå ïî-
ìðåòå (â÷àñíî â³äêðèºòüñÿ äðóãå
äèõàííÿ), à âîñêðåñíåòå ÷èñòèìè
³ îíîâëåíèìè äóõîì! Ãîëîâíå —
çáåðåãòè äðóç³â ³ ëþáîâ ó ñåðö³, öå
âñåîñÿæíå â³ä÷óòòÿ âàì ïîäàðóâàâ
Âñåâèøí³é íå äëÿ îñîáèñòî¿ íàñî-
ëîäè, à ùîá îùàñëèâèëè ³íøèõ.

СКОРПІОНИ
Âè ïîòð³áí³
âñ³ì! Öå ï³ä-
âèùóº àâòî-
ðèòåò, ðî-
áèòü íåçà-
ì³ííèì, ö³í-
íèì êàäðîì.
ßêùî àêòó-

àë³çóþòüñÿ ïèòàííÿ ñï³âïðàö³,
óñóâàéòå ðîçá³æíîñò³ ç êåð³âíèö-
òâîì ä³ëîâîþ ìàéñòåðí³ñòþ. Ðîáî-
òîþ âàñ íå çàëÿêàòè, àäæå âè ñïå-
ö³àë³ñò øèðîêîãî ïðîô³ëþ, áóòè
òÿãëîâèì êîíåì òàêîæ çâèêëè,
òîìó ìîæåòå ïîê³ðíî íåñòè ùî-
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ íàâàíòàæåííÿ.
Íèí³ åíåðãîïîòåíö³àë íà ìàêñè-
ìóì³, òðóä³òüñÿ ç åíòóç³àçìîì ³ íà-
êîïè÷óéòå áîíóñè íà êîðèñòü
êàð’ºðè! Àëå ³ ïðî ð³äí³ ïåíàòè íå
çàáóâàéòå, âàø ä³ì — öå äæåðåëî
íåâè÷åðïíî¿ áëàãîäàò³, îñîáëèâî
íèí³øíüîãî ðîêó!

СТРІЛЬЦІ
Ç à ä î â î ë ü -
íÿéòå ³í-
ñòèíêò ìèñ-
ëèâöÿ íà ðî-
ìàíòè÷íèõ
“ïðåð ³ÿõ” ,
âàø³ ëþáîâí³
ñòð³ëè äîñÿã-

íóòü ìåòè! Àëå íå çàáóâàéòå ³ ïðî
ñëóæáó. Òðóäîâ³ æíèâà ó ðîçïàë³,
ïðàöåäàâö³ ñïóñêó íå äàäóòü, âè-
ìàãàòèìóòü âèêîíóâàòè âñå â÷àñ-
íî, ÿê³ñíî ³ ïðîôåñ³éíî. Íà ëåã-
êèé õë³á ðîçðàõîâóâàòè ìàðíî, â
ä³ëîâ³é ñôåð³ âèñòàâëåíî æîðñòê³
âàæåë³ äîë³, çà ùîíàéìåíøó ïî-
ìèëêó êåð³âíèöòâî êàðàòèìå, ùî
íå íà êîðèñòü ðåïóòàö³¿. Êàð’ºðèñ-
òàì çàñòåðåæåííÿ: ó äåâ³ç³ “ìåòà
âèïðàâäîâóº çàñîáè” çàêëàäåíî
ì³íó.

КОЗОРОГИ
Î á ë è ø ò å
ôë³ðò ³ ðîçâà-
ãè — öå ìàð-
íóâàííÿ ñèë.
Ç³éòè íà âåð-
øèíó ï³äíå-
ñåíèõ ïî÷óò-
ò³â óäîìà íå

âäàñòüñÿ. Ñòàíüòå âç³ðöåâèì ñ³ì’ÿ-
íèíîì, ï³ä ð³äíèì äàõîì âè çìî-
æåòå ïîêàçàòè ñåáå äîáðèì ãîñ-
ïîäàðåì, ëþáëÿ÷èì ÷îëîâ³êîì,
äáàéëèâèì áàòüêîì, çðàçêîâîþ
äèòèíîþ. Ì³ðÿéòå âñå äóõîâíèì
àðøèíîì, íàäàéòå ïåðåâàãó åòè÷-
íèì ö³ííîñòÿì, çàöèêëåí³ñòü íà
ìàòåð³àëüíèõ áëàãàõ ãàëüìóº ðîç-
âèòîê. Íå çá³äí³ºòå, áàãàòñòâî ìàã-
í³òîì ïðèòÿãíåòüñÿ äî äóõîâíî
çð³ëèõ Êîçîðîã³â.

ВОДОЛІЇ
Ó ñåðäå÷íèõ
ïîøóêàõ º
ñâ³é ñåíñ.
Âàì ïîòð³áåí
ñîþç, ó ÿêî-
ìó ïî÷óâàòè-
ìåòåñÿ êîõà-
íîþ îáî-

æíþâàíîþ êîðîëåâîþ, ç ãàðàí-
ò³ºþ ñòàá³ëüíîñò³ é îáîï³ëüíî¿ â³ð-
íîñò³. Ùîá ï³ä êðèëîì êîõàíîãî
îñîáèñòà ³í³ö³àòèâí³ñòü, åíòóç³àçì,
áàæàííÿ ñòàòè êðàùèì, ñàìîñò³é-
í³øèì íå ãàñèëèñÿ, à íàâïàêè,
ðîçöâ³òàëè âñ³ìà áàðâàìè âåñåëêè.
Ìåíøå ïîìïåçíîñò³, àìá³ö³é, íå
ñâàð³òüñÿ ÷åðåç ãðîø³, ³ âñå ñêëà-
äåòüñÿ ÷óäîâî! Âè òàê³ ïðåêðàñí³
ó ñâîºìó ïîðèâ³ äî äîñêîíàëîñò³!

РИБИ
Âèã³äí³ çâ’ÿç-
êè, äðóæí³
ê î í ò à ê ò è ,
âäàëèé çá³ã
îáñòàâèí —
âàø çîëîòèé
êîçèð. Àëå,
íà æàëü, ñêî-

ðèñòàòèñÿ íèì íå âñ³ì âèçíà÷åíî,
îñòåð³ãàéòåñÿ çëîâæèâàíü ñëóæáî-
âèì ñòàíîâèùåì, õî÷à ñïîêóñà
ïîâåðíóòè êîëåñî Ôîðòóíè íà
ñâîþ êîðèñòü âåëèêà. Çàðîáëÿéòå
âëàñíîþ ïðàöåþ, åíåðãîïîòåíö³-
àë çàøêàëþº, ðîçïîä³ë³òü éîãî ðà-
ö³îíàëüíî, òîä³ âñòèãíåòå âñå íà
îñíîâíîìó ì³ñö³ ðîáîòè ³ ç ï³ä-
ðîáêàìè. Ùàñòÿ ç îáðàíöåì, ÿêèé
îáïëóòàâ ëàíöþãàìè ïðèñê³ïëè-
âîñò³, ïðèìàðíå ÿê ì³ðàæ, êð³ï³òü-
ñÿ ³ â³äïðàöüîâóéòå óðîê êàðìè íà
âì³ííÿ ï³äëàøòîâóâàòèñÿ, ïîê³ð-
ëèâî ïîñòóïàòèñÿ

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (26 êâ³òíÿ—2  òðàâíÿ)

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

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“БАНК 3/4”

(Місцезнаходження: У раїна, 01032, м. Київ, в л. Комінтерна, 13/135;
ід. од за ЄДРПОУ: 36002395; тел. та фа с: 8(044)391-51-01.

Правління ВАТ “БАНК 3/4” повідомляє про наст пне с ли ання За альних
Зборів а ціонерів (надалі — “Збори”), я і відб д ться 8 червня 2009 ро
о 10.00 за місцезнаходженням Бан : У раїна, м. Київ, в л. Комінтерна,
13/135, офіс ВАТ “БАНК 3/4”.

Реєстрація часни ів Зборів: з 9.00 до 9.50 за в азаною вище адресою.

Порядо денний За альних Зборів А ціонерів:

1. Обрання Голови та Се ретаря За альних зборів А ціонерів.
2. Про змін персонально о с лад Ревізійної омісії Від рито о а ціонерно о

товариства “БАНК 3/4”.
3. Про с ас вання рішень, прийнятих 16 вересня 2008 ро на За альних Зборах

А ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства “БАНК 3/4” (прото ол № 11).

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по міст Києв

повідомляє, що на азом ФДМУ від 13.04.2009 ро
№ 550 до перелі об’є тів державної власності р пи А,
я і переб вають в оренді та підля ають приватизації

шляхом ви п , в лючено:

– цілісний майновий омпле с Київсь о о орендно о підприємства
матеріально-технічно о забезпечення та постачання харчової
сировини, за адресою: м. Київ, в л. Жмеринсь а, 2-а.

Втрачений диплом Київсь-

о о інстит т народно о ос-

подарства ім. Д.С. Коротчен-

а ИВ-I № 199209 на ім’я Бо-

омазової Алли Валентинівни

вважати недійсним.

Деснянсь ий районний с д
м. Києва (м. Київ, пр. Мая овсь о-
о, 5-В, аб. 6) ви ли ає в с дове
засідання на 29.04.2009 р. о 14.00
відповідача Рідель В. В. по цивільній
справі за позовом Рідель О. О. до
Рідель В. В. про розірвання шлюб .
С ддя Овсієн о О. Г.
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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 782
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Оле сандр РОЙТБУРД, х дожни :
— Я д же люблю Набо ова! Він справді д же хоро-

ший письменни , то чом б мені не сподобатися? Пер-
ше найбільше враження, ниж а, я а захопила мене
повністю, — це роман Набо ова "Захист Л жина". По-
тім я зроз мів, що все написане Набо овим мені до
сма ! Том я хоч привітати Набо ова і всіх йо о чи-
тачів із днем йо о народження. А ще ньо о є д же
хороший роман про Г мбольдта, я ий любить малень-

дівчин . Але... не пам’ятаю, я твір називається!

Світлана СОРОКІНА, дизайнер:
— Я "Лоліт " та до інця і не осилила. Набо ов,

безперечно, ч довий і талановитий письменни , але
цей роман видався мені твором із повільненими ді-
ями. Значно ці авіші йо о орот і твори, я і я чита-

ла з вели им задоволенням. У Набо ова є відч ття
д ші російсь их емі рантів, він відтворює ба ато ре-
чей, я і він сам пережив і свідомив. Це вели ий х -
дожни , я ий вдало передає поч ття емі рантів, д х
сво о час , опис є атмосфер Парижа та інших міст.
Він відч ває свій час, має ч ття аристо ратизм і
дворянства.

Сер ій КУЗЬМЕНКО, народний деп тат V с ли-
ання:
— Відверто аж чи, Набо ова я неба ато читав і від

"Лоліти" не в особливом захопленні. У мене своє став-
лення до жін и, і воно не співпадає з відношенням На-
бо ова. Том за алом с лалася не д же позитивна д м-
а про йо о творчість. Я спроб ю почитати інші твори
автора, а все ж "Лоліта" йо о про рамний твір.

Ùî âàì ïîäîáàºòüñÿ 
ó òâîð÷îñò³ Íàáîêîâà?

Íàáîêîâ ³ øàõè
Íà Nabokov days âèçíà÷èëè ïåðåìîæöÿ
øàõîâîãî òóðí³ðó òà ðîçïî÷àëè ôåñòèâàëü
ñïåêòàêë³â
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У серед в алереї
"Лавра" поєднали-
ся творчість Набо-
ова та шахи. Між-
народний шаховий
т рнір "VII меморі-
ал Набо ова" ви-
значив своїх еро-
їв. Переможцем
т рнір став 21-
річний раїнець
Сер ій Павлов.
"Шахов " естафет
перейняв спе -
та ль-фестиваль
"І ри в Набо ова",
що представив
лядачам одраз
іль а вистав.

22 êâ³òíÿ çàê³í÷èâñÿ
øàõîâèé òóðí³ð "Ìåìî-
ð³àë Íàáîêîâà", ùî öüî-
ãî ðîêó â³äáóâàâñÿ âæå
âñüîìå. Éîãî ó÷àñíèêà-
ìè ñòàëè 12 ñïîðòñìåí³â
³ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Ðóìó-
í³¿, Ìîëäîâè òà âïåð-
øå — Ïîëüù³. Çàâçÿò³
øàõ³ñòè çìàãàëèñÿ 9
äí³â. Ïåðåìîæöåì ñòàâ
ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð
Ñåðã³é Ïàâëîâ ç Óêðà-
¿íè, äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ
ïîñ³ëè òàêîæ óêðà¿íö³ —
Ñïàðòàê Âèñî÷³í òà ²ëëÿ
Ãîë³÷åíêî. Íàéìîëîä-
øèé ó÷àñíèê, 12-ð³÷íèé
²ëëÿ Í³æèí, ÿêèé ìèíó-
ëîãî ðîêó âèãðàâ òóðí³ð,
öüîãî ðàçó îïèíèâñÿ íà
ñüîì³é ñõîäèíö³. Îêðå-
ìó íàãîðîäó — ñóâåí³ð-
íó øàõîâó äîøêó — ä³ñ-
òàâ øàõ³ñò ³ç Ðóìóí³¿ Áî-
ðèñ ²òê³ñ, ÿêèé íàáðàâ
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áà-
ë³â ñåðåä ³íîçåìíèõ
ó÷àñíèê³â. Ðåøòà øàõ³ñ-
ò³â îäåðæàëè êíèæêè
Íàáîêîâà "Çàõèñò Ëóæè-
íà". "Òóðí³ð ïðîõîäèâ

äóæå íàïðóæåíî. Âñ³
ó÷àñíèêè íàáðàëè áàëè
â ä³àïàçîí³ òðüîõ î÷îê
(â³ä 4 äî 7), òîìó ïåðå-
ìîæö³â ìè âèçíà÷àëè çà
êîåô³ö³ºíòàìè",— ðîç-
ïîâ³â "Õðåùàòèêó" ïðå-
çèäåíò Ôåäåðàö³¿ øàõ³â
Îëåã Òîâ÷èãà. Íà æàëü,
æîäåí ³ç ó÷àñíèê³â íå
âèêîíàâ íîðìàòèâ áàëà
ì³æíàðîäíîãî ãðîñìåé-
ñòåðà, õî÷à â ìèíóëîìó
ðîö³ öå âäàëîñÿ çðîáèòè.

Ïðîäîâæèëè âå÷³ð âè-
ñòàâè. Öüîãî ñàìîãî äíÿ
â³äêðèâñÿ òðèäåííèé ³í-
òåëåêòóàëüíèé ñïåê-
òàêëü-ôåñòèâàëü "²ãðè â
Íàáîêîâà". "Ìè ñïðîáó-
âàëè çà òðè äí³ ïîêàçàòè
íîâèé ïîãëÿä íà òâîð-
÷³ñòü òà åòàïè á³îãðàô³¿
Âîëîäèìèðà Íàáîêîâà,—
ðîçïîâ³â îðãàí³çàòîð
ôåñòèâàëþ Ìàêñèì Äåì-
ñüêèé. — Îñíîâí³ òåìè
ôåñòèâàëþ — øàõè ÿê

ïðîäóìàíà ³íòåëåêòóàëü-
íà ãðà òà ìåòåëèê ÿê
ñèìâîë ñïîíòàííîñò³".
Äî ó÷àñò³ ó ôåñòèâàë³ äî-
ëó÷èëèñÿ ìîëîä³ òà åêñ-
ïåðèìåíòàëüí³ òåàòðè:
áðèãàäà òâîð÷èõ ³í³ö³àòèâ
"Ç³êñÇ³êñÎíå", íåä³ëüíà
àêòîðñüêà øêîëà "Áóðñà",
òåàòð "ÈËÈ", òåàòð âîã-
íþ "Ïðîòè íî÷³". Âàæëè-
âîþ ñêëàäîâîþ ôåñòèâà-
ëþ º ³íòåðàêòèâí³ñòü,
òîáòî êîæåí ãëÿäà÷ ñòàº
ó÷àñíèêîì òîãî, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ, âçàºìîä³º ç
ä³éñòâîì. Ïîäâ³ð’ÿ ãàëå-
ðå¿ "Ëàâðà" ïåðåòâîðèëî-
ñÿ íà ñâîºð³äíó òâîð÷ó
ëàáîðàòîð³þ, äå ïåðåä
ñïåêòàêëÿìè ç³áðàëàñÿ
íåôîðìàëüíà ìîëîäü, àê-
òîðè ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ òà
êîñòþìàõ, âèñî÷³ëè ìå-
òàëåâ³ êîíñòðóêö³¿-äåêî-
ðàö³¿. Â ïåðøèé äåíü
"Äåáþò Ëóæèíà" äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â â³äêðèëàñÿ ëà-

áîðàòîð³ÿ Íàáîêîâà "Êî-
ëàæ³". Â îäíîìó ç ïðèì³-
ùåíü ãàëåðå¿ "Ëàâðà" íà
ñò³íàõ ðîçâ³ñèëè êîëàæ³
ç ïîëîòåí â³äîìèõ òà íå-
â³äîìèõ õóäîæíèê³â, ùî
ï³äñâ³÷óâàëèñÿ ñâ³÷êàìè.
À íà ñòîë³ õàîòè÷íî ðîç-
êèäàí³ ð³çí³ ðåïðîäóêö³¿,
íîæèö³, ïàïåðè. Àâòîðè
íàçèâàþòü ñâîþ òåõí³êó
hideseam, êîëè ôðàãìåí-
òè ðåïðîäóêö³é ïîºä-
íóþòüñÿ â íîâèé îðèã³-
íàëüíèé òâ³ð, ïðîòå ë³í³¿
ñòèê³â ðåòåëüíî ìàñêóþ-
òüñÿ. Íà âóëèö³ ó÷àñíè-
êè áðèãàäè òâîð÷èõ ³í³-
ö³àòèâ "Ç³êñÇ³êñÎíå"
âëàøòóâàëè ïåðôîðìàíñ
"Òåí³ñ" ³ç ñ³òêîþ òà ðà-
êåòêàìè, òâîð÷èé àâàí-
ãàðä "Áóð³ìå". Íàéìàñ-
øòàáí³øèì ïðîåêòîì
öüîãî âå÷îðà ñòàâ ïåð-
ôîðìàíñ "Øàõè" â³ä íå-
ä³ëüíî¿ àêòîðñüêî¿ øêî-
ëè "Áóðñà". Íà ³ìïðîâ³çî-
âàí³é øàõîâ³é äîøö³, íà-
ìàëüîâàí³é íà àñôàëüò³,
ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä
âèñòàâó ðîç³ãðóâàëè àê-
òîðè, âèêîðèñòîâóþ÷è
êîíñòðóêö³¿ "øàõîâèõ"
êîñòþì³â òà âåëè÷åçí³
ìåòàëåâ³ ñà÷êè.

Íàãàäàºìî, ùî ó âè-
ñòàâêîâîìó çàë³ ãàëåðå¿
"Ëàâðà" äî 27 òðàâíÿ òðè-
âàº õóäîæí³é ïðîåêò
"Ñë³ä óñì³øêè", ùî ïî-
ºäíàâ ìèòö³â ð³çíèõ ïî-
êîë³íü ó äîñë³äæåíí³ ðî-
ìàíó Âîëîäèìèðà Íàáî-
êîâà "Ëîë³òà". Ùîäíÿ â
ê³íîçàë³ "Êàìåðà Îáñêó-
ðà" äåìîíñòðóþòü ñòð³÷-
êè, ïîñòàâëåí³ çà òâîðà-
ìè Íàáîêîâà. Ñüîãîäí³
ùå ìîæíà äîëó÷èòèñÿ äî
ôåñòèâàëþ "²ãðè â Íàáî-
êîâà". Ó ïðîãðàì³ —
òâîð÷èé âå÷³ð ðåæèñåðà
²ëë³ Ëàéíåðà, ïåðôîð-
ìàíñè â³ä ìîëîäèõ àêòî-
ð³â òà êîíöåðò îðêåñòðî-
âî¿ ìóçèêè "Ultima
Thule"

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 +11...+15°Ñ, âíî÷³
+1...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +15...+17°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+13°Ñ, âíî÷³
+3...+5°Ñ
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Персональна вистав а
Деміена Херста

"Ре вієм"
PinchukArtCentre

Роботи найдорожчо о в світі х -
дожни а с часності по аж ть
Києві. Вистав а "Ре вієм" — це
ретроспе тива творчості митця;
вона охоплює більш ніж сотню ро-
біт, створених період від почат-

90-х до наших днів. У рам ах
е спозиції та ож відб деться сві-
това прем’єра живописно о ци -
л Херста Skull paintings.
25 вітня
PinchukArtCentre

Гастролі
польсь о о ор естр
"Sinfonia Iuventus"

Польсь ий ор естр "Sinfonia Iu-
ventus" під ерівництвом дири ен-
та Романа Рева овича Києві за-
верш є вели е онцертне т рне, в
про рамі я о о — м зи а молодих
раїнсь их омпозиторів. Прозв -

чать твори Любави Сидорен о,
Михайла Шведа, Світлани Азаро-
вої, Оле сандра Шим а, Бо дани
Фроля , Марії Олійни , Бо дана
Се іна та Золтана Алмаші.
26 вітня, 19.00
Національна філармонія

Прем’єра фільм
"Ле а поведін а"

Після ані л, проведених
Європі, юний аристо рат Джон

Уітте ер повертається до Ан лії
з др жиною-амери ан ою. Ларі-
та — дівчина зі с андальним ми-
н лим, в я ом вже є один шлюб,
заробляє на життя автопере о-
нами. У б дин чолові а вона
має ви ляд білої ворони. Проти-
річчя між а ратними ан лійця-
ми і сміливою амери ан ою роз-
ораються: хто перейде на чий
бі і чим се за інчиться — є за-
ад ою аж до останньо о епізо-
д .
З 16 вітня в інотеатрах Ки-

єва

Вистав а Іллі Чіч ана
"Домашній сюрреалізм"
в алереї Березниць их

Прое т х дожни а Іллі Чіч ана
"Домашній сюрреалізм" є серією
об’є тів, створених на основі с ля-
них стат ето . Чіч ан за допомо-
ою звичайно о лею я ось дивно
"схрещ є" с ляних рочо , аче-
чо , рибо та інших. Виходять
сюрреалістичні х дожні артефа -
ти, я і під реслюють дивність і аб-
с рдність звичних предметів с -
часно о поб т .
25 вітня — 27 травня
Галерея Людмили Берез-

ниць ої

Концерт
молодих омпозиторів
"Опромінення зв ом"

Шестеро молодих иївсь их і
мос овсь их омпозиторів рам-
ах "Полі он а т альної м зи и"
не лише об оворять за " р лим
столом" філософію власної твор-
чості, а й влашт ють онцерт. Їх-
ні твори ви онають часни и и-
ївсь о о ансамблю Nostri Tempo-
ris. На п блі очі є е сперимен-
тальна м зи а, що с проводж є-
ться різноманітними перевтілен-
нями ви онавців.
25 вітня, 19.00
Національна спіл а омпози-

торів У раїни

Під от вала
Христина КЛЮШНИК,

спеціально для "Хрещати а"

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

У перший день фестивалю “І ри в Набо ова” сценою
спе та лю стала намальована шахова дош а

Курси валют (23 квітня 2009)

$ EURO RUR

куп. прод. куп. прод. куп. прод.

НБУ 7,7 9,96 2,26

готівка 8,03 8,08 10,35 10,65 2,2 2,45

безготівка 8,03 8,1 10,4 10,5 2,35 2,38


