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Õðåùàòèê â³ääàäóòü 
ºâðîïåéöÿì
²íîçåìö³ ïðîïîíóâàòèìóòü êèÿíàì ïî¿ñòè òà ïîãîâîðèòè

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра на Хрещати розіб’ють наметове
містеч о. Одна не для політичних а цій, а
для міжнародно о свята. Столиця свят ва-
тиме День Європи. Вже традиційно наме-
тах можна б де спроб вати страви націо-
нальних хонь, взяти ро и іноземних мов
та ви рати невелич і призи за знання історії
Євросоюз . А завершить свято для иян ч-
ний онцерт.

Â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³ äî âóëèö³ Ïðîð³çíî¿ ó ñóáîòó
âñòàíîâëÿòü òàê çâàíå ªâðîïåéñüêå ì³ñòå÷êî. Òóò ä³ÿòè-

ìóòü ïàâ³ëüéîíè, äå áóäå ïðåäñòàâëåíî âñ³ êðà¿íè-ó÷àñ-
íèö³ ªÑ. ßê ïîì³òèëè æóðíàë³ñòè “Õðåùàòèêà”, òðàäè-
ö³éíî íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ íà ñâÿò³ êîðèñòóþòüñÿ
íàìåòè, äå ïðåäñòàâëåíî íàö³îíàëüí³ ñòðàâè êðà¿í. ²ñ-
ïàíñüêà ïàåëüÿ òà â³äåíñüê³ áóëî÷êè “çíèêàþòü” ïðàêòè÷-
íî îäðàçó ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ì³ñòå÷êà.

Òèì ÷àñîì ñòóäåíòè ñòîëè÷íèõ ÂÓÇ³â íå ïðîïóñêàþòü
íàãîäè âçÿòè óðîêè ³íîçåìíèõ ìîâ, ÿê³ òåæ ïðîâîäÿòü ó
ïàâ³ëüéîíàõ. Çíàâö³ æ òîíêîù³â ïîë³òèêè ìîæóòü äîëó-
÷èòèñÿ äî äåáàò³â íà ð³çíîìàí³òí³ òåìè. Ïðàöþâàòè ì³ñ-
òå÷êî ïî÷íå î 14.00, à çàêðèº ðîáîòó ºâðîíàìåò³â ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò, ùî òðèâàòèìå äî äåâ’ÿòî¿ ãîäèíè âå÷î-
ðà. Ñåðåä ó÷àñíèê³â âèñòóïàòèìóòü ÿê ïðîôåñ³îíàëüí³ êî-
ëåêòèâè, òàê ³ ñàìîä³ÿëüí³ àíñàìáë³ íàö³îíàëüíî-êóëü-
òóðíèõ ãðîìàä ñòîëèö³, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ð³çí³ êðà¿íè-
ó÷àñíèö³ ªÑ.

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà ó âñ³õ êè¿âñüêèõ øêîëàõ â³äáóâñÿ
êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþíêà “ßêîþ ÿ áà÷ó ªâðîïó”. Íàé-
ìîëîäø³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çîáðàæóâàëè ñâîº áà÷åííÿ îá-
ðàçó ªâðîïè ³ ì³ñöå ó í³é Óêðà¿íè. Íà ñâÿò³ ïåðåìîæö³
îäåðæàòü íå ëèøå ïîäÿêè òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè â³ä ì³ñüêî¿
âëàäè, à é â³äâ³äàþòü åêñêóðñ³ºþ äèïëîìàòè÷í³ ïðåäñòàâ-
íèöòâà ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í.

Ó ñâ³ò³ Äåíü ªâðîïè ñâÿòêóþòü 9 òðàâíÿ. Ñàìå öüîãî
äíÿ 1950 ðîêó â Ïàðèæ³ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Ôðàíö³¿ Ðîáåð Øóìàí çàêëèêàâ Ôðàíö³þ, Í³ìå÷÷èíó òà
³íø³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè îá’ºäíàòè ¿õí³ âóã³ëüíó ³ ñòàëå-
âàðíó ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³, ÿê³ º îñíîâîþ íàðîùóâàí-
íÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, é â³ääàòè ¿õ â óïðàâë³ííÿ íàäíà-
ö³îíàëüí³é ñòðóêòóð³. Òàê ³ íàðîäèâñÿ ªâðîñîþç. Óêðà-
¿íà æ çì³ùóº ñâÿòêóâàííÿ ÷åðåç â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðå-
ìîãè
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Традиційні прапорці Євросоюз завтра на Хрещати дар ватим ть сім охочим
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Ñòîëèöþ 
âïîðÿäêóâàëè

Âåñíÿíèé äâîì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ çà-
ê³í÷èâñÿ. Çàâäÿêè âèêîíàí³é ðîáîò³ íèí³
çíîâó îñâ³òëþþòü ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ÷³ âõî-
ä³â áóäèíê³â òà á³ëüøå ÿê ø³ñòíàäöÿòü òè-
ñÿ÷ âóëèöü, ïðîâóëê³â, óçâîç³â òà ïëîù. Ó
ñòîëèö³ â³äíîâèëè 115 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â òâåðäîãî ïîêðèòòÿ äîð³ã òà 37 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â òðîòóàð³â ³ ï³øîõ³äíèõ
ïåðåõîä³â, ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì.
Ì³ñòî îçåëåíèëè íà äåâ'ÿíîñòî òèñÿ÷ äåðåâ
òà òðèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â êâ³ò³â. Íà âóëèöÿõ
âñòàíîâèëè ìàéæå òðè ñîòí³ êîíòåéíåð³â
äëÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òà ïîíàä òè-
ñÿ÷ó óðí. Âîäíî÷àñ ë³êâ³äîâàíî ïîíàä òðè
ñîòí³ ñì³òòºçâàëèù. Çàãàëîì äî áëàãîóñò-
ðîþ ñòîëèö³ äîëó÷èëèñÿ ìàéæå 400 òèñÿ÷
êèÿí

Àåðîïîðò “Êè¿â” âèïðîáóâàâ
íîâó çë³òíó ñìóãó

Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Êè¿â" (Æóëÿíè)
ïî÷àâ ïðàöþâàòè â 24-ãîäèííîìó ðåæèì³.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ªâãåí ×åðâîíåíêî. Íàãàäàºìî, íà-
ïðèê³íö³ áåðåçíÿ óïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ ³ñ-
íóâàííÿ àåðîïîðò ïðèéíÿâ áàãàòîì³ñíèé ë³-
òàê "Àåðîáóñ À-320". Öå ñòàëî ìîæëèâèì çà-
âäÿêè ïîâí³é ðåêîíñòðóêö³¿ çë³òíî¿ ñìóãè.
Òåïåð ó Æóëÿíàõ ìîæóòü ñ³äàòè âàæê³ ïàñà-
æèðñüê³ ë³òàêè, çîêðåìà, "Áî¿íãè". Íà ïî-
÷àòêó ëèïíÿ â àåðîïîðòó â³çüìóòüñÿ çà áóä³â-
íèöòâî äðóãîãî ì³æíàðîäíîãî òåðì³íàëó. Éî-
ãî ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ñòàíîâèòèìå 540
ïàñàæèð³â íà ãîäèíó — ìàéæå âòðè÷³ á³ëü-
øå, í³æ íèí³

Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
çáåðóòüñÿ íàéêðàù³ ñ³ì'¿

Ó ñóáîòó â öåíòð³ ñòîëèö³ ñâÿòêóâàòèìóòü
Ì³æíàðîäíèé äåíü ñ³ì'¿. Ðîçâàæàëüíó ïðî-
ãðàìó íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ï³äãîòóâà-
ëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà
ìîëîä³ ÊÌÄÀ. Íà ó÷àñíèê³â òà ãëÿäà÷³â ÷å-
êàþòü êîíêóðñè, â³êòîðèíè òà êîíöåðò çà
ó÷àñòþ íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèðà Ãðèøêà, Â³òàë³ÿ Êîçëîâñüêîãî, Òåòÿ-
íè Ï³ñêàðüîâî¿, Ì³êè Íüþòîí, Îëåíè
Øîïòåíêî. Ä³éñòâî â³äáóäåòüñÿ ï³ä ïàòðî-
íàòîì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî

Êè¿â ïðèéìàº ïðèâ³òàííÿ
Íà ðàä³î "Êè¿â 98 FM" ñòàðòóº ñïåö³àëü-

íèé ïðîåêò, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ Êèºâà. Â³ä
ïîíåä³ëêà ³ äî 31 òðàâíÿ Êè¿â ïðèéìàº ïðè-
â³òàííÿ. Êîæåí êèÿíèí ìîæå çàòåëåôîíóâà-
òè íà ðàä³î "Êè¿â 98 FM" çà íîìåðîì 
454-00-33 òà ïðèâ³òàòè ñâîº ì³ñòî ³ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ.

Â åô³ð³ ðàíêîâîãî øîó ç 7:00 äî 11:00
ìîæíà âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà íàéîðè-
ã³íàëüí³øèé òîñò, ïðèñâÿ÷åíèé äíþ íàðî-
äæåííÿ íàøîãî ì³ñòà é îòðèìàòè â ïîäàðó-
íîê "Êè¿âñüêèé òîðò". Ç 12:00 äî 15:00 ïðà-
öþâàòèìå ïåðøà ì³ñüêà ñëóæáà äîñòàâêè
ïðèâ³òàíü.

Òîæ êîæåí îõî÷èé ìàº çìîãó ïîçäîðîâè-
òè Êè¿â òà ðîçïîâ³ñòè, çà ùî ñàìå â³í ëþ-
áèòü ñòîëèöþ! Äî ñëîâà, Êè¿â äî âïîäîáè íå
ëèøå êèÿíàì, à é ìåøêàíöÿì ³íøèõ ì³ñò
Óêðà¿íè, ïåðåêîíàí³ ñï³âðîá³òíèêè ðàä³î-
êîìïàí³¿. Òàì ÷åêàþòü íà äçâ³íêè ç óñ³º¿ êðà-
¿íè

Îãîëîøåííÿ
Áëàãîä³éíèé ôîíä "Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ìàé-

áóòíüîãî" ³íôîðìóº êèÿí ïðî ïðîâåäåííÿ
26.05.2009 î 18:00 ó Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ:
âóë. Õðåùàòèê, 36 ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ïèòàííÿ ñïî-
ðóäæåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî öåíòðó îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ ìàòåð³ òà äèòèíè â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. ²íôîðìàö³þ ùîäî ïðîåêòó ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ www.
likarnya.org.ua.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó, à
òàêîæ çàïèñ íà ó÷àñòü ïðèéìàþòü çà àäðå-
ñîþ: Êè¿â, 04070, Áîðè÷³â Ò³ê, 22-à, e-mail:
dlm_ph@ukraine3000.org.ua

Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â ³ç 17:30

Â³ëüíå â³äâ³äóâàííÿ
Ðàç íà òèæäåíü äëÿ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â ìóçå¿ 
ñòàíóòü áåçêîøòîâíèìè
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Незабаром столичні
ш олярі та ст денти
нарешті побачать, що
"прихов ють" за своїми
стінами м зеї Києва.
Бюджетна омісія Київ-
ради вирішила, що
один день на тиждень
ця п блі а зможе від-
від вати за лади без-
оштовно. Після трива-
ло о об оворення деп -
тати підтримали про-
рам поводження з
відходами. Схвалили
члени омісії та ож за-
ходи профіла ти и тю-
тюнопаління. Наостано
деп тати пообіцяли по-
мір вати над додат о-
вою надбав ою до
зарплат працівни ам
за ладів соціально о
захист .

Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè
ó ñåðåäó ï³äòðèìàëà îäðàçó äâ³
ì³ñüê³ ïðîãðàìè: "ïîâîäæåí-
íÿ ç òâåðäèìè ïîáóòîâèìè
â³äõîäàìè" òà "ïðîô³ëàêòèêà
òþòþíîïàë³ííÿ". Ïåðøà ðîç-
ðàõîâàíà íà 2009—2013 ðîêè.
Îáãîâîðþâàëè ¿¿ äàâíî, õî÷à
ñóòü ïðîñòà — âïðîâàäæåííÿ
ðîçä³ëüíîãî çáîðó ñì³òòÿ, ïî-
áóäîâà ó Êèºâ³ íîâèõ ñì³òòº-
ñïàëþâàëüíèõ çàâîä³â ³ êðàùà
îðãàí³çàö³ÿ ïåðåâåçåííÿ â³ä-
õîä³â.

Á³ëüø³ñòü çàõîä³â ìàþòü ðå-
àë³çóâàòè çà êîøòè ³íâåñòîð³â.
Ìèíóëîãî ðàçó áþäæåòíà êî-
ì³ñ³ÿ äîðó÷èëà âèçíà÷èòè, ÷è
íå ñïðè÷èíèòü öå çðîñòàííÿ
òàðèô³â íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ.
Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Ìàêñèì Áàð³íîâ ïîÿñíèâ, ùî

âäîñêîíàëåííÿ ïîâîäæåííÿ ç
â³äõîäàìè ñïî÷àòêó ñïðè÷è-
íèòü çá³ëüøåííÿ îïëàòè ÷å-
ðåç çíà÷í³ ïî÷àòêîâ³ çàòðàòè,
îäíàê ïîò³ì âèòðàòè çìåí-
øàòüñÿ.

"Ñêàæ³ìî, â ðåçóëüòàò³ ðîç-
ä³ëüíîãî çáèðàííÿ íå òðåáà
áóäå âèòðà÷àòè êîøòè íà óòè-
ë³çàö³þ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè â³äõî-
ä³â, âîíè íàâïàêè ñòàíóòü ö³í-
íèì ðåñóðñîì",— ïîÿñíèâ ÷è-
íîâíèê. Àëå êîíêðåòí³ öèôðè
éìîâ³ðíî¿ çì³íè òàðèô³â ïîêè
ùî íàçâàòè âàæêî.

Ï³äòðèìàëè äåïóòàòè ³
ïðîãðàìó áîðîòüáè ç òþòþ-
íîïàë³ííÿì. Ïðåäñòàâíèêè
ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êàæóòü,
ùî º äâà â³äïîâ³äíèõ çàêî-
íè, äâà ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ç
öüîãî ïðèâîäó, îòæå, ÷àñ

áðàòèñÿ äî ðåàëüíèõ ñïðàâ.
Ïðîãðàìîþ â îñíîâíîìó ïå-
ðåäáà÷åíî ³íôîðìàö³éí³ çà-
õîäè — ïîøèðåííÿ ìàòåð³-
àë³â ïðî øê³äëèâ³ñòü êóð³í-
íÿ òîùî. Ðîçðîáíèêè ïðîñè-
ëè íà 2009—2012 ðîêè ô³-
íàíñóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 1,8
ìëí. ãðí. Ïðîòå áþäæåòíà
êîì³ñ³ÿ âèð³øèëà, ùî öüîãî
ðîêó ïðîãðàìó ô³íàíñóâàòè-
ìóòü â ìåæàõ àñèãíóâàíü íà
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ. Íà íàñòóï-
í³ ðîêè â áþäæåò³ ìîæóòü çà-
êëàñòè îêðåìî êîøòè íà
ïðîãðàìó, ÿêùî äîçâîëÿòü
ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè.

Êîì³ñ³ÿ âçÿëà äî ðîçãëÿäó
ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ íàäáàâêè äëÿ ïðàö³â-
íèê³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó. Öèì ïðîåêòîì ïå-

ðåäáà÷àºòüñÿ çá³ëüøåííÿ
íàäáàâêè ç íèí³øí³õ 20% äî
50%. Öüîãîð³÷ íà äîïëàòè
äëÿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè òà ìå-
äèöèíè ì³ñòî ïåðåäáà÷èëî
570 ìëí. ãðí.

Õî÷óòü çðîáèòè äåïóòàòè
ïîäàðóíîê ³ øêîëÿðàì òà ñòó-
äåíòàì. Íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ ïî-
äàëè ïðîåêò ð³øåííÿ "Ïðî çà-
õîäè ùîäî â³äâ³äóâàííÿ çàêëà-
ä³â êóëüòóðè". Ðîçðîáíèêè
öüîãî ïðîåêòó ââàæàþòü, ùî
ìîëîäü ìàº â³äâ³äóâàòè ìóçå¿
ì³ñòà áåçêîøòîâíî. Ìîâëÿâ,
êâèòîê äëÿ íèõ âñå îäíî êîø-
òóº îäíó ãðèâíþ, à ùîá íà-
äðóêóâàòè éîãî, âèòðà÷àþòü 61
êîï³éêó. Äîçâîëèòè áåçîïëàò-
í³ â³äâ³äèíè ìóçå¿â äëÿ øêî-
ëÿð³â òà ñòóäåíò³â ïëàíóþòü
ðàç íà òèæäåíü

До мистецтва в сіх столичних м зеях дітвора зможе “дотор н тися” безплатно

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Ð³âíó äîðîãó ìàøèíàì
“Êè¿âàâòîäîð” â³äðåìîíòóº 115 âóëèöü

Ç íàñòàííÿì ñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ
óìîâ íà ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ çàêèï³-
ëà ðîáîòà. Ôàõ³âö³ ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð"
ðîçïî÷àëè ðåìîíò ³ ðåêîíñòðóêö³þ íàé-
á³ëüø ïîøêîäæåíèõ àâòîøëÿõ³â. Òàê íà
ñüîãîäí³ âæå îíîâëåíî äîðîæíüîãî ïî-
ëîòíà íà çàãàëüí³é ïëîù³ ïîíàä 
150 òèñ. êâ. ì.

Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
"Êè¿âàâòîäîðó" Ãåîðã³ÿ Ãë³íñüêîãî, ñòàí
ñòîëè÷íèõ äîð³ã ³ç ðîêó â ð³ê ïîã³ðøóº-
òüñÿ. "Íèçüêèé îáñÿã ðåìîíòíèõ ðîá³ò
çà îñòàíí³õ 16 ðîê³â çá³ëüøèâ çíîøå-
í³ñòü äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ,— çàçíà÷èâ
â³í.— Ìàéæå 80 â³äñîòê³â ì³ñüêèõ âó-
ëèöü â³äïðàöþâàëè ï³ñëÿ îñòàííüîãî êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó ÷è ðåêîíñòðóêö³¿
18—20 ³ á³ëüøå ðîê³â. Äëÿ ë³êâ³äàö³¿
ïðîáëåìè óòâîðåííÿ ùîð³÷íèõ âèáî¿í íà
äîðîãàõ ïîòð³áíî ïðîâåñòè ïîíîâëåííÿ
âåðõíüîãî øàðó àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-

êðèòòÿ çà ðàõóíîê êàï³òàëüíîãî ÷è íè-
í³øíüîãî ðåìîíòó". Â³í äîäàâ, ùî çà
îñòàíí³ 10 ðîê³â êàï³òàëüíèé ðåìîíò âè-

êîíàíî íà ïëîù³ 2598 òèñ. êâ. ì, à ùå
16087 òèñ. êâ. ì ïîòðåáóþòü òàêîãî âòðó-
÷àííÿ.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ãîëîâíèé
³íæåíåð ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" Âàñèëü
Ìåëüíè÷åíêî, íèí³øíüîãî ðîêó â ñòî-
ëèö³ áóäå â³äðåìîíòîâàíî àñôàëüòîáå-
òîííå ïîêðèòòÿ íà çàãàëüí³é ïëîù³ ïðè-
áëèçíî 700 òèñ. êâ. ì. Íà öå ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî 97,4 ìëí ãðí.
Çàãàëîì ïîòð³áíî â³äðåìîíòóâàòè 115
âóëèöü, ðîçòàøîâàíèõ ó âñ³õ 10 ðàéîíàõ
ñòîëèö³

№ п/п Назва об`є та Термін ви онання робіт

1 Південний мостовий перехід через Дніпро Червень-вересень 2009 ро

2 Проспе т Голосіївсь ий Травень-липень

3 Проспе т Бажана Травень-червень

4 Проспе т Генерала Ват тіна Липень-вересень

5 Проспе т Броварсь ий Травень-липень

6 Проспе т Героїв Сталін рад Травень-серпень

7 Проспе т Правди Травень-липень

8 Проспе т Повітрофлотсь ий Травень-серпень

9 Проспе т Перемо и Травень-серпень

10 Б львар Тараса Шевчен а Травень-червень

Ïðîñïåêò Ïåðåìîãè â³äðåìîíòóþòü äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Майже 80 відсот ів столичних дорі потреб ють оновлення. Фахів-
ці "Київавтодор " вже розпочали масштабні ремонтні роботи.
Упродовж найближчо о тижня працюватим ть на б льварі Шевчен-
а, проспе тах 40-річчя Жовтня та Правди, в лиці Василен а. За-
алом 2009 році в місті б де замінено асфальтобетонне по риття
на 115 в лицях столиці.
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Ãîò³âêà 
ë³ïøà 
çà â³ðòóàëüí³
ãðîø³
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Чом ми витрачаємо часом
оштів більше,
ніж потрібно, не п ючи
фа тично нічо о?

— Ó â å ñ ü
ñåêðåò ó “äè-
ÿâîëüñüêîìó”
âèíàõîä³ áàí-
ê³ð³â — êðå-
äèòí³é êàðòö³.
Ìàñîâå ðîç-
äàâàííÿ êðå-
äèòíèõ êàð-
òîê, ÿêå ñïîñ-
ò å ð ³ ã à ë î ñ ü
îñòàíí³ì ÷à-
ñîì â Óêðà¿í³,
ìàº ï³ä ñîáîþ
ãëèáîêó òà
ïîòàºìíó ìå-
òó, ïðî ùî ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè íàâ³òü íå
çäîãàäóþòüñÿ. Íàñïðàâä³ çàâäàííÿ êðåäèò-
íèõ êàðòîê — àáñòðàãóâàòè ëþäåé (ñïîæè-
âà÷³â) â³ä ãîò³âêîâèõ ãðîøåé. Áàíêàì, ÿñ-
íà ð³÷, öå âèã³äíî — âîíè ìàþòü êîì³ñ³þ
â³ä çíÿòòÿ êîøò³â ÷åðåç áàíêîìàòè, áåðóòü
ïëàòó çà îáñëóãîâóâàííÿ êàðòêè. Îäíå ñëî-
âî, äëÿ íèõ ïåðåâàã áàãàòî. Àäæå òåïåð ãðî-
ø³ âèëó÷àþòü ³ç ãîò³âêîâîãî îá³ãó òà ïðî-
âîäÿòü ÷åðåç áàíêè. ßêùî ðàí³øå â ìàãà-
çèíàõ âè çà ïîêóïêó, îáðàçíî êàæó÷è, ïëà-
òèëè ãîò³âêîþ îäíó ãðèâíþ, òî òåïåð öÿ
ñóìà ï³ñëÿ êîì³ñ³¿ ñòàíîâèòü óæå 85 êîï³-
éîê. Ðåøòó îòðèìàâ áàíê³ð — í³áèòî çà õî-
ðîøèé ñåðâ³ñ. Îäíàê â óìîâàõ êðèçè òàê³
îïåðàö³¿ “âèõîäÿòü” áîêîì. Àáñòðàãîâàí³
â³ä ãîò³âêè, ëþäè íå â³ä÷óâàþòü, ñê³ëüêè
ðåàëüíî âèêîðèñòîâóþòü êîøò³â, à òîìó âè-
òðà÷àþòü á³ëüøå, í³æ “æèâèõ” ãðîøåé, çà
ÿêèìè á³ëüøå êîíòðîëþ. Òîæ ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî òèñÿ÷à ãðèâåíü íà êàðòö³ ìàº ìåí-
øó âàðò³ñòü, àí³æ òàêà æ ñóìà ó âàøîìó ãà-
ìàíö³. Àäæå êîëè âè áà÷èòå êóïþðè òà íè-
ìè ðîçðàõîâóºòåñÿ, ó âàø³é ãîëîâ³ ñïðàöüî-
âóº “êàëüêóëÿòîð”: ãðîø³ âèòðà÷åíî, ïî-
òð³áíî îáìåæèòè ïîêóïêè”. À ç â³ðòóàëü-
íèìè êîøòàìè âè ëåãøå é øâèäøå ðîçëó-
÷àºòåñÿ, ùî çàãàíÿº âàñ ó áîðãè òà çìóøóº
áðàòè âñå íîâ³ é íîâ³ êðåäèòè. Öå æ ñâîºþ
÷åðãîþ ïðèçâîäèòü äî çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ
ïðîáëåì ó ãðîìàäÿí òà êàòàñòðîô. Òîìó ñà-
ìå òåïåð â óìîâàõ êðèçè, êîëè âè çíàºòå,
ùî îñîáëèâèõ ãðîøîâèõ ïîòîê³â ó âàñ íå-
ìàº, îáìåæòå ñâî¿ ðîçðàõóíêè êðåäèòíèìè
êàðòêàìè — çìîæåòå çàîùàäèòè íàñïðàâä³
äî 30 â³äñîòê³â, êàðòêè ò³ëüêè ö³ êîøòè
“ç’¿äàþòü”, âàì íå äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè áàí-
êó. Îêð³ì òîãî, ñêëàäàéòå ïåðåä ïîõîäîì ó
ìàãàçèí êîíêðåòíèé ïåðåë³ê òîãî, ùî õî-
÷åòå êóïèòè. Âðÿòóâàòè ñèòóàö³þ äîïîìî-
æå òàêîæ âåäåííÿ ÷³òêîãî ô³íàíñîâîãî ïëà-
íó â ñ³ì’¿, çîêðåìà ðîçðàõîâóéòå áþäæåò íà
íàñòóïí³ ì³ñÿö³ òà íàéáëèæ÷èõ ï³âðîêó. Òà-
êèì ÷èíîì âè óíèêíåòå ïåðåâèòðàò, ëèøå
çà òàêî¿ óìîâè ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ êàðò-
êàìè
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Îëåêñ³é ÏÀÂËÅÍÊÎ: “2009 ð³ê îá³öÿº
áóòè íåïðîñòèì äëÿ ðèíêó
ðèòåéëó”
Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Ôîêñòðîò. Òåõí³êà äëÿ äîìó”
ïðî äèíàì³êó ðèíêó ðèòåéëó ñòîëèö³ òà êðà¿íè â ö³ëîìó
За даними аналіти ів рин ри-
тейл , роздрібні мережі мо-
ж ть, за підс м ами цьо о ро ,
одержати на 50 % менше ош-
тів, ніж 2008 році. Це не мо-
же не позначитися я на стані
о ремих равців роздрібно о
рин , та і в цілом на тенден-
ціях та динаміці рин ритейл .
З о ляд на це, за словами
е спертів, після ризи на рин
за ріпляться найбільші тор о-
вельні мережі, я і вчасно опти-
міз вали витрати та всіма сила-
ми наразі нама аються трима-
тися на рин . Про перспе тиви
розвит сит ації на рин ри-
тейл "Хрещати " розповів е-
рівни однієї з найбільших ме-
реж поб тової техні и та еле -
троні и раїни.

— Ùî íàðàç³ â³äáóâàºòüñÿ íà ðèíêó ïîáó-
òîâî¿ òåõí³êè òà åëåêòðîí³êè? ×è çíèæóþ-
òüñÿ îáñÿãè ïðîäàæ³â?

— Ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó ñêëàäíà, ïðîòå íå
º êðèòè÷íîþ. Ìåðåæ³ íàìàãàþòüñÿ ³íòåí-
ñèô³êóâàòè ïðîäàæ³, ï³äâèùèòè åôåêòèâ-
í³ñòü ðîáîòè êîæíîãî òîðãîâåëüíîãî îá’-
ºêòà. Êîí’þíêòóðà ðèíêó íàðàç³ òàêà, ùî
êîíêóðåíö³ÿ â îñíîâíîìó ò³ëüêè â ö³í³.
Òîìó ìåðåæà “Ôîêñòðîò. Òåõí³êà äëÿ äî-
ìó” ñòåæèòü çà òèì, ùîá ïðîïîíóâàòè òî-
âàð çà íèçüêèìè ö³íàìè. Äëÿ öüîãî çàïóñ-
êàþòü àêö³¿, âèã³äí³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ äàþòü
çìîãó ïîêóïöþ âèáðàòè ïîäàðóíîê íà ïåâ-
íèé â³äñîòîê â³ä âàðòîñò³ ïîêóïêè. Êðèçà
ïîçíà÷èëàñÿ íàñàìïåðåä íà ïðîäàæàõ ó
êðåäèò. Íàðàç³ ñïîæèâà÷³, ÿê³ ïëàíóâàëè
êóï³âëþ òåõí³êè â êðåäèò, àáî â³äìîâëÿþ-
òüñÿ â³ä òàêèõ ïîêóïîê, àáî êóïóþòü çà ãî-
ò³âêîâ³ êîøòè òåõí³êó ñåðåäíüîãî òà áþ-
äæåòíîãî êëàñó. ×åðåç öå ñïîñòåð³ãàºìî
ïàä³ííÿ ïîïèòó íà òåõí³êó ïðåì³óì-êëàñó
òà çìåíøåííÿ ñóìè ñåðåäíüîãî ÷åêà. ª ï³ä-
ñòàâè ââàæàòè, ùî íà ðèíêó ïîáóòîâî¿ òåõ-
í³êè ñòàíóòü ïîïóëÿðíèìè äåøåâ³ êèòàé-
ñüê³ òîâàðè.

— ×è ñêîðîòèëèñÿ ïðîäàæ³ çà ãîò³âêîâ³
êîøòè ç îãëÿäó íà ïåðåîð³ºíòàö³þ ïîïèòó?

— Ïðîäàæ³ çà ãîò³âêó ñêîðîòèëèñÿ íàáà-
ãàòî ìåíøå. Òàêà äèíàì³êà ïðîñòåæóºòüñÿ
â ð³çíèõ ñåãìåíòàõ ðèíêó. Ïðè öüîìó ïðî-
äàæ³ êðóïíîïîáóòîâî¿, äð³áíîïîáóòîâî¿
òåõí³êè, òîâàð³â, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèãîòó-
âàííÿì ¿æ³, âïàëè íàáàãàòî ìåíøå, í³æ îá-
ñÿãè ïðîäàæó òîâàð³â, áåç ÿêèõ ñïîæèâà÷
ìîæå îá³éòèñÿ. Â öèõ óìîâàõ êîìï’þòåð,
ìîá³ëüíèé òåëåôîí àáî íîâèé ñó÷àñíèé
òåëåâ³çîð íå º æèòòºâî íåîáõ³äíèìè ïðåä-
ìåòàìè â ïîáóò³. Âàæ÷å, íàïðèêëàä, îá³é-
òèñÿ â ïîáóò³ áåç ãàçîâî¿ ïîâåðõí³, õîëî-
äèëüíèêà ÷è ì’ÿñîðóáêè. 2009 ð³ê îá³öÿº
áóòè íåïðîñòèì äëÿ ðèíêó ðèòåéëó. Îäíàê
íàâ³òü â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè òîðãî-
âåëüíà ìåðåæà ïîâèííà ïðàöþâàòè ç ìàê-
ñèìàëüíîþ åôåêòèâí³ñòþ. Êîìïàí³ÿ
“Ôîêñòðîò. Òåõí³êà äëÿ äîìó” ì³í³ìàë³çóº
íàñë³äêè êðèçè òà âñ³ ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ðè-
çèêè çà ðàõóíîê îïòèì³çàö³¿ ñêëàäñüêèõ çà-
ïàñ³â òà âèòðàòíèõ ñòàòåé. Âàæêî íàðàç³
ñïðîãíîçóâàòè ðîçâèòîê íà 2009 ð³ê. Äîêè
íå ñòàá³ë³çóºòüñÿ ô³íàíñîâèé ñåêòîð ó ñâ³-
ò³ òà êðà¿í³, ïðî ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ íà
ãîñïîäàðñüêîìó ðèíêó ãîâîðèòè íå âàðòî.
Çà òàêèõ óìîâ ìåðåæ³ ïðîäîâæóâàòèìóòü
äîòðèìóâàòèñÿ ñòðàòåã³é âèæèâàííÿ. Ð³ê
áóäå âàæêèì ÿê äëÿ êë³ºíò³â, òàê ³ äëÿ ìå-
ðåæ. Ìåíøå ïîñòðàæäàþòü êîìïàí³¿, ÿê³
çàä³ÿí³ â õàð÷îâ³é ãàëóç³ òà â÷àñíî ñêîðî-
òèëè ðîçâèòîê, à òàêîæ íå ìàþòü ñåðéîç-
íî¿ çàêðåäèòîâàíîñò³. Çãîäîì íà ðèíêó çà-

ëèøàòüñÿ ëèøå “ñèëüí³” ðîçäð³áí³ ìåðå-
æ³. Âñå çàëåæèòü â³ä çàïàñó ì³öíîñò³ êîì-
ïàí³é, îñîáëèâî â³ä ¿õíüî¿ ô³íàíñîâî¿ ñò³é-
êîñò³.

— ×è âïàëè ïðîäàæ³ â ñåãìåíò³ êîìï’þòåð-
íî¿ òåõí³êè, òà íàñê³ëüêè?

— Êîìï’þòåðíà òåõí³êà — öå ³íâåñòèö³ÿ
â çíàííÿ òà ðîçâèòîê. ßê ³ áàãàòî ³íøèõ òî-
âàð³â, öå íå ïðîäóêò ïåðøî¿ ïîòðåáè. Òî-
ìó ïàä³ííÿ ïðîäàæ³â êîìï’þòåðíî¿ òåõí³-
êè îá´ðóíòîâàíå.

— ×è â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³ ³íôîðìàö³ÿ, ùî
íàñïðàâä³ îêðåì³ ñåãìåíòè êîìï’þòåðíî¿ òåõ-
í³êè äåìîíñòðóþòü çðîñòàííÿ ïðîäàæ³â (çîê-
ðåìà íîóòáóê³â)?

— Òàê, ëåïòîïè ÷àñòêîâî çàì³íþþòü ñòà-
ö³îíàðí³ ñèñòåìè, òîáòî äåñêòîïè, ³ öå íîð-
ìàëüíèé ïðîöåñ åâîëþö³¿ êîìï’þòåðíî¿
òåõí³êè. Íèí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðîäàæ³â íî-
óòáóê³â äî äåñêòîï³â ó ìåðåæ³ “Ôîêñòðîò.
Òåõí³êà äëÿ äîìó” ñòàíîâèòü 70/30.

— ßêà íàðàç³ ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ êîì-
ïàí³¿ çà óìîâ íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿ â åêîíîì³-
ö³ êðà¿íè?

— Ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèì äëÿ êîìïàí³¿ º
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðàö³ ìàãàçèí³â
òà óòðèìàííÿ ÷àñòêè ðèíêó. Íà ñüîãîäí³
êîìïàí³ÿ ïîñ³äàº 20 â³äñîòê³â ðèíêó. Åêñ-
ïåðòè êîìïàí³¿ ïðîàíàë³çóâàëè åôåêòèâ-
í³ñòü ðîáîòè òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â ìåðå-
æ³. Ïðè÷îìó óìîâè ðîáîòè êîæíîãî ìàãà-
çèíó îáãîâîðþâàëè ³íäèâ³äóàëüíî. Äåòàëü-
íî àíàë³çóâàëè äîõ³äí³ òà âèäàòêîâ³ ñòàòò³
êîæíîãî ìàãàçèíó, âêëþ÷àþ÷è ïîò³ê â³ä-
â³äóâà÷³â, ðîçòàøóâàííÿ òà ðîáîòó êîíêó-
ðåíò³â, ÿêèé äîö³ëüíèé ð³âåíü îðåíäè òà ÷è
º ó â³äïîâ³äíèõ ì³ñòàõ ïðèâàáëèâ³ø³ ðîç-
òàøóâàííÿ. Êîìïàí³ÿ óõâàëèëà ð³øåííÿ çà-
êðèòè íååôåêòèâí³ ñóïåðìàðêåòè “Ôîêñ-
òðîò” â Óêðà¿í³, ùî ñïðè÷èíåíî ïàä³ííÿì
ïîïèòó òà ÿê íàñë³äîê — ïàä³ííÿì ïðîäà-
æ³â. Ùîäî ïëàí³â ñòîñîâíî â³äêðèòòÿ íî-

âèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê, òî ¿õ í³õòî íå ñêà-
ñîâóâàâ. Êîìïàí³ÿ ðîçâèâàº é ³íø³ ðîçäð³á-
í³ ìåðåæ³, îäíàê ïëàíè ùîäî â³äêðèòòÿ íî-
âèõ ñóïåðìàðêåò³â ñêîðåãîâàíî â á³ê çìåí-
øåííÿ.

— ßê ïîçíà÷èëàñÿ êðèçà íà êðåäèòíîìó
ðèíêó êðà¿íè òà íà ìàðêåòèíãîâ³é ñòðàòåã³¿
ìåðåæ?

— Îñê³ëüêè âèäà÷ó ñïîæèâ÷èõ êðåäèò³â
îáìåæåíî, êîìïàí³ÿ “Ôîêñòðîò. Òåõí³êà
äëÿ äîìó” ïðàöþº íà ïðîäàæàõ çà ãîò³âêî-
â³ êîøòè. Ìåðåæà ïðîïîíóº òîâàð çà çíà÷-
íî íèæ÷èìè ö³íàìè. Êîìïàí³ÿ “Ôîêñòðîò”
âõîäèòü äî çàêóï³âåëüíîãî àëüÿíñó ç ðîñ³é-
ñüêèì ðèòåéëåðîì “Òåõíîñèëà”, ùî äàº
çìîãó çàêóïîâóâàòè òîâàð çà íèæ÷èìè ö³-
íàìè, í³æ ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè êîíêó-
ðåíòè, ùî ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ê³íöåâó
ö³íó. Ùîá äèâåðñèô³êóâàòè àñîðòèìåíò,
êîìïàí³ÿ òàêîæ ïëàíóº ïðîñóâàòè âëàñí³
òîðãîâåëüí³ ìàðêè Delfa (âåíòèëÿòîðè é
êîíäèö³îíåðè) òà Bravis (ïåðñîíàëüí³ êîì-
ï’þòåðè, òåëåâ³çîðè, DVD-ïëåºðè òà äî-
ìàøí³ ê³íîòåàòðè). Ùîäî öèõ áðåíä³â, êîì-
ïàí³ÿ ìîæå êîíòðîëþâàòè âèðîáíèöòâî,
ïîñòà÷àííÿ ³, â³äïîâ³äíî, ö³íîóòâîðåííÿ.
Îñòàíí³é ôàêòîð º äóæå âàæëèâèì, òîìó
ùî ö³íè íà òåõí³êó ïîñòà÷àëüíèê³â-³ìïîð-
òåð³â ìîæóòü çðîñòàòè. Âëàñí³ òîðãîâåëüí³
ìàðêè äàþòü çìîãó êîìïàí³¿ çáåð³ãàòè âè-
ã³äí³ ïðîïîçèö³¿ ó âñ³õ òîâàðíèõ ãðóïàõ òà
ö³íîâèõ ñåãìåíòàõ.

— ×è áî¿òüñÿ “Ôîêñòðîò” ïåðåôîðìàòó-
âàííÿ ðèíêó íà êîðèñòü êîíêóðåíò³â?

— Êîìïàí³ÿ º ë³äåðîì íà ðèíêó ïîáóòî-
âî¿ òåõí³êè òà åëåêòðîí³êè. ×àñòêà ðèíêó
ìåðåæ³ ñòàíîâèòü 20 â³äñîòê³â. Ó êîìïàí³¿
âåëèêèé çàïàñ ì³öíîñò³ òà ÷óäîâà ðåñóðñ-
íà áàçà, ùî âèã³äíî âèä³ëÿº ¿¿ ñåðåä êîí-
êóðåíò³â

Розмовляв Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Головне правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
висловлює либо е співч ття рідним і

близь им з привод тяж ої втрати смерті
АНТКІВА Зіновія-Бо дана Бо дановича —

народно о артиста У раїни, видатно о
хорово о дири ента с часності, незмінно о

ба аторічно о х дожньо о
ерівни а-дире тора М ніципальної

а адемічної чоловічої хорової апели
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Ñâ³òëàíà ÁÀÒÈÙÅÂÀ: “Ñòàòè áëàãîä³éíèêîì
ìîæíà, ³ íå ìàþ÷è âåëèêèõ ãðîøåé”
Ó÷àñíèöÿ áëàãîä³éíîãî “Òåàòðó ñîíöÿ” ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” 
ïðî ä³ÿëüí³ñòü òåàòðó òà ïðî òå, ÿê ìîæíà äîïîìîãòè ñèðîòàì

— Îòîæ, ïî÷í³ìî ç ïåðåä³ñòîð³¿.
ßê âèíèê “Òåàòð ñîíöÿ”?

— Áóëî öå íàïðèê³íö³ 2007 ðî-
êó. Ç³áðàëèñÿ àáñîëþòíî íåçíà-
éîì³ ëþäè, ïîïåðåäíüî äîìîâèâ-
øèñü ïðî çóñòð³÷ ÷åðåç ²íòåðíåò.
Íàñ òîä³ ïðèéøëî ÷îòèðè ä³â÷è-
íè. ² êîæíà íà òîé ìîìåíò óæå
äàâíî âèíîøóâàëà äóìêó ïðî òå,
ùî òðåáà ÿêîñü äîïîìàãàòè ñèðî-
òàì. Ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ ìè îá-
ãîâîðèëè ðîë³, âèð³øèëè, õòî ïè-
øå òåêñòè, ñöåíàð³¿. Òàê, çà äâà
òèæí³ ìè ïîñòàâèëè ïåðøèé ñïåê-
òàêëü “Ìàäàãàñêàð: ó ïîøóêàõ Íî-
âîãî ðîêó!”, âëàñíîðó÷ çðîáèëè
êîñòþìè... ³ ïî¿õàëè äî Ôàñòîâà.
Çíàºòå, òåàòð äëÿ äåÿêèõ äèòáó-
äèíê³â, äå ä³òè âçàãàë³ ìàéæå í³-
êóäè íå âè¿æäæàþòü,— öå âçàãàë³
ùîñü íåçâè÷àéíå.

— ² ÿê ðîçâèâàâñÿ âàø òåàòð çà
òîé ÷àñ, ùî ìèíóâ?

— Òåïåð íàñ óæå äåñÿòåðî “ïî-
ñò³éíèõ”. Ïëþñ — ùå ç äåñÿòîê
“íåïîñò³éíèõ”. Çà ðàõóíîê öüîãî
äëÿ íàøî¿ íîâî¿ âèñòàâè ìè çìîæå-
ìî çðîáèòè äâà âçàºìîçàì³íí³ ñêëà-
äè òðóïè, áî âñÿêå, çíàºòå, áóâàº.

— À ùî ç ðåïåðòóàðîì?
— Â³í ïîêè, íà æàëü, ìàëåíü-

êèé. Ó íàñ äâà ñïåêòàêë³ — “Ìà-
äàãàñêàð: ó ïîøóêàõ Íîâîãî ðî-
êó!” òà “Ìîðñüêà áðàò³ÿ”. Íàø³
âèñòàâè çàâæäè ì³ñòÿòü ÿê³ñü êîí-
êóðñè äëÿ ä³òëàõ³â, àáè ò³ íå ëè-
øàëèñÿ ïðîñòî ïàñèâíèìè ãëÿäà-
÷àìè. Òåàòð ðîçãëÿäàº âèñòàâó ÿê
ì³ñòîê äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç öèìè
õëîï÷èêàìè òà ä³â÷àòêàìè. Íàðà-
ç³ ç³ ñâî¿ìè âèñòàâàìè ìè ïîáó-
âàëè â Æèòîìèðñüê³é, Ïîëòàâ-

ñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é òà Êè¿âñüê³é
îáëàñòÿõ.

— “Òåàòð ñîíöÿ” ¿çäèòü äî îäíèõ
³ òèõ ñàìèõ äèòáóäèíê³â ÷è äî ð³ç-
íèõ?

— Ìè íàìàãàºìîñÿ â³äâ³äóâàòè
ð³çí³ ñèðîòèíö³, àáè äî íàñ ïðè-
ºäíóâàëèñÿ âñå íîâ³ é íîâ³ ëþäè.
Àäæå òàê áàãàòî ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü
äîïîìîãòè ñèðîòàì, ïðîòå íå çíà-
þòü, ÿê öå çðîáèòè. Äåÿê³ æ ç íèõ
ïîìèëêîâî ââàæàþòü, ùî ÿêùî ó
íèõ íåìàº âåëèêèõ ãðîøåé, òî âî-
íè íå ï³äõîäÿòü íà ðîëü áëàãîä³é-
íèêà. À òóò æå æ ð³÷ íå â ãðîøàõ.
Äî öèõ ä³òëàõ³â òðåáà ïðîñòî ïðè-
¿æäæàòè.

— À ÿê æå òîä³ ç ïîäàðóíêàìè òà
³íøèìè ìàòåð³àëüíèìè áëàãàìè?

— Íàñïðàâä³ äëÿ íàñ — öå äóæå
áîëþ÷å ïèòàííÿ. Áî êîëè ïðè¿æä-
æàºø äî äèòáóäèíêó, òî íàäçâè-
÷àéíî ÿñêðàâî â³ä÷óâàºø, ùî ö³
ä³òè â³ä òåáå ÷îãîñü ÷åêàþòü. Ïðè-
÷îìó ñàìå ìàòåð³àëüíîãî. Çâ³ñíî,
ó íàñ áóëè ³ç ñîáîþ ïîäàðóíêè.
Ïðîòå öå âñå îäíî — íå çîâñ³ì
ïðàâèëüíî. Ö³ ä³òè, áóâà, íàâ³òü
ñïåðå÷àþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ÷åðåç òå,
êîãî ç íàñ íàçâàòè ÷è¿ì ñïîíñî-
ðîì. Òà é ³íîä³ â ¿õí³õ ðîçìîâàõ
ìîæíà ïî÷óòè: “Ïåðåä âàìè äî íàñ
óæå ïðè¿æäæàëè ñïîíñîðè...”. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî ðîçóì³ºø, ùî òè äëÿ
íèõ — ïðîñòî ÷åðãîâèé ìåöåíàò.
Ìè íàâ³òü ï³ñëÿ öüîãî ïåðåñòàëè
äàâàòè ïîäàðóíêè â êîíêóðñàõ.
Óçàãàë³ âèð³øèëè íå ïðèâ’ÿçóâàòè
ñâîþ âèñòàâó äî ïîäàðóíê³â, à â³ä-
äàâàòè âñå, ùî ïðèâåçëè, ïîò³ì —

÷åðåç âèõîâàòåë³â ³ ïðàö³âíèê³â çà-
êëàäó. Ðîçóì³þ, ùî öèõ ä³òëàõ³â
øêîäà, ³ âñå-òàêè òðåáà âèáèòè â
ñîá³ îöþ æàë³ñòü, áî íà æàëîñò³
í³÷îãî íå ïîáóäóºø. Öå — ðóéí³â-
íà ñèëà. Òðåáà ñòàâàòè ñèðîò³ òî-
âàðèøåì, à íå ãàìàíöåì.

— Õòî æ òîä³ âèíåí ó òîìó, ùî
âèõîâàíö³ äèòáóäèíê³â ñàìå òàê
ñïðèéìàþòü âàñ òà ³íøèõ áëàãîä³é-
íèê³â?

— Ãàäàþ, ³ ñèñòåìà âèííà, ³ ñà-
ì³ ëþäè. Ïîäèâ³òüñÿ õî÷à á, ÿê äå-
ÿê³ ëþäè äàþòü ìèëîñòèíþ æåáðà-
êîâ³: îäí³ — àáñîëþòíî âèâàæåíî,
âèñëóõàâøè éîãî, ïðîòå ³íø³, ³ ¿õ
á³ëüø³ñòü,— ïðîñòî ä³ñòàþòü äð³á’ÿ-
çîê ³, íàâ³òü íå çàìèñëþþ÷èñü,
ñèïëþòü éîìó â êèøåíþ. Ìîâëÿâ,
â³ä÷åïèñÿ. Òàê ñàìî ³ ó ñòàâëåíí³
äî ñèð³ò. ¯ì äàðóºø ïîäàðóíêè, à
âîíè íå áà÷àòü, çâ³äêè öå âñå áå-
ðåòüñÿ, çà ÿê³ ãðîø³ êóïóºòüñÿ, òà
ÿê ö³ ãðîø³ çàðîáëÿþòüñÿ. Îäÿã ñè-
ðîò³ äàþòü, ¿æó — òåæ äàþòü. Âî-
íè çâèêàþòü äî òàêîãî ñïîñîáó
æèòòÿ — çàâæäè ò³ëüêè áðàòè. Îò ³
âèõîäÿòü ç äèòáóäèíêó àáñîëþòíî
íåïðèñòîñîâàíèìè äî æèòòÿ.

— À ÿê òîä³ çíàõîäèòè ç öèìè
ä³òüìè ñï³ëüíó ìîâó, ÿêùî ìè äëÿ
íèõ — àáî ñïîíñîðè, àáî æ ïðîñòî
÷óæ³ ëþäè?

— Òàê, ç íèìè, ä³éñíî, äóæå
ñêëàäíî. Òóò, ÿê íà ìåíå, íàé-
âàæëèâ³øå — íå ðîáèòè ð³çíèö³
ì³æ äèòèíîþ-ñèðîòîþ ³ äèòè-
íîþ, ÿêà âèõîâóºòüñÿ â ñ³ì’¿. Âî-
íè æ òàê³ ñàì³ ä³òè, ÿê ³ ³íø³:
ïðèì³ðîì, ÿêùî îòðèìàâ “ï’ÿ-
ò³ðêó”, òî íåþ îáîâ’ÿçêîâî õî-
÷åòüñÿ ïîõâàëèòèñÿ. Çâ³ñíî, ñè-

ðîòàì ³ ïîõâàëèòèñÿ íåìàº ïåðåä
êèì. ² âñå æ º ìè — âîëîíòåðè.
Ìè õâàëèìî ¿õ çà áóäü-ÿê³ ¿õí³
äîñÿãíåííÿ, íàâ³òü íàéìåíø³.
Ë³ïøîãî ñòèìóëó äëÿ íèõ íåìàº.
Êð³ì öüîãî, âîíè ñòðàøåííî
ëþáëÿòü ïîêàçóâàòè íàì óñå, ùî
â íèõ º: ñâîþ ê³ìíàòó, ðå÷³ àáî
ÿê³ñü âèðîáè. Êîëè æ ñèðîòè
çîâñ³ì í³÷îãî íå õî÷óòü ðîçïîâ³-
äàòè, òî öå ãåòü çîâñ³ì íå îçíà-
÷àº, ùî âîíè íå ÷óþòü íàñ. Òî-
ìó — ç íèìè îáîâ’ÿçêîâî òðåáà
ãîâîðèòè.

— Íàïåâíî, âñ³ ö³ ïî¿çäêè ç âè-
ñòàâàìè òà ïîäàðóíêàìè íåäåøåâî
îáõîäÿòüñÿ âàøîìó òåàòðó?

— Ñïðàâä³ çðîáèòè íîâèé
ñïåêòàêëü: ïîøèòè êîñòþìè, çðî-
áèòè ãàðí³ äåêîðàö³¿ — öå äîðî-
ãî. Íà ùàñòÿ, íàì õî÷ ç ôîíîãðà-
ìàìè ïîùàñòèëî. Ìè çàïèñóºìî
¿õ áåçêîøòîâíî. Ç ïîäàðóíêà-
ìè — òåæ âàæêî. Êóïóºìî óñå öå
“â ñêëàä÷èíó”. Òîìó ó “Òåàòð³
ñîíöÿ” âæå âñ³ óñ³ì äàâíî âèíí³
ãðîø³. Òàê ³ æèâåìî. Ïðîòå ìè
çâåðòàëèñÿ ³ ïðîäîâæóºìî çâåðòà-
òèñÿ äî ñïîíñîð³â. Õî÷à â³äãóê
äóæå ñëàáêèé. Êîëè êàæåø, ùî
çáèðàºø ãðîø³, àáè ïîñòàâèòè
âèñòàâó äëÿ ñèð³ò, òî öå äëÿ íèõ
çâó÷èòü íåïåðåêîíëèâî. Îõî÷³øå
äàþòü ãðîø³ ñàìå íà öóêåðêè äëÿ
ñèð³ò. À õ³áà ñèðîòàì òàê ïîòð³á-
í³ ò³ öóêåðêè? Ïðàâèëüí³øå, êî-
ëè ðîçóì³ºø, ùî ìàòåð³àëüíå äëÿ
íèõ — öå íå ïåðøî÷åðãîâå. Òàêå
ðîçóì³ííÿ, íà æàëü, ïðèõîäèòü
ëèøå çãîäîì

Під от вала
Людмила КОЛБ,

спеціально для “Хрещати а”

— Ìàð³éêî, ÿ ðîçóì³þ, ùî íà âñå âîëÿ Áî-
æà, ïðîòå çðîçóì³é, ìåí³ ³íøî¿ âîë³, í³æ
æèòòÿ ìîº¿ äèòèíè, íåïîòð³áíî,— íàáëè-
æàþ÷èñü, ÿ âèïàäêîâî ïî÷óëà óðèâîê ç òå-
ëåôîííî¿ ðîçìîâè Àí³íî¿ ìàìè ²ðèíè. Âî-
íà ðîçìîâëÿëà ç ÿêîþñü ðîäè÷êîþ, ðîçïî-
â³äàþ÷è îñòàíí³ íîâèíè ïðî ñâîþ äîíþ.
Òàê ÿ ³ ä³çíàëàñÿ, ùî â Àí³ — äðóãèé
íàäðàíí³é íåéðîðåöèäèâ ç óðàæåííÿì öåí-
òðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. ßê êàæå ìàìà
²ðà, ë³êàð³ ëèøå ðîçâîäÿòü ðóêàìè, áî í³-
õòî ç íèõ íå ìîæå çðîçóì³òè ³ ïîÿñíèòè ìà-
ì³ ³ òàòîâ³ Àí³, ÷îìó ¿õíÿ äîíüêà âòðåòº ìàº
ïåðåæèòè îíêîñòðàõ³òòÿ.

Äî îíêîâ³ää³ëåííÿ “Îõìàòäèòó” Àíÿ ïî-
òðàïèëà ç ä³àãíîçîì ãîñòðèé ë³ìôîáëàñò-
íèé ëåéêîç ùå âçèìêó 2007 ðîêó. Òå, ùî äî-
âåëîñÿ òîä³ ïåðåæèòè, ìàìà ²ðèíà çãàäóº
çîâñ³ì íåîõî÷å, íàìàãàþ÷èñü íå ï³ä³éìàòè
³ íå âîñêðåøàòè âñå ó ñâî¿é ïàì’ÿò³: õ³ì³¿,
ñëüîçè, á³ëü, íóäîòó ³ ñìåðò³ ä³òëàõ³â äîâêî-
ëà. Ïðîòÿãîì óñüîãî öüîãî ÷àñó ä³â÷èíêà ç
ìàìîþ ïðîùàëèñÿ ç â³ää³ëåííÿì óæå äâ³÷³.
² êîæíîãî ðàçó, çãàäóº ²ðèíà, ïîâåðòàþ÷èñü
äîäîìó, âîíè ñïîä³âàëèñÿ, ùî ïðîùàþòüñÿ
íàçàâæäè. Ïðîòå êîæí³ ÷åðãîâ³ äîìàøí³ êà-
í³êóëè áóëè äóæå íåäîâãèìè. Òîìó òåïåð, ç
äðóãèì ðåöèäèâîì, êàæå ìàìà, óñå íàáàãà-
òî ñåðéîçí³øå ³ ñêëàäí³øå.

— Ï³ñëÿ ïåðøîãî ðåöèäèâó, òîáòî ç áå-
ðåçíÿ ïî ëèñòîïàä 2008 ðîêó, ìîÿ Àíÿ ïðîé-
øëà 10 (!) áëîê³â ³íòåíñèâíî¿ õ³ì³¿ òà 10 ñå-
àíñ³â îïðîì³íåííÿ. Âè ò³ëüêè óÿâ³òü ñîá³ —
âîíî íå ïîä³ÿëî. Ìåí³ ñòðàøíî íàâ³òü ïî-
äóìàòè, ùî áóäå äàë³.— êàæå ²ðèíà. — Äâà
ðîêè áåçïåðåðâíî¿ õ³ì³¿ äëÿ ìàëåíüêî¿ ä³â-
÷èíêè. Ïî-ìîºìó, öå âæå çàáàãàòî. ß ïðîñ-
òî íå ìîæó á³ëüøå ¿¿ ìó÷èòè.

Âîëîíòåðè íàçèâàþòü Àíþ ñîíå÷êîì
óñüîãî â³ää³ëåííÿ. Ó ñâî¿ 7 ðî÷ê³â âîíà äó-
æå êì³òëèâà. “Ðîçìîâëÿºø ³ ïîâîäèøñÿ ç
íåþ, ÿê ç äîðîñëîþ, à ëþáèø âñå îäíî ÿê
äèòèíó”, — êàæå Àí³íà âîëîíòåðêà Þëÿ,
ÿêà ùîñóáîòè ïðèõîäèòü äî ë³êàðí³ ³ ïðî-
âîäèòü óðîêè àðò-òåðàï³¿ ç õâîðèìè ä³òëà-
õàìè. Çà âåñü ÷àñ ë³êóâàííÿ Àíÿ, êàæå
Þëÿ, íå ïðîïóñòèëà æîäíîãî çàíÿòòÿ. ²
íàâ³òü ï³ñëÿ êîæíî¿ ç âèïèñîê, çà ñëîâàìè
ìàìè ²ðè, ¿¿ äîíÿ ïðîñèëàñÿ íà çàíÿòòÿ äî
“òüîò³ Þë³”. Àíÿ — äóæå áàëàêó÷à ³ ïðè-
â³òíà äî âñ³õ, à ïðî íàéìåíøèõ ó â³ää³ëåí-
í³ âîíà çàâæäè ï³êëóâàëàñÿ, ÿê ïðî âëàñ-
íîãî áðàòèêà ÷è ñåñòðè÷êó. Äî ðå÷³, íåùî-
äàâíî ìàëåíüêà ðîçóìíèöÿ íàòÿêíóëà ìà-
ì³ ïðî òàê³ ñâî¿ áàæàííÿ. À ùå Àíÿ äóæå
õî÷å çàïèñàòèñÿ íà òàíö³. Ä³â÷èíêà ìð³º
ïðî ìàéáóòíº, õî÷à äîáðå ðîçóì³º, ùî äëÿ
ïî÷àòêó òðåáà âèë³êóâàòè “ì³êðîá÷èê³â”,
ÿê³ áëóêàþòü ¿¿ ìàëåíüêèì õóäåíüêèì ò³ëü-
öåì. ßê êàæå âîëîíòåðêà Þëÿ, ÿêùî ðà-
í³øå Àíÿ áóëà ïðîñòî ãîðîá÷èêîì, òî çà-
ðàç âîíà íàñò³ëüêè ñõóäëà, ùî ñòàëà ëåã-
øîþ çà ï³ð’¿íêó.

— Óñ³ íàâêðóãè êàæóòü ¿é, ùî âîíà ìàº
âèñòîÿòè. À êîëè ¿é âêîòðå ñòàâèëè êàòå-
òåð, âîíà ñïèòàëà â ìåíå: “Ìàìî, öå ùî æ
âèõîäèòü, óñå ïîâåðòàºòüñÿ çíîâó?”, — ïå-
ðåïîâ³äàº ïðî îäíó ç ðîçìîâ ìàìà ²ðà.

— À âè ¿é íà öå ùî?
— Çíàºòå, ÿ íå çìîãëà ¿é í³÷îãî íà öå â³ä-

ïîâ³ñòè. À êîëè â Àíþòî÷êè áîë³ëà ãîë³âêà
³ ¿¿ íóäèëî, òî âîíà ñêàçàëà ìåí³, ùî òî âñå
íå ç íåþ â³äáóâàºòüñÿ, à ç ÿêîþñü ³íøîþ ä³â-
÷èíêîþ. Àäæå ç íåþ òàêîãî ïðîñòî íå ìî-
æå áóòè, — ïðîäîâæóº ²ðèíà. — “Ìàìî, à
÷îìó ìåí³ Áîçÿ íå äîïîìàãàº? Ìîæå, â³í

çàñíóâ?” — îòàê³ çàïèòàííÿ âîíà ìåí³ ñòà-
âèòü îñòàíí³ì ÷àñîì.

Çàðàç Àíÿ çíîâó “æèâå” â “Îõìàòäèò³”.
Ò³ëüêè òåïåð ç íåþ ñêëàäí³øå ãîâîðèòè. Âî-
íà íàñèëó ïðèéìàº ë³êè ³ ìàéæå â³äìîâëÿº-
òüñÿ ¿ñòè. Äî ðå÷³, öüîãî ðàçó ä³â÷èíêà ó â³ä-
ä³ëåíí³ ç òàòîì, à íå ç ìàìîþ. ²ðèíà ç³çíàº-
òüñÿ: âîíà âæå íå ìîæå áà÷èòè òèõ ë³êàðíÿ-
íèõ ñò³í ³ ìîðàëüíî ïðîñòî íå âèòðèìóº íà-
ïðóæåííÿ. À ñèëè ¿é ùå òðåáà áåðåãòè.

Ë³êàð³ çàïðîïîíóâàëè ñ³ì’¿ Àí³ çðîáèòè
ä³â÷èíö³ òðàíñïëàíòàö³þ ê³ñòêîâîãî ìîçêó
â³ä íåð³äíîãî äîíîðà. Òàêó îïåðàö³þ ó íàñ
íå ðîáëÿòü, òîìó áàòüêè ìàþòü âèâîçèòè

ñâî¿õ õâîðèõ ä³òëàõ³â çà êîðäîí. Ä³â÷èíêó
ïîãîäèëèñÿ ïðèéíÿòè â ²çðà¿ë³, ïðîòå ñê³ëü-
êè öå áóäå êîøòóâàòè, òàì ïîêè íå ãîâî-
ðÿòü. Â³äïîâ³ä³ áàòüêè ä³â÷èíêè ÷åêàþòü
äíÿìè, òîæ ãðîø³ ïî÷èíàþòü çáèðàòè âæå
çàðàç, àäæå ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì — íàä-
òî äîðîãå. Îð³ºíòîâíà ñóìà — äåñü áëèçü-
êî 100—150 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ãðîø³ ñïðàâä³
âåëè÷åçí³, ïðîòå äëÿ ìàëåíüêî¿ Àí³ — öå
îñòàíí³é øàíñ. Çà íüîãî âàðòî õàïàòèñÿ.

— Ìåí³ êàæóòü, ùî ìè ìàºìî íà öå ï³òè.
ßê óÿâëþ ñîá³: ï³ñëÿ îïåðàö³¿ — 100 “÷îð-
íèõ” äí³â íåâèìîâíîãî ñòðàõó â³ä òîãî, ÷è
ïðèæèâóòüñÿ â Àí³ âñåðåäèí³ êë³òèíè äîíî-
ðà. Òîìó ó ìåíå çàðàç ò³ëüêè ºäèíà íàä³ÿ:
çâ³äêè âîíî ïðèéøëî äî ìîº¿ äèòèíè, õàé
òóäè ³ éäå

Допоможіть рят вати життя Ані Рай-
хель!

Ре візити бан івсь о о рах н
( ривнях)
Приватбан
МФО 305299
Код ОКПО 14360570
N рах н 2625 6790 0031 31
Призначення платеж : поповнення
арти 4405 8850 1316 6894. Райхель
Ірина Романівна.
Ідентифі аційний номер 2680307866.

Без орислива фінансова допомо а на лі-
вання дитини.
Телефон мами Ірини —
8 (050) 389 28 55

Під от вала
Людмила КОЛБ,

спеціально для “Хрещати а”

7-ð³÷íà Àíÿ Ðàéõåëü ìð³º çàëèøèòè ë³êàðíþ ³ íàâ÷èòèñÿ òàíöþâàòè

Òðè êîëà ïåêëà
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Випуск №171 (604)
п’ятниця, 15 травня
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про затвердження норм 
забезпечення населення 

твердим паливом та скрапленим газом,
відповідно до яких будуть 

надаватися пільги та житлові субсидії

Розпорядження № 387 від 10 квітня 2009 року

Відповідно до статті 47 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 № 73 “Про встановлення мінімальних норм за$
безпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для на$
дання у 2009 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже$
там”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Çàòâåðäèòè íîðìè çàáåçïå÷åííÿ íà-
ñåëåííÿ òâåðäèì ïàëèâîì òà ñêðàïëå-
íèì ãàçîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ áóäóòü
íàäàâàòèñÿ ï³ëüãè òà æèòëîâ³ ñóáñèä³¿ ó
ãîò³âêîâ³é ôîðì³:

òâåðäå ïàëèâî äëÿ íàäàííÿ ï³ëüã — 
1 òîííà íà äîìîãîñïîäàðñòâî;

òâåðäå ïàëèâî äëÿ íàäàííÿ æèòëîâèõ
ñóáñèä³é — 2 òîííè íà äîìîãîñïîäàð-
ñòâî;

ñêðàïëåíèé ãàç äëÿ íàäàííÿ ï³ëüã —
1 áàëîí íà äîìîãîñïîäàðñòâî;

ñêðàïëåíèé ãàç, ÿêèé âèêîðèñòîâóº-
òüñÿ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, äëÿ íàäàí-
íÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é — äâà áàëîíè (42
ê³ëîãðàìè) íà ð³ê íà îäíó — äâ³ îñîáè,

òðè áàëîíè (63 ê³ëîãðàìè) — íà òðè —
÷îòèðè îñîáè, ÷îòèðè áàëîíè ( 84 ê³-
ëîãðàìè) — íà ï’ÿòü ³ á³ëüøå îñ³á.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð.

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

Про затвердження 
Порядку передачі 

квартир для багатодітних сімей 
та інших пільгових категорій 
громадян, які перебувають 

на квартирному обліку, 
з оплатою 50 відсотків 

вартості квартир

Розпорядження № 437 від 17 квітня 2009 року

Відповідно до ст.47 Конституції України, ст. І4,15 Житлового кодексу Української РСР, ст.30 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.22 Закону України “Про столицю України — місто$ге$
рой Київ”, рішення Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”, з метою поліпшення житлових умов громадян, які перебувають на квартирному обліку, в межах функ$
цій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê ïåðåäà÷³
êâàðòèð äëÿ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé òà ³í-
øèõ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó,
ç îïëàòîþ 50 â³äñîòê³â âàðòîñò³ êâàð-
òèð.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ

ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ 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 призначення 
щорічних міських стипендій 
видатним діячам культури 

і мистецтва

Розпорядження № 449 від 21 квітня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про щорічні міські
стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.04.2008 № 555, протоколу засідан$
ня комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від 05.03.2009
№ 1, враховуючи пропозиції Національних творчих спілок України та в межах функцій органу місцевого са$
моврядування:

1. Ïðèçíà÷èòè ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó
ùîð³÷í³ ì³ñüê³ ñòèïåíä³¿:

1.1. Áîéêó Âàäèìó ßêîâè÷ó — 
ïèñüìåííèêó;

1.2. Âàõí³í³é Ëàðèñ³ Ìèêîëà¿âí³ —
âåòåðàíó ïðåñè, æóðíàë³ñòó;

1.3. Ãàíæ³ Ñòåïàíó Îëåêñàíäðîâè-
÷ó — ìàéñòðó êèëèìàðñòâà;

1.4. ªðìàêîâ³é Ëþäìèë³ Çàõàð³âí³ —
çàñëóæåí³é àðòèñòö³ Óêðà¿íè, êîìïîçè-
òîðó;

1.5. Êàãàðëèöüêîìó Ìèêîë³ Ôåîäîñ³-
éîâè÷ó — ïèñüìåííèêó;

1.6. Êíÿçåâ³é Ñâ³òëàí³ Îëåêñàíäð³â-
í³ — ê³íîàêòðèñ³;

1.7. Êîíäðàòåíêó Îëåêñ³þ Äàíèëîâè-
÷ó — çàñëóæåíîìó ïðàö³âíèêó êóëüòó-
ðè Óêðà¿íè;

1.8. Êîíüêîâ³é Ãàëèí³ Â³êòîð³âí³ —
ë³áðåòèñòó, êàíäèäàòó ìèñòåöòâîçíàâ-
ñòâà;

1.9 Êîòêîâó Åðíåñòó ²âàíîâè÷ó — õó-
äîæíèêó-ìîíóìåíòàë³ñòó;

1.10. Êóëüò³í³é Ðåì³ Ìèõàéë³âí³ —
àðòèñòö³, ÷ëåíó Ðàäè âåòåðàí³â ñöåíè 
ì. Êèºâà;

1.11. Ìàêñèìåíêó Îëåêñàíäðó Ãðèãî-
ðîâè÷ó — çàñëóæåíîìó õóäîæíèêó
Óêðà¿íè;

1.12. Ìàêñèìåíêó Ôåîäîñ³þ Êóçüìî-
âè÷ó — êîáçàðþ;

1.13. Ìàëèøêó Ìèêîë³ Îëåêñ³éîâè-
÷ó — õóäîæíèêó ìîíóìåíòàëüíî-äåêî-
ðàòèâíîãî ìèñòåöòâà;

1.14. Ìåíêóø Ãàëèí³ ²âàí³âí³ — íà-
ðîäí³é àðòèñòö³ Óêðà¿íè, áàíäóðèñòö³;

1.15. Ì³ëîöüê³é Í³í³ Àíàòîë³¿âí³ —
æóðíàë³ñòó, ãîëîâ³ Ðàäè âåòåðàí³â-æóð-
íàë³ñò³â;

1.16. Íåêðàñîâ³é Òåòÿí³ Ñåðã³¿âí³ —
ìóçèêîçíàâöþ;

1.17. Ïàëü÷óí Îëåí³ Ãåîðã³¿âí³ — çà-

ñëóæåíîìó ïðàö³âíèêó êóëüòóðè Óêðà-
¿íè;

1.18. Ï³äãîðíîìó Ñåðã³þ Îëåêñàíäðî-
âè÷ó — ê³íîàêòîðó;

1.19 Ïîïåíêó Äìèòðó Ïåòðîâè÷ó —
àðõ³òåêòîðó;

1.20. Ðàêîâ³é Îëüç³ Ìèõàéë³âí³ —
ñòàðøîìó âèêëàäà÷ó ïî êëàñó ã³òàðè
Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè ³ìåí³ 
Ð. Ì. Ãë³ºðà;

1.21. Ñêàë³é Ðà¿ñ³ Äìèòð³âí³ — 
ïèñüìåííèö³;

1.22. Ñîáîëåâ³é Íåëë³ Îëåêñàíäð³â-
í³ — ìîíòàæåðó ² êàòåãîð³¿, â³äì³ííè-
êó ê³íåìàòîãðàô³¿;

1.23. Ñóâîðîâó Âñåâîëîäó Ëåîí³äîâè-
÷ó — çàñëóæåíîìó àðõ³òåêòîðó Óêðà¿íè,
Ïî÷åñíîìó ÷ëåíó Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿
àðõ³òåêòóðè;

1.24. Ñóïðóíó Ïàâëó Ñòåïàíîâè÷ó —
çàñëóæåíîìó ïðàö³âíèêó êóëüòóðè
Óêðà¿íè, êîáçàðþ;

1.25. Þðîâñüê³é Òåòÿí³ Îëåêñàíäð³â-
í³ — âèêëàäà÷ó âîêàëó Êè¿âñüêîãî äåð-
æàâíîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Ð. Ì. Ãë³-
ºðà;

1.26. ßðîìåíîê Ãàíí³ Ìèêîëà¿âí³ —
æóðíàë³ñòó, ãîëîâ³ íàãëÿäîâî¿ Ðàäè
ôîíäó “Âåòåðàí ïðåñè”.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî
âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíè-
êà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

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

Про призначення 
довічних міських стипендій 
видатним діячам культури 

і мистецтва

Розпорядження № 452 від 21 квітня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про довічні міські
стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.04.2008 № 556, протоколу засідан$
ня комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від 05.03.2009
№ 1, враховуючи пропозицію Київської організації Національної спілки письменників України та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèçíà÷èòè äîâ³÷íó ì³ñüêó ñòèïåíä³þ
ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó: 

1.1. Òåíäþêó Ëåîí³äó Ìèõàéëîâè÷ó —
ïèñüìåííèêó, ëàóðåàòó ïðåì³¿ ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 11.06.2002 ¹1159 “Ïðî ïðèçíà÷åí-
íÿ äîâ³÷íèõ ì³ñüêèõ ñòèïåíä³é Äóõîò³ Òàðàñó
Ãðèãîðîâè÷ó òà Ñîëîãóáó Âàñèëþ Ïàâëîâè÷ó”

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 çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

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

ОВНИ
Запалюючи чарівливістю

се с альні бажання проти-
лежної статі, ви можете ч до-
во владнати серцеві справи. Не
розпорош йтеся на швид оплинні захоплен-
ня, ваш доленосний обранець — це вірний
роз міючий др і пристрасний оханець в од-
ній особі, поряд з я им відч єте всю повно-
ровність б ття і відплатите взаємністю за всі-
ма п н тами. Р хайтеся, не сидіть на місці,
зміна обстанов и — ч довий життєвий тоні ,
а м лятор позитивних емоційних вражень!

ТЕЛЬЦІ
П’ян ий д х професійно о
злет за р тив вам олов , і
небезпідставно. Я що наді-
йд ть ви ідні ділові пропози-
ції, се зважте, пра матично
прорах йте, відсорт вавши

зерно від полови, адже нині задається старт
майб тній ар’єрі, де творча ори інальність,
нетрадиційний підхід до роботи віді рають
оловн роль. Консерватизм о олосіть бій,
пам’ятайте: цьо оріч ви під захистом висо-
их по ровителів, посланих Всевишнім з ме-
тою реаліз вати природні таланти!

БЛИЗНЯТА
Ви налаштовані на повн

свобод дій — це запальний
неприбор ваний д х працює,
він повинен вивести Я на но-
в орбіт еволюції. Звіряйте “ одинни ” влас-
них пере онань з д м ою оточення, с спіль-
ство налаштоване до вас доброзичливо, зав-
жди знайдете д ховно зрілих порадни ів з
неординарним мисленням, що вам д же ім-
пон є. Тіль и менше афіш йте про особис-
ті плани, се ретність — бла одатний ґр нт
для посіяних зерен зад мів.

РАКИ
Я що вас вабить таємнича
природа Всесвіт , з радістю
віддавайтеся цій за ад овій
стихії! Дослідж йте, пізнавай-
те, прони айте в незвідані
езотеричні либини б ття,

там знайдете відповіді на ба ато питань, що
альм ють д ховний роз віт. Для самороз-
вит це вели ий про ресивний поштовх.
Уни айте пліто , ос д , приватне життя інших
людей для вас є забороненою зоною, на пер-
шом плані — чистота вн трішньо о світ , і
ви здатні самостійно, без під азо та рити-
и навести т т лад. Не бійтеся стресових
“бомбард вань”, ероїчно дивіться в очі не-
приємностям і пам’ятайте: те, що вас не
вб’є, зробить сильнішими!

ЛЕВИ
Кар’єрний землетр с поза-

д , я що трималися на сл ж-
бовом троні, вважайте себе
щасливчи ом і сміливо беріть-
ся за “роз р ч вання” професійно о імідж .
Не варто ховатися за мас ою с ромності.
Саморе лама — аз овий важіль для де-

монстр вання дося нень і обдар вань, зрос-
тання сл жбово о рейтин . Ділових с пер-
ни ів “но а товано” — тепер вони найліпші
др зі. Ви неформальний лідер, здатний е-
р вати оле тивом на захист власних інте-
ресів. Для самотніх Левів, що мріють про по-
др жню ідилію, б’ють доленосні “ ранти”.
Не проґавте своєї половин и!

ДІВИ
Я що ви зазнали рах , нині є
шанс реабіліт вати себе на
ар’єрних теренах, тверди-
тися я незамінний фахівець
широ о о профілю, що ви о-
н є завдання творчо. Сміливо

беріть відповідальність на себе, ламайте не-
ативн ромадсь д м і рят йте реп та-
цію! Головне заповнити проґалини знаннях,
взяти ро з помило . Сприймайте сл жб
не я поневолення, а я стим л дося ти про-
фесійної дос оналості.

ТЕРЕЗИ
Розширюйте р озір,

іна ше поб т вас засмо че,
виходьте за межі стандарт-
них явлень про світ! Д х
про рес личе на філософсь і простори,
де земні лопоти — порох, прис іп вання
до людсь их недолі ів — неістотні, мис-
лення трансформ ється, і ви сприйматиме-
те реальність зовсім іншом лючі. Роз-
віт поч ттів нічо о не заважає, серце пе-
реповнюється ними, свято взаємно о о-
хання в апо еї! Щастя вам!

СКОРПІОНИ
Пізнавальний інтерес до
с ладних заборонених тем
зростає, сюжети спільних
планів, ритичних сит ацій,
бізнесових е спериментів
зажадають рамотних ло іч-

них розрах н ів і вичерпної інформації. Ви-
мальов ється модернізаційна см а в жит-
ті, де потрібно б ти під ованими знання-
ми на всі “сто”. Компетентність — форт н-
ний проп с на Олімп ділово о і ам рно о
спіх .

СТРІЛЬЦІ
Д х протистояння а тиві-

з ється. Він за ли атиме не
пасти задніх, а др жно об’-
єднатися в єдином пориві
спільних інтересів і штовхати діловий віз
перед до мети. Не відволі айтеся, ідіть з
партнерами в но , підтрим ючи один од-
но о в ритичні моменти. Шлюбні пари по-
ли ані під ин ти дров з асаючий во онь
поч ттів і зміцнити розхитаний союз.

КОЗОРОГИ
Занепад сил, незриме від-
ч ття зв’язаних р має на-
штовхн ти вас на переос-
мислення життя: харч вання,
робота, здоров’я, самовідда-
на сл жба на бла о інших.

Я що захворієте, не пані йте, це в лю-
чився цілющий процес з нейтралізації то -
сичних стресових на опичень в ор анізмі
за мин лий рі . Посидьте на дієті, прибор-
айте плотсь і пристрасті, зробіть психо-
ло ічне розвантаження, под майте про ви-
со е, світле, вічне. Позитивний рез льтат
перевершить сі очі вання.

ВОДОЛІЇ
Стати ре ордсменом на

романтичном рин нічо о
не переш одить! Е с рс
мин ле підходить до фініш .
Годі топтатися на місці, переливати з п с-
то о в порожнє давні враження, м читися
образами, ординею. Кардинально змінюй-
те ло і мислення, відірвіться від поб то-
вої р тини, сп рхніть ор ! Поті свіжих
д мо породж є висо і відч ття, за лада-
ючи про ресивн про рам сходження на
Олімп щастя і взаємної любові!

РИБИ
Нині рідний дім — ваша фор-
теця, т т можна сховатися
від с спільної с єти, відпо-
чити, помріяти про расиве
життя, і воно матеріаліз єть-
ся. Запросіть ості (або на

сімейне свято) добрих др зів, з я ими вас
пов’яз є спільне мин ле, разом розслаб-
теся за інтеле т альними розмовами, вос-
ресіть пам’яті спо ади, що хвилюють.
Вони орисні для відновлення психоло іч-
но о баланс . А ось сил вати себе дієта-
ми, перевантаж вати поб товими ло-
потами, сл жбовими обов’яз ами не мож-
на. Динамічне емоційне тло раще за всі
лі и для фізично о і д шевно о підне-
сення!

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (17—23 òðàâíÿ)
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє про
приватизацію шляхом ви п орендарем об’є та
р пи А ом нальної власності:

- нежилі приміщення площею 110.2 в. м,
за адресою: м. Київ, проспе т Пори а Василя, 13,
літ. «В».

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по м. Києв повідомляє
про продаж на а ціоні об’є та державної власності р пи А — майна,

обладнання та інвентарю їдальні в іль ості 54 одиниці

Назва об’є та: майно, обладнання та інвентар їдальні в іль ості 54 одиниці, що знаходилося на балансі ВАТ “Київсь ий
завод х дожньо о с ла” та не війшло до йо о стат тно о фонд .

Місцезнаходження об’є та: м. Київ, проспе т Червонозоряний, 119.

Відомості про об’є т: майно, обладнання та інвентар їдальні в іль ості 54 одиниці
(шафи для одя , ванни для мийо , шафи холодильні, плити азові та інший інвентар) знаходяться в неробочом і

незадовільном стані, та непридатні для подальшої е спл атації.

Вартість продаж об’є та без ПДВ — 8904,00 рн, ПДВ — 1780,80 рн.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 10684,80 рн.
С ма рошових оштів розмірі 10 % від почат ової вартості продаж : 1068,48 рн.

Умови продаж : ви ористання майна, обладнання та інвентарю їдальні в іль ості 54 одиниці визначає по пець.

Засоби платеж : рошові ошти.

А ціон б де проведено 23 червня 2009 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Марини Рас ової, 15 (3-й поверх),
ДАК “Національна мережа а ціонних центрів”.

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для часті в а ціоні — 19 червня 2009 ро .

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 рн, (призначення платеж : “плата за реєстрацію заяви на
часть в а ціоні, без ПДВ”), ошти при розрах н за придбаний об’є т та ПДВ вносяться на р/р 37184501900001 в Головном
правлінні держ азначейства м. Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне правління Державно о азначейства м. Києві,
од бан 820019.

С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової вартості продаж вноситься на р/р 37317007000034 в Головном
правлінні держ азначейства м. Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне правління Державно о азначейства м. Києві,
од бан 820019. В призначенні платеж в азати: для РВ ФДМУ по м. Києв .

Ознайомитись з об’є том можна за адресою: м. Київ, проспе т Червонозоряний, 119 в робочі дні та одини з дозвол
Ре іонально о відділення ФДМУ по м. Києв .

Отримати додат ов інформацію та подати заяв на часть в а ціоні можна в Ре іональном відділенні ФДМУ по м. Києв ,
м. Київ, б львар Т. Шевчен а, 50-Г, імн. 331, тел. 234-12-28 в робочі дні з 9.00 до 18.00.

Атестат KB № 34931491 від
20.06.2008 ро про повн за альн
середню освіт спеціалізованої
ш оли з по либленим вивченням
німець ої мови№ 53 та додато до
атестат 12 AT № 541499 на ім’я
Міщен о Ірини Петрівни вважати
втраченими.

Посвідчення лі відатора на

ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 366191 на ім’я Фетісова

Володимира Степановича

вважати недійсним.
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Кольороподіл А2

(формат

660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимир-

сь 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 919
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Поезія на лаврах

З 16 по 19 травня в місті трива-
тиме Міжнародний фестиваль по-
езії "Київсь і Лаври", основопо-
ложни ом, незмінним ор анізато-
ром та інвестором я о о є ж рнал
" льт рно о опор " "ШО". У про-
рамі фестивалю вист пи ла ре-
атів мин лих ро ів, вечори раїн-
сь ої, російсь ої, білор сь ої, р -
зинсь ої поезії, презентації ни ,
дис сії. Зо рема, відб деться
творчий вечір ле ендарної літера-
т рної р пи "Мос овс ое время",
де читатим ть свої вірші знамени-
ті поети Сер ій Гандлевсь ий, Ба-
хит Кенжеєв і Оле сій Цвєт ов.
16—19 травня
Б дино вчителя

З точ и зор вічності

У своїй знаменитій праці "Ети а"
філософ Бар х Спіноза писав: д х
вічний, бо сприймає сі явища й
речі з точ и зор вічності. На почат-
ХХ століття, передч ваючи світо-

ві ата лізми, Ми ола Бердяєв, ци-
т ючи Спіноз , та і назвав збірни
своїх статей — "Sub specie aeterni-
tatis". У с часном світі мислити "з
точ и зор вічності" ніби то не
прийнято. Утім, саме та иївсь ий
х дожни Матвій Вайсбер назвав
свою чер ов вистав . Схоже, що
та а позиція б ла і залишається для
ньо о єдино можливою.
15—28 травня
Галерея "Bottega"

Від риття Амери и-3

Два дні в столичній філармонії
триватиме третій раїнсь о-аме-
ри ансь ий фестиваль. Йо о
часни ами стан ть олишні
львів’яни — піаніст Володимир
Винниць ий і віолончеліст а Ната-
лія Хома, я і тепер меш ають
Нью-Йор , амери ансь ий дири-
ент, росіянин за походженням,
Ар адій Лейт ш, иян а Галина
Горностай (с рип а). Солістів с -

проводж ватиме Національний
симфонічний ор естр У раїни під
ерівництвом Володимира Сірен-
а. Першо о дня ратим ть м зи-
Чай овсь о о, а др о о — тво-

ри Баха, Про оф’єва, с часно о
амери ансь о о омпозитора
Хемпсона Сіслера.
15, 16 травня, 19.00
Національна філармонія

У раїни

С б льт ри
фломастерами

З 15 травня по 18 червня в а-
лереї "Колле ция" триватиме ви-
став а хар івсь о о х дожни а,
фото рафа, лідера р пи молодих
раїнсь их х дожни ів SOS а, Ми-
оли Рідно о. Б де представлено
серію рафічних робіт митця. В се-
ріях "П льс" і "Жесть", створених
за допомо ою звичайних фломас-
терів, Рідний продовж є дослідж -
вати різноманітні молодіжні с б-
льт ри.
15 травня—18 червня,
алерея "Колле ция",
в лиця Пань івсь а, 9

Любов- ров

На сцені театр Фран а постав-
лять спе та ль "На полі рові" за
однойменною драматичною по-
емою Лесі У раїн и. Йдеться про
самозречен любов, а відта роз-
чар вання І ди вченням сво о Вчи-
теля, Іс са, що зрештою призво-
дить до зради. В те сті це пода-
ється формі розповіді-сповіді од-
но о з 12 апостолів Паломни .
І д зі рає Остап Ст п а, Палом-
ни а й Іс са — Дмитро Рибалев-
сь ий. РежисерЮрій Розстальний.
16 травня, 16.00
Національний драматичний

театр імені Івана Фран а, Театр
фойє

Олеся НАЙДЮК,
Аліса ЛОЖКІНА,

спеціально для "Хрещати а"

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+20°Ñ,
âíî÷³ +4...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +19...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +17...+19°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +20...+22°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ,
âíî÷³ +6...+8°Ñ

Íà VIP îäÿãíóòü
ëþáîâ äî Êèºâà
Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî äî Äíÿ Êèºâà âäÿãíå ïåðñîíàæ³â
ñâ³òñüêîãî æèòòÿ ó ôóòáîëêè “I love Kiev by X’U”
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні відб деться від-
риття шо -р ма раїн-
сь их дизайнерів Ксенії
Марчен о, Аліни Косич і-
ної та Наташі Калініної
(Kosichkina&Kalinina), під
час я о о спільно з ж р-
налом ТОП 10 б де пре-
зентовано обмежен се-
рію ф тболо "I love Kiev
by X'U".

Øîó-ðóì äâîõ áðåíä³â, X'U òà
Kosichkina&Kalinina, çà ñëîâàìè
îðãàí³çàòîð³â, ñòàíå îäí³ºþ ç íàé-

âàãîì³øèõ ïîä³é öüîãî ðîêó ó
ôåøí-æèòò³ ñòîëèö³. Íà äóìêó
äèçàéíåðà Àë³íè Êîñè÷ê³íî¿, ðå-
÷³, ÿê³ áóäå ïðåäñòàâëåíî íà âå-
÷³ðö³, âïåâíåíî âíåñóòü ÿê³ñí³ çì³-
íè â òåíäåíö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîäè.

Ó ðàìêàõ øîó-ðóìà â³äáóäåòü-
ñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ôóòáîëêè â³ä Êñå-
í³¿ Ìàð÷åíêî "I love Kiev by X'U"
³ç ïðèíòîì, íà ÿêîìó çâè÷íå ñåð-
öå òàíå ³ ïàëàº â³ä ëþáîâ³. Öå
ñåðöå ç'ÿâëÿëîñÿ ðàí³øå ó êîëåê-
ö³¿ ôóòáîëîê X'U, íà ÿêèõ áóëî
çîáðàæåíî ð³çí³ ðîçïëàâëåí³ îá'-
ºêòè.

ßê ñêàçàëà Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî,
âîíà îäÿãíå çàïðîøåíèõ íà âå-
÷³ðêó ç³ðîê øîó-á³çíåñó, ìóçèêàí-
ò³â, õóäîæíèê³â ³ ðåñòîðàòîð³â ó
ôóòáîëêè "I love Kiev by X'U". Äëÿ

öüîãî ñïåö³àëüíî áóëî âèãîòîâ-
ëåíî ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ôóòáîëêè
ç 100-â³äñîòêîâî¿ òîíêî¿ á³ëî¿ áà-
âîâíè ðîçì³ð³â S, M, L ³ XL.

Ðîáîòà íàä ö³ºþ ñåð³ºþ òðèâà-
ëà ìàéæå ì³ñÿöü — ïî÷èíàþ÷è
â³ä äîâåäåííÿ äî äîñêîíàëîñò³
ïðèíòà ³ ïîøóêó íàéì'ÿêøîãî êî-
òîíà.

Ôóòáîëêè "I love Kiev by X'U"
íàä³éäóòü ó ïðîäàæ äî ìóëüòè-
áðåíäîâèõ ñòîëè÷íèõ ìàãàçèí³â
íàñòóïíîãî òèæíÿ. Îðãàí³çàòîðè
âå÷³ðêè çàêëèêàþòü íå ñîðîìè-
òèñÿ çàÿâëÿòè ïðî ëþáîâ äî Êè-
ºâà ³ íîñèòè ôóòáîëêè ç ö³º¿ ñå-
ð³¿.

Ïðåçåíòàö³ÿ â³äáóäåòüñÿ î 19:00
çà àäðåñîþ: áóëüâàð Øåâ÷åíêà,
36, 3-é ïîâåðõ

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.
на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.
на 12 місяців —73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 24 рн. 76 оп.
на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.
на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.
на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)
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Ãàðÿ÷³ ô³íñüê³ 
òåõíîëîã³¿
Çàêîðäîíí³ ôàõ³âö³ ïîêàçàëè, ÿê áåðåãòè âîäó
òà ñâ³òëî
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Прое ти від роз-
ішних вілл до ч -
дернаць о о ро-
мадсь о о т алет
вчора можна б ло
побачити столич-
ній алереї "Лав-
ра". Президент
Фінляндсь ої Рес-
п блі и Тар’я Гало-
нен від рила там
вистав с часної
архіте т ри своєї
раїни. Пропозиції
фінів столицю за-
ці авлять, вважа-
ють фахівці, бо за-
ордонні б дівель-
ни и насамперед
зробили став и на
техноло ії енер о-
збереження.

Ó÷îðà ñòîëè÷íà ãàëå-
ðåÿ "Ëàâðà" ïåðåòâîðè-
ëàñÿ íà ìàéñòåðíþ ô³í-
ñüêèõ áóä³âåëüíèê³â. Ñà-
ìå òàì âîíè ïðåäñòàâè-
ëè ïðîåêòè ñó÷àñíî¿ àð-
õ³òåêòóðè âëàñíî¿ êðà-
¿íè. Îá’ºêòè — â³ä ïðîñ-
òîðèõ îô³ñíèõ öåíòð³â
äî ãðîìàäñüêîãî òóàëåòó
ó ìóçå¿ — çàõîïëþâàëè
ïðîñòîòîþ òà ãåí³àëü-
í³ñòþ ³äåé.

Â³äêðèòè âèñòàâêó òà
ðîçïîâ³ñòè ïðî ð³âåíü
ìîäåðíî¿ àðõ³òåêòóðè
êðà¿íè ïðèáóëà Ïðåçè-

äåíò Ô³íëÿíäñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Òàð’ÿ Ãàëîíåí.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, îñíîâíîþ
"ö³êàâèíêîþ" ïðîåêò³â º
ñïðÿìîâàí³ñòü íà åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. Îñîáëèâî
öå ñòîñóºòüñÿ ñèñòåì âî-
äîïîñòà÷àííÿ òà îá³ãð³-
âó. Íàïðèêëàä, äëÿ êàôå,
âîêçàë³â ÷è ðåñòîðàí³â
âîíè ïðîïîíóþòü ò³ëüêè
ñåíñîðí³ êðàíè — òàê
åêîíîìëÿòü òèñÿ÷³ êóáî-
ìåòð³â âîäè. Òèì ÷àñîì
àóäèòîð³¿ â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ íàìàãàþòüñÿ
ðîáèòè ç ÿêîìîãà á³ëü-
øèìè â³êíàìè — àáè
ìåíøå "ñïàëþâàòè" åëåê-
òðèêè íà îñâ³òëåííÿ.

"Ô³íè á³ëüø í³æ ñòóð-
áîâàí³ óñ³ì, ùî ñòî-

ñóºòüñÿ åêîëîã³¿ òà åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ, — êàæå
ïðåäñòàâíèöÿ êîìïàí³¿
Oras Ìàðèíà Êîñòåí-
êî. — Ïðèºìíî áà÷è-
òè, ÿê íàø³ ëþäè íà-
ìàãàþòüñÿ ³ ïî÷èíàþòü
ö³íóâàòè, ïî-ïåðøå,
âëàñí³ ãðîø³, à ïî-äðó-
ãå, — ð³äíó ïðèðîäó".

Îäíàê ïðîåêòè ô³í-
ñüêèõ çàáóäîâíèê³â âè-
ÿâèëèñÿ ö³êàâèìè íå
ëèøå äëÿ ñòîëèö³. ßê
ñòàëî â³äîìî, çà ¿õí³ìè
òåõíîëîã³ÿìè ó Êàðïà-
òàõ áóäóþòü ðåàá³ë³òà-
ö³éíèé öåíòð Íàö³î-
íàëüíîãî êîì³òåòó ñïîð-
òó ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè.

"Öå óí³êàëüíà ñïîðó-
äà, ïåðøà â Óêðà¿í³ òà-

êîãî êëàñó, äå íàñò³ëüêè
âðàõîâàíî ïîòðåáè ³íâà-
ë³ä³â. Ìè ïåðåñâ³ä÷èëè-
ñÿ, ùî ô³íè ðîáëÿòü óí³-
êàëüí³ òåõíîëîã³÷í³ òà
ðàö³îíàëüí³ ðå÷³. Íà-
ñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ
òåïëà, âîäè, ñâ³æîãî ïî-
â³òðÿ", — ðîçïîâ³â ãîëî-
âà êîì³òåòó Âåðõîâíî¿
Ðàäè ó ñïðàâàõ ïåíñ³î-
íåð³â, âåòåðàí³â òà ³íâà-
ë³ä³â Âàëåð³é Ñóøêåâè÷.
Â³í äîäàâ, ùî, ïîïðè
êðèçó, ô³íè âèêîíàëè
óñ³ âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ’ÿ-
çàííÿ, õî÷ ³ âòðàòèëè â
ïðèáóòêàõ. Ç òàêèìè
ïàðòíåðàìè Óêðà¿í³ ïî-
òð³áíî ï³äòðèìóâàòè ÿê-
íàéì³öí³ø³ çâ’ÿçêè, çà-
ïåâíèâ â³í

Президент Фінляндсь ої Респ блі и Тар'я Галонен по азала, я с часні техноло ії
допомож ть раїнцям збері ати тепло і вод
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