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“Êâàðòèðíå” ïèòàííÿ 
âèð³øàòü íàñòóïíîãî ðîêó
Ì³í³-ïðèõèñòêè äëÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí â³äêðèþòü 
ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У ожном районі столиці з’явиться прит ло
для тварин. О рім цьо о, план ють поб д ва-
ти др ий місь ий центр тримання безпри-
т льних чотирилапих. Кошти на йо о спор -
дження за лад ть бюджеті 2010- о ро .
До інця ж нинішньо о мають завершити про-
е тно- ошторисн до ментацію. Та е рішен-
ня хвалили п'ятницю під час розширено о
засідання оле ії КМДА.

Ä³ºâ³ êðîêè ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí ó ñòîëèö³ óõâàëèëè ó ï’ÿòíèöþ íà çàñ³äàíí³ êîëå-
ã³¿ ÊÌÄÀ. Çà ñëîâàìè ðàäíèêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ç ïèòàíü îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà òà òâàðèííîãî ñâ³òó Ñâ³òëàíè Áåðç³íî¿, Êè¿â ðó-
õàºòüñÿ ó ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó, à îñòàòî÷íî öþ ïðîá-
ëåìó íå ðîçâ’ÿçàíî â æîäí³é ºâðîïåéñüê³é äåðæàâ³. “Çäå-
á³ëüøîãî áåçïðèòóëüí³ òâàðèíè º íàñë³äêîì áåçâ³äïîâ³-
äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî áðàò³â íàøèõ ìåíøèõ,— çàçíà÷è-

ëà âîíà.— Äâà ðîêè òîìó óõâàëèëè íîâó çàãàëüíîì³ñüêó
ïðîãðàìó ðåãóëþâàííÿ ¿õ ê³ëüêîñò³, òàê çâàíó ïðîãðàìó
ñòåðèë³çàö³¿, ÿêà ââ³áðàëà ïåðåäîâèé ³íîçåìíèé äîñâ³ä”.
Ïàí³ Áåðç³íà ðîçïîâ³ëà, ùî íèí³ â ïðèõèñòêó äëÿ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí, ðîçòàøîâàíîìó â Áîðîäÿíö³, òðèâàº àê-
ö³ÿ “Â³çüìè ñîá³ ÷îòèðèëàïîãî òîâàðèøà”. Îêð³ì öüîãî,
÷àñòèíó ïåñèê³â ïåðåäàþòü äî áëàãîä³éíèõ ïðèâàòíèõ ïðè-
òóëê³â.

Îäíàê ïîêè ùî ê³ëüê³ñòü ïîêèíóòèõ íàïðèçâîëÿùå òâà-
ðèí ùîðîêó çðîñòàº, ÷åðåç ùî ïîã³ðøóºòüñÿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ, ³ öå ñòàíîâèòü ñåðéîçíó çàãðî-
çó äëÿ êèÿí. “Çã³äíî ç îñòàíí³ì ìîí³òîðèíãîì, íà òåðè-
òîð³¿ ñòîëèö³ âèÿâëåíî 7559 ñîáàê,— ïîâ³äîìèëà Ñâ³òëà-
íà Áåðç³íà.— Õî÷à ÿ îñîáèñòî ïåðåêîíàíà, ùî öÿ öèôðà
º çíà÷íî á³ëüøîþ, áî ùå ó 2003-ìó ïåðåâèùóâàëà 30 òè-
ñÿ÷ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Ïðè öüîìó ç ðîêó â ð³ê çðîñ-
òàº é ê³ëüê³ñòü ñêàðã ïîêóñàíèõ áåçïðèòóëüíèìè òâàðè-
íàìè ãðîìàäÿí”.

Áåçïëàòíî ñòåðèë³çóþòü ëèøå 3—3,5 òèñÿ÷³ ñîáàê, òîä³
ÿê çà öåé ÷àñ ¿õ ç’ÿâëÿºòüñÿ âòðè÷³ á³ëüøå. Íà æàëü, ÷å-
ðåç ð³çí³ ïðè÷èíè çìåíøèëàñÿ é ê³ëüê³ñòü â³äëîâëåíèõ
òâàðèí. Íàñàìïåðåä ÷åðåç íåçäàòí³ñòü Áîðîäÿíñüêîãî ïðè-
òóëêó óòðèìóâàòè òàêó ê³ëüê³ñòü ñîáàê.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè
Ê³ëü÷èöüêî¿, ñòîëè÷íà âëàäà é íàäàë³ ãóìàííèì øëÿõîì
âèð³øóâàòèìå ïèòàííÿ ðåãóëþâàííÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí íà âóëèöÿõ ì³ñòà. “Ìè ä³ÿòèìåìî ò³ëüêè çà
ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íîçåìíèé
äîñâ³ä ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè,— çàçíà÷èëà âîíà.— Ùîäî
âèïàäê³â îòðóºííÿ òâàðèí, òî ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî çãðà¿ áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê îòðóþâàëè ö³ëåñïðÿìî-
âàíî. Íàðàç³ öèì ïèòàííÿì çàéìàþòüñÿ ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè”.

Âîäíî÷àñ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî äîäàâ, ùî äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí çàëó÷àòèìóòü óñ³ ðàéîíè Êèºâà. “Äî-
ðå÷íî áóëî á â³äêðèòè â êîæíîìó ç íèõ îêðåìèé ì³í³-
ïðèòóëîê, ñïåö³àëüíèé ôîíä òà ñêëàñòè âëàñí³ ïðîãðà-
ìè,— ñêàçàâ â³í.— Ïåðåêîíàíèé, ùî âèð³øèòè öå ïè-
òàííÿ âñ³ ðàéîíè â çìîç³ íàâ³òü ïîïðè ô³íàíñîâ³ òðóä-
íîù³. Àäæå êîøòóº îäèí ì³í³-ïðèòóëîê ó ìåæàõ
100—150 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îêð³ì öüîãî, ìè ìàºìî âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äêðèòè äðóãèé ì³ñüêèé ïðèòóëîê
äëÿ òâàðèí òà ðåêîíñòðóþâàòè òîé, ùî ïðàöþº. Êîø-
òè íà öå ïîòð³áíî çàêëàñòè â áþäæåò³ íàñòóïíîãî ðî-
êó”
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Офіційно бездомних соба столиці нарах вали 7,5 тисячі, хоча фахівці вважають, що тварин не менше ніж 30 тисяч
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²ç 471 äåðæñëóæáîâöÿ 
âèáåðóòü íàéêðàùîãî

Ó ñòîëèö³ çàâåðøèâñÿ ïåðøèé òóð êîíêóð-
ñó íàéêðàùîãî äåðæñëóæáîâöÿ. Ó÷àñòü ó íüî-
ìó âçÿâ 471 ïðåòåíäåíò. Óñ³õ ¿õ òåñòóâàëè íà
çíàííÿ Êîíñòèòóö³¿, âîíè äåìîíñòðóâàëè
âì³ííÿ ðîáîòè ç ÏÊ òà îôîðìëÿëè ä³ëîâ³ äî-
êóìåíòè. Â ì³ñò³ ïðàöþâàëî 25 îðãàí³çàö³é-
íèõ êîì³òåò³â ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ï³ñëÿ
îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â ïåðåìîæö³ ïåðøîãî
òóðó ïðîäîâæàòü çìàãàííÿ, à ï³äñóìêè êîí-
êóðñó ï³ä³á’þòü âîñåíè

Â³äçíà÷èëè 65-ò³ ðîêîâèíè
äåïîðòàö³¿ òàòàð ç Êðèìó

Àêö³þ-ðåêâ³ºì “Çàïàëè âîãîíü ó ñâîºìó
ñåðö³”, ïðèñâÿ÷åíó 65-ì ðîêîâèíàì äåïîð-
òàö³¿ êðèìñüêèõ òàòàð, ïðîâåëè â íåä³ëþ íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ó ñòîëèö³. Òàê³ æ çà-
õîäè â³äáóëèñÿ íà ïëîù³ Ëåí³íà ó Ñ³ìôåðî-
ïîë³ òà â öåíòð³ ì³ñòà Ñàêè. ²ç çàïàëåíèõ ñâ³-
÷îê áóëî âèêëàäåíî êîíòóðè ï³âîñòðîâà
Êðèì ç öèôðàìè “65”, à òàêîæ íàö³îíàëü-
íîãî êðèìñüêîòàòàðñüêîãî ïðàïîðà òà ãàñëî
“No genocide!!!”.

Äî ö³º¿ äàòè ó ñåðåäó â ïðèì³ùåíí³ ðàäè
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òîâàðèñòâ Êèºâà
â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ òåìàòè÷íîãî êðóãëîãî
ñòîëó. Â öåðêâàõ òà ìå÷åòÿõ ñòîëèö³ â³äñëó-
æàòü ïàíàõèäè ïî æåðòâàõ, à â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ïðîâåäóòü ëåêö³¿ ïàì’ÿò³ äëÿ ïîøè-
ðåííÿ ïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ö³ ïîä³¿. Ó
ìåðåæ³ ðàéîííèõ á³áë³îòåê òà çàêëàä³â êóëü-
òóðè áóäå îðãàí³çîâàíî òåìàòè÷í³ ÷èòàííÿ é
âèñòàâêè

Êè¿â ïàì’ÿòàº

Ïðèñïóùåí³ äåðæàâí³ ïðàïîðè òà îá-
ìåæåííÿ ïðîâåäåííÿ ðîçâàæàëüíèõ çàõî-
ä³â ó íåä³ëþ ñïîâ³ùàëè ïðî äåíü æàëîáè
â Óêðà¿í³. Òðàäèö³éíî òðåòüî¿ íåä³ë³ òðàâ-
íÿ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü æåðòâ ïîë³òè÷íèõ
ðåïðåñ³é 1937-1938 ðîê³â. Ç öüîãî ïðèâî-
äó â ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ ìåìîð³àëüí³ çàõî-
äè çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâíî¿ òà
ì³ñüêî¿ âëàäè.

Äî ìîíóìåíòà “Ïîë³òâ’ÿçåíü” òà Ïàì’ÿò-
íîãî Õðåñòà ó Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîìó çàïîâ³äíèêó “Áèê³âíÿíñüê³
ìîãèëè” ïîêëàëè êâ³òè Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé, ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Â³ðà Óëüÿí÷åíêî. Òàì æå
â³äáóëàñÿ ïàíàõèäà çà çàãèáëèìè çà ó÷àñ-

òþ äóõîâåíñòâà óêðà¿íñüêèõ öåðêîâ. Íà
çàâåðøåííÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè æàëîáíî-
ãî ä³éñòâà éîãî ó÷àñíèêè âøàíóâàëè ïàì’-
ÿòü çàãèáëèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â õâèëèíîþ
ìîâ÷àííÿ.

“Ìè ïðèéøëè ñþäè, ùîá ïîì’ÿíóòè
âñ³õ, âñ³õ çàìó÷åíèõ ó ñòàë³íñüêèõ òþð-
ìàõ ³ êîíöòàáîðàõ. Ìè ïðèéøëè, ùîá í³-
õòî é í³êîëè íå çàáóâ êàòàñòðîôè, ÿêó
ïåðåæèâ íàø íàðîä ó ÕÕ ñòîë³òò³”,— ñêà-
çàâ Ïðåçèäåíò.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³é-
íèé ôîíä “Óêðà¿íà 3000” ïðåçåíòóâàâ ³ñ-
òîðèêî-äîêóìåíòàëüíó âèñòàâêó “Çëàìà-
í³ äîë³: êîìóí³ñòè÷íèé òåðîð â Óêðà¿í³
1920—1950-õ ðîê³â”. Åêñïîçèö³þ ïîêà-
æóòü ³ â ³íøèõ îáëàñòÿõ, ùîá îãëÿíóòè
çìîãëè óñ³. Êð³ì òîãî, ïðåäñòàâëåí³ ìà-
òåð³àëè ïëàíóþòü ïåðåêëàñòè ð³çíèìè
ìîâàìè òà ðîçïîâñþäèòè ó äèïëîìàòè÷-
íèõ ïðåäñòàâíèöòâàõ Óêðà¿íè â ð³çíèõ
êðà¿íàõ ñâ³òó

Керівни и раїни та міста вшан вали пам’ять тисяч замордованих раїнців червоними вітами та хвилиною мовчання

Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ç Äíåì íàóêè

Шановні на овці!
На а— це надійна запор а подальшо о е о-

номічно о розвит с спільства, д ховно о і ма-
теріально о зба ачення всіх ромадян раїни.
За розроблення і реалізацію страте ічних про-
рам розвит державної політи и саме на а
задає висо і е ономічні та соціальні стандарти.
Врахов ючи важливість підтрим и та розвит-
на и в У раїні, прис орення впровадження

на ових розробо , Київсь а місь а влада зав-
жди вважала ці проблеми пріоритетними, а збе-
реження та розвито на ово-технічно о потен-
ціал столиці — найважливішим завданням, то-
м до ладатиме з силь, щоб повною мірою ви-
ористати можливості для примноження на о-
во-технічно о потенціал , для підтрим и на и.
Плідна взаємодія на ових ор анізацій, за-
ладів та станов зі столичною владою стала
при ладом для інших міст, для всієї У раїни.
Сподіваюся, що наша співпраця по либлюва-
тиметься і вдос оналюватиметься, наб ваючи
ново о зміст , щоб сі наші від риття й розроб-
и б ли впроваджені та сприяли поліпшенню
життя і доброб т иян.
Дозвольте висловити вдячність сім по олін-

ням чених та ор анізаторів на и, молодим
вченим та старшом по олінню дослідни ів.
Шановні працівни и на ових ор анізацій!

Сердечно вітаю вас зі святом! Бажаю енер ії,
творчої насна и, невтомності новаторсь ом
пош , невпинно о примноження йо о рез ль-
татів! Зич вам здоров’я та добра, достат , а
та ож подальших спіхів на овій діяльності
задля роз віт столиці!

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ó ñòîëèö³ ïîì’ÿíóëè æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У неділю У раїна відзначила 71-ші ро овини Вели о о терор . Вша-
нов вали пам'ять жертв політичних репресій 1937-1938 ро ів На-
ціональном істори о-меморіальном заповідни "Би івнянсь і мо-
или" ерівни и держави та столиці. У рам ах заходів відзначення
Дня пам’яті жертв політичних репресій Міжнародний бла одійний
фонд "У раїна 3000" презент вав істори о-до ментальн вистав
"Зламані долі: ом ністичний терор в У раїні 1920—1950-х ро ів".

Íà çâ’ÿçîê íå âèéøîâ
Ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Ïèëèïèøèí
â³äìîâëÿºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ï³êåòóâàëüíèêàìè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора члени садово о товариства “Квітни ар”
в отре пі ет вали Шевчен івсь райдержадмініс-
трацію. Вони вима ають поверн ти їм земельн
ділян , я неза онно б ло передано за часів
Оле сандра Омельчен а бізнес-стр т рі ВАТ а -
рофірма “Теплиці У раїни”. Пі ет вальни и пере-
онані, що справедливом вирішенню питання пе-
реш оджає олова район Ві тор Пилипишин,
я ий лобіює власні бізнесові інтереси.

ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, ñóïåðå÷êà íàâêîëî ä³ëÿíêè íà âó-
ëèö³ Ñòåöåíêà, 37 òî÷èòüñÿ áàãàòî ðîê³â. Ùå 1974 ðîêó çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 6,39 ãà áóëî âèä³ëåíî ïðàö³âíèêàì ðàäãîñ-
ïó “Äåêîðàòèâíå ñàä³âíèöòâî”, ÿê³ íèí³ º ÷ëåíàìè ñàäîâîãî òî-
âàðèñòâà “Êâ³òíèêàð”. ßê ïîâ³äîìèëà ãîëîâà òîâàðèñòâà Ç³íà-
¿äà Ïàðêî, 27 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè óõâàëèëè
ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó “Òåïëèöÿì Óêðà¿íè” ä³ëÿíêè. Îäíàê
ïîâí³ñòþ ïðî³ãíîðóâàëè òîé ôàêò, ùî ÷ëåíè òîâàðèñòâà “Êâ³ò-
íèêàð” óæå ïîíàä 30 ðîê³â çàéìàþòüñÿ ñàä³âíèöòâîì ³ ãîðîä-

íèöòâîì íà ö³é çåìë³ é çã³äíî ç íèçêîþ çàêîí³â òà ïðàâèë ìà-
þòü ïåðåâàæíå ïðàâî íà êîðèñòóâàííÿ ö³ºþ ä³ëÿíêîþ.

“Öå ð³øåííÿ º ïðîòèïðàâíèì, — êàæå ïàí³ Ïàðêî, — îñê³ëü-
êè ïîðóøóº ïðàâà é ³íòåðåñè ïåðåñ³÷íèõ êèÿí, ïðàö³âíèê³â òà
ïåíñ³îíåð³â, ÷ëåí³â òîâàðèñòâà”. ×ëåíè òîâàðèñòâà çâåðíóëèñÿ
äî ãîëîâè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Êè¿âðàä³ Àëëè Øëà-
ïàê ³ç âèìîãîþ ³í³ö³þâàòè ñêàñóâàííÿ íåçàêîííîãî ð³øåííÿ íà
íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿.

Àëå, íà äóìêó ï³êåòóâàëüíèê³â, â³äíîâëåííþ ñïðàâåäëèâîñò³
çàâàæàº ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Â³êòîð Ïèëèïèøèí.
Â³í, çà ñëîâàìè Ç³íà¿äè Ïàðêî, º ³ îäíèì ç ³íâåñòîð³â ñàäîâîãî
òîâàðèñòâà, ³ êëþ÷îâîþ ô³ãóðîþ, ùî, ì’ÿêî êàæó÷è, íå ñïðèÿº
ïðèâàòèçàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà êîðèñòü ÷ëåí³â òîâàðèñòâà.

Ñàì Â³êòîð Ïèëèïèøèí ñïðîñòîâóâàòè çàêèäè êèÿí íå ïî-
ñï³øàº. Äî ï³êåòóâàëüíèê³â ó÷îðà, ÿê ³ â ïîïåðåäí³ ðàçè, â³í íå
âèéøîâ. Ó÷àñíèêè àêö³¿ ïðîòåñòó ðîçïîâ³ëè, ùî äî íèõ âèé-
øîâ äð³áíèé êëåðê ç Óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ ëèøå äëÿ òîãî, àáè ïîâ³äîìèòè, ùî ïàíà Ïèëè-
ïèøèíà “íåìàº ³ íå áóäå”. Ïðî³ãíîðóâàëè â ïðåñ-ñëóæá³ ÷è-
íîâíèêà ³ æóðíàë³ñò³â. “Õðåùàòèê” íå çì³ã äîäçâîíèòèñÿ äî
ïðåñ-ñåêðåòàðÿ ïàíà Ïèëèïèøèíà — âîíà âïåðòî íå â³äïîâ³-
äàëà íà äçâ³íîê ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó. Ïðîòå, âèäàííÿ îá³-
öÿº ³ íàäàë³ ñòåæèòè çà êîíôë³êòîì ì³æ êåð³âíèêîì ðàéîíó òà
êèÿíàìè
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Ðîìàí ÊÐÈÂÎØÅªÂ:

“Îáñÿãè çàáîðãîâàíîñò³ çðîñòàþòü”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîëåêòîðñüêî¿ êîìïàí³¿ “²ÊÑÏÎ²ÍÒ” 
ïðî ñèòóàö³þ íà ðèíêó êîëåêòîðñüêèõ ïîñëóã
За даними Національно о
бан , рівень проблемної
забор ованості з почат
ро вже зріс більш ніж
два рази. Здавалося б,
цій сит ації оле торсь і
омпанії мо ли б поч ва-
тися найзр чніше, адже
попит на їхні посл и
просто неймовірний. Од-
на , через не за онення
діяльності цих стр т р та
відс тність дієвих меха-
нізмів повернення забор-
ованих редитів, цей біз-
нес не може динамічно
розвиватися. Про тенден-
ції на рин оле тор-
сь их посл "Хрещати "
розповів ерівни однієї зі
столичних оле торсь их
омпаній.

— ×è º ïðîãðåñèâíèì óõâàëåííÿ
çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî êîëåêòîðñüêó
ä³ÿëüí³ñòü”?

— Óõâàëåííÿ öüîãî çàêîíó, áåç-
óìîâíî, º äóæå çíà÷íèì êðîêîì ó
ðîçâèòêó êîëåêòîðñüêî¿ ãàëóç³. Íè-
í³ â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº ñïåö³àë³çîâà-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå á ÷³òêî ðå-
ãóëþâàëî êîëåêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Êîëåêòîðè ï³ä ÷àñ ðîáîòè âèêî-
ðèñòîâóþòü ïîëîæåííÿ òà íîðìè
Ãîñïîäàðñüêîãî, Öèâ³ëüíîãî êî-
äåêñ³â, Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òîùî.
Çâàæàþ÷è íà öå, ï³ñëÿ óõâàëåííÿ

çàêîíó î÷³êóºòüñÿ î÷èùåííÿ ðèí-
êó â³ä òàê çâàíèõ ÷îðíèõ êîëåê-
òîðñüêèõ êîìïàí³é, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòü ï³ä ÷àñ ðîáîòè íå çîâñ³ì êî-
ðåêòí³ òà ïðàâîì³ðí³ çàñîáè ïîâåð-
íåííÿ áîðã³â. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàä-
êó çàêîí ñïðèéìàºìî ïîçèòèâíî.

— ×è ïîë³ïøèòü öå çàãàëüíó ñè-
òóàö³þ íà ðèíêó?

— Äóìàþ, ùî ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøè-
òüñÿ, îñê³ëüêè çðîñòå ð³âåíü äîâ³-
ðè äî êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é,
àäæå äî öüîãî ÷àñó á³ëüø³ñòü ïî-
çè÷àëüíèê³â ââàæàþòü, ùî êîëåê-
òîðè — öå ïîâíå áåççàêîííÿ. Íà-
ñïðàâä³, êîëåêòîð ó ïåðøó ÷åðãó º

þðèñòîì, ïñèõîëîãîì, ÿêèé ìîæå
ðîç³áðàòèñÿ ç ïðè÷èíàìè âèíèê-
íåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ òà äîïîìîã-
òè áîðæíèêó çíàéòè øëÿõè ¿¿ ïî-
ãàøåííÿ.

— ×è íå º óõâàëåííÿ öüîãî çàêî-
íó ñâîãî ðîäó ëîá³çìîì ³ç áîêó áàí-
ê³â?

— Äóìàþ, ùî í³, àäæå äàíèé çà-
êîí áàãàòî â ÷îìó º îáìåæóâàëü-
íèì ùîäî ä³ÿëüíîñò³ êîëåêòîð-
ñüêèõ êîìïàí³é. Ñüîãîäí³ áóäü-ÿêà
êîìïàí³ÿ ìîæå íàçâàòè ñåáå êî-
ëåêòîðñüêîþ òà ïî÷àòè áóäü-ÿêè-
ìè ñïîñîáàìè “âèáèâàòè” áîðãè,
à ï³ñëÿ óõâàëåííÿ çàêîíó íà ðèí-

êó ç’ÿâèòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ¿õíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

— Êîãî çàõèùàº çàêîí ïðî êîëåê-
òîðñüê³ êîìïàí³¿?

— Ïîçè÷àëüíèê³â, íàðàç³ óðÿä
ïîâí³ñòþ íà ¿õíüîìó áîö³.

— ßêà çàãàëüíà äèíàì³êà ðèíêó?
— Íèí³ ó çâ’ÿçêó ç îá’ºêòèâíèì

ñòàíîì åêîíîì³êè îáñÿãè çàáîðãî-
âàíîñò³ çðîñòàþòü. Öå ñòîñóºòüñÿ ³
áàíê³âñüêî¿ ñôåðè, ³ êîðïîðàòèâ-
íîãî ñåêòîðà. Êîëåêòîðñüê³ êîì-
ïàí³¿ íàìàãàþòüñÿ ïîë³ïøèòè ñè-
òóàö³þ, áåç íèõ âîíà áóëà á ã³ð-
øîþ.

— Íàñê³ëüêè ðèíîê º çàïîâíåíèì,
³ ÷è ìîæëèâà éîãî ìîíîïîë³çàö³ÿ?

— Íå äóìàþ, ùî ìîíîïîë³çàö³ÿ
ìîæëèâà. Íèí³ íà ðèíêó ïðàöþº
ïðèáëèçíî 10-20 âåëèêèõ êîìïà-
í³é ³ ìàéæå 30-40 ðåã³îíàëüíèõ ìà-
ëåíüêèõ êîìïàí³é. Ïðîïîçèö³é áà-
ãàòî. Êîæåí êë³ºíò ìîæå îáèðàòè
ö³íó, óìîâè, òîìó íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ìîíîïîë³çàö³¿ íå î÷³êóºìî. Õî-
÷à, ç ³íøîãî áîêó, ÷èì æîðñòê³øèì
áóäå çàêîí, òèì ìåíøå êîìïàí³é
çìîæå çàëèøèòèñÿ íà ðèíêó. Çà òà-
êèõ óìîâ âàð³àíò ðîçâèòêó ïîä³é ó
ôîðìàò³ ìîíîïîë³çàö³¿ º ìîæëè-
âèì. Õî÷ó â³äçíà÷èòè òàêîæ, ùî
âæå ñòâîðåíî íåçàëåæíó Àñîö³àö³þ
óêðà¿íñüêèõ êîëåêòîðñüêèõ
àãåíòñòâ (ÍÀÓÊÀ), ÿêà îá’ºäíóº â³-
ñ³ì êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é. ×ëå-
íàìè Àñîö³àö³¿ ñêîðî ñòàíóòü ³ ³í-
ø³ êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿ íà óêðà-
¿íñüêîìó ðèíêó, ÿê³, â ïåðøó ÷åð-
ãó, äîòðèìóâàòèìóòüñÿ íîðì Êî-
äåêñó åòèêè ïîâåä³íêè íà ðèíêó.

— ßê³ íàéïåðñïåêòèâí³ø³ ñôåðè
äëÿ êîëåêòîð³â?

— Êëàñè÷íî, òóò ïåðøèìè º
áàíêè, ÿê³ ñïëà÷óþòü ëèøå çà ðå-
çóëüòàò — ïîâåðíåííÿ áîðãó. Íà
äðóãîìó ì³ñö³ çíàõîäÿòüñÿ êðåäèò-
í³ ñï³ëêè, îñê³ëüêè ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü
ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ³ç áàíê³â-
ñüêîþ. ª óãîäè òàêîæ ³ç âåëèêèìè
ñòðàõîâèìè êîìïàí³ÿìè, ñåðåä ³í-
øèõ ïåðñïåêòèâíèõ — êîðïîðà-
òèâíèé ñåãìåíò.

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

К рс півлі амери ансь ої валюти про-
тя ом період з 12 по 15 травня змен-
ш вався. Та , вівторо , 12 травня,
тор и на міжбан почалися із познач и
774 UAH/100 USD, найбільше зміцнення
ривні припало на 13 травня. Напри інці
тижня, в п’ятницю, 15 травня, рс
с лав 760,5 UAH/100 USD. Відсот ове
зниження за тиждень с лало 2%.

Динамі а подій на валютних
рин ах

Äèíàì³êà ïðîäàæó àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè íà ì³æ-
áàíê³âñüêîìó ðèíêó Óêðà¿íè â³äïîâ³äàëà çàãàëüí³é
òåíäåíö³¿ íà ðèíêó êóï³âë³. Òàê, ô³íàíñîâèé òèæäåíü
ïî÷àâñÿ ³ç ïîçíà÷êè 778 UAH/100 USD, íàñòóïíîãî
äíÿ â ñåðåäó â³í ñêëàâ óæå 770 UAH/100 USD. Â ï’ÿò-
íèöþ çà 100 àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â òðåáà áóëî â³ä-
äàòè 762,5 ãðèâí³. Â³äïîâ³äíà äèíàì³êà çìåíøåííÿ
âàðòîñò³ äîëàð³â çà òèæäåíü ñêëàëà 2%.

Çíèæåííÿ ö³íè äîëàðà ùîäî ãðèâí³ ñïðè÷èíåíå ç
îäíîãî áîêó îòðèìàííÿì ÷åðãîâîãî òðàíøó êðåäèòó
â³ä ÌÂÔ, à ç ³íøîãî áîêó ñïåêóëÿòèâíîþ ãðîþ íà
çíèæåííÿ ç áîêó ó÷àñíèê³â ðèíêó. Çà ïðîãíîçàìè àíà-
ë³òèê³â, êóðñ äîëàðà âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìîæå
âïàñòè äî ñåìè ãðèâåíü çà äîëàð.

Ãîò³âêîâèé ðèíîê ñòàâ â³ääçåðêàëåííÿì ïðîöåñ³â,
ÿê³ â³äáóëèñÿ íà ì³æáàíêó. Êðåäèò ÌÂÔ âãàìóâàâ
ïîáîþâàííÿ íàñåëåííÿ, çóìîâëåíèõ êðèçîþ. Âò³ì,
øòóðìóâàòè îáì³ííèêè åêñïåðòè ãîðîäÿíàì íå ðà-
äÿòü. Ï³êó ïàä³ííÿ êóðñ äîëàðà äîñÿãíå âë³òêó. Ïðî-
òå ÷åðåç êðèçó äîëàð ìîæå äî ê³íöÿ ðîêó çíîâó ñÿã-
íóòè ïîçíà÷êè âîñüìè ãðèâåíü.

Íà ðèíêó êóï³âë³ ºâðî 12 òðàâíÿ òîðãè ïî÷àëèñÿ ³ç

ïîçíà÷êè 1063 UAH/100 EUR, àáñîëþòíå çìåíøåí-
íÿ êóðñó íàñòóïíîãî äíÿ â ðîçðàõóíêó íà 100 ºâðî ñòà-
íîâèëî 18 ãðí. Çðåøòîþ, òîðãè íà ì³æáàíêó çàâåð-
øèëèñÿ íà ð³âí³ 1029,8 UAH/100 EUR. Â³äñîòêîâå
çíèæåííÿ çà òèæäåíü ñêëàëî 3%. Êóðñ ïðîäàæó ºâðî
ïî÷àâ ïåðåãîíè ³ç ïîçíà÷êè 1067 UAH/100 EUR, çíè-
æåííÿ äî ê³íöÿ òèæíÿ ñêëàëî 3%, â³äïîâ³äíî êóðñ —
1033,3 UAH/100 EUR.

Äîëÿ ºâðî çàëåæàòèìå â³ä êîëèâàííÿ êóðñó äî-
ëàðà, òîìó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ºâðîâàëþòà áóäå
äåøåâøàòè.

Фондовий рино позб вся
тис фінрин ів

Äèíàì³êà ÏÔÒÑ áóëà äîñèòü âò³øíîþ íà ïî÷àòêó
òèæíÿ. Òàê, ãîëîâíèé ôîíäîâèé ³íäåêñ êðà¿íè ïî÷àâ
ñâîº çðîñòàííÿ ³ç ïîçíà÷êè 435,42 ïóíêòó ó â³âòîðîê
äî ïîçíà÷êè 438,95 ïóíêòó ó ñåðåäó. Äèíàì³êà ôîí-
äîâîãî ðèíêó âèçíà÷èëàñÿ ùå íàïåðåäîäí³ òðàâíåâèõ
ñâÿò, êîëè áóëè çàêëàäåí³ ïåðåäóìîâè çðîñòàííÿ
ÏÔÒÑ.

Â ÷åòâåð â³äáóëîñÿ çíà÷íå çìåíøåííÿ ÏÔÒÑ — â
àáñîëþòíîìó âèì³ð³ íà 26,9 ïóíêò³â. Íåçíà÷íå ï³äâè-
ùåííÿ ìàëî ì³ñöå â ï’ÿòíèöþ, ô³íàëüíèé ïîêàçíèê
ñêëàâ — 416,89 ïóíêò³â. Âñå æ òàêè åêñïåðòè ðèíêó
ñòâåðäæóþòü, ùî íàðàç³ çíèêëè îñòàíí³ ïåðåøêîäè íà
øëÿõó äî ðîñòó ³íäåêñó. Íàñòóïíîãî òèæíÿ ÏÔÒÑ ìî-
æå “ïîâàæ÷àòè” ùå íà ï’ÿòäåñÿò ïóíêò³â.

Îñîáëèâî êîëèâàííÿ íà âàëþòíîìó ðèíêó íà ö³-
íó çîëîòà äîïîêè íå âïëèíóëè. Îäíàê, ÿê íà ñâ³òî-
âèõ òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ, òàê ³ íà ãîò³âêîâî-
ìó ðèíêó ö³ííèõ ìåòàë³â, ö³íà çîëîòà ïîòðîõó çíè-
æóºòüñÿ. Òàê, â ïîíåä³ëîê, 11 òðàâíÿ êóðñ ñêëàâ
70424,14 ãðí çà óíö³þ, íàñòóïíîãî äíÿ àíàëîã³÷íèé
ïîêàçíèê áóâ íà 16,11 ãðí ìåíøèì. 13 òðàâíÿ òà 
14 òðàâíÿ íà ðèíêó çíîâó ìàëî ì³ñöå ï³äâèùåííÿ
âàðòîñò³ ìåòàëó — íà 22,57 òà 159,69 ãðí â³äïîâ³äíî.
Â ï’ÿòíèöþ êóðñ çìåíøèâñÿ íà 206,33 ãðí ³ ñêëàâ
70383,96 ãðí çà óíö³þ

Äîëàð ïîïîâç óíèç
Äî ê³íöÿ ðîêó êóðñ ãðèâí³ ìîæå óêð³ïèòèñÿ äî 7 ãðí/$1
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про влаштування автомобільного під’їзду 

до залізничної платформи “Городня” 
з вулиці Райдужної вздовж озера Радунка 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 476 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України “Про
невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва” від 25.02.2008 № 157/2008, постанови Кабінету Міністрів
України від 28.03.2008 № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”, з
метою забезпечення виконання розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 29.05.2008
№ 771 “Про реалізацію проекту “від Троєщини до правого берега за 20 хвилин” від 24.07.2008 № 1013
“Про заходи щодо реалізації проекту “від Троєщини до правого берега за 20 хвилин”, враховуючи, що ви)
щезгаданими розпорядженнями замовником організації перевезень пасажирів міським електропотягом
та будівництва відповідних об’єктів визначено комунальне підприємство “Київпастранс”, в межах функ)
цій органу місцевого самоврядування:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ”:

— Çä³éñíèòè â 2009 ðîö³ ðîçðîáêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêî-
íàòè ðîáîòè ç âëàøòóâàííÿ àâòîìîá³ëüíî-
ãî ï³ä’¿çäó äî çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè “Ãî-
ðîäíÿ” ç âóëèö³ Ðàéäóæíî¿ âçäîâæ îçåðà
Ðàäóíêà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.

2. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:
2.1. Îôîðìèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ.

2.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòó-
âàííÿ îá’ºêòà.

2.3. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç
ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

2.4. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. 

2.5. Âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïèòàííÿ çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ç òðà-
ñè ï³ä’¿çäó äî çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè “Ãî-
ðîäíÿ” ç âóëèö³ Ðàéäóæíî¿ âçäîâæ îçåðà
Ðàäóíêà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.

2.6. Ïðè ïðîåêòóâàíí³ àâòîìîá³ëüíîãî
ï³ä’¿çäó ïåðåäáà÷èòè çàêðèòòÿ âè¿çäó ç âó-
ëèö³ Ï. Âåðøèãîðè íà ïðîñïåêò Ãåíåðàëà
Âàòóò³íà.

2.7. Îòðèìàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì. Êè-
ºâ³ äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.8. Îòðèìàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îð-
äåð íà ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ.

2.9. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ä³ëó 16 Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 25.12.2008 ¹ 1051/1051.

2.10. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â Óïðàâë³í-
í³ Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ÿê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç
ïðîåêòóâàííÿ òà âëàøòóâàííÿ àâòîìîá³ëü-
íîãî ï³ä’¿çäó äî çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè “Ãî-
ðîäíÿ” ç âóëèö³ Ðàéäóæíî¿ âçäîâæ îçåðà Ðà-
äóíêà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

5. 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 деякі питання щодо обмеження в’їзду
транспортних засобів на території парку 

культури та відпочинку “Гідропарк” 
та Труханового острова
Розпорядження № 463 від 21 квітня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, Правил бла)
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, з ме)
тою створення належних умов для відпочинку киян та гостей міста Києва, впорядкування руху автотранс)
порту, недопущення виникнення пожеж та несанкціонованих сміттєзвалищ на території Гідропарку та Тру)
ханового острова, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè ³ ïîãîäèòè ïëàí
çàõîä³â ùîäî çàáîðîíè â’¿çäó íà òåðèòîð³þ
ÏÊ³Â “Ã³äðîïàðê” òà Òðóõàíîâîãî îñòðî-
âà, ÿêèì ïåðåäáà÷èòè:

1.1. Âñòàíîâëåííÿ ïóíêò³â ïðîïóñêó â
ì³ñöÿõ â’¿çäó íà òåðèòîð³¿ ÏÊ³Â “Ã³äðî-
ïàðê” òà Òðóõàíîâîãî îñòðîâà òà îáëàø-
òóâàííÿ çåëåíèõ çîí, ïðèëåãëèõ äî ì³ñöü
âñòàíîâëåííÿ ïóíêò³â ïðîïóñêó.

1.2. Îðãàí³çàö³þ êîíòðîëþ â’¿çäó òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ÿê³ çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà òåðè-
òîð³¿ ÏÊ³Â “Ã³äðîïàðê” òà Òðóõàíîâîãî

îñòðîâà, øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâà-
äæåííÿ ïåðåïóñòîê.

1.3. Ðîçøèðåííÿ çîíè ïàðêóâàííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â íà òåðèòîð³ÿõ, ïðèëåãëèõ
äî ÏÊ³Â “Ã³äðîïàðê” òà Òðóõàíîâîãî îñ-
òðîâà.

1.4. Çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïðî-
¿çäó òåðèòîð³ºþ ÏÊ³Â “Ã³äðîïàðê” òà Òðó-
õàíîâîãî îñòðîâà àâòîìîá³ë³â øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè, ïîæåæíî¿ îõîðîíè, ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â òà ³íøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ âè-
êîíàííÿ ïðÿìèõ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-

÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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

Про відзначення Дня матері
Розпорядження № 501 від 28 квітня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від
10.05.1999 № 489/99 “Про День матері”, міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами та доповненнями)
та з метою відзначення Дня матері, у межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè ïðîâåäåííÿ çàõîäó, ïîâ’ÿçàíîãî ç â³ä-
çíà÷åííÿì Äíÿ ìàòåð³, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2009
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064 (ç³ çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè), â îáñÿç³ 30,0 òèñ. ãðí.

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

3. 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

Про проведення чемпіонату Європи 
з мотокросу в класі до 500 куб. см

Розпорядження № 508 від 28 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 22 Закону України “Про столицю України — місто)герой
Київ” та підпункту 8.1 пункту 8 Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громад)
ських заходів політичного, релігійного, культурно)просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418 (із змінами і допов)
неннями), з метою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту у м. Києві, в межах функцій орга)
ну місцевого самоврядування:

1. Ïðîâåñòè â ì. Êèºâ³ ç 08.05.2009 äî
10.05.2009 ç 10.00 ãîä. äî 18.00 ãîä. ÷åìï³î-
íàò ªâðîïè ç ìîòîêðîñó â êëàñ³ äî 500 êóá.
ñì (ìîòîòðàñà “Ïèðîã³â”, âóë. ×åðâîíîïðà-
ïîðíà, 188).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè ç ìîòîêðîñó â êëàñ³ äî 500 êóá. ñì (äà-
ë³ çà òåêñòîì — çàõ³ä) âçÿëà íà ñåáå Ôåäå-
ðàö³ÿ ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é
êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè ñâîº÷àñíîìó
âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü ïðîâå-
äåííÿ çàõîäó.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
çàõîäó.

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàí-
íÿ 1 (îäíîãî) àâòîìîá³ëÿ ïîæåæíî¿ áåçïå-
êè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ 1 (îäí³º¿) êàðåòè øâèä-
êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äëÿ îáñëóãîâóâàí-
íÿ ó÷àñíèê³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷è-
òè áëàãîóñòð³é ï³ä’¿çíèõ äîð³ã äî ì³ñöÿ ïðî-
âåäåííÿ çàõîäó.

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

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

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 28.12.2006 № 1838
Розпорядження № 510 від 29 квітня 2009 року

На виконання рішення Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік” та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
28.12.2006 ¹ 1838 “Ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò
íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà â óìîâàõ çàïðîâà-
äæåííÿ åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ö³í òà
òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”
òàê³ çì³íè:

ó ï³äïóíêò³ 2.1 ïóíêòó 2 öèôðè “2008”
çàì³íèòè öèôðàìè “2009”.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про встановлення на перехрестях міста Києва
дорожніх знаків з вказівниками найменувань
вулиць українською та англійською мовами

Рішення Київської міської ради № 148/1204 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 22 За)
кону України “Про столицю України — місто)герой Київ”, статей 3, 6 Закону України “Про дорожній рух”,
Закону України “Про автомобільні дороги”, постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.01 № 1306 “Про
Правила дорожнього руху”, рішення Київської міської ради від 26.03.07 № 445/1116 “Про затвердження
міської Програми вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки на період 2007 — 2009 ро)
ків у м. Києві” та з метою вдосконалення організації дорожнього руху Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîâåñòè ðîáîòè ïî âñòàíîâëåííþ íà
ïåðåõðåñòÿõ ì³ñòà Êèºâà äîðîæí³õ çíàê³â
ç âêàç³âíèêàìè íàéìåíóâàíü âóëèöü óêðà-
¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âñòà-
íîâëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â ç âêàç³âíèêàìè
íàéìåíóâàíü âóëèöü óêðà¿íñüêîþ òà àíã-
ë³éñüêîþ ìîâàìè êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ”:

3.1. Ðîçðîáèòè àäðåñíèé ïëàí âñòàíîâ-
ëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â ç âêàç³âíèêàìè íàé-
ìåíóâàíü âóëèöü óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³é-
ñüêîþ ìîâàìè.

3.2. Ó II êâàðòàë³ 2009 ðîêó çàìîâèòè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà
âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â ç âêàç³âíè-
êàìè íàéìåíóâàíü âóëèöü óêðà¿íñüêîþ òà
àíãë³éñüêîþ ìîâàìè, âèõîäÿ÷è ç àäðåñíî-
ãî ïëàíó.

3.3. Ðîáîòè ïî âñòàíîâëåííþ äîðîæí³õ
çíàê³â ç âêàç³âíèêàìè íàéìåíóâàíü âóëèöü
óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè âèêî-
íàòè ó 2009 ðîö³.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðè ï³äãîòîâö³ ïðîåêòó Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê ïåðåäáà÷èòè êîøòè
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âäîðñåð-
â³ñ” íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî âñòà-
íîâëåííþ íà ïåðåõðåñòÿõ ì. Êèºâà äîðîæ-
í³õ çíàê³â ç âêàç³âíèêàìè íàéìåíóâàíü âó-
ëèöü óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà ïðî õ³ä âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ïî âñòàíîâëåííþ äîðîæí³õ
çíàê³â ç âêàç³âíèêàìè íàéìåíóâàíü âóëèöü
óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.

á. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про склад комісії Київради з питань 
поновлення прав реабілітованих

Рішення Київської міської ради № 581/581 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 9 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, пункту 6
Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñêëàä êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ
ðåàá³ë³òîâàíèõ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.10.99 ¹ 62/564 “Ïðî ñêëàä êîì³ñ³¿ Êè-

1. ²íôîðìàö³þ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè
òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) Ãîëóáºâî¿ ². ª. “Ïðî õ³ä ï³ä-
ãîòîâêè çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ç íàãîäè
64-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èç-
íÿí³é â³éí³ 1941-1945 ðîê³â” âçÿòè äî â³-
äîìà.

2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåí-
íÿ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) “Ïðî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè”.
Âèêîíàâö³: êåð³âíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü
³ óïðàâë³íü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³é.

Òåðì³í: äî 09.05.2009
3. Çàáåçïå÷èòè íåóõèëüíå âèêîíàííÿ

âñòàíîâëåíèõ òåðì³í³â ïîãîäæåííÿ ïðîåê-
òó ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Ïðî â³äçíà÷åí-
íÿ Äíÿ Ïåðåìîãè”.

Âèêîíàâåöü: Êðàìàðåíêî Î. Â.
Òåðì³í: äî 28.04.2009
4. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ô³íàíñóâàííÿ

çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè ó ìå-
æàõ âèäàòê³â, çàòâåðäæåíèõ ó áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà 2009 ð³ê.

Âèêîíàâö³: Ïàäàëêà Â. Ì., Ãîëóáºâà ². ª.
Òåðì³í: äî 08.05.2009
5. Ïðîâåñòè îáñòåæåííÿ ñòàíó Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî øïèòàëþ ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïàëàò äëÿ âåòåðàí³â â³é-
íè ó ì³ñüêèõ êë³í³÷íèõ ë³êàðíÿõ. Çàáåçïå-
÷èòè áåçóìîâíå âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.02.1999
¹ 254 â ÷àñòèí³ íîðì âèòðàò íà õàð÷óâàí-
íÿ, ïðèäáàííÿ ìåäèêàìåíò³â, ì’ÿêèõ ìåá-
ë³â, íåîáõ³äíîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ.

Âèêîíàâåöü: Êà÷óðîâà Ë. Â. 
Òåðì³í: äî 25.04.2009

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Рішення № 18 від 24 квітня 2009 року

II. Інформація: “Про хід підготовки загально>
міських заходів з нагоди 64>ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років”.
Колегія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вирішила:

6. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ï³äãîòîâêè
ì³ñöü ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòèõ çàõîä³â, âè-
çíà÷åííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ àêö³é ïîë³-
òè÷íèìè ïàðò³ÿìè òà ãðîìàäñüêèìè îá’ºä-
íàííÿìè ç ìåòîþ áåçïåðåøêîäíîãî ïðî-
âåäåííÿ óðî÷èñòîãî ïðîõîäæåííÿ âåòåðà-
í³â âóëèöåþ Õðåùàòèê òà ì³òèíãó íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ 9 òðàâíÿ 2009 ðîêó.

Âèêîíàâö³: Ãîí÷àðóê Â. Î., Øåñòîïàëîâ
Ñ. Â., ßðåìà Â. Ã. 

Òåðì³í: 07.05.—09.05.2009 ð.
7. Çàáåçïå÷èòè õóäîæíüî-äåêîðàòèâíå

îôîðìëåííÿ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì. Êèºâà.
Âèêîíàâåöü: Êîðîëü÷óê Ì. Ï. 
Òåðì³í: 07.—09.05.2009 ð.
8. Çàáåçïå÷èòè çàìîâëåííÿ, ïîãîäæåííÿ,

âèãîòîâëåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ñþæåò³â ñî-
ö³àëüíî¿ ðåêëàìè, ïðèñâÿ÷åíî¿ Äíþ Ïåðå-
ìîãè (20 á³ãáîðä³â òà 80 ñ³ò³-ëàéò³â), â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà òà ðàéîíàõ ì. Êè-
ºâà.

Âèêîíàâö³: Ôðåéä³íîâ Þ. À., Ëóêàøè-
íà Ì. Â., Ãîëóáºâà ². ª. 

Òåðì³í: äî 30.04.2009
9. Çàáåçïå÷èòè àâòîòðàíñïîðòíå îáñëó-

ãîâóâàííÿ âåòåðàí³â â³éíè — ó÷àñíèê³â çà-
ãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â, â³äïîâ³äíî äî çàÿâ
âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é), òà áåçîïëàòíå ïåðåâåçåííÿ
âåòåðàí³â â³éíè 9 òðàâíÿ 2009 ðîêó ì³ñü-

êèì ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì (íåçàëåæ-
íî â³ä ôîðì âëàñíîñò³).

Âèêîíàâö³: Ãâîçä³êîâ Ñ. Î., ãîëîâè ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³é. 

Òåðì³í: 09.05.2009
10. Âèçíà÷èòè ñòàí ãîòîâíîñò³ äî â³ä-

çíà÷åííÿ 64-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëè-
ê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 1941—1945 ðîê³â íà
çàñ³äàíí³ Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³ä-
ãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè.

Âèêîíàâö³: Ê³ëü÷èöüêà ². Ð., Ãîëóáºâà ². ª. 
Òåðì³í: 05.04.2009
11. Ïðî ãîòîâí³ñòü äî ïðîâåäåííÿ çà-

ãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 64-¿
ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³ 1941-1945 ðîê³â ó ì. Êèºâ³ äîïîâ³ñ-
òè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ â ðîáî÷î-
ìó ïîðÿäêó.

Âèêîíàâåöü: Ê³ëü÷èöüêà ². Ð. 
Òåðì³í: äî 07.05.2009
12. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ð³øåííÿ.

Се ретар Коле ії —
ви он ючий обов’яз и

заст пни а олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації —

ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

¿âðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³-
òîâàíèõ” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
23.05.02 ¹ 17/17, â³ä 13.07.06 ¹ 26/26, â³ä
26.07.07 ¹ 3/1838 òà â³ä 06.12.07
¹ 1369/4202).

3. 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

Про передачу громадянці 
Сингаївській Галині Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Кірова, 16>п у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 607/607 від 30 жовтня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñèíãà¿âñüê³é Ãàëèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Ê³ðîâà, 16-ï ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñèíãà¿âñüê³é Ãà-
ëèí³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Ê³ðîâà, 16-ï ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñèíãà¿âñüê³é Ãàëèí³ Ìè-
êîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 29.11.2007 ¹ 19-13945, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.12.2005 ¹ 9065,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.12.2007
¹ 3907, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 29.01.2008 ¹ 05-2702.

3.3. Ñòâîðèòè òà çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äî-
ñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ ³ ñïîðóä â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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
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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)

Áóäèíêè äëÿ ë³òí³õ ëþäåé ³ êóëüòóðà
Ïðîãðàìà “Êðàùèé ä³ì” ìàº íà ìåò³ ïåðåäîâñ³ì çàõèùàòè òà ï³êëóâàòèñÿ 
ïðî ëþäåé ë³òíüîãî â³êó
Äìèòðî ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Áóäèíêè äëÿ ë³òí³õ ëþäåé
ç'ÿâèëèñÿ â çàõ³äí³é êóëüòóð³ íå-
ùîäàâíî. Öå â³äáóëîñÿ â Õ²Õ ñòî-
ð³÷÷³ â Àíãë³¿, à äîñâ³ä øâèäêî
ðîçïîâñþäèâñÿ ó âñ³é ªâðîï³. Ö³-
êàâî, ùî àíãë³éñüê³ áóäèíêè äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé áåðóòü ïî÷àòîê ç "ðî-
á³òíèõ" áóäèíê³â, òîáòî ïðèòóë-
ê³â äëÿ æåáðàê³â, êîòðèì çíàõî-
äèëè ïîñèëüíó ðîáîòó, à îñü áó-
äèíêè Ðîñ³¿ é Í³ìå÷÷èíè áðàëè
ïî÷àòîê ³ç ë³êàðåíü. Àíãë³éñüêà
ñèñòåìà áóëà çîâñ³ì íå ãóìàí-
íîþ — êîæåí ìåøêàíåöü "ðîá³ò-
íîãî" áóäèíêó ïîâèíåí áóâ â³ä-
ïðàöüîâóâàòè ñâ³é õë³á ³ æèòëî íà
ìåæ³ ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé, íå-
çàëåæíî â³ä â³êó ³ ñòàíó çäîðîâ'ÿ.
Öå âèêëèêàëî áóðþ ïðîòåñò³â,
çîêðåìà òàêîãî ìèñëèòåëÿ, ÿê
×àðëüç Ä³êêåíñ, ³ äî ê³íöÿ ñòîð³÷-
÷ÿ "ðîá³òí³" áóäèíêè ïîâí³ñòþ
â³ääàþòü ë³òí³ì ëþäÿì, â îáîâ'ÿç-
êè ÿêèõ íå âõîäèòü ðîáîòà.

Í³ìåöüêà ìåäèöèíà ïðîñòî â³ä-
îêðåìëþâàëà ïàö³ºíò³â çà ð³çíèì
â³êîì. Ó ê³íö³ Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ Í³-
ìå÷÷èíà — ë³äåð ùîäî ñîö³àëüíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ. Í³ìö³, íà â³äì³-
íó â³ä àíãë³éö³â, ñóâîðî ñòàíäàð-
òèçóþòü ñâî¿ ñîö³àëüí³ óñòàíîâè.
Ç îäíîãî áîêó, í³ìåöüê³ ìåøêàí-
ö³ áóäèíê³â äëÿ ë³òí³õ ëþäåé áóëè
ìåíø â³ëüíèìè, àëå ç ³íøîãî — ¿õ
â ö³ëîìó êðàùå ãîäóâàëè ³ çàáåç-
ïå÷óâàëè ìåäè÷íèì äîãëÿäîì.

Ðîñ³ÿ áðàëà çà çðàçîê í³ìåöüêó
ñèñòåìó, ³ áóäèíêè äëÿ ë³òí³õ ëþ-

äåé ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñÿ ÿê â³ää³-
ëåííÿ çåìñüêèõ ë³êàðåíü. Í³-
ìåöüêîãî ïîðÿäêó òàì íå áóëî,
ðîñ³éñüê³ ÷èíîâíèêè áåçñîâ³ñíî
îáêðàäàëè ëþäåé ë³òíüîãî â³êó,
ÿê³ íàï³âæèâîò³ëè ãîëîäí³. Àëå
óñòàíîâàì îõî÷å äîïîìàãàëà
öåðêâà. Ïðèòóëêè ïðè ìîíàñòè-
ðÿõ áóëè çíà÷íî áàãàòøèìè, à òî-
ìó îñíîâíà ìàñà ïðèõèñòê³â ïå-
ðåêî÷îâóâàëà â ëîíî öåðêâè.
Æåðòâóâàòè íà ë³òí³õ ëþäåé ³ ñè-
ðîòàì ó öàðñüê³é Ðîñ³¿ áóëî ïðà-
âèëîì äîáðîãî òîíó, òîìó öåðê-
âà âèð³âíþâàëà êðàä³æêè ³ ãîëî-
âîòÿïñòâî ÷èíîâíèê³â.

Ðàäÿíñüêà âëàäà çëàìàëà öþ
ñèñòåìó ³ ôàêòè÷íî íàáëèçèëà
ðîçâèòîê òàêèõ óñòàíîâ äî çðàç-
ê³â ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè. Ð³ç-
íèöÿ ì³æ íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷-
íèì ³ ðàäÿíñüêèì áóäèíêîì äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé áóëà â òîìó, ùî ïåð-
øèé çàáåçïå÷óâàâñÿ êðàùå, à äðó-
ãèé íå ðîáèâ â³äì³ííîñòåé çà ðà-
ñîâîþ ³ íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ.

Ñïðàâæí³é áóì ó ö³é ñôåð³ ðîç-
ïî÷àâñÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè. Òîä³ ê³ëüê³ñòü ñàìîòí³õ ë³òí³õ
ëþäåé ð³çêî çðîñëà. Ðàäÿíñüê³ áó-
äèíêè òàê ³ çàëèøèëèñÿ íà ñòà-
ð³é í³ìåöüê³é ñèñòåì³ (äåÿê³ íà-
â³òü ä³ñòàëè ö³ëêîì "ðåéõ³âñüê³"
íàçâè — áóäèíêè âåòåðàí³â). Çà-
õ³äíà ªâðîïà ³ Àìåðèêà ï³øëè
äàë³ — âîíè ââåëè áóäèíêè äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé ó ïîáóò êîæíî¿ ñ³ì'¿.
Âîíè ñòàëè çâè÷íèìè óñòàíîâà-
ìè äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé ðàçîì ç³
øêîëîþ, äèòÿ÷èì ñàäêîì ³ ðîáî-
òîþ.

Ï³ñëÿâîºííèé åêîíîì³÷íèé
áóì âèìàãàâ â³ä ïðàö³âíèê³â ïîâ-
íî¿ â³ääà÷³, îäíàê ³ âèíàãîðîäà çà
öå áóëà ö³ëêîì âàãîìîþ. Òîìó
ïðàêòèêà ïåðåäà÷³ ðîäè÷³â ë³òíüî-
ãî â³êó äî â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ ñî-
ö³àëüíî íå çàïåðå÷óâàëàñÿ. Ìàëî
òîãî, âîíè òðèìàëèñÿ íå ëèøå íà
äåðæàâí³é ñèñòåì³, à é ñòàëè ÷àñ-
òèíîþ á³çíåñó. Ç'ÿâèëèñÿ ïðèâàò-
í³ ïåíñ³éí³ ôîíäè, ðîçøèðèâñÿ
àñîðòèìåíò ïîñëóã ó áóäèíêàõ äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé. Çàõ³äíå ñóñï³ëüñòâî
ñîðòóâàëî ëþäåé çà ³íòåðåñàìè ³
çà ìîæëèâîñòÿìè. Ñåðåäíº ïîêî-
ë³ííÿ ä³ñòàâàëî çìîãó ïðàöþâàòè,
à ñòàðøå — íàëåæíèé äîãëÿä.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ³íøî¿ ÷àñòèíè
ñâ³òó, òî íà Ñõîä³, ÷è òî Êàâêàç
àáî Àç³ÿ, òàê³ óñòàíîâè º íàäçâè-
÷àéíîþ ð³äê³ñòþ. Ìîæíà ëåãêî
â³äñòåæèòè ð³âåíü öèâ³ë³çàö³¿ çà
ÿê³ñòþ ³ ê³ëüê³ñòþ áóäèíê³â äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé ó êðà¿í³.

Óêðà¿íà, ÿêà éäå â ªâðîïó, ïî-
âèííà çðîáèòè âèá³ð ³ â öüîìó
ïèòàíí³. Öå íå ïðîñòî, àäæå çà
ïëå÷èìà íåìàº çàõ³äíèõ òðàäèö³é
³ çàñîá³â, à â ìèíóëîìó ëèøå òî-
òàë³òàðíå ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åí-
íÿ ³ ïðàêòè÷íî ñõ³äíèé ìåíòàë³-
òåò, êîëè ð³äí³ æèâóòü ðàçîì ³ç
ðîäè÷àìè ë³òíüîãî â³êó.

Êè¿â âèÿâèâñÿ ï³îíåðîì ó öüî-

ìó ïèòàíí³. Âæå ðîçðîáëåíî îä-
íó ç íàéãíó÷ê³øèõ ³ åêîíîì³÷íî
ïðîðàõîâàíèõ ïðîãðàì "Êðàùèé
ä³ì", ÿêà ðîçðàõîâàíà íà ñ³ì'¿ ñå-
ðåäíüîãî êëàñó, ùî ìàþòü ðîäè-
÷³â ë³òíüîãî â³êó. Íå çàëèøèëà
ïðîãðàìà áåç óâàãè ³ ñàìîòí³õ ëþ-
äåé. Îñòàíí³ º íàéçðó÷í³øèìè
æåðòâàìè äëÿ øàõðà¿â. Ì³ñòî õî-
÷å çàõèñòèòè öèõ ëþäåé, äîïî-
ìîãòè ¿ì ðîçïî÷àòè íîâå æèòòÿ.
Êè¿â ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïðî-
ãðàìè íàéâèã³äí³ø³ â ÑÍÄ óìî-
âè. Äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ á³ëü-
øå ïðî ïðîãðàìó "Êðàùèé ä³ì",
òåëåôîíóéòå 1551 — âñ³ äçâ³íêè
º áåçïëàòíèìè

Êèºâó îñâ³ä÷èëèñÿ
â êîõàíí³
Ïðåçåíòîâàíî ñåð³þ äèçàéíåðñüêèõ ôóòáîëîê 
³ç íàïèñîì “I love Kiev”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

До цьо орічно о Дня Києва, я ий
припадає на останні вихідні трав-
ня, ж рнал “ТОП 10” разом із
столичною дизайнер ою Ксенією
Марчен о вип стив серію ф тбо-
ло "I love Kiev". Ф тбол и пре-
зент вали на від ритті шо -р м
двох брендів — Ксенії Марчен о
("X'U"), а та ож Аліни Косич іної
та Наташі Калініної
(Kosichkina&Kalinina), я ий розміс-
тився на б льварі Шевчен а, 36.

Ôóòáîëêè ç çîáðàæåííÿì ÷åðâîíîãî
ñåðöÿ ³ îñâ³ä÷åííÿì ó ëþáîâ³ ð³äíîìó ì³ñ-
òó âæå áàãàòî ðîê³â ââàæàþòüñÿ íàéêðà-
ùèì ñóâåí³ðîì, ïðèâåçåíèì ³ç á³ëüøîñò³
ñòîëèöü ñâ³òó. Ôîðìóëó ß + çîáðàæåííÿ
ñåðöÿ + íàçâà ì³ñòà âèãàäàâ ãðàô³÷íèé
äèçàéíåð Ì³ëòîí Ãëåçåð äëÿ ðåêëàìíî¿
êàìïàí³¿ ð³äíîãî Íüþ-Éîðêà. Öèì â³í
ïîêëàâ ïî÷àòîê ïîòóæíî¿ òåíäåíö³¿ — ç³-
çíàííÿ â ëþáîâ³ äî êîãîñü àáî ÷îãî çàâ-
ãîäíî ÷åðåç íàïèñ íà ôóòáîëö³ àáî ìàé-
ö³. Òåïåð ³ ìåøêàíö³ òà ãîñò³ óêðà¿íñüêî¿
ñòîëèö³ ìàþòü çìîãó âèñëîâèòè ñâîº çà-
õîïëåííÿ Êèºâîì, âáðàâøèñü ó òàêó ôóò-
áîëêó. Ïðàâäà, ïîêè ùî ¿õ ìàþòü ëèøå
ê³ëüêà äåñÿòê³â VIP³â, ÿêèì ïîùàñòèëî ¿õ
îäåðæàòè íà â³äêðèòò³ øîó-ðóìó ó ï’ÿò-
íèöþ.

Ôóòáîëêè ç ïðèíòîì âèãîòîâëåíî ó ðîç-
ì³ðàõ S, M, L òà XL ó ÷îëîâ³÷îìó ³ æ³íî-
÷îìó âàð³àíòàõ ç³ 100 % òîíêî¿ á³ëî¿ áà-
âîâíè. Íà ôóòáîëêàõ â³ä Êñåí³¿ Ìàð÷åí-
êî ÷åðâîíå ñåðöå òàíå (àáî ïàëàº) â³ä êî-

õàííÿ, ç
í ü î ã î
ñò³êà-
þ ò ü
÷ å ð -
â î í ³

ê ð à ï -
ëèíêè. Öå
ñåðöå ç'ÿâ-
ëÿëîñÿ é
ðàí³øå ó
ê î ë å ê ö ³ ¿
ôóòáîëîê
X'U, íà
ÿêèõ áóëî
çîáðàæåíî
ð³çí³ ðîç-
ïëàâëåí³

îá'ºêòè. Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî ç³çíàºòüñÿ, ùî
ðîáîòà íàä ôóòáîëêîþ "I love Kiev" òðèâà-
ëà ì³ñÿöü.

Íà ïðåçåíòàö³þ ó ï’ÿòíèöþ ãîñò³ ïî÷àëè
ï³äòÿãóâàòèñÿ ïðèáëèçíî î ñüîì³é ãîäèí³
âå÷îðà. Îäíèìè ç ïåðøèõ íà âå÷³ðêó çàâ³-
òàëè õóäîæíèê ²ëëÿ ×è÷êàí ³ç äðóæèíîþ
Ìàøîþ Øóá³íîþ. Ùàñëèâèìè âëàñíèêà-
ìè ôóòáîëêè ç ïðèíòîì ñòàëè òàêîæ õó-
äîæíèê Êèðèëî Ïðîöåíêî ³ äèçàéíåð ²ðè-
íà Êàðàâàé. Ôóòáîëêè íà âå÷³ðö³ ðîçäàâà-
ëè ëèøå çàïðîøåíèì ç³ðêàì øîó-á³çíåñó,
ìóçèêàíòàì, õóäîæíèêàì, ðåñòîðàòîðàì, à
òàêîæ æóðíàë³ñòàì. Âñ³ ³íø³ ìîãëè ñêîðèñ-
òàòèñÿ øàíñîì óï³éìàòè ïàêåò ³ç îäåæîþ.
²ç äðóãîãî ïîâåðõó øîó-ðóìó äåñÿòîê ôóò-
áîëîê âèêèíóëà â þðáó âåäó÷à ïðîãðàìè
"Òèæäåíü ìîäè ³ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ",
ÿêà âèõîäèòü íà êàíàëàõ "Òîí³ñ" òà "Êè¿â".

Ôóòáîëêè "I love Kiev" by X'U íàä³éäóòü
ó ïðîäàæ ó ìóëüòèáðåíäîâ³ ñòîëè÷í³ ìàãà-
çèíè íàïðèê³íö³ òðàâíÿ. Âîíè êîøòóâà-
òèìóòü 150 ãðèâåíü

Ô
îò
î 

Ì
àê
ñè
ì
à 
Á²
Ë
Î
Ó
Ñ
Î
ÂÀ

Щаслива і безт рботна старість — мрія б дь-я ої людини літньо о ві
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ПРИМІЩЕННЯ

ПІД�ОФІС�

Проспе�т

А�адемі�а

Гл�ш�ова,�40,

�орп�с�4/1,�

1-й�—�4-й

поверхи,

�імнати�

від�15,2 �в. м�

до�71,0��в. м,

за�альною�площею

—�351,3��в.�м.

Пар�ов�а,�телефонні

лінії,��омп’ютерна

розвод�а,�частично

�ондиціонери.

Ціна�від�

40,00��рн/�в.�м.

Тел./фа�с�

(044)�526-22-04,

моб.�

8(093)�326-42-23.

Оле�сій�Степанович.

Правління�ЗAT�“Мая��Київсь�ий”�

повідомляє�а�ціонерів�про�с�ли�ання�За�альних�зборів,�я�і�відб�д�ться�о�10.00

6 липня�2009�р.�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тарасівсь�а,�3-А,��онт.�тел.�531-19-03

з наст�пним�поряд�ом�денним:

1.�Звіт�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�Товариства.

2.�Вирішення�питання�про�ви�онання�обов’яз�ів�пор�чителя�ЗАТ�«Пансіонат�Бере�овий»�за�Кредитним�до�овором�№�75�від

25�травня�2005�ро��.

3.�Вирішення�питання�про�надання�з�оди�на�продаж�ТОВ�«Альтон»�па�ет��а�цій�ЗАТ�„Пансіонат�„Бере�овий”,�що�належить

ЗАТ «Мая��Київсь�ий»,��іль�істю�28�239�037�(двадцять�вісім�мільйонів�двісті�тридцять�дев’ять�тисяч�тридцять�сім)�шт���простих

іменних�а�цій,�вип�щених���до��ментарній�формі,�що�становить�66,326�%�стат�тно�о�фонд��ЗАТ,�номінальною�вартістю

однієї� а�ції� 0,25� �рн� та� номінальною� вартістю� па�ета� а�цій� 7� 059� 759,25� (сім�мільйонів� п’ятдесят� дев’ять� тисяч� сімсот

п’ятдесят�дев’ять��ривень�25��оп.)�за�ціною�4�419�498,62��рн�(чотири�мільйони�чотириста�дев’ятнадцять�тисяч�чотириста

дев’яносто�вісім��рн�62��оп).

4.� Внесення� змін� та� доповнень� до� Установчих� до��ментів� Товариства� �� відповідності� до�За�он�� У�раїни� «Про� а�ціонерні

товариства».

ЗАТ�«Дослідний�завод�зварювально�о��стат��вання

Інстит�т��еле�трозварювання�ім.�Є.О.�Патона»�

(�од�ЄДРПОУ�05417733),�

повідомляє�про�доповнення�поряд���денно�о�За�альних�зборів

а�ціонерів�Товариства,�я�і�відб�д�ться�17.06.2009�р.�об�11.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Івана�К�дрі,�5,�наст�пним�питанням:

14. Про��часть�Товариства���створенні�інших�юридичних�осіб�в�я�ості�їх

засновни�а.�

О�олошення� про� проведення� за�альних� зборів� а�ціонерів� ЗАТ «ДЗЗУ ІЕЗ

ім. Є.О.�Патона»�б�ло�надр��овано�в��азеті�«Хрещати�»�№�49�(3495)�від�15.04.09 р.

та�№�52�(3498)�від�22.04.09�р.�

З�матеріалами�щодо�питань�поряд���денно�о�можна�ознайомитися�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�І.�К�дрі,�5.�

Довід�и�за�телефоном:�(044)�529-20-84.

Правління�ЗАТ�«ДЗЗУ�ІЕЗ�ім.�Є.О.�Патона»
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

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 963
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Оле сандр БРИГИНЕЦЬ, деп тат Київради:
На др зів по ладаюся, на о о ж іще можна розра-

хов вати? С р тна хвилина настає тоді, оли власних
сил боротися вже немає. А оли вистачає сил, щоб
здолати проблем , тоді це не с р тна сит ація. По и
що в та і сит ації я не потрапляв, але знаю, що є лю-
ди, я і охоче допома ають, оли звертаєшся до них за
поміччю. Для ожної та ої людини це частина своєрід-
но о само свідомлення, вона вважає, що повинна це
робити. Коли є реальна проблема ( а не, напри лад,
про рав роші азино і не маєш чим розрах ватися),
тоді інші охоче йд ть наз стріч. Кожний підсвідомо ста-
вить себе на місце то о, хто зверн вся, адже олись
хтось допоможе і йом . Коли я б в зовсім юним поетом,
ба ато розмір ов вав над цією темою. Інша річ, що ба-

ато хто може співпереживати, а оли тобі добре — ось
т т с ладніше. Це часто виявляється наба ато важче.

Бо дан ЖОЛДАК, письменни :
По ладаюся на себе. Адже це особиста справа і не

потрібно, щоб проблеми розповсюдж валися і на ін-
ших. Мені здається, що допома ати потрібно слаб им:
тобто дітям, старим, безпомічним, тваринам і птахам,
я і не мож ть дати собі ради. Здорова людина здатна
подолати с р тн хвилин і тим самим по ращ є за-
альний позитивний стан с спільства. Люди вза алі
жив ть від випроб вання до випроб вання. Дея і з мо-
їх випроб вань постійно діючі, дея і вини ають — і я їх
долаю, інші зни ають, та і неподолані, а є й та і, я і
долають тебе.

Íà êîãî âè ñïîä³âàºòåñü ó ñêðóòíó õâèëèíó?

Â³êòîð Ãàâðèëþê
ë³êóº çâóêîì
Ôàõ³âåöü áåðåòüñÿ çà áåçíàä³éíî õâîðèõ ïàö³ºíò³â

“Íåâèë³êîâíèõ õâîðîá íå áó-
âàº”,— ïåðåêîíàíèé êèÿíèí Â³ê-
òîð Ãàâðèëþê. Äî íüîãî çâåðòàþ-
òüñÿ ëþäè, ÿê³ âæå âòðàòèëè íà-
ä³þ íà íîðìàëüíå æèòòÿ. Äåñÿòêè
òèñÿ÷ ³íâàë³ä³â òà òèõ, õòî ïåðåæèâ
êë³í³÷íó ñìåðòü ³ ÷èìàëî îïåðàö³é,
ç éîãî ëåãêî¿ ðóêè ñòàþòü ã³ìíàñ-
òàìè, àêðîáàòàìè, òàíöþðèñòàìè.
“ß íå ë³êóþ, à ëèøå â÷ó ëþäèíó
ïðàöþâàòè íàä ñîáîþ,— ïîÿñíþº
ñïåö³àë³ñò,— íàñàìïåðåä ÿ áà÷ó
ëþäèíó ç ¿¿ ïðîáëåìàìè, à íå õâî-
ðîãî, òîìó ÿ íå ìîæó òàêèõ â³ä-
â³äóâà÷³â íàçèâàòè ïàö³ºíòàìè”.

ªäèíèì ³íñòðóìåíòîì, ÿêèì
îïåðóº Â³êòîð Ãàâðèëþê, º çâóê.
Ö³ëèòåëü ïåðåêîíàíèé, ùî â ìå-
äèêàìåíòàõ íåìàº æîäíî¿ ïîòðå-
áè. “Êîëè ëþäèíà ïî÷óâàºòüñÿ
äîáðå çà ðàõóíîê ë³ê³â, òî âîíà
âæå íåçäîðîâà”,— ñòâåðäæóº
ïàí Ãàâðèëþê. Çà äîïîìîãîþ
çâóêîðåçîíàíñíî¿ òåðàï³¿ çàñïî-
êîþºòüñÿ íåðâîâà ñèñòåìà, íîð-
ìàë³çóºòüñÿ êðîâîîá³ã, â³äíîâ-
ëþºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîçêó, àêòè-
â³çóºòüñÿ ³ìóííà ñèñòåìà — îð-
ãàí³çì ïî÷èíàº ñàì áîðîòèñÿ ³ç
õâîðîáîþ. Çà ñëîâàìè Â³êòîðà

Ãàâðèëþêà, âæå çà ê³ëüêà äí³â
ëþäèíà â³ä÷óâàº ïåðø³ ïîçèòèâ-
í³ ðåçóëüòàòè. Íàäàë³ âîíà ñàìà
ïðàöþº íàä ñîáîþ, îáìåæåíü ó
÷àñ³ ìåòîäèêà íå ïåðåäáà÷àº.

Ñâîãî ÷àñó ïàí Ãàâðèëþê ïðà-
öþâàâ êàñêàäåðîì ï³ä êóïîëîì
öèðêó. “ß äîáðå çíàþ, ùî òàêå
òðàâìà,— êàæå â³í,— ÿêðàç öå ³
ï³äøòîâõíóëî äî ïîøóêó âèõî-
äó ç òÿæêî¿ ñèòóàö³¿, â ÿê³é îïè-
íÿþòüñÿ òðàâìîâàí³”. Ðîäîì ÷î-
ëîâ³ê ³ç Ìàãàäàíñüêî¿ îáëàñò³. Â
äèòèíñòâ³ ïîáóâàâ ó ñòàë³íñüêèõ
òàáîðàõ ñìåðò³.

ßê ö³ëèòåëü ïàí Ãàâðèëþê
ïðàöþº â ²ñïàí³¿, Ïîðòóãàë³¿,
Àíãë³¿ òà ÷èòàº ëåêö³¿ â Êåì-
áðèäæ³. Ðåàá³ë³òàö³éí³ öåíòðè,
äå ïðàöþòü çà éîãî ìåòîäèêîþ,
º ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ ñâ³òó, çâ³äêè
â³í ÷àñòî ïðèâîçèòü ð³çí³ íàãî-
ðîäè. Â³êòîð Ãàâðèëþê ïëàíóº
â³äêðèòè öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ òà
øêîëó äëÿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñ-
ò³â ñâîãî íàïðÿìêó â ñòîëèö³.
“Ìè õî÷åìî äàðóâàòè ëþäÿì
çíàííÿ, ïîä³ëèòèñÿ ç ë³êàðÿìè
íàøèìè ðîçðîáêàìè, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ âîíè çìîæóòü ï³ä-
âèùèòè ðåçóëüòàòèâí³ñòü ó äå-
ñÿòêè ðàç³â”,— çàïåâíÿº ö³ëè-
òåëü

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé,

ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+22°Ñ, âíî÷³
+8...+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +19...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +19...+21°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +22...+24°Ñ, âíî÷³
+13...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåí-
íèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ві тор Гаврилю навчає людей од ж вати без меди аментів

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 19 òðàâíÿ
День порад є стабільністю і армонією в особистих
стос н ах, над за оханими витатиме ян ол любові,
а за лопотаним діловими здоб т ами доля піднесе
приємні сюрпризи. Відновлюйте мі ро лімат тр -
довом оле тиві, форм йте оманд союзни ів для
реалізації нових прое тів, об оворюйте наболілі пи-
тання з давніми партнерами. Гальмівний армічний
період (півро ) вже позад , відтепер ваших рил
волі ніхто не зв’яз ватиме.

ÎÂÍÈ, ïîäáàéòå ïðî çäîðîâ’ÿ. Äóõîâí³ òà ô³çè÷í³ “àêóìóëÿòî-
ðè” ï³äæèâèòå ïðîäóêòèâíî, ÿêùî âëàøòóºòå ïñèõîëîã³÷íå ðîç-
âàíòàæåííÿ, â³äïî÷èíåòå íà ïðèðîä³, ïîñëóõàºòå ïðèºìíó ìóçè-
êó, ïîáóâàºòå ó õðàì³. Â äàëåêó äîðîãó ë³ïøå íå âèðóøàòè, ðîç-
ñëàáëÿéòåñÿ íåäàëåêî â³ä äîì³âêè.

ÒÅËÜÖ², çîñåðåäüòåñÿ íà íàéâàæëèâ³øèõ äëÿ âàñ ñïðàâàõ, äî-
ëÿ äàº áëèñêó÷³ øàíñè äëÿ óñï³õó, íàñàìïåðåä çàâäÿêè ï³äòðèìö³
äðóç³â. Âèðâàòèñÿ âïåðåä äîïîìîæå âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü, ïðî-
ôåñ³îíàë³çì, òâîð÷èé åíòóç³àçì.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ïåâíî, çíåìàãàòèìóòü ï³ä ãîðîþ ôàõîâèõ ïðîáëåì,
ùî çâàëÿòüñÿ íà âàø³ ïëå÷³. Íå ïëà÷òåñÿ — âïîðàºòåñÿ. Ìåíøå
åìîö³é, á³ëüøå íàïîëåãëèâîñò³ é îðãàí³çîâàíîñò³. Íàäõîäæåííÿ
äî ãàìàíöÿ ñòàíóòü ïðèçîì ïðàöåëþáàì.

ÐÀÊÈ, âèÿâëÿéòå ïèëüí³ñòü ó êîíòàêòàõ, ñï³ëêóéòåñÿ ç ëþäüìè,
êîòðèì âè ùèðî äîâ³ðÿºòå, ï³äêëþ÷³òü ³íòó¿ö³þ. Íå ïîñï³øàéòå
îáãîâîðþâàòè âàæëèâ³ ïèòàííÿ ç îñîáàìè, äî ÿêèõ â³ä÷óâàºòå àí-
òèïàò³þ. Ãíàòèñÿ çà åìîö³éíèìè âðàæåííÿìè íå ñë³ä, ïñèõîëî-
ã³÷íèé ³ ô³çè÷íèé êîìôîðò — íàéãîëîâí³øå.

ËÅÂÈ, íàëàãîäæóéòå ñåðäå÷í³ òà ä³ëîâ³ çâ’ÿçêè. Ëîâ³òü øàíñ ³
ñï³ëêóéòåñÿ ç òèìè, äî êîãî â³ä÷óâàºòå âíóòð³øí³é ïîòÿã, âàøà ÷à-
ð³âí³ñòü ñòàíå êîçèðåì. Ïåðòóðáàö³¿ â êàð’ºðí³é ñôåð³ â³äáóäóòü-
ñÿ óñï³øíî. Â÷àñíî àäàïòîâóâàòèìåòåñÿ ïñèõîëîã³÷íî äî çì³í,
ìåíøå íåðâóâàòèìåòå.

Ä²ÂÈ, áóäüòå óâàæíèìè äî ëþäåé, ç êîòðèìè ñï³âïðàöþºòå, ïî-
ä³ëÿºòå ïîãëÿäè, ³íòåðåñè, íå á³éòåñÿ ïåðåñòàðàòèñÿ ó âäÿ÷íîñò³.
Ãàðìîí³ÿ ñòîñóíê³â — çàïîðóêà êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ.

ÒÅÐÅÇÈ, ìîðàëüíèé ³ ìàòåð³àëüíèé îáîâ’ÿçîê ïåðåä ³íøèìè —
öå ñâÿòå. Áóäüòå âèâàæåíèìè, åìîö³éíî ñòðèìàíèìè. Íèí³ âè çà-
ëåæí³ â³ä îáñòàâèí, ïðèìõ, íàñòðîþ, ðåñóðñ³â òèõ, ç êèì ñï³âïðà-
öþºòå, à òàêîæ ãàìàíö³â òîâñòîñóì³â, òîæ ïðèñòîñîâóéòåñÿ ³ ðó-
õàéòåñÿ íàì³÷åíèì êóðñîì äî ìåòè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íå ðîçðàõîâóéòå íà îñîáèñò³ ÷àðè. Îòî÷åííÿ
ñïðèéìàº âàñ ÷åðåç ïðèçìó ïðîôåñ³îíàë³çìó, ä³ëîâîãî äîñâ³äó, îð-
ãàí³çîâàíîñò³, ïðàêòèöèçìó. Áóäüòå â³äâåðòèìè, øàíóéòå ïîãëÿäè
òà ïåðåêîíàííÿ äîðîãèõ âàì ëþäåé ó ìîìåíòè îáãîâîðåííÿ ïëàí³â.

ÑÒÐ²ËÜÖ², áåçä³ÿëüí³ñòü âàì ïðîòèïîêàçàíà, íàâ³òü êîëè çäî-
ðîâ’ÿ êóëüãàº. Õî÷à æèòòºâèé òîíóñ íèçüêèé, ïîñòàðàéòåñÿ íå ïàñ-
òè çàäí³õ, à íà ì³í³ìàëüíèõ åíåðãîîáåðòàõ âèêîíàòè òå, äî ÷îãî
çìóøóþòü îáñòàâèíè.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, àòìîñôåðà äíÿ ñïðèÿº ðîçâàãàì, àêòèâíîìó â³ä-
ïî÷èíêó â êîë³ â³ääàíèõ äðóç³â. Ïîâåñåë³òüñÿ ó ïðèÿòåëüñüê³é êîì-
ïàí³¿, íèí³ âè ñòàíåòå ¿¿ äóøåþ.

ÂÎÄÎË²¯, íàðåøò³ ï³ñëÿ ñêàíäàëüíèõ áóðåâ³¿â íàñòàíå çàòèø-
øÿ. Íàñîëîäæóéòåñÿ ³äèë³ºþ ä³ëîâèõ ³ ïîäðóæí³õ ñòîñóíê³â. Áó-
äóéòå ïëàíè — âîíè ìàòåð³àë³çóþòüñÿ. Àáè óíèêíóòè ïðîôåñ³é-
íèõ òðóäíîù³â, ïîçáóâàéòåñÿ íåãàòèâíèõ çâè÷îê, ïðèñòîñîâóéòå-
ñÿ äî íàïðóæåíîãî ñëóæáîâîãî ðèòìó.

ÐÈÁÈ, æèòòºâèé ïîòåíö³àë çàøêàëþº. Âè ïîâí³ ñèë òà åíåðã³¿,
çäàòí³ íà íåéìîâ³ðí³ ïîäâèãè òà ãåðîéñüê³ â÷èíêè, ãîëîâíå — íå
âèêëèêàòè çàçäð³ñòü ó êîíêóðåíò³â òà íåäðóã³â, ùî íå ä³æäóòüñÿ
ìîìåíòó, àáè âñàäèòè âàì íîæà â ñïèíó. Áóäüòå ïèëüíèìè! Ãðî-
øèìà íå ñì³ò³òü, à âèòðà÷àéòå ¿õ îùàäëèâî íà êîðèñí³ ðå÷³ äëÿ
ñåáå òà áëèçüêèõ

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ві тор Гаврилю — олишній ас адер. А нині він по-
вертає до життя безнадійно хворих людей. Десят и ти-
сяч інвалідів і приречених на довічні страждання завдя-
и йо о методиці займаються спортом, малюють, тан-
цюють — жив ть повноцінним життям. Свою діяльність
пан Гаврилю лі ванням не називає, адже ній немає
ні меди аментів, ні фізично о втр чання, лише... зв .
Авторсь а терапія дістала схвальні оцін и ба атьох
раїнах світ , де Ві тор Гаврилю працює та читає ле -
ції. Цілитель має намір створити свій реабілітаційний
центр столиці.
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