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Êîìóíàëüíèé êîíêóðåíò
“Êè¿âòåïëîåíåðãî” îá³öÿº îáñëóãîâóâàòè êèÿí êðàùå çà “Êè¿âåíåðãî”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці невдовзі з'явиться нове підприєм-
ство "Київтеплоенер о". Наразі мають за-
твердити стат т і призначити ерівни а під-
розділ . Ця стр т ра має стати альтернати-
вою "Київенер о". Тобто може вист пити в
ролі ви онавця посл для населення, зо ре-
ма надавати меш анцям тепло й аряч во-
д . Та им чином вдасться значно поле шити
робот ЖЕКів — їх звільнять від зайво о на-
вантаження, до то о ж меш анцям
надаватим ть я існіші посл и.

Óæå â ëèïí³ ó ñòîëèö³ ïî÷íå ôóíêö³îíóâàòè íîâå ï³ä-
ïðèºìñòâî — “Êè¿âòåïëîåíåðãî”. Âîíî ñòàíå àëüòåð-
íàòèâîþ ÅÊ “Êè¿âåíåðãî”. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³-

äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ çàâåðøåíî ï³äãîòîâ-
êó, äíÿìè âèéäå ðîçïîðÿäæåííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ïðî
óòâîðåííÿ “Êè¿âòåïëîåíåðãî”.

“Çîêðåìà áóäå çàòâåðäæåíî ñòàòóò, ïðèçíà÷åíî êå-
ð³âíèêà íîâîãî ï³äïðèºìñòâà íà ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ, —
ñêàçàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. — Äâà ðîêè òîìó ð³øåííÿ ïðî
óòâîðåííÿ ö³º¿ ñòðóêòóðè óõâàëèëà Êè¿âðàäà, àëå íå çà-
òâåðäèëà ÊÌÄÀ. Íàðàç³ ìè âñå äîâåëè äî ëîã³÷íîãî çà-
âåðøåííÿ”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, “Êè¿âòåïëî-
åíåðãî” ñòàíå àëüòåðíàòèâîþ “Êè¿âåíåðãî”. Ó ðàç³ éî-
ãî â³äìîâè çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ âèêîíàâöÿ ïîñëóã àâ-
òîìàòè÷íî ïåðåðèâàºòüñÿ äîãîâ³ð ó ÷àñòèí³ ïåðåäàííÿ
¿ì ïîâíîâàæåíü. “Êè¿âòåïëîåíåðãî” óòâîðèìî ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ, à äî ëèïíÿ âîíî áóäå ïîâí³ñòþ ãîòîâå ïðàöþ-
âàòè”, — ïîÿñíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî íîâîñòâîðåíå ï³äïðèºìñòâî çìîæå îáñëóãîâóâàòè
áåçãîñïí³ ìåðåæ³, äî ÿêèõ íàðàç³ åíåðãåòèêàì íåìàº ä³-
ëà. Ç³ ñòâîðåííÿì “Êè¿âòåïëîåíåðãî” ãàðÿ÷ó âîäó äëÿ
íàñåëåííÿ îá÷èñëþâàòèìóòü ó êóá³÷íèõ ìåòðàõ. “Íà-
ðåøò³ ç’ÿâèòüñÿ âèðîáíèê ïîñëóã. Â³í íàäàâàòèìå êè-

ÿíàì íå åíåðã³þ äëÿ íàãð³âó âîäè, à ãàðÿ÷ó âîäó, — ïî-
ÿñíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. — Ñüîãîäí³ æ º åíåðã³ÿ ³
õîëîäíà âîäà, à ãàðÿ÷î¿ íåìàº. Íèí³ õòî âèêîíàâåöü ïî-
ñëóãè? ÆÅÊ óêëàäàº äîãîâ³ð ç ìåøêàíöÿìè íà ïîäà÷ó
³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ³ òåïëà. Òåïåð ÆÅÊ ò³ëüêè óòðèìóâàòè-
ìå áóäèíêè. Òîæ âäàñòüñÿ çíà÷íî ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü ïî-
ñëóã”.

Òå, ùî íîâå ï³äïðèºìñòâî ñóòòºâî ïîëåãøèòü æèòòÿ
êîìóíàëüíèê³â, ï³äòâåðäèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ³ ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Ìèêîëà Ðóëü. “Ðåàëüíà îðãàí³çà-
ö³ÿ íàäàâàòèìå ìåøêàíöÿì ÿê³ñí³ ïîñëóãè, — çàçíà÷èâ
â³í. — Äî òîãî æ ç êîæíîþ êâàðòèðîþ ïðàöþâàòèìå-
ìî îêðåìî”.

Óòâîðåííÿì ùå îäí³º¿ ñòðóêòóðè â “Êè¿âåíåðãî” íå
çàñìó÷åí³. Òàì íå ââàæàþòü “Êè¿âòåïëîåíåðãî” êîíêó-
ðåíòîì. Ïðî öå ñêàçàâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé. “Ó íàñ ð³ç-
íå ïðèçíà÷åííÿ, — çàçíà÷èâ â³í. — Ìè ïðîäàºìî òåï-
ëîâó åíåðã³þ, à ïåðåä “Êè¿âòåïëîåíåðãî” ñòî¿òü çàâ-
äàííÿ íàäàâàòè êèÿíàì ïåâí³ ïîñëóãè”
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Ñåðåä æóðíàë³ñò³â 
îáðàëè óêðà¿íñüêó 
ìàäîííó

Äåñÿòèé âñåóêðà¿íñüêèé òâîð÷èé êîíêóðñ
ñåðåä æóðíàë³ñò³â “Óêðà¿íñüêà ìàäîííà” çà-
âåðøèâñÿ ó ñóáîòó â Óêðà¿íñüêîìó äîì³.
Ìàéñòð³â ïåðà íàãîðîäæóâàëè çà ìàòåð³àëè
ïðî æ³íîê-ñó÷àñíèöü, ÿê³ áåðóòü àêòèâíó
ó÷àñòü ó ðîçáóäîâ³ Óêðà¿íè. Äî îðãàí³çàö³¿
çàõîäó äîëó÷èëèñÿ ÃÓ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç
çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ÊÌÄÀ, ì³ñüêèé
öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé ³ ìî-
ëîä³ òà Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä ñâÿ-
òî¿ Ìàð³¿. Íà ñâÿòî çàïðîñèëè ïåðåìîæö³â
óñ³õ êîíêóðñ³â, ùî â³äáóëèñÿ ïðîòÿãîì 10
ðîê³â. Ïîäàðóíêàìè â³äçíà÷èëè ÿê æóðíà-
ë³ñò³â, òàê ³ ¿õí³õ ãåðî¿íü. Ïðîâåäåííÿ öüîãî
òâîð÷îãî çìàãàííÿ áëàãîä³éíèìè âíåñêàìè
ï³äòðèìàëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ñòîëè÷í³ á³ç-
íåñìåíè òà àðòèñòè

Çàíÿòòÿ çàê³í÷èëèñÿ
ñâÿòîì

Ñâÿòî çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó â ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êè-
ºâà ï³ä íàçâîþ “Ïðîôòåõîñâ³òà çâ³òóº ñòîëè-
ö³” â³äáóëîñÿ â íåä³ëþ ó öåíòð³ ñòîëèö³ çà
ñïðèÿííÿ ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ. Õðåùà-
òèêîì óðî÷èñòî ïðîéøëè íàéêðàù³ ó÷í³ òà
ïðàö³âíèêè ïðîôòåõîñâ³òè ì³ñòà, ïåðåìîæö³
îë³ìï³àä, êîíêóðñ³â òà ñïîðòèâíèõ çìàãàíü.
Äëÿ òèõ, õòî ìàº áàæàííÿ âñòóïèòè äî ïðîô-
òåõçàêëàä³â, ïðåçåíòóâàëè âñ³ ïðîôåñ³¿, ÿê³
ìîæíà â íèõ çäîáóòè. Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé íà-
ãîðîäèâ ïåðåìîæö³â ì³ñüêèõ îë³ìï³àä Ïîäÿ-
êîþ ìåðà. Ðîçâàæàëè ãîñòåé ñâÿòà ó÷àñíèêè
òâîð÷èõ ñòóä³é Áóäèíêó õóäîæíüî¿ òà òåõí³÷-
íî¿ òâîð÷îñò³ ïðîôòåõîñâ³òè ñòîëèö³. À ô³ç-
êóëüòóðí³ êîëåêòèâè ïðîòÿãîì óñüîãî ä³é-
ñòâà äåìîíñòðóâàëè ñïîðòèâí³ ïðîãðàìè.
Ó÷àñíèêè Òåàòðó ìîäè âëàøòóâàëè ïîêàç ìî-
äåëåé îäÿãó. Ó ñâÿòêîâîìó çàõîä³ âçÿëè
ó÷àñòü ïîñàäîâö³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè,
ïðàö³âíèêè ÊÌÄÀ, íàóêîâö³ òà ïðåäñòàâíè-
êè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

Ìîëîäü ï³äå 
ïðàöþâàòè â ìåð³þ

Ó íàéá³ëüøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
Êèºâà ç’ÿâëÿòüñÿ öåíòðè êàð’ºðè. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ï³ä ÷àñ ëåêö³¿ “ßê äîñÿãòè óñï³-
õó” äëÿ ñòóäåíò³â Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó (ÊÏ²). Òàê³ öåíòðè øóêàòèìóòü
òàëàíîâèòó ìîëîäü äëÿ ðîáîòè â Êè¿âñüê³é
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. “ß çàâæäè ïðàãíóâ
ï³äòðèìóâàòè ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ ìîëî-
äèõ ñïåö³àë³ñò³â ³ ïåðåêîíàíèé, ùî ÷èìàëî
õòî ç íèí³øíüîãî ñòóäåíòñòâà ï³äå ùå äàë³,
í³æ ÿ”,— çàóâàæèâ Äåíèñ Áàññ. Ðåêòîð óí³-
âåðñèòåòó àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íà-
óê Óêðà¿íè, ïðîôåñîð Ìèõàéëî Çãóðîâñüêèé
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî íàäàë³ òàêå îçíàéîìëåííÿ
ç äîñâ³äîì â³äáóâàòèìåòüñÿ ðåãóëÿðíî. “Ñüî-
ãîäí³ æ ñòóäåíòè ìàëè âàæëèâó çóñòð³÷ ç
ïðåäñòàâíèêîì íîâî¿ ãåíåðàö³¿ óïðàâë³íö³â,
¿ì äóæå êîðèñíî áóëî ïî÷óòè ëþäèíó, ÿêà
òàê øâèäêî ïðîéøëà óñ³ ùàáë³ — â³ä ïðîñ-
òîãî áàíê³âñüêîãî ïðàö³âíèêà äî ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè”,— íàãîëîñèâ
â³í

Ñòîëè÷íèõ ñïîæèâà÷³â 
çàõèñòÿòü

Ðîçïî÷àâ ðîáîòó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â çà àäðåñîþ Áîðè-
÷³â óçâ³ç, 8. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âåñ-
òèìå ÿê³ñí³øó òà åôåêòèâí³øó áîðîòüáó ç
íåñóìë³ííèìè ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ.
Þðèñòè ï³äïðèºìñòâà íàäàâàòèìóòü êâàë³-
ô³êîâàíó êîíñóëüòàö³þ ïîòåðï³ëîìó ñïîæè-
âà÷åâ³ òà ïîâí³ñòþ ñóïðîâîäæóâàòèìóòü éî-
ãî â ñóäîâèõ ³íñòàíö³ÿõ. Êð³ì òîãî, íîâà óñ-
òàíîâà ïëàíóº ðîçïî÷àòè íàâåäåííÿ ëàäó â
ñôåð³ íàäàííÿ ïîñëóã ÷åðåç àâòîìàòèçîâàí³
åëåêòðîíí³ ñèñòåìè

Íàéë³ïøèé äðóã êèÿíèíà
ñâÿòêóº äåíü íàðîäæåííÿ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Кожен иянин знає напам'ять
іль а телефонних номерів: най-
ближчих людей, важливих пер-
сон і місь о о Сall-центр .
15-51 — для жителів міста фор-
м ла спішно о розв'язання о-
м нальних проблем і не тіль и.
Незабаром сл жбі допомо и
місь о о олови иянам випов-
ниться три ро и. За та ий "ди-
тячий ві " сл жби її оператори
5 млн разів висл хали пробле-
ми иян. У більшості випад ів
вдалося допомо ти. Оператори
аж ть, що найбільшим пода-
р н ом для них є щира вдяч-
ність иян.

Òðè ðîêè ðîáîòè íåçàáàðîì ñâÿòêóâà-
òèìå Ñëóæáà äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì. Îò-
ðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ñïðàâ ó
ì³ñò³ ï³ñëÿ ñâîãî ïðèõîäó íà ïîñàäó ìå-
ðà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèð³øèâ íå ç
êðàñíîìîâíèõ çâ³ò³â ÷èíîâíèê³â, à áåçïî-
ñåðåäíüî â³ä æèòåë³â ì³ñòà. Call-öåíòð
ìàâ íå ëèøå ô³êñóâàòè çâåðíåííÿ ìåø-
êàíö³â, à é ñïðèÿòè øâèäêîìó çàëàãî-
äæåííþ ¿õí³õ ïðîáëåì. Äëÿ îïåðàòèâíî-
ãî ðåàãóâàííÿ íà çâåðíåííÿ äàâàëîñÿ ìàê-
ñèìóì äâà òèæí³. Äëÿ êèÿí, ÿê³ ðàí³øå
ì³ñÿöÿìè ïèñàëè çâåðíåííÿ ³ ùîíàéá³ëü-
øå îòðèìóâàëè â³äïèñêè, öå ñòàëî ïðè-
ºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ. Äî òîãî æ íåçà-
áàðîì óñ³ ïåðåêîíàëèñÿ ó âèñîê³é åôåê-
òèâíîñò³ ðîáîòè Ñall-öåíòðó.

Äîáðîñîâ³ñí³ ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíèõ
ñëóæá øâèäêî ðîçâ’ÿçóâàëè ïðîáëåìè êè-
ÿí. Ò³, õòî íå ðåàãóâàâ íà çâåðíåííÿ ³ íå
âèêîíóâàâ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, áóëè çâ³ëü-
íåí³ àáî ïîïåðåäæåí³ ïðî ñàíêö³¿. “Ñïî-
÷àòêó íàñ í³õòî ñåðéîçíî íå ñïðèéìàâ.
Áóâàëî, ùî íàø³ âèìîãè ïðîñòî ³ãíîðó-
âàëè. Àëå ïîòðîõó ç ÷èíîâíèêàìè âäàëî-
ñÿ íàëàãîäèòè ñï³âïðàöþ ³ ïåðåêîíàòè ¿õ
ïðàöþâàòè íà êèÿí. Ó öüîìó íàì äîïî-

ìàãàâ ³ êóðàòîð ïðîåêòó ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ”,— ðîç-
ïîâ³ëà íà÷àëüíèê Ñall-öåíòðó Íàòàë³ÿ
Äàíüêî.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ñëóæáà äîïîìî-
ãè ì³ñüêîãî ãîëîâè îïðàöþâàëà ìàéæå 5
ì³ëüéîí³â äçâ³íê³â òà çàðåºñòðóâàëà á³ëü-
øå ÿê îäèí ì³ëüéîí çâåðíåíü. Íèí³ ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî êëîïîòè êèÿí ó ðåæèì³ îí-
ëàéí ïåðåäàºòüñÿ íà âèêîíàâö³â. Çâåðíó-
òèñÿ äî Ñall-öåíòðó ìîæíà ³ åëåêòðîí-
íîþ ïîøòîþ òà íàä³ñëàòè, ñêàæ³ìî, ôî-
òîãðàô³¿ ïåðåïîâíåíèõ ñì³òíèê³â. Àëå ÿê-
ùî ðàí³øå ñëóæáà äîïîìîãè ìåðà çàéìà-
ëàñÿ ïåðåâàæíî ïèòàííÿìè “êîìóíàëêè”,
òî íèí³ ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ çíà÷íî ðîçøè-
ðèëàñÿ. “Òåïåð äî íàñ ìîæíà çâåðòàòèñü
ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü. Öå ³ æèòëîâà, ³ êî-
ìóíàëüíà, ³ ìåäè÷íà ãàëóç³. Êîíñóëüòóºìî
ç ïèòàíü îñâ³òè, êóëüòóðè, àðõ³òåêòóðè,
áëàãîóñòðîþ”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Äàíüêî.
Êëàñèô³êàòîð ïèòàíü, ç ÿêèìè êèÿíè ìî-
æóòü çâåðíóòèñÿ äî Ñall-öåíòðó, ñòàíî-
âèòü 2 òèñÿ÷³.

Êâàë³ô³êîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòàí-
íÿ äàþòü 160 ïðàö³âíèê³â ñëóæáè. Âîíè
íå ëèøå ïðàãìàòè÷íî ïðàöþþòü ç³ ñêàðæ-
íèêàìè òà âèêîíàâöÿìè, à é ï³äòðèìóþòü
êèÿí ïñèõîëîã³÷íî, çàñïîêîþþòü ÷è ï³ä-
áàäüîðþþòü. “Óñÿ íàøà êîìàíäà — öå
ôàõ³âö³ ç âèùîþ îñâ³òîþ, ÿê³ ãðàìîòíî
ïðàöþþòü ç ëþäüìè. Öå ïåðåâàæíî þðèñ-
òè, âèêëàäà÷³. Ïñèõîëîãàìè âîíè ñòàþòü
óæå â íàñ, âèñëóõîâóþ÷è òà ðîçðàäæóþ÷è
ëþäåé”,— ä³ëèòüñÿ Íàòàë³ÿ Äàíüêî. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ó Ñall-öåíòð³ ïðàöþþòü ëèøå
äîáðîçè÷ëèâ³ é ÷óéí³ ëþäè, ÿê³ ç ðîçó-
ì³ííÿì ³ òåðï³ííÿì âèñëóõîâóþòü êèÿí.
Îïåðàòîðè ñëóæáè çíàþòü ïðî óñ³ á³äè
ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ñêàðãè òðîõè ïðèãí³-
÷óþòü, àëå º ³ ñâîºð³äíèé êàòàðñèñ. “Çíà-
òè, ùî òè äîïîì³ã,— öå âåëèêå çàäîâî-
ëåííÿ. Âè íå óÿâëÿºòå, ÿê íàì ïðèºìíî
÷óòè “ñïàñèá³”,— êàæå ïàí³ Äàíüêî.

Âëàñíå, âäÿ÷í³ñòü êèÿí — íàéêðàùèé
äëÿ êîìàíäè Ñall-öåíòðó ïîäàðóíîê, à ùå
òâåðäà âïåâíåí³ñòü, ùî òàêà ñëóæáà ïî-
òð³áíà ëþäÿì

Ì³ñüêîìó Ñall-öåíòðó âèïîâíþºòüñÿ òðè ðîêè

160 операторів Call-центр щодня висл хов ють с ар и иян та зм ш ють чиновни ів виріш вати
сі місь і проблеми
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×è ÿìà, ÷è êàíàâà
Ó ñòîëèö³ áîðîòèìóòüñÿ ç àâàð³éíèìè òà íåçàêîííèìè ðîçðèòòÿìè

Ïðîáëåìà íåçàêðèòèõ àâàð³éíèõ îðäå-
ð³â íà ðîçðèòòÿ õàðàêòåðíà äëÿ óñ³õ ðàéî-
í³â ñòîëèö³. ßìè ï³ñëÿ ïðîêëàäàííÿ ìå-
ðåæ ÷è òðóá òðàïëÿþòüñÿ íà áàãàòüîõ âó-
ëèöÿõ ì³ñòà. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ
ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ, íàéá³ëüøå ïîðóøåíü áëàãîóñò-
ðîþ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ñòîëèö³, çîê-
ðåìà â Øåâ÷åíê³âñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîíàõ.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà â³äïîâ³äàëüíî-
ãî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñåðã³ÿ Íåêëþ-
äîâà, íà ñüîãîäí³, ïîïðè íèçêó âèäàíèõ
ïðîòîêîëüíèõ ð³øåíü ³ äîðó÷åíü, ê³ëü-
ê³ñòü ÿì ³ êàíàâ íå çìåíøóºòüñÿ. “Ò³ëü-
êè ïðîòÿãîì îñòàííüîãî òèæíÿ â “Êè¿â-
åíåðãî” òà “Êè¿ââîäîêàíàë³” àâàð³éíèõ

ðîçðèòò³â ïîá³ëüøàëî, ³ íàðàç³ ¿õ ê³ëü-
ê³ñòü íàáëèçèëàñÿ äî 230,— çàçíà÷èâ
â³í.— Õî÷à òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò ñòà-
íîâèòü ï’ÿòü ä³á òà ùå òðè äí³ íàäàºòüñÿ
íà â³äíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ”. Ïàí Íå-
êëþäîâ äîäàâ, ùî ïîíàä 90 â³äñîòê³â àâà-
ð³éíèõ îðäåð³â óæå ïðîñòðî÷åíî ó ïîíàä
ì³ñÿ÷íèé òåðì³í. Ïðîòè ïîðóøíèê³â çà-
ñòîñîâóþòü ëèøå ïðèïèñè òà àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðîòîêîëè.

Òèì ÷àñîì ó “Êè¿âåíåðãî” í³÷îãî êîí-
êðåòíîãî íå çìîãëè â³äïîâ³ñòè íà çàïè-
òàííÿ, ÿê êîìïàí³ÿ âèáèëàñÿ â “ë³äåðè”
ç àâàð³éíèõ ðîçðèòò³â. Ïðåäñòàâíèê ëè-
øå ïîîá³öÿâ “äåòàëüíî ðîç³áðàòèñÿ â ñè-
òóàö³¿”.

Äåùî ìåíøå ðîçðèòò³â ó “Êè¿ââîäîêà-

íàë³”. Ãîëîâíèé ³íæåíåð ö³º¿ îðãàí³çàö³¿
Âîëîäèìèð Êîñòþê çàïåâíèâ, ùî á³ëü-
ø³ñòü ìåðåæ ïîòðåáóº çàì³íè, ÷åðåç ùî
âèíèêàº äî 10 àâàð³é ùîäîáè. “Ìè íà-
ìàãàºìîñÿ â÷àñíî ë³êâ³äîâóâàòè ÿìè, àëå
÷åðåç áðàê êîøò³â â÷àñíî ðîáèòè öå íå â
çìîç³”,— çàçíà÷èâ â³í.

“Ó ìèíóë³ ðîêè 30 íåçàêðèòèõ îðäåð³â
ó ì³ñò³ âæå áóëî òðàãåä³ºþ äëÿ Êèºâà. Íè-
í³ öÿ öèôðà ìàéæå ó 10 ðàç³â ïåðåâèùóº
ö³ ïîêàçíèêè”,— êàæå ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.
Â³í äîäàº, ùî ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â áëà-
ãîóñòð³é çàëèøàºòüñÿ íåâ³äíîâëåíèì, ïðî
ùî ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ ñêàðãè êèÿí. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ôàõ³âö³ ïðî³íñïåêòóþòü
óñ³ ðîçðèòòÿ ó ì³ñò³. “×àñòî âîíè ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ áåç äîçâîëó. Äîêóìåíò âèïèñó-
þòü çãîäîì, êîëè ðîáîòè òðèâàþòü àáî
âæå çàâåðøóþòü”,— çàïåâíÿº ïàí Ãîëóá-
÷åíêî.

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ìîæíà, ÿêùî ï³ä-
ïðèºìñòâà óêëàäàòèìóòü óãîäè ç “Êè¿â-
àâòîäîðîì” íà âèêîíàííÿ ÿê³ñíèõ ï³ñëÿ-
àâàð³éíèõ ðîá³ò, çîêðåìà àñôàëüòóâàííÿ,
îáëàøòóâàííÿ òðîòóàð³â. Òàêó äóìêó âè-
ñëîâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Îêð³ì òîãî, ÷èíîâíèêè ââà-
æàþòü çà äîðå÷íå ñòâîðèòè ³íñïåêö³þ,
ÿêà á çàêðèâàëà îðäåðè íà äîãîâ³ðíèõ
óìîâàõ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом тижня відповідні сл жби міста мають під от вати пропо-
зиції, розробити механізми щодо видачі ордерів на розриття. Про
це йшлося на оле ії КМДА. О рім цьо о, фахівці опрацьов вати-
м ть ідею щодо створення при Головном правлінні бла о строю
Києва інспе ції, я а б за ривала ордери на до овірних мовах. На-
разі місті зафі совано 230 аварійних розриттів. Щодня замість
лі відованих з'являються нові. Найбільше ям і анав для иян роб-
лять "Київенер о" та "Київводо анал".



Хрещатик  26 травня 2009 ММІІССТТОО 33

Ä³òÿì ïîäàðóâàëè íàä³þ
Âèõîâàíöÿì ñòîëè÷íèõ øê³ë-³íòåðíàò³â âëàøòóâàëè ñâÿòî 
íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³

Ó ñóáîòó öåíòðàëüíà ïëîùà
ñòîëèö³ ïåðåòâîðèëàñÿ íà
ñïðàâæíº äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî. Ìà-
ëåíüê³ êèÿíè ç ðàä³ñòþ ðîçâàæà-
ëèñÿ íà àòðàêö³îíàõ, âåñåëî ñòðè-
áàëè íà áàòóòàõ, áðàëè ó÷àñòü ó
ö³êàâèõ êîíêóðñàõ. À ç³ ñöåíè ìà-
ëþê³â ðîçâàæàëè ç³ðêè óêðà¿í-
ñüêî¿ åñòðàäè òà ÷èñëåíí³ õîðåî-
ãðàô³÷í³ ³ âîêàëüí³ êîëåêòèâè.
Ãðàíä³îçíå ñâÿòî äëÿ ìàëå÷³, ó
ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ àêö³¿ "Ç³ðêè
äàðóþòü íàä³þ", âëàøòóâàëà áëà-
ãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ "Äîáðîáóò ³
ªäí³ñòü".

"Òóðáîòà ïðî çäîðîâ'ÿ ä³òåé —
îäíå ç íàéñêëàäí³øèõ òà íàéâàæ-
ëèâ³øèõ çàâäàíü, ÿê³ ñòîÿòü ïå-
ðåä ñó÷àñíèì ñóñï³ëüñòâîì. Íà-
ø³ ä³òè — öå íàøå ìàéáóòíº.
Ïðèä³ëÿþ÷è óâàãó çäîðîâ'þ ä³òåé
ñüîãîäí³, ìè çàêëàäàºìî ôóíäà-
ìåíò äëÿ ìàéáóòíüîãî ö³ëî¿ íàö³¿.
Êîíöåðò "Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ"
ìàº çâåðíóòè óâàãó îòî÷óþ÷èõ íà
ò³ óìîâè, â ÿêèõ âèõîâóþòüñÿ òà

ë³êóþòüñÿ íàø³ ä³òè. Ìè õî÷åìî
ïîäàðóâàòè õâîðèì ä³òÿì âåñåëå
ñâÿòî, à òàêîæ ðîçêàçàòè âñ³ì
óêðà¿íöÿì, ùî êîæåí ³ç íàñ ìî-
æå âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ ³ äîïî-
ìîãòè õâîð³é äèòèí³ æèòè ïîâíî-
ö³ííèì æèòòÿì. Äóæå ïðèºìíî,
ùî òàêèìè, íàñïðàâä³ íåçíà÷íè-
ìè çàõîäàìè, ÿê³ ìè îðãàí³çóâà-
ëè ñüîãîäí³, ìîæíà çðîáèòè ä³òåé
ñïðàâä³ ùàñëèâèìè",— çâåðíóâñÿ
äî ãîñòåé ñâÿòà îäèí ³ç îðãàí³çà-
òîð³â, ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò îðãà-
í³çàö³¿ "Äîáðîáóò ³ ªäí³ñòü", ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

ßê â³äîìî, í³ÿêå äèòÿ÷å ä³éñòâî
íå ïðîõîäèòü áåç ïîäàðóíê³â. Ó
ñóáîòó íà ìàéäàí³ ö³íí³ ïðèçè òà
â³äçíàêè îòðèìàëè äåñÿòü ïåðå-
ìîæö³â ì³ñüêîãî êîíêóðñó òàëàí-
ò³â. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ çà ïåðåìî-
ãó çìàãàëèñÿ âèõîâàíö³ äâàäöÿòè
ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë-³íòåðíàò³â,
ãîòóþ÷è ñâî¿ ìàëþíêè, â³ðø³,
òàíö³, ï³ñí³ òà ð³çí³ âèðîáè. ¯õí³

ðîáîòè ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè
ïðîñòî íà ìàéäàí³, à ìàëþíêè
íàâ³òü ïðèäáàòè, âçÿâøè ó÷àñòü â
àóêö³îí³. Äî ðå÷³, âèëó÷åí³ â òà-
êèé ñïîñ³á êîøòè ñïðÿìóþòü íà
ïîòðåáè ä³òåé.

Î ñüîì³é âå÷îðà ñòàðòóâàëà
äðóãà ÷àñòèíà ñâÿòà, ÿêó òàêîæ
óðî÷èñòî â³äêðèâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. Àáñîëþòíî áåçêîøòîâ-
íî âçÿòè ó÷àñòü ó êîíöåðò³ çãîëî-
ñèëèñÿ òàê³ àðòèñòè ÿê Ìèõàéëî

Ïîïëàâñüêèé, Â³òàë³é Êîçëîâ-
ñüêèé, Íàòàë³ÿ Âàëåâñüêà òà ³í-
ø³. Ñòîìëåí³ àòðàêö³îíàìè ³ áà-
òóòàìè, ÷èìàëî ä³òëàõ³â ïðîäîâ-
æóâàëè òàíöþâàòè ³ âåñåëèòèñÿ
ï³ä ï³ñí³ óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê åñòðà-
äè. Äî äåñÿòî¿ âå÷îðà òðèâàëî
ñâÿòêîâå ä³éñòâî. Íà çàâåðøåííÿ
ãëÿäà÷àì ïîäàðóâàëè ôåºðâåðê.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà,
êîíöåðò "Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ"
ñòàíå îô³ö³éíèì ïî÷àòêîì âñå-

óêðà¿íñüêîãî òóðó "Çäîðîâà íà-
ö³ÿ — çäîðîâà Óêðà¿íà", ç ÿêèì
ÃÎ "Äîáðîáóò ³ ªäí³ñòü" ïëàíóº
â³äâ³äàòè 100 ì³ñò ïî âñ³é Óêðà-
¿í³. Òóð çàâåðøèòüñÿ â ëèñòîïàä³
â Êèºâ³ ô³íàëüíèì ãàëà-êîíöåð-
òîì. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íàãî-
ëîñèâ, ùî íà ïðîâåäåííÿ òà îð-
ãàí³çàö³þ êîíöåðòó íå âèòðà÷åíî
æîäíî¿ êîï³éêè áþäæåòíèõ êîø-
ò³â. Óñå ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþ-
âàëîñÿ çà ðàõóíîê ñïîíñîð³â

Ðîêè â³äêðèòèõ äâåðåé
×åðåç çàëèòèé â³äõîäàìè ï³äâàë ó êèÿí ïî÷àâ òð³ùàòè áóäèíîê

Ó áóäèíêó íà âóëèö³ ×åðâîíî-
ïàðòèçàíñüê³é, 16 ìàéæå ïîñò³é-
íî â³ä÷èíåíî âõ³äí³ äâåð³. Öå
çîâñ³ì íå ÷åðåç ãîñòèíí³ñòü éî-
ãî ìåøêàíö³â — òàê âîíè ðÿ-
òóþòüñÿ â³ä íåñòåðïíîãî ñìîðî-
äó. "Ìè ìàéæå íå êîðèñòóºìîñÿ
äîìîôîíîì, äâåð³ äîâîäèòüñÿ
òðèìàòè â³ä÷èíåíèìè, ùîá õî÷
òðîõè ïðîâ³òðèòè ï³ä’¿çä. ²íàêøå
ïðîñòî í³÷èì äèõàòè",— ç³òõàº
ìåøêàíêà Ãàííà Áàðàíîâñüêà.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó ï³äâàë³ áóäèíêó
ùå ðîê³â ï’ÿòü òîìó ïî÷àëè
ïðîò³êàòè êàíàë³çàö³éí³ òðóáè.
Â³äòîä³ ïðèì³ùåííÿ ðåãóëÿðíî
çàëèâàº ñò³÷íèìè âîäàìè ³ ôå-
êàë³ÿìè.

¯¿ ñëîâà ï³äòâåðäæóº ³ ðåøòà
æèòåë³â. "Îñü ó ìåíå ö³ëèé ñòîñ
ñêàðã, ç ÿêèìè ìè çâåðòàëèñÿ äî
óñ³õ ñëóæá. Àëå çà âåñü öåé ÷àñ
íàì òàê ³ íå äîïîìîãëè",— ðîç-
ïîâ³ëà Âàëåíòèíà Äðîçäîâà, ÿêà
º ³íâàë³äîì äðóãî¿ ãðóïè ³ íå ìî-
æå øâèäåíüêî ïðîøìèãíóòè

"åï³öåíòð ñìîðîäó". Æ³íö³ íå ðàç
äîâîäèëîñÿ äèõàòè êàíàë³çàö³é-
íèìè âèïàðàìè, òîæ ñàìå âîíà
íàâàæèëàñÿ ïðîâåñòè êîðåñïîí-
äåíò³â "Õðåùàòèêà" äî ï³äâàëó.
Ó ïðèì³ùåíí³ òåìíî, àáè ââ³ìê-
íóòè ñâ³òëî, òðåáà ç’ºäíàòè äâà
äðîòè. Ïàí³ Âàëåíòèíà âèð³øè-
ëà ïîñâ³òèòè íàì ñâ³÷êîþ. Àëå
íàâ³òü ïðè òüìÿíîìó ñâ³òë³ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ï³äòîïëåííÿ âîäîþ,
ùîá ïðîéòè, õòîñü íàêèäàâ öåã-
ëèí. Ïîáà÷èëè òàêîæ ³ ðîçïèëÿ-
íó òðóáó. Î÷åâèäíî, ñàìå ¿¿ ïðî-
ðèâàëî.

Íàø â³çèò ïðèïàâ íà ÷àñ ðå-
ì³ñ³¿. Ìåøêàíö³ êàæóòü, ùî ³íî-
ä³ ç òðóáè á³æèòü ïîòîêîì. Ïå-
ð³îäè÷í³ñòü çàëèâó — ðàç ÷è äâ³-
÷³ íà òèæäåíü. Òðîõè ð³äøå çà
âèêëèêîì ïðèáóâàþòü ïðàö³âíè-
êè êîìóíàëüíèõ ñëóæá. ßê ðîç-
ïîâ³ëè "Õðåùàòèêó" ó "Ñëóæá³
äîïîìîãè ì³ñüêîãî ãîëîâè êè-
ÿíàì", êîìóíàëüíèêè çâ³òóþòü,
ùî ïðîâîäÿòü óñ³ íàëåæí³ çàõî-

äè ç ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é. Çîêðåìà,
ïðî÷èùàþòü òðóáè, â³äêà÷óþòü
âîäó òà ïðîâîäÿòü äåç³íôåêö³þ ó
ï³äâàë³. Îäíàê íàñë³äê³â äåç³í-
ôåêö³¿ íå â³ä÷óâàºòüñÿ — ó ïðè-
ì³ùåíí³ ñìåðäèòü, à ùå ìåøêàí-
ö³ êàæóòü, ùî òóò çàâåëèñÿ òà
ðîçëàçÿòüñÿ â îñåë³ îñîáëèâîãî
âèäó òàðãàíè.

Äèðåêòîð ÊÏ "Áàòè¿âñüêå" Àð-
òóð Øàôàðåíêî êàæå, ùî ïðè÷è-
íàìè ïîñò³éíèõ àâàð³é º ñèñòåìà-
òè÷íå çàñì³÷åííÿ êàíàë³çàö³éíî¿
ñèñòåìè ñòîðîíí³ìè ðå÷àìè: ãàí-
÷³ðêàìè, çàñîáàìè ã³ã³ºíè, ïîë³-
åòèëåíîâèìè ïàêåòàìè òîùî.
Ïðîòå ìåøêàíö³ â³ðÿòü ó öå íå-
îõî÷å. "Íåâæå ìè áóäåìî ðîáèòè
ñîá³ íà ëèõî, ùîá îöå òàê ìó÷è-
òèñÿ. Íàì êàçàëè, ùî ç òðóáè ä³ñ-
òàâàëè íàâ³òü ïëþøåâîãî âåäìå-
äèêà. ßê â³í ïîòðàïèâ ó ñò³ê ÷è
óí³òàç?" — äèâóºòüñÿ ìåøêàíêà
áóäèíêó Ãàëèíà Ëóêàøåíêî. Àëå
ÿêùî âåäìåäèê òðóáàìè íå ïðî-
ë³çå, òî ñìîð³ä çàïðîñòî. Ëþäè
êàæóòü, ùî çàïàõ êàíàë³çàö³¿ ÷å-
ðåç âåíòèëÿö³éíó ñèñòåìó ïðîíè-
êàº äî ¿õí³õ âàííèõ ê³ìíàò. Ó ÊÏ
"Áàòè¿âñüêå" ïîîá³öÿëè âèÿâèòè
òîãî, õòî çàñì³÷óº òðóáè. Äëÿ öüî-
ãî ó êàíàë³çàö³éíó ñèñòåìó âñòà-
íîâëÿòü ñïåö³àëüíó "ëîâóøêó",
ÿêà ïîêàæå, ç ÿêî¿ êâàðòèðè ó
òðóáîïðîâ³ä ïîòðàïëÿþòü ñòîðîí-
í³ ïðåäìåòè. Àëå êîëè ¿¿ âñòàíîâ-
ëÿòü òà ñê³ëüêè ÷àñó òðèâàòèìå
"ïîëþâàííÿ", íåâ³äîìî.

Òèì ÷àñîì ìåøêàíö³ íàëÿêà-
í³ ÷åðãîâèì íàñë³äêîì àâàð³¿.
Âîíè âïåâíåí³, ùî ÷åðåç ï³äòîï-

ëåííÿ ï³äâàëó ôóíäàìåíò ñòàâ
ìåíø ì³öíèì ³ ñò³íà äàëà òð³-
ùèíó. Òð³ùèíà ó ñò³í³ áóäèíêó
ç’ÿâèëàñÿ ð³ê òîìó. ¯¿ îáñòåæèëè
³ âñòàíîâèëè ñïåö³àëüí³ "ìàÿ÷-
êè". Ïðèëàäè ïîêàçàëè, ùî òð³-
ùèíà íå ïðîãðåñóº. Â³äòàê ¿¿
ïðîñòî çàìàçàëè. Àëå ëþäè ÷åêà-
þòü íà ñåðéîçí³ø³ çàõîäè. "Ìî-
æå, õàé òðóáó çàì³íÿòü ÷è ùî

òðåáà. ª æ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ìî-
æóòü ó öüîìó ðîç³áðàòèñÿ? Ìè
ãîòîâ³ ñêèíóòèñÿ ãð³øìè, ëèøå
á íàì äîïîìîãëè. Ìè ãîòîâ³ ãóð-
òîì ÷èñòèòè ï³äâàë, ò³ëüêè á íàì
äàëè ìàøèíó, ùîá âèâåçòè âñþ
öþ ïîãàíü. Àëå ÷èíîâíèêàì,
ñõîæå, ïëþâàòè íà íàøå ëèõî",—
ðîçâîäèòü ðóêàìè Âàëåíòèíà
Äðîçäîâà

Перший заст пни олови КМДА та почесний президент бла одійної ор анізації “Доброб т і Єдність” Анатолій
Гол бчен о запевнив, що нія а риза не завадить міст т рб ватися про обдарованих дітей

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Бла одійний онцерт "Зір и дар ють надію" відб вся
с бот на оловній площі столиці. Свято для малень-
их иян влашт вала ромадсь а ор анізація "Доброб т
і Єдність", я очолює перший заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о. О рім танців, пісень, ці авих он-
рсів та атра ціонів, на сцені відб лося рочисте при-

вітання фіналістів он рс талантів. Десять вихованців
столичних ш іл-інтернатів отримали цінні подар н и та
відзна и.
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Ñüîãîäí³ ñîë³ñòó ãðóïè 
“Äðóãà Ð³êà”
Âàëåð³þ ÕÀÐ×ÈØÈÍÓ
âèïîâíèëîñÿ 35 ðîê³â! 
Зі святом йо о вітає дире тор РА «Апрель»
Сер ій БАЙРАК:

Валеро, залишайся та им, я ти є! У 35 се
тіль и починається. Бажаю тобі своєю
творчістю змінити світ, тебе це вийде. Ти
справжня особистість!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Жахливий сморід, тар ани-м танти та тріщина сті-
ні — на та і біди с аржаться меш анці б дин на в -
лиці Червонопартизансь ій, 16. Уже п’ятий рі поспіль
їхньом б дин відб вається аварія аналізаційних

тр б, від чо о час від час заливає підвал. Ком наль-
ни и наслід и лі відов ють, але аварії повторюються.
Підозрюють, що хтось забиває тр би сторонніми пред-
метами. До и на зловмисни а влаштов ють полюван-
ня, аналізаційний потоп триває.

Дніпровсь а районна м. Києві рада
повідомляє, що 4 червня 2009 ро о 10.00 за адресою:

б-р Праці, 1/1 (зала засідань) відб деться пленарне засідання XXI сесії
Дніпровсь ої районної м. Києві ради V с ли ання.

На роз ляд сесії виносяться питання:
- Про внесення змін до рішення Дніпровсь ої районної м. Києві ради від 12.03.2009 р. № 335

«Про бюджет Дніпровсь о о район міста Києва на 2009 рі »;
- Про затвердження звіт про ви онання бюджет Дніпровсь о о район м. Києва за І вартал

2009 ро ;
- Про затвердження ставо єдино о подат , ставо фі совано о подат з ромадян, що

здійснюють підприємниць діяльність без створення юридичної особи, залежно від видів
діяльності;

- та інші.
А редитація представни ів ЗМІ до 3 червня 2009 р. за meл. 575-30-94.



44 ББІІЗЗННЕЕСС Хрещатик  26 травня 2009

ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Âèòðà÷àéòå
ñâî¿ ãðîø³
ðîçóìíî
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Я най раще оптиміз вати
витрати та мінімаліз вати
наслід и ризи?

— Ñüîãîäí³ ìè ïî-
ãîâîðèìî, ÿê ïðàâèëü-
íî âèáóäîâóâàòè ô³-
íàíñîâó ñòðàòåã³þ ï³ä
÷àñ êðèçè. Ïåðøî÷åð-
ãîâî ïîòð³áíî â÷èòèñÿ
íà ì³êðîð³âí³: ïðà-
âèëüíî ôîðìóâàòè
ñâ³é ñ³ìåéíèé áþ-
äæåò. Äëÿ òîãî, ùîá
íå âõîäèòè ó âåëèê³
âèòðàòè, ÿê³ º ãîëîâ-
íîþ ïåðåøêîäîþ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ áþ-
äæåòó, ¿õ ïîòð³áíî ïëàíóâàòè, ÿê ³ â óñ³õ ïðà-
âèëüíèõ êîìåðö³éíèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Ïî-
òð³áíî ðîáèòè ô³íàíñîâèé ïëàí íà ð³ê, íà
ì³ñÿöü òà íà òèæäåíü. Ïðîñòî ñÿäüòå òà ïå-
ðåðàõóéòå, ÿê³ ó âàñ  âèòðàòè, ñêàæ³ìî, íà
÷åðâåíü. Âèáóäóéòå ô³íàíñîâó ñòðàòåã³þ òà
ñïðîáóéòå æèòè çã³äíî ç öèì ïëàíîì. ×îãî
â ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî óíèêàòè? Âàðòî óíè-
êàòè òèõ çàòðàò, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî íå âïëè-
âàþòü íà âàøó æèòòºä³ÿëüí³ñòü. Í³ â ÿêîìó
ðàç³ íå âàðòî åêîíîìèòè íà ïðîäóêòàõ õàð-
÷óâàííÿ. Òîìó ùî ïåðåõ³ä íà äåøåâ³, à â³ä-
òàê íåÿê³ñí³ ïðîäóêòè, ïðèçâåäå äî âòðàòè
çäîðîâ’ÿ. Öüîãî ðîáèòè íå áàæàíî, àäæå çäî-
ðîâ’ÿ — öå âàø íàéãîëîâí³øèé àêòèâ. Óíè-
êàéòå òèõ âèòðàò, ÿê³ âàì àïð³îð³ íàâ’ÿçàíî
ðåêëàìîþ, ìàðêåòèíãîì êîðïîðàö³é. Íàïðè-
êëàä, ÿêùî õî÷åòå êóïèòè ìîá³ëüíèé òåëå-
ôîí, òî âàì ïîòð³áíî ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè,
ùî êóï³âëÿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó âàì ïî-
òð³áíà äëÿ çðó÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ. Â öüîìó
âèïàäêó ôîòîàïàðàò ó òåëåôîí³ ÷è ÿê³ñü äî-
äàòêîâ³ ôóíêö³¿ (ÿê³ çäîðîæ÷óþòü âàðò³ñòü
òåëåôîíà), ÿê³ âè í³êîëè íå âèêîðèñòîâóâà-
òèìåòå, º íåîáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âàñ. Àäæå
ôàêòè÷íî âè ñïëà÷óºòå êîøòè âèðîáíèêó çà
òå, ÷èì íå áóäåòå êîðèñòóâàòèñÿ. Íàâ³ùî êó-
ïóâàòè çà òèñÿ÷ó äîëàð³â òåëåôîí, ÿêùî çà
1—1,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ìîæíà êóïèòè ö³ëêîì
íîðìàëüíèé àïàðàò. Òàêèé æå ïðèíöèï âàð-
òî çàñòîñîâóâàòè äî áàãàòüîõ ðå÷åé, ÿê³ íàì
íàìàãàþòüñÿ íàâ’ÿçàòè àãðåñèâí³ ìàðêåòèí-
ãîâ³ ñòðàòåã³¿ á³ëüøîñò³ êîìïàí³é. Íàâ³ùî
êóïóâàòè äîðîãèé àâòîìîá³ëü, ÿêùî, âëàñíå,
³ “Òàâð³ÿ”, ³ “Ìåðñåäåñ” ðóõàþòüñÿ ì³ñòîì,
ìîæëèâî, ç ð³çíèì êîìôîðòîì, îäíàê ñòî-
ÿòü ó çàòîð³ âîíè îäíàêîâî. Âàðòî ðîçóì³òè,
ùî áàãàòèìè ñòàþòü íå ëèøå çàâäÿêè âäà÷³
÷è ïðèõèëüíîñò³ ç³ðîê, à çäåá³ëüøîãî, êîëè
ðîçóìíî âèêîðèñòîâóþòü òà ïåðåðîçïîä³ëÿ-
þòü ñâî¿ ðåñóðñè. Êóïóþòü ó ïåðøó ÷åðãó íå
ïàñèâè (ÿêèìè º àâòîìîá³ëü, áî êóïèâøè
éîãî ³ âè¿õàâøè ç àâòîñàëîíó, àâò³âêà àâòî-
ìàòè÷íî âòðà÷àº 25 % ñâîº¿ ïî÷àòêîâî¿ âàð-
òîñò³ ³ ââàæàºòüñÿ àâòîìîá³ëåì á/â), à àêòè-
âè, é ç ö³º¿ òî÷êè çîðó âàðòî ïðèñê³ïëèâ³øå
ñòàâèòèñÿ äî òîãî, ùî âè êóïóºòå. ×è º âà-
øà ïîêóïêà ³íâåñòèö³ºþ â ìàéáóòíº, ÷è í³.
Íàïðèêëàä, ó êðèçó âèòðà÷àéòå ÷àñòèíó ñâî-
¿õ êîøò³â íà äîäàòêîâå íàâ÷àííÿ òà âëàñíèé
ðîçâèòîê, íà êóï³âëþ ÿêèõîñü íîâèõ ïðî-
ãðàì, ÿê³ íàâ÷àþòü ÷îìóñü. ßêùî ó âàñ óäî-
ìà âæå º êîìï’þòåð, òî ìîæíà ç ²íòåðíåòó
ñêà÷àòè íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, íàïðèêëàä, ç
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ÷è ³íø³ êîðèñí³ ðå÷³. Ìîæ-
íà òàêîæ ñêîðîòèòè âèòðàòè íà ê³íî àáî ³í-
ø³ ðîçâàãè. ßêùî ó âàñ âäîìà º DVD, òî ñêà-
÷àéòå ô³ëüì ³ç ²íòåðíåòó àáî ïðèäáàéòå äèñê
íà Ïåòð³âö³ çà ñèìâîë³÷íó ö³íó, áî âèòðàòè
íà ïîõ³ä ó ê³íî íà äâîõ îñ³á ó ñåðåäíüîìó
ñòàíîâëÿòü á³ëüø í³æ 70 ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ
äèñê ³ç ô³ëüìàìè êîøòóº äî 30 ãðèâåíü. Ëî-
ã³÷íî ïîì³ðêóâàâøè, ìîæåòå âèáóäóâàòè ñâ³é
ô³íàíñîâèé ïëàí íà ì³ñÿöü òà íà ð³ê óïå-
ðåä, çàîùàäæóþ÷è ÷èìàëî ãðîøåé íà íåâè-
ïðàâäàíèõ çàòðàòàõ. Âèòðà÷àéòå ãðîø³ ç ðî-
çóìîì!

Ñïåêóëÿö³¿ íà âàëþòíèé
ðèíîê ïîâåðòàþòüñÿ
²íòåðåñè åêñïîðòåð³â òà áàíê³â-áîðæíèê³â çì³öíèëè äîëàð
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лий тиждень на міжбан ів-
сь ом рин півлі долара
ознамен вався а тивними діями
Національно о бан У раїни.
Почат овий рс становив 760
рн/$100. Далі відб валося по-
ст пове зростання. Та , же в
четвер рс становив 762,5
рн/$100. Напри інці тижня рс
дещо зменшився — в абсолют-
них вимірах на 50 опійо
розрах н на 100 амери ан-
сь их доларів. Зрештою познач-
а півлі амери ансь ої валюти
в інці тижня втрималася на рів-
ні 762 рн/$100.

Міцна ривня неви ідна
е спортерам

Êóðñ ïðîäàæó àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè íà
ãîò³âêîâîìó óêðà¿íñüêîìó ðèíêó òåæ çðîñ-
òàâ, ïðàâäà, äåùî ìåíøèìè òåìïàìè ïî-
ð³âíÿíî ç êóðñîì êóï³âë³. Òàê, ó â³âòîðîê,
21 êâ³òíÿ, â³í ñòàíîâèâ 807 ãðí/$100, íà-
ïðèê³íö³ òèæíÿ àáñîëþòíå çðîñòàííÿ ñòà-
íîâèëî 3 ãðèâí³ â ðîçðàõóíêó íà 100 äîëà-
ð³â, â³äíîñíå — 0,3 %.

Äóæå ñõîæîþ áóëà äèíàì³êà é íà ðèíêó
ïðîäàæó. Ó ïîíåä³ëîê, 18 òðàâíÿ, êóðñ ñòà-
íîâèâ 762 ãðí/$100, ìàðæà çìåíøóâàëàñÿ
ïðîòÿãîì âñüîãî òèæíÿ, â³äïîâ³äíî â ï’ÿò-
íèöþ, 22 òðàâíÿ, êóðñ ñòàíîâèâ 
763 ãðí/$100.

Çì³öíåííÿ äîëàðà âèçíà÷èëîñÿ ñïåêóëÿ-
òèâíèìè òåíäåíö³ÿìè, àäæå, ç îäíîãî áî-
êó, çì³öíåííÿ ãðèâí³ íåâèã³äíå åêñïîðòå-
ðàì, òîìó é ÍÁÓ ãðàº íà çðîñòàíí³ äîëà-
ðà. À ç ³íøîãî — áàíêè òà êîðïîðàö³¿ íè-
í³ êóïóþòü âàëþòó äëÿ ñïëàòè êðåäèò³â.
Óò³ì, íà äóìêó àíàë³òèê³â, ðåàëüíèé êóðñ
àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî ñ³ì ãðèâåíü.

Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî áàíêè ïåðåíà-
ñè÷åí³ âàëþòîþ, ùî äîäàº ¿ì ÷èìàëèõ çèç-
ê³â ó ðàç³ ïîíèæåííÿ êóðñó. ×åðåç òå, ùî
îêðåì³ áàíêè ïîâèíí³ â öüîìó ðîö³ ïîãà-
øàòè çîâí³øí³ ïîçèêè, äîëàð äåøåâøàòè-
ìå.

Îäíàê ó ñåðåäíüîñòðîêîâ³é òà äîâãîñòðî-
êîâ³é ïåðñïåêòèâ³ äîëàð áóäå çíåö³íþâàòè-
ñÿ. Àäæå åêîíîì³êà ÑØÀ ïåðåæèâàº “äíî”
åêîíîì³÷íîãî ïàä³ííÿ. Òîæ àáè íå âòðàòè-
òè êîøòè íà çíåö³íåíí³ äîëàðà, ³íâåñòîðè
âñå á³ëüøå çîñåðåäæóþòüñÿ íà ³íøèõ ñâ³-
òîâèõ âàëþòàõ.

Òàê, êóðñ êóï³âë³ ºâðîïåéñüêî¿ âàëþòè
íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ðîáî÷îãî òèæíÿ ñòà-
íîâèâ 1023 ãðí çà ºâðî. Ó â³âòîðîê, 19 òðàâ-
íÿ, ñòàëîñÿ íàéá³ëüø çíà÷íå éîãî çðîñòàí-
íÿ çà òèæäåíü — äî 1035 ãðí çà ºâðî. Ïî-
ñòóïîâå çì³öíåííÿ ºâðî òðèâàëî äî ê³íöÿ
òèæíÿ, â ðåçóëüòàò³ â ï’ÿòíèöþ êóðñ ñòà-
íîâèâ 1060 ãðí çà ºâðî. Êóðñ ïðîäàæó 
18 òðàâíÿ ñòàíîâèâ 1026 ãðí çà ºâðî, çðîñ-
òàííÿ òðèâàëî ïðîòÿãîì óñüîãî òèæíÿ.
Êóðñ íàïðèê³íö³ òèæíÿ äîð³âíþâàâ 
1065 ãðí çà ºâðî.

Àíàë³òèêè ñòâåðäæóþòü, ùî çì³öíåííÿ
ºâðîâàëþòè çóìîâëåíî ¿¿ ïîäîðîæ÷àííÿì
íà çîâí³øí³õ ðèíêàõ. Ïðè öüîìó äîëàð íà
ñâ³òîâèõ òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ óæå
âïàâ äî ðåêîðäíèõ ïîçíà÷îê. Â Óêðà¿í³ ºâ-
ðîâàëþòà òàêîæ çðîñëà ÷åðåç ï³äâèùåííÿ
óâàãè ³íâåñòîð³â, ÿê³ äèâåðñèô³êóþòü ñâî¿
àêòèâè ñàìå íà êîðèñòü ºâðîâàëþòè.

Золото “додало” вазі
Ö³íà çîëîòà íà ðèíêó íà ïî÷àòêó òèæíÿ

çðîñòàëà. Òàê, ó â³âòîðîê çá³ëüøåííÿ ñòà-
íîâèëî 355,54 ãðí äî ð³âíÿ 70859,97 ãðí çà
óíö³þ. Â ñåðåäó, 20 òðàâíÿ, êóðñ çìåíøèâ-
ñÿ äî ð³âíÿ 70225,67 ãðí çà óíö³þ. Äî 
22 òðàâíÿ çíîâó òðèâàëî çá³ëüøåííÿ êóð-
ñó, â ï’ÿòíèöþ â³í ñòàíîâèâ 71591,34 ãðí
çà óíö³þ.

Íà ìèíóëîìó òèæí³ ö³íà çîëîòà ôàê-
òè÷íî äîñÿãëà ñâîãî ì³ñÿ÷íîãî ìàêñèìó-
ìó. Íàäàë³ æ åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü ïåâ-
íó ñòàá³ë³çàö³þ éîãî âàðòîñò³. Ïîõèòíó-
òè ïîçèö³¿ “áëàãîðîäíîãî” ìåòàëó ìîæóòü
àáî êóðñîâ³ êîëèâàííÿ, àáî íåãàòèâí³ äà-
í³ ïðî åêîíîì³÷íó äèíàì³êó êðà¿íè. Óò³ì,
íà ð³çêå çíèæåííÿ àáî ï³äâèùåííÿ ö³íè
çîëîòà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì î÷³êóâàòè íå
âàðòî.

ÏÔÒÑ ïî÷àâ ïåðåãîíè ³ç ïîçíà÷êè
421,49 ïóíêòà. 20 òðàâíÿ çíà÷åííÿ ³íäåêñó
çðîñëî äî ð³âíÿ 442,79 ïóíêòà. Â ï’ÿòíè-
öþ ÏÔÒÑ äîð³âíþâàâ 444,57 ïóíêòà. Ïî-
ïðè çðîñòàííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ, ó÷àñíèêè
ðèíêó êîíñòàòóþòü îáåðåæí³ñòü îñíîâíèõ
ãðàâö³â ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ óãîä. Öå ñâ³ä-

÷èòü ïðî óìîâíó ñòàá³ë³çàö³þ ôîíäîâîãî
ðèíêó. Âò³ì, íåâåëèêèìè êðîêàìè î÷³êó-
þòü íà çðîñòàííÿ ÏÔÒÑ â ìåæàõ 2—5 %
íàñòóïíîãî òèæíÿ.

Ó÷îðà æ ñòîëè÷í³ êîìåðö³éí³ áàíêè êó-
ïóâàëè äîëàðè â ñåðåäíüîìó ïî 
7,59 ãðí/$1, ïðîäàâàëè — ïî 7,65 ãðí/$1.
Ñåðåäí³é êóðñ êóï³âë³ ºâðî â êè¿âñüêèõ
áàíêàõ ñòàíîâèâ 10,51 ãðí/ºâðî, ùî íà 
0,5 % äåøåâøå ïîð³âíÿíî ç 24 òðàâíÿ, à
ïðîäàæó — 10,72 ãðí/ºâðî, ùî íà 1 % äî-
ðîæ÷å. Äîëàðîâ³ òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêî-
ìó âàëþòíîìó ðèíêó â³äêðèëèñÿ ³ ñòàíîì
íà 11:01 â³äáóëèñÿ ó ä³àïàçîí³
7,6075—7,653 ãðí çà äîëàð. Òîðãè ùîäî
ºâðî â³äêðèëèñÿ çðîñòàííÿì êîòèðóâàíü —
10,6285—10,6905 ãðí çà ºâðî

К півля бла ородно о метал може не лише врят вати від інфляції, а й принести несподівані
приб т и
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про заходи Служби у справах дітей 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

по роботі з дітьми на 2009 рік
Розпорядження № 498 від 28 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” та на
виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, з метою активізації профілактичної, виховної, фізкультурно&
оздоровчої роботи з дітьми, попередження бездоглядності та безпритульності, правопорушень серед ді&
тей та підлітків, допомоги дітям&сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з мало&
забезпечених, багатодітних сімей та таким, які опинилися в складних життєвих обставинах, в межах функ&
цій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè íà 2009 ð³ê,
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ïî ðîáîò³ ç ä³òü-
ìè íà 2009 ð³ê òà ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü,
çàðåºñòðîâàíó â îðãàíàõ Äåðæàâíîãî êàç-
íà÷åéñòâà íà 01.01.2009 ðîêó ïî çàõîäàõ ïî
ðîáîò³ ç ä³òüìè ó 2008 ðîö³, çà ðàõóíîê
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êèºâà

íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064, â îáñÿç³ 3120,0 òèñ. ãðí.

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 çàëèøàþ çà ñîáîþ.

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

Про нагородження премією 
Київського міського голови 
одиноких молодих батьків 

та одиноких молодих матерів, 
які самі виховують дітей

Розпорядження № 233 від 15 травня 2009 року

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 18.09.2007 № 528 “Про заснування пре&
мії Київського міського голови одиноким молодим батькам та одиноким молодим матерям, які самі вихо&
вують дітей” та протоколу засідання міської комісії з визначення преміантів на здобуття премії Київського
міського голови одиноким молодим батькам та одиноким молодим матерям, які самі виховують дітей, від
19.02.2009 № 1, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Íàãîðîäèòè 18 îäèíîêèõ ìîëîäèõ áàòü-
ê³â òà îäèíîêèõ ìîëîäèõ ìàòåð³â, ÿê³ ñàì³
âèõîâóþòü ä³òåé, ïðåì³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè îäèíîêèì ìîëîäèì áàòüêàì òà
îäèíîêèì ìîëîäèì ìàòåðÿì, ÿê³ ñàì³ âèõî-
âóþòü ä³òåé, çà ñïèñêîì çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèäàòêè ó
ñóì³ 36,0 òèñ. ãðí íà âèïëàòó ïðåì³é Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäèíîêèì ìîëî-

Про тимчасове часткове зайняття проїзної
частини та тротуарів на просп. Возз’єднання 

в Дніпровському районі
Розпорядження № 559 від 8 травня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, врахову&
ючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.03.2006 № 343 “Про реконструкцію
транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та проспекту Возз’єднання” та з метою за&
безпечення виконання робіт з реконструкції транспортної розв’язки, в межах функцій органу місцевого са&
моврядування:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-
òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà” êîìóíàëü-
íî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” â ñêëàä³ ïðî-
åêòó ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿç-
êè íà ïåðåòèí³ Äí³ïðîâñüêî¿ Íàáåðåæíî¿
òà ïðîñïåêòó Âîçç’ºäíàííÿ â³äïîâ³äíî äî
çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåíèõ ³ ïîãîäæåíèõ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåì îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó âèêîíàòè â II åòàïè:

1.1. ² åòàï — â ïåð³îä ç 14.05.2009 äî
05.07.2009 òèì÷àñîâå ÷àñòêîâå çàéíÿòòÿ
ïàðíî¿ ñòîðîíè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà òðî-
òóàð³â ïðîñïåêòó Âîçç’ºäíàííÿ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òóíåëþ òà ï³äï³ðíèõ ñò³í.

1.2. II åòàï — â ïåð³îä ç 06.07.2009 äî
31.08.2009 òèì÷àñîâå ÷àñòêîâå çàéíÿòòÿ íå-
ïàðíî¿ ñòîðîíè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà òðî-
òóàð³â ïðîñïåêòó Âîçç’ºäíàííÿ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òóíåëþ òà ï³äï³ðíèõ ñò³í.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåê-
ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà” êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð”:

2.1. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ ïîñò³â ðå-
ãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ÷àñ îáìå-
æåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó â ìåæàõ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

3. Ãåíåðàëüí³é ï³äðÿäí³é îðãàí³çàö³¿ —
Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ï³äðÿäíå
ñïåö³àë³çîâàíå øëÿõîâå ðåìîíòíî-áóä³-
âåëüíå óïðàâë³ííÿ” êîìóíàëüíî¿ êîðïîðà-
ö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”.

3.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíè-
ìè ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
25.12.2008 ¹ 1051/1051.

3.2. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ äîð³ã òà òðîòóàð³â çà òèïîì ³ñíó-
þ÷èõ òà ïåðåäàòè çà àêòàìè êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³é-
íå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

3.3. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ îãîðîæ³,
â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îñâ³òëåííÿ,
ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â ç ìåòîþ áåçïå÷íîãî
ïðîõîäó ï³øîõîä³â òà ïðî¿çäó àâòîòðàíñ-
ïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.4. Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò çàáåçïå-
÷èòè äîòðèìàííÿ íîðì ³ ïðàâèë òåõí³êè
áåçïåêè ó áóä³âíèöòâ³.

3.5. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà çàáåç-
ïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ðóõó çà ïîñò³éèì ïî-
ëîæåíèì çã³äíî ç ïðîåêòîì.

4. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñïåê-
ö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çä³éñíþ-
âàòè êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ðóõó âñ³õ
âèä³â òðàíñïîðòó çã³äíî ç ðîçðîáëåíèìè
òà ïîãîäæåíèìè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ñõåìàìè îðãàí³çàö³¿ ðóõó íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

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

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

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

äèì áàòüêàì òà îäèíîêèì ìîëîäèì ìà-
òåðÿì, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé, â ìåæàõ
çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ íà 2009 ð³ê.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-

ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення зміни до рішення Київради від
19.07.05 № 873/3448 “Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю
“Консультаційне бюро НТТ” земельної ділянки

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатоповерхових 

житлових будинків з об’єктами торговельно6
офісно6розважального та соціально6

побутового призначення між 
вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною 

у Дарницькому районі м. Києва”

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 19.07.05 ¹ 873/3448 “Ïðî ïåðåäà÷ó
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Êîíñóëüòàö³éíå áþðî ÍÒÒ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ç îá’ºêòàìè òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-ðîç-
âàæàëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ ì³æ âóë. Áîðèñà Ãìèð³ òà âóë. Êîëåê-
òîðíîþ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà-
êó çì³íó:

— ï³äïóíêò 5.5 ïóíêòó 5 ð³øåííÿ âèêëþ-
÷èòè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Рішення Київської міської ради № 505/505 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, враховуючи
звернення ТОВ “Консультаційне бюро НТТ” від 24.12.07 № 94 та у зв’язку з тим, що АТ ХК “Київміськбуд”
за власні кошти здійснила влаштування розподільчого каналу та спрямувала грунт від розробки розподіль&
чого каналу на інженерну підготовку територій 5, 8 мікрорайонів житлового масиву Осокорки&Північні у Дар&
ницькому районі м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Ìð³¿ çáóâàþòüñÿ
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра починається
ІІІ Міжнародний дитячий
фестиваль "Наз стріч
мрії". Це фестиваль дитя-
чої творчості серед вихо-
ванців державних дитячих
за ладів для дітей сиріт
та дітей, позбавлених
бать івсь ої опі и. Протя-
ом п’яти днів часни и
не лише по аз ватим ть
свої здібності, але й за
допомо ою спеціалістів
змож ть роз рити всі свої
таланти, повіривши свої
сили.

Ôåñòèâàëü “Íàçóñòð³÷ ìð³¿” â
Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ âòðåòº.
Ïåðø³ äâà ðàçè â³í ïðîõîäèâ ó
Êðèìó ³ çàëó÷èâ á³ëüø í³æ ï³â-
òîðè òèñÿ÷³ ä³òåé ³ç äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â ³ øê³ë-³íòåðíàò³â. Öüîãî
ðîêó ôåñòèâàëü â³äáóäåòüñÿ â
Ïóù³-Âîäèö³, íà òåðèòîð³¿ äè-
òÿ÷îãî òàáîðó “Ë³ñíèé”, ³ ïðî-
éäå ï³ä ïàòðîíàòîì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Â³í òðèâà-
òèìå äî 31 òðàâíÿ âêëþ÷íî. Îð-
ãàí³çàòîðè, ì³æíàðîäíà ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Íàçóñòð³÷
ìð³¿” íà ÷îë³ ç ¿¿ ãîëîâîþ ²ðè-
íîþ Âîëã³íîþ òà Ì³æíàðîäíà

áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ “Ïîãëÿä”
çàçíà÷àþòü, ùî ãîëîâíå çàâäàí-
íÿ ôåñòèâàëþ — äîïîìîãà òàëà-
íîâèòèì ä³òÿì â ðåàë³çàö³¿ ñâî-
¿õ òâîð÷èõ ìð³é ³ òàëàíò³â. Öüî-

ãî ðîêó äî îðãàí³çàö³¿ ôåñòèâà-
ëþ äîëó÷èëèñÿ òàêîæ ªâãåí³ÿ òà
Øîí Êàðð. Ó ïðîåêò³ â³çüìóòü
ó÷àñòü ã³ìíàñòêà Ë³ë³ÿ Ïîäêîïà-
ºâà, ÿêà óâ³éøëà äî ñêëàäó æó-

ð³, ñï³âà÷êà Íàòàëÿ Âàëåâñüêà,
òåëåâåäó÷à ²ííà Öèìáàëþê, ïðî-
äþñåð Þð³é Í³ê³ò³í.

Ñåðåä öüîãîð³÷íèõ ó÷àñíèê³â
ôåñòèâàëþ — Âîëîäèìèð-Âî-

ëèíñüêà øêîëà-³íòåðíàò, Æîâ-
òîâîäñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê,
äèòÿ÷èé áóäèíîê “Ðîìàøêà” ç
Í³êîïîëÿ, øêîëè-³íòåðíàòè ç
Êàíåâà òà ì³ñòà Àìâðîñ³¿âêà Äî-
íåöüêî¿ îáëàñò³, Óë’ÿí³âñüêà
øêîëà-³íòåðíàò Ñóìñüêî¿ îáëàñ-
ò³. ²ç Êèºâà òà îáëàñò³ ó÷àñòü ó
ôåñòèâàë³ áðàòèìóòü äèòÿ÷³ áó-
äèíêè “Âåñåëêà” ³ç ñåëà Íîâå
Çàë³ññÿ òà “Ãîðîáèíîíüêà” ³ç Âà-
ñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó. Íàéòàëà-
íîâèò³ø³ ä³òè, âèõîâàíö³ öèõ çà-
êëàä³â ó â³ö³ 7 — 18 ðîê³â, äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü ñâî¿ âì³ííÿ â òàí-
ö³, ñï³â³, îáðàçîòâîð÷îìó òà
óæèòêîâîìó ìèñòåöòâ³, òåàòðàëü-
íî-öèðêîâ³é ñïðàâ³. Ó÷àñíèêè
ìàòèìóòü çìîãó íå ëèøå ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³, àëå é
ïîâ÷èòèñÿ ÷îìóñü íîâîìó. Äëÿ
öüîãî áóäóòü ïðîâåäåí³ ìàéñòåð-
êëàñè, íà ÿêèõ ³ç ä³òüìè çàéìà-
òèìóòüñÿ âèêîíàâö³ òà ó÷àñíèêè
âîêàëüíèõ êîëåêòèâ³â, õîðåîãðà-
ôè, ìàéñòðè òåàòðàëüíî¿ ñïðàâè.

Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â Ïóù³-
Âîäèö³ íà ä³òåé ÷åêàòèìå âå÷³ð
ðîçâàã “Âîãíèùå äðóæáè”, ñïîð-
òèâíî-ðîçâàæàëüí³ ïðîãðàìè, à
òàêîæ åêñêóðñ³ÿ Êèºâîì. À çà-
ê³í÷èòüñÿ ôåñòèâàëü ãàëà-êîí-
öåðòîì íà Ñï³âî÷îìó ïîë³. Ïî-
÷èíàþ÷è ç 16.00, êèÿíè ìàòèìóòü
çìîãó íàñîëîäèòèñÿ ï³ñíÿìè ³
òàíöÿìè ó âèêîíàíí³ òàëàíîâè-
òèõ ä³òåé. Òóò æå é îãîëîñÿòü ³ìå-
íà ïåðåìîæö³â êîíêóðñó, ëàóðå-
àò³â òà äèïëîìàíò³â ôåñòèâàëþ

Ðîçïî÷èíàºòüñÿ Ì³æíàðîäíèé äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü “Íàçóñòð³÷ ìð³¿”

Цьо о ро до ор анізації і проведення фестивалю дол чилася імнаст а Лілія Под опаєва, я а війшла до с лад ж рі

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

(исп. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой)
11. «МЫ ВМЕСТЕ» (исп. Валерия)
12. «ПАРУС» (исп. Григорий Лепс)
13. «ВЫ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБУШКИ!» (исп. Петлюра)
14. «БЫВШИЙ» (исп. Таисия Повалий)
15. «ТЕМНЫЕ ГЛАЗА» (исп. Стас Михайлов)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� відповідача�Банд�р��Сніжан��В’ячес-

лавівн�,�я�а�зареєстрована�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.� Хар�івсь�е�шосе,� 170,� �в.� 92,� на� с�дове

засідання�по�цивільній�справі�за�Павлен�о�На-

талії�Ми�олаївни�до�Банд�ри�Сніжани�В’ячес-

лавівни,�третя�особа:�Ком�нальне�підприємство

“Управління�житлово'о� 'осподарства”�Дар-

ниць�о'о�район��м.�Києва�про�відш�од�вання

матеріальної�та�моральної�ш�оди.

Засідання� відб�деться� 09.06.2009� ро��

о 15.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�41.

В�разі�неяв�и�відповідача�до�с�д��дане�о'о-

лошення� вважається� належним� повідомлен-

ням�та�позов�б�де�роз'лян�то�за�наявними�в

справі�матеріалами.

Відповідач�Банд�ра�Сніжана�В’ячеславівна

��разі�неяв�и�повинна�повідомити�про�причи-

н��неяв�и�в�с�дове�засідання.

С�ддя� Дарниць�о'о� районно'о� с�д�

м. Києва�Майданевич�А. Г.

ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ
1.�Інвестор�(замовни�):�Дочірнє�підприємство�“Київсь�ий�центр�“ДОСВІД”.

Поштова�і�еле�тронна�адреса:�У�раїна,�01030,�м.�Київ,�в�л.�Пиро'ова,�2,��ім.�169.

2.�Місце�розташ�вання�майданчи�ів�(трас)�б�дівництва�(варіанти):�м. Київ,

в�л.�Братиславсь�а,�8А,���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Хара�теристи�а�діяльності�(об’є�та):�Б�дівництво�тор'івельно-с�ладсь�их

приміщень.

Технічні� та� техноло�ічні� дані:�С�пермар�ет,�ма'азини� промислових� товарів,

�афетерій�на�60�місць,�пар�ін'�на�138�(94�та�44)�машиномісць,�автостоян�и�на�46

та�4�машиномісць.

4.� Соціально-е�ономічна� необхідність� планової� діяльності:�Поява� нових

робочих�місць,�відрах�вання�в�місцевий�та�державний�бюджети.

5.�Потреба�в�рес�рсах�при�б�дівництві�та�е�спл�атації:

земельних:	0,7544�'а�(постійне��орист�вання);�—�сировинних:	Заводсь�і�збірні

метало�онстр��ції,�збірні�з/б��онстр��ції,�це'ла,�цемент,�а/бетон,�лісоматеріали,

ві�онні�та�дверні�бло�и,�нафтопрод��ти:�енер�етичних	 (паливо,� еле�троенер�ія,

тепло): З'ідно�ТУ;�водних:�35,4 м/доб�,�від�місь�их�мереж�з'ідно�ТУ;�тр�дових:

персонал�—�270�чол.

6.� Транспортне� забезпечення� (при� б�дівництві� та� е�спл�атації):

Автомашини,��рани,�б�льдозери.

7.� Е�оло�ічні� та� інші� обмеження� планової� діяльності� за� варіантами:

Передбачаються�заходи�щодо�зменшення�вплив��на�нав�олишнє�середовище.

8.� Необхідна� е�оло�о-інженерна� під�отов�а� і� захист� території� за

варіантами:�Перед�почат�ом�б�дівництва�знімається�рослинний�шар�ґр�нт�.

9.�Можливі�впливи�планової�діяльності�(при�б�дівництві�й�е�спл�атації)

на�нав�олишнє�середовище:

-	�лімат	і	мі�ро�лімат:	Немає�вплив�;

-	повітряне:	Відб�вається�забр�днення�атмосферно'о�повітря�від�автотранспорт�

при� в’їзді� та� виїзді,� вплив� незначний.� Концентрація� ш�ідливих� речовин� в

атмосферном��повітрі�не�перевищ�є�нормативів�ГДК;�

-	водне:	Немає�вплив�;

-	 ґр�нт:	 Немає� вплив�.� Для� запобі'ання� попадання� н/прод��тів� в� ґр�нт

передбачається�а/бетонне�по�риття;�

-	рослинний	і	тваринний	світ,	заповідні	об’є�ти:	Немає�вплив�;�

-	нав�олишнє	соціальне	середовище	(населення):	Немає�вплив�;�

-	нав�олишнє	техно�енне	середовище:	Немає�вплив�.

10.� Відходи� виробництва� і� можливість� їх� повторно�о� ви�ористання,

�тилізації,� знеш�одження� або� безпечно�о� захоронення:�Зібрані� відходи

н/прод��тів� і� осад� на� очисних� спор�дах,� поб�тові� відходи,� відпрацьовані

люмінесцентні�лампи�б�д�ть�вивозитись�за�призначенням�з'ідно�з�затвердженими

лімітами�і�дозволами,�отриманими�в�Держ�правлінні�е�оло'ії�та�природних�рес�рсів.

11.�Обся��ви�онання�ОВНС:�З'ідно�БДН�А.�2.2-1-2003.

12.�Участь��ромадсь�ості:�У�раїна,�01030,�м.�Київ,�в�л.�Пиро'ова,�2,��ім.�169.

Втрачені�свідоцтво�про�реєстра-

цію�об’єднання�'ромадян�№�0191-

2007�Г.О.�від�14�'р�дня�2007�ро��

та�Стат�т,�зареєстрований�14�'р�д-

ня�2007�ро���за�№�0191-2007�Г.О.

Громадсь�ої�ор'анізації�«Асоціація

«Найн� Ворлд� Едженсі»,� вважати

недійсними.
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Телефони: 

235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських

робіт.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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”   
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Çàìîâëåííÿ 1027

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  26 травня 2009

Вадим ГЛАДЧУК, олова все раїнсь о о об’єд-
нання “Молодь — надія У раїни”:
— Я д маю, з поля ами в перш чер . А ось росіян

останнім часом я зроз міти аж нія не мож , зважаючи
на їхні демарші. З представни ами інших слов’янсь их
раїн ще не спіл вався, але о ремі фрази роз мію
фільмах. Можна без пере лад зроз міти, про що
йдеться, чимало схожих слів на фонетичном рівні.

Оле ПІНЧУК, х дожни , с льптор:
— Зі слов’ян — із поля ами, росіянами, білор сами,

чехами, слова ами, словенцями. Я ба ато подорож -
вав і спіл вався з ними, і, я що знати раїнсь й ро-
сійсь мови, то мов зроз міти можна. Слова д же
схожі. Я б в здивований, що словенсь а мова більше
схожа на раїнсь , ніж польсь а чи інші мови. Поль-
сь традиційно знають ба ато раїнців, на території
нашої держави б ло чимало поля ів, я сам із Львівсь ої

області, де жителі знають польсь . При ро, що ра-
їнці добре не знають своєї мови. Слов’янсь і мови, на
мою д м , прості, зроз мілі, лише мають свої тон о-
щі й нюанси, але зроз міти їх можна. Словенці, до сло-
ва, раїнсь роз міють, а ось російсь їм зроз міти
с ладніше.

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор:
— Роз мію я чесь , польсь , раїнсь , бол ар-

сь , російсь , білор сь . Найважчою мовою, напев-
не, є польсь а. Поля и ба ато “пши ають”, неначе зд -
вають повітряні ль и, і за цим “пш-пш-пш” важ о
простежити слова. Слов’янсь і мови можна роз міти
част ово, але після третьо о елиха чесь о о пива чи
словенсь о о вина не просто починаєш роз міти мо-
в , а й роз мієш співрозмовни а до либини д ші. Всі
ми однієї рові, я азав Ма лі, всіх нас слов’янсь а
д ша.

Ç êèì âè ìîæåòå 
ïîðîçóì³òèñÿ áåç ñëîâíèêà?

Ñòîëèöÿ âøàíóâàëà
Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин лої неділі, 24 травня,
в ба атьох раїнах світ , в
том числі й У раїні, б ло
відзначено День слов'ян-
сь ої писемності та ль-
т ри. Саме в цей день
вшанов ють святих рівно-
апостольних Кирила і Ме-
фодія, я і принесли на
слов'янсь землю писем-
ність і зал чили слов'ян-
сь і народи до світової
цивілізації. Вперше День
слов'янсь ої писемності
та льт ри відзначили
1953 році в Бол арії, а
вже потім і в інших ра-
їнах.

Ó íàø³é äåðæàâ³ Äåíü ñëîâ’ÿí-
ñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà êóëüòóðè çã³ä-
íî ç Óêàçîì åêñ-ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Ëåîí³äà Êó÷ìè âïåðøå
ïî÷àëè â³äçíà÷àòè ç 2004 ðîêó.
Ñâÿòêóâàííÿ ïàì’ÿò³ ñâÿòèõ ð³â-
íîàïîñòîëüíèõ Êèðèëà é Ìåôî-
ä³ÿ, ÿê³ çàêëàëè îñíîâó ñëîâ’ÿí-
ñüêî¿ ïèñåìíîñò³, â³äçíà÷àþòü òà-
êîæ ó Ðîñ³¿, Áîëãàð³¿ òà ³íøèõ
êðà¿íàõ. Ùå â ñòàð³ ÷àñè öå ñâÿ-
òî ìàëî ì³ñöå ó âñ³õ ñëîâ’ÿíñüêèõ
íàðîä³â, àëå ïîò³ì ï³ä âïëèâîì
ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ
îáñòàâèí áóëî çàáóòå. Íà ïî÷àò-
êó X²X ñòîë³òòÿ ðàçîì ³ç â³äðî-
äæåííÿì ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäíî-
ñòåé, â³äíîâèëàñÿ é ïàì’ÿòü ïðî
ïåðøîâ÷èòåë³â Êèðèëà é Ìåôî-
ä³ÿ. Â 1863 ðîö³ íà Ðóñ³ áóëî
ïðèéíÿòî ïîñòàíîâó ïðî ñâÿòêó-
âàííÿ ïàì’ÿò³ ñâÿòèõ Êèðèëà é
Ìåôîä³ÿ 11 òðàâíÿ (24 òðàâíÿ çà
íîâèì ñòèëåì).

Íèí³ ³ìåíà ñâÿòèõ Êèðèëà òà
Ìåôîä³ÿ â³äîì³ é øàíîâàí³ ó
âñüîìó õðèñòèÿíñüêîìó ñâ³ò³. Çà-
ñëóãè öèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïðîñâ³òè-

òåë³â â ³ñòîð³¿ êóëüòóðè âàæêî ïå-
ðåîö³íèòè. Ïðèáëèçíî 1135 ðîê³â
òîìó Êèðèëî é Ìåôîä³é ïðèíåñ-
ëè íà çåìë³ ñëîâ’ÿí ñâ³òëî ïèñåì-
íîñò³ òà çíàíü. Á³ëüøó ÷àñòèíó
ñâîãî æèòòÿ ö³ ïðîñâ³òèòåë³ ïðè-
ñâÿòèëè ñïðàâ³ ñòâîðåííÿ ³ ðîç-
âèòêó ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³,
àäæå âîíè ñëóøíî ââàæàëè, ùî
ïèñåìí³ñòü º íàéâàæëèâ³øîþ
ñêëàäîâîþ êóëüòóðè áóäü-ÿêîãî
íàðîäó. Êèðèëî ðîçðîáèâ ³ óêëàâ
ïåðøó âïîðÿäêîâàíó ñëîâ’ÿíñüêó
àáåòêó íà áàç³ ãðåöüêî¿, ñóòòºâî
çì³íèâøè ¿¿, ÷èì ïîêëàâ ïî÷àòîê
ðîçâèòêó ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíî-
ñò³.

Ó Áîëãàð³¿ 24 òðàâíÿ ââàæàþòü
íàö³îíàëüíèì ñâÿòîì, àäæå ç³
ñëîâ’ÿíñüêîþ ïèñåìí³ñòþ ïî-
â’ÿçàíî çàðîäæåííÿ áîëãàðñüêî¿
êóëüòóðè. Íà éîãî ÷åñòü ó ïîñîëü-
ñòâ³ Áîëãàð³¿ â Óêðà¿í³ áóëî îðãà-
í³çîâàíî ïðèéîì, ÿêèé â³äâ³äàëè
áàãàòî â³äîìèõ ëþäåé ìèñòåöòâà,
êóëüòóðè, îñâ³òè, á³çíåñó, ïðåä-
ñòàâíèêè äèïëîìàòè÷íîãî êîðïó-
ñó. Ãîñòåé çóñòð³÷àâ Ïîñîë Áîë-
ãàð³¿ â Óêðà¿í³ Äèìèòàð Âëàäè-
ìèðîâ, ÿêèé îäåðæàâ â³ä çàïðî-
øåíèõ áàãàòî ïîäàðóíê³â, á³ëü-
ø³ñòü ³ç ÿêèõ òèì ÷è ³íøèì ÷è-
íîì ïîâ’ÿçàí³ ñàìå ç ïèñåìí³ñòþ
òà êóëüòóðîþ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó ï³âäåííèõ òåðèòîð³ÿõ ïî-

äåêóäè äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó
äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +16...+20°Ñ, íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +17...+20°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè +20...+22°Ñ, âíî÷³ +6...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 26 òðàâíÿ
День видасться надзвичайно емоційним, хвилюва-
тиме насамперед д шевний стан, а земні лопоти
залишаться на задньом плані. Самотні мож ть
либше відч ти власн сиротлитість, а сімейних
людей імовірні за острення домашніх проблем. Це
озна а то о, що слід облашт вати помеш ання,
подбати про доброб т, навести лад стос н ах з
рідними, зібрати інформацію про родовід, з адати
добрим словом пред ів. Уни айте велелюдних
с андальних місць — там ви немов б а вбирати-
мете не атив. Орієнт йтеся на вн трішній омпас,
він в аже, що треба зробити для відновлення д -
шевної бла одаті. Уважно спостері айте за поведін-
ою оточення — з’яс єте, хто чим дихає: добром
чи злом.

ОВНИ, не рвіться на волю з домашньо о нізда, поча л йте біля
хонно о мартена, при от йте щось смачнень е та влашт йте сі-

мейні посидень и, д х рові об’єднає вас і ще більше поріднить.
ТЕЛЬЦІ, я що поч ваєтеся осиротілими, ш айте близь д ш , ін-

т їтивний нюх блис чий, тож її неодмінно з стрінете. Н дь вати не
доведеться, обмін д м ами та досвідом видасться спішним.
БЛИЗНЯТА, час робити по п и для дом , при расити оселю,

щоб вона стала затишною і омфортною. Грошей не ш од йте, мен-
ше тор йтеся, щедро тр сіть аманець, пам’ятаючи, що с пий пла-
тить двічі.
РАКИ, бажання вирізнятися в юрмі, б ти першим, найроз мнішим,

найчарівнішим ціл ом нормальне, і ніхто вас не ос дить я хваль а
чи вис оч . Тож зазирніть люстер о, зробіть відповідні виснов и —
і мерщій до пер аря по стильн зачіс та в рамницю по модн об-
нов !
ЛЕВИ, поб дьте на самоті, здійсніть е с рс мин ле, зробіть ре-

візію прожито о місяця, подорож лабіринтах ч ттєвих переживань
стане для вас най ращими лі ами від нед , депресії, стим лювати-
ме енер етичний тон с.
ДІВИ по аж ть себе ніжними, ч йними, альтр їстичними др зями,

виявлять національний патріотизм, зміцнивши зи братерства із зов-
сім незнайомими людьми, близь ими д хом.
ТЕРЕЗИ, шлях до серця ерівно о персонал нині, я мовиться, ле-

жить через шл но , отже, спільні трапези ч дово сприятим ть поро-
з мінню там, де важ о знайти спільн мов , дотрим ючи посадової
с бординації. І ар’єрі це піде на ористь.
СКОРПІОНИ, саме час вселити надію розчарованим, перед я и-

ми ви завинили. Освідч йтеся оханні, виявляйте поч ття, прися-
айтеся словом честі робити тіль и добро та чинити по совісті.
СТРІЛЬЦІ, ви залежні від щедрості інших, де (цьо оріч) встанов-

лено армічні запобіжни и. Том , аби не стати моральним бан р -
том, відп стіть арячі бажання на волю, нехай жа че “хоч ” поси-
дить на олодном пай , по и с вора реальність тримає вас під аб-
л ом.
КОЗОРОГИ, ш айте пар , ол бтеся з подр жніми с п тни ами,

т літься одне до одно о. Нині ви — одне ціле, і ніхто не має права
вас роз’єднати.
ВОДОЛІЇ, я що вам не повертають бор ів, не переживайте. На-

справді то армічні редитори забирають позичене сво о час , тож
бережіть здоров’я, арне самопоч ття вам рай потрібне. Розпоча-
лася любовна епопея, і влашт вання сердечних справ вима ає по-
т жної енер овіддачі.
РИБИ, свіжий вітер романти и спрямов ватиме ваші вітрила в по-

трібном напрям . Ба атьом зневіреним в особистом щасті пота-
ланить причалити до аз ово о бере а, де пан ють пристрасть і о-
хання. Герой сердечних мрій заче ався вас

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Â Óêðà¿í³ Äåíü ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ 
òà êóëüòóðè â³äçíà÷èëè âøîñòå


