
хрещатик
№70 (3516) вівторок, 2 червня 2009 року київська муніципальна газета

² ö³ëîãî ì³ñòà çàìàëî
Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðèãîòóâàâ ìàëþêàì ïîäàðóíêè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора естафет свят вань столиці перей-
няв День захист дітей. Місь ий олова Лео-
нід Черновець ий разом зі своєю омандою
до літніх ані л та Міжнародно о дня захис-
т дітей подар вав малю ам свят овий он-
церт. А ще для них б ли безплатними моро-
зиво, со и та солод а вата. Діти аталися на
паровозі та співали арао е. Цієї с боти
юних иян очі є продовження свят вання —
на Хрещати відб деться арнавал дитячої
творчості.

Ó ïåðøèé äåíü ë³òà ³ øê³ëüíèõ êàí³êóë ìåð Êèºâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà éîãî îäíîïàðò³éö³ ï³äãîòóâà-
ëè ä³òÿì ïîäàðóíîê. Ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ çà-
õèñòó ä³òåé äëÿ íèõ îðãàí³çóâàëè êîíöåðò ó Ìàð³¿í-

ñüêîìó ïàðêó. Ïîäàðóíîê çðîáèëà ³ ïîãîäà: ï³ñëÿ äî-
ùîâèõ âèõ³äíèõ íàñòàëî òåïëî, ³ ïðîãóëÿòèñÿ íà ñâ³æî-
ìó ïîâ³òð³ ó ïàðêó — îäíà íàñîëîäà. Ïðèáëèçíî îá
îäèíàäöÿò³é ãîäèí³ á³ëÿ ë³òíüî¿ åñòðàäè òàê çâàíî¿
ìóøë³ ïî÷àëè çáèðàòèñÿ øêîëÿð³ é çîâñ³ì ìàëåíüê³ ä³-
òè ç áàòüêàìè. Çàïðîøóâàëè ä³òëàõ³â íà êîíöåðò ÷åðåç
ãðîìàäñüê³ ïðèéìàëüí³ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Áóëè íà ñâÿò³ é ä³òè, ÿê³ ç ó÷èòåëÿìè ïðè¿õàëè äî ñòî-
ëèö³ íà åêñêóðñ³þ ç ðåã³îí³â.

“Ñüîãîäí³ äóæå ãàðíå ñâÿòî — Ì³æíàðîäíèé äåíü çà-
õèñòó ä³òåé. Òîìó äëÿ ìàëåíüêèõ ³ òðîõè ñòàðøèõ ÿ ³ ìîÿ
êîìàíäà ïðèãîòóâàëè ÷èìàëî õîðîøèõ ïîäàðóíê³â”,— ñêà-
çàâ ïðèñóòí³ì ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ñå-
ðåä ïîäàðóíê³â áóâ íå ëèøå êîíöåðò, à é áåçïëàòí³ ìî-
ðîçèâî, ñîêè, ñîëîäêà âàòà. Ä³òè ñï³âàëè êàðàîêå òà êà-
òàëèñÿ â ïàðêó íà áëàêèòíîìó ïàðîâîçèêó. Ì³ñüêèé ãî-
ëîâà ïîáàæàâ ä³òëàõàì, ùîá âåñåëîù³ òðèâàëè ïðîòÿãîì
óñ³õ êàí³êóë. “Êîëè ÿ áóâ ìàëèì, òî òåæ äóæå ëþáèâ êà-
í³êóëè, ëþáèâ ï³îíåðñüê³ òàáîðè. Òåïåð ìè òåæ äáàºìî
ïðî îçäîðîâëåííÿ þíîãî ïîêîë³ííÿ. Ï’ÿòü òèñÿ÷ ä³òåé ïî-
¿äóòü ó òàáîðè äî ìîðÿ, â ãîðè òà ë³ñè”,— ðîçïîâ³â ìåð.

Â³í ïîáàæàâ ä³òÿì õîðîøèõ êàí³êóë, à ¿õí³ì áàòüêàì ãàð-
íîãî íàñòðîþ òà ðàäîù³â çà ñâî¿õ ìàëþê³â. “Ìåð³ÿ ³ ì³é
áëîê ðîáèòèìå âñå, àáè âàø³ ä³òè áóëè çäîðîâèìè ³ ùàñ-
ëèâèìè. Ìè íå ïîøêîäóºìî äëÿ öüîãî ñèë”,— çàïåâíèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ïðèâ³òàâ ä³òåé ç³ ñâÿòîì ³ ñïåö³àëüíèé ã³ñòü — õîðåî-
ãðàô òà òàíö³âíèê Ãðèãîð³é ×àïê³ñ. “Âè äóæå ùàñëèâ³ ä³-
òè, ùî æèâåòå ó òàêîìó ïðåêðàñíîìó ì³ñò³. ß ïîáóâàâ ó
71 êðà¿í³ ñâ³òó ³ õî÷ó ñêàçàòè, ùî Êè¿â — íàéêðàñèâ³øå
ì³ñòî íà âñ³é Çåìë³”,— ñêàçàâ ïàí ×àïê³ñ. Ñâÿòêóâàííÿ
ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó — íå ºäèí³ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ
çàõèñòó ä³òåé. Ó÷îðà â ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó ä³òè ãðàëè-
ñÿ â “Çîîïðèãîäè”. À ö³º¿ ñóáîòè íà ãîëîâí³é âóëèö³ ñòî-
ëèö³ â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé ì³ñüêèé êàðíàâàë äèòÿ÷î¿ òâîð-
÷îñò³. Ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòî îá 11-é ãîäèí³ õîäîþ Õðåùà-
òèêîì ð³çíèõ äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â ó êàðíàâàëüíèõ êîñòþ-
ìàõ. Îäíî÷àñíî íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â³äêðèºòüñÿ
“Ì³ñòå÷êî ìàéñòð³â”, äå þí³ ìàéñòðè ïðåäñòàâëÿòü ñâî¿
âèðîáè. Ç 15-î¿ ãîäèíè íà ãîëîâí³é ïëîù³ ðîçïî÷íåòüñÿ
êîíöåðò äëÿ ä³òåé. Î÷³êóºòüñÿ, ùî â çàõîäàõ â³çüìóòü
ó÷àñòü äî 10 òèñ. ä³òëàõ³â òà ï³äë³òê³â
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У День захист дітей місь ий олова Леонід Черновець ий запевнив, що влада подбає про літнє оздоровлення столичних малю ів
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Ïîïðè åêîíîì³÷íó êðèçó òà ïîì³òíèé
ñïàä ó áóä³âåëüí³é ãàëóç³, ÕÊ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” ïðèãîòóâàëà ñòîëè÷íèì æèòåëÿì ïî-
äàðóíîê. Äî Äíÿ Êèºâà áóä³âåëüíèêè çäà-
ëè â åêñïëóàòàö³þ äâà áóäèíêè íà ìàñèâ³
Òðîºùèíà-10. Ó ñóáîòó, 30 òðàâíÿ, â Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ áóâ Äåíü â³äêðèòèõ äâå-
ðåé. Öüîãî äíÿ íîâîñ³ëëÿ â³äçíà÷èëè ñîò-
í³ ñ³ìåé-ùàñëèâ÷èê³â, ÿê³ îòðèìàëè êëþ-
÷³ â³ä 1-, 2-, 3-, 4-ê³ìíàòíèõ êâàðòèð ó âè-
ñîòêàõ ¹¹ 6, 7 íà âóëèöÿõ Ìàðèíè Öâº-
òàºâî¿, 9-à òà Äàíüêåâè÷à, 12. ßê ïîâ³äî-
ìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³ “Êè¿â-
ì³ñüêáóäó”, çàáóäîâà â öüîìó ì³êðîðàéîí³
òðèâàº ç 2005-ãî. Äâà ðîêè òîìó áóëî çäà-
íî ïåðøó ÷åðãó, íàðàç³ çàâåðøèëè äðóãó.
Ïîâí³ñòþ çàáóäóâàòè òåðèòîð³þ ìàþòü äî
2010 ðîêó. Çàãàëîì òóò çâåäóòü 11 æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ó ÿêèõ ìåøêàòèìóòü 5900 êè-
ÿí

“Ïëåñîì” êåðóâàòèìå 
íîâèé íà÷àëüíèê

Íåçàáàðîì ó äåðæàâíîìó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâ³ “Ïëåñî” ïðèçíà÷àòü íîâîãî
êåð³âíèêà. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ï’ÿòíè÷íî¿ êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, îñòàí-
í³ì ÷àñîì ùîäî ðîáîòè çàçíà÷åíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà íàäõîäèòü ÷èìàëî ñêàðã ³ çàóâà-
æåíü, çîêðåìà â³ä êèÿí òà ïðàö³âíèê³â-ïëå-
ñ³âö³â. “Íà ìîþ äóìêó, ÿêùî â êåð³âíèêà
íå ñêëàäàþòüñÿ ñòîñóíêè ç êîëåêòèâîì, òî
ïîòð³áíî ì³íÿòè àáî êîëåêòèâ, àáî ñàìîãî
êåð³âíèêà,— çàÿâèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.— Îñ-
ê³ëüêè ïîíàä 1,5 òèñÿ÷³ ïðàö³âíèê³â çâ³ëü-
íèòè íå ìîæíà, òî ìè çì³íèìî äèðåêòîðà
ï³äïðèºìñòâà. Àäæå ñò³ëüêè íåãàòèâó, ÿê
ñòîñîâíî “Ïëåñà”, ìè íå ìàºìî ñüîãîäí³
ïî æîäí³é îðãàí³çàö³¿ â ì³ñò³”. Â³í äîäàâ,
ùî íàðàç³ ðîçãëÿäàþòü êàíäèäàòóðó ìàé-
áóòíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà

Â³äíîâëÿòü ùå 
îäíó öåðêâó

Ó Êèºâ³ ïî÷àëè â³äáóäîâóâàòè öåðêâó
Ñâÿòîãî Ôåîäîðà íà Ëóê’ÿí³âö³. Íà çíàê
ñòàðòóâàííÿ ðîá³ò ó ï’ÿòíèöþ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðàçîì ç Ìèòðî-
ïîëèòîì Êè¿âñüêèì ³ âñ³ÿ Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèðîì çàêëàâ ó ôóíäàìåíò õðàìó êàïñó-
ëó ç ïîñëàííÿì íàùàäêàì. “Ñüîãîäí³ ìè
ñâÿòêóºìî ïî÷àòîê â³äíîâëåííÿ öåðêâè
Ñâÿòîãî Ôåîäîðà íà ðîç³ âóëèöü Îâðóöü-
êî¿ òà Áàããîâóò³âñüêî¿. Ïðèºìíî, ùî â ñòî-
ëèö³ ç’ÿâèòüñÿ ùå îäèí õðàì, àäæå äóõîâ-
í³ñòü íàö³¿ ìàº çðîñòàòè, à öüîìó ñïðèÿº
â³äíîâëåííÿ äóõîâíèõ ñâÿòèíü”,— ñêàçàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í äîäàâ, ùî öåðê-
âà Ñâÿòîãî Ôåîäîðà ïîáóäîâàíà 1874 ðî-
êó, à â 30-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ¿¿ çðóé-
íóâàëè á³ëüøîâèêè. Ì³ñüêà âëàäà ïðîô³-
íàíñóâàëà àðõåîëîã³÷í³ ðîáîòè, âíàñë³äîê
ÿêèõ áóëî â³äíàéäåíî ôóíäàìåíò

Ä³òè ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè ïîãàíÿþòü 
ó ôóòáîë

Øîñòèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç ôóòáîëó
äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè Seni Cup 2009 ñòàðòóº ó ñòîëèö³ ó ÷åò-
âåð. ²ãðè â³äáóâàòèìóòüñÿ íà áàç³ “Ñâÿòî-
øèí”. Çàõ³ä ìàº íà ìåò³ äîïîìîãòè ³íâàë³-
äàì àäàïòóâàòèñÿ â ñóñï³ëüñòâ³, à òàêîæ äî-
ëó÷èòè ¿õ äî ñïîðòó. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ó çìà-
ãàííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü 12 êîìàíä ç ïñèõî-
íåâðîëîã³÷íèõ ³íòåðíàò³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.
Ïåðåìîæö³ ïî¿äóòü íà ºâðîïåéñüêèé ô³íàë
òóðí³ðó äî Ïîëüù³, äå çóñòð³íóòüñÿ ç
êîìàíäàìè ç êðà¿í ÑÍÄ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.
Ï³äòðèìàòè òóðí³ð ³ ïðèâ³òàòè þíèõ ôóò-
áîë³ñò³â ïðè¿äóòü ïîñîë Ïîëüù³ â Óêðà¿í³
ßöåê Êëþ÷êîâñüêè, ì³í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó Þð³é Ïàâëåíêî òà êåð³â-
íèê ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó “Ðîçâèòîê Óêðà¿íè” Â³êòîð³ÿ Ìèêîëà-
þê. Çìàãàííÿ â³äáóâàòèìóòüñÿ çà ï³äòðèì-
êè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ìîëîä³ òàëàíòè 
îòðèìàëè íàãîðîäè
75 ó÷íÿì ìèñòåöüêèõ øê³ë âðó÷èëè ñòèïåíä³¿ ìåðà 
ïî 800 ãðèâåíü

Ó ñòîëèö³ ñêëàëàñÿ êàòàñòðîô³÷íà ñèòó-
àö³ÿ ÷åðåç ìàñîâå ïàðêóâàííÿ àâò³âîê íà çå-
ëåíèõ çîíàõ, äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ. Ïðî öå
â ï’ÿòíèöþ íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð ÊÏ “Êè-
¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà Ïîë³ùóê. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ çåëåíèõ îàç
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ïîë³ïøåííÿ
åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ì³ñòà ç ³í³ö³àòèâè ìåðà
Êèºâà ïî÷àëà ä³ÿòè ïðîãðàìà ôîòîô³êñàö³¿
ïîðóøíèê³â ïàðêóâàííÿ.

“Ìè ï³äãîòóâàëè ãðîìàäñüêèõ ³íñïåêòî-
ð³â, ÿê³ âèÿâëÿòèìóòü ïîðóøíèê³â òà ïåðå-
äàâàòèìóòü ïðîòîêîëè íà ðîçãëÿä àäì³íêî-
ì³ñ³¿, ÿêà ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ùîäî ñòÿã-
íåííÿ øòðàôó,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ïîë³-
ùóê.— Äðóãèé åêçåìïëÿð ïðîòîêîëó ç ôî-

òîôàêòîì íàäñèëàòèìóòü ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä” äëÿ ñêëàäàííÿ àêòà ïðî ïîøêîäæåí-
íÿ çåëåíî¿ çîíè”. Îëåíà Ïîë³ùóê äîäàëà,
ùî ç ãðóäíÿ 2008 ðîêó ôàõ³âö³ çðîáèëè
21 300 ôîòîô³êñàö³é, ñêëàëè 17,5 òèñÿ÷³
ïðîòîêîë³â, ïåðåäàíî äî àäì³íêîì³ñ³¿ òà
“Êè¿âçåëåíáóäó” ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ ïðîòîêî-
ë³â. Íàðàç³ ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ áåðóòü ïðà-
ö³âíèêè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ì³ñòà. “Æåê³âö³ ô³êñóþòü ïîðóøåííÿ
ïàðêóâàííÿ íà çåëåíèõ çîíàõ ³ ïåðåäàþòü
ïðîòîêîëè äî ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é”,— ïî-
ÿñíèëà âîíà.

Çà ñëîâàìè ãåíäèðåêòîðà ÊÎ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” Þð³ÿ Õàºâà, ïðèïàðêîâàíèé ó çå-
ëåí³é çîí³ àâòîìîá³ëü â ñåðåäíüîìó ïîøêî-
äæóº 7 êâ. ì ãàçîíó. Âàðò³ñòü â³äíîâëåííÿ

ñòàíîâèòü ìàéæå 450 ãðí. “Íà ñüîãîäí³
ðàéîíí³ çåëåíáóä³âö³ ñêëàëè 2738 àêò³â,—
ðîçïîâ³â â³í.— Âäàëîñÿ â³äøêîäóâàòè ìàé-
æå 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Óñ³ êîøòè ñïðÿìóþòü
íà â³äíîâëåííÿ òåðèòîð³é”. Â³í äîäàâ, ùî
íà ãàçîíàõ óæå ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè òàá-
ëè÷êè “Ïàðêóâàííÿ çàáîðîíåíî”. Ó ïåð-
ñïåêòèâ³ æ çàïëàíîâàíî ìîíòóâàííÿ ãåîðå-
ø³òîê, íà ÿê³ ìîæíà áóäå çà¿æäæàòè, ùî
÷àñòêîâî âèð³øèòü ïèòàííÿ.

Êîøòè, îòðèìàí³ çà ïîøêîäæåííÿ òðà-
âè, ïåðåðàõîâóâàòèìóòü íà ñïåö³àëüí³ ðà-
õóíêè â ðàéîíè, ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÃÓ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðî-
æåíêî. Óñ³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóâàòè-
ìóòü ëèøå íà áëàãîóñòð³é, âèñàäæåííÿ äå-
ðåâ ³ êóù³â. Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ñòî-
ðîæåíêà, ðàõóíêè óæå â³äêðèòî â ï’ÿòè
ðàéîíàõ. Íà æàëü, êîìóíàëüíèêàì ó ðîáî-
ò³ íåäîñòàòíþ äîïîìîãó íàäàþòü ïðàö³â-
íèêè ñòîëè÷íî¿ ÄÀ².

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çàçíà÷èâ: “ßêùî ìè ìà-
òèìåìî íà ìåò³ íå çáèðàííÿ êîøò³â, à ðîç’-
ÿñíåííÿ ñåðåä êèÿí, òî çìîæåìî î÷³êóâà-
òè íà ¿õíþ ï³äòðèìêó. Íàøå çàâäàííÿ —
çðîáèòè òàê, ùîá âîä³¿ ìàëè àëüòåðíàòèâó
³ íå ïñóâàëè çåëåí³, à äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
áóäóâàòè àâòîñòîÿíêè, êîíòðîëþâàòè äî-
òðèìàííÿ ïðàâ ïàðêóâàííÿ. Ñàìå íàä öèì
ìè ñüîãîäí³ é ïðàöþºìî. ßêùî âäàñòüñÿ
ðåàë³çóâàòè çàäóì, òî íàñòóïíîãî ðîêó í³-
õòî ç âîä³¿â íà çåëåíèõ çîíàõ óæå íå ïàð-
êóâàòèìåòüñÿ”

Äî Äíÿ Êèºâà — 
íîâ³ îñåë³

25 òèñÿ÷ íà ãàçîí³
Ñò³ëüêè ç³áðàëè ç âîä³¿â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ 
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

П'ятий місяць поспіль столиці триває боротьба зі злісними по-
р шни ами пар вання в зелених зонах. Завдя и ініційованій місь-
им оловою Леонідом Черновець им про рамі фотофі сації вияв-
лено 21 300 пор шень та с ладено 17,5 тисячі прото олів. У райо-
нах почали від ривати рах н и, на я і надходять ошти від штра-
фів. У подальшом їх ви ористов ватим ть для відновлення зеле-
них зон. О рім то о, в місті монт ватим ть на азонах еорешіт и
для пар вання автіво . З'яс валося, що в реалізації про рами а -
тивн часть бер ть же івці, зеленб дівці, спеціалісти "Київтранс-
пар сервіс ", а ось інспе тори столичної ДАІ чом сь наразі стоять
осторонь розв'язання важливої проблеми.

“Òàëàíòè òðåáà ï³äòðèìó-
âàòè, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ êðè-
çè, áî öå ìàéáóòíº äåðæàâè,
¿¿ ñêàðá”,— ïåðåêîíàíèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé. Òîìó ïîïðè
ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³ ì³ñüêà
âëàäà çíàõîäèòü ìîæëèâîñò³
äëÿ òîãî, ùîá çàîõî÷óâàòè
îáäàðîâàíó ìîëîäü äî òâîð-
÷îñò³. Òàê, ó÷îðà â ñò³íàõ ìå-
ð³¿ 75 òàëàíîâèòèõ ìîëîäèõ
êèÿí îòðèìàëè ïî 800 ãðè-
âåíü ÿê ³ìåííó ñòèïåíä³þ
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

“Ö³ ä³òè — ìàéáóòíÿ åë³òà
Óêðà¿íè,— íàãîëîñèâ ïàí
Æóðàâñüêèé.— Áîã ¿õ íàãî-
ðîäèâ òàëàíòîì, àëå â³í áè
í³êîëè íå ðîçêðèâñÿ, ÿêáè íå
áóëî øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ òà Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ”.
Óñ³ ñòèïåíä³àòè — âèõîâàíö³
øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ,
Êè¿âñüêî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ,
õîðåîãðàô³÷íèõ, òåàòðàëüíèõ,
ìóçè÷íèõ ³ õóäîæí³õ øê³ë.
Ãîëîâíèì êðèòåð³ºì â³äáîðó
ñòàëà ó÷àñòü ³ ïåðåìîãà â
ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ.

Òîæ, çà ñëîâàìè ïàíà Æóðàâ-
ñüêîãî, ö³ ä³òè âæå âèçíàí³ ó
ñâ³ò³. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè âèñëîâèâ ùèðó ïîäÿêó
áàòüêàì ³ ïåäàãîãàì, ÿê³ ïëå-
êàþòü òàëàíòè. Äî ñëîâà, äî-

òåïåð ñòèïåíä³ÿ ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ñòàíîâèëà 500 ãðèâåíü,
à âðó÷àëè ¿¿ 55 ä³òÿì 

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора талановиті діти
столиці отримали імен-
ні творчі стипендії місь-
о о олови. По 800
ривень чням вр чив
заст пни олови КМДА
Віталій Ж равсь ий. Він
привітав стипендіатів та
подя вав бать ам і пе-
да о ам за виховання
талантів.

Заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий запевнив, що талановит молодь влада підтрим ватиме,
незважаючи на риз
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Êèÿíè ïîãóëÿëè
Ñòîëèöÿ â³äñâÿòêóâàëà ñâ³é äåíü
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ Êè¿â ñâÿòêóâàâ Äåíü
ì³ñòà. Ñåðåä ÷èñëåííèõ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â
íàéïîì³òí³øèìè ñòàëè ôåñòèâàëü ì³ñüêî¿
êóëüòóðè "I love Kiev" ó ãàëåðå¿ "Ëàâðà",
ÿêèé öüîãî ðîêó ïðîâåëè âïåðøå, à òàêîæ
áëàãîä³éíèé áàë "Êè¿âñüêå â³÷å", êîòðèé
â³äáóâñÿ â Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ôåñòèâàëü 
"I love Kiev", ÿêèé ãàëåðåÿ "Ëàâðà" îðãàí³-
çóâàëà ñï³ëüíî ç æóðíàëîì "ÒÎÏ 10", ç³-
áðàâ ï³ä îäíèì äàõîì õóäîæíèê³â, ôîòî-
ãðàô³â, óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â ³ ä³-äæå¿â,
ÿê³ ïðîòÿãîì äâîõ äí³â â³äêðèâàëè ïåðñî-
íàëüí³ âèñòàâêè, âëàøòîâóâàëè ïîêàçè
ìîä, êîíöåðòè é ê³íîïîêàçè. À ñòàðòóâàâ
ôåñòèâàëü ó ñóáîòó â³äêðèòòÿì ôîòîâè-
ñòàâêè "Êè¿â î÷èìà êèÿí". Íà â³äêðèòòÿ çà-
â³òàëè ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé òà ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.
Ì³ñüêèé ãîëîâà ñàì íàä³ñëàâ íà êîíêóðñ

ê³ëüêà ñâî¿õ ôîòîðîá³ò, ÿê³ áóëî ïðåäñòàâ-
ëåíî â åêñïîçèö³¿.

À òèì ÷àñîì 30 òðàâíÿ â Êîëîíí³é çàë³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êèºâà â³äáóâñÿ
áëàãîä³éíèé áàë "Êè¿âñüêå â³÷å". Â ñâÿò-
êîâîìó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè
ãðîìàäñüêîñò³ òà á³çíåñó, ä³ÿ÷³ ìèñòåöòâ òà
ïîñàäîâö³ ÊÌÄÀ. Òåìîþ áàëó ñòàëà ³ñòî-
ð³ÿ Êèºâà. Â òåàòðàë³çîâàí³é ïðîãðàì³ "Êè-
¿â êð³çü â³êè" âèñòóïàëè êàïåëà áàíäóðèñ-
ò³â, àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàíöþ "Ñ³âåðñüê³
êëåéíîäè", êîëåêòèâ "Âåñíÿíêè", ãóðò "Êî-
çàêè" òà "Óêðà¿íñüê³ áàðâè". Íåñïîä³âàí-
êîþ ñòàâ ïîêàç êîëåêö³¿ ñóêîíü â³ä óêðà-
¿íñüêîãî äèçàéíåðà Ñåðã³ÿ ªðìàêîâà. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ðîçê³øíå âáðàííÿ ïîáà÷èëè
ïðèñóòí³ ó çàë³, ìîäåë³ ïîïðÿìóâàëè íà
Õðåùàòèê, ÷èì íåàáèÿê çäèâóâàëè ïóáë³-
êó íà âóëèö³. Íàéàêòèâí³øèìè â³äïî÷è-
âàþ÷èìè â ö³ äí³ áóëè âèïóñêíèêè ñòîëè÷-
íèõ øê³ë, äëÿ ÿêèõ íàïåðåäîäí³ ïðîëóíàâ
"îñòàíí³é äçâîíèê"
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Тим часом на Співочом полі підбили підс м и фестивалю дитячої творчості “Наз стріч мрії”

Леонід Черновець ий рочисто від рив вистав “Київ очима иян”, я а відб лася в рам ах
фестивалю місь ої льт ри “I love Kiev”, на он рс мер надав іль а своїх фоторобіт

Після то о, я роз ішн оле цію с онь від Сер ія Єрма ова побачили прис тні на бал
“Київсь е віче”, моделі попрям вали на Хрещати , чим неабия подив вали перехожих

Учасни и 17- о щорічно о “Пробі під аштанами” подолали 5- ілометров дистанцію:
від майдан Незалежності пробі ли Хрещати ом, через площ Льва Толсто о Вели ою
Василь івсь ою до планетарію, а звідти — зворотном напрям

Під час перформанс Геннадія Г т арца “Action painting”, я ий по азали на фестивалі “I love Kiev”,
моделей облили фарбою
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київради 

від 06.03.09 № 124/1179 
"Про бюджет міста Києва на 2009 рік"

Рішення Київської міської ради № 455/1511 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України, та враховуючи розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.05.09 № 551 "Про схва�
лення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 06.03.09
¹ 124/1179 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2009 ð³ê" òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
"19 403 986,9", "1 671 918,3" çàì³íèòè öèô-
ðàìè "19 565 606,9", "1 532 948,3".

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.1.8 ïóíêòó 1 öèôðè
"471 970,0" çàì³íèòè öèôðàìè "333 000,0".

1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
"15 246 885,2", "4 157 101,7" çàì³íèòè öèô-
ðàìè "15 547 475,2" "4 018 131,7".

1.4. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè "19 403 986,9",
"15 229 872,1", "4 159 151,7" çàì³íèòè öèô-
ðàìè "19 565 606,9", "15 530 462,1",
"4 020 181,7".

1.5. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ íîâèìè
ï³äïóíêòàìè 4.5.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3:

"4.5.2. Íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà
2009 ð³ê ïî îá'ºêòàõ, ïî ÿêèõ âèêîíàâ÷³ îð-
ãàíè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷å-
í³ çàìîâíèêàìè çã³äíî ðîçïîðÿäæåíü âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) —
284 961,5 òèñ. ãðí.

4.7. Ñóáâåíö³¿ ç ðàéîííîãî áþäæåòó äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà:

4.7.1. Íà îíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, ðîçòàøîâàíèõ íà
òåðèòîð³¿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó,— 340,0 òèñ.
ãðí.

4.7.2. Íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè "Çäîðîâ’ÿ
êèÿí" â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà —
150,0 òèñ. ãðí.

4.7.3. Íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó
êóëüòóðè, äóõîâíîñò³ òà ìèñòåöòâà Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà — 100,0 òèñ. ãðí".

2. Âðàõîâóþ÷è çì³íè, âíåñåí³ ïóíêòîì 1
äàíîãî ð³øåííÿ, âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿
äîäàòêè 1, 2, 3, 4 òà òàáëèö³ 1-4 äîäàòêó 18
(äîäàþòüñÿ).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розв'язання проблем потерпілих
громадян від діяльності групи інвестиційно,

будівельних компаній "Еліта,Центр"
Рішення Київської міської ради № 498/498 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 19, 47, 140�144 Конституції України, статей 509�525, 630, 634 Цивільного кодек�
су України, законів України "Про столицю України — місто�герой Київ" та "Про місцеве самоврядування в
Україні", Указу Президента України від 04.02.08 № 89/2008 "Про невідкладні заходи щодо розв'язання проб�
леми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компа�
ній "Еліта�Центр", Указу Президента України від 12.02.08 № 119/2008 "Про додаткові заходи щодо роз�
в'язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних
компаній "Еліта�Центр", рішень комісії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лю�
того 2008 року № 258�р "Про утворення комісії з розв'язання проблеми забезпечення житлом інвесторів,
які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта�Центр", та з метою розв'язан�
ня проблеми забезпечення житлом громадян, які зазнали збитків внаслідок злочинної діяльності групи бу�
дівельних компаній "Еліта�Центр", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà, â³äðàõóâàííÿ ÷àñòè-
íè æèòëà òà îðåíäíî¿ ïëàòè ïî çåìåëüíèõ
ä³ëÿíêàõ, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äëÿ ðîçâ'ÿçàí-
íÿ ïðîáëåì ïîòåðï³ëèõ ãðîìàäÿí â³ä ä³-
ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ
êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð".

2. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà âàðòîñò³ ³í-
âåñòèö³é, âíåñåíèõ ïîñòðàæäàëèìè ãðîìà-
äÿíàìè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëà ãðóïîþ áó-
ä³âåëüíèõ êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð" (äîäà-
òîê 1) òà Ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî ïåðåóñ-
òóïêó ïðàâà âèìîãè òà ïîíîâëåííÿ ïðàâà
ïîòåðï³ëîãî â³ä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðó-
ïè áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð" íà
îòðèìàííÿ æèòëà (äîäàòîê 2).

3. Äîâåñòè äî â³äîìà ïîñòðàæäàëèõ âíà-
ñë³äîê çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè áóä³âåëü-
íèõ êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð", ùî ïðî ñâî¿
íàì³ðè óêëàñòè ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî ïå-
ðåóñòóïêó ïðàâà âèìîãè òà ïîíîâëåííÿ ïðà-
âà ïîòåðï³ëîãî â³ä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðó-
ïè áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð" íà
îòðèìàííÿ æèòëà âîíè ìîæóòü ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåí-

íÿ ïîâ³äîìèòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ)
â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ (äîäàòîê 3) ç îäíî÷àñ-
íèì íàäàííÿì íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â.

Ïåðåâ³ðêà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ) íàäàíèõ ïîòåðï³ëèì äîêóìåí-
ò³â çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ
íàäõîäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåä-
áà÷èòè â ïðîåêò³ áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2009
ð³ê îòðèìàííÿ ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà-
¿íè ñóáâåíö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ â³äøêîäóâàí-
íÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ ãðóïîþ áóä³âåëüíèõ
êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð" òà ³íøèìè çàáóäîâ-
íèêàìè âíàñë³äîê øàõðàéñüêèõ ä³é ç êîø-
òàìè ãðîìàäÿí ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà.

5. Çàçíà÷åíå ð³øåííÿ íàáóâàº ÷èííîñò³
ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ â ãàçåò³ "Õðå-
ùàòèê".

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про запровадження принципу організаційної
єдності з видачі дозволів на розміщення 

тимчасових споруд

Рішення Київської міської ради № 462/1518 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про
основи містобудування", Закону України "Про планування і забудову територій", Правил забудови м. Ки�
єва, затверджених рішенням Київради від 27.01.05 № 11/2587, та на виконання Указу Президента Укра�
їни "Про додаткові заходи щодо соціально�економічного розвитку міста Києва" від 24.04.09 № 266/2009
для впорядкування розміщення, облаштування та утримання тимчасових споруд у м. Києві Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êè-
ºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 2009 ðîêó
âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà-
ìîâíèêà ðîçðîáêè Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè
ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ç óðàõó-
âàííÿì íàÿâíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òà çà-
áåçïå÷èòè ¿¿ ðîçðîáêó ³ çàòâåðäæåííÿ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

2.2. Ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî
ð³øåííÿ âñ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, ùî ðåãóëþ-
þòü ïèòàííÿ ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä.

2.3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ
ðîçðîáêè Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè ðîçì³ùåí-
íÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ìåæàõ áþäæåò-
íèõ ïðèçíà÷åíü ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â
êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà íà
2009 ð³ê.

2.4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) áåçêîøòîâíî
âèäàâàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

Äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä âèäàþòüñÿ íà ñòðîê äî 10 ðîê³â.

3. Îñîáàì, ùî çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó
ä³ÿëüí³ñòü â òèì÷àñîâèõ ñïîðóäàõ (ó òîìó
÷èñë³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðìàõ), ïðî-
âîäèòè çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ, îçåëå-
íåííÿ òà ï³äòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñàí³-
òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³ òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä (ó òîìó ÷èñë³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì) òà ïðèëåãëî¿ äî íèõ òåðèòîð³¿, óêëà-
äàþ÷è â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ç îðãàí³çàö³-
ÿìè, ùî ìàþòü äëÿ öüîãî ñïåö³àë³çîâàíó
òåõí³êó òà ôàõîâèé ïåðñîíàë.

4. Çàáîðîíèòè ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä íà òåðèòîð³ÿõ çàêëàä³â ñåðåäíüî¿ òà
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³.

5. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.01 ¹ 95/1529 "Ïðî
ïèòàííÿ ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â
îðåíäó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é â ì. Êè-
ºâ³" (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíè-
ìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
11.07.02 ¹ 126/126 òà â³ä 26.09.02
¹ 5/165), à ñàìå:

5.1. Ó íàçâ³ ð³øåííÿ, ïðåàìáóë³, ïóíêò³
1 òà íàçâ³ äîäàòêà äî ð³øåííÿ ñëîâà "ïå-
ðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â îðåíäó" äîïîâ-
íèòè ñëîâàìè "òà íàäàííÿ â ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ".

5.2. Äîäàòîê äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè
ïóíêòîì 2 òàêîãî çì³ñòó:

"2. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é ìîæóòü íàäàâàòèñü ó ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (ó òîìó
÷èñë³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì), îêðå-
ìèõ åëåìåíò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè â³äïîâ³äíî äî Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè".

5.3. Ïóíêò 2 äîäàòêà äî ð³øåííÿ ââàæà-
òè â³äïîâ³äíî ïóíêòîì 3.

6. Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë çàáóäîâè 
ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.05 ¹ 11/2587,
âèêëàâøè ï³äïóíêò 13.2 ðîçä³ëó 13 ó òàê³é
ðåäàêö³¿:

"13.2. Ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (ó
òîìó ÷èñë³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì) ó 
ì. Êèºâ³.

13.2.1. Ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä
ó ì. Êèºâ³ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ.

13.2.2. Äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñî-
âèõ ñïîðóä âèäàþòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)".

7. Ïóíêò 3.1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 25.12.08 ¹ 944/944 "Ïðî âðåãó-
ëþâàííÿ ïèòàííÿ êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè â ì³ñò³ Êèºâ³" âèêëþ÷è-
òè.

8. Òèì÷àñîâî ïðèçóïèíèòè äî 01.01.11
ä³þ àáçàöó äðóãîãî ï³äïóíêòó 13.1.1 ïóíê-
òó 13.1 Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
25.12.08 ¹ 1051/1051 "Ïðî Ïðàâèëà áëà-
ãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà", à ñàìå: ñëîâà "÷èí-
íîãî äîãîâîðó ïðî ñïëàòó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà, âèäà-
íîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà...".

9. Âèêëþ÷èòè ç àáçàöó äðóãîãî ï³äïóíê-
òó 13.1.1 ïóíêòó 13.1 Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.12.08
¹ 1051/1051 "Ïðî Ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ
ì³ñòà Êèºâà", à ñàìå: ñëîâà "... êâèòàíö³¿
ïðî ñïëàòó çáîðó çà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîç-
ì³ùåííÿ îá'ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã".

10. Âñòàíîâèòè, ùî öå ð³øåííÿ íàáóâàº
÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êó-
âàííÿ.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðè-
ºìíèöòâà, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïî-
ñëóã.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до деяких рішень Київради
стосовно продажу майна, що належить

територіальній громаді м. Києва

Рішення Київської міської ради №535/1591 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 319, 327, 648 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 16, пункту 30 час�
тини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" та з метою забезпечення необхідних умов функціонування дипломатичних представництв, консульських
установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій у м. Києві відповідно до
міжнародних зобов’язань України в умовах світової фінансової кризи, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 01.10.07 ¹ 418/3252 “Ïðî ïðîäàæ ìàé-
íà, ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³
ì. Êèºâà", à ñàìå: ïóíêò 1.2 ð³øåííÿ âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè ìàéíà òà çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 1 ð³øåííÿ, êîøòè â³ä ïðîäàæó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà-

Про реорганізацію Київського комунального
об'єднання зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд"

Рішення Київської міської ради № 533/1589 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 56, 59, 78, 136 Господарського кодексу України пункту 30 частини 1 статті 26 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою більш ефективного використання комуналь�
ного майна територіальної громади міста Києва, удосконалення системи управління та реалізації єдиної
політики озеленення міста Києва, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå
îá'ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà "Êè¿â-
çåëåíáóä" â Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ì³ñòà "Êè¿âçåëåíáóä" øëÿõîì
ïðèºäíàííÿ äî éîãî ñêëàäó êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, íà ïðàâàõ ô³ë³é çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

2. Çàêð³ïèòè çà Êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà "Êè¿âçå-
ëåíáóä" íà ïðàâ³ ïîâíîãî ãîñïîäàðñüêî-
ãî â³äàííÿ ìàéíî êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) âæèòè îðãàí³çàö³éíî — ïðàâîâ³ çàõî-
äè íà âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1-2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè òà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про антикризову підтримку підприємців, 
що здійснюють підприємницьку діяльність 

у тимчасових спорудах та малих
архітектурних формах у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 462,1/1518 від 21 травня 2009 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", Закону України "Про основи містобудування", Закону України "Про плануван�
ня і забудову територій" та з метою збереження робочих місць під час фінансово�економічної кризи Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.12.08 ¹ 1051/1051 "Ïðî
ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà", à ñà-
ìå:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 13.1.1 ïóíêòó 13.1 ñëî-
âà "Ïîëîæåííÿì ïðî ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä
ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.08
¹ 657/657" âèêëþ÷èòè.

2. Ñòâîðèòè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) êîì³ñ³þ ïî âèð³-
øåííþ ñï³ðíèõ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, äî ñêëàäó ÿêî¿ ìàþòü
âõîäèòè äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
äåïóòàòè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä, äåð-
æàâí³ ñëóæáîâö³, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
ï³äïðèºìö³â ì. Êèºâà ó ê³ëüêîñò³ íå ìåí-
ø³é, í³æ ïîëîâèíà çàãàëüíîãî ñêëàäó êî-
ì³ñ³¿.

3. Ñêëàä êîì³ñ³¿ ïî âèð³øåííþ ñï³ðíèõ
ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ.

4. Ç ìåòîþ óçàãàëüíåííÿ òà ñòâîðåííÿ
ñïèñêó çàðåºñòðîâàíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ íà òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè (äàë³ ïî òåê-
ñòó — ÒÑ) òà ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè (äà-
ë³ ïî òåêñòó — ÌÀÔè) ó ì. Êèºâ³ ïðîòÿ-
ãîì 2 ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì
ð³øåííÿì ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì,
ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì, ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" íàäàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìà-
ö³þ ùîäî ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
ó ÒÑ òà ÌÀÔàõ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ïðà-
âîóñòàíîâ÷èõ òà äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ íàáóòòÿ ð³-
øåííÿì ÷èííîñò³ ñêëàñòè ñïèñîê çàðåºñ-
òðîâàíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà òèì-
÷àñîâ³ ñïîðóäè ïî â³äïîâ³äíèõ ðàéîíàõ 
ì. Êèºâà.

5.2. Ïðîòÿãîì òèæíÿ ç äíÿ ñêëàäàííÿ
ñïèñêó çàðåºñòðîâàíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ íà òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè ïî â³äïîâ³äíèõ

ðàéîíàõ ì. Êèºâà ïîäàòè ¿õ êîì³ñ³¿ ïî âè-
ð³øåííþ ñï³ðíèõ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä.

5.3. Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ
ñïèñêó çàðåºñòðîâàíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ íà òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè ïî â³äïîâ³äíèõ
ðàéîíàõ ì. Êèºâà îïðèëþäíèòè ïðîòîêîë
êîì³ñ³¿ ïî âèð³øåííþ ñï³ðíèõ ïèòàíü
ôóíêö³îíóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä íà
îô³ö³éíîìó ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Ï³äñòàâàìè äëÿ âíåñåííÿ â ñïèñîê çà-
ðåºñòðîâàíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè â çàëåæíîñò³ â³ä ì³ñöÿ
ðîçòàøóâàííÿ ÌÀÔ³â àáî ÒÑ º:

6.1. Íàÿâí³ñòü ð³øåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàäè àáî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðî ïîãîäæåííÿ ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàí-
íÿ ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã (ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì),
ïðî íàäàííÿ äîçâîëó àáî íàäàííÿ â îðåí-
äó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÒÑ
(ÌÀÔ³â).

6.2. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ô³íàíñóâàí-
íÿ ñïîðóäæåííÿ òà óòðèìàííÿ çóïèíêî-
âèõ êîìïëåêñ³â òà ïàâ³ëüéîí³â î÷³êóâàííÿ
íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
óêëàäåíèé ç ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ".

7. Ñóá'ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
âíåñåíèé â óçàãàëüíåíèé ñïèñîê, ÿêèé ìàº
íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë äëÿ ïðîäîâæåííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ ÒÑ (ÌÀÔ³â) (ðîçì³ùåí-
íÿ ÒÑ àáî ÌÀÔ³â), ïîâèíåí çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ. Çà íàÿâíî-
ñò³ ó ñóá'ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïðàâîóñòàíîâ÷èõ òà äîçâ³ëüíèõ äîêóìåí-
ò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 6, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèäàº äîçâ³ë íà
ðîçì³ùåííÿ ÒÑ. Òåðì³í ä³¿ äîçâîëó âèçíà-
÷àºòüñÿ çà çãîäîþ ñòîð³í, àëå íå á³ëüøå 
3 ðîê³â. Äîçâ³ë âèäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

8. Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ º ï³äñòàâîþ
äëÿ óêëàäàííÿ (ïîíîâëåííÿ) â³äïîâ³äíèõ
äîãîâîð³â ç óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè
ùîäî íàäàííÿ ïîñëóã ïî îáñëóãîâóâàííþ
ÌÀÔ³â äëÿ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ â³äïîâ³äíî

äî ïðèçíà÷åííÿ, â ò. ÷. íà åíåðãîïîñòà÷àí-
íÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ.

9. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿â-
ïàñòðàíñ" çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ âçÿòèõ
íà ñåáå çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèìè äî-
ãîâîðàìè ô³íàíñóâàííÿ ñïîðóäæåííÿ òà
óòðèìàííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì (çó-
ïèíêîâèõ êîìïëåêñ³â) òà ïàâ³ëüéîí³â î÷³-
êóâàííÿ íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ â³äïîâ³äíî-
ãî äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

10. ×åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ îïðèëþäíåí-
íÿ óçàãàëüíåíèõ ñïèñê³â çàðåºñòðîâàíî¿
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà òèì÷àñîâ³ ñïî-
ðóäè, ïðàâîóñòàíîâ÷èõ òà äîçâ³ëüíèõ äî-
êóìåíò³â âëàñíèê³â ÒÑ (ÌÀÔ³â) ïî â³äïî-
â³äíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ïðèìóñîâèé äå-
ìîíòàæ ÒÑ ìîæå çä³éñíþâàòèñü âèêëþ÷-
íî ùîäî âëàñíèê³â, ÿê³ íå îòðèìàëè äî-
çâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

11. Óñ³ ðîçá³æíîñò³ òà ñóïåðå÷êè ïðè âè-
äà÷³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ òà âíåñåí-
íÿ çì³í äî óçàãàëüíåíèõ ñïèñê³â íà òèì-
÷àñîâ³ ñïîðóäè, ïðàâîóñòàíîâ÷èõ òà äî-
çâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â âëàñíèê³â ÒÑ 
(ÌÀÔ³â) ïî â³äïîâ³äíèõ ðàéîíàõ ì. Êè-
ºâà âèð³øóþòüñÿ ç êîì³ñ³ºþ ïî âèð³øåí-
íþ ñï³ðíèõ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä òà îôîðìëþþòüñÿ â³äïî-
â³äíèì ïðîòîêîëîì.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðè-
ºìíèöòâà, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïî-
ñëóã.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до Умов організації та проведення 

конкурсу на перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального

користування у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 534/1590 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статті 44 Закону Укра�
їни "Про автомобільний транспорт", Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо соціально�еко�
номічного розвитку міста Києва" від 24.04.09 № 266/2009, Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Мініс�
трів України від 03.12.08 № 1081, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, за�
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, та з метою впорядкування та на�
лежної організації перевезень пасажирів у столиці України — місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè â Óìîâè îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³ (äà-
ë³ — Óìîâè), çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 260/921
(ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.10.08 ¹ 564/564), à ñàìå:

1.1. Ó ïóíêò³ 1 ñëîâà "Ïîðÿäêó ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.01.03
¹ 139" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.12.08
¹ 1081".

1.2. Ïóíêò 12 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"12. Äî ñêëàäó êîíêóðñíîãî êîì³òåòó

âõîäÿòü äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
ïðåäñòàâíèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâàâòîòðàíñ³íñ-
ïåêö³¿, Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é.

Äî ñêëàäó êîíêóðñíîãî êîì³òåòó íå ìî-
æóòü âõîäèòè ïðåäñòàâíèêè ñóá'ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ — àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíè-
ê³â, ÿê³ º ïåðåâ³çíèêàìè-ïðåòåíäåíòàìè
àáî ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü íà ðèíêó ïå-
ðåâåçåíü ïàñàæèð³â, à òàêîæ ïðåäñòàâëÿ-
þòü ³íòåðåñè îêðåìèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïå-
ðåâ³çíèê³â.

²ç ñêëàäó êîíêóðñíîãî êîì³òåòó 50 â³ä-
ñîòê³â — äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
òà ïðåäñòàâíèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâàâòîòðàíñ-
³íñïåêö³¿, Äåðæàâòî³íñïåêö³¿, ðåøòà —
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é".

1.3. Ïóíêò 13 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"13. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ãîëîâà, çàñòóï-

íèê ãîëîâè ³ ñåêðåòàð êîíêóðñíîãî êîì³-
òåòó çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîð-
òó òà çâ'ÿçêó".

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) äî 1 âåðåñíÿ 2009 ðîêó çàòâåð-
äèòè çà ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³éíîþ êîì³-
ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü
òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó, òåðèòîð³àëüíèì
ïðåäñòàâíèöòâîì Äåðæêîìï³äïðèºìíèö-
òâà â ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì òå-
ðèòîð³àëüíèì â³ää³ëåííÿì Àíòèìîíîïîëü-
íîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ðåãëàìåíò ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³ (äàë³ — ðåã-
ëàìåíò).

3. Äî ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ðåãëàìåí-
òó ââàæàòè ïóíêòè 19—44 Óìîâ òèì÷àñî-
âèì ðåãëàìåíòîì ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ àâòî-
áóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ ó ì. Êèºâ³.

4. 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
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çíà÷åíîãî ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, çà-
ðàõîâóþòüñÿ íà ïîïîâíåííÿ îá³ãîâèõ êîø-
ò³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãåíå-
ðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ".

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 23.04.2009 ¹ 334/1390 “Ïðî äåÿê³ ïè-
òàííÿ ïðîäàæó áóäèíêó íà âóë. Êðóãëî-
óí³âåðñèòåòñüê³é, 12, ë³ò. À Ïîñîëüñòâó ²ñ-
ëàìñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ²ðàí â Óêðà¿í³, à ñà-
ìå ïóíêò 4 ð³øåííÿ âèêëàñòè â íàñòóïí³é
ðåäàêö³¿:

“Êîøòè â³ä ïðîäàæó áóä³âë³, çàçíà÷åíî¿
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çàðàõîâóþòüñÿ
íà ïîïîâíåííÿ îá³ãîâèõ êîøò³â êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ
³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ".

3. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè

â³ä 30.10.2008 ¹ 576/576 "Ïðî äåÿê³ ïè-
òàííÿ áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-
äèíêó ç ïðèì³ùåííÿì Ðåçèäåíö³¿ Ïîñëà,
Òîðãîâî-åêîíîì³÷íî¿ ì³ñ³¿ Ðåñïóáë³êè
Êàçàõñòàí â Óêðà¿í³ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 51, ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³", à ñàìå, ïóíêò 3.1. ð³-
øåííÿ âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

"Êîøòè â³ä ïðîäàæó áóä³âë³, çàçíà÷åíî¿
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çàðàõîâóþòüñÿ
íà ïîïîâíåííÿ îá³ãîâèõ êîøò³â êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà ÄÃåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ
³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ". "

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 

"Про Правила забудови м. Києва" у зв’язку 
із внесенням змін до деяких законодавчих
актів України щодо сприяння будівництву

Рішення Київської міської ради 536/1592 від 28 травня 2009 року

У зв’язку із внесенням змін до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю
України — місто�герой Київ", "Про архітектурну діяльність", "Про планування і забудову територій", "Про
основи містобудування", що були внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо сприяння будівництву" та Законом України "Про запобігання впливу світової фінансо�
вої кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", з метою приведення у відповідність
Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587
(із змінами і доповненнями), керуючись ст. 12 Закону України "Про основи містобудування", Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë çàáóäîâè 
ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005 ¹ 11/2587
(³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè), à ñàìå:

1.1. Ðîçä³ë 3 òà ïóíêò 4.4 âèêëàñòè â ðå-
äàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

1.2. Ó ïóíêò³ 1.2 âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â
"àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ" òà
"äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî" âèêëþ÷èòè.

1.3. Ó ïóíêò³ 1.2 âèçíà÷åííÿ òåðì³íó
"ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ" âèêëàñòè â
íàñòóïí³é ðåäàêö³¿, à ñàìå: "ì³ñòîáóä³âíå
îá´ðóíòóâàííÿ — âèä ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿, â ÿêîìó â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ òà ³íøèõ íîðì, ñòàíäàðò³â ³
ïðàâèë, ïîëîæåíü ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè ³
îáìåæåííÿ çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
(îá'ºêòà áóä³âíèöòâà), îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ âðà-
õóâàííÿ ïðè â³äâåäåíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
òà/àáî ïðîåêòóâàíí³ öüîãî îá'ºêòà".

1.4. Äîïîâíèòè ïóíêò 1.2 òåðì³íîì "ì³ñ-
òîáóä³âí³ óìîâè ³ îáìåæåííÿ çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — äîêóìåíò, ùî ì³ñòèòü
êîìïëåêñ ì³ñòîáóä³âíèõ ³ àðõ³òåêòóðíèõ
âèìîã äî ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâà ùî-
äî ïîâåðõîâîñò³ òà ù³ëüíîñò³ çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äñòóï³â áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä â³ä ÷åðâîíèõ ë³í³é, ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ¿¿ áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ, ³í-
ø³ âèìîãè äî îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì òà çàòâåðäæå-
íîþ ì³ñòîáóä³âíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, º ñêëà-
äîâîþ âèõ³äíèõ äàíèõ".

1.5. Ó òåêñò³ ñëîâà "àðõ³òåêòóðíî-ïëàíó-
âàëüíå çàâäàííÿ", "ÀÏÇ", "äîçâ³ë íà ïðîåê-
òóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî" çàì³íèòè ñëîâàìè
"ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè ³ îáìåæåííÿ çàáóäîâè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè" ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

1.6. Ï³äïóíêò 2.3.8 ïóíêòó 2.3 âèêëàñòè
ó íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

"2.3.8. Ïðè ïðîåêòóâàíí³ íîâèõ áàãàòî-
êâàðòèðíèõ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ óëàø-
òóâàííÿ çàìêîâî-ïåðåãîâîðíèõ ïðèñòðî¿â
íà âõ³äíèõ äâåðÿõ áóäèíê³â, ñïåö³àëüíèõ
ïðèì³ùåíü äëÿ êîíñüºðæ³â, ðîçì³ùåííÿ
àâàð³éíèõ òåõí³÷íèõ ñëóæá, ä³ëüíè÷íèõ ³í-
ñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿, ñòâîðåííÿ ó ñêëàä³ íî-
âîáóäîâ àâàð³éíèõ ïîæåæíèõ ïîñò³â ç îá-
ñëóãîâóâàííÿì òåðèòîð³é ðàä³óñîì 1—1,5
êì äëÿ ïåðøî÷åðãîâîãî ðåàãóâàííÿ ó ðàç³
âèíèêíåííÿ ïîæåæ ç çàáåçïå÷åííÿì ö³ëî-
äîáîâîãî ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíîãî àâòîìî-
á³ëþ òà 4 çì³í ïîæåæíèõ áðèãàä.

Ï³ä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâà, ðå-
êîíñòðóêö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïåðåäáà-
÷àòè íå ìåíøå îäíîãî ìàøèíîì³ñöÿ íà
êîæí³ 80 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ îá'ºêòó,
àëå íå ìåíøå îäíîãî ìàøèíîì³ñöÿ íà
êîæíó êâàðòèðó.

Ïðè ïðîåêòóâàííÿ äîñòóïíîãî òà ñîö³-
àëüíîãî æèòëà äîïóñêàºòüñÿ çàáåçïå÷óâà-
òè æèòëîâ³ áóäèíêè àâòîñòîÿíêàìè ç ì³ñ-
öÿìè òèì÷àñîâîãî ³ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàí-
íÿ àâòîòðàíñïîðòó ó ê³ëüêîñò³ íå ìåíø³é
âèçíà÷åíî¿ äåðæàâíèìè áóä³âåëüíèìè íîð-
ìàìè Óêðà¿íè".

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë çàáóäîâè ì.
Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005 ¹ 11/2587 (³ç
çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè), à ñàìå, äîäàòîê
5 äî Ïðàâèë çàáóäîâè ì. Êèºâà, çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 27.01.2005
¹ 11/2587 âèêëàñòè â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äî-
äàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Києва" Балагурі О. М.

Рішення Київської міської ради № 563/563 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до рішення Київради від 01.06.2000 № 141/862 "Про встановлення звання "Почесний гро�
мадянин міста Києва" та заохочувальних відзнак Київського міського голови", визнаючи особисті заслуги
у культурному розвитку міста Києва, багаторічну цілеспрямовану творчу діяльність, що збагачує національ�
ну та духовно�культурну спадщину, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Ïðèñâî¿òè çâàííÿ "Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà" Áàëàãóð³ Îëåêñàíäðó Ìèêîëà-
éîâè÷ó, ÷ëåíó Ñï³ëêè ê³íåìàòîãðàô³ñò³â Óêðà¿íè, óêðà¿íñüêîìó ê³íîäîêóìåíòàë³ñòîâ³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Íåãó÷íèé þâ³ëåé
Äåñÿòü ðîê³â òîìó â ñòîëèö³ â³äíîâèëè 
Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé ñîáîð
Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ìèõàéë³âñüêèé Çîëî-
òîâåðõèé ñîáîð â³äçíà-
÷èâ äåñÿòó ð³÷íèöþ â³ä
äíÿ ñâîãî â³äíîâëåííÿ.
Â óðî÷èñòîñòÿõ óçÿâ
ó÷àñòü Ïàòð³àðõ Êè¿â-
ñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñ³-Óêðà-
¿íè Ô³ëàðåò. Ç íàãîäè
ïåðøîãî þâ³ëåþ Ìè-
õàéë³âñüêîãî Çîëîòî-
âåðõîãî â³äáóâñÿ ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò çà ó÷àñ-
ò³ íàéêðàùèõ ñòîëè÷-
íèõ âèêîíàâö³â àêàäå-
ì³÷íî¿ ìóçèêè, ãîëîâ-
íîþ ç³ðêîþ ÿêîãî ñòàâ
Íàö³îíàëüíèé àí-
ñàìáëü ñîë³ñò³â “Êè¿â-
ñüêà êàìåðàòà”. Êð³ì
òîãî, õóäîæíèêè ìèñ-
òåöüêîãî îá’ºäíàííÿ
“Ðåíåñàíñ” ïîäàðóâàëè
ìîíàñòèðåâ³, ðîçì³ùå-
íîìó ïðè õðàì³, ñâî¿
òâîðè íà ðåë³ã³éíó òå-
ìàòèêó. Ìèõàéë³âñüêèé
Çîëîòîâåðõèé ñîáîð ³
ìîíàñòèð áóëî çâåäåíî
ôàêòè÷íî ç íóëÿ ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ¿õ ó ñåðåäèí³
30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ
çíèùèëà á³ëüøîâèöüêà
âëàäà. Çà äåñÿòü ðîê³â
â³äíîâëåíèé õðàì ïåðå-
òâîðèâñÿ íà âïëèâîâèé
ðåë³ã³éíèé òà êóëüòóð-
íèé îñåðåäîê. Áîãî-
ñëîâñüêà àêàäåì³ÿ, ðîç-

òàøîâàíà ó ñò³íàõ ìî-
íàñòèðÿ, ââàæàºòüñÿ îä-
íèì ç íàéêðàùèõ äó-
õîâíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â Óêðà¿íè. Ñîòí³ ¿¿
âèïóñêíèê³â ñëóæàòü â
ºïàðõ³ÿõ ó ð³çíèõ êóòî÷-
êàõ êðà¿íè.

Ìîíàñòèð ñòàâ ïîïó-
ëÿðíèì ñåðåä êèÿí, çà-
ïåâíÿº ïðîôåñîð ³ñòîð³¿
ìèñòåöòâà Áîãîñëîâñüêî¿
àêàäåì³¿ Äìèòðî Ñòåïî-
âèê. “Öå îäíå ç íàéâ³ä-
â³äóâàí³øèõ ì³ñöü ó Êè-
ºâ³”, — çàçíà÷èâ â³í.

Ïðè ñîáîð³ ä³º ìóçåé
³ñòîð³¿ õðàìó, äå åêñïî-
íóþòü àðõåîëîã³÷í³ çíà-
õ³äêè, â³äíàéäåí³ íà
éîãî òåðèòîð³¿, ð³çíî-
ìàí³òí³ äîêóìåíòè, ³êî-
íè, ñòàðîâèíí³ êíèãè.
Îäíèì ç íàéö³íí³øèõ
åêñïîíàò³â º ñð³áíà ðà-
êà äëÿ ìîù³â ñâÿòî¿
Âàðâàðè, çðîáëåíà
êîøòîì ãåòüìàíà ²âàíà
Ìàçåïè. Òîð³ê äî ìó-
çåþ ïåðåäàíî âö³ë³ë³
ôðàãìåíòè ðîçïèñó
Ìèõàéë³âñüêîãî ñîáî-
ðó, ùî çáåðåãëèñÿ ï³ñ-
ëÿ éîãî çðóéíóâàííÿ,—
äî öüîãî âîíè ïåðåáó-
âàëè â ïåòåðáóðçüêîìó
Åðì³òàæ³.

Ìèõàéë³âñüêèé Çîëî-
òîâåðõèé ñîáîð ñïîðó-
äèâ ó 1108—1113 ðîêàõ
êè¿âñüêèé êíÿçü Ñâÿòî-
ïîëê ²çÿñëàâîâè÷, îíóê
ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ç
íàãîäè íèçêè ïåðåìîã
íàä ïîëîâöÿìè. Íàçâà-
íî õðàì íà ÷åñòü íåáåñ-
íîãî ïîêðîâèòåëÿ êíÿ-
çÿ òà âñüîãî ðóñüêîãî
âî¿íñòâà — àðõàíãåëà
Ìèõà¿ëà

Ìîëîäèé ôåñòèâàëü
çð³ëîãî ê³íî
Ó ñòîëèö³ òðèâàº Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé 
ê³íîôåñòèâàëü

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра церемонією на о-
родження в Національно-
м театрі імені Івана
Фран а завершиться Київ-
сь ий міжнародний іно-
фестиваль. Протя ом
шести днів ж рі оцінюва-
ло 14 стрічо он рсної
про рами, а лядачі мали
змо подивитися фільми
різних раїн — від Росії
до Ар ентини. Особливою
подією для іноманів став
приїзд льтово о режи-
сера Пітера Грін ея, я ий
познайомив иян зі своєю
онцепцією майб тньо о
іно.

Ç 29 òðàâíÿ â Êèºâ³ ñòàëî íà
îäèí ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòè-
âàëü á³ëüøå. Ñàìå öüîãî äíÿ â
Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³ ³ìåí³ ²âà-
íà Ôðàíêà â³äêðèâñÿ I ÊÌÊÔ
(Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íî-
ôåñòèâàëü). Ïðåçèäåíò ÊÌÊÔ
Áîãäàí Ñòóïêà íàçâàâ éîãî ôåñ-
òèâàëåì çð³ëîñò³, ùî ïðåäñòàâëÿº
ñïðàâæíº ñó÷àñíå ê³íî. Ï³ñëÿ êî-
ðîòêîãî ïðèâ³òàííÿ òà ìóçè÷íî¿

ïðîãðàìè ïåðåéøëè äî íàéö³êà-
â³øîãî — ïðåì’ºðè ñòð³÷êè Ï³òå-
ðà Ãð³íóåÿ “Ðåìáðàíäò. ß çâèíó-
âà÷óþ”. Ëåãåíäàðíèé ðåæèñåð
îäåðæàâ ìåäàëü â³ä â³öå-ïðåçè-
äåíòà Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè
²ãîðÿ Áåçã³íà òà âèñëîâèâ çäèâó-
âàííÿ, ùî éîãî äîêóìåíòàëüíà
ñòð³÷êà, ïðèñâÿ÷åíà êàðòèí³ Ðåì-
áðàíäòà “Í³÷íà âàðòà”, â³äêðèâàº
ôåñòèâàëü. Óò³ì, íàâ³òü ó ìèñ-
òåöòâîçíàâ÷îìó “äåòåêòèâ³” (àâ-
òîð ðîçøèôðîâóº ïîòàºìí³ çàäó-
ìè õóäîæíèêà) â³ä÷óâàâñÿ õèñò
íåïåðåâåðøåíîãî â³çóàë³ñòà Ãð³-
íóåÿ. Íà æàëü, ç ñóáòèòðàìè íà
ïðåì’ºð³ íå ñêëàëîñÿ — øðèôò
áóâ çàìàëèì òà é ÷àñòî çáèâàâñÿ.
×àñòèíà ãîñòåé çàëèøèëà çàë, íå
äî÷åêàâøèñü ô³íàëó.

Íàñòóïíîãî äíÿ Ï³òåð Ãð³íóåé
ç³áðàâ ö³ëó çàëó ãëÿäà÷³â, íà öåé
ðàç äëÿ âëàñíî¿ ëåêö³¿ “Íîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³”. Òåõí³êà çíîâó äàëà çá³é,
³ êë³ïè-³ëþñòðàö³¿ â³äâ³äóâà÷³
çìîãëè ïåðåãëÿíóòè ëèøå íàïðè-
ê³íö³ ëåêö³¿. Öå çàñìóòèëî é ñà-
ìîãî Ï³òåðà Ãð³íóåÿ, àäæå îñíîâ-
íà éîãî òåçà — â³ä “ê³íîòåêñòó”
ëþäñòâî ïåðåõîäèòü äî “ê³íîçî-
áðàæåíü”. Ïî-ïåðøå, ðåæèñåð
ïðîâîêàòèâíî ñòâåðäæóº, ùî ê³-
íî âæå ïîìåðëî. Ó Ãîëëàíä³¿, äå
â³í æèâå, ëþäè ìàéæå íå â³äâ³ä-
óþòü ê³íîòåàòðè, íàäàþ÷è ïåðå-
âàãó ÄÂÄ. Àëüòåðíàòèâîþ º

VJ³íã, êîëè îêðåì³ êàäðè ì³êñóþ-
òüñÿ ï³ä â³äïîâ³äíó ìóçèêó. Ç òà-
êèì ïðîåêòîì Ï³òåð Ãð³íóåé ãàñ-
òðîëþº ñâ³òîì â ÿêîñò³ VJ-åÿ. Ùå
îäíèì çàõîïëåííÿì ðåæèñåðà,
ÿêèé ðîçïî÷èíàâ ÿê õóäîæíèê, º
îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî. Ëþäè
âòðàòèëè â³çóàëüíó ãðàìîòí³ñòü,
ñòâåðäæóº ìèòåöü. Â éîãî ïëà-
íàõ — íèçêà ïðîåêò³â, ùî ïîºä-
íàþòü ê³íåìàòîãðàô³÷í³ ïðèéîìè
òà õóäîæí³ øåäåâðè, åêñïåðèìåí-
òè ç³ ñâ³òëîì òà ïåðñîíàæàìè
êàðòèíè. Ï³ñëÿ “Í³÷íî¿ âàðòè”
Ðåìáðàíäòà â³í âçÿâñÿ çà äîñë³-
äæåííÿ êàðòèíè “Âåñ³ëëÿ â Êàí³
Ãàë³ëåéñüêî¿” Ïàîëî Âåðîíåçå,
âæå íàïèñàâøè ä³àëîãè âñ³ì 126
ïåðñîíàæàì. Ìîæëèâî, ÿê³ñü
ïðîåêòè êóëüòîâèé ðåæèñåð
çä³éñíèòü ³ â Óêðà¿í³. ßê ðîçïî-
â³â Ï³òåð Ãð³íóåé, éîìó âæå íà-
ä³éøëè ïðîïîçèö³¿ â³ä ãàëåðåé òà
ïðîäþñåð³â.

Íàãàäàºìî, ùå äâà äí³ â ê³íî-
òåàòð³ “Æîâòåíü” òðèâàòèìóòü ïî-
êàçè ïîçàêîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè,
çîêðåìà ñòð³÷êà ïðî ìóçèêàíòà
ßíà Êåðòèñà (“Êîíòðîëü”), ô³ëüì
Íóð³ Á³ëüãå Äæåëàéíà “Â³ä÷óæåí-
íÿ” òà ðîáîòà “Åðà äóðí³â”, ïðè-
ñâÿ÷åíà åêîëîã³÷í³é òåìàòèö³. À â
ñåðåäó ñòàíå â³äîìî, ÿê³ ç 14 ô³ëü-
ì³â êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè ä³ñòà-
íóòü ïðèç ôåñòèâàëþ — áðîíçî-
âó ñòàòóåòêó “Êðèëà”
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З на оди 10-річно о ювілею Михайлівсь о о
Золотоверхо о собор відб вся свят овий онцерт
за частю Національно о ансамблю солістів
“Київсь а амерата”

Головне правління Національно о бан
У раїни по м. Києв і Київсь ій області

повідомляє:
У Головном правлінні ф н ціон є телефонна “ аряча” лінія (230-17-17):
- режимі прямо о спіл вання з абонентами — робочий час;
- режимі автоматично о запис повідомлень — свят ові, вихідні

дні, до почат та після за інчення робочо о час , під час обідньої
перерви та разі, я що оператором здійснюється розмова з іншим
абонентом.

Автоматичний режим запис повідомлень запроваджено з метою
охоплення я омо а більшої іль ості вхідних дзвін ів, здійснення їх
подальшої систематизації за пор ш ваними проблемами, ате оріями
заявни ів, хара тером та видами звернень тощо, аналіз отриманих
даних та інформ вання відповідних станов бан івсь ої системи для
належно о реа вання або вжиття заходів.

Крім то о, можна звертатись за телефонами стр т рних підрозділів
Головно о правління з питань, що відносяться до їх омпетенції,
зо рема:
- валютно о ре лювання — 230-16-80, 230-16-81, 230-16-82;
- отів ово о обі та асових операцій — 230-16-65;
- правово о забезпечення — 230-16-05.

До ва и ерівни ів підприємств, станов,
ор анізацій, фірм, житлово-е спл атаційних

онтор та меш анців!
З 15 до 29 червня 2009 р. част ово Дніпровсь ом , Деснянсь ом ,

Оболонсь ом , Подільсь ом районах (тепломережі від РК “Вос ресен а”,
ТМ-1,9 ЗАТ “ЕК”ДАРтеплоцентраль”, ТМ-1,2,3,4 ТЕЦ-6, ТМ-3,4,6 СТ-2, РК
“Пар”, РК “Вино радар”, житлові масиви К ли ове поле, Лісовий,
Комсомольсь ий, Троєщина, Ви рівщина, Оболонь, Мінсь ий, Вос ресен а,
Райд жний, Кибальчича, Лівобережний (част ово), Ми ільсь а Слобід а,
Вино радар) проводитим ться випроб вання теплових мереж.

У зв’яз з цим постачання арячої води б де припинено, починаючи
з 18.00 14 червня.

Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:
- в лиць Виш ородсь ої, Резервної, Пол панова, Полярної, Вербової,
Де тярен а, Бо атирсь ої, Мос овсь о о проспе т , проспе т Героїв
Сталін рада, в лиць Озерної, Північної, Прирічної, За ревсь о о, П хівсь ої,
проспе т Ват тіна (Оболонсь ий район); — проспе т Ват тіна, в лиць
Бальза а, Рад нсь ої, Милославсь ої, За ревсь о о, Крайньої,
Меліоративної, Миропільсь ої, Братиславсь ої, Вол ова, Лісово о
проспе т , в лиць Маршала Ж ова, Кіото, Червоно вардійсь ої,
М рмансь ої, Ма ніто орсь ої, Поп дрен а (част ово), пров л ів
Червоно вардійсь о о та Ма ніто орсь о о (Деснянсь ий район);

- проспе т Ват тіна, в лиць Братиславсь ої, Стальсь о о, К рнатовсь о о,
Червоно вардійсь ої, Усен а (част ово), Поп дрен а (част ово),
Ми ільсь о-Слобідсь ої, Челябінсь ої (част ово), Мильча ова,
Л начарсь о о, Андрія Малиш а, проспе тів Броварсь о о, Визволителів,
б львар Перова, в лиць Райд жної, Верши ори (Дніпровсь ий район);

- проспе т Радянсь ої У раїни, Межово о пров л , в лиць
Червонопільсь ої, Западинсь ої, Мостиць ої, Новомостиць ої, проспе т
Правди (Подільсь ий район, тепломережі від РК “Вино радар”). До почат
випроб вань місцеві системи теплоспоживання (опалення, аряче
водопостачання, вентиляція та ін.) мають б ти повністю та надійно
від лючені від теплових мереж.
У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої води

затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що б де додат ово
повідомлено житлово-е спл атаційні ор анізації.
Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з

я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо збереження
матеріальних цінностей разі пош одження теплових мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі,

мож ть вини н ти пош одження підземних тр бопроводів з провалинами та
ви идом арячої води на поверхню.

Б дьте обережні, попередж йте дітей про небезпе . Не набли-
жайтеся самі і не доп с айте дітей до провалин та місць виход
арячої води та повідомляйте про та і випад и за телефонами:

Деснянсь ий, Дніпровсь ий райони — 547-83-28, 512-47-57,
559-14-22, 510-68-54;
Оболонсь ий район — 501-89-16, 425-25-64;
Подільсь ий район — 425-19-98, 425-24-99, 425-25-64.
Довід и за телефоном інформаційно-довід ової сл жби

АК “Київенер о” — 1588.
АК “Київенер о”

Здається в оренд приміщення

ІСЕМВ НАН У раїни

площею — 149,9 в. м

за адресою: в л. Леонтовича, 5,

тел. 235-56-99.

Головне правління апітально о б дівництва
міста Києва ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення
наст пних ва антних посад:

- начальни а ошторисно-до овірно о відділ ;
- оловно о спеціаліста се тор ор анізаційно о забезпечення;
- оловно о спеціаліста ошторисно-до овірно о відділ ;
- провідно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ .

Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі не менше трьох
ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менше 5 ро ів;
вільне орист вання ПК; висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113,
онт. тел. 200-38-77.



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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1085
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Ми ола КОБЗОВ, президент асоціації “Цир-
ова спіл а Кобзова”:
— Я ні о о не пра н випередити. Йд своїм шля-

хом, ні за им не біж , ні о о не наздо аняю. Прос-
то хоч всти н ти — і все. Чи можна це назвати, що
я пра н по анятися за часом? Можливо, та .

Оле СОСКІН, дире тор Інстит т трансфор-
мації с спільства:
— Не хоч ні з им зма атися. Я самодостатня лю-

дина — навіщо мені з имось бі ати наввиперед и?
Це стос ється людей, я і хоч ть е стрим , чи в я их
ор анізм потреб є адреналін . А мені це не потріб-

но. Життя і без то о — с цільне зма ання, навіщо со-
бі шт чно йо о влаштов вати?

Мар’ян ГАДЕНКО, омпозитор:
— Ні за им. Том що ожен повинен знайти своє

місце на цій землі. Я ні о о не пра н випередити.
Є дар Божий, а все інше — доля нами розпоря-
джається. На мою д м , ожен має ви он вати
своє призначення, я Бо йом дав. І тоді не б де
першо о, др о о, десято о... Йдеться не про те, що
за Біблією “останній б де першим”. Насправді тре-
ба б ти завжди посередині, тоді все б де нормаль-
но.

Çà êèì áè âè ïîãàíÿëèñÿ?

Íà ñïîðòêîìïëåêñ³
“×àéêà” çìàãàëèñü
àâòîåêñòðåìàëè
Â³äáóâñÿ ïåðøèé åòàï Êóáêà Ôåäåðàö³¿ 
äðèôòèíãó

Ó äðèôòèíãó òðåáà íå ïðîñòî
ïðîéòè äèñòàíö³þ åôåêòíî —
ïîòð³áíî îáðàòè îïòèìàëüíó
òðàºêòîð³þ, îñîáëèâî êîëè çà-
¿çäè ïàðí³, é ô³ë³ãðàííî â³ä÷ó-
âàòè ìàøèíó, ÿêó âèíîñèòü ç
òðàñè. Ïðàêòè÷íî êîæåí ïîâî-
ðîò — öå ïðîôåñ³éíèé òðþê
êàñêàäåðà, äëÿ çä³éñíåííÿ ÿêî-
ãî íàâ³òü ïîòð³áíå â³äïîâ³äíå
åê³ï³ðóâàííÿ.

Ó ñâ³ò³ äðèôòèíã ââàæàþòü
äðóãèì âèäîì àâòîñïîðòó ï³ñ-
ëÿ ðàë³, â ÿêèé òðåáà âêëàñòè
çíà÷í³ êîøòè, îñê³ëüêè âîä³é
êåðóº ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâàíèì
àâòîìîá³ëåì ç ïîòóæí³ñòþ ïî-
íàä äâ³ñò³ ê³íñüêèõ ñèë ³ ïðî-
õîäèòü ïîâîðîòè íà øâèäêîñò³
100—150 ê³ëîìåòð³â çà ãîäèíó,
à ïîòóæí³ñòü àâòîìîá³ëÿ ïî-
âèííà áóòè òàêîþ, ùîá íà ö³é

øâèäêîñò³ çðèâàòè âåäó÷³ êî-
ëåñà â áóêñ!

Ïåðøèé åòàï D1UDF îðãàí³-
çóâàâ, ïðîâ³â ³ ñóäèâ ïðåçèäåíò
ñâ³òîâî¿ Ôåäåðàö³¿ äðèôòèíãó
Ìàêñ Ì³ëëåð. Öÿ ëþäèíà — íå
ò³ëüêè âåëèêèé ôàíàò àâòîñïîð-
òó, à é â³äîìà îñîáà â íüîìó. 
30 òðàâíÿ â³í ïîêàçàâ ñåáå ùå ³
ÿê ÷óäîâèé îðãàí³çàòîð — íà
òðèáóíàõ ñïîðòêîìïëåêñó “×àé-
êà” ç³áðàëàñÿ íåáà÷åíà ê³ëüê³ñòü
ãëÿäà÷³â (äî 7—10 òèñÿ÷). Òàêî-
ãî ñòîâïîòâîð³ííÿ øàíóâàëüíè-
ê³â ñïîðòêîìïëåêñ “×àéêà” íå
áà÷èâ îñòàíí³õ ðîê³â ï’ÿòü...

Ïåðåìîæöåì çìàãàíü ñòàâ Òè-
ìîô³é Êîøàðíèé ³ç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, çà ÿêèì áóëè îäåñèò
Äåíèñ, ÿêîãî ó ñâ³ò³ äðèôòèíãó
á³ëüøå çíàþòü çà ïðèçâ³ñüêîì
DENISMO, òà êèÿíèí Äåíèñ
Ë³ñè÷åíîê

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù. Â³òåð ï³â-

äåííèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+22°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +24°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+24...+26°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+15...+17°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³
+15...+17°Ñ

Дрифтин — один з найвидовищніших видів автомобільно о спорт , я ий люблять болівальни и в сьом світі

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 2 ÷åðâíÿ
Сьо одні д ша налаштована на пре расне! Абс-
тра йтеся від в ль арності, хамства, всьо о не а-
тивно о, що ви ли ає вн трішній дис омфорт.
Спо лядайте світ ра рсі витонченої раси, на-
солодж йтеся витворами мистецтва, м зи ою,
природою, живіть із сіма в мирі й зла оді. Саме
тоді до найпотаємніших либин відч єте всю ра-
дість б ття.

ОВНИ, важно спостері айте за тими, хто поряд, і оли вас щось
драт є в людині, я не дивно, але насправді то, немов дзер алі,
проявляється ваша вада, я ої треба терміново позб тися.
ТЕЛЬЦІ, працюйте, засівайте тр дов нив творчими здоб т ами.

Най раще вдасться інтеле т альна робота, нині мозо тон сі.
БЛИЗНЯТА, проженіть т , оді с и лити та давати з себе не-

щасних! Я що на д ші епсь о, маєте шт чно створити ч довий на-
стрій, побавити себе чимось приємним, навіть збито аманцю.
Бо це невідворотно.
РАКИ, поприбирайте, причеп ріть домашню оселю. Це позитив-

но позначиться на психоло ічном стані, бо насправді та підсві-
домо ви очищаєте себе від на опичено о пил та бр д .
ЛЕВИ, нині ви раєте при близь ом знайомстві. Влашт йте ін-

тимне побачення, аби пасія чи авалер впевнилися, що ма ія ва-
шої чарівності — це не примара.
ДІВИ, щедрі реверанси вашої нат ри нині — зрада пра тициз-

м , адже смітити від природи рошима вам не властиво, одна ни-
ні, я лихий попл тав...
ТЕРЕЗАМ варто діяти спільно з людьми, інтереси я их співзв ч-

ні вашим. Тоді є спільна мета. У ар’єрі твориться азна-що, і са-
мот ж и вам не розпл тати той ордієв в зол.
У СКОРПІОНІВ день підбиття підс м ів місяця. Поб дьте на са-

моті, поспіл йтеся з собою: де вчинили праведно, а де схибили...
Майте м жність по аятися. Успіх наст пно о місяця безпосередньо
залежить від цьо о.
СТРІЛЬЦІ, вам не терпиться від ори вати свою долю?.. Нама-
ання правильне, липень — період либинно о психоло ічно о а-
тарсис , і те, що вчора влаштов вало, нині — пережито мин ло-
о. Втім, пор шення баланс : “бер -даю” в др жній сфері може
стати аменем споти ання, а відта призвести до небажаних на-
слід ів... Утримайтеся ділити ш р невбито о ведмедя.
КОЗОРОГИ, на ін поставлено ваш професійн долю. Кон рен-

ти витісняють, від ерівництва нія ої допомо и, з им далі співпра-
цювати?.. Мети йте...
ВОДОЛІЇ, зат р ані роботою? Кидайте все і мерщій до театр ,

на х дожню вистав , на світсь т сов , онцерт тощо. Д ша на
романтичній ноті, і асити той спалах не можна.
РИБИ, ви ходите павичем, шановливі, ордовиті, помил ово вва-

жаючи, що охані повинні вам зорі з неба діставати... Це не пра-
вильно! А звідси й се лихо

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Òàðàñ ØÏÈÊÓËßÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої с боти, 30 травня, День Києва на столично-
м спорт омпле сі "Чай а" відб вся перший етап К б а
Федерації дрифтин — D1UDF. Дрифтин , або, я а-
ж ть народі "дрифт" — це проходження поворотів
певної траси автомобілем в е стремальном бічном
занесенні або овзанні, що має д же ефе тний ви ляд. хрещатик

Передплатні ціни

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

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

П Е Р Е Д П Л АТ А  Н А 2 0 0 9 Р І К

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2009 РІК СТОР. 23


