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Òðàíñïîðòíèé ðåíåñàíñ
Óæå íåçàáàðîì êèÿíàì ïðåçåíòóþòü øâèäê³ñíèé òðàìâàé ³ â³äêðèþòü
Äí³ïðîâñüêèé óçâ³ç

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ â Êèºâ³ ïðåçåíòó-
þòü ïåðøó ÷àñòèíó ðåêîíñòðóêö³¿ øâèäê³ñ-
íîãî òðàìâàÿ. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñ” ³ç áóä³âíèöòâà Âîëîäèìèð Àñàä-
÷èé. Çà éîãî ñëîâàìè, òðàìâàéíèé ðóõ áóäå
â³äêðèòî íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ. “Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ïîâíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ êîë³éíî¿ ìà-
ã³ñòðàë³ âäàñòüñÿ âäâ³÷³ ñêîðîòèòè ÷àñ ïðî-
¿çäó â³ä ñòàíö³¿ “Ê³ëüöåâà äîðîãà” äî “Ñòà-
ðîâîêçàëüíî¿” — ç 40 õâèëèí äî 23, — çà-

çíà÷èâ â³í. — Òàêîæ çá³ëüøèòüñÿ ³ ïðîïóñê-
íà ñïðîìîæí³ñòü ïåðåâåçåííÿ — ç 12 òèñÿ÷
äî 20 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â çà ãîäèíó. Îíîâëåí³
ñòàíö³¿ íà ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ áóäå
îñíàùåíî ñèñòåìàìè ³íôîðìóâàííÿ ïàñà-
æèð³â ³ òóðí³êåòàìè äëÿ çðó÷íîñò³ ñïëàòè
ïðî¿çäó”. Â³í äîäàâ, ùî çàâäÿêè âïðîâàäæåí-
íþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é çíà÷íî ï³äâèùèòü-
ñÿ é ð³âåíü øóìîçàõèñòó.

Ïðî ðåìîíò òà ðåêîíñòðóêö³þ ì³ñüêèõ
øëÿõ³â éøëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîçøè-

ðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ. Çà ñëîâà-
ìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÊ “Êè¿âàâòî-
äîð” Ãåîðã³ÿ Ãë³íñüêîãî, ñòàí äîð³ã ó ñòîëè-
ö³ º êðèòè÷íèì. “Ìàéæå 80 â³äñîòê³â ì³ñü-
êèõ âóëèöü ïîòðåáóþòü êàïðåìîíòó, àáî ùî-
íàéìåíøå çàì³íó òà ïîíîâëåííÿ âåðõíüîãî
øàðó àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ,— çàçíà-
÷èâ â³í. — Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ âæå â³äñëóãóâà-
ëè âñòàíîâëåíèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿, òîáòî
15—30 ðîê³â”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãë³íñüêîãî,
íèí³ ïëàíîâîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïî-
òðåáóþòü 16 ìëí êâ. ì ïîêðèòòÿ, ùî ñòàíî-
âèòü 7,6 ìëðä ãðí. Ó 2009 ðîö³, çã³äíî ç çà-
òâåðäæåíèì ïëàíîì ðîá³ò ç ïîòî÷íîãî ðå-
ìîíòó, ïåðåäáà÷åíî ô³íàíñóâàííÿ â ðîçì³-
ð³ 97,4 ìëí ãðí, ÿê³ ñïðÿìóþòü íà çàáåçïå-
÷åííÿ áåçáàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà, çàõîäè ç
ë³êâ³äàö³¿ ì³ñöü êîíöåíòðàö³¿ ÄÒÏ, íàíåñåí-
íÿ ðîçì³òêè, î÷èñòêó òà ðåìîíò êîëåêòîð³â
çëèâîñò³÷íèõ ñèñòåì, ðåìîíò ïîêðèòòÿ ç çà-
ì³íîþ ã³äðî³çîëÿö³¿ íà ìîñòàõ òà øëÿõîïðî-
âîäàõ. Ïðîãðàìà ðîá³ò ç ïîòî÷íîãî ðåìîí-
òó, çàòâåðäæåíà ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ,
ïåðåäáà÷àº îíîâëåííÿ 51 âóëèö³ â óñ³õ 10
ðàéîíàõ ì³ñòà.

Ïàí Ãë³íñüêèé äîäàâ, ùî ïåðåäáà÷àºòüñÿ
òàêîæ çíà÷íî ðàí³øå â³ä çàïëàíîâàíîãî, òîá-
òî 20—23 ÷åðâíÿ, â³äêðèòè ðóõ íà Äí³ïðîâ-
ñüêîìó óçâîç³. Íàðàç³ òàì ìàéæå â ö³ëîäî-
áîâîìó ðåæèì³ òðèâàþòü ðåìîíòí³ ðîáîòè.
Îêð³ì öüîãî, íèí³øíüîãî ðîêó áóäå çàïóùå-
íî äâîñòîðîíí³é ðóõ ó íàïðÿìêó ç Îáîëîí³
íà Ïîä³ë ÷åðåç ðåêîíñòðóéîâàíó Äí³ïðîâ-
ñüêó íàáåðåæíó. Çàâäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ íà
4 êì ñêîðîòèòè â³äñòàíü òà ÷àñ ðóõó. À îñü
÷åðåç çàòðèìêè ó ô³íàíñóâàíí³, íàñàìïåðåä
íåäîîòðèìàííÿ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó, Ìîñêîâñüêó ïëîùó, øâèäøå çà âñå,
çäàäóòü ëèøå â íàñòóïíîìó ðîö³.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, äëÿ ì³ñòà âàæ-
ëèâî çàâåðøèòè âñ³ ïåðåðàõîâàí³ îá’ºêòè —
ë³í³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ, Ìîñêîâñüêó ïëî-
ùó ³ íàñàìïåðåä Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé
ì³ñò òà ìåòðîïîë³òåí. “Òîìó ìè çâåðíåìîñÿ
ïî äîïîìîãó äî óðÿäó Óêðà¿íè, — çàçíà÷èâ
â³í. — Ñïîä³âàþñÿ íà ¿õíþ ï³äòðèìêó ³ ïî-
ðîçóì³ííÿ. Îòðèìàâøè êîøòè, çìîæåìî äî-
âåñòè ñïðàâó äî ê³íöÿ ³ çíà÷íî ïîë³ïøèòè ñè-
òóàö³þ íà ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ”
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О рім ре онстр ції лінії швид існо о трамвая, столиці потрібно ремонт вати 80 відсот ів дорі

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Перша частина ре онстр йованої лінії швид існо о трамвая майже о-
това. Одна презентацію заплан вали до Дня Незалежності. Правда,
ва они рс ватим ть по и що лише на о ремих ділян ах. Повністю
р х від риють після завершення робіт. Водночас столиці триває ре-
онстр ція дорі . Капітально о втр чання потреб є 80 відсот ів ма-
істралей. Попри е ономічні тр днощі, нинішньо о ро в місті відре-
монт ють Дніпровсь ий звіз, від риють двосторонній р х напрям
з Оболоні на Поділ.
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Áëàãîä³éíèêàì 
ïîäÿêóâàëè

Ñïîíñîðè òà îðãàí³çàòîðè áëàãîä³éíî¿ àê-
ö³¿ “Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ” îòðèìàëè ãðàìî-
òè çà ï³äòðèìêó òàëàíîâèòî¿ ñòîëè÷íî¿ ìî-
ëîä³. ¯õ óðî÷èñòî âðó÷èâ ïî÷åñíèé ïðåçè-
äåíò ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Äîáðîáóò ³ ºä-
í³ñòü”, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Íàãàäàºìî, 23 òðàâíÿ
öüîãî ðîêó ñèëàìè îðãàí³çàö³¿ íà ãîëîâíîìó
ìàéäàí³ ñòîëèö³ ðîçãîðíóëîñÿ ñïðàâæíº äè-
òÿ÷å ì³ñòå÷êî. Ïîä³ÿ â³äáóëàñü ó ðàìêàõ áëà-
ãîä³éíî¿ àêö³¿ “Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ”. Âîíà
æ îçíàìåíóâàëà çàâåðøåííÿ òâîð÷îãî êîí-
êóðñó òàëàíò³â, ÿêèé â³äáóâñÿ ó 20 ñïåö³àë³-
çîâàíèõ øêîëàõ-³íòåðíàòàõ äëÿ ä³òåé-³íâàë³-
ä³â ó âñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà. Êîíöåðò “Ç³ðêè
äàðóþòü íàä³þ” ñòàâ îô³ö³éíèì ïî÷àòêîì
âñåóêðà¿íñüêîãî òóðó “Çäîðîâà íàö³ÿ — çäî-
ðîâà Óêðà¿íà”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó 100 ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè

Ïðî ñîáàê 
ï³êëóþòüñÿ 
ïî-ºâðîïåéñüêè

Êàðäèíàëüíå ïîë³ïøåííÿ ñòàâëåííÿ äî
òâàðèí, ÿêèõ óòðèìóþòü ó ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ
òâàðèí” ó Áîðîäÿíö³, â³äçíà÷èëè ïðåäñòàâ-
íèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ç çàõèñòó òâà-
ðèí ç Í³ìå÷÷èíè òà Àâñòð³¿. Â³äâ³äàòè ïðè-
òóëîê ºâðîïåéñüêèõ ãîñòåé çàïðîñèëà ì³ñüêà
âëàäà ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó. “Çàâäÿêè Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãà
Äðîçäîâà — íîâèé äèðåêòîð Áîðîäÿíñüêîãî
ïðèòóëêó — òà ¿¿ êîìàíäà ïðîòÿãîì êîðîòêî-
ãî ÷àñó ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî ìîæóòü çðî-
áèòè òâåðäà ð³øó÷³ñòü ³ ëþáîâ äî òâàðèí. Ìè
çàëèøèëè ïðèòóëîê ó Áîðîäÿíö³ ç ïîçèòèâ-
íèìè åìîö³ÿìè, îñê³ëüêè ïîáà÷èëè ùàñëè-
âèõ ñîáàê, ÿêèõ óòðèìóþòü â ÷èñòîò³ ³ ïðî
ÿêèõ ï³êëóþòüñÿ ç ëþáîâ’þ”,— çàçíà÷èâ êî-
îðäèíàòîð ì³æíàðîäíî¿ çîîçàõèñíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ TIERHILFSWERK Êð³ñò³àí ßíà÷ ó ëèñ-
ò³ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó

Íàãîðîäà 
çíàéøëà ãåðîÿ

Ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè ªâãåí Ðîìà-
íåíêî îñîáèñòî âðó÷èòü “Çíàê ïîøàíè”
áðîíçîâîìó ïðèçåðó ×åìï³îíàòó ñâ³òó 2009
ðîêó ñåðåä âåòåðàí³â ³ç äçþäî Ìåñàáë³øâ³ë³
Íóãçàðó Ðåâàçîâè÷ó — æèòåëþ Ïîä³ëüñüêî-
ãî ðàéîíó. Öåðåìîí³ÿ â³äáóäåòüñÿ 16 ÷åðâíÿ
î 12.00 ãîäèí³ çà àäðåñîþ: Êîíòðàêòîâà ïëî-
ùà, 2, ê³ìí. 9. Îêð³ì òåïëèõ ñë³â, ïðîìîâ òà
ïîäÿê, ó ïðîãðàìó âêëþ÷åíî â³äåîïåðåãëÿä
íàéêðàùèõ ïîºäèíê³â Íóãçàðà Ìåñàáë³øâ³-
ë³. À âèõîâàíö³ ÊÄÞÑØ “Àðòåì”, ó ÿê³é
Íóãçàð Ðåâàçîâè÷ ïðàöþº òðåíåðîì-âèêëà-
äà÷åì, ïðîäåìîíñòðóþòü ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü
³ çäîáóò³ ï³ä ÷àñ íàïîëåãëèâèõ òðåíóâàíü
âì³ííÿ ó ïîêàçîâîìó äâîáî¿

Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñà Áàññà íàãîðîäæåíî îðäåíîì
êíÿçÿ Âîëîäèìèðà
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

13 ÷åðâíÿ Áëàæåíí³éøèé
Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð (Ñà-
áîäàí) çâåðøèâ îñâÿ÷åííÿ
õðàìó íà ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Àãàï³òà Ïå÷åðñüêîãî íà Òðî-
ºùèí³. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áî-
ãîñëóæ³ííÿ âëàäèêà çâåðíóâñÿ
äî â³ðÿí ç³ ñëîâàìè íàñòàíî-
âè òà íàãîðîäèâ îðäåíîì ð³â-
íîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëî-
äèìèðà ²² ñòóïåíÿ ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñà Áàññà, ÷è¿ìè êîøòàìè
áóëî âèãîòîâëåíî ³êîíîñòàñ
õðàìó. Òàêîæ àðõ³ïàñòèð íàãî-
ðîäèâ ãîëîâó Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè Þð³ÿ Çàõàðè÷å-
âà, ãîëîâó ïàðàô³ÿëüíî¿ ðàäè
õðàìó Ìàð³þ Ãðèãîðà òà ãî-
ëîâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäå-
ðàö³¿ õîêåþ Ìèõàéëà Öàðåí-
êà, êîòð³ äîëó÷èëèñÿ äî ñïî-
ðóäæåííÿ öåðêâè.

Äåðåâ’ÿíèé õðàì íà ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Àãàï³òà Ïå÷åð-
ñüêîãî íàëåæèòü ðåë³ã³éí³é
ãðîìàä³ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
“Âñåöàðèöÿ”, ÿêó íåâèïàäêî-
âî áóëî îáðàíî ïîêðîâèòåëü-
êîþ öüîãî ì³ñöÿ: çíà÷íà ÷àñ-
òèíà ìåøêàíö³â Òðîºùèíè —
ïåðåñåëåíö³ ç ×îðíîáèëüñüêî¿
çîíè. Áóä³âíèöòâî òèì÷àñîâî-
ãî äåðåâ’ÿíîãî õðàìó áóëî ðîç-
ïî÷àòî ó 2008 ðîö³. Ó ìàéáóò-
íüîìó ïëàíóþòü çâåñòè âåëè-
êèé êàì’ÿíèé õðàì.

“Íà Òðîºùèí³ ìåøêàþòü
ñîòí³ òèñÿ÷ êèÿí. Òå, ùî òóò
íå áóëî öåðêâè, çâ³ñíî, íå-
ïðèïóñòèìî. Òîìó ìè íàäàëè
ä³ëÿíêó çåìë³ é ñïðèÿëè ñïî-
ðóäæåííþ öüîãî õðàìó. Ñïî-

ä³âàþñÿ, ùî ëþäè ïîäîáð³øà-
þòü ³ çìîæóòü â³ä÷óòè Áîæó
áëàãîäàòü. Òîé ôàêò, ùî
çðàíêó éøîâ äîù, à ï³ñëÿ îñ-
âÿ÷åííÿ õðàìó çàñÿÿëî ñîí-
öå, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî öå

ì³ñöå º ñâÿòèì”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” Äåíèñ Áàññ,
ÿêèé â³äíèí³ º êàâàëåðîì
ïðàâîñëàâíîãî îðäåíà ð³âíî-
àïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäè-
ìèðà

Îñòàíí³ì ÷àñîì æîäíå áóä³âíèöòâî ó
ñòîëèö³ íå ïðîõîäèòü áåç ïðîòåñò³â íåâäî-
âîëåíèõ ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.
Ïðè÷îìó â áàãàòüîõ âèïàäêàõ æîäíî¿ çà-
ãðîçè ïîìåøêàííÿì íåìàº. Çîâñ³ì ³íøà
ñèòóàö³ÿ íàâêîëî çâåäåííÿ áàãàòîïîâåð-
õ³âêè íà âóëèö³ Þë³óñà Ôó÷èêà, ùî â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. Âæå âêîòðå ¿¿ îá-
ãîâîðèëè íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ çåìåëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Ïðîáëåìíó ä³ëÿíêó ó 2004 ðîö³ âèä³ëè-
ëè ï³ä çàáóäîâó ÒÎÂ “Åë³îí”. Ïðåäñòàâ-
íèê êîìïàí³¿ ñòâåðäæóº, ùî ç ì³ñöåâèìè
ìåøêàíöÿìè ïðîâåëè ï’ÿòü çóñòð³÷åé.
Óò³ì, äîìîâèòèñÿ ñòîðîíàì, ñõîæå, íå
âäàëîñÿ. Æèòåë³ ñóñ³äí³õ ï’ÿòè áóäèíê³â
ç³áðàëè ìàéæå 740 ï³äïèñ³â ç âèìîãîþ çà-
áîðîíèòè ðîáîòè.

“Áóëî ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà âè-
ÿâèëà, ùî òàì ñïðàâä³ äîâîë³ ñêëàäíà ãåî-
ëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ³ çñóâîíåáåçïå÷í³ ´ðóí-
òè. Ñóñ³äí³ áóäèíêè òà ñàì ñõèë ïîòðå-
áóþòü óêð³ïëåííÿ”,— ïîâ³äîìèâ ãîëîâà

êîì³ñ³¿ Îëåêñ³é ªâëàõ. Ó “Åë³îí³” êàæóòü,
ùî âæå ïðîâåëè îáñòåæåííÿ ³ áóäèíê³â,
³ ñõèëó òà ìàþòü åêñïåðòí³ âèñíîâêè. Íà
îáñòåæåííÿ ô³ðìà çàòðàòèëà 200 òèñÿ÷
ãðí. Ïðåäñòàâíèê çàáóäîâíèêà êàæå, ùî
çâèíóâà÷åííÿ ìåøêàíö³â åìîö³éí³ ³ ́ ðóí-
òóþòüñÿ íà íåáàæàíí³ âòðà÷àòè ì³ñöå äëÿ
ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â òà âèãóëó ñîáàê.
Ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ ñóñ³äàì çàáóäîâ-
íèê ìîæå íàäàòè ó ñâîºìó ìàéáóòíüîìó
4-ð³âíåâîìó ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó, ÿêèé
çàîäíî ³ óêð³ïèòü ñõèë.

“Âè ïîâèíí³ ïðîâåñòè ç ìåøêàíöÿìè
â³äêðèòå îáãîâîðåííÿ, ïîÿñíèòè ¿ì óñ³
ö³ ìîìåíòè óêð³ïëåííÿ, çà ÿê³ êîøòè âî-
íî áóäå ïðîâåäåíî, ïðî ïàðê³íã, ïðî áëà-
ãîóñòð³é ñóñ³äíüîãî ïàðêó òîùî. Â³çüì³òü
³ç ñîáîþ ïðîåêòóâàëüíèêà, ùîá â³í óñå
äîõ³äíî ðîçêàçàâ. Ïåâåí, ùî ç ëþäüìè
ìîæíà äîìîâèòèñü”,— êàæå ïàí ªâëàõ.
Çà éîãî ñëîâàìè, äîêè íå áóäå äîñÿãíó-
òî äîìîâëåíîñòåé, áóä³âíèöòâî íå ðîç-
ïî÷íóòü.

Íîíñåíñîì íàçâàëè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ñè-
òóàö³þ ùîäî ä³ëÿíêè íà âóëèö³ Ïàâëà
Óñåíêà, 3-à. ¯¿ ó 2003 ðîö³ ï³ä çâåäåííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó ï³ä ÷àñ àóêö³îíó ïðè-
äáàâ ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”. Òà âèÿâèëîñÿ,
ùî ó ä³ëÿíêè óæå º “õàçÿ¿”, ùîïðàâäà, áåç
æîäíèõ äîêóìåíò³â. Çåìëþ, ïðèäáàíó áó-
ä³âåëüíèêîì, ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ îáëþáó-
âàëè ï³ä ñòîÿíêó àâòîìîá³ë³â. Íà ïðîõàí-
íÿ ¿õ ðàéîííèé ïàðêñåðâ³ñ âçàãàë³ îáëàø-
òóâàâ òàì ïàðêîâêó.

“Êè¿âì³ñüêáóä” çàïëàòèâ ì³ñòó çà ä³-
ëÿíêó, ñïëà÷óº ïîäàòêè çà çåìëþ, íà-
òîì³ñòü íå ìîæå ðîçïî÷àòè áóä³âíèö-
òâî, õî÷à ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîâí³-
ñòþ ãîòîâà. Òèì ÷àñîì íà ä³ëÿíö³ çàáó-
äîâíèêà ïàðêóâàëüíèêè çàðîáëÿþòü
ãðîø³. Ñóïåðå÷êó ðîçãëÿíóëè ó ñóä³, ³
ïðåäñòàâíèêè Ôåì³äè ï³äòâåðäèëè ïðà-
âà “Êè¿âì³ñüêáóäó”, ïðîòå äëÿ íåâäîâî-
ëåíèõ öå íå àðãóìåíò. Íàïðèê³íö³ òðàâ-
íÿ ìåøêàíö³ çâåðíóëèñÿ äî Êè¿âðàäè,
àáè âçàãàë³ ñêàñóâàòè ðåçóëüòàòè àóê-
ö³îíó. “Íà ìîþ äóìêó, ìè ïîâèíí³ ï³ä-
òðèìàòè âëàñíèêà. Àäæå êîìïàí³ÿ âçÿ-
ëà ó÷àñòü ó íåïðîñòîìó àóêö³îí³, ïåðå-
ìîãëà ³ çà ñâî¿ ãðîø³ ä³ñòàëà ãîëîâíèé
á³ëü. ßêùî òàê ï³äå íàäàë³ ³ áóäü-õòî
çìîæå îñêàðæóâàòè ïðàâî âëàñíîñò³, í³-
õòî íå çàõî÷å êóïóâàòè çåìëþ”,— ââà-
æàº ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
Àíäð³é Òàðíîïîëüñüêèé. Â³äòàê Êè¿â-
ðàäà ï³äòðèìàº çàêîííîãî âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Ïðîô³ëüíîìó óïðàâ-
ë³ííþ äîðó÷èëè íàïðàöþâàòè ìåõàí³çì
çàõèñòó äîáðîñîâ³ñíèõ âëàñíèê³â òà
îðåíäàð³â çåìë³

Êè¿âðàäà çàõèñòèòü 
çàêîííîãî âëàñíèêà
Íà ÷óæ³é çåìë³ ìåøêàíö³ îáëàøòóâàëè 
ïàðêóâàëüíèé ìàéäàí÷èê
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Напри інці мин ло о місяця до Київради зверн лися з незвичним
проханням — деп татів просять фа тично при рити самозахват
землі. У 2003 році ХК "Київмісь б д" на а ціоні придбала земель-
н ділян . Гроші заплачено, прое ти отові, але б д вати омпанія
не може. На придбаном наділі місцеві меш анці облашт вали пар-
вальний майданчи і тепер просять с ас вати рез льтати а ціо-

н . Деп тати підтрим ють заб довни а. Зовсім протилежна сит -
ація щодо зведення висот и на в лиці Ф чи а. Там заб довни м -
сить домовитися з с сідами, іна ше б д вати йом не дозволять.
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ 

Ãàíí³ Ãåðìàí
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий висловив співч ття
народном деп татові У раїни

ГАННІ ГЕРМАН
зв'яз з тра ічною за ибеллю її сина.

“Прийміть найщиріші співч ття зв'яз з
тра ічною за ибеллю Вашо о сина. Це д же
тяж о й боляче, оли із життя йд ть діти в
молодом та віт чом віці.
Нія і слова співч ття не мож ть зменшити

ір от втрати власної дитини. Я розділяю
Ваше бать івсь е оре та т ж разом з
Вами”, – йдеться співч тті Київсь о о
місь о о олови.

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ
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Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

×îìó ëþäè á³äí³øàþòü,
³ ÿê óíèêíóòè 
áåçãðîø³â’ÿ?

— Ïðîáëåìà
á³äíîñò³ ëþ-
äåé â íàø³é
êðà¿í³ ïî-
â’ÿçàíà íå òàê
ç åêîíîì³÷íè-
ìè íåãàðàçäà-
ìè, ÿê ç äîì³-
íóâàííÿì çà-
ëèøê³â ïîñò-
ð à ä ÿ í ñ ü ê î ¿
ìåíòàëüíîñò³,
ÿêà ôîðìóâà-
ëàñÿ á³ëüø ÿê
ñ³ì äåñÿòèð³÷.
Ìàþ íà óâàç³
ñòåðåîòèï, ùî ïðî ãðîø³ äóìàòè íåêðàñè-
âî. Ñêàæ³ìî, àìåðèêàíö³ çàâæäè áóëè ïå-
ðåêîíàí³: ïðî âëàñíå çáàãà÷åííÿ äáàòè íå
ëèøå íå ñîðîìíî — öå ñë³ä ðîáèòè ìàéæå
ïîâñÿê÷àñ. À ðàäÿíñüêîãî ãðîìàäÿíèíà
â÷èëè, ùî ãð³øìè ïåðåéìàòèñÿ íå âàðòî,
ïîòð³áíî æèòè ñêðîìíî, íå âèñòàâëÿòè ñâî-
¿õ äîñÿãíåíü. Öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî â íà-
øèõ ëþäåé íèçüêà ìîòèâàö³ÿ ùîäî ãðî-
øåé, âêîð³íèëèñÿ ñóìí³âè ó ñâî¿é ïðîôå-
ñ³éí³é ñïðîìîæíîñò³. Ùå îäí³ºþ ç ïðîá-
ëåì, ùî âèçíà÷àº ïîâåä³íêó ëþäåé ÿê ïî-
ñåðåäí³õ ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ, º
ðåë³ã³éíèé ôàêòîð. Íàïðèêëàä, ó êàòîëè-
öèçì³ òà ïðàâîñëàâ’¿ äîâîë³ íåãàòèâíå ñòàâ-
ëåííÿ äî çàìîæíîñò³ é áàãàòñòâà: â³ðÿíè
ïîâèíí³ æèòè ñêðîìí³øå, íå ïåðåéìàòèñÿ
ìàòåð³àëüíèìè áëàãàìè, ìåíøå ïðèä³ëÿòè
óâàãè îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàííþ. Òîáòî çà
òåáå çðîáèòü ñïðàâè ³ ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìè
öåðêâà, ÿêà ìàº ðåãóëþâàòè æèòòÿ öèõ
õðèñòèÿí. À îñü ó ïðîòåñòàíòèçì³, ùî äî-
ì³íóº â íèçö³ âèñîêîðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³-
òó òà â ÿêèõ áóëî âèáóäîâàíî êëàñè÷íèé
êàï³òàë³çì, âñå ³íàêøå. ßêùî ïðèãàäàòè ³ñ-
òîð³þ, òî êàï³òàë³çì ó ÷èñòîìó âèãëÿä³ çà-
ïðîâàäèëè Ãîëëàíä³ÿ, äå ïåðåâàæàâ ïðî-
òåñòàíòèçì, Àíãë³ÿ, ïðåäñòàâëåíà àíãë³êàí-
ñüêîþ öåðêâîþ, ùî º áëèæ÷îþ äî ïðîòåñ-
òàíòèçìó, ³, çâ³ñíî æ, Àìåðèêà. Îñòàííÿ º
êëàñíè÷íèì âò³ëåííÿì ïðîòåñòàíòñüêî¿
åòèêè. Òóò âèáóäóâàíî âñå çà òàêîþ ñõå-
ìîþ: á³ëüøå ðîáèø — á³ëüøå îòðèìóºø.
Ñåíñîì æèòòÿ çà ö³ºþ êîíöåïö³ºþ º 
ïðàöÿ.

Ùîá äîñÿãòè óñï³õó, íå òðåáà áîÿòèñÿ
äóìàòè ïðî ãðîø³. Ñë³ä ÷àñò³øå ¿õ òðèìà-
òè â ðóêàõ, çíàòè, ÿê ó âàñ âèáóäóâàíèé
äåíü. ª çàë³çíå ïðàâèëî â á³çíåñ³ — 20/80.
Íàïðèêëàä, 20 àêòèâ³â áóäü-ÿêî¿ êîìïàí³¿
çàáåçïå÷óº 80 % ¿¿ ïðèáóòê³â. Ïåðåíåñ³òü öå
ó ñâîº æèòòÿ: âèçíà÷òå íàéåôåêòèâí³øó
ñôåðó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ é âèòðà÷àéòå íà íå¿
íå ìåíøå, í³æ 20 % ÷àñó. Êîëè âè çíàºòå,
ùî â³äïî÷èíîê á³ëÿ òåëåâ³çîðà í³÷îãî íå
ïðèíîñèòü, âè ïðîñòî âèêðåñëþºòå éîãî ç³
ñâîãî æèòòÿ. Íàòîì³ñòü ÷èòàííÿ åêîíîì³÷-
íî¿ ë³òåðàòóðè äàº ïëîäè. Êð³ì òîãî, í³÷î-
ãî íå ðîá³òü áåçïëàòíî. Äóìàéòå á³ëüøå ïðî
ãðîø³, ³ âîíè ïî÷íóòü âàñ çíàõîäèòè. Çâ³ñ-
íî æ, ïîòð³áíî òðèìàòè áàëàíñ òà íå êè-
äàòèñÿ ó êðàéíîù³
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“Çîëîòèé” ÷àñ äëÿ 
³íâåñòèö³é
Åêñïåðòè ðàäÿòü âêëàäàòè êîøòè â äîðîãîö³íí³ 
ìåòàëè òà àêö³¿

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За альна тенденція динамі и
офіційно о рс амери ан-
сь о о долара протя ом мин -
ло о тижня з 9 до 12 червня —
зниження отир вань. Та ,
9 червня, вівторо , рс ста-
новив 761,19 рн/$100, на-
ст пно о дня зменшення ста-
новило вже 0,18 рн. У четвер
рс б ло зафі совано на по-

значці 761 рн/$100. У п’ятни-
цю мало місце йо о незначне
підвищення до познач и
761,03 рн/$100.

Валютний рино
порин в літню спляч

Íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó êóï³âë³ äîëàð³â
ÑØÀ íà ïî÷àòêó òèæíÿ êóðñ ñòàíîâèâ
761,61 ãðí/$100. Çðîñòàííÿ â ñåðåäó ïî-
ð³âíÿíî ç ð³âíåì ïîïåðåäíüîãî äíÿ ñòà-
íîâèëî 0,14 ãðí. Ó ÷åòâåð ñòàëîñÿ ºäè-
íå çà òèæäåíü çìåíøåííÿ — 3,75 ãðí.
Ïåðåá³ã ïîä³é íà âàëþòíîìó ðèíêó, ïî-
ïðè íåçíà÷í³ êîëèâàííÿ, âñå æ çàê³í-
÷èâñÿ ï³äâèùåííÿì — 761,72 ãðí/$100.

Êóðñ ïðîäàæó àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè
ó â³âòîðîê, 9 ÷åðâíÿ, ñòàíîâèâ 765,98
ãðí/$100. Öå â³äïîâ³äàëî äèíàì³ö³ íà
ðèíêó êóï³âë³. Çðîñòàííÿ â ñåðåäó ñòà-
íîâèëî 0,26 ãðí. Ó ÷åòâåð ìàëî ì³ñöå
çìåíøåííÿ êóðñó ç ïîçíà÷êè 766,25
ãðí/$100 äî 764 ãðí/$100, â àáñîëþòíî-
ìó åêâ³âàëåíò³ — 2,24 ãðí. Ó ï’ÿòíèöþ
êóðñ ñòàíîâèâ 765,72 ãðí/$100.

Òàêà äèíàì³êà ñïðè÷èíåíà òðàäèö³é-
íèì ñåçîíîì â³äïóñòîê, êîëè íàñåëåí-
íÿ çáóâàº äîëàðè, çáèðàþ÷èñü íà â³äïî-
÷èíîê. Òîìó áàíêè íàðàç³ íàìàãàþòüñÿ
ãðàòè íà ïîíèæåíí³ êóðñó, ñêóïîâóþ÷è
âàëþòó çàäåøåâî. Âæå âîñåíè ï³ñëÿ ï³ä-
âèùåííÿ êóðñó äîëàðà âîíè çíîâó çà-
ðîáëÿòèìóòü íà ð³çíèö³ êóðñó. Àäæå ïî-
ïèò íà âàëþòó çðîñòå.

Íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó íà ìèíó-
ëîìó òèæí³ ðîçðàõóíêè “Íàôòîãàçó” ç
“Ãàçïðîìîì” íå äóæå âïëèíóëè íà êî-
ëèâàííÿ êóðñó äîëàðà. Îäíàê ì³æáàí-
ê³âñüêèé äîëàð òðîõè çð³ñ ó ö³í³. Îñê³ëü-
êè ïåðåäóìîâ äëÿ êóðñîâèõ êîëèâàíü
íàðàç³ íåìàº, âæå íà öüîìó òèæí³ äè-
íàì³êà ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð çàëèøàòè-
ìåòüñÿ ñòàá³ëüíîþ òà ðóõàòèìåòüñÿ â á³ê
çíèæåííÿ.

9 ÷åðâíÿ îô³ö³éíèé êóðñ ºâðîïåéñüêî¿
âàëþòè â Óêðà¿í³ ñòàíîâèâ 1079,139
ãðí/100 ºâðî. Íàñòóïíîãî äíÿ â³í áóâ
âæå íà íèæ÷îìó ð³âí³ — 1061,293
ãðí/100 ºâðî. Â ÷åòâåð â³äáóëàñÿ äèíà-
ì³êà íà çðîñòàííÿ — 1073,162 ãðí/100
ºâðî. Â ï’ÿòíèöþ, 12 ÷åðâíÿ, êóðñ ñòà-
íîâèâ 1063,082 ãðí/100 ºâðî, ùî íà
10,08 ãðí ìåíøå ïîð³âíÿíî ç ð³âíåì ïî-
ïåðåäíüîãî äíÿ.

Êóðñ êóï³âë³ ºâðî â Óêðà¿í³ â³äïîâ³-
äàâ äèíàì³ö³ îô³ö³éíîãî êóðñó. Òàê, ó
â³âòîðîê, 9 ÷åðâíÿ, â³í ñòàíîâèâ 1056,39
ãðí/100 ºâðî. Íàñòóïíîãî äíÿ ìàëî ì³ñ-
öå ï³äâèùåííÿ äî ð³âíÿ 1066,13 ãðí/100
ºâðî. Â ñåðåäó â³í çìåíøèâñÿ íà 17,13
ãðí äî ïîêàçíèêà 1049,000 ãðí/100 ºâ-
ðî. Â ï’ÿòíèöþ ºâðîïåéñüêó âàëþòó êó-
ïóâàëè äåùî äîðîæ÷å, í³æ ó â³âòîðîê.
Êóðñ ïðîäàæó ºâðîïåéñüêî¿ âàëþòè íà
ãîò³âêîâîìó ðèíêó â Óêðà¿í³ 9 ÷åðâíÿ
ñòàíîâèâ 1076,73 ãðí/100 ºâðî. Íàñòóï-
íîãî äíÿ, â ñåðåäó, â³í çð³ñ íà 5,9 ãðí
³ ñòàíîâèâ óæå 1082,63 ãðí/100 ºâðî. Ó
ï’ÿòíèöþ êóðñ çàêð³ïèâñÿ íà ïîçíà÷ö³
1081,29 ãðí/100 ºâðî.

Îòæå, ö³íà ºâðî íà ãîò³âêîâîìó ðèí-
êó äåùî çíèçèëàñÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ïî-
êàçíèêàìè ïîçàìèíóëîãî òèæíÿ. Åêñ-
ïåðòè íàçèâàþòü öå ñïåêóëÿö³ÿìè, àäæå
íèçüêà ö³íà ºâðî íà ôîí³ ïîäîðîæ÷àí-
íÿ äîëàðà ìàº íåïðèðîäíèé âèãëÿä. Íà-
äàë³ î÷³êóþòü, ùî êóðñ ºâðî íà ãîò³â-
êîâîìó ðèíêó âèð³âíÿºòüñÿ.

Êóðñ ºâðî íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó
÷åðåç ïðèâ’ÿçêó äî äîëàðà íåïîì³òíî ïî-
õèòíóâñÿ. Çá³ëüøåííÿ ö³íè äîëàðà ï³ä-
øòîâõíóëî âãîðó ³ ºâðîâàëþòó. Îäíàê
óæå íà öüîìó òèæí³ ìîæíà î÷³êóâàòè,
ùî ðèíîê îñòàòî÷íî çàñïîêî¿òüñÿ òà îð³-
ºíòóâàòèìåòüñÿ íà ïîçèòèâí³ íîâèíè
ùîäî ÷åðãîâîãî òðàíøó êðåäèòó ÌÂÔ.

Золото та а ції дещо
втратили вазі

Íàðåøò³ ñòàá³ë³çàö³ÿ íà âàëþòíîìó
ðèíêó ïîçíà÷èëàñÿ ³ íà ðèíêó äîðîãîö³í-
íèõ ìåòàë³â. Òàê, âàðò³ñòü çîëîòà äåùî
çíèçèëàñÿ ïðîòÿãîì ìèíóëî¿ òîðãîâåëü-
íî¿ ñåñ³¿. Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü çäåøåâ-
ëåííÿ çîëîòà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Òîìó
íàðàç³ íàéîïòèìàëüí³øèé ÷àñ äëÿ âêëà-
äàííÿ êîøò³â ó “áëàãîðîäíèé ìåòàë”,
àäæå âæå âîñåíè éîãî âàðò³ñòü çðîñòå.

Äî ñåðåäèíè ìèíóëîãî òèæíÿ ³íäåêñ
ÏÔÒÑ çðîñòàâ, îäíàê ó ÷åòâåð çíà÷åí-
íÿ ³íäåêñó çíèçèëîñÿ îäðàçó íà 40 ïóíê-
ò³â. Òàê ðèíîê â³äðåàãóâàâ íà íåñòàá³ëü-
í³ñòü ñâ³òîâèõ òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â, ùî áóëî ñïðè÷èíåíî ÷åðãîâèì
çðîñòàííÿì ö³í íà íàôòó. Êð³ì òîãî,
çíèæåííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ ïîçíà÷è-
ëîñÿ íà î÷³êóâàííÿõ ³íâåñòîð³â. Îñòàí-
í³ çàéíÿëè âè÷³êóâàëüíó ïîçèö³þ òà íå
ïîñï³øàþòü âêëàäàòè êîøòè â óêðà¿í-
ñüê³ àêö³¿. Âò³ì, ç ï³äâèùåííÿì ä³ëîâî¿
àêòèâíîñò³ âîñåíè öüîãî ðîêó òà ïîë³ï-
øåííÿì ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â
ö³íè íà óêðà¿íñüê³ àêö³¿ ñòð³ìêî ïî÷-
íóòü çðîñòàòè. Òîìó âêëàäàííÿ êîøò³â
â àêö³¿ çìîæå âèïðàâäàòè ñåáå â êîðîò-
êîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.

Тиждень розпочався
зі спо ою

Ó÷îðà íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó äîëàðè â
îáì³ííèêàõ êóïóâàëè çà êóðñîì 762,000
ãðí/$100, à ïðîäàâàëè — 766,000
ãðí/$100. Òîáòî æîäíèõ çì³í íå â³äáó-
ëîñÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ñåðåäí³ì çíà÷åí-
íÿì êóðñó ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð, ùî âñòà-
íîâèâñÿ íàïåðåäîäí³. Âîäíî÷àñ ñåðåä-
í³é êóðñ êóï³âë³ ºâðî â êè¿âñüêèõ áàí-
êàõ ñòàíîâèâ 1060,000 ãðí/100 ºâðî, ùî
íà 0,5 % äåøåâøå, í³æ ïîçàâ÷îðà, ïðî-
äàæó — 1074,000 ãðí/100 ºâðî, ùî òà-
êîæ äåùî äåøåâøå. Òîðãè íà ì³æáàí-
êó â÷îðà ðîçïî÷àëèñÿ òà áóëè â ä³àïà-
çîí³ 762,200—764,600 ãðí/$100. Òîðãè
ùîäî ºâðî ïðîõîäèëè â ä³àïàçîí³
1056,100—1059,800 ãðí/100 ºâðî

Íå ñîðîìòåñÿ
äóìàòè ïðî
ãðîø³!

Печерсь а районна
місті Києві рада
повідомляє,

що чер ова дев'ята сесія
районної ради V с ли ання

починає свою робот
25 червня 2009 ро о 16.00

приміщенні районної ради
за адресою:

в л. С ворова, 15.
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про надання адресної матеріальної допомоги
окремим категоріям малозахищених верств

населення м. Києва в зв’язку з регулюванням
цін на хліб і хлібобулочні вироби у першому

кварталі 2009 року

Розпорядження № 573 від 15 травня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 17.07.2008 № 15/15 “Про ситуацію в хлібобулочній галузі м. Києва”, в зв’язку з регулюванням цін на
хліб і хлібобулочні вироби та з метою посилення соціального захисту окремих категорій малозахищених
верств населення м. Києва, у межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Íàäàòè àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìî-
ãó çà ïåðøèé êâàðòàë 2009 ðîêó ó ðîçì³ð³
45 ãðí îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü íà îáë³êó â îðãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ òà Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-
¿íè ÿê îäåðæóâà÷³ ïåíñ³¿, äîïîìîãè òà êîì-
ïåíñàö³¿, à ñàìå:

— êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà íåïðàöþþ÷èõ
ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äåðæàâíî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïî-
ìîãó ³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà òà ä³òÿì-³íâà-
ë³äàì”, ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äî-
ïîìîãè ÿêèõ íå ïåðåâèùóº ðîçì³ðó äâîõ ç
ïîëîâèíîþ ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ
îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü;

— îñîáàì, ÿê³ îòðèìóþòü äåðæàâíó ñî-
ö³àëüíó äîïîìîãó, îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü
ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì â³äïîâ³äíî
äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³-
àëüíó äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü ïðà-
âà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì”;

— îäèíîêèì ìàòåðÿì, ÿêèì ïðèçíà÷åíî
äåðæàâíó äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó ñ³ì’ÿì
ç ä³òüìè”;

— ìàëîçàáåçïå÷åíèì, â òîìó ÷èñë³ áà-
ãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, ÿêèì ïðèçíà÷åíî äåð-
æàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó, â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó
äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì”;

— ìàëîçàáåçïå÷åíèì îñîáàì, ÿê³ ïðî-
æèâàþòü ðàçîì ç ³íâàë³äîì ² ÷è ²² ãðóïè
âíàñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó, ÿêèé çà âèñ-
íîâêîì ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ìåäè÷íîãî çà-
êëàäó ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ñòîðîííüîãî
äîãëÿäó, òà îäåðæóþòü ùîì³ñÿ÷íó ãðîøî-
âó äîïîìîãó íà äîãëÿä çà íèì çã³äíî ç ïî-
ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
02.08.2000 ¹ 1192 “Ïðî íàäàííÿ ùîì³-
ñÿ÷íî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷å-
í³é îñîá³, ÿêà ïðîæèâàº ðàçîì ç ³íâàë³äîì

² ÷è II ãðóïè âíàñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ðîçëà-
äó, ÿêèé çà âèñíîâêîì ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿
ìåäè÷íîãî çàêëàäó ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî
ñòîðîííüîãî äîãëÿäó, íà äîãëÿä çà íèì”;

— íåïðàöþþ÷èì ïðàöåçäàòíèì îñîáàì,
ÿê³ îòðèìóþòü ùîì³ñÿ÷íó êîìïåíñàö³éíó
âèïëàòó ïî äîãëÿäó çà ³íâàë³äîì ² ãðóïè,
à òàêîæ çà ïðåñòàð³ëèì, ÿêèé äîñÿã 80-ð³-
÷îãî â³êó, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26.07.96 ¹ 832 “Ïðî
ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â äåðæàâíî¿ äîïîìîãè
îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí”;

— ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ îòðèìóþòü
êîìïåíñàö³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.04.2004 ¹ 558
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðèçíà÷åí-
íÿ ³ âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ ô³çè÷íèì îñî-
áàì, ÿê³ íàäàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè”;

— ³íøèì ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ çà ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç âè-
ð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íàäàííÿì
ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìî-
ãè ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ ì.
Êèºâà â çâ’ÿçêó ç ðåãóëþâàííÿì ö³í íà
õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âè-
ïëàòó àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çà
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³
ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064:

— çà ïåðøèé êâàðòàë 2009 ðîêó â ñóì³
18 959,5 òèñ. ãðí îñîáàì, çàçíà÷åíèì ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ;

— àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìà-
ëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ íà õë³á
³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè çà 2008 ð³ê, ÿêà ç ïî-
âàæíèõ ïðè÷èí íå áóëà íèìè îòðèìàíà, â
ñóì³ 287,4 òèñ. ãðí.

Про визнання такими, що втратили чинність,
розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 02.07.2002 № 1292 та від

17.07.2006 № 1055

Розпорядження № 592 від 19 травня 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повнова(
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змі(
нами і доповненнями), з метою приведення нормативно(правових актів виконавчого органу Київської місь(
кої ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до законодавства України, в межах функ(
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: 

â³ä 02.07.2002 ¹ 1292 “Ïðî ðåãóëþâàí-
íÿ ãðàíè÷íèõ òîðãîâåëüíèõ íàäáàâîê (íà-
ö³íîê) íà ë³êàðñüê³ çàñîáè ³ âèðîáè ìåäè÷-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ”, çàðåºñòðîâàíå â Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
11.07.2002 çà ¹ 51/434; 

â³ä 17.07.2006 ¹ 1055 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02.07.2002
¹ 1292”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 21.07.2006 çà
¹ 21/726.

2. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáóâàº ÷èííîñò³ ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

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

Голова
Л. Черновець ий

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Ïåíñ³éíîãî
ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ íàäàòè ñïèñêè
îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãàíàõ
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè (ïðèçíà÷åííÿ
³ âèïëàòó ïåíñ³é ÿêèì ïåðåäàíî çã³äíî ç
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 02.11.2006 ¹ 1522 “Ïðî ïåðåäà÷ó îð-
ãàíàì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ôóíêö³é
ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåíñ³é äåÿêèì êà-
òåãîð³ÿì ãðîìàäÿí”), çà ôîðìîþ, âñòàíîâ-
ëåíîþ â äîäàòêó 2 äî Ïîðÿäêó âèïëàòè
ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè çà çãîäîþ
ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè ÷å-
ðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðàõóíêè ó áàíêàõ, çàòâåð-
äæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 1999 ð. ¹ 1596 “Ïðî
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ñòàòò³ 3 Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 4 ëèïíÿ 1998 ðî-
êó ¹ 734”.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî àäðåñíà ìàòåð³àëü-
íà äîïîìîãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà-
÷åíà ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüî-
ãî ïðè÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí
âèïëà÷óºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïî-
ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é

ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ
âðàõóâàòè òå, ùî ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íå
âèïëà÷óºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà
ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³, à îñîáàì,
ÿê³ îäíî÷àñíî ìàþòü ïðàâî íà âèïëàòó
ïåíñ³¿, äîïîìîãè àáî êîìïåíñàö³¿, íàäàº-
òüñÿ îäíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà. Ïðè öüî-
ìó ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè âêëþ÷àº ðîç-
ì³ð îñíîâíî¿ ïåíñ³¿, ïåíñ³þ çà îñîáëèâ³
çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ, à òàêîæ ³íø³ íàä-
áàâêè, äîïëàòè, â òîìó ÷èñë³ äîïëàòè ³í-
äåêñàö³¿, òà ï³äâèùåííÿ çã³äíî ç çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про порушення перед Головою Верховної 
Ради України клопотання про нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України

Карпюк Галини Іванівни
Рішення Київської міської ради № 630/630 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер(
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216(ІУ “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðî-
äæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Êàðïþê Ãàëèíè ²âàí³âíè —
â÷èòåëÿ ãåîãðàô³¿ Óêðà¿íñüêîãî ãóìàí³òàð-
íîãî ë³öåþ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çà âàãî-
ìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïå-
äàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíà-
ë³çì, àêòèâíó ãðîìàäñüêó ðîáîòó.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå êëî-
ïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðà-
ìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Êàðïþê
Ãàëèíè ²âàí³âíè — â÷èòåëÿ ãåîãðàô³¿
Óêðà¿íñüêîãî ãóìàí³òàðíîãî ë³öåþ Êè¿â-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà íàïðàâèâøè éîãî Ãî-
ëîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Про передачу у приватну власність земельної
ділянки громадянину Погорєлову 
Сергію Вікторовичу для ведення 

індивідуального садівництва 
у пров. Бердянському, 9 у Шевченківському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 718/718 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле(
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ïîãîðºëîâó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà ó
ïðîâ. Áåðäÿíñüêîìó, 9 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïîãîðºëîâó
Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà ó
ïðîâ. Áåðäÿíñüêîìó, 9 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïîãîðºëîâó Ñåðã³þ Â³ê-
òîðîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 30.06.2005 ¹ 19-5198, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 29.11.2004 ¹ 9733, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 25.07.2005 ¹ 06-6-25/4242.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання військовій частині 3030 
земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації будівель і споруд військової
частини на вул. Притисько=Микільській, 4 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 667/667 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що(
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³éñüêî-
â³é ÷àñòèí³ 3030 äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³éñüêîâî¿
÷àñòèíè íà âóë. Ïðèòèñüêî-Ìèê³ëüñüê³é,
4 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 3030 Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 1,09 äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³éñüêîâî¿ ÷àñ-
òèíè íà âóë. Ïðèòèñüêî-Ìèê³ëüñüê³é, 4 ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ãà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ òà ñïî-
ðóäè (íàêàç íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ï³â-
í³÷íîãî òåðèòîð³àëüíîãî êîìàíäóâàííÿ ÂÂ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 19.06.2002 ¹ 162, àêò
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 12.09.2002).

3. Â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 3030:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008
¹ 16/16 òà â³ä 30.10.2008 ¹ 561/561).

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 23.10.2006 ¹ 19-8872, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 26.01.2006 ¹ 06-6-
25/7386, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 27.10.2005 ¹ 22-
3225/35, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 06.12.2005 ¹ 8920, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 03.12.2007
¹ 05-2317.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-

íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñòàðå ìèñòåöòâî ó íîâîìó ñâ³ò³

Міжнародн вистав с часно о
мистецтва, що ожні два ро и
відб вається Венеції, вважають
однією з найавторитетніших сві-
тових подій цій сфері. Участь
Венеціансь ій бієнале для с -

часно о х дожни а є питанням
престиж .

За альні тенденції
Íà öüîãîð³÷íó âèñòàâêó ïðåäñòàâíèêè ñâ³-

òîâî¿ àðò-ñï³ëüíîòè ïîêëàäàëè âåëèê³ íàä³¿.
Öå æ ïåðøà âåëèêà ïîä³ÿ ç ïî÷àòêó ãîðå-
çâ³ñíî¿ êðèçè, ³ âñ³ì áóëî ö³êàâî, ÿê âîíà ïî-
çíà÷èòüñÿ íà ÿêîñò³ âèñòàâêè. Äåõòî î÷³êó-
âàâ, ùî íà ïðîòèâàãó â’ÿëîìó ìèñòåöòâó
îñòàíí³õ ðîê³â ç’ÿâèòüñÿ “íîâèé àâàíãàðä”,
ÿêèé ïîâåðíå â íîâîìó íàïðÿìêó âåñü ñâ³-
òîâèé àðò-ïðîöåñ. Àëå ðàäèêàëüíèõ çì³í,
ñóäÿ÷è ç íèí³øíüî¿ á³ºíàëå, ó ñó÷àñíîìó
ìèñòåöòâ³ ïîêè ùî íå ñòàëîñÿ. Îäíàê íà çà-
ãàëüíîìó ôîí³ ïîì³òí³ äåÿê³, õî÷ ³ íåâåëè÷-
ê³, àëå ïîêàçîâ³ çðóøåííÿ. Íàïðèêëàä, ñõëè-
íóëà õâèëÿ ³íòåðåñó äî ñîö³àëüíî¿ äîêóìåí-
òàë³ñòèêè ÿê ôîðìè “ïîë³òè÷íîãî” ìèñòåö-
òâà, îñîáëèâî ïîïóëÿðíîãî çà ê³ëüêà îñòàí-
í³õ ðîê³â. Öå é íå äèâíî, àäæå òàêå ìèñòåö-
òâî áàãàòî â ÷îìó áóëî “çàìîâëåííÿì” íî-
âî¿ õâèë³ ãëîáàë³çàö³¿, ³ êîëè âîíà ñõëèíóëà,
òî çàáðàëà ç ñîáîþ é óñ³ ò³ íåñê³í÷åíí³ òóï-
öþâàííÿ íà íèâ³ ãåíäåðà, ðàñè ³ â³÷íèõ çà-
ãðàâàíü ç ³ñëàìîì.

Ùå îäíà ïîêàçîâà ðèñà ñüîãîäí³øíüî¿ á³-
ºíàëå — ïåâíå çíèæåííÿ ³íòåðåñó äî òåì-
ïîðàëüíèõ ìåä³à, òîáòî äî â³äåîàðòó. Õóäîæ-
íèêè ïåðåîð³ºíòóâàëèñÿ íà “â³ä÷óòí³ø³”
ôîðìè ðåïðåçåíòàö³¿, ³ íèí³ â åêñïîçèö³ÿõ
äîì³íóþòü ñïðîáè ñòâîðåííÿ ïåâíî¿ àòìî-
ñôåðè øëÿõîì êîìá³íóâàííÿ ð³çíèõ àðò-
îá’ºêò³â, åëåìåíò³â â³äåî, àóä³î³íñòàëÿö³é ³ç
çàëó÷åííÿì ð³çíîìàí³òíèõ ³ íàéíåñïîä³âàí³-
øèõ çàïàõ³â òîùî.

К раторсь а онцепція
і прое т в “Арсеналі”

Ó êîæíî¿ á³ºíàëå º ñâ³é êóðàòîð (êîì³-
ñàð), ùî ñòâîðþº êîíöåïò, íà êîòðîãî ïî-
âèíí³ îð³ºíòóâàòèñÿ íå ëèøå ïðîåêò â “Àð-
ñåíàë³”, à é óñ³ íàö³îíàëüí³ ïàâ³ëüéîíè. Öüî-
ãî ðàçó ï³ñëÿ ñåð³¿ ³íòðèã íàâêîëî ïîñòàò³
ìèíóëîãî êóðàòîðà âèñòàâêè Ðîáåðòà Ñòîð-
ðà ãîëîâîþ á³ºíàëå íåñïîä³âàíî ñòàâ 45-ð³÷-
íèé Äàí³åëü Á³ðíáàóì — ñêàíäèíàâñüêèé
êóðàòîð ³ òåîðåòèê, àâòîð áàãàòüîõ ðîá³ò ïðî
ñó÷àñíå ìèñòåöòâî, îäèí ³ç êóðàòîð³â íåùî-
äàâíüî¿ Ìîñêîâñüêî¿ á³ºíàëå. Á³ðíáàóì îá-
ðàâ äëÿ Âåíåö³àíñüêî¿ á³ºíàëå òåìó “Ñòâî-
ðþþ÷è ñâ³òè”, êîòðà îñîáëèâî íå íàäèõàëà
ó÷àñíèê³â âèñòàâêè. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíó-
ëîð³÷íîþ òåìîþ (“Ïëàòî ëþäñòâà” Õàðîëü-
äà Çååìàíà) ³äåÿ “ñòâîðåííÿ ñâ³ò³â” ìàº çà-
íàäòî çàãàëüíèé õàðàêòåð, âîíà íå ïåðåäáà-
÷àº ìíîæèííîñò³ ³íòåðïðåòàö³é. Òà é ñàì
êóðàòîðñüêèé ïðîåêò Á³ðíáàóìà âèÿâèâñÿ
äåùî ðîç³ðâàíèì. Àðñåíàë íàãàäóâàâ çâàëè-
ùå ð³çíîð³äíèõ îá’ºêò³â, âèïàäêîâî ç³áðà-
íèõ ï³ä îäíèì äàõîì.

Ö³êàâî, ÷îìó Á³ðíáàóì çâåðíóâñÿ ñàìå äî
òåìè ñòâîðåííÿ ñâ³ò³â? Àäæå â éîãî àðñåíà-
ë³ º é ³íø³ ö³êàâ³ êîíöåïö³¿, íàïðèêëàä, ³í-
òåðïðåòàö³ÿ ìåëàíõîë³¿ ÿê êàí³áàë³çìó —
³äåÿ, ÿêó â³í âèêëàâ ó ñâîºìó íåäàâíüîìó åñå¿
ùîäî ñôåðè ïðåêðàñíîãî. Î÷åâèäíî, êóðà-
òîðó çàêîðò³ëî ñïðàâèòè ïîçèòèâíå âðàæåí-
íÿ â íàøó íåñïîê³éíó “êðèçîâó” åïîõó. Ïðî-
òå ñàìå öå é ñòàëî ïðè÷èíîþ éîãî åñòåòè÷-
íî¿ áåçâèõîä³.

Національні павільйони
та на ородження

Â³äçíà÷èìî îäðàçó ê³ëüêà íàö³îíàëüíèõ
ïàâ³ëüéîí³â. Äàò÷àíè, íàïðèêëàä, ñòâîðèëè
îäèí ³ç íàéö³ë³ñí³øèõ ïðîåêò³â — “Êîëåê-
ö³îíåðè”, â ÿêîìó ãëÿäà÷ í³áè ïîòðàïëÿº ó
ô³ëüì Õ³÷êîêà. Ïàâ³ëüéîí îôîðìëåíî â äó-
ñ³ ñó÷àñíîãî ñêàíäèíàâñüêîãî äèçàéíó ³ º,
áåçïåðå÷íî, íàéö³êàâ³øèì ïðîåêòîì âèñòàâ-
êè. Éîãî êóðàòîðàì, Ì³õàåëþ Åëüìãðåíó òà
²íãàðó Äðàãñåòó, öåé ïðîåêò ïðèí³ñ ñïåö³-
àëüíó ïðåì³þ æóð³ Âåíåö³àíñüêî¿ á³ºíàëå.

Ôðàíöóçè ïðåäñòàâèëè õîëîäíó ³ çóõâàëó
³íñòàëÿö³þ. Êëîä Ëåâåê ³ç ïðîåêòîì Le grand
soir ñêîíñòðóþâàëè ³äåîëîã³çîâàíèé ïðîñò³ð,
ùî íàãàäóº ïðî åñòåòèêó òîòàë³òàðèçìó. Óñ³
åëåìåíòè ïðîåêòó º áàíàëüíèìè: òþðåìí³
ðåø³òêè, ÷îðí³ ïðàïîðè òîùî. Àëå âèáóäó-
âàíî ïðîåêò äóæå ïðàâèëüíî ÿê ç åñòåòè÷-
íî¿, òàê ³ ç ³äåîëîã³÷íî¿ òî÷îê çîðó.

Öüîãî ðîêó íà á³ºíàëå áóëî äóæå áàãàòî
Áðþñà Íàóìàíà — ÿê ó ïàâ³ëüéîí³ ÑØÀ, òàê
³ â ñïåöïðîåêòàõ. Ñàìå ³ícòàëÿö³ÿ “Òîïîëî-
ã³÷í³ ñàäè” ïðèíåñëà åêñïîçèö³¿ ÑØÀ “Çî-
ëîòîãî ëåâà” — ãîëîâíèé ïðèç 53-¿ Âåíåö³-
àíñüêî¿ á³ºíàëå.

У раїнсь ий павільйон:
психоделічне баро о
по- иївсь ом

Íà ôîí³ çàãàëüíîãî áëèñêó ³ ð³çíîìàí³ò-
òÿ âèñòàâêîâèõ ïðîåêò³â ó ðàìêàõ íèí³ø-
íüî¿ á³ºíàëå óêðà¿íö³ ìàëè äîñèòü äèâíèé
âèãëÿä. Ïðî¿æäæàþ÷è Ãðàíä-êàíàëîì, íå
ìîæíà íå ïîì³òèòè âåëè÷åçíèé áàíåð ³ç ïîð-
òðåòîì êóðàòîðà óêðà¿íñüêîãî ïàâ³ëüéîíó —
áîêñåðà Âîëîäèìèðà Êëè÷êà, ùî òðèìàº çî-
ëîò³ ðîëèêîâ³ êîâçàíè. Íà áàíåð³ ÷îìóñü
êðàñóºòüñÿ ðåêëàìà ãîð³ëêè “Nemiroff”.
Óò³ì, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ, ñàì ïðîåêò ïðîõîäèòü
àæ í³ÿê íå òàì, äå âèâ³øåíî öåé ã³ãàíòñüêèé
ïëàêàò (öå é ïðèðîäíî, àäæå â³í âèñèòü íà
àêàäåì³¿, êîòðó Âåíåö³ÿ ðåêîíñòðóþº çà ô³-
íàíñîâî¿ äîïîìîãè Â³êòîðà Ï³í÷óêà), à â
ñòàðîâèííîìó ïàëàö³ ÕV² ñòîð³÷÷ÿ, äóæå
êðàñèâîìó ïàëàööî Ïàïàäîïîë³.

Õóäîæíèêè ²ëëÿ ×³÷êàí ³ Ì³õàðà ßñóõ³ðî,
êîòð³ ïðåäñòàâëÿëè Óêðà¿íó íà Âåíåö³àí-
ñüê³é á³ºíàëå â ïðîåêò³ “Ñòåïè ìð³éíèê³â”,
ï³øëè ì³í³ìàë³ñòè÷íèì øëÿõîì. Çäàºòüñÿ,
ùî ºäèíå ñêëàäíå çàâäàííÿ, ç ÿêèì äîâåëî-
ñÿ ç³òêíóòèñÿ îðãàí³çàòîðàì ï³ä ÷àñ ï³äãî-
òîâêè ïðîåêòó, — çàñèïàòè ï³äëîãó ïåðøî-
ãî ïîâåðõó ïàëàööî íåéìîâ³ðíîþ ê³ëüê³ñòþ
ÿêîãîñü íåïðèðîäíî êðàñèâîãî ³ ì’ÿêîãî ï³ñ-
êó. Çà çàäóìîì àâòîð³â, â³í ïîâèíåí âèêëè-
êàòè àñîö³àö³¿ ç áåçêðàéí³ìè óêðà¿íñüêèìè
ñòåïàìè (ùîïðàâäà, öÿ àñîö³àö³ÿ òóò íå ïðî-
÷èòóºòüñÿ). Â ïðèíöèï³, ìîðå ï³ñêó — öå
ºäèíå, ùî çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ ó öüîìó ïàâ³ëü-
éîí³. Ðåøòó åêñïîçèö³¿ ðîçì³ùåíî íà äðó-
ãîìó ïîâåðñ³. Öå ä³éñòâî â ñòèë³ ïñèõîäåë³÷-
íîãî áàðîêî: â òåìðÿâ³ çàëàìè ïàëàööî íà
âñå òèõ æå çîëîòèõ êîâçàíàõ ¿çäèòü óêðà¿í-
ñüêà ìîäåëü Íàñòÿ Çàéêà, à â ïåðø³é çàë³
ðîçì³ùåíî íåâèðàçíó ³íñòàëÿö³þ ç ñóêí³ òà
â³äðà ôàðáè, ÿêà, çäàºòüñÿ, îñü-îñü âèëëºòü-
ñÿ íà òó ñóêíþ.

×èì æå òàê äîâãî áóëè çàéíÿò³ îðãàí³çà-
òîðè ïðîåêòó — î÷åâèäíî, ïîøóêîì óæå çãà-

äàíîãî øîâêîâèñòîãî ï³ñêó, à â³äòàê, ëàìà-
ëè ãîëîâè íàä òèì, ÿê æå éîãî ð³âíîì³ðíî
ðîçì³ñòèòè íà ï³äëîç³ ïàëàööî. Ëîã³êà îðãà-
í³çàòîð³â ïðîåêòó, êîòð³ “ïîºäíàëè” â îäíî-

ìó ïðîåêò³ õóäîæíèêà ²ëëþ ×³÷êàíà, ÿïîí-
ñüêîãî äèçàéíåðà é óêðà¿íñüêîãî áîêñåðà,
äî òîãî æ ïðèïðàâèâøè öþ ïèøí³ñòü âèñòó-
ïîì Âºðêè Ñåðäþ÷êè íà â³äêðèòò³ âèñòàâ-
êè ³ ðîçäà÷åþ áîðùó íà ôóðøåò³, — º çàãàä-
êîþ. Òîé æå ×³÷êàí â ³íø³é êîìïàí³¿ ì³ã áè
çðîáèòè íàáàãàòî ö³êàâ³øèé ïðîåêò. Íà ðîëü
êóðàòîðà ö³ëêîì ìîæíà áóëî á çàïðîñèòè
Îëåêñàíäðà Ñîëîâéîâà, êîòðîãî â³äñóíóëè â
äàëüí³é êóòîê, íå âêëþ÷èâøè íàâ³òü äî îô³-
ö³éíî¿ äåëåãàö³¿ á³ºíàëå.

Ùî æ çà ïðîåêò çðåøòîþ âèéøîâ? Ó ÷î-
ìó éîãî ñåíñ? ×è öå ïðîâîêàö³ÿ ç ìåòîþ
ïðîäåìîíñòðóâàòè ê³ò÷åâó ñóòí³ñòü ñó÷àñ-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà, ÷è ïðîñòî
åëåìåíòàðíà íåêîìïåòåíòí³ñòü ³ ç³ðêîâà
õâîðîáà ïðåäñòàâíèê³â àðò-öåíòðó Â³êòî-
ðà Ï³í÷óêà, ùî â³äïîâ³äàëè çà îðãàí³çà-
ö³þ ïðîåêòó? ×îìó ì³í³ñòð êóëüòóðè, êîò-
ðèé áóâ ïðèñóòí³ì íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè
â êîìïàí³¿ íåçì³ííîãî “àòðèáóòó” — ä³â-
÷èíè ó âèøèâàíö³, çíîâó ìàâ âèãëÿä âè-
ïàäêîâîãî ãîñòÿ, à íå áóâ îäíèì ³ç ãîëîâ-
íèõ ñï³âîðãàí³çàòîð³â ä³éñòâà? Íàâ³ùî,
çðåøòîþ, òðåáà áóëî äåìîíñòðóâàòè ãîð³ë-
÷àíèé áðåíä ³ çàïðîøóâàòè äî âèñòóïó
âóëüãàðíó Ñåðäþ÷êó? Äåêîíñòðóêö³ÿ ñó-
÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ì³ôîëîã³¿ îðãàí³çàòî-
ðàì ÿâíî íå âäàëàñÿ — íå âèñòà÷èëî ñèë
â³äïðàöþâàòè êîíöåïò ïðîåêòó ³ äîíåñòè
éîãî äî ãëÿäà÷à. Òðåáà ñêàçàòè, ùî âå÷³ð-
êà íà êøòàëò öèãàíñüêîãî âåñ³ëëÿ âäàëà-
ñÿ íà ñëàâó — âñ³ ñï³âàëè, âèïèâàëè, òàí-
öþâàëè ³ âåñåëèëèñÿ. Îò ò³ëüêè ïðî ñàìó
âèñòàâêó ³ìåíèò³ ãîñò³ — ìèñòåöòâîçíàâ-
ö³, êóðàòîðè é ç³ðêè — â³ä öüîãî íå ñòàëè
ãîâîðèòè á³ëüøå é ëåäü çãàäóâàëè ïðî íå¿
íàñòóïíîãî äíÿ, çà âèíÿòêîì õ³áà ùî ãî-
ðåçâ³ñíî¿ Âºðêè Ñåðäþ÷êè

Êîðåñïîíäåíò æóðíàëó “ÒÎÏ 10” Àë³ñà Ëîæê³íà ïîáóâàëà íà â³äêðèòò³ 53-¿ 
Âåíåö³àíñüêî¿ á³ºíàëå ³ ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè ç ÷èòà÷àìè “Õðåùàòèêà”

У старовинній б дівлі палаццо Пападополі розмістився раїнсь ий павільйон

Настя Зай а — один із живих “е спонатів” раїнсь о о павільйон
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Âàëåíòèí ÃÀÔÒ: “Ñïåêòàêëü 
íå çàê³í÷åíèé ùå é äîñ³”
Àêòîð òåàòðó ³ ê³íî ïðî ñâîþ íîâó âèñòàâó, ç ÿêîþ ¿äå äî Êèºâà
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

“Сон Гафта, пере азаний
Ві тю ом” — це режисер-
сь а робота Романа Ві -
тю а з Валентином Гаф-
том оловній ролі, по-
ставлена на сцені мос ов-
сь о о театр “Современ-
ни ”. У виставі відомий
російсь ий а тор ще й
дебют вав я драмат р ,
написавши п’єс віршах
про Йосипа Сталіна. Про
цей твір, нові ролі і своє
раїнсь е оріння Вален-

тин Гафт розповів напе-
редодні приїзд в Київ.
Вистав на сцені Театр
російсь ої драми по аз -
ватим ть 17 і 18 червня.

— ßê íàðîäèëàñÿ ³äåÿ íàïèñà-
òè ï’ºñó ïðî Ñòàë³íà?

— Ó íàñ íå òàê äàâíî â³äáóâ-
ñÿ òåëåâ³ç³éíèé êîíêóðñ “Ãåðîé
Ðîñ³¿”. ² Éîñèï Ñòàë³í ïîñ³â
òðåòº ì³ñöå, ï³ñëÿ Îëåêñàíäðà
Íåâñüêîãî ³ Ïåòðà Ñòîëèï³íà.
Öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ñó÷àñí³
ëþäè ç âåëèêèì ³íòåðåñîì ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ö³º¿ îñîáè. Ï’ºñà æ
ç’ÿâèëàñÿ äîñèòü íåñïîä³âàíî. ß
ñëóõàâ ðîçïîâ³äü Åäâàðäà Ðà-
äçèíñüêîãî ïðî Ñòàë³íà. Â³í ãî-
âîðèâ äóæå òåìïåðàìåíòíî, íà-
ñò³ëüêè, ùî ÿ ïîò³ì çàòåëåôî-
íóâàâ éîìó ³ çàïèòàâ, ÿê â³í ñòà-
âèòüñÿ äî ãåðîÿ ñâîº¿ ìîíîâè-
ñòàâè. Â³äïîâ³äü áóëà òàêà: “ß
éîãî áîþñÿ!” Ìåíå öå ïðîñòî
âðàçèëî.

— ×è çàäîâîëåí³ âè ö³ºþ ðîáî-
òîþ?

— ß çàäîâîëåíèé òèì, ùî
ñïåêòàêëü ïîñòàâèâ Ðîìàí Â³ê-
òþê, ÿ çàäîâîëåíèé, ùî ðàçîì ç³
ìíîþ â íüîìó ãðàº Îëåêñàíäð
Ô³ë³ïïåíêî, ÿ çàäîâîëåíèé, ùî
öåé ñïåêòàêëü éäå íà ñöåí³ òå-
àòðó “Ñîâðåìåííèê”. Òåàòð ðè-
çèêíóâ ïîñòàâèòè ï’ºñó ñâîãî
àêòîðà ³, ÿê âèÿâèëîñÿ, íå ïðî-
ãàäàâ — ñïåêòàêëü êîðèñòóºòü-
ñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ó ãëÿäà÷³â,
êâèòêè ïðîäàþòüñÿ, ïîñòàíîâêà
îáãîâîðþºòüñÿ. Ñïåêòàêëü íå
çàê³í÷åíèé ùå é äîñ³. Â³í, ÿê
æèâèé îðãàí³çì, ÿê ëþäèíà —
âåñü ÷àñ ðîçâèâàºòüñÿ. Çàðàç ÷àñ
éîãî ñòàíîâëåííÿ. Äëÿ ìåíå öå
äóæå ö³êàâèé äîñâ³ä: ó äðàìà-
òóðãà é àêòîðà ð³çí³ ñïîñîáè âè-
ðàæåííÿ, ³ òóò ÿ ìîæó ¿õ îö³íè-
òè ïîâí³ñòþ.

— ×èÿ áóëà ³äåÿ âèíåñòè â íà-
çâó ïð³çâèùà ðåæèñåðà âèñòàâè ³
âèêîíàâöÿ ãîëîâíî¿ ðîë³? ×è
îçíà÷àº öå, ùî ó ïîñòàíîâö³ á³ëü-
øå Â³êòþêà ³ Ãàôòà, í³æ Ñòàë³-
íà àáî ÿêî¿ñü ³ñòîðè÷íî¿ äîñòî-
â³ðíîñò³?

— Öå ñï³ëüíå ð³øåííÿ. Ìè
äîâãî íå çíàëè, ÿê íàçâàòè
ñïåêòàêëü. Ïîñòàâèòèñÿ äî íüî-
ãî ñåðéîçíî áóëî á äèâíèì —
ï’ºñà ñïåöèô³÷íà. ² çàâë³ò òåàò-
ðó ïåðøà ñêàçàëà, ùî öå — ôàí-
òàñìàãîð³ÿ, ÿêó íàïèñàâ Ãàôò, à
ïîñòàâèâ, ÿê ìîæå öå çðîáèòè
ò³ëüêè â³í, Ðîìàí Â³êòþê. Íà-
ñïðàâä³ ÿ íå ãðàþ Ñòàë³íà. Ì³é

ãåðîé — öå êîëåãà Ðàäçèíñêîãî
ïî ðîáîò³ â àðõ³â³, ÿêîãî â³í
ñïðèéíÿâ âîæäåì. Òóò âçàãàë³
áàãàòî âèä³íü — âåñü ñïåêòàêëü
ïîáóäîâàíèé íà âèä³ííÿõ —
ç’ÿâëÿþòüñÿ ëþäè ð³çíîãî ÷àñó:
â³ä Àííè Àõìàòîâî¿ äî ñó÷àñíèõ
ïîë³òèê³â. ² îá’ºäíàòè âñå öå â
ö³ëå, çìóñèòè ïëàêàòè, ñì³ÿòè-
ñÿ, äóìàòè, ñï³âïåðåæèâàòè,
ñïåðå÷àòèñÿ — ì³ã ò³ëüêè Ðîìàí
Â³êòþê...

— Ó âàø³é ï’ºñ³ Ñòàë³í íå ò³ëü-
êè òèðàí, àëå é äóæå íåùàñíèé
÷îëîâ³ê. Âè íàìàãàëèñÿ ÿêîñü âè-
ïðàâäàòè âîæäÿ?

— Îëåêñàíäð Ïóøê³í îïèñàâ,
ÿê ñòðàæäàº Ãîäóíîâ. Íå ïîð³â-
íþâàòèìó ñåáå ç ãåí³ºì —
ìàñøòàá îñîáèñòîñò³ íå òîé,—
àëå ÷îìó íå ïîêàçàòè ñòðàæäàí-
íÿ, ïåðåæèâàííÿ òà ñóìí³âè
îñòàííüîãî òèðàíà? Ìåí³ õîò³-
ëîñÿ çðîáèòè ñâîºð³äíå íàãàäó-
âàííÿ ëþäÿì, ïîïåðåäèòè, ùîá,
íå äàé Áîæå, òàê³ ñòîð³íêè ³ñ-
òîð³¿ íå ïîâòîðèëèñÿ.

— Âè â³äîì³ ÿê àâòîð ñàòèðè÷-
íèõ åï³ãðàì. Äåÿê³ ç íèõ îçâó÷ó-
ºòå ó âèñòàâ³, ùî âæå âèêëèêàëî
îáóðåííÿ ó òèõ, êîìó âîíè ïðè-
ñâÿ÷åí³. Ïðàâäîëþáñòâî çàâàæàº
âàì æèòè?

— Ó âèñòàâ³ ëèøå ê³ëüêà öè-
òàò ç ìî¿õ åï³ãðàì. Ìåí³ âîíè

çäàëèñÿ ö³ëêîì äîðå÷íèìè. À
ùî ñòîñóºòüñÿ ïðàâäîëþáñòâà...
Âîíî í³êîëè í³êîìó íå çàâàæà-
ëî. Ò³ëüêè çàâæäè òðåáà ïàì’-
ÿòàòè, ùî æèòòÿ ð³çíîìàí³òíå, ³
òðåáà íàìàãàòèñÿ âðàõîâóâàòè
³íòåðåñè âñ³õ, ïàì’ÿòàòè, äî ÷î-
ãî ìîæå ïðèçâåñòè òå ÷è ³íøå
âèñëîâëþâàííÿ. ßêùî æ áåç âà-
ãàíü ð³çàòè ïðàâäó-ìàò³íêó, òî
ìîæíà ïîìèëèòèñÿ — ïðàâäà
ñêëàäàºòüñÿ ç áàãàòüîõ ³ñòèí. Äå
âïåâíåí³ñòü, ùî âèá³ð çðîáëåíî
ïðàâèëüíî?

— ßê àêòîð çàðàç âè â³ääàºòå
ïåðåâàãó ðîáîò³ íà ñöåí³, à íå íà
çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó. Ç ÷èì
öå ïîâ’ÿçàíî?

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ÿêîñü íå
òðàïëÿëîñÿ ö³êàâèõ ïðîïîçèö³é.
Àëå çàðàç ìåí³ çàïðîïîíóâàëè
ó÷àñòü ó äâîõ êàðòèíàõ ç ãàðíè-
ìè ðîëÿìè. Òàê ùî äóæå ñêîðî
ïðèñòóïëþ äî çéîìîê.

— Âàø³ áàòüêè ðîäîì ç Óêðà-
¿íè. Ç ÿêèìè â³ä÷óòòÿìè âè ïðè-
¿æäæàºòå ñþäè?

— Ó ìåíå çàâæäè º â³ä÷óòòÿ,
ùî ÿ ïðè¿æäæàþ â ð³äí³ ì³ñöÿ.
Íà æàëü, í³ÿê íå âèõîäèòü ïî-
òðàïèòè íà áàòüê³âùèíó áàòü-
ê³â, ó Ïðèëóêè. Öå ì³ñöå äëÿ
ìåíå äóæå ð³äíå: òàì íà ñïðàâæ-
íüîìó õóòîð³ ÿ ïðîâ³â á³ëüøå äå-
ñÿòè ðîê³â. Ìè æèëè â á³ë³é ìà-
çàíö³ ç ñîëîì’ÿíèì äàõîì. Ó íàñ
â äîì³ ëóíàëà óêðà¿íñüêà ìîâà,
à ñìàê òîãî áîðùó ÿ ïàì’ÿòàþ
äî ñèõ ï³ð

Òåàòð ðèçèêíóâ ïî-
ñòàâèòè ï’ºñó ñâîãî
àêòîðà ³, ÿê âèÿâèëî-
ñÿ, íå ïðîãàäàâ —
ñïåêòàêëü êîðèñòó-
ºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ó
ãëÿäà÷³â, êâèòêè ïðî-
äàþòüñÿ, ïîñòàíîâêà
îáãîâîðþºòüñÿ

Âåñü ñïåêòàêëü ïîáó-
äîâàíèé íà âèä³ííÿõ —
ç’ÿâëÿþòüñÿ ëþäè ð³ç-
íîãî ÷àñó: â³ä Àííè Àõ-
ìàòîâî¿ äî ñó÷àñíèõ
ïîë³òèê³â

хрещатик

Передплатні ціни

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

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)
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Головне правління льт ри і мистецтв
Київсь ої місь ої державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади

провідно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ .
Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 2-х
ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою:
м. Київ-01004, б льв. Т.Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел. 279-52-82, 279-72-51.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 20 липня 2009
ро о 15.00 б де роз лядатися цивільна справа за позовом ВАТ
“Райффайзен Бан Аваль” до К пчен а Віталія Сер ійовича про стя нення
забор ованості.
К пчен о Віталій Сер ійович ви ли ається в с дове засідання я відповідач.
В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності відповідності

до ст. 169 ЦПК У раїни.
Адреса с д : м. Київ, пpосп. Мая овсь о о, 5-В. аб. 12.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он
У раїни “Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о
с дді Верховною Радою У раїни”
повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання

Шиб о Людмили Володимирівни

безстро ово с ддею Київсь о о апе-
ляційно о адміністративно о с д .

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он
У раїни “Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о
с дді Верховною Радою У раїни”
повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання

Ч й о Олени Геор іївни

безстро ово с ддею Київсь о о апе-
ляційно о адміністративно о с д .
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1162
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Îáîëîíñüêèé ðàéîí
âèçíàíî íàé÷èñò³øèì
Âåñíÿíèé áëàãîóñòð³é ì³ñòà îá³éøîâñÿ 
ó 185 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Çà ï³äñóìêàìè ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó “Ðàéîí
íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³ä-
òðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó” â
2008 ðîö³ âèçíàíî Îáîëîíñüêèé
ðàéîí. Ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîç-
øèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ ïåðåìîæöÿì âðó÷èëè ïå-
ðåõ³äíèé Êóáîê. Ï³ä ÷àñ íàãîðî-
äæåííÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîæàðòóâàâ,

ùî íàðåøò³ â ì³ñò³ çì³íèâñÿ ë³-
äåð ç áëàãîóñòðîþ.

“À òî ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ïî-
÷åñíèé òðîôåé ä³ñòàâàâñÿ ëèøå
öåíòðàëüíèì ðàéîíàì — Ïå÷åð-
ñüêîìó ³ Øåâ÷åíê³âñüêîìó”,— çà-
çíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Ãîëîâà
Îáîëîíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Âàäèì ßãîäêà çàïåâíèâ, ùî
âîíè íàìàãàòèìóòüñÿ çðîáèòè âñå
ìîæëèâå, àáè Êóáîê “ïðîïèñàâ-
ñÿ” ó ðàéîí³.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî îáîëîíö³ ñå-
ðåä ë³äåð³â ³ çà ï³äñóìêàìè âåñ-
íÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñò-
ðîþ, ÿêèé òðèâàâ ó ñòîëèö³ ç 16
áåðåçíÿ äî 8 òðàâíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó. ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÃÓ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êè-
ºâà Ñåðã³é Íåêëþäîâ, Îáîëîí-
ñüêèé ðàéîí äîáðå âèð³çíÿâñÿ ó
áàãàòüîõ íîì³íàö³ÿõ. Çîêðåìà òóò
íàéá³ëüøå ó ì³ñò³ âèñàäèëè çåëå-
í³, â³äðåìîíòóâàëè äîð³ã ³ òðîòó-
àð³â, âñòàíîâèëè äèòÿ÷èõ ³ ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ïîëàãîäè-
ëè ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåí-
íÿ. Îêð³ì òîãî, îáîëîíö³ âèä³-
ëèëè íà âåñíÿíå ïðèáèðàííÿ
íàéá³ëüøå êîøò³â ç ðàéîííîãî
áþäæåòó.

Çàãàëîì ï³ä ÷àñ âåñíÿíîãî äâî-
ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ áóëî âè-
òðà÷åíî ïîíàä 185 ìëí ãðí, ç
ÿêèõ 80,4 ìëí ãðí — ïîçàáþäæåò-
í³ êîøòè. Îêð³ì Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó, íåïîãàí³ ïîêàçíèêè ìà-
þòü Ïå÷åðñüêèé, Ñîëîì’ÿíñüêèé,
Ãîëîñ³¿âñüêèé, ÊÊ “Êè¿âàâòî-
äîð”, ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”. Ñåðåä
àóòñàéäåð³â íàé÷àñò³øå çãàäóâàëè
Äàðíèöüêèé, Äí³ïðîâñüêèé òà
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîíè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ìîæëèâèé íåâåëè-

êèé äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +24°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +23..+26°Ñ, íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +24...+26°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè +18...+22°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+27°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 16 ÷åðâíÿ
День промайне на висо одинамічном тлі. Космос
передаватиме пот жний енер опоті , і я що ви по-
трапите з ним в нісон, прод тивність рез льтатів
перевершить сі сподівання.

Беріться за справи, що потреб ють значно о фі-
зично о та інтеле т ально о потенціал , самостій-
ності. Ледарів на причіп брати не варто. Сміливо
пірнайте в напр жений тр довий ритм і реалізо-
в йте плани, в я их на чільном місці мають б ти
власні інтереси.

14.20 — 15.40. Період підвищеної психоло ічної а -
ресії і травмонебезпечності. Тримайте себе під он-
тролем.

ОВНИ, заб дьте про не аразди, хоробро виходьте з нітючо о під-
пілля триво та ілюзій на передов і демонстр йте най ращі риси ха-
ра тер . Шанси прославитися, стати ероєм дня д же висо і в сіх,
хто пра не змінити свою долю на раще і ви ористов є для цьо о об-
ставини з ма симальною ористю.
ТЕЛЬЦІ, доленосні події відб ватим ться за вашою спиною, що від-

ч єте “нюхом”, одна про все дізнаєтеся пізніше. Я що занед жали,
розслабтеся і перепочиньте, підбийте підс м и мин ло о місяця, зро-
біть ревізію “плюсів” та “мін сів” своєї діяльності.
БЛИЗНЯТА, не беріть близь о до серця інцидентів на ар’єрних те-

ренах. Зробіть відповідні виснов и і пере лючіться на позитивн хви-
лю. Поліпшити настрій вдасться олі др зів, з я ими вас єднають
д ховні інтереси, тоді й шлюбне щастя відч єте.
РАКИ, обрати правильно пріоритети допоможе спіл вання з ерів-

ництвом. Розставте всі рап и над “і”, визначтеся з професійними
орієнтирами, а оловне — з оплатою. Тор йтеся, відстоюйте право
на висо ий фаховий стат с, спеціаліст ви нівро , тож н ти спин за
опій и не престижно і соромно.
ЛЕВИ, все, що відб ватиметься дале о від домів и, впливатиме на

перспе тиви і позначиться на подр жніх стос н ах. Обері айте шлюб,
б ти в парі вам визначено армічно, тож, я що поряд є оханий, вті-
шайтеся. Нехай міцна сім’я стане знею взаємно о щастя.
ДІВИ, проженіть с нарість і не тремтіть за роші, адже доро а риб-
а — добра юш а. Чесно, від рито домовтеся з партнерами, і я що
вони ди т ватим ть свої правила, йдіть на пост п и. Тоді співпраця
принесе щедрі плоди.
ТЕРЕЗИ, на партнерсь ом (діловом , шлюбном ) фронті — бойо-

ва обстанов а. Бережіть патрони, домо тися прихильності войовни-
чих бла овірних, он рентів, домовитися з омпаньйонами допомо-
же ваш ні альний артистизм і, звісно ж, неперевершений інтеле т.
СКОРПІОНИ, вас сил — хоч реблю ати, працездатність — на

ма сим мі. Одна не поспішайте мертвою хват ою чіплятися за ро-
бот , від вас потрібна не іль ість, а я ість. Ощадливо розподіляйте
сили, бо перевтома наш одить здоров’ю.
СТРІЛЬЦІ, робота не вов — ліс не втече. Присвятіть день роз-

ва ам, тоді сердечне с дно причалить до романтично о бере а. А там
на вас очі є море захопливих вражень і насолод.
КОЗОРОГИ, мобіліз йтеся, місце оловних подій — під рідним да-

хом. В ладайте т ди з альтр їстичним бла ородством енер етичні, д -
ховні та матеріальні апітали, не ш од йте нічо о заради сім’ї, міря-
тися силами з домочадцями, чия лепта в хатню с арбницю більша,
безґл здо.
ВОДОЛІЇ, не сидіть воч ою, р х є життя. У вас енер ії — хоч реб-

лю ати, тож навіть з першим з стрічним поталанить зав’язати ч до-
ві армонійні стос н и, я і мож ть за інчитися серйозним діловим чи
шлюбним союзом.
РИБИ, заощадите опій , втратите арбованець. Тр сіть щедро а-

манцем, витрати на доброчинність виправдають себе. Я що обстави-
ни зм ш ють профінанс вати прое т д ховно о спрям вання — це
відповідає вашій армічній про рамі нинішньо о ро

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

К бо за чистот вр чав перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці підбили підс м и весняно о двомісячни а з
бла о строю. Хоча за це прибирання першо о місця не
прис дж вали, серед лідерів найчастіше фі р є Обо-
лонсь ий район. Протя ом березня — травня місцеві
меш анці та ом нальни и найбільше висадили дерев,
щів, вітів, відремонт вали дорі та трот арів, вста-

новили дитячих і спортивних майданчи ів. З'яс валося,
що за підс м ами 2008 ро оболонців визнано пере-
можцями за альномісь о о он рс "Район най ращо-
о бла о строю і підтрим и ромадсь о о поряд ". У
п'ятницю найчистішом в місті районові вр чили пере-
хідний К бо .
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