
хрещатик
Òðè ïîãëÿäè â îäèí á³ê
Âóëèö³ Ñòð³ëåöüêà, Ãîí÷àðà òà Ñòð³òåíñüêà ñòàëè îäíîñòîðîíí³ìè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Віднині на в лицях Стрілець ій, Олеся Гонча-
ра та Стрітенсь ій машини р хатим ться ли-
ше в одном напрям . Презент вав запро-
вадження односторонньо о р х на цих ді-
лян ах доро и п’ятницю перший заст пни
олови КМДА Денис Басс. Нововведення
дасть змо значно зменшити затори та іль-
ість аварій. Крім то о, вдасться ор аніз вати
додат ов сотню місць для пар вання авто-
мобілів. До інця ро односторонній р х за-
провадять ще на п’ятнадцяти в лицях різ-
них районах столиці.

Öåíòð Êèºâà çâ³ëüíÿþòü â³ä çàòîð³â. Äî âóëèöü ³ç îä-
íîñòîðîíí³ì ðóõîì äîëó÷èëèñÿ ùå òðè — Ñòð³òåíñüêà,
Îëåñÿ Ãîí÷àðà òà Ñòð³ëåöüêà, à òàêîæ ÷àñòêîâî ßðîñëà-
â³â Âàë ³ Ðåéòàðñüêà. Ó ï’ÿòíèöþ íîâîââåäåííÿ ïðåçåí-
òóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

“Âïðîâàäæåííÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó íà öèõ âóëèöÿõ
äàñòü çìîãó íàì íå ëèøå ðîçâàíòàæèòè â³äïîâ³äí³ ä³ëÿíêè

äîð³ã, çá³ëüøèâøè ¿õíþ ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü, à é ï³ä-
âèùèòü ð³âåíü áåçïåêè”,— çàçíà÷èâ â³í. Çîêðåìà ïåðåäáà-
÷àþòü, ùî ê³ëüê³ñòü çàòîð³â çìåíøèòüñÿ íà 22 %, à ÄÒÏ
ñêîðîòèòüñÿ äî 40 %. Äî ñëîâà, çà ìèíóëèé ð³ê íà ïåðå-
õðåñòÿõ öèõ âóëèöü ñòàëîñÿ 143 àâàð³¿, ó ÿêèõ ïîñòðàæäàëî
15 ÷îëîâ³ê. Êð³ì òîãî, ïåðåâåäåííÿ íà ðåæèì îäíîñòîðîí-
íüîãî ðóõó öèìè âóëèöÿìè äàñòü çìîãó îðãàí³çóâàòè ïðè-
áëèçíî ñîòíþ äîäàòêîâèõ ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ ìàøèí.

Ïðîòå íå ò³ëüêè äëÿ âëàñíèê³â àâò³âîê âèã³äíå ïåðåâå-
äåííÿ âóëèöü ó ðåæèì îäíîñòîðîííüîãî ðóõó. Ïàí Áàññ
ïîÿñíèâ, ùî çàâäÿêè öüîìó íà âåëèêèõ öåíòðàëüíèõ âó-
ëèöÿõ Êèºâà áóäå âèä³ëåíî îêðåìó ñìóãó äëÿ ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó, ÿêèé äëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè º ïð³îðèòåòîì, òî-
ìó ùî ïåðåâîçèòü ùîäíÿ ìàéæå 2 ì³ëüéîíè ïàñàæèð³â.
“Çàâäÿêè öüîìó ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò äîòðèìóâàòèìåòü-
ñÿ âèçíà÷åíîãî ãðàô³êà, òîæ ï³äâèùèòüñÿ ÿê³ñòü îáñëó-
ãîâóâàííÿ êèÿí”,— íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ. Íà æàëü, ÷àñòî âëàñíèêè ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â íå
çâàæàþòü íà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò òà éîãî ïàñàæèð³â.
Âîíè íåð³äêî çàéìàþòü â³äâåäåíó íå äëÿ íèõ ñìóãó, àáè
ïðèïàðêóâàòè àâòî, ùî óñêëàäíþº ðóõ àâòîáóñ³â ³ òðîëåé-
áóñ³â. “Òîìó ìè áóäåìî çâåðòàòèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ç ïðîõàííÿì ïîâåðíóòè íà äîðîãè åâà-
êóàòîðè, ÿê³ äèñöèïë³íóþòü âîä³¿â ³ ïîë³ïøóþòü ñèòóàö³þ
íà äîðîãàõ”,— çàïåâíèâ Äåíèñ Áàññ.

Òðàíñïîðòíà ïðîáëåìà — îäíà ç³ ñêëàäíèõ äëÿ âñ³õ ìå-
ãàïîë³ñ³â. Ê³ëüê³ñòü ìàøèí ó Êèºâ³ çðîñòàº ó ãåîìåòðè÷-
í³é ïðîãðåñ³¿. Ùå ï³âðîêó òîìó â ñòîëèö³ áóëî çàðåºñòðî-
âàíî ì³ëüéîííèé àâòîìîá³ëü (òîä³ ÿê çà Ãåíïëàíîì ¿õ ïå-
ðåäáà÷åíî ëèøå ïðèáëèçíî 650 òèñÿ÷). Çàïðîâàäæóâàòè
îäíîñòîðîíí³é ðóõ íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ ì³ñüêà âëàäà ïî-
÷àëà ùå äâà ðîêè òîìó. Ïåðøèìè â òàêîìó ðåæèì³ çà-
ïðàöþâàëè âóëèö³ Æèëÿíñüêà, Ñàêñàãàíñüêîãî, ×åðâî-
íîàðì³éñüêà ³ Ãîðüêîãî. Âñüîãî ç 2007 ðîêó îäíîñòðîí-
í³é ðóõ çàïðîâàäæåíî íà 38 âóëèöÿõ. ßê ðåçóëüòàò — íà
16 % ñêîðîòèëèñÿ çàòîðè, íà òðåòèíó çá³ëüøèëàñÿ ïðî-
ïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü âóëèöü, à ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ ñêîðîòè-
ëàñÿ äî 17 %.

“Çâè÷àéíî, ïåðøèé ÷àñ óïðîâàäæåííÿ îäíîñòîðîííüî-
ãî ðóõó ñïðè÷èíèëî äèñêîìôîðò ó âîä³¿â. Àëå çãîäîì óñ³
ìåøêàíö³ ì³ñòà â³ä÷óëè ïîçèòèâíèé åôåêò â³ä òàêîãî ð³-
øåííÿ”,— çàóâàæèâ Äåíèñ Áàññ.

Óïðîâàäæåííÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó àâòîòðàíñïîð-
òó — öå çâè÷àéíà ïðàêòèêà êðà¿í ªâðîïè òà Àìåðèêè.
Òàêà æ ñèñòåìà ðóõó ïðàöþº ³ äàº ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè
ó òàêèõ âåëèêèõ ì³ñòàõ ÿê Íüþ-Éîðê, Ëîíäîí, Ïàðèæ.
Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó â îäíîñòîðîííüîìó íàïðÿì-
êó ïî¿äóòü ìàøèíè ùå íà ï’ÿòíàäöÿòè âóëèöÿõ Êèºâà. À
â 2010 ðîö³ îäíîñòîðîíí³é ðóõ áóäå íà îäèíàäöÿòè âó-
ëèöÿõ Ïîäîëó
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Êèÿíè ïðîá³ãëè 
ÿê îë³ìï³éö³

“Îë³ìï³éñüêèé äåíü á³ãó 2009” â³äáóâñÿ
ó ñóáîòó íà Õðåùàòèêó. Â³äêðèâàâ ñâÿòî
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé. “Äî ì³æíàðîäíî¿ ñïîðòèâíî¿ àêö³¿
ñï³ëüíî ç ïåðåñ³÷íèìè ãðîìàäÿíàìè äîºä-
íàëèñÿ óñëàâëåí³ ñïîðòñìåíè, îë³ìï³éñüê³
÷åìï³îíè òà ïðèçåðè, òð³óìôàòîðè ñâ³òîâèõ
³ ºâðîïåéñüêèõ ïåðøîñòåé”,— ðîçïîâ³â â³í.
Çàá³ãè ïðîâîäèëè ó ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ íà
äèñòàíö³¿ â³ä 500 ìåòð³â äî 2-õ ê³ëîìåòð³â.
“Ö³êàâèíêàìè” ñâÿòà ñòàëè ñòðèáêè ç æåð-
äèíàìè òà ñâÿòêîâèé êîíöåðò. Â³ä÷óòè ñå-
áå îë³ìï³éöÿìè ïðèéøëî á³ëüø í³æ 4000
êèÿí

Ó ñòîëèö³ íàéâèùà çàðîá³òíà
ïëàòà â Óêðà¿í³

Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè êîìïëåêñíî¿ îö³í-
êè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè çà ñ³÷åíü—áåðåçåíü 2009 ðîêó,
ÿêà ïðîâîäèëàñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì åêîíîì³êè
Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàïðîâàäæåííÿ êîì-
ïëåêñíî¿ îö³íêè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îá-
ëàñòåé, ì³ñò Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ”, Êè¿â
äîñÿã íàéêðàùèõ ðåçóëüòàò³â.

“Ì³ñüêà âëàäà ïðîâîäèòü ïîë³òèêó ñïðè-
ÿííÿ ïîâí³é, ïðîäóêòèâí³é ³ â³ëüíî îáðà-
í³é çàéíÿòîñò³ êèÿí. Ó êâ³òí³ 2009 ðîêó äî
â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó ïîïåðåäíüîãî ðîêó
íîì³íàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà çðîñëà â ñòî-
ëèö³ íà 3,4 % ³ ñòàíîâèëà 3147 ãðí íà ì³-
ñÿöü, ùî ó 5 ðàç³â á³ëüøå çàêîíîäàâ÷î âñòà-
íîâëåíî¿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ó
1,7 ðàçà ïåðåâèùóº ñåðåäíüîì³ñÿ÷íó çàðî-
á³òíó ïëàòó â Óêðà¿í³”,— ïîâ³äîìèëà ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà

Âîä³¿ çìîæóòü ñêàðæèòèñÿ íà
³íñïåêòîð³â-õàáàðíèê³â

Äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ñòîëè÷íà Äåðæàâòî³íñ-
ïåêö³ÿ ïðîâåäå äâ³ îïåðàö³¿ — “Àâòîáóñ-
2009” òà “Íåáåçïå÷íèé âàíòàæ”. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ÄÀ²
ì³ñòà. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ
çàõîä³â ³íñïåêòîðè ÄÀ² ïîñèëÿòü êîíòðîëü çà
äîòðèìàííÿì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó âîä³-
ÿìè àâòîáóñ³â òà ìàðøðóòîê, ÿê³ ïåðåâîçÿòü
ïàñàæèð³â. Îñîáëèâó óâàãó íàäàâàòèìóòü
ñïðàâíîñò³ çàïàñíèõ ³ àâàð³éíèõ âèõîä³â,
óêîìïëåêòîâàíîñò³ âîãíåãàñíèêàìè, âèÿâ-
ëåííþ ôàêò³â íåçàêîííîãî ïåðåîáëàäíàííÿ
àâòîáóñ³â, âñòàíîâëåííþ äîäàòêîâèõ ì³ñöü
äëÿ ñèä³ííÿ. Òàêîæ ïåðåâ³ðÿòèìóòü äîòðè-
ìàííÿ ðåæèìó ³ â³äïî÷èíêó âîä³¿â. Ìåòîþ
äðóãî¿ îïåðàö³¿ º ïîïåðåäæåííÿ àâàð³é òà êà-
òàñòðîô ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ
âàíòàæ³â. Äî òîãî æ ïðàöþâàòèìå “àíòèêî-
ðóïö³éíèé” òåëåôîí íà÷àëüíèêà ñòîëè÷íî¿
ÄÀ²: 270-60-41, çà ÿêèì êîæåí âîä³é çìîæå
ïîâ³äîìèòè ïðî âèïàäêè âèìàãàííÿ õàáàðà
³íñïåêòîðàìè ÄÀ²

Ïîñòðàæäàëèì æ³íêàì 
äîïîìîæóòü

Öåíòð ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè æ³íîê, ÿê³
çàçíàëè íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, ðîçøèðèâ “ãàðÿ-
÷ó” ë³í³þ. Çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó ìîæíà
çà òåëåôîíîì 489-44-48. Ó ðàç³ ïîòðåáè
Öåíòð ìîæå íàäàòè ïðèòóëîê íà ì³ñÿöü. Äà-
í³ ïðî æ³íîê, ÿê ³ àäðåñà çàêëàäó, êîíô³äåí-
ö³éí³

Óòî÷íåííÿ
Ó íîìåð³ “Õðåùàòèêà” çà 11 ÷åðâíÿ 2009

ðîêó áóëî ïîâ³äîìëåíî, ùî ìàëîçàáåçïå÷å-
íèì êèÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ, áóäå íàäàíî îäíîðàçîâó
àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Ñïðàâä³, â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Êîøòè äëÿ âèïëàòè ìàòåð³-
àëüíî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó ñóìó 3 òèñÿ÷³
ãðèâåíü ïåðåäáà÷åíî â áþäæåò³ ì³ñòà íà 2009
ð³ê, ¿õ âèä³ëÿòü ó ðàìêàõ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñ-
íî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”. Îäíàê óòî÷íþºìî,
ùî âèùåçàçíà÷åíà ñóìà áóäå ðîçïîä³ëåíà ì³æ
óñ³ìà, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, à íå âèäàâàòèìåòüñÿ
êîæíîìó

Ë³ôòè íåçàáàðîì 
çàïðàöþþòü
Íà ðåìîíò ï³äéîìíèê³â âèä³ëèëè 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З липня столиці почн ть ремонт вати ліфти.
Для цьо о з четверто о вартал бюджет переве-
д ть запланованих 40 мільйонів ривень на тре-
тій. Терміново проводити роботи вирішили через
останню перевір Держ ірпромна ляд . За при-
писами спеціалістів з пинили 152 ліфти. Найбіль-
ше постраждали меш анці ба атоповерхіво По-
дільсь ом , Святошинсь ом та Оболонсь ом
районах столиці.

Íà ìèíóëîìó òèæí³ òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàã-
ëÿäó â Êèºâ³ é îáëàñò³ ïðèçóïèíèëî ðîáîòó 152 ë³ôò³â ³ç 195 ïå-
ðåâ³ðåíèõ. Ôàõ³âö³ “çàãàëüìóâàëè” ä³ÿëüí³ñòü ï³äéîìíèê³â ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³.
Ó ïðåñ-ñëóæá³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ïîâ³äîìèëè, ùî äî àäì³í³ñ-
òðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 59 îñ³á.

Ïåðåâ³ðêè âèÿâèëè íàéòèïîâ³ø³ ïîðóøåííÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêò³â ³ç îõîðîíè ïðàö³ ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ë³ôò³â. Çîê-
ðåìà, âëàñíèêè íå çä³éñíþþòü åêñïåðòíèõ îáñòåæåíü àãðåãà-
ò³â, ÿê³ â³äïðàöþâàëè íîðìàòèâíèé òåðì³í, òîáòî 25 ðîê³â. Äî
òîãî æ, â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ åêñïëóàòàö³¿ ë³ôò³â íå ïðî-
õîäÿòü â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àííÿ ³ ìàþòü ïîãàí³ çíàííÿ ç îõîðî-
íè ïðàö³. ª çàóâàæåííÿ ³ ùîäî íåâ³äðåìîíòîâàíèõ ìàøèííèõ
ïðèì³ùåíü, íåäîñòàòíüîãî îñâ³òëåííÿ øàõò.

ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó Ñòåïàí
Äóíàñ, ùîðîêó ó Êèºâ³ íà 600—800 îäèíèöü çðîñòàº ê³ëüê³ñòü
â³äïðàöüîâàíèõ ë³ôò³â. Íà ñüîãîäí³ ç 20 òèñÿ÷ ë³ôò³â æèòëîâî-
ãî ôîíäó ñòîëèö³ ïîíàä 6 òèñÿ÷ â³äñëóæèëè âñòàíîâëåíèé
÷âåðòüâ³êîâèé òåðì³í.

²íôîðìàö³þ ïðî çóïèíêó ï³âòîðè ñîòí³ ë³ôò³â ï³äòâåðäèëè ³
â ñòîëè÷í³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî íàðà-
ç³ öå ïèòàííÿ âèâ÷àþòü. “Ôàõ³âöÿì äîðó÷åíî ðîç³áðàòèñÿ ³ íà-
äàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ, ç ÿêèõ ïðè÷èí áóëî çóïèíåíî ðîáîòó
ï³äéîìíèê³â,— ïîÿñíèâ â³í. — Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äáóäåòü-
ñÿ ñïåö³àëüíà íàðàäà ç öüîãî ïèòàííÿ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó òà êåð³âíèöòâà ðàéîí³â. Ò³ëüêè ï³ñëÿ öüî-
ãî ÿ ìàòèìó äåòàëüíó êàðòèíó ñèòóàö³¿ ³ çìîæó äàòè ïîâíå ðîç’-
ÿñíåííÿ”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, çàãàëîì íèí³øíüîãî ðîêó íà
ðåìîíò ë³ôò³â ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî 40 ìëí ãðí. “Àëå

êîøòè ÿêèìîñü ÷èíîì çíåñåí³ íà ÷åòâåðòèé êâàðòàë 2009 ðî-
êó,— ïîâ³äîìèâ â³í. — Òîìó ÿ äîðó÷èâ ïåðåíåñòè ¿õ ³ ïî÷àòè
âèêîðèñòîâóâàòè âæå ç ëèïíÿ. Öå äàñòü íàì çìîãó âèêîíàòè
òåðì³íîâ³ òåõí³÷í³ çàõîäè, çàêðèòè çàóâàæåííÿ ³ çàïóñòèòè ï³ä-
éîìíèêè â æèòëîâèõ áóäèíêàõ”

Æîðñòê³é êðèòèö³ ï³ääàëè ðîáîòó ÊÏ
“Ïëåñî”, à òàêîæ éîãî êåð³âíèêà ó ï’ÿò-
íèöþ ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ. Ä³ñòàëîñÿ íàñàìïåðåä çà íå-
çàäîâ³ëüíó ï³äãîòîâêó ñòîëè÷íèõ ïëÿæ³â
äî ñåçîíó òà îðãàí³çàö³þ íàëåæíèõ çà-
õîä³â, çîêðåìà òåõí³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ,
êàäðîâèõ. Íàðàç³ æîäíå ç ì³ñöü â³äïî-
÷èíêó íå ìàº â³äïîâ³äíèõ ñàíåï³äåì³îëî-
ã³÷íèõ äîçâîë³â. Âîäíî÷àñ êåð³âíèê
ïëÿæíîãî ãîñïîäàðñòâà ²ãîð Ñìèêóí ó
ñâî¿é äîïîâ³ä³ ïåðåêîíóâàâ ïðèñóòí³õ,
ùî çðîáëåíî ÷èìàëî ³ íàëåæíèì ÷èíîì,
ìîâëÿâ, ÿêùî ³ áóëè ÿê³ñü íåäîïðàöþ-
âàííÿ, òî ïîâ’ÿçàí³ âîíè ëèøå ç ô³íàí-
ñóâàííÿì.

Îäíàê ³íøî¿ äóìêè ïðî ñòîëè÷í³ ì³ñ-
öÿ äëÿ â³äïî÷èíêó ñòîëè÷í³ ñàíåï³äåì³î-
ëîãè. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Êèºâà Àíàòîë³ÿ Ïî-
íîìàðåíêà, ä³ÿëüí³ñòü á³ëüøîñò³ ñòîëè÷-
íèõ ïëÿæ³â ôàõ³âö³ îö³íþþòü íåçàäîâ³ëü-
íî, à ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, íàçèâàþòü
êðèòè÷íîþ. “Ó ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó íåìàº
ïèòíî¿ âîäè, áðàêóº âáèðàëåíü,— ïîâ³äî-
ìèâ â³í. — Ïðîòå âèñòà÷àº ñì³òòÿ, ñòè-
õ³éíî¿ òîðã³âë³, çãðàé áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí. ×îìóñü íå çä³éñíåíî ïðîòèìàëÿð³é-
íèõ çàõîä³â, äåðàòèçàö³¿ òåðèòîð³é, ùî
çìîæå ïðèçâåñòè äî òðàã³÷íèõ íàñë³äê³â”.
Àíàòîë³é Ïîíîìàðåíêî äîäàâ, ùî íåíà-
ëåæíèì ÷èíîì îðãàí³çîâàíî ðîáîòó ðÿ-

òóâàëüíî¿ ³ ìåäè÷íî¿ ñëóæá, ïðèáèðàëü-
íèê³â, øòàò ÿêèõ º íåóêîìïëåêòîâàíèì.
Ïî æîäíîìó ç ïëÿæ³â é äîñ³ íå ï³äïèñà-
íî ñàí³òàðíîãî ïàñïîðòà ãîòîâíîñò³. À îñü
ñòàí âîäîéì ó ðàéîí³ Êèºâà ñàíåï³äåì-
³îëîãè îö³íþþòü ÿê çàäîâ³ëüíèé.

“Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ïîêè ùî êå-
ð³âíèê “Ïëåñà” íå â³äïîâ³äàº çàéìàí³é
ïîñàä³,— çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. —
Òîìó éîìó îãîëîøåíî äîãàíó. ßêùî æ
³ íàäàë³ òàê òðèâàòèìå, òî ìè çìóøåí³
áóäåìî ç íèì ïîïðîùàòèñÿ”. Äëÿ ë³êâ³-
äàö³¿ âñ³õ íåäîë³ê³â ²ãîðþ Ñìèêóíó íà-
äàºòüñÿ ì³ñÿöü. “Íå ìîæå êåð³âíèê î÷î-
ëþâàòè ï³äïðèºìñòâà, ÿêùî ïðîòè íüî-
ãî âèñòóïàº âåñü òðóäîâèé êîëåêòèâ,—
çàçíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. — Îêð³ì öüî-
ãî, â³í ìàº ñåðéîçí³ çàóâàæåííÿ. Öå é
ïðîòåñò ïðîêóðàòóðè, ÿêîãî é äîñ³ íå
âèêîíàíî, âèìîãè ñàíåï³äåìñòàíö³¿, ÃÓ
ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Òîìó äèðåê-
òîð “Ïëåñà” ìàº çðîáèòè âèñíîâêè, âè-
êîðèñòàòè ñâ³é îñòàíí³é øàíñ”. Çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ äîðó÷èâ Ãîëîâíîìó
ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ òåðì³íîâî âè-
ä³ëèòè õî÷à á ì³í³ìàëüí³ êîøòè ç ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà, ÿê³ á çàáåç-
ïå÷èëè ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíèõ çàõî-
ä³â ç ï³äãîòîâêè ñòîëè÷íèõ ïëÿæ³â äî
ñåçîíó â³äïî÷èíêó

Ïîãàí³ ñëîâà çà ïîãàí³
ïëÿæ³
Êåð³âíèê ÊÏ “Ïëåñî” ä³ñòàâ äîãàíó çà ñòàí ì³ñöü 
â³äïî÷èíêó äëÿ êèÿí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Під час п'ятничної оле ії КМДА з'яс валося, що жоден із місь их
пляжів не має санітарно о паспорта. В місцях масово о відпочин
бра є вбиралень, немає питно о водопостачання, проте вдосталь
сміття і точо стихійної тор івлі. До то о ж неналежним чином ор а-
нізовано робот рят вальної і медичної сл жб. Коле тив підприєм-
ства вима ає звільнення ерівни а КП "Плесо" І оря Сми на, я ий
прип стився технічних, фінансових та адрових помило . Але по и
що начальни ові столичних пляжів о олосили до ан та на азали в
місячний термін лі від вати недолі и.

Столичними ліфтами орист ються і ияни, і їхні домашні любленці
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Ë³ë³ÿ ÄÌÈÒÐÈØÈÍÀ: “Êè¿â ìàº 
çàëèøàòèñÿ óí³êàëüíèì. Çà êîðäîíîì
âàðòî çàïîçè÷óâàòè íå ñòèëü, 
à ò³ëüêè ³íôðàñòðóêòóðí³ ð³øåííÿ”
Íîâîïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” 
ïðî ñâî¿ ïëàíè

— Àðõ³òåêòóðà òà ïëàíóâàííÿ ì³ñòà — äó-
æå ñåðéîçíà ð³÷. Öå ÷èìàëî ïðîáëåìíèõ ìî-
ìåíò³â ùîäî ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè, çáå-
ðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà, íåçàêîí-
íî¿ çàáóäîâè òîùî. ×è âàæêî áóëî çâàæè-
òèñÿ íà îäíó ç ãîëîâíèõ ïîñàä ó ö³é ñôåð³?

— Òàê, öå âèñîêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ïðà-
öþþ÷è â ìåð³¿ îäðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
óí³âåðñèòåòó, çà ê³ëüêà ðîê³â ïðîéòè øëÿõ
â³ä ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà äî çàñòóïíèêà
íà÷àëüíèêà Ãîëîâêè¿âàðõ³òåêòóðè — âàãî-
ìà îö³íêà ìîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó íàñ º ÷³òêå
áà÷åííÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ é
òîãî, ùî ïîòð³áíî ðîáèòè äàë³. Ìîº ïðè-
çíà÷åííÿ — öå ðîáîòà íà áëàãî ñòîëèö³ é
ðàçîì ³ç òèì ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ ì³ñüêî¿
âëàäè — ñòàâêà íà ìîëîäü. Ìîëîä³ ñïå-
ö³àë³ñòè — öå íàä³ÿ Êèºâà. ² öå ïðàâèëü-
íî. Ó ìîëîäèõ ëþäåé ìàñà åíåðã³¿, áàæàí-
íÿ çðîáèòè ÿêîìîãà á³ëüøå, øóêàòè íîâ³
³äå¿, íîâ³ øëÿõè ðîçâèòêó. Öå íîâ³ êðîêè
â ìàéáóòíº ³ ñåðéîçí³ çì³íè.

— ×è íå îçíà÷àº öå, ùî â óïðàâë³íí³ ì³ñ-
òîì íèí³ ôîðìóâàòèìåòüñÿ íîâà ìîëîäà
êîìàíäà?

— Ìè ðîçãëÿäàºìî ìîæëèâ³ñòü îíîâëåí-
íÿ êàäð³â, çàëó÷åííÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñ-
ò³â. Áóäåìî çàïðîøóâàòè ìîëîäü íà ñòà-
æóâàííÿ. Êåð³âíèé ñêëàä, áåçïåðå÷íî,
ñêëàäàòèìóòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ïðàö³â-
íèêè, êîòð³ ïåðåâ³ðåí³ ÷àñîì, àëå êîæíèé
ïîñàäîâåöü ìàº äîâåñòè ñâîþ åôåêòèâ-
í³ñòü íà êîíêðåòíèõ ñïðàâàõ. Ïîºäíàºìî
åíåðã³þ òà ³ííîâàö³éí³ñòü ìîëîä³, äîñâ³ä
òà çíàííÿ ïåðåâ³ðåíèõ ÷àñîì ôàõ³âö³â.

— ßê³ ïåðøî÷åðãîâ³ çì³íè ùîäî áóä³âåëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âè ïðîïîíóºòå?

— Çðîáèòè ïðîçîðèì ³ â³äêðèòèì áóä³â-
íèöòâî ó ñòîëèö³. Çðîáèòè êèÿí ïîâíî-
ïðàâíèìè ó÷àñíèêàìè çàáóäîâè ì³ñòà òà
â³äíîâëåííÿ éîãî ³ñòîðè÷íî¿ êðàñè. Ï³ä
÷àñ êîæíîãî áóä³âíèöòâà â ñòîëèö³ ìàþòü
áóòè ïðîâåäåí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, çà-
óâàæó — íå ïðîñòî ôîðìàëüíî, à ö³ë³ñíî
òà çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ç îáî-
â’ÿçêîâèì ð³øåííÿì íà êîðèñòü êèÿí.
Òîé, õòî õî÷å áóäóâàòè â Êèºâ³, ìàº âçÿ-
òè öå çà ïðàâèëî.

— À ùîäî ñàìå áóä³âåëüíèõ íîðìàòèâ³â
÷è àðõ³òåêòóðíèõ ìîìåíò³â, áóäå ùîñü íî-
âå?

— ß ç öüîãî ïðèâîäó ìîæó ñêàçàòè, ùî

íà ñüîãîäí³ òðèâàº ðîáîòà íàä íîâèì Ãåí-
ïëàíîì Êèºâà äî 2025 ðîêó, äî ïðàö³ íàä
öèì áóäå çàëó÷åíî ÷èìàëî ³íîçåìíèõ åêñ-
ïåðò³â. Òîáòî Êè¿â âèêîðèñòàº êðàùèé
çàðóá³æíèé äîñâ³ä. Âîäíî÷àñ îäíå ç íàé-
ãîëîâí³øèõ çàâäàíü äëÿ íàñ — öå çáåðåã-
òè ³ñòîðè÷íó ÷àñòèíó ì³ñòà. Òàêîæ ñïå-
ö³àë³ñòàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà ïðîâåäåíî ÷èìàëó ðî-
áîòó íàä âíåñåííÿì çì³í äî Ïðàâèë çà-
áóäîâè Êèºâà.

— Ïðî çàðóá³æíèé äîñâ³ä, ÿêèì âè áà÷è-
òå Êè¿â ìàéáóòíüîãî? Â³í ìàº áóòè ñõîæèì
íà Ïàðèæ, Ëîíäîí ÷è Íüþ-Éîðê?

— ß çà òå, àáè Êè¿â çàëèøàâñÿ óí³êàëü-
íèì. Â³ä ñâ³òîâèõ ìåãàïîë³ñ³â ìè ìàºìî
çàïîçè÷èòè íå ñòèëü, à õ³áà ùî ïåâí³ ³í-
ôðàñòðóêòóðí³ ð³øåííÿ, ÿê, íàïðèêëàä,

áóä³âíèöòâî äîðîæí³õ ðîçâ’ÿçîê, ïàðê³í-
ã³â ÷è ñì³òòºïåðåðîáíèõ îá’ºêò³â.

— ßêîñü çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê êàçàëà ïðî äîö³ëüí³ñòü âè-
íåñåííÿ çà ìåæ³ öåíòðó ì³ñòà îô³ñíèõ ïðè-
ì³ùåíü òà ðîçòàøóâàííÿ á³çíåñ-öåíòð³â
áëèæ÷å äî îêîëèöü. ×è ç’ÿâèòüñÿ ó Êèºâ³
òàêèé ñîá³ á³çíåñ-ñ³ò³-ðàéîí ³ç õìàðî÷îñà-
ìè?

— Âçàãàë³ öå õîðîøà ³äåÿ, ðåàë³çàö³ÿ
ÿêî¿ á äàëà çìîãó ðîçâàíòàæèòè öåíòð â³ä
íàäì³ðó òðàíñïîðòó, çàîäíî âáåðåãëà á
öåíòð â³ä çàç³õàíü âèñîòîê. Àëå, ãàäàþ,
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàêèé á³çíåñ-ñ³ò³ íå
ç’ÿâèòüñÿ ò³ëüêè ÷åðåç êðèçîâ³ ÿâèùà â
åêîíîì³ö³. Òàê ñàìî ÿê íå íà ÷àñ³, íà ìîþ
äóìêó, ïåðåíåñåííÿ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â.

— Åêñïåðòè çàçíà÷àþòü, ùî íà ñüîãîäí³

â ³íôðàñòðóêòóð³ ì³ñòà º ïåâíèé äèñáàëàíñ.
Â ÿêèõîñü ðàéîíàõ áðàêóº äèòñàäê³â, â ÿêè-
õîñü — ¿õ çàáàãàòî. Äå â ì³ñò³ íàéá³ëüø³
ïðîáëåìè ç îá’ºêòàìè ³íôðàñòðóêòóðè?

— Öå ïðàâäà, òàêèé äèñáàëàíñ º. Íàé-
ã³ðøîþ º ñèòóàö³ÿ ÿêðàç ó öåíòðàëüíèõ
ðàéîíàõ òà íîâèõ ìàñèâàõ, äå àêòèâíî áó-
äóþòü æèòëî. Íàâ³òü ÿêùî áóä³âíèöòâî äî-
øê³ëüíèõ òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïåðåäáà-
÷åíî ïðîåêòîì çàáóäîâè òåðèòîð³¿, òî çà-
çâè÷àé ö³ îá’ºêòè áóäóþòü â îñòàííþ ÷åð-
ãó àáî íå áóäóþòü âçàãàë³. ×åðåç öå ï³ä ÷àñ
ðîáîòè íàä íîâèì Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì
ðîçâèòêó Êèºâà âèêîðèñòàíî îñíîâíèé
ïðèíöèï — öå êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä. Êð³ì
òîãî, ç ìåøêàíöÿìè áóäå îáãîâîðåíî, ÿê³
îá’ºêòè êóëüòóðíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ³
äå ïîòð³áíî áóäóâàòè

Розмовляв І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Ïåðøèìè ïðî ñâî¿ î÷³êóâàí-
íÿ â³ä öüîãî ïëåíàðíîãî òèæíÿ
çàÿâèëà ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Çà ñëîâàìè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à,

öå çàêîíîïðîåêòè ùîäî àíòè-
êðèçîâî¿ ïðîãðàìè, áþäæåòó,
ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ, ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ

íà ï³äâèùåííÿ ïëàòè çà òàðèô-
íèé ðîçðÿä, ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é
³ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.

“Ùîì³ñÿöÿ ïåíñ³îíåðè íåäî-
îòðèìóþòü 250—300 ãðèâåíü, à
êîæåí ïðàö³âíèê áþäæåòíî¿
ñôåðè — 800—100 ãðèâåíü. Öå
ïîâ’ÿçàíî ñàìå ç òèì, ùî çàíè-
æåíèé ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì”,
— çàÿâèâ êåð³âíèê îïîçèö³éíî-
ãî óðÿäó. Âèêëèêàº ó ðåã³îíàë³â
çàíåïîêîºííÿ ³ ñèòóàö³ÿ â Êàá-
ì³í³, ÿêèé âòðà÷àº îäíîãî ì³-
í³ñòðà çà ³íøèì.

Êàäðîâå ïèòàííÿ òóðáóº ³
ïðåäñòàâíèê³â ïðîóðÿäîâî¿

ôðàêö³¿ ÁÞÒ. ßê ïîâ³äîìèâ ó
ïîíåä³ëîê ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð
Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ, íèí³øíÿ
êîàë³ö³ÿ ñêîíöåíòðóâàëàñÿ íà
ïðèçíà÷åíí³ íîâèõ ì³í³ñòð³â.
Ïðè÷îìó, çà îñòàíí³ìè ÷óòêà-
ìè, êàäðîâ³ ïèòàííÿ îá’ºäíàþòü
ó òàê çâàí³ ïàêåòè, ÿê³ ç’ÿâëÿþ-
òüñÿ ùîðàçó, êîëè éäåòüñÿ ïðî
îáì³í çãîäîþ ãîëîñóâàòè çà ð³ç-
í³, ÷àñîì ïðîòèëåæí³ ïðîïîçè-
ö³¿. Ó òîìó, ùî äëÿ íèí³øíüî¿
êîàë³ö³¿ ñàìå êàäðîâ³ ïðèçíà-
÷åííÿ ñòàíóòü íàéâàæëèâ³øèìè,
ïåðåêîíàíèé ³ äèðåêòîð öåíòðó
ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”

Àíäð³é ªðìîëàºâ. “Àáî âàêàíò-
í³ ïîñàäè â óðÿä³ çàïîâíÿòü, àáî
öåé Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â îñòàòî÷-
íî áóäå äèñêðåäèòîâàíî”, —
ðîçïîâ³â â³í “Õðåùàòèêó”.

Íà òë³ ãó÷íèõ ïðèçíà÷åíü ³
çâ³ëüíåíü, î÷³êóâàíèõ öüîãî
òèæíÿ, íå òàêèì ðåçîíàíñíèì,
àëå íå ìåíø âàæëèâèì ñòàíå ãî-
ëîñóâàííÿ çà äàòó ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîð³â. Âîëîäèìèð Ëèò-
âèí óæå çàÿâèâ, ùî Âåðõîâíà
Ðàäà ãîòîâà âèçíà÷èòè, êîëè
óêðà¿íö³ ï³äóòü íà âèáîðè. Ñêî-
ð³ø çà âñå, öèì äíåì ñòàíå 17
ñ³÷íÿ

Ïîðîæí³ êð³ñëà ì³í³ñòð³â äèñêðåäèòóþòü óðÿä

Êàäðè âèð³øóþòü óñå
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні розпочнеться один з найс ладніших тижнів
пленарних засідань парламент . Деп тати заплан вали
про олос вати чимало орисних рішень, проте в ож-
ної фра ції вони свої. Головною ж інтри ою має стати
чер ова спроба оаліції про олос вати за призначення
нових міністрів.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму 

приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва 

на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 513/513 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êî-
ìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè” òàê³ çì³íè:

— ïîçèö³þ 10 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðó-
ïà “À” äîäàòêà 2

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

- ïîçèö³þ 47 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðó-
ïà “À” äîäàòêà 2

âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 1 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðó-
ïà “À” äîäàòêà 4

âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 164 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 4

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

- ïîçèö³þ 183 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 4

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

— ïîçèö³þ 81 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà ïî ì. Êè-
ºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïåðåë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

10 Ком нальне підприємство "Ресторан "Слав тич" м. Київ, в л. Ент зіастів, 1 6

10 Ком нальне підприємство
"Ресторан "Слав тич"

м. Київ, в л. Ент зіастів, 1 4 площа відповідно
до до ментів БТІ

47 Нежилі приміщення
ТОВ "ВІВАС"

м. Київ, просп. Перемо и,
21, літ. "А"

3 410,9

1 Нежилі приміщення та обладнання
Фізична особа-підприємець Ковальч В. І.

м. Київ, в л. І. П люя, 5, літ.
"А"

3 19,8

164 Нежилі приміщення
ТОВ “Гелла”

м. Київ, в л.
Де тярівсь а, 31

3 1087,0

164 Нежилі приміщення
ТОВ “Гелла”

м. Київ, в л.
Де тярівсь а, 31, літ. "А"

3 1087,0

183 Нежилі приміщення
ТОВ "Тор овий дім
"Маршал-Київ"

м. Київ, в л. Хрещати ,
44, літ. "Б"

3 143,4

183 Нежилі приміщення
ТОВ "Тор овий дім
"Маршал-Київ"

м. Київ, в л. Хрещати ,
44, літ. "Б"

3 94,8

81 Нежилі б дин и ТОВ
"Центр Корт"

м. Київ, в л. І. К дрі, 3
орп.1, 3, 31

3 1431,0

81 Нежилі б дин и ТОВ
"Центр Корт"

м. Київ, в л. І. К дрі, 3 літ. "А"
літ. "Б"
літ. "В"

3 554,3
402,6
181,7

Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 395/395 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
пункту 19 розділу V Наказу Фонду державного майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження По�
рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, а також враховуючи протоколи постій�
ної комісії Київради з питань власності від 30.07.08 № 5 та від 08.09.08 № 7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîí-
êóðñó çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî äâîõ ì³-
ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè îðåíäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îïðèëþäíèòè ðåçóëü-
òàòè êîíêóðñ³â ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

4. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.08.08 ¹ 93-2/93 “Ïðî ïèòàííÿ îðåíäè
îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà”, à ñàìå: ïî-
çèö³þ 39 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ:

âèêëàñòè â ðåäàêö³¿:

5. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.01.08 ¹ 21/4493 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåð-
ì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòà-
íîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”, à ñàìå: ïîçèö³þ 19 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ:

âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.
6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè

ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó
äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

39 УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ
ОФІСНО-ГОТЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності —приватна
Форма фінанс вання—
оспрозрах н ова

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
№9/2, Печерсь ий
район, НБ -9-
поверховий, нежилий
б дино . Площа,
в.м—11893,10

ОФІСИ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ
н/б дино
Площа, в. м
—11893,10

15% 2 ро и
364
дні

По одити

3
9

УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МІЖНАРОДНИЙ ОФІСНО-
ГОТЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Форма
власності —приватна
Форма фінанс вання —
оспрозрах н ова

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
№9/2, Печерсь ий
район, НБ -9-
ловерховий, нежилий
б дино . Площа, в. м
—11893,10

ОФІСИ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ
ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ
н/б дино
Площа, в.м
—11893,10

15% 2 ро и
364 дні

Відмовити

19 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМЕД"
Форма власності — приватна
Форма фінанс вання
— оспрозрах н ова

ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА,
№26, . 2
Дніпровсь ий район,
НБ - 7-поверховий,
лі вальне. Площа,
в.м —14421,00

АПТЕКИ, ЯКІ
РЕАЛІЗУЮТЬ
ГОТОВІ ЛІКИ
1 поверх.
Площа, в.м
—32,40

10 % 2 ро и
364
дні

По одити

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.10.05 № 256/3717 “Про Премію 

Київської міської ради за внесок молоді 
у розвиток місцевого самоврядування”

Рішення Київської міської ради № 508/508 від 16 жовтня 2008 року

З метою приведення у відповідність рішення Київської міської ради від 27.10.05 № 256/3717 “Про Пре�
мію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування” до рішення Київської
міської ради від 01.07.08 № 9/9 “Про перелік та склад постійних комісій Київради” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.10.05
¹ 256/3717 “Ïðî Ïðåì³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè çà âíåñîê ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ” òàê³ çì³íè:

ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà
“ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ
òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â”

çàì³íèòè ñëîâàìè
“ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ,
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè”

ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 12.12.06 ¹ 249/306
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 27.10.05 ¹ 256/3717 “Ïðî Ïðåì³þ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê ìîëîä³ ó
ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про виділення у 2009 році коштів 
для надання одноразової 

адресної матеріальної допомоги 
малозахищеним верствам населення 

м. Києва, які опинилися 
в складних життєвих обставинах

Розпорядження № 574 від 15 травня 2009 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, з метою забезпечення подальшого соціального захис�
ту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва, в межах здійснення повноважень орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

— çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àä-
ðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè â³äïîâ³äíî
äî Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿
àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìàëîçàõè-
ùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ ì. Êèºâà, ÿê³
îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâè-
íàõ, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 16.04.2008 ¹ 553 ÄÏðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ îäíîðà-
çîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìà-
ëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ ì. Êè-
ºâà, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ”;

— çä³éñíþâàòè âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàäàí-
íÿì îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ ì, Êèºâà íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006 — 2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064, â îáñÿç³ 3 000 òèñ. ãðí.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про фінансову допомогу 
у 2009 році Спілці матерів розумово 

відсталих інвалідів 
м. Києва “Сонячний промінь” 

та громадській організації 
“Київський Центр профорієнтації дітей= 

інвалідів”
Розпорядження № 598 від 19 травня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, міської комплексної програми “Турбота” на 2006�2010
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами та доповнен�
нями), та з метою подальшого соціального захисту інвалідів у м. Києві, в межах повноважень органу міс�
цевого самоврядування:

1. Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâà-
ë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿’)
çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ô³íàíñîâîþ äîïîìîãîþ Ñï³ëö³ ìà-
òåð³â ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â ì. Êè-
ºâà “Ñîíÿ÷íèé ïðîì³íü” â îáñÿç³ 120,0
òèñ. ãðí òà ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè-
¿âñüêèé Öåíòð ïðîôîð³ºíòàö³¿ ä³òåé-³í-
âàë³ä³â” â îáñÿç³ 124,3 òèñ. ãðí, çà ðàõó-
íîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè).

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий



66 ББІІЗЗННЕЕСС Хрещатик  23 червня 2009

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ãàñ³òü
êðåäèòè
âë³òêó!
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Чо о очі вати
від валютних оливань:
що ліпше —
п вати валют чи

продавати її.
Що б де
з рсом восени?

— Ç îãëÿäó íà
òèì÷àñîâå çì³ö-
íåííÿ ãðèâí³
ñòîñîâíî äîëàðà
ìîæíà ïðîãíî-
çóâàòè, ùî äî
ê³íöÿ ë³òà öå
ñï³ââ³äíîøåííÿ
³ñòîòíî íå çì³-
íèòüñÿ. Êóðñ
ïàðè ãðèâíÿ/äî-
ëàð áóäå íà ð³â-
í³ 7,6 — 7,7
ãðí/$ 1. Ùî öå
îçíà÷àº? Öå
îçíà÷àº, ùî ñà-
ìå òåïåð íàé-
ñïðèÿòëèâ³øèé
÷àñ äëÿ ïîãàøåííÿ äîëàðîâèõ êðåäèò³â.
Àäæå, ñêîð³ø çà âñå, âîñåíè êóðñ äîëàðà ùî-
äî ãðèâí³ çðîñòå, ìîæëèâî, íàâ³òü äî 9—10
ãðí/$ 1. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ê³ëüêîìà ÷èííèêà-
ìè. Ïî-ïåðøå, âë³òêó òðàäèö³éíî çíèæóºòü-
ñÿ ä³ëîâà àêòèâí³ñòü. Îòæå, êóðñ äîëàðà íàä-
òî íå êîëèâàòèìåòüñÿ. Ïî-äðóãå, ñÿê-òàê,
àëå óðÿäó âäàëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ô³-
íàíñóâàííÿ áþäæåòó êðà¿íè, çîêðåìà çàëó-
÷åíî êðåäèòè Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî
ôîíäó. Îäíàê öå çðîáëåíî ç ïåðñïåêòèâîþ
íà ïåðøó ïîëîâèíó ðîêó. Íàðàç³ ÷èìàëî åêñ-
ïåðò³â ââàæàþòü, ùî ïðîòÿãîì äðóãîãî ï³â-
ð³÷÷ÿ ñèòóàö³ÿ â åêîíîì³ö³ áóäå çíà÷íî
ñêëàäí³øîþ. Àäæå çàïàñ³â ì³öíîñò³ é àêòèâ-
íîñò³ íåìàº: åêîíîì³êà íå îæèâàº, ãàëóç³,
îð³ºíòîâàí³ íà åêñïîðò, íå äàþòü î÷³êóâàíî-
ãî ïðèòîêó âàëþòè â êðà¿íó, îáñÿãè ïåðåêà-
ç³â âàëþòè ç-çà êîðäîíó â³ä óêðà¿íñüêèõ ãàñ-
òàðáàéòåð³â íà 20—30 â³äñîòê³â óæå ñêîðî-
òèëèñÿ. Öå îçíà÷àº, ùî â êðà¿í³ â³ä÷óâàòè-
ìåòüñÿ çíà÷íèé äåô³öèò äîëàðà.

Íàñòóïíèé ÷èííèê, ùî âïëèâàòèìå íà
ôîðìóâàííÿ êóðñó ãðèâí³ ùîäî äîëàðà, ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî äîäàòêîâîþ åì³ñ³ºþ óðÿäî-
â³ íå âäàñòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåì åêîíîì³-
êè òà íàïîâíåííÿ áþäæåòó, à îòæå, ³ âèêî-
íàòè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü çà ³íøèìè ïðîãðàìà-
ìè (çîêðåìà ³ ç ðåêàï³òàë³çàö³¿ áàíê³â). Ãðèâ-
íþ äîäðóêîâóâàòèìóòü. Àëå ³íôëÿö³ÿ ìîæå ³
íå çðîñòè, îäíàê öÿ ãðèâíÿ ï³äå íà ì³æáàí-
ê³âñüêèé âàëþòíèé ðèíîê.

×åòâåðòèé ÷èííèê — ïðî çíåö³íåííÿ ãðèâ-
í³ íåùîäàâíî çàÿâèëè äîâîë³ âåëèê³ áàíê³-
ðè. Öå îçíà÷àº, ùî âîíè ãðàþòü íà ï³äâè-
ùåííÿ êóðñó ãðèâí³ (òîáòî ìîæëèâà ñïåêó-
ëÿö³ÿ âîñåíè). ßêùî áàíê³ðè íå áîÿòüñÿ ïðî
öå ãîâîðèòè, òîæ âîíè ìàþòü 80 â³äñîòê³â
øàíñ³â äîâåñòè ãðèâíþ äî çãàäàíî¿ ïîçíà÷-
êè (9—10 ãðí/$ 1).

Òîìó ïåðåñ³÷íèì ñïîæèâà÷àì íàðàç³ ïî-
òð³áíî íàêîïè÷óâàòè ÿêîìîãà á³ëüøå äîëà-
ð³â, êîëè º òàêà çìîãà, ³ àêòèâíî ïëàòèòè çà
êðåäèòíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè. Áàæàíî âñ³ ñâî¿
ãðèâíåâ³ ðåñóðñè ñïðÿìîâóâàòè íà ïîãàøåí-
íÿ çàáîðãîâàíîñò³ (ïåðåä áàíêàìè çîêðåìà).
² âîäíî÷àñ âàðòî íàêîïè÷óâàòè äîëàðè. ßê-
ùî ó âàñ âèíèêíóòü ïðîáëåìè ç îáñëóãîâó-
âàííÿ áîðã³â âîñåíè, òî âè çìîæåòå ¿õ çàêðè-
òè çà êóðñîì 7,6 ãðí/$ 1, à íå 9—10 ãðí/$ 1.
Òîáòî âàì íå äîâåäåòüñÿ ïåðåïëà÷óâàòè

Ðèíîê î÷³êóº âëèòòÿ 
âàëþòè
Ïîäàëüøà äèíàì³êà êóðñó âàëþò çàëåæàòèìå â³ä êðåäèòó ÌÂÔ

Населення позб вається
валюти

Çàçíà÷åíà ñòàá³ëüí³ñòü ïåðåêèíóëàñÿ íà
áåçãîò³âêîâèé ðèíîê. Ó ïîíåä³ëîê, 15
÷åðâíÿ, êóðñ êóï³âë³ äîëàð³â ÑØÀ áóâ íà
ð³âí³ 763 UAH/100 USD. Ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ òðüîõ äí³â â³í òðèìàâñÿ íà ð³â-
í³ 764 UAH/100 USD. Çìåíøåííÿ íà 3
ãðí â ðîçðàõóíêó íà 100 äîëàð³â â³äáóëî-
ñÿ â ï’ÿòíèöþ. Îòæå, òèæäåíü çàê³í÷èâ-
ñÿ íà ð³âí³ 761 UAH/100 USD.

Íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó ïðîäàæó âà-
ëþòè ïðîòÿãîì âñüîãî òèæíÿ âòðèìóâà-
ëàñÿ ìàðæà íà ð³âí³ 1 ãðí â ïîð³âíÿíí³ ç
êóðñîì êóï³âë³ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè. Â
ïîíåä³ëîê êóðñ ñêëàâ 764 UAH/100 USD.
Ïðîòÿãîì òðüîõ íàñòóïíèõ äí³â â³í ñòà-
íîâèâ â³äïîâ³äíî 765 UAH/100 USD, â
ï’ÿòíèöþ — 761,9 UAH/100 USD.

Åêñïåðòè êàæóòü, ùî òàêà òåíäåíö³ÿ
áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ é íàäàë³. Àäæå
îêð³ì ïîíîâëåííÿ ðîáîòè ì³ñ³¿ ÌÂÔ â
Óêðà¿í³ âæå íàéáëèæ÷î¿ ñåðåäè, íà ñòà-
á³ë³çàö³þ ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð âïëèâàº â³ä-
ñóòí³ñòü ïîïèòó íà âàëþòó ó íàñåëåííÿ:
ëþäè ïðîäîâæóþòü ïðîäàâàòè äîëàðè íà
ãîò³âêîâîìó ðèíêó.

Ïðîòÿãîì ïåðøèõ äâîõ äí³â ºâðîïåé-
ñüêà âàëþòà íà óêðà¿íñüêîìó ì³æáàíêó

ì³öí³øàëà, êóðñ ó ïîíåä³ëîê ñòàíî-
âèâ 1055 UAH/100 EUR, ó â³âòîðîê —
1059 UAH/100 EUR. Çíèæåííÿ êóðñó êó-
ï³âë³ ºâðî íà 0,05% ñòàëîñÿ â ñåðåäó. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ çðîñòàííÿ êóðñó áóëî çà-
ô³êñîâàíî äî ð³âíÿ 1064 UAH/100 EUR.
Â ï’ÿòíèöþ êóðñ ñêëàâ 1058,1 UAH/100
EUR, ùî íèæ÷å â³ä ð³âíÿ ïîïåðåäíüîãî
äíÿ íà 5,9 ãðí.

Íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó ºâðî ñïîñòåð³ãà-
ëàñÿ ñõîæà òåíäåíö³ÿ. Êóðñ â ïîíåä³ëîê
áóâ íà ð³âí³ 1060 UAH/100 EUR, ó â³â-
òîðîê — 1062 UAH/100 EUR. Çíèæåííÿ
êóðñó â³äáóëîñÿ â ñåðåäó, ï³ñëÿ íåçíà÷-
íîãî ï³äâèùåííÿ â ÷åòâåð êóðñ âðåøò³-
ðåøò çóïèíèâñÿ íà ïîçíà÷ö³ 1060,1
UAH/100 EUR.

Íàäàë³ çíà÷íèõ êîëèâàíü ºâðîâàëþòè
íà ì³æáàíêó åêñïåðòè íå î÷³êóþòü. Íà
â³äì³íó â³ä òîðã³â íà ì³æáàíêó, ºâðîâà-
ëþòà íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó âòðà÷àëà ñâî¿
ïîçèö³¿ ùîäî ãðèâí³. Òà ïîïðè íåçíà÷íå
çì³öíåííÿ êóðñó ãðèâí³ ùîäî ºâðî, íà
ãîò³âêîâîìó ðèíêó â³äñóòí³ ïåðåäóìîâè
äëÿ ñóòòºâèõ çì³í òà çíà÷íèõ êîëèâàíü
ïàðè ãðèâíÿ/ºâðî.

Золото втрачає
вазі
Äèíàì³êà çîëîòà áóëà ïðîòèëåæíîþ äè-

íàì³ö³ âàëþòíîãî ðèíêó â Óêðà¿í³. Òèæ-
äåíü ïî÷àâñÿ ³ç ïîçíà÷êè 72308,3 ãðí çà
10 òðîéñüêèõ óíö³é. Âò³ì, âæå ó â³âòî-
ðîê, 16 ÷åðâíÿ, ö³íà çìåíøèëàñÿ íà
1370,05 ãðí (ìàéæå íà 2%) ³ ñòàíîâèëà
âæå 70938,25 ãðí çà 10 óíö³é. Â ñåðåäó
âàðò³ñòü “áëàãîðîäíîãî ìåòàëó” äåùî
çá³ëüøèëàñü — äî 71299,79 ãðí çà 10 óí-
ö³é. Íåçíà÷í³ êîëèâàííÿ â á³ê çìåíøåí-
íÿ áóëè â ÷åòâåð. Îäíàê â ï’ÿòíèöþ çî-
ëîòî ïîäîðîæ÷àëî â³äðàçó íà 213,58 ãðí
ó ïîð³âíÿíí³ ç ð³âíåì ïîïåðåäíüîãî äíÿ,
çàêð³ïèâøèñü íà ïîçíà÷ö³ 71355,99 ãðí çà
10 óíö³é.

ßê áà÷èìî, ïîïðè çðîñòàííÿ ö³íè çî-
ëîòà íà ïîçàìèíóëîìó òèæí³, ïðîòÿãîì

ìèíóëî¿ òîðãîâåëüíî¿ ñåñ³¿ âàðò³ñòü “áëà-
ãîðîäíîãî ìåòàëó” ïëàíîì³ðíî çíèæóâà-
ëàñÿ. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè, îêð³ì ñïåêó-
ëÿòèâíèõ íàñòðî¿â ãðàâö³â, ùå é ñåçîí-
íèì çíèæåííÿì ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³. Íå
âèêëþ÷åíî, ùî ö³íà çîëîòà íàäàë³ ùå áó-
äå çíèæóâàòèñÿ.

Фондовий рино
знов засм ч є
равців
²íäåêñ ÏÔÒÑ íà óêðà¿íñüêîìó ôîíäî-

âîìó ðèíêó àêòèâíî çíèæóºòüñÿ. Íà ïî-
÷àòêó ìèíóëîãî òèæíÿ ³íäåêñ ñòàíîâèâ
ùå 435,85 ïóíêòó. Ó â³âòîðîê çìåíøåí-
íÿ ïîêàçíèêà áóëî çîâñ³ì íåçíà÷íèì —
íà 0,91 ïóíêòó, òîä³ ÿê â ñåðåäó öåé ïî-
êàçíèê âïàâ ùå íà 7,79 ïóíêòó. Íàéçíà÷-
í³øå çìåíøåííÿ ÏÔÒÑ ñòàëîñÿ â ÷åò-
âåð, ó â³äñîòêîâîìó åêâ³âàëåíò³ ³íäåêñ
ÏÔÒÑ çìåíøèâñÿ â³äðàçó íà 3% ³ ñòà-
íîâèâ 417,16 ïóíêòó. Íàðåøò³, ìèíóëî¿
ï’ÿòíèö³ 19 ÷åðâíÿ ÏÔÒÑ çóïèíèâñÿ íà
ð³âí³ 417,63 ïóíêòó. Îòæå, â³äáóëîñÿ ºäè-
íå íåçíà÷íå éîãî ï³äâèùåííÿ çà âåñü
òèæäåíü.

Ï³äñóìêè òîðã³â íà á³ðæ³ ÏÔÒÑ íå
äîäàëè îïòèì³çìó ÿê ó÷àñíèêàì ðèíêó,
òàê ³ ïîòåíö³éíèì ³íâåñòîðàì. Àäæå ³í-
äåêñ ÏÔÒÑ çíîâó ïî÷àâ âòðà÷àòè ñâî¿
ïîçèö³¿. ×åðãîâèé ñïàä íà ôîíäîâîìó
ðèíêó ñïðè÷èíèëè çäåá³ëüøîãî ñâ³òîâ³
òîðãîâåëüí³ ìàéäàí÷èêè, ÿê³ äåìîíñòðó-
âàëè çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â îñíîâíèõ ³í-
äåêñ³â. Íåãàòèâíèé åôåêò òàêîæ ñïðè-
÷èíèëî é ïàä³ííÿ ö³í íà ñèðîâèíí³ ðå-
ñóðñè.

Ïîäàëüøà äèíàì³êà ³íäåêñó ÏÔÒÑ áó-
äå çàëåæàòè, îêð³ì íîâèí ç³ ñâ³òîâèõ òîð-
ãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, ùå â³ä ïåðåá³ãó
ïîä³é â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³. Á³ëüøå òî-
ãî, ãðàâö³ óêðà¿íñüêîãî ôîíäîâîãî ðèí-
êó àêòèâíî ïåðåäèñëîêîâóþòüñÿ íà Óêðà-
¿íñüêó ôîíäîâó á³ðæó, ÿêà ïðîïîíóº “ïî-
ãðàòèñÿ” íà ðèíêó çàÿâîê, à íå íà ðèíêó
êîòèðóâàíü

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За альна тенденція динамі и
офіційно о рс амери ансь о о
долара протя ом мин ло о тижня
з 9 по 12 червня б ла стабіль-
ною. Пра тично весь тиждень
рс тримався на рівні 761,14

UAH/100 USD. Одна мин ло о
четвер а він підс очив до по-
знач и 761,9 UAH/100 USD. А в
п’ятницю знов оп стився до
761,14 UAH/100 USD.
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Ç êàðòè Êèºâà
çíèêëà âóëèöÿ
Ìåøêàíö³ Òâåðñüêî¿ âèìàãàþòü äåìîíòóâàòè 
íåçàêîííèé ïàðêàí

“ßê öå òàê, ÿ ïîñò³éíî õîäæó
âóëèöåþ ç åëåêòðè÷êè íà ðîáîòó,
ùå ç 1984-ãî, à òåïåð îñü öå ìàþ
îáõîäèòè...” — îáóðþºòüñÿ êèÿí-
êà ªâäîê³ÿ Ì³ðîøíè÷åíêî. Æ³í-
êà ïîêàçóº íà ïàðêàí, ùî çàãî-
ðîäèâ âóëèöþ Òâåðñüêó á³ëÿ áó-
äèíêó ¹ 16. Îäíàê á³ëüøå çàãî-
ðîæà çàâàæàº ìåøêàíöÿì õðó-
ùîâêè. Äåìîíòóâàòè ¿¿ âîíè âè-
ìàãàþòü óæå äâà ðîêè. Îäíàê áåç-
óñï³øíî.

Áóä³âíèöòâî ç ïîðóøåííÿì
íîðì á³ëÿ áóäèíêó ¹ 16 ðîçïî-
÷àëîñÿ ùå çà ÷àñ³â Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà. Æèëèé áóäèíîê
çâîäèëà ÎÑÁÁ “Àêîí-140”. Íîð-
ìè â³äñòàíåé â³ä ñóñ³äí³õ õðóùî-
âîê ïîðóøèëè îäðàçó. Äî òîãî æ
ïîïåðåê Òâåðñüêî¿ âèêëàëè òðî-
òóàð òà çàãîðîäèëè âóëèöþ ìåòà-
ëåâèì ïàðêàíîì. Òàì ïîñòàâèëè
äîðîæí³é çíàê, ùî çà¿çäó äàë³ íå-
ìàº. Òàê, ïàðíèé á³ê âóëèö³ âè-
ÿâèâñÿ ïåðåêðèòèì äëÿ ìåøêàí-
ö³â áóäèíêó ¹ 16. Ëþäè ìàþòü
îáõîäèòè ïàðêàí, íàâ³òü ùîá ä³é-
òè äîäîìó. Îñîáëèâî âàæêî öå
ðîáèòè âçèìêó ïåíñ³îíåðàì. “Óñå
æèòòÿ ëþäè õîäèëè Òâåðñüêîþ íà
Áàéêîâå êëàäîâèùå, à â ïîìè-
íàëüí³ äí³, ÿê íà äåìîíñòðàö³þ.
À òåïåð óñ³ âîíè çóïèíÿþòüñÿ ïå-
ðåä ïàðêàíîì ³ ìóñÿòü ïîâåðòà-

òèñÿ, ùîá îá³éòè, îáóðþþòü-
ñÿ”,— êàæå Àëëà Êîëîì³ºöü,
ìåøêàíêà áóäèíêó ¹ 16.

Òèì ÷àñîì ìåøêàíö³ íîâîçáó-
äîâàíî¿ âèñîòêè íà ñâî¿ ä³¿ çíàé-
øëè àðãóìåíòàö³þ. Âîíè çàïåâ-
íÿþòü, ùî ïîñòàâèëè ïàðêàí çà-
äëÿ áåçïåêè ñâî¿õ ä³òåé, àáè ò³ íå
âèá³ãàëè íà äîðîãó ç äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà.

Ç ïðîòèëåæíî¿ ÷àñòèíè Òâåð-
ñüêî¿ (âóëèö³ Áîæåíêà), äå ðàí³-
øå ìîæíà áóëî çà¿õàòè ìàøèíîþ
äî 16-ãî áóäèíêó, îáëàøòóâàëè
ïëàòíó àâòîñòîÿíêó. Ìåøêàíö³
ñòâåðäæóþòü, ùî ìàëî òîãî, ùî
âîíà º íåëåãàëüíîþ ùå é çàáëî-
êóâàëà çà¿çä “øâèäêî¿” òà ïîæåæ-
íèê³â. Çà òàêèõ ïåðåáóäîâ ÷àñòè-
íà Òâåðñüêî¿ âçàãàë³ çíèêëà ç êàð-

òè Êèºâà. “Äî ÿêî¿ âóëèö³ òåïåð
íàëåæèòü íàø áóäèíîê?” — ïå-
ðåéìàºòüñÿ ìåøêàíêà õðóùîâêè
Âàëåíòèíà Ðîãîæèíñüêà. Íàîñòà-
íîê ëåäü íå ïîñåðåä äîðîãè âñòà-
íîâèëè ê³îñê ³ç ïðîäàæó ïðîäóê-
ò³â õàð÷óâàííÿ.

Ïðàãíó÷è â³äñòîÿòè ñâîþ ïðà-
âîòó, ìåøêàíö³ õðóùîâêè íåîä-
íîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ç ëèñòàìè äî
ðàéîííî¿ é ì³ñüêî¿ âëàäè. Ïðîòå
âñ³ ñêàðãè âèëèëèñÿ â áåçê³íå÷íó
áþðîêðàòè÷íó ïåðåïèñêó. Ç Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó â³äïîâ³äàëè,
ùî âñå çàêîííî, à ç ì³ñüêî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, ùî ïàðêàí ïîòð³áíî äå-
ìîíòóâàòè. Íà áîðîòüáó æèòåë³â
áóäèíêó ¹ 16 çà ñâî¿ ïðàâà ìåø-
êàíö³ íîâîáóäîâè íå çâàæàþòü.
Íà âñ³ ïðèïèñè ãîëîâà ÎÑÁÁ
“Àêîí-140” ïàí³ Ïîäîëüñüêà äè-
âèòüñÿ êð³çü ïàëüö³. “Ìîæåòå çà-
áóòè ïðî âñ³ âàø³ ïàïåðè, ó íàñ
òóò òàê³ ëþäè æèâóòü, ùî âàì ³ íå
ñíèëîñÿ”,— çàïåâíèëà âîíà.

Îäíàê êèÿíè, ùîá â³äñòîÿòè
âëàñíó âóëèöþ, íà öüîìó çóïèíÿ-
òèñÿ íå çáèðàþòüñÿ. Ó÷îðà âîíè
÷åðãîâèé ðàç ïîäàëè ñêàðãè â óñ³
ïîòð³á³ óñòàíîâè. ßêùî ðåàêö³¿
íå áóäå é öüîãî ðàçó, ìåøêàíö³
ïëàíóþòü îðãàí³çóâàòè àêö³þ
ïðîòåñòó òà äåìîíòóâàòè ïàðêàí
ñàìîòóæêè

УУ ВВ АА ГГ АА !!   НН ОО ВВ АА   РР УУ ББ РР ИИ КК АА

“Хрещати ” від риває нов р бри “Листи читачів”. Тепер біль-
шість листів до нашої азети б де надр овано. Пишіть нам про проб-
леми своїх б дин ів, в лиць, районів. Пишіть та ож д м и щодо полі-
тичної сит ації та подальшо о шлях У раїни, проблеми иївсь их ш іл
та лі арень, пар ів та з пино транспорт . Приймаємо листи лише під-
писані повним ім’ям, з телефоном та адресою проживання. Лист без
перевір и авторства надр овано не б де. На листах робіть познач
“Лист читачів “Хрещати а”.

Реда ція

Àííà ÃÐÅÁÅÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Доведені до відчаю меш анці Тверсь ої, що центрі
столиці, план ють масові а ції протест . Уже два ро и
вони борються проти неза онної заб дови біля б дин-

№ 16 та пере риття в лиці металевим пар аном.
Одна приписи знести за орож ніхто не ви он є, бо-
ротьба зайшла л хий т бюро ратичної перепис и.
Я що за онні методи не подіють, меш анці мають на-
мір самот ж и демонт вати за орож .

Через платн автостоян та неза онний пар ан жителі Тверсь ої, 16 до сво о б дин потрапляють
лише обхідними шляхами
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець.
Ре лама др ється мовою ори інал

Заява
про наміри б дівництва водовод Д=1200 мм
по в л. Жмачен а та Броварсь ом проспе т
(від в л. А. Навої до в л. Л начарсь о о),
з ідно ТУ № 1699 на водопостачання 2 м р

ж/м “Позня и” Дарниць ом районі
м. Києва.

З ідно з рішеннями “Київради” № 291/3382 від 16.03.06 р. та
№ 149/149 від 28.08.08 р. холдин овій омпанії “Київмісь б д”
відведена земельна ділян а для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання житлових б дин ів та об’є тів соціально-поб -
тово о призначення, омпле сно о бла о строю території для
с спільних потреб 2-м мі рорайоні житлово о масив “Поз-
ня и” Дарниць ом районі м. Києва.

Технічними мовами на водопостачання цьо о мі рорайон
передбачено б дівництво водовод Д=1200 мм по в л. Жмачен-
а та Броварсь ом проспе т (від в л. А. Навої до в л. Л на-
чарсь о о). Б дівництво водовод по ращить водопостачання
в б дин ах, розташованих на лівом березі р. Дніпро м. Києві.

Прое т б дівництва водовод розроблений ВАТ “Київпрое т”
інстит том “Київінжпрое т”. Він передбачає: бла о стрій, озе-
ленення, природоохоронні заходи приле лої території; проти-
пожежні заходи.

Аналіз можливих впливів на нав олишнє середовище по азав,
що б дівництво водовод Д=1200 мм по в л. Жмачен а та Бро-
варсь ом проспе т не б де мати ш ідливо о вплив на е о-
ло ічний стан район .

Замовни зобов’яз ється здійснювати б дівництво водово-
д відповідності з діючими стандартами, нормами та прави-
лами в ал зі охорони нав олишньо о середовища та техні и
безпе и.

Замовни , енпідрядни та інвестор: холдин ова омпанія
“Київмісь б д”

Тел. 288-50-42

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни від 18 березня 2004
ро № 1625-IV “Про порядо обрання на посад та звільнення з посади
професійно о с дді Верховною Радою У раїни” повідомляємо про
під отов матеріалів щодо обрання на посади с ддів Київсь о о
апеляційно о осподарсь о о с д безстро ово

Єв рафової Єлизавети Павлівни;
С ліма Владислава Володимировича;
Тищен о О сани Володимирівни.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни від 18 березня 2004
ро № 1625-IV “Про порядо обрання на посад та звільнення з поса-
ди професійно о с дді Верховною Радою У раїни” повідомляємо про
під отов матеріалів щодо обрання андидата на посад с дді Київсь о-
о апеляційно о осподарсь о о с д безстро ово

Іванен о Юлії Геннадіївни.

Шановні ияни!
Повідомляємо про почато ромадсь о о об оворення прое т

містоб дівної до ментації б дівництва офісно о центр з вб дованими та
приб дованими приміщеннями та за ладами ромадсь о о харч вання з
підземним та надземним пар ін ами із знесенням існ ючих б дівель та
спор д на в л. Сер ія Стр тинсь о о, 13-15 Печерсь ом районі м. Києва.

Замовни б дівництва: ТОВ “Інвест Новація”. Ознайомитися із зазначеним
прое том б дівництва та отримати детальн інформацію щодо ньо о ви зможете
на веб-сайті: strutinskogo.com.ua

Пропозиції (за важення) щодо прое т можна залишати на веб-сайті strutin-
skogo.com.ua або надсилати поштою за адресою: 02094, м. Київ, в л.
Червонот аць а, 42.

Стро подання пропозицій (за важень) щодо прое т — до 2 липня 2009 ро .
Громадсь і об оворення вищев азано о прое т б дівництва відб д ться

3 липня 2009 ро о 19.00 приміщенні середньої за альноосвітньої ш оли № 88
(м. Київ, в л. К. Біло р, 3).

Втрачен печат Київсь ої дитячої х дожньої ш оли
№ 10 (ідентифі айційний од 05274216) вважати
недійсною.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Êè¿â Âîëîäèìèðà
Ñàìàéäè
“Êè¿âñüêèé âàëüñ” ó âèêîíàíí³ áàðäà ä³ñòàâ 
íàéá³ëüøå ñëóõàöüêèõ ñèìïàò³é íà êîíêóðñ³
“Êèºâå ì³é”

Íàãàäàºìî, ùî äâà ì³ñÿö³ òîìó
æóðíàë “Òîï 10” ³ Áëàãîä³éíèé
ôîíä êîíêóðñó Âîëîäèìèðà Ãî-
ðîâèöÿ îãîëîñèëè êîíêóðñ ìó-
çè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ íà îñíîâ³ ï³ñ-
í³ ²ãîðÿ Øàìî íà â³ðø³ Äìèòðà
Ëóöåíêà “Êèºâå ì³é”. Ãîëîâíèé
ïðèç — âèñòóï íà ñöåí³ ïðîñòî
íåáà ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó â ðàì-
êàõ ôåñòèâàëþ “Êè¿âñüê³ ë³òí³
ìóçè÷í³ âå÷îðè”. Îñê³ëüêè ó÷àñ-
íèê³â çìàãàíü âèÿâèëîñÿ ëèøå
òðîº — Ïàâëî ²ãíàòüºâ, Âîëîäè-
ìèð Ñàìàéäà ³ Îëåã Áåçáîðîäü-
êî — îðãàí³çàòîðè âèð³øèëè íà-
äàòè òàêó ìîæëèâ³ñòü óñ³ì òðüîì.
À ùîá íàäàòè ïðîåêòó ïåâíîãî
êîíêóðñíîãî àçàðòó, áóëî âèçíà-
÷åíî òàêîæ ïðèç ñëóõàöüêèõ ñèì-
ïàò³é — ð³÷íà ï³äïèñêà íà æóð-
íàë “Òîï 10”. Öåé ïðèç, çã³äíî ç
ðåéòèíãîì òà ñîöîïèòóâàííÿì,
ä³ñòàâñÿ Âîëîäèìèðó Ñàìàéä³. Äî
ñëîâà, â³í ñòàâ ºäèíèì, ÷èÿ êîì-
ïîçèö³ÿ ïðîçâó÷àëà ó Ìàð³¿íñüêî-
ìó ïàðêó. Òâîðè Îëåãà Áåçáî-
ðîäüêà ³ Ïàâëà ²ãíàòüºâà, îáèäâà
íàïèñàí³ äëÿ àíñàìáëþ, íà æàëü,
ïîêè ùî íå âäàëîñÿ ïî÷óòè ó æè-
âîìó âèêîíàíí³.

Âîëîäèìèð Ñàìàéäà íå º ïðî-
ôåñ³îíàëüíèì ìóçèêàíòîì. Â³í çà-
ê³í÷èâ ë³ñîòåõí³÷íó àêàäåì³þ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ òà óí³âåðñèòåò
³ìåí³ Êàðïåíêà-Êàðîãî, à íèí³
ïðàöþº æóðíàë³ñòîì òà ðåäàêòî-
ðîì íà ïðèâàòí³é òåëåñòóä³¿ â Êè-
ºâ³. Êîëèñü õîò³â âñòóïàòè äî Êè-
¿âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ íà âîêàëü-
íèé ôàêóëüòåò, óò³ì, äîñ³ çãàäóº,

ÿê éîìó òàì õòîñü íàï³âñåðéîçíî
ñêàçàâ: “Ùîá íàâ÷àòèñÿ â êîíñåð-
âàòîð³¿, òðåáà ùîíàéìåíøå ï³ä ðî-
ÿëåì íàðîäèòèñÿ”. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì Ñàìàéäà íåð³äêî âèñòóïàº ÿê
áàðä, âèêîíóº âëàñí³ ï³ñí³ ï³ä ã³-
òàðó. Ó 2007 ðîö³ â³í ñòàâ ëàóðå-
àòîì ôåñòèâàëþ àâòîðñüêî¿ ï³ñí³
“Ñð³áíà ï³äêîâà” ó Ëüâîâ³. Äî ñëî-
âà, ñàìå òàì óïåðøå ïðîçâó÷àëà
ï³ñíÿ “Êè¿âñüêèé âàëüñ”, ÿêà íà-
ïèñàíà äâà ðîêè òîìó.

— Ï³ñëÿ ìîãî ñóáîòíüîãî âè-
ñòóïó ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó,—
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Ñàìàéäà
“Õðåùàòèêó”.— Äî ìåíå ï³ä³é-
øëà ä³â÷èíà ç áóêåòîì ñèí³õ âî-
ëîøîê ³ êàæå: “Ñïàñèá³ âàì çà
ôðàçó “ç³ðêó ñâîþ â³äøóêàé â íå-
á³ ÷îðíîìó” (ôðàçà ç ï³ñí³ “Êè-
¿âñüêèé âàëüñ”.— Ðåä.). À ï³ñíÿ,
ÿêà çíàõîäèòü ó ñåðö³ ñëóõà÷à òà-
êèé áåçïîñåðåäí³é â³äãóê, ìàáóòü,
êîìåíòàð³â íå ïîòðåáóº

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-

òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +27...+31°Ñ, âíî÷³ +19...+25°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+35°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +28..+29°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè +27...+28°Ñ, âíî÷³ +19...+25°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+24...+27°Ñ, âíî÷³ +17...+21°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+32°Ñ, âíî÷³ +17...+23°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 23 ÷åðâíÿ
День промайне на висо ом емоційном тлі. Стан
д ші т рб ватиме найбільше, том оли в ній дис-
омфорт, оминайте десятою доро ою місця, де ви-
р ють онфлі ти, а та ож людей, від я их віє не а-
тив. Ідіть т ди, де є позитивне біополе, заряджай-
теся цілющою енер ією природи, землі, рослин.

ОВНИ, присвятіть день сімейним справам. Нині ви асоціюєтеся з
пот жним енератором, що виробляє стр м висо ої напр и, під я ий
недисциплінованим і ледачим домочадцям ліпше не потрапляти... А
втім, я що вони це свідомлять, проблеми розв’яж ться з мінімаль-
ними з силлями, і в родинном нізді запан є затишо .

ТЕЛЬЦІ, продемонстр йте талант спіл вання з людьми, він нині
роз віті. Се с альний шарм діє немов ма ніт. Одна , зав’яз ючи нові
знайомства, не люйте на все підряд, а відсіюйте зерна від полови!

БЛИЗНЯТА, за лопотаних фінансовими надходженнями день пора-
д є ви ідними пропозиціями. Не хапайтеся зопал за все, а просійте
запропоновані завдання через раціональне сито, аби с різь всти н -
ти.

РАКИ, ви б дете фанатично зосереджені на власних цілях. Нічо о
не помічатимете дов ола, о рім тих, хто допома ає. Доведеться од-
ноосібно взяти під онтроль всі етапи заплановано о процес . Для про-
д тивно о рез льтат варто рах ватися з інтересами омпаньйонів,
напарни ів, шлюбних обранців і не йти навпростець.

ЛЕВИ, ба ато хто з вашо о оточення (доро і серцю люди) схильні
діяти за спиною, не інформ ючи про це. Аби ни н ти непороз мінь,
зробіть та , щоб ваші плани збі алися, мали спільне й стабільне під-
ґр нтя, тоді партнери стан ть надійним тилом і не перетворяться на
небезпечних он рентів.

ДІВИ, в емоційном азарті ви здатні розтопити лід байд жості в д -
шах товаришів, оле , оханих і реставр вати занедбані др жні сто-
с н и з перспе тивою на майб тнє. Доведеться в отре пере онати-
ся, що ч ттєва армонія з людьми є запор ою справжньої др жби.

ТЕРЕЗИ, с онцентр йте ма сим м з силь ар’єрній сфері. У вас
два шляхи: в лючитися в модернізаційний процес для дос онален-
ня, що ди т є невбла анний про рес, або... змінити місце роботи.
Принаймні перша пропозиція значно ліпша. Зважте на це.

СКОРПІОНИ, я що ви налаштовані пристрасно відстоювати влас-
н точ зор , право б ти оханими, напере ір робити все, що зама-
неться,— змарн єте сили, ос іль и той е оїзм лише під ине жар в
во онь спротив . Йдіть наз стріч ч жим вимо ам, тоді все с ладеть-
ся я най раще!

СТРІЛЬЦІ, менше претензій. Дов ола вас людей під мас ою ввіч-
ливості иплять емоційні б рі. Тихе роздрат вання під час вирішення
ділових питань може призвести до війни. Тримайте себе в р ах, бо
треба заробляти роші! Кар’єра — хлібне місце, де в рай потрібна за-
лізобетонна витрим а і ор анізованість.

КОЗОРОГИ, шлюбний партнер зі с ладним хара тером. І хоча він
вам до вподоби, виб хова манера поведін и тіль и пс є нерви. Хо-
лодно ровніть, заці авленість спільном спіх — ось що вас без-
печить від с андалів з людьми, що ро ють в одній пряжці.

ВОДОЛІЇ, ал оритм вашої дачі, на диво, д же простий: більше
працюєте, більше заробляєте. Я що ер єте людьми, поясніть їм се,
а оли маєте стат с підле ло о, не сабот йте і ви он йте дор чені
шефом завдання з ма симальною самовіддачею.

РИБИ, ваші двері ст ає дов оочі вана м за, нею може стати о-
хана людина, або... ці аве хобі чи люблена робота. Тож з радістю
від ривайте висо ій небесній ості двері... і реалізов йтеся творчо. Ко-
хайтеся, бер чи від життя ма сим м насолод!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Володимир Самайда припав иянам до д ші

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У с бот на літній естраді
Маріїнсь о о пар сл хачі
мали змо поч ти в ав-
торсь ом ви онанні пісню
Володимира Самайди "Ки-
ївсь ий вальс". Саме ця
пісня, з ідно з рейтин ом,
ор анізованим на блозі
ж рнал "Топ 10", мала
найбільше симпатій
сл хачів.
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