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Ñèìâîëè Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó
â³äñâÿòêóâàëè ð³÷íèöþ
Ëåâ³â ïðèâ³òàëè ì’ÿñíèìè ïîäàðóíêàìè

Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

День народження своїх вихованців
відсвят вали чора в столичном
зоопар . Чотирьом левенятам там
виповнився рі . Співробітни и за-
лад част вали символ зоопар
м'ясними сюрпризами. Фахівці а-
ж ть, що в мовах неволі хижа и
рад ватим ть иян щонайменше 20
ро ів. Прихильни ів за лад за ли-
ають приєдн ватися до природни-
чих рт ів та ви отовляти звірятам
різноманітні презенти.

Ïðàéäó ÷èñòîïîðîäíèõ àôðèêàíñüêèõ ëåâ³â
ó÷îðà â Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó âëàøòóâàëè ñâÿ-
òî. Ìîëîäèì ëåâåíÿòàì, ÿê³ ïðèáóëè äî íàñ ³ç
Êàë³í³íãðàäñüêîãî çîîñàäó ñåìèì³ñÿ÷íèìè,
óñ³ì â îäèí äåíü âèïîâíèâñÿ ð³ê. Çîîëîãè ïî-
äàðóâàëè ëåâó ³ òðüîì ëåâèöÿì ì’ÿñí³ ñþðïðè-
çè ç ÿëîâè÷èíè ïåðøîãî ãàòóíêó òà âèïóñòè-
ëè ìîëîäèõ âåëèêèõ õèæàê³â íà íîâ³ ïðîñòî-
ðè. Â ¿õíüîìó âîëüºð³ äåìîíòóâàëè äîâæåëåç-
íó ñ³òêó-îãîðîæó, ùî â³ää³ëÿëà äîíåäàâíà íàä-
ëèøêîâ³ ìåòðè, ³ òåïåð êîòÿ÷èì äîñòóïí³ íî-
â³ ÿðóñè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 400 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Ïîäîëàííÿ ñõîä³â óãîðó òà âíèç äîïî-
ìîæå íàòðåíóâàòè ì’ÿçè ³ çáåðåæå ãàðíèì ñà-
ìîïî÷óòòÿ, òîæ êðàñåí³ âæå çà ð³ê-äâà ìàòè-
ìóòü öàðñüêèé âèãëÿä.

Åìáëåìó Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ïðèêðàøàº
ëåâ ÿê ñèìâîë êðàñè, ãîðäîñò³ òà ñèëè, òîæ
ïðàéä ìàº â³äïîâ³äàòè ñòàòóñó. Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâíîãî âåòåðèíàðíîãî ë³êàðÿ çàêëàäó Àíäð³ÿ
Ìàðóí÷èíà, çâ³ð³ äîáðå àäàïòóâàëèñÿ äî ñòî-
ëè÷íèõ óìîâ, ñïîê³éíî ðåàãóþòü íà ëþäåé, ¿õ
íå áåíòåæàòü íèçüê³ òåìïåðàòóðí³ ïîêàçíèêè,
àäæå íàðîäèëèñÿ â Ðîñ³¿, ñåðåä çèìè, ³ òåìïå-
ðàòóðà ó âîëüºð³ òîä³ áóëà +7 ãðàäóñ³â. Âîíè
çâè÷í³ äî õîëîä³â. Íèí³ íà "Îñòðîâ³ çâ³ð³â"
+18...+20°Ñ. "Äóìàþ, ðîê³â 20 çîîïàðê ðàäó-
âàòèìå â³äâ³äóâà÷³â öèì ïðàéäîì",— çàÿâèâ
Àíäð³é Ìàðóí÷èí.

Ëåâ Ãåðêóëåñ, ëåâèö³ Â³ë³ÿ ³ Äàðèíà — ñïîñ-
òåðåæëèâ³, îáåðåæí³. Õðèñòèíà — ñì³ëèâà, àê-
òèâíà, ãðàéëèâà, êîíòàêòíà ³ äîïèòëèâà. ßê
áóëè ìàëèìè, ò³øèëèñÿ òîâñòèì ãóìîâèì ì’ÿ-
÷åì, à ÿê ï³äðîñëè — ¿ì äîäàëè ³ãðàøîê. "Äëÿ
ãîñòåé çîîïàðêó ìè ïðîâîäèëè ìàéñòåð-êëàñ
³ç âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê äëÿ òèãð³â ³ ëåâ³â. Îñü
øèíà, îáìîòàíà ïåíüêîâîþ ìîòóçêîþ — öå
òâîð³ííÿ ðóê íàøèõ â³äâ³äóâà÷³â. Öÿ çàáàâêà
ëåâàì äóæå ñïîäîáàëàñÿ, ³ ãðàþòü íåþ âîíè ³ç
çàäîâîëåííÿì. Ùå äëÿ íèõ ñòâîðþºìî ç ìî-
òóçêè êóë³, ãàíòåëüêè. ßêîñü íàì ïîäàðóâàëè
äîðîæíèé êîíóñ. Ìè éîãî ïîìèëè, çíÿëè çàé-
âó ïë³âêó, ³ íèì ëåâè ãðàëèñÿ äîâãî — äóæå
ñïîäîáàâñÿ. Îáîæíþþòü âåëèê³ ïàïåðîâ³ ïà-
êóíêè, ì³øêè ç öóïêî¿ òêàíèíè, íàáèò³ ñ³íîì
³ç çàïàõîì êðîëÿ",— ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó"
çàâ³äóâà÷ ñåêòîðîì "Âåëèê³ õèæàêè" Ìàð³ÿ
Ïàëüê³íà. Çà ï³âðîêó ìîëîä³ ëåâè ïîäîðîñë³-
øàëè, ñòàëè ìåíø ëÿêëèâèìè, âèâ÷èëè êîìàí-
äè äîãëÿäàëüíèê³â.

"Â ªâðîï³ òà ñâ³ò³ â³äñóòíÿ ïðîãðàìà çáåðå-
æåííÿ ³ ðîçâåäåííÿ àôðèêàíñüêèõ ëåâ³â. Òîá-
òî íåâ³äîìî, êóäè ä³âàòè ¿õí³õ ìàëÿò. Êè¿â-
ñüêèé çîîïàðê — íå ôåðìà, òîæ ìè âèð³øè-
ëè, ùî öåé ïðàéä ìàº äëÿ íàñ âèíÿòêîâî åêñ-
ïîçèö³éíó ö³íí³ñòü ³ ðîçìíîæóâàòè ëåâ³â ìè
íå áóäåìî",— ñêàçàëà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
çîîñàäó Ñâ³òëàíà Áåðç³íà

9

Левенята столично о зоопар жив ть не ірше иївсь ої еліти — апартаменти мають 400 вадратних метрів
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç³ ñâÿòîì ñòóäåíò³â –
Òåòÿíèíèì äíåì

Äîðîã³ ñòóäåíòè!
Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà íàé-

êðàù³ ïîáàæàííÿ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ
ñòóäåíòà!

Ñòóäåíòñòâî — öå íàéêðàùà òà íàéóëþá-
ëåí³øà ïîðà â æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè. ×àñ, êî-
ëè âñå ïîïåðåäó, êîëè âñå ìîæëèâî... Öå áåç-
òóðáîòí³ñòü ³ âåñåëîù³, ìîëîä³ñòü ³ ðîìàíòè-
êà, îïòèì³çì ³ íåâòîìíà ñïðàãà äî ï³çíàííÿ
íîâîãî!

Ñàìå âè, øàíîâí³ äðóç³,— ìàéáóòíº íàö³¿
òà íàä³ÿ Êèºâà, çàïîðóêà ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-
êó òà äóõîâíîãî çáàãà÷åííÿ êðà¿íè. Íå á³é-
òåñÿ ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ âèñîêó ìåòó òà äî-
ñÿãàòè ¿¿, íå á³éòåñÿ áóòè íåîðäèíàðíèìè
îñîáèñòîñòÿìè òà êðåàòèâíî ìèñëèòè, âò³-
ëþþ÷è â æèòòÿ íàéñì³ëèâ³ø³ ³äå¿.

Áàæàþ âàì íàòõíåííÿ òà óñï³õ³â, ìóäðèõ
íàñòàâíèê³â ³ â³ðíèõ äðóç³â. Çàâæäè çàëè-
øàéòåñÿ ï³ä íåáåñíèì ïîêðîâèòåëüñòâîì âå-
ëèêîìó÷åíèö³ Òåòÿíè.

Íåõàé êîæåí ç âàñ çíàéäå âëàñíèé øëÿõ
äî êðàùîãî ìàéáóòíüîãî.

З пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Îáãîâîðÿòü ñèòóàö³þ 
³ç çàáîðãîâàí³ñòþ

Çàâòðà ó ìåð³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöü-
êî¿ â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè ç ïèòàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ñòîëèö³. Íàãàäàºìî,
çà îñòàíí³ìè äàíèìè, íà ãðóäåíü ìèíóëîãî
ðîêó, çàáîðãîâàí³ñòü áóëî ïîãàøåíî íà çà-
ãàëüíó ñóìó 449,6 ìëí ãðí. Ç ïðàö³âíèêàìè
ðîçðàõóâàëèñÿ íà 876 ï³äïðèºìñòâàõ. Òàêèì
÷èíîì, çà ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿, áîðã
çàêðèòèé ïåðåä ìàéæå 120 òèñ. êèÿí. Ïåð-
øèé çàñòóïíèê ìåðà òàêîæ íàãàäàëà, ùî ó
ñòîëèö³ çàëèøàºòüñÿ íàéâèùèé ïî Óêðà¿í³
ð³âåíü äîõîä³â. “Ñåðåäíÿ çàðïëàòà â Êèºâ³,
íàïðèêëàä, ó æîâòí³ ñòàíîâèëà 3224 ãðèâåíü.
Òàêîæ, õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî â Êèºâ³ íàéíèæ-
÷èé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ. Öüîãî ðîêó â Êèºâ³
áóëî ñòâîðåíî 51 òèñÿ÷ó íîâèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü”,— ñêàçàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà

“Íàðîäíó â³éíó” 
ïðåçåíòóâàëè â Ãîëîñ³ºâ³

Ó Ìóçå¿ ñîâºòñüêî¿ îêóïàö³¿, ùî íà âóëè-
ö³ Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà, 6à â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³, â³äêðèëàñÿ åêñïîçèö³ÿ “Íàðîäíà â³é-
íà”. Âèñòàâêó ï³äãîòóâàëà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ
Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà “Ìåìîð³àë” ³ìå-
í³ Âàñèëÿ Ñòóñà çà ñïðèÿííÿ Ñëóæáè áåçïå-
êè Óêðà¿íè. Åêñïîçèö³ÿ îõîïëþº ³ñòîð³þ
âèçâîëüíîãî ðóõó 1917—1932 ðîê³â. Âîíà
ñêëàäàºòüñÿ ç 17 òåìàòè÷íèõ ñòåíä³â, çîêðå-
ìà “Äîáà Äèðåêòîð³¿”, “ÇÓÍÐ”, “Çëî÷èíè
×Ê”. Çíà÷íó ÷àñòèíó äîêóìåíò³â, íà ÿêèõ
´ðóíòóºòüñÿ âèñòàâêà, îïðèëþäíåíî âïåðøå.
Çàãàëîì ç³áðàíî òà îöèôðîâàíî ïîíàä 50 òè-
ñÿ÷ ïàïåð³â. Ìóçåé ñîâºòñüêî¿ îêóïàö³¿ ñòâî-
ðåíî ó 2007 ðîö³. Ó ñ³÷í³ íèí³øíüîãî ðîêó â
éîãî ïðèì³ùåíí³ ðîçì³ùåíî â³äêðèòèé åëåê-
òðîííèé àðõ³â, ùî ì³ñòèòü ðîçñåêðå÷åí³ äî-
êóìåíòè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Ìóçåé
ïðàöþº ç 10.00 äî 18.00, îêð³ì íåä³ë³ òà ïî-
íåä³ëêà

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Óðî÷èñò³ çàõîäè äî 91-î¿ ð³÷íèö³ Äíÿ Ñîáîð-
íîñò³ Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ ó ï’ÿòíèöþ â ñòîëèö³.
Ïðåäñòàâíèêè êåð³âíèöòâà äåðæàâè òà ì³ñòà, çîê-
ðåìà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî òà ïåð-
øèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî, âçÿëè ó÷àñòü ó ïîêëàäàíí³ êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-
íèê³â Òàðàñó Øåâ÷åíêó òà Ìèõàéëó Ãðóøåâ-
ñüêîìó.

Äî öåðåìîí³¿ òàêîæ äîëó÷èëèñÿ ãëàâà Ñåêðåòà-
ð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³ðà Óëüÿí÷åíêî, ñåêðåòàð
ÐÍÁÎÓ Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
²âàí Âàñþíèê, ì³í³ñòðè óðÿäó, íàðîäí³ äåïóòàòè
òà ³íø³ âèñîêîïîñàäîâö³.

Ñâÿòêîâ³ çàõîäè â³äáóâàëèñÿ òàêîæ ó ïðèì³ùåí-
í³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè òà Áóäèíêó â÷èòåëÿ, äå ðà-
í³øå ðîçì³ùóâàëàñÿ Öåíòðàëüíà Ðàäà.

Íàãàäàºìî, ùî â³äçíà÷àòè Äåíü Ñîáîðíîñò³ â
Óêðà¿í³ ïî÷àëè ç 1919 ðîêó — ó ïåðøó ð³÷íèöþ
ïðîãîëîøåííÿ Íåçàëåæíîñò³ ÓÍÐ. Ñàìå òîä³ Äè-
ðåêòîð³ÿ âèäàëà Óí³âåðñàë ïðî óòâîðåííÿ ºäèíî¿
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Öåé
äîêóìåíò, â³äîìèé ÿê Àêò çëóêè, óðî÷èñòî áóëî
âèãîëîøåíî íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³.

Â³äðîäèëîñÿ ñâÿòî ó 1990 ðîö³, êîëè ùîíàé-
ìåíøå ï³âì³ëüéîíà óêðà¿íö³â óòâîðèëè æèâèé
ëàíöþã ì³æ Êèºâîì òà Ëüâîâîì. Íà ì³òèíãàõ âî-
íè çàêëèêàëè äî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà-
¿íè. Ïîâñþäè ìàéîð³ëè æîâòî-áëàêèòí³ ñòÿãè.

Íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ñâÿòî â Óêðà¿í³ ïî÷àëè
â³äçíà÷àòè ó 2005 ðîö³. Ó 2008-ìó âîíî çàïàì’ÿòà-
ëîñÿ ïðåçåíòàö³ºþ “Ðóøíèêà íàö³îíàëüíî¿ ºäíî-
ñò³”. Äî ñòâîðåííÿ ïîëîòíà äîëó÷èëîñÿ á³ëüø í³æ
ï³âòîðè òèñÿ÷³ ìàéñòð³â ç óñ³õ îáëàñòåé. Ðóøíèê
9 ìåòð³â 30 ñàíòèìåòð³â çàâäîâæêè òà 75 ñàíòè-
ìåòð³â çàâøèðøêè ìàº â îðíàìåíò³ âñþ ³ñòîð³þ
Óêðà¿íè â³ä Òðèï³ëëÿ, Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ³ Êîçà÷÷è-
íè äî ñó÷àñíî¿ äåðæàâíîñò³

Òàðàñ ØÏ²ÊÓËßÊ, 
Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Міжнародні відносини столиці
поліпш ватим ться, особливо з
Казахстаном та Азербайджаном.
Представни и обох раїн розпо-
віли про плани на наст пний
рі . Перші б д ватим ть посоль-
ство та житло для дипломатів, а
др і — облаштов ватим ть
с вер. Від місь ої влади вирі-
шенню питань дипломатів спри-
ятиме Генеральна дире ція з
обсл ов вання іноземних пред-
ставництв.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ïðîåêòó
ñïîðóäæåííÿ áóä³âåëü äèïëîìàòè÷íîãî
ïðåäñòàâíèöòâà Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí â
Óêðà¿í³ â³äáóëèñÿ ìèíóëîãî ÷åòâåðãà. Áó-
ä³âíèöòâî ìàº ðîçïî÷àòèñÿ ì³æ âóëèöåþ
Òàíêîâîþ ³ ïàðêîì “Íèâêè”. Êàçàõè
ðîçòàøóþòüñÿ ïî ñóñ³äñòâó ç ïîñîëü-
ñòâîì ÑØÀ. Òàì æå ðîçì³ñòÿòü æèòëî-
âèé êîìïëåêñ äëÿ äèïëîìàò³â òà àäì³í³ñ-
òðàòèâíèé áóäèíîê êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”
(ÃÄ²Ï).

Ðîáîòè ìàþòü ðîçïî÷àòè âæå öüîãî ðî-
êó. Ô³íàíñóâàòèìóòü ¿õ ÿê ³ç âëàñíèõ
êîøò³â ÃÄ²Ï, òàê ³ çà ðàõóíîê çàëó÷åíèõ
³íâåñòèö³é. Çîêðåìà, âñ³ áóä³âë³ äèïëî-
ìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà Êàçàõñòàíó
áóäóâàòèìóòü çà ðàõóíîê ö³º¿ êðà¿íè. Ïðî-

åêò, ðîçðîáëåíèé óêðà¿íñüêèìè àðõ³òåê-
òîðàìè, áóëî ðîçãëÿíóòî ³ ñõâàëåíî ôà-
õ³âöÿìè â ñòîëèö³ Êàçàõñòàíó Àñòàí³.

Íèí³ ï³ä’¿çä äî ìàéäàí÷èêà º ò³ëüêè ç
âóëèö³ Òàíêîâî¿. Ïîÿâà íîâèõ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ êîìïëåêñ³â ³ç ïàðêîâêàìè ìî-
æå óòðóäíèòè ïåðåñóâàííÿ íà í³é. Òîìó
â ìàéáóòíüîìó, â³äïîâ³äíî äî ïëàíóâàí-
íÿ ðàéîíó, òóò ïîâèííà ç’ÿâèòèñÿ íîâà
âóëèöÿ, ÿêà ïîë³ïøèòü òðàíñïîðòíó äî-
ñòóïí³ñòü óñ³õ îá’ºêò³â.

Ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó âæå â³äêðèòî.
Êð³ì òîãî, ïîñîëüñòâî Êàçàõñòàíó âèêó-
ïèëî 20 êâàðòèð äëÿ ñâî¿õ ñï³âðîá³òíè-
ê³â. Òàêîæ òðèâàþòü ïåðåãîâîðè ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü ³ç ïðåäñòàâíèöòâîì ÑØÀ.

Çà ñëîâàìè Íàäçâè÷àéíîãî ³ Ïîâíî-
âàæíîãî Ïîñëà Êàçàõñòàíó â Óêðà¿í³
Àìàíãåëüäè Æóìàáàºâà, íèí³ çðîñòàº ïî-
òðåáà â ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó â³äíîñèí
ì³æ Êàçàõñòàíîì ³ Óêðà¿íîþ. “Ó íàøèõ
êðà¿í, çâ’ÿçàíèõ ò³ñíèìè óçàìè ³ñòîðè÷-
íîãî, åêîíîì³÷íîãî ³ ãóìàí³òàðíîãî õà-
ðàêòåðó, ñüîãîäí³ äóæå áàãàòî òî÷îê ç³-
òêíåííÿ ³ âçàºìîâèã³äíèõ ïðîåêò³â. Ñå-
ðåä ÷èííèê³â, ÿê³ îá’ºäíóþòü íàø³ íàðî-
äè, º ï³âì³ëüéîííà óêðà¿íñüêà ãðîìàäà
Êàçàõñòàíó”,— çàçíà÷èâ â³í.

Ïàí Àìàíãåëüäè Æóìàáàºâ â³äçíà÷èâ
òàêîæ, ùî Óêðà¿íó ³ Êàçàõñòàí îá’ºäíóº
ïîñòàòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà, êîòðèé ñ³ì ðî-
ê³â æèâ ó Ìàíãèñòàóñüê³é îáëàñò³. Âðà-
õîâóþ÷è äðóæí³ â³äíîñèíè, ó ñòîëèö³ Êà-
çàõñòàíó Àñòàí³ ïëàíóºòüñÿ çâåäåííÿ
ïàì’ÿòíèêà Òàðàñó Øåâ÷åíêó, ñâîºþ ÷åð-
ãîþ â Êèºâ³ (íàâïðîòè íîâîãî ïîñîëü-
ñòâà Êàçàõñòàíó) âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê
êàçàõñüêîìó íàðîäíîìó ïîåòó-àêèíó
Äæàìáóëó Äæàáàºâó.

Âîäíî÷àñ ïðî ñâî¿ ïëàíè íà íàñòóïíèé
ð³ê ðîçïîâ³ëè é ó ïîñîëüñòâ³ Àçåðáàéäæà-
íó. Ïîðÿä ç áóä³âëåþ íà âóëèö³ Ãëèáî-
÷èöüê³é, 20—22 íà ÷åñòü ïðåçèäåíòà Ãåé-
äàðà Àë³ºâà â³äêðèþòü ñêâåð ó ñõ³äíîìó
ñòèë³. Â³äïîâ³äíèõ äîìîâëåíîñòåé ç ì³ñü-
êîþ âëàäîþ óæå äîñÿãíóòî.

“Êè¿â — îäíå ç íàéñòàðîäàâí³øèõ ì³ñò
ªâðîïè. Éîãî óí³êàëüí³ñòü ó íåïîâòîðíî-
ñò³ äóõîâíîãî ìåíòàë³òåòó òà ïåðåïëåò³í-
í³ ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà ðåë³ã³éíèõ òðàäèö³é.
ß ùàñëèâèé òà ãîðäèé, ùî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ç’ÿâèòüñÿ ùå îä-
íå ïðåêðàñíå ì³ñöå — îñòð³âîê ñõ³äíî¿
êóëüòóðè. Òàê³ ïðîåêòè çì³öíþþòü äðóæ-
áó òà ñï³âïðàöþ äâîõ êðà¿í”,— çàçíà÷èâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Íèí³øíþ ïàðêîâó ä³ëÿíêó ðåêîíñòðó-
þþòü. Ñêâåð ïðèêðàøàòèìóòü êâ³òè òðî-
ÿíä, ìàãíîë³¿, ñàêóðè, ãë³ä. Îáðàìëåííÿì
ñòàíå æèâà îãîðîæà ç êóù³â ÿã³äíîãî òè-
ñó. Ïåðëèíîþ ì³ñöèíè áóäå âåëè÷åçíèé
10-ÿðóñíèé âîäîñïàä, ùî âïàäàòèìå ó
øòó÷íå îçåðî. Ó äåíü â³äêðèòòÿ ñêâåðó
ïðåçåíòóþòü êîï³þ ³ñòîðè÷íîãî êèëèìà
“Øåéõ Ñàô³”, âèêîíàíîãî ó òåõí³ö³ ìî-
çà¿êè.

Äî ñëîâà, ëåãåíäàðíèé êèëèì (ðîçì³-
ðîì 11 íà 5,3 ìåòðà) áóëî âèòêàíî ùå â
1524 ðîö³. Éîãî îðèã³íàë çáåð³ãàºòüñÿ â
ìóçå¿ Ëîíäîíà é äîñ³ ââàæàºòüñÿ “âîñü-
ìèì äèâîì ñâ³òó”. Êîøòè íà ñòâîðåííÿ
ñêâåðó çàïðîïîíóâàëè íàäàòè ïðåäñòàâ-
íèêè àçåðáàéäæàíñüêî¿ ñòîðîíè. Çà ¿õí³-
ìè ñëîâàìè, öåé ñêâåð ñòàíå ïîäàðóíêîì
êèÿíàì â³ä äðóæíüîãî íàðîäó Àçåðáàé-
äæàíó. Â³äêðèòè éîãî ïëàíóþòü ó òðàâí³
2010 ðîêó

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ñòîëèöÿ â³äçíà÷èëà 
Äåíü Ñîáîðíîñò³

Äèïëîìàòè ó ñòîëèö³ 
îáëàøòóþòü ïîñîëüñòâî ³ ñêâåð
Ì³ñüêà âëàäà óçãîäèëà ïðîåêòè ç Êàçàõñòàíîì 
òà Àçåðáàéäæàíîì
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Âîëîäèìèð Ô²Ë²ÏÏÎÂ: “×èì á³ëüøå ä³òåé
çàéìàòèìåòüñÿ ñïîðòîì, òèì ìåíøå 
â íàñ áóäå ìàëîë³òí³õ íàðêîìàí³â ³ ïèÿê³â”

— ßê³ çàâäàííÿ â óïðàâë³ííÿ íà íèí³øí³é
ð³ê?

— Ó ïåðøó ÷åðãó — ïðîâåñòè â ñòîëèö³
â òàêîìó ñàìîìó îáñÿç³, ÿê ³ ìèíóëîãî ðî-
êó, ñïîðòèâí³ çàõîäè. Íå ìåíø âàæëèâèì
òàêîæ º ó÷àñòü êè¿âñüêèõ ñïîðòñìåí³â â
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü ó
ëþòîìó. Äî ðå÷³, òàì ïðåäñòàâëÿòèìóòü
Óêðà¿íó ïðåòåíäåíòè íà íàãîðîäè — íà-
ø³ ô³ãóðèñòè. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âîíè
ïðèâåçóòü ìåäàë³. Êð³ì òîãî, â³äáóäåòüñÿ
³ íèçêà ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü, ÿê³ òðàäè-
ö³éíî ïðîõîäÿòü â ñòîëèö³, à ñàìå: åòàï
êóáêà ªâðîïè ç äçþäî, êóáîê ªâðîïè ç
â³ëüíî¿ áîðîòüáè, ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ç
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. À òàêîæ âñåóêðà-
¿íñüê³ çìàãàííÿ ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó ³,
áåçóìîâíî, òðàäèö³éí³ çàãàëüíîì³ñüê³ çìà-
ãàííÿ.

— Íàñê³ëüêè ì³ñüêà âëàäà ï³äòðèìóº ³ ÿê
ô³íàíñóº òàê³ çàõîäè?

— Óñå çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è áóäóòü íàä-
õîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ìèíóëî-
ãî ðîêó â çâ’ÿçêó ç êðèçîþ, íà æàëü, íå
âñ³ çàõîäè âäàëîñÿ ïðîô³íàíñóâàòè â ïîâ-
íîìó îáñÿç³. Ó íàñ ³ç öèì áóëè ïåâí³ òðóä-
íîù³. Öüîãî ðîêó áóäåìî íàìàãàòèñÿ ô³-
íàíñóâàòè ìàêñèìàëüíî. Îñîáëèâî, ÿêùî
éäåòüñÿ ïðî ÷åìï³îíàòè ì³ñòà, òî òàê³ çà-
õîäè ô³íàíñóþòü ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, à
òàêîæ äîëó÷àþòüñÿ ôåäåðàö³¿. Àëå ìè çàâ-
æäè äîïîìàãàºìî â îðãàí³çàö³éíîìó ïëà-
í³, à òàêîæ ç îðåíäîþ ñïîðòèâíèõ çàë³â,
ïðîæèâàííÿì ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðè¿çäÿòü
äî íàñ ç ³íøèõ ì³ñò, ïðîâåäåííÿì íàâ÷àëü-
íî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â íàïåðåäîäí³ âàæ-
ëèâèõ çìàãàíü. Ìè íàìàãàºìîñÿ ìàêñè-
ìàëüíî çàáåçïå÷óâàòè òàê³ ïîòðåáè
ñïîðòñìåí³â.

— ×îãî î÷³êóâàòè äèòÿ÷èì þíàöüêî-ñïîð-
òèâíèì øêîëàì (ÄÞÑØ) öüîãî ðîêó?

— Çâàæàþ÷è íà ìèíóëèé êðèçîâèé ð³ê,
ãîëîâíà çàäà÷à íèí³ — çáåðåãòè äèòÿ÷³
þíàöüêî-ñïîðòèâí³ øêîëè, ÿê³ º, íàäàòè
ìîæëèâ³ñòü ä³òÿì çàéìàòèñÿ ³ íàäàë³ áåç-
ïëàòíî, çà ðàõóíîê ì³ñòà. Àäæå ì³ñòî áå-
ðå íà ñåáå âèòðàòè, ùîá çàáåçïå÷èòè çà-
ðîá³òíîþ ïëàòîþ òðåíåð³â, âèêëàäà÷³â,
îïëàòèòè îðåíäè ñïîðòèâíèõ ñïîðóä. Òî-
ìó íàøà çàäà÷à ì³í³ìóì — â ïîâíîìó îá-
ñÿç³ ïðîô³íàíñóâàòè âñ³ ö³ âèäàòêè, ùîá
çáåðåãòè òó ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿê³ çàéìàþòü-
ñÿ â ÄÞÑØ. Àäæå ãîëîâíå — íå äîïóñ-
òèòè çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé, ÿê³ çàé-
ìàþòüñÿ ñïîðòîì, àáè âîíè íå îïèíèëè-
ñÿ íà âóëèö³ ³ íå ïî÷àëè çàéìàòèñü êàç-
íà-÷èì. Íàøà ìåòà ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
ÿêîìîãà á³ëüøå ä³òåé çàéìàëîñÿ ñïîðòîì.
Àäæå öå óáåçïå÷óº ¿õ â³ä òèõ øê³äëèâèõ
çâè÷îê, ÿê³ çàçâè÷àé ïðèòàìàíí³ ä³òÿì,
êîòð³ ðîñòóòü íà âóëèö³ é í³÷èì íå çàé-
íÿò³.

— Âàøà ìåòà — öå, çâ³ñíî, äîáðå, àëå ÿê
ñàì³ ä³òè ñòàâëÿòüñÿ äî ô³çè÷íî¿ àêòèâíî-
ñò³, íàñê³ëüêè âîíè çàö³êàâëåí³ ó çàíÿòòÿõ
ñïîðòîì?

— Òîé ôàêò, ùî ó âñ³õ ôàêòè÷íî øêî-
ëàõ íàáðàí³ ãðóïè, ÿ äóìàþ, ñâ³ä÷èòü ñàì
çà ñåáå. Ñïîðò ñïðàâä³ ïîïóëÿðíèé ñåðåä
ä³òåé. Òèì ïà÷å, çà îñòàíí³ ðîêè ê³ëü-
ê³ñòü ï³äë³òê³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó, çá³ëüøèëàñÿ. ² öå äóæå
íàñ ò³øèòü. Áî ÷èì á³ëüøå ä³òåé áóäå äî-
ëó÷åíî äî ð³çíèõ ãóðòê³â, òèì ìåíøå ó
íàñ áóäå ìàëîë³òí³õ ïèÿê³â, íàðêîìàí³â ³
êóðö³â.

— ×è îäíàêîâî ïîïóëÿðíèìè º ð³çí³ âèäè
ñïîðòó ñåðåä þíèõ ëþáèòåë³â ô³çè÷íî¿ àê-
òèâíîñò³?

— Òà í³. ª âèäè ñïîðòó, ÿê³ äóæå ïî-
ïóëÿðí³, íàïðèêëàä, ôóòáîë, ïëàâàííÿ,

àëå â íàñ íåìàº ìîæëèâîñò³ íàâ÷àòè âñ³õ
îõî÷èõ. Ó Êèºâ³ íåäîñòàòíüî áàñåéí³â,
ïîâíîö³ííèõ ôóòáîëüíèõ ïîë³â, ëüîäî-
âèõ àðåí, êîðò³â äëÿ òåí³ñó. ß íå êàæó
ïðî êîìåðö³éí³ ïðîåêòè, êóäè ëþäè ïðè-
õîäÿòü ³ ïëàòÿòü ãðîø³, ùîá ¿õíÿ äèòèíà
çàéìàëàñÿ òèì ÷è ³íøèì âèäîì ñïîðòó.
Éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè
áåçïëàòíå òðåíóâàííÿ ìàëåíüêèõ êèÿí. Ç
ö³ºþ ìåòîþ ìè ïëàíóºìî â íàñòóïíîìó
ðîö³ ñïðîåêòóâàòè ³ ïî÷àòè áóä³âíèöòâî
Ìóí³öèïàëüíî¿ ñïîðòèâíî¿ ñïîðóäè, äå
áóäå áàñåéí, ³ãðîâ³ çàëè, ìàéäàí÷èêè äëÿ
ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó.

— ßê³ âèäè ñïîðòó º íàéìåíø ïîïóëÿðíè-
ìè ñåðåä ä³òåé?

— Ëåãêà àòëåòèêà — îäèí ³ç òàêèõ âè-
ä³â. Àëå ÿ äóìàþ, ïîòð³áíî ñòâîðèòè íà-
ëåæí³ óìîâè, ³ ä³òè ïîòÿãíóòüñÿ. Òîìó
ìè ïëàíóºìî ïîñèëåíî ïðàöþâàòè â öüî-
ìó íàïðÿìêó. Çîêðåìà õî÷åìî â³äíîâè-
òè ìàíåæ íà Áåðåçíÿêàõ. Öå æ ñòîñóºòü-
ñÿ ê³ëüêîõ ñòàä³îí³â, íà ÿêèõ ìîæíà áó-
ëî á îáëàäíàòè á³ãîâ³ äîð³æêè íîðìàëü-
íî¿ ÿêîñò³ òà ÿìè äëÿ ñòðèáê³â. Ëåãêó àò-
ëåòèêó òðåáà ðîçâèâàòè â ì³ñò³. Àäæå öå
òàêèé âèä ñïîðòó, ÿêèé äîñòóïíèé äëÿ
íàéìåíø çàáåçïå÷åíèõ ä³òåé. Áî äëÿ íüî-
ãî áàãàòî íå òðåáà — ñïîðòèâíèé êîñòþì
³ êðîñ³âêè.

— Íàðàç³ â óñ³õ — íå íàéêðàù³ ÷àñè. ßê
óïðàâë³ííÿ ï³äòðèìóº ñòîëè÷í³ äèòÿ÷³ þíàöü-
êî-ñïîðòèâí³ øêîëè?

— Ìè âíîñèìî çì³íè äî ñòàòóò³â äèòÿ-
÷èõ þíàöüêî-ñïîðòèâíèõ øê³ë. Çàâäÿêè
öüîìó âîíè ñòàþòü ïîâíîö³ííèìè þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè. Òåïåð òàê³ óñòàíîâè
ìàòèìóòü âëàñí³ ðàõóíêè â äåðæñêàðáíè-
ö³. Òîæ çì³íèòüñÿ ñèñòåìà ô³íàíñóâàííÿ,
³ öå äàñòü ¿ì çìîãó çàëó÷àòè äîäàòêîâ³ ïî-
çàáþäæåòí³ êîøòè äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ³
ðîçâèòêó

Розмовляла
Тетяна КОТИК,

"Хрещати "

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ 
òà ñïîðòó ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî öüîãîð³÷í³ ñïîðòèâí³ çàõîäè â ì³ñò³
òà ïëàíè çàëó÷åííÿ ìîëîä³ äî ð³çíèõ âèä³â ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³
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Êðà¿íà ïîòåðïàº â³ä ìîðîç³â 
Íà áîðîòüáó ç íåãîäîþ ó ðåã³îíàõ íå âèä³ëèëè êîøò³â

За неприбраний сні
иянам перерах ють
вартплат

Ó ñòîëèö³ òðèâàº áîðîòüáà ç³
ñí³ãîâèìè çàâàëàìè òà ëüîäîì. Ó
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íåãîäè áå-
ðóòü ó÷àñòü êîìóíàëüí³ ñëóæáè
ì³ñòà. Íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ ó
ñòîëèö³ ïðàöþâàëî 423 îäèíèö³
ñí³ãîî÷èñíî¿ òåõí³êè, ìàéæå 8
òèñÿ÷ ëþäåé. Îêð³ì òîãî, íà
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó ³ òðîòóàðè âè-
ñèïàíî 158 òîíí ñîë³ òà 348 òîíí
ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³. Çàãàëîì
â³ä ñí³ãó òà ëüîäó âæå î÷èùåíî
3 ìëí 381 òèñ. 578 êâ. ì äîð³ã òà
ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â.

“²ç 16 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ïå-
ðåäáà÷åíèõ íà ë³êâ³äàö³þ íà-
ñë³äê³â íåãîäè, ç ðàéîííèõ áþ-
äæåò³â ñïðÿìîâàíî 7 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü,— ïîâ³äîìèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî.— Êîøòè âè-
òðàòèëè íà çàêóï³âëþ ïîñèïàëü-
íî¿ ñóì³ø³ òà ïàëèâíî-ìàñòèëü-
íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ñí³ãîî÷èñíî¿
³ ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè”. Çà ñ³-
÷åíü êèÿíàì áóäå çä³éñíåíî ïå-
ðåðàõóíîê êâàðòïëàòè çà óòðè-
ìàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-
ð³é ó çâ’ÿçêó ç íåçðó÷íîñòÿìè,
ùî âèíèêëè ÷åðåç íåïðèáðàíèé
ñí³ã.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ “Êè-
¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé,
ñí³ã òà êðèãó âèâîçÿòü ç ì³ñòà.
Íà ö³ ðîáîòè ïðèáèðàëüíèêàì
ïîòð³áíî äâà òèæí³. Ñïåö³àë³ñ-
òè ïðàöþþòü ìàéæå ö³ëîäîáîâî.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé
äîäàâ, ùî çà ð³øåííÿì ñïåö³-
àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ìàþòü ìàêñè-
ìàëüíî çàñèïàòè òðîòóàðè òà
äâîðîâ³ ïðî¿çäè ï³ùàíî-ñîëÿ-
íîþ ñóì³øøþ, ùîá ïîì’ÿêøè-
òè ë³ä, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà áóäå
éîãî ïðèáðàòè.

“Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïîïîâ-
íèòè çàïàñè ñîë³ â ðàéîíàõ,—
ïåðåêîíàíèé ïàí Ïøåíè÷-
íèé.— Òîìó ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïðèé-
íÿëè ð³øåííÿ çâåðíóòèñÿ äî Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â ç ïðîõàííÿì
ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà
ïðèäáàííÿ ñóì³ø³, ùîá íå çà-
òðèìóâàòè ïðèáèðàííÿ”.

Âàðòî äîäàòè, ùî ïîïðè ÷èñ-
ëåíí³ ñêàðãè ì³ñòÿí ñèòóàö³ÿ ó
ñòîëèö³ íàéêðàùà ïî Óêðà¿í³.
Íà ë³êâ³äàö³þ íåãîäè óðÿä çà-
ëèøèâ ì³ñòàì ëèøå 1 ìëðä ãðè-
âåíü. Ó á³ëüøîñò³ îáëàñíèõ öåí-
òð³â øêîëè ïðèïèíèëè íàâ÷àí-
íÿ. Óñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáà-
ìè ì³ñöåâ³ êîìóíàëüíèêè íàìà-
ãàþòüñÿ õî÷ ÿêîñü çàáåçïå÷èòè
ïåðåñóâàííÿ ãðîìàäÿí òà çàïî-
á³ãòè ñìåðòÿì. Äëÿ öüîãî â³ä-
êðèâàþòü ïóíêòè îá³ãð³âó áåç-
õàò÷åíê³â. Óêðà¿íö³â, îñîáëèâî
ë³òí³õ, ïðîñÿòü áåç êðàéíüî¿ ïî-
òðåáè íå âèõîäèòè ç äîìó.

Донець припиняє
заняття ш олах

Ó÷îðà íà ðîç÷èùåíí³ îñíîâíèõ
òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé ó Äî-
íåöüêó ïðàöþâàëî 75 îäèíèöü
ñïåöòåõí³êè. Ñåðåä íèõ ñí³ãîïðè-
áèðàëüí³ òà ñîëåïîñèïí³ ìàøèíè.
Ãîëîâí³ ñèëè êîìóíàëüíèêè ñïðÿ-
ìóâàëè íà ðîç÷èùåííÿ â³ä ñí³ãó
òà ëüîäó òðîòóàð³â ³ çóïèíîê ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïðîòÿãîì
ìèíóëî¿ äîáè â ì³ñò³ âèñèïàíî 300
òîíí ñïåö³àëüíî¿ ñóì³ø³.

ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Äîíåöüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Ñîëîâ-
éîâ, ÷åðåç çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè
äî —25°Ñ â äåÿêèõ ì³ñòàõ òà íàñå-
ëåíèõ ïóíêòàõ îáëàñò³ òèì÷àñîâî
ïðèïèíåíî çàíÿòòÿ â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ. Çîêðåìà, â Ãîðë³âö³, Äå-
áàëüöåâ³, Äçåðæèíñüêó, Äîáðîï³ë-
ë³, ªíàê³ºâîìó, Ìàê³¿âö³, Òîðåç³,
Àðòåì³âñüêó, Äèìèòðîâ³, Æäàí³â-
ö³, Íîâîãðîä³âö³, Òîðåç³, Õàðöèçü-
êó, ßñèíóâàò³é, Îëåêñàíäð³âñüêî-
ìó, Êîñòÿíòèí³âñüêîìó, Àìâðîñ³-
¿âñüêîìó ³ Âåëèêîíîâîñ³ëê³âñüêî-
ìó ðàéîíàõ, çàêðèòî 13 øê³ë ó
Êðàñíîàðì³éñüêó, 12 — â Êðàñíî-
ìó Ëèìàí³. “Ä³º ïðàâèëî: ÿêùî
òåìïåðàòóðà íèæ÷à çà —20°Ñ, ä³-
òè äî øêîëè íå õîäÿòü,— ðîçïî-
â³â ïàí Ñîëîâéîâ.— Ð³øåííÿ ùî-
äî ïðèçóïèíåííÿ çàíÿòü â Äîíåöü-
êó áóäå ñüîãîäí³”.

У Чернівцях з пинилися
тролейб си

ßêùî â Äîíåöüêó ùå âèð³øó-
þòü, çàêðèâàòè øêîëè òà äèòñàä-
êè ÷è í³, òî â ×åðí³âöÿõ ó÷í³ ïî-
÷àòêîâèõ êëàñ³â â³ä ó÷îðà íå íà-
â÷àþòüñÿ. Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ
óõâàëèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ìèêîëà
Ôåäîðóê. Àäæå â íåä³ëþ óðàíö³ â
×åðí³âöÿõ çàô³êñîâàíî 26—27°Ñ
ìîðîçó. Öå òåìïåðàòóðíèé ðåêîðä
ùîíàéìåíøå îñòàíí³õ 15 ðîê³â.

Ìåð³ÿ ïðîñèòü ì³ñòÿí çàîùàä-
æóâàòè åëåêòðîåíåðã³þ, ùîá íå çó-
ïèíèëèñÿ êîòåëüí³, à òàêîæ ïîñè-
ëèòè íàãëÿä çà ä³òüìè òà ñòàðåíü-
êèìè ëþäüìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü
îñîáëèâî¿ óâàãè òà äîïîìîãè â
óìîâàõ ð³çêîãî ïîõîëîäàííÿ.

Îêð³ì öüîãî, â ì³ñò³ ÷åðåç ÷èñ-
ëåíí³ îáðèâè íà òðîëåéáóñíèõ ë³-
í³ÿõ åëåêòðîòðàíñïîðò ïðàöþº ç
ïîðóøåííÿì ãðàô³êó, ç îêðåìèõ
ìàðøðóò³â çíÿòî âñ³ òðîëåéáóñè. ̄ ç-
äÿòü ëèøå ìàðøðóòêè. Âñ³ àâàð³é-
í³ ñëóæáè ì³ñòà ïðàöþþòü ó ïîñè-
ëåíîìó ðåæèì³ òà íàìàãàþòüñÿ
îïåðàòèâíî ë³êâ³äîâóâàòè îáðèâè â
åëåêòðîìåðåæàõ, òðîëåéáóñíèõ ë³-
í³ÿõ òà âèòîêè âîäè. Ï³ä îñîáëè-
âèì êîíòðîëåì ïåðåáóâàº ðîáîòà
êîòåëåíü.

Хар івсь і дитсадоч и
на межі за риття

Ó çâ’ÿçêó ç ð³çêèì çíèæåííÿì
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ íà Õàðê³â-

ùèí³ (â ñåðåäíüîìó äî —24°Ñ) ³
íåñïðèÿòëèâèì ïðîãíîçîì ñèíî-
ïòèê³â íà öåé òèæäåíü ó øêîëàõ
îáëàñò³ òàêîæ â³ä 25 ñ³÷íÿ òèì-
÷àñîâî ïðèçóïèíåíî çàíÿòòÿ â
øêîëàõ. Ó ïðåñ-ñëóæá³ Õàðê³â-
ñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³-
äîìèëè, ùî òàêå ð³øåííÿ óõâàëå-
íî çã³äíî ç äåðæàâíèìè ñàí³òàð-
íèìè ïðàâèëàìè ³ íîðìàìè óòðè-
ìàííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Â³ä-
íîâëÿòü óðîêè ç ïîë³ïøåííÿì
ïîãîäè. Ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àðñåí Àâàêîâ
çâåðíóâ îñîáëèâó óâàãó êåð³âíè-
ê³â ðàéîí³â ³ ãîë³â ì³ñò îáëàñíî-
ãî çíà÷åííÿ íà êîíòðîëü ñòàíó
êîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ³ ñèñòåì
æèòòºçàáåçïå÷åííÿ îñâ³òí³õ çà-
êëàä³â. “Ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè
ñóâîðå äîòðèìàííÿ âíóòð³øíüî-
ãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó â óñ³õ
ïðèì³ùåííÿõ äèòÿ÷èõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â,— ïîâ³äîìëÿþòü ó
ïðåñ-ñëóæá³ îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿.— ²íàêøå ¿õ áóäå çàêðèòî”.

У Дніпропетровсь
обі рівають
безприт льних

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÷åðåç
ñèëüí³ ìîðîçè â ðàéîí³ çàë³çíè÷-
íîãî âîêçàëó òà â ë³âîáåðåæí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà â³äêðèòî ïóíêòè
îá³ãð³âó òà ãàðÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ.
ßê ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³
ì³ñüêîãî ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà, áåçïëàòí³ ïóíêòè ïðàöþâà-
òèìóòü ö³ëîäîáîâî. Âîíè ðîçðà-
õîâàí³ íàñàìïåðåä íà áåçïðèòóëü-
íèõ. Êð³ì òîãî, â óñ³õ âåëèêèõ
ì³êðîðàéîíàõ îáëàñíîãî öåíòðó
âñòàíîâëåíî 14 íàìåò³â, äå ì³ñòÿ-
íè ìîæóòü îòðèìàòè ãàðÿ÷èé ÷àé.

Çàãàëîì, çà äàíèìè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ç 18 ãðóä-
íÿ äî 21 ñ³÷íÿ â³ä ïåðåîõîëî-
äæåííÿ òà îáìîðîæåííÿ ïîìåð-
ëè 52 ëþäåé. Çâåðíóëèñÿ ïî äî-
ïîìîãó ó çâ’ÿçêó ç ïåðåîõîëî-
äæåííÿì 3245 îñ³á, ç íèõ 2118
áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî.

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Ëóãàí-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ Âàëåð³é Êàïèöÿ

ââàæàº, ùî ñàìå àëêîãîëüíå ñï’ÿ-
í³ííÿ º îäí³ºþ ç ïðè÷èí îáìî-
ðîæåííÿ. “Ëþäèíà íàï³äïèòêó
ïàäàº â ñí³ã, çàñèíàº ³ çàìåðçàº
íàñìåðòü,— ðîçïîâ³â â³í.— Æåðò-
âàìè õîëîäó íå çàâæäè º áîìæ³”.
Òàê, íèí³øíüî¿ çèìè ñåðåä 10 çà-
ãèáëèõ íå áóëî æîäíîãî áåçõàò-
÷åíêà. À ç 263 æèòåë³â îáëàñò³,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä ïåðåîõîëî-
äæåííÿ òà îáìîðîæåííÿ, ëèøå
êîæåí äåñÿòèé áóâ áåçïðèòóëü-
íèì, ïîâ³äîìèâ Âàëåð³é Êàïèöÿ.

У Крим обіцяють
до 22 рад сів мороз

Øòîðìîâå ïîïåðåäæåííÿ, ðà-
í³øå îãîëîøåíå â Êðèìó, ïðî-
äîâæåíî. Ó òàêèõ óìîâàõ ìåø-
êàíö³ ï³âîñòðîâà æèâóòü ç ïî÷àò-
êó ìèíóëîãî òèæíÿ. Òàê, ó ïîíå-
ä³ëîê ì³ñöåâå óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ
ïîâ³äîìèëî, ùî 19—20 ñ³÷íÿ â
àâòîíîì³¿ áóäå äîù ç ïåðåõîäîì
ó ñí³ã, îæåëåäåöÿ, íàëèïàííÿ

ìîêðîãî ñí³ãó, ñèëüíèé â³òåð. Ó
ñåðåäó íåãîäà çàëèøèëà áåç ñâ³ò-
ëà 52 íàñåëåíèõ ïóíêòè. Áðèãàäè
åëåêòðèê³â îïåðàòèâíî ë³êâ³äóâà-
ëè ÷èñëåíí³ îáðèâè. ßê ïîâ³äî-
ìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ Êðèìñüêîãî
óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ, íàéáëèæ÷èìè
äíÿìè íà òåðèòîð³¿ àâòîíîì³¿ î÷³-
êóþòü çàìåò³ë³, íàëèïàííÿ ìîê-
ðîãî ñí³ãó, îæåëåäèöþ, ïîñèëåí-
íÿ øâèäêîñò³ ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî
â³òðó 15—20 ì/ñ (âðàíö³ ³ âäåíü
ì³ñöÿìè äî 25 ì/ñ). Êð³ì òîãî,
ðÿòóâàëüíèêè ïîïåðåäæàþòü, ùî
25 ³ 26 ñ³÷íÿ ó çâ’ÿçêó ç àðêòè÷-
íèì â³òðîì ó Êðèìó î÷³êóºòüñÿ
ð³çêå çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïî-
â³òðÿ. Äåííà òåìïåðàòóðà ñòàíî-
âèòèìå 10—15 ãðàäóñ³â ìîðîçó,
í³÷íà 17—22. Íà ï³âäåííîìó
óçáåðåææ³ Êðèìó âäåíü áóäå 6—9
ãðàäóñ³â ìîðîçó, âíî÷³ 10—13

За матеріалами УНІАН,
прес-сл жби МНС У раїни,
прес-сл жби МОЗ У раїни,

“Ура-Информ. Донбасс”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Стовпчи термометра на більшій частині У раїни вже
оп стився до познач и — 25°С, і це не межа. Сильний
холод, пот жні сні опади та ожеледиця, я і до чають
цієї зими, лише посилюються. За про нозами синопти-
ів, морози мож ть протриматися до інця січня. Я
переживають не од в різних ре іонах У раїни, я их
заходів вживають, дізнавалися ж рналісти "Хрещати-
а". Я з'яс валося, попри с ар и иян, столицю ом -
нальни и та и прибирають най раще. На ці роботи в
інших містах ряд не виділив рошей.

Головні столичні ма істралі чистять без пинно — з не одою бореться вся техні а

Íàñ çàëèøèëà äîðîãà êîëåêòèâó ëþäèíà
На 53-м році пішов із
життя ж рналіст азети
“Хрещати ” Іван Рибал о.
Це б ла світла та ці ава
особистість, ж рналіст, фі-
лософ, автор нижо про
с часн раїнсь політи-
. Іван Рибал о народив-

ся 31 липня 1957 ро в
М ачевом . Працював
ж рналістом азеті “Post-
Пост п”, на радіо “Свобо-
да”. На почат дев’янос-
тих зробив ба ато для не-
залежності У раїни, одним

із перших обстоював національн ідею своїх творах. Саме з та их,
я Іван Рибал о, розпочиналася раїнсь а незалежна ж рналісти а —
щира, від рита, позбавлена хворобливої матеріальної заці авленості,
та, що пізнає світ від ритим серцем. Іван Рибал о ба ато ро ів б в
символом нашої азети, її невід’ємною частиною, талісманом дачі.
Він помер та , я жив,— тихо, світло, без сенсацій. Просто засн в і
не про ин вся. І від йо о тихої смерті стало зроз міло: ще одна світ-
ла д ша пішла до раю, залишивши нас с тін ах та с орботі. Вічна
пам’ять!
Прощання відб деться сьо одні о 12.30 в цер ві Свято о Ми олая

на Ас ольдовій мо илі в Києві.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Яремчуку Назару Назаровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Лісному, 4#а 

у Дарницькому районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 242/1298 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Яремчуку Назару Назаровичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Лісному, 4�а у Дарниць�
кому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Яремчуку Назару Назаровичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Лісному, 4�а у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Громадянину Яремчуку Назару Назаровичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

3.3. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�

свідчує право власності на земельну ділянку.
3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.09.2008 № 19�11478, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 07.10.2008
№ 071/04�4�22/5800, Київської міської санепідстанції від
01.10.2008 № 8516, Головного управління земельних ресур�
сів від 23.01.2009 № 05�4199.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Монахову Олександру Миколайовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Печенізькій, 23#а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 239/1295 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Монахову Олександру Мико�
лайовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Печенізькій,
23�а у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Монахову Олександру Мико�
лайовичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Печенізькій, 23�а у Шевчен�
ківському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Монахову Олександру Миколайовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�

го середовища від 16.11.2007 № 19�13278, Державної служ�
би з питань національної культурної спадщини від 22.11.2007
№ 22�2913/35, Київської міської санепідстанції від
17.01.2008 № 331, Державного управління охорони навко�
лишнього природного середовища в м. Києві від 09.01.2008
№ 05�08/4, ВАТ “Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт” від 24.01.2008 № 8/1�76, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 12.03.2008 № 05�2871.

3.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 19.10.2007 № 221) та
інші питання майнових відносин вирішувати в “установле�
ному порядку.

3.7. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Гаркуші Вадиму Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Отто Шмідта, 11 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 240/1296 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Гаркуші Вадиму Анатолійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд на вул. Отто Шмідта, 11
у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Гаркуші Вадиму Анатолійови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд на вул. Отто Шмідта, 11 у Шевченків�
ському районі за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Громадянину Гаркуші Вадиму Анатолійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського середо�
вища від 12.07.2007 № 09�6938, дочірнього підприємства “Ін�
ститут генерального плану міста Києва” ВАТ “Київпроект” від

28.02.2007 № 575, Київської міської санепідстанції від 03.07.2007
№ 5021, Державного управління охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві від 30.03.2007 № 06�6�25/1690
та від 28.03.2007 № 08�8�18/1712, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 02.03.2007 № 1325, Державної
служби з питань національної культурної спадщини від
02.04.2007 № 22�756/35, ВАТ “Спеціалізоване управління про�
тизсувних підземних робіт” від 14.06.2007 № 8/1�816, Голов�
ного управління земельних ресурсів від 18.02.2009 № 05�4264.

3.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 28.02.2007 № 49�П) та
інші питання майнових відносин вирішувати в установлено�
му порядку.

3.7. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Поїзднику Миколі Сергійовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Сосновому, 27 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 246#1/1302 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення па�
раметрів окремого об’єкта містобудування — будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд у пров. Сосновому, 27 (с. Биківня) у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до
цього рішення, перевести за функціональним призначен�
ням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Поїзднику Миколі Сергійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 27 у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Поїзднику Миколі Сергійови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Сосновому, 27 у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Поїзднику Миколі Сергійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) та

одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 03.11.2008 № 19�13593 та від 05.11.2008
№ 09�13714, Київської міської санепідстанцІЇ від 17.11.2008
№ 9529, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5702, Головного
управління земельних ресурсів від 27.11.2008 № 05�3951.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянці 
Поїздник Мотрі Василівні 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Сосновому, 25 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 246#2/1302 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
у пров. Сосновому, 25 (с. Биківня) у Деснянському районі м.
Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 ро�
ку, а саме: територію, яка передається відповідно до цього
рішення, перевести за функціональним призначенням до те�
риторії садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Поїздник Мотрі Василівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Сосновому, 25 у Деснянсько�
му районі м. Києва.

4. Передати громадянці Поїздник Мотрі Василівні, за умо�
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Сосновому, 25 у Деснянському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

5. Громадянці Поїздник Мотрі Василівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�

жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 03.11.2008 № 19�13591 та від 05.11.2008 № 09�
13711, Київської міської санепідстанцІЇ від 17.11.2008 № 9535,
управління охорони навколишнього природного середовища
від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5700, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 27.11.2008 № 05�3947.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Царенку Олександру Михайловичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Бобринецькій, 113#а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 246#3/1302 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 113�а (с. Биків�
ня) у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до

2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Царенку Олександру Ми�
хайловичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бобри�
нецькій, 113�а у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Царенку Олександру Михай�
ловичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 113�а у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Царенку Олександру Михайловичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки
згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 03.11.2008 № 19�13592 та від 05.11.2008 № 09�
13713, Київської міської санепідстанції від 17.11.2008
№ 9534, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5697, Головного
управління земельних ресурсів від 27.11.2008 № 05�3950.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Сидьку Вячеславу Михайловичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Сосновому, 23#а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 246#4/1302 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Сосновому, 23�а (с. Биківня) у
Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Сидьку Вячеславу Ми�
хайловичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Сосно�
вому, 23�а у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Сидьку Вячеславу Михайло�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 23�а у
Деснянському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Сидьку Вячеславу Михайловичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки

згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 03.11.2008 № 19�13589 та від
05.11.2008 № 09�13710, Київської міської санепідстанції
від 17.11.2008 № 9531, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 29.09.2008 № 071/04�
4�22/5699, Головного управління земельних ресурсів від
27.11.2008 № 05�3949.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки 

від 12.08.2003 № 66#6#00089
Рішення Київської міської ради № 217/1273 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, За�
кону України “Про оренду землі”, Закону України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного
будівництва”, статті 188 Господарського кодексу України, враховуючи рішення Господарського суду міс�
та Києва від 12.05.2006 № 40/270, з метою приведення земельних відносин у відповідність до законодав�
ства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу Притулку для дітей № 1 
Служби у справах дітей 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на списання вантажопасажирського 
автомобіля марки ГАЗ 2705, 

який належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва

Рішення Київської міської ради № 157/1213 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, рішення Київської міської ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку спи�
сання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територі�
альної громади міста Києва” (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), По�
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фі�
нансів України від 27.04.00 № 92, та враховуючи звернення Притулку для дітей № 1 Служби у справах ді�
тей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.11.08
№ 752, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Притулку для дітей № 1 Служби у спра�
вах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) на списання вантажо�
пасажирського автомобіля марки ГАЗ 2705, рік випуску —
1997, державний номер 00426КА, номер двигуна
40260FV0061384, номер шасі ХТН270500V0046160, первіс�
на балансова вартість 20300,00 грн., знос 100%, який на�
лежить до комунальної власності територіальної громади м.
Києва і закріплений за ним на праві оперативного управлін�
ня, за умови використання придатних запасних частин спи�

саного автомобіля у ремонті транспортних засобів цього ко�
мунального закладу.

2. Притулку для дітей № 1 Служби у справах дітей вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) здійснити в установленому порядку
списання автомобіля.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від
12.08.2003 № 66�6�00089, укладений між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відповідальніс�
тю “Норд”.

2. Запропонувати товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Норд” надати згоду на розірвання договору
оренди земельної ділянки від 12.08.2003 № 66�6�00089.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

3.1. Проінформувати товариство з обмеженою відпо�
відальністю “Норд” про прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови товариства з обмеженою відпові�
дальністю “Норд” від розірвання договору оренди земель�
ної ділянки або у разі якщо відповідь не надійде у вста�
новлений законодавством термін, забезпечити підготов�

ку та подання позову про розірвання договору оренди
землі до Господарського суду міста Києва.

3.3. У разі згоди товариства з обмеженою відповідаль�
ністю “Норд” на розірвання договору оренди земельної
ділянки від 12.08.2003 № 66�6�00089 Головному управ�
лінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) внести до кни�
ги записів державної реєстрації договорів оренди землі
запис про розірвання договору оренди від 12.08.2003
№ 66�6�00089 та зняти з реєстрації цей договір оренди.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Національний
а адемічний
драматичний театр
ім. І. Фран а

(ïë. ². Ôðàíêà, 3, òåë.: 279-
59-21)

"Òåâ’º-Òåâåëü"
Ïî÷àòîê î 19:00
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 20-200 ãðí.

Київсь ий національний
а адемічний театр
оперети

(âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 53/3,
òåë.: 287-62-57)

Ladies Night
Ïî÷àòîê î 19:00
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 10-80 ãðí.

Національний
а адемічний театр
російсь ої драми
ім. Лесі У раїн и

(âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 5,
òåë.: 234-42-23)

"Á³çíåñ, Êðèçà, Êîõàííÿ...
(Top Dogs)"

Ïî÷àòîê î 19:00
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 7-75 ãðí.

Національний
а адемічний театр опери
і балет ім. Т. Шевчен а

(âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 50, òåë.:
279-11-69)

"Ëåáåäèíå îçåðî"
Ïî÷àòîê î 19:00
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 10-200 ãðí.

Київсь ий а адемічний
Молодий театр

(âóë. Ïðîð³çíà, 17, òåë.: 278-
73-92)

"Ïðàâî íà ëþáîâ"
Ïî÷àòîê î 19:00
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 25-40 ãðí.

Ó í³÷ íà 24 ñ³÷íÿ â
Ëîñ-Àíäæåëåñ³ â³äáó-
ëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãî-
ðîäæåííÿ Ã³ëüä³¿ àê-
òîð³â ÑØÀ. "Íàé-
êðàùèì àêòîðñüêèì
àíñàìáëåì" áóëî âè-
çíàíî àêòîðñüêèé
ñêëàä ô³ëüìó Êâåíò³-
íà Òàðàíò³íî "Áåç-
ñëàâí³ âèðîäêè". À
ïîëêîâíèê Ëàíäà ç
ö³º¿ ñòð³÷êè, àêòîð
Êð³ñòîô Âàëüö, áóâ
íàçâàíèé êðàùèì
àêòîðîì äðóãîãî ïëà-
íó. Ñòàòóåòêó â íîì³-
íàö³¿ "Íàéêðàùà àêò-
ðèñà" îòðèìàëà
Ñàíäðà Áàëîê ("Íå-
âèäèìèé á³ê"). Ó íî-
ì³íàö³¿ "Íàéêðàùèé
àêòîð" ïåðåìîæöåì
ñòàâ Äæåô Áð³äæåñ
("Áîæåâ³ëüíå ñåðöå").
Äðþ Áåðð³ìîð, êîòðà îòðèìàëà ñòàòóåòêó ÿê "Íàéêðàùà àêòðèñà òåëåâ³ç³éíîãî ô³ëüìó" çà ðîëü ó "Ñ³ðèõ
ñàäàõ", ç³çíàëàñÿ ùî ðîçíåðâóâàëàñÿ íàñò³ëüêè, ùî â³ä÷óëà ñåáå íåäîáðå. Îäíàê öå íå çàâàäèëî ¿é ñâÿò-
êóâàòè ðàçîì ç³ âñ³ìà ï³ñëÿ öåðåìîí³¿. Áåç êîíôóç³â íå îá³éøëîñÿ. Ôåë³ñ³ò³ Õàôôìàí çíàäîáèëàñÿ äîïî-
ìîãà Àëåêà Áîëäó¿íà — âèéøîâøè îãîëîøóâàòè ïåðåìîæöÿ, àêòðèñà íå çìîãëà ïðî÷èòàòè òåêñò ³ç òåëå-
ñóôëåðà, òîìó ùî çàáóëà âçÿòè îêóëÿðè

Â³÷íî àêòóàëüí³ òåìè
Íà òåëåêàíàë³ “1+1” ñòàðòóº 100-ñåð³éíà ñàãà ïðî êîõàííÿ
Ñàìàíòà ÁÎÏÀÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùà-
òèêà"

Óêðà¿íñüêå òåëåáà÷åííÿ
çíÿëî âëàñíèé ñåð³àë.
100-ñåð³éíó ñàãó "Ò³ëüêè
êîõàííÿ" âèïóùåíî íà çà-
ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó
"1+1", îäíàê ñòâåðäæóâà-
òè, ùî öåé áàãàòîñåð³é-
íèé ô³ëüì º ñòîâ³äñîòêî-
âî óêðà¿íñüêèì, áóëî á
ëóêàâñòâîì. Ïî-ïåðøå,
íàä ñåð³àëîì ïðàöþâàâ â³-
äîìèé ðóìóíñüêèé ïðî-
äþñåð Ãàáð³åëü Ïîïåñêó.
Ïî-äðóãå, ãîëîâíó æ³íî÷ó
ðîëü ç³ãðàëà ïîëÿ÷êà Ìàã-
äàëåíà Ãóðñüêà, â³äîìà
ãëÿäà÷àì çà ñòð³÷êîþ "Ó
÷åðâí³ 41-ãî". Çí³ìàëüíèé
ãðàô³ê ïîëüñüêî¿ àêòîðêè
áóâ ðîçïèñàíèé äî õâèëè-
íè. ¯é çð³äêà âäàâàëîñÿ
ïîìèëóâàòèñÿ ïàì'ÿòêàìè
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ òà ùå
ð³äøå — ïðîâ³äàòè ðîäè-
÷³â ó Ïîëüù³. Òîìó íà äå-
ÿêèé ÷àñ Êè¿â ñòàâ äëÿ
ä³â÷èíè ð³äíîþ äîì³âêîþ.
"Ó âàñ òàêå ãàðíå ì³ñòî! —
íå ñòîìëþâàëàñÿ ïîâòî-
ðþâàòè Ìàãäàëåíà.— ß
ïðàöþþ íà çí³ìàëüíîìó
ìàéäàí÷èêó ìàéæå ùîäíÿ
³ íå çàâæäè çíàõîäæó ÷àñ
éîãî ïîäèâèòèñÿ. Îäíàê
òå, ùî âñòèãëà ïîáà÷èòè,
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ. Ì³é
ïàðòíåð ïî ñåð³àëó — Ñà-
øà (Îëåêñàíäð Í³ê³ò³í) —
óæå ïîêàçàâ ìåí³ Ïîä³ë,
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó. Äó-
æå ãàðíî". Âèêîíàâåöü ãî-
ëîâíî¿ ðîë³ Îëåêñàíäð Í³-
ê³ò³í çàðàäè çéîìîê â
óêðà¿íñüêîìó ô³ëüì³ â³ä-

ìîâèâñÿ â³ä ïðîïîçèö³¿
ìîñêîâñüêèõ ïðîäþñåð³â.
Òàêîæ ãîëîâí³ ðîë³ ó ñå-
ð³àë³ ãðàþòü ßíà Ñîáîëåâ-
ñüêà, Â³êòîð³ÿ Ëèòâèíåí-
êî, Îëåêñ³é Âåðòèíñüêèé.
Òàêîæ ó ô³ëüì³ ç'ÿâèòüñÿ
Êàòåðèíà Êóçíºöîâà —
ïåðåìîæíèöÿ ïåðøîãî
ñåçîíó øîó "Òàíöþþ äëÿ
òåáå".

Çà ñþæåòîì â àâòîêàòàñ-
òðîô³ ãèíå äðóæèíà ãåðîÿ
Í³ê³ò³íà, óñï³øíîãî àðõ³-
òåêòîðà Äåíèñà Íåôüîäî-
âà, ç íèì çàëèøàºòüñÿ éî-
ãî ç 9-ð³÷íà äîíüêà. Çãî-
äîì ä³â÷èíêà ïî÷èíàº øó-
êàòè ñâîºìó áàòüêîâ³ íîâó
äðóæèíó, à ñîá³ — ìàò³ð. Ó
ä³ì ïðèõîäèòü åôåêòíà
Àëüá³íà. Âîíà íàìàãàºòüñÿ

çàì³íèòè äðóæèíó ³ çàâî-
þâàòè ñèìïàò³þ äèòèíè. Â
öåé ÷àñ Äåíèñ çíàéîìèòü-
ñÿ ç ó÷èòåëüêîþ äîíüêè,
âîíè ñèìïàòèçóþòü îäíå
îäíîìó... Àëüá³íà, ùîá íå
âòðàòè êîõàíîãî, ðîçðîá-
ëÿº ï³äñòóïíèé ïëàí...
Òîæ, ÿê ñòàº çðîçóì³ëî âæå
ç íàçâè, âñå îáåðòàòèìåòü-
ñÿ íàâêîëî êîõàííÿ.

Ñàóíäòðåê äî ñåð³àëó
ïðî êîõàííÿ âèêîíóº
îäèí ç íàéðîìàíòè÷í³øèõ
ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿í-
ñüêîãî øîó-á³çíåñó — Â³-
òàë³é Êîçëîâñüêèé. Äî
ñëîâà, ñâ³é îñòàíí³é àëü-
áîì ñï³âàê íàçâàâ íà
÷åñòü ñåð³àëó ³ îäíîéìåí-
íîãî ñèíãëó — "Ò³ëüêè
êîõàííÿ"

“Áåçñëàâí³ âèðîäêè” çáèðàþòü óðîæàé

Óêðà¿íó ÷åêàº òåëåâ³ç³éíèé “ÁÓÌ”
Ó ö³ âèõ³äí³ ó÷àñíèêè íîâîãî ïðîåêòó òåëåêàíàëó "²íòåð" "Áèòâà óêðà¿íñüêèõ ì³ñò" ("ÁÓÌ") âèðóøèëè

äî Áóåíîñ-Àéðåñà, ùîá ï³ä ïåêó÷èì ñîíöåì Àðãåíòèíè âèçíà÷èòè, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî ç óêðà¿íñüêèõ
ì³ñò º íàéâèòðèâàë³øèìè òà íàéâ³äâàæí³øèìè. Êàï³òàíàìè êîìàíä ì³ñò-ó÷àñíèê³â ñòàëè â³äîì³ ñïîðòñ-
ìåíè, ä³ÿ÷³ êóëüòóðè. Êè¿âñüêèé äåñàíò î÷îëèâ ìàéñòåð ñïîðòó ç äçþäî, ñâ³òñüêèé ëåâ, ìåöåíàò Ìèêîëà
Òèùåíêî. Ïîáà÷èòè áîðîòüáó ì³ñò ìîæíà áóäå íà òåëååêðàíàõ óæå íà ïî÷àòêó âåñíè
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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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 116
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Ë³ä³ÿ Ðÿáöåâà äàðóº
ä³òÿì êàçêó
Ïèñüìåííèöåþ âîíà ìð³ÿëà ñòàò³ 
ç³ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â

Ãîëîâíèé ïåðñîíàæ êàçêè “Ïðî
Ñëàâ÷èêà òà Äþäþ” — ëåäà÷èé,
íåñëóõíÿíèé õëîï÷èê — ÿêîñü çó-
ñòð³â ó ë³ñ³ ÷àð³âíèêà Äþäþ, ùî
óîñîáëþº çèìîâó õîëîäíå÷ó ³ º
ïðîòîòèïîì óëþáëåíîãî ä³òüìè
êàçêîâîãî ãåðîÿ Ä³äà Ìîðîçà. Ñà-
ìå Äþäÿ ³ çìóñèâ äèòèíó ïîäèâè-
òèñÿ íà ñâî¿ â÷èíêè çáîêó, ïîêà-
òàâøè íà ñàíÿõ, ùî ë³òàþòü. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî êàïðèçè ó Ñëàâ÷èêà í³-
áè ðóêîþ çíÿëî. Â³í ñòàâ ñëóõíÿ-
íèì ³ äîáðèì íà ðàä³ñòü ñâî¿ì
áàòüêàì. Ñèëè ïðèðîäè äîïîìà-
ãàþòü ëþäèí³ ôîðìóâàòè õàðàê-
òåð, îñîáèñò³ñòü — òàêà ìîðàëü
çèìîâî¿ êàçêè Ë³ä³¿ Ðÿáöåâî¿.

Ïèøå äëÿ ä³òåé Ë³ä³ÿ Ðÿáöåâà
óæå 10 ðîê³â. Çà ñëîâàìè àâòîðà
êàçêè, öåé âèä òâîð÷îñò³ — ¿¿ õî-
á³, õî÷à ìîãëî á áóòè ³ ÷èìîñü

á³ëüøèì — ïîêëèêàííÿì, îñíîâ-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

“Ìàëî õòî ñüîãîäí³ çàö³êàâëå-
íèé ó ô³íàíñîâ³é ï³äòðèìö³ âè-
äàííÿ äèòÿ÷èõ ³ëþñòðîâàíèõ áðî-
øóð, à ïðî äîðîã³ êíèæêè ãîä³ é
êàçàòè,— ðîçïîâ³ëà ïèñüìåííè-
öÿ,— çà âñ³ ðîêè ìåí³ âäàëîñÿ âè-
äàòè îäèí ç³ ñâî¿õ òâîð³â “Öàð-
ñüêèé ïîÿñ”. Ó 2005 ðîö³ öå îá³é-
øëîñÿ â êðóãëó ñóìó. Ùî âæå ïðî
ñüîãîäí³ ãîâîðèòè, òà é ÷àñè çì³-
íèëèñÿ. Ä³òè äåäàë³ á³ëüøå â³ëü-
íîãî ÷àñó ïðîâîäÿòü á³ëÿ êîìï’þ-
òåðà. ×èòàííÿ êàçîê, ÿê çàñòàð³-
ëå çàíÿòòÿ, â³äõîäèòü ó ìèíó-
ëå”,— êàæå Ë³ä³ÿ Ðÿáöåâà.

Íà ³íñöåíóâàííÿ êàçîê ïèñü-
ìåííèö³ âäàâàëîñÿ çáèðàòè ïî 80
ó÷í³â øêîëè ¹ 90. Äîïîìàãàº äî-
ñâ³ä ô³ëîëîãà, ïåäàãîãà.

Ë³ä³ÿ Ðÿáöåâà º ñòàðøèì íà-
óêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì Ìóçåþ
êíèãè ³ äðóêàðñòâà Óêðà¿íè, ÷ëå-
íîì Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíà-
ë³ñò³â. À âèðîñëà âîíà ó ïðîñò³é
ñ³ì’¿ íà Ìèêîëà¿âùèí³. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ô³ëôàêó Îäåñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó òðèâàëèé
÷àñ ïðàöþâàëà ïðè Àêàäåì³¿ íà-
óê Óêðà¿íè.

Ç³ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â âåëà ùî-
äåííèê, ìð³ÿëà ïèñàòè. Òà ãîëîâ-
íå — âîíà áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ âå-
ëèêèì åíòóç³àñòîì, ëþäèíîþ, çà-
ö³êàâëåíîþ â ï³çíàíí³ ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ïðîäîâæåí-
í³ éîãî òðàäèö³é. Ó òâîð÷èõ ïëà-
íàõ Ë³ä³¿ Ðÿáöåâî¿ — âèäàòè ñå-
ð³þ êíèæîê ïðî äàâíþ ³ñòîð³þ
Óêðà¿íè. Íà êîíêóðñ “Êîðîíàö³ÿ
ñëîâà” ïîäàëà îäèí ç íàéêðàùèõ
ñâî¿õ òâîð³â “Ïîìñòà Äàð³ÿ” ïðî
³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ ñê³ôñüêî-ïåð-
ñüêîé â³éíè. Ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî
ï³äãîòîâàíî äî âèäàííÿ “Ë³ñîâ³
îïîâ³äêè”, ùî âêëþ÷àþòü áàãàòî
íåâåëèêèõ îïîâ³äàíü, à òàêîæ ïî-
â³ñòü äëÿ ä³òåé.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â êîíêóðñó,
ÿêèé ïðîäîâæèëè äî 18 ëþòîãî,
º òàêîæ ä³òè, ³íîçåìí³ ïèñüìåí-
íèêè ³, çâ³ñíî, æóðíàë³ñòè.
Íàéêðàùó êàçêó íàçâóòü 20 ëþ-
òîãî

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ìîæëèâèé íå-

âåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü —12...—18°Ñ, âíî÷³ —14...—18°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî —6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —15...—17°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè —18...—20°Ñ, âíî÷³ —21...—22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îá-
ëàñòÿõ ì³ñöÿìè —19...—20°Ñ, âíî÷³ —22...—24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð çà-
õ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —12...—13°Ñ, âíî÷³
—15...—16°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 26 ñ³÷íÿ
День промайне на бла одатній хвилі. Нічо о не план йте, а

пристосов йтеся до спонтанно о плин обставин. Заб дьте про
мин ле, не д майте про майб тнє. Живіть тим, що пошле до-
ля. А ця оролева сьо одні на рід ість є щедрою, доброзичли-
вою та милостивою. Тож насолодж йтеся її дарами та а м -
люйте емоційний позитив!
ОВНИ тяжітим ть до пре расно о взаємно о охання. Нині на ада-

ють про себе се с альні інстин ти. Тож стати лицарем- ероєм в очах
протилежної статі тр днощів не с ладі. Від вашої шаленої пристрасті
ніхто не встоїть. Дефілюйте, зваблюйте, під оряйте з аслі серця. Для
расивих любовних історій настав зоряний час!
ТЕЛЬЦІ, онтролюйте поч ття, іна ше вони почн ть ер вати вами.

Б дьте енер ійними, більше спіл йтеся. Без міння онта т вати з
людьми, працювати з інформацією ви не зможете прос н тися ні в
одній важливій справі. Головним лейтмотивом може стати пра нення
довести до фінал я -неб дь давню домашню справ , дося ти спі-
х в соці мі, завоювати авторитет начальства.
БЛИЗНЯТА, м дро с ориставшись природною ом ні абельністю,

зможете по азати себе з най ращо о бо , під реслити ваш чарів-
ність, др желюбність, ори інальність, творчий еній. Це стане запор -
ою спіх в різноманітних сферах діяльності. У справах охання для
вас та ож не існ ватиме непідвладних вершин. Ідеал с п тни а не мі-
раж, а реальність. Кохайтеся і б дьте щасливими!
РАКИ, оперативність, заповзятливість, а тивний творчий підхід — ва-

ші най ращі помічни и там, де треба дол читися до ч жих матеріальних,
д ховних, інтеле т альних, енер етичних джерел і здоб ти он ретний
рез льтат. Пош и потрібної інформації, розроб а і здійснення спільних
прое тів, нарад, по по , фінансових операцій пройд ть із ма сималь-
ною прод тивністю. Тіль и менше роз олош йте про те, що робите.
ЛЕВИ, я що партнер вам до вподоби, не зазіхайте на йо о творч

свобод , бо це спричинить онфлі т. Відп стіть повіддя і дайте бла-
овірном по ляти на волі, відч ти в повній мірі незалежність і само-
реаліз ватися. Спільність інтересів та захоплень стан ть арбітром
напр женій сит ації.
ДІВИ, хто рано встає, том Бо дає. З радістю беріться за непідйомні спра-

ви, а розбіжності з оле ами та др зями с вайте м дро, дотрим ючись ба-
ланс інтересів е стремальних сит аціях, я ими б де сповнений день. По-
штовхом до ар’єрно о сходження сл ватим ть ваші давні ініціативи, на о-
пичений досвід та сл жбові здоб т и.
ТЕРЕЗІВ день порад є рожаєм на щасливі випад и та ці аві ро-

мантичні при оди. Любовне життя завдя и ори інальним інтимним ви-
тів ам, польот се с альних фатазій б де особливо насиченим, спов-
неним яс равих вражень, залишивши спо ад д ші. Можете ре ла-
м вати власні дося неня, вдаватися до авантюр, розповсюдж вати
свої еніальні ідеї. Все вдасться на слав !
СКОРПІОНИ, збері айте залізне самовладання, аналіз йте сит -

ацію, перш ніж діяти або переживати. За острення проблем любов-
них, подр жніх стос н ах не повинно вибити з олії чи позначатися на
ар’єрі. Швидше всьо о, ви робите з м хи слона. Це не більше, ніж
тимчасові тр днощі, в подоланні я их і поля ає радість б ття. Бо що
то за життя — без боротьби та ризи , де арт ється ваш д х?..
СТРІЛЬЦІ, ритми неба сприятим ть а тивній співпраці, де вам щас-

титиме. Особливо оли поряд б де відповідальний, розс дливий, о-
м ні абельний партнер. Йо о мобільність, творча ори інальність та
чарівність вас д же наснаж ватим ть на ділові й любовні подви и!
Спільно з любленим с п тни ом ви є нездоланною силою!
КОЗОРОГИ, фінансові заохочення є для вас найліпшим антидепре-

сантом. Тож н дна повся денна праця, р тинні сл жбові задання не
нітитим ть, а навпа и, задад ть додат ово о тр дово о імп льс , а -
тивіз ють інтеле т та творч ори інальність. Там, де ваблять медовим
алачем роші, нія ий тис обставин вас не заля ає. Вихід із с р ти
знайде блис че, ще й отримаєте на додач хороший приб то .
ВОДОЛІЇ, менше емоцій, мисліть тверезо. З холодним роз мом ана-

ліз вати сит ацію та нала одж вати ви ідні онта ти ви ідніше. Для взає-
мороз міння з партнерами неодмінно діліться потрібною інформацією,
пропон йте посл и, спільно розважайтеся. Спільність інтересів — то
місто щастя в аз під назвою “взаємне охання”. Нині вами опі є-
ться Бо иня чарівності. А сво о обранця вона обдаров є найщедріше!
РИБАМ притаманна висо а працездатність, енер етичний запал,

що здетон є анало ічні я ості в рідних, а разом ви здатні ори пере-
верн ти! Принаймні почистити ав ієві стайні та причеп рити оселю
вдасться на відмінно. В отре впевнитеся, що спільна праця об’єдн є,
примиряє, спопеляючи образи, та розрадж є д ш . Що й вима аєть-
ся нині від небес

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН У раїни дя є за часть в он рсі та повідомляє:

1. переможцем он рс на право оренди однієї імнати площею 13,0 м2 (мета ви ористання — під офіс) та однієї

імнати площею 10,7 м2 (мета ви ористання — під с лад) спор ди павільйон НТІ П-73 обрано ТОВ “ВП ПРОММАШ-

СЕРВІС”, що знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Волинсь а, 15, . 5, тел. (044) 200-03-08;

2. переможцем он рс на право оренди однієї імнати площею 21,6 м2 (мета ви ористання — під с лад) спор -

ди павільйон НТІ П-73 обрано ТОВ “У раїнсь ий дослідниць ий центр е оло ії нафти і аз ”, що знаходиться за ад-

ресою: м. Київ, проспе т Гл ш ова, 32, в. 85, тел. (044) 526-32-98.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС ате орія 2, серія А, № 055884 на ім’я Уланова Володимира Оле сійовича вважати недійсним.

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

П'ять авторів представили свої аз и на зимов тема-
ти в он рсі на най ращий новорічний твір для ді-
тей. Посл хати аз и можна щос боти в ниж овій світ-
лиці М зею ни и і др арства У раїни. З одним з ав-
торів, Лідією Рябцевою, познайомилися ж рналісти
"Хрещати а". Ви ладач за професією, для дітей вона
пише вже 10 ро ів.

Пише для дітей Лідія Рябцева же 10 ро ів


