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Ïðåçèäåíò ïî÷èíàº ç âèáîð³â
²íàâãóðàö³ÿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à â³äáóäåòüñÿ 25 ëþòîãî, 
ì³ñöåâ³ âèáîðè — ³ç çàï³çíåííÿì

2
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Схоже, Ві тор Ян ович дов о не доведеться ходити на вибори

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Верховна Рада визначалася з да-
тою офіційно о вст п Ві тора Ян овича
на посад . Він с ладе прися в парла-
менті 25 люто о. Інав рація відб деться,
я що Вищий адміністративний с д під-
твердить за онність визнання йо о пере-
можцем, відхиливши позов Юлії Тимошен-
о. Проте, я би не с лалася доля прези-
дентсь их виборів, місцеві деп тати мо-
ж ть розслабитися. Верховна Рада с ас -
вала проведення травні виборів до міс-
цевих ор анів влади, та і не призначивши
нов дат . Меш анці столиці, опитані
“Хрещати ом”, від цьо о рішення не в за-
хваті.

25 ëþòîãî Â³êòîð ßíóêîâè÷ îô³ö³éíî âñòóïèòü íà
ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ñêëàâøè ïðèñÿãó ó ñò³-
íàõ ïàðëàìåíòó. Òàêå ð³øåííÿ óõâàëèëà â÷îðà Âåð-
õîâíà Ðàäà. Çàðàäè ö³º¿ ïîä³¿ äåïóòàòè íàâ³òü ïîãî-
äèëèñÿ ïðîâåñòè íåçàïëàíîâàíå äîäàòêîâå çàñ³äàí-
íÿ. Íà íàðîäíèõ îáðàíö³â íå âïëèíóëè ñëîâà äåïó-
òàòà â³ä ÁÞÒ ²âàíà Êèðèëåíêà, êîòðèé çàÿâèâ, ùî
éîãî ïîë³òè÷íà ñèëà ââàæàº íåêîðåêòíîþ ïîñòà-
íîâêó ïèòàííÿ ïðî äàòó ³íàâãóðàö³¿ äî îñòàòî÷íîãî
âåðäèêòó âèùî¿ ñóäîâî¿ ³íñòàíö³¿. Àäæå ñóä ëèøå
ïðèñòóïèâ äî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Ó÷îðà ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî ò³ëüêè ïîäàëà ïîçîâ äî Âè-
ùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó íà ä³¿ ÖÂÊ ùîäî âñòà-
íîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â âèáîð³â Ïðåçèäåíòà. Âîíà íà-
ãîëîñèëà, ùî ñïîä³âàºòüñÿ íà ÷åñíå ³ ñïðàâåäëèâå
ð³øåííÿ ñóäó. Òàêèì, íà ¿¿ äóìêó, ñòàíå âèçíàííÿ
ðåçóëüòàòó âèáîð³â íåä³éñíèìè.

Íå ìåíø ðåçîíàíñíîþ íîâèíîþ â÷îðàøíüîãî äíÿ
ñòàëî é ³íøå ð³øåííÿ ïàðëàìåíòó — ïðî ïåðåíå-
ñåííÿ äàòè ì³ñöåâèõ âèáîð³â. Âåðõîâíà Ðàäà ñêàñó-
âàëà ñâîþ ïîñòàíîâó ïðî ïðèçíà÷åííÿ âèáîð³â äî
ì³ñöåâèõ ðàä íà 30 òðàâíÿ. “Çà” ïðîãîëîñóâàëè 250
äåïóòàò³â, á³ëüø³ñòü ÿêèõ ïðåäñòàâëÿþòü Ïàðò³þ ðå-
ã³îí³â. Ñâîº ð³øåííÿ äåïóòàòè ìîòèâóâàëè â³äñóò-
í³ñòþ áþäæåòó. “Ìè ô³çè÷íî íå âñòèãàºìî äî ïî-
÷àòêó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, îñê³ëüêè âæå áóêâàëüíî çà
òèæäåíü ì³ñüê³ ðàäè ìàþòü ñôîðìóâàòè âèáîð÷³ êî-
ì³ñ³¿. À ó íàñ â êðà¿í³ ùå íåìàº íàâ³òü áþäæåòó, ³
ïî÷èíàòè âèáîð÷ó êàìïàí³þ, íå ïðîô³íàíñóâàâøè
¿¿, áåçãëóçäî”, — âïåâíåíèé ðåã³îíàë Âàäèì Êîëåñ-
í³÷åíêî. Òàêà àðãóìåíòàö³ÿ çíàéøëà ïðèõèëüíèê³â
ó ïàðëàìåíò³, àëå íå ïîä³ÿëà íà ïðîñòèõ êèÿí. Íà
â³äì³íó â³ä ïîë³òèê³â, ÿê³, î÷åâèäíî, âòîìèëèñÿ â³ä
âèáîð³â, ó ìåøêàíö³â ì³ñòà ³íøà äóìêà. “Ìåíå îáó-
ðþº òå, ùî ó íàñ çàáðàëè ïðàâî âèñëîâèòè ñâîº
ñòàâëåííÿ äî ÷èíîâíèê³â. Ââàæàþ, ùî ãëàâà íàøî-
ãî ðàéîíó íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç³ ñâî¿ìè îáîâ’ÿçêàìè, ³
ñïîä³âàëàñÿ, ùî âæå íàâåñí³ éîãî ïåðåîáåðóòü. À òå-
ïåð âèõîäèòü, ùî â³í ³ íàäàë³ ñèä³òèìå ó ñåáå â
êð³ñë³ é í³÷îãî íå ðîáèòèìå”, — ñêàçàëà “Õðåùà-
òèêó” êèÿíêà Îêñàíà Íåâîëüêî. Ïðåòåíç³¿ äî ì³ñ-
öåâèõ äåïóòàò³â ìàº ³ âåòåðàí Äìèòðî Êðàéíºâ.
“Òðåáà áóëî ïåðåîáèðàòè ðàéîíí³ ðàäè ùå ïîçàìè-
íóëîãî ðîêó, êîëè ìè îáèðàëè ìåðà. Öå áóëî á ïðà-
âèëüíî. À òå, ùî íèí³ Âåðõîâíà Ðàäà õîâàº ¿õ â³ä
íàðîäíîãî ãí³âó, öå ãàíüáà”, — êàæå ë³òí³é ÷îëî-
â³ê. Ïðîòå ñâîº íåâäîâîëåííÿ ä³ÿìè âëàäè ãîðîäÿ-
íè çìîæóòü ï³äêð³ïèòè ãîëîñóâàííÿì íåñêîðî. ² êî-
ëè ñàìå â³äáóäóòüñÿ âèáîðè, íàðàç³ âçàãàë³ íåâ³äî-
ìî. Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðåºñòðîâàíî ê³ëüêà çàêîíî-
ïðîåêò³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü äåíü ãîëîñóâàííÿ. Çã³äíî
ç íèìè, âèáîðè â³äáóäóòüñÿ àáî âîñåíè, àáî íàâ³òü
íàñòóïíîãî ðîêó
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Ëèòâó ïðèâ³òàëè

Êè¿âñüêà âëàäà âèñëîâèëà â³òàííÿ Ëè-
òîâñüê³é ðåñïóáë³ö³ ç íàãîäè Äíÿ â³äðî-
äæåííÿ. “Ñâîºþ âèñîêîþ ñàìîñâ³äîì³ñ-
òþ, ñàìîáóòí³ìè òðàäèö³ÿìè òà çâè÷àÿìè,
áàãàòèì êóëüòóðíî-äóõîâíèì íàäáàííÿì
ëèòîâñüêèé åòíîñ ìîæíà â³äíåñòè äî
âç³ðöÿ íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³ òà åòí³÷íî¿
ñîë³äàðíîñò³”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ñåðã³é Ðóäèê.

Â³í äîäàâ, ùî ä³ÿëüí³ñòü ëèòîâñüêèõ
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ãðîìàä Óêðà¿íè
çîñåðåäæåíà íà äóõîâíîìó â³äðîäæåíí³
ñâîº¿ íàö³¿ òà çì³öíåíí³ çàñàä âçàºìîðî-
çóì³ííÿ, ïîâàãè é çëàãîäè, ùî ìàþòü áó-
òè çàïîðóêîþ äëÿ ìèðíîãî ñï³â³ñíóâàí-
íÿ âñ³õ íàö³é.

Ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêî¿ ëèòîâñüêî¿
ä³àñïîðè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó êîí-
öåðòàõ, ôåñòèâàëÿõ, ³íøèõ êóëüòóðíî-
ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîäàõ ì³ñòà, ÿê³ âèõî-
âóþòü ì³æåòí³÷íó òîëåðàíòí³ñòü òà øà-
íîáëèâå ñòàâëåííÿ äî êóëüòóð ³íøèõ íà-
ö³îíàëüíèõ ãðîìàä.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ðóäèêà, êè¿âñüêà âëà-
äà é íàäàë³ âñ³ëÿêî ñïðèÿòèìå ëèòîâñüê³é
ãðîìàä³ çàäëÿ ¿¿ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåí-
íÿ, âò³ëþþ÷è â æèòòÿ îäèí ³ç ïð³îðèòåò-
íèõ íàïðÿìê³â ñòîëè÷íî¿ ïîë³òèêè

Ï’ÿòèêëàñíèêàì 
äîïîìîæóòü 
àäàïòîâóâàòèñÿ

Ó ðàìêàõ äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâà-
íîñò³ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ³ç ìàòåìà-
òèêè ó÷í³â 5-õ êëàñ³â ó øêîëàõ ïðîâå-
äóòü ïñèõîëîãî-ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåí-
íÿ. “Ïðîöåñ àäàïòàö³¿ ó÷í³â ó ïåð³îä ïå-
ðåõîäó ç ïî÷àòêîâî¿ äî îñíîâíî¿ øêîëè
âèñóâàº âèñîê³ âèìîãè äî ïñèõîô³ç³îëî-
ã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé øêîëÿðà. Öå ïîâ’ÿ-
çàíî ç ïåðåõîäîì äî ïîãëèáëåíîãî âè-
â÷åííÿ ïðåäìåò³â, óñêëàäíåííÿì íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, çá³ëüøåííÿì ê³ëü-
êîñò³ â÷èòåë³â. Íåäîñòàòíÿ àäàïòîâàí³ñòü
ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà çäîðîâ’ÿ,
óñï³øí³ñòü, ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ó êëàñíî-
ìó êîëåêòèâ³, ùî â ìàéáóòíüîìó ìîæå
ñòàòè ïðè÷èíîþ äåçàäàïòàö³¿ â ñóñï³ëü-
ñòâ³. Ñàìå òîìó òàê âàæëèâî äîñë³äèòè
ôàêòîðè òà ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿ ï’ÿòè-
êëàñíèêà ³ øêîëè. Öå äîïîìîæå âèÿâè-
òè ïðîáëåìè àäàïòàö³éíîãî ïðîöåñó â íî-
âèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ”,—
ïîÿñíèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ä ÷àñ
îïèòóâàííÿ, â ÿêîìó â³çüìóòü ó÷àñòü ïå-
äàãîãè, êëàñí³ êåð³âíèêè òà øê³ëüí³ ïñè-
õîëîãè, áóäå âèçíà÷åíî ïðîáëåìè, ÿê³ âè-
íèêàþòü ó ïåð³îä ïåðåõîäó ó÷í³â ³ç ïî-
÷àòêîâî¿ äî îñíîâíî¿ øêîëè. “Ìè îêðåñ-
ëèìî êðèòåð³¿, ÿê³ âïëèâàþòü íà óñï³ø-
íó àäàïòàö³þ ï’ÿòèêëàñíèê³â äî íîâèõ
óìîâ íàâ÷àííÿ ç íàñòóïíèì âèêîðèñòàí-
íÿì ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Ñïèðàþ÷èñü íà
îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, ðîç-
ðîáèìî ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íîãî ñóïðîâîäó ï’ÿòèêëàñíèê³â
ï³ä ÷àñ àäàïòàö³éíîãî ïåð³îäó”,— íàãî-
ëîñèâ ïàí Æóðàâñüêèé

Øêîëÿð³ 
â³äïî÷èâàòèìóòü 
7 äí³â

Ïî÷àòîê âåñíÿíèõ êàí³êóë ó ñòîëè÷íèõ
øêîëàõ ïåðåíåñåíî íà êâ³òåíü. Âàêàö³¿,
ùî ìàëè ðîçïî÷àòèñÿ 22 áåðåçíÿ ³ òðè-
âàòè äî 31 áåðåçíÿ 2010 ðîêó, ðîçïî÷-
íóòüñÿ íà äâà òèæí³ ï³çí³øå — 5 êâ³òíÿ.
Äî øê³ë ó÷í³ ïîâåðíóòüñÿ ó ïîíåä³ëîê, 12
êâ³òíÿ 2010 ðîêó. “Ð³øåííÿ ïðî ïåðåíå-
ñåííÿ âåñíÿíèõ êàí³êóë ó ïåðøó ÷åðãó
îáóìîâëåíî òèì, ùî ä³òÿì ïîòð³áíî ó
ïîâí³é ì³ð³ çàñâî¿òè ìàòåð³àë, ÿêèé áóëî
ïðîïóùåíî ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. Íà ïðåâå-
ëèêèé æàëü, íàì äîâåëîñÿ òðîõè ñêîðî-
òèòè â³äïî÷èíîê. Öüîãî ðîêó ä³òè â³äïî-
÷èâàòèìóòü 7 äí³â, à íå 10, ÿê áóëî çà-
ïëàíîâàíî ðàí³øå. Îäíàê öå äàñòü çìî-
ãó â÷àñíî âèêîíàòè íàâ÷àëüí³ ïðîãðà-
ìè”,— ïîÿñíþþòü ó ïðîô³ëüíîìó óïðàâ-
ë³íí³ ìåð³¿

Ñí³ã ïî¿õàâ çà Êè¿â
Íàñë³äêè íåãîäè â ñòîëèö³ äîëàþòü ö³ëîäîáîâî
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ïîíàä ñòî òðèäöÿòü òèñÿ÷ òîíí ñí³ãó
âèâåçëè ç ì³ñòà ç ïî÷àòêó çèìè. Ïðî öå
ïîâ³äîìèëè â êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð”. Âîäíî÷àñ íà ïîñèïàííÿ
äîð³ã òà òðîòóàð³â âèòðàòèëè ìàéæå òðè-
äöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ òîíí ñîë³, äâàäöÿòü òè-
ñÿ÷ òîíí ï³ñêîâîñîëÿíî¿ ñóì³ø³ òà ïîíàä
äâ³ òèñÿ÷³ òîíí ôðèêö³éíèõ ìàòåð³àë³â.

Àáè ïðîòèñòîÿòè íåãîä³ òà çàáåçïå÷èòè
íîðìàëüíó æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà, êîìó-
íàëüíèêè òà ñí³ãîïðèáèðàëüíà òåõí³êà â
ñòîëèö³ ïðàöþþòü áåçïåðåá³éíî. Òàê, ó
ìèíóë³ âèõ³äí³, êîëè êèÿíè ðîçâàæàëèñÿ
íà ñâÿòà, ìàéæå òðèñòà ñïåö³àëüíèõ ìà-
øèí òà ìåõàí³çì³â ïðàöþâàëè ö³ëîäîáî-
âî. Êð³ì òîãî, äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñí³-
ãîïàäó äîäàòêîâî çàëó÷èëè âàæêó ñïåö³-
àëüíó äîðîæíþ òåõí³êó (àâòîãðåéäåðè,
áóëüäîçåðè) ³íøèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà. Îñî-
áëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü î÷èùåííþ òðîòó-
àð³â, çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
ï³äõîä³â äî ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â òà ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó.

Ñüîãîäí³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè ì³ñòà ïå-
ðåáóâàþòü ó ïîâí³é áîéîâ³é ãîòîâíîñò³ äëÿ
áîðîòüáè ç íåãîäîþ. Ðàéîíí³ øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éí³ óïðàâë³ííÿ (ØÅÓ) çàãî-
òîâèëè ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü ïîñèïàëüíèõ
ìàòåð³àë³â. Çàãàëîì âîíè ìàþòü ìàéæå
òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ òîíí ñîë³ òà ìàéæå
òðè òèñÿ÷³ òîíí äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â. 

Äî ñëîâà, äîðîæíèêè ì³ñòà çâåðòàþòü-
ñÿ äî âîä³¿â ³ç ïåðåêîíëèâèì ïðîõàííÿì
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ — âè-

êîíóâàòè âèìîãè äîðîæí³õ çíàê³â ïðî çà-
áîðîíó ïàðêóâàííÿ ó ïàðí³ àáî íåïàðí³
äí³ ì³ñÿöÿ, à òàêîæ, çà ìîæëèâîñò³, óòðè-
ìàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê ì³ñòîì áåç íàãàëüíî¿
ïîòðåáè, ùîá ì³í³ì³çóâàòè ïåðåøêîäè êî-
ìóíàëüíèì ñëóæáàì ï³ä ÷àñ ïðèáèðàííÿ

âóëèöü ³ àâòîøëÿõ³â ñòîëèö³ â³ä ñí³ãó. Öÿ
ïåðåñòîðîãà íå âòðà÷àº ñâîº¿ àêòóàëüíîñ-
ò³, àäæå çã³äíî ç äàíèìè Ã³äðîìåòöåíòðó
íà ñòîëèöþ î÷³êóº ÷åðãîâå ïîã³ðøåííÿ
ïîãîäè. ² êîìóíàëüíèêàì çíîâó áóäå ùî
âèâîçèòè

Îïåðàö³ÿ “Ïåðâîöâ³ò”
Êèÿí çàêëèêàþòü íå êóïóâàòè ðîñëèíè, 
çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом люто о — вітня тіль и
в столиці реаліз ють до п'яти
мільйонів занесених до Червоної
ни и рід існих весняних вітів.
Насамперед підсніжни ів, шаф-
ранів, проліс ів. Пі продаж
припадає на День свято о Вален-
тина та 8 Березня. Найпоп лярні-
ші місця зб т вітів — виходи зі
станцій метро та Центральний
залізничний во зал. Е оло и
б'ють на сполох, адже за іль а
ро ів дея і рід існі рослини мо-
ж ть вза алі зни н ти. Бра оньє-
рів же не ля ають ані штрафи,
ані інші адміністративні заходи.
В цей напр жений період місті
триває операція "Первоцвіт".

Ëèøå ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ ó ñòîëèö³ ðå-
àë³çóâàëè ïîíàä ï³âì³ëüéîí êâ³ò³â, çàíå-
ñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè. Ñòîëè÷í³ åêî-
ëîãè ââàæàþòü, ùî öå íå ìåæà, àäæå ïî-
ïåðåäó ùå îäíå ñâÿòî — 8 Áåðåçíÿ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî åêîëî-
ãî-êóëüòóðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèðà Áîðåé-
êà, ùîðîêó ïðîòÿãîì ëþòîãî-áåðåçíÿ â
Óêðà¿í³ çíèùóþòü äî 20 ìëí ïåðâîöâ³ò³â. Ç
íèõ 60 % ïðèïàäàº íà ï³äñí³æíèêè, 30 % —
íà øàôðàíè, 5 % — íà á³ëîöâ³ò, 5 % — íà
ñîí-òðàâó, öèêëàìåí Êóçíºöîâà ³ ïðîë³ñêè.

“Îô³ö³éíî âèðîùóâàòè ³ çáóâàòè ïåðâî-
öâ³òè íåäåøåâî,— ïåðåêîíàíèé ïàí Áî-
ðåéêî.— À êâ³òè, ç³ðâàí³ íåëåãàëüíî, òîð-
ãîâöÿì îáõîäÿòüñÿ çàäàðìà. Ñêàæ³ìî, âè-
ðîùåíèé ï³äñí³æíèê êîøòóâàòèìå ùîíàé-
ìåíøå 30 ãðí. Öå äîðîæ÷å çà òðîÿíäè. Òî-
ìó ìàëî õòî êóïóâàâ áè òàê³ ïîäàðóíêè”.

ªäèíèì ìåòîäîì ïîêàðàííÿ ïîðóøíè-
ê³â º àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Íàé-
÷àñò³øå öå øòðàô — â³ä 17 äî 60 ãðèâåíü,
îñê³ëüêè êàðàþòü ïðîäàâö³â êâ³ò³â ïðîñòî
çà òîðã³âëþ â íåäîçâîëåíîìó ì³ñö³. Ùîâåñ-
íè ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, åêîëîã³÷íà ³íñïåê-
ö³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà ïðèðîäè òà ì³ë³ö³ÿ çàòðè-
ìóþòü äî òèñÿ÷³ íåçàêîííèõ òîðãîâö³â, àëå
ïîäîëàòè “êâ³òêîâó” çëî÷èíí³ñòü äîñ³ íå
âäàëîñÿ. Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Áîðåéêà,
îïåðàö³ÿ “Ïåðâîöâ³ò”, ÿêó ùîðîêó îðãàí³-
çîâóþòü ó ñòîëèö³, ïðèïèíÿº ñõåìè çàãî-
ò³âë³, ïðîäàæó òà ïåðåâåçåííÿ êâ³ò³â.

Öÿ àêö³ÿ çàãàëüíîóêðà¿íñüêà ç öåíòðîì
êîîðäèíàö³¿ ä³é ó Êèºâ³, ¿¿ ï³äòðèìóº ì³-

ë³ö³ÿ òà ³íø³ îðãàíè âëàäè íà ì³ñöÿõ.
Ãîëîâà åêîëîã³÷íîãî öåíòðó â Êèºâ³ ðîç-

ïîâ³â, ùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ áåðåçíÿ ïî-
÷èíàþòü öâ³ñòè ñîí-òðàâà òà øàôðàíè, òî-
ìó àêö³ÿ òðèâàº äî 30 áåðåçíÿ.

Ó Ì³íïðèðîäè çàïåâíÿþòü, ùî ç êâ³ò-
êîâèìè áðàêîíüºðàìè òåæ áîðþòüñÿ. Çà
ñëîâàìè êåð³âíèêà â³ää³ëó îõîðîíè ðîñ-
ëèííîãî ñâ³òó Âîëîäèìèðà Òàðàñåíêà, íà-
ðàç³ âîíè çàëó÷èëè äî ö³º¿ îïåðàö³¿ Ì³í³ñ-
òåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äåðæàâíó ë³ñî-
âó îõîðîíó. “Äî òîãî æ ïåðåãëÿäàºìî ðîç-
ì³ðè øòðàô³â: çà ïîäàííÿì ì³í³ñòåðñòâà
âîíè ìàþòü ñóòòºâî çá³ëüøèòèñÿ”,— óïåâ-
íåíèé ïàí Òàðàñåíêî
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Щоро протя ом люто о — березня в У раїні знищ ють до 20 млн первоцвітів
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Êèÿíè øóêàþòü ³íâåñòîðà
Ìåøêàíö³ òðüîõ áóäèíê³â ïðîïîíóþòü çíåñòè ¿õíº æèòëî

Ó òðüîõ òðèïîâåðõ³âêàõ, ðîçòà-
øîâàíèõ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³, ùî íà âóëèö³ Ãë³íêè ¹ 1, 3,
5, ìåøêàþòü 60 ðîäèí. Áóäèíêè
çâåëè ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ òîìó äëÿ
ïðàö³âíèê³â 410-ãî àâ³àðåìîíòíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà. Â³äòîä³ â îñåëÿõ
ìàëî ùî çì³íèëîñÿ, àäæå êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó òàì íå ðîáèëè.
Îäíàê ïîðÿä òèì ÷àñîì “âèðîñ-
ëè” ðîçê³øí³ âèñîòêè.

Ìåøêàíêà êâàðòèðè ¹ 5 ïåð-
øîãî áóäèíêó Ëàðèñà Ìèðîíåíêî
ðîçïîâ³äàº, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ
êâàðòàëó ïëàíóºòüñÿ âæå äàâíî.
ßêîñü íàâ³òü í³áèòî é çàáóäîâíèê
çíàéøîâñÿ. Îäíàê äàë³ ñë³â ñïðà-
âà íå ï³øëà. Òèì ÷àñîì ÷åðåç ñó-
ñ³äí³ âèñîòêè òà êîòëîâàíè ó ëþ-
äåé ïîòð³ñêàëèñÿ ñò³íè. Ðåìîíòó-
âàòè ù³ëèíè ïðàêòè÷íî íåìîæ-
ëèâî. ßê ò³ëüêè ¿õ ë³êâ³äóþòü â
îäíîìó ì³ñö³, âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ â
³íøîìó. Ó áóäèíêàõ òàêîæ ïðîá-
ëåìè ç òðóáîïðîâîäàìè òà ïðîò³-
êàº äàõ. Îäíàê ó ÊÏ “×îêîë³â-
ñüêå”, ÿêå îï³êóºòüñÿ áóäèíêàìè,
êîøò³â íà ðåìîíò íåìàº.

“Íåâæå â ñòîëèö³ íå çíàéäåòü-
ñÿ îõî÷îãî ³íâåñòîðà íà òàêó ëà-
ñó òåðèòîð³þ, â ìåæàõ ö³ëîãî

êâàðòàëó â³ä âóëèö³ Âîëèíñüêî¿
äî Óøèíñüêîãî,— á³äêàºòüñÿ ïà-
í³ Ìèðîíåíêî.— Ìè ãîòîâ³ äàòè
äîçâ³ë íà çíåñåííÿ òà ðåêîí-
ñòðóêö³þ âçàì³í íà íîâ³ êâàðòè-
ðè, ÿê³ ñïîðóäÿòü íà öüîìó ñàìî-
ìó ì³ñö³. À òóò, çàì³ñòü 60 ³ñíó-
þ÷èõ, ìîæíà çâåñòè ùîíàéìåí-
øå òèñÿ÷ó îñåëü òà ùå é ç ìàãà-
çèíàìè ÷è îô³ñàìè”.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî, íàâ³òü ïîïðè
êðèçó ³ çàñò³é ó áóä³âåëüí³é ãàëó-
ç³, ñòîëè÷í³ ³íâåñòîðè çàö³êàâè-
ëèñÿ ïðîïîçèö³ºþ ìåøêàíö³â âó-
ëèö³ Ãë³íêè. ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà
“Õðåùàòèêó” ïðåçèäåíò êîìïàí³¿
“Ê. À. Í. Äåâåëîïìåíò” ²ãîð Í³-
êîíîâ, âîíè ãîòîâ³ ðîçïî÷àòè áó-
ä³âíèöòâî ó ðàç³ âèð³øåííÿ ç ì³ñ-
òîì óñ³õ çåìåëüíèõ ïèòàíü. “Òîá-
òî êîëè Êè¿âðàäà óõâàëèòü ð³øåí-
íÿ ïðî âèä³ëåííÿ íàì öüîãî ìàé-
äàí÷èêà äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ êâàðòàëó òà áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò,— çàçíà÷èâ â³í.— Òîæ ìè
ãîòîâ³ çóñòð³òèñÿ ç ìåøêàíöÿìè,
âèâ÷èòè ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ òà ïîáà-
æàííÿ. Âîäíî÷àñ ïîòð³áíî âèâ÷è-
òè òàìòåøíþ ì³ñöåâ³ñòü, óìîâè, ç
ÿêèìè äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè”.

Íå çàëèøèâñÿ áàéäóæèì äî

ó÷àñò³ â ðåàë³çàö³¿ âèã³äíîãî ïðî-
åêòó êåð³âíèê ùå îäí³º¿ ïîòóæíî¿
áóä³âåëüíî¿ îðãàí³çàö³¿. ßê ïîâ³-
äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ãîëî-
âà ðàäè äèðåêòîð³â êîìïàí³¿ “XXI

Âåê” Ëåâ Ïàðöõàëàäçå, ðåàë³çà-
ö³ÿ ïðîåêòó º ö³ëêîì ðåàëüíîþ.
“Ïðîïîçèö³ÿ ö³êàâà, âàðòî çóñòð³-
÷àòèñÿ ç ìåøêàíöÿìè”,— çàïåâ-
íèâ â³í. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïàð-

öõàëàäçå, ÿêùî ä³ëÿíêà ñïðàâä³
âèÿâèòüñÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàá-
ëèâîþ, êîìïàí³ÿ ãîòîâà éòè íà
äîñèòü ëîÿëüí³ óìîâè çàñåëåííÿ
ìåøêàíö³â ó íîâ³ êâàðòèðè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Меш анці триповерхіво з в лиці Глін и, що в Соло-
м'янсь ом районі столиці, з одні на знесення сво о
старо о житла. Щоправда, взамін вони хоч ть без до-
плат отримати рівноцінні нові вартири висот ах, я і
звед ть на місці їхніх олишніх б дин ів. Наразі ияни
розш ють інвестора, з одно о взятися за реалізацію
прое т . З'яс валося, що заці авлені заб довни и в
столиці є, навіть попри риз . Одна насамперед їхні
представни и мають вивчити місцевість, подивитися
робоч до ментацію, пересвідчитися, що жоден із
меш анців не перед має, а прое т землевідвод під-
тримає місь а влада.

Біля ожної зі старих триповерхіво — значна приб дин ова територія, чим с сідні новоб дови не мож ть похвалитися

З потребою ре онстр ції старих варталів на сьо одні зіт н лися майже всі раїни пострадянсь о о прос-
тор . Особливо страждають нині від незадовільно о стан житла меш анці та званих “хр щово ”. Одна зно-
сити старі б дин и та б д вати нове житло в У раїні доволі с ладно через переселення меш анців. За за о-
ном, з од мають дати всі меш анці б дин . Здебільшо о люди не хоч ть отрим вати нове житло в інших
районах, а та ож доплач вати за зайві метри вартирах ново о план вання.
Тим часом с сідній Росії ре онстр цію почали проводити “хвилевим способом”. Спочат поряд із ста-

рим варталом зводять новий б дино . Т ди відселяють меш анців однієї зі старих б дівель. Потім хр щов
зносять і б д ють нов висот , ди переїжджають меш анці наст пної “хр щов и”. Тож пра тично люди не
змінюють адрес . Б дівництво триває не більше 7 ро ів.
У Німеччині ж надають перева не знесенню, а надб дові нових поверхів. Та им чином інвестор не по-

трібно відселяти меш анців, бо для них він лише робить ремонт і, відповідно, ріплює ф ндамент старо о
б дин . Недолі ом метод вважають обмеженість іль ості поверхів для надб дови.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ñí³ã êð³çü ñëüîçè
НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ ЬЬ

Добро о здоров’я Вам, шановна
реда ціє!
Не знаю, чи хто читатиме листа

простої иївсь ої пенсіонер и, о-
лишньої вчитель и, але мовчати да-
лі несила! Стомилася сл хати про
те, я жахливо в нашом місті че-
рез сні опади, мовляв, ніхто не
прибирає, ні пройти, ні проїхати.
Може, хоч літня сива жін а розтл -
мачить, що все пізнається в порів-
нянні. У цьом я пере оналася, по-
їхавши нещодавно до своєї ми до
Л ансь а.
К м Ірин не бачила ро ів із де-

сять. Ві же не той, аби ататися
одна до одної в ості. А т т назби-
рала доплат до пенсії та вирішила
влашт вати собі вояж. Хтозна, чи
не востаннє бачимося. Я не я , а
по три чверті століття ожній ст -
н ло. А ще ці аво б ло побачити, я і
настрої них там до виборів, і не
по телевізор , а, та би мовити, з
перших ст.
Зателефон вавши, поч ла, що на

во залі мене ніхто не з стрічатиме.
Мовляв, по ода “не льотна”. Зате
пообіцяли арячий обід. І на том
дя ю. До Київсь о о во зал мар-
шр т ою доїхала без проблем. Ні-
я их тобі заторів. Може, вдалий
час? Та само без при од доїхала до
Л ансь а. І от там почалося. Вже
на во залі зіт н лася зі справжньою

мет шнею. Виявляється, роз’їхати-
ся нічим — ромадсь ий транспорт
не їздить. Чиста тобі ви ода для та -
систів. Аби довезти мене іль а
варталів, хап а-та сист здер із
мене 70 ривень! Прощавай пенсій-
на доплато! Водій пояснює, що їха-
ти доведеться фа тично непроїжд-
жою доро ою. Тож і ціна відповід-
на. І не збрехав. На в лицях поба-
чила просто по ин ті засипані сні-
ом авто. Жодно о тролейб са, ав-
тоб са, перехожих, можливо, двоє.
Оце справді паралізоване місто! На-
ш машин заносило іль а разів,
тож вийшовши зрештою на світ Бо-
жий, подя вала небесам, що доїха-
ла живою-здоровою.
К ма вже че ала на мене, і, схо-

же, не д же-то й рада. Підніма-
ючись сходами до під’їзд , я зро-
з міла її настрій. Зійти чи підняти-
ся східцями — ра зі смертю. На
сходин ах справжні настили з льо-
д , і ніхто це не прибирає. Я вже
ладна б ла на олінах повзти в о-
р . Аби не впасти та не с алічити-
ся. Гарячий обід виявився без с и-
боч и хліба, бо ма не всти ла
сходити до ма азин . Після обід
ми все-та и т ди вибралися. Я -
не-я столична остя приїхала, а
стіл — без ороваю. Та перейти до-
ро б ло не та просто. Зверх —
мо рий сні , зі спод — ри а. Аби

не овзати, Ірина ви отовила собі
“чіплян ” — палицю, в інець я ої
забила два цвяхи. З цією опорою
подибали до ма азин . Та я, роз-
маніжена столичними “нечищени-
ми” трот арами, все-та и не встоя-
ла і епн лася на півдорозі. Замість
хлібно о ма азин , я ледь не
потрапила до травмп н т . Слава
Бо , нічо о серйозно о. Просто
вдарила оліно. Кіль а наст пних
днів замість радіти спіл ванню я
лише охала через біль нозі. Зжа-
лившись наді мною, на во зал піс-
ля цьо о провели.
У Києві я вийшла з поїзда, вдих-

н ла на повні р ди рідно о повіт-
ря і без проблем маршр т ою до-
їхала до своєї з пин и. Нія их тобі
завалів. Проходи чисті, трохи лише
засніжені. Є з чим порівняти.
Заради справедливості варто

с азати, що чистять нас доро и не
всюди. Біля б дин , а я жив
Святошинсь ом районі, сні я
лежав, та і лежить. Ніхто йо о не
прибирає. Ось я і див юся, чом
наша районна влада бере при лад
з мера Л ансь а, а не зі своїх оле
з інших районів нашо о міста.
Можливо, прочитавши мо о листа
в азеті, нашим чиновни ам стане
соромно. Д же на це сподіваюся.

Галина СВИСТУНОВА
Пенсіонер а. Київ. 76 ро ів
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про невідкладні заходи щодо влаштування 
велосипедних доріжок у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 907/2976 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про
столицю України — місто�герой Київ", "Про дорожній рух", Розпорядження Президента України від 19.12.05
№ 1289/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, створення та роз�
витку велосипедної інфраструктури з облаштуванням велосипедних доріжок", відповідно до вимог підпунк�
ту 2.25 пункту 2 ДБН В.2.3.�5�2001 "Вулиці та дороги населених пунктів" та з метою забезпечення належ�
них умов для зручного пересування велосипедним транспортом Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму облаштування та розвитку ве!
лосипедних доріжок у місті Києві на 2010!2012 роки, що
додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Визначити джерела фінансування комплексу захо!

Про затвердження Концепції розвитку 
екскурсійної діяльності у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 711/2780 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", пункту 3 статті 8 та статті 12 Закону України "Про туризм" та з метою
розвитку екскурсійної діяльності в м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Концепцію розвитку екскурсійної діяльно!
сті у м. Києві згідно з додатком.

2. Визначити Головне управління комунального госпо!
дарства виконавчого органу Київради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) відповідальним за реалізацію Концеп!
ції розвитку екскурсійної діяльності у м. Києві.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про затвердження Положення про установу "Київський
науково*методичний центр по охороні, реставрації 

та використанню пам'яток історії, культури і заповідних
територій" виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 906/2975 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про охорону куль�
турної спадщини", рішення Київської міської ради від 27.01.05 № 14/2590 "Про реорганізацію державної
організації "Київський науково�методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток істо�
рії, культури і заповідних територій" в установу "Київський науково�методичний центр по охороні, рестав�
рації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про установу "Київський науко!
во!методичний центр по охороні, реставрації та використан!
ню пам'яток історії, культури і заповідних територій" вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київської міської ради з питань культури та
туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

дів, передбачених Програмою, що затверджена цим рішен!
ням.

2.2. Здійснювати організаційно!правові заходи щодо ви!
конання Програми, що затверджена цим рішенням.

3. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань транспорту та зв'язку та на
постійну комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про проектування та реконструкцію об'єктів охорони
здоров'я, залучених для надання медичної допомоги під
час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату

Європи 2012 року з футболу
Розпорядження № 9 від 12 січня 2010 року

На виконання Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 з футболу в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 107 "Про затверджен�
ня Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу" (із змінами і доповненнями), для забезпечення надання медичних послуг належної
якості та їх максимальної доступності при проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу:

1. Комунальному підприємству "Інженерний центр" ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі КП "Інженерний центр") здійс!
нити проектування та реконструкцію об'єктів, зазначених у
додатку до цього розпорядження.

2. КП "Інженерний центр" у встановленому порядку:
2.1. Вирішити питання користування земельною ділян!

кою на строк здійснення реконструкцій.

2.2. Одержати вихідні дані на проектування об'єктів, за!
значених у додатку до цього розпорядження.

2.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно!
кошторисної документації.

2.4. Визначити генеральну проектну та підрядну органі!
зації для виконання робіт.

2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно!буді!
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.

Про заходи щодо здійснення фінансово*бюджетного
контролю

Розпорядження № 1497 від 30 грудня 2009 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рі�
шення Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік" (із зміна�
ми та доповненнями) та з метою забезпечення раціонального, ефективного використання фінансових ре�
сурсів територіальної громади міста Києва, попередження та недопущення зловживань при виконанні бю�
джету міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення кон!
тролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі здійс!
нення будівництва, реконструкції, реставрації, технічного
переоснащення, капітального ремонту (ремонту), що до!
дається.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав!
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення про висвіт!

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря!
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс

3. Головному управлінню охорони здоров'я та медично!
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) як головному роз!
поряднику коштів подати до Головного управління економі!
ки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) інвестиційні про!
позиції щодо включення об'єктів, зазначених у додатку до
цього розпорядження, до Програми соціально!економічно!
го розвитку м. Києва на 2010 та наступні роки.

4. Першому заступникові голови Київської міської держав!
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. прийняти рішення щодо ви!
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо!
рядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про організаційно*правові заходи, пов'язані 
із створенням комунальної соціальної установи

"Київський міський комплекс соціальної адаптації
інвалідів з розумовою відсталістю"

Розпорядження № 1498 від 30 грудня 2009 року

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, статей 135 та 137 Господарського кодексу України,
Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні", з метою подальшого соціального захисту інвалідів з розумовою відсталістю, на вико�
нання рішення Київської міської ради від 23.04.2009 № 324/1380 "Про створення комунальної соціальної
установи Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю", в межах пов�
новажень органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Положення про комунальну соціальну ус!
танову "Київський міський комплекс соціальної адаптації ін!
валідів з розумовою відсталістю", що додається.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації):

2.1 Закріпити за комунальною соціальною установою "Ки!
ївський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з ро!
зумовою відсталістю" на праві оперативного управління май!
но, розташоване на вул. Сиваській,16 та вул. Сиваській, 12/1.

3. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад!
міністрації):

3.1. Щорічно при складанні бюджетних запитів врахову!
вати видатки, пов'язані з утриманням комунальної соціаль!
ної установи "Київський міський комплекс соціальної адап!
тації інвалідів з розумовою відсталістю".

4. Першому заступнику голови Київської міської дер!
жавної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвіт!
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря!
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на першого заступника голови Київської міської держав!
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс
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Про деякі питання реалізації Закону України 
"Про житловий фонд соціального призначення" 

Розпорядження № 587 від 19 травня 2009 року

На виконання Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 23.07.2008 № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соці�
ального призначення", з метою реалізації державної політики щодо забезпечення конституційного права
громадян, які потребують соціального захисту, на отримання соціального житла та в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Затвердити план заходів до реалізації Закону України
"Про житловий фонд соціального призначення", що додає!
ться.

2. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район!
ним у м. Києві державним адміністраціям) до 20.05.2009
забезпечити створення та затвердження персонального
складу комісій з оцінки вартості майна, що знаходиться у
власності громадянина та членів його сім'ї, та з проведен!
ня щорічного моніторингу сукупного доходу громадян, які
перебувають на соціальному квартирному обліку.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації), Комунальному підприємству Київське місь!
ке бюро технічної інвентаризації та реєстрації права влас!
ності на об'єкти нерухомого майна надавати передбачені за!
конодавством довідки, що підтверджують наявність/відсут!
ність майна, що знаходиться у власності громадянина та
членів його сім'ї, для визначення їх права взяття на соціаль!
ний квартирний облік.

4. Просити управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві на!
давати передбачені законодавством довідки, що підтвер!
джують наявність/відсутність транспортних засобів, що зна!
ходяться у власності громадянина та членів його сім'ї, для
визначення їх права взяття на соціальний квартирний облік.

5. Просити Державну податкову адміністрацію у м. Києві
надавати передбачені законодавством довідки про доходи
громадян для визначення їх права взяття на соціальний квар!
тирний облік.

6. Першому заступникові голови Київської міської держав!
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. прийняти рішення щодо ви!
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо!
рядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов'язків та голів районних у
м. Києві державних адміністрацій.

Голова Л. Черновець ий

Про будівництво під'їзної автомобільної дороги 
від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання

вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту "Київ"
( Жуляни) у Солом'янському районі

Розпорядження № 20 від 25 січня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух" та з метою
забезпечення зручного під'їзду до міжнародного аеропорту "Київ" ( Жуляни ), в рамках підготовки до про�
ведення чемпіонату з футболу "Євро�2012", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово!транспортних споруд м. Києва", що входить до
складу комунальної корпорації “Київавтодор", у 2010 році за!
безпечити розробку проектно!кошторисної документації та
після затвердження у встановленому порядку приступити
до виконання робіт з будівництва під'їзної автомобільної до!
роги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання
вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту "Київ" ( Жу!
ляни ) у Солом'янському районі і завершити будівництво у
2011 році.

2. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово!транспортних споруд м. Києва":

2.1. Визначити у встановленому порядку на тендерній
основі генеральні проектну та будівельну організації для
проектування та виконання робіт з будівництва під'їзної ав!
томобільної дороги від Червонозоряного проспекту (побли!
зу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеро!
порту "Київ" ( Жуляни ) у Солом'янському районі.

2.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані.
2.3. Забезпечити розробку та затвердити у встановлено!

му порядку проектно!кошторисну документацію.
2.4. Вирішити земельні та майнові питання в установле!

ному законом порядку.
2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно!буді!

вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.
2.6. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою

міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

2.7. Завдання на проектування будівництва під'їзної ав!
томобільної дороги від Червонозоряного проспекту (побли!
зу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеро!
порту "Київ" ( Жуляни ) у Солом'янському районі погодити
з Головним управлінням економіки та інвестицій виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації).

В складі проекту виконання робіт з будівництва під'їзної
автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (по!
близу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного
аеропорту "Київ" (Жуляни ) у Солом'янському районі перед!
бачити інвестиційно привабливі об'єкти.

3. Генеральній проектній організації у складі проекту роз!
робити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації руху транспорту на період виконання робіт з бу!
дівництва під'їзної автомобільної дороги від Червонозоря!
ного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської)
до міжнародного аеропорту "Київ" ( Жуляни ) у Солом'ян!
ському районі.

4. Головному управлінню транспорту виконавчого орга!
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) у встановленому порядку подати до Головно!
го управління економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно!кошторисної документації та з будів!
ництва під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряно!
го проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Колегії —

Київський міський голова 
Л. Черновецький

РІШЕННЯ № 1

Колегії виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 26.01.2010 р.

І. Про хід ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
пов'язаної з ускладненням погодних умов та вжиття

заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення і
функціонування міського господарства.

Колегія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вирішила:

1. Інформацію начальника Головного управління з пи!
тань надзвичайних ситуацій Пшеничного В. Н., начальника
Головного управління житлового господарства Стороженка
В. С., першого заступника генерального директора кому!
нальної корпорації "Київавтодор" Монастирного П. О., за!
ступника голови Київської міської державної адміністрації —
начальника Головного фінансового управління Падалки В. М.
та виступаючих щодо ліквідації наслідків надзвичайної си!
туації, пов'язаної з ускладненням погодних умов, та вжиття
заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення і
функціонування міського господарства взяти до відома.

2. Роботу Головного управління контролю за благоустро!
єм м. Києва щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
пов'язаної з ускладненням погодних умов, визнати незадо!
вільною.

3. Роботу районних у м. Києві державних адміністрацій
щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з
ускладненням погодних умов, визнати незадовільною.

4. Роботу Головного управління з питань надзвичайних си!
туацій щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'яза!
ної з ускладненням погодних умов, визнати недостатньою.

5. Комунальній корпорації "Київавтодор" спільно з район!
ними у м. Києві державними адміністраціями опрацювати
питання та підготувати пропозиції з техніко!економічним об!
ґрунтуванням щодо утримання міжквартальних проїздів жит!
лової забудови м. Києва.

Вищезазначені пропозиції надати Київському міському
голові та першому заступнику голови Київської міської дер!
жавної адміністрації Голубченку А. К.

Виконавці: Глінський Г. Я., голови райдержадміністрацій
Термін: до 05.02.2010
6. Деснянській, Дніпровській, Оболонській та Святошин!

ській районним у м. Києві державним адміністраціям підго!
тувати розпорядження райдержадміністрацій щодо притяг!
нення до відповідальності осіб, винних у випадках травму!
вання людей при падінні у каналізаційні люки, та надати ко!
пії цих розпоряджень першому заступнику голови Київської
міської державної адміністрації Голубченку А. К.

Виконавці: Захаричев Ю. Ю., Мисовська О. Ю., Ягод!
ка В. С., Мазепа В. О. 

Термін: терміново
7. Головному управлінню контролю за благоустроєм 

м. Києва, АЕК "Київенерго", ВАТ "АК "Київводоканал", ВАТ
"Київгаз", районним у м. Києві державним адміністраціям
провести перевірку усіх без винятку каналізаційних люків у
м. Києві. У разі виявлення відкритих люків, скласти відпо!
відні акти та надати їх першому заступнику голови Київської
міської державної адміністрації Голубченку А. К. для звер!
нення до прокуратури міста.

Виконавці: Гладуняк Р. М., Соколовський Е. С., Філатов
Я. О., Слепкань С. П., голови райдержадміністрацій 

Термін: терміново
8. Проаналізувати надзвичайну ситуацію, що склалася у

м. Києві через ускладнення погодних умов, та за результа!
тами проведеного аналізу розробити чіткий план (схему) ді!
яльності усіх міських служб у разі виникнення подібної си!
туації у майбутньому, передбачивши механізм залучення до
ліквідації наслідків стихії підприємств, установ та організа!
цій міста, учбових закладів тощо, та підготувати доповідну
записку щодо внесення вищезазначеного питання на роз!
гляд засідання Колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Виконавець: Пшеничний В. Н. 
Термін: до 10.02.2010
9. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс!

та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) відповідно до вимог
Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та Пра!
вил благоустрою м. Києва вживати негайних заходів щодо
постійного контролю за станом благоустрою міста у випад!
ках, пов'язаних із погіршенням погодних умов.

Виконавці: Басc Д. Я.— контроль, Гладуняк Р. М.
Термін: на час ускладнення погодних умов
10. Районним у м. Києві державним адміністраціям, Го!

ловному управлінню житлового господарства, Головному
управлінню комунального господарства, Головному управ!

лінню транспорту, Головному управлінню охорони здоров'я
та медичного забезпечення, Головному управлінню освіти і
науки, КП "Київпастранс", КП "Київський метрополітен":

10.1. Забезпечити прибирання територій, незалежно від
форм власності та відомчої належності, від снігу і накри!
ження, очищення тротуарів, посадочних майданчиків на зу!
пинках міського транспорту, сходових маршів у підземні пе!
реходи, входів на станції метрополітену та організувати ро!
боту щодо очищення закріплених та прилеглих територій
біля автостоянок, пішохідних переходів, під'їздів до ліка!
рень, навчальних закладів, магазинів та кладовищ.

10.2. Забезпечити огородження небезпечних місць (на!
копичення снігу на покрівлях) та своєчасне очищення покрі!
вель будинків від снігу та буруль.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Стороженко В. С.,
Вітт Ф. А., Бархатов О. І., Качурова Л. В., Журавський В. С.,
Ламбуцький М. М., Мірошников П. В., керівники підпри!
ємств, установ та організацій м. Києва

Термін: на час ускладнення погодних умов
11. Головному управлінню транспорту, ДАІ ГУ МВС Укра!

їни в м. Києві:
11.1. Організувати службу нарядів ДПС підрозділів ДАІ

на маршрутах відведення руху транспорту з центру міста під
час заторів, створити безпечні умови для безперешкодно!
го пересування аварійних бригад і спеціалізованих форму!
вань, задіяних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
шляхом виставлення постів регулювання та виділення на!
рядів супроводження;

11.2. Забезпечити безумовне виконання розпоряджен!
ня Київської міської державної адміністрації від 23.03.98
№ 600 "Про порядок паркування транспорту на окремих ву!
лицях міста".

Виконавці: Бархатов О. І., Сіренко А. П. 
Термін: на час ускладнення погодних умов
12. КП "Київміськсвітло" забезпечити виконання робіт з

відновлення зовнішніх мереж освітлення міста.
Виконавець: Швець А. В. 
Термін: до 20.02.2010
13. ККО "Київзеленбуд", районним у м. Києві державним

адміністраціям терміново прибрати з територій повалені де!
рева. 

Виконавці: Козловський О. В., голови райдержадміністра!
цій

Термін: терміново
14. АЕК "Київенерго", ВАТ "Київгаз", ВАТ "АК "Київводо!

канал" перевірити технічний стан електро!, газо!, водо! та
каналізаційних мереж.

Виконавці: Соколовський Е. С., Слепкань С. П., Філа!
тов Я. О. 

Термін: до 20.02.2010
15. КП "Київтранспарксервіс" провести прибирання місць

паркування автомобілів.
Виконавець: Поліщук О. М. 
Термін: терміново
16. КП "Київський метрополітен", районним у м. Києві

державним адміністраціям провести прибирання територій
біля станцій метрополітену.

Виконавці: Мірошников П. В., голови райдержадмініс!
трацій 

Термін: терміново
17. Головному фінансовому управлінню для забезпечен!

ня сталої роботи міських служб виділити кошти КП ШЕУ "Ма!
гістраль" на закупівлю посипальних і паливно!мастильних
матеріалів для КП ШЕД районів міста на суму 4 млн. грн.

Виконавець: Падалка В. М. 
Термін: до 20.02.2010
18. Головному управлінню транспорту виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) у встановленому порядку подати до Головного управ!
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвес!
тиційні пропозиції щодо включення придбання прибиральної
техніки до проектів програм соціально!економічного та куль!
турного розвитку міста Києва на 2010 рік та наступні роки.

Головному фінансовому управлінню забезпечити виді!
лення необхідних коштів на ці потреби.

Виконавці: Бархатов О. І., Глінський Г. Я., Падалка В. М.,
Міронов В. Є.— контроль 
Термін: при складанні бюджету м. Києва на 2010
19. Головному управлінню транспорту при складанні бю!

джетного запиту до проекту бюджету міста Києва на 2010
рік включити в нього потребу у видатках на проведення ка!
пітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста.

Головному фінансовому управлінню забезпечити виді!
лення необхідних коштів на ці потреби.

Виконавці: Бархатов О. І., Швець А. В., Падалка В. М.,
Міронов В. Є.— контроль 
Термін: при складанні бюджету міста Києва на 2010
20. Районним у м. Києві державним адміністраціям при

складанні бюджетів районів на 2010 рік передбачити необ!
хідні кошти для придбання прибиральної техніки та капі!
тального ремонту мереж вуличного освітлення.

Головному фінансовому управлінню при підготовці про!
екту бюджету м. Києва на 2010 рік передбачити відповідні
кошти у розрахункових показниках районних бюджетів.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Падалка В. М.
Термін: при складанні бюджетів районів і міста Києва на 2010
21. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій

при складанні бюджетного запиту до проекту бюджету м. Ки!
єва на 2010 рік передбачити потребу в коштах для створен!
ня лівобережного підрозділу Київської служби порятунку.

Головному фінансовому управлінню забезпечити виді!
лення необхідних коштів на створення даного підрозділу.

Виконавці: Пшеничний В. Н., Ткачук Р. С. Падалка В. М.,
Голубченко А. К.— контроль 
Термін: при складанні бюджету м. Києва на 2010
22. Першому заступнику голови Київської міської дер!

жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього рі!
шення.

Се ретар Коле ії, заст пни олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації-

ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

міжнародного аеропорту "Київ" ( Жуляни ) у Солом'янсько!
му районі до проектів програм соціально!економічного та
культурного розвитку міста Києва на 2010 рік та наступні
роки.

5. Першому заступникові голови Київської міської держав!
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт!

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря!
дження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра!
ції згідно з розподілом обов'язків.

Голова Л. Черновець ий



Ë³òåðàòóðíèé ïóò³âíèê
Òîð³ê â Óêðà¿í³ âèéøëî äåñÿòü êíèæîê, 
ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî òðåáà ïðî÷èòàòè
Â³êòîð³ÿ ÏÎËÈÍÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

1. Æîçå Ñàðàìà´î. ªâàíãåë³º â³ä ²ñóñà
Õðèñòà.— Õ.: Ôîë³î

“À íå òðåáà í³ÿêèõ òî÷îê çîðó! — â³äïî-
â³â äèâàêóâàòèé ïðîôåñîð,— ïðîñòî â³í ³ñ-
íóâàâ, ³ âñå”. É äàë³: “Ó á³ëîìó ïëàù³ ç êðè-
âàâèì ï³äáîºì, ÷îâãàþ÷îþ êàâàëåð³éñüêîþ
õîäîþ...” Ïîðòóãàëüñüêèé êëàñèê ÿâèâ ñâ³-
òîâ³ îðèã³íàëüíå “ªâàíãåë³º â³ä ²ñóñà”, ÷èì
ñêàíäàë³çóâàâ, ïåðåâàæíî êàòîëèöüêó ãðî-
ìàäñüê³ñòü ³ ä³ñòàâ ñõâàëåííÿ øâåäñüêèõ àêà-
äåì³ê³â. Ö³ºþ êíèæêîþ “Ôîë³î” â³äêðèâàº
ñåð³þ âèäàíü ëàóðåàò³â Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿
ç ë³òåðàòóðè äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ.

2. Çåä³ Ñì³ò. Á³ë³ çóáè.— Ê.: Ñìîëîñêèï

Ñêàíäàëüíèì äåáþòîì ìîëîäî¿ áðèòàí-
ñüêî¿ ïèñüìåííèö³ “Ñìîëîñêèï” â³äêðèâàº
ë³í³þ ïåðåêëàäíî¿ ë³òåðàòóðè. Ñ³ìåéíà åïî-
ïåÿ ç ³ñòîðè÷íèì óõèëîì ³ ì³öíèì ñþæåòîì.

3. ßðîñëàâ Ãàøåê. Ïðèãîäè áðàâîãî âî-
ÿêè Øâåéêà.— Ë.: Êàëüâàð³ÿ

Ëüâ³âñüêå âèäàâíèöòâî ïðåäñòàâëÿº
“ìóçåé Øâåéêà”: õóäîæíèê Ìèõàéëî
ªâøèí çîáðàçèâ êëþ÷îâèõ ïåðñîíà-
æ³â — â³ä ãåðîÿ-ñîáà÷íèêà äî ñóìíîçâ³ñ-
íî¿ ìóõè, ùî ïàñêóäèòü ³ìïåðàòîðñüêèé
ïîðòðåò. Ùå îäèí ïëþñ äâîòîìíèêà —
íîâà ðåäàêö³ÿ åòàëîííîãî ïåðåêëàäó
Ñòåïàíà Ìàñëÿêà, î÷èùåíà â³ä êóïþð ³
äîïîâíåíà àâòåíòè÷íîþ ëåêñèêîþ, ÿêó
áóëî çàðåòóøîâàíî â ïîïåðåäí³õ âèäàí-
íÿõ.

4. Ìàêñèì Ê³äðóê. Ìåêñèêàíñüê³ õðîí³-
êè.— Ê.: Íîðà-Äðóê

“Íîðà-äðóê” â³äêðèâàº íîâèé äëÿ
Óêðà¿íè æàíð — adventure story. Ïî-
þíàöüêè çàõîïëèâ³ âðàæåííÿ áëîãåðà
Ìàêñèìà Ê³äðóêà ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñî-
ë³äíèé ïàïåðîâèé òîì. Ó “Ìåêñèêàí-
ñüêèõ õðîí³êàõ” âàæëèâ³ íå ò³ëüêè ³ñòî-
ðè÷í³ çàìàëüîâêè é àíòðîïîëîã³÷í³ ñïîñ-
òåðåæåííÿ. Ãîëîâíå — íàãàäàòè âñ³ì íàì:
ìð³¿ çáóâàþòüñÿ. Íàñòóïíå âò³ëåííÿ áà-
æàíü ìîëîäîãî àâòîðà ìàòåð³àë³çóºòüñÿ â
îïîâ³äàíí³ ïðî îñòð³â Ïàñõè ³ Ï³âäåííó
Àìåðèêó.

5. Êàòåðèíà Ëèïà, Îëåêñ³é Ðóäåíêî. Â³é-
ñüêî Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî.— Ê.: Íàø 
÷àñ

Â³çóàëüíà åíöèêëîïåä³ÿ äàº óÿâëåííÿ
ïðî çîâí³øí³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ
ñîö³àëüíèõ òèï³â êîçàöòâà, à òàêîæ ¿õí³õ
ñîþçíèê³â — êðèìñüêèõ òàòàð — ó ïåð-
ø³é ïîëîâèí³ ÕVII ñòîð³÷÷ÿ. Öÿ ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ — íå çâè÷íèé ìàëþíîê, à ôî-
òî ðåàëüíèõ ëþäåé, çîäÿãíåíèõ ó ìàòå-
ð³àëüí³ êîñòþìè ³ îçáðîºíèõ ñïðàâæí³-
ìè øàáëÿìè òà ìóøêåòàìè. ×åðâîíèõ
øàðîâàð³â, ÷îëîâ³÷èõ âèøèâàíîê ³ øàïîê
ç³ øëèêàìè äî ïîÿñà, à òàêîæ áîéîâîãî
ãîïàêà òóò íåìàº, àâòîðè íå âèçíàþòü ¿õ
³ñòîðè÷íî äîñòîâ³ðíèìè. À âòîðãíåííÿ
ôîòîãðàô³÷íî¿ òåõí³êè â ³ñòîðè÷íèé ñâ³ò
ÕVII ñòîë³òòÿ ¿õ íå áåíòåæèòü.

6. Îêñàíà Çàáóæêî. Ìóçåé ïîêèíóòèõ ñåê-
ðåò³â.— Ê.: Ôàêò

Íîâèé ðîìàí — ñ³ìåéíà ñàãà. Ìîâà
ïðî òðè ïîêîë³ííÿ îäí³º¿ ñ³ì’¿, ïîä³¿ ðîç-
ãîðòàþòüñÿ ó âîºííèõ 1940-õ, çàñò³éíèõ
1970-õ ³ ïåðåäðåâîëþö³éíèõ 2000-õ. ²ñ-
òîðè÷í³ äåêîðàö³¿ òà àðõ³âí³ ôàêòè ñóñ³-
äóþòü ç äåòåêòèâíîþ ³íòðèãîþ ³ åëåìåí-
òàìè ì³ñòè÷íîãî òðèëåðà. Êîëè êàæóòü:
“Çàáóæêî íàïèñàëà ðîìàí ïðî ÓÏÀ”, àâ-
òîð â³äïîâ³äàº: “Í³, ÿ íàïèñàëà ðîìàí
ïðî êîõàííÿ”.

7. Óêðà¿íñüêèé êîñìîñ.— Ê.: À-ÁÀ-ÁÀ-
ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ

Íàçâà åíöèêëîïåä³¿, ðîçðàõîâàíî¿ íà
“ï³äë³òê³â” â³ä 12 äî 112, âîäíî÷àñ ³ ñà-
ìî³ðîí³÷íà ìåòàôîðà, ³ íàãàäóâàííÿ ïðî
çàáóò³ ôàêòè. ßê ãåíåðàë Îëåêñàíäð Çà-
ñÿäüêî âäîñêîíàëèâ ðàêåòí³ ðîçðîáêè
ïîëêîâîäöÿ Â³ëüÿìà Êîíãðèâà? Õòî îá-
´ðóíòóâàâ ºäí³ñòü á³îñôåðè Çåìë³ òà ðî-
çóìîâèõ çóñèëü homo sapiens? ×îìó â³ä-
êðèòòÿ Êîñòÿíòèíà Ö³îëêîâñüêîãî íà-
ðîäæóâàëèñÿ ç ïðîñòèõ ôàíòàç³é? Äå ³
êîëè ðîçðîáëåíî óí³êàëüíèé ïîñàäî÷-
íî-çë³òíèé ìîäóëü ï³ëîòîâàíîãî îðá³-
òàëüíîãî êîðàáëÿ? ² êèì áóëà ïåðøà íà-
øà êîñìîíàâòêà, òàê êîëîðèòíî çîáðà-
æåíà Ãîãîëåì ó ïîâ³ñò³ “Í³÷ ïåðåä Ð³çä-
âîì”?

Îñîáëèâ³ñòü óêðà¿íñüêîãî ñëîâíèêà â òî-
ìó, ùî “ëåêñèêîí íåïåðåêëàäíîñòåé” íå
ò³ëüêè ïåðåêëàäåíî ðàí³øå çà ³íø³, à é äî-
ïîâíåíî îðèã³íàëüíèìè ñòàòòÿìè â³ò÷èç-
íÿíèõ ëþáîìóäð³â. Êîðîòêèé çì³ñò äîâãî¿
³ õèìåðíî¿ ïðîìîâè â òîìó, ùî êîëè Í³-
êîëàé êàæå “ñòûä”, Í³ê — shame, Êëàóñ —
Scham, Í³êîëÿ — honte, à Ìèêîëà — “ñî-
ðîì”, òî ìàþòü íà óâàç³ âîíè àáñîëþòíî
ð³çí³ ðå÷³.

9. Ñåðäå÷íèé ðàé, àáî “Îêñàíà”.— Ê.:
Ãðàí³-Ò

Äðàìàòóðã Îëåêñàíäð Äåíèñåíêî ââà-
æàº, ùî â á³îãðàô³¿ Êîáçàðÿ º äâ³ íåçðî-
çóì³ë³ “îáñòàâèíè”: êîõàííÿ ³ ñìåðòü.
“Îêñàíà” — äåòåêòèâíà õðîí³êà ïðî îñòàí-
í³é ïåòåðáóðçüêèé ïåð³îä æèòòÿ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Âèäàâåöü ïðîêîìåíòóâàâ òåêñò
ìàëþíêàìè, îôîðòàìè, ñåï³ÿìè — àáñî-
ëþòíî íåâèâ÷åíîþ ñïàäùèíîþ ïîåòà. Ðîç-
ãëåä³òè â ³êîí³ íàö³¿ ìîäåðí³ñòà äîïîìàãàº
êàäðóâàííÿ ãðàô³÷íèõ ðîá³ò ³ óêðóïíåííÿ
äåòàëåé. ²íîä³ “â³÷-íà-â³÷” âèäíî êðàùå.

10. Æàí-Ìàð³ Ê’þá³ëüº. Ïîðíîãëàìóð.—
Ê.: Îñíîâè

2009-é ð³ê îçíàìåíóâàâñÿ àêòèâí³ñòþ ÷è-
íîâíèê³â Íàö³îíàëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü çàõèñòó ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³. Çäàº-
òüñÿ, ïàòð³îòè÷í³ “Îñíîâè” íàâìèñíî êè-
äàþòü âèêëèê öíîòëèâèì åêñïåðòàì ÍÅÊ.
Àâòîð ö³º¿ êíèæêè çàâáà÷ëèâî ñõîâàâñÿ
ï³ä ïñåâäîí³ìîì. Ïîçèòèâ: ïðî ðå÷³, ùî
ïðèðîäíî äðàòóþòü ³íòåëåêòóàë³â, êóëüòó-
ðîëîã ïèøå íåçëîñòèâî ³ áåçïðèñòðàñíî

8. ªâðîïåéñüêèé ñëîâíèê ô³ëîñîô³é.— Ê.:
Äóõ ³ Ë³òåðà
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Îëåã ÁÀÕÌÀÒÞÊ: 

“Çåðíî äëÿ Óêðà¿íè — 
òàêèé ñàìèé ïîòåíö³àë,
ÿê íàôòà äëÿ Ðîñ³¿ 
÷è Ñàóä³âñüêî¿ Àðàâ³¿”
ТОВ "А рохолдин "Аван-
ард" — раїнсь а омпа-
нія, я а працює на рин
птахівництва з 2003 ро .
На почат своєї історії це
б ла птахофабри а ЗАТ
"Аван ард" в місті Івано-
Фран івсь . Надалі вона
перетворилася на дочірнє
підприємство "Аван ард-
А ро". Нині бізнес омпа-
нії "А рохолдин "Аван-
ард", засновни ом та
вмілим ерівни ом я ої є
почесний олова ТОВ "А -
рохолдин "Аван ард", но-
мінант на звання "А рарій
ро " Оле Бахматю , є
верти ально інте рова-
ним. Товариство володіє і
правляє ожним із лю-
чових етапів виробництва
яйця і яєчних прод тів.
Найва омішими здоб т а-
ми 2009 ро стало зміц-
нення омпанії, форм -
вання страте ії її розвит-
, попри риз . Подаль-

шими планами з "Хреща-
ти ом" поділився її за-
сновни .

— ßê óäàºòüñÿ âèòðèìóâàòè
æîðñòê³ ðàìêè äåðæàâíèõ ³ ì³æíà-
ðîäíèõ ñòàíäàðò³â òà åêñïîðòóâà-
òè âàøó ïðîäóêö³þ çà êîðäîí?

— Íà ñâî¿õ ï³äïðèºìñòâàõ ÿ
ïðèä³ëÿþ âåëèêó óâàãó ñàìå ÿêîñ-
ò³ âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿. Ðåçóëü-
òàò³â äîñÿãàºìî çà ðàõóíîê ìî-
äåðí³çàö³¿ âèðîáíè÷îãî óñòàòêó-
âàííÿ, à òàêîæ ìîÿ êîìïàí³ÿ
âïðîâàäèëà âåëèê³ ïðîåêòè, â
ÿêèõ çàñòîñîâàíî íàéíîâ³ø³ òåõ-
íîëîã³¿, íîó-õàó. Ìè çàëó÷àºìî
ºâðîïåéñüêèõ ñïåö³àë³ñò³â äëÿ
âïðîâàäæåííÿ òà àóäèòó òåõíîëî-
ã³é âèðîáíèöòâà. Îñòàíí³ì ÷àñîì
ìè ñï³ëêóºìîñÿ ç³ ñâ³òîâîþ ñï³ëü-
íîòîþ, â³äñòåæóºìî âñ³ ³ííîâà-
ö³éí³ òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè ³ â³ä-
ïîâ³äíî äî öüîãî âäîñêîíàëþºìî
âëàñíå âèðîáíèöòâî.

— ×è ï³äòðèìóº äåðæàâà? Âîíà
íèí³ äîïîìàãàº ÷è çàâàæàº ðîçâèò-
êó àãðàðíîãî ñåêòîðó Óêðà¿íè?

— Óêðà¿íà ³ñòîðè÷íî º àãðàð-
íîþ êðà¿íîþ, 30 â³äñîòê³â íàñå-
ëåííÿ ÿêî¿ ïðîæèâàþòü ³ ïðàöþ-
þòü íà çåìë³. Ïîòåíö³àë óêðà¿í-
ñüêèõ çåìåëü ðàçîì ç³ ñïðèÿòëè-
âèì êë³ìàòîì, à òàêîæ ³ñíóþ÷îþ
³íôðàñòðóêòóðîþ äëÿ ðîçâèòêó
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñåêòîðó
äàþòü çìîãó êðà¿í³ ñòàòè â ìàé-
áóòíüîìó îäíèì ³ç ë³äåð³â ñåðåä
àãðàðíèõ êðà¿í ñâ³òó. Ïîòåíö³é-
íèé îáñÿã âèðîáíèöòâà ïðîäóê-
ò³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ìîæå
çàáåçïå÷óâàòè íå ëèøå ïîòðåáó
âíóòð³øíüîãî ðèíêó, à é íàãîäó-
âàòè ùå ê³ëüêà êðà¿í.

Çà íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿ íà ñâ³òî-
âîìó ïðîäîâîëü÷îìó ðèíêó, çåð-
íî äëÿ Óêðà¿íè ìîæå ñòàòè òà-
êèì ñàìèì ïîòåíö³àëîì äëÿ ðîç-
âèòêó, ÿê íàôòà äëÿ Ðîñ³¿ ÷è Ñà-
óä³âñüêî¿ Àðàâ³¿. Àãðàð³¿ âæå ãî-
òîâ³ äî àêòèâíîãî ðîçâèòêó. Âî-
íè î÷³êóþòü íà ô³íàëüíèé ñèã-
íàë â³ä óðÿäó, à öèì ô³íàëüíèì
ñòàðòîì ìîæå ñòàòè ò³ëüêè ñèñ-

òåìí³ñòü â óïðàâë³íí³ ãàëóççþ,
ðîçóì³ííÿ óðÿäó ñòðàòåã³¿ ðîçâèò-
êó äåðæàâè ³ ãàëóç³ çîêðåìà. Ñèñ-
òåìí³ñòü óïðàâë³ííÿ ïîëÿãàº â
çä³éñíåíí³ óðÿäîì êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè ç â³äðîäæåííÿ ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðîâåäåíí³
âêðàé ïîòð³áíèõ ðåôîðì, ôîðìó-
âàíí³ ðèíêó çåìë³, ðîçðîáêè ïî-
òð³áíèõ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ
ðèíêîâîþ ñèòóàö³ºþ íà ðèíêó
çåðíà Óêðà¿íè. À òàêîæ îäíèì ³ç
ãîëîâíèõ ïèòàíü º â³äíîâëåííÿ
òâàðèííèöòâà. Äëÿ òîãî, ùîá
çä³éñíþâàòè ä³ºâó ïîë³òèêó äåð-
æàâè ùîäî öüîãî ñåêòîðó, òðåáà
çì³íèòè ï³äõ³ä äî àãðàðíî¿ ãàëóç³
íå ÿê äî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà,
à ÿê äî àãðàðíîãî á³çíåñó.

Óêðà¿íà ìàº äåô³öèò âíóòð³øí³õ
êàï³òàëîâêëàäåíü â àãðîïðîìèñ-
ëîâèé ðèíîê, òîìó äóæå âàæëèâî
çàëó÷àòè ïðÿì³ ³íîçåìí³ ³íâåñòè-
ö³¿, îñê³ëüêè öå äîïîìîæå íàäàë³
³íòåãðóâàòèñÿ â ñâ³òîâ³ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ ðèíêè. ²íîçåìí³ ³í-
âåñòèö³¿ — öå íå ëèøå ìàòåð³àëü-
í³ ðåñóðñè, à é íîâ³ òåõíîëîã³¿, ÿê³
äîïîìîæóòü øâèäêî ðåôîðìóâà-
òè óêðà¿íñüêå ñ³ëüñüêå ãîñïîäàð-
ñòâî ³ çðîáèòè éîãî êîíêóðåíòî-
çäàòí³øèì íà ñâ³òîâîìó ðèíêó.

— ßêèì áà÷èòå ìàéáóòíº àãðàð-
íî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè? ×è çäàòíà âî-
íà ñòàòè ëîêîìîòèâîì, ÿêèé âèâå-
äå Óêðà¿íó ç êðèçè?

— Çàðàç ñâ³ò ñòî¿òü ïåðåä òðüî-
ìà íàéá³ëüøèìè êðèçàìè: ô³íàí-
ñîâîþ, åíåðãåòè÷íîþ ³ ïðîäî-
âîëü÷îþ. Òîìó Óêðà¿íà íèí³ ìàº
íåïîãàíèé øàíñ ñòàòè âàæëèâèì
ãðàâöåì íà ñâ³òîâ³é àðåí³. ß ââà-
æàþ, ùî ïîòð³áíî á³ëüøå óâàãè
ïðèä³ëèòè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà. Â ðåçóëüòàò³ Óêðà-
¿íà ìîæå ñòàòè çåëåíîþ çîíîþ
ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó. Ñåê-
òîð ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ìî-
æå ñòàòè ðóø³éíîþ ñèëîþ äëÿ
ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè ³
ïðèíåñòè äåðæàâ³ ïðèáëèçíî 100
ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. ßêùî Óêðà¿íà
âèêîðèñòàº ñâ³é ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèé ïîòåíö³àë íà 100 â³ä-
ñîòê³â çà ðàõóíîê çàñòîñóâàííÿ
íîâèõ òåõíîëîã³é, òî â íå¿ º ïî-
òåíö³àë äî íàðîùóâàííÿ åêñïîð-

òó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóê-
ö³¿. À öå, çà ðàõóíîê ÷ëåíñòâà ó
ÑÎÒ, äàñòü çìîãó çá³ëüøèòè
âïëèâ êðà¿íè íà ñâ³òîâó ïîë³òè-
êó. Â òîìó âèïàäêó, ÿêùî â Óêðà-
¿íè áóäå òàêà çáðîÿ, ÿê åêñïîðò
ïðîäîâîëüñòâà, âïëèâ Óêðà¿íè íà
ñâ³òîâó ïîë³òèêó áóäå â ñîòí³ ðà-
ç³â åôåêòèâí³øèì, í³æ â³í º íà
ñüîãîäí³.

— ßê³ ïëàíè ùîäî ïîäàëüøîãî
çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó âàøîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà?

— Çà ø³ñòü ðîê³â ìè ñïðîìîã-
ëèñÿ âèáóäóâàòè êîìïàí³þ ºâðî-
ïåéñüêîãî ð³âíÿ, ïðè öüîìó çà
ìàñøòàáàìè âèðîáíè÷èõ ïîòóæ-
íîñòåé òà ³íòåãðàö³ºþ öèõ ïðîöå-
ñ³â àíàëîã³â ó ñâ³ò³ íåìàº. Çà
îñòàíí³õ òðè ðîêè ìè ïðîâåëè
ìîäåðí³çàö³þ âèðîáíè÷èõ ïîòóæ-
íîñòåé, çä³éñíèëè íèçêó ³ííîâà-
ö³éíèõ ïðîåêò³â, à ñàìå: ïðîåêò
³ç ïåðåðîáêè ÿº÷íèõ ïðîäóêò³â çà
ð³âíåì ìîäåðí³çàö³¿ íåìàº àíàëî-
ã³â â Óêðà¿í³. ² ïîïðè íèí³øíþ
êðèçîâó ñèòóàö³þ, ìè ïðîäîâæó-
ºìî âïðîâàäæóâàòè ³íâåñòèö³é-
íèé ïðîåêò, ÿêèé áóëî ðîçïî÷à-
òî â 2008 ðîö³.

Öåé ïðîåêò ïîºäíóº âñ³ ñêëà-
äîâ³, ÿêèõ íå âèñòà÷àëî â³ò÷èç-
íÿí³é ïòàõ³âíè÷³é ãàëóç³ äëÿ çà-
ÿâëåííÿ ïðî ñåáå, ÿê ïðî ãðàâöÿ
ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Â öüîìó ïðîåêò³
ìè âðàõóâàëè âñå: íîâ³òí³ òåõíî-
ëîã³¿ â ãàëóç³ ïòàõ³âíèöòâà, àëü-
òåðíàòèâíó åíåðãåòèêó, à òàêîæ
âèðîáíèöòâî á³îãàçó çà ðàõóíîê
ïåðåðîáêè òà óòèë³çàö³¿ êóðÿ÷îãî
ïîñë³äó.

— Ó ÷îìó, íà âàøó äóìêó, ïîëÿ-
ãàº ñåêðåò óñï³øíîãî êåð³âíèêà?

— Ïîñò³éíî òðèìàòè ñåáå â òî-
íóñ³, ðóõàòèñÿ âïåðåä ³ í³êîëè íå
çóïèíÿòèñÿ. Ïðàöÿ, ïîìíîæåíà
íà ³äåþ, — çàïîðóêà óñï³õó.

— ßêáè ìîæíà áóëî ïîâåðíóòè-
ñÿ â ìèíóëå ³ ðîçïî÷àòè ñâîþ ñïðà-
âó “ç íóëÿ”, ÷èì áè çàéíÿëèñÿ?

— Ö³íí³ñòü ó òîìó, ùî ïðîæè-
òî. Ö³ííèì º òîé äîñâ³ä, ÿêèé
çäîáóòî
Спіл валася Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління онтролю за
бла о строєм м. Києва ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1. Начальни а відділ с провод дозволів (ордерів)

Основні обов’яз и:
- Гот є для правління прое ти розпоряджень Київсь ої місь ої державної

адміністрації з питань, що відносяться до омпетенції відділ , онтролює їх
ви онання.

- Співпрацює з ор анами ви онавчої влади при ви онанні завдань, по ладених
на відділ, ер ючись чинним за онодавством.

- Здійснює онтроль за правильністю оформлення дозволів (ордерів) на ви онання
земельних, монтажних та інших робіт, аварійних ордерів на с нення
пош оджень діючих інженерних ом ні ацій та мереж, а та ож перевір
наявності та правильності оформлення прое тно-дозвільної до ментації
відповідно чинном за онодавств .

- Забезпеч є своєчасн видач , подовження та за риття дозволів (ордерів).
- Здійснює онтроль за веденням діловодства, збереженням до ментів

відповідності з чинним за онодавством.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- Повна вища освіта відповідно о профільно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.
- Післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління за

відповідною спеціалізацією.
- Стаж роботи державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не менше 3

ро ів або за альний стаж роботи державній сл жбі за фахом не менше 5 ро ів.
- Вільне орист вання ПК.
- Вільне володіння раїнсь ою мовою.

2. Головно о спеціаліста відділ обстеження територій правління
обстеження та аналіз

Основні обов’яз и:
- Бере часть в ор анізації та проведенні нарад, семінарів, онференцій з питань

бла о строю.
- Розробляє пропозиції, омпле си заходів, я і стос ються бла о строю міста,

онтролює ор анізацію їх ви онання.
- Бере особисто часть вирішенні питань бла о строю міста.
- У межах наданої омпетенції забезпеч є під отов прое тів рішень та

пропозицій ерівництв з питань поліпшення бла о строю міста.
- Вживає заходи для своєчасно о роз ляд листів та заяв підприємств, юридичних

осіб, райдержадміністрацій з питань бла о строю міста.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на роботі:
- Повна або базова вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за

освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, ба алавра.
- Стаж роботи за фахом державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не

менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 ро ів.
- Вільне орист вання ПК.
- Вільне володіння раїнсь ою мовою.

Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 143.

Конта тний телефон (044) 289-66-55.

До менти на часть он рсі подавати до Головно о правління онтролю
за бла о строєм міста Києва протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в
азеті за адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 143, аб. 208.

Головне правління онтролю за бла о строєм
міста Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

Начальни а правління прое тно-дозвільної до ментації
Головно о правління онтролю за бла о строєм міста Києва

(ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації))

Основні обов’яз и:
- Здійснює ерівництво діяльністю правління, розподіляє обов’яз и між працівни ами,

очолює та онтролює їх робот .
- Забезпеч є ви онання по ладених на правління завдань щодо реалізації державної

політи и сфері, дор ченій правлінню, дотримання працівни ами правління
за онодавства У раїни з питань державної сл жби та боротьби з ор пцією.

- Контролює межах своєї омпетенції дотримання на підприємствах та ор анізаціях
чинно о за онодавства, рішень місцевої державної адміністрації, аналіз є стан та
вносить пропозиції щодо с нення не ативних та за ріплення позитивних тенденцій.

- Ор анізов є розроб прое тів про рам (розділів про рам), аналітичних матеріалів,
балансових розрах н ів, планових по азни ів, омпле сних заходів, пропозицій,
про нозів розвит тощо.

- Гот є прое ти розпоряджень Київсь ої місь ої державної адміністрації з питань, що
відносяться до омпетенції правління та здійснює онтроль за ви онанням
розпоряджень Київсь ої місь ої державної адміністрації в межах своєї омпетенції.

- Співпрацює з різними ор анами ви онавчої влади при ви онанні завдань, по ладених
на правління, ер ючись чинним за онодавством.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на роботі:
- Стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посадах оловно о спеціаліста не

менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше
5 ро ів.

- Післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління за
відповідною спеціалізацією.

- Вільне орист вання ПК.
- Вільне володіння раїнсь ою мовою.

Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 143.

Конта тний телефон: (044) 289-66-55.

До менти на часть он рсі подавати до Головно о правління онтролю за
бла о строєм міста Києва протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті за
адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о 143, аб. 208.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає По оріло о Вадима Володимировича, останнє
відоме місце проживання я о о: м. Київ, просп. Гри орен а, 7-А , в. 179 в я ості відповідача
по справі за позовом Борисен о Ві торії Анатоліївни до По оріло о Вадима Володимировича
про розірвання шлюб в с дове засідання, я е відб деться під олов ванням с дді Мици Ю. С.
о 14.00 01.03.2010 ро за адресою м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, зал. 24.

З оп блі ванням дано о о олошення відповідач По орілий Вадим Володимирович вважається
повідомленим про час та місце роз ляд справи.

С ддя Мици Ю. С.

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  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 265
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Ïñèõ³àòðè÷íèé òðèëåð
Çàâòðà âèõîäèòü ó ïðîêàò ô³ëüì 
“Îñòð³â ïðîêëÿòèõ” Ìàðò³íà Ñêîðñåçå
²âàí ÂÈËÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Острів про лятих” Марті-
на С орсезе, відомо о за
фільмами “Та сист”, “Ка-
зино” і “Банди Нью-Йор-
а”, зроблено в дещо не-
звичном для майстра
жанрі — на межі трилера і
фільм жахів. Цей жанр
б ло ви ористано С орсе-
зе всьо о раз, фільмі
“Мис страх ”. Нова стріч-
а ласи а б ла знята за
однойменним романом
Денніса Лехена, чиї твори
неодноразово і з спіхом
е раніз вали в Голлів ді
(напри лад, “Містична рі-
а” Клінта Іств да або
“Прощавай, дитин о, про-
щавай” Бена Аффле а).

Ä³ÿ “Îñòðîâà ïðîêëÿòèõ” ðîç-
ãîðòàºòüñÿ â 1954 ðîö³. Äâîº àìå-
ðèêàíñüêèõ óðÿäîâèõ àãåíò³â (¿õí³
ðîë³ âèêîíóþòü Ä³ Êàïð³î ³ Ìàðê
Ðàôôàëî) ïðèáóâàþòü äî êë³í³êè
äëÿ ïñèõ³÷íîõâîðèõ çëî÷èíö³â, ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà áåçëþäíîìó îñ-
òðîâ³. ¯õíÿ ì³ñ³ÿ — ðîç³áðàòèñÿ â
òàºìíè÷îìó çíèêíåíí³ ïàö³ºíòêè
ö³º¿ êë³í³êè. Àëå ÿê òÿæêîõâîðà
æ³íêà ìîæå çíèêíóòè ç áóä³âë³,
ÿêó äîáðå îõîðîíÿþòü? Òà é ñõî-
âàòèñÿ íà êðèõ³òíîìó êëàïòèêó
çåìë³, îòî÷åíîìó âîäîþ, ïðàêòè÷-
íî íåìîæëèâî. Íàäàë³ ìè ä³çíà-
ºìîñÿ — ó àãåíòà Äåí³åëñà (Ä³
Êàïð³î) — íà îñòðîâ³ º ³ ñâ³é âëàñ-
íèé ³íòåðåñ. Â³í ñïîä³âàºòüñÿ ä³ç-
íàòèñÿ âñå ïðî òàºìíè÷îãî ïàö³-
ºíòà ¹ 67, êîòðèé ÿêîñü ïîâ’ÿçà-
íèé ç éîãî ìèíóëèì.

Íà ïðîêëÿòîìó îñòðîâ³ ïàíóº
àòìîñôåðà íàïðóãè, ñòðàõó ³ ëåã-
êî¿ ³ñòåð³¿. Äèâíî òóò ïîâîäÿòüñÿ
íå ëèøå ïñèõ³÷íîõâîð³, ÿê³ ñõîæ³

íà ïðèâèä³â, à é îõîðîíà ³ ë³êàð³
(ñåðåä àêòîð³â, êîòð³ áëèñêó÷å ç³-
ãðàëè ìåäïåðñîíàë, Áåí Ê³íãñë³ ³
Ìàêñ ôîí Ñþäîâ). Äîêè ãåðî¿
çàéìàþòüñÿ ïîøóêàìè ñåêðåòíî¿
ëàáîðàòîð³¿, äå, íàïåâíî, ïðîâî-
äÿòü çâ³ðÿ÷³ ïñèõîëîã³÷í³ åêñïåðè-
ìåíòè íàä ëþäüìè, íà îñòð³â, ÿê
³ íàëåæèòü çà çàêîíàìè æàíðó, íà-
ñóâàºòüñÿ áóðåâ³é, ³ çâ’ÿçîê ³ç “âå-
ëèêîþ çåìëåþ” âòðà÷àºòüñÿ. Äåí³-
åëñ ïî÷èíàº ï³äîçðþâàòè, ùî ïî-
òðàïèâ ñþäè íå çîâñ³ì ïî ñâî¿é
âîë³, à â ðåçóëüòàò³ õèòðîìóäðî¿
çìîâè ì³ñöåâîãî ìåäïåðñîíàëó.
Êð³ì òîãî, àãåíòà ïåðåñë³äóþòü
êîøìàðí³ âèä³ííÿ ç âîºííîãî ìè-
íóëîãî — ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
éîìó äîâåëîñÿ áðàòè ó÷àñòü ó
çâ³ëüíåíí³ êîíöåíòðàö³éíîãî òà-
áîðó Äàõàó. Çðåøòîþ ãåðîé ïî÷è-
íàº ñóìí³âàòèñÿ íå ëèøå â ìåäè÷-
íîìó ïåðñîíàë³, ïàö³ºíòàõ ³ íà-
ïàðíèêó, à é ó âëàñí³é àäåêâàòíî-
ñò³. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ôëåøáå-
êè ³ ãàëþöèíàö³¿, ùî â³äáóâàþòü-
ñÿ â ñâ³äîìîñò³ ãåðî¿â, áàãàòî ðå-
æèñåð³â âèä³ëÿþòü â³çóàëüíî,
ïðàãíó÷è ¿õ ï³äêðåñëèòè. Ó Ñêîð-
ñåçå ñâîÿ òàêòèêà — àäæå ÿêùî
äëÿ ãåðîÿ ìàðåííÿ º ðåàëüíèìè,
òî âîíè ïîâèíí³ áóòè ðåàëüíèìè

³ äëÿ ãëÿäà÷à. Òîìó äî ê³íöÿ ô³ëü-
ìó â³äîêðåìèòè ðåàëüí³ñòü â³ä ñâ³-
òó ìàðåíü ñòàº íåïðîñòî.

Ìàðò³íó Ñêîðñåçå òðàäèö³éíî
íå ùàñòèòü ³ç “Îñêàðîì”. Âèõ³ä ó
ïðîêàò “Îñòðîâà ïðîêëÿòèõ” áó-
ëî çàòðèìàíî ïðîäþñåðàìè ÷åðåç
ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³, òàê ùî ô³ëüì
óæå íå ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ïðå-
ì³þ Àìåðèêàíñüêî¿ ê³íîàêàäåì³¿ â
íèí³øíüîìó îñêàð³âñüêîìó ñåçîí³.
Âàæëèâèì º òå, ùî ô³ëüìîãðàô³ÿ
Ñêîðñåçå ïîïîâíèëàñÿ ùå îäíèì
âèñîêîêëàñíèì ô³ëüìîì. Çà ñëî-
âàìè ñàìîãî ðåæèñåðà, éîãî íîâà
ðîáîòà — ùîñü ñåðåäíº ì³æ “Ïðî-
öåñîì” Êàôêè ³ “Âòîðãíåííÿì âè-
êðàäà÷³â ò³ë” Äîíà Ñ³ãåëà. Â “Îñ-
òðîâ³ ïðîêëÿòèõ” Ñêîðñåçå âêîò-
ðå ïðîäåìîíñòðóâàâ â³ðòóîçí³ñòü ó
â³äòâîðåíí³ àòìîñôåðè ìèíóëèõ
³ñòîðè÷íèõ åïîõ. Ñêîðñåçå — ðå-
æèñåð-ïåðôåêö³îí³ñò. Êîæíó ñöå-
íó â³í çí³ìàº ç âèêîðèñòàííÿì âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ äóáë³â, íå øêîäó-
þ÷è ñèë ³ ãðîøåé ïðîäþñåð³â. Ìà-
áóòü, òîìó éîãî ñòð³÷êè ô³íàíñó-
þòü áåç îñîáëèâîãî åíòóç³àçìó —
íàâ³òü áåç çîðåëüîò³â ³ â³ðòóàëüíèõ
ïëàíåò âèõîäèòü äîðîãî, à îêóïàº-
òüñÿ âêðàé âàæêî. Âò³ì, ïðîêàò
ïîêàæå

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 17 ëþòîãî
ОВНИ, те, що про вас аж ть люди, нині д же важливо. Том б дь-

те ор анізованими, відповідальними, дотрим йтеся обіцяно , я і
дали партнерам. Бережіть своє моральне обличчя, не виходьте за
сталені норми поведін и. Втім, це не повинно с ов вати особис-
т свобод . Дозовано вип с айте енер ію та реалізов йтеся твор-
чо.

ТЕЛЬЦІ, асло дня: ожен знай своє місце. Тож без потреби не
“висов йтеся”, а займайтеся тим, що вам послала доля, по лада-
ючись на здоровий л з та власний досвід. Мар дна праця та про-
фесійні обов’яз и вима атим ть хорошої самоор анізації, вміння
армонійно співпрацювати й доводити до інця розпочате.

БЛИЗНЯТА, я що між вами та оханими повіє холодний вітер,
це не завдасть ш оди стос н ам. Головне — поч ватися вільною
пташ ою, а не винти ом механізмі, я о о хтось зап стив.

РАКИ пройд ть випроб вання на витривалість, стій ість, міцність
пра тичних позицій. Д ховні пере онання, особисті таланти в цей
час для вас нічо о не виріш ють. Наба ато важливішим є вміння
твердо стояти на но ах. Дім перетвориться на темницю, тож ймо-
вірні свар и з рідними. Небажано сидіти вдома.

ЛЕВИ, с онцентр йте волю — спо сі розслаблення зась! Не
сподівайтеся відсидітися в теплом за т від життєвих не араз-
дів. Тіль и завдя и ент зіазм , відвертості, отовності відстоюва-
ти свої пере онання зможете ся н ти вершин спіх . Навіть я що
це б де шлях через терни до зіро .

ДІВИ переб ватим ть, я на пороховій бочці. Через пор шення
золото о правила “бер -даю” доля може по арати з метою навчи-
ти вас ділитися тим, що послав Творець, своєчасно розплач вати-
ся і не мати бор ових хвостів. Втім, ом ні абельність та ори і-
нальність мислення вир чать вас б дь-я ій ритичній сит ації.

ТЕРЕЗИ, висловлюйтеся чіт о, б дьте он ретними, до матич-
ними і не омпле с йте щодо с п тни ів, отрим начхати на ваші
дипломатичні тон ощі. Вони переслід ють власн мет . Д майте
лобально та дійте з дале им прицілом.

СКОРПІОНИ, облиште ініціативний пост п. Шт рм йте тр дові
бар’єри лише тоді, оли вони вини ають, е ономно розподіляючи
сили. Здоров’я потреб є дбайливо о ставлення. Найменше і но-
р вання “позивними” ор анізм може не ативно позначитися на
самопоч тті, а тивіз вати хвороби.

СТРІЛЬЦІ о орнені романти ою. Облиште д м и про втіхи і пе-
ренесіться в сімейні пенати для збереження шлюбно о щастя. Мен-
ше виявляйте б рхливих емоцій, бо це відштовх ватиме оханих та
рідних.

КОЗОРОГАМ доведеться розриватися між домашніми т рбота-
ми та сл жбовими обов’яз ами. Ент зіазм маєте — хоч реблю а-
ти! Одна дотрим йтеся золотої середин и, бо можете не впора-
тися з професійними обов’яз ами і отримати на аняй від шефа.

ВОДОЛІЇ, облиште властив вам жа до е спериментів, насам-
перед стос н ах з людьми. Піддаючи їх випроб ванню на міцність,
ризи єте зробити їх холодними, за вати в ри д шевної бай-
д жості. Ува а водіям: не нехт йте правилами безпе и!

РИБИ, беріться за обов’яз и та справи, що дають ористь чи при-
б то . Ба атьом доведеться ви он вати термінов робот , проди -
тован обставинами або мин лими недороб ами. Одна це не по-
винно перетворити вас на тр до олі а. Сл хайте вн трішній олос.
Він вчасно проси налить про збій чи перевтом .

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Кадр із фільм “Острів про лятих”

Правила с до

Гральне поле 9 на 9 літино . Поле розділене на вадрати 3 на 3. На почат ри відома певна іль ість
цифр. Спочат — заповнити всі порожні літин и цифрами від 1 до 9 за та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном вадраті.

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

8 9 3 7 2

3 4 6 5

5 1 2 7

8 4 6 5

1 3 8

9 1 7 2 3

5 1 2 8

7 2 6 9

6 8 9 7

6 7 9

4 3 1

7 2 5

7 2 1 8

1 9 8 4

5

9 3 5

5 3 2 7 8 9

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 16 ëþòîãî 

6 2 5 8 1 3 9 7 4

1 7 3 4 9 6 2 8 5

9 8 4 2 5 7 6 1 3

8 3 2 5 7 1 4 9 6

5 6 9 3 8 4 7 2 1

7 4 1 6 2 9 5 3 8

3 5 7 1 6 2 8 4 9

4 9 8 7 3 5 1 6 2

2 1 6 9 4 8 3 5 7

4 8 1 5 7 2 3 6 9

5 3 9 4 1 6 8 2 7

7 6 2 3 8 9 1 5 4

1 7 5 6 2 4 9 3 8

3 2 6 8 9 7 5 4 1

8 9 4 1 5 3 6 7 2

2 5 7 9 3 1 4 8 6

9 4 8 2 6 5 7 1 3

6 1 3 7 4 8 2 9 5


