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ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
СУБОТНИК МИНУВ,
СМІТТЯ ЗАЛИШИЛОСЯ

Ì³ñòî âèéøëî íà ñóáîòíèê
Êîìóíàëüíèêè òà ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ðàçîì ïðèáèðàëè Êè¿â ï³ñëÿ çèìè

Ìèíóëà ñóáîòà ñòàëà äíåì ñïðàâæíüîãî
ãåíåðàëüíîãî ïðèáèðàííÿ ñòîëèö³. ×è íå
íàéâåëåëþäí³øå áóëî â ïàðêó “Ïåðåìîãà”,
ùî â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. Â³ä ñàìîãî
ðàíêó ê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé, îçáðî¿âøèñÿ
³íâåíòàðåì, àêòèâíî âèãð³áàëè òîð³øíº
ëèñòÿ, ñì³òòÿ, çáèðàëè çëàìàí³ ã³ëêè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé, ó ñóáîòíè-
êó âçÿëè ó÷àñòü êèÿíè, êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, åêîëîã³÷í³ îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåâ³

÷èíîâíèêè òà äåïóòàòè. Çàãàëîì ó ïàðêó
ïðàöþâàëè ïîíàä 300 îñ³á.

“Öüîãî äíÿ ëèøå î÷èùàëè çåëåíó òåðè-
òîð³þ, âèâîçèëè ñì³òòÿ, — ðîçïîâ³â ïàí
Äîáðóöüêèé. — À âæå ï³ñëÿ Ïàñõè ïî÷íå-
ìî âèñàäæóâàòè äåðåâà òà êóù³, íàñàìïå-
ðåä çàì³íèìî ò³, ÿê³ áóëî ïîøêîäæåíî
âçèìêó. Çîêðåìà â ïàðêó “Ïåðåìîãà” öå
áóäóòü õâîéí³. Ñåðåä íèõ íàéá³ëüøå ï³ðà-
ì³äàëüíèõ ÿëèí, âèòðèâàë³øèõ äî ðÿñíèõ
ñí³ãîïàä³â, í³æ ñîñíè”.

Òàê³ ñóáîòíèêè â³äáóëèñÿ ³ â ³íøèõ êó-
òî÷êàõ ñòîëèö³. Òèñÿ÷³ êèÿí ðàçîì ³ç æå-
ê³âöÿìè âïîðÿäêîâóâàëè ïðèáóäèíêîâ³
òåðèòîð³¿, øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè ïðèáèðà-
ëè á³ëÿ ñâî¿õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à øëÿ-
õîâ³ ñëóæáè ëàãîäèëè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó.
Âàãîìó äîïîìîãó íàäàëè ÷èñëåíí³ ãðî-
ìàäñüê³ åêîëîã³÷í³ îðãàí³çàö³¿, ìàãàçèíè.
“Ïðèì³ðîì, ÇÀÒ “Êè¿ââòîððåñóðñè” çà-
áåçïå÷èëî òåõí³êîþ, òàêîæ çâ³äòè ïðèé-
øëè ïîïðàöþâàòè ³ ëþäè, à îäèí ³ç íàé-
á³ëüøèõ ó ñòîëèö³ áóä³âåëüíèõ ã³ïåðìàð-
êåò³â áåçïëàòíî íàäàâ äëÿ êîðèñòóâàííÿ
500 ëîïàò, ãðàáåëü.

Çàãàëîì ìèíóëî¿ ñóáîòè âèâåçåíî ê³ëü-
êàñîò âàíòàæ³âîê ³ òðàêòîð³â òîð³øíüîãî
ëèñòÿ, ã³ëëÿ òà ñì³òòÿ. Ò³ëüêè â ïàðêó
“Ïåðåìîãà” áóëî î÷èùåíî â³ä íåïîòðå-
áó 15 ãåêòàð³â ïëîù³ òà âèâåçåíî 82 êó-
áîìåòðè ïîáóòîâèõ ³ ðîñëèííèõ â³äõîä³â.
Ïàí Äîáðóöüêèé çàïåâíèâ, ùî çàâäàííÿ
ìåðà ùîäî íàâåäåííÿ ëàäó â ñòîëèö³ áó-
äå âèêîíàíî â÷àñíî ³ ÿê³ñíî.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåí-

áóä” Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé ï³äòâåðäèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî äî ÷èñòîãî ÷åòâåðãà ó
ñòîëèö³ á³ëüø³ñòü ì³ñöü ìàñîâîãî â³äâ³-
äóâàííÿ óïîðÿäêóþòü. “À âæå ï³ñëÿ ñâÿ-
òà ðîçïî÷íåòüñÿ ìàñîâå âèñàäæåííÿ äå-
ðåâ, êóù³â òà êâ³ò³â,” — çàïåâíèâ â³í.

Ïðàöþâàëè â ñóáîòó òà íåä³ëþ ³ øëÿ-
õîâ³ ñëóæáè ì³ñòà. “Ó âèõ³äí³ äí³ ïðàöþ-
âàëè ïðàêòè÷íî â óñ³õ ðàéîíàõ”, — ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé ³íæåíåð
ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî.
Â³äíîâëþâàëè äîðîãè, íàéá³ëüø ïîøêî-
äæåí³ â õîëîäíó ïîðó ðîêó. Çîêðåìà íà
âóëèöÿõ Òåë³ãè, Äåãòÿð³âñüê³é, Òóïîëºâà,
²íäóñòð³àëüí³é, ×îêîë³âñüêîìó áóëüâàð³,
íà ïðîñïåêòàõ Âåðíàäñüêîãî, Ãåðî¿â îáî-
ðîíè, Íàáåðåæíîìó øîñå, â Ïàðêîâ³é
àëå¿, íà âóëèö³ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöü-
ê³é. “ßêùî ç ïî÷àòêó ñåçîíó ôàõ³âö³ âè-
êîíàëè ïîòî÷íèé ðåìîíò íà ïëîù³ ïî-
íàä 49 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, òî 26—
28 áåðåçíÿ ïîëàãîäèëè á³ëüø ÿê 7 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â äîð³ã”, — ïîâ³äîìèâ
Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî
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З пар "Перемо а" вивезли майже непідйомні пи сміття
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сотні машин зламано о ілля та сміття вивезли в с бот з територій
найбільших столичних пар ів — імені Тараса Шевчен а, "Перемо а",
Партизансь ої слави, "Маріїнсь о о", Гідропар . Після розпоряджен-
ня мера Леоніда Черновець о о про наведення лад в місті за робо-
тою на с ботни ах можна б ло побачити не лише ом нальни ів,
представни ів е оло ічних ор анізацій та же івців. Вийшли прибирати
навіть дея і деп тати та чиновни и районних рад. Після Вели одня
столиці розпочн ть висадж вати дерева та щі.
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Êè¿â ñï³âïðàöþâàòèìå 
ç Â³ëüíþñîì

Ó ï’ÿòíèöþ â ìåð³¿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç
íîâîïðèçíà÷åíèì Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíî-
âàæíèì Ïîñëîì Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â
Óêðà¿í³ Ïÿòðàñîì Âàéòºêóíàñîì. “Ï³ä ÷àñ
â³äâ³äèí Ëèòâè, ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â,
Â³ëüíþñ âðàçèâ ìåíå ñâîºþ êðàñîþ, ³ ÿ
ãîðäèé, ùî íàø³ ñòîëèö³ º ì³ñòàìè-ïîáðà-
òèìàìè,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.— Óïåâíåíèé, ùî ç âàøèì ïðèõîäîì
íà äèïëîìàòè÷íó ðîáîòó â Óêðà¿íó, çàâäÿ-
êè ïîãëèáëåííþ ñï³âðîá³òíèöòâà, íàø³
ñòîñóíêè çíà÷íî ïîë³ïøàòüñÿ”. Ìåð çàïåâ-
íèâ Ïîñëà, ùî çàâæäè â³äêðèòèé äî ñï³ë-
êóâàííÿ ³ ãîòîâèé ðîáèòè âñå íàëåæíå, àáè
çàáåçïå÷èòè ÿêîìîãà êîìôîðòí³ø³ óìîâè
éîãî ïåðåáóâàííÿ ç äèïëîìàòè÷íîþ ì³ñ³ºþ
â Óêðà¿í³. Ëèòîâñüêà ãðîìàäà çâåðíóëàñÿ
äî ìåðà ç ïðîõàííÿì ï³äòðèìàòè ñï³ëüíó
³í³ö³àòèâó Ôîíäó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà òà ó÷í³â
íåä³ëüíî¿ øêîëè ëèòîâñüêî¿ ìîâè, ùî ïðà-
öþº ïðè ñåðåäí³é øêîë³ ¹ 147, çàïðîâà-
äèòè ùîð³÷íå íàðîäíå ñâÿòêóâàííÿ íà Çàì-
êîâ³é ãîð³, ïðèñâÿ÷åíå ïðèáèðàííþ ¿¿ ñõè-
ë³â ï³ñëÿ çèìè. Êð³ì òîãî, ñòîðîíè äîìî-
âèëèñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ó Êèºâ³ á³çíåñ-ôî-
ðóìó çà ó÷àñòþ ëèòîâñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ
á³çíåñìåí³â òà ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ ó ãà-
ëóç³ êóëüòóðè.

Äåìîíòóâàëè 
òðè íåçàêîííèõ ÌÀÔè

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì Êèºâà Ðîìàí Ãëàäóíÿê, ó ï’ÿòíèöþ ôà-
õ³âö³ ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é” äåìîíòóâàëè òðè
íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔè. Çîêðåìà â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ê³îñê ³ç ïðîäàæó
àëêîãîëüíèõ âèðîá³â, ðîçòàøîâàíèé íà âó-
ëèö³ Äåãòÿð³âñüê³é, 62, ÿêèé íàëåæèòü ÒÎÂ
“ÍÑÏ-ãðóï”. Îêð³ì öüîãî, íà øòðàôìàé-
äàí÷èê äîïðàâèëè ùå îäèí ñàìîâ³ëüíî âñòà-
íîâëåíèé îá’ºêò ç âóëèö³ Âàíäè Âàñèëåâ-
ñüêî¿, 6. Éîãî ðîçòàøóâàëè íà ïðèáóäèíêî-
â³é òåðèòîð³¿. Òðåò³ì äåìîíòóâàëè íåçàêîí-
íî ðîçòàøîâàíèé ó çåëåí³é çîí³ ïàâ³ëüéîí çà
àäðåñîþ: Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2. Äåìîíòàæ
ùå îäíîãî ÌÀÔó ç âóëèö³ Äåãòÿð³âñüêî¿, 4
áóëî ïåðåíåñåíî ÷åðåç áëîêóâàííÿ îá’ºêòà
àâòîòðàíñïîðòîì.

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
ïëàâó÷³ äà÷³

Íà ìèíóëîìó òèæí³ â ñòîëèö³ â³äíîâèëè
âèïóñê íåâåëè÷êèõ çà ðîçì³ðîì ñóäåí, íà
ÿêèõ ìîæíà â³äïî÷èòè ³ ïðîãóëÿòèñÿ Äí³ï-
ðîì. Ï³ñëÿ òðèâàëî¿, ìàéæå 10-ð³÷íî¿ ïåðå-
ðâè, åêñïåðèìåíòàëüíèé çðàçîê “ïëàâó÷îãî
áóäèíêó” ñïóñòèëè íà âîäó ôàõ³âö³ Êè¿â-
ñüêî¿ ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíî¿ áàçè. “Íàä
îíîâëåíîþ ìîäåëëþ ïðàöþâàëè òðèâàëèé
÷àñ,— ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
âèðîáíèöòâà ÊÏ “Äåðæêîìîáñëóãîâóâàí-
íÿ” Îëåêñàíäð Ìàðòèí÷óê.— ×îâåí äîâîë³
íàä³éíèé: ìàº äâà â³äñ³êè ïëàâó÷îñò³, äâà
äâèãóíè, êîìôîðòí³ ïðèì³ùåííÿ”. Çà éîãî
ñëîâàìè, çàïàñ³â ïàëüíîãî âèñòà÷èòü äëÿ
øåñòèãîäèííî¿ ïðîãóëÿíêè Äí³ïðîì. Â³í
ïåðåêîíàíèé, ùî íåçàáàðîì íàëàãîäÿòü ìà-
ñîâèé âèïóñê òàêîãî ð³÷êîâîãî òðàíñïîðòó.
Äî ñëîâà, íèí³ â öåõàõ ï³äïðèºìñòâà ÷åêàº
ñâîãî ÷àñó ñóäíî íà ïîâ³òðÿíèõ ïîäóøêàõ òà
ðîçêëàäíèé ÷îâåí.

ÄÀ² ïåðåâ³ðèòü ñòîëè÷íèõ
ïåðåâ³çíèê³â

Äî 14 êâ³òíÿ Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ Êèºâà
ïðîâîäèòèìå êîìïëåêñ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
õîä³â ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ “Ñïåöñèãíàë” òà
“Àâòîïåðåâ³çíèê”. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ñòîëèö³ Îëåê-
ñàíäðà Ï³äøìîðãè, ìåòà îñòàííüî¿ îïåðà-
ö³¿ — âèÿâëåííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ïåðåâ³çíèê³â, êîòð³ ïðàöþþòü áåç
ë³öåíç³¿, à òàêîæ ïîïåðåäæåííÿ ïîðóøåíü
Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, çàïîá³ãàííÿ àâàð³é
çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ñòîëè-
ö³. Ï³ä ÷àñ ïîðóøåííÿ ïðàâèë ìàðøðóòíè-
êàìè, êèÿí ïðîñÿòü çâåðòàòèñÿ íà “ãàðÿ÷ó ë³-
í³þ” — 483-70-64

Ðàäà òà Äóìà 
çàòîâàðèøóâàëè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Дві братні столиці раїнсь а та
російсь а виходять на новий рі-
вень партнерсь их відносин. Ми-
н лої п’ятниці се ретар Київради
Олесь Дов ий та олова Мос ов-
сь ої д ми Володимир Платонов
домовилися про співпрацю на
рівні рад. Обмінюватися досві-
дом б д ть питаннях форм -
вання правлінсь о о апарат ,
соціальних про рам, розвит
транспортної інфрастр т ри.

Ñï³âïðàöþ íà ð³âí³ ì³ñöåâî¿ çàêîíî-
äàâ÷î¿ âëàäè ðîçïî÷íóòü Êè¿â òà Ìîñêâà.
Ïðî öå ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ äî-
ìîâèëèñÿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé òà ãîëîâà Ìîñêîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ äóìè
Âîëîäèìèð Ïëàòîíîâ.

“ßêùî ðàí³øå, îñòàíí³õ äåñÿòü ðîê³â,
ñï³âïðàöÿ ì³æ Ìîñêâîþ òà Êèºâîì òðè-
âàëà â îñíîâíîìó íà ð³âí³ ì³í³ñòåðñòâ ÷è
âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ð³âíÿ, òî
çàðàç, ãàäàþ, ÷àñ ðîçïî÷àòè íîâèé ö³êà-
âèé ä³àëîã ì³æ äåïóòàòñüêèìè êîðïóñà-
ìè îáîõ ñòîð³í”,— çàçíà÷èâ ïàí Äîâãèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³, óìîâíî êàæó-
÷è, â ïîñòêðèçîâèé ïåð³îä Êèºâó ö³êàâèé
äîñâ³ä Ìîñêâè ùîäî âèõîäó ç íåëåãêèõ
åêîíîì³÷íèõ îáñòàâèí. “Â îêðåìèõ ïè-
òàííÿõ Ìîñêâà íà ê³ëüêà ðîê³â ïîïåðå-
äó, òîæ íàì º ÷îìó ïîâ÷èòèñÿ ³ ùî çàïî-
çè÷èòè”,— ñêàçàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè.
Îëåñü Äîâãèé â³äçíà÷èâ îñîáëèâîñò³
óïðàâë³íñüêî¿ ñòðóêòóðè ñòîëèö³ Ðîñ³¿.
Òàì ì³ñüêà Äóìà ôîðìóºòüñÿ íà çì³øà-
í³é ïðîïîðö³éíî-ìàæîðèòàðí³é îñíîâ³,
âîíà íàä³ëåíà çàêîíîäàâ÷îþ ³í³ö³àòèâîþ,
à âèêîíàâ÷à âëàäà â ì³ñò³ ìàº ÷³òêó âåð-
òèêàëü. Âîäíî÷àñ ì³æ îáîìà ñòîëèöÿìè
º ÷èìàëî ñï³ëüíîãî.

“Öå òàê³ ïèòàííÿ ÿê ðîçâèòîê òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, áóä³âíèöòâî ñî-

ö³àëüíîãî æèòëà. Ìîñêâà âçàãàë³ º ì³ñ-
òîì, äå ñîö³àëüíèì ïèòàííÿì ïðèä³ëÿ-
þòü âåëè÷åçíó óâàãó. Ïðèáëèçíî 20 â³ä-
ñîòê³â ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëÿþòü íà
ñîö³àëüí³ âèïëàòè, ïîêðèòòÿ ð³çíèö³ ó
òàðèôàõ òîùî”,— ñêàçàâ â³í. Îêðåìèì
ïðåäìåòîì äëÿ îáãîâîðåííÿ ìîæå ñòàòè
ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó Ìîñêâè äî 2025 ðî-
êó, àäæå Êè¿â ðîçðîáëÿº ïîä³áíèé äîêó-
ìåíò. “Ìàþ âåëèêó íàä³þ, ùî ïðîäîâ-
æåííÿì íàøî¿ çóñòð³÷³ ñòàíå ïîäàëüøà
³íòåãðàö³ÿ ³ îáì³í äîñâ³äîì”,— çàçíà÷èâ
Îëåñü Äîâãèé.

Ïîòðåáó ñï³âïðàö³ íà ð³âí³ ðàä ï³äòðè-
ìàâ ³ Âîëîäèìèð Ïëàòîíîâ. “Ó íàñ ñïðàâ-
ä³ ì³æ Ìîñêâîþ òà Êèºâîì ï³äïèñàíî
ïðîòîêîë ïðî ñï³âïðàöþ, àëå îêðåìî íà
ð³âí³ ïàðëàìåíòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âîíà ÿêîñü
íå âèä³ëÿëàñü. ß çãîäåí ç òèì, ùî â öüî-

ìó º íåîáõ³äí³ñòü”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
Ìîñêîâñüêî¿ äóìè. Ïàí Ïëàòîíîâ íàãàäàâ,
ùî íå âïåðøå â Êèºâ³ é çîêðåìà â ÊÌÄÀ,
ïðîòå ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ îñòàíí³õ â³ä-
â³äèí ä³àëîã ì³æ ñòîðîíàìè ùå á³ëüøå ïî-
æâàâèòüñÿ. “Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ìè ç’ÿ-
ñóâàëè ÷èìàëî ñï³ëüíèõ ïðîáëåì òà ïè-
òàíü. ² òîìó âàðòî âæå êàçàòè íå ïðîñòî
ïðî ìîæëèâ³ñòü, à ïîòðåáó ïàðëàìåíòñüêî¿
ñï³âïðàö³ ì³æ íàøèìè ì³ñòàìè”,— ñêàçàâ
ãîëîâà Ìîñêîâñüêî¿ äóìè.

Äåëåãàö³ÿ ç Ìîñêâè â³äâ³äàëà Êè¿â ùå
é äëÿ òîãî, ùîá âðó÷èòè øîñòó Ì³æíàðîä-
íó ïðåì³þ ³ìåí³ Þð³ÿ Äîëãîðóêîãî. Öþ
â³äçíàêó äëÿ ë³òåðàòîð³â, ÿê³ ïèøóòü òâî-
ðè ðîñ³éñüêîþ, ó 2004 ðîö³ çàñíóâàâ óðÿä
Ìîñêâè. Öüîãîð³÷ ó Êèºâ³ ïðåì³þ âðó÷å-
íî 4 ëàóðåàòàì. Îêð³ì äèïëîìó òà ìåäà-
ëåé, âîíè îòðèìàëè ïî 4 òèñÿ÷³ äîëàð³â

Се ретар Київради Олесь Дов ий та олова Мос овсь ої д ми Володимир Платонов від рили
нов сторін співпраці двох столиць

Â³äíèí³ êëàâ³àòóðà, ìèøà òà ìîí³òîð
ñòàíóòü áëèçüêèìè ïîíÿòòÿìè ³ äëÿ äî-
øê³ëüíÿò. Ðîáîò³ íà êîìï’þòåð³ ñòîëè÷-
íèõ ä³òåé íàâ÷àòèìóòü ³ç ï’ÿòè ðîê³â. Íå-
ùîäàâíî â îäíîìó ç äèòñàäê³â Êèºâà â³ä-
áóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïåðøî¿ ïðîãðàìè âè-
êîðèñòàííÿ êîìï’þòåð³â ó ïðîöåñ³ äî-
øê³ëüíîãî âèõîâàííÿ “Äîøê³ëüíÿòêî ³
êîìï’þòåð”. Ç ÷àñîì ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº
âïðîâàäèòè ¿¿ â óñ³õ ñàäî÷êàõ ñòîëèö³.

“Íàðàç³ Ïðîãðàìó çàòâåðäæåíî Êè¿â-
ñüêèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà ³ âîíà ïðîõîäèòü àïðîáàö³þ ó ÄÍÇ
“Îëüâ³ÿ”. Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà îçíà-
éîìëåííÿ ä³òåé ñòàðøî¿ ãðóïè ç êîìï’þ-

òåðîì ÿê çàñîáîì íàâ÷àííÿ”,— çàçíà÷èâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äèòñàäêà “Îëü-
â³ÿ” Í³íè Ñàâ÷åíêî, ÿê³ñòü òà åôåêòèâ-
í³ñòü íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ ³í-
ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïîì³òíî ïîë³ï-
øèëàñÿ. “Ä³òè àêòèâíî îáãîâîðþþòü íî-
â³ òåìè é øâèäøå çàïàì’ÿòîâóþòü ìàòå-
ð³àë. Ð³çíîìàí³òòÿ çàâäàíü òà ¿õíÿ íåñòàí-
äàðòí³ñòü âèêëèêàþòü çàö³êàâëåí³ñòü ó
ìàëþê³â äî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ùî
äàº êðàù³ ðåçóëüòàòè”,— íàãîëîñèëà ïà-
í³ Ñàâ÷åíêî. Äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðîãðà-
ìè “Äîøê³ëüíÿòêî ³ êîìï’þòåð” ó çàêëà-

ä³ ìàþòü áóòè êîìï’þòåðè òà ³íòåðàêòèâ-
íà äîøêà. Â÷èòåëü ïîêàçóº çàâäàííÿ íà
äîøö³, à ä³òè, ñèäÿ÷è çà ñâî¿ìè êîìï’þ-
òåðàìè, âèêîíóþòü éîãî.

Âèõîâàíö³ ÄÍÇ “Îëüâ³ÿ” õâàöüêî ðîç-
ñåëÿëè øïàê³â ó øïàê³âí³, ðîçâ’ÿçóþ÷è
ïðèêëàäè. Òàêîæ âîíè ïîêàçàëè ñâîº
âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ïðîãðàì³ Paint. Âè-
êîðèñòîâóþ÷è ïàíåëü ³íñòðóìåíò³â ³ ïà-
ë³òðó êîëüîð³â, ä³òëàõè ðîçôàðáîâóâàëè
ã³ëî÷êó âåðáè çà ïðèêëàäîì â÷èòåëÿ, ÿêèé
âîíà ïðîäåìîíñòðóâàëà íà ³íòåðàêòèâí³é
äîøö³.

Ïîïðè ñòåðåîòèïè, óðîêè çà êîìï’þ-
òåðîì íå øêîäÿòü çäîðîâ’þ äèòèíè, ÿê-
ùî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë. “Â³äïîâ³äíî
äî ìåòîäè÷íèõ ³ ñàí³òàðíèõ âèìîã, çàíÿò-
òÿ çà êîìï’þòåðîì òðèâàòèìóòü ëèøå 12
õâèëèí ðàç íà òèæäåíü. Òîìó âîíè íå
çàâäàäóòü çäîðîâ’þ ìàëþê³â í³ÿêî¿ øêî-
äè”,— ïîÿñíèâ ïàí Æóðàâñüêèé. Ñâîºþ
÷åðãîþ ìàëþêè çàíÿòòÿìè çàäîâîëåí³.

Íèí³ êîìï’þòåðàìè çàáåçïå÷åíî ëèøå
äåñÿòü â³äñîòê³â äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â ì³ñòà.
Ïðîòå ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº ïðîâåñòè
êîìï’þòåðèçàö³þ óñ³õ äîøê³ëüíèõ çàêëà-
ä³â ì³ñòà

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Перш про рам ви ористання омп’ютерів процесі дош ільно о
виховання презент вали столичном дитсад "Ольвія". Т т за
омп'ютерами діт и навчаються вже з п'яти ро ів. Педа о и запев-
няють, що та е навчання дає значно ращі рез льтати. Нині ом-
п'ютерами забезпечено лише десять відсот ів дитсад ів міста. Од-
на заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий запевнив, що неза-
баром вони з'являться в сіх столичних дош ільних за ладах.

СС ПП ІІ ВВ ПП РР АА ЦЦ ЯЯ

КК ИИ ЇЇ ВВ   —— ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

Êè¿â ³ Ìîñêâà ñï³âïðàöþâàòèìóòü íà ð³âí³ 
äåïóòàòñüêèõ êîðïóñ³â

Íîâ³ òåõíîëîã³¿ 
äëÿ íàéìåíøèõ
Ñòîëè÷í³ äîøê³ëüíÿòà íàâ÷àòèìóòüñÿ çà êîìï’þòåðàìè
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“Хрещати ” розпочинає серію репортажів про те, я ом нальні сл жби прибирають столицю. Протя ом тижня
ми вивчатимемо сит ацію в районах, досл хатимемося д м и иян та онтролюватимемо робот ом нальни ів.
Першими до поля зор ж рналістів потрапили Дарниць ий та Шевчен івсь ий райони.

Äàðíèöüêèé ðàéîí: ïðîáëåìíèìè
çàëèøàþòüñÿ ðèíêè òà âîêçàë

Äåñÿòü äí³â â³äâ³â ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ãîëîâàì ðàéîííèõ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³é íà ïðèáèðàííÿ ì³ñòà. Äî Âåëèêî-
äíÿ ñòîëèöÿ ìàº áóòè ÷èñòîþ. Òîìó çà
î÷èùåííÿ â³ä ñì³òòÿ âóëèöü, ïëîù ³ ïàð-
ê³â âçÿëèñÿ àêòèâíî íà íàéâèùèõ ì³ñöå-
âèõ ð³âíÿõ. Ó êîæíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ ðàéî-

í³â ìèíóëî¿ ñóáîòè ïðîâåëè ìàñøòàáí³
ïðèáèðàííÿ. Ïîïðàöþâàòè âèéøëè ñîòí³
÷èíîâíèê³â, êîìóíàëüíèê³â ³ ïðîñòî íå-
áàéäóæèõ äî ñâîãî ì³ñòà êèÿí. Ïîì³òíî
àêòèâ³çóâàëèñÿ ï³ñëÿ êîëåã³¿ ï³ä ãîëîâó-
âàííÿì ñòîëè÷íîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà ³ â
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.

Äî îðãàí³çàö³¿ ñóáîòíüî¿ òîëîêè â ðàéî-
í³ ï³ä³éøëè â³äïîâ³äàëüíî. Ïðèáèðàòè
ñì³òòÿ òàì çàïðîøóâàëè âñ³õ æèòåë³â, ðîç-
ì³ñòèâøè íà êîæíîìó áóäèíêó îãîëîøåí-
íÿ. Çàâäÿêè òàê³é øèðîê³é ³íôîðìàö³éí³é
êàìïàí³¿ ðàéîí ïðèáèðàëè ìàéæå 20 òè-
ñÿ÷ äàðíè÷àí.

"Ï³ñëÿ òàíåííÿ ñí³ãó ãîëîâíîþ ïðîáëå-
ìîþ ñòàëî ñì³òòÿ ³ çëàìàíå ã³ëëÿ. Òîìó ïå-
ðåâàæíî ïðèáèðàëè ¿õ", — ðîçïîâ³â çàñòóï-
íèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ñåðã³é Â³òêîâ-
ñüêèé. Âèâåçëè 122 òîíí íåïîòðåáó, 169
ãåêòàð³â ó ðàéîí³ âæå çàñÿÿëè ÷èñòîòîþ.
Çîêðåìà, ë³êâ³äóâàëè é óëþáëåí³ ì³ñöÿ
áîìæ³â — ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà. Ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ë³êâ³äîâàíî ø³ñòü òàêèõ
ì³ñöü.

Íàéá³ëüøå ïðàöþâàëè â ì³ñöÿõ ìàñîâî-
ãî â³äïî÷èíêó. Çîêðåìà, â ñóáîòó âïîðÿä-
êîâóâàëè Ïàðê âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â,
ïàðêè "Ïîçíÿêè", "Ïðèâîêçàëüíèé", Ïàðê
ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, "Òàðàùàíåöü" ³ ñêâåð
"Êîøèöÿ". Ñòàðàëèñÿ íå ëèøå êîìóíàëü-
íèêè, à é ñòóäåíòè, ìåäïðàö³âíèêè, ÷èíîâ-
íèêè, íàâ³òü ñëóæèòåë³ öåðêâè.

"Òàêà ãàðíà ïîãîäà, ÷îìó á íå ïîïðà-
öþâàòè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³? Òèì ïà÷å,
ùî íàâåäåííÿ ÷èñòîòè — öå æ ñâÿòà

ñïðàâà!" — ïåðåêîíàíà ñòóäåíòêà Ãàëè-
íà Ñìè÷êî. Ñèëàìè òàêèõ àêòèâ³ñò³â íè-
í³ îáêîïàíî á³ëüø ÿê òèñÿ÷ó äåðåâ ³ êó-
ù³â. Íàâ³òü ïòàõè â³ä÷óëè, ÿê ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ àêòèâíî âçÿëèñÿ çà ïîðÿ-
äîê. Â³äíèí³ âîíè ìàòèìóòü äàõ íàä ãî-
ëîâîþ — äëÿ íèõ îáëàøòóâàëè 32 øïà-
ê³âí³. Êð³ì ì³ñöü â³äïî÷èíêó, áîðîëèñÿ
çà ÷èñòîòó íà âóëèöÿõ Äðàãîìàíîâà, Áî-
ðèñï³ëüñüê³é, Ñàäîâ³é, Àõìàòîâî¿, ïðîñ-
ïåêò³ Áàæàíà òà ³íøèõ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü
³ ïîñâ³æ³ë³ áîðäþðè. Ïîá³ëèëè ¿õ çàãàëü-
íîþ äîâæèíîþ òðè ê³ëîìåòðè. Ïðîòå
ðàéîííèì êîìóíàëüíèêàì ùå º íàä ÷èì
ïðàöþâàòè. Öå âîíè âèçíàþòü ³ ñàì³. "Ó
íàñ ùå áàãàòî ðîáîòè. Òàê, ó Ïàðêó ïàð-
òèçàíñüêî¿ ñëàâè, íàéá³ëüøîìó â ðàéî-
í³, ïîíàä ñòî ãåêòàð³â, ëèøèëîñÿ ùå ÷è-

ìàëî ñóõîãî ã³ëëÿ. Ñïåðøó ìè ïðèáèðà-
ëè öåíòðàëüíó éîãî ÷àñòèíó", — ðîçïî-
â³â ïàí Â³òêîâñüêèé.

Ó òîìó, ùî ïðèáèðàòè â ðàéîí³ ùå º äå,
ïåðåêîíàëèñÿ ³ êîðåñïîíäåíòè "Õðåùàòè-
êà". Çîêðåìà, íåçàäîâ³ëüíèé âèãëÿä ìàþòü
òåðèòîð³¿ á³ëÿ ñòàíö³¿ âîêçàëó "Äàðíèöÿ" òà
îäíîéìåííîãî ðèíêó. Ó êåð³âíèöòâà ðàéî-
íó º ùå ê³ëüêà äí³â íà òå, ùîá âèïðàâèòè
ñèòóàö³þ. "Ñóáîòíèêè ïëàíóºìî ïðîâîäè-
òè ïîñò³éíî, çàëó÷àòèìåìî äî ïðèáèðàí-
íÿ ðàéîíó âñ³ ìîæëèâ³ ðåñóðñè", — çàïåâ-
íèâ Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè,
â ðàéîí³ ïîñò³éíî çàîõî÷óþòü ìåøêàíö³â
äî äîòðèìàííÿ ÷èñòîòè íà ïîäâ³ð'ÿõ ³ âó-
ëèöÿõ. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ùîðîêó ïðîâîäèòü
ðàéîííèé êîíêóðñ íà íàéêðàù³ ïîäâ³ð'ÿ òà
êâ³òíèê

Замість вивезення ом нальни и палять сміття

Проблема
Встановлення рн ( онтейнерів)
для сміття в місцях за ально о

орист вання

Спалювання сміття
( іло , листя, відходів

тощо)

Стихійне сміттєзвалище
в місцях за ально о

орист вання

Нея існе вивезення
сміття з приб дин ових

територій

Звернення иян
до "15-51" 5 28 22 2

Поблиз Дарниць о о во зал

Віталій СТАШУК, олова Дарниць ої
РДА:
— Уже наст пно о дня після з стрічі з

мером, двадцять п'ято о березня, ми про-
вели засідання штаб . Всім представни-
ам садових товариств, ом нальних під-
приємств і ор анізацій район незалежно
від форм власності, зо рема рин ів та тор-
овельних за ладів, в азали на низ не-
долі ів санітарно о стан , що потреб ва-
ли не айно о с нення. Мин лої с боти в
нас відб вся не лише масштабний с бот-
ни , а й старт вав весняний двомісячни
з прибирання район .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Одна нарада в мера — і районні чиновни и помітно а тивіз валися.
Голови райдержадміністрацій взялися ви он вати дор чення Леоніда
Черновець о о прибрати місто до Вели одня. Зо рема, звіт є ерів-
ництво, в Дарниць ом районі під час с ботни а вивезли понад сто
тонн сміття. За алом там очистили 170 е тарів території. До толо и
дол чилися і майже двадцять тисяч дарничан. Тим часом прибирати
є ще де. "Хрещати " виявив сміття навіть доволі людних місцях —
біля Дарниць о о во зал та на рин .

В лиця Во зальна
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Після розпорядження
місь о о олови Леоніда
Черновець о о, я ий до-
р чив ерівництв районів
навести лад на підзвітних
їм територіях, до справи
взялися і в Шевчен ів-
сь ом районі. За с бот
прибрали в 11 найлюдні-
ших місцях. Водночас
там, ди зазвичай не за-
зирають ж рналісти з а-
мерами, сміття все ще є.
Керівництво район за-
певняє, що до свят по-
раються з сіма звалища-
ми.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí äîëó-
÷èâñÿ äî ïðèáèðàííÿ ì³ñòà. ßê
íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èëè æóðíà-
ë³ñòè “Õðåùàòèêà”, ó ñóáîòó
äâ³ðíèêè ìåëè ìàéæå â êîæíî-
ìó äâîð³. Ïðî âèêîíàíó ðîáîòó
ñâ³ä÷àòü ³ äàí³ call-öåíòðó “15-
51”, äî ÿêîãî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ñåìè äí³â ïîñêàðæèëîñÿ ëèøå
70 ìåøêàíö³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ùîäî ïðîáëåì ç³ ñì³ò-
òÿì. Öå ñåðåäí³é äëÿ Êèºâà
“ïîêàçíèê ÷èñòîòè” ³ äîâîë³ ïî-
çèòèâíèé äëÿ ðàéîíó. Àäæå áó-
ëè ÷àñè, êîëè öåíòð ì³ñòà íå
ïðèáèðàëè òèæíÿìè.

Ëèøå íàä³éøëî äåâ’ÿòü ñêàðã
ùîäî ïåðåïîâíåíèõ êîíòåéíå-
ð³â, à íå çàñì³÷åíîãî ïîäâ³ð’ÿ.
Ïðèáèðàííÿì ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿ íåâäîâîëåíèé ëèøå
îäèí ñêàðæíèê.

Òðîõè ñóìíîþ º ñèòóàö³ÿ ó
ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ. Íåïîäàë³ê æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ìåøêàíö³ ðàéîíó çíàéøëè
15 ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù, ùå
19 êóï íåïîòðåáó çíàéøëè íà,
òàê áè ìîâèòè, í³÷èéí³é òåðè-
òîð³¿. 14 ãðîìàäÿí ïîâ³äîìèëè
ïðî ñïðîáè ñïàëþâàííÿ ñì³òòÿ,
çàì³ñòü éîãî âèâîçó. Ñòèõ³éíèõ
çâàëèù ó ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ, à ¿õ
ó ðàéîí³ 13 òà 79 â³äïîâ³äíî, ïî-
êè ùî íå âèÿâëåíî.

“Ìè ïðàöþºìî ùîäíÿ ³ ïîêè
íå ô³êñóâàëè âåëèêèõ êóï ñì³ò-
òÿ íà òåðèòîð³¿ çåëåíèõ çîí. Ð³÷
ó ò³ì, ùî ï³ä ÷àñ çèìè òåæ â³ä-
ñòåæóâàëè ñèòóàö³þ ó ïàðêàõ òà
ñêâåðàõ, ³ ÿêáè õòîñü òóäè çâ³ç
ñì³òòÿ, öå áóëî á ïîì³÷åíî ùå
ðàí³øå ³ ë³êâ³äîâàíî”,— ïîÿñ-
íèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ ³ç
óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ðàéîíó Âîëîäèìèð ²ëþê. Íèí³
ï³äïðèºìñòâî ìàº ïîíàä 70 îäè-
íèöü òåõí³êè, 23 ç ÿêèõ áóëî çà-
ä³ÿíî ï³ä ÷àñ îñòàííüîãî ñóáîò-
íèêà.

“Çàëó÷àºìî ãðîìàäñüê³ñòü äî
ïðèáèðàííÿ ³ âæå íàâåëè ïîðÿ-
äîê, ïî÷èíàþ÷è ç öåíòðó. Ïðî-
âåëè ðîáîòó â ïàðêó Øåâ÷åíêà,
ùî íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà, ïðè-
áðàëè ñêâåðè ïî Âîëîäèìèð-
ñüêîìó ïðî¿çäó, òàêîæ Ïåéçàæ-
íó àëåþ, Áàáèí ßð. Äî Âåëèêî-
äíÿ âñòèãíåìî ðîç÷èñòèòè îñ-
íîâí³ ì³ñöÿ, äå ¿õ íàéá³ëüøå
â³äâ³äóþòü ëþäè”, — çàïåâíèâ
ïàí ²ëþê. Çà éîãî ñëîâàìè,
´ðóíò øâèäêî ï³äñèõàº, òîæ äî
ðîá³ò ó çåëåí³é çîí³ ìîæå äîëó-
÷èòèñÿ êîæåí îõî÷èé.

Øåâ÷åíê³âö³ íå ïîáîÿëèñÿ í³
ïèëó, í³ áîëîòà, í³ ëîïàò ³ â³-
íèê³â òà îõî÷å â³äãóêíóëèñÿ íà
çàêëèê ðàéîííîãî ãîëîâè Â³êòî-
ðà Ïèëèïèøèíà âèéòè íà ñó-
áîòíèê. Ðàéîííà âëàäà, ÿêà âæå

íå ñïîä³âàëàñÿ âïîðàòèñÿ ç³
ñì³òòÿì ñàìîòóæêè, îðãàí³çóâà-
ëà ïóíêòè çáîðó îõî÷èõ íàâåñ-
òè ÷èñòîòó â ð³äíîìó ðàéîí³ â
11 ì³ñöÿõ: íà âóëèöÿõ Ïðîð³ç-
í³é, 18-À, áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà,
26/4, Òóðãåí³âñüê³é, 35-À, Òå-
ë³ãè, 9, Ëóê’ÿí³âñüê³é, 5, Äîâ-
æåíêà, 10, Äîâíàð-Çàïîëüñüêî-
ãî, 6, Ùóñºâà, 10-À, Ùåðáàêî-

âà, 49-À, ïðîñïåêò³ Ïåðåìî-
ãè, 5. Äîìîìàãàëè ìåøêàíöÿì
ðàéîíó ³ ì³ñüê³ êîìóíàëüí³
ñëóæáè. Ó ïàðêó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà òîëîêó ïðîâîäèëî
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì ðàçîì ç³ ñòó-
äåíòàìè óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà. Çàãàëîì íà âå-
ëèêå ïðèáèðàííÿ âèéøëî ïî-

íàä 1,5 òèñ. ó÷àñíèê³â. Çà äâ³
ãîäèíè âîíè ïðèáðàëè 550 êó-
áîìåòð³â ñì³òòÿ. ßê çàçíà÷èâ
ãîëîâà ðàéîíó Â³êòîð Ïèëèïè-
øèí, òàê³ ñóáîòíèêè áóäóòü
ïðîâîäèòè ðåãóëÿðíî.

Ó ðàéîí³ ùå º íàä ÷èì ïðà-
öþâàòè. Öå çàñâ³ä÷èâ ðåéä
“Õðåùàòèêà”, ÿêèé âèð³øèâ ïå-
ðåâ³ðèòè, ÿê íàñïðàâä³ íàâîäÿòü

ëàä ó ðàéîí³. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â
çàêóòêàõ óñå ùå íàãðîìàäæåíî
êóïè ñì³òòÿ. Êîðåñïîíäåíòè ¿õ
çíàéøëè ïîçàäó áóä³âë³ ðàéîí-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóëèö³ Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî. Âàëÿºòüñÿ
íåïîòð³á ³ â ïàðêó â³äïî÷èíêó
íåïîäàë³ê ñòàíö³¿ ìåòðî “Äîðî-
ãîæè÷³” òà ïîáëèçó “Íèâîê” íà
âóëèö³ Ùåðáàêîâà

Ві тор ПИЛИПИШИН, олова
Шевчен івсь ої РДА :
— У районі розроблено рафі робіт на

весняний двомісячни . Увесь за ал робіт
розподілили на два етапи: перший— при-
бирання сміття, латання дорі і вибоїн
дворах, а др ий — відновлення і рових
та спортивних майданчи ів тощо. З почат-

ро вже відб лося іль а с ботни ів.
Мин ло о ї -енд район прибирали
більш ніж 1,5 тис. осіб, б ло зал чено 61
одиницю техні и. Я рез льтат — вивезе-
но 550 бометрів сміття. Та ож визначи-
ли місця, де прибиратимемо наст пні
іль а тижнів: пар и, с вери, двори.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí: ñóáîòíèê
ìèíóâ, ñì³òòÿ çàëèøèëîñÿ

Сто метрів від б дівлі районної адміністрації

В лиця Щерба ова
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Кияни пос аржились на 15 сміттєзвалищ

Звернення
до “15-51” Проблема

1 Вивезення та тилізація твердих та не абаритних відходів

1 Встановлення рн ( онтейнерів) для сміття в місцях за ально о
орист вання

9 Незадовільний вивіз сміття з онтейнерів перевізни ом з
приб дин ової території

1 Нея існе вивезення сміття з приб дин ової території

4 Ремонт і обсл ов вання сміттєпроводів та сміттєзбірни ів в
б дин

6 Розташ вання та іль ість сміттєвих онтейнерів на
приб дин овій території

14 Спалювання сміття (листя, іло , відходів, тощо)

19 Стихійне сміттєзвалище місцях за ально о орист вання

15 Стихійне сміттєзвалище на приб дин овій території

70 Кіль ість звернень всьо о



Випуск №36 (739)
вівторок, 30 березня
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про присвоєння скверу імені Василя Стуса

Рішення Київської міської ради № 13/3451 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до статей 26, 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президен�
та України від 30.01.08 № 67/2008 “Про вшанування пам’яті Василя Стуса”, враховуючи рішення комісії
з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та з метою вшанування пам’яті активного учасника визвольного та правозахисного руху, видат�
ного українського поета, Героя України Василя Стуса, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім’я Василя Стуса скверу, що розташова�
ний на розі проспекту Академіка Палладіна та проспекту Пе�
ремоги у Святошинському районі міста Києва, і надалі іме�
нувати його сквер імені Василя Стуса.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму та по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Семененку 
Юрію Миколайовичу у приватну власність земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Марка Черемшини, 15+в у Дніпровському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 228/1284 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Семененку Юрію Миколайо�
вичу для ведення індивідуального садівництва на вул. Мар�
ка Черемшини, 15�в у Дніпровському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Семененку Юрію Миколайови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,11 га для ведення ін�
дивідуального садівництва на вул. Марка Черемшини, 15�в
у Дніпровському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Семененку Юрію Миколайовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 07.08.2007 № 19�7969, Київської міської
санепідстанції від 30.08.2007 № 6830, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 13.09.2007 № 05�08/6153, Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 30.11.2007 № 05�2311.

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

3.4. 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.

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 погодження дочірньому підприємству відкритого 
акціонерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат

№ 11” надання спеціального дозволу на користування
підземними водами за допомогою двох артезіанських

свердловин: № 1, розташованої на вул. Чернігівській, 51
у Дніпровському районі м. Києва, та № 3179, 

розташованої на вул. Бориспільській, 24 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 325/1381 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення дочірнього під�
приємства відкритого акціонерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат № 11” від 21.01.09 № 01�22,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити дочірньому підприємству відкритого акціо�
нерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат № 11” надан�
ня спеціального дозволу на користування підземними во�
дами за допомогою двох артезіанських свердловин: № 1,

розташованої на вул. Чернігівській, 51 у Дніпровському райо�
ні м. Києва, та № 3179, розташованої на вул. Бориспільській,
24 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі�
шення, приймається Міністерством охорони навколишньо�
го природного середовища України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення Київради від 11.11.08 № 770/770
“Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю “Атік+М” нежилого будинку на вулиці
Петра Сагайдачного, 25 літ. Д у Подільському районі 

м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 335/1391 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та вра�
ховуючи, що товариство з обмеженою відповідальністю “Атік�М” не виконало зобов’язання щодо вико�
нання умов конкурсу із залучення інвесторів до реконструкції або реставрації нежилих будинків, які нале�
жать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Київської міської ради від 11 груд�
ня 2008 року № 770/770 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “Атік�М” нежилого будинку на ву�
лиці Петра Сагайдачного, 25 літ. Д у Подільському районі
м. Києва”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження результатів біржових торгів 
на право оренди нежилих приміщень будинку № 2 

на Бессарабській площі
Рішення Київської міської ради № 337/1393 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішен�
ня Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, рішення
Київради від 22.01.09 № 36/1091 “Про ефективне використання нерухомого майна комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”, з метою ефективного використання нерухомого майна комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити результати біржових торгів відповідно до
договору купівлі�продажу права оренди (біржового контрак�
ту) від 17.02.09 № 09/001�О — продаж права оренди нежи�
лих приміщень загальною площею 601,50 кв. м у будинку
№ 2 на Бессарабській площі за біржовою ціною три міль�
йони гривень.

2. Комунальному підприємству “Бессарабський ринок”
укласти з переможцем біржових торгів — підприємством з
100% іноземними інвестиціями “БІЛЛА�Україна” договір
оренди нежилих приміщень у будинку № 2 на Бессараб�
ській площі загальною площею 601,50 кв. м для розміщен�
ня магазину з продажу продовольчих товарів (торговий асор�
тимент не менше 20 найменувань товарів “споживчого ко�

шику” з націнкою не більше ніж 10%) з відповідним нара�
хуванням орендної плати сто гривень за один квадратний
метр на місяць за використання нежилих приміщень пер�
шого поверху площею 323,60 кв. м, п’ятдесят гривень за
один квадратний метр на місяць за використання нежилих
приміщень підвалу площею 277,90 кв. м, на строк 5 років.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності та
на виконавчий орган Київської міської ради (Київську місь�
ку державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельних ділянок
приватній фірмі “ЧВМ” для будівництва 

та обслуговування торговельного майданчика 
“Феофанівський” на вул. Академіка Заболотного, 48+а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 345/1401 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення приватної фір�
ми “ЧВМ” від 14.11.2008 № 25, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років з 24.03.2009 договір оренди зе�
мельних ділянок від 23.03.2004 № 79�6�00186, укладений
між Київською міською радою та приватною фірмою “ЧВМ”,
для будівництва та обслуговування торговельного майдан�
чика “Феофанівський” на вул. Академіка Заболотного, 48�а
у Голосіївському районі м. Києва на підставі рішення Київ�
ської міської ради від 27.11.2003 № 230/1104 “Про пере�
дачу приватній фірмі “ЧВМ” земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування торговельного майданчика “Фео�
фанівський” на вул. Академіка Заболотного, 48�а у Голосі�
ївському районі”.

2. Приватній фірмі “ЧВМ” у місячний термін звернутись

до Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) з
клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до
договору оренди земельних ділянок від 23.03.2004 № 79�
6�00186.

3. 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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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про присвоєння скверу імені Василя Стуса

Рішення Київської міської ради № 13/3451 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до статей 26, 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президен�
та України від 30.01.08 № 67/2008 “Про вшанування пам’яті Василя Стуса”, враховуючи рішення комісії
з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та з метою вшанування пам’яті активного учасника визвольного та правозахисного руху, видат�
ного українського поета, Героя України Василя Стуса, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім’я Василя Стуса скверу, що розташова�
ний на розі проспекту Академіка Палладіна та проспекту Пе�
ремоги у Святошинському районі міста Києва, і надалі іме�
нувати його сквер імені Василя Стуса.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму та по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Семененку 
Юрію Миколайовичу у приватну власність земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Марка Черемшини, 15+в у Дніпровському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 228/1284 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Семененку Юрію Миколайо�
вичу для ведення індивідуального садівництва на вул. Мар�
ка Черемшини, 15�в у Дніпровському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Семененку Юрію Миколайови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,11 га для ведення ін�
дивідуального садівництва на вул. Марка Черемшини, 15�в
у Дніпровському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Семененку Юрію Миколайовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 07.08.2007 № 19�7969, Київської міської
санепідстанції від 30.08.2007 № 6830, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 13.09.2007 № 05�08/6153, Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 30.11.2007 № 05�2311.

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

3.4. 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.

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 погодження дочірньому підприємству відкритого 
акціонерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат

№ 11” надання спеціального дозволу на користування
підземними водами за допомогою двох артезіанських

свердловин: № 1, розташованої на вул. Чернігівській, 51
у Дніпровському районі м. Києва, та № 3179, 

розташованої на вул. Бориспільській, 24 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 325/1381 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення дочірнього під�
приємства відкритого акціонерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат № 11” від 21.01.09 № 01�22,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити дочірньому підприємству відкритого акціо�
нерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат № 11” надан�
ня спеціального дозволу на користування підземними во�
дами за допомогою двох артезіанських свердловин: № 1,

розташованої на вул. Чернігівській, 51 у Дніпровському райо�
ні м. Києва, та № 3179, розташованої на вул. Бориспільській,
24 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі�
шення, приймається Міністерством охорони навколишньо�
го природного середовища України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення Київради від 11.11.08 № 770/770
“Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю “Атік+М” нежилого будинку на вулиці
Петра Сагайдачного, 25 літ. Д у Подільському районі 

м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 335/1391 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та вра�
ховуючи, що товариство з обмеженою відповідальністю “Атік�М” не виконало зобов’язання щодо вико�
нання умов конкурсу із залучення інвесторів до реконструкції або реставрації нежилих будинків, які нале�
жать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Київської міської ради від 11 груд�
ня 2008 року № 770/770 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “Атік�М” нежилого будинку на ву�
лиці Петра Сагайдачного, 25 літ. Д у Подільському районі
м. Києва”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження результатів біржових торгів 
на право оренди нежилих приміщень будинку № 2 

на Бессарабській площі
Рішення Київської міської ради № 337/1393 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішен�
ня Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, рішення
Київради від 22.01.09 № 36/1091 “Про ефективне використання нерухомого майна комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”, з метою ефективного використання нерухомого майна комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити результати біржових торгів відповідно до
договору купівлі�продажу права оренди (біржового контрак�
ту) від 17.02.09 № 09/001�О — продаж права оренди нежи�
лих приміщень загальною площею 601,50 кв. м у будинку
№ 2 на Бессарабській площі за біржовою ціною три міль�
йони гривень.

2. Комунальному підприємству “Бессарабський ринок”
укласти з переможцем біржових торгів — підприємством з
100% іноземними інвестиціями “БІЛЛА�Україна” договір
оренди нежилих приміщень у будинку № 2 на Бессараб�
ській площі загальною площею 601,50 кв. м для розміщен�
ня магазину з продажу продовольчих товарів (торговий асор�
тимент не менше 20 найменувань товарів “споживчого ко�

шику” з націнкою не більше ніж 10%) з відповідним нара�
хуванням орендної плати сто гривень за один квадратний
метр на місяць за використання нежилих приміщень пер�
шого поверху площею 323,60 кв. м, п’ятдесят гривень за
один квадратний метр на місяць за використання нежилих
приміщень підвалу площею 277,90 кв. м, на строк 5 років.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності та
на виконавчий орган Київської міської ради (Київську місь�
ку державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельних ділянок
приватній фірмі “ЧВМ” для будівництва 

та обслуговування торговельного майданчика 
“Феофанівський” на вул. Академіка Заболотного, 48+а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 345/1401 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення приватної фір�
ми “ЧВМ” від 14.11.2008 № 25, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років з 24.03.2009 договір оренди зе�
мельних ділянок від 23.03.2004 № 79�6�00186, укладений
між Київською міською радою та приватною фірмою “ЧВМ”,
для будівництва та обслуговування торговельного майдан�
чика “Феофанівський” на вул. Академіка Заболотного, 48�а
у Голосіївському районі м. Києва на підставі рішення Київ�
ської міської ради від 27.11.2003 № 230/1104 “Про пере�
дачу приватній фірмі “ЧВМ” земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування торговельного майданчика “Фео�
фанівський” на вул. Академіка Заболотного, 48�а у Голосі�
ївському районі”.

2. Приватній фірмі “ЧВМ” у місячний термін звернутись

до Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) з
клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до
договору оренди земельних ділянок від 23.03.2004 № 79�
6�00186.

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

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

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

—провідно о спеціаліста юридично о відділ ,
— провідно о е ономіста відділ фінансів льт ри, засобів масової інформації,

фізичної льт ри та спорт правління фінансів освіти, льт ри, молодіжної
політи и, засобів масової інформації, фізичної льт ри та спорт .

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст, ма істр. Навич и роботи з ПЕОМ.

Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо : 234-62-50.

Шановний а ціонере За рито о а ціонерно о товариства

“Київсь ий завод світлоч тливих матеріалів
“ФОТОН”!

Правління За рито о а ціонерно о товариства “Київсь ий
завод світлоч тливих матеріалів “ФОТОН” повідомляє про те, що
За альні збори а ціонерів За рито о а ціонерно о товариства
“Київсь ий завод світлоч тливих матеріалів “ФОТОН” відб д ться
17 травня 2010 ро о 10.00 за адресою: місто Київ, проспе т
Перемо и, 42. Реєстрація а ціонерів (їх представни ів) б де
проводитись 17 травня 2010 ро з 9.30 до 10.00 за
вищев азаною адресою.

Порядо денний:
1. Про ви онання вимо За он У раїни “Про а ціонерні товариства”.
2. Про затвердження нової реда ції Стат т .
3. Про переведення а цій бездо ментарн форм існ вання.
4. Про обрання збері ача цінних паперів. Затвердження мов до овор

з ним.
5. Про затвердження річної фінансової звітності товариства.
6. Про розподіл приб т і збит ів товариства за 2009 рі .
7. Роз ляд звітів На лядової ради, Правління, Ревізійної омісії про

діяльність товариства за 2009 рі .
8. Про припинення товариства шляхом перетворення в товариство з

обмеженою відповідальністю.
9. Про визначення поряд та мов здійснення перетворення.
10. Про визначення поряд обмін а цій товариства на част и

товариства-правонаст пни а.
11. Про призначення омісії з припинення юридичної особи / про

по ладення ф н цій омісії з припинення юридичної особи на
Правління.

12. Про визначення поряд і стро ів заявлення редиторами вимо до
омісії з припинення юридичної особи / Правління.

13. Про затвердження до оворів.

А ціонерам для реєстрації при собі необхідно мати паспорт (або
інший до мент, що посвідч є особ ), представни ам а ціонерів —
паспорт та довіреність, оформлен з ідно вимо чинно о за онодавства.

А ціонери вправі ознайомитись з до ментами, що стос ються
поряд денно о засідання За альних зборів а ціонерів за
місцезнаходженням За рито о а ціонерно о товариства “Київсь ий
завод світлоч тливих матеріалів “ФОТОН”.

Кожний а ціонер не пізніше 30 днів до дати проведення За альних
зборів а ціонерів вправі запропон вати в лючення додат ових питань
до поряд денно о, а та ож вис н ти андидатів для обрання до с лад
ор анів yправлiння. Та і письмові пропозиції встановлений стро
подаються на ім’я Голови Правління за місцезнаходженням За рито о
а ціонерно о товариства “Київсь ий завод світлоч тливих матеріалів”.

Голова Правління ЗАТ КЗСМ “ФОТОН”
Майстрен о І.В.

Правління За рито о а ціонерно о товариства
“Імперіал Тоба о Прода шн У раїна”,

ЄДРПОУ 20043260
повідомляє, що на вимо а ціонера, я ий володіє 10 %
і більше а цій — “Империал Тоба о Оверсиз Холдин з
(2) Лимитед”, — до поряд денно о чер ових за альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 20 вітня 2010 ро ,
додат ово внесені питання:
4. Переведення а цій до ментарної форми існ вання

бездо ментарн форм існ вання.
5. Про визначення депозитарію.
6. Про визначення збері ача.
7. Про припинення дії до овор на ведення реєстр та визначення дати

за риття реєстр

Правління AT “Імперіал Тоба о Прода шн У раїна”

У доповнення до п блі ацій азеті Хрещати від 29.01.2010 № 12 (3643) та азеті
“Голос У раїни” від 29.01.2010 № 15 (4765)

правління АК “Київенер о” повідомляє
На вимо а ціонерів до поряд денно о чер ових за альних зборів а ціонерів Київенер о, що о олошені на
14 вітня 2010 ро о 9.45 за адресою: м. Київ, в л. П хівсь а, 1, сьомий поверх (а товий зал адміністративної
б дівлі філіал “Теплоеле троцентраль № 6 Київенер о”), додат ово вносяться та і питання:

15. Про зал чення пози и Світово о бан розмірі до 220 млн. доларів США з метою фінанс вання прое т “Реабілітація
та розвито системи еле тропостачання м. Києва”.

16. Про припинення діяльності філіал “База матеріально-технічно о забезпечення Київенер о” та творення лі відаційної
омісії

17. Про внесення змін та доповнень до положень про філіали АК “Київенер о” та затвердження їх нових реда ціях.
18. Про внесення змін до п н т 5.2 Стат т АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО” ви лавши п н т

5.2 Стат т АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО” та ій реда ції: “5.2. Стат тний фонд ( апітал)
поділено на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних а цій
номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) опійо ожна, бездо ментарної форми існ вання.

19. Про передання до омпетенції та повноважень Спостережної ради АК “КИЇВЕНЕРГО” вирішення питання “Про обрання
депозитарію, я ий б де обсл ов вати вип с а цій АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО”,
щодо я о о прийнято рішення про переведення вип с простих іменних а цій до ментарної форми існ вання
бездо ментарн форм існ вання, в том числі зазначення ре візитів обрано о депозитарію. Затвердження прото ол
рішення про обрання депозитарію, я ий б де обсл ов вати вип с а цій АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ
“КИЇВЕНЕРГО”, щодо я о о прийнято рішення про переведення вип с простих іменних а цій до ментарної форми
існ вання бездо ментарн форм існ вання, в том числі зазначення ре візитів обрано о депозитарію. Затвердження
мов до овор про обсл ов вання емісії цінних паперів АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО”
з обраним депозитарієм. Визначення осіб, я і повноваж ються на ладення до овор про обсл ов вання емісії цінних
паперів АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО” з обраним депозитарієм.

20. Про передання до омпетенції та повноважень Спостережної ради АК “КИЇВЕНЕРГО” вирішення питання “Про обрання
збері ача, я о о АКЦІОНЕРНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ “КИЇВЕНЕРГО” від риє рах н и цінних паперах
власни ам простих іменних а цій, в том числі зазначення ре візитів обрано о збері ача. Затвердження прото ол
рішення про обрання збері ача, я о о АКЦІОНЕРНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ “КИЇВЕНЕРГО” від риє рах н и
цінних паперах власни ам простих іменних а цій, в том числі зазначення ре візитів обрано о збері ача. Затвердження
мов до овор про від риття рах н ів цінних паперах власни ам, я і є зареєстрованими особами в реєстрі власни ів
іменних цінних паперів АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО”, з обраним збері ачем. Визначення
осіб, я і повноваж ються на ладення до овор про від риття рах н ів цінних паперах власни ам, я і є зареєстрованими
особами в реєстрі власни ів іменних цінних паперів АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО”.

21. Про переведення вип с простих іменних а цій АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО”, я ий
зареєстрований Управлінням Державної омісії з цінних паперів та фондово о рин в м. Києві та Київсь ій області 15
вітня 1999 ро , реєстраційний номер вип с 285/10/1/99, міжнародний ідентифі аційний номер UA1000551002,
іль ості 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) шт , номінальна вартість
однієї а ції 25 опійо (двадцять п’ять опійо ), за альна номінальна вартість простих іменних а цій 27 091 070 ривень
(двадцять сім мільйонів дев’яносто одна тисяча сімдесят ривень) до ментарної форми існ вання бездо ментарн
форм існ вання. Затвердження прото ол рішення про переведення вип с простих іменних а цій АКЦІОНЕРНОЇ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО” до ментарної форми існ вання бездо ментарн форм існ вання.
Про визначення дати припинення ведення (дати за риття) системи реєстр власни ів іменних цінних паперів АКЦІОНЕРНОЇ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО”. Про передання до омпетенції та повноважень Ви онавчо о ор ан
АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО” вирішення питань щодо переведення вип с простих
іменних а цій АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО” до ментарної форми існ вання
бездо ментарн форм існ вання.

22. Про припинення дії (розірвання) до овор на ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів, ладено о АКЦІОНЕРНОЮ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЮКОМПАНІЄЮ “КИЇВЕНЕРГО” з ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
“УКРНАФТОГАЗ”, зв’яз з переведенням вип с простих іменних а цій АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ
“КИЇВЕНЕРГО” до ментарної форми існ вання бездо ментарн форм існ вання. Про повноваження Ви онавчо о
ор ан АК “КИЇВЕНЕРГО” на вчинення всіх необхідних дій щодо припинення дії (розірвання) до овор на ведення реєстр
власни ів іменних цінних паперів, ладено о АКЦІОНЕРНОЮ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ “КИЇВЕНЕРГО” з
ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “УКРНАФТОГАЗ”. Про визначення дати за риття
системи реєстр власни ів іменних цінних паперів АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ “КИЇВЕНЕРГО”.
Реєстрація часни ів чер ових за альних зборів а ціонерів АК “Київенер о” відб деться з 08:45 до 09:30 день с ли ання

чер ових за альних зборів а ціонерів за адресою: м. Київ, в л. П хівсь а, 1, перший поверх адміністративної б дівлі філіал
“Теплоеле троцентраль № 6 Київенер о”. Учасни и чер ових за альних зборів а ціонерів повинні мати при собі паспорт та
до мент, що підтвердж є право власності на прості іменні а ції АК “Київенер о” (сертифі ат іменних а цій або випис а про
залиш и на рах н в цінних паперах). Представни и а ціонерів мож ть взяти часть чер ових за альних зборах а ціонерів
на підставі довіреності, оформленої з ідно з чинним за онодавством.

Довід и за тел.: (044) 207-61-48
ПРАВЛІННЯ

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 534
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Ìàéñòåð äðàìè
Ðåæèñåð Òåàòðó íà Ïîäîë³ ²ãîð Ñëàâ³íñüêèé
öüîãîð³÷ îòðèìàâ òðè “Êè¿âñüê³ ïåêòîðàë³”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

На церемонії вр чення те-
атральної премії "Київсь а
пе тораль", я а відб лася
мин лої п'ятниці столиці,
справжнім трі мфатором
став І ор Славінсь ий. Йо-
о режисерсь а робота
2009 ро відзначена од-
раз в трьох номінаціях:
"За ращ драматичн ви-
став " ("Мертві д ші"), "За
ращ амерн вистав "
("Лю семб рзь ий сад") та
"За ращ режисерсь
робот ". Найвищою ж на-
ородою сам режисер вва-
жає схвальн реа цію п б-
лі и, нині він працює над
новою виставою, що при-
свячена життю Коперни а.

²ì'ÿ ²ãîðÿ Ñëàâ³íñüêîãî øèðî-
êî â³äîìå â òåàòðàëüíèõ êîëàõ.
Çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè, â³í
ðîçïî÷èíàâ ðîáîòó â òåàòð³ ÿê àê-
òîð, à çãîäîì ñòàâ ïîºäíóâàòè ¿¿
ç ðåæèñåðñüêîþ ïðàêòèêîþ. "Ìå-
í³ ïðîñòî õîò³ëîñÿ íå ñèä³òè áåç
ä³ëà, ÷åêàþ÷è íà ðåæèñåðñüê³
ïðîïîçèö³¿",— ïðèãàäóº ²ãîð Ñëà-
â³íñüêèé. Ç 1987 ðîêó â³í ãðàº â
Òåàòð³ íà Ïîäîë³, ³ âæå ïîíàä äâà
äåñÿòèð³÷÷ÿ ïàðàëåëüíî ñòàâèòü
ï'ºñè ÿê äëÿ ð³äíîãî òåàòðó, òàê ³
äëÿ ³íøèõ (ñòîëè÷í³ Ìîëîäèé òå-
àòð, "Ñóç³ð'ÿ", "Àêòîð"). Âñòèãàº
ðåæèñåð ïðàöþâàòè ³ â Ñåâàñòî-
ïîë³ òà Ìèêîëàºâ³, äå òàêîæ ãî-
òóº ïîñòàíîâêè. Ïåâíèé ÷àñ ²ãîð
Ñëàâ³íñüêèé ïðàöþâàâ íà òåëå-
áà÷åíí³ — â³â äèòÿ÷³ ïðîãðàìè
"Äåíü âàðåíüÿ" òà "Âå÷³ðíÿ êàç-
êà", ÿê³ â³äçíà÷åíî íà êîíêóðñàõ
"Çîëîòà åðà" òà "Êðèøòàëåâ³ äæå-
ðåëà". Íèí³ ïàí Ñëàâ³íñüêèé âè-
êëàäàº àêòîðñüêó ìàéñòåðí³ñòü ó
ð³äíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ —
Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ òåàò-
ðó, ê³íî é òåëåáà÷åííÿ ³ìåí³ ²âà-
íà Êàðïåíêà-Êàðîãî.

"Äëÿ ìåíå âñ³ âèñòàâè, ÿê ä³òè,
íå ìîæó íàâ³òü ñêàçàòè, êîòð³ ç

íèõ íàéóëþáëåí³ø³,— êàæå ²ãîð
Ñëàâ³íñüêèé.— Ãîëîâíå, ùîá
õâèëþâàëà òåìàòèêà ï'ºñè. Ëþá-
ëþ ìóçè÷íî-ïîåòè÷í³ ï'ºñè, ÿê "Â
Áàðàáàííîì ïåðåóëêå" çà òâîð÷³ñ-
òþ Îêóäæàâè". Òîð³ê ìóçè÷íå çà-
õîïëåííÿ ðåæèñåðà âèëèëîñÿ â
êàìåðíó âèñòàâó "Ëþêñåìáóð-
çüêèé ñàä", ôàíòàç³þ-øàíñîí, ïî-
ñòàâëåíó íà "Äâàäöÿòü ñîíåò³â äî
Ìàð³¿ Ñòþàðä" Éîñèïà Áðîäñüêî-
ãî, ùî ñòàëà íàéêðàùîþ â íîì³-
íàö³¿ "Âèñòàâà ìàëî¿ ñöåíè". À
"Ìåðòâ³ äóø³" íàçâàíî íàéêðà-
ùèì äðàìàòè÷íèì òâîðîì "Ïåê-
òîðàë³" — ïîñòàâëåíî çà êîìåä³ºþ
Ìèõàéëà Áóëãàêîâà çà ìîòèâàìè
òâîðó Ìèêîëè Ãîãîëÿ. Âëàñíå,
Áóëãàêîâ äëÿ Òåàòðó íà Ïîäîë³
îñîáëèâî áëèçüêèé ïèñüìåííèê,
àäæå ïðèì³ùåííÿ òåàòðó ðîçòà-
øîâàíå ïîðó÷ ç éîãî êâàðòèðîþ-
ìóçåºì. Íèí³ ðåæèñåð ïðàöþº
íàä íîâîþ ïîñòàíîâêîþ äî 85-
ð³÷÷ÿ Ìèêîëè Ðóøêîâñüêîãî, çà-
ñíîâíèêà Òåàòðó íà Ïå÷åðñüêó òà
êåð³âíèêà êóðñó àêòîðñüêî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ â óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
Êàðïåíêà-Êàðîãî. Â îñíîâ³ âè-
ñòàâè — ï'ºñà ñèíà Ðóøêîâñüêî-

ãî, Àíäð³ÿ, ïðî æèòòÿ òà ñìåðòü
âèäàòíîãî íàóêîâöÿ Êîïåðíèêà.
"Ãîëîâíå â ðåæèñåðñüê³é ðîáî-
ò³ — òåðïëÿ÷³ñòü,— çàóâàæóº ²ãîð
Ñëàâ³íñüêèé.— À íàéêðàùîþ íà-
ãîðîäîþ º ãëÿäàöüê³ îïëåñêè ³ òó-
ï³ò, êîëè âèñòàâà ïîäîáàºòüñÿ".

Íà "Êè¿âñüê³é ïåêòîðàë³", ÿêà
â³äáóëàñÿ íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîä-
íîãî äíÿ òåàòðó, òàêîæ áóëî â³ä-
çíà÷åíî íàéêðàùó ìóçè÷íó âè-
ñòàâó ("Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê",
òåàòð îïåðåòè), íàéêðàùó äèòÿ÷ó
âèñòàâó ("Ïðèìõëèâå êîõàííÿ
Äðîçäîáîðîäà", Ìîëîäèé òåàòð),
íàéêðàùîãî àêòîðà (Áîãäàí Áå-
íþê çà ðîëü Êî÷êàðüîâà, "Îäðó-
æåííÿ", òåàòð ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà), íàéêðàùó àêòîðêó (Ñîô³ÿ
Ïèñüìàí çà ðîëü Êîðîáî÷êè â
"Ìåðòâèõ äóøàõ", Òåàòð íà Ïîäî-
ë³), íàéêðàùó îðèã³íàëüíó ìóçè-
êó (êîìïîçèòîð Þð³é Øåâ÷åíêî
çà ìóçèêó äî âèñòàâè "Ïðèìõëè-
âå êîõàííÿ Äðîçäîáîðîäà") òà
íàéêðàùèé äåáþò (ðîáîòó ðåæè-
ñåð³â ³íñöåí³çàö³¿ "Ãðàºìî ×îíê³-
íà" ("Òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿ íà ë³-
âîìó áåðåç³ Äí³ïðà") Îëåêñàíäðà
Êîáçàðÿ òà Àíäð³ÿ Ñàì³í³íà)

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 30 áåðåçíÿ
День б де д же напр женим. Барометр емоцій заш алювати-

ме. Ба ато хто з неврівноважених осіб поводитиметься неаде -
ватно. Контролюйте себе, бо в е зальтованом стані нія і онс-
тр тивні дії не матим ть прод тивно о ефе т . Л авий лови-
тиме в тенета спо с саме слаб од хих!
5.27. Фаза повно о Місяця.
ОВНИ, прибор айте ординю. У бажанні самоствердитися, реаліз ва-

ти амбіції варто знайти золот середин . Я що вас хвалять чи рити-
ють, неодмінно візьміть до ва и ч жі за важення та д м и. За ли до

пошлюблених: єднайтеся в любові, а побити орш и ще всти нете!
ТЕЛЬЦІ, лінощі нехай б д ть мір . Роботи нині чимало. Тож не не-

хт йте нею, навіть оли терпець рвався і хочеться махн ти на все р ою
та поб ти на самоті. Працюйте сповільнено (тихіше їдеш — далі б деш),
без нервових та фізичних перевантажень, бо є ризи занед жати.
БЛИЗНЯТА, адати на пелюст ах ромаш и "любить чи не любить" ни-

ні не варто. Усе і та стане зроз мілим. Ма симально проявляться по-
тайні за т и в серці охано о, і ви зроз мієте, нас іль и для ньо о важ-
ливі. Принаймні доля любовних стос н ів залежить від армонійно о
сплав др жби та пристрасті. А це та задача, я можна розв’язати.
У РАКІВ день ризовий. Робота та дім — це дві ч жі планети, орбіти

я их перетинаються вашом серці. Потрібно всти н ти зала одити
проблеми з ар'єрою і втішити домашніх. Завдання с ладне, ос іль и Е о
тримає верх над вами, д шить, ат є, а йо о варто в ам вати і з дипло-
матичним хистом до одити оточенню, піти на омпроміс.
ЛЕВИ, попри висо се с альність (що є нині чар-зіллям), завойов вати

серця протилежної статі доведетьсяще й інтеле том, словами. Розмови, ос-
відчення— це ма ічний рит ал, де можна зап стити одов про рам і впев-
нити с п тни а своїй ні альності та незамінності, б д ючи спільне життя.
ДІВИ, харизма вашом житті нині посідає чільне місце і є р шієм ви-

со ої небесної любові. А ос іль и поряд є ідні вашої ва и партнери,
тож ш ати романтичних при од на стороні не варто. Єднайтеся і б дь-
те щасливими! А я що бер ть завид и, женіть їх еть!
ТЕРЕЗИ, стос н и з бла овірними переходять в інш фаз , позитивн

чи не ативн — залежить від вас. На відмін від яс равих презентабель-
них обранців, ви ви лядаєте змарнілими. Тож зазирніть люстер о, мож-
ливо, воно під аже, я з армоніз вати вн трішню та зовнішню рас ?..
Мерщій займіться ардеробом! Імідж потрібно змінити терміново!
СКОРПІОНИ нині й швець, і жнець, і на д д равець. Заради само-

ствердження на тр довом фронті ризи єте перевтомитися, що завдасть
ш оди здоров'ю. Не переймайтеся с перництвом, раще відійдіть тінь,
проаналіз вавши свої можливості та їхні перева и. Ви не володієте всією
потрібною інформацією. Ймовірно, доведеться по-новом пере лян ти
мови співпраці та давні домовленості. І пильн йте, аби вас не з рочили!
СТРІЛЬЦІ, ваше місце на п блічном поді мі. Одна стати д шею ом-

панії с дилося лише серед осіб, я і вам симпатиз ють, є однод мцями,
д ховними соратни ами. Іна ше можливі непороз міння, що залишать
неприємний осад д ші. Отже, прям йте т ди, де на вас че ають.
У КОЗОРОГІВ день промайне в д же наеле тризованій атмосфері. Ваші

ініціативи б д ть аситися зливою шалених емоцій з бо оточення. До-
машні влашт ють б нт, ерівництво м читиме, ставлячи ба ато задач. Од-
на на тлі ар оломних подій ви не повинні падати д хом, а м жньо та ці-
леспрямовано р хатися своїм рсом і вийти ероєм, долаючи переш оди.
ВОДОЛІЇ, зміна обстанов и для вас є відмінним фізичним тоні ом і

а м лятором позитивних вражень. Р хайтеся, подорож йте, знайомте-
ся з ці авими людьми. Ні о о не ос дж йте. Я що вини н ть с переч и
з діловим оточенням, пра ніть їх зала одити і прийти до спільно о зна-
менни а, пам'ятаючи, що ожен має право на власн д м , а безапе-
ляційність — то шлях р йнацій.
РИБИ, сфера приб т ів та витрат є найа т альнішою. Підбийте фінан-

совий баланс, се прорах йте (що пити в перш чер , оплатити по-
сл и, по асити редит, а з чим заче ати), бо ненаситне "хоч " почне
вами з хвало верховодити і призведе до збит ів. Уни айте чорних заз-
дрісних очей!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ñõ³äíèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñ-

òÿõ ÷àñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +7...+10°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+11°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +7...+10°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +9...+12°Ñ, âíî÷³ +5...+8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+9...+11°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+14°Ñ, âíî÷³ +6...+9°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ïî÷àòîê Ïåñàõà — íàéäàâí³øîãî ºâðåéñüêîãî ñâÿòà, ïîâ'ÿçàíîãî

ç âèõîäîì ºâðåéñüêîãî íàðîäó ç ºãèïåòñüêîãî ðàáñòâà ï³ñëÿ 200 ðî-
ê³â íåâîë³. Òðèâàº ñ³ì äí³â.

Ëàäîäåííÿ — ñâÿòî âåñíè ³ òåïëà íà ÷åñòü áîãèí³ ñëîâ'ÿíñüêîãî
ïàíòåîíó Ëàäè, ïîêðîâèòåëüêè ëþáîâ³ ³ øëþáó.

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî Îëåêñ³é çíàéøîâ êðåñàëî (òîáòî
äåíü âèäàâñÿ òåïëèé), âåñíà áóäå òåïëîþ. 

²ìåíèííèêè: 
Îëåêñ³é, Ìàðèí, Ìàêàð, Çáiãíºâ, Àìåëiÿ, Êâiðèí, Äîáðîðàä

5 7 3 6

2 6 5

1 3

2 4 7 6

7

8 1 3 2

9 4 2 1

8 2

6 4

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами 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.

1 3 9 8 7 2 4 6 5

5 8 6 1 4 9 2 3 7

4 2 7 5 3 6 8 1 9

7 9 5 4 2 3 6 8 1

8 6 3 7 9 1 5 4 2

2 1 4 6 5 8 9 7 3

9 4 1 2 6 7 3 5 8

3 5 8 9 1 4 7 2 6

6 7 2 3 8 5 1 9 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 26 áåðåçíÿ

І ор Славінсь ий виходив по на ород тричі
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