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НОВИЙ СИМВОЛ ПЕРЕМОГИ
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НАЙГІРШИЙ ОБІЦЯЄ ВИПРАВИТИСЯ
Святошинсь ий район нарешті взявся
до бла о строю

Ñòîëèöÿ ñï³â÷óâàº
Êèÿíè íåñóòü êâ³òè òà ñâ³÷êè äî ïîñîëüñòâà Ïîëüù³
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×îðí³ ñòð³÷êè òðàóðó ìàéîð³ëè â÷îðà íà
ïðàïîðàõ Óêðà¿íè íà âñ³õ îô³ö³éíèõ ³ íå
ëèøå ñïîðóäàõ Êèºâà. Còîëèöÿ ³ âñÿ äåð-
æàâà ñóìóâàëè â Äåíü æàëîáè ç ïðèâîäó
ñòðàøíî¿ òðàãåä³¿, ùî ñï³òêàëà ñóñ³äíþ Ïî-
ëüùó.

Íàãàäàºìî, ùî â ñóáîòó, ïðèáëèçíî î
äåñÿò³é ãîäèí³ çà êè¿âñüêèì ÷àñîì, ó Ðî-
ñ³¿ ï³ä Ñìîëåíñüêîì ðîçáèâñÿ ë³òàê ïîëü-
ñüêî¿ äåëåãàö³¿ íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì Ëå-
õîì Êà÷èíñüêèì. Âíàñë³äîê àâ³àêàòàñòðî-
ôè çàãèíóëè âñ³ 96 âèñîêîïîñàäîâö³â, à

òàêîæ åê³ïàæ ë³òàêà. Îêð³ì ïðåçèäåíòà òà
ïåðøî¿ ëåä³ Ïîëüù³, íà áîðòó ïåðåáóâàëè
òàêîæ ³íø³ ïðåäñòàâíèêè åë³òè íàö³¿. Ñå-
ðåä íèõ äâà â³öå-ñï³êåðà Ñåíàòó, çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ
ñïðàâ, ãîëîâà Áþðî íàöáåçïåêè, êåð³âíèê
íàöáàíêó, êåð³âíèé ñêëàä Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè, ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà òà ³í-
ø³ îñîáè.

Óñ³ âîíè ìàëè íàì³ð âøàíóâàòè ñâî¿õ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, êîòð³ ñòàëè æåðòâàìè
á³ëüøîâèöüêîãî ðåæèìó. Ó 1939 ðîö³ â Êà-

òèí³ çà 18 ê³ëîìåòð³â â³ä Ñìîëåíñüêà â³é-
ñüêà ÍÊÂÑ ðîçñòð³ëÿëè ïîíàä 20 òèñÿ÷
ïîëüñüêèõ îô³öåð³â òà ïðåäñòàâíèê³â ³íòå-
ë³ãåíö³¿. Íèí³ òàì ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ.
Òà çàì³ñòü òîãî, ùîá ïîì’ÿíóòè æåðòâ òðà-
ãåä³¿, ïàñàæèðè ïðåçèäåíòñüêîãî ë³òàêà ñà-
ì³ íèìè ñòàëè. Òàêî¿ á³äè â ³ñòîð³¿ ùå íå
áóëî. Ó Ïîëüù³ îãîëîøåíî ñåìèäåííó æà-
ëîáó.

Â Óêðà¿í³ Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷
îãîëîñèâ òðàóðíèì ó÷îðàøí³é äåíü. Òà
äëÿ êèÿí ñêîðáîòí³ äí³ âèéøëè çà ìåæ³
îô³ö³éíîãî. Âæå â ñóáîòó äî ïîñîëüñòâà
Ïîëüù³ â Óêðà¿í³ ïî÷àëè ïðèõîäèòè ëþ-
äè, ùîá âèñëîâèòè ñâ³é á³ëü, æàëü òà ñï³â-
÷óòòÿ ïîëüñüêîìó íàðîäó. Ëþäè êëàäóòü
êâ³òè òà çàïàëþþòü ñâ³÷êè á³ëÿ âõîäó äî
ïîñîëüñòâà ïåðåä ôîòîãðàô³ºþ Ëåõà Êà-
÷èíñüêîãî.

“Ìè ïîä³ëÿºìî âàæêèé á³ëü âòðàòè
äðóæíüîãî ïîëüñüêîãî íàðîäó ³ ñóìóºìî ç
ðîäèíàìè çàãèáëèõ. Â³ä ³ìåí³ íàðîäó Óêðà-
¿íè òà â³ä ìåíå îñîáèñòî ïðîøó ïåðåäàòè
ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ òà ñëîâà ï³äòðèìêè ð³ä-
íèì çàãèáëèõ òà âñüîìó ïîëüñüêîìó íàðî-

äó”,— ñêàçàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
ßíóêîâè÷.

Â³í çðîáèâ çàïèñ ó Êíèç³ ñêîðáîòè, ùî
âèñòàâëåíî ó ïîñîëüñòâ³ Ïîëüù³. Ñï³â÷óò-
òÿ ó Êíèãó ñêîðáîòè çàïèñàëè é óêðà¿í-
ñüê³ ïîë³òèêè, ä³ÿ÷³ êóëüòóðè, äóõîâåíñòâà
òà ³íø³ âèäàòí³ îñîáè. Ïðî ñâ³é ñóì êà-
æóòü ³ çâè÷àéí³ ëþäè, ÿê³ âáà÷àþòü ó Êà-
÷èíñüêîìó “ïðîñòî äðóãà”.

“ß ùèðî ñï³â÷óâàþ ïîëÿêàì, áî äëÿ íèõ
öå íåïîïðàâíà âòðàòà ³ âåëèêå ãîðå. Çàãè-
íóëà åë³òà, ÿêà çðîáèëà Ïîëüùó ïðîöâ³òà-
þ÷îþ êðà¿íîþ. Äëÿ íàñ öå íå ìåíøà âòðà-
òà, áî Óêðà¿íà âòðàòèëà ñïðàâæíüîãî äðó-
ãà, ÿêèé çàâæäè â ªâðîï³ â³äñòîþâàâ íà-
ø³ ³íòåðåñè. Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ íàøèõ
ïîë³òèê³â. Ìåí³ ùèðî æàëü, ³ íå ìîæó
ñòðèìàòè ñë³ç”,— ïîä³ëèëàñÿ ïåðåæèâàí-
íÿìè êèÿíêà Æàííà Ëàäèê.

Ñüîãîäí³ ó Âàðøàâ³ â³äáóäåòüñÿ ïðîùàí-
íÿ ç Ëåõîì Êà÷èíñüêèì. Ïîõîðîí ó ñóáî-
òó. Êèÿíè ìîæóòü âèñëîâèòè ñâî¿ ñï³â÷óò-
òÿ ó Êíèç³ ñêîðáîòè, ÿêà âèêëàäåíà ó Ïî-
ñîëüñòâ³ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà äî 16 êâ³òíÿ
ç 9.00 äî 21.00, 17 êâ³òíÿ — äî 15.00

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Тра едія, що спіт ала польсь ий народ, не залишила байд жими и-
ян. Уже четвертий день поспіль вони приходять до посольства Поль-
щі, аби висловити співч ття з привод за ибелі президента Леха Ка-
чинсь о о і представни ів еліти братньої держави. Біля вход до дип-
ломатично о представництва ба ато вітів та орять свіч и. Щирим
болем сповнені слова співч ття, що їх запис ють відвід вачі до Кни и
с орботи. Свій запис зробив і Президент У раїни. Кни с орботи ви-
ладено посольстві до с боти.

На зна співч ття др жній державі ияни нес ть віти до посольства Польщі
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êàáì³í ³ ìåð³ÿ 
ïðàöþâàòèìóòü ïë³÷-î-ïë³÷

Ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó
òà ÷ëåíàì êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ó ï’ÿòíèöþ ïðåä-
ñòàâèëè ïðåäñòàâíèêà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ó
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ òà ÊÌÄÀ. Íèì ñòàâ
ðàäíèê ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Ìèêîëà Á³ëîáëîöü-
êèé. Ñòîëè÷íèé ãðàäîíà÷àëüíèê ³ éîãî ïåð-
øèé çàñòóïíèê Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ñõâàëü-
íî ïîñòàâèëèñÿ äî òàêîãî äðóæíüîãî êðîêó
ç áîêó Êàáì³íó. Âîíè âèñëîâèëè ñïîä³âàí-
íÿ, ùî öå äàñòü çìîãó çíà÷íî ñêîðîòèòè äèñ-
òàíö³þ ì³æ êè¿âñüêîþ âëàäîþ òà óðÿäîì. Íà-
ãàäàºìî, ùî ç 1999-ãî äî ê³íöÿ 2005 ðîêó
Ìèêîëà Á³ëîáëîöüêèé ïðàöþâàâ ïîñëîì
Óêðà¿íè â Ðîñ³¿

Ïàâîäîê êèÿíàì 
íå çàãðîæóº

Ð³âåíü âîäè ó ïåð³îä âåñíÿíîãî ïàâîäêó, ÿê
ïðîãíîçóâàëè ôàõ³âö³, íå ñòàíîâèòü çàãðîçè
îá’ºêòàì æèòëîâî¿ òà ïðîìèñëîâî¿ çàáóäîâè
ñòîëèö³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, çã³äíî ç ïðîãíîçîì Óêðà¿íñüêîãî ã³ä-
ðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó, ìàêñèìàëüíèé
ïðèïëèâ âîäè äî Êè¿âñüêîãî âîäîñõîâèùà
ôîðìóâàòèìåòüñÿ ó ïåð³îä ³ç 15 äî 21 êâ³òíÿ.
Ñòàíîì íà 9 êâ³òíÿ ð³âåíü âîäè ó Äí³ïð³ â
ðàéîí³ ìîñòó Ìåòðî ñòàíîâèâ 91,93 ì ÁÑ
(Áàëò³éñüêî¿ ñèñòåìè), ùî íèæ÷å çà íîðìó íà
2,22 ìåòðà. Ôàõ³âö³ âñå æ ïîïåðåäæàþòü, ùî
ìîæëèâå ï³äòîïëåííÿ òåðèòîð³é, ðîçòàøîâà-
íèõ áëèçüêî äî âîäè ó ìåæàõ ñàäîâî-äà÷íî¿
çàáóäîâè (Âîñêðåñåíñüê³ ñàäè, Îñîêîðêè —
Âèøåíüêè), ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè (Êîð÷óâàòå,
ðàéîí Ï³âäåííîãî ìîñòó, Áîðòíè÷³), ó ñåëàõ
Âèøåíüêè òà Ãí³äèí Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéî-
íó. Òîìó ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå,
àáè êèÿíè íå â³ä÷óëè íåçðó÷íîñòåé ó çâ’ÿçêó
ç³ çì³íîþ ð³âíÿ âîäè. Çîêðåìà, ïðîâîäÿòü ðîç-
÷èñòêó ðóñåë ð³÷îê ³ ìåë³îðàòèâíèõ êàíàë³â,
âîäîïåðåïóñêíèõ òðóá, çëèâíèõ êàíàë³çàö³é-
íèõ ³ äðåíàæíèõ ñèñòåì

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî Äíÿ Ïåðåìîãè

Äíÿìè â ìåð³¿ ïðîâåëè çàñ³äàííÿ ç ï³äãîòîâ-
êè ì³ñòà äî ñâÿòêóâàííÿ 9 Òðàâíÿ. Î÷îëèëà
éîãî âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê. “Ãîëîâíèì çàâäàííÿì
äëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè ìàº ñòàòè ùîäåííà êîï³òêà
ðîáîòà, ïîñò³éíà ùèðà òóðáîòà òà âäÿ÷í³ñòü íà
àäðåñó êîæíîãî êè¿âñüêîãî âåòåðàíà”,— íàãî-
ëîñèëà âîíà. Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèö³, ñâÿòêó-
âàííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè íå îáìåæèòüñÿ ëèøå 9
Òðàâíÿ, àäæå çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè íèí³øí³é ð³ê â Óêðà¿í³ îãîëîøåíî ðî-
êîì âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Òî-
ìó äî â³äçíà÷åííÿ ö³º¿ ïîä³¿ ïîñòàâèëèñÿ âêðàé
â³äïîâ³äàëüíî. Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàííÿ çà-
òâåðäèëè ïðîòîêîë äîðó÷åíü íà á³ëüø í³æ ñî-
ðîê ïóíêò³â. Íàéâàæëèâ³ø³ ñòîñóâàëèñÿ ïðî-
âåäåííÿ êîíöåðòó â ïàëàö³ “Óêðà¿íà”, óðî÷èñ-
òîãî ïàðàäó, íàãîðîäæåííÿ þâ³ëåéíîþ ìåäàë-
ëþ “65 ðîê³â Ïåðåìîãè” òà ñïîðóäæåííÿ ïàì’-
ÿòíèêà òðè÷³ Ãåðîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ìàð-
øàëó àâ³àö³¿ ²âàíó Êîæåäóáó

Ì³ñòî ï³äãîòóâàëîñÿ 
äî ïîìèíàëüíèõ äí³â

Á³ëüøà ÷àñòèíà ñòîëè÷íèõ êëàäîâèù ãîòî-
âà äî ïðîâåäåííÿ ïîìèíàëüíèõ äí³â — ¿õíþ
òåðèòîð³þ ðåòåëüíî ïðèáðàíî â³ä ñì³òòÿ,
âíóòð³øí³ äîðîãè çààñôàëüòîâàíî, ïîëàìàí³
ã³ëêè âèâåçåíî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

“Íàéñêëàäí³øîþ áóëà ñèòóàö³ÿ íà òèõ êëà-
äîâèùàõ, äå ðîñòå áàãàòî äåðåâ — Ë³ñîâîìó
òà Áåðêîâöÿõ. Òîìó äî ïðèáèðàííÿ ¿õí³õ òå-
ðèòîð³é ìè äîëó÷èëè ïðàö³âíèê³â ðàéîííèõ
“Êè¿âçåëåíáóä³â”, ïðàö³âíèê³â ÊÏ “Êè¿â-
áëàãîóñòð³é” òà äîäàòêîâó ñïåö³àëüíó òåõí³-
êó. Îêð³ì òîãî, äîäàòêîâî áóëî âñòàíîâëåíî
100 ñì³òòºâèõ áàê³â. ² íàéãîëîâí³øå — çã³ä-
íî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà — äî 65-î¿ ð³÷-
íèö³ Ïåðåìîãè êîìóíàëüí³ ñëóæáè ì³ñòà íà
êîæíîìó êëàäîâèù³ ïðèáðàëè ìîãèëè
ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà âè-
ñàäèëè íà íèõ êâ³òè”,— ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ.

Ñïåö³àëüíî äî ïîìèíàëüíèõ äí³â ó Ñëóæ-
á³ äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51” â³äêðèëè
äîäàòêîâó òåëåôîííó ë³í³þ. Íà òåëåôîíàõ
÷åðãóâàòèìóòü îïåðàòîðè, ÿê³ íåãàéíî ïåðå-
äàâàòèìóòü ñêàðãè êèÿí

Íîâèé ñèìâîë Ïåðåìîãè
Êâ³òêîâèé ãîäèííèê ïîá’º ñâ³òîâèé ðåêîðä

Çàêîðäîíí³ òóðèñòè÷í³ ô³ð-
ìè â êàðòàõ äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â
ñåðåä íàéö³êàâ³øèõ ì³ñöü Êè-
ºâà ïîçíà÷èëè Çîëîò³ Âîðîòà,
Ñîô³þ Êè¿âñüêó ³... êâ³òêîâèé
ãîäèííèê. Öüîãîð³÷ â³í ñòàíå
ñèìâîëîì ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ
Ïåðåìîãè.

ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”,
êâ³òêîâèé ãîäèííèê ìàòèìå
âèãëÿä îðäåíà Ïåðåìîãè. “Öå
äóæå âäàëà ³äåÿ. ×àñ ïàì’ÿòà-
òè Ïåðåìîãó, ÿêà ïðîéøëà
êð³çü ÷àñ”,— êàæå âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé. Îð-
äåí Ïåðåìîãè ñâîãî ÷àñó áóâ
íàéâèùîþ â³éñüêîâîþ íàãî-
ðîäîþ. Éîãî êàâàëåðàìè ñòà-
ëè ëèøå 17 îñ³á. Â³äçíàêó âè-
ãîòîâëÿëè ç ïëàòèíè, ïðèêðà-
øàëè ðóá³íàìè òà ä³àìàíòàìè.

Àáè â³äòâîðèòè óâåñü öåé
“øèê” ó êâ³òêîâîìó ãîäèííè-
êó, éîãî äîâåëîñÿ çíà÷íî óñ-
êëàäíèòè ïîð³âíÿíî ç ïîïå-
ðåäí³ì. Òåïåð ãîäèííèê ÿâëÿ-
òèìå ñîáîþ íå ïðîñòî êâ³òè,
âèñàäæåí³ ó ́ ðóíò, à ö³ëèé íà-
á³ð êîíñòðóêö³é — ñïåö³àëüíî
âèãîòîâëåí³ ïîñóäèíè äëÿ êâ³-
ò³â, ìåòàëåâèé êàðêàñ, ñêëàä-
íà ñèñòåìà îñâ³òëåííÿ.

“Òåõíîëîã³ÿ çàãàëîì ñêëàä-
í³øà. Öÿ êîíñòðóêö³ÿ çìîæå
ïðîñëóæèòè íå îäèí ð³ê”,—
ïîÿñíþº ïàí Äîáðóöüêèé. Ó
ï’ÿòíèöþ ïîñàäîâåöü â³äâ³äàâ
²íñòèòóò êîìïîçèö³éíèõ ìà-
òåð³àë³â, ùî ãîòóº âñ³ åëåìåí-
òè ãîäèííèêà.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ ðîáîòà
òðèâàº ïîâíèì õîäîì. Ñêëî-
ïëàñòèêîâèõ åëåìåíò³â óæå
â³äëèòî ïîíàä 60: 12 — äëÿ
âëàñíå öèôð òà 48 ñïåö³àëüíèõ
ôîðì — äëÿ êâ³ò³â. ª åëåìåí-
òè äåêîðó, ïîâåðõíÿ ÿêèõ
çðîáëåíà ç îðãñêëà ³ ï³äñâ³÷ó-
âàòèìåòüñÿ çñåðåäèíè.

“Òàêà òåõíîëîã³ÿ çðîáèòü
ãîäèííèê ñò³éêèì, àäæå áåç
öüîãî êàðêàñó êâ³òè ³ ñàì
´ðóíò ìîæóòü ñïîâçòè, òèì ïà-
÷å íà òàêîìó äîñèòü êðóòîìó
ñõèë³”,— ïîÿñíèëà äèðåêòîð
²íñòèòóòó êîìïîçèö³éíèõ ìà-
òåð³àë³â Îëüãà Âèñîâåíü. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ñêëîïëàñòèêîâ³ äå-
òàë³ íå ïñóþòüñÿ ó ´ðóíò³, òîæ
ìîæóòü ñëóæèòè ðîêàìè. Ïðè
öüîìó çîáðàæåííÿ êâ³òàìè
ìîæíà âàð³þâàòè. Ãîëîâíå,
ùîá öåíòðàëüíîþ ô³ãóðîþ ëè-
øàëîñÿ êîëî. Êîíñòðóêö³ÿ ìàº
áóòè ãîòîâà äî 30 êâ³òíÿ.

Ìàéñòðè ïåðåâ³ðèëè òàêîæ ³
ãîäèííèêîâèé ìåõàí³çì, ÿêèé
ðóõàòèìå 15-ìåòðîâ³ ñòð³ëêè.
Â³í ïðàöþº áåçïåðåá³éíî.

Ñàì öèôåðáëàò ãîäèííèêà
ìàòèìå ðàä³óñ 15,5 ìåòðà. Óñÿ
ô³ãóðà ñÿãàòèìå ïîíàä 18 ìåò-
ð³â. ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”,
ç áîê³â â³ä îðäåíà ïðîñòÿãíåòü-
ñÿ âèêëàäåíà êâ³òàìè ãåîðã³¿â-
ñüêà ñòð³÷êà. Íà âñþ êîìïîçè-
ö³þ âèòðàòÿòü 35 òèñÿ÷ êâ³òîê.
Òà îñê³ëüêè êâ³òè ïåðåñàäæó-
âàòèìóòü ÷îòèðè ðàçè ïðîòÿ-
ãîì âåñíè — îñåí³, çàãàëîì ãî-

äèííèê óì³ñòèòü ïðèáëèçíî äî
140 òèñÿ÷ ðîñëèí. ×àñîì³ð ìà-
òèìå 12 âåëèêèõ ï³äñâ³÷åíü
öèôð òà ê³ëüêà òèñÿ÷ ñâ³òëî-
ä³îäíèõ åëåìåíò³â äëÿ ³ì³òàö³¿
ä³àìàíò³â íà îðäåí³.

Êâ³òêîâó ãîðä³ñòü Êèºâà
öüîãîð³÷ ïèëüíî îáåð³ãàòè-
ìóòü. “Ìè ïîñèëèìî îõîðîíó,
áóäå ö³ëîäîáîâå â³äåîñïîñòå-
ðåæåííÿ. Äëÿ îõî÷èõ ñôîòî-
ãðàôóâàòèñÿ íà òë³ êâ³òêîâîãî
âèòâîðó îáëàøòóþòü ñïåö³àëü-
íèé ì³ñòîê”,— ï³äñóìóâàâ
²ãîð Äîáðóöüêèé
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Øóëÿâñüêèé øëÿõîïðîâ³ä
ðåêîíñòðóþþòü â÷àñíî
Ì³ñüêà òà ðàéîííà âëàäà îáãîâîðèëè ðîáîòè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ш лявсь ий шляхопровід давно
вже нажив недобр слав серед
водіїв через постійні затори. Ре-
онстр ювати йо о збираються
до 2012 ро . Під отовлено всі
розрах н и і плани. Почато ро-
біт затя ється через неприй-
няття бюджет і, відповідно, не-
виділені ошти, а та ож двох
автозаправо , я і поб довано
пра тично під мостом. Проте
місь а влада запевняє, що най-
ближчим часом проблем б де
розв’язано і роботи на мост
б де завершено в стро .

“Ìîíòàæ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè â ðàéîí³
Øóëÿâñüêîãî ìîñòó ìîæíà ïðîâàäèòè õ³-
áà ùî ç âåðòîëüîò³â,— çàÿâèâ íà åêñòðå-
í³é íàðàä³ ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéàä-

ì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñèäîðîâ. — Êóäè, íà-
ïðèêëàä, ñòàâèòè êðàí, ÿêùî òàì áóäó-
þòü çàïðàâêè?”

Ó ï’ÿòíèöþ â ðàéîí³ ïðîâåëè åêñòðå-
íå çàñ³äàííÿ ç ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ìîñòó. Ïåðåøêîäîþ äëÿ âåäåííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò ñòàëè äâ³ ÀÇÑ, ùî áóäóþòü
ïðàêòè÷íî ï³ä ìîñòîì. Íåùîäàâíî òàêà
ñàìà ïðîáëåìà ãàëüìóâàëà áóä³âíèöòâî
âîêçàëüíîãî êîìïëåêñó íà Êàðàâàºâèõ äà-
÷àõ 2 ðîêè.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íå ïîãîäèâøè ç ðàéî-
íîì, äîçâîëè ï³äïðèºìöÿì âèäàëè ùå çà
êîëèøíüîãî ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åí-
êà. Îêð³ì ðàéîííèõ ñëóæá, äîçâîëó íà
çàïðàâêè íå áà÷èëè òàêîæ ³ äîðîæí³
ñëóæáè, çîêðåìà “Êè¿âàâòîäîð”.

“ßêáè â íàñ íå áóëî äîêóìåíò³â, íàâ³òü
îãîðîæ³ íà ì³ñö³ áóä³âíèöòâà íå ç’ÿâèëî-
ñÿ á”,— ïåðåêîíóº ïðåäñòàâíèê çàìîâ-
íèêà ÀÇÑ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Ðîñ-
óêðåíåðãî” Ðîìàí Êàðïåíêî.

Ðîçâ’ÿçàòè ìàéæå êîíôë³êòíó ñèòó-
àö³þ âçÿëàñÿ ì³ñüêà âëàäà. “Ïðîåêò ðå-
êîíñòðóêö³¿ Øóëÿâñüêîãî øëÿõîïðîâî-
äó áóëî ðîçðîáëåíî ï³çí³øå, í³æ ïîäà-

âàëè äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî çàïðà-
âîê,— ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó êàäàñ-
òðó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ ³ àðõ³òåêòóðè ÊÌÄÀ Àíòîí ×îðíèé.
Àëå öå, çà éîãî ñëîâàìè, íå îçíà÷àº, ùî
ì³ñòî íå ìàº ïðàâà âíîñèòè êîðåêòèâè.
Òèì á³ëüøå â öüîìó âèïàäêó, êîëè
éäåòüñÿ ïðî ñòðàòåã³÷íèé äëÿ ñòîëèö³
îá’ºêò.

“Íà öüîìó åòàï³ áóä³âíèöòâî çàïðàâîê
ìè ïðèçóïèíèìî. ² äîîïðàöþºìî ç çà-
ìîâíèêîì äîêóìåíòàö³þ òàê, ùîá îáèä-
â³ ñòîðîíè çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåíèìè, à
òåðì³íè ðîá³ò íà ìîñòó íå çðóøóâàëè-
ñÿ”,— ï³äñóìóâàâ ïàí ×îðíèé.

Çà äàíèìè ðàéîíó, ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà
ïåðåäáà÷åíî â³äñåëèòè 28 ïðèâàòíèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ. Ãîñòðèì º ïèòàííÿ ô³íàíñó-
âàííÿ ïðîåêòó. Ç ÷îòèðüîõ ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, ÿê³ çàïëàíîâàíî íà íèí³øí³é ð³ê,
íå âèä³ëåíî ïîêè ùî í³ êîï³éêè, ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü áþäæåòó. Çàãàëüíà éîãî âàð-
ò³ñòü, çã³äíî ç êîøòîðèñîì, ñòàíîâèòü 
10 ìëí ãðí. Íàãàäàºìî, ùî Øóëÿâñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä ïëàíóþòü ðåêîíñòðóþâàòè
äî ªâðî-2012
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Ви он вач обовяз ів заст пни а олови КМДА І ор Добр ць ий по азав
сі техноло ічні новин и, я і ви ористають під час монтаж віт ово о
одинни а

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п'ятниці ви он вач обов'яз ів заст пни а
олови КМДА І ор Добр ць ий перевірив отов-
ність спеціальної онстр ції для віт ово о один-
ни а, я ий встановлять біля майдан Незалежно-
сті. Цьо о раз циферблат матиме ви ляд ордена
Перемо и і стане мало не національним симво-
лом відзначення 65-річниці роз ром фашист-
сь их за арбни ів. Аби віт овий витвір на ад вав
свій роз ішний прототип, рім 35 тисяч віто ,
йо о оформлять іль ома тисячами світлодіодів.
Спеціальна онстр ція неможливить сповзання
об'є та схилом і зможе трим вати йо о ро ами.
Монтаж розпочн ть напри інці вітня.
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Весняний двомісячни з бла о-
строю нарешті дійшов і до най-
бр днішо о, за данними місь о о
сall-центр "15-51", район —
Святошинсь о о. Аби не пасти
задніх, місцеві чиновни и аж ть,
що а тивно впоряд ов ватим ть
підзвітні території. У п'ятницю в
районі провели рейд з перевір и
прибирання. На об'їзд запросили
і ж рналістів "Хрещати а". Ко-
респонденти пере оналися, що
чистот та и наводять, але до
абсолютно о поряд ще дале о.
Проблемними лишаються при-
ватний се тор, території біля іо-
с ів та входи до станцій метро-
політен .

“À öå ùî çà ñì³òòÿ? ×èÿ òåðèòîð³ÿ? Ùîá
íåãàéíî öüîãî íåïîòðåáó òóò íå áóëî!” —
êîìàíäóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Ïåòðî Ö³íèê. Ó ï’ÿòíèöþ â³í ðàçîì ç êå-
ð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ ñëóæá ðàéîíó
çä³éñíèâ îá’¿çä ï³äçâ³òíèõ òåðèòîð³é. ×è-
íîâíèêè ïåðåâ³ðÿëè, ÿê òðèâàº âåñíÿíèé
äâîì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ: äå ïðèáðàíî,
à äå çàâàëè ñì³òòÿ ³ äîñ³ ïñóþòü âèãëÿä
ðàéîíó òà ðåïóòàö³þ éîãî î÷³ëüíèêà. ̄ õ íà
âëàñí³ î÷³ áà÷èëè ³ æóðíàë³ñòè “Õðåùàòè-
êà”, ÿêèõ íà îá’¿çä òàêîæ çàïðîñèëè.

×èíîâíèêè îäðàçó çàïåâíèëè êîðåñïîí-
äåíò³â, ùî íàðàäà ðîáî÷à, à íå ïîêàçîâèé
ðåéä äëÿ êîðåñïîíäåíò³â. “Òàê³ ïåðåâ³ðêè
ìè ïðîâîäèìî ùîï’ÿòíèö³”, — ïîñï³øèâ
ïîâ³äîìèòè ïàí Ö³íèê. Îá’¿æäæàëè íå ëè-
øå öåíòðàëüí³ òåðèòîð³¿, à é â³ääàëåí³ êó-
òî÷êè ðàéîíó. Çîêðåìà ïîáóâàëè â ïðèâàò-
íîìó ñåêòîð³ íà âóëèö³ Âàñèëÿ Êó÷åðà, äå
êîíòðîëþâàòè ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ óêðàé
ñêëàäíî. Òóò ìåøêàíö³ áåçäóìíî âèêèäà-
þòü íåïîòð³á ïðîñòî íà âóëèöþ, óòâîðþþ-
òüñÿ ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà.

Çàãàëîì ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà-
ë³÷óºòüñÿ ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ïðèâàòíèõ áó-
äèíê³â, äå ïðîæèâàº ìàéæå 12 000 êèÿí.
“ª áàãàòî ïèòàíü ç óòðèìàííÿ ïðèâàòíî¿
çàáóäîâè. ² ¿õ í³ â ñòîëèö³, í³ â äåðæàâ³ íå
âèð³øåíî. Â çàêîí³ ïðî ïîâîäæåííÿ ç
òâåðäèìè ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè, íà æàëü,
íå âêàçàíî, ùî ìåøêàíåöü ïîâèíåí óêëà-
äàòè ÿê³ñü óãîäè ïðî âèâåçåííÿ íåïîòðå-

áó”, — ïîÿñíþº äèðåêòîð Äèðåêö³¿ ç óò-
ðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Âîëîäè-
ìèð Øîâêîïëÿñ. Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³
ìåøêàíö³ âèìàãàþòü, ùîá ¿õíº ñì³òòÿ âè-
âîçèëè, àëå ïëàòèòè çà öå íå õî÷óòü ³ êî-
ï³éêè. Íå÷óïàð ó ðàéîí³ ðåãóëÿðíî âèñòå-
æóþòü ³ êàðàþòü.

“Ìè çä³éñíþºìî ðåéäè, ô³êñóºìî íà ôî-
òîïë³âêó òèõ, õòî âèêèäàº ñì³òòÿ ïðîñòî íà
âóëèöþ ³ ñêëàäàºìî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðî-
òîêîëè. Ìàêñèìàëüíèé øòðàô ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ ñòàíîâèòü äî 1770 ãðèâåíü”, — ðîç-
ïîâ³â ïàí Øîâêîïëÿñ.

Ñõîæà ñèòóàö³ÿ ³ ç âëàñíèêàìè ãàðàæ³â.
Âîíè òàêîæ íå õî÷óòü âåçòè äàëåêî ñâî¿õ
â³äõîä³â, à ïî-ñâèíñüêè âèêèäàþòü íà âó-
ëèöþ. Ïàí Ö³íèê òóò æå äàâ äîðó÷åííÿ óñå
ïðèáðàòè. “Îòàê äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè:
âîíè ñì³òÿòü, à ìè ïðèáèðàºìî”, — ç³-
òõíóâ ÷èíîâíèê. Òðîõè äàë³, ïîáëèçó Ìè-
õàéë³âñüêîãî êëàäîâèùà, ÷åðâîí³òè î÷³ëü-
íèê³â ðàéîíó çìóñèëî ÷èìàëå ñì³òòºçâàëè-

ùå. ×èíîâíèêè ïîîá³öÿëè, ùî âæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì éîãî ë³êâ³äóþòü.

Á³ëÿ ðèíêó “Äí³ïðî” àâòîìîá³ë³â ïðè-
ïàðêîâàíî — í³ ïðîéòè, í³ ïðî¿õàòè. À ïî-
ðó÷, “ÿê çàâåäåíî” â ëþäíèõ ì³ñöÿõ, ðîç-
êèäàíå ñì³òòÿ. Êîìóíàëüíèêè ñêàðæàòüñÿ,
ùî òàêà ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ìàéæå ö³-
ëèé äåíü. Öå óíåìîæëèâëþº ï³ä’¿çä ïðè-
áèðàëüíî¿ òåõí³êè. “Òóò ìè ìîæåìî ò³ëü-
êè ç ïðàö³âíèêàìè ÄÀ² ïðèáèðàòè”, — ïî-
ÿñíþþòü ðîáî÷³. Ïåòðî Ö³íèê ðîçâ’ÿçàâ
ïðîáëåìó êàòåãîðè÷íî. “Òðåáà âèêëèêàòè
êåð³âíèêà ðèíêó ³ äàòè ïðèïèñ. ßêùî íå
ðîçáåðåòüñÿ — øòðàô îäèí ðàç, äðóãèé, òî-
ä³ é íàâåäåìî ëàä”, — íàêàçàâ â³í.

Îêð³ì àâòîëþáèòåë³â, ïîì³òíî çàõàðàùó-
þòü ðàéîí ³ ï³äïðèºìö³. Ìàëî òîãî, ùî
ê³îñêè ç’ÿâëÿþòüñÿ ÿê ãðèáè ï³ñëÿ äîùó,
ñïîòâîðþþ÷è âèãëÿä ì³ñòà, ¿õí³ âëàñíèêè
ùå é çàáðóäíþþòü ïðèëåãëó òåðèòîð³þ.
Á³ëüø³ñòü òîðãîâö³â íå ñïðîìîãëèñÿ ïî-
ñòàâèòè á³ëÿ ñâî¿õ ê³îñê³â óðíè äëÿ ñì³òòÿ.
×èíîâíèêè ñêàðæàòüñÿ, ùî æîäíèì ÷è-

íîì íà íèõ íå ìîæóòü âïëèíóòè. ×àñòåíü-
êî ïîâíèìè áà÷èëè ³ óðíè íà çóïèíêàõ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Âèíó ïåðåêèíó-
ëè íà òèõ-òàêè ï³äïðèºìö³â, ìîâëÿâ, íå
ìàþòü âëàñíèõ, òîæ ³ âèêèäàþòü íåïîòð³á.

Çà¿õàëè ³íñïåêòîðè ðàçîì ³ç æóðíàë³ñòà-
ìè ³ íà Áðàòñüêå êëàäîâèùå. Äî ïîìè-
íàëüíèõ äí³â öâèíòàð âïîðÿäêóâàëè. ×èñ-
òî òàêîæ íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ. Ïðèºì-
íî áóëî áà÷èòè êîìóíàëüíèê³â, ùî çàâçÿ-
òî ïðèáèðàëè íà âóëèöÿõ òà ó ñêâåðàõ.

“Öåíòðàëüí³ òåðèòîð³¿ ðàéîíó âæå ÷èñ-
ò³, òåïåð â³çüìåìîñÿ çà äðóãîðÿäí³”, — ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð ÊÏ ÓÇÍ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó Â’ÿ÷åñëàâ Ãð³í÷åíêî. ª íàä³ÿ, ùî
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí ïîçáóäåòüñÿ òàâðà
íàéã³ðøîãî â ñòîëèö³. À ïîêè ùî éîãî
ìåøêàíö³ ïðîäîâæóþòü âèÿâëÿòè êóïè
ñì³òòÿ òà ïîâ³äîìëÿòè ïðî íèõ äî ì³ñüêî-
ãî ñall-öåíòðó. Çà îñòàíí³õ ï³âòîðà òèæí³
íàä³éøëî äâàäöÿòü ø³ñòü ñêàðã. Íàéá³ëü-
øå ñâÿòîøèíöÿì äîøêóëÿº íåïîòð³á á³ëÿ
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Íàéã³ðøèé îá³öÿº âèïðàâèòèñÿ

У приватном се торі роботи святошинсь их ом нальни ів найбільше — ияни ви идають непотріб пра тично під власними заборами

Смітни и біля вход до cтанції метро "Святошин" "традиційно" завалені сповнаВистачає роботи в районі й з ремонт о орож та мереж
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про заходи щодо підготовки та проведення поминальних
днів на міських кладовищах

Розпорядження № 200 від 30 березня 2010 року

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою своєчасної під�
готовки і забезпечення належних умов для відвідування міських кладовищ під час проведення поминаль�
них днів з 11 до 14 квітня та 9 травня 2010 року:

1. Затвердити заходи Головного управління ритуальних
послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо підготовки та прове#
дення поминальних днів на міських кладовищах, що додаю#
ться.

2. Головному управлінню ритуальних послуг виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) забезпечити виконання заходів щодо під#
готовки та проведення поминальних днів на міських кладо#
вищах в обсягах, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен#
ня.

3. Комунальному підприємству "Київпастранс", комуналь#
ній службі перевезень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи#
ти організацію роботи необхідної кількості рухомого складу
для перевезення пасажирів в поминальні дні до кладовищ
згідно з додатком. Для проїзду в автобусах транспортних під#
приємств комунальної власності територіальної громади міс#
та, що працюватимуть в поминальні дні на перевезенні па#
сажирів в експресному режимі до міських кладовищ, в то#
му числі до Північного і Південного (згідно з додатком),
встановити тариф на проїзд в розмірі, встановленому для
міських автобусних маршрутів загального користування в
звичайному режимі за одну поїздку.

4. Головному управлінню транспорту виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації), комунальному підприємству "Київпастранс", ко#
мунальній службі перевезень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), ко#
мунальному підприємству "Київський метрополітен" органі#
зувати чергування відповідальних осіб в місцях масового
скупчення пасажирів для коригування роботи транспорту в
залежності від пасажиропотоку.

5. Дозволити перевізникам усіх форм власності здійсню#
вати в поминальні дні перевезення пасажирів до кладовищ
за умови стягнення плати за проїзд лише в одному напрям#
ку в розмірі не більше 2,5 грн, попередньо узгодивши ці
маршрути з Головним управлінням транспорту виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації).

6. Головному управлінню ритуальних послуг виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації), Головному управлінню з питань над#

звичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації) та Київсько#
му комунальному об'єднанню зеленого будівництва та екс#
плуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" в поми#
нальні дні посилити контроль за дотриманням протипо#
жежної безпеки на міських кладовищах і прилеглих до них
територіях.

7. Звернутися до Головного управління МВС України в м.
Києві разом з районними в м. Києві державними адмініс#
траціями стосовно забезпечення громадського порядку і
безперебійного руху міського пасажирського транспорту по#
близу розташування міських кладовищ з початку та до за#
кінчення перевезення пасажирів, у тому числі Південного та
Північного кладовищ. Заборонити 11 квітня 2010 року пар#
кування автотранспорту на вул. Електротехнічній та заїзд на
вул. Крайню транспортних засобів, крім автобусів великої
місткості та спецтранспорту.

8. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з метою уникнення аварійних си#
туацій та забезпечення безперебійного руху пасажирсько#
го транспорту рекомендувати відмінити 11 квітня 2010 ро#
ку роботу ринків "Троєщина", "Фермер", ринків біля ст. м.
Петрівка ("Речовий", "Книжковий", "Господарський").

9. Головному управлінню охорони здоров'я та медично#
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити в по#
минальні дні постійне чергування бригад швидкої медичної
допомоги на Південному, Північному, Лісовому, Байковому
та Міському кладовищах.

10. Головному управлінню ритуальних послуг виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) надати необхідні приміщення для бригад
швидкої медичної допомоги на кладовищах, зазначених у п.
9 цього розпорядження.

11. Заступнику голови Київської міської державної адмі#
ністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах ма#
сової інформації змісту цього розпорядження.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження по#
класти на заступника голови Київської міської державної ад#
міністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

Про встановлення тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій 

та внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31.08.2009 № 978
Розпорядження № 173 від 24 березня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій",
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами і доповненнями), на�
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 "Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні бу�
динків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово�комунальному госпо�
дарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для робітників
і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду" з метою упорядкування нормативно�
правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) що�
до запровадження тарифів на житлово�комунальні послуги в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій, які надаються житло#
во#експлуатаційними організаціями комунальної форми
власності по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження вилу#
чити позиції N № 134, 152, 165, 178, 228, 240, 268, 359,

361, 363, 367, 3773 з Тарифів на послуги з утримання бу#
динків і споруд та прибудинкових територій для житлово#
експлуатаційних організацій комунальної форми власності
затверджених розпорядженням виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) від 31.08.2009 № 978 "Про встановлення тарифів на

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій".

3. Першому заступникові голови Київської міської держав#
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен#
ня в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 24.03.2010 року № 173

Тарифи
На послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

для житлово'експлуатаційних організацій 
комунальної форми власності

Житлово-
е спл атаційна
ор анізація

Назва в лиці
(б львар , пров л ,
проспе т , площі,

звоз та ін..)

1 2 3 4 5 6 7 8

Голосіївсь ий район

1 1 1 КП "ЖЕО-105" в л. Червоноармійсь а 24 2,57 1,57

2 2 1 КП "ЖЕО-105" в л. Червоноармійсь а 48 2,25 1,32

3 3 1 КП "ЖЕО-105" в л. Горь о о 3 1,54 1,06

4 4 1 КП "ЖЕО-105" в л. Горь о о 12 1,90 1,32

5 5 1 КП "ЖЕО-105" в л. Са са ансь о о 42 2,46 1,36

6 6 1 КП "ЖЕО-105" в л. Са са ансь о о 78А 1,29 1,29

7 7 1 КП "ЖЕО-105" в л. Толсто о Льва 27 1,94 1,94

8 8 1 КП "ЖЕО-107" в л. Са са ансь о о 79 1,96 1,42

9 9 1 КП "ЖЕО-107" в л. Са са ансь о о 85 1,83 1,24

10 10 1 КП "ЖЕО-107" в л. Са са ансь о о 89А 1,28 1,28

11 11 1 КП "ЖЕО-107" в л. Са са ансь о о 101 2,11 1,80

Печерсь ий район

12 1 6 КП
"Лип ижитлосервіс"

в л. Різниць а 6 1,48 1,48
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Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт одного
квартирного засобу обліку холодної або гарячої води на 1кв.м

загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн)

У квартирах, обладнаних одним лічильником 0,03
У квартирах, обладнаних двома лічильниками 0,06
У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 0,12

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про погодження тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій 

та внесення змін до розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської 

державноїадміністрації) від 30.06.2009 № 760, 
від 31.08.2009 № 979, від 30.11.2009 № 1334

Розпорядження № 190 від 30 березня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — міс�
то�герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької
діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових
територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового
договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами і
доповненнями), наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
05.09.2001 № 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємниць�
кої діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України
по житлово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження типових норм часу та
норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фон�
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ду" з метою упорядкування нормативно�правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово�комунальні послуги
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для житлово#будівель#
них кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартир#
них будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків,
уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків,
що додаються.

2. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження:
вилучити позиції № № 5, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 82 з Та#

рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу#
динкових територій для житлово#будівельних кооперативів,
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ін#
ших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ни#
ми осіб або управителів жилих будинків погоджених розпо#
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760
"Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

вилучити позиції № № 685, 766, 795, 905 з Тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій для житлово#будівельних кооперативів, об'єд#
нань співвласників багатоквартирних будинків та інших
балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків погоджених розпо#

рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) від 31.08.2009
№ 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі зміна#
ми);

вилучити позиції № № 10, 11, 12, 13, 14, 15 з Тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко#
вих територій для житлово#будівельних кооперативів, об'#
єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших
балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків погоджених розпоря#
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) від 30.11.2009 № 1334
"Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій".

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі#
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30 березня 2010 року № 190

Тарифи 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

для житлово'будівельних кооперативів, об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих 

будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків

Назва житлово-б дівельно о
ооператив , об'єднання

співвласни ів
ба ато вартирних б дин ів
та інших балансо трим вачів

жилих б дин ів,
повноважених ними осіб
або правителів жилих

б дин ів

Назва в лиці
(б львар ,
пров л ,
проспе т ,

площі, звоз
та ін.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Голосіївсь ий район

1 1 1 ОСББ "Червонопрапорна 42" в л.
Червонопрапорна

42 2,39 2,39

2 2 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л. Крейсера
"Аврора"

1-1 1,83 1,45

3 3 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л. Лятошинсь о о
Композитора

26-а 1,92 1,49

4 4 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л. Лятошинсь о о
Композитора

26-б 1,97 1,36

5 5 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л. Смолича Юрія 6-а 1,96 1,61

6 6 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л. Я бовсь о о
Маршала

2-б 1,77 1,38

7 7 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л. Я бовсь о о
Маршала

9 1,92 1,39

Деснянсь ий район

8 1 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне правління

Війсь ове містеч о
№161

1 1,32 1,32

9 2 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне правління

Війсь ове містеч о
№161

6 1,69 1,69

10 3 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне правління

Війсь ове містеч о
№161

7 1,37 1,37

11 4 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне правління

Війсь ове містеч о
№161

25 2,98 2,98

12 5 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне правління

Війсь ове містеч о
№161

26 3,03 3,03

13 6 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне правління

Війсь ове містеч о
№161

27 3,10 3,10

Святошинсь ий район

14 1 8 ЖБК "Дніпро" б льв. Кольцова 18 2,45 2

15 2 8 ЖБК "Ювілейний-3" просп. Корольова
А адемі а

14 (під. 3,
4, 5)

2,21 1,69

Солом'янсь ий район

16 1 9 ЖБК "Жовтень" в л. Єревансь а 14-в 1,48 1,48

17 2 9 ЖБК "У раїна" в л. Ф чи а Юлі са 8 2,05 1,82

Шевчен івсь ий район

18 1 10 ОСББ “Івана Фран а, 4” в л. Фран а Івана 4 6,38 6,38
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Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт одного
квартирного засобу обліку холодної або гарячої води на 1 кв.м

загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн)

У квартирах, обладнаних одним лічильником 0,03
У квартирах, обладнаних двома лічильниками 0,06
У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 0,12

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 08.02.2007 № 111

Розпорядження № 189 від 30 березня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні", “Про столицю України — місто�
герой Київ", “Про теплопостачання", з метою приведення актів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до чинного законодавства України, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 08.02.2007 № 111 “Про за#
твердження тарифів на теплову енергію" виключивши
пункти 3 та 8.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмініс#
трації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

Голова Л. Черновець ий

Про спорудження пам'ятника 
Кожедубу Івану Микитовичу у м. Києві

Розпорядження № 188 від 29 березня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України —
місто�герой Київ", "Про охорону культурної спадщини", на виконання постанов Верховної Ради Укра�
їни від 13.01.2009 № 842� VI "Про відзначення 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та звіль�

1. Спорудити до 09.05.2010 пам'ятник Герою Радянсько#
го Союзу Кожедубу Івану Микитовичу (далі — пам'ятник), за
пропозицією голови Державного комітету України у справах
ветеранів І. Плосконоса від 28.10.2009 № 1995/01/2#09, у
парку Вічної Слави у Печерському районі м. Києва.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у п. 1 цьо#
го розпорядження, визначити Головне управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу (Київської міської
державної адміністрації).

3. Замовнику — Головному управлінню охорони культур#
ної спадщини виконавчого органу (Київської міської держав#
ної адміністрації):

3.1. Укласти з авторським колективом — переможцем
конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника договір на
розробку проектно#кошторисної документації.

3.2. На тендерній основі визначити генеральну підрядну
організацію для виконання робіт, зазначених у п. 1 цього
розпорядження.

3.3. Одержати дозвіл центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини на виконання
зазначених робіт.

3.4. Одержати в установленому порядку в Головному
управлінні контролю за благоустроєм м. Києва виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) дозвіл, ордер на проведення робіт, зазна#
чених у пункті 1 цього розпорядження.

4. Печерській районній у м. Києві державній адміністра#
ції передбачити у бюджеті району фінансування та здійсни#
ти заходи з благоустрою парку Вічної Слави згідно із роз#
робленим проектом.

5. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених
у п. 1 цього розпорядження, буде здійснюватись за раху#
нок державного бюджету.

6. Заступнику голови Київської міської державної адмі#
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен#
ня.

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

Голова Л. Черновець ий

нення України від фашистських загарбників" і від 19.01.10 № 1810�VІ "Про відзначення 90�річчя з
дня народження тричі Героя Радянського Союзу Кожедуба Івана Микитовича", в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

Про створення міської призовної комісії по проведенню
чергового призову громадян України на строкову 

військову службу у квітні'травні 2010 року
Розпорядження № 182 від 29 березня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України
від 29.10.2009 № 879/2009 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян Укра�
їни на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2010 році", у межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Для керівництва і контролю за діяльністю районних
призовних комісій створити міську призовну комісію у та#
кому складі:

Шлапак А. В. — в. о. заступника голови Київської місь#
кої державної адміністрації, голова комісії

Байдюк О. О. — заступник військового комісара Київ#
ського міського військового комісаріату з виховної роботи,
заступник голови комісії

Ласкавенко Л. І. — спеціаліст першої категорії групи со#
ціального захисту відділу соціального забезпечення Київ#
ського міського військового комісаріату, секретар комісії

Березан В. М. — заступник начальника Головного управ#
ління МВС України в м. Києві (за згодою)

Віленський А. Б. — перший заступник генерального ди#
ректора територіального медичного об'єднання м. Києва
"Старокиївське" (за згодою)

Вітковський В. П. — голова лікарської комісії Київського
міського військового комісаріату (за згодою)

Демидов Г. М. — заступник начальника відділу з питань
мобілізаційної роботи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Шаповалов А. Ю. — помічник військового комісара Київ#
ського міського військового комісаріату з правової роботи —
начальник юридичної групи (за згодою)

Садомов В. А. — заступник начальника Головного управ#
ління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції)

Сук Л. Б. — заступник директора Київського міського цен#
тру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2. Головам районних у м. Києві державних адміністрацій:
2.1. Підвести підсумки осіннього, 2009 року, призову гро#

мадян на строкову військову службу з посадовими особа#
ми, задіяними в проведенні призову, організувати роботу із
підготовки та проведення весняного призову 2010 року.

2.2. Утворити районні призовні комісії. Направити для
роботи у військові комісаріати на період підготовки і весь
термін проведення призову технічних працівників і друка#
рок, забезпечити військкомати автомобільним транспор#
том.

2.3. Укомплектувати районні лікарські комісії лікарями#
спеціалістами, забезпечити їх медикаментами, медичним
інструментарієм і санітарно#господарським майном.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
надавати допомогу військовим комісаріатам м. Києва у про#
веденні призову громадян на строкову військову службу з
розшуку призовників, які ухиляються від призову, забезпе#
чити охорону громадського порядку на призовних дільни#
цях районних військкоматів, Київському міському збірному
пункті та на прилеглій до нього території.

4. Головному управлінню охорони здоров'я та медично#
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) забезпечити ро#
боту міської лікарської комісії з 09 березня до 12 червня 2010
року для проведення контрольного медичного огляду при#
зовників, призваних на строкову військову службу, з прове#
денням обов'язкового переліку обстежень (ВІЛ, гепатиту
"В", "С" та сифілісу) відповідно до Положення про військо#
во#лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвер#
дженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008
№ 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
17.11.2008 за № 1109/15800, громадян, які заявили про не#
згоду з результатом медичного огляду і рішенням районної
медичної комісії, та перевірки законності рішень стосовно
призовників, визнаних непридатними та тимчасово непри#
датними до військової служби за результатами призову та
приписки зі 100% охопленням, кандидатів з числа цивіль#
ної молоді для вступу до вищих військових навчальних за#
кладів Міністерства оборони України та інших військових
формувань.

Обстеження призовників у лікувальних закладах прово#
дити позачергово, безоплатно та в повному обсязі під осо#
бисту відповідальність керівників лікувальних закладів.

5. Директорові Київського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді направити у райвійськко#
мати з 01.03.2010 на весь термін підготовки та проведен#
ня призову психологів для допомоги в якісному проведен#
ні професійно#психологічного обстеження призовників.

6. Військовому комісару Київського міського військово#
го комісаріату просити директора державного підприємства
Київської філії № 1 "Концерн військторгсервіс" надати до#
помогу міському військкомату в організації роботи буфету
у приміщенні їдальні об'єднаного міського збірного пункту.
Виділити для його роботи обслуговуючий персонал та за#
безпечити необхідними продовольчими товарами, предме#
тами матеріально#технічного постачання за відповідними
заявками та оплатою.

7. Оплату витрат, пов'язаних із забезпеченням автотранс#
порту на період призову, здійснювати за рахунок асигнувань,
передбачених в міському бюджеті м. Києва на 2010 рік на
виконання заходів Програми поліпшення організації підго#
товки громадян до військової служби, приписки, призову на
строкову військову службу та військову службу за контрак#
том на 2005—2010 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 31.03.2005 № 200/2775.

8. Заступникові голови Київської міської державної ад#
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен#
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

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

Голова Л. Черновець ий
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Îëåñü ßÍ×ÓÊ: “Óêðà¿íñüêå ê³íî 
ñïðèéìàºòüñÿ â äåðæàâ³ 
ÿê ð³äê³ñíèé, íåñïîä³âàíèé ã³ñòü”
Ðåæèñåð “Ãîëîäó-33” ïðî Äí³ óêðà¿íñüêîãî ê³íî â Ïîðòóãàë³¿, 
îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íèõ ô³ëüì³â òà ñòàí íàö³îíàëüíîãî ê³íåìàòîãðàôó

— Íåùîäàâíî âàø³ ô³ëüìè ïîêàçóâàëè â
ðàìêàõ ôåñòèâàëþ Äí³ óêðà¿íñüêîãî ê³íî â
Ïîðòóãàë³¿. Ðîçêàæ³òü ïðî öåé çàõ³ä òà ÿê
ãëÿäà÷³ ñïðèéìàëè ñòð³÷êè.

— Äí³ óêðà¿íñüêîãî ê³íî òðèâàëè â Ë³-
ñàáîí³ ç 29 äî 31 áåðåçíÿ â ê³íîòåàòð³ â ñà-
ìîìó öåíòð³ ì³ñòà. Çàõ³ä îðãàí³çóâàëè ìó-
í³öèïàëüíèé óðÿä Ë³ñàáîíà, Ñï³ëêà óêðà-
¿íö³â â Ïîðòóãàë³¿ çà ï³äòðèìêè Ïîñîëü-
ñòâà Óêðà¿íè â Ïîðòóãàë³¿ òà ôîíäó Open
Ukraine. Íà ôåñòèâàë³ áóëî ïðåäñòàâëåíî
ï’ÿòü ô³ëüì³â — ïåðëèíó óêðà¿íñüêîãî ³
ñâ³òîâîãî ê³íî, ñòð³÷êó Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíî-
âà “Ò³í³ çàáóòèõ ïðåäê³â” ³ ÷îòèðè ìî¿õ
ô³ëüìè: “Ãîëîä-33”, “Íåñêîðåíèé”, “Çà-
ë³çíà ñîòíÿ”, “Âëàäèêà Àíäðåé”. Ïðèºì-
íî â³äçíà÷èòè ùèðó çàö³êàâëåí³ñòü ç áîêó
ãëÿäà÷³â — ÿê óêðà¿íö³â, òàê ³ ïîðòóãàëü-
ö³â — äî ê³íî ³ äî òèõ ³ñòîðè÷íèõ ïåð³î-
ä³â, ÿê³ âèñâ³òëþâàëèñÿ â ô³ëüìàõ. Ï³ñëÿ
êîæíîãî ïîêàçó â³äáóâàëàñÿ æâàâà äèñêó-
ñ³ÿ, ãëÿäà÷³ çàäàâàëè ïèòàííÿ. Ï³ä ê³íåöü
ôåñòèâàëþ âèíèê çàäóì çðîáèòè Äí³ óêðà-
¿íñüêîãî ê³íî â Ïîðòóãàë³¿ òðàäèö³éíèìè,
à ÿ, ç³ ñâîãî áîêó, âèñëîâèâ ïîáàæàííÿ,
ùîá ó íàñ â Êèºâ³ îðãàí³çóâàòè Äí³ ïîð-
òóãàëüñüêîãî ê³íî.

— ßê³ ô³ëüìè íà ôåñòèâàë³ íàéá³ëüøå çà-
ö³êàâèëè ãëÿäà÷³â?

— Êîæåí ô³ëüì âèêëèêàâ ³íòåðåñ. Ãî-
ëîâíå — íå áóëî áàéäóæèõ. Ô³ëüìè ñïðèé-
ìàëèñÿ ùèðî é åìîö³éíî. Öå ñòîñóºòüñÿ ³
òåìè Ãîëîäîìîðó (“Ãîëîä-33”), ³ âèçâîëü-
íèõ ðóõ³â (“Íåñêîðåíèé”, “Çàë³çíà ñîò-
íÿ”), ³ îñîáè Ìèòðîïîëèòà Óêðà¿íñüêî¿
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè Àíäðåÿ Øåï-
òèöüêîãî (“Âëàäèêà Àíäðåé”). Ïîâåðíóâ-
øèñü äî Êèºâà, âæå îòðèìàâ ê³ëüêà ëèñ-
ò³â â³ä ãëÿäà÷³â, ç ÿêèìè áóëè îñîáèñò³
äèñêóñ³¿ ³ îáãîâîðåííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é.

— ²ñòîðè÷í³ ïîä³¿, ùî ëÿãëè â îñíîâó âà-
øèõ ñòð³÷îê, ÷àñòî òëóìà÷àòü íåîäíîçíà÷-
íî. ×è íå ñïðè÷èíèëè âîíè íåãàòèâíîãî
ñïðèéíÿòòÿ?

— Íàâïàêè. Ô³ëüìè “Íåñêîðåíèé”
(ïðèñâÿ÷åíèé Ðîìàíó Øóõåâè÷ó, ãîëîâ-
íîìó êîìàíäèðó ÓÏÀ) òà “Çàë³çíà ñîò-
íÿ” (ïðî ñîòíþ ÓÏÀ) áóëî çàïðîøåíî íà
ðîñ³éñüê³ ôåñòèâàë³, çîêðåìà íà Ìîñêîâ-
ñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü òà
ôåñòèâàëü â³éñüêîâîãî ê³íî íà Ïîêë³íí³é
ãîð³. ² ÿêðàç âîíè âèêëèêàëè ó ãëÿäà÷³â
æèâèé ³íòåðåñ. Ëþäÿì áðàêóâàëî ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ò³ ïîä³¿. Âîíè çíàëè ïðî ö³ ïî-
ä³¿ ëèøå òå, ÿê ¿õ ïîäàâàëà ðàäÿíñüêà ïðî-
ïàãàíäà, ÿêà òðàäèö³éíî âèñâ³òëþâàëà ³ñ-
òîðè÷í³ ïîä³¿ â ñâîºìó ðàêóðñ³. Ïðîìî-
âèñòèì º é òîé ôàêò, ùî âñ³ ö³ ô³ëüìè
îô³ö³éíî ïðîäàþòüñÿ â Ðîñ³¿ íà DVD. Íà
ôåñòèâàë³ ïðîäþñåðñüêîãî ê³íî â ßëò³,
äå ïðèç âèçíà÷àâñÿ øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ
ãëÿäà÷³â, “Çàë³çíà ñîòíÿ” îäåðæàëà ïåð-
øèé ñïåö³àëüíèé ïðèç. Ï³ñëÿ ïîêàçó äî
ìåíå ï³äõîäèëè ðîñ³éñüê³ ãëÿäà÷³-â³äïî-
÷èâàëüíèêè ³ êàçàëè, ùî âîíè äóæå òî-
ëåðàíòíî ñòàâëÿòüñÿ äî öèõ ïîä³é, ³ ô³ëüì
ñòàâ äëÿ íèõ ïåâíèì â³äêðèòòÿì. ßêùî
ëþäè á³ëüøå çíàòèìóòü ïðàâäó ïðî ò³ ïî-
ä³¿, íà ÿê³ áóëî íàêëàäåíî òàáó, öå äàñòü
ïîçèòèâ — õòî çíàº ñâîº ìèíóëå, òîé áó-
äå àäåêâàòíî ïîâîäèòèñÿ â ñüîãîäåíí³ ³
ìàéáóòíüîìó.

— ßê îáèðàëè òåìàòèêó äëÿ ñâî¿õ ê³íî-
ô³ëüì³â?

— Òåìè ïðèõîäÿòü â ñèëó ìîº¿ îñîáèñ-
òî¿ çàö³êàâëåíîñò³. Êîëè ÿ ãîòóâàâñÿ äî
çéîìîê ïåðøîãî ô³ëüìó “Ãîëîä-33”, ìàâ
íàãîäó âèâ÷àòè àðõ³âí³ ìàòåð³àëè â Óêðà-
¿íñüêîìó ³íñòèòóò³ ïðè Ãàðâàðäñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ â ì³ñò³ Áîñòîí³, ÑØÀ. Òàì ïî-
áà÷èâ é ³íø³ ìàòåð³àëè, òàêîæ ùîäî ÓÏÀ.
ß çàâæäè òîðêàâñÿ òåì, ÿê³ ìåíå ùèðî ö³-
êàâèëè, ³ ââàæàâ, ùî âîíè áóäóòü ö³êàâè-
ìè é ³íøèì. ²ñòîðè÷íèé æàíð íèí³ º îä-
íèì ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ó ê³íåìàòîãðàô³.
Öÿ òåìàòèêà ö³êàâà ùå é òèì, ùî ê³íî äàº
íàäçâè÷àéíó çìîãó çà òåðì³í ó äâ³ ãîäèíè
äîâ³äàòèñÿ ïðî òîé ÷è ³íøèé ³ñòîðè÷íèé
ïåð³îä.

— ßê³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè íàä ³ñòîðè÷íè-
ìè ô³ëüìàìè?

— Ïåðø çà âñå, ÿ º ðåæèñåðîì õóäîæ-
íüîãî ê³íî, òîìó ò³ ÷è ³íø³ ïîä³¿ ïîêàçóþ
â³äïîâ³äíèìè çàñîáàìè — ÷åðåç äðàìàòóð-
ã³þ ñàìî¿ ³ñòîð³¿. Çâ³ñíî, äåÿê³ ìîìåíòè
áóëè íàïèñàí³ íà ðåàëüíèõ åï³çîäàõ. Î÷å-
âèäíî, â õóäîæíüîìó ê³íî ïîòð³áíî äîòðè-
ìóâàòèñÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè, à òàêîæ âêëþ-
÷àòè é òâîð÷ó ôàíòàç³þ, àäæå ìè ïîäàºìî
ñòð³÷êó âåëèê³é àóäèòîð³¿, ÿêà ìîæå áóòè
íåîá³çíàíîþ ³ç òåìîþ. Òîáòî öå ìàº áóòè
íå ïðîñòî ö³êàâà ³ñòîðè÷íà ³íôîðìàö³ÿ, à
é ïåâí³ ïåðñîíàæ³, ãåðî¿.

Ñòâîðåííÿ ô³ëüìó — öå êîëåêòèâíå ìèñ-
òåöòâî. Ìè ðåòåëüíî âèâ÷àºìî òîé ³ñòî-
ðè÷íèé ïåð³îä, êîíñóëüòóºìîñÿ ç ³ñòîðè-
êàìè, ïåðåãëÿäàºìî ìàòåð³àëè, ôîòîãðà-
ô³¿, æèâîïèñ. Êîæåí ì³é ô³ëüì âèõîäèâ
ðàç íà 4-5 ðîê³â, ³ âåñü öåé ÷àñ ÿ çàéìàâ-
ñÿ ïîøóêàìè, âèâ÷åííÿì, äîñë³äæåííÿìè.
Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî çéîìîê âàæëèâî âñå:
âèá³ð àêòîð³â, íàòóðè, ãðèìó, òåõí³÷íîãî
çàñòîñóâàííÿ, ³ íàéãîëîâí³øå — â³äòâîðè-
òè òó ³ñòîðè÷íó àòìîñôåðó áåç ôàëüø³.

Îñîáèñòî äëÿ ìåíå ê³íî — öå âåëèêå çà-
äîâîëåííÿ, îñîáëèâî â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ
ô³ëüìó. Ïðîòå íàéâàæëèâ³øèì º òå, ÿê
ñïðèéìàºòüñÿ ðîáîòà, ÷è âîíà âàðòà óâà-
ãè, ³íòåðåñó. Êîëè ÿ ïîáà÷èâ ðåàêö³þ íà
ïåðøèé ô³ëüì “Ãîëîä-33” â Óêðà¿í³ òà çà
êîðäîíîì, çðîçóì³â, ùî âàðòî áóëî â³ääà-
òè ê³ëüêà ðîê³â æèòòÿ íà ñòâîðåííÿ ñòð³÷-
êè ³ ïîðóøóâàòè öþ íàäçâè÷àéíî åìîö³é-
íó ³ òðàã³÷íó òåìó.

— Íàä ÷èì ïðàöþºòå íèí³?
— Ó ìåíå áàãàòî ïëàí³â ³ ê³ëüêà ïðîåê-

ò³â. Ïðîòå íàéá³ëüøå ìåíå çàðàç õâèëþº
ñòàí íàö³îíàëüíîãî ê³íåìàòîãðàôó. Ñïîä³-
âàþñÿ íà ð³øó÷ó ä³ÿëüí³ñòü íîâî¿ âëàäè ³
ì³í³ñòðà êóëüòóðè ùîäî ï³äòðèìêè óêðà-
¿íñüêîãî ê³íî. Ìè âñ³ îñòàíí³ì ÷àñîì æè-
ëè ëèøå îá³öÿíêàìè ³ äåêëàðàö³ÿìè. ß, íà
æàëü, é äîñ³ íå â³ä÷óâ ïîë³òèêè äåðæàâíî-
ãî ïðîòåêö³îí³çìó, ÿêà ïîâèííà áóòè. Íà-
ïðèêëàä, ó Ðîñ³¿ ê³íî ï³äòðèìóºòüñÿ äåð-
æàâîþ, ïîòóæíî ô³íàíñóºòüñÿ — ³ º ðå-
çóëüòàò.

Â Óêðà¿í³ â ê³íîòåàòðàõ ìè ïåðåâàæíî
äèâèìîñÿ àìåðèêàíñüê³ òà ðîñ³éñüê³ ô³ëü-
ìè, ÿê³ ïðèíîñÿòü ïðèáóòîê, ÷îãî íå ìîæ-
íà ñêàçàòè ïðî óêðà¿íñüêå ê³íî. Àìåðè-
êàíö³ êàæóòü, ÿêùî â ÿê³éñü êðà¿í³ º ê³-
íîòåàòðè, äå ïîêàçóþòüñÿ ¿õí³ ô³ëüìè, òî
öå âæå í³áè ¿õíº êîíñóëüñòâî.

— Ùî çàâàæàº óêðà¿íñüêèì ðåæèñåðàì
çí³ìàòè íîâ³ ñòð³÷êè?

— Ó ïåðøó ÷åðãó — â³äñóòí³ñòü ô³íàí-
ñóâàííÿ. ß ìàâ ñïîíñîð³â, ÿê³ ùèðî õî-
ò³ëè ï³äòðèìàòè òîé ÷è ³íøèé ïðîåêò,
îñê³ëüêè ñàìà òåìà áóëà ¿ì áëèçüêîþ ³
âàæëèâîþ, àëå í³êîëè âîíè íå âèìàãàëè
ïîâåðíåííÿ êîøò³â, à ïðîñòî äàðóâàëè ¿õ.
Ó íàñ, íà æàëü, íåìàº â³äïîâ³äíèõ çàêî-
í³â, ÿê³ ä³þòü íà Çàõîä³. Êîëè á³çíåñìåí
÷è áàãàòà îñîáà õî÷å ï³äòðèìàòè êóëüòóð-
íèé ïðîåêò, òî éîìó äîçâîëÿþòü ïåâíó
ñóìó çàðàõóâàòè ÿê ñïëàòó ïîäàòêó. Òîìó
íà Çàõîä³ íàáàãàòî ëåãøå çíàéòè ñïîíñî-
ð³â. À ó íàñ ñïîíñîðè äàðóþòü ãðîø³ ç
âëàñíîãî ïðèáóòêó, ÿê³ ìîãëè á âèòðàòè-
òè íà ñåáå ÷è ïîòðåáè âëàñíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà.

Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî öå ñêëàäíèé ïðî-
öåñ. Áóëî á ëåãøå, ÿêáè ìè ìàëè êîì-
ïëåêñíó êîíöåïö³þ, ÿêà ñòâîðþâàëà á âè-
ã³äí³ óìîâè äëÿ ê³íåìàòîãðàô³ñò³â ³ ñïîí-
ñîð³â. Ì³é îñòàíí³é ô³ëüì “Âëàäèêà Àí-
äðåé” íà 70 â³äñîòê³â ô³íàíñóâàâñÿ äåðæà-
âîþ (Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè) ³ íà 30 â³ä-
ñîòê³â — ñïîíñîðñüêèìè êîøòàìè. Êîëè
éøëîñÿ ïðî ê³íîïðîêàò ô³ëüìó â Óêðà¿í³,
öå âèÿâèëîñÿ ïðîáëåìîþ. Âñ³ àäì³í³ñòðà-
òîðè ê³íîòåàòð³â ñêàçàëè, ùî ìîæóòü ïî-
êàçàòè ñòð³÷êó ëèøå çà òðè ì³ñÿö³, îñê³ëü-
êè â íèõ óæå óêëàäåíî óãîäè ç ³íîçåìíè-
ìè êîìïàí³ÿìè. Íà ê³ëüê³ñòü ìàéáóòí³õ
ãëÿäà÷³â âïëèâàº ³ ê³ëüê³ñòü ê³íîêîï³é. Ðî-
ñ³éñüê³ òà àìåðèêàíñüê³ ñòð³÷êè íàäõîäÿòü
äî íàñ ó ê³ëüêîñò³ 700 —1000 ê³íîêîï³é. Íà
ì³é ô³ëüì ñïðîìîãëèñÿ íàäàòè ãðîø³ ëè-
øå íà 30 êîï³é! Íà á³ëüøå íå âèñòà÷èëî
êîøò³â. ß íå â³ðþ, ùî â íàñ íåìàº êîø-
ò³â íà ê³íåìàòîãðàô. ßêáè ñïðàâä³ áóëà ïî-
ë³òèêà äåðæàâíîãî ïðîòåêö³îí³çìó, ðîçó-
ì³ííÿ âàæëèâîñò³, òî ãðîø³ çíàéøëèñÿ á.
Äîáðå, ùî âæå óõâàëåíî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
³ ï³äïèñàíèé Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Çàêîí

“Ïðî ê³íî”. Àëå â³í ïî÷íå ä³ÿòè ëèøå ç
ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Öå äóæå ï³çíî. Çà
÷àñ â³äñóòíîñò³ íîðìàëüíîãî ô³íàíñóâàí-
íÿ ì³ñöå óêðà¿íñüêîãî ê³íî ó íàñ âæå çàé-
íÿëè ñòð³÷êè ³íøèõ êðà¿í. Ãëÿäà÷ óæå çâèê
äî öèõ ô³ëüì³â. Óêðà¿íñüêå ê³íî ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê ð³äê³ñíèé, íåñïîä³âàíèé ã³ñòü.
Öå ìîæíà ïîïðàâèòè ëèøå çà óìîâè â³ä-
ïîâ³äíîãî ñåðéîçíîãî ñòàâëåííÿ ç áîêó
äåðæàâè.

— ßêèõ êîíêðåòíèõ êðîê³â, íà âàøó äóì-
êó, íèí³ ïîòðåáóº â³ò÷èçíÿíèé ê³íåìàòîãðàô?

— Çì³íåííÿ çàêîíîäàâñòâà ³ â³äïîâ³äí³
êîøòè. Ìè ãîâîðèëè ïðî Äí³ óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî â Ïîðòóãàë³¿. Ìóí³öèïàëüíèé óðÿä
Ë³ñàáîíà ùîðîêó âèä³ëÿº íà êóëüòóðí³ ïî-
òðåáè ì³ñòà 30 ì³ëüéîí³â ºâðî. Â Óêðà¿í³
íà âåñü ê³íåìàòîãðàô ó ìèíóëîìó ðîö³ áó-
ëî âèä³ëåíî àæ 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Äî-
ñèòü ïðîìîâèñòå ïîð³âíÿííÿ.

Òàêîæ ÿ ñïîä³âàþñÿ ³ íà ï³äòðèìêó âëà-
äè Êèºâà ùîäî ê³íîñòóä³¿ ³ìåí³ Îëåêñàí-
äðà Äîâæåíêà. Óí³êàëüíà ê³íîñòóä³ÿ â ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè ìàº íàéá³ëüøèé â ªâðîï³
ïåðøèé ê³íîçí³ìàëüíèé ïàâ³ëüéîí, ³ñòî-
ð³þ, ñîòí³ âèäàòíèõ ô³ëüì³â, â³äîìèõ íà
óâåñü ñâ³ò, ïîòóæíèé òåõí³÷íèé òà òâîð÷èé
ïîòåíö³àë. Àëå ïîäàòêîâèé òèñê çàâàæàº
íîðìàëüíî ïðàöþâàòè. Íàïðèêëàä, Íàö³î-
íàëüíà ê³íîñòóä³ÿ ïëàòèòü ïîäàòîê íà çåì-
ëþ, ùî ïðîòèð³÷èòü çàêîíîäàâñòâó. Íèí³
íà ê³íîñòóä³¿ Äîâæåíêà çí³ìàþòü óñüîãî
îäèí ïðîåêò. Ìè ìàºìî ëþäåé óí³êàëüíèõ
ïðîôåñ³é ó ê³íîâèðîáíèöòâ³. ßêùî âîíè
íå ìàòèìóòü ðîáîòè, òî çàëèøàòèìóòü ñòó-
ä³þ ³ øóêàòèìóòü ³íø³ ìîæëèâîñò³ çàðîá-
ëÿòè. Ùîá ï³äòðèìàòè íàø ê³íåìàòîãðàô,
òðåáà çí³ìàòè á³ëüøå íîâèõ óêðà¿íñüêèõ
ô³ëüì³â

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Народний артист У раїни, інорежисер Олесь Янч відомий стріч а-
ми про історичні події в У раїні — “Голод-33”, “Нес орений”, “Заліз-
на сотня”, “Влади а Андрей”. Нещодавно він поверн вся з Лісабона,
де представляв раїнсь е іно порт альсь ом лядачеві. Про інте-
рес до нашо о національно о іно, робот над власними фільмами та
проблеми с часно о вітчизняно о інемато рафа він розповів “Хре-
щати ”.
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Ôðîíòìåí ãóðòó “Dðóãà Ð³êà”
Âàëåð³é Õàð÷èøèí ðîçäàâàâ
æåòîíè íà ìåòðî
Íàä³ÿ ÑÈÒÍÈ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó ï’ÿòíèöþ íà ñòàíö³¿ ìåòðî
“Òåàòðàëüíà” ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî
ëþäó. Ïðè÷èíà ïîâàæíà — ó ñâ³ò
âèéøîâ ïåðøèé íîìåð íîâî¿ áåç-
ïëàòíî¿ ³íôîðìàö³éíî-ðîçâàæàëü-
íî¿ ãàçåòè “Ìåòðî. Àô³øà”. Ó ðàì-
êàõ ïðåçåíòàö³¿ ãàçåòè, ùî ñòàíå
äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ñâîº-
ð³äíèì ïóò³âíèêîì ç â³äïî÷èíêó ³
çàâ÷àñíî ðàäèòèìå, ÿê âåñåëî òà ç
êîðèñòþ ïðîâîäèòè âèõ³äí³, êî-
ëåêòèâ ðåäàêö³¿ âëàøòóâàâ ó õîë³
ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó àâòîãðàô-
ñåñ³þ ôðîíòìåíà ãóðòó “Dðóãà Ð³-
êà” — Âàëåð³ÿ Õàð÷èøèíà. Ñï³â-
àêà çàïðîñèëè íåâèïàäêîâî: ñàìå
â³í âåñòèìå â ãàçåò³ àâòîðñüêó êî-
ëîíêó ïðî ìóçèêó.

Îêð³ì ïåðøîãî âèïóñêó ãàçåòè ç
ï³äïèñîì ñï³âàêà, ìîæíà áóëî îò-
ðèìàòè ³ ïîäàðóíîê ó âèãëÿä³ æå-
òîíà íà ìåòðî. Íàéá³ëüøå ïîòàëà-
íèëî âëàñíèö³ ï’ÿòäåñÿòîãî çà ë³-
êîì àâòîãðàôà — ¿é ìóçèêàíò ïî-
äàðóâàâ íîâèé äèñê ãóðòó òà ïðî-
¿çíèé êâèòîê íà ì³ñÿöü.

Ë³äåð “Dðóãî¿ Ð³êè” ñêàçàâ, ùî
“Ìåòðî. Àô³øà” éîìó ö³êàâà ÿê
êèÿíèíó ³ ÿê ìóçèêàíòó, êîòðîìó

º ùî ñêàçàòè ï³âì³ëüéîíó ñòîëè÷-
íèõ ÷èòà÷³â. Âàëåð³é Õàð÷èøèí
ðîçïîâ³â, ùî ìàòåð³àëè äëÿ ìóçè÷-
íî¿ êîëîíêè, îêð³ì íüîãî, ïèñàòè-
ìóòü é ³íø³ ó÷àñíèêè ãóðòó: ìóçè-
êàíòè ä³ëèòèìóòüñÿ ç ÷èòà÷àìè íå
ëèøå âëàñíèìè äóìêàìè ïðî ìèñ-
òåöòâî òà ìóçèêó, à é ïëàíàìè
“Dðóãî¿ Ð³êè” íà íàéáëèæ÷èé ÷àñ.

Êðåàòèâíèé êîëåêòèâ ðåäàê-
ö³¿ ñâîºþ ÷åðãîþ ïîîá³öÿâ, ùî
ïîâíîêîë³ðíå âèäàííÿ “Ìåòðî.
Àô³øà”, ÿêå âèõîäèòèìå ùî-
ï’ÿòíèö³ é ðîçïîâñþäæóâàòè-
ìåòüñÿ íà âñ³õ ñòàíö³ÿõ Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, çðîáèòü
â³äïî÷èíîê ãîðîäÿí ÿê³ñí³øèì
òà ð³çíîìàí³òí³øèì
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Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня старт вав Все раїн-
сь ий бла одійний прое т “З ни ою в
серці”, ініційований Бла одійним фон-
дом Влади Про аєвої “Обдаровані ді-
ти — майб тнє У раїни” та Державною
бібліоте ою У раїни для юнацтва. В
рам ах прое т заплановано оновити та
поповнити літерат рні фонди 23 облас-
них бібліоте для юнацтва і та им чином
поп ляриз вати раїнсь ниж серед
молоді. Перший омпле т отримала
Державна бібліоте а У раїни для
юнацтва.

Íèí³ äðóêîâàíà êíèæêà âòðà÷àº ïîçèö³¿ ó ðåéòèí-
ãó ïîòð³áíèõ äëÿ íàâ÷àííÿ òà â³äïî÷èíêó ðå÷åé, ïî-
ñòóïàþ÷èñü ²íòåðíåòó, êîìï’þòåðíèì ³ãðàì, æóðíà-
ëàì ³ç êîì³êñàìè. Çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü, ëèøå 20 % óêðà¿íö³â º àêòèâíèìè ÷èòà÷àìè,
à íà îäíó ëþäèíó â íàø³é êðà¿í³ ïðèïàäàº 1,2 âèäàí-
íÿ â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Ïðè öüîìó 46 % óêðà-
¿íö³â âçàãàë³ íå êóïóþòü ³ íå ÷èòàþòü êíèæîê. Åêñ-
ïåðòè ñòâåðäæóþòü: ð³÷ íå ñò³ëüêè â òîìó, ùî íàñå-
ëåííÿ âòðàòèëî ³íòåðåñ äî âëàñíå ÷èòàííÿ, à â éîãî
åëåìåíòàðí³é íåäîñòóïíîñò³. Á³ëüø³ñòü ðîäèí íå â
çìîç³ ðåãóëÿðíî êóïóâàòè êíèæêè. Òîìó äëÿ áàãàòüîõ
ëèøå á³áë³îòåêè çàëèøàþòüñÿ êóëüòóðíèì îñåðåäêîì,
äå ìîæíà âçÿòè ïîòð³áíó ë³òåðàòóðó äëÿ íàâ÷àííÿ òà
äóø³. Äóæå ãîñòðîþ º ïðîáëåìà êíèæîê äëÿ ìîëîä³.
Ó 2008 ðîö³ âèäàíî 24 òèñÿ÷³ êíèæîê, ç íèõ ëèøå 42 —
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà, à â 2009-ìó — 22 òèñÿ÷³ òà 40
â³äïîâ³äíî.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Ôîíäó Âëàäè Ïðîêàºâî¿,
ïðè÷èíîþ âòðàòè ³íòåðåñó äî ÷èòàííÿ º íàñàìïåðåä
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü êîíêóðåíò³â ó êíèæêè. Â ñó÷àñíèõ
ï³äë³òê³â ç’ÿâèëèñÿ äåñÿòêè íîâèõ çàíÿòü ³ àëüòåðíà-
òèâ: ê³íî, ²íòåðíåò, ³ãðè, òåëåáà÷åííÿ. Ùå îäèí ïðè-
êðèé ôàêò íàçâàâ äèðåêòîð Äåðæàâíî¿ á³áë³îòåêè
Óêðà¿íè äëÿ þíàöòâà Ãåîðã³é Ñàïðèê³í: “Íà ñüîãî-
äí³ á³áë³îòåêè íåçäàòí³ ñàìîñò³éíî êóïóâàòè êíèæ-

êè,— êàæå â³í.— Ïðîòÿãîì 5 ðîê³â äåðæàâà íå ïðè-
äáàëà æîäíîãî âèäàííÿ äëÿ íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè”.

Ñâ³é ñïîñ³á ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ êíèæêè ñå-
ðåä ìîëîä³, çì³öíåííÿ ³íòåðåñó äî â³ò÷èçíÿíî¿ ë³òå-
ðàòóðè çàïðîïîíóâàëà Âëàäà Ïðîêàºâà ÿê ïðåçèäåíò
òà çàñíîâíèöÿ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Îáäàðîâàí³ ä³-
òè — ìàéáóòíº Óêðà¿íè”. Ðàçîì ç Äåðæàâíîþ á³áë³î-
òåêîþ Óêðà¿íè äëÿ þíàöòâà áóëî ïðîâåäåíî àíàë³òè÷-
íå äîñë³äæåííÿ ÷èòàöüêîãî ïîïèòó þíî¿ àóäèòîð³¿,
ñôîðìîâàíî ïåðåë³ê ç 500 êíèæîê ï³çíàâàëüíî¿, åí-
öèêëîïåäè÷íî¿, ³íôîðìàö³éíî¿, õóäîæíüî¿ ë³òåðàòó-
ðè. Â ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó
“Ç êíèãîþ â ñåðö³”, ùî ñòàðòóâàâ 8 êâ³òíÿ, ùîì³ñÿ-
öÿ ôîíä ïåðåäàâàòèìå ïî êîìïëåêòó (500 ïðèì³ðíè-
ê³â) êíèæîê â îäíó ç 23 îáëàñíèõ á³áë³îòåê äëÿ þíàö-
òâà. Ïåðø³ ïðèì³ðíèêè ïåðåäàíî Äåðæàâí³é á³áë³î-
òåö³ Óêðà¿íè äëÿ þíàöòâà. Îðãàí³çàòîðè ïðîåêòó ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî äî íèõ ïðèºäíàþòüñÿ íåáàéäóæ³ ëþäè
òà á³çíåñ-ñòðóêòóðè. Çîêðåìà äî ïðîåêòó âæå äîëó÷è-
ëèñÿ Ãåííàä³é Óäîâåíêî, Ãàííà Ïðèíö, Âîëîäèìèð
Àâðàìåíêî, Îëüãà Ñóìñüêà, ²ðèíà Ñàäîâà, Ìèêîëà
Êîáçîâ, ÿê³ ïåðåäàëè äî ôîíäó ë³òåðàòóðó, çîêðåìà ³
âëàñíîãî àâòîðñòâà

ÓÂÀÃÀ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Реда ція азети “Хрещати ”

о олош є он рс

“Світ захоплень”
Для часті в он рсі надішліть розповідь про ваше за-

хоплення (хобі) і фото, що йо о ілюстр є (по можливо-
сті).
Це мож ть б ти розповіді про домашніх любленців,

оле ціон вання, вироби де оративно-при ладно о мис-
тецтва, фото раф вання, живопис, вишивання, спорт,
подорожі, вирощ вання вітів.
Щочетвер а в азеті вміщ ватим ть найці авіші роз-

повіді й фото. Автор отримає приз — вит и до іноте-
атр . Матеріали до др відбиратиме он рсна омі-
сія з ідно з “Положенням про он рс”.
Матеріали на он рс надсилайте на адрес реда ції:

01034, Київ-34, Володимирсь а, 51-б або на Е-
mail:vypusk@kmh.kiev.ua. Обов’яз ово в ажіть прізви-
ще, ім’я, адрес та онта тний телефон. Мінімальний
розмір фото 10x15, в еле тронном ви ляді щонаймен-
ше 1600х1200.
Матеріали, надіслані на он рс, реда ція не рецен-

з є і не повертає.

Ìîëîä³ ïðèùåïëþþòü 
ëþáîâ äî ÷èòàííÿ
Á³áë³îòåêè äëÿ þíàöòâà îòðèìàþòü 
íîâ³ êîìïëåêòè êíèæîê

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

Голова на лядової ради ТОВ “Холдін зернотор івельна
омпанія” ( од ЄДРПОУ 30551949), діючи відповідності
ст. 9.2.7 Стат т , повідомляю, що позачер ові за альні
збори часни ів товариства відб д ться 17 травня 2010 р.
об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Верхній Вал, 72.

Порядо денний:
1.Про припинення діяльності ТОВ “Холдін зернотор івельна омпанія”.
2.Про призначення лі відаційної омісії.
3.Про встановлення термін проведення лі відації та термін прийняття
претензій редиторів.

Учасни и товариства мають право не пізніше ніж за 25 днів до почат
за альних зборів поставити свої питання на порядо денний.

ВАТ «Комінформсистема»
повідомляє про свою лі відацію на підставі рішення за альних зборів
а ціонерів від 7 вітня 2010 ро .

Вимо и редиторів приймаються лі відаційною омісією за місцезнаходженням
підприємства: м. Київ, в л. Лєс ова, 9, . 918, або шляхом поштових відправлень
протя ом двох алендарних місяців після п блі ації о олошення (до 15.06.2010 ро ).

Вимо и приймаються в письмовом ви ляді з об р нт ванням та засвідченими
опіями до ментів, що підтвердж ють їх.

За блен р л печат ор анізації “Київ-
рідний дім” індефі аційний од 25409718 вважати
недійсною.

Паспорт СО 474715
на ім’я По отило Вален-
тини Ми олаївни вважа-
ти втраченим.

Посвідчення особи, я а постраж-
дала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А,
№ 101865 та в лад №611994
на ім’я Поліщ а Оле сандра Ми-
олайовича вважати недійсними.

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 624
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330 ðèçèê³â îäíèì
æèòòÿì
Òàðàñ Øåâ÷åíêî áóäóâàâ îáîðîíí³ 
ñïîðóäè Ñòàë³íãðàäà

Òðè ðîêè á³æåíö³ ç
Óêðà¿íè, ï³äë³òîê Òàðàñ
Øåâ÷åíêî ³ éîãî ðîäè-
÷³ ïðîæèëè íà òåðèòî-
ð³¿ Ñòàë³íãðàäñüêî¿ îá-
ëàñò³. Ðîçïî÷àëàñÿ â³é-
íà. “Ñàìå òàì, ï³ä ÷àñ
óêð³ïëåííÿ îáîðîíè
Âîëçüêî¿ òâåðäèí³,—
çãàäóº âåòåðàí-êè-
ÿíèí,— ÿ çàãàðòóâàâñÿ,
³ ñôîðìóâàâñÿ ÿê
áîºöü”. 14-ð³÷íèì þíà-
êîì, íåñó÷è ëîïàòó íà
ïëå÷³, ÿê ðóøíèöþ, â³í
êîæåí ðàíîê ³øîâ ðà-
çîì ç³ ñâî¿ìè îäíîë³ò-
êàìè íà âèçíà÷åíèé
êîìàíäóâàííÿì ðóá³æ
îáîðîííî¿ ñïîðóäè. Öå
áóëî â³äïîâ³äàëüíèì
çàâäàííÿì, ³ õëîï’ÿòà
â³ä÷óâàëè ñåáå ñïðàâæ-
í³ìè ñîëäàòàìè.

Øêîëÿð³ ðèëè çåìëþ
íà ñîâ³ñòü, áåç ïåðåðâ
ïî 12 ãîäèí øîäíÿ, îò-
ðèìóþ÷è ïðè öüîìó
ñêðîìíèé ïàéîê. Í³õòî
íå ðåìñòâóâàâ.

Ñâîºð³äíèì àòåñòà-
òîì çð³ëîñò³ íàçèâàº òå-
ïåð Òàðàñ Øåâ÷åíêî
ãðàìîòó, îòðèìàíó â³ä

êîìàíäóâàííÿ Ñòàë³í-
ãðàäñüêèì óêð³ïðàéî-
íîì.

“Êðà¿íà, äå íàâ³òü
ï³äë³òêè ñòàþòü íà çà-
õèñò Áàòüê³âùèíè, íå-
ïåðåìîæíà!” — ñêàçàâ
þíàêàì ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò ïîë³òêåð³â-
íèê ðîòè ìîðñüêî¿ ï³-
õîòè Ìèõàéëî Àòàìà-
íîâ.

Ó 1944 ðîö³ ñ³ì’ÿ ïî-
âåðíóëàñÿ â Óêðà¿íó. Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà áóëî
ïðèçâàíî â àðì³þ. Ó
Çáðîéíèõ ñèëàõ â³í ïðî-
ñëóæèâ 46 ðîê³â, ³ç ÿêèõ
ñ³ìíàäöÿòü — ó çâàíí³
ïîëêîâíèêà. Íà ñëóæá³
ó ÂÄÂ (Â³éñüêîâî-Äå-
ñàíòíèõ â³éñüêàõ) çðî-
áèâ ÿê ³íñòðóêòîð 327
ñòðèáê³â ³ç ïàðàøóòîì.

“Êîæåí ³ç íèõ — öå
ðèçèê,— êàæå ïîëêîâ-
íèê Øåâ÷åíêî,— àäæå
íå âñå â æèòò³ çàëåæèòü
â³ä íàñ ñàìèõ”.

Íàñïðàâä³ æ, òàêèõ
ðèçèê³â ó æèòò³ ö³º¿ ëþ-
äèíè áóëî çíà÷íî á³ëü-
øå. Íàéÿñêðàâ³ø³ â³í
çîáðàçèâ ó ñâî¿é êíèæ-

ö³ “330 ðèçèê³â îäíèì
æèòòÿì”. Ïåðåãîðòàþ÷è
¿¿ ñòîð³íêè, ìèìîâîë³
äèâóºøñÿ, ñê³ëüêè æ
âèïðîáóâàíü âèïàëî íà
îäíó äîëþ. 328-ì ðèçè-
êîì Òàðàñ Äìèòðîâè÷
íàçâàâ áîìáàðäóâàííÿ
åøåëîíó ç Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà íà ïî÷àòêó â³é-
íè, êîëè äîâåëîñÿ çà-
çèðíóòè â î÷³ ñàìî¿
ñìåðò³ é íàïåðåê³ð
óñüîìó äèâîì çàëèøè-
òèñÿ æèâèì. 329-ì ðè-

çèêîì â³í íàçâàâ æàõè
çåìëåòðóñó â Àøãàáàä³,
êîëè áîðîòèñÿ äîâîäè-
ëîñÿ ç ñèëîþ ñòèõ³¿, à
330-ì ñòàëî âèïðîáó-
âàííÿ ïåðøî¿ àòîìíî¿
áîìáè íà Ñåìèïàëàòèí-
ñüêîìó ïîë³ãîí³.

Áóëè é ³íø³ ðèçèêè.
Îäèí ç ÿêèõ — ó÷àñòü ó
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
×îðíîáèëüñüêî¿ àâàð³¿,
çà ùî â 1993-ìó áóâ íà-
ãîðîäæåíèé Îðäåíîì çà
îñîáèñòó ìóæí³ñòü

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 13 êâ³òíÿ
ОВНИ, живіть т т і зараз, п рхаючи вільним птахом. Робіть те, що до

д ші. Концентрація на власній особі сприяє самоствердженню, а тиві-
зації поп лярності. Одна не завадить зібратися з д м ами та підбити
підс м и за мин лий місяць. Нових справ по и що не розпочинайте.
ТЕЛЬЦІ, доля за ли ає терміново завершити розпочаті справи, під-

тя ти хвости, зміцнити сімейні, фахові тили. Бажано ни ати п блічно-
сті. Тоді прод тивність праці б де ма симальною і принесе спіх. А о-
ня нових починань по и що стриножте...
БЛИЗНЯТА, я що вам не терпиться зробити сміливий стрибо май-

б тнє, при альм йте і зробіть па з , бо дихання для рив не вистачить
і з аєте час. Тримайтеся др зів! Нама айтеся хоча б ми цем озирн ти-
ся в мин ле і зробити виснов и з помило .
РАКИ, аби не вс очити в халеп на роботі, бережіть фаховий імідж,

я зіницю о а. Не прово йте шефа, старанно дотрим йтеся сл жбової
с бординації. Д же важливо визначитися — чи повністю ви реаліз єте-
ся я творча особистість на роботі, бо від цьо о залежить ар’єра. А я -
що сіли не в свої сан и, доведеться щось змінювати...
ЛЕВИ, ваші енер етичні джерела фонтан ють. Одна варто дозовано

вип с ати потенціал дов ілля. Не рвіться в бій, бо можете перевтоми-
тися і зазнати фіас о. Постарайтеся триматися на дося н тих раніше
вершинах, не с перечте, бо нині вам властива неаде ватна реа ція. Під-
бийте підс м и, зробіть детальн ревізію мин ло о.
ДІВИ, ви орінюйте заячий д х, позб вайтеся залежності, нещирості.

Це серйозні недолі и, що є я орем д ховної еволюції. Чесно зізнайтеся
собі в доп щених промахах і налашт йтеся на бойовий лад. Нині сміли-
вість п’є мед, а страх сльози ллє! Неодмінно розплатіться з бор ами (ма-
теріальними, моральними).
ТЕРЕЗИ, шлюбний пар сни має ардинально змінити рс. Том по-

ставте інтереси оханих на чільне місце. Це бла ородні союзни и і під-
став с мніватися в їхній нещирості чи зрадливості вас немає. Поб дь-
те на самоті. Все зважте, розв’яжіть проблеми, бо р хатися далі без ана-
ліз помило мин ло о є само бством.
СКОРПІОНИ, я що обридла робота і хочете її змінити, оберіть темп:

тихіше їдеш — далі б деш. “Роз ребіть” завали на роботі. З оле ами та
начальством з одьте всі непороз міння, а вдома ви онайте по ладені
на вас обов’яз и. Тоді на шлях ваших перспе тивних зад мів заясніє
спіх, і здоров’я поліпшиться.
СТРІЛЬЦІ, я що р хаєтеся в режимі “автопілот ” розважальними жит-

тєвими ма істралями, це нормально. А тивний відпочино , інтимні вті-
хи зміцнять здоров’я, люблені справи піднім ть творчий тон с. Одна
не захоплюйтеся п блічними вист пами, бо це забере ба ато цілющих
доро оцінних сил.
КОЗОРОГИ, ритми неба сприяють енер ійній цілеспрямованій діяль-

ності в рідних стінах. Проте ент зіазм домашніх імп льсивно непро но-
зований, том візьміть ермо сімейно о правління в свої р и, і виявіть
хист ор анізатора.
ВОДОЛІЇ, спіл йтеся чіт о і ясно, не нап с аючи т ман . Нині за-

в’яз вати тривалі стос н и з людьми не варто, ористі від то о мало.
Я що маєте намір розірвати давні онта ти (то си нал вичерпаних сто-
с н ів), можна привселюдно заявити про своє рішення.
РИБИ, роші приваблюють медовим алачем. Утім, я що надійд ть ці-
аві ділові пропозиції, не поспішайте за них хапатися. Ваше “та ” має
визріти трохи пізніше. Ос іль и нині не володієте всією інформацією і
можете прип ститися помил и

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 ìàëîõìàðíî. Ó ñõ³äíèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÷àñîì íå-

âåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+10…+12°Ñ, âíî÷³ +6…+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ +11...+14°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +10…+14°Ñ, âíî÷³ +6…+8°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10…+16°Ñ, âíî÷³ +8…+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+17°Ñ, âíî÷³ +6…+10°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Ñîíãêðàí — òàéñüêèé Íîâèé ð³ê. Òàéö³ (îñîáëèâî ä³òè) âèõîäÿòü íà

âóëèö³, ïðèõîïèâøè ³ç ñîáîþ ïàðó â³äåð âîäè, ³ ç âèãóêàìè Sawasdee pi
mai (ç Íîâèì ðîêîì!) ïîëèâàþòü óñ³õ çóñòð³÷íèõ, à òàêîæ ïîñèïàþòü
îäíå îäíîãî òàëüêîì. 

Óñåñâ³òí³é äåíü ðîê-í-ðîëó — æàíðó ïîïóëÿðíî¿ ìóçèêè, ùî íàðî-
äèâñÿ â 1950-õ ðîêàõ ó ÑØÀ. Ïåðøîâ³äêðèâà÷³: Á³ëë Õåéë³, Åëâ³ñ Ïðåñ-
ë³, ×àê Áåðð³, Ë³òòë Ð³÷àðä. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, öüîãî äíÿ ìóðàõè ³ êîìàð³ îæèâàþòü.
Ïðèñòóïàþòü äî ñ³âáè ÿðîâèõ. Çà íàðîäíîþ ïðèêìåòîþ, ÿêùî íàâåñí³
ñí³ã ðîçòàíóâ ³ áàãàòî öâ³ë³ íà çåìë³ — áàãàòî ãðèá³â áóäå âë³òêó. 

²ìåíèííèêè: 
Àâäà, Àïîëëîí, Âåí³àì³í, ²âàí, Iïàòié, ²íîêåíò³é, Éîñèï, Ìàðòèí,

Ïðåìèñëàâ

2 8 6

5 3 9

7 2 5

4 6 3 9 8

2 8 5

4 1

7 3 2 8

2

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.

4 5 7 8 9 1 3 6 2

1 9 3 5 6 2 4 7 8

8 6 2 4 7 3 9 5 1

2 4 5 6 8 9 1 3 7

7 8 6 3 1 5 2 4 9

3 1 9 2 4 7 5 8 6

5 3 8 1 2 6 7 9 4

9 2 4 7 5 8 6 1 3

6 7 1 9 3 4 8 2 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 9 êâ³òíÿ
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Після війни та Чорнобильсь ої атастрофи столичний
ветеран Тарас Шевчен о сміливо дивиться в очі долі

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Вели а Вітчизняна війна для Тараса
Шевчен а розпочиналася з ева ації йо-
о сім'ї з Криворізь ої області в без рай-
ні степи Приволжжя, бомбард вань еше-
лонів, леметно о обстріл ворожими
"месерами". Чотирнадцятирічним він вів
свою особист битв за Бать івщин на
б дівництві оборонних спор д біля Ста-
лін рада. На сл жбі він залишився і піс-
ля війни. Б в серед лі відаторів аварії на
ЧАЕС. Про найяс равіші моменти сво о
життя ветеран написав ниж "330 ри-
зи ів одним життям".


