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П’ЯНИЙ МАРШРУТ
У столиці затримали 11 водіїв приватних автоб сів
напідпит
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ПРОЩАННЯ З ТЕПЛОМ
У столиці за інч ється опалювальний
сезон

Êè¿â ïîêàæå ïðèêëàä
Ðåôîðìóâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè ïî÷íóòü ç³ ñòîëèö³
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Ïðîáëåìàìè Êèºâà íàðåøò³ çàö³êàâèëà-
ñÿ äåðæàâà. Ó÷îðà ì³í³ñòð ç ïèòàíü æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ðàçîì ³ç ïåðøèì çàñòóï-
íèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ºì Ãîëóá÷åí-
êîì ïðîâåëè âè¿çíó ðîáî÷ó íàðàäó ùîäî ðî-
áîòè Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ (ÁÑÀ). Ïî-
ñàäîâö³ íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èëè, â ÿêîìó ñòà-
í³ ïåðåáóâàþòü îá’ºêòè âîäîã³ííî-êàíàë³-
çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³.

“Ó íàñ äóæå ñåðéîçí³ íàì³ðè ùîäî ðîç-
â’ÿçàííÿ ñòîëè÷íèõ ïðîáëåì. Ïîïåðåäí³ äâà
ðîêè ôàêòè÷íî áóëî âòðà÷åíî äëÿ ðîçâèòêó
òà ³íâåñòóâàííÿ, òîìó ùî Êè¿â ñàì âèð³øó-
âàâ óñ³ ïèòàííÿ ÿê ì³ã, à äåðæàâà íå äîïî-
ìàãàëà. Òåïåð ìè îá’ºäíàºìî çóñèëëÿ”,— çà-
çíà÷èâ ïàí Ïîïîâ. Ñâîºþ ÷åðãîþ ïåðøèé
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà Ñåðã³é Ç³ì³í âèçíà÷èâ
òðè íàïðÿìêè ñï³âïðàö³ ì³ñòà é äåðæàâè íà
íèí³øí³é ð³ê. Íàñàìïåðåä â³çüìóòüñÿ çà íàé-

âàæëèâ³ø³ ñïîðóäè ñòàíö³¿ àåðàö³¿. Çîêðåìà
ïîîá³öÿëè âèä³ëèòè ï³âòîðà ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü ³ç ðåçåðâíîãî ôîíäó Êàáì³íó äëÿ çà-
âåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ àåðîòåíê³â ¹¹ 17
³ 18. Öå äàñòü çìîãó óäâ³÷³ çá³ëüøèòè ïðî-
ïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü î÷èñíèõ ñïîðóä.

“Öå îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ îá’ºêò³â íà
ñòàíö³¿. Ðåìîíò ñïîðóä óæå íà çàâåðøàëü-
íîìó åòàï³. Ðîáîòè ç ìîäåðí³çàö³¿ çà ºâðî-
ïåéñüêîþ ìåòîäèêîþ íàðàç³ ïðîô³íàíñî-
âàíî íà 21 ì³ëüéîí ãðèâåíü”, — ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðà-
ö³¿ Âîëîäèìèð Áðàæíèê.

²íøèì ñòðàòåã³÷íèì îá’ºêòîì íà ÁCÀ º
ãðàáåëüí³ â³ää³ëåííÿ äðóãîãî ³ òðåòüîãî
áëîê³â, äå ìàþòü âñòàíîâèòè øâåäñüê³ ðå-
ø³òêè.

Òàêîæ äåðæàâí³ ïîñàäîâö³ çàÿâèëè, ùî
íàïîëÿãàòèìóòü, àáè ì³ñüêà âëàäà çàêëà-
ëà 20—25 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ó öüîãîð³÷-
íîìó áþäæåò³ Êèºâà íà óêð³ïëåííÿ äàìá
ìóëîâèõ ïîë³â. “Òîä³ ìè çìîæåìî òðè ðî-
êè ïðîïðàöþâàòè, ùîá ïîò³ì ïîáóäóâàòè
ìóëîñïàëþâàëüíèé çàâîä”, — ïîÿñíèâ
ïàí Ç³ì³í.

Ì³ñüêà âëàäà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çà ï³ä-
òðèìêè öåíòðàëüíî¿ âëàäè ñïðàâè ï³äóòü
ùå ë³ïøå. “ß â³ðþ, ùî çàâäÿêè òàê³é óâà-
ç³ ç áîêó Êàáì³íó ì³ñòî ç äåðæàâîþ 
çàïðàöþþòü çëàãîäæåíî ³ ðàçîì ðîçâè-
âàòèìóòü ñòîëèöþ”, — ñêàçàâ ïàí 
Ãîëóá÷åíêî.

Ïðèä³ëèòü óâàãó ì³í³ñòåðñòâî ³ ðîçâèò-
êó êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà. Îëåêñàíäð
Ïîïîâ ïîâ³äîìèâ, ùî äíÿìè âèð³øåíî
ñïðÿìóâàòè 60 ìëí ãðí íà ïðîäîâæåííÿ
éîãî áóä³âíèöòâà.

Çàãàëîì æå ïðîòÿãîì ðîêó íà ðîçâèòîê
ñòîëèö³ ïëàíóþòü cïðÿìóâàòè ìàéæå 
150 ìëí ãðí. “Êîøòè âèêîðèñòàþòü íà ï³ä-
ñèïêó äàìá, çàì³íó òðóáîïðîâîä³â, âñòà-
íîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â”,  — íàãîëîñèâ ïàí
Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ïðèõîäîì
íîâî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîçèòèâí³ çì³íè â
ñòîëèö³ ö³ëêîì ðåàëüí³. Íà ñôåðó æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿íè î÷³-
êóº ñåðéîçíå ðåôîðìóâàííÿ. Éîãî â³ä÷ó-
þòü óñ³ ðåã³îíè Óêðà¿íè. Ðîçïî÷àòè ïëà-
íóþòü ç³ ñòîëèö³. À íà ¿¿ ïðèêëàä³ íîâàö³¿
óïðîâàäæóâàòèìóòü ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на Бортниць ій станції аерації поб вали міністр з питань жит-
лово- ом нально о осподарства У раїни Оле сандр Попов і перший
заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. Віднині про ре онстр -
цію цьо о в рай важливо о об'є та дбатиме не лише місто, а й дер-
жава. Перші мільйонні с ми міністр пообіцяв виділити вже найближ-
чим часом. Профінанс ють завершення ре онстр ції аеротен ів і
рабельних відділень — одних з найважливіших об'є тів на станції.
Міністерство заплан вало реформ вання житлово- ом нальної ал зі
У раїни. Розпочн ть зі столиці, я а стане при ладом для інших міст.

Начальни Бортниць ої станції аерації Володимир Бражни по азав міністрові з питань ЖКГ Оле сандр Попов та першом заст пни ові олови КМДА Анатолію Гол бчен , на що саме витрачатим ть
бюджетні ошти
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Ïðîôñï³ëêè ìåäèê³â 
íå âèñåëÿòèìóòü

ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñïðîñòóâàëî ðîçïîâ-
ñþäæåíó â áàãàòüîõ ÇÌ² ³íôîðìàö³þ ïðî âè-
ñåëåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðà-
ö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ç ïðèì³ùåííÿ íà
âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 6-à. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðåíäè ÃÓ Íàòàë³ÿ Ùåð-
áàíü. “Ïîøèðåí³ çàÿâè íå â³äïîâ³äàþòü ä³é-
ñíîñò³ ³ º ñòîâ³äñîòêîâîþ ïðîâîêàö³ºþ. Óñ³
ïèòàííÿ ñòîñîâíî ïåðåäà÷³ ìàéíà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ â îðåíäó, òàê ñàìî, ÿê ³ ùîäî
ïðèïèíåííÿ îðåíäíèõ â³äíîñèí ³ç ñóá’ºêòà-
ìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ðîçãëÿäàþòü íà â³äêðè-
òèõ çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
îðåíäè ìàéíà ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ
çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Êèºâà. Òàì
çàâæäè ïðèñóòí³ óñ³ îõî÷³ äåïóòàòè ³ ïðå-
ñà”,— ïîâ³äîìèëà Íàòàë³ÿ Ùåðáàíü

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ 
Øåâ÷åíê³âñüêà ñâ³òëèöÿ

Çàâòðà ó ïðèì³ùåíí³ Äèïëîìàòè÷íî¿ àêà-
äåì³¿ Óêðà¿íè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ çàêîðäîííèõ
ñïðàâ, ùî íà âóë. Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é, 2,
çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿ âëàäè â³äáóäåòüñÿ â³ä-
êðèòòÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ñâ³òëèö³. Òàêîæ òàì
â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ êíèæêè Áîðèñà Âîé-
öåõ³âñüêîãî “ß ðîáëþ òå, ùî ìîæå êîæåí”.
Ïî÷àòîê çàïëàíîâàíî íà 18.30

Íà Çàìêîâ³é ãîð³ 
ïðèáåðóòü ñì³òòÿ

Ëèòîâñüêà ãðîìàäà Ôîíäó ³ìåí³ Øåâ÷åí-
êà òà ó÷í³ íåä³ëüíî¿ øêîëè ëèòîâñüêî¿ ìîâè
17 êâ³òíÿ âëàøòóþòü ñóáîòíèê íà Çàìêîâé
ãîð³. Çàõ³ä çàïëàíîâàíî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà íî-
âîïðèçíà÷åíîãî Íàäçâè÷àéíîãî ³ Ïîâíîâàæ-
íîãî Ïîñëà Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ïÿòðàñà
Âàéòåêóíàñà. Äî ðîáîòè òàêîæ äîëó÷àòüñÿ
êåð³âíèöòâî òà ñï³âðîá³òíèêè Ãåíåðàëüíî¿
äèðåêö³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ Êè¿âðàäè. Çàõ³ä ðîçïî÷íåòüñÿ 
î 9-é íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ 20-á—22-á

Ôëîðèñòè ïîäàðóþòü 
ä³òÿì ñâÿòî

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
áóäèíêó ïðèðîäè íà âóëèö³ Ðîãí³äèíñüê³é,
3 â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà êàðòèí ç ïðèðîäíèõ
ìàòåð³àë³â òà êîðåíåïëàñòèêè “Ìî¿ çâ³ðÿ-
òà”. Åêñïîçèö³ÿ òðèâàòèìå ï³ä äåâ³çîì:
“Ôëîðèñòè — ä³òÿì”. Ïîíàä 15 â³äîìèõ àâ-
òîð³â, ñåðåä ÿêèõ Í³íà Ì³í÷åíêî, Êàòåðèíà
Êîñòåíêî, Îêòÿáðèíà Ïóí³íà, íàïîâíÿòü âè-
ñòàâêîâèé çàë çîáðàæåííÿìè êàçêîâèõ òà ðå-
àëüíèõ òâàðèí: äèêèõ ³ ñâ³éñüêèõ, âåëèêèõ ³
ìàëåíüêèõ, õèæàê³â ³ òðàâî¿äíèõ. Äèâà çðîá-
ëåíî ç òîïîëèíîãî ïóõó, ðèá’ÿ÷èõ ê³ñòî÷îê,
êîð³ííÿ äåðåâ, ñîëîìêè òà çàñóøåíèõ êâ³ò³â
³ òðàâ. Òðèâàòèìå âèñòàâêà äî ñåðåäèíè òðàâ-
íÿ

КК АА ДД РР ИИ

Áëàãîóñòðîºì 
îï³êóâàòèìåòüñÿ 
Ñåðã³é Òèì÷åíêî

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ñòîëèö³ î÷îëèâ Ñåðã³é Òèì-
÷åíêî. Íà ö³é ïîñàä³ â³í çì³íèâ Ðîìàíà Ãëà-
äóíÿêà. Âîäíî÷àñ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì
ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ïðèçíà÷åíî Ðóñëàíà Ìà-
êàð÷óêà. Çàì³ñòü Îëåêñ³ÿ Êóðìàíà äèðåêòî-
ðîì ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” ñòàëà Îëåíà Áàêà-
ºâà. Îêð³ì òîãî, Îëüãà Ùåïàê î÷îëèëà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè, ÿêèì
äîñ³ êåðóâàâ Þð³é Ôðåéä³íîâ. Íàãàäàºìî, ó
çâ’ÿçêó ç³ ñêîðî÷åííÿì ê³ëüêîñò³ çàñòóïíè-
ê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ ïåðåðîçïîä³ë ïî-
êëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â. Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà
ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” â³äòåïåð ï³äïîðÿäêîâà-
íî â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîðó
Ñ³âöþ, à Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà — çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè ÊÌÄÀ Âàëå-
ð³þ Ì³ðîíîâó

Ï’ÿíèé ìàðøðóò
Ó ñòîëèö³ çàòðèìàëè 11 âîä³¿â ïðèâàòíèõ àâòîáóñ³â íàï³äïèòêó
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

С ар и до місь о о сall-центр
на хамство маршр тни ів вже
стали традиційними. Нарешті на
остр проблем містян зверн -
ла ва столична ДАІ. На иїв-
сь их доро ах інспе тори прове-
ли операцію "Автоперевізни ".
Я виявилося, звернення иян —
небезпідставні. 11 водіїв ер -
вали маршр т ами напідпит ,
майже 100 — працювали без лі-
цензій, а ще приблизно 900 ав-
тоб сів їздили з полом ами.

“Âîä³é ìåíå îáëàÿâ”, “Â³äìîâèëè ó
ï³ëüãîâîìó ïðî¿çä³ çà ³íâàë³äñüêèì ïî-
ñâ³ä÷åííÿì”, “Çìóñèëè îïëà÷óâàòè ïðî-
¿çä òðèð³÷í³é äèòèí³” — òàê³ ñêàðãè íà
ñòîëè÷íèõ ìàðøðóòíèê³â Ñëóæáà äîïî-
ìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51” îòðèìóº äåñÿò-
êàìè ùîäíÿ. Êð³ì òîãî, ïðèâàòí³ ïåðå-
â³çíèêè ðåãóëÿðíî ïîãðîæóþòü ï³äâèùó-
âàòè ö³íè, çàïåâíÿþ÷è, ùî íàäàþòü ÿê³ñ-
í³ ïîñëóãè çàäåøåâî.

Ïåðåâ³ðèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ìàð-
øðóòíèêàìè âçÿëàñÿ êè¿âñüêà ÄÀ². Âîíà
ïðîâåëà îïåðàö³þ “Àâòîïåðåâ³çíèê”. Çà äâà
òèæí³ ç ìàðøðóò³â ÷åðåç ïîãàíèé òåõí³÷-
íèé ñòàí çíÿëè 900 àâòîáóñ³â. “Ùå 96 ïå-
ðåâ³çíèê³â íå ìàëè ë³öåíç³¿, à 11 óçàãàë³

ñï³éìàëè íà ìàðøðóò³ â ñòàí³ àëêîãîëüíî-
ãî ñï’ÿí³ííÿ”,— ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê
Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² Êèºâà Àíàòîë³é Êóð³ííèé.

27 áåðåçíÿ íà Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåê-
ò³ ³íñïåêòîð ÄÀ² çóïèíèâ àâòîáóñ “Ìåð-
ñåäåñ”, ùî çä³éñíþâàâ ðåéñ çà ìàðøðó-
òîì “Êè¿â — ×åðí³ã³â”. Âîä³é ïîâîäèâñÿ
íåàäåêâàòíî. Åêñïåðòèçà ï³äòâåðäèëà, ùî
âîä³é áóâ íåòâåðåçèì.

2 êâ³òíÿ ñï³âðîá³òíèêè ÄÏÑ çàòðèìà-

ëè âîä³ÿ àâòîáóñà, êîòðèé ïðàöþº íà
ì³ñüêîìó ìàðøðóò³ ¹ 381. Òîé òàêîæ êå-
ðóâàâ àâòîáóñîì “ï³ä ìóõîþ”. Áóëî çàô³ê-
ñîâàíî ³ ïîíàä 1000 ôàêò³â ïåðåâèùåííÿ
øâèäê³ñíîãî ðåæèìó, ïðî¿çäó íà çàáî-
ðîííèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà òà ³íøèõ ãðó-
áèõ ïîðóøåíü. Ï³äñóìêè îïåðàö³¿ “Àâòî-
ïåðåâ³çíèê” ³íñïåêòîðè ïëàíóþòü ï³äáè-
òè äî ê³íöÿ òèæíÿ. Ïðîâîäèòè òàê³ ðåé-
äè îá³öÿþòü ðåãóëÿðíî

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, êîøòîì ì³ñ-
òà ïåðåäáà÷åíî ñâÿòêîâå õóäîæíüî-äåêî-
ðàòèâíå îôîðìëåííÿ Êèºâà, äåííèé ñâÿò-
êîâèé ôåºðâåðê, îðãàí³çàö³þ ïðèâ³òàííÿ
âåòåðàí³â â³éíè ì³ñòà — ó÷àñíèê³â ³ñòî-
ðè÷íîãî ïàðàäó Ïåðåìîãè 24 ÷åðâíÿ 1945
ðîêó â Ìîñêâ³ ç âðó÷åííÿì ïîäàðóíê³â,

ïðèäáàííÿ íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ïóò³âîê
äëÿ ë³êóâàííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ó
2010 ðîö³, ôîòîçéîìêó çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè òà
ñòâîðåííÿ òåìàòè÷íî¿ ôîòîâèñòàâêè.

Êð³ì òîãî, áóäå íàäàíî ô³íàíñîâó ï³ä-
òðèìêó ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì âåòåðà-

í³â â³éíè, æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äó-
âàíü òà ä³òåé â³éíè Êèºâà äëÿ ïîãàøåí-
íÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà îïëàòó îðåíäè ïðè-
ì³ùåíü ³ êîðèñòóâàííÿ êîìóíàëüíèìè
ïîñëóãàìè â 2009—2010 ðîêàõ.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñâÿòêî-
âèõ çàõîä³â áóäå îðãàí³çîâàíî ìåäè÷íó
ï³äòðèìêó, ïðèäáàííÿ ïèòíî¿ âîäè äëÿ
âåòåðàí³â — ó÷àñíèê³â ì³òèíãó, àâòî-
òðàíñïîðòíå îáñëóãîâóâàííÿ äåëåãàö³é
âåòåðàí³â â³éíè òà áåçïëàòíå ïåðåâåçåí-
íÿ óñ³ìà âèäàìè ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-
íîñò³, Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ çàáåçïå÷èòü ñóïðîâ³ä
àâòîòðàíñïîðòó, ùî ïåðåâîçèòèìå âåòåðà-
í³â äî ì³ñöü ñâÿòêóâàííÿ

Поїзд а на робот для иян є справжнім випроб ванням — водії приватних маршр то
перевозять людей зламаних авто і постійно пор ш ють правила

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî Äíÿ Ïåðåìîãè
Ìåð çàòâåðäèâ ïðîãðàìó çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â

Про рамою заходів передсвят ові та свят ові дні Києві передбачено:
28.04.2010 — тематична з стріч Героїв Радянсь о о Союз , вдів Героїв Радянсь о о Союз та Героїв Соціалістичної Праці “Званню

Героя Радянсь о о Союз — 76 ро ів” — 14.00-15.30, майдан Незалежності, 2;
04.05.2010 — привітання від Київсь о о місь о о олови ветеранів війни, я і переб вають на лі ванні Київсь ом місь ом шпи-

талі інвалідів Вели ої Вітчизняної війни. Вист п майстрів мистецтв. Вр чення подар н ів — 11.00-12.00, П ща Водиця,
в л. Червонофлотсь а, 26;

05.05.2010 — на ородження ветеранів Вели ої Вітчизняної війни державними на ородами У раїни — 11.00-12.00, Колонна зала КМДА,
в л. Хрещати , 36;

06.05.2010 — свят ова з стріч ерівництва Київсь ої місь ої ради та Київсь ої місь ої державної адміністрації з представни ами ро-
мадсь их ор анізацій ветеранів війни та праці Києва. Концертна про рама — 15.00-17.00, Колонна зала КМДА, в л. Хре-
щати , 36;

07.05.2010 — свят ова з стріч ерівництва держави з Героями Радянсь о о Союз та ерівни ами місь их і обласних ромадсь их
ор анізацій ветеранів — 11.00-12.00;

07.05.2010 — від риття пам’ятни а тричі Герою Радянсь о о Союз , маршал авіації Іван Кожед б — 13.00-14.00, Пар вічної слави;
07.05.2010 — рочисті збори та масове онцертне дійство “Перемо а, свята Перемо а!” за частю ветеранів війни та праці, пред-

ставни ів Збройних сил У раїни та ромадсь ості Києва — 16.00-18.00, Національний палац “У раїна”, в л. В. Василь-
івсь а, 103;

09.05.2010 — рит ал пам’яті з по ладанням вітів до пам’ятни а ероям-тан істам, стели Перемо и, пам’ятни а енерал армії Ми олі
Ват тін , мо или Невідомо о солдата — 07.00-08.30, пр-т Перемо и, пл. Перемо и, в л. Гр шевсь о о, Пар вічної слави;

09.05.2010 — свят овий війсь овий парад. Урочистий мітин - онцерт “В лонімося вели им тим ро ам!” — 09.00-11.00, в л. Хре-
щати , майдан Незалежності;

09.05.2010 — онцертна про рама Київсь о о місь о о а адемічно о м ніципально о д хово о ор естр — 14.00-15.00, в л. Хре-
щати , 36;

09.05.2010 — свят ові онцертні про рами — 14.00-20.00, Національний м зей історії Вели ої Вітчизняної війни, Співоче поле Пе-
черсь о о ландшафтно о пар ;

09.05.2010 — свят овий салют — 21.00.

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий з на оди державно-
о свята — Дня Перемо и — столиці У раїни, місті- ерої Києві під-
писав розпорядження “Про відзначення 65-річчя Перемо и Вели-
ій Вітчизняній війні 1941—1945 ро ів”, я им затверджено про ра-
м за альномісь их заходів, присвячених цій події.
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Äàâíî âæå ìèíóëà çèìà, ³
ìàëî õòî ïàì’ÿòàº ðåêîðäí³
ñí³ãîïàäè. Ïðîòå ÷èìàëî êè-
ÿí ³ äîñ³ äîð³êàþòü, ìîâëÿâ,
¿ì íåïðàâèëüíî ïåðåðàõóâàëè
ãðîø³ çà íåïðèáðàíèé ñí³ã.
Íàãàäàºìî, ïîâåðíóòè ãðîø³
ìåøêàíöÿì, ÿêùî ó ¿õí³õ äâî-
ðàõ íå ïðèáèðàëè çàìåòè, äî-
ðó÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Òàêèé ïåðå-
ðàõóíîê áóëî çðîáëåíî â óñ³õ
ðàéîíàõ. Îñòàíí³ òðè çðîáè-
ëè öå â ìèíóëîìó ì³ñÿö³, îñ-
ê³ëüêè íå ç óñ³õ ÆÅÊ³â â÷àñ-
íî íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ.

Êèÿí, ÿê³ íå íàäòî âíèêà-
ëè â êàëüêóëÿö³þ òàðèô³â,
ïåðåðàõóíîê çäèâóâàâ, àäæå
“ïîâåðíóëè” ¿ì óñüîãî ïî
ê³ëüêà ãðèâåíü. Ìàëî õòî
çäîãàäóâàâñÿ, ùî ñàìå òàê³ —
ôàêòè÷íî êîï³é÷àí³ — êîø-
òè ìè îïëà÷óºìî çà ïðèáè-
ðàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿. “Õðåùàòèê” ç’ÿñóâàâ,
çà ùî ïëàòÿòü êèÿíè.

Òàðèôè íà ïîñëóãè ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é ðîçðàõî-
âàíî âèêîíàâöÿìè ïîñëóã —
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, îá’ºäíàííÿ-
ìè ñï³ââëàñíèê³â áóäèíê³â òà
æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîð-
ïîðàòèâàìè â³äïîâ³äíî äî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

ßê âèÿâèëîñÿ, ñåðåäí³é
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé
òàðèô ó áóäèíêàõ áåç ë³ôò³â
ñòàíîâèòü 2,51 ãðí/êâ. ì 
(ç ÏÄÂ), ó áóäèíêàõ ç ë³ôòà-
ìè — 3,17 ãðí, êâ. ì (ç ÏÄÂ).
Çàãàëüíèé ñåðåäí³é òàðèô ó
âñ³õ áóäèíêàõ ñòàíîâèòü 3,05
ãðí/ êâ. ì ³ ñêëàäàºòüñÿ ç 25
ïóíêò³â (äèâ. òàáëèöþ).

Òàðèôè çà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáó-
äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ çàòâåð-
äæåíî ÊÌÄÀ â³ä 31 ñåðïíÿ
2009 ðîêó ³ â ñåðåäíüîìó âî-
íè ñòàíîâëÿòü 63,6 % â³ä
ð³âíÿ åêîíîì³÷íî îá´ðóíòî-
âàíîãî. Ñåðåäí³é ðîçì³ð çà-
òâåðäæåíîãî òàðèôó ñòàíî-
âèòü 1,94 ãðí/êâ. ì (ç ÏÄÂ).

Îñê³ëüêè ÷èííèé òàðèô
íå ïîêðèâàº âèòðàò, îðãàí³-
çàö³¿, ùî íàäàþòü ïîñëóãè,
âèìóøåí³ ñàìîñò³éíî âèçíà-
÷àòè ïð³îðèòåòí³ñòü ¿õ íà-
äàííÿ. Íàïðèêëàä, ÿêùî ëå-

âîâó ÷àñòêó êîøò³â ñïðÿìó-
âàòè íà åêñïëóàòàö³þ ë³ôò³â,
áî áåç öüîãî í³ÿê, òî íà ïî-
ëèâàííÿ äâîð³â ìîæå íå çà-
ëèøèòèñÿ.

Âîäíî÷àñ äî ê³íöÿ öüîãî
ðîêó òàðèôè ìîæóòü âñòàíî-
âèòè äëÿ êîæíîãî áóäèíêó
îêðåìî, ïîïåðåäíüî óçãîäèâ-
øè âñ³ öèôðè ç ìåøêàíöÿ-
ìè. Ëþäè ñàì³ âèçíà÷àòü, çà
ùî ³ ñê³ëüêè ãîòîâ³ ïëàòèòè.
Ñêàæ³ìî, ìîæíà áóäå íå
ñïëà÷óâàòè çà ðåìîíò ñïîðò-
ìàéäàí÷èêà, ÿêùî òàêîãî á³-
ëÿ áóäèíêó íåìàº
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Ïðîùàííÿ ç òåïëîì
Ó ñòîëèö³ çàê³í÷óºòüñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра в Києві від лючать тепло,
я е стабільно надходило до
вартир иян весь опалюваль-
ний сезон. Домів и обі рівали
без збоїв попри ритичний бра
оштів, зношені системи та над-
звичайно с ладні по одні мови.
"Київенер о" вже розпочало під-
отов до опалювально о сезон
2010-2011. У Київраді аж ть,
що на ремонт мереж потрібно
бодай 100 млн рн. За ли ають
та ож запровадити реальні тари-
фи та адресні с бвенції тим и-
янам, я і не в змозі повністю
оплатити справжню вартість о-
м нальних посл .

Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó ñòîëèö³ îô³ö³é-
íî çàê³í÷óºòüñÿ 15 êâ³òíÿ. Öüîãî æ äíÿ
ãîëîâíà åíåðãîãåíåðóâàëüíà êîìïàí³ÿ ñòî-
ëèö³ — “Êè¿âåíåðãî” — ï³ä³á’º ï³äñóìêè.
Îäíàê óæå ñüîãîäí³ åêñïåðòè êàæóòü, ùî
ïîïðè êðèçó, ñêëàäíó ïîë³òè÷íó òà êë³ìà-
òè÷íó ñèòóàö³þ õîëîäíà ïîðà ðîêó ìèíó-
ëà ç òåïëîì ó äîì³âêàõ.

“Ïðîòÿãîì çèìè “Êè¿âåíåðãî” çàáåçïå-
÷èëà ñòàëå òåïëîïîñòà÷àííÿ óñ³ì ñïîæè-
âà÷àì. Àëå îïàëþâàëüíèé ïåð³îä ñóïðî-
âîäæóâàâñÿ ñêëàäíèìè ïîãîäíèìè óìî-
âàìè òà ãîñòðèì äåô³öèòîì êîøò³â íà

ïðèäáàííÿ ïàëèâà. Çíà÷íèõ çáî¿â íå áó-
ëî, îäíàê íååôåêòèâí³ ïðèíöèïè ôîðìó-
âàííÿ òàðèô³â íà òåïëî â Êèºâ³ ñïðè÷è-
íèëè ùå á³ëüøå çðîñòàííÿ áîðãó êîìïà-
í³¿ ïåðåä ãàçîïîñòà÷àëüíèêàìè”,— ïîâ³-
äîìèëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê â³ää³ëó
çîâí³øí³õ êîìóí³êàö³é ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”
Íàòàëÿ Ïëåõàíîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà ñüî-
ãîäí³ ì³ñòî ìàº ñïëàòèòè êîìïàí³¿ êîì-

ïåíñàö³þ 1,7 ìëðä ãðí çà ð³çíèöþ ì³æ
íèí³øí³ìè òàðèôàìè òà ðåàëüíèìè âè-
òðàòàìè. Ñîá³âàðò³ñòü âèðîáëåííÿ òåïëà â
“Êè¿âåíåðãî” çàâäÿêè òåõíîëîã³÷íèì îñî-
áëèâîñòÿì íàéíèæ÷à â Óêðà¿í³, àëå ÷èí-
í³ òàðèôè íå ïîêðèâàþòü íàâ³òü íàéìåí-
øèõ âèòðàò.

Çàïîá³ãòè îõîëîäæåííþ êâàðòèð óçèìêó
äîïîìîãëà é ï³äãîòîâêà êîìïàí³¿ äî ìîðî-

ç³â. ×îòèðè ì³ñÿö³ êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”
ïåðåâ³ðÿëà ìåðåæ³, âèÿâèëà òà óñóíóëà 1165
ïîøêîäæåíü. ̄ õ, ÿê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, â
2008 ðîö³ áóëî 1054, ó 2007 — 1021. Òîá-
òî êîðîç³ÿ ùîðîêó òî÷èòü á³ëüøå ä³ðîê.
Ñèñòåìà òåïëîïîñòà÷àííÿ çíîøåíà íàïî-
ëîâèíó. Ùîá ïîëàãîäèòè ïîâí³ñòþ òåïëî-
â³ ³ âîäîã³íí³ ìåðåæ³, ì³ñòîâ³ ïîòð³áíî äî
2 ìëðä ãðí. Ãîòóâàòèñÿ äî íàñòóïíî¿ çèìè
ïî÷àëè âæå â áåðåçí³.

“Öüîãî ðàçó îïàëþâàëüíèé ñåçîí ñïðàâ-
ä³ ìèíóâ áåç êàòàêë³çì³â. Ó äîì³âêàõ óñ³õ
êèÿí áóëî òåïëî. Àáè òàê áóëî ³ íàñòóï-
íîãî ñåçîíó, íà ï³äãîòîâêó äî íüîãî òðåáà
âèä³ëèòè íå 9 ìëí ãðí, ÿê òîð³ê, à 80-100
ìëí ãðí. Õî÷à á ïî 8-10 ìëí ãðí äëÿ êîæ-
íîãî ðàéîíó”,— êàæå ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ Þð³é Áîí-
äàð. Çà éîãî ñëîâàìè, âàðòî òåðì³íîâî çà-
òâåðäèòè åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàí³ òàðè-
ôè òà çàïðîâàäèòè àäðåñíó ñóáâåíö³þ òèì
êèÿíàì, ÿê³ íå â çìîç³ ñàìîñò³éíî ñïëà÷ó-
âàòè çà ðåàëüíó âàðò³ñòü òåïëà òà ³íøèõ
ïîñëóã. “Ìèíóëèé ñåçîí ìè ïåðåæèëè ïå-
ðåâàæíî çà ðàõóíîê êîìïàí³é. Îäíàê ñë³ä
ðîçóì³òè, ùî öüîãîð³÷ áþäæåò áóäå êðè-
çîâèì. Òðåáà çàîùàäæóâàòè íà âñüîìó.
Ïëàòèòè êîìïåíñàö³¿ íå áóäå çâ³äêè”,—
ïîÿñíèâ Þð³é Áîíäàð. Â³í êàæå, ùî ÷èí-
í³ òàðèôè ïîêðèâàþòü ìàêñèìóì 50—60
â³äñîòê³â âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ïîñëóã. Òà
íàâ³òü âèðîáëåí³ ïîñëóãè íå òàê ïðîñòî
äîïðàâèòè ñïîæèâà÷åâ³. ×åðåç êðèòè÷íèé
áðàê ô³íàíñ³â òåïëîâ³ ìåðåæ³ ðÿñí³þòü
ïðîáî¿íàìè. “ß á ñêàçàâ, ùî ìè ìàºìî íå
âåëèêó, à ñòðàøíó ê³ëüê³ñòü àâàð³é”,— ï³ä-
ñóìóâàâ äåïóòàò

Íà Ïðîð³çí³é ç’ÿâèòüñÿ
Ïóðïóðîâèé ñêâåð

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Â ³ñòîð³¿ äîâêîëà ñêàíäàëüíî¿ çàáóäî-
âè íà âóë. Ïðîð³çí³é,3 ïîñòàâëåíî êðàï-
êó. Ôàêòè÷íî äî çàâåðøåííÿ íàáëèæàþ-
òüñÿ ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ íà öüîìó
ì³ñö³ Ïóðïóðîâîãî ñêâåðó. ¯õ çä³éñíþº
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó. Íà ñòâîðåííÿ çîíè â³äïî÷èíêó
âèòðàòÿòü ïîíàä 80 òèñ. ãðí ç êîøò³â àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ðàéîíó òà áëàãîä³éíèê³â.

Íàãàäàºìî, àáè â³äñòîÿòè ñêâåð, ì³ñöå-
âèì ìåøêàíöÿì òà àêòèâ³ñòàì äîâåëîñÿ
äîáðÿ÷å ïîâîþâàòè ³ç çàáóäîâíèêîì. Çà ïî-
ïåðåäíüî¿ âëàäè ä³ëÿíêó â³ääàëè êîìïàí³¿
“Ïàðóñ” ï³ä çâåäåííÿ åë³òíîãî ðåñòîðàííî-
ãî çàêëàäó òà ñàóíè. Íà ïî÷àòêó ðîêó ñêâåð
îáíåñëè ïàðêàíîì ³ íàâ³òü âèêîïàëè êîò-
ëîâàíè. Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ òà àêòèâ³ñòè, ùî
âèñòóïàþòü çà çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñ-
òèíè ñòîëèö³, âëàøòóâàëè ê³ëüêà àêö³é ïðî-
òåñòó ³ ëàìàëè îãîðîæó. Î÷åâèäö³ êàæóòü,
ùî íàâ³òü ïîñòð³ëè ëóíàëè. Ïðîòèñòîÿííÿ
òðèâàëî ìàéæå äâà ì³ñÿö³.

Ç ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè çóñòð³âñÿ
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé. Â³í ðåêî-
ìåíäóâàâ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ñêàñóâàòè âñ³
äîçâîëè íà âèêîíàííÿ çàáóäîâíèêîì
áóäü-ÿêèõ ðîá³ò. Ï³ñëÿ öüîãî ïðîöåñ çó-
ïèíèâñÿ, à êîòëîâàíè â ëþòîìó çàñèïà-
ëè çåìëåþ.

Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³ ïðîâåëè â “ðîçîðàíîìó” ñêâåð³
ñóáîòíèê. Ãðàáëÿìè é ëîïàòàìè âîíè
âèð³âíÿëè òåðèòîð³þ, ïîâèíîñèëè òð³-
ñêè ç äîùîê òà ³íøèé íåïîòð³á. Ï³ñëÿ
öüîãî äî ðîáîòè âçÿëîñÿ êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ðàéîíó. Íà ì³ñö³ “áèòâè” íå-
çàáàðîì âèðîñòå ÷óäîâèé ñêâåð ç ôîí-
òàíîì, àëüï³éñüêîþ ã³ðêîþ, äîð³æêàìè.
Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè òà êàì³íü ï³ä³áðà-
íî òàêèì ÷èíîì, ùî çàãàëîì ñêâåð ìà-
òèìå ïóðïóðîâó êîëîðèñòèêó. Íèí³ â³ä-
áóâàºòüñÿ ñïðàâæíº ïåðåðîäæåííÿ ñêâå-
ðó, àäæå äîñ³ â³í áóâ ó çàíåäáàíîìó ñòà-
í³. Âîäîãðàé íå ïðàöþâàâ óæå ç äåñÿòîê
ðîê³â, à ç êâ³ò³â òàì âèñàäæóâàëè ëèøå
÷îðíîáðèâö³

№ По азни и

Е ономічно
обґр нтовані
витрати рн/
в.м з ПДВ

1 Прибирання сходових літин 0,27
2 Прибирання приб дин ової території 0,61
3 Вивезення та тилізація відходів 0,32
4 Прибирання підвалів та інше 0,01
5 Обсл ов вання ліфтів 0,40

6 Обсл ов вання диспетчеризації 0,08
7 Обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем 0,53
8 Дератизація 0,01
9 Дезинсе ція 0,02
10 Обсл ов вання вентиляційних аналів 0,02
11 Обсл ов вання систем ППА і ДВ 0,01
12 Обсл ов вання еле троплит 0,01
13 Поточний ремонт 0,28
14 Ремонт спортивних майданчи ів 0,01
15 Ремонт дитячих майданчи ів 0,01
16 Ремонт осподарсь их майданчи ів 0,00
17 Поливання дворів 0,01
18 Під отов а до зимово о період 0,02
19 Вивезення сні 0,01
20 Е спл атація номерних зна ів 0,00
21 Очищення дворових т алетів 0,00

22 Освітлення місць за ально о орист вання 0,21

23 Еле троенер ія для ліфтів 0,10
24 Очищення не аналізаційних лю ів 0,00
25 Інші витрати 0,10

Всьо о 3,05

Ремонт дитячих майданчи ів
ошт ватиме одн опій

“Ñí³ãîâ³” êîï³éêè
Òàðèôè íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà äâîð³â 
ïîêðèâàþòü 63 â³äñîòêè âèòðàò
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У плановом режимі працівни и "Київенер о" почали від лючати батареї
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Þë³ÿ ÆÅØÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó ñòîëè÷íîìó çîîñàä³ îñåëèâ-
ñÿ íîâèé ìåøêàíåöü — ñàìåöü
êàðïàòñüêî¿ ðèñ³ íà ³ì’ÿ ×³ï.
Ð³äê³ñíîãî â ïðèðîä³ õèæàêà
ïðèâåçëè äî Êèºâà ³ç çîîïàðêó
ì³ñòà Îñòðàâà, ùî íà ñõîä³ ×å-
õ³¿. “×åñüê³ êîëëåãè ïåðåäàëè 9-

ì³ñÿ÷íå ðèñåíÿ â ÿêîñò³ íàðå-
÷åíîãî äëÿ ñàìêè ðèñ³ Ð³êê³, ÿêà
âæå ê³ëüêà ðîê³â ìåøêàº â íà-
øîìó çîîïàðêó”, — ïîâ³äîìèëè
“Õðåøàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³ çà-
êëàäó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êè¿â-
ñüêîãî çîîïàðêó, âåòåðèíàðíîãî
ë³êàðÿ Àíàòîë³ÿ Øóëüãè, öåé
âèä òâàðèí äîñÿãàº ñòàòåâî¿ çð³-

ëîñò³ ó â³ö³ áëèçüêî äâîõ ðîê³â,
òîæ ³ç ñïàðîâóâàííÿì äîâåäåòü-
ñÿ çà÷åêàòè.

Êàâàëåðà íà âèð³ñò òðèìàþòü
ó êàðàíòèííîìó â³ää³ë³. ×åðåç
ì³ñÿöü éîãî ïîòðîõó ïî÷íóòü
ïðèâ÷àòè äî íîâî¿ äîì³âêè ³ ïî-
çíàéîìëÿòü ³ç ïîòåíö³éíîþ íà-
ðå÷åíîþ. Òîä³ æ ×³ïà çìîæóòü
ïîáà÷èòè â³äâ³äóâà÷³.

Âèïàäêîâà ïîÿâà â çîîñàä³ ñà-
ìî÷êè êàðïàòñüêî¿ ðèñ³ — çíè-
êàþ÷î¿ ³ âæå îäí³º¿ ç íàéð³äê³ñ-
í³øèõ òâàðèí Óêðà¿íè — çìó-
ñèëà äèðåêö³þ çîîïàðêó çáèðà-
òè ç ìèðó ïî íèòö³ 380 òèñÿ÷
ãðèâåíü íà ñïîðóäæåííÿ ï³âê³-
ëîìåòðîâîãî âîëüºðà, ùî â³äïî-
â³äàº ºâðîñòàíäàðòàì, à çãîäîì
øóêàòè ¿é ïàðó. Ó äèê³é ïðèðî-
ä³ òàêèõ åêçåìïëÿð³â çàëèøèëî-
ñÿ íå á³ëüøå 50 îñîáèí, òîæ, ÿê

ò³ëüêè â ³êëàñòèõ áóäå ïîòîì-
ñòâî, ìîëîäíÿê ïëàíóþòü ïî-
âåðòàòè â ïðèðîäíå ñåðåäîâè-
ùå — â óêðà¿íñüê³ çàïîâ³äíèêè.

Äî ñëîâà, Êè¿âñüêèé çîîïàðê
óæå áåðå ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ
ïðîãðàìàõ ðîçâåäåííÿ òà ïîâåð-
íåííÿ ó ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå
ºâðîïåéñüêîãî çóáðà, êîíåé
Ïðæåâàëüñüêîãî, æóðàâëÿ-êðà-
ñàâêè òà ³íøèõ ð³äê³ñíèõ 
âèä³â

×³ï ³ Ð³êê³ îäðóæàòüñÿ ëèøå çà ð³ê
ЖЖ ИИ ВВ ИИ ЙЙ   КК УУ ТТ ОО ЧЧ ОО КК

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Безприт льні, я ими опі ється
бла одійний центр “Стефанія”,
а тивно дол чаються до очищен-
ня міста від сміття. Учора вони
разом з працівни ами КП “Пле-
со” прибирали Р санівсь набе-
режн .

Äîïîìîãà ì³ñòó — ñïðàâà ñóòî äîáðîâ³ëü-
íà. Â÷îðà çá³ð áåçïðèòóëüíèõ áóëî ïðèçíà-
÷åíî íà 9-òó ãîäèíó ðàíêó á³ëÿ ãîëîâíîãî
âõîäó äî áëàãîä³éíîãî öåíòðó “Ñòåôàí³ÿ”.
Íà äåñÿòó ãîäèíó ç³áðàëîñÿ äî äâàäöÿòè îñ³á,
ÿê³ íà àâòîáóñ³, íàäàíîìó ÊÏ “Ïëåñî”, âè-
ðóøèëè äî Ðóñàí³âñüêî¿ íàáåðåæíî¿. Ðîá³ò-
íèêè îòðèìàëè âåëèê³ ì³øêè ³ ðîç³éøëèñÿ
ïî âñ³é âåëèê³é òåðèòîð³¿.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðåçèäåíò Âñå-
óêðà¿íñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Ñîö³àëü-
íå ïàðòíåðñòâî” Àðòåì Ìàêººâ, ÿêèé îï³-
êóºòüñÿ “Ñòåôàí³ºþ”, çàçâè÷àé áàæàííÿ
ïðèáðàòè ì³ñòî âèñëîâëþþòü â³ä 20 äî 50—
60 áåçïðèòóëüíèõ. “Ñüîãîäí³ ¿õ ìåíøå, îñ-
ê³ëüêè â ö³ ïîìèíàëüí³ äí³ º ðîáîòà íà êëà-
äîâèùàõ, àëå âïåâíåíèé, ùî çîâñ³ì ñêîðî
ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ ï³äçàðîáèòè çíà÷íî çá³ëü-
øèòüñÿ ³ ìè çìîæåìî ôîðìóâàòè ïî äâ³ áðè-
ãàäè. Çàãàëîì ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â íàø³
ï³äîï³÷í³ î÷èñòèëè 75 ãåêòàð³â òåðèòîð³é, ç
ÿêèõ âèâåçåíî 87 òîíí íåïîòðåáó”, — ðîç-
ïîâ³â ïàí Ìàêººâ.

Çîíè â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè ïðèáèðàòè-
ìóòü â³ä ñì³òòÿ, ùî ï³ääàºòüñÿ âòîðèíí³é ïå-
ðåðîáö³ (ñêëà òà ïëàñòèêó), ç 8 äî 15 êâ³ò-
íÿ. “Ëèøå ïðîòÿãîì ïåðøèõ òðüîõ äí³â ñï³â-
ïðàö³ “Ïëåñà” òà ôîíäó “Ñîö³àëüíå ïàðò-
íåðñòâî” áóëî âèâåçåíî äâ³ñò³ ñîðîê ï’ÿòü 50-
ë³òðîâèõ ì³øê³â ñì³òòÿ. Çà êîæíèé ç íèõ

áåçïðèòóëüí³ îòðèìóþòü ïî äâ³ ãðèâí³. Çà
äåíü âèõîäèòü 30—50 ãðèâåíü. Ãðîø³ íå äó-
æå âåëèê³, àëå é âîíè íà äîðîç³ íå âàëÿþ-
òüñÿ. ̄ õ ïëàòèòü ôîíä, à ïîâåðòàº, êîëè ñì³ò-
òÿ çàáèðàþòü íà ïåðåðîáêó. Äî ñëîâà, íàé-
àêòèâí³øèé ðîá³òíèê îòðèìóº âèíàãîðîäó
— ïà÷êó öèãàðîê, òîæ ó áåçïðèòóëüíèõ º, õî÷
³ íåâåëèêèé, ñòèìóë ïðàöþâàòè ñóìë³íí³-
øå”, — óñì³õàºòüñÿ ïðåçèäåíò ôîíäó “Ñî-
ö³àëüíå ïàðòíåðñòâî”.

Îêð³ì òîãî, öüîãî äíÿ áåçïðèòóëüíèõ ãî-

äóâàëè áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³ çáèðàííÿ
ñì³òòÿ. “Ñüîãîäí³ îá³ä áóäå î äðóã³é ãîäèí³
äíÿ. Ç áëàãîä³éíîãî öåíòðó “Ñòåôàí³ÿ” ìà-
þòü ïðèâåçòè êàøó ç ï³äëèâêîþ, ïîäâ³éíó
ïîðö³þ ñîñèñîê, õë³á òà ÷àé. Ïîãîäüòåñÿ,
ïîïðàöþâàòè äëÿ ì³ñòà, çàðîáèòè çà öå ãðî-
ø³ é íå çàëèøèòèñü ãîëîäíèì — çîâñ³ì íå-
ïîãàíî”,— ðåçþìóº Àðòåì Ìàêººâ.

Çàäîâîëåí³ é ñàì³ áåçïðèòóëüí³. Îäèí ç
íèõ — Ñåðã³é Ñòåöåíêî — ðîçïîâ³äàº, ùî
ïðî ìîæëèâ³ñòü ï³äçàðîáèòè ãðîøåé íà ïðè-

áèðàíí³ ä³çíàâñÿ â³ä îäíîãî ç³ ñâî¿õ “êîëåã”
ó “Ñòåôàí³¿”. “Ïîãîäèâñÿ îäðàçó ³ íå øêî-
äóþ — çà ÷îòèðè äí³ ìàþ âæå ìàéæå äâ³ñò³
ãðèâåíü. Òåðèòîð³ÿ Ðóñàí³âñüêî¿ íàáåðåæíî¿
âåëèêà, òîìó, äóìàþ, ùî ³ ñüîãîäí³ ìîæíà
îòðèìàòè íîðìàëüíó ñóìó âèíàãîðîäè çà ðî-
áîòó. Äî òîãî æ ìè î÷èùóºìî íàøå ì³ñòî
â³ä ñì³òòÿ, à öå äóæå äîáðå”, — êàæå áåç-
ïðèòóëüíèé.

Ðîáî÷èé äåíü òðèâàº äî â³ñ³ìíàäöÿòî¿ ãî-
äèíè, ï³ñëÿ ÷îãî ïðè¿çæàº àâòîáóñ ³ â³äâî-
çèòü ëþäåé äî “Ñòåôàí³¿”

Ì³ñòî áóäå ÷èñòèì
Äî ïðèáèðàííÿ Êèºâà äîëó÷èëèñÿ áåçïðèòóëüí³

Цьо о ж дня Р санівсь набережн від-
відали ви он вач обов’яз ів заст пни а
олови Київсь ої місь держадміністрації
І ор Добр ць ий та енеральний дире -
тор ом нально о підприємства “Плесо”
Єв ен Анісімов. За словами пана Добр ць-
о о, ерівництво міста задоволене тем-
пами двомісячни а з бла о строю та під-
отов и до пляжно о сезон . “Ви онано
значний обся роботи, але ми з пиняти-
ся не збираємось. Д же задоволений іні-
ціативою із зал чення до прибирання те-
риторій та зон відпочин біля води без-
прит льних, адже це принесе столиці ли-
ше вели ористь”,— с азав І ор Доб-
р ць ий.
Своєю чер ою Єв ен Анісімов розповів,

що до пляжно о сезон б де вчасно під-
отовано всі 29 зон відпочин . “Зо рема
на цьом місці, де ми зараз переб ваємо,
до 1 травня заплановано поб д вати но-
вий дитячий майданчи і тренажерне міс-
теч о, на що наше ом нальне підприєм-
ство виділить 50 тисяч ривень”, — за ва-
жив енеральний дире тор КП “Плесо”.

ДДОО  ССЛЛООВВАА

Допома аючи міст безприт льні заробляють за день 30—50 ривень
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Висадити іменне дерево на алеї Київсь о о зоопар в день од-
р ження — це нестандартний і ч довий спосіб вічнити один із
ращих днів своєм житті. Та ий ори інальний спосіб відзна-
чити день розпис в иян з’явиться цієї с боти. Співробітни и зоо-
пар вирішили приверн ти ва спільноти до проблеми вели-
чезної іль ості зрізаних вітів, що дар ють молодятам на весіл-
ля, та запропон вати альтернатив безд мном знищенню жи-
вих рослин. Замість традиційно о по ладання б етів до пам’ят-
ни ів молодята змож ть висадити іменн оробин або аталь-
п . Ці дерева б ло обрано невипад ово, адже оробина особ-
лює родючість, доброб т та спіх житті, а атальпа символіз є
нес інченний шлюб двох люблячих сердець. Перед ожним са-
джанцем б де встановлено таблич з іменами молодят, я і ви-
садили дерево.

ААККЦЦІІЯЯ

Â Êè¿âñüêîìó 
çîîïàðêó ìîæíà 
áóäå ïîñàäèòè 
âëàñíå ñ³ìåéíå äåðåâî
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження тарифів за розміщення реклами 
в ліфтах жилих будинків комунальної власності

Розпорядження № 193 від 30 березня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про рекламу", рішення Київської міської ради від 27.11.2009 № 712/2781 "Про порядок роз�
міщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності" та з метою підвищення ефективності
використання майна комунальної власності м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити тарифи за розміщення реклами в ліфтах
жилих будинків комунальної власності, що додаються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі"
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен"
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації) від 20.01.2009 № 47 "Про за"
твердження Порядку визначення розміру плати за розмі"
щення реклами та Порядку розміщення реклами в ліфтах
житлових будинків комунальної власності м. Києва".

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30 березня 2010 року № 193

Тарифи
за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності

№
з/п

Поверховість
б дин

Одиниця
вимір

Тариф, рн за 1 в.м вн трішньої
площі абіни пасажирсь о о

ліфта за місяць

Тариф, рн за 1 в.м вн трішньої
площі абіни вантажно о ліфта

за місяць

1. Б дин и
до 10 поверхів

За 1 в.м 24,00 32,00

2. Б дин и вище
10 поверхів

За 1 в.м 30,00 38,00

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про встановлення нормативів рентабельності 
на ринках з продажу продовольчих 

та непродовольчих товарів
Розпорядження № 110 від 2 березня 2010 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про вста�
новлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)" (із змінами і доповненнями), пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009
№ 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торго�
вельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово�еко�
номічної кризи" (із змінами і доповненнями), пункту 7 Порядку розрахунку цін на послуги та оренду тор�
гових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих това�
рів, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регу�
ляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109 "Про затвердження Порядку розрахунку
цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продоволь�
чих та непродовольчих товарів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.07.2009 за № 600/16616,
з метою регулювання цін за надання послуг оренди торгових приміщень (площ) на ринках з продажу про�
довольчих та непродовольчих товарів:

1. Встановити норматив рентабельності у розмірі 12
відсотків при розрахунках плати за надання в оренду тор"
гових приміщень (площ), торговельно"технологічного
та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах,
на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих то"
варів.

2. Суб'єктам господарювання всіх форм власності міста
Києва укладати договори відповідно до Типового договору
оренди торговельного місця, затвердженого постановою Ка"
бінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 (у редакції по"
станови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 868).

3. Розпорядження набуває чинності з моменту його дер"
жавної реєстрації в Головному управлінні юстиції у м. Києві.

4. Першому заступникові голови Київської міської держав"
ної адміністрації Бассу Д. Я прийняти рішення щодо висвіт"
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря"
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про проведення аварійних, ремонтно#реставраційних
робіт з відтворення Пам'ятного знака на честь 

заснування м. Києва на території Наводницького парку 
у Печерському районі

Розпорядження № 192 від 30 березня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про охорону культурної спадщини", Постанови Ради Міністрів Української РСР від 21.07.1965
№ 711 "Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології Української РСР", з метою
нагальної потреби в відновленні пам'ятника місцевого значення "Пам'ятний знак на честь заснування 
м. Києва", конструкції якого за багато років повністю втратили несучу спроможність та знаходяться в ава�
рійному стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити аварійні, ремонтно"реставраційні роботи з від"
творення Пам'ятного знака на честь заснування м. Києва на
території Наводницького парку у Печерському районі (перебу"
ває на обліку як пам'ятка монументального мистецтва місце"
вого значення згідно з рішенням Київського міськвиконкому від
30.07.1984 № 693).

2. Визначити замовником проектування і відтворення пам'"
ятного знака комунальне підприємство "Дирекція реставра"
ційно"відновлювальних робіт" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Комунальному підприємству "Дирекція реставраційно"
відновлювальних робіт" виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. В термін до 20.05.2010 забезпечити здійснення ава"
рійних, ремонтно"реставраційних робіт з відтворення Пам'ят"
ного знака на честь заснування м. Києва на території Навод"
ницького парку у Печерському районі.

3.2. У триденний термін з моменту прийняття цього розпо"
рядження забезпечити тимчасове закриття для огляду Пам'"
ятного знака на честь заснування м. Києва.

3.3. Одержати дозвіл центрального органу у сфері охорони
культурної спадщини на проведення робіт, зазначених у підпунк"
ті 3.1 пункту 3 цього розпорядження, та Головного управління
охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.4. Одержати в установленому порядку в Головному управ"
лінні контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції) дозвіл, ордер на проведення робіт, зазначених у підпункті
3.2 пункту 3 цього розпорядження.

3.5. В установленому порядку визначити генеральну про"
ектну організацію для розроблення науково"проектної доку"
ментації та підрядну — для виконання робіт, зазначених у під"
пункті 3.1 пункту 3 цього розпорядження.

4. Після проведення аварійних, ремонтно"реставраційних
робіт з відтворення пам'ятного знака Печерській районній у 
м. Києві державній адміністрації виконати ремонтні роботи гід"
росистеми фонтана та провести роботи із опорядження при"
леглої до пам'ятного знака території.

5. Головному управлінню з питань внутрішньої політики ви"
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер"
жавної адміністрації) в установленому порядку подати до Го"
ловного управління економіки та інвестицій виконавчого орга"
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс"
трації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт

із реконструкції зазначеного об'єкта до проекту Програми
соціально"економічного розвитку м. Києва на 2010 рік.

6. Заступнику голови Київської міської державної адмініс"
трації Бассу Д. Я., начальнику Головного фінансового управ"
ління Падалці В. М. під час формування бюджету м. Києва на
2010 рік передбачити виділення коштів на виконання робіт,
зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 цього розпорядження.

7. Заступнику голови Київської міської державної адмініс"
трації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засо"
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на першого заступника голови Київської міської державної ад"
міністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Про утворення Комітету з економічних реформ 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Розпорядження № 194 від 30 березня 2010 року

Відповідно до Указу Президента України від 17.03.2010 № 355/2010 "Про питання Комітету з економіч�
них реформ", з метою впровадження системних економічних реформ, що спрямовані на вихід із фінансо�
вої та економічної кризи, забезпечення сталого економічного розвитку міста Києва як передумови зрос�
тання добробуту його мешканців, та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити Комітет з економічних реформ як консуль"
тативно"дорадчий орган при виконавчому органі Київ"
ської міської ради (Київській міській державній адмініс"
трації).

2. Затвердити персональний склад Комітету з економіч"
них реформ виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) (додається).

3. Затвердити Положення про Комітет з економічних ре"

форм виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (додається).

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження зали"
шаю за собою.

Голова Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про порушення перед Головою Верховної Ради України

клопотання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України 

Ігнатенко Т. І.

Рішення Київської міської ради № 5/3443 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�ІV "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради
України про нагородження Почесною грамотою Верховної
Ради України Ігнатенко Тетяни Іванівни — заступника на"
чальника відділу з питань гуманітарної політики управління
забезпечення діяльності постійних комісій Київради секре"
таріату Київської міської ради за вагомий особистий внесок
у розвиток місцевого самоврядування, національної культу"
ри та багаторічну плідну працю.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату вико"
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі"
ністрації) підготувати клопотання про нагородження Почес"
ною грамотою Верховної Ради України Ігнатенко Тетяни Іва"
нівни — заступника начальника відділу з питань гуманітар"
ної політики управління забезпечення діяльності постійних
комісій Київради секретаріату Київської міської ради за ва"
гомий особистий внесок у розвиток місцевого самовряду"

ВИРІШИЛА:
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ГРАФІК 
проведення особистих прийомів громадян начальниками Головних

управлінь Київської міської державної адміністрації у 2010 році

№
з/п

Головні правління Прізвище, ім'я та по
бать ові начальни а

День, час та місце особисто о прийом

1 Е ономі и та інвестицій По іб о
Марина Володимирівна

Др ий та останній четвер місяця з 10-00 до
11-00 за адресою: в л. Хрещати , 36,
аб. 618 (попередній запис за тел. 254-10-09)

2 Житлово о забезпечення Голиця
Михайло Ми олайович

1, 3 середа ожно о місяця з 10.00 до 13.00,
за адресою: в л. Володимирсь а, 42 ім. 301

3 Земельних рес рсів К ла овсь ий
Юрій Петрович

Щовівтор а з 14.00 до 17.30, за адресою:
в л. Хрещати , 32-а, ім. 421

4 Ком нальної власності м. Києва Ч б
Анатолій Васильович

Щосереди з 15.00 до 18.00, за адресою:
в л. Хрещати , 10

5 Ком нально о осподарства Вітт
Федір Ас ольдович

1, 3 середа ожно о місяця з 14.00 до 17.30,
за адресою: в л. Вел. Житомирсь а, 15-а

6 Житлово о осподарства Сторожен о
Володимир Сер ійович

1, 3 середа ожно о місяця з 15.00 до 18.00,
за адресою: в л. Б. Хмельниць о о, 3, ім. 409

7 Контролю за бла о строєм
м. Києва

Глад ня
Роман Ми олайович

Перша середа місяця з 10-00 до 12-00,
Четвертий четвер місяця з 15-00 до 17-00,
за адресою: в л. Са са ансь о о, 143

8 К льт ри і мистецтв Зоріна
Світлана Іванівна

Щосереди з 15-00 до 16-00 за адресою:
б л. Т. Шевчен а, 3, 3-поверх ім. 301

9 Охорони льт рної спадщини К харен о
Р слан Іванович

Щочетвер а з 11.00 до 13.00, за адресою:
в л. Спась а, 12 (1 поверх)

10 Містоб д вання, архіте т ри та
дизайн місь о о середовища

Броневиць ий
Сер ій Петрович

Щоп'ятниці з 10.00 до 12.00, за адресою):
в л. Хрещати , 32-а

11 Освіти та на и Перший заст пни
начальни а Р ден о
Ганна Василівна

Щопонеділ а з 11.00 до 13.00, за адресою:
б л. Т. Шевчен а, 3, імн. 430

12 Охорони здоров'я та медично о
забезпечення

Кач рова
Людмила Ві торівна

2, 4 вівторо ожно о місяця з 15.00 до 17.00,
за адресою: в л. Прорізна, 19 (1 пов., ім. 3)

13 З питань вн трішньої політи и Гончар Ві тор
Оле сандрович

Щосереди з 16.00 до 18.00, за адресою:
в л. Хрещати , 44, 4-поверх, приймальна

14 Палива, енер ети и та
енер озбереження

Демидов
Оле сій Дмитрович

2, 4 вівторо ожно о місяця з 16.00 до 19.00,
за адресою: в л. Хрещати , 12, імн. 302

15 З питань надзвичайних сит ацій Пшеничний
Віталій Ни ифорович

Щочетвер а з 14.00 до 18.00, за адресою:
в л. Виш ородсь а, 21, імн. № 310

16 Праці та зайнятості Кисільова
Тетяна Ми олаївна

Щовівтор а з 14.00 до 18.00, за адресою:
в л. Верхній Вал, 42-а

17 З питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв'яз ів з
ромадсь істю

Маті о-Б бнова
Ганна Василівна

Щосереди з 10.00 до 13.00, за адресою:
в л. Хрещати , 44, 4 поверх

18 З питань тор івлі та поб т Шов н
І ор Васильович

3, 4 понеділо з 14.00 до 15.00, за адресою:
в л. Басейна, 1/2-а

19 Транспорт Бархатов
Оле сій І орович

1-й, 3-й вівторо місяця з 15.00 до 18.00 за
адресою: в л. Леонтовича, 6

20 Зв'яз , інформатизації та
захист інформації

Кайч
Марина Святославівна

Щовівтор а з 14:00 до 16:00, за адресою:
в л. Лабораторна 1, аб. 108

21 Промислової, на ово-технічної
та інноваційної політи и

Сиротін
Володимир Геннадійович

Щопонеділ а з 14.00 до 18.00, за адресою:
в л. Терещен івсь а, 11-а, імн. 101

22 Соціально о захист населення Костюрен о
Тетяна Ми олаївна

Щосереди з 9.00 до 13.00, за адресою:
просп. Комарова, 7

23 По фізичній льт рі та спорт Філіппов
Володимир Ві торович

Щовівтор а з 10.00 до 12.00, за адресою:
в л. Хрещати , 12

24 З питань ре ляторної політи и
та підприємництва

Поворозни
Ми ола Юрійович

Щосереди з 10.00 до 13.00, за адресою:
Боричів звіз, 8

25 З питань захист прав
споживачів

Кияничен о
Сер ій Геор ійович

Щочетвер а з 16.00 по 18.00, за адресою:
в л. Са айдачно о, 29-а, імн. 6

26 З питань цінової політи и Ястр бинсь ий
Василь Іванович

2, 4 вівторо місяця з 10.00 до 11.00
за адресою: в л. Лабораторна, 1

27 У справах сім'ї та молоді См
Остап Ростиславович

Щовівтор а з 14.00 до 16.00, за адресою:
пров. Геор іївсь ий, 7, аб. 401

28 З питань ре лами Щепа
Оль а Сер іївна

Вівторо з 14.00 до 17.00, 1-й, 3-й четвер
з 10.00 до 13.00, за адресою:
в л. Коцюбинсь о о, 12-а

29 Капітально о б дівництва
м. Києва

Черній
Ві тор Данилович

Щочетвер а з 16.00 до 18.00, за адресою:
в л. Фр нзе, 113, імн. 203

30 У справах національностей
та релі ій

Власен о
Оль а Іванівна

1, 3 середа місяця, за адресою:
в л. Волось а, 31-а

31 Головне правління е оло ії
та охорони природних рес рсів

Симонов
Сер ій Анатолійович

Четвер місяця з 10.00 до 12.00, за адресою:
в л. Де тярівсь а, 31

32 Рит альних посл Перший заст пни
начальни а К тіщев
Михайло Оле сійович

Середа з 14.00 до 18.00, п'ятниця з 9.00 до
13.00, за адресою: б л. Т. Шевчен а, 3

33 Вн трішньо о фінансово о
онтролю та а дит

Пліс
Геннадій Володимирович

Щосереди з 14.00 до 16.00, за адресою:
в л. Трьохсвятительсь а, 4-Б, 3 поверх, ім. 321

34 Управління справах жіно ,
інвалідів, ветеранів війни
та праці

Гол бєва
Ірина Єв еніївна

Щопонеділ а з 14.00 до 16.00 за адресою:
в л. В. Житомирсь а, 15-а, імн. 11

35 Сл жба справах дітей К лєба
Ми ола Ми олайович

1, 2 середа ожно о місяця з 14.00 до 16.00,
за адресою: в л. Де тярівсь а, 3

ГРАФІК
особистих прийомів громадян 

головами районних у м. Києві державних адміністрацій на 2010 рік 
(прийом громадян здійснюється за попереднім записом)

№
з/п

Районна м. Києві
державна

адміністрація

Прізвище, ім'я та по бать ові
олови

День, час та місце
особисто о прийом

1 Голосіївсь а Садовой Сер ій Ми олайович 1, 3 середа ожно о місяця з 15.00
пр. 40-річчя Жовтня, 23

2 Дарниць а Сташ Віталій Филимонович 1, 3 понеділо ожно о місяця з 16.00 до 18.00
в л. Кошиця, 11, аб. 303

3 Деснянсь а Захаричев Юрій Юрійович 2, 4 четвер ожно о місяця з 15.00 до 19.00
пр. Мая овсь о о, 29, аб. 111

4 Дніпровсь а Мисовсь а О сана Юріївна 1, 3 четвер місяця з 16.00
в л. Червонот аць а, 43

5 Оболонсь а Я од а Вадим Сер ійович 2, 4 вівторо ожно о місяця з 17.00 до 19.00
в л. Тимошен а, 18, аб. 2

6 Печерсь а С щен о Сер ій Ми олайович 2, 4 середа ожно о місяця з 16.00 до 18.00
в л. Мос овсь а, 5/2-а

7 Подільсь а Романен о Єв ен Оле сандрович 1-а, 3-я середа з 15.00 до 18.00
Контра това пл., 2, аб. 10

8 Святошинсь а Мазепа Володимир Оле сандрович Кожна середа місяця з 15.00
в л. Львівсь а 8/6, імната 10

9 Солом'янсь а Сидоров Іван Петрович 1, 3 середа ожно о місяця з 15.00 до 17.00
просп. Повітрофлотсь ий, 41, аб. 245

10 Шевчен івсь а Пилипишин Ві тор Петрович 1, 3 вівторо ожно о місяця з 16.00 до 18.00
в л. Б. Хмельниць о о, 24

Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради

України Кінщака Олександра Михайловича
Рішення Київської міської ради № 3/3441 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�ІV "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради
України про нагородження Грамотою Верховної Ради України
Кінщака Олександра Михайловича — завідувача кафедри тео"
рії та практики перекладу приватного вищого навчального за"
кладу "Київський Міжнародний Університет" за вагомий осо"
бистий внесок у розвиток національної освіти і науки, багато"
річну сумлінну працю, високий професіоналізм.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконав"
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав"
ної адміністрації) підготувати клопотання про нагородження

Грамотою Верховної Ради України Кінщака Олександра Ми"
хайловича — завідувача кафедри теорії та практики перекладу
приватного вищого навчального закладу "Київський Міжнарод"
ний Університет" за вагомий особистий внесок у розвиток на"
ціональної освіти і науки, багаторічну сумлінну працю, висо"
кий професіоналізм.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань освіти та науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

вання, національної культури та багаторічну плідну працю і
направити його Голові Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань місцевого самовря"
дування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформа"

ційної політики та постійну комісію Київради з питань
культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення 
перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради
України Горевалова Сергія Івановича

Рішення Київської міської ради № 4/3442 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�ІV "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ра"
ди України про нагородження Грамотою Верховної Ради
України Горевалова Сергія Івановича — заступника дирек"
тора Інституту журналістики приватного вищого навчаль"
ного закладу "Київський Міжнародний Університет" за ва"
гомий особистий внесок у розвиток національної освіти і
науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіона"
лізм.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготувати клопотання про наго"

родження Грамотою Верховної Ради України Горевалова
Сергія Івановича — заступника директора Інституту журна"
лістики приватного вищого навчального закладу "Київський
Міжнародний Університет" за вагомий особистий внесок у
розвиток національної освіти і науки, багаторічну сумлін"
ну працю, високий професіоналізм.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань освіти та науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження відкритому акціонерному товариству 
"Пиво#безалкогольний комбінат "Славутич" 

надання спеціального дозволу 
на користування надрами (підземними водами) 
за допомогою двох артезіанських свердловин, 

розташованих на території підприємства 
за адресою: вул. Червонопрапорна, 137 Голосіївського

району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 421/3859 від 26 лютого 2010 року

1. Погодити відкритому акціонерному товариству "Пиво"
безалкогольний комбінат "Славутич" надання спеціального
дозволу на користування підземними водами за допомогою
двох артезіанських свердловин, розташованих на території
підприємства за адресою: вул. Червонопрапорна, 137 Го"
лосіївського району 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 постійну комісію Київради з питань екологічної полі"
тики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України. "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 8 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 608, та враховуючи звернення відкритого акціо�
нерного товариства "Пиво�безалкогольний комбінат "Славутич", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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ВВ ИИ СС ТТ АА ВВ КК ИИ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

“Потоп” тил воро а

Давида Чіч ана та І оря Гом , за иївсь ими мір ами,
вважають молодими ради алами. Х дожни и, чия вистав-
а від ривається в алереї Людмили Березниць ої, старан-
но під реслюють свої пере онання — вони займають по-
зиції антифашизм і анархо-е оло ізм , при цьом створю-
ючи доволі безз бий і омерційно затреб ваний живопис.
Особливо ніжно ви лядає поєднання молодих неформалів
і відверто омерційної б рж азної алереї. На цьом фоні
висловлювання х дожни ів про те, що “Потоп”, зазначений
за олов вистав и, “по ладе рай ерованом с спіль-

ств споживання, та ознамен є почато співтовариств взає-
модопомо и, рівноправ’я і за ально о розвит ”, мають ви-
ляд не більше, ніж за равання із цим самим с спільством
споживання, безневинним по с ванням за в ш ом про-
цесі любовної ри.

17 вітня — 8 травня
“Потоп” — Давид Чіч ан, І ор Гома
Ludmila Bereznitska & Partner Gallery,
в л. Андріївсь ий звіз, 2-Б

Уперед, до природи

“Ботаніфі ація” Андрія Бл дова — це випадо реа ції мис-
тецтва на сьо одення, тобто засіб побачити світ я есте-
тичний вимір — певним чином це втеча від реальності. Е с-
перимент ючи з простором, перетворюючи йо о та пере-

вертаючи світ навпа и, він пор ш є звичайний порядо сві-
тоб дови, ом ні ацій, взаємороз міння, р йн є домовле-
ність називати щось та чи іна ше.
Андрій Бл дов не лише відч ває онфлі т с часної цивілі-

зації з оточ ючим світом, а й пропон є нам власн , природ-
н страте ію йо о вирішення — це с цільна, розширена на
всі сфери існ вання “Ботаніфі ація”. Віз ально це відобра-
жено синтетичном середовищі просторової омпозиції, в
я ом межа між мистецтвом та дійсністю розмивається. Жи-
вий простір, світ рослинності автор синтез є з неживим —
розміщ є в “білом бі” алереї.
Андрій Бл дов лабіринтом дерев та абстра тним живопи-

сом про ладає шлях до центр інсталяції, а там, центрі, ли-
шається сам на сам зам неном просторі зі своїми стра-
хами та переживаннями, чим зал чає лядача певн р
с б’є тивно о сприйняття. У центрі лабіринт , потрапляючи
світ переверн тої реальності, ма симально насиченої о-

льором і світлом, людина зм шена відч ти хит ість шт чно
поб довано о світ та йо о чорно-біло о роз міння, оли бі-
ле це тіль и біле, а чорне — чорне; цих означеннях відч -
вається опора, але й вона виявляється ілюзорною, я і сад-
оазис, створений х дожни ом.
У цьом прое ті автор вист пає аполо етом топічно о,

створюючи модель сво о власно о світ , ращо о за існ -
ючий. Це онстр ювання простор , в я ом відс тність ре-
ально о місця з реальними точ ами відлі втішає та ство-
рює тло для нових ом ні ацій.

22 вітня — 5 травня
“Ботаніфі ація”, Андрій Бл дов,
живопис
Київсь а місь а алерея мистецтв “Лавра”,
в л. Івана Мазепи, 17

Просто і формі

На хвилі тотально о реванш абстра тно о мистецтва в Ки-
єві від ривається все більше виставо нефі ративно о мис-
тецтва. Проте прое т “Проста форма” в алереї Bottega —
особливий, адже йо о автором — серії нефі ративних поло-
тен, виставлених цьом залі, — є ласи вітчизняно о мис-
тецтва, один із найці авіших і найавторитетніших х дожни ів
с часної У раїни — Тіберій Сільваші. Колись давно Сільваші
став р для ціло о по оління раїнсь их х дожни ів-абстра -
ціоністів, отрі оформилися в рт “Живописно о заповідни-
а”, на йо о ідеї рівнялися ті, хто тоді ще тіль и починав свій
шлях мистецтві, представни и вітчизняно о трансаван ар-
д . Нинішній Сільваші пережив і етап виб х заці авленості до
своєї творчості, й реванш фі ративно о “с часно о мистец-
тва”, що настав після цьо о, я ий змінив модерністсь і ста-
нов и нефі ративістів новітнім “постмодерністсь им бачен-
ням”. Нині всі ці війни давно позад . Настав час подивитися
на Сільваші по-новом — не зарахов ючи йо о до тієї або ін-
шої “партії”, а просто бер чи до ва и справді ч довий масш-
таб цьо о х дожни а я одно о з важливих центрів інтеле т -
ально о й естетично о тяжіння останніх десятиліть.

24 вітня — 11 травня
“Проста форма” — Тіберій Сільваші
Галерея Bottega,
в л. Михайлівсь а, 24-Б

Під от вала Аліса ЛОЖКІНА,
спеціально для “Хрещати а”

Інформація про передач нер хомо о майна в оренд Державно о
житлово- ом нально о підприємства НАН У раїни

п/п
Повна

хара теристи а
приміщення

Адреса
приміщення

Площа
при-

міщення

Необхідність
ремонт ,
примірний
обся

апітальних
в ладень

Можлива
мета ви ор.
приміщення
орендарем

Мін. став а
орендної плати
за 1 в. м за

постановою КМУ
від 27.12.06 р.

№ 1846

Обов’яз ові
мови

он рс

1
Нежиле підвальне
приміщ., ж/б
ртожито , 1 пов.

в л. Добро-
хотова, 24

35,5 не відремон. офіс 80,00

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

2

Нежиле приміщ.,
ж/б; ртожито ,
1 поверх, о ремий
вхід, вели ий зал,
санв зол, р омий-
ни

пр. На и,
29

74,2 не відремон. офіс 80,00

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

3
Нежиле підвальне
приміщення,
о ремий вхід

пр. На и,
42/1

86,45 не відремон. с лад 71,67

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

4
Нежиле підвальне
приміщення,
о ремий вхід

пр. На и,
42/1

150,57 не відремон. спортзал 81,22

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

5
Нежиле підвальне
приміщення

в л.
Горь о о,
124/128

30,0 не відремон. офіс 80,00

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

6
Виносний
сміттєзбірни

в л. Л. Пер-
вомайсь о-
о, 3

8,7 не відремон. ремонт вз ття 28,0

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

7
Частина торцевої
стіни

в л. Л. Пер-
вомайсь о-
о, 3

6,0 ре лама 100,13

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

8

Нежиле цо ольне
приміщення, рто-
жито , ж/б, санв -
зол, р омийни , о -
ремий вхід

в л. Е. По-
тьє, 9

39,0 не відремон.
ма азин прод.

товарів
87,50

Компенсація
оштів за оцін
приміщення; за
об’яв в азеті.

Разом 430,42

Пропозиції надсилати в письмовом ви ляді на адрес :
03057, м. Київ, в л. Е. Потьє, 9, ДЖКП НАН У раїни
Останній день подачі заяв 05.05.2010 р.
Кон рс відб деться 06.05.2010 ро об 11.00 за адресою: в л. Е. Потьє, 9, тел. 456-46-30.

Ухвалою Господарсь о о с д м. Києва (01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 44-Б) від
04.03.2010 р. справі № 8/160 про бан р тство Товариства з обмеженою відповідальністю
“УТПК” ( од за ЄДРПОУ 31778064, 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 21) пор шено
провадження справі, введено процед р розпорядження майном боржни а, призначено
розпорядни а майна, введено мораторій на задоволення вимо редиторів.

Розпорядни ом майна призначено арбітражно о ер ючо о Р ч о Анастасію Василівн
(м. Київ, в л. Степана Олійни а, 5, в. 33).

Заяви редиторів приймаються протя ом тридцяти днів від дня оп блі вання дано о
о олошення.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 625
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Ãåîðã³é Ê³ðººâ ìð³º
ñòâîðèòè Àëåþ ñëàâè
Âåòåðàí ðåãóëÿðíî â³äâ³äóº ñâîþ âëàñíó ìîãèëó
ï³ä Ñòàë³íãðàäîì
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Киянин Геор ію
Кірєєв — 87. Од-
на ві йо о не з -
пиняє. Чолові а -
тивно працює
Спілці ветеранів
Голосіївсь о о
район . Мріє за-
ласти Алею слави
в Пар імені
Рильсь о о. На
війн потрапив 17-
річним, за два дні
після вип с но о
бал . Б в сапе-
ром. Після битви
під Сталін радом
йо о вважали за-
иблим. Ім'я досі
ви арб ване на
братсь ій мо илі.

Ãåîðã³é Ê³ðººâ — êî-
ð³ííèé êèÿíèí. 1923 ðî-
êó â³í íàðîäèâñÿ ó ñ³ì’¿
ïðàö³âíèê³â çàâîäó “Àð-
ñåíàë”. Ðîäèííèé ä³ì
ìàëè á³ëÿ ìîñòó Ïàòî-
íà. 1941 ðîêó þíàê çà-
ê³í÷èâ øêîëó.

“Áóëî 19 ÷åðâíÿ. Ï³ñ-
ëÿ âèïóñêíîãî ï³øëè çó-
ñòð³÷àòè ñâ³òàíîê íà Âî-
ëîäèìèðñüêó ã³ðêó. Ä³-
ëèëèñÿ ìð³ÿìè, çàãàäó-
âàëè, õòî êèì ñòàíå”,—
ïðèãàäóº âåòåðàí. Çà äâà
äí³ ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà.

Äî àðì³¿ ï³äë³òîê ï³-
øîâ äîáðîâ³ëüíî. “Äó-
ìàâ ì³ñÿö³â íà äâà, à âè-
éøëî 1418 äí³â”,— ðîç-
ïîâ³äàº ïàí Ê³ðººâ. Ïî-
÷àòîê â³éíè äëÿ íüîãî —
áîìáàðäóâàííÿ àâ³àçàâî-
äó á³ëÿ çàë³çíè÷íî¿
ñòàíö³¿ “Êè¿â-Âîëèí-
ñüêèé”.

Ïîòîìó ñòîëè÷íèõ
ñîëäàò³â â³äïðàâèëè íà
Äîíáàñ. Þíàêè ïðàöþ-
âàëè íà øàõòàõ. Çãîäîì
¿õ ïåðåêèíóëè äî Ðîñ³¿.
Ãåîðã³é Ê³ðººâ âñòóïèâ
äî Çëàòîóñò³âñüêîãî â³é-
ñüêîâî-³íæåíåðíîãî
ó÷èëèùà, îäíàê çàê³í-
÷èòè âäàëîñÿ ëèøå äâà
êóðñè — ï³øîâ íà
ôðîíò. ×îëîâ³ê âîþâàâ
ó 64-é àðì³¿ ãåíåðàëà
Øóìèëîâà, áóâ ñàïåðîì
ó ñòð³ëåöüê³é áðèãàä³.

Ó 1942 ðîö³ ó áë³íäàæ
âëó÷èâ ñíàðÿä. Çàãèíóëî

12 ñîëäàò³â. Äî íèõ âè-
ïàäêîâî çàðàõóâàëè ³ Ê³-
ðººâà, õî÷à ÷îëîâ³êà ëè-
øå ïîðàíèëî â íîãó.
Ìàòåð³ íàä³ñëàëè ïîõî-
ðîíêó. Âèïðàâèòè ïî-
ìèëêó òàê ³ íå âäàëî-
ñÿ — äîñ³ íà ìåìîð³àëü-
í³é äîøö³ áðàòñüêî¿ ìî-
ãèëè ï³ä Ñòàë³íãðàäîì
âèêàðáóâàíå éîãî ³ì’ÿ.
×îëîâ³ê ðåãóëÿðíî ïðî-
â³äóº òîâàðèø³â, ùî òàì
ïîëÿãëè.

Äî Êèºâà Ãåîðã³é Ê³-
ðººâ ïîòðàïèâ ï³ñëÿ ùå
îäíîãî ïîðàíåííÿ — 8

êóëü — 1943 ðîêó. Ï³â-
òîðà ðîêó àæ äî Äíÿ Ïå-
ðåìîãè äîâåëîñÿ ïðî-
âåñòè ó øïèòàëÿõ.

Â ïîâîºíí³ ðîêè Ãå-
îðã³é Ê³ðººâ çàê³í÷èâ
ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò.
Ïðàöþâàâ ó îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â. Íåçâàæàþ÷è
íà ïåíñ³éíèé â³ê ïðî-
äîâæóº ñâîþ ðîáîòó òàì
³ äîñ³. Ðàçîì ç òîâàðè-
øàìè ìð³þòü çàêëàñòè
Àëåþ ñëàâè â ïàðêó ³ìå-
í³ Ðèëüñüêîãî. Ì³ñüêà
âëàäà ³äåþ âæå ï³äòðè-
ìàëà

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 14 êâ³òíÿ
День підбиття підс м ів за мин лий місяць, аяття і всепрощен-

ня, пле ання в д ші любові та армонії. Перевтомлюватися про-
типо азано! Відпочивайте, насолодж йтеся життям, воно та е
пре расне (!), і неодмінно розплатіться з бор ами, ви онайте да-
ні обіцян и. Не проґавте ч дов можливість позб тися не атив ,
що обтяж є д ш . Б дьте веселими, бадьорими. Ж рбі та а ре-
сії зась!
15.30. Фаза ново о Місяця.
Присвятіть вечір поб дові планів, створенню території Успіх на

майб тній місяць. Налашт йтеся на позитив! Заб дьте про не а-
разди. Мрійте, моделюйте, приваблюйте в своє б ття лише те,
чо о хоче ваше серце. Наповніть енер ією радості й бла одаті фан-
том бажань — і він матеріаліз ється.

ОВНИ на старті нових напрям ів діяльності. Я доро оберете — та-
е й матимете щастя. Головне — аби це не завдало ш оди рідним,
отрих від ваших “вибри ів” с цільні стреси та оловний біль. Зважте всі
“за” і “проти” перед тим, я перти напролом.
ТЕЛЬЦЯМ варто за онспір ватися, відійти в тінь. Не роз олош йте та-

ємниць про власне б ття, адже ваше щастя визріє лише в тиші, подалі
від людсь их заздрісних очей.
БЛИЗНЯТА, я що втомилися ходити в нелюбах, саме час за ласти про-

рам реалізації бажань. Вас по охають, проте за мови, що є вільна ва-
ансія в серці і ви здатні відповісти взаємністю. Д ховна єдність з об-
ранцем, спільність інтересів — запор а ідилії в шлюбі.
У РАКІВ революція в ар’єрі набирає нових барв. Усе ретельно об-

мір йте і змініть власн поведін , прибор авши а ресивні спалахи. Ви-
п с ати на волю войовничий д х небезпечно, бо саме він і спрово є
не аразди. Вам потрібно підлаштов ватися під ч жі запити — тоді й
власні інтереси не постраждають.
ЛЕВИ, станьте орлом, я ом з висоти видно всі переш оди та мож-

ливості їх подолання, перспе тиви спіх . Майб тнє в ваших р ах!
ДІВИ, розпочинається трансформаційна фаза вашом житті. Не роз-

палюйте пристрастей! Дійте таємно, тихіше їдеш — далі б деш. Пам’я-
тайте, що ви залежні від рес рсів (моральних, матеріальних, енер етич-
них, роз мових) інших людей. Вони платять і замовляють м зи .
ТЕРЕЗИ, міняйте не оней на переправі, а змініть своє ставлення до

шлюбних обранців. Нині вони верховодять! Необережно, спересердя и-
н те слово може стати за вас ою онфлі тів. Заварите аш (через свар-
и) — сьорбатимете її д же дов о. Пра ніть мир в партнерстві за б дь-
я цін !
СКОРПІОНИ, помір йте, я почистити ав ієві стайні на роботі, де зі-

бралося чимало завалів. А я що запропон ють нове робоче місце (ви-
ідні замовлення), можете по одж ватися.
СТРІЛЬЦІ, запаліть свіч охання! Її во ни палах отітиме протя ом

місяця, освітлюючи ваш життєвий шлях та наповнюючи серце енер ією
небесної бла одаті.
КОЗОРОГИ, стос н и “бать и-діти” ся н ть точ и ипіння. Тож нама-

айтеся ладити з рідними, адже ви однієї рові. Саме нині, оли прояв-
ляться спад овані риси хара тер , треба ритично та об’є тивно по-
ставитися до непороз мінь сім’ї.
ВОДОЛІЇ виявляться майстрами імпровізацій, с ориставшись сит -

ацією та ці авими знайомствами з ви одою для себе. За словом до и-
шені не поліз ть. Дотепність, інтеле т альний шарм, міння пере онати
стан ть для вас найліпшими помічни ами.
РИБИ, щоб сподобатися та причар вати о ось, вам особливих з -

силь до ладати не треба, але за однієї мови, що ви самі себе по-
ставите на п’єдестал пошани. Для тих, хто ш ає нові джерела при-
б т ів,— приємний сюрприз. Лише не проґавте ви ідні ділові пропо-
зиції

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 çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ìîæëèâ³ íåâåëèê³ îïà-

äè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+9...+12°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +13...+16°Ñ,
âíî÷³ +6...+9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8...+11°Ñ, âíî÷³
+8...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+16°Ñ, âíî÷³ +10...+11°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì – Äåíü Ìàð³¿. Íà Ìàð'þ ñí³ã ï³ä êóùåì

ðîçòàíóâ. ßêùî ë³ä ç³éäå ëåãêî ³ øâèäêî — ð³ê áóäå â óñ³õ
â³äíîøåííÿõ ëåãêèì, êîëè æ çàòðèìàºòüñÿ íà áåðåç³ àáî íà âîä³ —
ïðîòÿãîì ðîêó äîâåäåòüñÿ áàãàòî ïðàöþâàòè. 

Âåðáà öâ³òå — éîðæ íà ãà÷îê ³äå. Ïðèë³òàþòü â³äñòàë³ æàéâîðîíêè
òà çÿáëèêè. Ç'ÿâëÿþòüñÿ ëàñò³âêè á³ëÿ âåðáè òà ãîðîáèíè. 

²ìåíèííèêè: Ìàð³ÿ, Þõèì, Ìàêàð, Äîáðîìèð, Þñòèí, Âàëåð³àí,
Ãåðîíòié, ªâòèìié, Ìèñëèìèð 

4 2 8 5 1

1 6 7

9 5 3

1

4 7 8 2

4 8

2 3

8 5 1 7 9

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 4 2 8 9 6 7 5

6 5 8 7 4 1 2 3 9

7 2 9 5 3 6 4 8 1

4 1 6 3 9 7 8 5 2

3 9 2 8 5 4 7 1 6

5 8 7 6 1 2 3 9 4

2 4 5 9 7 8 1 6 3

9 7 1 4 6 3 5 2 8

8 6 3 1 2 5 9 4 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 13 êâ³òíÿ

Ветерана Геор ія Кірєєва іль а ро ів бать и вважали за иблим
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