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Анатолій ХОСТІКОЄВ:
“ЧИМ ТАЛАНОВИТІШИЙ ОБМАН,
ТИМ МЕНШЕ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ
У ЗАЛІ ТЕАТРУ”

Êâ³òè äëÿ ãåðî¿â
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåâ³ðèâ ï³äãîòîâêó ì³ñòà äî Äíÿ Ïåðåìîãè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Учора на нараді мер Києва Леонід Черновець ий за-
сл хав, я місті триває під отов а до свят вання
Дня Перемо и. Наразі повністю розроблено ре ламно-
інформаційні де орації, світлове оформлення в лиць.
Війсь ові от ються до парад , а митці відливають
пам’ятни Іван Кожед б . Всі ветерани отримають
віти та адресні рошові премії. А десятьом ветеранам
та їхнім родинам, що досі жили в рай важ их мо-
вах, місто подар є нові 3- імнатні вартири.

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ íàðàäà ùîäî ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ
65-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³. Äíåì ðàí³øå ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîáóâàâ íà çàñ³äàíí³ Íàö³îíàëü-
íîãî êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè äî ñâÿòà. "Õî÷ó â³äçíà÷èòè, ùî ³ Ïðåçè-
äåíò, ³ ïðåì’ºð ïðèä³ëÿþòü îñîáëèâó óâàãó öüîìó ïèòàííþ", — ñêà-
çàâ ìåð.

Îäíå ç çàâäàíü — ïðèêðàñèòè ì³ñòî äî ñâÿòà. Êð³ì ïðèêðàñè ¹ 1 —
êâ³òêîâîãî ãîäèííèêà, Êè¿â "âáåðóòü" ó ñâÿòêîâ³ ðåêëàìí³ øàòè. Ðàä-
íèê ìåðà Ìàðòà Ãðèìñüêà ïðåçåíòóâàëà êîíöåïö³þ ùîäî òîãî, ÿêèé
âèãëÿä ìàòèìå ñòîëèöÿ ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàíü. Ó ì³ñò³ ðîçâ³ñÿòü á³ã-áîð-
äè, ñ³ò³ëàéòè, ðîçòÿæêè. Âåëè÷åçíèé áðàíäìàóåð ðîçãîðíóòü íà áó-
ä³âë³ áóäèíêó ïðîôñï³ëîê, ùî íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Âñå öå îçäîá-
ëåííÿ ìàòèìå ñèìâîë³êó ïåðåìîãè ç íàïèñàìè: "Êè¿â — ì³ñòî-ãåðîé",
"Äÿêóºìî çà ðàä³ñòü æèòòÿ", "Ïàì’ÿòàºìî" òîùî. Íà ³íôîðìàö³éíèõ
íîñ³ÿõ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ôîòîãðàô³¿ æèâèõ ó÷àñíèê³â â³éíè. Äî
ñëîâà, òàêå îçäîáëåííÿ äëÿ êîæíîãî ðàéîíó ìàòèìå ñâîþ îñîáëè-
â³ñòü ó êîëüîð³ òà íàâ³òü ó õóäîæíüîìó îôîðìëåíí³. Òàê ñàìî, êî-
æåí ïî-ñâîºìó, îçäîáëÿòü ñòîëè÷í³ ìîñòè ÷åðåç Äí³ïðî. Îñîáëèâó
óâàãó ïðèä³ëÿòü Âîëîäèìèðñüê³é âóëèö³ òà Õðåùàòèêó. Ó öåíòð³, ÿê
çàçâè÷àé, áóäå ùå é ñâÿòêîâà ñâ³òëîâà ³ëþì³íàö³ÿ.

Ó ñòîëèö³ íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ïåðåìîãè ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíå âèçíà÷-
íå ì³ñöå. Ñüîìîãî òðàâíÿ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà ó÷àñòþ Ïðå-
çèäåíòà òà ñï³êåðà â³äêðèþòü ïàì’ÿòíèê ²âàíó Êîæåäóáó. ßê ïîâ³-
äîìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, íèí³ âæå ãîòóþòüñÿ â³äëèòè ô³ãóðó â áðîíç³.

Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ áóäå âñòàíîâëåíî ñöåíó, ïðåçèä³þ äëÿ
ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, ñïåö³àëüíèé ìàéäàí÷èê äëÿ âåòåðàí³â. Äëÿ íèõ
âèñòàâëÿòü òèñÿ÷ó ñò³ëüö³â. Âåòåðàí³â â³òàòèìóòü 7 òèñÿ÷ ñòîëè÷íèõ
øêîëÿð³â. Âîíè âðó÷àòü ¿ì êâ³òè òà ñîëîäê³ ïîäàðóíêè. 500 âîëîí-
òåð³â ðîçíîñèòèìóòü ïèòíó âîäó. Õðåùàòèêîì 9 òðàâíÿ ïðîéäå â³é-
ñüêîâèé ïàðàä, â ÿêîìó öüîãîð³÷ â³çüìóòü ó÷àñòü 95 îñ³á — ïðåäñòàâ-
íèê³â çáðîéíèõ ñèë Ðîñ³¿ òà 115 â³éñüêîâèõ ³ç Á³ëîðóñ³. Ç Òðóõàíî-
âîãî îñòðîâà ââå÷åð³ ç íàãîäè ñâÿòà â³äñàëþòóþòü ôåºðâåðêàìè. Äî
ñëîâà, ïåðøà ãåíåðàëüíà ðåïåòèö³ÿ ïàðàäó â³äáóäåòüñÿ íà Õðåùàòè-
êó 4 òðàâíÿ.

Ïîäàðóíêè îòðèìàþòü íå ëèøå ò³ ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é, ÿê³ ïî-
òðàïëÿòü íà ïàðàä. "Äóæå âàæëèâî, ùîá ìè ïðèâ³òàëè âñ³õ, ³ õòî áó-
äå â öåé ÷àñ ó øïèòàë³, ³ òèõ, õòî çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ íå âèõîäèòü ç
äîìó. Ïðî íàëåæíå ïðèâ³òàííÿ ¿õ ìàþòü ïîäáàòè ðàéîíè",— çàçíà-
÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Íàãàäàºìî, íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ïåðåìîãè ìåð ðà-
çîì ³ç Ïðåçèäåíòîì ìàþòü íàì³ð â³äâ³äàòè â³éñüêîâèé øïèòàëü.

Ïðèºìí³ íåñïîä³âàíêè ÷åêàòèìóòü âåòåðàí³â ïðàêòè÷íî íà êîæ-
íîìó êðîö³. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ, ùîá ãåðî¿â ïðèâ³òàëè
òàêîæ ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó. "Êè¿ïàñòðàíñ" óæå
çàïëàíóâàâ âðó÷åííÿ êâ³ò³â òà ïîçäîðîâëåíü íà 100 çóïèíêàõ. Òà-
êîæ ïðèâ³òàº âåòåðàí³â ³ ìåòðîïîë³òåí. Êð³ì êâ³ò³â ³ äàðóíê³â, êî-
æåí âåòåðàí, à ¿õ ó ì³ñò³ 111 òèñÿ÷, îòðèìàº äî ñâÿòà àäðåñíó ãðî-
øîâó ïðåì³þ.

×è íå íàéïðèºìí³øèì äàðóíêîì äëÿ âåòåðàí³â ñòàíå íîâå æèòëî.
Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ìåðà áóëî ïðîàíàë³çîâàíî óìîâè ïðîæè-
âàííÿ ñòîëè÷íèõ âåòåðàí³â, ³ äåñÿòüîì ³ç íèõ âðó÷àòü îðäåðè íà 3-
ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
äîðó÷åíî ñêëàñòè ñïèñîê âåòåðàí³â, æèòëî ÿêèõ ïîòðåáóº ðåìîíòó.
Êâàðòèðè â³äðåìîíòóþòü çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ïîñòðàæäàë³ 
â³ä àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ 
îòðèìàþòü êâàðòèðè

Ó ñòîëèö³ çàòâåðäæåíî ïëàí çàõîä³â ³ç â³ä-
çíà÷åííÿ 24-î¿ ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ êà-
òàñòðîôè. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïè-
ñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ó êâ³òí³ ä³òè, ÿêèì
âñòàíîâëåíî ³íâàë³äí³ñòü ó çâ’ÿçêó ç àâàð³ºþ
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, òà ïîñòðàæäàë³ ä³-
òè-ñèðîòè îòðèìàþòü ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó
â ðîçì³ð³ 100 ãðèâåíü íà îñîáó. Òèì ÷àñîì
ó÷àñíèêàì ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ âðó÷àòü ïîâ³äîìëåííÿ íà îòðèìàííÿ
æèòëà. Êð³ì òîãî, ïðîòÿãîì äðóãîãî êâàðòà-
ëó öüîãî ðîêó ï³äãîòóþòü ãðàô³êè ïðîâåäåí-
íÿ äèñïàíñåðèçàö³¿ ïîñòðàæäàëèõ äî ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â Êèºâà. À ç
25 êâ³òíÿ äî 1 ÷åðâíÿ ä³òè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
â³ä êàòàñòðîôè, çìîæóòü áåçïëàòíî â³äâ³äà-
òè Êè¿âñüêèé çîîïàðê. Äëÿ öüîãî â ðàéîí-
íèõ óïðàâë³ííÿõ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ òðåáà âçÿòè ñïåö³àëüí³ çàïðî-
øåííÿ

Ó íîâèé òåðì³íàë 
“Æóëÿíè” ³íâåñòóþòü 
ìàéæå ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè) ìàº íàì³ð ³íâåñ-
òóâàòè 430 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ó áóä³âíèöòâî
íîâîãî ì³æíàðîäíîãî ïàñàæèðñüêîãî òåðì³-
íàëó. Éîãî ïëàíóþòü ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ
äî ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. Òàê³ íàì³ðè îçâó-
÷èâ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð àåðîïîðòó Âàëåð³é
Ïîë³ùóê.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â
áóäå çàâåðøåíî ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ íîâîãî òåðì³íàëó, à â ê³íö³ ðîêó
âæå ðîçïî÷íóòü áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà çàïëàíîâàíî íà ê³íåöü
2011 ðîêó.

Â³í äîäàâ, ùî íîâèé òåðì³íàë áóäå ìî-
äóëüíîãî òèïó, ïîáóäîâàíèé ³ç ëåãêèõ êîíñ-
òðóêö³é ³ ìàòèìå òðè ð³âí³: äâà ð³âí³ ïî ø³ñòü
òèñÿ÷ êâ. ì, à òðåò³é ð³âåíü — ï³ä ïðåäñòàâ-
íèöòâà àâ³àêîìïàí³é.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ïîë³ùóêà, ïðîïóñêíà
ñïðîìîæí³ñòü íîâîãî òåðì³íàëó ñòàíîâèòè-
ìå 320 ïàñàæèð³â íà ãîäèíó ç íàñòóïíèì
çá³ëüøåííÿì äî, ùîíàéìåíøå, 1000 ïàñà-
æèð³â íà ãîäèíó

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðîê

Íàéáëèæ÷î¿ ñóáîòè, 24 êâ³òíÿ, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
ÊÌÄÀ ïðîâåäå â ñòîëèö³ ø³ñòü ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Íà íèõ êèÿíàì òà ãîñ-
òÿì ñòîëèö³ çàïðîïîíóþòü ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â.
Òðàäèö³éíî ïðîäàâàòèìóòü çà ö³íàìè, íèæ-
÷èìè â³ä ðèíêîâèõ íà 10—15 â³äñîòê³â. Òàê,
äåøåâî ñêóïèòèñÿ â ñóáîòó ìîæíà áóäå ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Çàáîëîòíîãî,
20, ó Äåñíÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ñàáóðîâà,
ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâàð³ Ïðàö³ (â³ä
âóëèöü Êðàê³âñüêî¿ äî Ïîïóäðåíêà), â Îáî-
ëîíñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó,
23—43, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ïó-
ëþÿ, 5 òà â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âó-
ëèö³ Âîðîâñüêîãî, 2—16

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

²òàë³éñüê³ òà 
ãîëîñ³¿âñüê³ ñòóäåíòè 
îáì³íÿëèñÿ äîñâ³äîì

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè ñòóäåíòñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî
ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó, çóñòð³ëèñÿ ç ³òàë³éñüêèìè ñïóäåÿìè.
Çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ çà ï³äòðèìêè ðàéîííî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì ³ç
óêðà¿íöÿìè ïðè¿õàëè ñòóäåíòè ñïåö³àë³çàö³¿
“òóðèçì” Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ãîòåëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè òà òóðèç-
ìó Ä. Âàðíåëë³ íà ÷îë³ ç äèðåêòîðîì, ïðî-
ôåñîðîì Åë³î Êàðôàíÿ. Çàõ³ä â³äáóâñÿ â ðàì-
êàõ îñâ³òíüî-êóëüòóðíîãî ïðîåêòó “Óêðà-
¿íà — ²òàë³ÿ: êóëüòóðí³ ä³àëîãè áåç êîðäî-
í³â”

Голова омісії Київради з питань
льт ри і т ризм розповів, на

що за лад ть ошти в місь ом
бюджеті, а та ож про те, я і об’-
є ти з про рами під отов и сто-
лиці до Євро-2012 завершать же
цьо оріч.

— Íàä ÷èì íèí³ ïðàöþº êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèçìó?

— Àêòèâ³çóâàâñÿ áþäæåòíèé ïðîöåñ, ³
íàøà êîì³ñ³ÿ ïðàöþº íàä ïðîïîçèö³ÿìè ç
ãîëîâíèìè óïðàâë³ííÿìè êóëüòóðè òà ìèñ-
òåöòâ, îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à òà-
êîæ òóðèçìó. Ñàìå ö³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³-
ëè ÊÌÄÀ áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó
ï³äãîòîâö³ ì³ñòà äî ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíà-
òó ç ôóòáîëó ªâðî-2012. Àäæå íàö³îíàëü-
íà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ï³äãîòîâêó ïåâíèõ
êóëüòóðíèõ îá’ºêò³â ³ ïàì’ÿòîê. Òèì ÷àñîì
íà ñüîãîäí³ âñ³, íà æàëü, ñòåæàòü çäåá³ëü-
øîãî çà ñïîðòèâíèìè àðåíàìè ³ ðîçâèòêîì
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à ìåíøå
çâåðòàþòü óâàãó íà òóðèñòè÷íèé ³ êóëüòóð-
íèé àñïåêòè.

— Íà ÿê³ ñóìè ðîçðàõîâóºòå?
— ßê â³äîìî, ó ñòîëèö³ ³ñíóº ñïåö³àëüíà

ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ ñèìâîë³êè. ² ïîäàò-
êîâà ³íñïåêö³ÿ íàäàëà íàì äîêóìåíòè ïðî
òå, ùî òîð³ê ì³ñòî çà öå îòðèìàëî ïîíàä 16
ìëí ãðí. Òîìó ìè ðîçðàõîâóºìî, ùî ö³
êîøòè ðàçîì ç ê³ëüêîìà ì³ëüéîíàìè áóäå
âèä³ëåíî íà îõîðîíó ïàì’ÿòîê. Öå äàñòü
çìîãó ïåðåäóñ³ì çàê³í÷èòè ðåêîíñòðóêö³þ
Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó Ïîêðîâñüêîãî ìî-

íàñòèðÿ ³ Òðàïåçíî¿ öåðêâè Êèðèë³âñüêî-
ãî ìîíàñòèðÿ.

— Ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêàì Êèºâà òà “Ñàì-
ñîí” íà Ïîäîë³ — îñòàíí³ â³äîì³ âèïàäêè
ðóéíóâàííÿ ñòîëè÷íèõ ìîíóìåíò³â. ×è ïëà-
íóºòå ùîñü ðîáèòè, àáè íå äîïóñòèòè òàêî-
ãî â ìàéáóòíüîìó?

— Ùîá öå íå ïîâòîðèëîñÿ, ïîòð³áíî çä³é-
ñíþâàòè ïîòî÷íó ðåñòàâðàö³þ. Ñüîãîäí³ ¿¿
ïîòðåáóº ïàì’ÿòíèê êíÿãèí³ Îëüãè — òàì
ç’ÿâèëèñÿ òð³ùèíè. ̄ õ òðåáà òåðì³íîâî ë³ê-
â³äóâàòè. Ìîíóìåíò Íåçàëåæíîñò³, íà æàëü,
ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ ïðîò³êàº. Çâ³ñíî, ùå äàëå-
êî äî òîãî, àáè â³í ïàäàâ, òà îäíàê ïðî íüî-
ãî òðåáà ïîäáàòè. Íå çàâàäèòü ðåìîíò ³ äçâ³-
íèö³ Ìèõàéë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

— Íà ùî âèêîðèñòàºòå ùå êîøòè, êð³ì
ðåñòàâðàö³¿ ìîíóìåíò³â?

— Çì³íþºòüñÿ ãåðá Êèºâà. Àðõ³ñòðàòèã
Ìèõà¿ë ìàòèìå ³íøèé âèãëÿä, àí³æ òîé,
ÿêèé ñòî¿òü íà Ïå÷åðñüê³é áðàì³ íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³. Òîìó òðåáà ïî÷èíàòè
íàóêîâ³ ïðîåêòí³ ðîáîòè íàä íîâèì çîáðà-
æåííÿì, ùîá äî 2012 ðîêó éîãî âæå âñòà-
íîâèòè.

— Ìîæëèâî, ÿê³ñü ùå íîâèíêè ïåðåäáà÷å-
íî ïðîãðàìîþ ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî ªâðî-
2012?

— Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî òàêîæ ïîáó-
äîâó òðüîõ íîâèõ ôîíòàí³â: íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³, ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî òà á³ëÿ
Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿. ß óïåâíåíèé, ùî ò³ëüêè-
íî ó âëàñíèê³â áóòèê³â, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà
Ñîô³éñüê³é ïëîù³, ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
ïîñòàâèòè íàâêîëî ôîíòàíó ñòîëèêè, âî-
íè â³äêðèþòü ðåñòîðàíè. Òîä³ öÿ ïëîùà
ñòàíå ö³êàâîþ äëÿ â³äïî÷èíêó çîíîþ ºâðî-
ïåéñüêîãî ð³âíÿ.

— Òîæ öüîãîð³÷ ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì
ðîáîòè êîì³ñ³¿ ñòàíå ï³äãîòîâêà äî ªâðî-
2012?

— Òðåáà ðîçóì³òè, ùî ïðîâåäåííÿ ÷åì-
ï³îíàòó íå º ñàìîö³ëëþ äëÿ Êèºâà ³ Óêðà-
¿íè çàãàëîì. ²íîçåìí³ ãîñò³ òàêîæ ìèëóâà-
òèìóòüñÿ íàøèì ì³ñòîì, õîäèòèìóòü íà
åêñêóðñ³¿. Â öüîìó ðîçóì³íí³ ï³äãîòîâêà òó-
ðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ ïàì’ÿòîê ³ñòî-
ðè÷íî¿ ñïàäùèíè áóäå äóæå âàæëèâà

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Íîâå îáëè÷÷ÿ ñòîëèö³
Ôàõ³âö³ ïîãîäèëè êîíöåïö³þ ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó Êèºâà
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Архіте т рно-містоб дівна рада
по одила онцепцію страте ічно о
розвит Києва до 2025 ро . До-
мент передбачає значне зрос-

тання житлово о б дівництва, зе-
лених зон, розширення транс-
портної мережі, інженерії. Попе-
редньо визначили, що на реаліза-
цію Генплан міста потрібно при-
близно 400 млрд рн. З наст п-
но о тижня онцепцію об оворю-
ватим ть під час р лих столів, а
25 травня — на ромадсь их сл -
ханнях.

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè àð-
õ³òåêòîðè, ïðåäñòàâíèêè Ì³íðåã³îíáóäó òà
íà÷àëüíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ îá-
ãîâîðèëè êîíöåïö³þ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèò-
êó ñòîëèö³ íà íàéáëèæ÷³ 15 ðîê³â.

Çà ñëîâàìè îäíîãî ç ðîçðîáíèê³â äîêó-
ìåíòà — çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³í-
íÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ÊÎ “Öåíòð ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè” Òåòÿíè Íå÷àºâî¿,
ðîáîòè òðèâàþòü ó äâà åòàïè. Ïåðøèé ïðè-
ñâÿ÷åíèé âëàñíå êîíöåïö³¿, à äðóãèé — Ãå-
íåðàëüíîìó ïëàíó Êèºâà. Ïàí³ Íå÷àºâà ïî-
â³äîìèëà, ùî â äîêóìåíò³ âðàõîâàíî íàé-
âàæëèâ³ø³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó ñòîëèö³ íà
íàéáëèæ÷³ äåñÿòèð³÷÷ÿ. Íàñàìïåðåä öå
æèòëîâå áóä³âíèöòâî, òðàíñïîðòíà ìåðå-
æà, ³íæåíåð³ÿ, ³íôðàñòðóêòóðà, à ùå îçåëå-
íåííÿ ì³ñòà, îõîðîíà ïàì’ÿòîê êóëüòóðè,
åêîëîã³ÿ. Îêð³ì òîãî, â äîâãîñòðîêîâ³é ïåð-
ñïåêòèâ³ çðîñòàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó ìàº
ñÿãíóòè 93,5 òèñÿ÷³ êâ. ì, íà îäíó îñîáó
ïðèïàäàòèìå 27,5 êâ. ì. Çàãàëîì æå ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ íà ïëîù³ 4175 ãà ðîçì³ñòèòè 38,4
ìëí êâ. ì æèòëà.

Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ìåðå-
æ³ ìàº íà ìåò³ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà Âå-
ëèêî¿ ì³ñüêî¿ ê³ëüöåâî¿ äîðîãè, ë³í³é ìåò-

ðîïîë³òåíó, ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè òà øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàþ. Òàêîæ ìàþòü çàê³í÷èòè
ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêî-
ãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó, Äàðíèöüêîãî çà-
ë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî ìîñòó òà çâåñòè
Òðîºùèíñüêî-Îáîëîíñüêèé ìîñòîâèé ïå-
ðåõ³ä, ïðîêëàñòè òóíåë³. Ïîïðè òå, ùî Êè-
¿â çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéçåëåí³øèõ ñòî-
ëèöü ñâ³òó, êîíöåïö³ºþ ïåðåäáà÷åíî çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ïàðê³â òà ñêâåð³â. ²äåòüñÿ
ïðî ôîðìóâàííÿ 18 áóôåðíèõ çåëåíèõ çîí,
âïîðÿäêóâàííÿ òà ëàíäøàôòíó ðåêîí-
ñòðóêö³þ 50 ä³þ÷èõ ïàðê³â, îçåëåíåííÿ
ñõèë³â.

Çà ñëîâàìè ðîçðîáíèê³â êîíöåïö³¿, íà
ðåàë³çàö³þ êîìïëåêñó çàõîä³â çíàäîáèòüñÿ,
çã³äíî ç ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, ïðè-
áëèçíî 400 ìëðä ãðí. Ç íèõ íà æèòëîâå áó-
ä³âíèöòâî ìàþòü ñïðÿìóâàòè ìàéæå 200
ìëðä ãðí, íà ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ìåðå-

æ³ — 105 ìëðä ãðí, íà ³íæåíåð³þ — 52
ìëðä ãðí, íà ñîö³àëüíå áóä³âíèöòâî — 25
ìëðä ãðí, íà îçåëåíåííÿ — 5 ìëðä ãðí.

Âîäíî÷àñ ôàõ³âö³ âèñëîâèëè ÷èìàëî êðè-
òè÷íèõ çàóâàæåíü, ïîðàäèëè ðîçðîáíèêàì
çâåðíóòè óâàãó íà îêðåì³ ðîçä³ëè Ãåíïëà-
íó òà äîîïðàöþâàòè ¿õ. “Ìè ñõâàëþºìî
êîíöåïö³þ ç óðàõóâàííÿì çàóâàæåíü,— ïî-
â³äîìèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè ³ äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé.— Ïðîòÿãîì íàñòóï-
íîãî ì³ñÿöÿ äîêóìåíò ìàþòü äîîïðàöþâà-
òè, ùîá íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ìîæíà áóëî ðîç-
ãëÿíóòè éîãî â Êè¿âðàä³ òà â Ì³íðåã³îíáó-
ä³”. Óæå ç íàñòóïíîãî òèæíÿ ìàþòü ðîçïî-
÷àòèñÿ êðóãë³ ñòîëè ç íàïðÿìê³â òà îêðå-
ìèõ ðîçä³ë³â Ãåíïëàíó. À 25 òðàâíÿ â³äáó-
äåòüñÿ ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ êîíöåïö³¿
ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà

За 15 ро ів Києві доб д ють щонайменше два мости та розіб’ють 18 б ферних зелених зон

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

ТТ ОО ЧЧ КК АА   ЗЗ ОО РР УУ

Îëåêñàíäð ÁÐÈÃÈÍÅÖÜ:

“Ñîô³éñüêà ïëîùà ñòàíå çîíîþ 
â³äïî÷èíêó ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ”
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Öåíòð ì³ñòà åêçàìåí âèòðèìàâ
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî 
ïåðåâ³ðèâ áëàãîóñòð³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед перший заст пни оло-
ви КМДА Анатолій Гол бчен о
особисто перевірив роботи із
бла о строю Шевчен івсь ом
районі. Побаченим представни
місь ої влади залишився задово-
леним. Порівняно з сит ацією
взим , за йо о словами, шев-
чен івці виправилися. Більшість
територій прибрано, асфальт ла-
тають, район от ється до Дня
Землі. По аз вав роботи в райо-
ні йо о олова Ві тор Пилипи-
шин. Проте о лян ли чиновни и
здебільшо о центр міста. На
Л 'янів та Нив и Анатолія Го-
л бчен а, вочевидь, запросити
не ризи н ли.

Íàïðèê³íö³ çèìè, êîëè Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ïåðåâ³ðÿ-
ëî ïðèáèðàííÿ ðàéîí³â, Øåâ÷åíê³âñüêèé
ïîêàçàâ ÷è íå íàéã³ðøèé ðåçóëüòàò — ÷å-
ðåç íåâ÷àñíå ðîç÷èùåííÿ ñí³ãó ³ ñëèçüê³
òðîòóàðè. Àëå âåñíÿíèé äâîì³ñÿ÷íèê ³ç
áëàãîóñòðîþ òóò ïðîéøîâ âäàëî — òàêó
îö³íêó äàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ïðî¿õàâøè öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè ó
ñåðåäó, â³í âêàçóâàâ íà ð³çí³ äð³áí³ íåäî-
ë³êè — ïîõèëèëàñü îãîðîæà àáî íå âñòèã-
ëè ïðèáðàòè íàìåòåíó êóïó òîð³øíüîãî
ëèñòÿ. Êîëè êîì³ñ³ÿ ïðèáóëà äî â³ääàëå-
íèõ â³ä öåíòðó ìàñèâ³â, ðîçïî÷àâñÿ äå-
òàëüí³øèé îãëÿä. Ñòàðòóâàëè ç ïðèºìíî-
ãî — ãîëîâà ðàéîíó Â³êòîð Ïèëèïèøèí
ïîâ³â ÷èíîâíèê³â äî äèòÿ÷îãî ñàäêà “Êè-

ÿíî÷êà”, ÿêèé ìàº ñó÷àñí³ ³ãðîâ³ ìàéäàí-
÷èêè, îõàéíó òåðèòîð³þ, à áóä³âëÿ êàï³-
òàëüíî â³äðåìîíòîâàíà. Çà ñëîâàìè ïàíà
Ïèëèïèøèíà, âñ³ ñàäî÷êè ó ðàéîí³ íå ã³ð-
ø³, í³æ “Êèÿíî÷êà”. Éîãî äèðåêòîð Ëþä-
ìèëà Ôàêòîð ðîçïîâ³ëà, ùî íà ñóáîòíè-
êè ïðèáèðàòè ïðèõîäÿòü íå ëèøå ïðàö³â-
íèêè, à é áàòüêè ä³òåé, ³ íàâ³òü ìàëå÷à

ïðàãíå äîïîìîãòè ï³äòðèìàòè çàêëàä ó
÷èñòîò³. Òîìó, çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åí-
êà, ó Äåíü Çåìë³, íà ÿêèé òåæ çàïëàíî-
âàíî ñóáîòíèêè, ìîæíà ïðèéòè ³ ãóðòîì
â³äïî÷èòè, áî ðîáîòè òóò ìàéæå íå çàëè-
øèëîñÿ.

Êîì³ñ³ÿ îãëÿíóëà ³ íàéáëèæ÷³ äâîðè.
Òàì ñòîÿâ ñèëüíèé ãóðê³ò — êîìóíàëüíè-

êè ëàòàëè àñôàëüò. Ó ðàéîí³ âèêîðèñòî-
âóþòü íîâó òåõíîëîã³þ âêëàäàííÿ äîðîæ-
íüîãî ïîêðèòòÿ — õîëîäíèì ñïîñîáîì.
Âóëèöÿ ïîðó÷ òàêîæ “ïîð³çàíà”, ¿¿ ï³äãî-
òóâàëè äî ðåìîíòó, àëå ãðîøåé íà àñôàëüò
ùå òðåáà ÷åêàòè. Òîé àñôàëüò, ÿêèé íè-
í³ êëàäóòü ó ì³ñò³, îïëà÷åíî ëèøå ÷àñò-
êîâî, ðåøòó — çàâîäè äàþòü ï³ä “÷åñíå
ñëîâî”. Òîìó ÿìè, ùî âæå ï³äãîòóâàëè
äëÿ ëàòàííÿ, ³íîä³ äîâãî çàëèøàþòüñÿ
íåçàñèïàíèìè.

Ïðî òå, ùî äâîïîâåðõîâà áóä³âëÿ íà âó-
ëèö³ Øàìðèëà öå êîëèøí³é áàñåéí “×àé-
êà”, âæå ìàëî õòî ïàì’ÿòàº. Çàðàç òóò íå-
ìàº â³êîí, ñò³íè ðîçïèñàí³ ãðàô³ò³, à âñå-
ðåäèí³ çáèðàþòüñÿ àíòèñîö³àëüí³ åëåìåí-
òè òà ëþáèòåë³ åêñòðèìó. Êîì³ñ³ÿ òóò çó-
ñòð³ëà ê³ëüêîõ ïðàö³âíèê³â ÆÅÊó, ÿê³ çãð³-
áàëè òîð³øíº ëèñòÿ. Çà ñëîâàìè Â³êòîðà
Ïèëèïèøèíà, â ìèíóë³ âèõ³äí³ çâ³äñè âè-
âåçëè 30 ìàøèí ñì³òòÿ. Âëàñíèê áóä³âë³
íàðàç³ íåâ³äîìèé, à ïðèáèðàòè ïîòð³áíî.
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íàêàçàâ çíàéòè âëàñ-
íèêà ³ ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóàö³¿.

Ïàì’ÿòíèê æåðòâàì Ñèðåöüêîãî êîíö-
òàáîðó, âñòàíîâëåíèé íåïîäàë³ê, ïîòðà-
ïèâ äî ïðîòîêîëó îá’¿çäó ÷åðåç ïîáèòó
òðîòóàðíó ïëèòêó íàâêîëî ³ ÿìè íà àëå-
ÿõ ïàðêó.

Êîëè àâòîáóñ ï³ä’¿õàâ äî ìåæ³ Ïîä³ëü-
ñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â, êàð-
òèíà âèÿâèëàñÿ ìàéæå àíåêäîòè÷íîþ. Ïî
îäèí á³ê äîðîãè äðóæíî ìàõàëè ãðàáëÿìè
êîìóíàëüíèêè, à ïî ³íøèé — ëåæàëè êó-
ïè íåïîòðåáó. Âèÿâèëîñÿ, ùî òî — òåðè-
òîð³ÿ ïîäîëÿí, à çàñì³÷åíèìè áåðåãàìè íå-
âåëè÷êîãî ïîò³÷êà íåïîäàë³ê ìàº îï³êóâà-
òèñÿ ÊÏ “Ïëåñî” Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó.
Îò ³ âèõîäèòü òàêèé êîíòðàñò. Ùîïðàâäà,
êîì³ñ³ÿ íå ïîáóâàëà í³ íà Ëóê’ÿí³âö³, í³ íà
Íèâêàõ, äå ÷åðåç âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ê³î-
ñê³â º ìîðå ïðîáëåì. Ìîæëèâî, ÿêáè ö³
òî÷êè óâ³éøëè äî ìàðøðóòó ³íñïåêö³¿, òî
êîíòðàñò íå áóâ áè òàêèì ðàçþ÷èì
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Êðà¿íà âèõîäèòü 
íà ñóáîòíèê
Ó Êèºâ³ ìåð ðîçïîðÿäèâñÿ çàáåçïå÷èòè ðåìàíåíòîì óñ³õ,
õòî äîëó÷èòüñÿ äî ïðèáèðàííÿ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

За при ладом столиці с ботнє приби-
рання проведе вся У раїна. Президент
У раїни Ві тор Ян ович о олосив за-
альнонаціональний с ботни . Киянам
до та их робіт не зви ати — вони пра-
цюватим ть же п'ятий тиждень. Проте
цьо о раз с ботни б де, певно, най-
масовішим. У ожном районі хоч ть
зал чити до 12 тисяч меш анців. Учора
мер Леонід Черновець ий с ли ав
районних олів на нарад та розпоря-
дився забезпечити прибиральни ів ре-
манентом.

Äîñâ³ä Êèºâà íåîäíîðàçîâî ïåðåéìàëè ðåã³îíè.
Çãàäàòè õî÷à á ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè, ÿê³
ó ñòîëèö³ îðãàí³çîâóþòü ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü. ²í-
ø³ ì³ñòà ï³äõîïèëè òàêó òðàäèö³þ. Òåïåð ó ðåã³î-
íàõ ïîøèðþâàòèìóòü ³íøèé äîñâ³ä — ñóáîòíèêè.
Êèÿíè ãóðòîì ïðèáèðàòèìóòü îñü óæå ï’ÿòèé òèæ-
äåíü. Öèìè âèõ³äíèìè äî íèõ ïðèºäíàºòüñÿ âñÿ
Óêðà¿íà. Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷, à çà íèì ³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð îãîëîñèëè âñåóêðà¿íñüêó òîëîêó.
ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, ãëàâà óðÿäó Ìèêîëà
Àçàðîâ çàçíà÷èâ, ùî êîæåí ì³í³ñòð, ãîëîâà àäì³-
í³ñòðàö³¿, êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà ìàº îðãàí³çóâà-
òè ïðèáèðàííÿ íà ñâî¿õ îá’ºêòàõ òà ïðèëåãëèõ òå-
ðèòîð³ÿõ.

“Äàâàéòå âëàñíèìè ðóêàìè, â òîìó ÷èñë³ é íà-

øèìè ç âàìè, øàíîâí³ êîëåãè, íàâåäåìî ïîðÿäîê
³ ïðèêðàñèìî íàøó êðà¿íó”,— ñêàçàâ Ìèêîëà Àçà-
ðîâ. Ì³í³ñòð³â â³í â³äðÿäèòü ó ðåã³îíè, ñàì æå, çà
ëîã³êîþ çàÿâè, ìàº çàñóêàòè ðóêàâè â Êèºâ³ á³ëÿ
óñòàíîâè, â ÿê³é ïðàöþº. Êóäè âèéäå ïðåì’ºð íà
ñóáîòíèê, éîãî ïðåñ-ñëóæáà ïîêè ùî íå óòî÷íþº.

Ìàêñèìàëüíî¿ òî÷íîñò³ ïðàãíå ñòîëè÷íèé ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ó÷îðà â³í ñêëèêàâ íàðàäó ç
ïðèâîäó ñóáîòíüî¿ òîëîêè. Ì³ñüêèé ãîëîâà ç³áðàâ
óñ³õ ðàéîííèõ ãîë³â, ³ ÷è íå âïåðøå çà îñòàíí³é
÷àñ íà çàñ³äàííÿ ç’ÿâèâñÿ êåð³âíèê Ñâÿòîøèíñüêî-
ãî ðàéîíó Âîëîäèìèð Ìàçåïà. Â³ä íüîãî òà ³íøèõ
î÷³ëüíèê³â ìåð ïðàãíóâ ïî÷óòè ºäèíó öèôðó: ñê³ëü-
êè êèÿí âîíè çàëó÷àòü äî ïðèáèðàííÿ. Ùîïðàâ-
äà, íå âñ³ äîáðå îð³ºíòóâàëèñÿ â öèõ äàíèõ. Ïðè-
ì³ðîì, ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é Ñàäî-
âîé ïðèïóñòèâ, ùî ãîëîñ³¿âö³â âèéäå íà ïðèáèðàí-
íÿ ïðèáëèçíî 12 òèñÿ÷. À êåð³âíèê Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ Îêñàíà Ìèñîâñüêà ãàäàëà, ùî ¿¿ ìåøêàíö³â
äîëó÷èòüñÿ ç â³ñ³ìñîò. “Òî÷íó öèôðó ìîæíà áóäå
ñêàçàòè âæå ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â”,— â³äïîâ³-
ëà ïàí³ Ìèñîâñüêà. ¯¿ âèïðàâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü, ÿêèé º êóðàòîðîì ðàéîíó: ç
óðàõóâàííÿì êîìóíàëüíèê³â, ïðàö³âíèê³â ï³äïðè-
ºìñòâ, ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, øêîëÿð³â, ñòóäåíò³â çáå-
ðåòüñÿ ïîì³÷íèê³â òåæ äî 12 òèñÿ÷.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ, ùî ñóáîòíèê
ìàº áóòè ìàñøòàáíèì, àäæå ïîïåðåäó ñâÿòêóâàí-
íÿ Äíÿ Ïåðåìîãè. Â³í ïîïðîñèâ çàëó÷àòè ìåøêàí-
ö³â íå ïðèìóñîì ÷è ÿêèìèñü ïðèïèñàìè, à ÷åðåç
æèâèé êîíòàêò. Ìåð äîðó÷èâ òàêîæ çàáåçïå÷èòè
ðóêàâèöÿìè òà ðåìàíåíòîì êîæíîãî êèÿíèíà, êîò-
ðèé çàõî÷å äîïîìîãòè ð³äíîìó ì³ñòó

До приїзд висо о о начальства ом нальни и всти ли навести лад районі
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін 

до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 
“Про формування комунальної власності 

територіальних громад районів міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 464/3902 від 25 березня 2010 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) зміни згідно з додатком до цього рі!
шення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради 
від 25 березня 2010 року № 464/3902

Перелік
змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

1. Додаток 1 до рішення доповнити позиціями 1317!1334 такого змісту:

2. Позиції 1178, 1184, 1212, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283,1294 додатка 1 до рішення

1178 В л. Червоноармійсь а, 4 920,00

1184 м. Київ, просп. Гл ш ова А адемі а, 10,
літ. "Д"

13,30 Нежилий б дино

1212 м. Київ, просп. Гл ш ова А адемі а,10,
літ. "1Г"

79,60 Нежилий б дино

1276 В л. Б. Хмельниць о о, 60, літ. "А" 918,00 Нежилий б дино

1277 В л. М. Коцюбинсь о о, 8, літ. "А" 897,00 Нежилий б дино

1278 В л. І. Фран а, 33, літ. "А" 1028,30 Нежилий б дино

1280 В л. Арсенальна, 18, літ. "А" 706,00 Нежилий б дино

1281 В л. Артема, 51/50, літ. "В" 1685,70 Нежилий б дино

1282 В л. Б. Хмельниць о о, 58, літ. "А" 377,50 Нежилий б дино

1283 В л. Б. Хмельниць о о, 64 431,00 Нежилий б дино

1294 В л. Обсерваторна, 19, літ. "А" 588,00 Нежилий б дино

1317 Просп. Перемо и, 25А, літ. "А" 1310,00 Нежилий б дино

1318 В л. Полярна, 7-а 1352,00 Нежилий б дино

1319 Просп. Пори а Василя, 13, літ."Б" 524,00 Нежилі приміщення

1320 В л. Б. Хмельниць о о, 26-28/55, літ. "Г" 910,40 Нежилий б дино

1321 В л. Пар ова доро а, 8-б, літ. "А" 466,20 Нежилий б дино

1322 В л. Пар ова доро а, 8-б, літ. "Б" 43,10 Нежилий б дино

1323 В л. Пар ова доро а, 8-б, літ. "В" 145,40 Нежилий б дино

1324 В л. Пар ова доро а, 8-б, літ. "Г" 54,40 Нежилий б дино

1325 В л. Володимирсь а, 51а, літ "А" 2345,40 Нежилий б дино

1326 В л. Фран а Івана, 26, літ. "Б" 440,60 Нежилий б дино

1327 В л. Гр шевсь о о, 28/2, літ. "Л" 236,60 Нежилий б дино

1328 В л. Мала Житомирсь а, 9, літ. "Б" 66,90 Нежилі приміщення

1329 В л. Межи ірсь а, 87, літ. "А" 1448,70 Нежилий б дино

1330 В л. Межи ірсь а, 87, літ. "Б" 615,30 Нежилий б дино

1331 В л. Межи ірсь а, 87, літ. "В" 360,30 Нежилий б дино

1332 В л. Межи ірсь а, 87, літ. "Д" 111,90 Нежилий б дино

1333 В л. Межи ірсь а, 87, літ. "Е" 38,10 Нежилий б дино

1334 В л. Боричів Ті , 1 552,00 Нежилий б дино

викласти у такій редакції:

3. У додатку 1 позицію 1149

визнати такою, що втратила чинність.

4. У додатку 6 (таблиця 5 розділ 1.1.А) до рішення Київради позицію 269

викласти у такій редакції:

5. У додатку 6 (таблиця, 5, розділу 1.1.Б) позицію 100

викласти у такій редакції:

6. Доповнити додаток 6 до рішення (таблиця 5, розділ 1.1.Б) позиціями 104, 105 такого змісту:

7. Доповнити додаток 6 (таблиця, 5, розділу 1.1.Б) позицією 106 такого змісту:

8. У додатку 7 (таблиця 6 розділ 1.1.А) позицію 472

викласти у такій редакції:

9. У додатку 8 (таблиця 6, розділу 1.1.А) позицію 462

викласти у такій редакції

1178 В л. Червоноармійсь а, 4 920,00 Нежилий б дино

1184 Просп. Гл ш ова А адемі а, 10, літ. "Д" 13,30 Нежилі приміщення

1212 Просп. Гл ш ова А адемі а, 10, літ. "1Г" 79,60 Нежилий б дино

1276 В л. Б. Хмельниць о о, 60, літ. "А" 938,80 Нежилий б дино

1277 В л. М. Коцюбинсь о о, 8, літ. "А" 914,10 Нежилий б дино

1278 В л. І. Фран а, 33, літ. "А" 959,20 Нежилий б дино

1280 В л. Арсенальна, 18, літ. "А" 533,40 Нежилий б дино

1281 В л. Артема, 51/50, літ. "В" 1759,20 Нежилий б дино

1282 В л. Б. Хмельниць о о, 58, літ. "А" 360,00 Нежилий б дино

1283 В л. Б. Хмельниць о о, 64, літ. "А" 441,70 Нежилий б дино

1294 В л. Обсерваторна, 19, літ. "А" 527,50 Нежилий б дино

1149 В л. Хрещати , 15/4, літ. "А", “А’”, "А2" 128,70 Вб доване

269 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310012 11624,20 41,60 1 3910,72 2863,68 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 4

269 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310012 11624,20 46,90 1 3910,72 2863,68 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 4

472 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 53 27209,00 9008,25 1 8965,80 4660,50 ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15/4

472 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 53 27209,00 9008,25 1 8965,80 4660,50 ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15/4,
літ “А”

462 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 7497,00 00,00 1 2137,90 1610,10 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 123

462 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 7497,00 567,7 1 2137,90 1610,10 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 123,
літ “А”,“А’”

100 НЕЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 25,3 25,3 1 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 36-

100 НЕЖИЛА БУДІВЛЯ Шт. 28,7 28,7 1 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 36-

106 НЕЖИЛА БУДІВЛЯ Шт. 31 31 1 Просп. Оболонсь ий, 27-в

104 НЕЖИЛА БУДІВЛЯ Шт. 20,5 20,5 1 5960,00 В л. Бо атирсь а, 2-В

105 НЕЖИЛА БУДІВЛЯ Шт. 31,0 31,0 1 11663,00 В л. Бо атирсь а, 2-В



10. У додатку 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1а) позиції 32, 398, 532, 591, 1050, 1227

викласти у такій редакції:

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

32 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 632100 1430,00 312,50 1 756,70 300,10 ВУЛ. АРТЕМА, 35

398 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 21 1064,00 162,30 1 299,50 0,00 ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 116-А

532 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 1022,00 211,40 1 430,81 64,12 В л. ЖИТОМИРСЬКА, 15-а

591 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 9942,50 398,70 1 4119,67 3142,39 ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА,
24/11-В

1050 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 4736 2207,05 205,90 1 843,40 321,20 ВУЛ. ФРАНКА ІВАНА, 20-Б

1227 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 683314 3637,00 378,80 1 1128,80 732,60 ВУЛ. ЩУСЄВА
АКАДЕМІКА, 18/14

32 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 632100 1430,00 385,90 1 756,70 300,10 ВУЛ. АРТЕМА, 35, літ. “А”

398 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 21 1064,00 217,60 1 299,50 0,00 ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 116,
літ. “А”

532 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 1022,00 211,40 1 430,81 64,12 В л. МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, 15-А

591 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 9942,50 545,40 1 4119,67 3142,39 ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА,
24/11, літ. “В”

1050 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 4736 2207,05 242,40 1 843,40 321,20 ВУЛ. ФРАНКА ІВАНА, 20,
літ. “Б”

1227 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

Шт. 683314 3637,00 424,80 1 1128,80 732,60 ВУЛ. ЩУСЄВА
АКАДЕМІКА, 18/14

Про внесення змін 
до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 29/3467 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) зміни згідно з додатком до цього рі!
шення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради 
від 26 лютого 2010 року № 29/3467

Перелік
змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

1. Додаток 1 до рішення доповнити позиціями такого змісту:

2. У додатку 2 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1а) позиції 239, 642, 851,876
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1311 Просп. Броварсь ий, Венеціансь ий
острів, 1, літ. 1А

86,7 Приміщення афе
"Сма "

1312 В л. Обсерваторна, 6, літ. А 531,0

1313 В л. Обсерваторна, 6, літ. Б 73,9

1314 В л. По ровсь а, 9, літ. Ж 21,0 Нежилий б дино

1315 В л. Олеся Гончара, 36, літ. А 428,3 Адміністративна б дівля

1316 В л. Прирічна, 7 Площа відповідно до даних БТІ Нежила б дівля

239 Жилий
б дино

шт. 80 1950,00 123,7 1 688,5 369,6 В л. Божен а, 47/49, літ. А

642 Жилий
б дино

шт. 42 935,00 39,0 1 359,00 227,3 В л. Пан івсь а, 12, літ. А

851 Жилий
б дино

шт. 190 4865,2 83,1 1 1329,83 762,88 В л. Червоноармійсь а, 122,
літ. А

876 Жилий
б дино

шт. 28 909,7 32,8 1 256,1 108,2 В л. Червоноармійсь а, 42,
літ. Б

викласти у такій редакції

3. У додатку 2 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1. б) позицію 24

викласти у такій редакції:

4. Додаток 7 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1б) доповнити позицією 99 такого змісту:

5. У додатку 10 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1б) позицію 137

викласти у такій редакції

6. Додаток 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1б) доповнити позицією 103 такого змісту:

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

239 Жилий
б дино

шт. 80 1950,00 255,2 1 688,5 369,6 В л. Божен а, 47/49, літ. А

642 Жилий
б дино

шт. 42 935,00 86,1 1 359,00 227,3 В л. Пан івсь а, 12, літ. А

851 Жилий
б дино

шт. 190 4865,2 383,4 1 1329,83 762,88 В л. Червоноармійсь а, 122,
літ. А

876 Жилий
б дино

шт. 28 909,7 207,1 1 256,1 108,2 В л. Червоноармійсь а, 42,
літ. Б

24 САРАЙ ШТ. 17 8,00 8,00 1 0,30 0,00 ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 20/82

24 САРАЙ ШТ. 17 26,4 26,4 1 0,30 0,00 ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 20/82, літ. Е

99 Вб довані
нежитлові
приміщення

шт. 424,6 424,6 В л. Шов овична, 46-48

137 Нежитлова
б дівля

шт. 990,0 990,0 1 В л. Донця Михайла, 18 В

137 Нежитлова
б дівля

шт. 1176,6 1176,6 1 В л. Донця Михайла, 18 В, літ. А

103 Господарсь а
спор да

шт. 11,7 11,7 1 В л. Ярославів Вал, 19, літ. Г

Про затвердження Схеми 
розміщення готелів 

у місті Києві на період до 2020 року 
Рішення Київської міської ради № 308/2377 від 17 вересня 2009 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статей 3, 12 Закону України “Про основи містобудування”, у зв’язку з підготовкою та проведенням в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, враховуючи розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11.07.2007 № 502�р “Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінальної час�
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, постанову Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 107
“Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Схему розміщення готелів у м. Києві на
період до 2020 року, що додається, як основу для визна!
чення місць розташування готелів, подальшого розроблен!
ня документації із землеустрою та прийняття рішень щодо
розміщення цих об’єктів.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київра!
ди (Київської міської державної адміністрації) та Головному
управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київра!
ди (Київської міської державної адміністрації) при розгляді

містобудівної документації та документації із землеустрою
враховувати Схему розміщення готелів у м. Києві на період
до 2020 року.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед Головою 
Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою 
Верховної Ради України 

Касирова Олега Павловича
Рішення Київської міської ради № 433/3871 від 25 березня 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�VI “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 Укра!
їни Касирова Олега Павловича — начальника цеху відкрито!
го акціонерного товариства “Завод Маяк” за багаторічну сум!
лінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток серійно!
го виробництва апаратури магнітного запису, підвищення
ефективності виробництва та з нагоди 85!річчя від дня ство!
рення відкритого акціонерного товариства “Завод Маяк”.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) підготувати клопотання про нагород!
ження Грамотою Верховної Ради України Касирова Олега

Павловича — начальника цеху відкритого акціонерного то!
вариства “Завод Маяк” за багаторічну сумлінну працю, ва!
гомий особистий внесок у розвиток серійного виробництва
апаратури магнітного запису, підвищення ефективності ви!
робництва та з нагоди 85!річчя від дня створення відкрито!
го акціонерного товариства “Завод Маяк”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань промисловості, інновацій!
ної та регуляторної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ОВНИ
Ризи ютьстатижертвоютаємних інтри

на роботі, але бажання добре заробити є
сильнішим. Йом й під оряйтеся. Вміст а-
манця безпосередньо залежить від сл ж-
бово о ент зіазм . С млінно працювати ви
вмієте і ся н лидос оналості в діловіймай-
стерності.Шефвасобожнює,тожівиневід-
ородж йтесь від ньо о. Головне — брати-
ся за ви ідні замовлення і не перетворюва-
тися в Попелюш , на я ледарі звалять
сю"бр дн "йнеці ав робот .Цепереш о-
дить самореалізації і навіть зіпс є здоров'я.

ТЕЛЬЦІ
Особисте щастя не примара, а реаль-

ність.Самечасоблаштов ватисімейнежит-
тянаосновівзаємноїлюбові.Ниністорицею
повертається все, що олись з оріло во -
ні поч ттів. Шлюб сердець тепер не розі-
рватині ом !Вінс ріплений либо оюдр ж-
бою, взаємною т рботою, вірністю, пова-
ою. Нама айтеся вдома створити затишн
атмосфер . На роботі підстері ає чимало
небезпечних спо с. Б дьте обачними!

БЛИЗНЯТА
Час розд мів. Маєте з'яс вати, чо о хо-

чете від роботи, особисто о життя. Ці роз-
д ми мож ть призвести до пере ляд всіх

олишніх явленьпро спіх, визнання,прес-
тиж, затреб ваність, про роші тасфер ін-
тересів. Вони дад ть вам змо раще ро-
з міти потреби і справжнє по ли ання. Ус-
відомивши це, не лише зміцнієте д хом, а
й наб дете либшої вн трішньої впевнено-
сті, завдя и я ій зможете повільно набли-
жатися до реалізації своєї нової мети.

РАКИ
Нині — фахівець висо о о лас , здатні

освоїтиб дь-я ено -ха , завдя ивисо им
діловим іроз мовимздібностям.Дайтево-
люсерцю.Вонообересамето о, з имб -
дезатишно ірадісно.Більшеб вайтеналю-
дях, ре лам йте себе, демонстр йте все
най раще, пра ніть стати п блічною осо-
бою. Відви айте від по аної звич и опир-
сатися в "ч жій білизні", прис іп ватися до
дрібниць.Сприймайте все,щовідб ваєть-
ся, звисотиБожественно о.Тіль итоді від-
риється істина в особистом житті.

ЛЕВИ
Налашт йтесянахвилюсамовіддачі.Від-

рийте д ховн с арбнич і діліться всім,
чимба аті.Нинізорянийчасфахово овдос-
оналення, ар’єрно озлет та армонійної
співпраці з оле ами. Інтереси ділової
оманди, подр жніх с п тни ів поставте на

чільне місце, і тоді ваш тр довий віз р ха-
тиметься вперед. А вшлюбі настане ідилія.
Незазирайтевч жий аманець.Невистав-
ляйтепретензійдо ерівництващодонизь-
ої зарплати, бо й то о,що є, позб детеся.

ДІВИ
Романтичнийфеєрвер розпалі. Серце

фонтан єпристрастю,ма нітомпритя ючи
протилежн стать. Самотні нехай поспіша-
ють влашт вати справи сердечні. Життя —
цеспе та ль, інодідраматичний, іноді оме-
дійний! Вчіться вчасно перевтілюватися в
різноманітні ролі, одя ати потрібні "мас и"
відповідно до обставин. Насолодж йтеся
бла о овійним ароматом за оханості, не
претенд ючи на взаємність, тім, вона все
одно обере вас.

ТЕРЕЗИ
Нині потрібно діяти приховано, ниш ом.

Але, на жаль, доведеться зіт н тися з си-
т аціями, я их хотіли б ни н ти, з стріти-
ся віч-на-віч із тим, чо о побоюєтеся. Від-
повідей на с ладні запитання не знайдете,
навпа и, іль ість "чом " зросте.Цемісяць
психоло ічно о атарсис , і пройде він
оздоровчійстресовійдинаміці. Таємнеста-
не явним. Триво и, с мніви, підозри (осо-
бливоревнощі) посиляться, алеценепри-
чинадля песимізм .Не таїть зла нарідних,
підле лих, роботодавців. Це а тивіз є хво-
роби. Допоможіть їм психоло ічно реор а-
ніз ватися, пристос ватися до обставин.

СКОРПІОНИ
Одина ам час йти під вінець, а одр же-

ним настала пора по азати себе взірце-

вим шлюбним обранцем. Я що відч ва-
єте,щовасви ористов ють ізмер антиль-
ними інтересами, перем ніться на хвилю
висо ої Божественної любові. Ваше при-
страснесерцездатне здетон вати та і са-
мі поч ття в обранцях. Ви — ма охання
та романтично о свят ово о феєрвер ,
я ий стане доленосною зорею на життє-
вом небосхилі.

СТРІЛЬЦІ
У вас по ане самопоч ття?.. Нічо о

страшно о, серйозних болячо немає. Це
зір и си наліз ють, щоб зайнялися профі-
ла ти ою здоров'я. За осмічним роз ла-
дом нині потрібно освоїти медицин , діє-
толо ію, фітотерапію, позайматися спор-
том, подр житися з природою і позб ти-
ся по аних звичо . Переосмисліть своє
життя, под майте, чи отрим єте задово-
лення від мовжиття, роботи?.. Адже хро-
нічненезадоволенняні дине зни ає.Во-
нона ромадж ється і призводитьдофізіо-
ло ічних розладів. А нині потрібно оздоро-
вити ор анізм. Більше ва и приділяйте
домашнім справам.

КОЗОРОГИ
Ваше б ття стане с цільним "бал-мас-

арадом". Я що поставили за мет взяти
о ось сердечний полон, не "пере рай-
те" в запалі саморе лами, бо станете по-
сміховись ом. Упливовість та презента-
бельність вашої особистості соці мі ся -
не апо ею за мови, що не " апатимете"
на міз и рити ою та моральними наста-
новами. Налаштов йтеся на тон і д шев-
ні вібрації, за ад йте бажання. З мійте за-

хопити людей про ресивною ори іналь-
ною ідеєю — ось чом потрібно навчити-
ся, щоб не потрапляти в тенета ілюзій.

ВОДОЛІЇ
Я щохвилюєтесь, я статисамодостат-

ньою особою, відповідь проста: вилітайте
з родинно о нізда і створюйте сім'ю. У
васповиненб тинині персональнийс ве-
реннийпростір, втор атися дині ом не
можна (винято лише для оханих). Нині
форм ється арсенал енер орес рсів, за-
пор а вашо омайб тньо о бла опол ччя
на рі . Зробіть е с рс мин ле. Я що
прони лися трепетнимихвилюючимиспо-
адами — це ч дово, пийте з цьо о жит-
тєдайно о джерела! Я що винош єте со-
ровенні плани, ні з им не діліться, обе-
рі айте таємниці. Є недоброзичливці, я і
отові зловживати вашою добротою.

РИБИ
Я що неспроможні армонійно вписа-

тися в ділов оманд чи задихаєтеся в
шлюбних айданах, осто идло ви он вати
в азів и—б дьтесамо ритичними,бо т т
ніхто не винен, тіль и ви. Прибор айте пи-
х і знайдіть собі силивос ресн тинано-
вом рівні. Нама айтесяздоб тинові знан-
ня, під ватися інтеле т ально, розшири-
ти оло ділових онта тів. Завдя и інт їції,
пра тицизм завжди зав'яжете знайом-
ство саме з потрібноюлюдиною.Втім, ви-
пад ових з стрічних, приятелів на вашом
шлях не б де

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (25 êâ³òíÿ — 1 òðàâíÿ)

Àíàòîë³é ÕÎÑÒ²ÊÎªÂ: “×èì òàëàíîâèò³øèé
îáìàí, òèì ìåíøå â³ëüíèõ ì³ñöü 
ó çàë³ òåàòðó”

— Ó âàñ çàãàäêîâà, ðîìàíòè÷íà
ïðîôåñ³ÿ. Ó ÷îìó ¿¿ êðàñà?

— Àâæåæ, àêòîðñüêà ïðîôå-
ñ³ÿ — óí³êàëüíà. Âîíà äàº çìîãó
ïðîæèòè áàãàòî æèòò³â: ó ìåíå öå
³ Âîëàíä, ³ Ê³í, ³ Ñóëåéìàí, ³
Âàðëàìîâ, ³ Åíåé, ³ Îòåëëî! Çìî-
ãó íå ò³ëüêè ïåðåæèòè ñàìîìó, à
é çìóñèòè ãëÿäà÷à ïåðåæèòè ÷èñ-
ëåíí³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿, çàíóðèòè-
ñÿ çàâäÿêè ôàíòàç³¿ â ñâ³ò ³ëþç³é
³ ÷àð³â, çàìàíèòè ³ âåñòè çà ñîáîþ
ãëÿäà÷à â òàºìíèé ñâ³ò ï³äñâ³äî-
ìîñò³ — ó öüîìó êðàñà àêòîðñüêî¿
ïðîôåñ³¿! Àëå ñóòü ïðîôåñ³¿ — â
îáìàí³. ² ãëÿäà÷ ñâ³äîìî éäå íà
öåé îáìàí! Ïëà÷å, ñï³âïåðåæè-
âàº â "Îòåëëî", ñì³ºòüñÿ â "Øâåé-
êó". ² ÷èì òàëàíîâèò³øèé îáìàí,
òèì ìåíøå â³ëüíèõ ì³ñöü ó çàë³
äëÿ ãëÿäà÷³â. ² ñàìå òîìó âñ³ ìî¿
ðîë³ òà ñïåêòàêë³ ìåí³ äîðîã³.

— ßêà ç ðîëåé äëÿ âàñ âèÿâèëà-
ñÿ íåñïîä³âàíêîþ, ñþðïðèçîì?

— Ìàáóòü, öå áóâ Âîëàíä ó
"Ìàéñòð³ é Ìàðãàðèò³". Ìåí³ ïî-
òð³áíî áóëî ïîâí³ñòþ ïåðåëàøòó-
âàòèñÿ âíóòð³øíüî, îñê³ëüêè äî
íüîãî â ìåíå áóëè ðîë³ êîõàíö³â,
ãåðî¿â-êðàñåí³â. Àëå íà ì³æíàðîä-
íîìó áóëãàêîâñüêîìó ôåñòèâàë³, íà
ÿêèé ç³áðàëèñÿ ðåæèñåðè áàãàòüîõ
êðà¿í — Ðîñ³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿,

Ôðàíö³¿, — ìåíå áóëî íàçâàíî ïå-
ðåìîæöåì ³ ÿ ðîçä³ëèâ ïåðøå ì³ñ-
öå ç ²íîêåíò³ºì Ñìîêòóíîâñüêèì.
Öå í³ÿê íå ïîçíà÷èëîñÿ íà ãðî-
øàõ, çàòå áóëî äóæå ïðåñòèæíî.

— Ó "Ê³í³ IV" âè íå ò³ëüêè ãðà-
ëè ãîëîâíó ðîëü Åäìóíäà Ê³íà, à
é çàéìàëèñÿ ðåæèñóðîþ ñïåêòàê-
ëþ?

— Òàê ³ áóëî. Ïî÷èíàâ ðîáîòó
íàø ðåæèñåð Ñåðã³é Äàí÷åíêî,
íà æàëü, â³í çàõâîð³â, ³ ï'ºñó "Ê³í
IV", íàïèñàíó Ãðèãîð³ºì Ãîð³-
íèì, çàïðîïîíóâàëè çàê³í÷èòè
ìåí³. Ùî âèéøëî, ñïîä³âàþñÿ,
áà÷èëè.

— À ïðèõèëüíèö³? Âîíè, ÿê ³ ðà-
í³øå, á'þòüñÿ çà âàñ?

— Ïðèõèëüíèö³ é ïðèõèëüíèêè
â ìåíå çàâæäè áóëè, º ³, ñïîä³âà-
þñÿ, áóäóòü. ß çâîðóøëèâî é
äáàéëèâî ñòàâëþñÿ äî ñâîãî ãëÿ-
äà÷à. Ëþáëþ âñ³õ ³ íàìàãàþñÿ íå
ðîç÷àðîâóâàòè. Àäæå õî÷ áè ÿêèì
âèñîêèì áóëî ìèñòåöòâî, õî÷ áè
ÿê³ ëàâðè çáèðàëè àðòèñòè — ìè
òâîðèìî äëÿ ãëÿäà÷à, äëÿ ïðè-
õèëüíèê³â!

À ùîäî çíàê³â óâàãè... Îäíà ç
ìî¿õ ïðèõèëüíèöü, çíàþ÷è ïðî
ìîþ ïðèñòðàñòü äî ðèáàëüñòâà,
ùîðîêó â äåíü ìîãî íàðîäæåííÿ

äàðóº ìåí³ ðèáîëîâåöüê³ ñíàñò³.
Â³ä÷óâàºòå çâ'ÿçîê ïðèñòðàñòü-
ñíàñòü? Òàê îò, íåùîäàâíî, íàâî-
äÿ÷è ëàä ó ñâîºìó ðèáîëîâåöüêî-
ìó "àðñåíàë³", ÿ íàë³÷èâ 17 ð³çíî-
ìàí³òíèõ ñï³í³íã³â ³ âóäîê! Íå
âàæêî ï³äðàõóâàòè ãëÿäàöüêèé
ñòàæ ìîº¿ ïðèõèëüíèö³.

— Ïðîãóëþþ÷èñü Õðåùàòèêîì,
ó ïàðêàõ ìîæíà íåð³äêî ïî÷óòè
ôðàçó: "Êè¿â — öå âåëèêå ñåëî,
òóò æèâóòü ñàì³ ïðîâ³íö³àëè!"
Âè — êèÿíèí, êîòðèé íàðîäèâñÿ ³
æèâå ó ñòîëèö³, ÷è íå ââàæàºòå, ùî
"...íåìà ïðîâ³íö³¿ ãåîãðàô³÷íî¿, º
ïðîâ³íö³ÿ äóõîâíà"?

— ß ç âàìè, áåçïåðå÷íî, çãî-
äåí! Áàéäóæ³ñòü äî òîãî, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ ç òâî¿ì ì³ñòîì, êèíó-
òèé íåäîïàëîê, ïëþâîê íà òðîòó-
àð, çíèùåíå äåðåâî â ïàðêó —
îçíàêà áåçäóõîâíîñò³ òà ïðîâ³íö³-
àë³çìó. ß ââàæàþ Êè¿â ºâðîïåé-
ñüêèì ì³ñòîì ç óí³êàëüíîþ ³ñòî-
ð³ºþ, ³ ìè ìàºìî ïèøàòèñÿ, ùî
æèâåìî â íàøîìó áëàãîñëîâåí-
íîìó ì³ñò³. Ò³ëüêè òðåáà áóòè êè-
ÿíèíîì íå çà ïðîïèñêîþ, à â ñåð-
ö³, â äóø³!

— Âè — õóäîæí³é êåð³âíèê òå-
àòðàëüíî¿ êîìïàí³¿ "Áåíþê ³ Õîñ-
ò³êîºâ". Ùî äëÿ âàñ º íàéñòðàø-
í³øîþ âàäîþ äëÿ êåð³âíèêà?

— ß í³êîëè ³ í³êèì íå êåðóâàâ,
³ áàæàííÿ, íà ùàñòÿ, íå âèíèêà-
ëî öå ðîáèòè. Êåðóâàòè — öå ³í-
øà ïðîôåñ³ÿ. Ùîäî òåàòðàëüíî¿
êîìïàí³¿, òî â êîæíîãî ç íàñ, à
íàñ òðîº, º ñâî¿ ïðîôåñ³îíàëüí³
îáîâ'ÿçêè. Ìèðîñëàâ Ãðèíèøèí
â³äïîâ³äàº çà îðãàí³çàö³þ ãëÿäà-
÷à, Áîãäàí Áåíþê — ïðîäþñåð,
ìîÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü — ðåïåðòó-
àð ³ õóäîæí³é ð³âåíü ñïåêòàêë³â.

— Óï³éìàëà âàøó äóìêó: "ß í³-
÷îãî á³ëüøå íå õî÷ó, îêð³ì ÿê òâî-
ðèòè íà ñöåí³..."

— Ñïðàâä³, öüîãî õî÷ó ÿ ³ ìî¿
êîëåãè. ² â òîìó, ùî íàøà òåàò-
ðàëüíà êîìïàí³ÿ ³ñíóº âæå ø³ñòü
ðîê³â, çàñëóãà êîæíîãî ç íàñ.

— ×è âèêîðèñòîâóºòå ñâîþ ïî-
ïóëÿðí³ñòü äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ îñîáèñ-
òèõ ïðîáëåì?

— Ïåðåâàæíî — í³! Îäíîãî ðà-
çó ñï³âðîá³òíèê ÄÀ² ïðîáà÷èâ ìå-
í³ íåçíà÷íå ïîðóøåííÿ, ÿêîñü

çëîä³é ïîâåðíóâ äîêóìåíòè... Òàê,
ó äåÿêèõ âèïàäêàõ. À îò ÷èì
ñïðàâä³ ïèøàþñÿ — òî öå òèì,
ùî êîëè â³â ïðîãðàìó "Ñïðàâè
÷îëîâ³÷³", ï³ñëÿ ðîçïîâ³ä³ ïðî
ïîäâèã ïîæåæíîãî, ÿêèé òðèìàâ
íà êàðíèç³ ï'ÿòîãî ïîâåðõó æ³íêó,
à â öåé ÷àñ ó íüîãî ãîð³ëà ñïèíà,
ÿ íå çà ñöåíàð³ºì çâåðíóâñÿ äî
íà÷àëüñòâà, ùîá äîïîìîãòè âèð³-
øèòè êâàðòèðíå ïèòàííÿ öüîãî
ãåðîÿ, áî â³í ³ç ñ³ì'ºþ òóëèâñÿ â
ãóðòîæèòêó. ² íå ïåðåäàòè ìîº¿
ðàäîñò³, êîëè çà ÿêèéñü ÷àñ ÿ îò-
ðèìàâ çàïðîøåííÿ íà íîâîñ³ëëÿ.
Òîä³ ÿ ñêàçàâ ñîá³: "Óðà-à-à!!!"
Ùîïðàâäà, ïåðåäà÷ó ï³ñëÿ öüîãî
çàêðèëè. Íó ³ Áîã ³ç íåþ!

— Ó âàñ áóëà ìîæëèâ³ñòü âè¿õà-
òè ç Êèºâà ³ ñòàòè àêòîðîì òåàò-
ðó íà Òàãàíö³. ×îìó íå çðîáèëè
öüîãî, ùîñü çàâàäèëî?

— Êîëè àêòîðè ïî÷èíàþòü ðîç-
ïîâ³äàòè ïðî òå, ÿê êîëèñü, êó-
äèñü, õòîñü êîãîñü ³ ÷îìóñü çà-
ïðîøóâàâ, à âîíè îò òîìó íå ïî-
¿õàëè, îñü â³ä òîãî â³äìîâèëèñÿ,
òî ìåí³ â³ä öüîãî ÿêîñü íóäíî
ñòàº.

— Âàì õîò³ëîñÿ á ãðàòè íà âå-
ëèêèõ ñöåíàõ ñâ³òó? ßêùî òàê, òî
íà ÿêèõ?

— ß äÿêóþ Ãîñïîäó ³ äîë³ çà òå,
ùî â ìîºìó æèòò³ áóëî, àëå ùå
á³ëüøå çà òå, ùî â ìåíå º. À º â
ìåíå âñå, ùîá áóòè ùàñëèâèì:
êîõàíà äðóæèíà, ÷óäîâ³ ñèíè,
äðóç³ ³ ðîáîòà.

— Ùî íîâåíüêîãî ãîòóºòå â öüî-
ìó ðîö³?

— Ñïåêòàêëü!

— ßêèé?
— Öå — ñþðïðèç!

Розмовляла Людмила ТКАЧЕНКО
"Хрещати "

Національний а адемічний драматичний театр імені
Івана Фран а — це завжди свято, це театр, я ий на-
лаштов є лядача я имось особливим чином. Най о-
ловніше в цьом — сцена, де на рано та , я храмі
намолено, де щовечора виходять артисти і серед
них — народний артист У раїни, ла реат Державної
премії імені Тараса Шевчен а Анатолій Хості оєв: під-
тя н тий, певнений, запальний, схожий на добре на-
лаштований і розі раний інстр мент. Нещодавно ар-
тист відзначив 35-річчя роботи театрі, тридцять із
я их — на цій сцені, в театрі. Про свою а торсь до-
лю Анатолій Хості оєв розповів "Хрещати ".
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Ком�нальне
підприємство
“Київ�ом�нсервіс”


з�ідно
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради
від
24.12.2009
№ 903/2972
“Про
внесення
змін
до
рішень

Київсь�ої
 місь�ої
 ради
 від
 08.11.2007
№
 1159/3992
 “Про
 затвердження
 Перелі��
 житлово-

�ом�нальних
 посл��
 �
 житловом�
фонді
 м.
 Києва,
 право
 на
 здійснення
 я�их
 виборюється
 на

�он��рсних
засадах”
та
від
30.10.2008
№
582/582
“Про
впоряд��вання
діяльності
�
сфері
поводження

з
поб�товими
відходами
(�рім
то�сичних
та
особливо
небезпечних)
�
м.
Києві”
о�олош�є
�он��рс

по
визначенню
підприємств
—
перевізни�ів
твердих
поб�тових
відходів
(�рім
то�сичних
та
особливо

небезпечних)
з
територій
районів
м.
Києва
по
наст�пним
визначеним
зонам
обсл��ов�вання:

Кон��рс
 б�де
 проводитись
 в
 приміщенні
 Головно�о
 �правління
 �ом�нально�о
 �осподарства
 за

адресою:
м.
Київ,
в�л.
В.
Житомирсь�а,
15-А
з�ідно
наст�пно�о
�рафі��:

До��часті�в��он��рсі�доп�с�аються�підприємства,��станови�та�ор�анізації,�я�і�здатні�надавати�я�існі�посл��и
з�вивоз��твердих�поб�тових�відходів.

Критерії�вибор��переможця��он��рс�,�а�та�ож�інші��мови,�пов’язані�зі�специфі�ою�надання�посл������ожном�
районі�б�д�ть�надані���с�ладі��он��рсної�до��ментації.

З�переможцем��он��рс��замовни����ладає�до�овір�на�ви�онання�робіт�терміном�дії�до�5-ти�(п’яти)�ро�ів.

Кон��рсні�пропозиції�подаються��часни�ами�ор�анізатор���он��рс��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь�а,
23,�1-й�поверх,��ім.�10.

Кінцевий�термін�приймання��он��рсних�пропозицій�—�24.05.2010�о�17.00.

За�довід�ами�та�отриманням��он��рсної�до��ментації�звертатись�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь�а,�23,
1-й�поверх,��ім.�10,�тел.�531-96-77,�моб.�(050)�384-92-02,�То�арен�о�Ві�тор�Васильович.

До
�ва�и
�ерівни�ів
підприємств,
�станов,

ор�анізацій,
фірм,
житлово-е�спл�атаційних

�онтор
та
меш�анців
!
11-25
травня
2010
р.
проводитим�ться
випроб�вання
теплових
мереж

част�ово���Голосіївсь�ом�,�Шевчен�івсь�ом�,�Печерсь�ом�,�Подільсь�ом��районах

(центральна� частина� міста� та� житлові� масиви� Вино�радар,� Мостиць�ий,

тепломережі�від�теплома�істралей�№�2,3,4,5,7�СТ-1�та�РК�“Вино�радар”),

11-31
травня
2010
р.
(з
�рах�ванням
термін�
ви�онання
ремонтних
робіт

на
РК
“Біличі”,
РК
“Вер�он”)
—�част�ово���Святошинсь�ом��районі�(теплові

мережі�від�теплома�істралей�РК�“Біличі”�та�РК�“Вер�он”,�житлові�масиви�Біличі,

Новобіличі,�А�адеммістеч�о,�Святошин�—�част�ово,�Гала�ани).

У�зв’яз���з�цим�постачання��арячої�води�б�де�припинено,�починаючи�з

18.00�10�травня.�Випроб�вальні�зони�теплових�мереж�розміщені:

- ��межах� в�лиць�Старово�зальної,�Жилянсь�ої,� Злато�стівсь�ої,� проспе�т�

Перемо�и,� в�лиць� Павлівсь�ої,� Дмитрівсь�ої,� Полтавсь�ої,� Пимонен�а,

Ст�дентсь�ої,� Донч��а,� К�дрявсь�о�о� �звоз�,� в�лиць� К�дрявсь�ої,� Возне-

сенсь�о�о� �звоз�,�Киянівсь�о�о�пров�л��,�Андріївсь�о�о� та�Володимирсь�о�о

�звозів,� в�лиць� Гр�шевсь�о�о,� Інстит�тсь�ої,� Шов�овичної,� Бо�омольця,

Первомайсь�о�о,� Печерсь�о�о� �звоз�,� в�лиць� Мечни�ова,� Госпітальної,

Еспланадної,� Р�ставелі,� Королен�івсь�ої,� Гайдара,� �здовж� річ�и� Либідь

(тепломережі�від�ТМ-2,�3,�4,�5,�7�СТ-1);

- проспе�т��Радянсь�ої�У�раїни,�Межово�о�пров�л��,�в�лиць�Червонопільсь�ої,

Западинсь�ої,�Мостиць�ої,� Новомостиць�ої,� проспе�т��Правди� (Подільсь�ий

район,�тепломережі�від�РК�“Вино�радар”);

- в�лиці� та� пров�л��� Омеляна� Горбачова,� в�лиці� Чистя�івсь�ої,� проспе�т�

Перемо�и�(Святошинсь�ий�район,�тепломережі�від�РК�“Вер�он”);

- проспе�т��Перемо�и,� в�лиць�Ми�оли� Уша�ова,� Уборевича,� Чорнобильсь�ої,

Осінньої,�Жовтневої,�Б�лаховсь�о�о,�На�мова,�Підлісної,�Олевсь�ої,�Бахмаць�ої,

Клавдіївсь�ої,�Гаршина,�Рахманінова,�проспе�т��Палладіна,�в�лиць�Доброхотова,

Семаш�а,�Кільцевої�доро�и�—�част�ово� (Святошинсь�ий�район,�тепломережі

від�РК�“Біличі”).

До�почат���випроб�вань�місцеві�системи�теплоспоживання�(опалення,��аряче

водопостачання,�вентиляція�та�ін.)�мають�б�ти�повністю�та�надійно�від�лючені�від

теплових�мереж.

У� разі� вини�нення� пош�оджень� теплових� мереж� подавання� �арячої� води

затрим�ватиметься�на�час,�необхідний�для� їх�ремонт�,�про�що�б�де�додат�ово

повідомлено�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації.

На�в�лицях,���садибах,�підвалах�б�дин�ів,�де�проходять�теплові�мережі,�можливі

пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з�вини�ненням�провалин�та�ви�идів��арячої

води�на�поверхню.

Власни�и�підвальних�та�напівпідвальних�приміщень,�в�я�их�або�пор�ч�з�я�ими

проходять�теплові�мережі,�мають�вжити�заходів�щодо�збереження�матеріальних

цінностей���разі�пош�одження�теплових�мереж.

Б�дьте
 обережні
 �
 разі
 вини�нення
 провалин
 та
 появи
 на
 поверхні

�арячої
води,
попередж�йте
дітей
про
небезпе��.
Не
наближайтеся
самі

і
не
доп�с�айте
дітей
до
провалин
та
місць
виход�
�арячої
води.

Про� вини�нення� провалин� та� появ�� на� поверхні� �арячої� води� просимо

повідомляти�за�телефонами:

Голосіївсь�ий,�Печерсь�ий,�Шевчен�івсь�ий�райони�(від�теплома�істралей�№ 3,�4

СТ-1)�—�528-11-69,�287-67-23;

Шевчен�івсь�ий� район� (від� теплома�істралей�№�2,� 5,� 7�СТ-1)�—�272-23-73,

287-67-23;

Подільсь�ий�район�—�425-19-98,�425-24-99,�425-25-64;

Святошинсь�ий�район�—�450-38-93,�497-60-72,�452-60-94.

Інформацію�можна� отримати� за� телефоном:� 1588� (інформаційно-довід�ова

сл�жба�АК�“Київенер�о”).

АК
“Київенер�о”

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

хрещатик

Передплатні
ціни

на
місяць
—
 10
�рн.
90
�оп.

на
3
місяця
— 32
�рн.
10
�оп.

на
6
місяців
— 62
�рн.
55
�оп.

на
12
місяців
— 123
�рн.
90
�оп.

ІНДЕКС
ЩОДЕННОГО
ВИПУСКУ

(ВТ,
СР,
ЧТ,
ПТ)

З
достав�ою
�азети
�
поштов�
с�ринь��

на
місяць
—
 40
�рн.
90
�оп.

на
3
місяця
— 122
�рн.
10
�оп.

на
6
місяців
— 242
�рн.
55
�оп.

на
12
місяців
— 483
�рн.
90
�оп.

ІНДЕКС
ЧЕТВЕРГОВОГО
ВИПУСКУ

(З
ПРОГРАМОЮ
ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У
КАТАЛОЗІ
ПЕРЕДПЛАТНИХ
ВИДАНЬ
УКРАЇНИ
НА 2010
РІК
СТОР.
22

№
з/п Назва
район� Дата
проведення Час
проведення

1. Голосіївсь�ий�район 25.05.2010 10.00

2. Деснянсь�ий�район 25.05.2010 10.30

3. Дніпровсь�ий�район 25.05.2010 11.00

4. Печерсь�ий�район 25.05.2010 11.30

5. Святошинсь�ий�район 25.05.2010 12.00

№

лот�
Зона
обсл��ов�вання

Обся�
відходів
на

вивіз,
��б.м
Вартість

лот�,
�рн
ТПВ ВГВ

3
КП�“Дире�ція�з��тримання�та�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Деснянсь�о�о�район����м.�Києві
439�890 81 690 22�845�204,0

4 КП�“Житлоремб�дсервіс”�ЖЕК�321 8�180 358�284,0

№

лот�
Зона
обсл��ов�вання

Обся�
відходів
на

вивіз,
��б.м
Вартість

лот�,
�рн
ТПВ ВГВ

5 ЖРЕО�403,�404,�405,�406 159�650 7�700 7�329�930,0

6 ЖРЕО�408,�409,�412,�413,�415,�420�приватний�се�тор 85�300 13�500 4�327�440,0

7 ЖРЕО�411,�418 75�700 5�100 3�539�040,0

8 ЖРЕО�401,�402,�414,�416,�417 137�450 9�200 6�423�270,0

№

лот�
Зона
обсл��ов�вання

Обся�
відходів
на

вивіз,
��б.м
Вартість

лот�,
�рн
ТПВ ВГВ

9 КП�УЕЖФ�“Лип�ижитлосервіс” 62�325 5�780 2�982�999,0

10 КП�УЖГ�“Печерсь�житло” 57�200 3�725 2�668�515,0

11 КП�УЖГ�“Печерсь�а�брама” 53�990 6�820 2�663�478,0

12 КП�УЖГ�“Хрещати�” 50�600 8�900 2�606�100,0

13 Сл�жба�малоповерхової�заб�дови 13�480 180 598�308,0

№

лот�
Зона
обсл��ов�вання

Обся�
відходів
на

вивіз,
��б.м
Вартість

лот�,
�рн
ТПВ ВГВ

14 КП�РЕО�–�1 37�900 600 1�686�300,0

15 КП�РЕО�–�2 32�460 - 1�421�748,0

16 КП�РЕО�–�3 45�580 - 1�996�404,0

17 КП�РЕО�–�4 55�420 2050 2�517�186,0

18 КП�РЕО�–�5 43�590 1�909�242,0

19 КП�РЕО�–�6 33�750 200 1�487�010,0

20 КП�РЕО�–�7 46�040 - 2�016�552,0

21 КП�РЕО�–�8 40�310 250 1�776�528,0

22 КП�РЕО�–�9 40�640 25 1�781�127,0

23 КП�РЕО�–�10 26�510 45 1�163�109,0

Голосіївсь�ий
район

Деснянсь�ий
район

Дніпровсь�ий
район

Печерсь�ий
район

№

лот�
Зона
обсл��ов�вання

Обся�
відходів
на

вивіз,
��б.м
Вартість

лот�,
�рн
ТПВ ВГВ

1
КП�ЖЕО�103,�105,�107,�109,�110,�111,�112,�ТОВ�“ЖЕК-108”�ТОВ

“Житлови�-плюс”�КП�“Голосіївжитлосервіс”�ТОВ�“Квартет�ЛТД”
282�400 12�369�120,0

2
КП�ЖЕО�103,�105,�107,�109,�110,�ТОВ�“ЖЕК-108”

КП “Голосіївжитлосервіс”�ТОВ�“Квартет�ЛТД”
5�100 223�380,0

Святошинсь�ий
район
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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 663
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Áîðèñ Êîøå÷ê³í 
âèêðàâ ó ôàøèñò³â 
ìàøèíó äîêóìåíò³â
Çà âäàë³ áî¿ òàíê³ñòó ïðèñâî¿ëè çâàííÿ 
Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Особливими фізичними
даними тан іст Борис Ко-
шеч ін, оли потрапив на
війн , не вирізнявся. Пе-
ремо здоб вав мітли-
вістю та ш ільними знан-
нями німець ої. Лише в
одном бою йом вдалося
знищити 18 ворожих тан-
ів. Після війни Кошеч ін
сл жб не залишив, ви-
ладав тан ов майстер-
ність Київсь ом вищо-
м війсь овом чилищі.

Íàðîäèâñÿ Áîðèñ Êîøå÷ê³í 29
ãðóäíÿ 1921 ðîêó ó ñåë³ Áåêåò³â-
ö³ Êîðñóíñüêîãî ðàéîíó Óëüÿí³â-
ñüêî¿ îáëàñò³ Ðîñ³¿, â ñåëÿíñüê³é
ðîäèí³. Â 1935 ðîö³ íàâ÷àâñÿ â
ì³ñöåâîìó ³íäóñòð³àëüíî-ïåäàãî-
ã³÷íîìó òåí³êóì³. Â³éíà çìóñèëà
çàê³í÷èòè Êàçàíñüêå òàíêîâå ó÷è-
ëèùå.

Áðàâ ó÷àñòü ó áîÿõ çà Ñòàë³í-
ãðàä. Ó Âåðõíüîãî Ìàìîíà, ùî
á³ëÿ Äîíó, éîãî ÷àñòèíà â³äáèâà-
ëà çàïåêë³ àòàêè àðì³¿ Ìàíøòåé-
íà. Ó áèòâ³ íà Êóðñüê³é äóç³ âî-
þâàâ íà àíãë³éñüêîìó òàíêó ÌÊ-
111 (“Âàëåíòàéí”).

Îäíîãî ðàçó ëåéòåíàíò Êîøå÷-
ê³í, ÿêèé ùå â øêîë³ äóæå äîáðå
íàâ÷èâñÿ ðîçìîâëÿòè í³ìåöüêîþ,
íàìàëþâàâ íà áðîí³ ñâîãî òàíêà
ôàøèñòñüê³ õðåñòè, ïåðåòíóâ ë³-
í³þ ôðîíòó ³ ïðîéøîâ äî øòàáó
í³ìåöüêî¿ äèâ³ç³¿ “Ìåðòâà ãîëî-
âà”.

“Ïðè÷åïèâ äî òàíêà âåëèêó
øòàáíó ìàøèíó ç âàæëèâèìè äî-
êóìåíòàìè ³ ðóøèâ äî ñâî¿õ,—
çãàäóº Áîðèñ Êóçüìè÷,— í³ìö³
îïàì’ÿòàëèñÿ ³ â³äêðèëè âîãîíü”.
Âèáóõîì ñíàðÿäà éîãî êîíòóçè-
ëî. Îäíàê â³í äîâ³â òàíê äî øòà-
áó ñâîº¿ áðèãàäè. Çà öåé â÷èíîê

â³í îòðèìàâ îðäåí ×åðâîíî¿ Ç³ð-
êè.

Áîðèñ Êîøå÷ê³í â³äçíà÷èâñÿ ³
â áîÿõ çà Øåïåò³âêó. Îñîáëèâî
çàïàì’ÿòàëèñÿ éîìó áèòâè çà Òåð-
íîï³ëü ó êâ³òí³ 1944 ðîêó. Â³í
êîìàíäóâàâ òàíêîâîþ ðîòîþ. Çàâ-
äàííÿ çâ³ëüíèòè ì³ñòî éîìó ïî-
ñòàâèâ îñîáèñòî êîìàíäóþ÷èé
60-îþ àðì³ºþ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
×åðíÿõ³âñüêèé. Áóëî çíèùåíî 18
òàíê³â, 23 ãàðìàòè òà áðîíåòðàíñ-
ïîðòåðè, ê³ëüêà àâòîìàøèí ³ç
áîºïðèïàñàìè, ïðîäîâîëüñòâîì,
ïàëüíèì, à òàêîæ áàãàòî âîðîã³â.

Ï³ñëÿ òàêîãî óñï³øíîãî áîþ
Áîðèñà Êîøå÷ê³íà ïðèçíà÷èëè
êîìàíäèðîì óäàðíî¿ ãðóïè ó
ñêëàä³ 11 òàíê³â ³ áàòàðå¿. Ï³çí³-
øå ó Ìîñêâ³ â³í îòðèìàâ çâàííÿ
Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Ó 1944 ðîö³ Áîðèñ Êîøå÷ê³í
âñòóïèâ íà íàâ÷àííÿ äî Âîºííî¿
àêàäåì³¿ áðîíåòàíêîâèõ â³éñüê.

Ï³ñëÿ àêàäåì³¿ (â 1947-ìó) ïðîõî-
äèâ ñëóæáó íà÷àëüíèêîì øòàáó
òàíêîâîãî áàòàëüéîíó, ïîò³ì —
îô³öåðîì âîãíåâî¿ òàíêîâî¿ ï³ä-
ãîòîâêè. Äîâãî ïðàöþâàâ âèêëà-
äà÷åì ó Êè¿âñüêîìó âèùîìó â³é-
ñüêîâîìó ó÷èëèù³. Ñëóæèâ
êîìàíäèðîì áàòàëüéîíó â ×åðêà-
ñàõ.

Âèéøîâøè íà ïåíñ³þ, à ïðî-
ñëóæèâ â³í ó ëàâàõ Çáðîéíèõ ñèë
ìàéæå 32 ðîêè, Áîðèñ Êîøå÷ê³í
âåäå àêòèâíó ãðîìàäñüêó ðîáîòó.
Â³í ÷àñòèé ã³ñòü ó øêîëàõ, çàéìà-
ºòüñÿ ïàòð³îòè÷íèì âèõîâàííÿì
ìîëîä³. ª ÷ëåíîì ïðåçèä³¿ Ì³æ-
íàðîäíî¿ ñï³ëêè ì³ñò-ãåðî¿â ÑÍÄ,
ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ñï³ëêè äðóæáè
ì³ñò-ãåðî¿â.

Ãåíåðàë-ìàéîð ó â³äñòàâö³ Áî-
ðèñ Êóçüìè÷ Êîøå÷ê³í º Ïî÷åñ-
íèì ãðîìàäÿíèíîì Ñåâàñòîïîëÿ,
Õàáàðîâñüêà, Òåðíîïîëÿ òà Øå-
ïåò³âêè

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
Àô³øà “Õðåùàòèêà”

У метро по авто рафи
Ãàçåòà “Ìåò-

ðî. Àô³øà” ïðî-
äîâæóº äàðóâàòè
êèÿíàì ñï³ëêó-
âàííÿ ç ïîïó-
ëÿðíèìè âèêî-
íàâöÿìè. 23
êâ³òíÿ î 15.00 ó
õîë³ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Òåàòðàëüíà”
ãóðò “KA-
MON!!!” ïðîâå-
äå àâòîãðàô-ñå-
ñ³þ òà ñï³ëêóâà-
òèìåòüñÿ ç ïàñà-
æèðàìè ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó. Íàãàäàºìî, ùî íîâèé íîìåð
“Ìåòðî. Àô³øà” ùîòèæíÿ ïðåçåíòóâàòèìóòü óêðà¿íñüê³ ç³ðêè ìóçè-
êè, ê³íî é øîó-á³çíåñó. Ïîâíîêîë³ðíà ãàçåòà “Ìåòðî. Àô³øà” âèõî-
äèòü íà ø³ñòíàäöÿòè øïàëüòàõ ùîï’ÿòíèö³. Äîñâ³ä÷åíèé ³ êðåàòèâ-
íèé êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ îá³öÿº, ùî “Ìåòðî. Àô³øà” áóäå íå ïðîñòî
÷åðãîâîþ áåçïëàòíîþ ãàçåòîþ, à ñòàíå íîâèì êóëüòóðíèì ÿâèùåì
Êèºâà.

Концерт “Квітневі зір и”
25 êâ³òíÿ î 12.00 ó Êîëîíí³é çàë³ ³ìåí³ Ìèêîëè Ëèñåíêà â³äáó-

äåòüñÿ çàêëþ÷íèé êîíöåðò 40-ãî ñåçîíó Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ô³ëàðìî-
í³¿. Îêð³ì àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè ó âèêîíàíí³ ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â, ñëó-
õà÷³ ïî÷óþòü ñï³â þíèõ ïåðåìîæö³â Ì³ñüêîãî ôåñòèâàëþ óêðà¿í-
ñüêî¿ ï³ñí³. Ï³ñåííà ïðîãðàìà âêëþ÷àº ð³çíîìàí³òí³ æàíðè — â³ä îá-
ðîáîê óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü, îðèã³íàëüíèõ òâîð³â äî àâòîðñüêèõ äæàç-
âåðñ³é.

День Землі столиці
Ç 1970 ðîêó 24 êâ³òíÿ ó ñâ³ò³ â³äçíà÷àþòü Äåíü Çåìë³, êîëè óâàãó

æèòåë³â ïëàíåòè ïðèâåðòàþòü äî ïðîáëåì Çåìë³, äîâê³ëëÿ. Ó Êèºâ³
ñâÿòî îçíàìåíóºòüñÿ åêîëîã³÷íèì ôåñòèâàëåì “Äåíü Çåìë³-2010”. Ó
ðàìêàõ çàõîäó ç 10.00 äî 13.00 ïðèáèðàòèìóòü ì³ñüê³ ïàðêè, à ç 12.00
äî 16.00 ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ “Åêî íîí-ñòîï”.
Íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàþòü ìàéñòåð-êëàñè, ñïîðòèâí³ ³ãðè, ñòâîðåííÿ
êàðòè åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì Êèºâà, âèñòàâêà ôîòîãðàô³é íà åêîëî-
ã³÷íó òåìó, âåãåòàð³àíñüêå ÷àñòóâàííÿ, åêîëîã³÷íèé ôåéñ-àðò òà ì³-
í³-ÿðìàðîê åêîòîâàð³â. Î 16.00 íà åñòðàä³ Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó ðîç-
ïî÷íåòüñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò, à ç 19.15 äî 20.30 òðèâàòèìå ïîêàç
êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â íà åêîëîã³÷í³ òåìè.

Êè¿âñüêèé çîîïàðê òà Êè¿âñüêèé êëóá îðèãàì³ çàïðîøóþòü óñ³õ îõî-
÷èõ íåçâè÷íî òà ÿñêðàâî â³äçíà÷èòè Äåíü Çåìë³ — âçÿòè ó÷àñòü â
åêîëîã³÷í³é àêö³¿ “Çáåðåæè æèâå!” òà ïðèêðàñèòè áóäèíêè, âóëèö³,
ïàðêè ô³ãóðêàìè îðèãàì³ ç íàïèñîì: “Çáåðåæè æèâå!” Ìàéñòåð-êëàñ
ç ìèñòåöòâà ñêëàäàííÿ ïàïåðó â³äáóäåòüñÿ ó ñóáîòó, 24 êâ³òíÿ, ç 12.00
äî 15.00 íà òåðèòîð³¿ çîîñàäó.

Дов а ніч орот о о метра
Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ “Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³”â³äáóäåòüñÿ òðà-

äèö³éíèé ïîêàç íàéêðàùèõ êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â îñòàíí³õ ðî-
ê³â. Ãëÿäà÷àì ïðåäñòàâëÿþòü òðè íî÷³ äîá³ðíîãî êîðîòêîìåòðàæíî-
ãî ê³íî, ñåðåä ÿêèõ French Roast, íîì³íîâàíèé öüîãîð³÷ íà “Îñêàð”
ó êàòåãîð³¿ íàéêðàùèé àí³ìàö³éíèé ô³ëüì.

23—25 êâ³òíÿ, ê³íîòåàòð “Óêðà¿íà”
Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,

“Хрещати ”

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+12...+14°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +12...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +16...+18°Ñ, âíî-
÷³ +12...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +14...+15°Ñ, âíî÷³ +5...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëè-
êèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+15...+16°Ñ, âíî÷³ +7...+8°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì ââàæàºòüñÿ: ÿêùî ñüîãîäí³ ç ï³âäíÿ éäóòü

òåìíóâàò³ õìàðè — äî äîùîâîãî âå÷îðà. Çì³íþº êîë³ð õìàðà, ÷åðâîí³
õìàðè — äî äîùó. Ïðè ï³âäåííîìó â³òð³ õìàðè — äî çðîñòàþ÷îãî
òà ïîðèâ÷àñòîãî â³òðó. ßêùî ñîíöå ñõîäèòü ÷åðâîíå ³ â ñåðïàíêó —
äî âðîæàþ. ßêùî âîðîíè ñ³äàþòü ãîëîâàìè â ð³çí³ áîêè, äåíü áóäå
áåçâ³òðÿíèì, à ÿêùî â îäèí á³ê òà ÿêîìîãà áëèæ÷å äî ñòîâáóðà
äåðåâà — òðåáà ÷åêàòè íà â³òåð. 

²ìåíèííèêè: 
Îëåêñàíäð, Òåðåíò³é, Ìàêñèì, Ãîðèñëàâ, Äìèòðî, Âîéöåõ, Ôåä³ð,

ßê³â 

3 6 2

1 9 6

7 8

9 2 4 1

6 8 5 4

8 7

2 9 4

3 8

7 2 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.

8 4 1 5 3 6 7 9 2

5 2 7 9 8 1 3 6 4

6 9 3 4 2 7 5 8 1

9 1 5 6 4 8 2 7 3

4 6 2 7 5 3 9 1 8

3 7 8 1 9 2 6 4 5

1 5 4 3 7 9 8 2 6

2 3 9 8 6 4 1 5 7

7 8 6 2 1 5 4 3 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 22 êâ³òíÿ

Киянин-ветеран Борис Кошеч ін пройшов на тан під час Вели ої Вітчизняної
війни пів-Європи
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