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ПРИРОДА

Âèõ³ä íà ïîâåðõíþ
Óðÿä âèä³ëèòü 400 ìëí ãðí äëÿ òðüîõ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó

Ó ñóáîòó ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çä-
êè ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìè-
êîëà Àçàðîâ ïðî³íñïåêòóâàâ õ³ä
áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíî¿ ðîç-
â’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ òà
òðüîõ ñòàíö³é ìåòðî — "Äåì³¿â-
ñüêî¿", "Ãîëîñ³¿âñüêî¿" òà "Âàñèëü-
ê³âñüêî¿" íà Êóðåí³âñüêî-×åðâî-
íîàðì³éñüê³é ë³í³¿.

Ïðåçåíòóþ÷è "Äåì³¿âñüêó", ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ "Êè¿âìåòðî-
áóä" Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî çàçíà-
÷èâ, ùî îá'ºêò º îäíèì ³ç òðüîõ,

ÿê³ âõîäÿòü äî ïóñêîâîãî êîìïëåê-
ñó, äîâæèíîþ 3,7 êì. Ä³ëüíèöþ
ïîáóäîâàíî â ñêëàäíèõ ãåîëîã³÷-
íèõ óìîâàõ ó çàïëàâ³ ð³÷êè Ëèá³äü.

"Íà ñüîãîäí³ ãîòîâí³ñòü òðüîõ
ñòàíö³é º ð³çíîþ: "Äåì³¿âñüêà" ãî-
òîâà îð³ºíòîâíî íà 95—97 â³äñîò-
ê³â,— ñêàçàâ â³í.— Çîêðåìà ñïî-
ðóäæåíî òÿãîâó ï³äñòàíö³þ, çìîí-
òîâàíî ÷àñòèíó óñòàòêóâàííÿ".

Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî äîäàâ,
ùî ñòàíö³ÿ "Ãîëîñ³¿âñüêà" ìåíøå
ãîòîâà, ¿¿ êîíñòðóêö³¿ ïîáóäîâàíî,

çàëèøèëîñÿ âèêîíàòè îçäîáëþ-
âàëüí³ òà ìîíòàæí³ ðîáîòè. Ùî-
äî "Âàñèëüê³âñüêî¿", òî âîíà ñïî-
ðóäæåíà íà 80 â³äñîòê³â, òðèâàþòü
îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè.

"Äëÿ òîãî, ùîá óñå çàâåðøèòè
â³ä ñòàíö³¿ "Ëèá³äñüêî¿" äî ñòàí-
ö³¿ "Âàñèëüê³âñüêî¿" ç³ çâîðîòíè-
ìè òóïèêàìè, ïîòð³áíî 800 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü",— íàãîëîñèâ êå-
ð³âíèê "Êè¿âìåòðîáóäó".

Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìè-
êîëà Àçàðîâ âèñëîâèâñÿ çà ïîñë³-

äîâíå ââåäåííÿ òðüîõ ñòàíö³é, îñ-
ê³ëüêè ðåàëüíî âèä³ëèòè âñþ ñó-
ìó öüîãîð³÷ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â íå
çìîæå. Îäíàê àðãóìåíòè î÷³ëü-
íèêà "Êè¿âìåòðîáóäó" ñòîñîâíî
äîö³ëüíîñò³ ââåäåííÿ âñ³õ ñòàí-
ö³é îäíî÷àñíî ïåðåâàæèëè. Íà
á³ê êè¿âìåòðîáóä³âö³â ñòàâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ÿêèé çà-
ïðîïîíóâàâ âçÿòè êðåäèò ³ äîáó-
äóâàòè ñòàíö³¿.

"Ö³ ñòàíö³¿ ùîì³ñÿöÿ ïîòðåáó-
þòü áàãàòî êîøò³â,— çàÿâèâ ïî-
ñàäîâåöü.— Çîêðåìà íà ¿õ óòðè-
ìàííÿ, íà îõîðîíó, íà â³äêà÷ó-
âàííÿ âîäè. Òîìó ïðàâèëüí³øå
áóäå ¿õ ÿêíàéøâèäøå çäàòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ".

Ö³ àðãóìåíòè âèÿâèëèñÿ ïåðå-
êîíëèâèìè, ³ Ìèêîëà Àçàðîâ çà-
ïåâíèâ: "400 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ÿ
âàì ãàðàíòóþ, ìè äàìî ñþäè òà-
êèé ðåñóðñ. Äàâàéòå ïîäóìàºìî,
ùîá ùå 400 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
äîäàòè ÷åðåç äåðæàâí³ ãàðàíò³¿.

Àëå çà óìîâè, ùî 31 ãðóäíÿ ëþ-
äè âæå êîðèñòóâàòèìóòüñÿ íîâîþ
ë³í³ºþ". Â³í äîäàâ, ùî óðÿäó ñüî-
ãîäí³ âàæêî çíàéòè ö³ ãðîø³, àëå
¿õ çíàéäóòü.

Ìèêîëà Àçàðîâ òàêîæ çàçíà-
÷èâ, ùî "íåõòóâàííÿ ïèòàííÿìè
ðîçâèòêó ñòîëèö³, ÿêå â³äáóâàëî-
ñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â, ò³ëü-
êè çá³ëüøóâàëî ìàñøòàá ³ ãîñòðî-
òó ïðîáëåì".

Òèì ÷àñîì íà÷àëüíèê ÊÏ "Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" Ïåòðî Ì³-
ðîøíèêîâ äèâèòüñÿ ó ïåðñïåêòè-
âó. Â³í ââàæàº äîö³ëüíèì ïðîäîâ-
æåííÿ ñïîðóäæåííÿ Êóðåí³â-
ñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ó
á³ê æèòëîâîãî ìàñèâó Òåðåìêè.
"Îñê³ëüêè òåõí³êà âæå çíàõîäèòü-
ñÿ íà ä³ëüíèö³, áóëî á äîáðå ïðî-
äîâæóâàòè áóä³âíèöòâî áåç çó-
ïèíêè äî Îäåñüêî¿ ïëîù³ ³ çäàòè
ñòàíö³¿ "Âèñòàâêîâèé öåíòð",
"²ïîäðîì", "Îäåñüêà ïëîùà",—
ñêàçàâ â³í. Ïðîåêòí³ ðîáîòè îö³-
íþþòü ó 15 ìëí ãðí
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Наблизити метро до жителів Терем ів має допомо а центральної влади
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Кабмін профінанс є б дівництво метрополітен і мост на Троєщин . Про це заявив
прем'єр-міністр У раїни Ми ола Азаров. Керівни ряд на олосив, що видат и б -
де за ладено навіть в рай жорст ом бюджеті. Зо рема, передбачено 400 млн
рн для завершення б дівництва і введення в е спл атацію до 31 р дня 2010 ро
станцій метро "Деміївсь ої", "Василь івсь ої" і "Голосіївсь ої", а та ож приблизно
1 мільярд ривень для б дівництва Подільсь о-Вос ресенсь о о мостово о перехо-
д . Місь а влада оптимістично сприйняла а тивізацію співпраці з державою. Чинов-
ни и сподіваються, що потрібні ошти надійд ть повном обсязі.



Ó ñòîëèö³ ïðîõîäÿòü çàõîäè ç íàãîäè ðîêîâèí 
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці тривають заходи, при-
рочені до 24-х ро овин Чорно-
бильсь ої атастрофи. Розпоча-
лися вони поминальним молеб-
нем пам’ять про за иблих під
час лі відації техно енної аварії
в вітні 1986- о. Бо осл жіння
пройшло вчора в цер ві Свято о
Архан ела Михаїла УПЦ МП рів-
но о 00.55, тобто в той же час,
оли стався виб х.

Çðàíêó êåð³âíèêè äåðæàâè òà ì³ñòà òà-
êîæ ïîêëàëè êâ³òè äî Ìåìîð³àëüíîãî
êóðãàíó ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ òà ïàì’ÿòíîãî
çíàêà “Âî¿íàì ×îðíîáèëÿ”, ðîçòàøîâà-
íîãî íà ïðîñïåêò³ Ìèðó, 16 â Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Ï³ä çâóêè Äåð-
æàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè, â³éñüêîâèé ñà-
ëþò òà ñèðåíè ÷èñëåííèõ ïîæåæíèõ àâ-
òî â³íêè äî ïàì’ÿòíèê³â ïîêëàëè ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, äå-
ïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ãîëîâè ðàéîííèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ó÷àñíèêè ë³ê-
â³äàö³¿ àâàð³¿, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêî-
ñò³, ó÷í³ øê³ë.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àë-
ëà Øëàïàê, ó ñòîëèö³ ìåøêàº ÷èìàëî
÷îðíîáèëüö³â, ÿêèõ â³äñåëèëè äî ì³ñòà
îäðàçó ï³ñëÿ êàòàñòðîôè.

“Òîìó ìè íå ïîâèíí³ í³êîëè çàáóâàòè
äàòó òðàãåä³¿, ÿêà ñòàëàñÿ 24 ðîêè òîìó,—
çàçíà÷èëà âîíà.— À ùå äîïîìàãàòè, ï³ä-
òðèìóâàòè ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà ×îðíî-
áèëüñüê³é ÀÅÑ”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, îñòàíí³õ
äâà ðîêè áóëè íàäòî ñêëàäíèìè äëÿ ñòî-
ëèö³, íàñàìïåðåä ÷åðåç ñâ³òîâó åêîíîì³÷-
íó êðèçó. ×åðåç öå á³ëüø³ñòü ñîö³àëüíèõ
ïðîãðàì äîâåëîñÿ ñêîðîòèòè.

“Ïîïðè öå, äî òðàã³÷íî¿ äàòè âèð³øå-
íî âèä³ëèòè 30 êâàðòèð äëÿ ë³êâ³äàòî-
ð³â òà ¿õí³õ ñ³ìåé,— ñêàçàëà âîíà.—
Îêð³ì öüîãî, ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó îò-
ðèìàþòü íàéá³ëüø íåçàõèùåí³ êàòåãî-
ð³¿ ÷îðíîáèëüö³â”. Àëëà Øëàïàê äîäà-
ëà, ùî ïð³îðèòåòíèìè äëÿ ñåáå ì³ñüêà
âëàäà ââàæàº çàõèñò ³ òóðáîòó ïðî öèõ
ëþäåé.

Ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îêñàíà Ìè-
ñîâñüêà çàçíà÷èëà “Õðåùàòèêó”, ùî äî
ö³º¿ òðàã³÷íî¿ äàòè ì³ñöåâ³ êîìóíàëüíè-
êè ÷èìàëî çðîáèëè íàñàìïåðåä ³ç áëàãî-
óñòðîþ. Çîêðåìà ç ïðèáèðàííÿ òåðèòî-
ð³é, çàáåçïå÷åííÿ êâ³òàìè. Îêð³ì öüîãî,
âíî÷³ áóëî îðãàí³çîâàíî ïîìèíàëüíèé

îá³ä äëÿ ë³êâ³äàòîð³â-÷îðíîáèëüö³â ó ïðè-
ì³ùåí³ íåä³ëüíî¿ øêîëè. “Äëÿ ó÷í³â øê³ë
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó áóëî ïðîâåäåíî
óðîê ïàì’ÿò³ ïîáëèçó Ïàì’ÿòíîãî çíàêà
“Âî¿íàì ×îðíîáèëÿ”,— äîäàëà ïàí³ Ìè-
ñîâñüêà.

Ó÷îðà çàõîäè ç íàãîäè 24-õ ðîêîâèí
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè â³äáóëèñÿ â
óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ. Çîêðåìà â Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ì³òèíã-ðåêâ³ºì îðãàí³çóâà-
ëè á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà æåðòâàì ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè, ðîçòàøîâàíîãî íà ðî-
ç³ âóëèöü ×îðíîáèëüñüêî¿ òà ïðîñïåêòó
Ïåðåìîãè. Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ òàêèé
çàõ³ä â³äáóâñÿ ïîáëèçó ïàì’ÿòíîãî çíàêà
“Ïàì’ÿò³ æåðòâ ×îðíîáèëÿ”
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Çâåðíåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Øàíîâí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!
Äîðîã³ ë³êâ³äàòîðè òà ïîñòðàæäàë³ â³ä àâà-

ð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàí-
ö³¿!

Öüîãîð³÷ âèïîâíèëîñÿ äâàäöÿòü ÷îòèðè ðî-
êè ç òîãî äíÿ, êîëè ñòàëàñÿ àâàð³ÿ íà ÷åò-
âåðòîìó åíåðãîáëîö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ.
Öÿ òðàãåä³ÿ ³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íàéäðàìàòè÷-
í³øîþ òà íàéìàñøòàáí³øîþ çà ñâî¿ìè íà-
ñë³äêàìè òåõíîãåííîþ êàòàñòðîôîþ ó ñó÷àñ-
í³é ³ñòîð³¿ ëþäñòâà. Ìèíóëî ÷èìàëî ðîê³â,
àëå àâàð³ÿ íà ×ÀÅÑ íàçàâæäè á³äîþ óâ³éøëà
äî íàøèõ ñåðäåöü ³ ùå äîâãî íàãàäóâàòèìå
ïðî ñåáå. Ó öåé äåíü ìè âøàíîâóºìî âñ³õ òèõ,
õòî, ðèçèêóþ÷è æèòòÿì òà çäîðîâ’ÿì, ïðè-
áîðêóâàâ âîãíèùå ðàä³àö³¿, òèì ñàìèì âðÿ-
òóâàâøè ëþäñòâî â³ä æàõëèâ³øèõ íàñë³äê³â.
Ñîòí³ òèñÿ÷ ë³êâ³äàòîð³â ìóæíüî éøëè ó äâî-
á³é ³ç ìàëîâ³äîìèì òà íåçðèìèì, àëå â³ä òî-
ãî íå ìåíø áåçæàë³ñíèì âîðîãîì. Óñâ³äîì-
ëþþ÷è âñþ ñåðéîçí³ñòü ñèòóàö³¿, äîáðîâîëü-
ö³ íàâ³òü íå äóìàëè ïðî âëàñíó áåçïåêó òà
ìîæëèâ³ íàñë³äêè îïðîì³íåííÿ. Ñüîãîäí³ ìè
âèñëîâëþºìî âåëèêó âäÿ÷í³ñòü óñ³ì ó÷àñíè-
êàì ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ òà çãàäóºìî
ïîëåãëèõ Ãåðî¿â. Îá³öÿþ, ùî êè¿âñüêà âëà-
äà ³ íàäàë³ äáàòèìå ïðî òèõ, êîãî íå çàëè-
øèëî îñòîðîíü ÷îðíîáèëüñüêå ëèõî, õòî áðàâ
ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿, õòî âòðàòèâ ñâî¿ äîì³âêè
òà çìóøåíèé áóâ ïî÷èíàòè æèòòÿ ñïî÷àòêó
íà íîâîìó ì³ñö³,— à ìè ³ âñ³ íàñòóïí³ ïîêî-
ë³ííÿ çàâæäè ïàì’ÿòàòèìåìî, ÿêîþ ö³íîþ
âäàëîñÿ ïðèáîðêàòè àòîìíèé ðåàêòîð òà
óáåçïå÷èòè ³íøèõ â³ä ëèõà. Íèçüêî ñõèëÿþ
ïåðåä âàìè ãîëîâó òà áàæàþ âàì, øàíîâí³
ë³êâ³äàòîðè òà âñ³ ïîòåðï³ë³ â³ä àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ, çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà â³ðè ó ùàñ-
ëèâå ìàéáóòíº!

Із вдячністю
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó ñòîëèö³ çàïóñòèëè ëåëåê
ïàì’ÿò³

Ó÷îðà â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ “×îðíîáèëü”
â³äáóëàñÿ ñîö³àëüíà àêö³ÿ “Ëåëåêè ïàì’ÿò³”.
Âîíà ïðèñâÿ÷åíà 24-èì ðîêîâèíàì òðàãåä³¿
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Ïðîâ³â ¿¿ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³-
òåé ³ ìîëîä³. Ó çàõîä³ âçÿëà ó÷àñòü çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê. Â ðàìêàõ
àêö³¿ 50 ä³òåé ³ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåí-
íÿìè, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè òà âñ³ îõî÷³ çðî-
áèëè ïàïåðîâ³ ëåëåêè — ñèìâîë êàòàñòðîôè,
à ïîò³ì çàïóñòèëè ¿õ íà ïîâ³òðÿíèõ êóëüêàõ.
Îï³ñëÿ äëÿ ó÷àñíèê³â ä³éñòâà âëàøòóâàëè
åêñêóðñ³þ ìóçåºì

Îñâ³òÿíè â³ääàäóòü øàíó 
ãåðîÿì

Çàâòðà â ñòîëèö³ ñòàðòóº ì³æíàðîäíèé ôî-
ðóì Àñîö³àö³¿ øê³ë ì³ñò-ãåðî¿â êðà¿í ÑÍÄ ï³ä
íàçâîþ “Ïàì’ÿòü — åíåðã³ÿ â³÷íîñò³”. Â³í
ïðîéäå íà áàç³ êè¿âñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ¹ 85, ÿêà º éîãî îðãàí³çàòîðîì. Òàê,
28 êâ³òíÿ â Ìóçå¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè â³äáóäåòüñÿ êîíôåðåíö³ÿ íà òåìó ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³. À íàñòóïíîãî äíÿ
ó øê³ëüíîìó Ìóçå¿ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè â³ä-
êðèþòü åêñïîçèö³þ “Ì³ñòà-ãåðî¿”. Ïîò³ì â³ä-
áóäåòüñÿ óðî÷èñòå çàñ³äàííÿ øê³ëüíîãî êëó-
áó “Ïàì’ÿòü”

Í³õòî íå çàáóòèé, í³ùî
íå çàáóòå

Ïë³äíó ñï³âïðàöþ äëÿ ïîë³ïøåííÿ
æèòòÿ ìåøêàíö³â ñòîëèöü ïëàíóþòü íà-
ëàãîäèòè Êè¿â òà Ìîñêâà. Ïðî öå çàÿâèâ
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ï³ä ÷àñ
îô³ö³éíîãî â³çèòó äî Ðîñ³¿.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë,
â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâè äåïóòàòñüêèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè òà Ìîñêîâñüêî¿ ì³ñüêî¿
Äóìè. “Ìè îáãîâîðèëè áþäæåòíå ïëàíó-
âàííÿ, àíòèêðèçîâ³ òåìè, ãåíåðàëüí³ ïëà-
íè ì³ñò. Îñîáëèâó óâàãó áóëî ïðèä³ëåíî
ñîö³àëüíèì ïèòàííÿì, àäæå ÿê ó Ìîñêâ³,
òàê ³ â Êèºâ³ íà ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè âè-
ä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà áþäæåòó”,—
ñêàçàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè.

Îëåñü Äîâãèé âèñòóïèâ ç ³í³ö³àòèâîþ
ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ
Ìîñêîâñüêîþ ì³ñüêîþ Äóìîþ òà Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ. “Ìè ÷³òêî âè-
çíà÷èìî ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè. Óïåâ-
íåíèé, ùî â³ä òàêî¿ ñï³âïðàö³ âèãðàºìî
íå ò³ëüêè âñ³ ìè, à é ó ïåðøó ÷åðãó ìîñ-
êâè÷³ òà êèÿíè”,— çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâ-
ãèé. Ãîëîâà Ìîñêîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ Äóìè
Âîëîäèìèð Ïëàòîíîâ ï³äòðèìàâ ñâîãî
êè¿âñüêîãî êîëåãó. Ïðåäñòàâíèêè îáîõ
ñòîëèöü òàêîæ äîìîâèëèñÿ ïðî òå, ùî
âåñü íàïðàöüîâàíèé ïîòåíö³àë çàêîíî-
äàâ÷èõ ³í³ö³àòèâ ÿê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, òàê ³ Ìîñêîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ Äóìè

áóäå çàïðîïîíîâàíî äëÿ îáîï³ëüíîãî âè-
â÷åííÿ.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çà-
ïðîñèâ äî ñï³âïðàö³ ðîñ³éñüêèõ ³íâåñòî-
ð³â ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012.
“Éäåòüñÿ ïðî áóä³âíèöòâî äîñòàòíüî¿
ê³ëüêîñò³ ãîòåë³â, ðåêîíñòðóêö³þ òà áó-
ä³âíèöòâî íîâî¿ äîðîæíüî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè, îíîâëåííÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó”,— ñêàçàâ â³í. Ïîñàäîâåöü òàêîæ âè-
ñëîâèâ ïîáàæàííÿ âèâ÷èòè äîñâ³ä òà äî-
ñÿãíåííÿ Ìîñêâè ïî êîæíîìó ç öèõ íà-
ïðÿìê³â.

“Ñï³ëüíà ó÷àñòü ó ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêòàõ ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012
ìîæå ñòàòè îäíèì ³ç ãîëîâíèõ òà ä³ºçäàò-
íèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè ì³æ Êèºâîì ³ Ìîñ-
êâîþ”,— äîäàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Ìîñêâè Îëåñü Äîâ-
ãèé ïîðóøèâ òàêîæ òåìó îðãàí³çàö³¿ ñèñ-
òåìè âëàäè òà âèáîð³â. “Ñêàñóâàííÿ
ðàéîííèõ ðàä ³ ïåðåõ³ä äî çì³øàíî¿ ñèñ-
òåìè âèáîð³â, êîëè ïîëîâèíó äåïóòàò³â
îáèðàþòü ïî ìàæîðèòàðíèì îêðóãàì, à
äðóãó ïîëîâèíó — çà â³äêðèòèìè ïàðò³é-
íèìè ñïèñêàìè, ìîæå äåïîë³òèçóâàòè ðî-
áîòó ì³ñüêî¿ âëàäè òà âèáóäóâàòè ¿¿ ÷³òêó
âåðòèêàëü”,— ââàæàº â³í

Ìîñêâà äîëó÷èòüñÿ 
äî ªâðî-2012
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïðîâ³â îô³ö³éíó çóñòð³÷ 
ó ðîñ³éñüê³é ñòîëèö³

Вшан вати ро овини тра едії чора прийшло чимало молоді

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У рам ах нала одження співпраці двох столиць се ретар Київради
Олесь Дов ий відвідав Мос овсь місь Д м . Під час з стрічі з її
оловою Володимиром Платоновим та місцевими деп татами поса-
довці об оворили проблеми бюджетно о план вання, енеральні
плани міст, анти ризові про рами. Пан Дов ий та ож запросив ро-
сійсь их інвесторів в ладати роші під отов Києва до Євро-
2012.
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Ñòîëèöÿ âðàçèëà ðîçìàõîì
Ð³äíå ì³ñòî âèéøëè ïðèáèðàòè ³ øêîëÿð³, ³ êåð³âíèêè
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До все раїнсь о о с бот-
ни а, о олошено о Прези-
дентом У раїни Ві тором
Ян овичем дол чилися
сотні тисяч людей. Кияни
вза алі стали ре ордсме-
нами, бо, попри дощ та
холоднеч , вийшли на
прибирання рідно о міста

іль ості понад 180 ти-
сяч осіб. Відта мин лий
с ботни став наймасові-
шим. Працювали всі —
від ш олярів до держав-
них очільни ів та ерівни-
ів міста.

У м зеї Вели ої
Вітчизняної війни
висадили 65
символічних ялино

Ï³ä ÷àñ çàãàëüíîäåðæàâíîãî
ñóáîòíèêà áåç ðîáîòè íå çàëè-
øèëèñÿ ³ ïåðø³ îñîáè. Äîêè
Ïðåçèäåíò ¿çäèâ ïî Êè¿âñüê³é
îáëàñò³, â ñòîëèö³ çà ëîïàòó âçÿâ-
ñÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçà-
ðîâ. Ðàçîì ³ç ìåðîì Êèºâà Ëåî-
í³äîì ×åðíîâåöüêèì âîíè ñàäè-
ëè ÿëèíêè íà òåðèòîð³¿ Ìåìîð³-
àëüíîãî êîìïëåêñó “Íàö³îíàëü-
íèé ìóçåé Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè 1941-1945 ðîê³â”.

Íà ñõèë³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Áàòü-
ê³âùèí³-Ìàòåð³ âèñàäèëè 65 â³÷-
íîçåëåíèõ äåðåâ. Ê³ëüê³ñòü ÿëè-
íîê íå áóëà âèïàäêîâîþ — âîíè
ñèìâîë³çóþòü ìèðí³ ðîêè, ùî
ìèíóëè ï³ñëÿ Ïåðåìîãè. Îêð³ì
ñàäæàííÿ äåðåâ, ó÷àñíèêè ñóáîò-
íèêà ùå é ïðèáèðàëè íà 2 ãåê-
òàðàõ òåðèòîð³¿ ìóçåþ. Äîïîìà-
ãàëè ³ çàñòóïíèêè ìåðà Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî, ²ãîð Äîáðóöüêèé,
Âàëåð³é Ì³ðîíîâ.

“ß ãàäàþ, öå íîðìàëüíå áàæàí-
íÿ êîæíîãî õîðîøîãî ÷îëîâ³êà —
ïðîäîâæóâàòè æèòòÿ â ð³çíèõ íà-
ïðÿìêàõ: íàðîäæóâàòè ä³òåé, ñà-
äèòè äåðåâà. Îáîâ’ÿçîê êîæíîãî
÷îëîâ³êà — çàõèñòèòè ñâîþ äåð-
æàâó, ÿê öå 65 ðîê³â òîìó çðîáè-
ëè íàø³ âåòåðàíè. Íàø îáîâ’ÿ-
çîê — áåðåãòè ïàì’ÿòü ïðî ¿õí³é
ïîäâèã”, — ñêàçàâ ìåð.

Ï³ñëÿ ñóáîòíèêà ì³ñüêèé ãîëî-
âà òà ãëàâà óðÿäó îá’¿õàëè ñîö³-
àëüíî âàæëèâ³ îá’ºêòè ñòîëèö³,

ðîáîòè â ÿêèõ äåùî çàòÿãíóëèñÿ.
Ïîïåðåäíÿ âëàäà çàì³ñòü òîãî,
ùîá íàëåæíî ô³íàíñóâàòè ðîáî-
òè ó öèõ íàö³îíàëüíîãî çíà÷åí-
íÿ îá’ºêòàõ, íàâïàêè, âèëó÷àëà
ìàêñèìóì êîøò³â ç³ ñòîëèö³. Ó
íîâî¿ âëàäè êàðäèíàëüíî ³íø³
ï³äõîäè. “Ìè ïîâèíí³ ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè äîâåñòè ö³ îá’ºêòè äî
çàâåðøåííÿ. ßê ìè ç ìåðîì ðà-
çîì ñàäèëè ÿëèíêè — â³í ³ç ëî-
ïàòîþ, ÿ — ç â³äðîì, òàê ³ çà êè-
¿âñüê³ îá’ºêòè ìè ïîâèíí³ âçÿòè-
ñÿ ðàçîì”, — çàçíà÷èâ Ìèêîëà
Àçàðîâ.

Äî ñëîâà, íå ëèøå ìåð òà éîãî
çàñòóïíèêè ïîïðàöþâàëè íà ñó-
áîòíèêó. Ïðèêëàä ³ç êåð³âíèöòâà
àäì³í³ñòðàö³¿ âçÿëè é ³íø³ éîãî
ïðàö³âíèêè. Ìàéæå 200 ñëóæáîâ-
ö³â àïàðàòó ÊÌÄÀ ïðàöþâàëè â
ñóáîòó íà òåðèòîð³¿ ïàðêó “Õðå-
ùàòèé”. Ê³ëüêà ãîäèí âîíè âèñà-
äæóâàëè òà îáêîïóâàëè äåðåâà,
ñêîïóâàëè êëóìáè, ïðèáèðàëè
òîð³øíº ëèñòÿ òà ñì³òòÿ.

ГДІПівці прибирали
на Тан овій

Íå ñèä³ëè â ñâî¿õ îô³ñàõ ï³ä
÷àñ âñåóêðà¿íñüêîãî ñóáîòíèêà ³
ïðàö³âíèêè Äèðåêö³¿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâ-

íèöòâ ÊÌÄÀ. Íàãàäàºìî, öå
âæå äðóãà òîëîêà, íà ÿê³é àêòèâ-
íî ïðàöþþòü îáñëóãîâóâà÷³ äèï-
ëîìàò³â. Ïîçàìèíóëî¿ ñóáîòè
á³ëüø í³æ 200 ïðàö³âíèê³â ÃÄ²Ï
òà 20 ïðàö³âíèê³â Ïîñîëüñòâà
Ëèòâè ç äîïîìîãîþ àëüï³í³ñò-
ñüêîãî ñïîðÿäæåííÿ ïðèáèðàëè
íåïðèñòóïí³ ñõèëè Çàìêîâî¿ ãî-
ðè. Ó ðåçóëüòàò³ âèâåçëè 4 ñàìî-
ñêèäè íåïîòðåáó.

Öüîãî ðàçó ÃÄ²Ï³âö³ ðàçîì ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïîñîëüñòâ ÑØÀ
òà Êàçàõñòàíó îðóäóâàëè ãðàáëÿ-
ìè, ëîïàòàìè òà ì³òëàìè íà òå-
ðèòîð³¿ çàáóäîâè äèïëîìàòè÷íî-
ãî ì³ñòå÷êà íà âóëèö³ Òàíêîâ³é,
4-á. Äëÿ ï³äìîãè âçÿëè åñêàâà-
òîð, íàâàíòàæóâà÷ òà òðè ñàìî-
ñêèäè. Íàãðåáëè òà âèâåçëè ï’ÿòü
ìàøèí íåïîòðåáó. Äåìîíòóâàëè
íàâ³òü ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåí³ íà
Òàíêîâ³é ãàðàæ³. Çàõîïèâøèñü
ðîáîòîþ, ÃÄ²Ï³âö³ çàõîäèëèñÿ
ïðèáèðàòè ïàðê “Íèâêè”. Êð³ì
òîãî, çà ó÷àñòþ áóä³âåëüíî¿ êîì-
ïàí³¿ “Ì³ñüêáóä³íâåñò” âîíè
ïðèáðàëè òåðèòîð³þ íàâêîëî
ñïîðóäæóâàíîãî áóäèíêó íà âó-
ëèö³ Òóðãåíºâñüê³é, 46 — Ïàâ-
ë³âñüê³é, 11. Óïîðÿäêóâàëè ñêâåð,
ùî ìåæóº ç òåðèòîð³ºþ Àïîñ-
òîëüñüêî¿ Íóíö³àòóðè íà âóëèö³
Òóðãåíºâñüê³é, 40. Òóò ç³áðàëè
ñì³òòÿ òà ïîá³ëèëè äåðåâà.

Кияни побили
ре орд
із працьовитості

Çà ñïðàâó íàâåäåííÿ ÷èñòîòè
âçÿëèñÿ íå ëèøå âèñîêîïîñàäîâö³.
Ôîðó âñ³ì äàëè çâè÷àéí³ ìåøêàí-
ö³ Êèºâà. Ïðèáèðàòè âóëèö³, ïàð-
êè òà ñêâåðè ó çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íèé ñóáîòíèê âèéøëî 183 òèñÿ÷³
îñ³á, ÿê³ íå çëÿêàëèñÿ í³ äîùó, í³
íèçüêî¿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.

“Ìè äóæå âäÿ÷í³ âñ³ì êèÿíàì,
ùî âèéøëè ïðèáèðàòè íàøå ì³ñ-
òî. Öå äóæå ïîêàçîâî ³ ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî âñ³ ðàçîì ìè ñèëà ³ çäàò-
í³ áàãàòî ÷îãî çðîáèòè ñï³ëüíî”,
— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³êòîð Ñ³âåöü.

Çðîáèòè âäàëîñÿ ñïðàâä³ ÷èìà-
ëî. Â³ä ñì³òòÿ î÷èñòèëè 1251 îá’-
ºêò. Ïðèáðàëè 1231 ãåêòàð ïëîù³
ó 51 ïàðêó ñòîëèö³. Çà ê³ëüêà ãî-

äèí âèñàäèëè 9,9 òèñÿ÷³ äåðåâ òà
11,2 òèñÿ÷³ êóù³â. Îêð³ì ïàðê³â,
ïðèáðàëè òàêîæ 58 ê³ëîìåòð³â ïðè-
áåðåæíèõ ñìóã á³ëÿ âîäîéì ì³ñòà.
Î÷èñòèëè òàêîæ òåðèòîð³þ á³ëÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, çàêëàä³â êóëü-
òóðè, îñâ³òè, ìåäèöèíè. Äî ñëîâà,
ïðàö³âíèêè îñòàíí³õ âçÿëè íàéàê-
òèâí³øó ó÷àñòü ó ñóáîòíèêó. Ïðè-
áðàëè á³ëÿ 122 ìåäè÷íèõ çàêëàä³â,
192 çàêëàä³â êóëüòóðè òà 866 çàêëà-
ä³â îñâ³òè.

У Голосієві
при рашають
прибране

ßê ³ ïðèïóñêàâ ãîëîâà ðàéîíó
Ñåðã³é Ñàäîâîé, ó Ãîëîñ³ºâ³ íà ñó-
áîòíèê âèéøëî 11,9 òèñÿ÷³ ìåø-
êàíö³â. Öå êð³ì êîìàíäè êîìó-
íàëüíèê³â. Ó ï³äìîãó ¿ì äàëè 41
îäèíèöþ òåõí³êè. Âò³ì, âñÿ öÿ àð-
ì³ÿ íå çàéìàëàñÿ ñóòî ïðèáèðàí-
íÿì, áî á³ëüø³ñòü òåðèòîð³é î÷èñ-
òèëè â³ä ñì³òòÿ íàáàãàòî ðàí³øå.
Òåïåð òàì íàâîäÿòü “ìàðàôåò” —
ôàðáóþòü ëàâêè òà îãîðîæ³, âèñà-
äæóþòü êâ³òè íà êëóìáàõ òîùî.

“Öüîãî ðàçó ìè ïðîâîäèìî ðî-
áîòè íà 30 îá’ºêòàõ. ²ç íèõ ëèøå
îäèí ïàðê òà òðè ñêâåðè. Çåëåí³
çîíè ìè ïðèáðàëè ùå ðàí³øå ³ âè-
ñàäèëè äåðåâà òà êóù³”, — ðîçïî-
â³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ
Îëåêñàíäð Íåçíàë. Ï³ä ÷àñ âñå-
óêðà¿íñüêîãî ñóáîòíèêà ãîëîñ³¿âö³
ñàäèëè äåðåâà âæå âçäîâæ âóëèöü
òà á³ëÿ áóäèíê³â. Ëàøòóâàëè êâ³ò-
êîâ³ êëóìáè òà ï³ñî÷íèö³, ôàðáó-
âàëè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. Á³ëÿ äâîõ
ï³äïðèºìñòâ ë³êâ³äóâàëè çâàëèùà
ñì³òòÿ. Ïîïðèáèðàëè á³ëÿ ðèíêó.
Â³äíîâèëè ê³ëüêà ãàçîí³â òà âñòà-
íîâèëè á³ëÿ íèõ îãîðîæó. Ç ì³òëà-
ìè ïðîéøëèñÿ â ï³äçåìíèõ ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîäàõ ðàéîíó. Äî ñó-
áîòíèêà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
äîëó÷èâñÿ ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà-
¿íè. Â³í âèñàäèâ äåðåâî íà òåðè-
òîð³¿ 85-î¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-
ëè. Àêòèâíî ïðàöþâàëè ³ â ³íøèõ
ðàéîíàõ ñòîëèö³

А тивн часть прибиранні міста взяли ерівни и столиці

Фор всім дали звичайні меш анці Києва
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров садив ялин и біля пам’ятни а
Бать івщині-Матері
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про нагородження премією Київського міського голови
одиноких молодих батьків та одиноких молодих матерів,

які самі виховують дітей

Розпорядження № 211 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 18.09.2007 № 528 “Про заснування пре�
мії Київського міського голови одиноким молодим батькам та одиноким молодим матерям, які самі вихо�
вують дітей” та протоколу засідання міської конкурсної комісії з визначення преміантів на здобуття премії
Київського міського голови одиноким молодим батькам та одиноким молодим матерям, які самі вихову�
ють дітей, та переможців конкурсу “Сім’я року�2009” від 19.02.2010 № 1, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Нагородити 11 одиноких молодих батьків та одиноких
молодих матерів, які самі виховують дітей, премією Київсько�
го міського голови одиноким молодим батькам та одино�
ким молодим матерям, які самі виховують дітей, в розмірі
2000 (дві тисячі) грн за списком згідно з додатком.

2. Головному управлінню у справах сім’ї та молоді вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) профінансувати видатки на виплату
премій Київського міського голови одиноким молодим бать�
кам та одиноким молодим матерям, які самі виховують ді�
тей, в межах бюджетних призначень, затверджених в місь�
кому бюджеті м. Києва на 2010 рік на здійснення виплати
премій Київського міського голови одиноким молодим бать�

кам та одиноким молодим матерям, які самі виховують ді�
тей, або в разі не затвердження бюджету, в тимчасовому
розписі видатків на відповідний рік.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації — начальника Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

Про визначення додаткової категорії споживачів 
та встановлення для цієї категорії споживачів тарифів 

на теплову енергію та комунальні послуги
Розпорядження № 260 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про теплопостачання”, “Про житлово�комунальні послуги”, пункту 3 Порядку формування
тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опа�
лення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955
(із змінами і доповненнями), пункту 35 Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водо�
постачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959
(із змінами і доповненнями), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити додатковою категорією споживачів тепло�
вої енергії та комунальних послуг з централізованого опа�
лення і постачання холодної та гарячої води і водовідведен�
ня холодної та гарячої води підприємства та організації Укра�
їнського товариства сліпих в м. Києві та Українського това�
риства глухих в м. Києві, згідно з переліком, що додається.

2. Встановити, що відповідно до пункту 1 цього розпо�
рядження, тарифи на теплову енергію та послуги з центра�
лізованого опалення і постачання холодної та гарячої води
і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних
установ, затверджені, встановлені та погоджені розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 № 758
“Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлен�
ня та погодження тарифів на комунальні послуги з центра�

лізованого опалення і постачання холодної та гарячої води
і водовідведення для бюджетних установ та інших спожива�
чів”, застосовуються при розрахунках із підприємствами та
організаціями Українського товариства сліпих в м. Києві та
Українського товариства глухих в м. Києві.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про завершення опалювального сезону 
в м. Києві

Розпорядження № 243 від 9 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки та проведен�
ня опалювального сезону в місті Києві, затверджених розпорядженням Представника Президента України
від 07.10.1992 № 1187, та у зв’язку зі сталим підвищенням температури зовнішнього повітря, в межах
здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

Про відзначення 65'річчя Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років 

Розпорядження № 240 від 9 квітня 2010 року

На виконання законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про увічнення Перемоги у Ве�
ликій Вітчизняній війні 1941—1945 років”, постанови Верховної Ради України від 13.01.2009 № 842�VI
“Про відзначення 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та звільнення України від фашистських
загарбників”, Указу Президента України від 10.12.2008 № 1152 “Про відзначення 65�ї річниці Перемо�
ги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008
№ 1547�р “Про заходи щодо підготовки та відзначення 65�ї річниці визволення України від фашистських
загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років”, міської комплексної програми
“Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064
(із змінами та доповненнями), та з метою відзначення державного свята — Дня Перемоги у столиці Укра�
їни — місті�герої Києві:

1. Затвердити програму загальноміських заходів із від�
значення 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941—1945 років, що додається.

2. Організаційному комітету з підготовки та відзначення
65�ї річниці визволення України від фашистських загарбни�
ків і 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941—1945 років, утвореному розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 17.08.2009 № 910 “Про заходи щодо
підготовки та відзначення 65�ї річниці визволення України
від фашистських загарбників і 65�річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941—1945 років”, разом з управлінням у
справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації):

2.1. Забезпечити підготовку та проведення на належно�

му рівні загальноміських заходів із відзначення 65�річчя Пе�
ремоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років.

2.2. Організувати вітання ветеранів Великої Вітчизняної
війни — мешканців столиці України зі святом Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років через засоби ма�
сової інформації, телебачення, об’єкти зовнішньої реклами.

2.3. Забезпечити художньо�декоративне оформлення 
м. Києва.

2.4. Забезпечити організацію і технічне обслуговування
проведення урочистого мітингу на Майдані Незалежності 9
травня 2010 року.

2.5. Забезпечити участь ветеранів війни та праці, громад�
ськості м. Києва в урочистих зборах і масовому концертно�
му дійстві в Національному Палаці мистецтв “Україна”, уро�
чистому мітингу на Майдані Незалежності та перегляді свят�
кового військового параду на вулиці Хрещатик.

2.6. Організувати радіотрансляцію музичних творів війсь�
ково�патріотичної тематики на вулиці Хрещатик та Майдані
Незалежності 9 травня 2010 року.

2.7. Надати фінансову підтримку громадським організаці�
ям ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та дітей
війни м. Києва для розрахунків по витратах, пов’язаних з по�
гашенням заборгованості за оплату оренди приміщень і ко�
ристування комунальними послугами за 2009 рік та оплатою
оренди приміщень і користування комунальними послугами
у поточному році.

3. Головному управлінню охорони здоров’я та медичного
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації):

— організувати медичне забезпечення під час проведення
загальноміських святкових заходів;

— забезпечити привітання ветеранів війни, які перебувають
на лікуванні у лікувальних закладах міста;

— забезпечити погашення заборгованості за придбані у
2009 році продовольчі набори та придбання продовольчих на�
борів для інвалідів, які перебувають на лікуванні у Київському
міському шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, відділен�
нях для інвалідів Київської міської клінічної психоневрологіч�
ної лікарні № 1, міських клінічних лікарень № 10 та № 11.

4. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити погашення заборгова�
ності за придбані у 2008 і 2009 роках путівки та придбання на
тендерній основі путівок для лікування ветеранів війни та пра�
ці у 2010 році та розподілити їх через Київську міську органі�
зацію ветеранів України згідно з Інструкцією про порядок об�
ліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно�ку�
рортних та інших лікувально�оздоровчих установ в органах со�
ціального захисту населення України, затвердженою наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від
25.12.1997 р. № 42.

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) з метою забезпечення своєчасного фінансування за�
ходів, пов’язаних із відзначенням 65�річчя Перемоги у Вели�
кій Вітчизняної війні 1941—1945 років, до затвердження бю�
джету м. Києва на 2010 рік врахувати видатки в тимчасовому
розписі загального фонду бюджету м. Києва в межах коштів,
передбачених на виконання міської комплексної програми
“Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київ�
ської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (із змінами та
доповненнями):

— управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на виконання заходів, зазна�
чених у пунктах 3—16 додатка 1 та у додатку 2, в обсязі 1192,2
тис. грн;

— Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на виконання заходу, зазначеного у
пункті 2 додатка 1, в обсязі 1000,0 тис. грн;

— Головному управлінню охорони здоров’я та медичного
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) на виконання заходу,
зазначеного у пункті 1 додатка 1, в обсязі 150,0 тис. грн.

6. Головному управлінню транспорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) вжити заходів щодо забезпечення 9 травня 2010 року:

— автотранспортного обслуговування делегацій ветеранів
війни з районів м. Києва — учасників загальноміських заходів
відповідно до заяв виконавчих органів районних у м. Києві
рад (районних у м. Києві державних адміністрацій);

— безоплатного перевезення ветеранів війни всіма вида�
ми міського пасажирського транспорту незалежно від форм
власності.

7. Головному управлінню культури і мистецтв виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечити проведення народного гулян�
ня, виступи творчих колективів зі святковими концертними
програмами.

8. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити участь школярів та учнівської мо�
лоді в урочистих заходах на вулиці Хрещатик і Майдані Не�
залежності.

9. Просити Головне управління Міністерства внутрішніх
справ України в м. Києві забезпечити охорону громадсько�
го порядку під час проведення масових заходів, цілодобо�
ву охорону засобів їх технічного забезпечення та святково�
го оформлення.

10. Просити Управління Державної автомобільної інспек�
ції ГУ МВС України в м. Києві забезпечити супровід авто�
транспорту при перевезенні ветеранів від районів м. Києва
до місць святкування, перекриття дорожнього руху по ву�
лиці Хрещатик, Майдану Незалежності, Європейській пло�
щі на час проведення святкових заходів.

11. Виконуючій обов’язки заступника голови Київської
міської державної адміністраціі Шлапак А. В. забезпечити ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на виконуючу обов’язки заступника голови Київської
міської державної адміністрації Шлапак А. В.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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1. Завершити опалювальний сезон житлового фонду та

об’єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 12 квітня
2010 року.

2. Відключення систем опалення у школах, лікувальних
та дитячих закладах проводити за їх письмовими заявками.

3. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�

ня в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 27.10.2009 № 1227

Розпорядження № 216 від 7 квітня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державну реєстрацію ре�
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на роз�
виток будівельної галузі та житлового будівництва”, Тимчасового положення про порядок державної реєс�
трації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002
№ 7/5 (зі змінами), зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.02.2002 за № 157/6445, з метою
приведення нормативно�правових актів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про поря�
док оформлення права власності на об’єкти нерухомого
майна в м. Києві, затвердженого розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 27.10.2009 № 1227, а саме:

1.1. У пунктах 4.1.11, 5.1.15, 8.10 та 9.15 Положення сло�
ва “(в т. ч. незавершені будівництвом)” виключити.

1.2. Підпункт “з” пункту 8.1, підпункт “ї” пункту 9.2, під�
пункт “з” пункту 9.3, підпункт “д” пункту 9.4, підпункт “г”
пункту 9.7, підпункт “и” пункту 9.9, підпункт “е” пункту 9.10

та підпункт “є” пункту 9.15 Положення доповнити словами
“або відстрочення його сплати”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах ма�
сової 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.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 08.08.2008 № 1123

Розпорядження № 245 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, враховуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд”
від 02.10.2009 № 5382/0/2�09, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 08.08.2008 № 1123 “Про дозвіл на закриття про�
їзної частини вулиці Златоустівської у Шевченківському райо�
ні”, замінивши в пункті 1 цифри “30.09.2009” новими циф�
рами “31.12.2010”.

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.

Голова Л. Черновець ий

Про підготовку та проведення у м. Києві в 2010 році 
заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

Розпорядження № 273 від 16 квітня 2010 року

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 “Про День охорони праці” та від�
повідно до наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагля�
ду від 15.03.2010 № 58 “Про затвердження складу Організаційного комітету з підготовки та проведення у
2010 році Дня охорони праці в Україні”, з метою підготовки та проведення у м. Києві 28 квітня 2010 року
Дня охорони праці, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та про�
ведення у м. Києві в 2010 році заходів з нагоди Дня охоро�
ни праці в Україні та затвердити його склад, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведен�
ня у м. Києві в 2010 році заходів з нагоди Дня охорони пра�
ці в Україні, що додається.

3. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям) до 11.05.2010 на�
дати до відділу з питань охорони праці виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації) Інформацію про реалізацію заходів з нагоди Дня охо�
рони праці в Україні у відповідних районах.

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

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження заходів, пов’язаних 
із 24'ю річницею Чорнобильської катастрофи 

Розпорядження № 272 від 16 квітня 2010 року

На виконання Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1990 р. № 8985�ХІ “Про ого�
лошення дня 26 квітня “Днем Чорнобильської трагедії” та з метою проведення заходів, пов’язаних із 24�ю
річницею Чорнобильської катастрофи в м. Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити план заходів, пов’язаних із 24�ю річни�
цею Чорнобильської катастрофи, що додається.

2. Затвердити склад організаційного комітету з підго�
товки та проведення заходів, пов’язаних із 24�ю річни�
цею Чорнобильської катастрофи, що додається.

3. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям) розробити пла�
ни заходів, пов’язаних із 24�ю річницею Чорнобильської
катастрофи.

4. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити виконання
заходів, пов’язаних із 24�ю річницею Чорнобильської ка�
тастрофи.

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з метою забезпечення своєчасного фінан�
сування заходів, пов’язаних із 24�ю річницею Чорнобиль�
ської катастрофи, до затвердження бюджету м. Києва на
2010 рік, врахувати видатки в обсязі 50,0 тисяч гривень

Головному управлінню соціального захисту населення ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) в тимчасовому розпису бю�
джету м. Києва в межах коштів, передбачених на вико�
нання комплексної програми “Турбота” на 2006 — 2010
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
16.12.2005 № 603/3064.

6. Виконуючому обов’язки заступника голови Київської
міської державної адміністрації Шлапак А. В. забезпечи�
ти висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на виконуючого обов’язки заступника голови Ки�
ївської міської державної адміністрації Шлапак А. В.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до складу Організаційного комітету 
з підготовки та відзначення 

65'ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників і 65'річчя Перемоги 

у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років
Розпорядження № 271 від 16 квітня 2010 року

У зв’язку із змінами у персональному складі:

Внести зміни до складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення 65�ї річниці визволення
України від фашистських загарбників і 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 17.08.2009 № 910 “Про заходи щодо підготовки та відзначення 65�ї річниці визволення
України від фашистських загарбників і 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років”:

Слова “КІЛЬЧИЦЬКА Ірена Реонольдівна — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова
організаційного комітету” замінити словами “ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Леонід Михайлович — Київський міський голова, голова ор�
ганізаційного комітету”.

Голова Л. Черновець ий

Про будівництво 
та реконструкцію доріг 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 215 від 7 квітня 2010 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
дорожній рух”, Закону України “Про основи містобудування”, враховуючи Генеральний план міста Києва
та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений рішенням Київської місь�
кої ради від 28.03.2002 № 370/1804, та з метою покращення транспортної інфраструктури, впорядкуван�
ня та покращення дорожнього руху:

1. Комунальній корпорації “Київавтодор” виступити за�
мовником та здійснити у 2010�2011 роках будівництво про�
вулку Червоноармійського на ділянці від вул. Горького до
подовження Залізничного шосе, будівництво з’їзду з бульв.
Дружби народів до подовження Залізничного шосе, будів�
ництво вул. Нова ( від вул. Горького до Залізничного шо�
се), будівництво місцевого проїзду Залізничного шосе на
ділянці від з’їзду з бульв. Дружби народів на Залізничне
шосе до вул. Нова та реконструкцію вул. Горького від вул.
Нової до пров. Червоноармійського.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
2.1. Визначити генеральну підрядну організацію на ви�

конання будівельних робіт, зазначених в пункті 1 цього
розпорядження, відповідно до вимог чинного законодав�
ства.

2.2. Роботи виконати згідно з проектом, розробленим,
погодженим та затвердженим у встановленому порядку.

2.3. Одержати в інспекції державного архітектурно�бу�
дівельного контролю дозвіл на виконання будівельних ро�
біт.

2.4. Розробити та погодити з управлінням Державної
автомобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему
організації дорожнього руху на період виконання будівель�
них робіт з частковим обмеженням руху на ділянках вико�
нання робіт.

2.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та допов�
неннями).

2.6. Майново�правові питання (знесення будівель та
споруд в тому числі тимчасових споруд, малих архітектур�
них форм, що підпадають під пляму забудови) вирішити в
установленому порядку.

2.7. Питання видалення зелених насаджень вирішити в
установленому порядку.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених
в пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись за ра�
хунок залучених коштів (інвестор — ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
СОЮЗ “ЛИБІДЬ”).

4. Інвестору — ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ”:
4.1. Визначити у встановленому порядку генеральну

проектну організацію з розробки проектно�кошторисної
документації.

4.2. Розробити, погодити та затвердити у встановлено�
му порядку проектно�кошторисну документацію.

4.3. Передати погоджену та затверджену у встановле�
ному порядку проектно�кошторисну документацію за ак�
том КК “Київавтодор”.

5. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 24.06.04 № 322/1532

Рішення Київської міської ради № 28/3466 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 24.06.04 № 322/1532
“Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної
власності територіальної громади міста Києва, які підляга�
ють реконструкції або реставрації за залучені кошти” (зі змі�

нами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) та�
кі зміни:

1. Доповнити додаток до рішення переліком нежилих
будинків, що належать до комунальної власності тери�

торіальної громади міста Києва та підлягають реконструкції або реставрації, зазначених у додатку до цього рішен�
ня.

2. У додатку до рішення позицію 5 розділу “Подільський район”

визнати такою, що втратила чинність.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

5 Вул. Ярославська, 22/23, літ. А Головне управління з питань цінової політики 1081,8
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Àñêàí³ÿ-Íîâà — âåëè÷åçíèé áóêåò,
ÿêèé ïîäàðóâàëà íàì ïðèðîäà
Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

З безлічі спо с, я ими рясніє
світ, ба ато хто обирає природ .
Обирає взим й восени, вліт
й, звичайно ж, навесні. Саме з
настанням тепла час обрати ман-
дрів . Газета "Хрещати " запо-
чат ов є р бри "Т ристичні
стеж и У раїни", в я ій розпові-
мо про найці авіші місця нашої
раїни, під ажемо, ди можна
помандр вати з рю за ом за
плечима та що подивитися.

Сьо одні пропон ємо вам подо-
рож до ні альної ділян и незай-
мано о степ . Це місце, я о о ні-
оли не тор ався пл ,— най-
старший заповідний омпле с
Ас анія-Нова.

Âàæêî íàçâàòè öå ðóêîòâîðíîþ êðàñîþ.
Öå — ÷àð³âíà ³êºáàíà. Ó ïåðåêëàä³ ç ÿïîí-
ñüêî¿ ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê: "êâ³òè, ÿê³ æè-
âóòü". ² ÿêùî â³äâ³äàºòå Àñêàí³þ-Íîâó, òî
ïåðåêîíàºòåñÿ â òîìó, ùî àðàíæóâàëüíèê
öüîãî çàïîâ³äíèêà — ïðèðîäà, ÿêà ñòâî-
ðèëà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü öüîãî ñòåïó, ïðè-
ðîäíó ñóòí³ñòü ïðåäñòàâëåíèõ ó íüîìó ðîñ-
ëèí ³ êîìïîçèö³þ â ö³ëîìó.

Íà ïðîòèâàãó ³íøèì ñòåïàì, â³í ïèø-
íèé, îøàòíèé, áàãàòèé ÿñêðàâèì êîëîðè-
òîì. Íàïðèê³íö³ ë³òà ñòåï çàêóòóºòüñÿ â
ñð³áëÿñòó êîâèëó, íàãàäóþ÷è ÿïîíñüê³ â³ð-
ø³ õàéêó — ãàðí³ é äáàéëèâî çðîáëåí³.

Спочат б в вольєр

Âñåñâ³òíüî â³äîìèé çàïîâ³äíèê Àñêàí³ÿ-
Íîâà ðîçòàøîâàíèé íà ï³âäí³ ñòåïîâî¿
Óêðà¿íè ³ çàéìàº òèñÿ÷³ ãåêòàð³â. Öå ºäè-
íèé ó ªâðîï³ êóòî÷îê ñòåïó, ÿêîãî í³êî-
ëè íå òîðêàâñÿ ïëóã, íàéñòàðøèé çàïîâ³ä-
íèé êîìïëåêñ íàøî¿ êðà¿íè, çàñíîâàíèé
íàïðèê³íö³ XIX ñòîë³òòÿ í³ìåöüêèì ïîì³-
ùèêîì Ôð³äð³õîì Ôàëüö-Ôåéíîì.

²ñòîð³ÿ çàïîâ³äíèêà ïî÷èíàºòüñÿ ç 1874
ðîêó, êîëè Ôð³äð³õ Ôàëüö-Ôåéí ïî÷àâ áó-
äóâàòè â áàãàòîìó ãàðíîìó íåçàéìàíîìó
ñòåïó âîëüºðè, àáè ñòâîðèòè àêë³ìàòèçà-
ö³éíèé öåíòð äëÿ äèêèõ òâàðèí, ïòàõ³â ³
ðîñëèí ïðàêòè÷íî ç óñ³õ êîíòèíåíò³â ñâ³-
òó. Ïåðøèé ³ç íèõ áóâ íàãîðîäîþ ñèíîâ³
çà óñï³øíî âèòðèìàí³ ³ñïèòè â ã³ìíàç³þ.
×³òê³ø³ êîíòóðè çàïîâ³äíèêà áóëî âèçíà-
÷åíî âæå â 1889 ðîö³.

Äî ñêëàäó á³îñôåðíîãî ïðèðîäíîãî çà-
ïîâ³äíèêà âõîäÿòü íàéá³ëüøà ä³ëÿíêà íå-
çàéìàíîãî êîâèëüíî-òèï÷àêîâîãî ñòåïó,
çîîëîã³÷íèé ³ äåíäðîëîã³÷íèé ïàðêè.

Ñåðåä òðüîõ âèçíà÷íèõ ïàì'ÿòîê Àñêà-
í³¿-Íîâè ïåðø³ñòü, áåçñóìí³âíî, íàëåæèòü
çàïîâ³äíîìó ñòåïó, ùî çáåð³ã ñâ³é ïðèðîä-
íèé âèãëÿä íà ïëîù³ á³ëüø í³æ 11 òèñÿ÷
ãåêòàð³â. Òóò ðîñòå 478 âèä³â òðàâ'ÿíèñòèõ
ðîñëèí, ùî óòâîðþþòü ð³çíîìàí³òí³ ðîñ-
ëèíí³ ñï³âòîâàðèñòâà.

Ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ â³í áóâ ðåîðãàí³çîâà-
íèé ó Äåðæàâíèé ñòåïîâèé çàïîâ³äíèê
Óêðà¿íè, à â 1956 ðîö³ íàçèâàâñÿ Óêðà¿í-
ñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò òâàðèí-
íèöòâà ñòåïîâèõ ðàéîí³â ³ìåí³ Ì. Ô. ²âà-
íîâà.

Б ет від природи

Çàïîâ³äíèé ñòåï, ùî çáåð³ã ïåðâîçäàí-
íèé ïðèðîäíèé âèãëÿä, ïîâ'ÿçàíèé ³ç ë³-
ñîïàðêîì ç³ øòó÷íèìè ñòàâêàìè é êàíà-
ëàìè.

Íàéêðàùå ñïîñòåð³ãàòè ñòåï ó òðàâí³ ï³ä
÷àñ öâ³ò³ííÿ åôåìåðî¿ä³â: áóòîí³â, ùî ðîç-
êðèëèñÿ, òþëüïàí³â Øðåíêà é ñê³ôñüêî-
ãî òþëüïàíà, êîëè â³í óâåñü ïîêðèâàºòü-
ñÿ ÷åðâîíèìè é æîâòèìè êâ³òàìè. Ó öåé
æå ÷àñ ðîçêðèâàþòü ñâî¿ ïåëþñòêè êîðîò-

ê³ ³ðèñêè ç äèâíîþ ãàìîþ ñóöâ³òü: â³ä ÿñ-
íî-æîâòîãî äî áóçêîâîãî é ô³îëåòîâîãî. ²
âñå öå ðîçìà¿òòÿ êâ³ò³â ïîçíà÷àº ïîâíîòó
æèòòÿ: çåëåíèé êîë³ð — ñèìâîë çåìë³, áóç-
êîâèé — âåñíè é âåñ³ëü, ÷åðâîíèé — ñèì-
âîë âîãíþ é ë³òà, æîâòèé — îñåí³. À ðà-
çîì óòâîðþº õóäîæíþ ðåàëüí³ñòü ïðèðî-
äè, âåëè÷åçíèé áóêåò, ÿêèé ïîäàðîâàíî
âñ³ì íàì.

Äâ³÷³ íà ð³ê — ó òðàâí³ é ñåðïí³-âåðåñ-
í³ — ñòåï ïåðåòâîðþºòüñÿ íà êîâèëîâå ìî-
ðå, ùî õâèëþºòüñÿ â³ä íàéìåíøîãî ïîäó-
âó â³òåðöþ.

Ас анійсь ий дендропар

Â³ä äèêî¿ ñòåïîâî¿ çîíè ³ñòîòíî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ Àñêàí³éñüêèé ïàðê — ñìàðàãäî-
âèé îàçèñ ³ç ò³íèñòèìè àëåÿìè é ìàëüîâ-
íè÷èìè ãàëÿâèíàìè, ñòâîðåíèé çàâçÿòîþ
é ðåòåëüíîþ ïðàöåþ ëþäåé çà ê³ëüêà äå-
ñÿòèë³òü. Ó íüîìó ïåðåâàæàþòü õàðàêòåð-
í³ äëÿ Óêðà¿íè ëàíäøàôòè: ñòåïîâèé, ë³-
ñîñòåïîâèé, ïðèîçåðíèé, ñàäîâî-ïàðêî-
âèé ³ ñàäîâèé. Â³í óí³êàëüíèé òèì, ùî öå
ºäèíèé çðîøóâàíèé ïàðê íà ñòåïîâîìó
ï³âäí³ Óêðà¿íè, äå íåìàº ïðèðîäíî¿ äå-
ðåâíî¿ ðîñëèííîñò³. Òóò º ÷óäîâ³ ëàíä-
øàôòè, ùî ñòâîðþþòü âðàæåííÿ ïðèðîä-
íîãî ë³ñó, áàãàòî ìàëüîâíè÷èõ êóòî÷ê³â,
ñòàâîê ³ç îñòð³âöåì, äå âîäíå äçåðêàëî
âêðèòå ëàòàòòÿì, ´ðîò, ùî âèäí³ºòüñÿ íà
áåðåç³ ñòàâêà, ãàëÿâèíè ç ï³âí³÷íèìè
ÿëèíêàìè. Ó öåíòð³ ïàðêó — ñòàâîê ³ç ëå-
áåäÿìè.

Âè êîëè-íåáóäü ïðîãóëþâàëèñÿ ò³íèñ-
òèìè àëåÿìè ï³ä êðîíàìè â³êîâèõ íàñà-
äæåíü ï³ä àêîìïàíåìåíò ÷èñëåííèõ ñòðó-
ìî÷ê³â ÷èñòî¿ õîëîäíî¿ àðòåç³àíñüêî¿ âîäè,
çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ïîëèâàþòü ïàðêîâ³ ìà-
ñèâè? Â Àñêàí³¿-Íîâ³ ìîæåòå ïðèºìíî â³ä-
ïî÷èòè ñàìå â îòî÷åíí³ òàêî¿ êðàñè! Â ïàð-
êó ðîñòóòü ðåë³êòîâ³ ãîñòðîëèñò³ êëåíè,
êðèìñüê³ ñîñíè, ï³ðàì³äàëüí³ äóáè, ÿë³-
âåöü, â'ÿçè, ÿëèíè, ÿñåíè, á³ë³ àêàö³¿, á³ëÿ
âîäè — ïëàêó÷³ âåðáè. Ãóëÿòè â íüîìó, ÿê
³ ñòåïîì, ìîæíà ò³ëüêè òóðèñòè÷íèìè äî-
ð³æêàìè ³ ëèøå â ñóïðîâîä³ åêñêóðñîâîäà.

Світ тварин і птахів

Ãîñò³ Àñêàí³¿-Íîâè, â³äâ³äàâøè Àñêàí³é-
ñüêèé çîîïàðê, íåîäì³ííî áóäóòü âðàæåí³
íåáóâàëèì ðîçìà¿òòÿì ³ ê³ëüê³ñòþ òâàðèí
òà ïòàõ³â. Ó çàïîâ³äíîìó ñòåïó ìèðíî ïà-
ñóòüñÿ ëàìè é áëàêèòí³ àíòèëîïè, ñìóãàñ-
ò³ çåáðè é øîòëàíäñüê³ ïîí³, êîí³ Ïðæå-
âàëüñüêîãî òà âåðáëþäè...

Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè íàâ³òü ñàéãàê³â —
ðîâåñíèê³â ìàìîíò³â — ÿê³ ïðèõîäÿòü äî
âîäîéì. Ó 1887—1958 ðîêàõ äî Àñêàí³é-
ñüêîãî çîîïàðêó áóëî çàâåçåíî 174 ñàéãà-
êà äâàäöÿòüìà îêðåìèìè ïàðò³ÿìè, ùî
íàäõîäèëè â ð³çí³ ðîêè. Òâàðèíè ðîçìíî-
æóâàëèñÿ. Çãîäîì îòðèìàëè 187 ìîëîäèõ
àíòèëîï. Îäíàê ÷àñ â³ä ÷àñó çàâåçåí³ òâà-
ðèíè, à òàêîæ ³ ìîëîäíÿê, ìàñîâî ãèíóëè.
Ç ö³º¿ ïðè÷èíè òàê ³ íå âäàëîñÿ ñòâîðèòè
ñò³éêå ñòàäî. Ìàáóòü, ñàéãàêè, ùî ðîáèëè
â ïðèðîä³ ñåçîíí³ êî÷³âë³ íà äîâîë³ âåëè-
ê³ â³äñòàí³, íå çíàéøëè â ìåæàõ 100 ãåê-
òàð³â ïîòð³áíèõ äëÿ ³ñíóâàííÿ óìîâ. Ëè-
øå ç³ çá³ëüøåííÿì ïëîù³ çîîïàðêó äî 2400
ãåêòàð³â, ùî ñòàëî ìîæëèâèì óæå â íàø
÷àñ, çà öèõ ñïðèÿòëèâ³øèõ óìîâ äîñâ³ä ³ç
ðîçâåäåííÿ ñàéãàê³â ñòàâ á³ëüø-ìåíø
óñï³øíèì.

À ñê³ëüêè ïòàõ³â ó Àñêàí³¿-Íîâ³ — ñè-
ëà-ñèëåííà! Äåÿê³ ç íèõ ãí³çäÿòüñÿ â ñòå-
ïó, ³íø³ — ó ïàðêó, äåÿê³ — íà âîäîéìàõ.
Ôëàì³íãî, ÷îðí³ ãóñêè, ñòðàóñè, îðëè, ôà-
çàíè, äðîõâè, æóðàâë³, ïàâè÷³, ïàïóãè...
Ôàçàíè é ïàâè÷³ äíÿìè ïîâàæíî ðîçãóëþ-
þòü ïàðêîì, íèçüêî íàä çåìëåþ ë³òàþòü
ñòåïîâ³ ëóí³, ÷óòè ãîëîñè ëåáåä³â-ãîðëà-
í³â...

Ó ñòåïó ãí³çäÿòüñÿ ï'ÿòü âèä³â æàéâî-
ðîíê³â, à òàêîæ ïåðåïåë, ñ³ðà êóð³ïêà é
ïîíàä äåñÿòü âèä³â ³íøèõ ïòàõ³â. Íà âåñ-
íÿíèõ ³ îñ³íí³õ ïåðåëüîòàõ ìîæíà ïîáà÷è-
òè ìàéæå 200 âèä³â ïåðíàòèõ. Âîíè ïðè-
ë³òàþòü ñþäè âåëè÷åçíèìè çãðàÿìè é çà-
òðèìóþòüñÿ ³íîä³ íàäîâãî.

Îñîáëèâî áàãàòèé ³ ð³çíîìàí³òíèé ïòà-
øèíèé ñâ³ò ó ðîêè ïðèðîäíîãî çàòîïëåí-
íÿ ×àïåëüñüêîãî ïîäó. Öå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïðèáëèçíî ÷åðåç êîæíèõ 10 ðîê³â, êîëè

âåñíà íàñòàº ñë³äîì çà ñí³æíîþ çèìîþ. Ó
çâ'ÿçêó ç öèì âåëè÷åçíà, ãëèáîêà (â ä³àìåò-
ð³ ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â) ÷àøà ×àïåëüñüêîãî
ïîäó çàïîâíþºòüñÿ âåñíÿíèìè âîäàìè ³
çàëèøàºòüñÿ îáâîäíåíîþ, çàáîëî÷åíîþ
ìàéæå äâà ðîêè. Òîä³ â öüîìó ïîäó çáè-
ðàºòüñÿ áåçë³÷ âîäîïëàâíèõ ³ áîëîòíèõ ïòà-
õ³â. À â çâè÷àéí³ ðîêè ¿õ ìîæíà ïîáà÷èòè
ò³ëüêè â çàïëàâ³ Äí³ïðà é íà Ñèâàø³. Íà
ðîçëèâ³ çóïèíÿþòüñÿ ïåðåïî÷èòè áàãàòî
ïåðåë³òíèõ êà÷îê, ãóñåé, êóëèê³â, ÷àéîê,
êðà÷îê, ÷àïåëü òà ³íøèõ ïòàõ³â, ùî ëþá-
ëÿòü âîäó.

Â³äâ³äóâàííÿ çàïîâ³äíîãî ñòåïó çä³éñíþ-
ºòüñÿ åêîëîã³÷íîþ ñòåæêîþ ï³øêè â ñó-
ïðîâîä³ íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà; òðèâà-
ë³ñòü åêñêóðñ³¿ 2,5 ãîäèíè. Íàïðèê³íö³
ìàðøðóòó òóðèñòè âèõîäÿòü äî ïîëîâåöü-
êèõ áàá — êàì'ÿíèõ ñòàòóé, ùî â ñòåïó
âæå á³ëüø í³æ 1000 ðîê³â.

Àñêàí³éñüêèì çàïîâ³äíèêîì ìîæíà ïî-
êàòàòèñÿ â ê³ííîìó åê³ïàæ³. À ùîá îãëÿ-
íóòè âñ³ òóòåøí³ ö³êàâ³ âèçíà÷í³ ïàì'ÿòêè,
çíàäîáèòüñÿ íå ìåíøå äâîõ äí³â.

Ìàðøðóò: Êè¿â — Þæíîóêðà¿íñüê —
Ìèêîëà¿â — Íîâà Êàõîâêà — ñìò Àñêà-
í³ÿ-Íîâà. Ìîæíà äî¿õàòè ç Êèºâà äî Îäå-
ñè, à ç Îäåñè — ìàðøðóòêîþ àáî åëåêòðè÷-
êîþ äî ñìò Àñêàí³ÿ-Íîâà.

Àñêàí³ÿ-Íîâà çíàõîäèòüñÿ â 60 êì â³ä
Êàõîâêè. Íà àâòîìîá³ë³ äî íå¿ ç Êèºâà
ìîæíà äî¿õàòè çà 10 ãîäèí.

Àäðåñà: Õåðñîíñüêà îáëàñòü, 75230, ×àï-
ëèíñüêèé ðàéîí, ñìò. Àñêàí³ÿ-Íîâà, âóë.
Ôðóíçå, 13. Òåë./ôàêñ (05538 ) 6-12-32;

Òåëåôîí äëÿ çàìîâëåíü ³ äîâ³äîê: (05538)
6-12-86

ÓÂÀÃÀ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Реда ція азети “Хрещати ”

о олош є он рс “Світ захоплень”
Для часті в он рсі надішліть розповідь про ваше захоплення

(хобі) і фото, що йо о ілюстр є (по можливості).
Це мож ть б ти розповіді про домашніх любленців, оле ціон вання, вироби де оративно-

при ладно о мистецтва, фото раф вання, живопис, вишивання, спорт, подорожі, вирощ вання
вітів.
Щочетвер а в азеті вміщ ватим ть найці авіші розповіді й фото. Автор отримає приз — вит-

и до інотеатр . Матеріали до др відбиратиме он рсна омісія з ідно з “Положенням про
он рс”.
Матеріали на он рс надсилайте на адрес реда ції: 01034, Київ-34, Володимирсь а,

51-б або на Е-mail: vypusk@kmh.kiev.ua. Обов’яз ово в ажіть прізвище, ім’я, адрес та он-
та тний телефон. Мінімальний розмір фото 10x15, в еле тронном ви ляді щонайменше 1600х1200.
Матеріали, надіслані на он рс, реда ція не реценз є і не повертає.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Голосіївсь�а�районна�в�м.�Києві�рада�
повідомляє� про� проведення� �он��рс�� про� відбір� с�б’є�тів� оціночної

діяльності�
Кон��рс� по� відбор�� с�б’є�тів� оціночної� діяльності� проводиться� з�метою� оцін�и� об’є�тів

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва�(нер�хоме�майно,

необоротні�а�тиви,�цілісні�майнові��омпле�сі,�індивід�ально�визначене�майно,�па�ети�а�цій,�часто�

(паїв))

Претенденти� подають� відповідно� до� Голосіївсь�ої� районної� в�м.� Києві� ради� �он��рсн�

до��ментацію.�Кон��рсна�до��ментація�подається�в�запечатаном���онверті�з�описом�підтвердних

до��ментів,�що�містяться�в��онверті.

До�підтвердних�до��ментів�належать:
- заява�на��часть����он��рсі�за�встановленою�формою�(отрим�ється�претендентами�в��он��рсній

�омісії);

- �опія��становчо�о�до��мента�претендента;

- �опія��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,�я�і�працюють���штатном��с�ладі,�та�оцінювачів,

я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и�та�підписання�звіт��про�оцін���майна;

- письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� б�де� додат�ово� зал�чено� претендентом� до� проведення

робіт� з� оцін�и�майна� та� підписання� звіт�� про� оцін���майна,� завірені� їхніми� особистими

підписами;

- �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претендент��Фондом�державно�о

майна�У�раїни;

- інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента�щодо�йо�о

досвід��роботи,��валіфі�ації�та�особисто�о�досвід��роботи�оцінювачів,�я�і�працюють���йо�о

штатном��с�ладі� та�додат�ово�зал�чаються�ним�з�незалежної�оцін�и�майна,� �� том��числі

подібно�о�майна�тощо).

Кон��рсна� пропозиція� претендента� подається� �� запечатаном�� �онверті� і� має�містити

пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт,��аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,

а�та�ож�термін��ви�онання�робіт,�я�що�він�не�визначений�в�інформації�про�проведення��он��рс�.

Кон��рс�б�де�проведено�11�травня�2010�ро���о�14.00�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�40-річчя

Жовтня,�42,��.�53�(перший�поверх)

Кінцевий�термін�прийняття�до��ментів�про��он��рсний�відбір�за�4�робочих�дні�до�о�олошеної

дати�проведення��он��рс��(в�лючно)

Місце�знаходження��он��рсної��омісії:�м.�Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�42,��.�26�(4�поверх)

тел.�281-66-23,�281-66-24.

Голосіївсь�а�районна�в�м.�Києві�рада
повідомляє�про�проведення��он��рс��про�відбір�страхови�ів�

Кон��рс� по� відбор�� страхови�ів� проводиться� з�метою� страх�вання� об’є�тів� �ом�нальної

власності�територіальної��ромади�Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва�(нер�хоме�майно,�необоротні

а�тиви,�цілісні�майнові��омпле�сі,�індивід�ально�визначене�майно,�па�ети�а�цій,�часто��(паїв))

Претенденти� подають� відповідно� до� Голосіївсь�ої� районної� в�м.� Києві� ради� �он��рсн�

до��ментацію.�Кон��рсна�до��ментація�подається�в�запечатаном���онверті�з�описом�підтвердних

до��ментів,�що�містяться�в��онверті.

До�підтвердних�до��ментів�належать:

- Заява�про�намір�взяти��часть����он��рсном��відборі,�підписана�особою,��повноваженою�на

її�підписання.

- Нотаріально�завірена��опія�свідоцтва�про�державн��реєстрацію�страхови�а,�чинно�о�на�дат�

подання��он��рсної�до��ментації.

- Нотаріально� завірені� �опії� �становчих� до��ментів� страхови�а� (�� реда�ції,� чинній� на� дат�

подання��он��рсної�до��ментації).

- Нотаріально�завірена��опія�виданої�страхови���ліцензії�на�здійснення�страхової�діяльності,

чинної�на�дат��подання��он��рсної�до��ментації.

- Лист-опис� страхової� діяльності� страхови�а� в� сфері�майново�о� страх�вання,� підписаний

особою,��повноваженою�на�йо�о�підписання.

- Кон��рсна� пропозиція,� запечатана� �� �онверт,� на� я�ом��має� стояти� надпис� “Кон��рсна

пропозиція”�та�підпис�особи,��повноваженої�на�та�е.

Кон��рсна� пропозиція� претендента� подається� �� запечатаном�� �онверті� і� має�містити

пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт,��аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,

а�та�ож�термін��ви�онання�робіт,�я�що�він�не�визначений�в�інформації�про�проведення��он��рс�.

Кон��рс�б�де�проведено�11�травня�2010�ро���о�15.00�за�адресою�м.�Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,

52,��.�53�(перший�поверх)

Кінцевий�термін�прийняття�до��ментів�про��он��рсний�відбір�за�4�робочих�дні�до�о�олошеної

дати�проведення��он��рс��(в�лючно)

Місце�знаходження��он��рсної��омісії:�м.�Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�52,��.�26�(четвертий

поверх)�тел.�281-66-23,�281-66-24.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 712
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Ìèêîëà Êóçíºöîâ 
ïðîéøîâ óñþ Á³ëîðóñü
Ï³ä ÷àñ âèçâîëåííÿ Ìîãèëüîâà â³í çíèùèâ 
í³ìåöüêèé òàíê
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Єфрейтор Ми ола К знє-
цов розпочав бойовий
шлях в У раїні, брав часть
визволенні Бобровиці.

Спочат б в розвідни ом,
потім став артилеристом.
У боях він відзначився дві-
чі: знищив німець ий тан
під час визволення Мо и-
льова та підстрелив ле-
метни а в осаді фортеці
Осовець, за що отримав
медалі "За відва ". Нині
фронтови а тивно допо-
ма ає ветеранам місце-
вій раді інвалідів, з стрі-
чається з ш олярами та
малює свій бойовий шлях
на папері.

Ìèêîëà Êóçíºöîâ íàðîäèâñÿ â
1925 ðîö³ â Àëìàòè. Çàë³çíè÷íèé
òåõí³êóì, äå íàâ÷àâñÿ íà ìàøèí³ñ-
òà ïîòÿãà, çàê³í÷èòè íå âñòèã — ó
1943 ðîö³ çàáðàëè íà â³éíó. Ñïî-
÷àòêó éîãî ïðèçíà÷èëè êóðñàíòîì
ó ïåðøå ïîë³ãîííå ï³õîòíî-êóëå-
ìåòíå ó÷èëèùå â Òóðêìåí³ñòàí³,
çâ³äêè â³í, ïîðóøóþ÷è äèñöèïë³-
íó, ðâàâñÿ íà â³éíó.

“Ìè áóëè ïàòð³îòàìè, õîò³ëè â
á³é, ÿê æå öå: òàì âîþþòü, à ìè
òóò ïðîõîëîäæóºìîñÿ”,— çãàäóº
âåòåðàí. Ï³ñëÿ ó÷èëèùà Êóçíºöî-
âà â³äïðàâèëè â çàïàñíèé ïîëê äî
Ñàìàðêàíäà, äå òðè ì³ñÿö³ íàâ÷à-
ëè íà àðòèëåðèñòà. Âò³ì, íà ôðîí-
ò³ â³í ïîïðîñèâñÿ äî ðîçâ³äêè, ÿê
³ éîãî áðàò.

Ôðîíòîâå æèòòÿ Êóçíºöîâà ïî-
÷àëîñÿ â Óêðà¿í³: éîãî çàã³í çâ³ëü-
íÿâ Áîáðîâèöþ, ùî íåïîäàë³ê â³ä
×åðí³ãîâà. Òóò æå â³í îòðèìàâ ïåð-
øå “áîéîâå õðåùåííÿ” ï³ä ÷àñ
ÿêîãî îòðèìàâ ïîðàíåííÿ. “Ó ïåð-
ø³é ðîçâ³äö³ áîºì á³ëÿ íàñ ðîç³ðâà-
ëîñÿ äâ³ ì³íè, ç 17 îñ³á äâîº çàãè-
íóëè, à ø³ñòüîõ áóëî ïîðàíåíî. Ìè
çìóøåí³ áóëè â³äñòóïàòè”,— ðîç-

ïîâ³äàº Ìèêîëà Êóçíºöîâ. Ï³ñëÿ
ë³êóâàííÿ éîãî ïîñëàëè íà Äðóãèé
Á³ëîðóñüêèé ôðîíò. Á³ëîðóñü
ôðîíòîâèê ïðîéøîâ â³ä ñõ³äíîãî
êîðäîíó ç Ðîñ³ºþ äî Ïîëüù³. Òóò
â³í ä³ñòàâ äðóãå ïîðàíåííÿ â ãîëî-
âó, êîëè õîäèâ íà ïåðåäí³é êðàé çà
ïðîäóêòàìè äëÿ ñâîãî çàãîíó. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî Êóçíºöîâ ñòàâ âîþâàòè çà
ñïåö³àëüí³ñòþ — àðòèëåðèñòîì-íà-
â³äíèêîì ïðîòèòàíêîâèõ ãàðìàò.
Ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ Ìîãèëüîâà â³í
â³äçíà÷èâñÿ — çíèùèâ í³ìåöüêèé
òàíê ³ îòðèìàâ ïåðøó ìåäàëü “Çà
â³äâàãó”.

Äðóãó ìåäàëü åôðåéòîð Êóçíº-
öîâ çàñëóæèâ ï³ä ÷àñ âçÿòòÿ ôîð-
òåö³ Îñîâåöü, ùî â Ïîëüù³, äå ï³ä-
ñòðåëèâ âîðîæîãî êóëåìåòíèêà,
ÿêèé çàñ³â ó ôîðòåö³. Äî Í³ìå÷÷è-
íè á³éöþ ä³éòè íå äîâåëîñÿ: â
Ïîëüù³ ä³ñòàâ ïîðàíåííÿ â íîãó,
³ ÷àñòèíà ï³øëà äî Áåðë³íà áåç
íüîãî.

Ï³ñëÿ â³éíè Ìèêîëà Êóçíºöîâ

ïîâåðíóëñÿ äî Àëìàòè, ïðàöþâàâ
ó Êàçàõñòàí³, ïîò³ì íà áàòüê³âùè-
í³ äðóæèíè — â Ñèá³ðó. Â Óêðà-
¿íó ïåðå¿õàâ äî ä³òåé, ÿê³ îñåëèëè-
ñÿ â Êèºâ³. Âèêëàäàâ ìàëþâàííÿ
â øêîë³, åêñêóðñîâîäîì îá’¿çäèâ
óñþ Óêðà¿íó. Íà ïåíñ³¿ Êóçíºöîâ
íå ñèäèòü áåç ä³ëà: â³í — çàñòóï-
íèê ãîëîâè ðàäè ³íâàë³ä³â ñâîãî
ì³êðîðàéîíó, äîïîìàãàº âåòåðà-
íàì, à â ñóñ³äí³é øêîë³ ïåðåä ñâÿ-
òàìè ïðîâîäèòü çóñòð³÷³ ç ä³òüìè.
Íèí³ Êóçíºöîâ çàìèñëèâ íàìàëþ-
âàòè ãîëîâí³ ìîìåíòè ñâîãî áîéî-
âîãî øëÿõó. Ùå ç äèòèíñòâà â³í
ëþáèâ ìàëþâàòè, íàâ³òü çáèðàâñÿ
ï³ñëÿ â³éíè âñòóïàòè äî õóäîæíüî-
òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà. Àëå â÷èòè-
ñÿ íå áóëî êîëè, òîìó ìàëþâàííÿ
òàê ³ çàëèøèëîñÿ óëþáëåíèì çà-
íÿòòÿì. Ïåðøèé á³é, çâ³ëüíåííÿ
Ìîãèëüîâà òà íàéÿñêðàâ³ø³ ñïî-
ãàäè ïðî â³éíó ñòàëè ãîëîâíèìè
òåìàìè ìàëþíê³â Ìèêîëè Êóçíº-
öîâà

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 27 êâ³òíÿ
Сьо одні ми інстин тивно відч ватимемо рас і ар-
монію нав олишньо о світ . Вабитиме все виш ане,
еле антне, модне. У творчих нат р настане справжнє
свято. Реалізов йте таланти і найсо ровенніші зад -
ми, аби зробити світ ще пре раснішим!

ОВНИ, р хаєтеся по тон ом льод примирення з оточенням. Б дь-
те ма симально та товними й дипломатичними, аби не пор йн вати
роздрат ванням ч дов армонію.

ТЕЛЬЦІ, займіться любленою справою. Саме вона подар є радість
від реалізації творчо о по ли ання, наснажить піднесеним настроєм.

БЛИЗНЯТА п рхатим ть безт рботним метели ом над віт чим жит-
тєвим л ом та збиратим ть не тар з сіх вітів відраз . Знайд ть свій
ідеал та насолодж ватим ться в променях щастя.

РАКИ, а тивіз ються потаємні за т и ваших мрій, захоплень, фан-
тазій. Оптимальн самореалізацію вони знайд ть олі сім’ї, рідних, я их
ви налаштовані ідеаліз вати і не мислите без них сво о існ вання.

ЛЕВИ, б дьте милими, та товними, дипломатичними. Саме час здо-
лати д ха війни і зміцнити стос н и з людьми. Головне — не перетво-
рювати діало із оточенням на власний моноло !

ДІВИ, перевір а на міцність ваших д ховних цінностей та принципів
пройде спішно. Це символіз ватиме дос оналення моральних ідеалів.

ТЕРЕЗИ налаштовані ідеаліз вати всіх і все (а себе в перш чер ).
Життя пре расне, де немає рішни ів, одні святі! Тож ловіть цю ні аль-
н мить для реставрації всіх пор йнованих стос н ів та відновіть рай-
сь ідилію.

СКОРПІОНИ, без армонійної половин и ви — я птах з обрізани-
ми рилами. Хочеться тіль и двох працювати та творити. Одна не
нама айтеся взяти ермо в р и чи силоміць прони н ти в таємні д м-
и обранця. Розслабляйтеся на природі, займайтеся творчими спра-
вами. Це по либить інт їцію, за острить яв , сприятиме психоло іч-
ній рела сації.

СТРІЛЬЦІ, помиріться з оле ами, відновіть зр йновані стос н и.
Сл жбовий мі ро лімат треба оздоровити, і вам це під сил . За доб-
рим словом ишеню лізти не треба, адже знаєте де, оли і що потріб-
но азати. М дро вмієте підібрати люч до інших.

КОЗОРОГИ, я що на роботі не все йде та , я хочеться, не засм -
ч йтеся. Життя — расива захоплююча ра, а ви т т а тор і режисер,
і навіть на ар’єрних теренах це правило не винято ! Політи а демо-
рата, що підправлена райливістю та люб’язністю, зробить диво!

ВОДОЛІЇ переб ватим ть полоні релі ійних переживань, свідомив-
ши індивід альний символ віри, що означає підвищення план и мораль-
них до м та с джень. Не все тримається на матеріальном , є речі, без
я их ваша еволюція зійде нанівець.

РИБИ, я що одержимі пристрастю маніп лювати обставинами та
людьми, заради втілення власних інтересів, це непо ано. Одна нині вар-
то зважити не на матеріальні, а д ховні запити оточення, і неодмінно їх
задовольнити. Я що не спроможні, то хоча б не втр чайтеся в процес.
А все, що в олові й на серці, візьміть під замо !

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Єфрейтор Ми ола К знєцов свій бойовий шлях зобразив артин ах

Óêðà¿íà ïîêàçàëà òàëàíòè
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ 10-é Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ “Artâåñíà-2010”

Ðàçîì ³ç ïåðøèìè âåñíÿíèìè
êâ³òàìè â Êèºâ³ ðîçêâ³òëè ³ òèñÿ-
÷³ þíèõ òàëàíò³â. Ó ìèíóë³ âèõ³ä-
í³ çà ï³äòðèìêè Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ 10-é þâ³ëåéíèé
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñ-
òåöòâ “Artâåñíà-2010”. Íà ñöåí³

Ïàëàöó êóëüòóðè “Á³ëüøîâèê”
ñâî¿ õîðåîãðàô³÷í³ òà âîêàëüí³
çä³áíîñò³ ÿñêðàâî ïðîäåìîíñòðó-
âàëè 2000 þíèõ ó÷àñíèê³â. Ä³é-
ñòâî â³äáóëîñÿ çàâäÿêè çàñíîâíè-
êó ³ äèðåêòîðó ôåñòèâàëþ Äàð³¿
Áåðíàäñüê³é.

“Îñîáëèâ³ñòþ “Artâåñíè-
2010” º òå, ùî ôåñòèâàëü îõîï-
ëþº íàäçâè÷àéíî âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ðåã³îí³â. Íàâ³òü íàéìåíø³
ñåëèùà ìàþòü äîñòóï äî öüîãî
ôåñòèâàëþ. Õî÷à òðåáà áóòè äó-
æå ï³äãîòîâëåíèìè, òîìó ùî
êîíêóðñíèé â³äá³ð äîâîë³ ïðè-
ñê³ïëèâèé”,— çàçíà÷èëà ïàí³

Áåðíàäñüêà. Ãîðä³ñòþ öüîãî ñâÿ-
òà ìèñòåöòâ º éîãî æóð³. Ó÷àñ-
íèê³â îö³íþâàëè òàê³ çíàâö³
ñâîº¿ ñïðàâè ÿê íàðîäíèé àðòèñò
Óêðà¿íè Ãðèãîð³é ×àïê³ñ, çàñëó-
æåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Àëëà Ðó-
á³íà, â³äîì³ ô³íàë³ñòè òåëåâ³ç³é-
íîãî ïðîåêòó “Òàíöþþòü âñ³-2”
²ëîíà Ãâîçäüîâà òà Àíäð³é Ãó-
öàë, à òàêîæ ãîñò³ ç³ Ñëîâà÷÷è-
íè òà Õîðâàò³¿.

Ïðîâåäåííÿ íàâåñí³ ôåñòèâà-
ëþ ìèñòåöòâ äëÿ Äàð³¿ Áåðíàä-
ñüêî¿ ñòàëî ñïðàâîþ æèòòÿ. Âîíà
éîãî çàñíóâàëà ³ îï³êóºòüñÿ íèì
³ç 2001 ðîêó. “Çà íèì âæå ìîæíà

ñïîñòåð³ãàòè äèíàì³êó ðîçâèòêó
òàíöþ â Óêðà¿í³”,— ïåðåêîíàíà
âîíà.

Â³äâåðò³ñòü ³ ùèð³ñòü ó òàíö³
ïîì³òèëè é ãëÿäà÷³ ôåñòèâàëþ. Ó
çìàãàíí³ çà âèù³ áàëè â³ä æóð³
êîíêóðñàíòè âèêëàäàëèñÿ íà ïîâ-
íó. Íàãîðîäè îòðèìàëè ïîíàä ñòî
êîëåêòèâ³â.

Âêëàâøè ÷èìàëî ñèë òà åíåð-
ã³¿ ìàéæå çà 10 ðîê³â ïðîâåäåííÿ
ôåñòèâàëþ, éîãî çàñíîâíèöÿ ìð³º
ëèøå ïðî îäíå — àáè â³í ïðîäîâ-
æóâàâ ³ñíóâàòè, äàþ÷è øàíñ äëÿ
òèñÿ÷ þíèõ òàëàíò³â ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè çàÿâèòè ïðî ñåáå

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У мин лі вихідні в Києві пройшов 10-й ювілейний Між-
народний фестиваль мистецтв "Artвесна-2010". Дві ти-
сячі молодих танцюристів із сієї У раїни вийшли на
сцен Палац льт ри "Більшови ", аби заявити про
свої таланти. Оцінювало хорео рафічні здібності он-
рсантів висо опрофесійне ж рі. На ороди отримали

понад 100 оле тивів.
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