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Головний фінансовий до мент
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ОСТАННІ ПРИГОТУВАННЯ
Райони за інч ють бла о стрій
до Дня Перемо и

Ñâÿòî áóäå îñîáëèâèì
9 òðàâíÿ Õðåùàòèêîì ïðî¿äå ëåãåíäàðíà òåõí³êà ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Íåâïèííî íàáëèæàºòüñÿ Äåíü
Ïåðåìîãè, ³ öüîãî ðîêó ç íàãîäè
65-¿ ð³÷íèö³ ñâÿòêóâàííÿ ó ñòîëè-
ö³ áóäóòü ñïðàâä³ ìàñøòàáíèìè.
Âæå á³ëüø í³æ ì³ñÿöü Êè¿â ÷åïó-
ðÿòü. Äî ñâÿò âñ³ ïàðêè òà ñêâåðè
áóäóòü ïîâí³ñòþ áëàãîóñòðîºíî, âó-
ëèö³ ÷èñòèìè, ôàñàäè “â³äøòóêà-
òóðåíèìè”. Çàïðàöþþòü óñ³ 22 ñòî-
ëè÷íèõ âîäîãðà¿. Ïðîòå ðîäçèíêîþ
ñòàíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ ì³ñòà.

Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà ö³ë³ñíó
êîíöåïö³þ ùîäî öüîãî. Çàòâåðäæå-
íî ºäèíå êîëüîðîâå ð³øåííÿ äëÿ
îêðåìèõ ä³ëÿíîê ì³ñòà. Êîæíà âó-
ëèöÿ ìàòèìå âëàñí³ áàðâè. Òàêèé

ñàìèé ï³äõ³ä çàñòîñóþòü ï³ä ÷àñ
îôîðìëåííÿ ìîñò³â òà ³íøèõ êîíñ-
òðóêö³é. Íà á³ë-áîðäàõ òà ñ³ò³-ëàé-
òàõ, îêð³ì ñèìâîëà öüîãîð³÷íèõ
ñâÿòêóâàíü, îðäåíà Ïåðåìîãè íà
ôîí³ ãåîðã³¿âñüêî¿ ñòð³÷êè, áóäóòü
ôîòîãðàô³¿ ó÷àñíèê³â â³éíè. Âèêî-
ðèñòàþòü òàêîæ ñïðàâæí³ ôðîíòî-
â³ ôîòî òà ëèñòè.

“Îñîáëèâó óâàãó ìè ïðèä³ëèëè
ïèòàííþ ïðèêðàøàííÿ ì³ñòà. 
65-à ð³÷íèöÿ Ïåðåìîãè — öå âè-
çíà÷íà äàòà. Òîæ ìè ïðàãíóëè,
ùîá óñ³, õòî â ö³ äí³ áóäå â Êèºâ³,
çìîãëè â³ä÷óòè îñîáëèâó ñâÿòêî-
âó àòìîñôåðó”, — çàçíà÷èâ ì³ñü-

êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Ãîëîâíèì ä³éñòâîì ñâÿòêîâî¿

ïðîãðàìè òðàäèö³éíî ñòàíå ïàðàä.
Öüîãî ðîêó Õðåùàòèêîì ìàðøèðó-
âàòèìóòü ìàéæå 3 òèñÿ÷³ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà-
¿íè. Äî íèõ äîëó÷àòüñÿ ¿õí³ ðîñ³é-
ñüê³ òà á³ëîðóñüê³ êîëåãè. Ïîçàâ÷î-
ðà äî Êèºâà ïðèáóëè 75 äåñàíòíè-
ê³â ³ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà 122
êóðñàíòè ³ 14 îô³öåð³â â³éñüê Ðåñ-
ïóáë³êè Á³ëîðóñü. Âîíè âæå âçÿëè
ó÷àñòü ó òðåíóâàííÿõ.

Ïàðàä â³éñüê ðîçïî÷íåòüñÿ ç
ïðî¿çäó Õðåùàòèêîì ëåãåíäàðíîãî
òàíêà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Ò-34 ç àâòåíòè÷íîþ êîï³ºþ ïðàïî-
ðà Ïåðåìîãè íà áàøò³. Çà íèì ïðî-
¿äóòü àâòîìîá³ë³ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿: “Â³ëë³ñ”, ÃÀÇ-67, Ç³Ñ-3 òà Ç³Ñ-
5 ç³ âñòàíîâëåíèìè â êóçîâàõ ïðî-
òèòàíêîâèìè òà çåí³òíèìè ãàðìà-
òàìè, ïðîæåêòîðíà óñòàíîâêà, áðî-
íåòðàíñïîðòåð òà ñëàâåòíà ðåàê-
òèâíà ñèñòåìà çàëïîâîãî âîãíþ
ÁÌ-13 “Êàòþøà”, à òàêîæ ìîòî-
öèêëè. Ï³ñëÿ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè
ðîçïî÷íåòüñÿ õîäà áàðàáàííèê³â
ë³öåþ ³ìåí³ Áîãóíà. Çà íèìè ðó-
øàòü ï³äðîçä³ëè Çáðîéíèõ ñèë
Óêðà¿íè.

Ñë³äîì çà â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ
â³éñüêîâîñëóæáîâö³, îäÿãíåí³ ó
ñòèë³çîâàíó ôîðìó ÷àñ³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðîíåñóòü
øòàíäàðòè 1-ãî, 2-ãî, 3-ãî, 4-ãî
Óêðà¿íñüêèõ ôðîíò³â òà Óêðà¿í-
ñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ôðîíòó, à
òàêîæ 60 áîéîâèõ ïðàïîð³â ç’ºä-
íàíü ³ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ÿê³ áðà-
ëè ó÷àñòü ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³. Êð³ì òîãî, äëÿ äåìîíñòðà-
ö³éíîãî ïîêàçó íà Õðåùàòèêó —

â³ä Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî ªâ-
ðîïåéñüêî¿ ïëîù³ — áóäå âèñòàâ-
ëåíî 34 çðàçêè ñó÷àñíèõ îçáðîºíü
³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè ÷àñ³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Ãåðî¿â ñâÿòà — âåòåðàí³â — â³-
òàòèìóòü ñêð³çü. Îõî÷³ òàêîæ ïðî-
éäóòü Õðåùàòèêîì, äëÿ ðåøòè —
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ îáëàø-
òóþòü ìàéäàí÷èê äëÿ ñïîãëÿäàííÿ
ïàðàäó ç³ ñò³ëüöÿìè íà òèñÿ÷ó
ì³ñöü.

Àáè ïàðàä ïðîéøîâ íà âèñîêî-
ìó ð³âí³, ãåíåðàëüí³ ðåïåòèö³¿ â³ä-
áóäóòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà Õðåùà-
òèêó 4-ãî òà 6-ãî òðàâíÿ. ×åðåç öå
ÄÀ² Êèºâà îáìåæèòü ðóõ òðàíñ-
ïîðòó â öåíòð³ ì³ñòà íà âóëèö³ Õðå-
ùàòèê òà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. ²í-
ñïåêòîðè ïîïåðåäæàþòü, ùî 4, 6 òà
9 òðàâíÿ ÷åðåç ñâÿòêîâ³ çàõîäè áó-
äå çàáîðîíåíî ïàðêóâàííÿ âñ³õ âè-
ä³â òðàíñïîðòó íà áóëüâàð³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè (â³ä âóëèö³ Øîâêîâè÷-
íî¿ äî ïðîâóëêà Ùîðñà), Ìèõàé-
ë³âñüê³é ïëîù³ òà íà ìàéäàí÷èêàõ
á³ëÿ Ð³÷êîâîãî ïîðòó
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Цьо о ро ияни знов побачать війсь ов техні , а та ож автентичн опію прапора Перемо и
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Незабаром столичним водіям доведеться ни ати центр міста. Хрещати та Євро-
пейсь площ от ють до проходження війсь ово о парад 9 травня. З на оди 65-ї
річниці Перемо и парад б де доволі помпезним. Хрещати ом маршир ватим ть
майже 3 тисячі війсь ових та проїде ле ендарна техні а часів війни. Генеральні ре-
петиції відб д ться 4- о та 6- о травня. Тим часом в лиці Києва прибирають свят-
ове оформлення, для я о о місто розробило спеціальн онцепцію.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìö³ 
ïðîïîíóâàòèìóòü 
Êàáì³íó øëÿõè ðîçâèòêó

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Óêðà¿íñüêèé
ñîþç ïðîìèñëîâö³â òà ï³äïðèºìö³â ï³äïèñàëè
Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî. Ïðåì’ºð
Ìèêîëà Àçàðîâ çàçíà÷èâ, ùî ñï³âïðàöÿ ç á³ç-
íåñîì ñïðèÿòèìå ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ â êðà-
¿í³ òà ðîçâèòêó ¿¿ åêîíîì³êè. Óðÿäîâö³ äîñëó-
õàòèìóòüñÿ äî ï³äïðèºìö³â ó ïèòàííÿõ ðåôîð-
ìóâàííÿ ³ ñòâîðåííÿ êðàùèõ óìîâ äëÿ ðîçâèò-
êó á³çíåñó. “Ó òåïåð³øí³õ íåïðîñòèõ óìîâàõ ñà-
ìå á³çíåñ ìîæå ñòàòè ðóø³éíîþ ñèëîþ äëÿ
ñòàá³ë³çàö³¿. Ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäóìó ñïðè-
ÿòèìå öüîìó”,— çàçíà÷èëà ðàäíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ç ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà Ëþäìèëà
Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñòîëè÷íà âëàäà âæå
äàâíî ïðàöþº ç ï³äïðèºìöÿìè ïë³÷-î-ïë³÷ òà
âðàõîâóº óñ³ ¿õí³ ïðîïîçèö³¿. Òåïåð ¿õí³ ³äå¿,
ïðîïîçèö³¿ ùîäî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,
à òàêîæ âèìîãè íàïðÿìó äîõîäèòèìóòü äî âè-
ùèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè

Íà ì³òèíã âèéäå 
123 òèñÿ÷³ ëþäåé

Ö³º¿ ñóáîòè äëÿ ó÷àñò³ â ì³òèíãàõ ç íàãîäè
1 Òðàâíÿ íà âóëèö³ Êèºâà âèéäóòü áëèçüêî 123
òèñÿ÷³ êèÿí. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Öåíòð³ ãðî-
ìàäñüêèõ çâ’ÿçê³â ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³
Êèºâ³. Çàÿâêè íà ìàñîâ³ àêö³¿ äî ÊÌÄÀ íà-
ïðàâèëè ïðåäñòàâíèêè 9 ïîë³òè÷íèõ ñèë. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì 1 òðàâíÿ áóäå ïîñèëåíà îõîðî-
íà â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ àêö³é, çîêðåìà íà
Áåññàðàáñüê³é ïëîù³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó,
â ïàðêó Øåâ÷åíêà, íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³,
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ³ íà ìàðøðóòàõ ðóõó
êîëîí. Äëÿ öüîãî áóäóòü çàä³ÿí³ 1600 ñï³âðî-
á³òíèê³â ì³ë³ö³¿, çîêðåìà 400 â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â Âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè

Êè¿â ïîïîâíèòüñÿ ñîòíåþ
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ òðàíñïîðò-
íî¿ ñèòóàö³¿ ó Êèºâ³, à òàêîæ äëÿ ïîëåãøåí-
íÿ ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â îáëàøòîâóº íîâ³
ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè, òðè ç ÿêèõ ðîçïî÷-
íóòü ñâîþ ðîáîòó 1 òðàâíÿ öüîãî ðîêó. Íî-
â³ ìàéäàí÷èêè ç’ÿâëÿòüñÿ íà âóëèö³ Ïðèâîê-
çàëüí³é, 3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ — 32 ìà-
øèíîì³ñöÿ, âóëèö³ ßëòèíñüê³é, 7—5 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ — 36 ìàøèíîì³ñöü òà âó-
ëèö³ Âîëèíñüê³é, 47 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ — 42 ìàøèíîì³ñöÿ. Óñ³ íîâ³ ìàéäàí÷èêè
áóäóòü ïîçíà÷åí³ â³äïîâ³äíîþ ðîçì³òêîþ òà
äîðîæí³ìè çíàêàìè

Çà çáåðåæåí³ ïåðâîöâ³òè 
íàãîðîäèëè

Ó÷îðà ó Êè¿âñüêîìó áóäèíêó ïðèðîäè, ùî
ïî âóëèö³ Ðîãí³äèíñüê³é, 3, â³äáóëîñÿ íàãîðîä-
æåííÿ ïåðåìîæö³â ì³ñüêîãî êîíêóðñó “Ïåð-
âîöâ³òè ï³ä îõîðîíîþ”. Äî êîíêóðñó äîëó÷è-
ëèñÿ ñòîëè÷í³ øêîëÿð³ òà ó÷í³ ïîçàøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïðèçè ðîçäàâàëè ó
òðüîõ êàòåãîð³ÿõ: ìàëþíêè, ñò³íãàçåòè-ïëàêà-
òè, ðåôåðàòè. Êîíêóðñ ïðîâîäèâñÿ â ðàìêàõ
ïðèðîäîîõîðîííî¿ àêö³¿ “Ïåðâîöâ³òè ï³ä îõî-
ðîíîþ”. Éîãî ìåòîþ áóëî çàëó÷åííÿ ï³äë³ò-
ê³â äî âèâ÷åííÿ òà îõîðîíè ïåðâîöâ³ò³â, çíàé-
îìñòâî ä³òåé ç ðîñëèíàìè ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè, ð³äê³ñíèìè òà çíèêàþ÷èìè âèäàìè

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Øêîëÿð³ êðà¿í ÑÍÄ ðàçîì
âøàíóâàëè ãåðî¿â

28—29 êâ³òíÿ ó Êèºâ³ ïðîéøîâ ì³æíàðîä-
íèé ôîðóì àñîö³àö³¿ øê³ë ì³ñò-ãåðî¿â êðà¿í
ÑÍÄ. Ó ôîðóì³ áðàëè ó÷àñòü ó÷í³ òà âèêëà-
äà÷³ ç 7 ì³ñò Óêðà¿íè, 4-õ Ðîñ³¿ òà äâîõ ì³ñò
Á³ëîðóñ³. Ãîñòåé ïðèéìàëà êè¿âñüêà øêîëà
¹ 85 íà ÷îë³ ç äèðåêòîðîì Ò. Ôåäóíîâîþ.
¯é äîïîìàãàâ ÷ëåí Ðàäè âåòåðàí³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà Ã. Êèðººâ.

Ó÷í³ ïî÷óëè ïðî íåçíàéîì³ ñòîð³íêè â³é-
íè, à â÷èòåë³ îáì³íÿëèñÿ äîñâ³äîì ùîäî ïàò-
ð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó øêîëàõ ÑÍÄ. Ó ïðî-
ãðàì³ ôîðóìó áóëî ñèíõðîííå ïîêëàäàííÿ êâ³-
ò³â äî ìîíóìåíò³â ÂÂÂ, ÿêå ïðîéøëî â óñ³õ
ì³ñòàõ-÷ëåíàõ àñîö³àö³¿ øê³ë ì³ñò-ãåðî¿â

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî áþäæåòó
Ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ïðåçåíòóâàòèìóòü 14 òðàâíÿ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

По и на травневі свята
ияни подад ться на
пі ні и, деп тати Київ-
ради продовжать пра-
цювати своїх абіне-
тах. Вони а тивно от -
ватим ть бюджет сто-
лиці. Адже 14 травня
до мент заплан вали
презент вати на пле-
нарном засіданні. Це
об оворювали на вчо-
рашній сесії Київради.
Передбачається, що
бюджет міста станови-
тиме 12—18 мільярдів
ривень. До державної
с арбниці з ньо о вил -
чать 6,4 мільярда. Вод-
ночас на с бвенції сто-
лиці Кабмін спрям є
815 мільйонів ривень.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Óêðà¿íà îò-
ðèìàëà ñâ³é áþäæåò, ì³ñüê³
äåïóòàòè àêòèâíî âçÿëèñÿ ïðà-
öþâàòè íàä ãîëîâíèì ô³íàí-
ñîâèì äîêóìåíòîì ñòîëèö³. Ç
îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ
ðîçïî÷àëàñÿ â÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ
Êè¿âðàäè. Çà äâà òèæí³ äåïó-
òàòè ïëàíóþòü îáãîâîðèòè
áþäæåò Êèºâà íà ïëåíàðíîìó
çàñ³äàíí³, à 28 òðàâíÿ ïðèéíÿ-
òè. Äëÿ öüîãî ì³ñüêèì íàðîä-
íèì îáðàíöÿì äîâåäåòüñÿ çà-
áóòè ïðî ãóëÿííÿ íà “ïðèðî-
ä³” ó çâ’ÿçêó ç òðàâíåâèìè ñâÿ-
òàìè, à íàòîì³ñòü ïîï³òí³òè
íàä öèôðàìè äëÿ äîáðà êèÿí.

“ß çàêëèêàþ âñ³õ äåïóòàò³â,
óñóïåðå÷ ñâî¿ì ïëàíàì ùîäî
ñâÿòêóâàííÿ òðàâíåâèõ ñâÿò ³
ïî¿çäêàì, ïî÷èíàòè ðîáîòó
íàä ï³äãîòîâêîþ êè¿âñüêîãî
áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 14
òðàâíÿ â ñåñ³éíó çàëó ïîâèí-
íî áóòè âíåñåíî çáàëàíñîâàí³

³ ðåàëüí³ äîêóìåíòè, ó ÿêèõ
ïîðÿä ³ç çàáåçïå÷åííÿì ñîö³-
àëüíèõ ãàðàíò³é ìàþòü áóòè
â³äîáðàæåí³ îñíîâí³ ïðîåêòè
³ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñòîëè-
ö³”,— íàãîëîñèâ ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, öüîãîð³÷-
íèé ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ áþ-
äæåòó Êèºâà áóäå “íàïðóæå-
íèì ³ çà ê³ëüê³ñíèìè ïàðàìå-
òðàìè íå ïåðåâèùóâàòèìå ìè-
íóëîð³÷íèé”. Îäíàê ñüîãîäí³
ì³ñüê³ äåïóòàòè ñïðîìîãëèñÿ
çíàéòè ïåâíèé êîìïðîì³ñ ³ç
÷èííèì Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. Ó êèÿí äî äåðæàâíî¿
ñêàðáíèö³ âèëó÷àòü íà ì³ëü-
ÿðä ãðèâåíü ìåíøå, í³æ òî-
ð³ê — 6,4 ì³ëüÿðäà. Ìàëî òî-
ãî, öåíòðàëüíà âëàäà âèä³ëè-
ëà 815 ì³ëüéîí³â íà ñóáâåíö³¿
ñòîëèö³, ÿê³ áóäå ñïðÿìîâàíî
íà ô³íàíñóâàííÿ âêðàé âàæ-

ëèâèõ äëÿ ñòîëèö³ îá’ºêò³â.
Çàâäÿêè òàê³é ï³äòðèìö³ óðÿ-
äó äåïóòàòè Êè¿âðàäè ñïîä³-
âàþòüñÿ öüîãî ðîêó äîáóäóâà-
òè òà ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ
òðè ñòàíö³¿ ìåòðî — “Äåì³¿â-
ñüêó”, “Ãîëîñ³¿âñüêó”, “Âà-
ñèëüê³âñüêó”, çàâåðøèòè äðó-
ãó ÷àñòèíó Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó, ðåêîíñòðóêö³þ Ìîñêîâ-
ñüêî¿ ïëîù³, áóä³âíèöòâî ðîç-
â’ÿçêè íà ïåðåòèí³ ïðîñïåêòó
Âîçç’ºäíàííÿ òà ìîñòó Ïàòî-
íà. Òàêîæ ãðîø³ ñïðÿìóþòü
íà ðåìîíòí³ ðîáîòè íà Áîðò-
íèöüê³é ñòàíö³¿ àåðàö³¿.

“Óòðè÷³ á³ëüøå, í³æ ìèíó-
ëîãî ðîêó, áóäå ñïðÿìîâàíî
êîøò³â íà ³íôðàñòðóêòóðó
ì³ñòà. Âñ³ ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè
â áþäæåò³ áóäå çáåðåæåíî”,—
çàïåâíèâ äåïóòàò ôðàêö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³

Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî. Çàãà-
ëîì æå ïîïåðåäíüî íàçèâà-
þòü ñóìó áþäæåòó 12—18
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü áåç óðàõó-
âàííÿ âèëó÷åííÿ äî äåðæàâ-
íî¿ êàçíè.

Ó äåïóòàòñüêèõ êð³ñëàõ ÷è-
íîâíèêè, ìîæå, é ïåðåòÿãó-
þòü êîâäðó êîæåí íà ñåáå, òà
êîëè éäåòüñÿ ïðî çíåäîëåíèõ
ä³òåé, ó âñ³õ ïðîêèäàºòüñÿ àëü-
òðó¿çì. Ëèñòà ç³ ùèðîþ âäÿ÷-
í³ñòþ îòðèìàëè íàðîäí³ îá-
ðàíö³ Êè¿âðàäè â³ä Êè¿âñüêî-
ãî äèòÿ÷îãî ôîíäó. Çàâäÿêè
¿õí³é ìàòåð³àëüí³é ï³äòðèìö³
453 äèòèíè-ñèðîòè äåâ’ÿòèõ òà
äåñÿòèõ êëàñ³â ìàòèìóòü ãàð-
í³ âáðàííÿ íà âèïóñêíèé âå-
÷³ð. Äëÿ öüîãî äåïóòàòè íàäà-
ëè á³ëüø í³æ 200 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Íàéá³ëüøå — 85 òè-
ñÿ÷ — âèä³ëèëà ôðàêö³ÿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Ç êîæíèì äíåì ó ñòîëèö³ íàáèðàº îáåð-
ò³â êàìïàí³ÿ ç äåìîíòàæó ïðîáëåìíèõ ìà-
ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì (ÌÀÔ). Íàñàì-
ïåðåä î÷èùàþòü òåðèòîð³¿ â³ä ñàìîâ³ëü-
íî âñòàíîâëåíèõ îá’ºêò³â òà òèõ, ùî çà-
âàæàþòü áåçïåðåøêîäíîìó ïðîñóâàííþ
êèÿí. Çîêðåìà íà òðîòóàðàõ òà çóïèíêàõ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ó äâîðàõ òà íà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ. Ïðî òàê³ âè-
ïàäêè ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ùîäíÿ òåëåôî-
íóþòü äî Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êè-
ÿíàì — ñàll-öåíòðó. Ëèøå ïðîòÿãîì

îñòàííüîãî òèæíÿ, ç 23 äî 29 êâ³òíÿ, äî
ñëóæáè (15-51) çâåðíóëîñÿ 305 îñ³á.

Äîâîë³ îïåðàòèâíî ðåàãóþòü íà ö³ ñêàð-
ãè é ôàõ³âö³ ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é”, êîò-
ð³ ïåðåéìàþòüñÿ äåìîíòàæåì íåçàêîííî
âñòàíîâëåíèõ òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â. ßê-
ùî ðàí³øå ùîäíÿ âîíè çâîçèëè íà
øòðàôìàéäàí÷èê 2—3 ê³îñêè òà ïàâ³ëü-
éîíè, òî íèí³ öÿ öèôðà çðîñëà âäâ³÷³.
Ò³ëüêè ó êâ³òí³ âîíè âæå î÷èñòèëè ñòî-
ëèöþ â³ä ìàéæå 250 ïðîáëåìíèõ ÿòîê.

Òîæ ì³ñòî çà ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîñò³

ïðîäîâæóº â³éíó ïðîòè ÌÀÔ³â. Âðàõîâó-
þ÷è, ùî ÷åðåç äâà ðîêè ñòîëèöþ â³äâ³äàþòü
ñîòí³ òèñÿ÷ ôóòáîëüíèõ óáîë³âàëüíèê³â ç
óñ³º¿ ªâðîïè, íàìàãàþòüñÿ íàâåñòè â ì³ñò³
íàëåæíèé ëàä. Íàãàäàºìî, ùî 31 áåðåçíÿ
íèí³øíüîãî ðîêó ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî â ñòîëèö³ ââåäå-
íî ìîðàòîð³é íà âñòàíîâëåííÿ ìàëèõ àðõ³-
òåêòóðíèõ ôîðì. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ñïîä³âàº-
òüñÿ, ùî äî 2012 ðîêó ñòîëè÷í³é âëàä³
âäàñòüñÿ âèð³øèòè ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàí-
íÿ ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì.

“ß îñîáèñòî ââàæàþ ³ çàÿâëÿþ ïðî öå
â³äêðèòî: Êè¿â — íå äëÿ ÌÀÔ³â,— ñêà-
çàâ â³í.— Êè¿â — öå ºâðîïåéñüêà ñòîëè-
öÿ”. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çàóâàæèâ, ùî
çà îñòàíí³õ äâà ðîêè “ëóêàâ³ ðó÷êè âèäà-
ëè äîçâîë³â ùå íà âñòàíîâëåííÿ 7 òèñÿ÷
ê³îñê³â”. Çà éîãî ñëîâàìè, á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ âñòàíîâëåíî çàêîííî, àëå º é òàê³, ÿê³
âñòàíîâëåíî ó íå çîâñ³ì çàêîííèé ñïî-
ñ³á. “ß ñïîä³âàþñÿ, ùî äî 2012 ðîêó ìè
íàâåäåìî ïîðÿäîê ³ç ÌÀÔàìè”,— çàïåâ-
íèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
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ÌÀÔ³ÿ çíèêíå ç Êèºâà
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Щодня на столичний штрафмайданчи звозять по 5—6 неза онних
іос ів та павільйонів. Тіль и протя ом останньо о тижня до саll-
центр зателефон вало 305 иян із проханням звільнити їхні райо-
ни від проблемних об'є тів. Місь а влада не стоїть осторонь проб-
леми, я а хвилює иян. Мер Леонід Черновець ий же запровадив
мораторій на встановлення МАФів. А йо о перший заст пни Анато-
лій Гол бчен о сподівається, що до 2012 ро вдасться вирішити
питання з поряд вання розміщення цих онстр цій.

Деп тати Київради вчора онстр тивно в лючилися в робот — начасі хвалення столично о бюджет
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Äî ªâðî-2012 óñ³ ê³îñêè â ñòîëèö³ äåìîíòóþòü
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ßðîñëàâ ÌÀÊÀÐ×ÓÊ: “Ìè çàïðîâàäèëè íèçêó
àíòèâàíäàëüíèõ àêö³é, 
àáè ïðèùåïèòè êèÿíàì êóëüòóðó
ïîâåä³íêè â ïàðêàõ òà ñêâåðàõ”
Новий енеральний дире -
тор КО “Київзеленб д”
розповів про плани розвит-

зелених зон місті та
перспе тиви підприємства.

— Ç ÷îãî ïî÷íåòå ðîáîòó íà íî-
âîìó ì³ñö³?

— Ìè çàê³í÷óºìî ì³ñÿ÷íèê ñó-
áîòíèê³â. Ïðèáðàëè ìàéæå âñ³
ïàðêè ³ ñêâåðè Êèºâà. Ðîáîòè â
"Êè¿âçåëåíáóäó" áàãàòî. Ðîçïî÷è-
íàºòüñÿ ñåçîí âèñàäêè ðîñëèí.
Öüîãî ðîêó â ñòîëèö³ ç'ÿâèòüñÿ
á³ëüø í³æ 12 ì³ëüéîí³â êâ³ò³â, 15
òèñÿ÷ äåðåâ ³ 25 òèñÿ÷ êóù³â. Çà-
ê³í÷óºìî ðîç÷èñòêó ì³ñòà â³ä ïî-
ëàìàíèõ äåðåâ. Ðîçðîáëÿºìî þâ³-
ëåéíó âèñòàâêó êâ³ò³â ó ñåðïí³,
ÿêà ïðîéäå íà Ñï³âî÷îìó ïîë³.
Òåìîþ ðîá³ò îáðàëè "Êè¿â ó ì³-
í³àòþð³". Öüîãî ðîêó áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî êîìïîçèö³¿ ÿê êè¿âñüêèõ
ìèòö³â ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó,
òàê ³ ìèòö³â ç ³íøèõ êðà¿í.

— ×è ïðîäîâæóâàòèìåòå â ñòî-
ëèö³ àêö³¿ òà ïðîãðàìè, ðîçïî÷àò³
ïîïåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì "Êè¿âçå-
ëåíáóäó"?

— Òàê. Á³ëüø³ñòü ïðîåêò³â, çà-
ïî÷àòêîâàíèõ ìî¿ì ïîïåðåäíè-
êîì, äîâåäåìî äî çàâåðøåííÿ.
Çîêðåìà öå àíòèâàíäàëüíà àêö³ÿ
"Íå ëàìàé ñâ³é ä³ì". ×è íå êîæåí
³ç íàñ áà÷èâ, ÿê ï³äë³òêè ëàìàþòü
³ ðîçïèñóþòü íåíîðìàòèâíîþ
ëåêñèêîþ ëàâêè, óðíè, ïàì'ÿòíè-
êè, ðîçáèâàþòü âàçè äëÿ êâ³ò³â,
ëàìàþòü ë³õòàð³, á'þòü ïëàôîíè.
Äðåñèðóþ÷è ñîáàê, êèÿíè íèùàòü
ìîëîä³ äåðåâà, âèòîïòóþòü ãàçî-
íè. Ëþäè ïîâèíí³ çðîçóì³òè, ùî
â³äíîâëåííÿ öèõ îá'ºêò³â êîøòóº
äîâîë³ äîðîãî. Â ðàìêàõ àêö³¿ ìè
ðîçðîáëÿºìî ñåð³þ çàñòåðåæëèâèõ
òàáëè÷îê ³ ïëàêàò³â, ÿê³ áóäå ðîç-
ì³ùåíî â óñ³õ ïàðêàõ ì³ñòà. Ìè
çàêëèêàºìî êèÿí íå ñì³òèòè â
ïàðêàõ, íå ëàìàòè äåðåâ, ïîâîäè-
òèñÿ ã³äíî. Òàêà ïðàêòèêà øèðî-
êî çàñòîñîâóºòüñÿ â ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ, ³ ìè äóæå ðîçðàõîâóºìî
íà ñâ³äîì³ñòü íàøèõ ãðîìàäÿí.

— Ùå áóëî àíîíñîâàíî àêö³þ
"Ñâèíÿ çà êåðìîì"...

— Âîíà òðèâàº. Ìè ñåðéîçíî
âçÿëèñÿ çà ïðîáëåìó. "Êè¿âçåëåí-
áóä" çàêëèêàº àâòîëþáèòåë³â ïðî-
ÿâèòè âèñîêèé ð³âåíü ñîö³àëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ é âíóòð³øíüî¿
êóëüòóðè ³ íå ïàðêóâàòèñÿ íà ãà-
çîíàõ. Íàñàìïåðåä ïðîâîäèìî
ðîç'ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, âèïèñó-
ºìî ïîðóøíèêàì øòðàôè. Âèâ³-
øóâàòèìåìî á³ë-áîðäè ³ ñ³ò³-ëàé-
òè "Ñâèíÿ çà êåðìîì" íà ç³ïñî-
âàíèõ ãàçîíàõ — ó ì³ñöÿõ íàé-
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ïîðóøåíü. Ïî-
òð³áíî ðîçóì³òè, ùî àâòîìîá³ëü,
ïðèïàðêîâàíèé íà çåëåí³é çîí³,
áóêñóº ³ ñåðéîçíî óøêîäæóº âåðõ-
í³é øàð ´ðóíòó ðàçîì ³ç êîðåíå-
âîþ ñèñòåìîþ ðîñëèí. Äëÿ òîãî,
ùîá â³äíîâèòè ïîøêîäæåííÿ ³
âèðîñòèòè íà öüîìó ì³ñö³ òðàâ'-
ÿíèé ïîêðèâ, ïîòð³áíî ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â. Êð³ì òîãî, êîëè àâòîìî-
á³ëü ñòî¿òü íà ãàçîí³, íà òðàâó êà-
ïàº ìàñëî, áåíçèí òà ³íø³ àâòî-
ìîá³ëüí³ â³äõîäè, ðîñëèíè ïðîñ-
òî ãèíóòü.

×ëåíè êîíòðîëüíèõ êîì³ñ³é ïî-
÷àëè ðåãóëÿðíî çä³éñíþâàòè ðåé-
äè. Ïîáà÷èâøè àâòîìîá³ëü íà çå-
ëåí³é çîí³, ôîòîãðàôóþòü ³ ñêëà-
äàþòü â³äïîâ³äíèé àêò îáñòåæåí-

íÿ îá'ºêòà áëàãîóñòðîþ. Âèçíà÷à-
þòü â³äíîâíó âàðò³ñòü ïîøêîäæå-
íîãî. Â ñåðåäíüîìó öå 454 ãðèâ-
í³. Øòðàô çà çíèùåííÿ êâ³òíè-
ê³â ñòàíîâèòü â³ä 17 äî 51 ãðèâí³.

— Îêð³ì øòðàô³â, ÿê ùå ìîæíà
ïîêàðàòè ïîðóøíèê³â?

— ßê âàð³àíò êîìïåíñàö³¿ ðîç-
ãëÿäàþòü çàëó÷åííÿ ïîðóøíèê³â
äî â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ
íèìè çåëåíèõ íàñàäæåíü ³ ïî-
äàëüøîãî äîãëÿäó çà íèìè.

— ×è ìàºòå ÿêóñü ñòàòèñòèêó
íèùåííÿ çåëåíèõ çîí?

— Òàê. Çà ìèíóëèé 2009 ð³ê áó-
ëî çàô³êñîâàíî 7107 ïàðêóâàíü
íà ãàçîíàõ. "Êè¿âçåëåíáóä" äóæå
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî öüîãî ðîêó àâ-
òîëþáèòåë³ áóäóòü â³äïîâ³äàëüí³-
øèìè ³ á³ëüø ñâ³äîìèìè, ³ òàêèõ
ïîðóøåíü áóäå ìàëî.

— ßê³ íîâèíêè çàïëàíóâàëè?
— Öüîãî ðîêó õî÷åìî â³äêðèòè

Ïàðê âåñ³ëüíèõ öåðåìîí³é. Ùî-
äåííî â Êèºâ³ îäðóæóºòüñÿ á³ëüø
í³æ 1100 ïàð. 20 â³äñîòê³â ³ç íèõ
íàäàþòü ïåðåâàãó âè¿çí³é öåðå-
ìîí³¿. Ìàéæå âñ³ ìîëîäÿòà ¿äóòü

ôîòîãðàôóâàòèñÿ äî ì³ñüêèõ ïàð-
ê³â, ³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü òà ïàíîðàì
ì³ñòà. Íàéóëþáëåí³øèìè äëÿ êè-
¿âñüêèõ ìîëîäÿò º ïàì’ÿòíèê çà-
ñíîâíèêàì Êèºâà â Íàâîäíèöü-
êîìó ïàðêó, Â³÷íèé âîãîíü ó ïàð-
êó Ñëàâè, Ìàð³¿íñüêèé ïàðê, ì³ñ-
òîê çàêîõàíèõ ó Ì³ñüêîìó ïàðêó.
Íàø ïðîåêò ïåðåäáà÷àº ñòâîðåí-
íÿ ïàðêó — íîâî¿ ëîêàö³¿ äëÿ
ïðîâåäåííÿ â³í÷àíü òà âåñ³ëüíèõ
ôîòîñåñ³é. Ó ïàðêó Ìîëîäÿò ïëà-
íóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè àëüòàíêè,
ì³ñò ÷åðåç îçåðî, äåêîðàòèâíèé
âîäîñïàä, ôîíòàíè, êðàñèâ³ ãàçî-
íè äëÿ ï³êí³ê³â, àâ³àð³¿ ç äåêîðà-
òèâíèìè ïòàõàìè, êàïëè÷êó äëÿ
â³í÷àííÿ, âåñ³ëüí³ àðêè, ÿê³ ìîæ-
íà ïðèêðàøàòè êâ³òàìè, çîíó äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ãîñòåé, àðõ³òåêòóðí³
êîìïîçèö³¿, ñàäîâî-ïàðêîâ³ òåìà-
òè÷í³ ñêóëüïòóðè, òåìàòè÷í³
êëóìáè ç êâ³òàìè á³ëîãî êîëüîðó,
ðîçàð³¿, êîìïîçèö³¿ ç äåêîðàòèâ-
íèõ äåðåâ, ñïåö³àëüí³ ëàâè, óðíè
äëÿ ñì³òòÿ òà ë³õòàð³. Ïàðê ìàº
áóòè äóæå êðàñèâèì ³ êîìôîðò-
íèì, áî âåñ³ëëÿ — öå òà ïîä³ÿ, ùî
ìàº çàïàì’ÿòàòèñÿ íà âñå æèòòÿ ³
äàðóâàòè ëèøå ïðèºìí³ ñïîãàäè.

— Äîñâ³ä ÿêèõ äåðæàâ çàñòîñî-
âóâàòèìåòå â ðîáîò³ òà âèâ÷àòèìå-
òå?

— Ç áàãàòüîõ ïðîåêò³â ìè âè-
â÷àºìî ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä, îò,
íàïðèêëàä, àíòèâàíäàëüíà àêö³ÿ
"Íå ëàìàé ñâ³é ä³ì" òîìó ï³äòâåð-
äæåííÿ. Ìè áà÷èìî, ÿê äáàéëè-
âî ñòàâëÿòüñÿ äî ïàðê³â ó ªâðî-
ï³, ³ ùî â³äáóâàºòüñÿ â íàñ, òîæ
íàìàãàºìîñÿ ïðèùåïèòè êèÿíàì
êóëüòóðó ïîâåä³íêè â ïàðêàõ òà
ñêâåðàõ.

— ßêó òåõí³êó â öüîìó ðîö³ ïëà-
íóº ïðèäáàòè "Êè¿âçåëåíáóä"?

— Óñå çàëåæèòü â³ä òèõ êîøò³â,
ùî áóäóòü çàêëàäåí³ â ì³ñüêîìó
áþäæåò³. Íà ÷àñ³ çàêóï³âëÿ äî-
ðîæí³õ ïèëîñîñ³â, êóëüòèâàòîð³â,
ãàçîíîêîñàðîê, áåíçîïèë, âèñî-
òîð³ç³â, òðèìåð³â, òðàêòîð³â, ïî-
ëèâíî-ìèþ÷èõ ìàøèí.

— Ì³ñòî àêòèâíî ãîòóºòüñÿ äî
ªâðî-2012. ßê äîëó÷àºòüñÿ "Êè¿â-
çåëåíáóä"?

— Ìè ïëàíóºìî ñòâîðåííÿ ìó-
í³öèïàëüíèõ ôîíòàí³â ó òàêèõ
ïàðêàõ ì³ñòà, ÿê ïàðêè ³ìåí³
Ïóøê³íà, ³ìåí³ Øåâ÷åíêà â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³, ïàðê ÊÏ² â
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³, ñêâåð íà
âóëèö³ Ìàðøàëà Òèìîøåíêà â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ³ ïàðê "Ïî-
çíÿêè" â Äàðíèöüêîìó. Òàêîæ ó
çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ªâðî-2012
çìîíòóºìî ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷è-
êè â ïàðêàõ Äðóæáè íàðîä³â òà
"Â³äðàäíèé", ó Ã³äðîïàðêó. Ó ïàð-
êàõ "Ïåðåìîãà" òà "²íòåðíàö³î-
íàëüíèé" âë³òêó â³äêðèºìî òåí³ñ-
í³ êîðòè. Êîðèñíèì äëÿ çäîðîâ'ÿ
êèÿí ïðîåêòîì "Êè¿âçåëåíáóäó"
òàêîæ ñòàíóòü âåëîñèïåäí³ ìàðø-
ðóòè â ïàðêàõ. Ïëàíóºòüñÿ ïðî-
êëàñòè ¿õ ó Ïóù³-Âîäèö³, ïàðêó
Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, â ñêâåð³ á³-
ëÿ îçåðà Â³ðà.

— ×è ç'ÿâëÿòüñÿ íîâ³ çåëåí³ çî-
íè, ì³ñöÿ äëÿ ï³êí³ê³â?

— Òàê. Íèí³ âæå ôóíêö³îíóº
ïåðøèé áóôåðíèé ïàðê ³ç ï³ê-
í³ê-çîíîþ íà Âèíîãðàäàð³. Õî÷ó
ïîÿñíèòè, ùî áóôåðíèé ïàðê —
öå âïîðÿäêîâàíà ÷àñòèíà òåðèòî-
ð³¿ ë³ñó á³ëÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó,
ðîçòàøîâàíà íà êîðäîí³ ì³ñòà ç
ë³ñîì. Òàê³ òåðèòîð³¿ ìè õî÷åìî
ïåðåòâîðèòè ó êîìïëåêñè äëÿ
ÿê³ñíîãî â³äïî÷èíêó êèÿí. Ãî-
ëîâíå ïðèçíà÷åííÿ áóôåðíèõ
ïàðê³â — òóðèçì ó âèõ³äí³ äí³,
åêñêóðñ³¿ òà ïðîãóëÿíêè. Íà òå-
ðèòîð³ÿõ, îêð³ì ï³êí³êîâèõ çîí,
áóäóòü ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè,
âîäí³ ñòàíö³¿, çàêëàäè ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Çàçâè÷àé
ïëîùà áóôåðíîãî ïàðêó ñòàíî-
âèòü 5 ãåêòàð³â ³ á³ëüøå. Íà ñüî-
ãîäí³ º ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
ïðî ñòâîðåííÿ 18 òàêèõ çîí.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âîíè ç'ÿâ-
ëÿòüñÿ ó ïàðêàõ â³äïî÷èíêó "Á³-
ëè÷³", "Ñâÿòîøèí", "Ìèð", "Êà-
òåðèí³âêà", "Õàðê³âñüêèé". Ô³-
íàíñóâàííÿ öüîãî ïðîåêòó áóäå
çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî
ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêîãî áþäæåòó

Спіл вався Віталій КУРІННИЙ,
"Хрещати "

Àëåÿ äëÿ 
íàñòóïíèê³â
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà âèïóñêíèêè Ô³íàíñîâî-ïðàâîâîãî êîëåäæó Êè¿âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çàïðîâàäèëè â ì³ñ-
ò³ íîâó òðàäèö³þ. Íà çíàê ïîäÿêè çà ÿê³ñíå íàâ÷àííÿ á³ëÿ ñâîãî çà-
êëàäó íà âóëèö³ Ï³òåðñüê³é, 5 âîíè âèñàäèëè àëåþ ìîëîäèõ äåðåâ. Äî
àêö³¿ äîëó÷èëèñÿ âñ³ ôàêóëüòåòè. Ñòóäåíòè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ¿õ íà-
ñòóïíèêè íå ëèøå äîãëÿäàòèìóòü íîâîñòâîðåíó àëåþ, à é ïðîäîâæàòü
ñàìó òðàäèö³þ.

Àêö³þ ï³äòðèìàëà é ì³ñüêà âëàäà. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð
Äîáðóöüêèé ââàæàº, ùî òàê³ "ïîäÿêè" çà íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ âèñëî-
âëþâàòè ñòóäåíòè âñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³. "Ìè çðîáèìî âñå
ìîæëèâå, àáè ìîëîä³ àëå¿ çàïîëîíèëè ì³ñòî. Äî òîãî æ, ÿêùî ñòóäåí-
òè ñàäæàòèìóòü äåðåâà, òî âîíè íå äîçâîëÿòü ñâî¿ì îäíîêóðñíèêàì
íèùèòè íàñàäæåíå. Äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî òàêèì ÷èíîì ³í³ö³àòèâà
äîïîìîæå áîðîòèñÿ ç âàíäàë³çìîì ó ïàðêàõ ñòîëèö³",— ñêàçàâ â³í.

Íàãàäàºìî, ùî öüîãî ðîêó ó ñòîëèö³ ç'ÿâèòüñÿ 15 òèñÿ÷ íîâèõ äå-
ðåâ òà 25 òèñÿ÷ êóù³â
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Îñòàíí³ ïðèãîòóâàííÿ
Ðàéîíè çàê³í÷óþòü áëàãîóñòð³é äî Äíÿ Ïåðåìîãè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столичні райони посилено
за інч ють при от вання
до свят вання 65-ої річ-
ниці Перемо и Вели ій
Вітчизняній війні. О рім
низ и рочистих захо-
дів — онцертів, парадів,
від риття пам'ятни ів, —
ромадсь ість та ом -
нальни и очищають від
сміття та облаштов ють
території районів. Зо ре-
ма Печерсь ом наво-
дять лад пар Вічної
слави, на території Мемо-
ріально о омпле с "М -
зей Вели ої Вітчизняної
війни 1941—1945 ро ів".
У Подільсь ом районі ви-
садж ють дерева, ремон-
т ють лави та онтейнери
для сміття, дитячі та
спортивні майданчи и. А
в Солом'янсь ом та Го-
лосіївсь ом районах ре-
монт ють та реставр ють
пам'ятни и, обеліс и,
впоряд ов ють території
війсь ових ладовищ і
мо или ветеранів війни.

Кожед ба
ві овічать бронзі
Íàéãîëîâí³ø³ çàõîäè, ïðèóðî-

÷åí³ Äíþ Ïåðåìîãè, â³äáóäóòüñÿ
â öåíòð³ ñòîëèö³. Çîêðåìà ïàðàä
9 Òðàâíÿ íà Õðåùàòèêó. Òîãî ñà-
ìîãî äíÿ íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é
â³äêðèþòü îíîâëåíèé êâ³òêîâèé
ãîäèííèê.

Ñâÿòêóâàííÿ ðîçïî÷íåòüñÿ âæå
7 òðàâíÿ. Â ïàðêó Â³÷íî¿ ñëàâè
â³äêðèþòü ïàì’ÿòíèê òðè÷³ Ãåðîþ

Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ²âàíó Êîæå-
äóáó. Òèì ñàìèì ó ì³ñò³ çàêëàäóòü
àëåþ ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè. ×åðåç öå â³äïîâ³äàëüíå çàâ-
äàííÿ, çîêðåìà ç íàâåäåííÿ ëàäó,
ïîêëàäåíî íà êîìóíàëüíèê³â Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ
Âàëåð³é Ñàíäðàöüêèé, íàðàç³ ðî-
áîòè ç áëàãîóñòðîþ, ñàí³òàðíî¿
î÷èñòêè òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³é
òðèâàþòü ùîäåííî. “Íàñàìïåðåä
ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ñâÿòêîâèõ
çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 65-é ð³÷íè-
ö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿ-
í³é â³éí³, ðàéîííå êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî ðåìîíòóº ãðàí³òí³
ñõîäè á³ëÿ âõîäó äî ïàðêó Â³÷íî¿

ñëàâè,— çàçíà÷èâ â³í.— À ùå
ðåñòàâðóþòü ï³äï³ðíó ñò³íó íà òå-
ðèòîð³¿ òà ãðàí³òí³ ïëèòè Ìåìî-
ð³àëüíîãî êîìïëåêñó “Ìóçåé Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—
1945 ðîê³â”.

Â³í äîäàâ, ùî îêð³ì öüîãî, ì³ñ-
öåâ³ êîìóíàëüíèêè îíîâëþâàòè-
ìóòü àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ
ïëîù òà ïðî¿çä³â íà òåðèòîð³¿ ìå-
ìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó. Ïàí Ñàí-
äðàöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ðîáîòè
ç î÷èùåííÿ òà îáëàøòóâàííÿ òå-
ðèòîð³é òðèâàòèìóòü é â ³íøèõ
êóòî÷êàõ ðàéîíó. Çîêðåìà â 7 ïàð-
êàõ (Õðåùàòîìó, Ì³ñüêîìó ñàäó,
Ìàð³¿íñüêîìó, Â³÷íî¿ ñëàâè, ïàð-
êó “Àñêîëüäîâà ìîãèëà”, Ïå÷åð-
ñüêîìó, Íàâîäíèöüêîìó), 5 ñêâå-
ðàõ (íà âóëèöÿõ Çàíüêîâåöüêî¿,
Õðåùàòèêó, ó ïðîâóëêó Ìóçåéíî-
ìó, Öèòàäåëüí³é òà Ãîðîäåöüêî-
ãî). À ùå íå òåðèòîð³ÿõ ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-
ð³ÿõ. “Íàâåäåííþ ëàäó çíà÷íî
ñïðèÿëè é òðè ñóáîòíèêè, ÿê³ â³ä-
áóëèñÿ çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ïå÷å-
ðÿí,— ñêàçàâ â³í.— Çàãàëîì ó öèõ
çàõîäàõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 20 òè-
ñÿ÷ ìåøêàíö³â ðàéîíó”.

Поділ з стріне
ветеранів чистотою

Íå ìåíø íàñè÷åíîþ áóäå ñâÿò-
êîâà ïðîãðàìà ³ â Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³. Òóò äëÿ âåòåðàí³â
â³éíè ïëàíóþòü ïðîâåñòè âëàñ-
íèé ïàðàä Ïåðåìîãè. Ùîäî íà-
âåäåííÿ áëàãîóñòðîþ, òî, çà ñëî-
âàìè î÷³ëüíèêà ðàéîíó ªâãåíà
Ðîìàíåíêà, ç öèì ïðîáëåì íå âè-
íèêàº. Äî ðîáîòè äîëó÷èëèñÿ
ìåøêàíö³ ðàéîíó, êîìóíàëüíè-
êè, ÷èíîâíèêè ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, äåïóòàòè ðàéðàäè. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íàéìàñøòàáí³øèìè
çàõîäàìè ñòàëè âñåóêðà¿íñüê³ äí³
ç áëàãîóñòðîþ, âëàøòîâàí³ çà ³í³-
ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Ó
ö³ äí³ áóëî ç³áðàíî 83 êóá. ì òâåð-
äèõ ïîáóòîâèõ òà âåëèêîãàáàðèò-
íèõ â³äõîä³â, âèñàäæåíî ê³ëüêà
äåñÿòê³â äåðåâ, ïðèáðàíî òåðèòî-
ð³¿ á³ëÿ íàâ÷àëüíèõ òà ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â, âñòàíîâëåíî, â³äðåìîí-
òîâàíî òà ïîôàðáîâàíî äèòÿ÷³
ìàéäàí÷èêè, ëàâè äëÿ â³äïî÷èí-
êó, êîíòåéíåðè äëÿ ñì³òòÿ, ðàçîì
ìàéæå 70 îá’ºêò³â. Â³äíîâëåíî

ïðèáëèçíî 1200 êâ. ì ãàçîí³â òà
çàâåçåíî ìàéæå 30 òîíí ï³ñêó íà
äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè.

Îêð³ì öüîãî, ôàõ³âö³ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ ³ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, òîðãîâåëüíèõ îðãàí³çàö³é
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ïðèáðàëè
ìàéæå 30 ãåêòàð³â çåëåíèõ çîí íà
Âèíîãðàäàð³, çîêðåìà íàâêîëî
îçåðà Ñèíº, à òàêîæ 1,5 ê³ëîìåò-
ðà éîãî áåðåãîâî¿ òåðèòîð³¿.

Солом’янці
впоряд ов ють
війсь ові ладовища
та братсь і мо или

Îêð³ì ñâÿòêîâèõ, ÷èìàëî çàõî-
ä³â ³ç íàâåäåííÿì ëàäó äî 9 Òðàâ-
íÿ ïåðåäáà÷åíî â Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³. Ëåâîâó ÷àñòêó ³ç çà-
ïëàíîâàíîãî âæå âäàëîñÿ ðåàë³çó-
âàòè. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëî-
ì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèì Øêóðî,
â êîíòåêñò³ ï³äãîòîâêè äî 65-î¿
ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò-

÷èçíÿí³é â³éíè çä³éñíåíî ïåðå-
â³ðêó ñòàíó çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòîê
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

“Òàê, ñòàíîì íà 26 êâ³òíÿ âïî-
ðÿäêîâàíî 10 ïàì’ÿòíèê³â, 19 ìå-
ìîð³àëüíèõ äîøîê, 7 ïàì’ÿòíèõ
çíàê³â, ìåìîð³àëè â ì³êðîðàéîí³
Æóëÿíè òà íà Ñîëîì’ÿíñüêîìó
êëàäîâèù³, — ïîâ³äîìèâ â³í. —
Îêð³ì öüîãî, ïðèáðàíî íà â³éñü-
êîâèõ êëàäîâèùàõ, áðàòñüêèõ
ìîãèëàõ òà ³íø³õ ñïîðóäàõ, ùî
óâ³÷íþþòü ïàì’ÿòü ïðî Ïåðåìî-
ãó â íàøîìó ðàéîí³”. Â³í äîäàâ,
ùî íàâåäåííþ ëàäó â ðàéîí³
ñïðèÿëè òðè ñóáîòíèêè òà âåñ-
íÿíèé äâîì³ñÿ÷íèê ³ç áëàãîóñò-
ðîþ òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè òåðè-
òîð³é. Çà éîãî ñëîâàìè, çà êîø-
òè ç ðàéîííîãî áþäæåòó êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-
ìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó áóëî äîäàòêî-
âî âèä³ëåíî 69,4 òèñ. ãðí. Êîø-
òè ñïðÿìóâàëè íà îçåëåíåííÿ
ïàðê³â, ñêâåð³â.

“Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü
ì³ñöÿì ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî-
ðàéîííèõ çàõîä³â ³ç íàãîäè â³ä-
çíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè,— çàçíà-
÷èâ ïàí Øêóðî.— Íàñàìïåðåä
ïàðêó ³ìåí³ Îñòðîâñüêîãî, Ïîâ³-
òðîôëîòñüêîìó ïðîñïåêòó, Ñîëî-
ì’ÿíñüê³é ïëîù³”.

Пам’ятни и
визволителям
Чапаєв и
та Пиро ово о
відремонт ють

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òàêîæ
÷èìàëî çðîáèëè, àáè ï³äãîòóâàòè
òåðèòîð³¿ äî 9 Òðàâíÿ. ßê ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ÐÄÀ Îëåêñàíäð Íåçíàë, öèìè
äíÿìè êîìóíàëüíèêè âïîðÿäêî-
âóþòü ìîãèëè ïîõîâàíü çàãèáëèõ
âî¿í³â, ïàì’ÿòíèêè òà ïàì’ÿòí³
çíàêè, ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿
ðàéîíó. “Çîêðåìà â³äðåìîíòîâà-
íî òà ðåñòàâðîâàíî ñòåëó â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ïàðêó, ïàì’ÿòíèêè â
ñåëèùàõ Ïèðîãîâå òà ×àïàºâö³,—
ñêàçàâ â³í.— À ùå — ìåìîð³àëü-
íèé êîìïëåêñ ó÷àñíèêàì îáîðî-
íè Êèºâà, ìåìîð³àëüíèé êîì-
ïëåêñ ó Êîí÷³-Çàñï³ òà ì³ñöÿ ïî-
õîâàíü âåòåðàí³â â³éíè íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³”

Для пам`ятни а Іван Кожед б пар Слави же залили постамент,
поряд ремонт ють сходи біля обеліс а Невідомом солдат

Робітни и монт ють віт овий одинни ви ляді ордена з еор іївсь ою стріч ою, я ий стане о расою центр міста
під час свят
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про питання оренди комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 336�1/1392 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішен�
ня Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, а також вра�
ховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 27.02.09 № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішень Київської міської ради згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та на виконавчий

орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київради

від 23 квітня 2009 року № 336!1/1392

Перелік 
змін до рішень Київради з питань оренди комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
1. Внести зміни до рішення Київради від 18.12.08 № 861/861 “Про питання оренди об’єктів права комунальної власно!

сті територіальної громади міста Києва” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради), а саме: позицію 5
додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

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

5 ПРОКУРАТУРА
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
М.КИЄВА
Форма власності - державна
Форма фінанс вання -
бюджетна

ДОВНАР-
ЗАПОЛЬСЬКОГО, № 5
ЛІТ.А
Шевчен івсь ий район,
НБ -2- поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, в.м - 1273.90

БЮДЖЕТНІ
УСТАНОВИ
1,2 поверхи
Площа, в.м -
754.90

У межах
витрат на
тримання

2 ро и
364
дні

По одити

5 ПРОКУРАТУРА МІСТА
КИЄВА
Форма власності -
державна
Форма фінанс вання
-бюджетна

ДОВНАР-
ЗАПОЛЬСЬКОГО, № 5
ЛІТ.А
Шевчен івсь ий район,
НБ -2- поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, в.м - 1273.90

БЮДЖЕТНІ
УСТАНОВИ
(Про рат ра
Шевчен івсь о о
район ) 2 поверх
Площа, в.м -
754.90

межах
витрат на
тримання

2 ро и
364
дні

По одити

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 437/1493 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин!
ків, господарських будівель і споруд у Подільському райо!
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ!

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що!
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по!
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц!
тва питання оформлення дозвільної та проектно!кошторис!
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави!
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши!
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради
від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при!

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе!
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста!
новлення їх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до!
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від

15.04.2004 № 185!1/1395 “Про приватизацію земельних ді!
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос!
подарських будівель і споруд” у сто тридцять п’ятій пози!
ції:

— у п’ятій графі виключити слова “Пилиневич Олександр
Сергійович”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “0,065”;
— у восьмій графі виключити слова “передається у спіль!

ну часткову власність”.
4.2. Четверту позицію на дванадцятій сторінці розпоря!

дження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98
№ 215 “Про передачу у приватну власність земельних діля!
нок для будівництва та обслуговування жилих будинків і гос!
подарських будівель” визнати такою, що втратила чинність.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.2005 № 567!1/3143 “Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва і обслуговування жилих будин!
ків, господарських будівель і споруд” у п’ятій графі сім!
десят першої позиції слова “Сергієнко Михайло Олексан!
дрович” замінити словами “Яцухно Галина Михайлівна”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель 
і споруд у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 438/1494 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земель!
ні ділянки для будівництва та обслуговування житлових бу!
динків, господарських будівель і споруд у Подільському
районі м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра!
їни.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ!
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що!
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок
в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що
посвідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц!
тва питання оформлення дозвільної та проектно!кошто!
рисної документації вирішувати в порядку, визначеному
правилами забудови м. Києва, а питання пайової участі
вирішити до початку будівництва відповідно до рішення
Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста
Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути

припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе!
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста!
новлення їх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помил!
ками внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.11.2007 № 1192/4025 “Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлових бу!
динків, господарських будівель і споруд у Подільському
районі м. Києва” у четвертій позиції:

— у сьомій графі цифри “0,09” замінити цифрами
“0,045”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
09.09.99 № 6/508 “Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування жилих бу!
динків і господарських будівель” у п’ятдесят восьмій пози!
ції:

— у п’ятій графі слова “Даниленко Євгенія Іванівна” за!
мінити словами “Жижко Тетяна Вікторівна”;

— у восьмій графі виключити слово “приватну”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.98 № 65 “Про передачу громадянам у приватну влас!
ність земельних ділянок для будівництва та обслуговуван!
ня жилих будинків і господарських будівель” на п’ятдесят
шостій сторінці у четвертій позиції знизу:

— у четвертій графі цифри “0,0931” замінити цифрами
та словами:

“1/2 від 0,0931
1/2 від 0,0931”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом

“часткову”.
4.4. У додатку до розпорядження Київської міської дер!

жавної адміністрації від 05.02.98 № 216 “Про передачу гро!
мадянам у приватну власність земельних ділянок для бу!
дівництва та обслуговування жилих будинків і господар!
ських будівель” на тринадцятій сторінці у дванадцятій по!
зиції:

— у четвертій графі цифри “0,0498” замінити цифрами
та словами:

“1/2 від 0,0498
1/2 від 0,0498”;
— у п’ятій графі слово “приватну” замінити словом “част!

кову”.
4.5. У додатку до рішення Київської міської ради від

12.02.2004 № 49/1259 “Про приватизацію земельних ділянок
для будівництва та обслуговування жилих будинків, господар!
ських будівель і споруд” у двісті вісімдесят шостій позиції:

— у сьомій графі цифри та слова “31/100 від 0,1” за!
мінити цифрами та словами “3/100 від 0,1”.

4.6. Шосту позицію додатка до рішення Київської місь!
кої ради від 08.11.2007 № 1192/4025 “Про приватизацію
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жит!
лових будинків, господарських будівель і споруд у Поділь!
ському районі м. Києва” визнати такою, що втратила чин!
ність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 443/1499 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин!
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра!
їни.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ!
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що!
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по!
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но!
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про!
ектно!кошторисної документації вирішувати в порядку, ви!
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо!

вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі!
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при!

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе!
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста!
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ОВНИ
Не робіть став на др зів. Шлях товари-

сь их стос н ів стелено спо сами, що мо-
же вас роз’єднати та посварити. У розпач не
впадайте, тримайтеся м жньо, життя триває.
Зате пощастить оханні та рошах. Матері-
альна сфера “роз вітне” завдя и професій-
ним навич ам. Можна розв’яз вати домашні
проблеми за рах но сл жбових повноважень.

ТЕЛЬЦІ
Кар’єрний небосхил в рито т маном не-

об’є тивності. Серйозно поставтеся до про-
фесійних обов’яз ів. Швидше за все ерів-
ництво вводить вас в оман . Том варто на-
дол жити знання, дос онало вивчити справ ,
я ою займаєтеся. Від вас вима ають либо-
их пра тичних знань роботі. Таємні воро-
и переб вають під рідним дахом.

БЛИЗНЯТА
Мандр ватимете таємними лабіринтами

сво о вн трішньо о світ , від риваючи чима-
ло ці аво о, я ий донині б в за ритим. З’яс -
ється, що ви переб вали в ілюзіях щодо лю-
дей, я их ідеаліз вали. На роботі все ч дово.
Фахове реноме бездо анне. Ви он йте взя-
ті та дор чені зобов’язання — і все в житті
йтиме я по масл .

РАКИ
Уни айте товариства незнайомих людей.

До тих, хто набивається до вас др зі, вар-
то придивитися. Не поспішайте з виснов а-
ми під впливом емоцій або надзвичайних си-
т ацій. Веселе застілля в е зотичній, нетра-

диційній обстановці зробить ваше існ вання
різноманітнішим і ці авішим лише в том ви-
пад , я що ви твердо впевнені в своїй без-
пеці. Роз м і серце мають діяти в нісон. А
вперте відстоювання власних позицій — це
бло вання щасливих шансів долі.

ЛЕВИ
Тиждень ризовий, обставини розіпн ть вас

не хресті. Дім, робота, шлюбні стос н и, осо-
бисті амбіції — з та им возом проблем по-
ратися важ о, але треба, пересидіти в схо-
ванці не сподівайтеся! Том , оли дов ола
розпочнеться незроз мілий войовничий а-
ламб р, знайте — ніхто в цьом , о рім вас,
не винен.

ДІВИ
Сл жбова сфера — ось місце, де роз ор-

татим ться події армічно о хара тер . Т т все
непро нозовано, намічаються адрові ротації.
Том тримайтеся від спонтанних ро ів, не
піддавайтеся на прово аційні с тич и з оле-
ами, роботодавцями. Ділова оманда — це
святе, вона послана в цьом році вам Бо ом.

ТЕРЕЗИ
Ваш ідеалізм є рожевою ілюзією, що за ро-

ж є розсипатися і ин ти вас ям відчаю за

та ий нищівний самообман. Це наслідо на-
ромаджених армічних помило . Тож пожи-
найте те, що засл жили, можливо, це зм сить
вас на ле оважних інтриж ах поставити
хрест і поверн тися до сім’ї. Дбайте про ро-
динний доброб т, добросовісно працюйте, а
запаморочливі ар’єрні амбіції проженіть еть.

СКОРПІОНИ
Ви на сентиментальній хвилі. Тож, я що д -

же заці авлять сімейні таємниці, за ад и на-
ціональної історії або роїтим ться в пам’яті
власні спо ади, нама айтеся не за острюва-
ти ва и на не ативних аспе тах. Оцін а є
с б’є тивною. Є ризи стати мимовільною
жертвою своїх або ч жих фантазій, потрапи-
ти в неприємні сит ації. Всевишній тримає
р над вами, і йо о сюрпризи є до азами
цієї опі и.

СТРІЛЬЦІ
Хаотичність ваш воро ! Бажано не відво-

лі атися на спонтанні ділові поїзд и, пере о-
вори, а та ож б дь-я і офіційні заходи. Я -
що вони не сплановані заздале ідь, від них,
швидше за все, не б де нія о о тол . В до-
розі вас очі ватим ть неприємні містичні
збі и, том не заводьте стос н и з першим
з стрічним. Залюб и співпрацюйте з дав-

ньою діловою омандою, я ій довіряєте (там
вас цін ють та поважають), тоді заробите
рошей.

КОЗОРОГИ
Райд жні мрії про щасливе майб тнє в сер-

дечних справах ризи ють оберн тися роз-
чар ванням. Одна це не повинно штовхн -
ти вас на стезю інертності. Не артайте до-
лю, а м жньо сприйміть цей армічний іспит.
Незабаром вінчаєте себе лаврами взаєм-
но о охання, зміцнивши розхитаний шлюб
д шевним теплом.

ВОДОЛІЇ
Головні події сфо с ються в рідних стінах.

Ризи з аньбитися, наробити д рниць та пі-
дірвати імідж дбайливо о сім’янина, толе-
рантно о шлюбно о партнера д же вели ий.
Девіз “не спо шай” має проходити червоною
нит ою через ваше б ття. Нама айтеся роби-
ти важливі справи в тиші се ретності, не роз-
олош ючи зад мів та сл жбових таємниць.

РИБИ
Приваблюєте п блі своєю яс равою ха-

ризмою. Одна , спіл ючись з людьми, філь-
тр йте отриман інформацію, іна ше ризи -
єте стати “зіпсованим телефоном”, транслю-
ючи пліт и в нав олишній простір. Усе має
властивість матеріаліз ватися. Робітни ам
масмедійної сфери, ре ламодавцям, політи-
ам особливе застереження. Не встрявайте
в л арні інтри и, бо на личете лихо

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (2—9 òðàâíÿ)

²ãîð ÏÎÍÀÌÀÐ×ÓÊ:

“Áàéäóæèõ ó ìîºìó ìóçå¿ íå áóâàº”

— Ó ÷îìó îñîáëèâ³ñòü êîëåêö³¿?
— Òóò óñå â îäíîìó åêçåìïëÿð³.

²êîíè ïîòðÿñàþòü ñâîºþ íåâòðèì-
íîþ äåêîðàòèâí³ñòþ é äîõ³äëèâ³ñ-
òþ õóäîæíüî¿ ìîâè. Âîíè âèøó-
êàí³ çà ïðîäóìàí³ñòþ õóäîæí³õ
ïðèéîì³â, â³äð³çíÿþòüñÿ ñâ³òëî-
íîñê³ñòþ æèâîïèñó, ÷³òê³ñòþ ìà-
ëþíêà, ëàêîí³÷í³ñòþ. Âîíè òîðêà-
þòü çà æèâå, çìóøóþòü çàäóìàòè-
ñÿ, äèâóþòü áåçïîñåðåäí³ñòþ, åìî-
ö³éíîþ íàïîâíåí³ñòþ ñòèëþ òðàê-
òóâàííÿ êîìïîçèö³é ÷èñëåííèõ
ñþæåò³â.

Ïàì’ÿòàþ ïåðøîãî â³äâ³äóâà÷à
ìóçåþ, ïðîôåñîðà ç Æåíåâè. Â³í
ïðîñòî î÷ìàí³â â³ä ïîáà÷åíîãî.
Éòè éîìó íå õîò³ëîñÿ, àëå, ìàáóòü,
â³ëüíîãî ÷àñó áóëî îáìàëü. ² â³í,
âèñëîâèâøè ñâî¿ åìîö³¿ â Êíèç³
â³äãóê³â, ñêàçàâ: “ß ùå ïîâåðíó-
ñÿ!”. ² ñïðàâä³ ïîâåðíóâñÿ. Áàãàòî
õòî á³ëÿ ³êîí ïðîñòî ïëà÷óòü ñë³çü-
ìè î÷èùåííÿ.

— Áàéäóæèõ áàãàòî?
— Áàéäóæèõ ó ìîºìó ìóçå¿ íå

áóâàº. Òóò ïðîñòî íåìîæëèâî äè-
âèòèñÿ íà âñå ç õîëîäíèìè ñåðöåì
³ äóøåþ. Ó íàñ ó ãîñòÿõ ïîáóâàëè
âæå ëþäè ç 50 êðà¿í. Ëþäìèëà
Êó÷ìà, Êàòåðèíà Þùåíêî ïðèâî-
äèëè ñþäè äðóæèí ïðåçèäåíò³â, ÿê³
â³äâ³äóâàëè Óêðà¿íó, ïðåì’ºð³â, ¿õ-
íþ ñâèòó. ² äëÿ êîæíîãî ç íèõ ïî-
áà÷åíå áóëî øîêîì.

— ßê äîâãî âè çàéìàºòåñÿ çáè-
ðàííÿì ³êîíîãðàô³÷íèõ äîáóòê³â?

— Ç òîãî ñàìîãî ìîìåíòó, êîëè
êîëåêö³îíóâàííÿ ³êîíîïèñó ïåðå-
ñòàëî áóòè îá’ºêòîì ³äåîëîã³÷íîãî

ïðîòèñòîÿííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè,
êîëè ³êîíó ñó÷àñí³ ìèñòåöòâîçíàâ-
ö³ ïåðåâåëè ç ðîçðÿäó ìàëîõóäîæ-
í³õ âèðîá³â ó ïîâíîö³ííå ÿâèùå
ìèñòåöòâà. À òî÷í³øå — â äåâ’ÿ-
íîñò³ ðîêè.

— ßêó ìåòó ñòàâèëè, ñòâîðþþ÷è
öåé ìóçåé?

— ß çàâæäè ïðàãíóâ áóòè êîðèñ-
íèì ëþäÿì ³ ñâî¿é êðà¿í³. Ìð³ÿâ
ñòâîðèòè íåçð³âíÿííèé í³ ç ÷èì
ìóçåé, ùîá ï³äíÿòè ³ì³äæ óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó ³ éîãî äåðæàâè,
çãóðòóâàòè íàö³þ, ïîêàçàòè ñâ³òó
¿¿ äóõîâí³ñòü, õòî âîíà º íàñïðàâ-
ä³. Ìåí³ õîò³ëîñÿ ïîâåðíóòè íàðî-
äó Óêðà¿íè éîãî äóõîâí³ ö³ííîñò³.
Àëå íåçàáàðîì ðîç÷àðóâàâñÿ, çðî-
çóì³âøè, ùî öå í³êîìó íå ö³êàâî
é íå ïîòð³áíî, êð³ì ìåíå, ïîðè-
íóâ ó äåïðåñ³þ. Ïðèâîäîì ³ ïðè-
÷èíîþ äëÿ öüîãî ñòàâ íåîðäèíàð-
íèé âèïàäîê. Ïðàöþþ÷è â òîé ÷àñ
êàðä³îëîãîì, çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëåí-
íÿ Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³, îáðàíèé ãî-
ëîâîþ ðàäè äâîõòèñÿ÷íîãî òðóäî-
âîãî êîëåêòèâó, çàïðîñèâ óñ³õ êî-
ëåã äî ìóçåþ. Àëå ïðèéøëè îäè-
íèö³: äâîº ÷è òðîº îñ³á. ² ÿ çðîçó-
ì³â: ëþäè ùå íå äîðîñëè äî ðîçó-
ì³ííÿ òàêèõ ðå÷åé. Ïðîöåñ ñòà-
íîâëåííÿ åë³òè íàö³¿ â Óêðà¿í³
ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ.

Àëå öå íå çóïèíèëî ìåíå. Ïå-
ðåãëÿíóâøè ïëàíè, âèð³øèâ ñòà-
òè íà øëÿõ á³çíåñó. Ñïî÷àòêó â
ìåíå áóëî äâà àíòèêâàðíèõ ñàëî-
íè. Ïîò³ì êóïèâ öåé áóäèíîê. Ïå-
ðåïëàíóâàâ éîãî ï³ä ìóçåé, çðî-
áèâ ºâðîðåìîíò. Êîíöåíòðàö³ÿ 330
ñòîë³òòÿìè íàìîëåíèõ ³êîí ó òàêî-

ìó äóõîâíîìó ì³ñö³ (à òóò — Ñâÿ-
òà ãîðà, òóò ïåðåáóâàëè Àíäð³é
Ïåðâîçâàííèé, Ñâÿòèé Âîëîäè-
ìèð) íåñå ïîòóæíó åíåðãåòèêó é
ìîæå ñòàòè äëÿ ëþäåé ñâÿòèì ì³ñ-
öåì, â³äâ³äóþ÷è ÿêå, âîíè ñòà-
âàòèìóòü äóõîâíî áàãàòøèìè. ² îò
ùî âèéøëî.

— ßê³ ³êîíè íàéâàæ÷å çíàéòè é
êóïèòè?

— Ñòàðîäàâí³ ³êîíè Öåíòðàëü-
íî¿ Óêðà¿íè, áî òî áóâ ÷àñ, êîëè
Óêðà¿íà ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ Ðîñ³¿,
êîëè öàð íàêàçóâàâ óñå óêðà¿íñüêå
çíèùóâàòè. Ó ìåíå á³ëüøå ³êîí ³ç
Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè.

— Âàø³ óëþáëåí³ ³êîíè...
— ¯õ áàãàòî. Äîá³ðêà ³êîí —

ñèëüíà, ïî÷èíàþ÷è ç XIV ñòîë³ò-
òÿ. Ôàõ³âö³ êàæóòü, ùî ÿ ç³áðàâ êî-
ëåêö³þ, ÿêî¿ íåìàº íàâ³òü ó Íàö³î-
íàëüíîìó ìóçå¿ Óêðà¿íè. Áàãàòî
³êîí º âåëè÷åçíîþ ð³äê³ñòþ, òîìó
ùî âîíè — ÷óäîòâîðí³. Êîëè Ëþä-
ìèëà Êó÷ìà â³äêðèâàëà ìóçåé, â³-
öå-ïðåì’ºð ³ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü
êàçàâ ¿é: “Ïîïðîñ³òü ²ãîðÿ Òàðà-

ñîâè÷à, ùîá â³í ïîäàðóâàâ Íàö³î-
íàëüíîìó ìóçåþ äâ³ ³êîíè ÕVII
ñòîë³òòÿ”.

— Ïîäàðóâàëè?
— Çâè÷àéíî. Óñüîãî â äåâ’ÿòü

ìóçå¿â Êèºâà ÿ ïîäàðóâàâ ïðèáëèç-
íî 500 åêñïîíàò³â, ÷àñòèíà ç ÿêèõ
º óí³êàëüíîþ. Íàïðèêëàä, ïîðòðåò
Äðàãîìàíîâà äëÿ ìóçåþ Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè. Äëÿ íèõ öå áåçö³ííèé ïîäà-
ðóíîê!

— À âàì ðîáèëè ïîäàðóíêè äëÿ
ìóçåþ?

— Ó 2000 ðîö³ Ïàïà Ðèìñüêèé
Ïàâëî II, ÿêîìó ÿ òåæ ïîäàðóâàâ
äâ³ ³êîíè, çàïðîïîíóâàâ ìåí³ ïî-
çà÷åðãîâî â³äêðèòè âèñòàâêó ó Âà-
òèêàí³ â íàéêðàùèõ ïðèì³ùåííÿõ.
Ââàæàþ öå ïîäàðóíêîì. Àëå ÷åðåç
ñêóï³ñòü ïðåäñòàâíèê³â òîä³øíüî¿
âëàäè öüîãî íå â³äáóëîñÿ, áî âîíè
çàõîò³ëè, ùîá ÿ îïëàòèâ “êîñì³÷-
í³” ñóìè ìèòà.

— À çàðàç ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ íå
ïðèäóìàëà, çà ùî ìîæíà ùå áðàòè
ç âàñ ïîäàòêè?

— Ó 2000 ðîö³ áóëî óõâàëåíî çà-
êîí, çã³äíî ç ÿêèì ÿ ïîâèíåí áóâ
ñïëàòèòè ÏÄÂ çà ³êîíè, ùî ïîäà-
ðóâàâ ó öåðêâè, ìóçå¿. ² ÿ çàðàäè
æàðòó çàïëàòèâ ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Òîä³ öå áóëî 20 òèñÿ÷ äîëàð³â, ³
çáåð³ãàþ äîêóìåíòè, ùîá ïîêàçà-
òè âñþ íèö³ñòü äåðæàâè, ÿêà íå çà-
îõî÷óº ìåöåíàò³â, à ñâî¿ìè ä³ÿìè
âèçíàº ôàêò ¿õíüî¿ íåïîòð³áíîñò³,
õî÷à çà âñ³õ ÷àñ³â ó âñ³õ êðà¿íàõ ìå-
öåíàòàì äàâàëè òèòóëè, çâàííÿ, îð-
äåíè. Ñåðåä ìî¿õ äðóç³â-ìåöåíàò³â
ò³ëüêè ìåí³ îäíîìó ïîùàñòèëî
îäåðæàòè îðäåí ßðîñëàâà Ìóäðî-
ãî 5-ãî ñòóïåíÿ, à ³íøèì Â³êòîð
Þùåíêî íå äàâ, òîìó ùî îäèí ³ç
íèõ — ðîñ³ÿíèí, ³íøèé — ºâðåé.

— Ïàì’ÿòàºòå, ÿêó ³êîíó ïðèäáà-
ëè ïåðøîþ?

— ßê æå íå ïàì’ÿòàòè! “Ïðîðîê
Ñàìó¿ë”. Öå áóëî â Ìîñêâ³ 15 ðî-
ê³â òîìó. Íà áëîøèíîìó ðèíêó.
Âàðò³ñòþ 120 äîëàð³â. Íèí³ ¿¿ ö³-
íà — íå ìåíøå 100 òèñÿ÷ äîëàð³â.

— Òàêà êîëåêö³ÿ áóëà á áàæàíîþ
â ìóçåÿõ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè. ×îìó âè
íå âè¿æäæàºòå ç íåþ, íàïðèêëàä, äî
ªâðîïè, Àìåðèêè?

— Îñü — ïðèêëàä. ² âñå ñòàíå
ÿñíî ÷îìó. Êîëè Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà
â³ääàëà íà ðåñòàâðàö³þ äî Ïîëüù³
ñð³áí³ öàðñüê³ âðàòà ñîáîðó, ùîá
çàâåçòè öå íàö³îíàëüíå íàäáàííÿ
íàçàä â Óêðà¿íó ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿,
óêðà¿íñüê³ ìèòíèêè çàæàäàëè, ùîá
Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà ñïëàòèëà ìèòî â
ðîçì³ð³ 25 â³äñîòê³â âàðòîñò³ ö³º¿
ðåë³êâ³¿.

— Ùî õîò³ëè á ñêàçàòè êèÿíàì?
— Çàïðîøóþ âñ³õ â³äâ³äàòè ìó-

çåé — íå ðîç÷àðóºòåñÿ! ² îñê³ëüêè
ìóçåé ïðèâàòíèé ³ ìàº ìîæëèâ³ñòü
êóïóâàòè ³êîíè ó ñâîþ êîëåêö³þ,
ÿêùî ó âàñ º ðå÷³, ùî ïðåäñòàâëÿ-
þòü õóäîæíþ ö³íí³ñòü ³ âè õî÷åòå
¿õ ïðîäàòè, ìóçåé ó âàñ êóïèòü ¿õ
àáî ï³äêàæå êîìó çàïðîïîíóâàòè,
àäæå ÿ ùå é ãîëîâà ã³ëüä³¿ àíòèêâà-
ð³â Óêðà¿íè

Розмовляла
Людмила ТКАЧЕНКО,

“Хрещати ”

Хвилин 20—30 очі ючи на оле біля фасад раси-
во о б дин , що на в лиці Десятинній, 1, побачила,
що жодна людина з величезно о пото перехожих на-
віть не подивилася на цей фасад, не з пинилася й не
прочитала напис: “М зей “С арби У раїни”. І це попри
те, що наявність ньом раритетних е спонатів просто
шо є. Т т жив ть стародавні раїнсь і і они, зібрані
почесним ромадянином і меценатом Києва, столич-
ним ардіоло ом, енеральним дире тором одно о із
найбільших світі м зеїв і он І орем Понамарч ом.
Про свою оле цію та м зей він розповів “Хрещати ”.
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ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�
“ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ�“ІНТЕРВІДЕО-КИЇВ”�

(ідентифі�аційний��од�22971230)
(надалі�за�те�стом�—�“Товариство”)

повідомляє,�що�23.06.2010�р.�о�17.00�за�адресою:�
У�раїна,�м.�Київ,�в;л.�Дмитрівсь�а,�б;д.�30,�7-ий�поверх,
відб;д;ться�чер@ові�за@альні�збори�а�ціонерів�Товариства�

Порядо��денний�зборів:
1. Затвердження� виснов��� Ревізійної� �омісії,� затвердження� звітів� та� баланс�

Товариства�за�2009�рі�.

2. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�товариства�за�2009�рі�.�

3. Затвердження�основних�напрям�ів�діяльності�Товариства�на�2010�рі�.

4. Про�припинення�Товариства�шляхом�перетворення���товариство�з�обмеженою

відповідальністю.�Про�змін��наймен�вання�Товариства.

5. Про�призначення�!олови�та�членів��омісії�з�припинення�Товариства.

6. Про�порядо��і�стро�и�проведення�припинення�Товариства�шляхом�перетворення.�

7. Про�порядо�,��мови�та�стро�и�обмін��а�цій�Товариства�на�част�и���стат�тном�

�апіталі�товариства�з�обмеженою�відповідальністю,�що�створюється�в�рез�льтаті

перетворення.

8.�Прийняття�рішення�про���ладення�правочинів�на�с�м�,�що�перевищ�є�в�азан�

��стат�ті�Товариства,�та�про�затвердження�раніше���ладених��!од.

Основні�по�азни�и�фінансово-@осподарсь�ої�діяльності�
ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�

“ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ�“ІНТЕРВІДЕО-КИЇВ”�
(тис.�@рн)

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�з�16.30�до�16.50�за�місцем�проведення

зборів.�Для� реєстрації� представни�и� а�ціонерів� повинні� пред’явити� паспорт� та

підтвердження�повноважень�на�представництво�інтересів�а�ціонерів.

Се�ретаріат�Київсь�ої
місь�ої�ради�о@олош;є
�он�;рс�на�заміщення

ва�антних�посад
@оловно@о�спеціаліста�;правлін-
ня� оперативно-аналітичної� ро-
боти� та� забезпечення� дост;п;
та� провідно@о� спеціаліста� ;п-
равління�ор@анізаційно@о�та�до-
�;ментально@о� забезпечення
Київради�(V��ате@орія).

Основні��валіфі�аційні�вимо!и�до

�андидатів� встановлюються

відповідно�до�Поряд���проведення

�он��рс�� на� заміщення� ва�антних

посад� державних� сл�жбовців,� за-

тверджено!о�постановою�Кабінет�

Міністрів� У�раїни� від� 15.02.02�№

169� та� з!ідно� з� Типовими� про-

фесійно-�валіфі�аційними�хара�те-

ристи�ами�посад�державних�сл�ж-

бовців.

Особи,� я�і� відповідають� основ-

ним��валіфі�аційним�вимо!ам,�по-

дають�до��он��рсної��омісії�та�і�до-

��менти:�заяв��на��часть����он��рсі,

в� я�ій� зазначається� про�ознайом-

лення� заявни�а� із� встановленими

за�онодавством�обмеженнями�що-

до�прийняття�на�сл�жб��та�прохо-

дження�сл�жби�в�ор!анах�місцево-

!о�самовряд�вання;�заповнен��осо-

бов�� �арт��� (форма� ІІ-2ДС)� з

відповідними�додат�ами;��опії�до-

��ментів� про� освіт�,� засвідчені� �

встановленом��за�онодавством�по-

ряд��;� �опію� першої� та� др�!ої

сторіно��паспорта�!ромадянина�У�-

раїни,� засвідчені� �адровою� сл�ж-

бою;� відомості� про� доходи� та� зо-

бов’язання�фінансово!о�хара�тер�

щодо�себе�та�членів�своєї�сім’ї�за

2009�рі�;�дві�фото�арт�и�розміром

4x6�см.

Термін�подання�до�;ментів�—
30 �алендарних� днів� від� дня

п�блі�ації�о!олошення�про��он��рс.

Інформація� щодо� �он�ретних

ф�н�ціональних�обов’яз�ів�та��мов

оплати�праці�надається�додат�ово.

До��менти� приймаються� за� ад-

ресою:�01044,�м.�Київ-44,�в�л.�Хре-

щати�,�36,��.�913�(на��он��рс).�Те-

лефон�для�довідо�:�254-11-88.

Заст;пни��місь�о@о�@олови�—
се�ретар�Київради

О.�Дов@ий

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�
“КИЇВТЕЛЕМОНТАЖ”�
(ідентифі�аційний��од�20043891)

(надалі�за�те�стом�—�“Товариство”)
повідомляє,�що�23.06.2010�ро�;�о�15.00

за адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�в;л.�Дмитрівсь�а,�
б;д.�30,�7-ий�поверх,�відб;д;ться�чер@ові�за@альні

збори�а�ціонерів�Товариства�

Порядо��денний�зборів:
1. Затвердження� виснов��� Ревізійної� �омісії,� затвердження� звітів� та� баланс�
Товариства�за�2009�рі�.

2. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�товариства�за�2009�рі�.�
3. Затвердження�основних�напрям�ів�діяльності�Товариства�на�2010�рі�.
4. Про�припинення�Товариства�шляхом�перетворення���товариство�з�обмеженою
відповідальністю.�Про�змін��наймен�вання�Товариства.

5. Про�призначення�!олови�та�членів��омісії�з�припинення�Товариства.
6. Про�порядо��і�стро�и�проведення�припинення�Товариства�шляхом�перетворення.�
7. Про�порядо��та�стро�и�оцін�и�та�ви��п��а�цій�Товариства���а�ціонерів,�я�і�не
!олос�вали�за�прийняття�рішення�про�реор!анізацію.

8. Про�порядо�,��мови�та�стро�и�обмін��а�цій�Товариства�на�част�и���стат�тном�
�апіталі�товариства�з�обмеженою�відповідальністю,�що�створюється�в�рез�льтаті
перетворення.

9.�Прийняття�рішення�про���ладення�правочинів�на�с�м�,�що�перевищ�є�в�азан�
��стат�ті�Товариства,�та�про�затвердження�раніше���ладених��!од.

Основні�по�азни�и�фінансово-@осподарсь�ої�діяльності�
ВАТ�“КИЇВТЕЛЕМОНТАЖ”�(тис.�@рн)

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�з�14.30�до�14.50�за�місцем�проведення
зборів.�Для�реєстрації� представни�и�а�ціонерів�повинні� пред’явити�паспорт� та
підтвердження�повноважень�на�представництво�інтересів�а�ціонерів.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате!орія�2, серія�А,

№ 224315�на� ім’я�С�альсь�о!о�Оле�сандра�Степано-

вича�вважати�недійсним.

Втрачен�� печат��� №8� ПП� “Лі!а-Нова: Крісла,

Стільці, Столи”� (ідентифі�аційний� �од� 24584081)

вважати�недійсною.

ОГОЛОШЕННЯ
про�проведення��он�;рс;�на�право�;�ладання

до@овор;�оренди�державно@о�майна
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
 Інстит�т� теоретичної�фізи�и� ім.�М.�М.

Бо!олюбова�НАН�У�раїни

Телефони,
еле�тронна
адреса:
521-34-62.

Адреса
приміщення:
м.�Київ,�в�л.�Метроло!ічна,�14-Б.

Приміщення
розташовані
в
!оловном"
�орп"сі
інстит"т",

наявні:
 центральне� опалення,� еле�тропостачання,� т�алет,
телефони,�інтернет�—�ремонт��не�потреб�ють.

На
др"!ом"
поверсі
під
розміщення
офіс":

1) Кім.�№�237�площа�66,3�м2.
Вартість�265�200,00�!рн�без�ПДВ.
Стартова�ціна�50,00�!рн/м2/міс.

Умови��он�;рс;:
1. У�ладення� до!овор�� оренди� за� типовим� зраз�ом,

затвердженим�Бюро�Президії� НАН� У�раїни� (розташований
на�сайті);

2. Дотримання�норм�е�спл�атації�приміщень;
3. Страх�вання�майна�на��весь�термін�оренди;
4. Компенсація� витрат� орендодавця� на� оцін��� майна� та

др���вання�о!олошення�про��он��рс.
Перелі�
 до�"ментів,
 що
 надаються
 на
 роз!ляд

�он�"рсної
�омісії:
заява�про��часть����он��рсі;��опії�до��ментів
про� державн�� реєстрацію� �часни�а� �он��рс�;� посвідчені
нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів�(для�юридничних�осіб);
довіреність� представни��� юридичної� особи,� оформлен�
належним� чином� (для� юридичних� осіб);� відомості� про
платоспроможність��часни�а��он��рс�;�зобов’язання��часни�а
�он��рс��щодо� ви�онання� �мов� �он��рс�;� зобов’язання�щодо
своєчасної�сплати�орендної�плати;�довід���про�не�пор�шення
справи�про�бан�р�тство.

До��менти�та�пропозиції�надаються���запечатаних�печат�ою
�часни�а��он��рс���онвертах�з�надписом:�«На��он��рс».

Адреса,�місце�та�час�проведення��он��рс�:�м.�Київ,�в�л.�Метро-
ло!ічна,�14-Б,��ім.�№�222�11�травня�2010�ро���о�10.00.

Кінцевий�термін�прийняття�до��ментів�10�травня�2010�ро��.

ДО�УВАГИ�ЗАТ�«АВМІНВЕСТ»
На�ви�онанні���відділі�державної�ви�онавчої�сл�жби�Солом�’ямсь�о!о�РУЮ���м.�Києві�знаходиться�ви�онавчий�до��мент

№ 11/526,�виданий�04.03.2010�ро���Господарсь�им�с�дом�м.�Києва,�про�виселення�ЗАТ�«АВМ�Інвест»�з�приміщення�за�адресою:
м.�Київ,�в�л.�Солом’янсь�а,�33,�за!альною�площею�346,2��в.�м,�орендовано!о�за�до!овором�від�05.05.2006�ро���№�05/02-06.

Рішення�в�добровільний�термін�не�ви�онано,�рішення�б�де�ви�онано�в�прим�совом��поряд���05.05.2010�ро���о�9.00
в�прис�тності�понятих�за�сприяння�ор!анів�вн�трішніх�справ�з�обов’яз�овим�описом�майна,�з�по�ладенням�понесених
витрат�на�боржни�а.

Відділ�державної�ви�онавчої�сл�жби�Солом’янсь�о!о�РУЮ���місті�Києві.

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

До�;ва@и��ерівни�ів�підприємств,�;станов�та�ор@анізацій!
З!ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер!ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�22.04.2010�№ 415�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер!ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням�!раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���травні�2010�ро�;�становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер@ії�;�місті�Києві�з�;рах;ванням�ПДВ,
я�і�вводяться�в�дію�з�1�травня�2010�ро�;

І��лас
напр;@и
(27,5��В�
і�вище)

Крім�
то@о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ��лас
напр;@и�
(до�

27,5��В)

Крім�
то@о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о!о�еле�трично!о�транспорт�,��оп./�Вт!од
50,92 10,18 61,10 66,85 13,37 80,22

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт!од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до!овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном;�розмірі�за�1��Вт�з!ідно
з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер!ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

!рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за
періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за
періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер@о”

Наймен;вання�по�азни�а�
період�

звітний� попередній�

Усьо!о�а�тивів� 2380 2695

Основні�засоби� 1040 677

Дов!остро�ові�фінансові�інвестиції� - -

Запаси� 75 80

С�марна�дебіторсь�а�забор!ованість� 488 1165

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 776 234

Нерозподілений�приб�то�� -19717 -17728

Власний��апітал� -17717 -15728

Стат�тний��апітал� 2000 2000

Дов!остро�ові�зобов’язання� 17980 14121

Поточні�зобов’язання� 2117 4302

Чистий�приб�то��(збито�)� -1989 -10032

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)� 40000 40000

Кіль�ість� власних� а�цій,� ви��плених� протя!ом

період��(шт.)�
- -

За!альна� с�ма� �оштів,� витрачених� на� ви��п

власних�а�цій�протя!ом�період��
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)� 12 12

Наймен;вання�по�азни�а� період�

звітний� попередній�

Усьо!о�а�тивів� 27944 22626

Основні�засоби� 1567 2259

Дов!остро�ові�фінансові�інвестиції� 14 14

Запаси� - 12

С�марна�дебіторсь�а�забор!ованість� 9260 15841

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 3695 711

Нерозподілений�приб�то�� -130068 -51070

Власний��апітал� -149066 -129904

Стат�тний��апітал� 164 164

Дов!остро�ові�зобов’язання� 133957 129175

Поточні�зобов’язання� 44177 24787

Чистий�приб�то��(збито�)� -19162 -78998

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)� 6�288 6�288

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя!ом�період��(шт.)� - -

За!альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя!ом�період��

- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)� 34 105
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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 715
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Â³éíà ïîäàðóâàëà
ëþáîâ
Ç áî¿â Ãàííà Êîëîì³éöåâà ïîâåðíóëàñÿ 
ç ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³êîì
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Не д мала Ганна Коломій-
цева, що саме страшна
війна подар є їй долю —
охання на все життя. У
1942-м молодий сержант
Березіна (дівоче прізви-
ще) приб ла на місце
призначення 267 шт р-
мов авіаційн дивізію.
Саме там вона з стріла
омандира — майора Лео-
ніда Коломійцева — сво о
майб тньо о чолові а. Ра-
зом же прожили 64 ро-
и.

Òåíä³òíà, ñèìïàòè÷íà 18-ð³÷íà
Ãàííà Êîëîì³éöåâà ó ÷àñè â³éíè
íå ìîãëà çàëèøàòèñÿ îñòîðîíü.
Áåç âàãàíü âîíà ï³øëà äî øêîëè
ðàäèñò³â ³ âæå ó æîâòí³ 42-ãî îò-
ðèìàëà ïðèçíà÷åííÿ ó Äðóãó ïî-
â³òðÿíó àðì³þ. Ãîòóâàëèñÿ äî
Ñòàë³íãðàäñüêî¿ áèòâè. ×åðåç ì³-
ñÿöü-äâà òóò áóäå ñïðàâæíº ïåê-
ëî. Ñàìå ñþäè ³ ïðèáóâàþòü äâà-
äöÿòü ä³â÷àò — ìîëîäèõ àâ³àñïå-
ö³àë³ñò³â.

"² îäðàçó æ ïåðøå âèïðîáóâàí-
íÿ,— çãàäóº æ³íêà,— íà ñòàíö³¿
Ïîâîðèíîâå âîðîæ³ ë³òàêè ðîç-
áîìáèëè åøåëîí, ³ ïåðåðâàëîñÿ
æèòòÿ ÷îòèðüîõ ðàäèñòîê".

Òàê ìîëîäà ä³â÷èíà âïåðøå çó-
ñòð³ëàñÿ ç æîðñòîê³ñòþ òà íåñïðà-
âåäëèâ³ñòþ â³éíè. Ùîéíî
ïðèáóëà íà ì³ñöå, ¿¿ îäðàçó æ ïî-
ì³òèâ êîìàíäèð äèâ³ç³¿. Öå áóëà
ïåðøà çóñòð³÷ ³ç ìàéáóòí³ì ÷îëî-
â³êîì Ëåîí³äîì Êîëîì³éöåâèì.

Ï³ä ÷àñ îáîðîíè ì³ñòà íà Âîë-
ç³ íà êîìàíäíîìó ïóíêò³ ðàäèñò
òîä³ ùå Áåðåç³íà, ïðîâîäÿ÷è êî-
äóâàííÿ, äîïîìàãàº íàø³é àâ³àö³¿
âèêîíóâàòè áîéîâ³ çàâäàííÿ. Îò-
ðèìóº íàéäîðîæ÷ó íàãîðîäó —
ìåäàëü "Çà îáîðîíó Ñòàë³íãðàäà",
ïîò³ì ìåäàëü "Çà áîéîâ³ çàñëóãè".
Ðàäèñòêó îñîáèñòî ïðèâ³òàâ òà

ïîäÿêóâàâ ¿é ãåíåðàë Êîñòÿíòèí
Ðîêîñîâñüêèé. Òàê ðîçïî÷àâñÿ
áîéîâèé øëÿõ â³ä Ñòàë³íãðàäà äî
Áåðë³íà.

Íà Êóðñüê³é äóç³ Ãàííà Áåðå-
ç³íà îòðèìàëà ïîðàíåííÿ, àëå íå-
âäîâç³ çíîâó áóëà â ñòðîþ. Íàðî-
äèâøèñü ó Ðîñ³¿, âîíà çàõèùàëà ç
îäíîïîë÷àíàìè Êè¿â, Çàïîð³ææÿ,
Äí³ïðîïåòðîâñüê, Äí³ïðîäçåð-
æèíñüê, Êðèâèé Ð³ã, Îäåñó,
Ëóöüê, Ëüâ³â.

² âåñü öåé ÷àñ ïîðó÷ áóëî êî-
õàííÿ. Ä³â÷èíà ñòàðàííî ïðèõî-
âóâàëà ñâî¿ ïî÷óòòÿ äî êîìàíäè-
ðà. Äàë³ áóâ øëÿõ äî Áåðë³íà.
Âèñëî-Îäåðñüêà îïåðàö³ÿ. Äîâ-
ãîî÷³êóâàíó ïåðåìîãó çóñòð³ëà ó
Áåðë³í³. Êîìàíäèð Êîëîì³éöåâ
â³ä'¿õàâ çà íîâèì ïðèçíà÷åííÿì,
à ñòàðøèé ñåðæàíò Áåðåç³íà —

äåìîá³ë³çóâàëàñÿ ³ ïîâåðíóëàñÿ
äîäîìó. Îäðàçó ï³ñëÿ â³éíè âî-
íà âñòóïàº äî Ñâåðäëîâñüêîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ³
ðàïòîì ¿¿ çíàõîäèòü Ëåîí³ä Êî-
ëîì³éöåâ.

Ó 1946-ìó âîíè çóñòð³ëèñÿ çíî-
âó òà íåçàáàðîì îäðóæèëèñÿ. Ç
òîãî ÷àñó ïðîáóëè ðàçîì óæå
á³ëüø í³æ 60 ðîê³â.

Ãàííà Êîëîì³éöåâà áóëà â³ð-
íîþ äðóæèíîþ, ÷óäîâîþ ìàò³ð'þ,
äîáðîçè÷ëèâîþ ãîñïîäèíåþ. Ðà-
çîì âèõîâàëè ä³òåé. Ìàþòü äâîõ
îíóê³â, ï³äðîñòàþòü ïðàâíóêè. Öÿ
åíåðã³éíà, ëåãêà íà ï³äéîì æ³í-
êà é ñüîãîäí³ ïðîäîâæóº ïðàöþ-
âàòè. Âîíà — çàñòóïíèê ãîëîâè
Ðàäè âåòåðàí³â ³ç âîãíèêîì ó î÷àõ
³ ò³ºþ ñàìîþ ÷àð³âíîþ óñì³ø-
êîþ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

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

÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,  5—10 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +19...+26°Ñ, âíî÷³ +5...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ âäåíü
+17...+23°Ñ, âíî÷³ +6...+12°Ñ â Êàðïàòàõ +2...+4°Ñ; íà ï³âäí³
+19...+25°Ñ, âíî÷³ +4...+10°Ñ, íà ñõîä³ +20...+22°Ñ, âíî÷³ +4...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 5—
10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+23°Ñ, âíî÷³ +9...+13°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Çîñèìà-Ï÷³ëüíèêà — Äåíü ïàñ³÷íèê³â. Çàçâè÷àé, äî öüîãî

äíÿ âèñòàâëÿëè áäæ³ë íà ïàñ³êè. Ç òåìíî¿ õìàðè ñîíöå ç'ÿâëÿºòüñÿ
ç âåëèêèì çàïàëîì — äî ãðîçè. Ñîíöå ïàðèòü ³ òèøà â ïîâ³òð³ — äî
âåëèêî¿ ãðîçè òà äîùó. Ó öåé äåíü ïðèì³÷àëè: íà ùî áäæîëà ñ³äà-
òèìå — òîãî ³ âðîæàé áóäå õîðîøèé. ßêùî áåðåçà ïåðøîþ îïóøèòü-
ñÿ, òî ÷åêàé íà ñóõå ë³òî, à ÿêùî â³ëüõà àáî êëåí — íà ìîêðå. 

²ìåíèííèêè: 
Ñèìåîí, Àêàêié, Ìàð'ÿí, Êðàñèñëàâ, ²âàí, Ñåìåí, Ôåä³ð, Ôóñèê,

Ìàð'ÿíà, Õâàëèñëàâà

5 2 4

6 1 5 7

8 3

3

1 9 6

4 8 9 1

4 7

2 9

2 7 6

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

1 2 7 3 5 8 6 4 9

3 8 5 4 9 6 1 2 7

9 6 4 1 7 2 5 3 8

6 3 2 8 4 1 9 7 5

7 9 1 6 3 5 2 8 4

4 5 8 9 2 7 3 6 1

5 1 3 7 6 4 8 9 2

2 7 9 5 8 3 4 1 6

8 4 6 2 1 9 7 5 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 29 êâ³òíÿ

Радист а Ганна Коломійцева дійшла до Берліна лише з одним пораненням

У метро за авто рафами

Газета "Метро. Афіша" про-
довж є дар вати иянам спіл -
вання з поп лярними ви онав-
цями. 30 вітня о 15.00 в холі
станції метро "Театральна"
співач а LILU проведе авто раф-
сесію спільно з азетою "Мет-
ро. Афіша" та спіл ватиметься
з пасажирами столично о мет-
рополітен . На адаємо, що но-
вий номер "Метро. Афіша" що-
тижня презент ватим ть раїн-
сь і зір и м зи и, іно й шо -
бізнес . Газета "Метро. Афіша"
виходить на шістнадцяти шпаль-
тах щоп'ятниці. Досвідчений і
реативний оле тив реда ції
обіцяє, що "Метро. Афіша" б -
де не просто чер овою безплат-
ною азетою, а стане новим
льт рним явищем Києва.

Chamber Solists International
Національній філармонії У раїни

У ансамблі Chamber Solists International об'єдналися шість ч дових м зи-
антів із різних раїн Європи — два с рипалі, альтист, віолончеліст, онтра-
басист і піаніст. Альтист Андрій Війтович і піаніст Мирослав Дра ан — ра-
їнці, я і жив ть і працюють Вели обританії. У про рамі иївсь о о онцерт
інтернаціонально о ансамблю з Лондона — твори Россіні, Ш берта і Шніт е.
4 травня, 19.00

Київ захопить "Піратсь а станція"
Масштабне шо

еле тронної м зи и
че ає сьо одні на
про ресивн сто-
личн молодь. Її за-
хопить фестиваль
drum’n’bass "Пірат-
сь а станція". До
Києва вона приб -
де вдр е. Після ми-
н лорічної презен-
тації дійства цьо о
ро воно перетво-
риться на справж-
ній спе та ль, обі-
цяють ор анізатори. "Це б де театр із а торами, ас адерами, спецефе -
тами, піротехні ою, десят ами ні альних остюмів та постанов ами від
ращих хорео рафів та режисерів",— розповів івент-менеджер VIRUS Mu-
sic Діма Чінь. А вже про я ість самої м зи и та ви онавців навіть не йдеть-
ся. Само собою зроз міло, вона — най раща. Варто лише про лян ти лі-
ній хед-лайнерів: Dirtyphonics Live, John B., Future Prophecies. Перший вва-
жають феноменальним, бо на сцені в різних жанрах рають одраз 5 ар-
тистів. Підривний епатаж та непередбач ваний стиль др о о постійно на-
ма аються наслід вати. Композиції третьо о оле тив вже стали ласи ою
танцполів сьо о світ . Концепція дійства "сіт а" — Network — нині відсте-
ж ється в сьом . Вона по линає міста, інтернет, радіо, прес і виринає
ви ляді ні альних видовищних шо в Росії, У раїні та Прибалтиці.
30 вітня, 20.00
МВЦ, Броварсь ий проспе т, 15
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