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У СТОЛИЦІ ВШАНУВАЛИ
НЕЗАБУТНІЙ ПОДВИГ ВЕТЕРАНІВ
День Перемо и відзначили в сіх точ ах міста

Ñòîëè÷íå ìåòðî âèõîäèòü 
íà ºâðîïåéñüêèé ð³âåíü
Ó ïîäàðóíîê âåòåðàíàì ï³äçåìêà çàïóñòèëà íîâèé ïîòÿã

Íîâèé ïîòÿã ìåòðî ºâðîïåé-
ñüêîãî ð³âíÿ, àëå â³ò÷èçíÿíîãî
âèðîáíèöòâà â÷îðà ðóøèâ Ñè-
ðåöüêî-Ïå÷åðñüêîþ ë³í³ºþ. Óðî-
÷èñòî çàïóñêàëè éîãî çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ ³ íà-
÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ.

“Ñüîãîäí³ ìè çàïóñêàºìî ïðèí-
öèïîâî íîâèé âèä âàãîí³â ìåòðî-
ïîë³òåíó. Âàæëèâî, ùî â ÷àñè åêî-

íîì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ â íàñ âè-
õîäèòü îíîâëþâàòè ðóõîìèé ñêëàä
êè¿âñüêî¿ ï³äçåìêè. ß äóìàþ, ùî
âñ³ ìåøêàíö³ ì³ñòà öå îö³íÿòü, îñî-
áëèâî âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè. Àäæå çàïóñê íîâîãî ïî-
òÿãà ïðèóðî÷åíî äî 65-î¿ ð³÷íèö³
Ïåðåìîãè”,— íàãîëîñèâ ïàí Áàññ.

Ï’ÿòü âàãîí³â âèðîáíèöòâà
Êðþê³âñüêîãî ðåìîíòíîãî çàâî-
äó â÷îðà âæå âèïðîáóâàëè ïåðø³

ïàñàæèðè. Çà ñëîâàìè ìåòðîïî-
ë³òåí³âö³â, ó íüîìó âñå çðîáëåíî,
àáè êèÿíè â³ä÷óëè ÿê³ñòü íîâîãî
ðóõîìîãî ñêëàäó. Çðó÷íîñò³ ïî-
ºâðîïåéñüêè â öüîìó ïîòÿç³ îá³é-
øëèñÿ ì³ñüêîìó áþäæåòó â 40
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

“Ïàñàæèðè îäðàçó ïîì³òÿòü,
íàñê³ëüêè ñóòòºâî òàêèé ïîòÿã
â³äð³çíÿºòüñÿ äèçàéíîì. Òàêîæ
òóò óñòàíîâëåíî ñó÷àñíó ñèñòåìó

øóìî³çîëÿö³¿, âåíòèëÿö³¿, à òàêîæ
ïîæåæîãàñ³ííÿ. À âîä³¿ çìîæóòü
êðàùå êåðóâàòè ïîòÿãîì çàâäÿêè
íîâèì òåõíîëîã³ÿì óïðàâë³í-
íÿ”,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó Âîëîäèìèð Ôåäîðåí-
êî. Íîâ³ â³ò÷èçíÿí³ âàãîíè îö³-
íÿòü ³ ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ ïåðåñó-
âàþòüñÿ íà ³íâàë³äíèõ êîëÿñêàõ.
Ó òàêîìó ïîòÿç³ äëÿ íèõ ïåðåä-
áà÷åíî ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ. “Öå äó-
æå âàæëèâî, àäæå íàðàç³ ìè âñ³-
ëÿêî íàìàãàºìîñÿ ïîëåãøèòè ïå-
ðåñóâàííÿ òàêèõ ëþäåé ì³ñ-
òîì”,— íàãîëîñèâ ïàí Áàññ.

“Âàãîíè — ñïðàâä³ êîìôîðòí³,
â íèõ äóæå ïðèºìíî ¿çäèòè. À ãî-
ëîâíå — ¿õ âèðîáëåíî â Óêðà-
¿í³”,— ñêàçàâ îäèí ³ç ïåðøèõ ïà-
ñàæèð³â íîâîãî ïîòÿãà, âåòåðàí
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Ìè-
êîëà Êóðèëåíêî.

Äî ê³íöÿ ðîêó ì³ñüêà âëàäà
ïëàíóº çàì³íèòè 100 âàãîí³â
ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè. Íàðàç³ âæå
ìàéæå ãîòîâèé äðóãèé ðóõîìèé
ñêëàä â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèö-
òâà. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òåõí³÷-
íèõ ðîá³ò â³í çàêóðñóº ï³äçåì-
íèìè àðòåð³ÿìè Êèºâà. Ðîçïî-
ä³ëÿòè “íîâèíêè” íà ë³í³ÿõ ìåò-
ðîïîë³òåíó ìàþòü íàì³ð ïîð³â-
íó. Òîæ óñ³ êèÿíè çìîæóòü â³ä-
÷óòè ÿê³ñòü òà êîìôîðò ïåðåâå-
çåííÿ ñó÷àñíèìè ïîòÿãàìè. Îä-
íàê ïåðøîþ îíîâëÿòü Ñèðåöü-
êî-Ïå÷åðñüêó ë³í³þ. Íà ñüîãî-
äí³ âîíà º íàéçàâàíòàæåí³øîþ.
“Ïàñàæèðè ÷àñòî çâåðòàëèñÿ äî
íàñ ³ç ïðîõàííÿì çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü ïîòÿã³â. Îäíàê ðàí³øå
òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íå áóëî. Çà êî-
æåí ìàðøðóò íîâèé ïîòÿã ïå-
ðåâåçå 1200 ïàñàæèð³â. Öå ñóò-
òºâà äîïîìîãà”,— ñêàçàâ ïàí
Ôåäîðåíêî
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У подар но від мера Леоніда Черновець о о жителі столиці отримали новий омфортний місь ий транспорт
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåíùàòèê”

Європейсь ий рівень і вітчизняне виробництво поєднали в новом потязі столичної
підзем и. Вчора він вир шив Сирець о-Печерсь ою лінією Київсь о о метрополі-
тен . Урочисто зап с али йо о заст пни олови КМДА Денис Басс і начальни КП
"Київсь ий метрополітен" Петро Мірошни ов. Новий потя став хорошим подар н-
ом від мера Леоніда Черновець о о ветеранам. Зап с с часно о потя а метро
при рочили до 65-ої річниці Перемо и в Вели ій Вітчизняній війні. Для місь о о бю-
джет він обійшовся соро мільйонів ривень. До інця ро план ють замінити
сто ва онів підзем и.
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Ïðèâ³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
³ç Äíåì ìàòåð³

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ 
³ç Äíåì ìàòåð³!

Ìàìà — íàéðîçóìí³øà òà íàéð³äí³øà ëþ-
äèíà ó ñâ³ò³, íàéêðàñèâ³øà, íàéäîáð³øà, íàé-
ìèë³øà. Í³ùî íå ìîæå çð³âíÿòèñÿ ç ìàòåðèí-
ñüêîþ ëàñêîþ, ÿêà ç³ãð³âàº íàñ ïðîòÿãîì
æèòòÿ.

Ìàòóñÿ — ³ ïåðøèé ïîðàäíèê, ³ â³ðíèé
äðóã, çàâæäè ïðèâ³òíà é ëàñêàâà, äîáðà é ëà-
ã³äíà. Ìàìà í³êîëè íå îñóäèòü, âîíà çäàòíà
ïðîáà÷èòè áóäü-ÿêó ïðîâèíó òà çàâæäè ãî-
òîâà ïðèéòè íà äîïîìîãó.

Ìàìà äàðóº íàì æèòòÿ, íå ñïèòü íî÷àìè,
êîëè ìè õâîð³ºìî, ï³êëóºòüñÿ ïðî íàñ â³ä íà-
ðîäæåííÿ ³ äî ñâîãî îñòàííüîãî ïîäèõó.

Ó öåé ñâÿòèé äåíü ïðèéì³òü ìîþ ùèðó ñè-
í³âñüêó âäÿ÷í³ñòü! Íèçüêî âêëîíÿþñÿ çà íå-
äîñïàí³ íî÷³, çà êîæíó ïðîëèòó ñëüîçó òà ïå-
ðåä÷àñíó ñèâèíó.

Áàæàþ óñ³ì âàì òåïëà, äîáðà òà äóøåâíî-
ãî ñïîêîþ. Ä³òè íåõàé ðîçóì³þòü ³ ï³êëóþ-
òüñÿ, à îíóêè ïîâàæàþòü òà ïèøàþòüñÿ. Æè-
â³òü ÿêîìîãà äîâøå, ëþá³ íàø³ Ìàìè!

З любов’ю
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Äàðíèöüêèé ì³ñò â³äêðèòî
äëÿ ïîòÿã³â

Âàíòàæíèé ïîòÿã ïåðåòíóâ ð³÷êó Äí³ïðî ç
ïðàâîãî áåðåãà íà ë³âèé Äàðíèöüêèì ìîñòîì.
Òàê áóëî â³äêðèòî åëåêòðèô³êîâàíèé ðîáî-
÷èé ðóõ çàë³çíè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ìîñòà. Ïðî öå
ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ Ï³âäåííî-Çàõ³ä-
íî¿ çàë³çíèö³. Çàãàëîì æå çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà âàæëèâîãî îá’ºêòà ñòîëèö³ çàïëàíî-
âàíî íà 2012 ð³ê. Îêð³ì òîãî, ïëàíóºòüñÿ ÷å-
ðåç 11 ì³ñÿö³â â³äêðèòè ÷àñòêîâèé ðóõ àâòî-
ìîá³ëüíîþ ñêëàäîâîþ çàë³çíè÷íî-àâòîìî-
á³ëüíîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç Äí³ïðî.
Çàâäÿêè öüîìó, âäàñòüñÿ ðîçâàíòàæèòè ³íø³
ìîñòè íàïîëîâèíó, îñê³ëüêè ïðîïóñêíà
ñïðîìîæí³ñòü ìîñòó ñòàíîâèòü 60 òèñÿ÷ àâ-
òî òà 120 ïàð ïîòÿã³â íà äîáó. Çàë³çíè÷íèêè
íàãàäóþòü, ùî ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ìîñòó áó-
ëî âèêîðèñòàíî óí³êàëüí³ îïîðè êîíòàêòíî¿
ìåðåæ³, âèãîòîâëåí³ ç îöèíêîâàíî¿ ñòàë³.
Çîêðåìà íîâèì òåõí³÷íèì ð³øåííÿì ó ìîñ-
òîáóäóâàíí³ º ðîçòàøóâàííÿ ïðîïóñêó àâòî-
ìîá³ëüíîãî òà çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòíèõ ïî-
òîê³â ìîñòó íà îäíîìó ð³âí³

Íà çåìåëüíîìó àóêö³îí³ 
ïðîäàäóòü 19 ä³ëÿíîê

Ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº ïðîâåñòè çåìåëü-
íèé àóêö³îí. Çà ñëîâàìè ðàäíèêà ìåðà Îëåê-
ñàíäðà Ëóöüêîãî, ñåðåä íàéá³ëüøèõ âèñòàâ-
ëåíèõ íà ïðîäàæ øìàòê³â çåìë³ — ä³ëÿíêà
ïëîùåþ 1,34 ãà íà âóëèö³ Íîâîïèðîã³âñüê³é.
¯¿ ïðîäàþòü ï³ä áóä³âíèöòâî òîðãîâî-ðîçâà-
æàëüíîãî öåíòðó çà ñòàðòîâîþ ö³íîþ 2559
ãðèâåíü çà 1 êâ. ì. Íà âóëèö³ Áîãàòèðñüê³é, 3
ïëàíóþòü ïðîäàòè ï³ä ÒÐÖ ³ç ïàðê³íãîì 
1,12 ãà, íà ðîç³ âóëèöü Ìèëîñëàâñüêî¿ òà Çà-
êðåâñüêîãî — 1,3 ãà ï³ä àâòîìèéêó òà ÑÒÎ.

“Îõî÷³ ïðèäáàòè çåìëþ âæå º,— ñêàçàâ
ïàí Ëóöüêèé.— Çà 19 ä³ëÿíîê ìè ïëàíóºìî
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà 190 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü”

Çàñíîâíèêè Êèºâà ïîâåðíóòüñÿ
íà Íàáåðåæíå øîñå
Îíîâëåíèé ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëÿòü äî 20 òðàâíÿ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Зр йнований пам'ятни заснов-
ни ам столиці повністю онов-
лять же за тиждень. Наразі на
постаменті вже стоять фі ри
Либеді та Кия. Наст пної п'ятни-
ці встановлять Ще а, а потім і
Хорив з'явиться. З ним рес-
тавраторів найбільше проблем,
бо він най іршом стані. Дня-
ми поверн ть на постамент
пам'ятни а нязю Володимир
відреставрований медальйон із
зображенням Геор іївсь о о
хреста і стріч . Та ож до Дня
Києва на Подолі запрацює фон-
тан "Самсон".

Íà Íàáåðåæíîìó øîñå âñòàíîâëþþòü
â³äíîâëåíó ô³ãóðó ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíè-
êàì Êèºâà. Ñåñòðà Ëèá³äü âèñî÷³º íà ÷îâ-
í³ ùå ç ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ, äíÿìè íà ïîñ-
òàìåíò³ ç’ÿâèâñÿ ³ ñòàðøèé áðàò Êèé. Íà
÷åðç³ — ïîâåðíåííÿ Ùåêà òà Õîðèâà. Ñòà-
òóþ Êèÿ â³äïîë³ðóâàëè äð³áíèì ï³ñêîì,
íàòåðëè âîñêîì, ùîá çàõèñòèòè â³ä êîðî-
ç³¿. Íà êîìá³íàò³ “Õóäîæíèê” âñ³ êàðêà-
ñè îáðîáëÿþòü ñïåö³àëüíèì ðîç÷èíîì.

Çà ñëîâàìè ðåñòàâðàòîð³â, íàðàç³ ó íàé-
ã³ðøîìó ñòàí³ ô³ãóðà Ùåêà. Äëÿ íå¿ ãî-
òóþòü íîâèé êàðêàñ òà äåòàë³. Äëÿ îíîâ-
ëåííÿ ÷îâíà íå âèêîðèñòîâóâàòèìóòü íå-
ðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, îñê³ëüêè ¿¿ äóæå ñêëàä-
íî ïàÿòè. Ñòàëü âèð³øèëè îáðîáèòè ñó-
÷àñíèìè àíòèêîðîç³éíèìè ìàòåð³àëàìè,
çîêðåìà ìåòàëåâèì ñóðèêîì, ÿê ï³äâîäí³
÷îâíè. Ïîâåðíóòè ïàì’ÿòíèêó ïåðâîçäàí-
íèé âèãëÿä îá³öÿþòü äî Äíÿ Êèºâà.

“Áðàò³â íå çì³íþâàëè, ëèøå óêð³ïèëè
êàðêàñ óñåðåäèí³ ñàìèõ ô³ãóð,— ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÊÌÄÀ
Ðóñëàí Êóõàðåíêî.— ª ïðîáëåìè ç ðåñ-
òàâðóâàííÿì Õîðèâà — âíàñë³äîê îáâàëó
â³í ïîñòðàæäàâ íàéá³ëüøå”. Íàðàç³ ïî-
òð³áíî ïðèâåñòè äî ëàäó êîðìó òóðè. Àäæå
Ëèá³äü ñòî¿òü íà íîñ³, ÿêèé òåæ ìàéæå íå
ïîñòðàæäàâ. Çà ñëîâàìè ïàíà Êóõàðåíêà,
â ñåðåäèí³ òóðè çàëèøèòüñÿ öåìåíò, àëå
â íüîìó çðîáëÿòü êàíàëè äëÿ âèâåäåííÿ
âîëîãè íàçîâí³, ùîá îñíîâà çíîâó íå ðîç-
êîëîëàñÿ. “Óæå â ï’ÿòíèöþ î 10.00 íà
ïîñòàìåíò³ âñòàíîâëÿòü îíîâëåíó ô³ãóðó
Ùåêà, à çà òèæäåíü ïîâåðíåìî ³ îñòàí-

íüîãî ç áðàò³â — Õîðèâà”,— ïîâ³äîìèâ
Ðóñëàí Êóõàðåíêî.

Ì³ñüêà âëàäà ìàëà íàì³ð äî Äíÿ Íåçà-
ëåæíîñò³ â³äëèòè ïàì’ÿòíèé çíàê ó áðîí-
ç³, à îðèã³íàë âèíåñòè ó Âèñòàâêîâèé
öåíòð. Ïðîòå ï³çí³øå áóëî âèð³øåíî íå
âñòàíîâëþâàòè áðîíçîâî¿ êîï³¿. Òàêîæ äî
Äíÿ Êèºâà íà Ïîäîë³ çàïðàöþº ôîíòàí
“Ñàìñîí, ùî ðîçðèâàº ïàùó ëåâà”.

Òðèâàº ðîáîòà é íàä îíîâëåííÿì ³íøèõ

ïàì’ÿòîê. Çîêðåìà ñòîëè÷íà âëàäà ïðèé-
íÿëà ð³øåííÿ ïðî äåìîíòàæ äëÿ ðåñòàâ-
ðàö³¿ ìåäàëüéîíó ³ç çîáðàæåííÿì Ãåîðã³-
¿âñüêîãî õðåñòà ³ ñòð³÷êè ç ïîñòàìåíòó
ïàì’ÿòíèêà êíÿçþ Âîëîäèìèðó â Êèºâ³.
Ôàõ³âö³ âèÿâèëè, ùî ìåäàëüéîí ïîãàíî
òðèìàºòüñÿ. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
Ðóñëàí Êóõàðåíêî, ìåäàëüéîí óæå â³äðåñ-
òàâðóâàëè, àëå ùå íå çàêð³ïèëè. Çðîáè-
òè öå ìàþòü íàéáëèæ÷èìè äíÿìè

Âàëåð³é Ì²ÐÎÍÎÂ: “Íàøà ìåòà — ïîë³ïøèòè ì³ñòî, 
íå ñòâîðþþ÷è ïðîáëåì ï³äïðèºìöÿì”
Ïðî íîâó ïðîãðàìó ðîçì³ùåííÿ ê³îñê³â ó ñòîëèö³ “Õðåùàòèêó” ðîç-
ïîâ³â ïðîô³ëüíèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

— МАФи для столиці стали справжньою проблемою? Коли б де впоряд овано їх розміщення?
— На сьо одні розробляється нова про рама встановлення малих архіте т рних форм межах столиці. Її
затвердять на найближчій сесії Київради.

— Я і оловні недолі и схеми, що діє нині?
— На жаль, вона сприяє хаотичном розташ ванню архіте т рних форм і не відповідає явленням про стан-
дарти європейсь ої столиці. Мало то о, під час перевір и з’яс валося, що вели а іль ість власни ів
МАФів або не мають відповідних дозвільних до ментів, або одержали їх із ба атьма пор шеннями.

— Чи бер ть часть підприємці в розробці нової схеми розміщення тор ових точо ?
— Звичайно. Ми ведемо пере овори з вели ими асоціаціями тор овців. І всі нововведення щодо розроб и
цієї про рами внесено за їхньої безпосередньої часті, з рах ванням їхніх пропозицій та інтересів. З ідно
з новою схемою, процед ра одержання відповідно о дозвол стане дешевшою й дасть підприємцям аран-
тії дов отривало і цивілізовано вести свій бізнес.

— Що отримає місто від поряд вання МАФів?
— Після введення омпле сної схеми розміщення малих архіте т рних форм сі, хто раніше ле ально отрим вали до менти на вста-

новлення іос ів, без проблем одержать дозволи ново о зраз а. Наша мета — поліпшити зовнішній ви ляд столиці, не створюючи до-
дат ових тр днощів для підприємців міста.

Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”

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

З 20 травня Кий, Ще , Хорив та їхня сестра Либідь знов рад ватим ть иян та з стрічатим ть
весільні пари

ПП АА ММ ’’ ЯЯ ТТ КК ИИ   ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЇЇ
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Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè 
íåçàáóòí³é ïîäâèã âåòåðàí³â

Ïîíàä òðè ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîíè
óêðà¿íö³â äîëó÷èëèñÿ äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
Ïåðåìîãè. Äëÿ íèõ 9 Òðàâíÿ º ñâÿòîì
ïàì’ÿò³ ïðî êîëîñàëüíèé ïîäâèã íàøèõ
ð³äíèõ, ÿê³ â³äñòîÿëè â áîÿõ Áàòüê³âùè-
íó òà ïðèíåñëè ìèð.

Äåíü Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³ íà íàéâèùîìó ð³âí³ â³äçíà÷èëè, ÿê
³ íàëåæèòü, ó ñòîëèö³. Çàõîäè ñïðàâä³ áó-
ëè ãðàíä³îçíèìè. Ñâÿòî íàñòàëî â Êèºâ³
óíî÷³. ßê ñâ³ä÷àòü ³ñòîðè÷í³ äæåðåëà, àêò
ïîâíî¿ êàï³òóëÿö³¿ ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷è-
íè áóëî ï³äïèñàíî ï’ÿòíàäöÿòü õâèëèí
íà ïåðøó âíî÷³ 9 òðàâíÿ. Ñèìâîë³÷íî ñà-
ìå â öåé ÷àñ á³ëÿ ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³
çàïóñòèëè êâ³òêîâèé ãîäèííèê ó âèãëÿ-
ä³ îðäåíà Ïåðåìîãè.

Íàãàäàºìî, êâ³òêîâèé “îðäåí” ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç 36 òèñÿ÷ êâ³òîê òà ñâ³òëîâèõ
åëåìåíò³â, ÿê³ çîêðåìà “â³äòâîðþþòü”
ä³àìàíòè, ÿê íà îðèã³íàë³ íàãîðîäè. Çå-
ëåíèé ìåõàí³çì ñòàâ íå ëèøå íàéá³ëü-
øèì ó ñâ³ò³, à ùå é íåéìîâ³ðíî êðàñè-
âèì. “ß íå ðàç ÷óëà, ùî äî ñâÿòà çàïóñ-
òÿòü öåé ãîäèííèê, îäíàê ³ íå óÿâëÿëà,
ùî â³í áóäå òàêèì êðàñèâèì. Ìè ç äðó-
çÿìè âðàæåí³”, — ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” êèÿíêà Òàë³íà Ïðèñòóïåíêî.

Óðî÷èñòîñò³ ïðîäîâæèëèñÿ çðàíêó. ²
íàñàìïåðåä ïîì’ÿíóëè òèõ ãåðî¿â, ÿê³
â³ääàëè æèòòÿ çà Â³ò÷èçíó. Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷, ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ, ñï³êåð ïàðëàìåí-
òó Âîëîäèìèð Ëèòâèí, ñòîëè÷íèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà ³íø³ ïîñàäîâ-
ö³ ïîêëàëè êâ³òè äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî
ñîëäàòà ó Ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñ³
“Ïàðê â³÷íî¿ ñëàâè”. Çà ñëîâàìè ìåðà,
ÿêùî æèâèõ âåòåðàí³â ìè ìîæåìî ³ ìàº-
ìî ùîäíÿ òà ùîìèò³ îãîðòàòè ñâîºþ ëþ-
áîâ’þ ³ òóðáîòîþ, òî âñå, ùî â çìîç³ çðî-
áèòè äëÿ òèõ, õòî ïîë³ã çà Áàòüê³âùèíó,
òî öå â³÷íî áåðåãòè òà øàíóâàòè ïàì’ÿòü

ïðî íèõ. “¯õí³é ïîäâèã — áåçñìåðòíèé,
à ïàì’ÿòü ïðî íüîãî â³÷íà”, — ñêàçàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ï³ñëÿ öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â
ì³ñüêèé ãîëîâà âçÿâ ó÷àñòü ó â³äêðèòò³
ïàì’ÿòíèêà ìàðøàëó àâ³àö³¿, òðè÷³ Ãåðîþ
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ²âàíîâ³ Êîæåäóáó.
“Ïîâ³òðÿíèé àñ” ï³ä ÷àñ â³éíè çáèâ 62
âîðîæèõ ë³òàêè, à òàêîæ äâ³ àìåðèêàí-
ñüê³ ïîâ³òðÿí³ ìàøèíè, ÿê³ ïî÷àëè éîãî
àòàêóâàòè ïåðøèìè, î÷åâèäíî, ñïðèé-
íÿâøè çà ã³òëåð³âöÿ. Ðîáîòè ³ç âñòàíîâ-
ëåííÿ ìîíóìåíòà îñîáèñòî êîíòðîëþâàâ
ìåð. Íàä òðèìåòðîâîþ ô³ãóðîþ ëüîò÷è-
êà ó áðîíç³ ñêóëüïòîðè é àðõ³òåêòîðè
ïðàöþâàëè ó òðè çì³íè, òîæ âäàëîñÿ âñå
çàê³í÷èòè çà ì³ñÿöü. “Ìè ïëàíóºìî çðî-
áèòè òóò Àëåþ ñëàâè óêðà¿íö³â — äâ³÷³
Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. ¯õ º 32, òîæ
³ç ÷àñîì òóò ìàº ç’ÿâèòèñÿ 32 ïàì’ÿòíè-
êè”, — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ñòî-
ëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé.

Ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè ïîáóâàëè
é á³ëÿ ³íøèõ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â Êèºâà,
âñòàíîâëåíèõ íà ÷åñòü òèõ, õòî çäîáóâ
Ïåðåìîãó. Çîêðåìà, çà ó÷àñòþ ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãî-
ëóá÷åíêà êâ³òè ïîêëàëè äî ïàì’ÿòíèêà
ðàäÿíñüêèì âî¿íàì-òàíê³ñòàì — âèçâî-
ëèòåëÿì Êèºâà, äî îáåë³ñêà “Ì³ñòó-ãå-
ðîþ Êèºâó”, äî ï³äí³ææÿ ïàì’ÿòíèêà ãå-
íåðàëó Âàòóò³íó.

Ì³ñüêà âëàäà çàâæäè òóðáóâàëàñÿ ïðî
âåòåðàí³â. Âîíè ïåðåáóâàþòü ï³ä ïîñò³é-
íîþ îï³êîþ ñòîëè÷íèõ ñîö³àëüíèõ
ñëóæá, ¿ì áåçïëàòíî íàäàþòü ë³êè òà ìå-
äè÷íó äîïîìîãó. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà äëÿ
ôðîíòîâèê³â, ùî ïîòðåáóâàëè ïîë³ïøåí-
íÿ æèòëîâèõ óìîâ, âèä³ëèëè 10 òðèê³ì-
íàòíèõ êâàðòèð. Âëàñíå, ó äåíü ñâÿòà âñ³
çàõîäè áóëè äëÿ íèõ. Çîêðåìà ³ ãðàíä³-
îçíèé â³éñüêîâèé ïàðàä íà Õðåùàòèêó,

ï³ä ÷àñ ÿêîãî ãîëîâíîþ âóëèöåþ ïðî-
éøëèñÿ ìàéæå òðè òèñÿ÷³ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, çîêðåìà ³ ïðåäñòàâíèêè çáðîé-
íèõ ñèë Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³. Âåòåðàíàì äó-
æå ñïîäîáàëàñü ó÷àñòü ó ïàðàä³ ïîáðàòè-
ì³â, àäæå îáîðîíÿëè äåðæàâó â³ä ôà-
øèñòñüêî¿ íàâàëè ðàçîì. ×àñòèíó â³éñü-
êîâèê³â çîäÿãëè ó ñòèë³çîâàíó ôîðìó âî-
ºííèõ ðîê³â. Óïåðøå ïðîéøëàñÿ Õðåùà-
òèêîì “ðîòà” ïîëüîâèõ ìåäñåñòåð òà ³í-
øèõ ó÷àñíèöü â³éíè. Ñàì³ æ âåòåðàíè
ï³ä ÷àñ ïàðàäó íå êðîêóâàëè, à ñïîñòåð³-
ãàëè çà íèì ç³ ñïåö³àëüíî îáëàøòîâàíî¿
ãëÿäàöüêî¿ çîíè. Òàì ¿ì âðó÷èëè êâ³òè òà
ñîëîäê³ äàðóíêè.

Ñâÿòêóâàííÿ â³äáóëèñÿ íå ëèøå íà ãî-
ëîâí³é ïëîù³ ñòîëèö³. Âåòåðàí³â áåçïëàò-
íî êàòàëè íà ïàðîïëàâ³ ïî Äí³ïðó. Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî îðãàí³çóâàâ êîí-
öåðò íà ë³òí³é åñòðàä³ ó Ìàð³¿íñüêîìó
ïàðêó. Òàì äëÿ ó÷àñíèê³â òàêîæ ïðèãî-
òóâàëè êâ³òè, ñîëîäê³ äàðóíêè òà ÷àñòó-
âàëè ñîëäàòñüêîþ êàøåþ ³ “ôðîíòîâè-
ìè” ñòà ãðàìàìè. Âåòåðàíè ñëóõàëè ï³ñ-
í³, ÿê³ ó ðîêè â³éíè ï³äíîñèëè áîéîâèé
äóõ. À ùå ñï³ëêóâàëèñÿ ç ôðîíòîâèìè
äðóçÿìè, ÿêèõ ç êîæíèì ðîêîì, íà æàëü,

ñòàº ìåíøå. “Òàê³ çàõîäè ç ï³ñíÿìè, ïî-
äàðóíêàìè, ñîëäàòñüêîþ êàøåþ îðãàí³-
çîâàíî â óñ³õ ðàéîíàõ. Âåòåðàí³â, êîòð³
çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íå çìîãëè äîëó÷èòè-
ñÿ äî óðî÷èñòîñòåé, îáîâ’ÿçêîâî ç³ ñëî-
âàìè âäÿ÷íîñò³ ïðîâ³äàþòü óäîìà ÷è ó
øïèòàë³”, — çàïåâíèëà âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà
Øëàïàê.

Ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ÷åêàëè íà âåòåðàí³â ³
äîðîãîþ ç äîìó. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” 9
òðàâíÿ çóñòð³÷àâ ¿õ êâ³òàìè òà â³òàëüíèìè
ëèñò³âêàìè íà ñòà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. “Ìè ðàä³, ùî âäàëîñÿ çðîáè-
òè äëÿ âåòåðàí³â òàêó íåâåëè÷êó ïðèºì-
í³ñòü, çàïðîâàäèìî òàêó òðàäèö³þ”, — ñêà-
çàâ çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
“Êè¿âïàñòðàíñó” Ñåðã³é Ëèòâèíîâ.

Íå ëèøèëèñü îñòîðîíü ³ ïðèâàòí³ êîì-
ïàí³¿. Òàê, îïåðàòîð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó
“Êè¿âñòàð” ç 10-¿ äî 17-¿ ãîäèíè â Ïàð-
êó â³÷íî¿ ñëàâè òà ùå ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ ñòî-
ëèö³ ïðîâ³â àêö³þ “Äçâ³íîê ôðîíòîâîìó
äðóãîâ³”, òîæ âåòåðàíè ìàëè çìîãó áåç-
ïëàòíî çàòåëåôîíóâàòè ñâî¿ì òîâàðèøàì
ó áóäü-ÿêèé êóòî÷îê Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ ÷è
Á³ëîðóñ³ òà äîñõî÷ó ïîñï³ëêóâàòèñÿ

Мер Леонід Черновець ий вшан вав пам’ять за иблих Вели ій Вітчизняній війні біля Вічно о
во ню Пар Слави

Президент Ві тор Ян ович поб вав на від ритті пам’ятни а ерою Іван Кожед б . Столичній владі
вдалося встановити мон мент лише за місяць
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Äåíü Ïåðåìîãè â³äçíà÷èëè â óñ³õ êóòî÷êàõ ì³ñòà

Стилізований під орден віт овий одинни став справжнім подар н ом до свята не лише
ветеранам, а й сім иянам

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ось же 65 ро ів 9 травня ми з ад ємо неле і часи Вели ої Вітчиз-
няної війни і свят ємо вели перемо . Мільйони людей за ин ли,
захищаючи Бать івщин . Проте спільними з силлями вдалося здола-
ти ненависно о воро а. Аби ідно вшан вати і мертвих, і живих еро-
їв, цьо оріч до Дня Перемо и в Києві провели безпрецедентн іль-
ість свят ових заходів. Ордери на вартири вр чили ветеранам, я і
потреб вали поліпшення житлових мов, їх вітали вітами та част ва-
ли польовою ашею, а ерою Іван Кожед б встановили триметро-
вий бронзовий пам'ятни .
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про реєстрацію Статуту релігійної громади християн віри
євангельської "ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА "БОЖА СЛАВА" 

у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 248 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи за�
яву громадян�засновників релігійної громади християн віри євангельської "ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА "БО�
ЖА СЛАВА" у Дніпровському районі м. Києва від 05.02.2010 та протокол загальних зборів громадян що�
до реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 01.02.2010 № 1, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади християн ві�
ри євангельської "ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА "БОЖА СЛАВА"
у Дніпровському районі м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова Л. Черновець ий

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

Розпорядження № 250 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій",
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями),
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово�комунально�
му господарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для ро�
бітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду" з метою поетапного приведен�
ня тарифів до економічно обґрунтованих витрат в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій, які надаються житлово�буді�
вельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багато�
квартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих бу�
динків, уповноваженими ними особами або управителями жи�
лих будинків по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про прокладання зовнішніх інженерних мереж 
до житлового будинку на вул. Маршала Тухачевського,

44 у Святошинському районі
Розпорядження № 262 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про авто�
мобільні дороги", "Про благоустрій населених пунктів", розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 04.07.2006 № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спору�
дах міста", рішення Київської міської ради від 21.12.2006 № 498/555 "Про передачу комунальному під�
приємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" зе�
мельної ділянки для будівництва житлового будинку на вул. Маршала Тухачевського, 44 у Святошинсько�
му районі м. Києва", з метою будівництва та своєчасного введення в експлуатацію житлового будинку на
вул. Маршала Тухачевського, 44 в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Київська
будівельна компанія № 1", за замовленням комунального
підприємства з утримання та експлуатації житлового фон�
ду спеціального призначення "Спецжитлофонд", згідно з
розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно�кошторисною документацією в термін з 12.04.2010
до 30.06.2010, за умови виконання пункту 2 цього розпо�
рядження здійснити прокладання зовнішніх інженерних ме�
реж до житлового будинку № 44 на вул. Маршала Тухачев�
ського, а саме:

— каналізації  L — 25 м двома траншеями       — 255 мм
та     — 355 мм з тимчасовим зайняттям прилеглої терито�
рії з непарної сторони вул. Жмеринської та поетапним тим�
часовим частковим зайняттям проїзної частини вул. Жме�
ринської. Роботи на вул. Жмеринській виконувати відкри�
тим способом, етапами, забезпечуючи проїзд для транс�
порту шириною не менше 5,5 м. І�й етап — тимчасове зай�
няття проїзної частини з непарної сторони вул. Жмеринської
в термін з 12.04.2010 до 19.04.2010. ІІ�й етап — тимчасо�
ве зайняття проїзної частини з парної сторони вул. Жмерин�
ської в термін з 20.04.2010 до 27.04.2010;

— теплових мереж в лотках шириною — 1,5 м, L — 25 м
з тимчасовим зайняттям прилеглої території з непарної сто�
рони вул. Жмеринської та поетапним тимчасовим частко�
вим зайняттям проїзної частини вул. Жмеринської. Роботи

на вул. Жмеринській виконувати відкритим способом, ета�
пами, забезпечуючи проїзд для транспорту шириною не
менше 5,5 м. І�й етап — тимчасове зайняття проїзної час�
тини з непарної сторони вул. Жмеринської в термін з
12.04.2010 до 19.04.2010. ІІ�й етап — тимчасове зайняття
проїзної частини з парної сторони вул. Жмеринської в тер�
мін з 20.04.2010 до 27.04.2010;

— водопроводу      — 335 мм,  L — 26,5  м з тимчасовим
зайняттям прилеглої території з непарної сторони вул. Жме�
ринської та поетапним тимчасовим частковим зайняттям
проїзної частини та тротуару вул. Жмеринської. Роботи на
вул. Жмеринській виконувати закритим способом, етапа�
ми, забезпечуючи проїзд для транспорту шириною не мен�
ше 5,5 м. І�й етап — тимчасове зайняття проїзної частини з
непарної сторони вул. Жмеринської в термін з 12.04.2010
до 19.04.2010. ІІ�й етап — тимчасове зайняття проїзної час�
тини та тротуару з парної сторони вул. Жмеринської в тер�
мін з 20.04.2010 до 27.04.2010;

— водопроводу      — 200 мм, L — 21,5 м з поетапним
тимчасовим частковим зайняттям проїзної частини та тро�
туару вул. Жмеринської. Роботи на вул. Жмеринській вико�
нувати закритим способом, етапами, забезпечуючи проїзд
для транспорту шириною не менше 5,5 м. І�й етап — тим�
часове зайняття проїзної частини з непарної сторони вул.
Жмеринської в термін з 12.04.2010 до 19.04.2010. ІІ�й етап —

тимчасове зайняття проїзної частини та тротуару з парної
сторони вул. Жмеринської в термін з 20.04.2010 до
27.04.2010;

— водопроводу     — 200 мм, L — 32 м відкритим спосо�
бом від вул. Москворецької вздовж тротуару з непарної сто�
рони вул. Жмеринської (без розриття проїзної частини) в тер�
мін з 14.05.2010 до 21.05.2010;

— водопроводу      — 200 мм., L — 133 м відкритим спо�
собом з тимчасовим зайняттям прилеглої території з не�
парної сторони вул. Жмеринської (без розриття проїзної час�
тини) в термін з 09.06.2010 до 30.06.2010;

— водопроводу      — 200 мм, L — 83 м. від вул. Жмерин�
ської вздовж вул. Москворецької до вул. Біляшівського за�
хватками відкритим способом з тимчасовим повним зайнят�
тям проїзної частини в термін з 22.05.2010 до 08.06.2010;

— водопроводу     — 200 мм, L — 198,5 м від вул. Мос�
кворецької вздовж вул. Біляшівського до вул. Астрономіч�
ної захватками відкритим способом з тимчасовим частко�
вим зайняттям проїзної частини, забезпечуючи проїзд для
транспорту шириною не менше 5,5 м в термін з 09.06.2010
до 25.06.2010. На перехресті вул. Москворецької та вул. Бі�
ляшівського роботи виконати захватками відкритим спосо�
бом з 24.00 год. п'ятниці до 06.30 год. понеділка, забезпе�
чуючи проїзд для транспорту шириною не менше 3,5 м.

Дату початку робіт додатково погодити з УДАІ ГУ МВС
України в м. Києві.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Київська бу�
дівельна компанія № 1":

2.1. Укласти договори з власниками мереж відповідно
до чинного законодавства.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
м. Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями),
забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити в управлінні Державної авто�
мобільної інспекції Головного управління МВС України в м.
Києві тимчасову схему організації дорожнього руху та вста�
новлення дорожніх знаків у місцях виконання робіт.

2.4. Забезпечити встановлення огорожі, відповідних до�
рожніх знаків, освітлення, сигнальних ліхтарів з метою без�
печного проходу пішоходів та проїзду автотранспорту на пе�
ріод виконання робіт.

2.5. На період виконання робіт забезпечити дотримання
норм і правил техніки безпеки у будівництві.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних
частин вулиць та міжквартальних проїздів на всю ширину за
типом існуючого, а тротуарів — фігурними елементами за�
мощення та передати їх за актом комунальному підприєм�
ству "Шляхово�експлуатаційне управління по утриманню ав�
томобільних шляхів та споруд на них Святошинського райо�
ну м. Києва".

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з будів�
ництва нової водопровідної, каналізаційної та теплової ме�
режі це майно зараховується до комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва з наступною передачею у
володіння та користування ВАТ "АК "Київводоканал" та АК
"Київенерго" відповідно.

4. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчому органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити у вста�
новленому порядку зарахування до комунальної власності
територіальної громади м. Києва новозбудованих мереж,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на директора товариства з обмеженою від�
повідальністю "Київська будівельна компанія № 1" Музи�
ченка М. М.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про перейменування 
Центру соціального розвитку підлітків 

та молоді "Зміна"
Розпорядження № 266 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до частини третьої статті 83, частини першої статті 88, частини п'ятої статті 89, частини чет�
вертої статті 90 Цивільного кодексу України, частини сьомої статті 9, частини п'ятої статті 29 Закону Укра�
їни "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", статей 7, 13, 14 Закону
України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009
№ 422 "Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", з ме�
тою приведення Положення про навчально�виховний заклад "Центр соціального розвитку підлітків та мо�
лоді "Зміна" у відповідність до вимог чинного законодавства України та в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Перейменувати Центр соціального розвитку підлітків
та молоді "Зміна" в позаміський дитячий заклад оздоров�
лення та відпочинку "Зміна".

2. Затвердити зміни до Положення про навчально�ви�
ховний заклад "Центр соціального розвитку підлітків та
молоді "Зміна", затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 27.09.1996 № 1536
"Про реорганізацію державного комунального підприєм�
ства "Зміна", виклавши його в новій редакції, що додає�
ться.

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 прокладання водоводу ДD1200 мм 
дорогою НабережноDПечерською 
на ділянці від вулиці Баренбойма 

до вулиці Будіндустрії 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 268 від 14 квітня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про передачу об'єктів державної та комунальної власності”, враховуючи постанови
Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об'єктів державної та комунальної влас�
ності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 490�р “Про початок будівництва об'�
єктів Мінтрансу в м. Києві”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
"Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста", розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 22.04.2004 № 674 "Про проектування та будівництво залізнич�
но�автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ�Москов�
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Державному територіально�галузевому об'єднанню
"Південно�Західна залізниця" (далі — ДТГО "Південно�Захід�
на залізниця") згідно з розробленою та затвердженою в ус�
тановленому порядку проектно�кошторисною документа�
цією у період з 18.04.2010 до 18.07.2010 здійснити прокла�
дання водоводу Д�1200 мм Набережно�Печерською доро�
гою на дільниці від вулиці Баренбойма до вулиці Будіндус�
трії відкритим способом, захватками та частковим зайнят�
тям проїзної частини, залишаючи проїзд для транспорту
(ширина 7,0 м з тимчасовим обмеженням руху транспорту
і пішоходів), за умови виконання п.2 цього розпорядження.

2. ДТГО "Південно�Західна залізниця":
2.1. Згідно з діючим законодавством укласти відповідні

угоди з власниками інженерних мереж.
2.2. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в м.

Києві схему організації руху транспорту та пішоходів, вста�
новлення огородження та дорожніх знаків в місцях виконан�
ня робіт на період виконання робіт.

2.3. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�
хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання ро�
біт.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповнення�
ми), забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини вулиці на всю ширину за типом існуючого та відно�
вити благоустрій території і передати їх за актом відповід�
но КП ШЕУ та КП УЗН Голосіївського району.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на інженера з технічного нагляду Дирек�
ції з будівництва залізнично�автомобільного мостового пе�
реходу через р. Дніпро в м. Києві ДТГО "Південно�західна
залізниця" Любашенка Володимира Андрійовича.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), враховуючи лист Міністерства
транспорту та зв'язку України від 15.12.2009 № 7133/45/14�
09, у встановленому порядку забезпечити списання демо�
нтованих мереж та зарахування до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва новозбудованих мереж з
наступною передачею їх у володіння та користування ВАТ
"Київводоканал".

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

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

Голова Л. Черновець ий

ський�Дарниця", дозвіл на виконання будівельних робіт інспекції державного архітектурно�будівельного
контролю у м. Києві від 20.03.2009 № 1246�Гл�Др/Р, лист Міністерства транспорту та зв'язку України від
15.12.2009 № 7133/45/14�09, зважаючи на звернення Державного територіально�галузевого об'єднання
"Південно�Західна залізниця" від 10.12.2009 № НЗС�5�499, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

Про прокладання 
електричних мереж 10D04 кВ 

до житлового будинку 
з вбудованоDприбудованими приміщеннями 

і підземним паркінгом на вул. Освіти, 3DА 
у Солом'янському районі 

Розпорядження № 274 від 16 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 16 рішення
Київради від 03.04.2001 № 253/1230 “Про оформлення права користування земельними ділянками”, дер�
жавний акт на право постійного користування землею від 27.09.2001 № 72�4�00039, Позитивний висно�
вок комплексної державної експертизи проекту від 17.04.2006 № 4812, з метою сталого енергозабезпе�
чення та введення в експлуатацію житлового будинку з вбудовано�прибудованими приміщеннями і під�
земним паркінгом на вул. Освіти, 3�А у Солом'янському районі та зважаючи на звернення Київського на�
ціонального університету будівництва і архітектури від 22.07.2009 № 17�04�319, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Київському національному університету будівництва
і архітектури, згідно з розробленою та затвердженою в
установленому порядку проектно�кошторисною докумен�
тацією та графіком виконання робіт (додається), здійсни�
ти прокладання електричних мереж 10�04 кВ до житло�
вого будинку з вбудовано�прибудованими приміщеннями
і підземним паркінгом на вул. Освіти, 3�А у Солом'ян�
ському районі, з тимчасовим частковим розриттям тро�
туару уздовж Повітрофлотського проспекту та вул. Осві�
ти без обмеження руху транспорту від РП — 10 кВ (ад�
мінкорпус Апеляційного суду України) до місця врізки в
існуючу мережу 10 кВ на вул. Освіти, 3�А (біля будівель�
ного майданчика).

Переходи через вул. Івана Клименка та Освіти виконати
з 24.00 п'ятниці до 5.30 наступного понеділка з частковим
обмеженням руху транспорту, забезпечивши проїзд транс�
порту шириною 3,5 м. Дату початку робіт додатково пого�
дити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

2. Київському національному університету будівництва і
архітектури:

2.1. Згідно з діючим законодавством укласти відповідні
угоди з власниками електричних мереж.

2.2. Оформити у встановленому порядку право тимчасо�
вого користування земельними ділянками.

2.3. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в м.
Києві схему організації руху транспорту та пішоходів, вста�
новлення огородження та дорожніх знаків в місцях виконан�
ня робіт на період виконання робіт.

2.4. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�
хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання ро�
біт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповнення�
ми), забезпечивши тризмінний режим роботи.

Про прийняття — передачу 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішніх інженерних мереж закритого акціонерного

товариства "ПОЗНЯКИDЖИЛDБУД"

Розпорядження № 283 від 20 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово�
го фонду та інженерних мереж" (з змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323), враховуючи звернення закритого акціонерного товариства "ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�
БУД" (лист від 26.10.2009 № 2472), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних
мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва і передати у володіння та ко�
ристування акціонерної енергопостачальної компанії "Київе�
нерго" зовнішні інженерні мережі закритого акціонерного
товариства "ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД" згідно з додатком, в ме�
жах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації про�
екту управління та реформування енергетичного комплек�
су м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповненнями),
яка укладена між АК "Київенерго" та виконавчим органом Ки�
ївської міської ради (Київською міською державною адмініс�
трацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) забезпечити приймання — пе�
редачу зовнішніх інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження на умовах, визначених відповідною
угодою.

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

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 прийняття та передачу мереж зовнішнього
освітлення 

Розпорядження № 284 від 20 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово�
го фонду та інженерних мереж" (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення підприємств, уста�
нов та організацій, з метою надійного централізованого утримання та якісного обслуговування інженер�
них мереж зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях жилих будинків, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Прийняти від підприємств, установ та організацій до
комунальної власності територіальної громади м. Києва та
закріпити на праві господарського відання за комунальним
підприємством “Київміськсвітло” мережі зовнішнього освіт�
лення, згідно з додатком.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити у встановленому по�
рядку прийняття та мереж зовнішнього освітлення, зазна�
чених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

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

Голова Л. Черновець ий

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних
частин вулиць та міжквартальних проїздів на всю ширину за
типом існуючого, тротуарів — фігурними елементами замо�
щення та відновити благоустрій та передати їх за актом від�
повідно КП ШЕУ та КП УЗН Солом'янського району.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на ректора Київського національного уні�
верситету будівництва і архітектури Тугая А. М.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про погодження 
Національному музею народної архітектури 

та побуту України надання спеціального дозволу 
на користування підземними водами 

за допомогою трьох артезіанських свердловин,
розташованих на території музею 

за адресою: с. Пирогів Голосіївського району 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 436/3874 від 25 березня 2010 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 8 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 608, та враховуючи звернення Національного му�
зею народної архітектури та побуту України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити Національному музею народної архітектури
та побуту України надання спеціального дозволу на корис�
тування підземними водами за допомогою трьох артезіан�
ських свердловин, розташованих на території музею за ад�
ресою: с. Пирогів Голосіївського району м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі�

шення, приймається Міністерством охорони навколишньо�
го природного середовища України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки 

Державному управлінню справами 
для будівництва житлового будинку з підземним

паркінгом на вул. Генерала Карбишева, 1Dа у
Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 75/3513 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист�звернення Державного
управління справами від 21.05.2008 № 05�19/1�1253, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 2 роки з 22.02.2009 договір оренди зе�
мельної ділянки на вул. Генерала Карбишева, 1�а у Дніп�
ровському районі м. Києва від 27.09.2004 № 66�6�00194,
укладений між Київською міською радою та Державним
управлінням справами на підставі пункту 3 рішення Київ�
ської міської ради від 29.04.2004 № 238�2/1448 "Про на�
дання і вилучення земельних ділянок".

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, ви�
значеної в договорі оренди земельної ділянки від
27.09.2004 № 66�6�00194, підлягає приведенню у відпо�
відність до норм законодавства.

3. Державному управлінню справами у місячний тер�

мін звернутись до Головного управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) з клопотанням щодо організації ро�
біт по внесенню змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 27.09.2004 № 66�6�00194.

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
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“Êè¿âñüê³ ëàâðè” çàïðîøóþòü
Ó ñòîëèö³ ñòàðòóº ï’ÿòèé 
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ïîåç³¿
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Поетичні заходи вже тра-
диційних "Київсь их лавр-
2010" проходитим ть
столиці з 13 до 16 травня
вели ом , молодіжном

та малом залах Київ-
сь о о Б дин вчителя.
Цьо о ро ор анізатори
обіцяють чимало ні аль-
них читань, часть в я их
візьм ть раїнсь і та іно-
земні поети різних по о-
лінь й естетичних спря-
м вань.

Ðîçïî÷íåòüñÿ ôåñòèâàëü òðàäè-
ö³éíî ç âðó÷åííÿ ïðåì³¿ “Êè¿â-
ñüê³ ëàâðè-2010” òà âå÷îðà íîâèõ
ëàóðåàò³â ö³º¿ ïðåì³¿ é ëàóðåàò³â
ìèíóëèõ ïðåì³é. Îêð³ì òðàäèö³é-
íèõ çàõîä³â, öüîãîð³÷íà ïðîãðàìà
ôåñòèâàëþ â³äçíà÷èòüñÿ áàãàòü-
ìà ñâ³æèìè ïðîåêòàìè òà âïåð-
øå çàïðîøåíèìè àâòîðàìè. Òàê,

óïåðøå íà ôåñòèâàë³ áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî ïðîâ³äíèõ ðîñ³éñüêèõ òà
óêðà¿íñüêèõ ïðîçà¿ê³â Ëåîí³äà
Þçåôîâè÷à, Ìèõàéëà Øèøê³íà,
Ëåñÿ Ïîäåðâ’ÿíñüêîãî, Çàõàðà
Ïðèëºï³íà, Ñåðã³ÿ Ïàíòþêà.

Ñåðåä íîâèõ ïðîåêò³â ôåñòèâà-
ëþ ç’ÿâèòüñÿ òàêîæ ÷èòàííÿ ëà-
óðåàò³â Íåçàëåæíî¿ ïîåòè÷íî¿
ïðåì³¿ “Äåáþò”, ïðåçåíòàö³ÿ íî-
âèõ êíèæîê â³ä “Êóëüòóðíî¿ ³í³-
ö³àòèâè” ³ âèäàâíèöòâà Art House
media, ïðîåêò “Ïîåç³ÿ, ùî çâó-
÷èòü” â³ä ðåäàêòîðà â³ää³ëó ïî-
åç³¿ ÷àñîïèñó “Íîâûé ìèð” ³
çáèðà÷à çàïèñ³â Ïàâëà Êðþ÷êî-
âà — ç àâòîðñüêèì ÷èòàííÿì Àí-
íè Àõìàòîâî¿, Îñèïà Ìàíäåëü-
øòàìà, Áîðèñà Ðèæåãî, Äåíèñà
Íîâ³êîâà.

Òàêîæ íèí³øí³ “Êè¿âñüê³ ëàâ-
ðè” ïðåäñòàâëÿòèìóòü íàéâèçíà÷-
í³ø³ ôåñòèâàë³ ñó÷àñíî¿ ïîåç³¿,
ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ïîñòðàäÿí-
ñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó ïðîñòîð³,
ñåðåä ÿêèõ “Á³ºíàëå ïîåò³â ó
Ìîñêâ³”, Ì³æíàðîäíèé ë³òåðà-
òóðíèé Âîëîøèíñüêèé ôåñòè-
âàëü, ãðóçèíñüêèé Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ïîåç³¿, Ôåñòèâàëü ñó-

÷àñíî¿ ïîåç³¿ ³ìåí³ Áîðèñà ×è÷è-
áàá³íà, Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ïîåç³¿ “Êàøòàíîâûé Äîì”, Ì³í-
ñüêèé ôåñòèâàëü ïîåç³¿ “Ïîðÿäîê
ñëîâ”, Ì³æíàðîäíèé Ôåñòèâàëü
ïîåç³¿ “Ïåòåðáóðãñêèå ìîñòû” òà
³íø³.

Ðàçîì ³ç òðàäèö³éíèìè óêðà¿í-
ñüêî-ðîñ³éñüêî-á³ëîðóñüêèìè ÷è-
òàííÿìè â³äáóäåòüñÿ çíàéîìñòâî
ç ñó÷àñíîþ ãðóçèíñüêîþ ³ ïîëü-
ñüêîþ ïîåç³ºþ. ßê çàçíà÷àþòü
îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ, íå òàê
âàæëèâî, ÿêîþ ìîâîþ ïèøåø,
âàæëèâ³øå — ÿê³ñòü òåêñòó, àâ-
òîðñüêà ñàìîáóòí³ñòü ³ êðåàòèâ-
í³ñòü. Çà ðîêè ïðîâåäåííÿ ó ôåñ-
òèâàë³ âçÿëè ó÷àòü ïîíàä 300 ïî-
åò³â ç Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿,
ÑØÀ, Êàíàäè, êðà¿í Ïðèáàëòè-
êè, Óçáåêèñòàíó, Êàçàõñòàíó òà ç
áàãàòüîõ ³íøèõ êðà¿í. À òàêîæ
êëàñèêè ñó÷àñíîãî â³ðøóâàííÿ
Ñåðã³é Ãàíäëåâñüêèé, Äìèòðî
Ïð³ãîâ, Òàðàñ Ôåäþê, ²ãîð Ðè-
ìàðóê, Îëåêñ³é Öâºòêîâ, Ñåðã³é
Æàäàí, Âàñèëü Ãåðàñèì’þê, Áà-
õèò Êåíæåºâ, ²ëëÿ Êîðì³ëüöåâ,
Âîëîäèìèð Ãàíäåëüñìàí, Ñâ³òëà-
íà Êåêîâà, Áîðèñ Õåðñîíñüêèé,

Àíàòîë³é Êè÷èíñüêèé, Ìèõàéëî
Àéçåíáåðã òà ³íø³.

“Êè¿âñüê³ ëàâðè” — îäèí ç íå-
áàãàòüîõ ôåñòèâàë³â, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ â Êèºâ³ ñàìå ì³æíàðîäíîãî
ôîðìàòó, çàâäÿêè ÿêîìó ìîæíà
ïîçíàéîìèòèñÿ ç áàãàòüìà âèäàò-
íèìè àâòîðàìè ð³çíèõ êðà¿í ³ íà-
â³òü ç³ çíàìåíèòîñòÿìè ñâ³òîâîãî
ìàñøòàáó. Òóò ïðåäñòàâëåíî äî-
âîë³ íàñè÷åíó ïðîãðàìó, ùî áó-
äå ö³êàâîþ áóäü-ÿê³é ³íòåëåêòó-
àëüí³é àóäèòîð³¿. Äî òîãî æ, êîæ-

íîãî ðîêó ïðîãðàìó îíîâëþþòü,
ç’ÿâëÿºòüñÿ ÷èìàëî íîâèõ çàõî-
ä³â, ùî óð³çíîìàí³òíþº ôåñòè-
âàëü. Òàêîæ âàæëèâî, ùî íà ôåñ-
òèâàë³ ïðåäñòàâëåíî ÿê ìîëîäèõ
àâòîð³â, òàê ³ êëàñèê³â, çàâäÿêè
÷îìó ëþäè ìîæóòü îòðèìàòè ïîâ-
íèé ñïåêòð íàéêðàùèõ ïîåòè÷-
íèõ ñâ³òîâèõ çðàçê³â”,— óïåâíå-
íèé áàãàòîðàçîâèé ó÷àñíèê ôåñ-
òèâàëþ “Êè¿âñüê³ ëàâðè”, ïîåò-
äâîòèñÿ÷íèê Áîãäàí-Îëåã Ãîðî-
á÷óê

Російсь ий поет, літерат рний рити та пере ладач Ар адій Штипель вважає
"Київсь і лаври" одним з найвизначніших фестивалів с часної поезії

Óæå ïîíàä ï³ââ³êó äðóãó íåä³ëþ òðàâíÿ
ñâ³ò â³äçíà÷àº Äåíü ìàòåð³. Â Óêðà¿í³ öå
ñâÿòî, êîëèñü ïðèçàáóòå, çàæèëî íîâèì
æèòòÿì. Á³ëÿ äæåðåë éîãî â³äðîäæåííÿ
ñòóäåíòè ³ âèêëàäà÷³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ.
Äàâíî ñòàëè äîáðîþ òðàäèö³ºþ ¿õí³ ùîð³÷-
í³ òðàâíåâ³ êîíöåðòè “Ìàìî, â³÷íà ³ êîõà-
íà”, íà ÿêèõ íàéóëþáëåí³øèìè ï³ñíÿìè
óðî÷èñòî âøàíîâóþòü óñ³õ ìàòåð³â Óêðà¿íè.

Ïðèâ³òàòè æ³íîê Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé
äî ïàëàöó “Óêðà¿íà”, çàïðîñèâ ñâî¿õ äðó-
ç³â òà êîëåã. Óñ³ì æ³íêàì íà âõîä³ äàðóâà-
ëè ðîæåâ³ òðîÿíäè. Ï³ñíåþ “Ìàìî, âå÷³ð
äîãîðà” â³äêðèëà êîíöåðò íàðîäíà àðòèñò-
êà Óêðà¿íè Í³íà Ìàòâ³ºíêî. Çà íåþ âèñòó-
ïàëè Ìèêîëà Ñâèäþê òà Ïàâëî Ç³áðîâ.

Ñâî¿ ïðèâ³òàëüí³ ï³ñí³ äëÿ æ³íîê âèêî-
íàëè é ìîëîä³ åñòðàäí³ ñï³âàêè. Â³òàë³é
Êîçëîâñüêèé çàñï³âàâ “×îðíîáðèâö³”. Àí-
äð³é Êíÿçü ³ç ï³ñíåþ “×óæà íàðå÷åíà”,
ñëîâà òà ìóçèêó ÿêî¿ íàïèñàâ ñàì, çóì³â äî-
ñòóêàòèñÿ äî ñåðäåöü þíèõ ëåä³, ùîá âî-
íè íå çàñìó÷óâàëè êîõàíèõ.

Øêâàë àïëîäèñìåíò³â ç³ðâàâ Îëåêñàíäð
Ñºðîâ. Éîãî “Âåðñàëü” òà “Ïîäíèìè ãëà-
çà â ðîæäåñòâåíñêîå íåáî”. Îïëåñêè íå
âùóõàëè íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñï³âàê çàé-
øîâ çà êóë³ñè. Ãëÿäà÷³ íå õîò³ëè â³äïóñêà-
òè âèêîíàâöÿ, éîìó äîâåëîñÿ âèêîíàòè ï³ñ-
íþ íà á³ñ. Öå áóëà äîáðå âñ³ì â³äîìà “Ìà-
äîííà”.

Êîõàòè âñ³õ æ³íîê ³ ñòàâèòèñÿ äî íèõ, ÿê
äî ÷îãîñü íåçåìíîãî, çàêëèêàâ óñ³õ ÷îëîâ³-

ê³â Â³êòîð Ïàâë³ê ³ç ï³ñíåþ “Êîõàéòå æ³í-
êó”, ÿêà âèêëèêàëà íå ìåíø³ îâàö³¿, í³æ
ðåøòà ï³ñåíü. Ï³ñëÿ Ïàâëà Ç³áðîâà çàë âøà-
íóâàâ ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ ßí Òàáà÷íèê. Â³í
òàê ìàéñòåðíî ç³ãðàâ íà ñâîºìó àêîðäåîí³
ï³ñíþ “Þëëà”, ùî ãëÿäà÷³ íå ïîì³òèëè, ÿê
âîíà çàê³í÷èëàñÿ.

Àâòîð ïðîãðàìè Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé
ðàçîì ³ç äèòÿ÷èìè õîðåîãðàô³÷íèìè àí-
ñàìáëÿìè “×óíãà-÷àíãà”, “Óêðà¿íà” òà
“Êàïðèç” âèêîíàëè ï³ñíþ “Õàé çàâæäè
áóäå ñîíöå”. Â³ä äèòÿ÷î¿ ùèðîñò³ ó ãëÿäà-
÷³â íà î÷àõ áðèí³ëè ñëüîçè.

Çðîçóì³ëî, ùî öåé êîíöåðò íå ì³ã â³ä-
áóòèñÿ áåç “Ìàìèíî¿ ÷åðåøí³” — ñëàâåò-
íî¿ ï³ñí³ ïîåòà Ìèêîëè Ëóê³âà òà êîìïî-
çèòîðà Àíàòîë³ÿ Ãîð÷èíñüêîãî, ÿêó íàò-
õíåííî ïðåçåíòóâàâ Ìèõàéëî Ïîïëàâ-
ñüêèé.

Ïàðàëåëüíî íà åêðàí³ äåìîíñòðóâàëè â³-
äåîêàäðè ïðî éîãî íåíüêó — Ìåëàí³þ
Ãðèãîð³âíó Ïîïëàâñüêó, ÿêà æèâå ó ñåë³
Ìå÷èñëàâö³ Óëüÿí³âñüêîãî ðàéîíó íà Ê³-
ðîâîãðàäùèí³. ßê ³ îñòàíí³õ äâà ðîêè, âî-
íà íå çìîãëà ïðè¿õàòè íà “ìàòåðèíñüêèé
êîíöåðò” — çäîðîâ’ÿ ï³äâîäèòü. Ó â³äåî-
êàäðàõ, ÿê³ äåìîíñòðóâàëè íà ñöåí³, âîíà

áóëà ñîíÿ÷íîþ ³ óñì³õíåíîþ. É â³ä òîãî
íà ñöåí³ âñå áóëî í³áè îñÿÿíå ¿¿ òèõîþ
ëàñêîþ.

Öþ êîìïîçèö³þ ðåêòîð ïðèñâÿòèâ íå
ò³ëüêè ñâî¿é íåíö³, à é óñ³ì ìàòåðÿì Óêðà-
¿íè. “Áîã íàïîâíèâ ìîþ äóøó âåëèêîþ
ëþáîâ’þ äî óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ é âåëèêèì
ùàñòÿì ó ìî¿ ðîêè áóòè äèòÿì êîëî ð³ä-
íî¿ ìàòåð³”,— ñêàçàâ Ìèõàéëî Ïîïëàâ-
ñüêèé.

Êîíöåðò çàâåðøèâñÿ éîãî ï³ñíåþ-ìîëèò-
âîþ “Îäà ìàòåð³”, íàïèñàíîþ Àíàòîë³ºì
Ìàòâ³é÷óêîì (àðàíæóâàííÿ — Æàíà Áîëî-
òîâà). Ó í³é óñå ñïîâíåíî äóøåâíèì òåï-
ëîì ³ êðàñîþ. “Íåõàé îñâÿòèòüñÿ ³ì’ÿ áëà-
ãîñëîâåííå — ìàòóñå, ìàìî, ùî çðîñòèëà
íàñ, ÿñíà ³ ñâ³òëà, ð³äíà íàøà íåíå”,—
éäåòüñÿ ó ï³ñí³.

Íà ïîêë³í âèéøëè âñ³ ó÷àñíèêè êîí-
öåðòó. Ãëÿäà÷³ ãó÷íèìè îïëåñêàìè, ùî íå
âùóõàëè, ùå äîâãî íå â³äïóñêàëè âèêî-
íàâö³â ç³ ñöåíè. Àíøëàã ³ ìîðå êâ³ò³â.
Телеверсію онцерт “Мамо, вічна і оха-

на” Київсь о о національно о ніверситет
льт ри і мистецтв дивіться 16 травня на

ТРК “Київ” о 18.05, а та ож 22 і 29 травня на
ТРК “Ера” о 7.20.

Привітати матерів піснею разом з Михайлом Поплавсь им на сцен вийшли зір и раїнсь ої естради

Пласти ою та рацією зачаров вали лядачів ст денти афедри бальної хорео рафії Київсь о о
національно о ніверситет льт ри і мистецтв

Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé ïðèâ³òàâ æ³íîê
Óêðà¿íè ç Ì³æíàðîäíèì äíåì ìàòåð³
ìàñøòàáíèì êîíöåðòîì òà ìîðåì êâ³ò³â
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

У Національном палаці мистецтв "У раїна" 10 травня відб вся он-
церт Київсь о о національно о ніверситет льт ри і мистецтв "Ма-
мо, вічна і охана" при рочений до Міжнародно о дня матері. З най-
ращими піснями для жіно на сцен вийшли Василь Зін евич, Ніна
Матвієн о, Оле сандр Пономарьов, Надія Шеста , Оле сандр Сєров,
Віталій Козловсь ий та Ян Табачни .
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и�меш�анців�столиці,��ерівни�ів�підприємств,

�станов,�ор�анізацій�та�житлово-е�спл�атаційних��онтор!

У� рам�ах� під�отов�и� до� опалювально�о� сезон�� 2010/2011� р.�25� травня�—

8 червня�2010�ро�����частині�Солом’янсь�о�о�район��(житловий�масив�Відрадний)

АК� “Київенер�о”�проводитиме�щорічні� випроб�вання� теплових� мереж� від

районної��отельні�“Відрадний”.

У� зв’яз��� з� цим� з� 18.00� 24� травня� постачання� �арячої� води� б�де

припинено.

Випроб�вання�теплових�мереж�здійснюватиметься���межах�в�лиць�Козелець�ої,

Авторемонтної,� б�львар�� Лепсе,� в�лиць� Василен�а,� Виборзь�ої,� пров�л��

Машиноб�дівно�о,� в�лиць� Т�пи�ова,� Леваневсь�о�о,� Ніжинсь�ої,� Галана,� Пост-

Волинсь�ої,��здовж�залізничної��олії.

Випроб�вання� проводитим�ться� тепломережною� водою,� охолодженою� до

температ�ри� не� вище� 40� °С,� із� збільшеним� на� 25%� тис�ом,� що� відповідає

нормативам.� Це� дозволить� заздале�ідь� виявити� ма�симально� можлив�� �іль�ість

пош�оджень,�розпочати�роботи�в�цих�місцях�та�попередити�та�им�чином�їх�появ�

під� час� опалювально�о� сезон�.� Через� виявлені� пош�одження� подавання� �арячої

води�може�затрим�ватися�на�час,�необхідний�для�їх��с�нення,�про�що�Київенер�о

додат�ово�повідомить�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації.

Київенер�о�просить�власни�ів�підвальних�та�напівпідвальних�приміщень,�в�я�их

або� пор�ч� з� я�ими� проходять� теплові� мережі,� вжити� запобіжних� заходів� до

збереження�матеріальних�цінностей�на�випадо��пош�одження�теплових�мереж.

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

трапитися� пош�одження� підземних� тр�бопроводів� з� вини�ненням� провалин� та

ви�идів�води�на�поверхню.

Б�дьте� �важні� та� обережні!� У� разі� вини�нення� провалин� та� появи� на

поверхні�води�не�наближайтеся�самі�і�не�доп�с�айте�до�та�их�місць�дітей!

Повідомляйте� про� виявлені� випад�и� Київенер�о� за� телефонами� �

Солом’янсь�ом��районі:�272-23-73,�497-60-72.

На�ад�ємо,�що�під�час�щорічних�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�не

нарахов�є�обся�ів�споживання�теплової�енер�ії�житловим�ор�анізаціям�для

отримання��арячої�води.�Кори��вання�розрах�н�ів�з�меш�анцями�здійснюють

ЖЕКи.

Щодо�подальшо�о��рафі�а�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�б�де�й�надалі

інформ�вати�ЗМІ�та�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації,�я�і�з�ідно�із�за�онодавством

зобов’язані�повідомляти�меш�анців�про�тимчасов��відс�тність��арячої�води.

Додат�ов��інформацію�щодо�проведення�випроб�вальних�робіт�можна�отримати

за�телефонами�інформаційно-довід�ової�сл�жби�АК�“Київенер�о”�15-88�або�201-

58-79.

АК�“Київенер�о”

ЗАТ�“Дослідний�завод�зварювально�о��стат��вання

Інстит�т��еле�трозварювання�ім. Є. О. Патона”�
(�од�ЄДРПОУ�05417733)

повідомляє�про�зміни�та�доповнення�до�поряд���денно�о

За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,

я�і�відб�д�ться�25.05.2010 р.�об�11.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Івана�К�дрі,�5:

1) питання�№№�10,�11�поряд���денно�о,�надр��овано�о�в��азеті�“Хрещати�”�№�50

(3681)�від�09.04.2010�р.,�ви�лючити.

2) порядо��денний�За�альних�зборів�а�ціонерів�доповнити�наст�пними�питаннями.

10.�Про�затвердження���ладених�Товариством�до�оворів.

11. Визначення�тип��та�зміна�наймен�вання�Товариства���зв’яз���з�приведенням

йо�о�діяльності���відповідність�до�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

12.�Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства���зв’яз���з�приведенням

йо�о���відповідність�до�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”�шляхом

ви�ладення� йо�о� �� новій� реда�ції� та� затвердження� нової� реда�ції� Стат�т�

Товариства.

13.�Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�форми�існ�вання

в�бездо��ментарн��форм��(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження�Рішення

про�дематеріалізацію.

14. Про� визначення� депозитарію,� я�ий� б�де� обсл��ов�вати� вип�с�� а�цій

Товариства,�шо�підля�ають�дематеріалізації,

15. Про�визначення�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�риті�рах�н�и�в�цінних�паперах

власни�ам�а�цій�Товариства;

16. Про�припинення�дії�до�овор��на�ведення�реєстр�,���ладено�о�з�ТОВ�“Галс-

реєстр”,� та� визначення� дати� припинення� ведення� реєстратором� реєстр�

а�ціонерів�Товариства;

17. Про�затвердження�те�ст��повідомлення�про�дематеріалізацію�для�розміщення

в� офіційном�� др��ованом�� виданні� та� персональної� розсил�и� а�ціонерам

Товариства;

18. Про�визначення�способ��повідомлення�а�ціонерів�Товариства�про�прийняте

За�альними�зборами�а�ціонерів�рішення�про�дематеріалізацію.

З�матеріалами�щодо�питань�поряд���денно�о�можна�ознайомитися� за

адресою:�м. Київ,�в�л.�І.�К�дрі,�5.�Довід�и�за�телефоном�(044)�529-20-84.

Правління�ЗАТ�“ДЗЗУ�ІЕЗ�ім.�Є. О.�Патона”

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв

ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

з�визначення�вітчизняних��астролерів,�для�підтрим�и�я�их�передбачається

надання� �оштів,� що� надходять� від� збор�� на� проведення� �астрольних

заходів�до�спеціально�о�фонд��бюджет��м.�Києва.�До��часті����он��рсі

доп�с�аються� вітчизняні� �астролери,� я�і� подають� до��менти� та

інформацію� про� �астрольний� захід� з�ідно� з� перелі�ом,� затвердженим

на�азом�Міністерства���льт�ри�і�т�ризм��У�раїни�від�23.03.2004�№156.

Кон��рс� б�де� проведено� в� червні� 2010� ро��� за� пріоритетними

напрям�ами�—�театральні��астролі,���раїнсь�і��онцертні�про�рами.

Заяв�и� (�� двох� примірни�ах)� на� �часть� �� �он��рсі� приймаються� до

26 червня�2010�ро���за�адресою:�м.�Київ,�б�л.�Т.�Шевчен�а,�3,��.�№�317.

Телефон�для�довідо��279-67-58.

Київсь�е�БМЕУ�№�1�Південно-Західної�залізниці,�виробничі�майданчи�и�я�о�о�розташовані

за�адресами:�м.�Київ,�в�л.�Приво�зальна,�1� (пил�деревини�0,028��/с),�в�л.�Алма-Атинсь�а,�39

(залізо,� мар�анець� та� їх� спол��и� 0,005� �/с),� в�л.� Л.� Толсто�о,� 61� (пил� абразивно-металевий

0,006 �/с),�в�л.�Либідсь�а,�6�(залізо,�мар�анець�0,005��/с),�в�л.�Саперно-Слобідсь�а,�22-а�(діо�сид

азот��0,64��/с)�повідомляє�про�наміри�щодо�отримання�дозвол��на�ви�иди�в�азаних�забр�днюючих

речовин�в�атмосферне�повітря.

Предметом� діяльності� є� �тримання� в� належном�� технічном�� стані� сл�жбових� виробничих

б�дівель�та�спор�д.

Підприємство�не�здає�в�оренд��свою�територію�та��стат��вання.

Аналіз�даних�інвентаризації�джерел�ви�идів�свідчить�про�те,�що�фа�тичні�ви�иди�ЗР�менші,

ніж��ранично�доп�стимі�ви�иди.

За�важення	та	пропозиції	приймаються	в	місячний	термін	до:

- Дарниць�ої� районної� державної� адміністрації� за� адресою:� в�л.� Кошиця� О.,� 11;

тел.�564-90-10;�564-96-65;

- Дніпровсь�ої� районної� державної� адміністрації� за� адресою:� б�львар� Праці,� 1/1,� 105;

тел./фа�с�559-67-27;

- Голосіївсь�ої� районної� державної� адміністрації� за� адресою:� в�л.� Димитрова,� 12,

тел.�259-85-97.

Вважати�недійсним�втрачене�свідоцтво�про�право�власності�на�нежилі�приміщення�№№�129,�130�—�салон��раси,�за�альною

площею�411,7��в.�м�по�в�л.�Ковпа�а,�б�дино��№�17,�се�ція�“В”,�літера�А,�видане�Головним��правлінням��ом�нальної�власності

м.�Києва�23.05.2003�на�ім’я�Мхітарян�Астхи��Нверовни,��од�2946607244,�на�підставі�на�аз��“Про�оформлення�права�власності

на�об’є�т�нер�хомо�о�майна”�від�21.04.2003�№�460-В.

О�олошення�

про�с�довий�роз�ляд

Київсь�а�місь�а�державна

адміністрація�(01044, м.�Київ,

в�л.�Хрещати�, 36)

повідомляє

О�р�жним� адміністративним

с�дом�міста�Києва���справі�№2а-

2383/10/2670�за�позовом�Охатріна

Оле�сандра�Васильовича�та�Шев-

ч���Тетяни�Борисівни�до�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�про

визнання�нечинним�Розпоряджен-

ня�КМДА�від�31.08.2001�р.�№1820

“Про�затвердження�Положення�про

порядо��оформлення�права�влас-

ності�на�об’є�ти�нер�хомо�о�май-

на”,�за��частю�третьої�особи�Голо-

вне��правління�юстиції���м.�Києві

призначено�роз�ляд�на�26�травня

2010�ро���о�8.30�та�відб�деться�в

приміщенні� с�д�� за� адресою:

м. Київ,� в�л.� Хрещати�,� 10,� 2� по-

верх,��аб.№3.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади��оловно�о

спеціаліста�відділ��прое�т�вання�б�дівництва,��апітально�о

ремонт��та�реставрації�б�дівель.

Вимо�и:� вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям�вання� за� освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фахом�не�менше

3-х�ро�ів.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�за�адресою:

м.�Київ-01004,�б�льв.�Т.�Г.�Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.�279-52-82,�279-72-51.

ОГОЛОШЕННЯ

Міжре�іональна�А�адемія��правління�персоналом

(��формі�а�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип�)�

повідомляє,�що�За�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться

30 червня�2010�ро���о�12.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Фрометівсь�а,�б�д.�2.

Реєстрацію�а�ціонерів�б�де�проведено�з�10.00�до�11.45.

Порядо��денний:

1. Затвердження� нової� реда�ції� Стат�т�� Міжре�іональної� А�адемії� �правління

персоналом�(��формі�а�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип�).

2. Затвердження�нової�реда�ції�Засновниць�о�о�до�овор��Міжре�іональної�А�адемії

�правління�персоналом�(��формі�а�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип�).

3. Поточні�питання�діяльності�Міжре�іональної�А�адемії��правління�персоналом�(�

формі�а�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип�).

Для� �часті� �� зборах� необхідно� мати� при� собі� до��мент,� то� засвідч�є� особ�

а�ціонера,�а�для�представни�а�а�ціонера�—�дор�чення�для��часті���зборах.

хрещатик

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У�КАТАЛОЗІ�ПЕРЕДПЛАТНИХ�ВИДАНЬ�УКРАЇНИ�НА 2010�РІК�СТОР.�22

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
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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 768

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  12 травня 2010

Ìèêîëó Äåãòÿðåíêà
íå áðàëè êóë³
Íà â³éí³ éîãî íàçèâàëè “àñîì”
Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Три рази на форс ванні
Дніпра обороняв Київ
Ми ола Де тярен о. Під
час війни він пройшов
У раїн та Білор сь. Б в
сержантом війсь ах
протиповітряної оборони,
а потім санінстр то-
ром — виносив з поля
поранених солдат. Після
Перемо и чолові повер-
н вся рідне село на
Черні івщин , я е потім
стало чорнобильсь ою
зоною. Одна виселятися
пан Де тярен о не захо-
тів.

Ìèêîë³ Äåãòÿðåíêó íèí³ 92. Ó
ð³äíîìó ñåë³ Íîâà Ðóäíÿ íà ×åð-
í³ã³âùèí³ â³í — ºäèíèé ó÷àñíèê
áîéîâèõ ä³é Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè. Êð³ì íüîãî, â îêîëèö³
“æèâèõ” ùå 9 õàò ³ç êîëèøí³õ
110. Ãîñïîäàð³ ³íøèõ àáî ïîìåð-
ëè, àáî âè¿õàëè ÷åðåç àâàð³þ íà
×ÀÅÑ — ñåëî âêëþ÷åíî â ïî-
ñòðàæäàëó çîíó.

“Êóäè ìåí³ âæå âè¿æäæàòè —
òóò ÿ íàðîäèâñÿ, òóò ³ äîæèâàòè-
ìó”,— êàæå âåòåðàí. Ïàðàäó äî
Äíÿ Ïåðåìîãè éîìó í³õòî íå
âëàøòîâóâàâ. Òèì ÷àñîì ÷îëîâ³ê
ïðîéøîâ ôðîíòàìè Óêðà¿íè òà
Á³ëîðóñ³. Õîò³â ä³éòè äî Áåðë³íà,
òà ä³ñòàâ òÿæêå ïîðàíåííÿ íîãè,
àëå àìïóòóâàòè ¿¿ íå äîçâîëèâ. Ó
òèëó íå õîâàâñÿ, íà ñâî¿õ ä³ëÿí-
êàõ êåðóâàâ ïðîòèïîâ³òðÿíîþ
îáîðîíîþ. Ï³çí³øå áóâ ñàí³íñ-
òðóêòîðîì. Ñê³ëüêè âðÿòóâàâ
æèòò³â, óæå é íå ïàì’ÿòàº.

“Áóëî ðîçðèâàþòüñÿ ñíàðÿäè,
³ âñ³ ïîâç ìåíå. Çà òå, ùî êóë³
íå áðàëè, ñîëäàòè íàçèâàëè
“àñîì”,— ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.
Ëèøå ï³ä ÷àñ îáîðîíè Êèºâà
â³í òðè÷³ áðàâ ó÷àñòü ó ôîðñó-
âàíí³ Äí³ïðà. “Ùîá âèæèòè,
ïëèâòè òðåáà áóëî äóæå øâèä-

êî”,— ïðèãàäóº Ìèêîëà Äåãòÿ-
ðåíêî.

Çà ñëîâàìè âåòåðàíà, íå ïîìåð-
òè íà â³éí³ äîïîìàãàº áåçñòðàø-
í³ñòü. “ßêáè áîÿâñÿ, äàâíî á óæå
äåñü ëåæàâ”,— óïåâíåíèé âåòå-
ðàí. Ç â³éíè â³í ïðèí³ñ ö³ëó êî-
ðîáêó íàãîðîä, òà ä³òè âñ³ ìåäàë³
ïîãóáèëè.

Ïðèâ³òàòè îäèíîêîãî âåòåðàíà
âèð³øèâ êèÿíèí Ìèêîëà Çâºðºâ.
²ç ñîáîþ çàïðîñèâ ³ æóðíàë³ñò³â
“Õðåùàòèêà”. “Ïðî öüîãî ÷îëî-
â³êà ÿ ä³çíàâñÿ âèïàäêîâî. Ñòà-
ëî äóæå ïðèêðî, ùî ñïðàâæí³ ãå-

ðî¿ ëèøàþòüñÿ çàáóòèìè. Ì³òèí-
ã³â äëÿ íèõ í³õòî íå ïðîâîäèòü,
ùîá ïîäèâèòèñÿ ïàðàä, íå ìà-
þòü íàâ³òü òåëåâ³çîðà”,— ðîçïî-
â³â ïàí Ìèêîëà. Â ïîäàðóíîê ïà-
íîâ³ Äåãòÿðåíêó â³í ïðèâ³ç ïðî-
äóêò³â, êâ³ò³â, öóêåðîê òà þâ³ëåé-
íó ôëÿãó ç áîéîâèìè “100 ãðà-
ìàìè”.

Ðîç÷óëåíèé óâàãîþ âåòåðàí â³ä
ðàäîñò³ çàïëàêàâ. “Í³êîëè íå äó-
ìàâ, ùî òóò ä³æäóñÿ ãîñòåé”,—
ñêàçàâ â³í. Íàñàìê³íåöü Ìèêîëà
Äåãòÿðåíêî ïîáàæàâ ùàñòÿ ³ ñîí-
öÿ íàä Óêðà¿íîþ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 12 òðàâíÿ
День промайне онстр тивно. Дбайте про омфорт,
дбайливо ставтеся до власно о здоров’я, ч жої праці,
творчих наб т ів. Не смітіть рошима! Матеріальні
цінності поставте на чільне місце, бо саме в них ма -
симально с онцентровано енер орес рс олосальної
людсь ої праці.

ОВНАМ доведеться пірн ти в матеріальні т рботи, пов’язані з поліп-
шенням доброб т . Спіл йтеся на он ретні теми. Під час б дь-я их он-
та тів ер йтеся пра тичними намірами і обов’яз ово прод майте до-
поміжні варіанти заробіт , я і мають б ти підтверджені не на словах, а
до ментально.
ТЕЛЬЦІ, під лежачий амінь вода не тече! Виходьте на передов і дій-

те відповідно до вн трішніх імп льсів. Проявіть ініціатив , втілюйте свої
зад ми в діловій, освітній, літерат рній, онта тній сфері. Збирайте по-
трібн інформацію, інтенсивно навантаж йте міз и.
БЛИЗНЯТА, зосередьтеся на пра тичном боці б ття. Для прод тив-

нішо о рез льтат ліпше самітнитися й обмір вати все детально, ос-
іль и доведеться пере лян ти відпрацьован пра ти і пере лючити-
ся на нові ори інальні ходи.
РАКИ, налашт йтеся на пра матичний лад. Пере ляньте оло повся -

денних онта тів. З стрічі, лист вання, розмови маєте присвятити пе-
реважно матеріальном . Двері спішно о майб тньо о відми атим ться
лише лючем раціоналізм .
ЛЕВИ, я що хочете відч ти себе вільною, незалежною особистістю,

раніше вставайте. В першій половині дня тр дові обов’яз и не на ад -
ватим ть про себе. Та нових ініціатив раще не розпочинати. Заробіто ,
професія, стат с, ділові онта ти, матеріальне забезпечення стан ть
важливими в др ій половині дня. Можлива работа з фінансовими до-
ментами.
ДІВИ, вир шайте в доро . Саме незавершені проблеми з др зями (в

дале их раях) маєте нині вирішити і за рити бор ов армічн дір ,
звільнивши шлях до заповітної мети.
У ТЕРЕЗІВ день промайне на важ их приземлених вібраціях, а т алі-

з вавши тем рошових розрах н ів, виплат бор ів, редитів, подат ів,
оформлення спад . Нама айтеся за рити це болюче питання хоча б на
рівні он ретних серйозних домовленостей.
СКОРПІОНИ, не засміч йте ефір п стопорожніми розмовами. При о-

т йтеся до словесних баталій, заздале ідь озброївшись залізними ар -
ментами, бо пере онати опонента б де непросто, а треба! Відб ваєть-
ся процес ріплення ділових зв’яз ів на майб тнє, де п стомелям ро-
бити нічо о.
СТРІЛЬЦЯМ випаде шанс перевтілитися в працелюбно о “вола” і

заробити рошей. Одна тор йтеся і не продавайте задешево свій
тр д, іна ше втратите здоров’я! Стос н и з оле ами набирають пра -
тичності, тож не розпорош йтеся на захмарні плани, а живіть реаль-
ністю.
КОЗОРОГИ, детонатором творчості сл ватиме висо ий потенціал.

Тож ловіть шанс і творіть, здоб вайте слав вардійця на професійних
фронтах! Я що ходите в нелюбах, і це вас найбільше непо оїть, мерщій
за ох йтеся!
ВОДОЛІЯМ визначено пірн ти в оловорот сімейних проблем, поб -

тової мет шні. Т т можливі позитивні зр шення після тривало о альм -
вання, тож можете план вати на майб тнє, а пізніше прист пити до ре-
алізації їх.
РИБИ роз риють свої інтеле т альні надбання, виявлять хист оспо-

даря і змож ть зав’язати чимало ви ідних знайомств, я і зі рають доле-
носн роль майб тньом . Ваші стос н и з людьми мають триматися
лише на ви оді, що ідеально впис ється в нинішні осмічні нормативи

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî-
÷³ +13...+16°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +19°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +18...+20°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+21°Ñ, âíî÷³
+12...+17°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +17...+20°Ñ, âíî÷³
+13...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+22°Ñ, âíî÷³ +16...+17°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì — Äåíü ö³ëèòåëÿ. ßêùî ïðîãðèìèòü ãð³ì

òðàâíåâèì äíåì — äî áàãàòîãî âðîæàþ ôðóêò³â ³ ÿã³ä. ßêùî ãð³ì
çàãðèìèòü ³ áëèñêàº áëèñêàâêà — äî â³òðÿíî¿ ïîãîäè ³ ïîâåí³.
Ðîçïóñêàþòüñÿ êîíâàë³ÿ, ãîðîáèíà, çàïàøí³ ô³àëêè.  

²ìåíèííèêè: 
Âàñèëü, Ñâÿòîñëàâ, Ïàíêðàòié, Äîìiíiê, ²âàí, Àðòåìié, Âàñèëü,

Áîãäàí, Ôåä³ð, Ôèëèìîí, Ðàäèì 

1 4 9 7

8 7 4

8 4 3 1

1 9 6 4

3 6 4 2

5 7 2 3

9 7 8

5 7 2 9

6 1 2 4 7

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

8 7 1 4 2 3 5 9 6

2 9 5 8 6 7 3 4 1

6 4 3 5 1 9 2 7 8

7 8 2 3 5 4 6 1 9

9 3 6 2 8 1 4 5 7

5 1 4 7 9 6 8 3 2

3 6 7 1 4 8 9 2 5

4 2 8 9 7 5 1 6 3

1 5 9 6 3 2 7 8 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 6 òðàâíÿ

У 92 ро и ветеран Ми ола Де тярен о може водити авто – права він отримав
74-річним


