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МІСТО ЗАПРОШУЄ НА ПЛЯЖІ
Для жителів столиці от ють
29 місць відпочин біля води
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ЗА ЛЮБОВ ДО МЕТРО
ДАРУВАЛИ ПРОЇЗНІ
Підбито підс м и он рс
серед пасажирів столичної підзем и

Êè¿âñüêèé áþäæåò äëÿ êèÿí
Îñíîâí³ âèäàòêè äåïóòàòè ñïðÿìóâàëè íà ñîö³àëüí³ ñôåðè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Головний фінансовий до мент
отримала столиця. Мин лої п'ят-
ниці за ньо о про олос вали 80
деп татів Київради. До и раїна
виходить з е ономічної ризи,
ошторис Києва нарощ є с ми
статей фінанс вання. Зо рема
цьо оріч на двісті мільйонів
збільшили видат и на медицин
та на п'ятнадцять відсот ів роз-
ба атіла освіта. Майже на трети-
н зросте і мінімальна зарплата
иян. До інця ро план ють до-
б д вати Центри рові та ПЕТ-
техноло ій, транспортні розв'яз-
и, а та ож дві с часні ш оли та
чотири житлових б дин и.

Ïîïðè òå, ùî åêîíîì³êà êðà¿íè ò³ëüêè
âèõîäèòü ³ç êðèçè, ñòîëè÷íèé áþäæåò çàëè-
øàºòüñÿ ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíèì. Ãîëîâí³
ïðîåêòè ðîçâèòêó ñòîëèö³ áóäå ïðîô³íàíñî-

âàíî â ïîâíîìó îáñÿç³. À çà äåÿêèìè ñòàò-
òÿìè ô³íàíñóâàííÿ ñóìè çíà÷íî çá³ëüøàòü-
ñÿ. Ó ï’ÿòíèöþ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
Êè¿âðàäè òàêèé êîøòîðèñ ñòîëèö³ çàòâåð-
äæåíî ãîëîñàìè 80 äåïóòàò³â. Çà ïðåçåíòî-
âàíèé ïðîåêò ïðîãîëîñóâàëè ïðåäñòàâíèêè
âñ³õ ôðàêö³é, îêð³ì Áëîêó Êëè÷êà.

“Ðîçóì³þ÷è âàæëèâ³ñòü óõâàëåííÿ áþ-
äæåòó äëÿ ðîçâèòêó âñ³õ ñôåð æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ñòîëèö³, äåïóòàòè Êè¿âðàäè ñï³ëüíè-
ìè çóñèëëÿìè ïåðåéøëè ó ôîðìàò ðîáîòè
ãîñïîäàðñüêîãî îðãàíó òà îá’ºäíàëèñÿ íàâ-
êîëî âèð³øåííÿ öüîãî âàæëèâîãî ïèòàí-
íÿ”,— çàçíà÷èâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé.

Ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó ïëàíóþòü îòðèìà-
òè ïîíàä 14,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü äîõîä³â, ùî
íà 6,3 % á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Çà ñëîâàìè ïà-
íà Äîâãîãî, ïîïðè ñîö³àëüíå ñïðÿìóâàí-
íÿ, êè¿âñüêèé áþäæåò-2010 — öå òàêîæ
áþäæåò ðîçâèòêó. Òàê, íà äâ³ñò³ ì³ëüéîí³â
çðîñëè âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ñòî-
ëèö³ òà íà 15 â³äñîòê³â öüîãî ðîêó áóäå áà-
ãàòøîþ îñâ³òíÿ ãàëóçü. Ì³í³ìàëüíà çàðî-
á³òíà ïëàòíÿ â ñòîëèö³ òàêîæ çðîñòå —
á³ëüø í³æ íà 30 â³äñîòê³â. Íà 455 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü çá³ëüøàòü ³ çàãàëüíó ñóìó àä-
ðåñíèõ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ äîïîìîã êè-

ÿíàì. Ïîïðè âàæê³ åêîíîì³÷í³ óìîâè, íà
ñîö³àëüíèé çàõèñò ó öüîãîð³÷íîìó áþäæå-
ò³ ñòîëèö³ âäàëîñÿ çàêëàñòè ìàéæå äâà
ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ ìåäèêè òà îñ-
â³òÿíè öüîãîð³÷ òàêîæ îòðèìóâàòèìóòü ñâî¿
ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè.

Ó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïåðåäóñ³ì ô³-
íàíñóâàòèìóòü çàõèùåí³ ñòàòò³ — ìåäèêà-
ìåíòè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â ë³êàðíÿõ ³
çàðïëàòó ïðàö³âíèêàì. Îêð³ì öüîãî, çà-
êëàëè êîøòè íà ïðîåêòí³ ðîáîòè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ï’ÿòè ë³êàðåíü, ÿê³ çàä³ÿí³ â ïðî-
âåäåííí³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ç
ôóòáîëó ªâðî-2012. Öüîãîð³÷ ì³ñüêà âëà-
äà çàïëàíóâàëà çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî
äâîõ âàæëèâèõ äëÿ ñòîëèö³ ìåäçàêëàä³â —
Öåíòð³â êðîâ³ òà ÏÅÒ-òåõíîëîã³é äëÿ ðàí-
íüîãî âèÿâëåííÿ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþ-
âàíü. Äëÿ ïåðøîãî â ì³ñüêîìó êîøòîðèñ³
ïåðåäáà÷èëè òðèäöÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
À ç äðóãèì äîïîìîæå äåðæàâà. Ñóòòºâó äî-
ïîìîãó â³ä÷óþòü íèí³øíüîãî ðîêó ³ âåòå-
ðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿. “Îäèí ³ç ãî-
ëîâíèõ ïóíêò³â öüîãîð³÷íîãî êîøòîðèñó —
òóðáîòà ïðî âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè. Öåé áþäæåò ïîâí³ñòþ ïåðåäáà-
÷àº ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ íèõ. Òàêîæ
ïëàíóºìî â³äðåìîíòóâàòè ãîñï³òàëü äëÿ âå-

òåðàí³â ïðàö³, äå ïåðåáóâàº á³ëüøå ïîëî-
âèíè âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè. Âîäíî÷àñ âåòåðàíñüê³ ãðîìàäñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿ öüîãî ðîêó òàêîæ îòðèìàþòü ô³-
íàíñîâó ï³äòðèìêó”,— ïîâ³äîìèëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê.

Ïðîãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ñòîëèö³ ãîëîâíèì ÷èíîì ïåðåäáà÷àº
ô³íàíñóâàííÿ ïóñêîâèõ îá’ºêò³â, ÿê³ ìàþòü
âèñîêèé ñòóï³íü ãîòîâíîñò³. Ñåðåä òàêèõ —
äîáóäîâà òðüîõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó â
íàïðÿìêó æèòëîâîãî ìàñèâó “Òåðåìêè”
(“Äåì³¿âñüêî¿”, “Ãîëîñ³¿âñüêî¿” òà “Âà-
ñèëüê³âñüêî¿”). “¯õíº ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ
äëÿ Êèºâà — íåçàïåðå÷íå. Àäæå íà öüîìó
æèòëîâîìó ìàñèâ³ ïðîæèâàº ìàéæå 400 òè-
ñÿ÷ êèÿí”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ çà-
âåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³, ðîçâ’ÿçö³ á³ëÿ ìîñòó Ïàòîíà
³ íà âóëèö³ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é. Äî
ê³íöÿ ðîêó ìàþòü íàì³ð çàïóñòèòè ³ ë³í³þ
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ òà òðè ñòàíö³¿ ì³ñü-
êî¿ åëåêòðè÷êè (“Òðîºùèíà-2”, “Ñèðåöü”,
“Áîðùàã³âêà”). Ïðîòÿãîì 2010 ðîêó ñòî-
ëè÷í³ øêîëÿð³ ñÿäóòü çà ïàðòè äâîõ íîâèõ
ñó÷àñíèõ øê³ë, à 405 ñ³ìåé ÷åðãîâèê³â çà-
¿äóòü ó ÷îòèðè æèòëîâèõ áóäèíêè
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Øêîëó 
îáèðàòèìóòü 
÷åðåç ²íòåðíåò

Íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ äîïîìîæóòü áàòüêàì îá-
ðàòè øêîëó äëÿ ìàéáóòí³õ ïåðøîêëàñíèê³â.
Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé. "Íàðàç³ â Êèºâ³ íàðàõî-
âóºòüñÿ 525 çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â. ²ç íèõ
479 çíàõîäÿòüñÿ ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, à
49 º ïðèâàòíèìè. "Ó ì³ñò³ ïðàöþþòü 33 ë³-
öå¿, 44 ã³ìíàç³¿, 10 ïî÷àòêîâèõ, 113 ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ øê³ë, 82 øêîëè-äèòÿ÷èõ ñàäî÷êà,
10 çâè÷àéíèõ òà 18 ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë-³í-
òåðíàò³â. Àáè íå çàïëóòàòèñÿ â öüîìó ðîçìà-
¿òò³ ï³ä ÷àñ âèáîðó ó÷áîâîãî çàêëàäó äëÿ ñâîº¿
äèòèíè, ñòîëè÷íà âëàäà ïîäáàëà ïðî òå, àáè
îáðàòè øêîëó áóëî ÿêîìîãà çðó÷í³øå",— çà-
çíà÷èâ â³í. Ì³ñüêà âëàäà ðàäèòü áàòüêàì ñêî-
ðèñòàòèñÿ ³ííîâàö³éíèì ñåðâ³ñîì "Äîâ³äíèê
çàêëàä³â îñâ³òè", ÿêèé íåùîäàâíî ç’ÿâèâñÿ íà
ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
Êèºâà (www.guon.kiev.ua)

Ó ñòîëèö³ 
òðèâàº áëàãîä³éíà 
àêö³ÿ

Äî ê³íöÿ òèæíÿ â Êèºâ³ òðèâàòèìå Âñå-
óêðà¿íñüêà áëàãîä³éíà àêö³ÿ "Ñåðöå äî ñåð-
öÿ". Íà ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ íå¿ êîøòè çàêóïëÿòü
ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ äëÿ ä³àãíîñòèêè òà ïî-
ïåðåäæåííÿ ð³çíèõ âàä ó ä³òåé. Íà ô³íàëü-
íó ÷àñòèíó ä³éñòâà, ÿêà â³äáóäåòüñÿ â ñòî-
ëèö³ ó íåä³ëþ, 23 òðàâíÿ, îðãàí³çàòîðè çà-
ïëàíóâàëè ÷èìàëî ö³êàâèíîê. Òàê, öüîãî
äíÿ â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ïðàöþâàòèìå äè-
òÿ÷à ³ãðîòåêà. Âîäíî÷àñ íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ ñòàðòóº ñâÿòêîâå ä³éñòâî ï³ä íà-
çâîþ "Ì³ñòå÷êî äîáðèõ ñåðäåöü", ïðîòÿãîì
ÿêîãî ç³ðêè øîó-á³çíåñó ðîçäàâàòèìóòü àâ-
òîãðàôè òà ôîòîãðàôóâàòèìóòüñÿ ç³ âñ³ìà
îõî÷èìè. Òóò òàêîæ â³äêðèþòü "Ì³ñòå÷êî
õóäîæíèê³â". Ïðèáëèçíî î ÷îòèðíàäöÿò³é
ãîäèí³ óêðà¿íñüê³ äà³øíèêè òà ïðåäñòàâíè-
êè Ïîëüñüêî¿ ïîë³ö³¿ çìàãàòèìóòüñÿ ó ôóò-
áîë³. Î â³ñ³ìíàäöÿò³é ãîäèí³ ðîçïî÷íåòüñÿ
ñâÿòêîâèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ ç³ðîê åñòðà-
äè. Íàäâå÷³ð íà ãîëîâí³é ïëîù³ êðà¿íè çà-
ïóñêàòèìóòü íåáåñí³ ë³õòàðèêè. Íàãàäàºìî,
ïðîòÿãîì ìèíóëîð³÷íî¿ àêö³¿ îðãàí³çàòîðè
ç³áðàëè òà ïåðåäàëè ë³êàðíÿì ìåäè÷íå îá-
ëàäíàííÿ äëÿ ä³àãíîñòèêè òà çàïîá³ãàííÿ
âàäàì çîðó â ä³òåé íà ñóìó ìàéæå 2,8 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü

Ìàòåð³-ãåðî¿í³ 
îòðèìàþòü âèïëàòè

Ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó ìàéæå 30 òèñÿ÷ æ³-
íîê, ÿêèì ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ Óêðà-
¿íè "Ìàòè-ãåðî¿íÿ" îòðèìàþòü îäíîðàçîâó
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Äëÿ öüîãî â äåðæàâ-
íîìó áþäæåò³ íà íèí³øí³é ð³ê çàêëàäåíî
236164,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çàâäÿêè öèì êîø-
òàì, âèíàãîðîäè îòðèìàþòü ïîíàä äâàäöÿòü
òèñÿ÷ æ³íîê, ÿê³ íîñÿòü öå çâàííÿ ç 2009 ðî-
êó, òà ãåðî¿í³, ÿê³ îòðèìàþòü éîãî âæå öüî-
ãî ðîêó. Ì³í³ñòåðñòâî Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ïîâ³äîìèëî, ùî âèïëàòà
íàãîðîä çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Çàêî-
íó Óêðà¿íè "Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò íà 2010
ð³ê"

ÆÅÊè 
àêòèâ³çóâàëèñÿ

Ó çâ'ÿçêó ç íåçàäîâ³ëüíîþ ðîáîòîþ ðàéîí-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é ùîäî çáîðó ïëàòåæ³â ³ç íà-
ñåëåííÿ çà íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã ì³ñüêà âëàäà àêòèâíî çàïðàöþâàëà
ñï³ëüíî ç ÆÅÊàìè. Òàê, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ â
êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïðîâåëè ïî äâ³ íà-
ðàäè ç³ âñ³ìà íà÷àëüíèêàìè åêñïëóàòàö³éíèõ
êîíòîð. Çàâäÿêè òàê³é ðîáîò³, áîðãè çà íà-
äàííÿ êîìïîñëóã çìåíøèëèñÿ íà 5,3 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü. Îäíàê, ÿê âèÿâèëîñÿ, â³ä ñïëà-
òè çà ïîñëóãè ÆÊÃ óõèëÿþòüñÿ 10-12 â³ä-
ñîòê³â ñòîëè÷íîãî íàñåëåííÿ, ùî ñòàíîâèòü
25—30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Íàéá³ëüøå êèÿí íåïîêîÿòü
æèòëîâ³ óìîâè òà ïîñëóãè
Äî ÊÌÄÀ íàä³éøëî 7430 çâåðíåíü â³ä ñòîëè÷íèõ æèòåë³â
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Проблем иян стало
менше. Я повідомили
в правлінні з питань
звернень ромадян
КМДА, протя ом остан-
ніх півро отримано
7430 звернень. Це май-
же на 17 відсот ів мен-
ше, аніж за та ий са-
мий період 2008- о.
Більшість ромадян, я
і раніше, звертаються
із заявами щодо вирі-
шення он ретних жит-
тєвих питань, 6,5 від-
сот а мають с ар и, а
надіслали пропозиції
лише 0,1 відсот а иян.

Ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü,
ùî ïîðóøóâàëè ãðîìàäÿíè ó
ñâî¿õ çâåðíåííÿõ â ïåðøîìó
êâàðòàë³ 2010 ðîêó, ïåðøå
ì³ñöå çàéìàþòü æèòëîâ³
ïðîáëåìè — 23,2 â³äñîòêà.
Ïåðåâàæíî éøëîñÿ ïðî íà-
äàííÿ æèòëà â ñòîëèö³, ï³ëü-
ãîâ³ êðåäèòè, ïèòàííÿ ïîñòà-
íîâêè íà êâàðòèðíèé îáë³ê,
â³äñåëåííÿ ç àâàð³éíèõ áó-
äèíê³â.

Íà äðóã³é ïîçèö³¿ ïèòàííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà —
âîíè ñòàíîâëÿòü 22,5 â³äñîòêà
çâåðíåíü. Êèÿí çäåá³ëüøîãî
òóðáóþòü ïèòàííÿ îïëàòè
êâàðòèð òà êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã, ðîáîòà ÆÅÊ³â, áëàãîóñò-
ð³é, êàï³òàëüíèé òà ïîòî÷íèé
ðåìîíòè áóäèíê³â, åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ.

Òàêîæ íå ìåíø âàæëèâèìè
äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ çàëè-

øàþòüñÿ ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ —
â³äïîâ³äíî 5,5 òà 4,7 â³äñîòêà
çàÿâ. ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí
ÊÌÄÀ, â öèõ äâîõ íàïðÿìêàõ
äîì³íóþòü ïèòàííÿ íàäàííÿ
ìàòåð³àëüíî¿, ãóìàí³òàðíî¿ òà
³íøèõ âèä³â äîïîìîãè, çîêðåìà
íà ë³êóâàííÿ, ïðèäáàííÿ ë³ê³â,
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà
çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè.

Ë³äèðóº çà çâåðíåííÿìè
ìåøêàíö³â ðàéîí³â Äí³ïðîâ-
ñüêèé (11,2 â³äñîòêà) òà
Øåâ÷åíê³âñüêèé (10,8 â³ä-
ñîòêà). Íàéìåíøå çâåð-
íåíü — â³ä ìåøêàíö³â Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó.

Äëÿ ðîçãëÿäó çâåðíåíü çà
â³äïîâ³äíèé ïåð³îä êåð³âíèö-
òâîì ÊÌÄÀ ïðîâåäåíî 119
îñîáèñòèõ ïðèéîì³â, íà ÿêèõ
ïðèéíÿòî 142 ãðîìàäÿíèíà, à
òàêîæ ñòâîðåíî 34 ïðÿì³ ("ãà-
ðÿ÷³") òåëåôîíí³ ë³í³¿.

Íàðàç³ ïîíàä 30 â³äñîòê³â
çàÿâ, ùî íàä³éøëè äî ÊÌÄÀ
çà 1 êâàðòàë 2010 ðîêó, âçÿòî
íà êîíòðîëü óïðàâë³ííÿì ç
ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

"ÊÌÄÀ ³ íàäàë³ ïðîäîâæó-
âàòèìå ðîáîòó ³ç çàáåçïå÷åí-
íÿ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííÿ
ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
êåð³âíèê³â óñ³õ ð³âí³â çà âèð³-
øåííÿ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü
ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿíè, îñî-
áëèâî íàéìåíø ñîö³àëüíî çà-
õèùåí³ êàòåãîð³¿, ç îá'ºêòèâ-
íî¿, íåóïåðåäæåíî¿ ³ â÷àñíî¿
ïåðåâ³ðêè ôàêò³â, âèêëàäåíèõ
ó çâåðíåííÿõ, ôàêòè÷íîãî ïî-
íîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ òà
³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí",— çàïåâ-
íèëà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí
ÊÌÄÀ Îêñàíà Áðè÷êî

Найбільше звернень від ромадян до мерії надходить із Дніпровсь о о
район , найменше с аржаться на проблеми жителі Печерсь о о
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Ì³ñòî çàïðîøóº íà ïëÿæ³
Äëÿ æèòåë³â ñòîëèö³ ãîòóþòü 29 ì³ñöü â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè

Ö³º¿ ñóáîòè â ñòîëèö³ ñòàðòóº ïëÿæíèé
ñåçîí. Â³äñâÿòêóâàòè ïîä³þ ïëàíóþòü ó
Ã³äðîïàðêó. Çàãàëîì äëÿ â³äïî÷èíêó êè-
ÿíàì ïðîïîíóþòü 29 ì³ñöü ïîáëèçó âî-
äîéìèù. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèâ
âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé.

"Ñïîä³âàþñÿ, ùî äî ê³íöÿ òèæíÿ òåì-
ïåðàòóðà âîäè ïðîãð³ºòüñÿ äî ïîòð³áíèõ
17 ãðàäóñ³â, òîæ îô³ö³éíî ìîæíà áóäå âæå
é êóïàòèñü ó Äí³ïð³,— ïîâ³äîìèâ â³í.—
Íàðàç³ ìàéæå ïîâí³ñòþ ï³äãîòîâëåíî âñ³
ïåðåäáà÷åí³ ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî
ãîëîâè ì³ñöÿ äëÿ ïîâíîïðàâíîãî ïðîâå-
äåííÿ ñåçîííîãî äîçâ³ëëÿ".

Ïàí Äîáðóöüêèé óòî÷íèâ, ùî ñòàíîì
íà 14 òðàâíÿ ôàõ³âö³ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà "Ïëåñî" ìàéæå íà 80 â³äñîò-
ê³â ï³äãîòóâàòè òåðèòîð³¿ 11 ïëÿæ³â, òà íà
70 â³äñîòê³â — 18 ì³ñöü â³äïî÷èíêó á³ëÿ

âîäè. Ñåðåä îñòàíí³õ — Ñèíüîîçåðíà,
Íàòàëêà, Ãîðáà÷èõà, Òðîºùèíà, Äåñåí-
êà, Ðåäü÷èíà, Âåðõíº, Ðóñàí³âñüêèé êà-
íàë.

"Ïåðåêîíàíèé, ùî äî ê³íöÿ òèæíÿ
âäàñòüñÿ çàê³í÷èòè âñ³ ðîáîòè",— çàÿâèâ
ïîñàäîâåöü.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ â çîíàõ â³äïî-
÷èíêó òðèâàº î÷èùåííÿ ï³ñêó ñïåö³àëü-
íèìè ïðèáèðàëüíèìè ìàøèíàìè ³ ìåõà-
í³÷íèì ñïîñîáîì. Îêð³ì òîãî, âîäîëàçè
ñèñòåìàòè÷íî îáñòåæóþòü ³ ÷èñòÿòü äíî
âîäîéì, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ êóïàííÿ.
Âîäíî÷àñ çàê³í÷óþòü êîìïëåêñíó äåðà-
òèçàö³þ òà ïðîòèêë³ùîâ³ çàõîäè â ì³ñöÿõ
äîçâ³ëëÿ êèÿí ïîáëèçó ð³÷îê òà îçåð. "Ïî-
òð³áí³ äîêóìåíòè ìè ïåðåäàëè íà óçãî-
äæåííÿ â ÌÍÑ òà â ñàíåï³äåìñòàíö³þ,—
ðîçïîâ³â ²ãîð Äîáðóöüêèé.— Çà ê³ëüêà
äí³â ìàºìî îòðèìàòè ïàñïîðòè ãîòîâíî-
ñò³ íà âñ³ çîíè â³äïî÷èíêó".

Çàñòóïíèê ìåðà äîäàâ, ùî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì êîìóíàëüíèêè äîäàòêîâî äî 42 ³ñ-
íóþ÷èõ âñòàíîâëÿòü ùå 39 ëàâîê íà òå-
ðèòîð³¿ øåñòè çîí â³äïî÷èíêó. À íà ïëÿ-
æàõ "Âåíåö³ÿ", "Ìîëîä³æíèé", "Âåðáíèé"
çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü ôîíòàí÷èê³â ç ïèò-
íîþ âîäîþ. Íà "Òðîºùèí³" òà "×îðòî-
ðè¿", îêð³ì âñòàíîâëåíèõ íèí³øíüîãî ðî-
êó øåñòè äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, çìîíòó-
þòü ùå äâà. Äî Äíÿ Êèºâà íà ïëÿæàõ
âñòàíîâëÿòü 95 ìîá³ëüíèõ òóàëåòíèõ êà-
á³íîê. Íèí³ âæå çìîíòîâàíî 63.

"Äëÿ çàâåðøåííÿ ï³äãîòîâêè óñ³õ çîí
â³äïî÷èíêó äî ñåçîíó ïëåñ³âöÿì ïîòð³á-
íî ïðèáëèçíî 4 ìëí ãðí,— ïîâ³äîìèâ ²ãîð
Äîáðóöüêèé.— Ñïîä³âàþñÿ, ùî ó çâ'ÿçêó
ç ïåðåãëÿäîì äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó
Êèºâà íà 2010 ð³ê çàçíà÷åíó ñóìó âäàñòü-
ñÿ îòðèìàòè. Õî÷à ðîçðàõîâóºìî ³ íà äî-
ïîìîãó ³íâåñòîð³â, ÿêà âêðàé ïîòð³áíà íè-
í³ â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè"

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Пляжний сезон план ють від ри-
ти с бот в Гідропар . Ниніш-
ньо о ро иянам пропон ють
29 місць відпочин . Наразі фа-
хівці КП "Плесо" за інч ють очи-
щ вати пісо спеціальними при-
биральними машинами, водола-
зи обстеж ють дно водойм
місцях, пристосованих для -
пання. Водночас поблиз річо і
озер проводять омпле сн де-
ратизацію та проти ліщові захо-
ди. На пляжах встановлюють
лав и, фонтанчи и з питною во-
дою, дитячі майданчи и, мо-
більні т алетні абін и.

У новом сезоні ияни відпочиватим ть по-європейсь и: пляжі обладнають новими
фонтанчи ами з питною водою, лав ами, абін ами для перевдя ання
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Íàéìåíø³ çàñï³âàëè íàéêðàùå
Êè¿âñüêà äèòÿ÷à ô³ëàðìîí³ÿ â³äñâÿòêóâàëà 40-ð³÷÷ÿ

Çà ëþáîâ äî ìåòðî äàðóâàëè
ïðî¿çí³
Ï³äáèòî ï³äñóìêè
êîíêóðñó ñåðåä 
ïàñàæèð³â 
ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п'ятниці Київсь ом
метрополітені на ородили пере-
можців радіові торини "Я люблю
метро". Найа тивнішим часни-
ам подар вали проїзні вит и
на 50 поїздо . Керівництво під-
приємства запевнило, що до
інця ро на иян че ає ще ба-
ато сюрпризів, і не лише свят-
ових. Зо рема план ють від-
рити три станції напрям Те-
рем ів та за пити 100 нових
ва онів.

Þâ³ëåé ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè íàáèðàº
îáåðò³â. Ó ï’ÿòíèöþ ìåòðîïîë³òåí ï³äáèâ
ï³äñóìêè êîíêóðñó “ß ëþáëþ ìåòðî”.
“Öüîãî ðîêó ìè â³äçíà÷àºìî ïîâàæíó äà-
òó — 50-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ ââåäåííÿ â ä³þ ï³ä-
çåìêè. ² îñê³ëüêè íàø ìåòðîïîë³òåí ââà-
æàºòüñÿ ñèìâîëîì òà îêðàñîþ ñòîëèö³
Óêðà¿íè, äî ñâÿòêóâàííÿ ìè ïëàíóºìî çà-
ëó÷èòè ÿêîìîãà á³ëüøå êèÿí òà ãîñòåé ñòî-
ëèö³”,— ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó Îëåã Ìîñ-
êàëåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, äåÿê³ ç ³äåé óæå âò³-
ëåíî. Çîêðåìà, êîíêóðñ íà íàéêðàù³ ìà-
ëþíîê, â³ðø ³ ôîòî òà âèñòàâêó â Óêðà¿í-

ñüêîìó äîì³ íàéêðàùèõ ðîá³ò. Íà îá’ºê-
òàõ ìåòðîïîë³òåíó ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ
ç ï³äïðèºìñòâîì, éîãî ³ñòîð³ºþ òà ñüîãî-
äåííÿì ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü åêñêóðñ³¿.

Íåùîäàâíî ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
óçÿâ ó÷àñòü ó çàïóñêó ³ñòîðè÷íîãî âàãî-
íà — ìóçåþ ìåòðîïîë³òåíó íà êîëåñàõ. Òå-
ïåð ãîòóºòüñÿ äî äðóêó ôîòîàëüáîì, ÿêèé
ì³ñòèòèìå ³ñòîðè÷í³ ôîòî ïðî ï³äçåìêó,
êíèæêà ïðî ¿¿ ³ñòîð³þ.

Ó ï’ÿòíèöþ øàíóâàëüíèêàì Êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó, ÿê³ ïåðåìîãëè â ðàä³îâ³ê-
òîðèí³ “ß ëþáëþ ìåòðî”, áóëî âðó÷åíî
ïðèçè — ïðî¿çí³ êâèòêè íà 50 ïî¿çäîê ó
ï³äçåìö³. Íàéàêòèâí³øèìè âèÿâèëèñÿ Òå-
òÿíà Âèõâàòíþê, Îëåíà Âàñþê, Âîëîäèìèð
Þùåíêî.

Ï³ä ÷àñ âðó÷åííÿ ïîäàðóíê³â ïàí Ìîñ-
êàëåíêî ïîäÿêóâàâ óñ³ì êèÿíàì â³ä ³ìå-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà çà ëþáîâ

äî ï³äçåìêè. Íàãàäàºìî, ùî öüîãî ðîêó
ìåòðî ìàº ó ïëàíàõ íå ëèøå ñâÿòêóâàí-
íÿ. Òàê, ç äîïîìîãîþ óðÿäó ì³ñòî ìàº
íàì³ð çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî ë³í³¿ íà
Òåðåìêè. Ó ïðîãðàì³ ðîçâèòêó òàêîæ
ïðèäáàííÿ 100 íîâèõ âàãîí³â ìåòðîïî-
ë³òåíó òà çàì³íà 5 åñêàëàòîð³â. Ïðî-
äîâæóâàòèìóòü çàïðîâàäæóâàòè ³ ïðîãðà-
ìó àâòîìàòèçîâàíîãî ïðîõîäæåííÿ ïà-
ñàæèð³â

Â³äêðèâ êîíöåðòíó ïðîãðàìó äî
40-ð³÷÷ÿ Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ô³ëàð-
ìîí³¿ ëàóðåàò âñåóêðà¿íñüêèõ òà
ì³ñüêèõ êîíêóðñ³â — õîð ó÷í³â
ñòàðøèõ êëàñ³â “Çîð³ Îáîëîí³”
äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ ¹ 5 ³ç
ï³ñíåþ “Óêðà¿íî, ëþáîâ ìîÿ”.

Íà êîíöåðò³ ìîæíà áóëî ïî÷ó-
òè âñå ð³çíîáàðâ’ÿ ìóçè÷íèõ ³íñò-
ðóìåíò³â — àíñàìáë³ áàíäóðèñò³â,
äîìáðèñò³â, â³îëîí÷åë³ñò³â, ñêðè-
ïàë³â òà óäàðíèõ ³íñòðóìåíò³â.

Ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè çà÷àðóâàëè
çàë “âåëèê³-ìàë³ òðóä³âíèêè” —

òàê ¿õ íàçèâàþòü ó äðóæíîìó êî-
ë³ äèòÿ÷î¿ ô³ëàðìîí³¿. Öå Àíàñòà-
ñ³ÿ Êóõàð, Âàëåð³ÿ Áóðëàêà, Àíàñ-
òàñ³ÿ Ñàáàäàø, Îëåêñ³é Êàíêå.

Ìîëîä³ âîêàë³ñòè ÷óäîâèì ñï³-
âîì ïðîáóäèëè íàéí³æí³ø³ òà
íàéïðèºìí³ø³ ïî÷óòòÿ ó ãîñòåé ³
âñ³õ ïðèñóòí³õ. Âåðîí³êà Äîðîøî

âèêîíàëà ï³ñíþ Ìèêîëè Ìîçãî-
âîãî “Ìèíàº äåíü”, Ìàêñèì Çà-
õàð÷åíêî çàñï³âàâ “Àíãåëà”, Òå-
òÿíà Êîáçàð ³ç ï³ñíåþ “Ïåðåï³-

ëî÷êà” âèêëèêàëà ãó÷í³ îïëåñêè
ñåðåä ãëÿäà÷³â.

Íà çàâåðøåííÿ áóëî ïðåäñòàâ-
ëåíî ï’ÿòü õîðåîãðàô³÷íèõ ïîñòà-
íîâîê. Âàëüñ êâ³ò³â ³ç áàëåòó
“Ëóñêóí÷èê” Ïåòðà ×àéêîâñüêî-
ãî âèêîíàëè ó÷í³ äèòÿ÷î¿ õîðåî-
ãðàô³÷íî¿ øêîëè ¹ 1, ³ çàë íà-
ãîðîäèâ ¿õ îâàö³ÿìè.

Öåé êîíöåðò óêîòðå äîâ³â, ùî
óêðà¿íñüêó ï³ñíþ ìîæíà âèêîíó-
âàòè íà áóäü-ÿêèé ëàä. Ùî ³ çðî-
áèâ àíñàìáëü áàëüíîãî òàíöþ
“Ðåíåñàíñ”. Â³í âèêîíàâ òàíåöü
“×à-÷à-÷à” íà òåìó ï³ñí³ “×åðâî-
íà ðóòà”.

Çàâåðøèëè êîíöåðòíó ïðîãðà-
ìó ó÷í³ Äåðæàâíî¿ äèòÿ÷î¿ õîðåî-
ãðàô³÷íî¿ ñòóä³¿ óêðà¿íñüêîãî òàí-
öþ “Áàðâ³íî÷îê”, âîíè âèêîíà-
ëè íàðîäíèé òàíåöü “Ãîïàê”.

Ãîëîâíèé ðåæèñåð-ïîñòàíîâ-
íèê Ìèêîëà ªðîøåâñüêèé, çà-
ñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè
âèòðàòèâ áàãàòî ñèë ³ ÷àñó íà ï³ä-
ãîòîâêó äî êîíöåðòó. Â³í óñ³ 40
ðîê³â, ç ÷àñó ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêî¿
äèòÿ÷î¿ ô³ëàðìîí³¿, º íåçì³ííèì
¿¿ ðåæèñåðîì.

“ß âäÿ÷íèé äîë³, ùî ìåí³ äî-
âåëîñÿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â
ïðàöþâàòè ç òàëàíîâèòèìè ä³òü-
ìè ³ âèõîâóâàòè ç íèõ â³äîìèõ
ëþäåé íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é çà
¿¿ ìåæàìè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ìèíå
÷àñ, ³ ìè çóñòð³íåìîñÿ âæå íà 50-
ð³÷÷³ äèòÿ÷î¿ ô³ëàðìîí³¿”,— êàæå
ïàí ªðîøåâñüêèé

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Вели ий зал Національної
м зичної а адемії У раїни
імені Петра Чай овсь о о
приймав остей 16 трав-
ня. Т т відб вся ала- он-
церт, присвячений 40-річ-
чю Київсь ої дитячої
філармонії. У онцерті
взяли часть переможці
V місь о о фестивалю
раїнсь ої пісні, вихован-

ці Київсь ої дитячої фі-
лармонії мин лих ро ів та
най ращі хорео рафічні
оле тиви із тридцяти
трьох ш іл естетично о
виховання столиці.

У ви онанні юних обдар вань Київсь ої дитячої філармонії можна б ло поч ти ращі твори світових ласи ів

Кияни-переможці он рс "Я люблю метро" не залишилися з порожніми р ами, подар н ів метрополітенівців вистачило на всіх
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Âñåóêðà¿íñüêèé 
ë³òåðàòóðíèé êîíêóðñ
ïðåçåíòóâàâ 
íîâ³ çäîáóòêè
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Історія літерат рно о он рс
"Коронація слова" цьо о ро
відзначилася трьома визначни-
ми подіями: вихід світ сотої
ниж и ла реатів, вр чення
премії "Вибір видавця" та
прем'єрою спе та лю за п'єсою
дипломанта. Урочист ювілейн
церемонію на ородження Все-
раїнсь о о літерат рно о он-
рс романів, іносценаріїв,

п’єс та пісенної ліри и про о-
хання ор анізатори план ють
провести 10 червня.

Íà äåñÿòèé þâ³ëåéíèé ð³ê ³ñíóâàííÿ
êîíêóðñó ïðèïàâ âèõ³ä ó ñâ³ò ñîòî¿
êíèæêè ëàóðåàòà êîíêóðñó “Êîðîíàö³ÿ
ñëîâà” — ðîìàíó Ìàð³àííè Ìàëèíè
“Âèïàëåíèé øëÿõ” (Via combusta). Ñà-
ìà ïèñüìåííèöÿ, äèïëîìàíò êîíêóðñó
â 2008-ìó òà 2009 ðîêàõ ïàí³ Ìàëèíà,
ââàæàº öåé çá³ã ïðèºìíîþ íåñïîä³âàí-
êîþ.

“ß í³êîëè íå áðàëà ó÷àñò³ ó êîíêóð-
ñàõ, ïèñàëà âñå ó ñò³ë. Íå áóëî í³ÿêî¿
ïåðñïåêòèâè, íàä³¿, ùî öå áóäå âèäàâà-
òèñÿ, ùî êîìóñü öå áóäå ö³êàâî. Òîä³,
çà ïîðàäîþ ñåñòðè, íàä³ñëàëà êíèæêó
íà öåé êîíêóðñ ³ ñòàëà éîãî ëàóðåàòîì.
ß âäÿ÷íà, ùî çóñòð³ëàñÿ ç³ ñâî¿ì âèäàâ-
öåì ³ òåïåð ìàþ çìîãó ïèñàòè äëÿ ëþ-
äåé, à íå ò³ëüêè äëÿ ñåáå”,— êàæå àâ-
òîðêà.

Ùå îäí³ºþ âàæëèâîþ ïîä³ºþ äëÿ îð-
ãàí³çàòîð³â êîíêóðñó ñòàëà ïðåì’ºðà
ñïåêòàêëþ çà ï’ºñîþ äèïëîìàíòà Îëåê-
ñàíäðà Ãàâðîøà “Ðîìåî ³ Æàñìèí” â
Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó àêàäåì³÷íîìó
óêðà¿íñüêîìó îáëàñíîìó ìóçè÷íî-äðà-
ìàòè÷íîìó òåàòð³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà. Íà äóìêó àâòîðà, íèí³ äóæå ìàëî
òåàòð³â ñòàâëÿòü ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ
àâòîð³â.

“Íàïðèêëàä, ÿêùî â Àìåðèö³ ïðè-
áëèçíî 50 â³äñîòê³â ðåïåðòóàðó ñòàíî-
âèòü ñó÷àñíà àìåðèêàíñüêà äðàìàòóðã³ÿ,
òî â Óêðà¿í³ — öå ìåíøå 10 â³äñîòê³â.
Äóæå ïðèºìíî, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì öÿ
òåíäåíö³ÿ òðîõè çì³íþºòüñÿ, ³ óêðà¿í-
ñüêà ï’ºñà ïî÷èíàº ïðèâàáëþâàòè íàø³
òåàòðè. Äóæå äîáðå, ùî ï’ºñè, ÿê³ íà
öüîìó êîíêóðñ³ ïåðåìàãàþòü, ïî÷èíà-
þòü âò³ëþâàòèñÿ â æèòòÿ”,— çàóâàæóº
ïàí Ãàâðîø.

Îêð³ì òîãî, ïðåì³þ “Âèá³ð âèäàâöÿ”
çà òâ³ð “Êîìàøèíà òàðçàíêà” îòðèìàëà
ïèñüìåííèöÿ Íàòàëêà Ñíÿäàíêî. ¯¿
êíèæêà âèéøëà ó âèäàâíèöòâ³ “Ôîë³î”,
ùî âæå äàâíî ñï³âïðàöþº ç êîíêóðñîì
òà àâòîðêîþ. Çà ñëîâàìè ïèñüìåííèö³,
æóðíàë³ñòêè òà ïåðåêëàäà÷êè, “Êîðî-
íàö³ÿ ñëîâà” º ÷è íå ºäèíèì êîíêóðñîì,
ÿêèé â³äêðèâàº íîâ³ ³ìåíà, ùî äóæå
âàæëèâî äëÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè.

Îðãàí³çàòîðè Âñåóêðà¿íñüêîãî ë³òåðà-
òóðíîãî êîíêóðñó “Êîðîíàö³ÿ ñëîâà” çà-
ïðîøóþòü âñ³õ îõî÷èõ íà þâ³ëåéíó öå-
ðåìîí³þ, ùî ïðîâîäèòèìåòüñÿ â òðàäè-
ö³ÿõ áàëüíîãî âå÷îðà. Ä³éñòâî â³äáóâà-
òèìåòüñÿ 10 ÷åðâíÿ ó âèñòàâêîâîìó çà-
ë³ ACCO International. Çàõ³ä ïåðåäáà÷àº
äâ³ óðî÷èñòèõ ÷àñòèíè: ç 16.00 íàãîðîä-
æåííÿ, à ç 20.00 — ë³òåðàòóðíèé áàë

“Êîðîíàö³ÿ 
ñëîâà” 
ãîòóºòüñÿ
äî þâ³ëåþ

Ç Êèºâà äî Ôðàíê³âñüêà
íà ë³òð³ áåíçèíó
Óêðà¿íñüêèé åêîìîá³ëü ñòàâ îäíèì ç íàéêðàùèõ ó Í³ìå÷÷èí³
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно в Києві презент вали
"автомобіль майб тньо о", твор-
цями я о о стали молоді хар ів-
сь і чені. Команда ст дентів ра-
зом зі своїм винаходом перше
від У раїни взяла часть міжна-
родном прое ті Shell Eco-
marathon, де зма аються найно-
віші та енер оефе тивні автомо-
білі. У раїнсь ий "Хаді-34" про-
їхав 570 ілометрів на одном
літрі бензин . Це один з най ра-
щих рез льтатів серед 200 о-
манд із 22 раїн світ .

Óêðà¿íà áàãàòà íå ëèøå íà ðîäþ÷³ ÷îð-
íîçåìè, “ñîëîâ’¿í³” ï³ñí³, à é ³íòåëåêò.
Öå âêîòðå ïðîäåìîíñòðóâàëè ìîëîä³ íà-
óêîâö³-ïðàêòèêè, ÿê³ ïðåçåíòóâàëè â Êè-
ºâ³ íîâèé äèâî-àâòîìîá³ëü “Õàä³-34”.
Ìàøèíà ìîæå ïðî¿õàòè âåëèê³ â³äñòàí³,
ñïîæèâàþ÷è ì³í³ìóì ïàëüíîãî. Íà òë³
éîãî ïîñò³éíîãî ïîäîðîæ÷àííÿ ðîçðîá-
ëåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, çîê-
ðåìà ³ àâòîìîá³ë³â,— âèìîãà ÷àñó. Óêðà-
¿íöÿì òàêà åêîìàøèíà âäàëàñÿ íå ã³ðøå
çà ³íøèõ. “Õàä³-34” âñòèã âçÿòè ó÷àñòü ó
ì³æíàðîäíîìó çìàãàíí³ Shell Eco-
marathon.

Àâòîìàðàôîí, ãîëîâíîþ ìåòîþ ÿêîãî º
âèÿâëåííÿ íîâèõ åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõ-
íîëîã³é, â³äáóâàºòüñÿ 26-é ðàç, öüîãîð³÷ —
ó í³ìåöüêîìó ì³ñò³ Ëàóç³ö. À ó÷àñòü ó çà-
¿çäàõ âçÿëè 220 êîìàíä ³ç 22 êðà¿í ªâðî-
ïè. Óêðà¿íö³ çðîáèëè òðè ñïðîáè, ³ íàé-
êðàùèì ðåçóëüòàòîì ñòàâ çà¿çä íà 570 êì
ëèøå íà îäíîìó ë³òð³ ïàëüíîãî.

Óêðà¿íö³ âïåðøå âçÿëè ó÷àñòü ó Shell
Eco-marathon çàâäÿêè ñïîíñîðñüê³é ï³ä-
òðèìö³.

Ñàìà æ ìàøèíà äîâîë³ íåçâè÷íà ³ íå
â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòíèì óÿâëåííÿì ïðî àâ-
òîìîá³ëü. Ç ãàáàðèòàìè 3 õ 1 õ 0,7 ì â³í
ìàº îáò³÷íó ôîðìó äëÿ ì³í³ìàëüíîãî îïî-
ðó ïîâ³òðÿíîãî ïîòîêó ³ íàãàäóº òàêó ñîá³
êîñì³÷íó êàïñóëó íà êîëåñàõ. Âàæèòü
òðàíñïîðòíèé çàñ³á 43 êã, à ¿õàòè â íüîìó
ìîæå ëèøå îäíà ëþäèíà. Ðîçãàíÿºòüñÿ
“Õàä³-34” ìàêñèìóì äî 60 êì çà ãîäèíó.
Íàâðÿä ÷è òàê³ àâò³âêè íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ¿çäèòèìóòü ì³ñüêèìè âóëèöÿìè, àëå
êîëèñü íàñòàíå é ¿õ ÷àñ. “Ñüîãîäí³ Óêðà-
¿íà ÿê í³êîëè çàö³êàâëåíà â ðîçðîáëåíí³ òà
ïðàêòè÷íîìó âèêîðèñòàíí³ ³ííîâàö³éíèõ
åíåðãîåôåêòèâíèõ ð³øåíü â óñ³õ ñôåðàõ ä³-
ÿëüíîñò³. Òàê³ ïðîåêòè äîïîìàãàþòü âèõî-
âóâàòè ìàéáóòíº ïîêîë³ííÿ â÷åíèõ òà
êîíñòðóêòîð³â ç ïðàâèëüíèìè ï³äõîäàìè

äî ïèòàííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ â óìîâàõ
îáìåæåíèõ ðåñóðñ³â ³ íåïðîñòî¿ åêîëîã³÷-
íî¿ ñèòóàö³¿”,— êàæå ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³í³ñòðà îõîðîíè äîâê³ëëÿ ³ ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà Âîëîäèìèð ²ãíàùåíêî. Â³í
ïîîá³öÿâ, ùî óðÿä ³ íàäàë³ ï³äòðèìóâàòè-
ìå ìîëîäèõ íàóêîâö³â ó ö³é ñïðàâ³.

Ñàì³ æ âèíàõ³äíèêè ïëàíóþòü óäîñêî-
íàëèòè ñâîþ “Õàä³-34”. “ß äóæå çàäîâî-
ëåíèé ðåçóëüòàòîì ó÷àñò³ íàøî¿ êîìàíäè.
Ðåçóëüòàò ïåðåâåðøèâ íàø³ î÷³êóâàííÿ!
Ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ó÷àñò³ â Shell Eco-
marathon äàñòü íàì çìîãó âäîñêîíàëèòè
àâòîìîá³ëü òà ïîêàçàòè ùå êðàùèé ðåçóëü-
òàò íàñòóïíîãî ðîêó”,— ïðîêîìåíòóâàâ ðå-
çóëüòàò çà¿çäó â Í³ìå÷÷èí³ êàï³òàí ïåðøî¿
óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè Îëåêñàíäð ×åðíè-
øîâ

Капітан раїнсь ої оманди е оавтомобіля Оле сандр Чернишов певнений, що та і прое ти
сприятим ть появі професійних інженерів- онстр торів та впровадженню новітніх техноло ій

№
п/п

Номер та назва маршр т Тип р хомо о
с лад

Кіль ість р хомо о
с лад , од.

Шлях
слід вання

Режим
перевезень

Інтервал р х
хв.

Плата за часть он рсі,
рн. з ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8
8 227 "Діа ностичний центр —

в л. Кадетсь ий Гай"
З КОНКУРСУ ЗНІМАЄТЬСЯ

19 517 "В л. Народно о Ополчення —
в л. Прил жна"

З КОНКУРСУ ЗНІМАЄТЬСЯ

За дор ченням Ор анізатора - Головно о правління транспорт ви онавчо о ор ан Київради (КМДА), робочий ор ан он рсно-
о омітет з визначення автомобільних перевізни ів - Ком нальна сл жба перевезень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про внесення змін до о олошення, оп блі овано о в азеті "Хрещати " від 29
вітня 2010 р. № 50 (753) в розділі "До мент", щодо визначення перевізни ів для перевезення пасажирів за о ремими автоб сни-
ми маршр тами за ально о орист вання в м. Києві:

Êè¿â íàëàãîäèòü 
åôåêòèâíó êîìóí³êàö³þ
Ó ñòîëèö³ îáãîâîðÿòü äîö³ëüí³ñòü ïðåñ-ñëóæá òà ïóáë³÷í³ñòü
ïîë³òèê³â

Ðîçïî÷íåòüñÿ Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãðîìàäñüêèõ êîìóí³êàö³é öüîãî ðîêó 
17 ÷åðâíÿ. Ó÷àñíèê³â ïðèâ³òàº Âîëîäèìèð
Ð³çóí, äèðåêòîð ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè
ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ñåðåä òåì

äèñêóñ³é òà ìàéñòåð-êëàñ³â, ùî â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ â ïåðøèé äåíü, îáãîâîðþâàòèìóòü
ïèòàííÿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âöÿ ç³ çâ’ÿç-
ê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ñóñï³ëüíèõ êîìóí³-
êàö³é, åëåêòðîííèõ ÇÌ² òà ïðåñ-ñëóæá,

ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é, ñòàíäàðò³â ³íôîð-
ìàö³éíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ â³äêðèòîñò³.

Ïðîãðàìà äðóãîãî äíÿ ôåñòèâàëþ âèñâ³ò-
ëþâàòèìå ïðîáëåìè ä³àëîãó ì³æ âëàäîþ òà
ãðîìàäñüê³ñòþ. Àíàë³çóâàòèìóòü ðåàëüíó
ïðàêòèêó ïóáë³÷íîñò³ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè-
ê³â, ïîøóê ð³øåíü ³ ðîçñòàíîâêó ïð³îðèòå-
ò³â. Ó äèñêóñ³¿ áðàòèìóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâ-
íèêè óðÿäó, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ãóìàí³òàð-
íó ïîë³òèêó òà êîìóí³êàö³¿, åêñïåðòè, êå-
ð³âíèêè, ïðîâ³äí³ æóðíàë³ñòè ñóñï³ëüíî-ïî-
ë³òè÷íèõ ìåä³à, ìóí³öèïàëüí³ êåð³âíèêè.

Ãîëîâíà ì³ñ³ÿ ôåñòèâàëþ, çà ñëîâàìè îð-
ãàí³çàòîð³â, âèÿâèòè íà ïðàêòèö³ ðåàë³çî-
âàíèõ ïðîåêò³â òðåíäè, òåíäåíö³¿ ó ðîç-
âèòêó ³íäóñòð³¿ ãðîìàäñüêèõ êîìóí³êàö³é.

Âàðò³ñòü ó÷àñò³ â äâîõ äíÿõ çàõîäó êîø-
òóâàòèìå 1200 ãðí. Îäèí äåíü îá³éäåòüñÿ
ó 800 ãðí

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Міжнародний фестиваль ромадсь их ом ні ацій пройде столиці з
17 до 18 червня. Головні онференції відб ватим ться залі Вченої
ради Національно о ніверситет імені Тараса Шевчен а. Цьо о ро
захід висвітлюватиме зміни світі ромадсь их ом ні ацій, ролі
еле тронних та ом нальних ЗМІ. У про рамі — дис сії та майстер-
ласи, часть в я их візьм ть ерівни и найбільших раїнсь их ор-
поративних сл жб із зв’яз ів із ромадсь істю, е сперти порталів
працевлашт вання, педа о и в зів, представни и ряд .

СС ВВ ЯЯ ТТ ОО
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про проведення весняного двомісячника 
з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного

стану міста у 2010 році
Розпорядження № 184 від 29 березня 2010 року

Відповідно до статті 2 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, статті 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 06.08.1998 № 855/98 “Про День довкіл!
ля”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2003 № 1119 “Про організацію щоріч!
ного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського по!
рядку” (із змінами і доповненнями) та з метою пропаганди екологічних знань серед широких верств на!
селення, підвищення рівня екологічної культури, а також санітарного очищення м. Києва після зимового
періоду експлуатації, відновлення благоустрою та озеленення території, підготовки об’єктів міської інфра!
структури до проведення загальнодержавних і загальноміських заходів в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Провести в м. Києві:
1.1. Весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та

поліпшення санітарного стану міста в період з 22 березня до
24 травня 2010 року.

1.2. День довкілля —17 квітня 2010 року.
2. Утворити комісію з проведення весняного двомісячника

з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану
міста та затвердити її склад, що додається.

3. Затвердити порядок роботи комісії з проведення весня&
ного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста, що додається.

4. Затвердити:
4.1. Планові показники районних у м. Києві державних ад&

міністрацій на виконання заходів весняного двомісячника з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міс&
та на 2010 рік, шо додаються.

4.2. Планові показники головних управлінь, комунальних
підприємств, установ і організацій на виконання заходів вес&
няного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшен&
ня санітарного стану міста на 2010 рік, що додаються.

4.3. План заходів з організації та проведення в м. Києві Дня
довкілля у 2010 році, що додається.

5. Районним у м. Києві державним адміністраціям та керів&
никам комунальних підприємств, установ і організацій розро&
бити плани заходів щодо проведення весняного двомісячни&
ка з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного ста&
ну міста, а також графіки проведення робіт на закріплених та
прилеглих до об’єктів територіях.

6. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
6.1. Утворити комісії з проведення весняного двомісячни&

ка з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного ста&
ну міста і забезпечити виконання затверджених показників ре&
алізації заходів з благоустрою.

6.2. До участі у виконанні запланованих заходів весняного
двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення сані&
тарного стану міста та Дня довкілля залучити працівників під&
приємств, установ та організацій району незалежно від форм
їх власності та відомчого підпорядкування, громадськість.

6.3. Звернутись до керівників вищих навчальних закладів,
розташованих на територіях районів, з пропозицією залучен&
ня до виконання заходів з проведення весняного двомісячни&
ка студентів вищих навчальних закладів.

6.4. Спільно з районними центрами зайнятості залучити
громадян, які знаходяться на обліку щодо пошуку роботи, до
громадських робіт із санітарного прибирання територій з від&
повідною оплатою праці.

7. Головним управлінням, управлінням, відділам, службам
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) сприяти комунальним підприємствам,
організаціям і установам у виконанні заходів весняного двомі&
сячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарно&
го стану міста та Дня довкілля.

8. Головному управлінню екології та охорони природних ре&
сурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити організацію та
проведення в місті Києві Дня довкілля, згідно підпункту 4.3
пункту 4 цього розпорядження.

9. Головному управлінню освіти і науки виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) провести інформаційно — роз’яснювальну роботу з уч&
нями навчально — виховних закладів щодо потреби їх залучен&
ня до реалізації заходів весняного двомісячника з благоустрою,
озеленення та поліпшення санітарного стану міста та Дня до&
вкілля.

10. Головним управлінням, управлінням, відділам, службам
виконавчого органу. Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), комунальним підприємствам, устано&
вам і організаціям, районним у м. Києві державним адмініс&
траціям надавати в комісію з проведення весняного двомісяч&
ника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного
стану міста щопонеділка оперативну інформацію та до 25 трав&
ня 2010 року надати зведений загальний звіт згідно з пунктом
4 цього розпорядження через Головне управління контролю за
благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

11. Комісії з проведення весняного двомісячника з благо&
устрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста роз&
глянути звіти та загальні підсумки виконання планових показ&
ників заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеле&
нення та поліпшення санітарного стану міста та до 14 червня
2010 року подати пропозиції на розгляд Колегії виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації).

12. Заступникові голови Київської міської державної адмі&
ністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення змісту цього роз&
порядження в засобах масової інформації.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмініс&
трації Басса Д. Я. та голів районних у м. Києві державних ад&
міністрацій.

Голова Л. Черновець ий

Про святкування Дня Європи у м. Києві
Розпорядження № 332 від 30 квітня 2010 року

На виконання Указу Президента України від 19.04.2003 № 339/2003 “Про День Європи” з метою підне!
сення ролі столиці України — міста Києва у справі інтеграції українського суспільства до європейської спіль!
ноти та поширення знань про об’єднану Європу, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

Про забезпечення відповідних умов для підготовки 
та проведення у місті Києві параду військ 

на честь відзначення 65'ї річниці Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років

Розпорядження № 309 від 28 квітня 2010 року

На виконання Указу Президента України від 23.03.2010 № 403/2010 “Про додаткові заходи щодо від!
значення 65!ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років” та наказу Міністра оборони
України від 26.03.2010 № 162 “ДСК” “Про підготовку та проведення урочистостей, присвячених 65!й річ!
ниці Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941—1945 років”, з метою створення належних умов для про!
ведення репетицій, демонстраційного показу озброєння та військової техніки, параду військ у столиці Укра!
їни — місті Києві з нагоди 65!ї річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941—1945 років та дотриман!
ня вимог безпеки, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Першому заступникові голови Київської міської держав&
ної адміністрації Голубченку А. К. сприяти Центральному управ&
лінню військової служби правопорядку (по м. Києву та Київській
області) в проведенні репетицій параду військ з проходжен&
ням парадних розрахунків у пішому порядку та техніки періо&
ду Великої Вітчизняної війни 04.05.2010 і 06.05.2010 з 18.30
до 24.00  (запасний день 07.05.2010 з 18.30 до 24.00), прове&
денні параду військ на вулиці Хрещатик 09.05.2010 та демон&
страційного показу озброєння та військової техніки Збройних
сил України (вздовж вулиці Хрещатик від Майдану Незалежно&
сті до Європейської площі) з 20.00 08.05.2010 до 07.00
10.05.2010.

2. Головному управлінню транспорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) спільно з Головним управлінням МВС України в м. Києві
забезпечити:

з 18.30 до 24.00  04.05.2010 та 06.05.2010 (резервний день
07.05.2010 з 18.30 до 24.00) — перекриття руху всіх видів
транспорту по вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Єв&
ропейської площі);

з 08.00 до 12.00  09.05.2010 — проведення параду військ з
закриттям руху всіх видів транспорту по вулиці Хрещатик;

з 20.00 08.05.2010 до 07.00 10.05.2010 — перекриття руху
вся видів транспорту по вулиці Хрещатик від Майдану Неза&
лежності до Європейської площі.

3. Комунальному підприємству “Київдорсервіс” відповідно
до пункту 2 встановити необхідні дорожні знаки щодо заборо&
ни та обмеження руху і скоригувати інформацію на електрон&
них табло на під’їздах до Європейської площі та Майдану Не&
залежності.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) організувати ваємодію сил і засобів
оперативного реагування на можливе виникнення надзвичай&
них ситуацій.

5. Просити Головне управління МНС України в м. Києві вста&
новити контроль за станом пожежної та техногенної безпеки під
час проведення репетицій, параду військ та демонстраційного
показу озброєння та військової техніки Збройних сил України.

6. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку та дотриман&
ня правил безпеки дорожнього руху під час руху колон з
особовим складом парадних розрахунків, механізованих
колон для проведення репетицій, параду військ, демон&
страційного показу озброєння та військової техніки Зброй&
них сил України на вулиці Хрещатик і святкового салюту.

7. Головному управлінню охорони здоров’я та медичного
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) забезпечити чергування
карет швидкої медичної допомоги під час проведення заходів.

8. Комунальній корпорації “Київавтодор” та комунальному
підприємству “Київський метрополітен” провести обстеження
технічного стану підземних переходів та споруд по маршруту
руху механізованих колон, колон з особовим складом парад&
них розрахунків та місць демонстраційного показу озброєння
і військової техніки Збройних сил України на предмет відповід&
ності їх вимогам безпеки та експлуатаційним нормам.

Акти результатів огляду надати до Київської міської держав&
ної адміністрації у термін до 30.04.2010.

9. Головному управлінню транспорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) забезпечити внесення змін в роботу міського пасажирсько&
го транспорту загального користування під час проведення ре&
петицій, параду військ, демонстраційного показу озброєння та
військової техніки Збройних сил України і святкового салюту.

10. Комунальній корпорації “Київавтодор” провести регла&
ментні роботи та забезпечити підготовку проїзної частини, ор&
ганізувати обстеження стану полотнища Державного Прапора
України і флагштока, при необхідності замінити його.

11. Київській міській філії ВАТ “Укртелеком” забезпечити
озвучення вулиці Хрещатик під час підготовки та проведення
параду.

12. Головному управлінню комунального господарства ви&
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) забезпечити встановлення біотуалетів
поблизу місць шикування парадних розрахунків на вулиці Хре&
щатик, місцях демонстраційного показу озброєння і військо&
вої техніки та стоянки транспортних засобів Збройних сил
України.

13. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) інформувати киян та гостей міста про підготовку та
проведення параду військ на вулиці Хрещатик.

14. Заступникові голови Київської міської державної адмі&
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в за&
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс&
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про скасування розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 23.08.2007 № 1100

Розпорядження № 197 від 30 березня 2010 року

Відповідно до пунктів 18, 20 Положення про державну реєстрацію нормативно!правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992
№ 731 (із змінами і доповненнями), пункту 20 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нор!
мативно!правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 31.07.2000 № 32/5 (із змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції Укра!
їни 31.07.2000 за № 458/4679, наказу Головного управління юстиції у м. Києві від 04.02.2010 № 138/02
“Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно!правового акта”, в межах функцій місце!
вого органу виконавчої влади:

1. Скасувати розпорядження Київської міської державної ад&
міністрації від 23.08.2007 № 1100 “Про затвердження Порядку
розміщення зовнішньої реклами в м. Києві”, зареєстроване в
Головному управлінні юстиції у м. Києві 28.08.2007 за № 21/756.

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 заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

1. Провести День Європи у м. Києві 15.05.2010.
2. Затвердити робочий план підготовки та проведення

Дня Європи у м. Києві, що додається.
3. Координацію питань, пов’язаних із підготовкою та про&

веденням Дня Європи у м. Києві, покласти на Головне управ&
ління з питань внутрішньої політики виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції), управління міжнародних зв’язків апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в межах їх компетенції.

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) здійснити фінансування підготовки
та проведення Дня Європи у м. Києві в межах асигнувань,
передбачених на 2010 рік за Програмою сприяння розвит&
ку громадянського суспільства у м. Києві на 2009—2011 ро&
ки, затвердженою рішенням Київської міської ради від
23.04.09р. № 327/1383 “Про Програму сприяння розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2009—2011 роки”.

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
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження звітів про екологічний аудит, 

про проведення санітарно'гігієнічних досліджень, 
дослідження флори та технічного звіту 

з інженерно'геологічних вишукувань 
на Володимирському узвозі, 2 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 20/3458 від 26 лютого 2010 року

Розглянувши клопотання Головного управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.01.2010 № 05к!07/145, відповідно до законів
України “Про екологічний аудит”, “Про природно!заповідний фонд України”, “Про охорону навколишньо!
го природного середовища”, “Про рослинний світ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельно!
го кодексу України, а також враховуючи рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 547/2616 “Про
схвалення Концепції організації, створення та будівництва комплексу “Центр сучасного мистецтва” на Во!
лодимирському узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва”, розпорядження Київського міського голови від
17.12.2008 № 1742 “Про деякі питання реконструкції парків, будівництва музейних та інших культурних
закладів у центральній планувальній зоні м. Києва, прилеглій до Європейської площі”, з метою збережен!
ня і використання культурних цінностей, що знаходяться на території України та за її межами, забезпечен!
ня охорони пам’яток історії та культури України і Європи Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Погодити звіт про проведення екологічного аудиту зе&
мельної ділянки на Володимирському узвозі, 2 у Печерському
районі м. Києва від 14.12.2009, затверджений ректором Дер&
жавної екологічної академії післядипломної освіти та управлін&
ня Міністерства охорони навколишнього природного середо&
вища України, доктором біологічних наук, професором, членом&
кореспондентом УААН Бондарем О. Цсертифікат екологічного
аудитора ЕА № 01 від 12.05.2005, Шматков Г. Г.), з метою об&
грунтування розміщення на цій земельній ділянці Центру су&
часного мистецтва.

2. Погодити звіт про проведення санітарно&гігієнічних до&
сліджень земельної ділянки на Володимирському узвозі, 2 у
Печерському районі м. Києва від 14.12.2009, затверджений
ректором Державної екологічної академії післядипломної осві&
ти та управління Міністерства охорони навколишнього при&
родного середовища України, доктором біологічних наук, про&
фесором, членом&кореспондентом УААН Бондарем О. І., з ме&
тою обґрунтування розміщення на цій земельній ділянці Цен&
тру сучасного мистецтва.

3. Погодити звіт про дослідження флори земельної ділян&
ки на Володимирському узвозі, 2 у Печерському районі м. Ки&
єва від 14.12.2009, затверджений ректором Державної еколо&
гічної академії післядипломної освіти та управління Міністер&
ства охорони навколишнього природного середовища України,
доктором біологічних наук, професором, членом&кореспон&
дентом УААН Бондарем О. І., з метою обґрунтування розміщен&
ня на цій земельній ділянці Центру сучасного мистецтва.

4. Погодити технічний звіт з інженерно&геологічних вишу&
кувань щодо обґрунтування можливості розміщення Центру
сучасного мистецтва на земельній ділянці на Володимирсько&
му узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва, проведений від&
критим акціонерним товариством “Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт”.

5. Частину території в південно&західній частині парку&
пам’ятки садово&паркового мистецтва місцевого значення “Хре&
щатий”, яка західною стороною межує з прибудинковою тери&
торією Національної філармонії України, південною стороною
примикає до Європейської площі, північною межею простягає&
ться від сходів монумента на честь возз’єднання України з Ро&
сією по внутрішній алеї до будівлі Національної парламентської
бібліотеки України, площею*2,1 га на Володимирському узво&
зі, 2 у Печерському районі м. Києва вивести за межі цього пар&
ку, встановивши, що зазначена територія до земель природ&
но&заповідного фонду не належить.

6. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міста
Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста”, затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключивши з Пере&
ліку озеленених територій загального користування м. Києва,
що відповідають типологічним ознакам та планувальним ви&

могам (таблиця 2), та з Переліку територій і об’єктів природ&
но&заповідного фонду (таблиця 23) земельну ділянку площею
2,1 га.

7. З метою збереження, забезпечення належного обслуго&
вування та експлуатації розташованого на земельній ділянці на
Володимирському узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва
Меморіального комплексу на честь возз’єднання України з Ро&
сією (Арка дружби народів та скульптурна композиція) визна&
чити Головне управління охорони культурної спадщини вико&
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) балансоутримувачем зазначеного ком&
плексу, а Головне управління культури і мистецтв виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) — балансоутримувачем естради “Хрещатий Яр”.

Доручити відповідним управлінням виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
у двотижневий термін забезпечити передачу на баланс Голов&
ного управління культури і мистецтв виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ес&
тради “Хрещатий Яр”.

8. Надати дозвіл Головному управлінню культури і мистецтв
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на розроблення та складання проек&
ту землеустрою щодо відведення в постійне користування зе&
мельної ділянки площею 2,1 га на Володимирському узвозі, 2
у Печерському районі м. Києва в межах, визначених пунктом
5 цього рішення, для організації, створення та будівництва ком&
плексу “Центр сучасного мистецтва” з метою реалізації волі те&
риторіальної громади, висловленої в рішенні Київської міської
ради від 29.10.2009 № 547/2616.

9. Доручити Головному управлінню містобудування, архі&
тектури та дизайну міського середовища, Головному управлін&
ню екології та охорони природних ресурсів, Головному управ&
лінню земельних ресурсів в м. Києві, Головному управлінню
охорони культурної спадщини невідкладно погодити та спри&
яти у погодженні проекту землеустрою щодо відведення в по&
стійне користування земельної ділянки Головному управлінню
культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації).

10. Встановити, що рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 20.03.72 № 363 є чинним
та діє в частині, що не суперечить цьому рішенню.

11. Комунальним засобам масової інформації забезпечити
оприлюднення цього рішення.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київської міської ради з питань земельних від&
носин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України 
Андрієнко Ольги Миколаївни

Рішення Київської міської ради № 572/4010 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер!
дженого постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216!VІ “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради
України про нагородження Почесною грамотою Верховної
Ради України Андрієнко Ольги Миколаївни — старшої опе&
раційної медичної сестри нейрохірургічного відділення Ки&
ївської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги
за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
відданість своїй справі, активну життєву позицію, значний
внесок у розвиток охорони здоров’я та з нагоди ювілею —
25&річчя Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) підготувати клопотання про
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України

Андрієнко Ольги Миколаївни — старшої операційної медич&
ної сестри нейрохірургічного відділення Київської міської
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги за багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість своїй
справі, активну життєву позицію, значний внесок у розви&
ток охорони здоров’я та з нагоди ювілею — 25&річчя Київ&
ської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та cоці&
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення комунального позашкільного 
навчального закладу “Київська Мала академія наук 

учнівської молоді”
Рішення Київської міської ради № 577/4015 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра!
їні”, статті 10 Закону України “Про столицю України — місто!герой Київ”, статті 14 Закону України “Про
позашкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 433 “Про затвердження пере!
ліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”, постано!
ви Кабінету Міністрів України від 03.02.10 № 88 “Про удосконалення роботи з талановитими дітьми” та з
метою забезпечення інтелектуального розвитку молодих громадян, реалізації здібностей дітей та учнів!
ської молоді, підготовки їх до активної діяльності в галузі науки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний позашкільний навчальний за&
клад “Київська Мала академія наук учнівської молоді” та від&
нести його до сфери управління Головного управління ос&
віти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки&
ївської міської державної адміністрації).

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно&правові заходи щодо вико&
нання пункту 1 цього рішення.

2.2. Затвердити статут комунального позашкільного на&
вчального закладу “Київська Мала академія наук учнівської
молоді” за погодженням із постійною комісією Київради з
питань власності, постійною комісією Київради з питань бю&
джету та соціально&економічного розвитку та постійною ко&
місією Київради з питань освіти та науки.

2.3. Закріпити за комунальним позашкільним навчальним
закладом “Київська Мала академія наук учнівської молоді”

на праві господарського відання майно, необхідне для здійс&
нення ним статутної діяльності.

3. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації) врахувати видатки на утримання комунального
позашкільного навчального закладу “Київська Мала акаде&
мія наук учнівської молоді” в бюджеті міста Києва по галузі
“Освіта” на 2010 рік.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань власності, постійну комісію
Київради з питань освіти та науки та постійну комісію Київ&
ради з питань бюджету та соціально&економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 22.08.07 № 329/3163 

“Про концепцію розвитку цілісної системи підготовки 
і підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у м. Києві 
та комплексні заходи щодо її реалізації”

Рішення Київської міської ради № 578/4016 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про вищу освіту”, статей 26, 29, 32 Закону України “Про міс!
цеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та орга!
нізацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.02 № 1298, рішення Київської міської ради від 22.08.07
№ 329/3163 “Про концепцію розвитку цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів у м. Києві та комплексні заходи щодо її реалізації”, рішення Київської міської ради від 08.10.09
№ 328/2397 “Про перейменування Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка в
Київський університет імені Бориса Грінченка”, усвідомлюючи відповідальність міської влади за піднесен!
ня престижу працівника педагогічної сфери і його суспільне визнання та з метою впорядкування оплати
праці, створення механізму його матеріального заохочення, забезпечення Київського університету імені
Бориса Грінченка висококваліфікованими кадрами Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
22.08.07 № 329/3161 “Про концепцію розвитку цілісної
системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів у м. Києві та комплексні заходи щодо її реалізації”,
а саме:

1.1. Пункт 7 викласти в такій редакції: “7. З метою за&
безпечення Київського університету імені Бориса Грінченка
висококваліфікованими кадрами встановити з 01.09.07 що&
місячні надбавки науково&педагогічним та педагогічним пра&

цівникам у розмірі 50% від ставки заробітної плати (поса&
дового окладу) з урахуванням їх особистого внеску у ре&
зультати діяльності навчального закладу.”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань освіти та
науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 15.07.04 № 460/1870 

“Про створення комунального підприємства 
“Київкомунагросервіс”

Рішення Київської міської ради № 584/4022 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Зако!
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою ефективного використання майна кому!
нальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 15.07.04
№ 460/1870 “Про створення”’комунального підприємства
“Київкомунагросервіс”, а саме:

1.1. У назві рішення слово “Київкомунагросервіс” замі&
нити словами “виконавчого органу Київради (Київської місь&
кої державної адміністрації) “Київкомунсервіс”.

1.2. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
“2. Доручити Головному управлінню комунальної влас&

ності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) закріпити на праві гос&
подарського відання за комунальним підприємством ви&
конавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) “Київкомунсервіс” майно, придбане за ра&
хунок бюджетних коштів, яке належить до комунальної
власності територіальної громади м. Києва і перебуває на
балансі ВАТ “Київспецтранс”, за виключенням майна, що
передається ВАТ “Київспецтранс” на умовах володіння та
користування для здійснення його діяльності, та об’єктів
зливної насосної станції з інженерними мережами, спо&

рудами та обладнанням по Наддніпрянському шосе, 11,
які згідно з рішенням Київради від 09.07.09 № 1004/2060
підлягають передачі у володіння та користування ВАТ АК
“Київводоканал”.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер&
жавній адміністрації) принести свої розпорядження у відпо&
відність до цього рішення.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ&
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київкомун&
сервіс” при необхідності здійснити у встановленому зако&
нодавством України порядку державну реєстрацію змін до
установчих документів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань житлово&комунального гос&
подарства та паливно&енергетичного комплексу та постій&
ну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и�а�ціонерів!

Дире�ція�ЗАТ�“Управління�механізації�“Київзеленб�д”

(надалі�та�ож�—�Товариство,��од�ЄДРПОУ�03334003)

повідомляє�про�проведення�

чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства.

Дата,�час�та�місце�проведення�за�альних�зборів:

14�липня�2010�ро	
�о 14.00�за�адресою:�м.�Київ,�в
л.�С.�Стальсь	о�о,�26.

Час�почат���і�час�за�інчення�реєстрації�а�ціонерів�для��часті���за�альних

зборах:�з�13.00�до�13.45�за�місцем�проведення�зборів.

Дата�с�ладання�перелі���а�ціонерів,�я�і�мають�право�на��часть���за�альних

зборах:�14�липня�2010�ро	
.

Перелі��питань,�що�виносяться�на��олос�вання,�

з�ідно�з�поряд�ом�денним:

1. Звіт�дире	тора�про�рез
льтати�фінансово-�осподарсь	ої�діяльності�Товариства�за�2009�рі	�і

йо�о�затвердження.�Визначення�основних�напрям	ів�діяльності�Товариства�на�2010�рі	.

2. Звіт�Спостережної�(На�лядової)�ради�Товариства.

3. Звіт�та�виснов	и�ревізійної�	омісії�про�перевір	
�фінансово-�осподарсь	ої�діяльності�за�2009 рі	.

Затвердження�річної�фінансової�звітності�Товариства�за�2009�рі	.

4. Прийняття�рішення�про�розподіл�приб
т	
�або�про�порядо	�по	риття�збит	ів�Товариства.

5. Про�затвердження�	андидат
ри�незалежно�о�реєстро
трим
вача�та�
мов�до�овор
�з�ним.

6. Прийняття�рішення�про�переведення�вип
с	
�простих�іменних�а	цій�ЗАТ�“Управління�механізації

“Київзеленб
д”� до	
ментарної� форми� існ
вання� в� бездо	
ментарн
� форм
� існ
вання,

визначення�поряд	
�дій�з�дематеріалізації�вип
с	
�цінних�паперів�Товариства.

Порядо��ознайомлення�а�ціонерів�з�матеріалами,�з�я�ими�вони�мож�ть�ознайомитися

під�час�під�отов�и�до�за�альних�зборів:�з�матеріалами�щодо�проведення�чер�ових�за�альних

зборів�а	ціонерів�Товариства,�а�та	ож�щодо�поряд	
�денно�о�та	их�Зборів�можна�ознайомитися

за�адресою:�м.�Київ,�в
л.�Бер	овець	а,�б
д.�10,�приміщення�проп
с	но�о�п
н	т
�20.05.2010�ро	


та�22.06.2010�ро	
�з�10.00�до�13.00.

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�товариства�(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а

Період

звітний

2009�р.

попередній

2008�р.

Усьо�о�а	тивів 2174� 2378

Основні�засоби 1635 1682

Дов�остро	ові�фінансові�інвестиції -� -

Запаси 36� 49

С
марна�дебіторсь	а�забор�ованість 498� 634

Грошові�	ошти�та�їх�е	віваленти 3 11

Нерозподілений�приб
то	 (973) (897)

Власний�	апітал 2135� 2346

Стат
тний�	апітал 2365� 2365

Дов�остро	ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 38� 32

Чистий�приб
то	�(збито	) (76)� (223)

Середньорічна�	іль	ість�а	цій�(шт.) 2365000� 2365000

Кіль	ість�власних�а	цій,�ви	
плених�протя�ом�період
 - -

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

протя�ом�період

- -

Чисельність�працівни	ів�на�	інець�період
�(осіб) 10 10

У� зв’яз	
� з� відс
тністю

(втратою)� 	р
�л
� печат	


�ромадсь	ої� ор�анізації

“Центр�правозахист
”,�іден-

тифі	аційний�	од�34191333,

вважати�недійсною.

Об’ява

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви	ли	ає� відповідача� Качаловсь	
� Зорян


Станіславівн
,� зареєстрован
� за� адресою:

м. Київ,�б
л.�Давидова,�13,�	в.�27,�по�цивільній

справі�за�позовом�Качаловсь	ої�Н.�П.�до�Кача-

ловсь	ої�З.�С.�про�розірвання�до�овор
�довічно-

�о� 
тримання.�С
дове� засідання� відб
деться

1 червня� 2010� ро	
� о� 9.30� в� приміщенні

Дніпровсь	о�о�районно�о�с
д
�м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в
л.�Сер�ієн	а,�3,�	аб.�№7.

У� разі� неяв	и� в� с
дове� засідання� справа

з�ідно�з�вимо�ами�ЦПК�У	раїни�б
де�роз�ля-

н
та�за�відс
тності�відповідача.

При� п
блі	ації� о�олошення� про� ви	ли	� до

с
д
�відповідач�вважається�повідомленим�про

час�і�місце�роз�ляд
�справи.

С
ддя�Л.�О.�Антипова.

Відповідно�до�п.�2�ст.�2�За	он
�У	-

раїни� “Про� обрання� на� посад
� та

звільнення�з�посади�професійно�о�с
дді

Верховною�Радою� У	раїни”� повідом-

ляємо�про�під�отов	
�матеріалів�щодо

обрання� �Келеберди� Володимира

Івановича�безстро	ово�с
ддею�О	р
ж-

но�о� адміністративно�о� с
д
� міста

Києва.

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.�1-15�червня�2010�ро	
�в�частині

Голосіївсь	о�о,�Печерсь	о�о,�Дарниць	о�о,�Солом’янсь	о�о�районів�(центральна�частина�міста,

житлові�масиви�Терем	и-1,�Терем	и-2,�Деміїв	а�(част	ово),�Саперна�Слобід	а,�Позня	и,�Осо	ор	и)

АК�“Київенер�о”�проводитиме�щорічні�випроб�вання�теплових�мереж.�У�зв’яз	
�з�цим�з�14.00

31�травня�постачання��арячої�води�б
де�припинено.

Випроб�вання�теплових�мереж�здійснюватиметься���межах:

- в
лиць�Рев
ць	о�о,�Вишня	івсь	ої,�Кр
шельниць	ої,�Гмирі,�Ахматової,�Дра�оманова,�Пчіл	и,

проспе	тів�Бажана,�Гри�орен	а,�Дніпровсь	ої�набережної�(Дарниць	ий�район);

- залізничної� 	олії,� в
лиць�Саперно-Слобідсь	ої,� Голосіївсь	ої,� Героїв�Оборони,�Потєхіна,

Заболотно�о,� Лятошинсь	о�о,� Крейсера� “Аврора”,� Я	
бовсь	о�о,� Ломоносова,

Василь	івсь	ої,�Стельмаха,�К
станайсь	ої,�Кірово�радсь	ої,�проспе	тів�На
	и,�Голосіївсь	о�о,

Червонозоряно�о� (част	ово),� К
станайсь	о�о� пров
л	
� (Голосіївсь	ий,�Солом’янсь	ий

райони);

- в
лиць�Вели	ої�Василь	івсь	ої,�Димитрова,�Анрі�Барбюса,�Літньої,�Щорса,�Предславинсь	ої,

Л
м
мби,�Ковпа	а,�К
дрі,�Чесь	ої,�Менделєєва,�Філатова,�Лабораторно�о�пров
л	
,�б
львар


Др
жби�народів�(Печерсь	ий�район).

Випроб
вання� проводитим
ться� тепломережною� водою,� охолодженою�до� температ
ри� не

вище�40�°С,�з�підвищеним�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.

Просимо� 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:


�Дарниць	ом
�районі�—�566-13-48,�570-33-04;


�Голосіївсь	ом
�районі�(Терем	и-1,�Терем	и-2,�Деміїв	а)�—�249-47-29,�529-88-75;


�Печерсь	ом
,�Голосіївсь	ом
�районах�(центр�міста)�—�528-11-69,�272-23-73,�529-88-75;


�Солом’янсь	ом
�районі�—�249-47-29,�529-88-75.

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”

� Посвідчення� лі	відатора� на

ЧАЕС,� 	ате�орія� 2, серія� А,

№ 503344�на�ім’я�Колт
нен	о

Ві	тора�Ми	олайовича� вва-

жати�недійсним.

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.

хрещатик

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У�КАТАЛОЗІ�ПЕРЕДПЛАТНИХ�ВИДАНЬ�УКРАЇНИ�НА 2010�РІК�СТОР.�22
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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 806
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I Love Kiev îá³öÿº
çäèâóâàòè êèÿí
Ôåñòèâàëü â³äáóäåòüñÿ íà Äåíü Êèºâà 
â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”

Íèí³øíüîãî ðîêó ôåñòèâàëü I
Love Kiev â³äáóäåòüñÿ â ñòîëèö³
29—30 òðàâíÿ íà òåðèòîð³¿ ãàëå-
ðå¿ "Ëàâðà". Îðãàí³çàòîðè ïðè-
óðî÷èëè éîãî äî Äíÿ ñòîëèö³.
Ïðîãðàìó çàõîäó ãîòóþòü ðåòåëü-
íî. Íàïðèêëàä, â³äáîðîì ìóçè÷-
íèõ êîëåêòèâ³â ïåðåéìàºòüñÿ
áàñ-ã³òàðèñò ãðóïè Esthetic Edu-
cation ³ åêñ-ó÷àñíèê êîëåêòèâó
"Îêåàí Åëüçè" Þð³é Õóñòî÷êà.

Ó ï³äãîòîâö³ ôîòîâèñòàâîê óçÿâ
ó÷àñòü â³äîìèé ôîòîãðàô Â³êòîð
Ìàðóùåíêî. Ïîøóêîì ìîëîäèõ
òàëàíò³â ó ñâ³ò³ ìîäè êåðóâàòè-
ìå òåëåâåäó÷à ³ ðåäàêòîð ðóáðè-
êè Fashion æóðíàëó "ÒÎÏ 10"
Äàð'ÿ Øàïîâàëîâà.

Ïëàíóºòüñÿ, ùî ôåñòèâàëü I
Love Kiev ÿâëÿòèìå ñîáîþ ìàé-
äàí÷èê, íàñè÷åíèé êóëüòóðíèìè
ïîä³ÿìè, àäðåñîâàíèìè íàñàìïå-

ðåä àêòèâí³é, òâîð÷³é ìîëîä³. À
òàêîæ äëÿ âñ³õ, õòî íåáàéäóæèé
äî ñòîëèö³ òà ëþáèòü ñâîº ì³ñòî.
Çàö³êàâëåí³ ó ïðîâåäåíí³ ìàéáóò-
íüîãî êóëüòóðîë³÷íîãî çàõîäó
çìîæóòü çîð³ºíòóâàòèñÿ â ïîä³ÿõ,
â³äâ³äàâøè ñàéò www.ilovekiev.org.
Çàâäÿêè öüîìó ìîæíà äîâ³äàòèñÿ
äåòàëüíèé ëàéí-àï, ïðîãðàìó òà
ðîçêëàä ôåñòèâàëþ, ùî ïîñò³éíî
îíîâëþâàòèìåòüñÿ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ðåäàêòî-
ðà æóðíàëó "ÒÎÏ 10" (êîòðèé º
ãîëîâíèì ³äåîëîãîì ³ îðãàí³çàòî-
ðîì çàõîäó) Êàçáåêà Áåêòóðñóíî-
âà, ôåñòèâàëü I Love Kiev, ÿêèé
óæå ñòàâ êðàùîþ òðàäèö³ºþ âè-
ÿâó ëþáîâ³ äî ð³äíîãî ì³ñòà, íè-
í³øíüîãî ðîêó îá³öÿº çäèâóâàòè
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ö³êàâîþ, íà-
ñè÷åíîþ ïðîãðàìîþ. Äî ñëîâà,
òåàòðàëüí³ êàñè ì³ñòà âæå ðîçïî-
÷àëè ïðîäàæ á³ëåò³â íà ôåñòè-
âàëü

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 18 òðàâíÿ
Проведіть день тиші та спо ої. Свої можливості оці-
нюйте реально. Проаналіз йте мин ле, обмір йте пла-
ни на майб тнє, збері аючи вн трішню армонію та
піднесений настрій. Бла опол ччя родини варто поста-
вити на перше місце. Виявляйте до рідних ва та
т рбот , бо саме зад шевна а ра в домі, теплі стос н-
и з рідними, інтерес до рідно о раю, льт рних свя-
тинь, національних традицій є запор ою щасливо о
майб тньо о. Нині всім пощастить відч ти бла одатний
д х власно о Родовод і взяти той с арб, що надбали
мин лі по оління, на озброєння.

ОВНИ, ваше місце в рідних стінах. Там знайдете саме те, чо о бра є
для то о, аби отримати повне задоволення від життя і відч ти себе щас-
ливими. Тіль и не б дьте с нарами, а щедро діліться з родичами всім.
ТЕЛЬЦІ, присвятіть себе навчанню. Маєте ч дов здатність засвоюва-

ти новий матеріал. Гризіть раніт на и та поповнюйте інтеле т альне
депо свіжою інформацією. Цьо о ро вам варто невтомно навчатися і
неодмінно опан вати дос онало я сь нов ал зь діяльності. Тож оли
щось не вдається, то си нал до боротьби з онсервативним застоєм,
що стрим є на овий про рес!
БЛИЗНЯТА, зафі с йте вольові з силля “хоч ” і не пріть перто зара-

ди приб т ів. Б дьте ч йними, тон о прони айте в ч жі д ші, й тоді не
прип ститеся помило .
РАКИ, подбайте про зовнішній ви ляд, аби справити позитивне вра-

ження на п блі . Щоб завоювати прихильність висо их посадових осіб,
маєте ви лядати расивими, модними, причеп реними і переб вати
піднесеном настрої!
ЛЕВИ, женіть еть ординю! Нині ви здатні розч лити ам’яні серця,

ви ли ати милосердя та отримати від спонсорів те, про що мріяли. Осо-
бливо від ерівни ів.
ДІВИ, зась депресії! Перспе тиви майб тньо о в ваших р ах. Тож не

заци люйтеся на дрібницях, сприймайте світ інт їтивно, чиніть по совіс-
ті і неодмінно пороз мійтеся з родичами-однод мцями.
ТЕРЕЗИ, ловіть момент і хапайте фінансов форт н за хвіст, бо зав-

тра б де пізно! Роз ошельте роботодавців. Нині їх можна добре "роз-
р тити", я що... прид мати ори інальний спосіб. Тож в лючайте свою
міливість і дерзайте! Совість не заплям єте, адже забираєте те, що на-
лежить вам.
СКОРПІОНИ, в стос н ах із шлюбними партнерами можливий щас-

ливий переворот. Там від риєте невичерпне джерело насна и, я е жи-
витиме ваші поч ття та зміцнюватиме розхитаний шлюб. Одна не про-
п с айте повз в ха їхні поради!
СТРІЛЬЦІ, б дьте сл хняними. Ви он йте те, про що вас просять, із

радістю і любов’ю. Тоді ви онане щедро о питься. Гаманці працедав-
ців нині для вас від риті. Не заб дьте віддати данин родині, сімейним
святиням, національно- льт рним традиціям.
КОЗОРОГИ, я що нія не вдається намацати точ опори в боротьбі ста-

ро о і ново о, ви зависли між мин лим і майб тнім. Поспіл йтеся зі шлюб-
ним та діловими партнерами, чи имось із родичів. Напрямо ч жих д мо
дасть змо с ласти об'ємніш артин то о, що відб вається. Тоді зможе-
те визначитися, я діяти. Одна приорітет вибор за вами!
ВОДОЛІЇ, я що хворієте, поч ваєтеся епсь о, владнайте сімейні спра-

ви, і всі боляч и я р ою зніме. Ваш дім має б ти не лише ро ом ма-
теріально о достат , поб тово о омфорт , а й обі рівати емоційним
теплом, вселяти д шевн рівнова .
РИБИ, леліючи рідних та оханих, із я ими вас любовна ідилія, ви

чините по ано, а з силля варто спрям вати на ті стос н и, де оселила-
ся байж жість, зневіра, віє холодом та ворожістю. То і б де вашим най-
ціннішим здоб т ом!

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 ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +16...+20°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +16...+19°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+20...+22°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+12...+19°Ñ, âíî÷³ +9...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+22°Ñ, âíî÷³ +11...+14°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì — Äåíü ²ðèíè-ðîçñàäíèö³. Ó öåé äåíü âè-

ñàäæóâàëè ðîçñàäó â ´ðóíò ³ ïðèì³÷àëè: êîëè âîíà ï'º áàãàòî — äî ñó-
õî¿ êîñîâèö³, ìàëî — ìîêðà êîñîâèöÿ áóäå. Íà ²ðèíó õóäà òðàâà ç ïî-
ëÿ éäå (âèïàëþþòü ó ïîëÿõ òðàâó). Ç ²ðèíè ïî÷èíàëè ñàäèòè îã³ðêè.

Äåíü ³êîíè Áîæî¿ ìàòåð³, ùî ³ìåíóºòüñÿ "Íåóïèâàºìà ÷àøà". Òðà-
äèö³éíî ö³é ³êîí³ ìîëÿòüñÿ ïðî ïîçáàâëåííÿ â³ä ïîðîêó ïèÿöòâà.

²ìåíèííèêè: 
²ðèíà, ²ãîð, Õîòèñëàâ, Îëåêñàíäðà, Åðiê, Ìèêîëà, Âñåñëàâ, ßê³â,

Àäð³àí, Ìèõåé, ²âàí

1 8 6 5

8 4 2 1

3 2 7 6

3 1 6 8 4

8 1 3 2

9 5 6 4 1

3 9 7

6 4 3 1 2

2 6 4 7 3

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.

4 8 6 2 7 3 9 1 5

3 7 9 5 1 8 6 4 2

5 1 2 9 6 4 7 3 8

9 4 3 6 8 2 5 7 1

1 5 8 3 4 7 2 6 9

2 6 7 1 5 9 3 8 4

7 9 1 8 3 5 4 2 6

8 2 4 7 9 6 1 5 3

6 3 5 4 2 1 8 9 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 14 òðàâíÿ

Відповідальний за м зичне наповнення фестивалю Юрій Х сточ а розповів, що відвід вачів I love Kiev че ає
британсь о-франц зь а про рама
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Др ий щорічний фестиваль I Love Kiev традиційно
при рочили до Дня Києва. Цьо о раз він відб деться
29—30 травня на території алереї “Лавра”. Ор аніза-
тори обіцяють меш анцям столиці ці ав , насичен
про рам . Дійство насамперед б де ці авим для а тив-
ної, творчої молоді. На неї че ають вист пи м зичних
оле тивів, фотовистав и. Метою заход є прищеплен-
ня любові до рідно о міста.


