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“КИЇВ” ОБРАВ НАЙДОСТОЙНІШИХ
Ла реати мистець ої премії
отримали по 25 тисяч ривень
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СВЯТО З РОЗМАХОМ
До свят вання Дня Києва
дол чаться зір и та спортсмени

Ïðîãóëÿíêà Êèºâîì 
ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì

Де любить відпочивати мер Києва Лео-
нід Черновець ий? З цим запитанням
перед травневими святами ми зверн ли-
ся до Леоніда Михайловича. "Звісно, в
Києві",— відповів мер і пообіцяв, що
тіль и-но з'явиться вільний час, обов'яз-
ово по аже люблені точ и рідної
столиці. На наш подив, оли ми на ада-
ли Леонідові Черновець ом про обіцян-
, він ле о по одився влашт вати е с-
рсію любленими місцями. С ористав-

шись цією на одою, ми разом з тим
дізнались мера про плани иївсь ої
влади щодо бла о строю міста найближ-
чим часом.

Â îá³äíþ ãîäèíó, ÿêîþ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷ ïî-
æåðòâóâàâ çàðàäè íàøî¿ åêñêóðñ³¿, ìåð ÷åêàâ íàñ ó
Ïàðêó â³÷íî¿ ñëàâè.

— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, à ÷îìó ñàìå öå ì³ñöå âè îá-
ðàëè â³äïðàâíîþ òî÷êîþ åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì?

— Íåùîäàâíî ç ïðåì'ºð-ì³í³ñòðîì Ìèêîëîþ Àçà-
ðîâèì ìè ïðîâîäèëè òóò ñóáîòíèê. Çàõ³ä áóëî ïðè-
çíà÷åíî íà ðàíîê, ³ ìè ïðè¿õàëè, êîëè ñîíöå ëèø
ïî÷àëî âèãëÿäàòè. Òîä³ ÿ ïî-íîâîìó îö³íèâ öå ì³ñ-
öå. ß íå ðàç ïðè¿æäæàâ ñþäè íà âñ³ëÿê³ îô³ö³éí³ çà-
õîäè, à îñü ïðèäèâèòèñÿ äî òóòåøíüî¿ êðàñè íå âñòè-
ãàâ. Çâ³äñè æ ìîæíà ïîáà÷èòè ïîëîâèíó Êèºâà. Äî
ñëîâà, ïîäèâ³ìîñÿ ïàì'ÿòíèê ²âàíîâ³ Êîæåäóáó, ìè
éîãî çîâñ³ì íåùîäàâíî â³äêðèëè — äî Äíÿ Ïåðåìî-
ãè,— ïðîïîíóº ìåð.

— ²âàí Êîæåäóá — âèäàòíà ëþäèíà, ìàðøàë àâ³à-
ö³¿, ÿêèé çà ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè çáèâ 1962
í³ìåöüêèõ ë³òàêè,— ðîçïîâ³äàº Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé, ðîçãëÿäàþ÷è íîâèé ïàì'ÿòíèê.

Îñê³ëüêè ÷àñó äîâãî çàòðèìóâàòèñÿ íà îäíîìó ì³ñ-
ö³ ó íàñ íåìàº, ìè âèðóøàºìî äî íàñòóïíîãî îá'ºê-
òà, îáðàíîãî ìåðîì ÿê óëþáëåíîãî,— Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè.

Íàñòóïíèì ì³ñöåì, êóäè ïîâ³ç íàñ ìåð, ñòàâ Êè-
¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

— À ÷îìó Øåâ÷åíêî? — çàïèòóºìî ìè â ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè.

— Ñêó÷èâ,— ÷åñíî ç³çíàºòüñÿ Ëåîí³ä Ìèõàéëî-
âè÷.— ß æ òóò ï'ÿòü ðîê³â âèêëàäàâ, ç 1985-ãî äî
1990-ãî, ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì ïðîðåêòîðà ç íàóêî-
âî¿ ðîáîòè. Áàãàòî ÷îãî º çãàäàòè ïðî ò³ ÷àñè. À ñüî-
ãîäí³, áà÷èòå, õî÷ ³ ïðàöþþ íåäàëåêî, à ÷àñó ïðî-
éòèñÿ êîðèäîðàìè, ïîäèâèòèñÿ, ùî çì³íèëîñÿ, íå-
ìàº.

Ïðîéøîâøèñÿ êîðèäîðàìè óí³âåðñèòåòó, éäåìî
ïîñèä³òè íà ëàâö³ â ïàðêó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà.

Ìåð ïîì³÷àº ïîëàìàíå â³äðî äëÿ ñì³òòÿ é îáóðþº-
òüñÿ: "Ïðèêðî òàêå áà÷èòè. Ìè íàâ³òü ñïåö³àëüíî ³í³-
ö³þâàëè ñîö³àëüíó àêö³þ "Íå ëàìàé ñâ³é ä³ì!", ùîá
ï³äâèùèòè ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü êèÿí. Ïîäèâ³òüñÿ
íà êè¿âñüê³ ïàðêè: ëàâêè ðîçïèñàí³ íåíîðìàòèâíîþ
ëåêñèêîþ, óðíè, ïàì'ÿòíèêè, âàçè äëÿ êâ³ò³â ðîçáè-
âàþòü, ëàìàþòü ë³õòàð³, á'þòü ïëàôîíè, âèòîïòóþòü
ãàçîíè. À öå ³ñòîòíà âòðàòà äëÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó,
àäæå â³äíîâëåííÿ öèõ îá'ºêò³â êîøòóº äîâîë³ äîðî-
ãî.

За інчення на 3-й стор.
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Доро і ияни!
Шановні ості столиці!

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ
Êèºâà! Êîòðèé ð³ê ïîñï³ëü íàøå ì³ñòî â³ä-
çíà÷àº ñâî¿ ³ìåíèíè. ² çíîâó ñåðöå îõîïëþº
ïî÷óòòÿ âåëèêî¿ ãîðäîñò³ çà ñòîëèöþ Óêðà-
¿íè, ÿêà ïîïðè ñâ³é ïîâàæíèé â³ê ç êîæíèì
ðîêîì ñòàº âñå êðàñèâ³øîþ.

Äåíü íàðîäæåííÿ Êèºâà âæå äàâíî ñòàâ
ðîäèííèì ñâÿòîì íå ëèøå äëÿ êèÿí, à é äëÿ
ãîñòåé ì³ñòà. Ó öåé äåíü ñòîëèöÿ Óêðà¿íè
ãîñòèííî ïðèéìàº óñ³õ, õòî ðàçîì ç êèÿíà-
ìè õî÷å ðîçä³ëèòè ðàä³ñòü. Ñàìå ñüîãîäí³
ìîæíà áåç âàãàíü îñâ³ä÷èòèñÿ ð³äíîìó ì³ñ-
òó â ùèð³é ëþáîâ³. Ìè ïèøàºìîñÿ òèì, ùî
æèâåìî ó Êèºâ³ ³ ùî ìè — êèÿíè. Àäæå ñà-
ìå íàø³ ïðàöåëþáí³ñòü òà íåáàéäóæ³ñòü ðîá-
ëÿòü ð³äíå ì³ñòî áàæàíèì òà ïðåêðàñíèì.

Ñïîä³âàþñÿ, ìè ðàçîì ³ íàäàë³ ðîáèòèìå-
ìî âñå â³ä íàñ çàëåæíå, ùîá çáåðåãòè äëÿ íà-
ñòóïíèõ ïîêîë³íü äóõîâí³ òà ìîðàëüí³ ñêàð-
áè êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè. Òàêîæ ó öåé ñâÿòêî-
âèé äåíü õî÷ó ïîäÿêóâàòè âàì çà âñå, ùî âè
çðîáèëè ³ ðîáèòå äëÿ ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà.

Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàþ âàì òà âàøèì ð³äíèì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, çëàãîäè, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³
äîâãèõ, ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ.

Зі святом, ияни!
Хай вітне наш славний Київ!

Щиро ваш
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

Äëÿ öåðêîâíèõ îðãàí³çàö³é
çìåíøèëè òàðèôè 

Ì³ñüêà âëàäà çì³íèëà òàðèôè íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè äëÿ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. “Ñòîëè÷íà âëàäà ïðèéíÿëà äóæå
âàæëèâå ð³øåííÿ: ö³íó íà òåïëîâó åíåðã³þ òà
ïîñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é
âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ òàðèô³â äëÿ íàñåëåííÿ”,—
ïîâ³äîìèâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Íàãàäàºìî, ðà-
í³øå ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ ïëàòèëè çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè òàê, ÿê ³ êîìåðö³éí³ óñòàíîâè. Íî-
â³ òàðèôè íàáóëè ÷èííîñò³ 1 òðàâíÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó. Çìåíøåííÿ ïëàòè â ê³ëüêà ðàç³â ïî-
ñëàáèòü ô³íàíñîâèé òÿãàð öåðêîâ. Ïðèì³ðîì,
ÿêùî ó 2009-ìó çà òåïëî òà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ
“Õðàìó 1000-ë³òòÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³” â³ääàëè 71
òèñ. ãðí, òî çà íîâèìè òàðèôàìè ó 2010 ðîö³
ñïëàòÿòü 32,4 òèñ. ãðí, òîáòî óäâ³÷³ ìåíøå. Íè-
í³ â Êèºâ³ ä³º 1096 ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é

Îáäàðîâàíà ìîëîäü Ïîäîëó
îòðèìàëà ñòèïåíä³¿

Ó÷îðà ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ ªâãåí Ðîìà-
íåíêî âðó÷èâ ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿ òàëàíîâèòèì
þíèì ìåøêàíöÿì ðàéîíó. Ñåðåä â³äçíà÷å-
íèõ — ó÷í³ øê³ë, çîêðåìà ³ ñïåö³àë³çîâàíèõ,
òà ñòóäåíòè â³êîì â³ä 10 äî 23 ðîê³â, ÿê³ ìà-
þòü äîñÿãíåííÿ â íàâ÷àíí³, íàóö³, êóëüòóð³,
ñïîðò³. Àêö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ãàñëîì “Ãîð-
ä³ñòü ³ íàä³ÿ Ïîäîëó”, à ñòèïåíä³¿ âðó÷àþòü ó
íîì³íàö³ÿõ “²íòåëåêò ³ òàëàíò”, “Àâòîðèòåò ³
ë³äåðñòâî” òà ³íøèõ. ²ìåííó ñòèïåíä³þ Ïî-
ä³ëüñüêîãî ãîëîâè çàïî÷àòêîâàíî 1998 ðîêó.
Ùîðàçó ¿¿ ðîçì³ð çá³ëüøóºòüñÿ, ÿê ³ ê³ëüê³ñòü
òàëàíîâèòèõ øåâ÷åíê³âö³â. Íà ñüîãîäí³ öå âæå
50 ñòèïåíä³é ïî 500 ãðèâåíü

Óêðà¿íñüêèé áîêñ ðîçâèâàòèìå âñåñâ³ò-
íüî â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé ïðîìîóòåð
Äîí Ê³íã. Ñàìå çàâäÿêè éîìó ñâ³ò ïîáà-
÷èâ òàêèõ âèäàòíèõ áîêñåð³â, ÿê Ìàéê
Òàéñîí ³ Ëåííîêñ Ëüþ³ñ. Äíÿìè ïàí Ê³íã
â³äâ³äàâ ñòîëèöþ. Ãóðó áîêñó â Êèºâ³ çó-
ñòð³÷àâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ñòîðî-
íè äîìîâèëèñÿ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ðîç-
âèâàòè áîêñ â Óêðà¿í³, çîêðåìà â ñòîëè-
ö³, òèì ñàìèì íå çàëèøàþ÷è ìîëîä³ øàí-
ñ³â ñòàòè çëî÷èíöÿìè ÷è íàðêîìàíàìè.

“Ìè â ÊÌÄÀ íå ðàç çàçíà÷àëè, ùî ðîç-
âèòîê ñïîðòó º îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íà-
ïðÿìê³â íàøî¿ ðîáîòè. Àäæå ñïîðò
âèêîíóº òàêîæ ÷èìàëó ñîö³àëüíó ôóíê-
ö³þ. Çàâäÿêè éîìó áàãàòî êè¿âñüêèõ þíà-
ê³â íå ñòàíóòü íà øëÿõ âóëè÷íèõ á³éîê,

íàðêîòèê³â ³ çëî÷èí³â, à îòðèìàþòü ñåð-
éîçíå çàõîïëåííÿ áîêñîì ³ íàâ÷àòüñÿ íå
âèõëþïóâàòè ñâîþ àãðåñ³þ ïîçà ðèíãîì”,
— íàãîëîñèâ ïàí ×åðíîâåöüêèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, áîêñåðñüêèé êëóá, ÿêèé î÷î-
ëþþòü Ñòåïàí ×åðíîâåöüêèé ³ Âàäèì
Áóêõàëîâ, ñïðÿìîâàíèé íàñàìïåðåä íà
ñîö³àëüíó ôóíêö³þ áîêñó — çíàõîäèòè
þíàê³â ³ç íå çîâñ³ì áëàãîïîëó÷íèõ ðîäèí
³ äîëó÷àòè ¿õ äî áîêñó.

Ç³ðêîâèé ïðîìîóòåð áóâ âðàæåíèé áëà-
ãîðîäíîþ ìåòîþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè. “Öå äóæå ïðèºìíî, ùî ì³é áëèçü-
êèé äðóã — ìåð Êèºâà — äáàº ïðî çíå-
äîëåíèõ ä³òåé, äàþ÷è ¿ì øàíñ íà êðàùå
æèòòÿ. Àäæå ñàìå ä³òè — íàøå ìàéáóò-
íº”, — ñêàçàâ ïàí Ê³íã.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèñëîâèâ ñïîä³-
âàííÿ, ùî ïðè¿çä ïàíà Ê³íãà äîïîìîæå
ðîçâèâàòè áîêñ â Óêðà¿í³. À çàâäÿêè àâ-
òîðèòåòó òà áàãàòîð³÷íîìó äîñâ³äó â ïðî-
ôåñ³îíàëüíîìó áîêñ³ àìåðèêàíñüêîãî
ïðîìîóòåðà ïðî Óêðà¿íó ä³çíàºòüñÿ âåñü
ñâ³ò. Âèçíàííÿ óêðà¿íñüêèõ áîêñåð³â ó
ñâ³òîâîìó áîêñ³ ãàðàíòóâàâ ³ Äîí Ê³íã.
“Äëÿ ìåíå áóäå âåëèêîþ ÷åñòþ ñï³âïðà-
öþâàòè ç ìîëîäèìè óêðà¿íöÿìè, ³ ÿ áó-
äó ç ãîðä³ñòþ íåñòè ³ì’ÿ Óêðà¿íè ó ñâ³ò”,
— çàïåâíèâ ïðîìîóòåð. Íàîñòàíîê åêñ-
öåíòðè÷íèé àìåðèêàíåöü ³ç íåïðèõîâà-
íèì çàäîâîëåííÿì ñêàíäóâàâ “Ñëàâà
Óêðà¿í³” òà ùèðî ç³çíàâàâñÿ ó ëþáîâ³ äî
Êèºâà òà óêðà¿íñüêèõ æ³íîê.

Íàãàäàºìî, ê³ëüêîìà äíÿìè ðàí³øå
Äîí Ê³íã ï³äïèñàâ êîíòðàêò ïðî ñï³â-
ïðàöþ íà òðè ðîêè ç ëüâ³âñüêèì áîêñå-
ðîì Àíäð³ºì Êîòåëüíèêîì. Óæå â³äîìî,
ùî ïåðøèé á³é, âëàøòîâàíèé äëÿ íüî-
ãî ïàíîì Ê³íãîì, â³äáóäåòüñÿ 7 ñåðïíÿ
öüîãî ðîêó â àìåðèêàíñüêîìó ì³ñò³ Ñåíò-
Ëó¿ñ ïðîòè á³éöÿ Don King Productions
Äåâîíà Àëåêñàíäåðà. Íà êîíó ñòîÿòè-
ìóòü òèòóëè ÷åìï³îíà ñâ³òó çà âåðñ³ÿìè
WBC òà IBF, ÿêèìè âîëîä³º àìåðèêàí-
ñüêèé áîêñåð. Ùîäî ñï³âïðàö³ ç³ ñòîëè÷-
íèì áîêñåðàìè òà êîìïàí³ºþ Elite 
boxing promotion óñ³ ïîäðîáèö³ ñòàíóòü
â³äîì³ ï³çí³øå

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО Ñòîëèöÿ â³äêðèâàòèìå 
áîêñåðñüê³ òàëàíòè
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâ³â ïåðåìîâèíè 
ç ïðîìîóòåðîì Äîíîì Ê³íãîì
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Дон Кін , я ий від рив світові Май а Тайсона та Ленно са Льюіса,
завітав до столиці. Днями він з стрівся з иївсь им мером Леоні-
дом Черновець им. Місь а влада сподівається, що приїзд досвід-
чено о та авторитетно о промо тера допоможе розвивати бо с в
У раїні й столиці зо рема. Спільними з силлями план ють ш ати
молодих талановитих бо серів і допома ати їм дося ати спіх . За-
л чаючи молодь до спорт , столичний мер має намір зменшити
в місті іль ість малолітніх пия , нар оманів і злочинців.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Удр е в столиці вшанов вали
найдостойніших діячів льт ри і
мистецтв. Переможців оцінюва-
ли в семи номінаціях. Зо рема
визначали най ращих літерато-
ра, ж рналіста, омпозитора,
х дожни а, іномитця та народ-
но о майстра. Кожен з них став
ла реатом мистець ої премії
"Київ" та отримав по 25 тисяч
ривень. У мерії пере онані, що
попри риз найдостойніших
відзначатим ть і надалі. С ма
на ороди не зменшиться.

Óæå ñòàëî òðàäèö³ºþ äî Äíÿ Êèºâà âøà-
íîâóâàòè â ìåð³¿ íàéäîñòîéí³øèõ ñòîëè÷-
íèõ ìèòö³â, çîêðåìà äðàìàòóðã³â, õóäîæ-
íèê³â, ïèñüìåííèê³â, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê ãàëóç³, â ÿê³é òâîðÿòü,
ìàþòü ïðîôåñ³éí³ çäîáóòêè. Ñïåö³àëüíî
äëÿ íèõ ì³ñüêà âëàäà çàñíóâàëà ïðåì³þ
“Êè¿â”, ùî, çà ñâ³ä÷åííÿì ôàõ³âö³â, º äðó-
ãîþ â Óêðà¿í³ çà çíà÷óù³ñòþ ï³ñëÿ Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿.

Íèí³øíüîãî ðîêó íàéêðàùèõ ³ç êðàùèõ
âèçíà÷àëè â ñåìè íîì³íàö³ÿõ. Òàê, ó ãàëó-
ç³ ë³òåðàòóðè ëàóðåàòîì ïðåì³¿ ³ìåí³ ªâãå-
íà Ïëóæíèêà ñòàëà ïîåòåñà Ñâ³òëàíà Êî-
ðîíåíêî. Çà äîñÿãíåííÿ â ê³íîìèñòåöòâ³
ïðåì³þ ³ìåí³ ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà îòðèìàâ
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè ê³íîðåæèñåð Ðî-
ìàí Áàëàÿí. Ìóçè÷íà ïðåì³ÿ ³ìåí³ Àðòå-
ì³ÿ Âåäåëÿ ä³ñòàëàñÿ çàñëóæåíîìó ä³ÿ÷ó
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè êîìïîçèòîðîâ³ Ãåííà-
ä³þ Ñàñüêó.

Ó ãàëóç³ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ïðåì³þ
³ìåí³ Àìâðîñ³ÿ Áó÷ìè âðó÷èëè íàðîäíîìó
àðòèñòîâ³ Óêðà¿íè, ðåæèñåðîâ³ Îëåêñ³þ Êó-
æåëüíîìó. Çà îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî ïðå-
ì³ºþ ³ìåí³ Ñåðã³ÿ Øèøêà â³äçíà÷èëè Ñåð-
ã³ÿ Ðåïêó. Çà æóðíàë³ñòñüê³ äîñÿãíåííÿ ïðå-
ì³þ ³ìåí³ Àíàòîë³ÿ Ìîñêàëåíêà âðó÷èëè

Ìèêîë³ Ìàõ³í÷óêó. Â ãàëóç³ íàðîäíîãî äå-
êîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà ïðåì³ÿ ³ìåí³ Ñåð-
ã³ÿ Êîëîñà ä³ñòàëàñÿ ìàéñòðèí³ Çî¿ Ñòàðóê.

Ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè ïåðåìîæöÿì ó êîæ-
í³é íîì³íàö³¿ âðó÷àâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ïîïðè ô³íàíñîâó ñêðóòó â äåðæàâ³
ðîçì³ð ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè íå çìåíøèâ-
ñÿ. “Óñ³ ñ³ì ëàóðåàò³â îòðèìàëè ïî 25 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü,— ñêàçàâ â³í.— Ïåðåêîíàíèé,
ùî ìè é íàäàë³ â³äíàéäåìî ìîæëèâ³ñòü
âøàíîâóâàòè ³ â³äçíà÷àòè íàéêðàùèõ ìèò-
ö³â. Ïðåì³ÿ “Êè¿â” æèâå é æèòèìå áóäü-
ùî”. Ïàí Æóðàâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî îö³-
íþâàëè ïðåòåíäåíò³â, ÿêèõ, äî ñëîâà, â
êîæí³é íîì³íàö³¿ áóëî ÷èìàëî, ôàõ³âö³ ç íà-
ö³îíàëüíèõ ñï³ëîê. “Óñ³ âîíè — âèçíà÷í³
ä³ÿ÷³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ,— ïîâ³äîìèâ
â³í.— Òîìó ìè íå âòðó÷àëèñÿ ó ïðîöåñ, à
çâàæàëè íà ¿õíþ òî÷êó çîðó”.

Ðîìàí Áàëàÿí ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”,

ùî ïèøàºòüñÿ âèñîêîþ íàãîðîäîþ. Òèì
ïà÷å, ùî ïðåì³ÿ íîñèòü ³ì’ÿ éîãî êîëåãè
²âàíà Ìèêîëàé÷óêà. “Öå àêòîð, ðåæèñåð,
ëþäèíà, ÿêó ÿ øàíóþ, äîáðå çíàâ ³ çàâæäè
ïàì’ÿòàòèìó,— ñêàçàâ â³í.— Ðàä³þ, ùî ìå-
í³ ïîùàñòèëî äåÿêèé ÷àñ ïðàöþâàòè ðà-
çîì ç íèì íà ê³íîñòóä³¿ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà
Äîâæåíêà”.

Íàãîðîäæåíèé Îëåêñ³é Êóæåëüíèé ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ïðåì³ÿ äóæå âàæ-
ëèâà äëÿ íüîãî. “Îñîáëèâî â òåïåð³øí³é
ñêëàäíèé ÷àñ,— çàóâàæèâ â³í.— Íà æàëü,
çìåíøèëîñÿ ô³íàíñóâàííÿ íà ïîñòàíîâêè.
Òîìó ñâîþ íàãîðîäó ÿ âèêîðèñòàþ äëÿ çà-
âåðøåííÿ âèñòàâè çà ï³ñíÿìè Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðèóðî÷åíî¿ äî Äíÿ Ïå-
ðåìîãè. ×åðåç áðàê êîøò³â ìè íå âñòèãëè
çàê³í÷èòè ¿¿ äî 9 Òðàâíÿ. Ïåðåêîíàíèé,
ùî äî Äíÿ âèçâîëåííÿ Êèºâà ãëÿäà÷³ çìî-
æóòü ïîáà÷èòè ïðåì’ºðó â íàøîìó òåàòð³
“Ñóç³ð’ÿ”

За дося нення в м зиці премію "Київ" від заст пни а олови КМДА Віталія Ж равсь о о отримав
засл жений діяч мистецтв У раїни омпозитор Геннадій Сась о

“Êè¿â” îáðàâ íàéäîñòîéí³øèõ
Ëàóðåàòè ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ îòðèìàëè ïî 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì Êèºâà
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Ïðîãóëÿíêà Êèºâîì 
ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Òîìó ìè âèð³øèëè, ÿê ó ªâðîï³, ÷³ïëÿ-
òè òàáëè÷êè ³ ïëàêàòè ç³ çâåðíåííÿì äî
êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà íå ñì³òèòè é íå ëà-
ìàòè. Ìè äóæå ðîçðàõîâóºìî íà ñâ³äîì³ñòü
íàøèõ ãðîìàäÿí, áî ÿêùî êîæåí äáàéëè-
âî ñòàâèòèìåòüñÿ äî íàøîãî ñï³ëüíîãî íà-
äáàííÿ — êè¿âñüêèõ ïàðê³â, òî ðåìîíòóâà-
òè ³ â³äíîâëþâàòè í³÷îãî íå äîâåäåòüñÿ, ³
âñ³ íàø³ çóñèëëÿ áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà íî-
â³ ïðîåêòè,— ïîÿñíþº Ëåîí³ä Ìèõàéëî-
âè÷.

Óâ³éøîâøè â ðàæ â³ä ðîçïîâ³ä³ ïðî áëà-
ãîóñòð³é óëþáëåíî¿ ñòîëèö³, ìåð ïðîäîâæóº:
"Ìè íèí³ ðîçðîáëÿºìî ñîö³àëüíèé ïðîåêò,
çà ÿêèì ïðàêòè÷íî â êîæíîìó ì³ñüêîìó ïàð-
êó áóäå îáëàøòîâàíî ìàéäàí÷èêè äëÿ âèãó-
ëþâàííÿ ³ äðåñèðóâàííÿ ñîáàê, ö³ çîíè îá-
íåñóòü ïàðêàíîì ³ îáëàäíàþòü ð³çíèìè ã³ð-
êàìè äëÿ ñîáàê, ñïóñêàìè, ñìóãàìè ïåðå-
øêîä òà ³íøèìè àòðèáóòàìè äðåñèðóâàííÿ.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàêèé ìàéäàí÷èê
ç'ÿâèòüñÿ â ïàðêó "Äåñíÿíñüêèé", ó Ã³äðî-
ïàðêó ³ íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é. Ìè ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü òàêèõ ìàé-
äàí÷èê³â ñïðèÿòèìå ÷èñòîò³ é êîìôîðòíîñò³
íàøèõ ïàðê³â, à òàêîæ áåçïåö³ ä³òåé, ë³òí³õ
ëþäåé òà âñ³õ, õòî ëþáèòü ïîãóëÿòè íà ñâ³-
æîìó ïîâ³òð³".

— Ìàéäàí÷èêè äëÿ ñîáàê — öå äîáðå, àëå
â íàñ ñïîðòìàéäàí÷èê³â äëÿ ä³òåé íå âèñòà÷àº.

— Ïîâ³ðòå, ìè ïðî öå íå çàáóâàºìî. Äî
ªâðî-2012 ôóòáîëüí³ ìàéäàí÷èêè ç'ÿâëÿòü-
ñÿ ïî âñüîìó Êèºâó. Âñ³õ àäðåñ ÿ, çâ³ñíî, íå
ïðèãàäàþ, àëå ÿêùî ïî ïàì'ÿò³... Ó ïàðêó
Äðóæáè íàðîä³â, ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ áó-
äå â³äíîâëåíî ìàéäàí÷èê, ó ïàðêàõ "Â³äðàä-
íèé" òà "Îáîëîíü" ïîáóäóºìî íîâ³. Áàãàòî äå
çðîáèìî âåëîñèïåäí³ ìàðøðóòè,— ðîçïîâ³-
äàº ìåð.

Ïîì³÷àþ÷è, ùî çà ðîçìîâîþ ó ñêâåð³ ìè
ïðîâåëè á³ëüø ÿê 40 õâèëèí, Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàñï³øèâ: "Ùîñü ìè çàòðèìàëèñÿ,
ìåí³ íà ðîáîòó âæå ÷àñ. Àëå íàñàìê³íåöü çà-
¿äüìî ó ùå îäíå ìîº óëþáëåíå ì³ñöå".

Çà 15 õâèëèí ìè âæå ó Ìàð³¿íñüêîìó
ïàðêó.

— Êîëè ÿ áóâ íàðîäíèì äåïóòàòîì, ëþ-
áèâ òóò ïðîãóëÿòèñÿ. Äî ñëîâà, öå, íàïåâíî,
ºäèíå ì³ñöå, äå ïðîñò³ ëþäè ìîæóòü çóñòð³-
òèñÿ ç íàðîäíèì äåïóòàòîì,— ñì³ºòüñÿ
ìåð.— Áàãàòî âàæëèâèõ ðîçìîâ â³äáóâàºòü-
ñÿ ñàìå òóò, à íå â ñò³íàõ ïàðëàìåíòó.

Ó öåé ìîìåíò Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à âï³ç-
íàþòü äâ³ êèÿíêè.

— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, íåâæå âè? Ìîæ-
íà âàì çàïèòàííÿ ïîñòàâèòè? — ãóêàþòü âî-
íè.

Íà îáëè÷÷³ ìåðà ç'ÿâëÿºòüñÿ óñì³øêà ³ â³í
çóïèíÿºòüñÿ.

— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, âè íàì ñêàæ³òü,
êîëè öå íåïîäîáñòâî ç ðåêëàìîþ ïðèïèíèòü-
ñÿ, ùî æ ¿¿ íà êîæíîìó êðîö³ íàñòàâèëè? —
çàïèòóº æ³íêà.

— Âàñ ÿê çâàòè? — ö³êàâèòüñÿ ×åðíîâåöü-
êèé.

— Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà.
— Ë³ä³º Ìèõàéë³âíî, ÿ ç âàìè çãîäåí. Âè

íå õâèëþéòåñÿ, ìè âæå ðîçðîáèëè êîíöåï-
ö³þ âïîðÿäêóâàííÿ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é
³ íàâ³òü ïåðøèé ðåéä ïðîâåëè. ß âàì îá³öÿþ,
ìè íàâåäåìî ïîðÿäîê ó ðåêëàì³,— çàïåâíèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà.

×åðíîâåöüêèé îá³éìàº æ³íîê, ³ ìè ðîáè-
ìî ê³ëüêà ôîòîãðàô³é íà çãàäêó.

— Ñïîä³âàþñÿ, âè çâ'ÿæåòåñÿ ç Ë³ä³ºþ Ìè-
õàéë³âíîþ ³ â³ääàñòå ¿é ôîòî?— çàïèòóº ìåð
ó íàøîãî ôîòîãðàôà. Òîé, çâ³ñíî, ïîãîäæóº-
òüñÿ.

Ï³ñëÿ ö³º¿ çóñòð³÷³ ìè ïðîùàºìîñÿ. "Âè
æ áà÷èòå, ÿê ó ìåíå áàãàòî ðîáîòè, òðåáà
ëàä ç ðåêëàìîþ íàâîäèòè",— óñì³õàþ÷èñü,
êàæå Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ îá³öÿº ïðèíà-
ã³äíî ïðîäîâæèòè åêñêóðñ³þ.

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè â³äêðèâàºìî 18
áóôåðíèõ ïàðê³â. Òîæ íàñòóïíà åêñêóðñ³ÿ
áóäå íèìè,— êàæå ìåð íà ïðîùàííÿ.

Ìè, ñâîºþ ÷åðãîþ, îá³öÿºìî ìåðó íàãàäà-
òè ïðî îá³öÿíêó

Спіл валася
Галина ПЕТРЕНКО,

"Хрещати "

Ñâÿòî ç ðîçìàõîì
Äî ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êèºâà äîëó÷àòüñÿ ç³ðêè òà ñïîðòñìåíè

Киянам поверн ли
символ міста

Ñüîãîäí³ î 13.30 â Íàâîäíèöü-
êîìó ïàðêó, ðîçòàøîâàíîìó íà
Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é, â³äáó-
äåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ â³äðåñ-
òàâðîâàíîãî ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíè-
êàì Êèºâà. ßê ³ îá³öÿëà ì³ñüêà âëà-
äà, çðóéíîâàíèé ñèìâîë ñòîëèö³
âäàëîñÿ ïîâåðíóòè íà ïîïåðåäíº
ì³ñöå ñàìå äî Äíÿ Êèºâà. Óæå 20
òðàâíÿ âðàíö³ ôàõ³âö³ çìîíòóâàëè
îñòàííþ ô³ãóðó ñêóëüïòóðíî¿ êîì-
ïîçèö³¿ — Õîðèâà.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, ãî-
ëîâí³ ðîáîòè ç ðåñòàâðàö³¿
ïàì’ÿòíèêà çàâåðøåíî, çîêðåìà
é íà ñàìîìó ÷îâí³. “Íàïåðåäî-
äí³ â³äêðèòòÿ îá’ºêòà êîìóíàëü-

íèêè îáëàøòóâàëè òà îçåëåíèëè
ïðèëåãëó òåðèòîð³þ,— ñêàçàâ
â³í.— Â³äðåìîíòóâàëè ã³äðîñèñ-
òåìè ôîíòàíó, ùî çíàõîäÿòüñÿ
ïîðÿä ³ç ïàì’ÿòíèêîì. ß ââà-
æàþ, ùî öå áóäå ÷óäîâèì ïîäà-
ðóíêîì äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ñòî-
ëèö³ äî Äíÿ Êèºâà”. Â³í äîäàâ,
ùî ðåìîíòí³ ðîáîòè îá³éøëèñÿ
ì³ñòó â 4 ìëí ãðí.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êóõàðåíêî
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ï³ä
÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êèºâà ãîðî-
äÿíè çìîæóòü ïîìèëóâàòèñÿ é
ïàì’ÿòíèêîì êíÿçþ Âîëîäèìèðó.
Íåùîäàâíî éîìó ïîâåðíóëè â³ä-
ðåñòàâðîâàíèé ìåäàëüéîí ³ç çîá-
ðàæåííÿì Ãåîðã³¿âñüêîãî õðåñòà ³
ñòð³÷êó.

“Пробі
під аштанами”
збере 10 тисяч
часни ів
Îêð³ì êóëüòóðíèõ òà ìèñòåöü-

êèõ çàõîä³â, íà Äåíü Êèºâà â
ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ é ÷èìàëî ñïîð-
òèâíèõ çìàãàíü. Íàéãîëîâí³-
øèì, íàéìàñîâ³øèì òà ÷è íå
íàéâèäîâèùí³øèì áóäå òðàäè-
ö³éíèé òðàâíåâèé XVI²² Ì³æíà-
ðîäíèé áëàãîä³éíèé ëåãêîàòëå-
òè÷íèé ïðîá³ã “Ï³ä êàøòàíàìè”.
Ïåðåãîíè â³äáóäóòüñÿ â íåä³ëþ
â öåíòð³ ì³ñòà ³ òðèâàòèìóòü ç
8.30 äî 11.30. ßê ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè
òà ñïîðòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ô³-
ë³ïïîâ, ó÷àñíèêè ïðîá³ãó ñòàð-
òóâàòèìóòü î 10.00 íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³. Äàë³ ¿õí³é ìàðø-
ðóò ïðîëÿæå âóëèöÿìè Õðåùà-
òèê, ×åðâîíîàðì³éñüêîþ ÷åðåç
ïëîùó Ëüâà Òîëñòîãî. Ó ðàéîí³
âóëèö³ Äèìèòðîâà ëåãêîàòëåòè
ðîçâåðíóòüñÿ ³ ïðÿìóâàòèìóòü ó
çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. “Íèí³ø-
íüîãî ðîêó ïðîá³ã áóäå íàéìàñî-
â³øèì,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
ïàí Ô³ë³ïïîâ.— Àäæå â íüîìó
â³çüìóòü ó÷àñòü ïîíàä 10 òèñÿ÷
ó÷àñíèê³â. Çàãàëîì öå ëþäè ð³ç-
íîãî â³êó — â³ä øêîëÿð³â äî ïåí-

ñ³îíåð³â”. Â³í äîäàâ, ùî ïåðå-
ìîæö³ çìàãàíü îòðèìàþòü êóá-
êè. “Òàê ÿê “Ïðîá³ã ï³ä êàøòà-
íàìè” º áëàãîä³éíîþ àêö³ºþ, òî
âñ³ âèðó÷åí³ êîøòè â³ä ñïîðòèâ-
íîãî çàõîäó, ÿê ³ â ïîïåðåäí³ ðî-
êè, áóäå ïåðåðàõîâàíî äî äèòÿ-
÷î¿ êë³í³êè “Îõìàòäèò”,— çàÿâèâ
Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ.

Е стремали
позма аються
за першість

Ã³äíó ïðîãðàìó ï³äãîòóâàëî
ì³ñòî é äëÿ òèõ, õòî çàõîïëþºòü-
ñÿ àêòèâíèìè âèäàìè ñïîðòó.
Òàê, ó ñóáîòó ç 9.30 äî 10.45 íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ çáåðóòüñÿ
âåëîñèïåäèñòè. Âîíè ïðîâåäóòü
ïàðàä “Âåëîäåíü-2010”. Ïëàíóº-
òüñÿ, ùî ï³ñëÿ ñòàðòó êîëîíà ïðî-
¿äåòüñÿ â³ä ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî
äî öåíòðó. Îï³ñëÿ ðîçïî÷íóòüñÿ
ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ.

Âîäíî÷àñ 6-ãîäèííà ïàðíà ãîí-
êà âñåóêðà¿íñüêîãî ìàñøòàáó
ñòàðòóº â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ë³ñ³.
Âçÿòè ó÷àñòü ó í³é çàðåºñòðóâàëî-
ñÿ á³ëüø ÿê 400 ó÷àñíèê³â.

Ç 11.30 íà Õðåùàòèêó ïðîéäå
÷åìï³îíàò ïî ðîëåð-ìàðàôîíó. À
íàäâå÷³ð á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðî-
ä³â â³äáóäåòüñÿ òóðí³ð ³ç ê³êáîê-
ñèíãó.

Малень і ияни
по аж ть любов
до міста

Äëÿ íàéìåíøèõ æèòåë³â ñòîëè-
ö³ 29 òðàâíÿ ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàð-
êó âëàøòóþòü ïëåíåð. Íà ñâ³æî-
ìó ïîâ³òð³ ä³òè çîáðàçÿòü ñâîþ
ëþáîâ äî ñòîëèö³. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ìàéñòåð-êëàñ³â çà íàéêðà-
ù³ ðîáîòè þí³ õóäîæíèêè îòðè-
ìàþòü ñèìâîë³÷í³ ïîäàðóíêè.

Çàâåðøèòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ
Êèºâà î 19.00 íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ ñâÿòêîâîþ êîíöåðòíîþ ïðî-
ãðàìîþ “ßê òåáå íå ëþáèòè, Êè-
ºâå ì³é”. Òàì æå â³äáóäåòüñÿ íàãî-
ðîäæåííÿ íîì³íàíò³â íà àëå¿ ç³ðîê.
Î 21.50 â öåíòð³ ì³ñòà Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé âèñòóïèòü ³ç ïðèâ³òàííÿì
До Дня Києва та Дня столиці

29—30 травня заплановано прове-
дення без оштовних пішохідних
е с рсій:
• “Старим Подолом” (почато

е с рсії Поштова площа - Кон-
тра това площа, рафі прове-
дення е с рсії 11:00—13:00,
13:30—15:30);
• “Стародавньою столицею Київ-

сь ої Р сі” (почато е с рсії Золо-
ті ворота - Михайлівсь а площа,
рафі проведення е с рсії
11:00—13:00, 13:30—15:30).

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

День народження столиця відзначатиме іль а днів.
Ор анізатори під от вали для жителів ці ав і насичен
про рам . Найбільше заходів відб деться вихідними в
центрі міста. Серед них спортивні зма ання, онцерти,
фестивалі та он рси. Взяти в них часть мож ть сі
охочі. Зо рема в традиційном бла одійном ле оат-
летичном "Пробі під аштанами". Завершиться
свят вання в неділю ввечері на майдані Незалежності
свят овим онцертом.
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Õðèñòèíà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

29-30 травня столиці на
території алереї “Лавра”
відб деться фестиваль
ILOVEKIEV. Фестиваль,
я ий старт вав мин ло о
ро , вже стає традицій-
ним для иян Дні Києва.

Îêð³ì íàñè÷åíî¿ ìóçè÷íî¿ ïðî-
ãðàìè, öüîãî ðîêó íà íüîìó ä³-
ÿòèìå ìîãóòí³é fashion-ñåêòîð.
Ïîêàçè êîëåêö³é ìîëîäèõ ³
òðåéäøîó â³äîìèõ êè¿âñüêèõ,
ìîñêîâñüêèõ ³ ïåòåðáóðçüêèõ äè-
çàéíåð³â, äîêóìåíòàëüíå ê³íî ïðî
ìîäó â³äîìîãî ðåæèñåðà Ëî¿êà
Ïðèæàíà, ö³êàâ³ é êîðèñí³ ëåê-
ö³¿ òà ìàðêåò â³ä êè¿âñüêèõ áóòè-
ê³â ³ DIY-ìàéñòð³â ïðîéäóòü ïðî-
òÿãîì äâîõ äí³â òà îá³öÿþòü ñòà-
òè íàéö³êàâ³øîþ é íàéçì³ñòîâ-
í³øîþ ìîäíîþ ïîä³ºþ âåñíè-ë³-
òà/2010 â ñòîëèö³.

Ìèíóëîð³÷íèé ôåñòèâàëü
ILOVEKIEV ñòàâ ìîãóòí³ì ïî-
øòîâõîì äëÿ óêðà¿íñüêèõ äèçàé-
íåð³â óäîñêîíàëþâàòèñÿ é âèõî-
äèòè íà íîâèé ð³âåíü. Ïðî áàãà-
òüîõ ³ç íèõ ä³çíàëèñÿ â ì³ñò³, êðà-
¿í³ é íàâ³òü çà ¿¿ ìåæàìè, ³ ó õëîï-
ö³â òà ä³â÷àò, ÿê³ øèëè îäÿã äëÿ
äðóç³â, ç’ÿâèëèñÿ øîóðóìè, ëóê-
áóêè, ïðåñ-ñåêðåòàð³ òà ³ì’ÿ. Òî-
ìó öüîãî ðîêó ìîäà íà ôåñòèâà-
ë³ ILOVEKIEV áóäå ïðåäñòàâëå-

íà ïîòóæí³øå. Ïðîåêò POP-UP
Fashion âêëþ÷àòèìå: ïîêàçè àê-
òóàëüíèõ ³ ïåðñïåêòèâíèõ ìîëî-
äèõ äèçàéíåð³â ³ç Ðîñ³¿ òà Óêðà-
¿íè, ëåêö³¿, äåìîíñòðàö³þ äîêó-
ìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â ïðî âèäàò-
íèõ äèçàéíåð³â ñâ³òó é ìàðêåò â³ä
êè¿âñüêèõ áóòèê³â ³ DIY-ìàéñòð³â.
Ãîëîâíèìè íàïðÿìêàìè ñåêö³¿
ìîäè (äåô³ëå é òðåéäøîó) çàéìà-
ºòüñÿ ñï³ââëàñíèöÿ ìîñêîâñüêî-
ãî ìàãàçèíó “Ìåñòî”, êóðàòîð
fashion-íàïðÿìêó “Àô³ø³” é îð-
ãàí³çàòîð ïðîåêòó “Ì³ñöåâà ìî-
äà” Íàñòÿ Êîëºñí³êîâà. Âîíà çà-
â÷àñíî ïðîãëÿíóëà ëóêáóêè äè-
çàéíåð³â ³ ðîçðîáèëà ïðàâèëà
ó÷àñò³ â ïðîåêò³ íà ôåñòèâàë³, ÿê³
áóëî îïóáë³êîâàíî íà ñòîð³íêàõ
ñ³ò³ëàéòó ÒÎÏ 10.

Îòæå, ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ôåñ-
òèâàëþ â³äáóäåòüñÿ ïðèáëèçíî 
7 ïîêàç³â ìîëîäèõ äèçàéíåð³â.
Ñåðåä ó÷àñíèê³â — íîâ³ ³ìåíà é
äèçàéíåðè, êîòð³ â³äîì³ ç òîð³ø-
íüîãî ILOVEKIEV. Î÷³êóþòü é
ãîñòåé ³ç Ìîñêâè òà Ïåòåðáóðãà.
Êñåí³ÿ Ïîïîâà, Ðóñëàí Ïàí÷óê,
Ëîëà Êàëàíä³ÿ, ßðîñëàâ ²îíîâ òà
³íø³ ìîëîä³ é òàëàíîâèò³ ãîòîâ³
çàÿâèòè ïðî ñåáå òàê, ÿê ìèíóëî-
ãî ðîêó öå çðîáèëè Ìàøà Ðåâà é
Â³êòîð³ÿ Æèãàðäî. Â³äîì³ äèçàé-
íåðè ïðåçåíòóþòü âëàñí³ êîëåê-
ö³¿ ó øîóðóìàõ, à ò³, ÿê³ ò³ëüêè
âëèâàþòüñÿ â ìîäíó ³íäóñòð³þ ³
íå ïîøèëè îäÿãó ñò³ëüêè, ñê³ëü-
êè ïîòð³áíî äëÿ äåô³ëå,— íà ñïå-
ö³àëüíèõ ñòåíäàõ. Çîêðåìà Ñàøà

Êàíåâñüêèé ïðåçåíòóº ðå÷³, ñòâî-
ðåí³ â ðåçóëüòàò³ ñï³âïðàö³ ç ãðó-
ïîþ êè¿âñüêèõ âóëè÷íèõ õóäîæ-
íèê³â “Ïñÿ Êðåâ”. Ìàðêåò áóäå

âè¿çíèì ìàéäàí÷èêîì áóòèê³â ³
DIY-ìàéñòð³â — òàì ìîæíà áóäå
ïîäèâèòèñÿ, ïðèì³ðÿòè é ïðèäáà-
òè ðå÷³. Âëàñíèêè ìàãàçèí³â ï³ä-

ãîòóâàëè ñïåö³àëüí³ ö³íîâ³ ïðî-
ïîçèö³¿.

Ïðîòÿãîì ôåñòèâàëþ äåìîí-
ñòðóâàòèìåòüñÿ äîêóìåíòàëüíå ê³-
íî ïðî ìîäó â³ä íàéâïëèâîâ³øî-
ãî â ö³é öàðèí³ ðåæèñåðà Ëî¿êà
Ïðèæàíà. Ñåðåä íèõ “Ï³ä çíàêîì
Øàíåëü” (Signé Chanel, 2005),
“Ìàðê Äæåéêîáñ ³ Ëó¿ Â³òòîí”
(Marc Jacobs & Louis Vuitton,
2007), “Íàïåðåäîäí³” (Le Jour d’a-
vant, 2009). Ä³ÿòèìå òàêîæ ëåêòî-
ð³é: Íàñòÿ Êîëºñí³êîâà ðîçïîâ³ñòü
ïðî íåçàëåæíèõ äèçàéíåð³â ³ ¿õí³é
âïëèâ íà ìîäó. Áðåíä-ìåíåäæåð
Calvin Klein â Óêðà¿í³ é Ðîñ³¿
Îëåêñàíäð Õîëî¿ìîâ — ïðî ïîáó-
äîâó â³äíîñèí ì³æ fashion-áðåí-
äàìè òà ÇÌ². Äèçàéíåð áðåíäó
Åclair Â³òàë³é Ïàâëèøèí äàñòü
ïðàêòè÷í³ ïîðàäè: ÿê çàñíóâàòè
ñâîþ ìàðêó îäÿãó ³ ÿê ñï³âïðàöþ-
âàòè ç âèðîáíèêîì. Ë³ë³ÿ Ïóñòî-
â³ò çóñòð³íåòüñÿ ç ìîëîäèìè äè-
çàéíåðàìè, ùîá â³äïîâ³ñòè íà ¿õ-
í³ çàïèòàííÿ. Áàºð Ñåðã³é Áèçîâ
ïîä³ëèòüñÿ ñåêðåòàìè ñâîº¿ ïðî-
ôåñ³¿, à Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ ðîç-
ïîâ³ñòü ïðî ïðîåêò New Look of
Kiev ³ ìåä³àñêëàäîâó ôåøí-³íäóñ-
òð³¿.

Êîíêðåòíó ïðîãðàìó, ïîâíèé
ëàéí-àï ìóçèêàíò³â, ðåë³çè âñ³õ
àðò-ïðîåêò³â, óìîâè êîíêóðñ³â ³
íàãîðîäæåíü, êàðòó ôåñòèâàëþ
äèâ³òüñÿ íà ñàéò³ ilovekiev.org.
Ïðîòÿãîì äâîõ ôåñòèâàëüíèõ äí³â
íà òåðèòîð³¿ ãàëåðå¿ âïåðøå áóäå
îáëàäíàíî áåçïëàòí³ wifi-çîíè

²ì’ÿ Äæîíà Ëîðäà ñòàá³ëüíî íàëåæèòü äî ïàíòåîíó 
â³ðòóîç³â êëàâ³øíèõ ³íñòðóìåíò³â àíãë³éñüêîãî 
òà ñâ³òîâîãî ðîêó

Æèâèé êëàñèê 
ðîê-ìóçèêè

До ва и а ціонерів
Від рито о а ціонерно о товариства Національна

а ціонерна страхова омпанія “Оранта”
(надалі — Товариство)

адреса: 01032, м. Київ, в л. Жилянсь а, 75, од ЄДРПОУ 00034186
А ціонери, я і в с пності володіють більш я 10 відсот ами олосів Товариства, повідомляють

про с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів Товариства, що відб д ться 27 липня
2010 ро о 12.30 за адресою: м. Київ, в л. Госпітальна, 4, отель “Р сь”, онференц-зал,
се ція А+Є.

Реєстрація часни ів з 10.00 до 12.15 за вищезазначеним місцем проведення за альних
зборів.

Порядо денний:
1. Про затвердження питань поряд денно о та ре ламент їх роз ляд на позачер ових

За альних зборах а ціонерів HACK “Оранта”.
2. Про обрання робочих ор анів і затвердження поряд олос вання на позачер ових

За альних зборах а ціонерів HACK “Оранта”.
3. Про від ли ання і обрання членів На лядової ради HACK “Оранта”.
Перелі а ціонерів, я і мають право брати часть за альних зборах, с ладається на дат

проведення за альних зборів (27 липня 2010 ро ).
Для часті в зборах при собі необхідно мати до менти, що засвідч ють особ , дор чення

на право часті в зборах. З матеріалами поряд денно о за альних зборів а ціонери мож ть
ознайомитися зверн вшись за адресою: У раїна, 01601, м. Київ, в л. Мечни ова 2, Бізнес-Центр
“Пар с” робочі дні тижня з 15.00 до 17.00. Відповідальним за порядо ознайомлення а ціонерів
є Трипольсь ий Г. О.

Довід и за телефоном: (044) 495-67-73, ф. 498-53-90.
А ціонери HACK “Оранта”

LEOBERG HOLDINGS LIMITED та BACKWOOD HOLDINGS LIMITED

Îëåêñ³é ÂÎÉÒÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

До Києва приїздить ор а-
ніст Джон Лорд — живий
ласи ро -м зи и. Ще в
дале ом 1968-м він ви-
ст пив співзасновни ом
славетної ан лійсь ої
оманди Deep Purple. В її
с ладі плідно працював
майже 35 ро ів.

Ðàçîì ç ðîáîòîþ â Deep Pur-
ple Äæîí Ëîðä ïðèä³ëÿâ âåëèêó
óâàãó âëàñí³é òâîð÷îñò³. Éîãî
ñîëüíèé äîðîáîê º ð³çíîá³÷íèì
âò³ëåííÿì ³äå¿ ñèíòåçó äâîõ í³áè-
òî ïîëÿðíèõ ñâ³ò³â: ðîê-ìóçèêè
òà àêàäåì³÷íîãî ñèìôîí³çìó. Â
êâ³òí³ 2010 ðîêó “Äàðåìñüêèé
êîíöåðò” òà Boom of the tingling
strings Äæîíà Ëîðäà ïîñ³ëè òðå-
òº òà øîñòå ì³ñöÿ ó ïåðø³é äå-
ñÿòö³ ïðåñòèæíîãî ðåéòèíãó êëà-
ñè÷íî¿ ìóçèêè Classic FMÒs Hall
of Fame. Ëîðä îá³éøîâ íàâ³òü
êóëüòîâèõ êëàñèê³â ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ
Àðâî Ïÿðòà òà Ãåíðèêà Ãóðåöü-
êîãî.

Ïåðøèì ñèìôîí³÷íèì äîñâ³-
äîì Äæîíà Ëîðäà áóâ Concerto
for group and orchestra (1969) —
ìàñøòàáíèé îïóñ äëÿ ñîë³ñò³â
Deep Purple òà âåëèêîãî ñèìôî-

í³÷íîãî îðêåñòðó. Ï³ñëÿ ãó÷íî¿
ïðåì’ºðè â ëîíäîíñüêîìó Royal
Albert Hall ïàðòèòóðó Concerto
áóëî âòðà÷åíî, à â³äíîâèòè ¿¿ âäà-
ëîñÿ ëèøå íàïðèê³íö³ äåâ’ÿíîñ-
òèõ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Íè-
í³ öåé òâ³ð çâó÷èòü ìàéæå íà
êîæíîìó êîíöåðò³ Äæîíà Ëîðäà
â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó.

Ó Êèºâ³ ïðîçâó÷èòü íå ëèøå
Concerto for group and orchestra,
à é íèçêà çíàìåíèòèõ õ³ò³â Deep
Purple â ñèìôîí³÷íîìó àðàíæó-
âàíí³. Ñîëî íà åëåêòðîîðãàí³

Hammond âèêîíóâàòèìå ñàì ìà-
åñòðî Äæîí Ëîðä.

Êîíöåðò â³äáóäåòüñÿ 31 òðàâíÿ
íà ñöåí³ Íàö³îíàëüíîãî ïàëàöó
ìèñòåöòâ “Óêðà¿íà”. Ïî÷àòîê î
19.00. Ó êîíöåðò³ áðàòèìå ó÷àñòü
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В анонсі ви ористано матеріали
офіційно о сайт Джона Лорда www.
jonlord. org
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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
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хрещатик

КОЛЕГІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

РІШЕННЯ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Колегії
Київський міський голова

Л. Черновецький

Про стан проведеної роботи 
щодо прибирання прибудинкових територій, 

вивіз сміття, впорядкування парків і скверів, благоустрій
районів міста Києва та ремонт доріг

Рішення № 4 від 31 березня 2010 року
Колегія виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вирішила:

1. Інформацію начальників Головного управління житло�
вого господарства Стороженка B. C., Головного управління ко�
мунального господарства Вітта Ф. А., Головного управління
контролю за благоустроєм м. Києва Гладуняка P. M., генераль�
ного директора комунальної корпорації “Київавтодор” Глін�
ського Г. Я., заступника генерального директора Київського
комунального об’єднання “Київзеленбуд” Лукаша О. В., голо�
ви Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Су�
щенка С. М., в. о. голови Шевченківської районної у м. Ки�
єві державної адміністрації Пахачук Г. Д., першого заступни�
ка голови Святошинської районної у м. Києві державної ад�
міністрації Борисенка С. І. і заступника голови Голосіївської
районної у м. Києві державної адміністрації Жука П. Ф. та ви�
ступаючих “Про стан проведеної роботи щодо прибирання
прибудинкових територій, вивіз сміття, впорядкування пар�
ків і скверів, благоустрій районів міста Києва та ремонт до�
ріг” взяти до відома.

2. Районним у м. Києві державним 
адміністраціям:

2.1. Забезпечувати стале вивезення великогабаритних
відходів: старих меблів, побутової техніки, металобрухту то�
що по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиж�
день. Здійснювати контроль за складуванням залишків бу�
дівельних відходів після поточного ремонту квартир та зо�
бов’язати квартиронаймачів вивозити відходи самостійно
підрядником або укладати угоди з балансоутримувачем бу�
динку.

Термін: постійно
2.2. Провести обстеження та встановити необхідну кіль�

кість контейнерів на прибудинкових територіях. У разі необ�
хідності здійснювати вивіз відходів два рази на добу.

Термін: до 23.04.2010
2.3. Провести ревізію щодо укладання угод на вивіз від�

ходів балансоутримувачами/орендарями малих архітектур�
них форм, об’єктів нерухомості, торговельних закладів то�
що з підприємствами�перевізниками твердих побутових від�
ходів та, у разі відсутності, зобов’язати укласти такі угоди.
Надати Головному управлінню контролю за благоустроєм ін�
формацію щодо юридичних осіб, які не уклали угоди.

Термін до 24.04.2010
2.4. Передбачити в районних бюджетах кошти на утри�

мання необхідної кількості двірників. Забезпечити укомплек�
тування комунальних підприємств згідно штатного розкла�
ду, на виконання вимог “Технологічної карти організації пра�
ці двірника ЖЕК, ЖЕО по обслуговуванню житлового фонду”.

Термін: до 30.04.2010
2.5. Зобов’язати балансоутримувачів (власників) офісів,

торгових підприємств, установ (незалежно від форм їх влас�
ності), провести зовнішнє санітарне очищення вікон, две�
рей, східців, фасадів будівель і споруд та прилеглих до них
територій з використанням миючих засобів.

Термін: терміново
2.6. Забезпечити швидке реагування на виявлені пору�

шення в благоустрої, неухильне та своєчасне виконання при�
писів Головного управління контролю за благоустроєм міс�
та Києва, листів, які надходять на електронну адресу відді�
лів благоустрою районів, комунальних підприємств по обслу�
говуванню житлового і нежитлового фонду.

Звіт про вжиті заходи згідно єдиної форми з фотосвідчен�
ням відновленого благоустрою направляти на електронну
адресу Головного управління: qukb.rda(5).gmail.com в ука�
зані терміни.

Термін: постійно
3. Районним у м. Києві державним адміністраціям спіль�

но з Головним управлінням контролю за благоустроєм 
м. Києва, Головним управлінням житлового господарства та
Головним управлінням комунального господарства вжити за�
ходів щодо впорядкування прибудинкових територій житло�
вих будинків, які знаходяться на балансі житлово�будівель�

них кооперативів, організацій співвласників багатоквартир�
них будинків (ОСББ) та відомств.

Надати Київському міському голові звіт про вжиті заходи
згідно єдиної форми.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Гладу'
няк P. M. Стороженко B. C. Вітт Ф. А.

Термін: терміново
4. Районним у м. Києві державним адміністраціям щотиж�

нево надавати до Головного управління контролю за благо�
устроєм м. Києва інформацію стосовно комерційних струк�
тур м. Києва (балансоутримувачів (власників) офісів, торго�
вих підприємств, що не проводять прибирання та благоуст�
рій прилеглих територій, а Головному управлінню контролю
за благоустроєм негайно вжити заходів реагування та інфор�
мувати Київського міського голову.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Гладу'
няк P. M.— узагальнення

Термін: щотижнево
5. Районним у м. Києві державним адміністраціям нада�

ти до Головного управління контролю за благоустроєм 
м. Києва інформацію щодо порушення благоустрою (роз�
риття) на території районів, а Головному управлінню контро�
лю за благоустроєм м. Києва вжити заходів реагування та
інформувати Київського міського голову.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Гладу'
няк P. M.

Термін: до 06.04.2010
6. Провести ревізію щодо укладання угод між мешканця�

ми приватних будинків міста і підприємствами�перевізника�
ми твердих побутових відходів на вивіз побутового сміття
та, у разі відсутності, зобов’язати укласти такі угоди.

Районним у м. Києві державним адміністраціям спільно з
районними управліннями ГУ МСВ України в м. Києві вжити
заходів щодо притягнення до адміністративної відповідаль�
ності мешканців будинків, що не мають вищезазначених до�
говорів та влаштовують стихійні сміттєзвалища.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, началь'
ники районних управлінь ГУ МВС України в м. Києві

Термін: квітень 2010 р.
7. Заступникам голови Київської міської державної адмі�

ністрації, головам райдержадміністрацій, начальникам го�
ловних управлінь та управлінь Київської міської державної
адміністрації здійснювати регулярні перевірки стану благо�
устрою у житлових кварталах міста Києва.

За результатами вищезазначених перевірок готувати що�
тижневий звіт з фотоматеріалами за єдиною формою та на�
давати Київському міському голові (згідно пункту № 46 да�
ного протоколу).

Виконавці: голови райдержадміністрацій, заступ'
ники голови Київської міської державної адміністра'
ції, начальники головних управлінь та управлінь

Термін: постійно
8. Районним у м. Києві державним адміністраціям підго�

тувати та надати до ГУ житлового господарства пропозиції
щодо оновлення елементів благоустрою вулиць та прибу�
динкових територій (встановлення лавочок та урн для сміт�
тя, оновлення газонів тощо). Стороженку B. C. провести уза�
гальнення та надати пропозиції Київському міському голові.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Сторо'
женко B. C.— узагальнення

Термін: до 06.04.2010
9. Завершити роботу щодо прибирання та благоустрій усіх

без виключення територій загального користування, в тому
числі зелених зон.

Надати Київському міському голові звіт про вжиті заходи
згідно єдиної форми.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Доб'
руцький І. І.

Термін: до 01.05.2010

10. Першому заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Голубченку А. К. провести нараду з го�
ловами районних у м. Києві державних адміністрацій про на�
дання допомоги районним комунальним підприємствам зе�
лених насаджень щодо паливно�мастильних матеріалів та ін�
вентарю (лопат, граблів, віників тощо).

За результатом проведеної наради надати звіт Київсько�
му міському голові.

Виконавці: Голубченко А. К., Добруцький І. І., го'
лови районних у м. Києві державних адміністрації

Термін: 07.04.2010
11. Головам районних у м. Києві державних адміністра�

цій проаналізувати роботу ЖЕКів (враховуючи звернення ки�
ян до служби допомоги мера Киянам “CALL�ЦЕНТР”), склас�
ти списки для нагородження кращих працівників ЖЕКів та
двірників і притягнення до дисциплінарної відповідальності
тих, хто незадовільно справляється зі своїми обов’язками,
а також, у разі необхідності, проведення кадрових змін ке�
рівників ЖЕКів.

Надати вищезазначену інформацію першому заступнику
голови Київської міської державної адміністрації Голубчен�
ку А. К. для інформування Київського міського голови.

Виконавці: Голубченко А. К.— відповідальний,
Стороженко B. C., голови райдержадміністрацій

Термін: до 09.05.2010
12. Першому заступнику голови Київської міської дер�

жавної адміністрації Голубченку А. К. провести нараду з го�
ловами районних у м. Києві державних адміністрацій, керів�
никами ККО “Київзеленбуд”, Головного управління контро�
лю за благоустроєм м. Києва, Головного управління житло�
вого господарства щодо прибирання територій зелених зон
міста, визначення меж територій загального користування
та закріплення їх за комунальними службами районів м. Ки�
єва.

За результатом проведеної наради надати звіт Київсько�
му міському голові.

Виконавці: Голубченко А. К., Сівець В. М., Лясо'
та О. І., Гладуняк P. M., Стороженко B. C., районні
у м. Києві державні адміністрації

Термін: до 12.04.2010
13. Першому заступнику голови Київської міської дер�

жавної адміністрації Голубченку А. К. провести нараду з ке�
рівництвом ВАТ “АК “Київводоканал”, АЕК “Київенерго” що�
до порушення ними термінів відновлення благоустрою те�
риторій після проведених ремонтних робіт на інженерних ме�
режах тепло� і водопостачання та запросити на цю зустріч
представників засобів масової інформації.

За результатом проведеної наради надати звіт Київсько�
му міському голові, копію надати до Патронатної служби.

Виконавці: Голубченко А. К., Сівець В. М., Філа'
тов Я. О., Соколовський Е. С.

Термін: до 08.04.2010
14. Привести до належного стану існуючі будівельні ого�

рожі у м. Києві, забезпечити очищення їх від наклеєних рек�
ламних повідомлень.

Надати Київському міському голові звіт про вжиті захо�
ди згідно єдиної форми.

Виконавці: голови райдержадміністрацій, Гладу'
няк P. M. — контроль

Термін: терміново
15. Зобов’язати підприємства�перевізники утримувати

належний санітарний стан прилеглих до кінцевих зупинок
маршрутних таксі територій.

Виконавець: Гладуняк P. M.
Термін: постійно
16. Вживати адміністративних заходів до тих осіб, які са�

мовільно наклеюють рекламні листівки у громадському
транспорті, електроопорах, транспортних зупинках, дорож�
ніх розділювачах тощо. Подавати Київському міському го�
лові щотижневий звіт про кількість виявлених адміністратив�
них порушень по даному питанню.

Виконавці: Гладуняк P. M.
Термін: постійно
17. Головному управлінню контролю за благоустроєм 

м. Києва спільно з районними у м. Києві державними адмі�
ністраціями скласти графіки проведення суботників у райо�
нах м. Києва впродовж квітня і початку травня (до 07.05.2010
р.) та надати їх Київському міському голові.

Виконавці: Гладуняк P. M., голови райдержадмі'
ністрацій

Термін: до 02.04.2010
18. Здійснювати постійний контроль за наявністю люків

на колодязях інженерних мереж та, у разі їх відсутності, тер�
міново інформувати підприємства�балансоутримувачі, а та�

кож вживати невідкладних заходів щодо їх закриття.
Виконавці: Гладуняк P. M., голови райдержадмі'

ністрацій
Термін: постійно
19. Направити листи до Головного управління МВС 

у м. Києві щодо проведення спільної перевірки усіх пунктів
прийому металобрухту та, у разі виявлення у них зниклих
люків від колодязів інженерних мереж, вживати заходів що�
до притягнення до адміністративної та кримінальної відпо�
відальності власників цих пунктів прийому металобрухту.

Виконавець: Гладуняк P. M.
Термін: до 06.04.2010
20. ККО “Київзеленбуд” привести до належного санітар�

ного стану балансові території, особливо території, які при�
леглі до центральних магістралей міста. Забезпечити від�
новлення (побілка, фарбування) елементів благоустрою квіт�
никових ваз, паркових меблів тощо.

Надати Київському міському голові звіт про вжиті захо�
ди згідно єдиної форми (пункт № 46 даного протоколу).

Виконавці: Сівець В. М.— контроль, Лясота О. І.
Термін: до 16.04.2010
21. Створити громадське формування по контролю за

станом санітарної очистки і благоустрою території м. Києва
у межах існуючого Київського міського громадського фор�
мування з охорони громадського порядку і державного кор�
дону.

Виконавці: Сівець В. М., Вітт Ф. А., Гладуняк P. M.,
Долгополов A. M.

Термін: квітень 2010
22. Провести роботу спільно з ГУ МВС України у м. Ки�

єві щодо демонтажу незаконно встановлених МАФів, у пер�
шу чергу тих, що розташовані на зелених зонах, територіях
проходження інженерних мереж, транспортних зупинкових
комплексів.

Надати Київському міському голові звіт про вжиті захо�
ди згідно єдиної форми.

Виконавці: Сівець В. М., Гладуняк P. M., Крикун
О. О., голови РДА

Термін: квітень 2010
23. Скласти графіки висадки дерев та кущів в районах

м. Києва і надати цю інформацію Київському міському го�
лові.

Виконавці: Сівець В. М., Добруцький І. І.
Термін: до 07.04.2010
24. Підготувати звернення до Прокуратури м. Києва що�

до притягнення до відповідальності керівників підприємств,
які не забезпечують контроль за колодязями інженерних ме�
реж, що знаходяться у них на балансі, оскільки відсутність
люків може привести до загибелі та травмування людей.

Виконавець: Сівець В. М.
Термін: терміново
25. Проаналізувати роботу комерційних структур м. Ки�

єва щодо благоустрою ними прилеглих територій та нада�
ти пропозиції Київському міському голові стосовно нової
концепції взаємодії з ними на рівні районів та міста зага�
лом.

Внести пропозиції Київському міському голові щодо за�
охочення керівників комерційних структур, які проводять на�
лежну роботу з благоустрою та санітарної очистки прилег�
лих територій, та притягнення до адміністративної відпові�
дальності тих керівників, що не приділяють належної уваги
вищезазначеній роботі.

Виконавець: Сівець В. М.
Термін: до 10.04.2010
26. Тимчасово припинити видачу планових ордерів на по�

рушення благоустрою під час проведення земельних робіт
для ВАТ “АК “Київводоканал” та АЕК “Київенерго” до закрит�
тя ними попередніх ордерів та поновлення благоустрою.

Виконавці: Сівець В. М., Гладуняк P. M.
Термін: 3 01.04.2010
27. Підготувати та внести на розгляд сесії Київської місь�

кої ради проект рішення щодо запровадження єдиного про�
екту будівельних парканів та огорож у приватному секторі
м. Києва.

Виконавці: Сівець В. М., Добруцький І. І., Гладу'
няк P. M., Броневицький С. П.

Термін: до 15.04.2010
28. Підготувати та внести на розгляд сесії Київської місь�

кої ради проект рішення щодо забезпечення освітлення при�
ватних споруд у центральній частині м. Києва безпосеред�
ньо їх власниками.

Виконавці: Сівець В. М., Добруцький І. І.
Термін: до 15.04.2010
29. Скласти графіки проведення робіт та терміново за�
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вершити прибирання і санітарну очистку парків та скверів
міста. Графіки проведення робіт надати Київському місько�
му голові.

Виконавці: Сівець В. М.— контроль, Добруцький І. І.,
Лясота О. І.— відповідальний, голови райдержадмініс'
трацій

Термін: терміново
30. Спільно з районними у м. Києві державними адмі�

ністраціями проаналізувати ситуацію та надати Київському
міському голові пропозиції щодо боротьби зі стихійними
сміттєзвалищами на території приватної малоповерхової за�
будови м. Києва.

Виконавці: Сівець В. М.— відповідальний, голо'
ви райдержадміністрацій

Термін: до 07.04.2010
31. Провести інвентаризацію усіх порушень благоуст�

рою (розриттів) у м. Києві щодо отримання власниками під�
приємств, що проводять роботи, відповідних ордерів та на�
дати інформацію з цього питання Київському міському го�
лові.

Виконавці: Сівець В. М., Гладуняк P. M.
Термін: до 06.04.2010
32. Підготувати пропозиції щодо оновлення елементів

благоустрою парків та скверів у м. Києві (встановлення ла�
вочок та урн для сміття біля них, оновлення газонів тощо)
та внести їх на розгляд Київському міському голові.

Виконавці: Сівець В. М., Добруцький І. І., Лясо'
та О. І.

Термін: до 06.04.2010
33. Проаналізувати пропозиції (бюджетний запит) від

ККО “Київзеленбуд” до проекту бюджету м. Києва на 2010
рік: кількість, якість та вартість техніки і обладнання, які не�
обхідно закупити для зеленого господарства міста у 2010
році, та надати інформацію Київському міському голові з
урахуванням доповідної А. К. Голубченка від19.01.10р.
№ 002�33.

Виконавець: Сівець В. М.
Термін: до 02.04.2010

34. Проаналізувати діяльність районних управлінь кон�
тролю за благоустроєм, дати оцінку їх роботи та надати про�
позиції Київському міському голові щодо чіткої і злагодже�
ної роботи між міською та районними службами по контро�
лю за благоустроєм.

Виконавець: Сівець В. М.
Термін: до 06.04.2010
35. Звернутися до Прокуратури міста Києва та суду сто�

совно порушення ВАТ “АК “Київводоканал” та АЕК “Київене�
рго” термінів відновлення благоустрою територій після про�
ведення ними ремонтних робіт інженерних мереж тепло� і
водопостачання.

Виконавці: Сівець В. М., Гладуняк P. M.
Термін: терміново
36. Спільно з Головним управління контролю за благо�

устроєм м. Києва проаналізувати стан виконання робіт що�
до розриттів на проїжджій частині доріг і вулиць на терито�
рії м. Києва та підготувати відповідні пропозиції Київському
міському голові стосовно тих підприємств (організацій), які
порушили строки виконання робіт та не забезпечили вчас�
ного і якісного зариття, утрамбування грунту та асфальту�
вання.

Виконавці: Сівець В. М. — відповідальний, Гла'
дуняк P. M.

Термін: до 10.04.2010
37. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту

спільно з районними у м. Києві державними адміністраці�
ями забезпечити санітарне прибирання ринків та прилеглих
до них територій. Утримувати у належному санітарно�тех�
нічному стані контейнерні майданчики.

Виконавці: Басс Д. Я., голови райдержадмініс'
трацій

Термін: терміново
38. Розпочати роботу з асфальтування доріг та прибу�

динкових територій і ліквідацію ямковості. Скласти та нада�
ти Київському міському голові графік виконання робіт.

Виконавці: Басс Д. Я., Глінський Г. Я., голови РДА
Термін: терміново

38.1. Надавати Київському міському голові щотижневий звіт
про виконання робіт з асфальтування доріг та прибудинкових те�
риторій.

Виконавці: Басс Д. Я., Глінський Г. Я.,
Термін: щотижнево
39. КК “Київавтодор” забезпечити ремонт, заміну, фарбуван�

ня колесовідбійних стрічок, направляючих огорож доріг, мостів,
мостових переходів.

Провести роботи щодо очищення від оголошень і листівок та
фарбування опор зовнішнього освітлення.

Виконавці: Глінський Г. Я., Швець А. В.
Термін: до 16.04.2010
40.Враховуючи найгіршу ситуацію з благоустроєм та санітар�

ною очисткою, Святошинській районній у м. Києві державній ад�
міністрації терміново завершити прибирання територій району.

Надати Київському міському голові звіт про вжиті заходи згід�
но єдиної форми.

Виконавець: Мазепа В. О.
Термін: до 02.04.2010
41. Скласти графіки асфальтування доріг та прибудинкових

територій районів м. Києва і ліквідації недоліків дорожнього по�
криття та надати звіт Київському міському голові щодо проведе�
ної роботи згідно єдиної форми.

Виконавці: Стороженко B. C.— відп., Гладуняк Р. М. —
контроль, голови райдержадміністрацій

Термін: до 06.04.2010
42. З метою вивчення та розповсюдження позитивних сторін

та методів роботи районних у м. Києві державних адміністрацій
у сфері житлово�комунального господарства проаналізувати їх
роботу та надати інформацію Київському міському голові щодо
можливості запровадження в усіх районах міста кращих нововве�
день та методики роботи.

Виконавці: Стороженко B. C., Вітт Ф. А.
Термін: терміново
43. Вирішити питання щодо виготовлення рекламних лис�

тівок та розповсюдження їх через ЖЕКи в районах м. Києва
стосовно запрошення мешканців міста Києва до участі у су�
ботниках.

Виконавці: Добруцький І. І., голови райдержад'
міністрацій

Термін: терміново
44. Підготувати та надати Київському міському голові

списки керівників закладів освіти та культури, що брали ак�
тивну участь у проведенні суботників, відновленні благоуст�
рою міста, з метою відзначення їх Київським міським голо�
вою (листи�подяки).

Виконавець: Журавський B. C.
Термін: до 07.04.2010
45. Головному управлінню транспорту, КП “Київський

метрополітен”, КП “Київпастранс” забезпечити облаштуван�
ня павільйонів очікування міського пасажирського транс�
порту. Провести санітарну очистку, фарбування та забезпе�
чити їх утримання у належному технічному стані.

Виконавці: Бархатов О. І., Мірошников П. М.,
Ламбуцький М. М.

Термін: до 16.04.2010
46. Головному управлінню контролю за благоустроєм 

м. Києва спільно з Єрьоміним Д. Г. розробити єдину фор�
му звіту щодо відновлення порушень благоустрою та до�
нести до виконавців.

Виконавці: Єрьомін Д. Г., Гладуняк P. M.
Термін: 02.04.2010
47. Копії всіх відповідей по всіх пунктах протоколу надава�

ти Єрьоміну Д. Г. та на електронну адресу pskmda(S)qmail. com.
Виконавці: всі відповідальні виконавці
Термін: за настанням строків виконання
48. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

ністрації Бассу Д. Я. провести висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього рішення.

Термін: до 08.04.2010

Се ретар Коле ії,
заст пни олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 445/1501 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ді�
лянки для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Дарницькому районі м. Ки�
єва (згідно з додатком).

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

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на
місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують пра�
во власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно�кош�
торисної документації вирішувати в порядку, визначеному пра�
вилами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

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

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

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
15.04.2004 № 185�1/1395 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва і обслуговування жилих будинків, госпо�
дарських будівель і споруд” у сто двадцять п’ятій позиції:

— п’яту графу доповнити словами “Овдієнко Лідія Василів�
на”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “1/2 від 0,07
1/2 від 0,07”;
— восьму графу доповнити словами “передається у спіль�

ну часткову власність”.
Державний акт на право власності на земельну ділянку се�

рії КВ № 132043 від 25.10.2005 зняти з реєстрації.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

22.08.2007 № 211/2045 “Про приватизацію земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлових будинків, госпо�
дарських будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва”:

— у п’ятій графі слова “Петро Михайлович” замінити сло�
вами “Сергій Вікторович”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок громадської 
організації “Садове товариство “Пуща Водиця” 

на вул. Лісній (Пуща;Водицьке лісництво 
в кварталі 45 виділу 1) в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 447/1503 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 51, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам громадської організації
“Садове товариство “Пуща Водиця”, у приватну власність зе�
мельні ділянки для індивідуального дачного будівництва на
вул. Лісній (Пуща�Водицьке лісництво в кварталі 45 виділу 1)
в Оболонському районі м. Києва за рахунок земель, відведе�
них відповідно до рішення Київської міської ради від 01.10.2007
№ 469/3303 “Про передачу громадській організації “Садове
товариство “Пуща Водиця” земельних ділянок для благоуст�
рою території з влаштуванням скверів, зон відпочинку, для ін�
дивідуального будівництва, експлуатації та обслуговування об’�
єктів рекреаційного призначення на вул. Лісній (Пуща�Водиць�
ке лісництво в кварталі 45 виділу 1) в Оболонському районі 

м. Києва” та право користування якими посвідчено договора�
ми оренди земельних ділянок від 26.08.2008 № 78�6�00552 та
№ 78�6�00553, згідно з додатком.

2. Передати громадській організації “Садове товариство
“Пуща Водиця” у приватну власність землі площею 2,3121 га
на вул. Лісній (Пуща�Водицьке лісництво в кварталі 45 виді�
лу 1) в Оболонському районі м. Києва, що залишаються у за�
гальному користуванні громадської організації “Садове това�
риство “Пуща Водиця” (лист�клопотання від 27.01.2009
№ 23/1).

3. Власникам земельних ділянок та громадській організа�
ції “Садове товариство “Пуща Водиця”:

3.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на
місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують пра�
во власності на земельні ділянки.

4. Попередити власників земельних ділянок, що:
4.1. Право приватної власності на землю може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

4.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

5. Розірвати за згодою сторін договори оренди земельних
ділянок від 26.08.2008 № 78�6�00552 та № 78�6�00553 (лист�
згода громадської організації “Садове товариство “Пуща Во�
диця” від 02.04.2009) з моменту реєстрації держаних актів на
право власності на землю.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“ЛТД УНІСОРБ” для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлово;офісного комплексу 

з вбудованими приміщеннями та паркінгом 
на вул. Ярославів Вал, 18 у Шевченківському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 481/1537 від 21травня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Ярославів Вал, 18 у Шевченківському
районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
5 594 181,00 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто чо�
тири тисячі сто вісімдесят одна гривня 00 копійок) на під�
ставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову
вартість земельної ділянки від 26.05.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ЛТД УНІСОРБ” земельну ділянку площею 0,1115 га за
5 594 181,00 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто чо�
тири тисячі сто вісімдесят одна гривня 00 копійок) для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного комплексу з вбудованими приміщеннями та паркін�
гом на вул. Ярославів Вал, 18 у Шевченківському районі
м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з обмеже�
ною відповідальністю “ЛТД УНІСОРБ” згідно з договором
оренди земельної ділянки, зареєстрованим у книзі запи�
сів державної реєстрації договорів від 28.12.2007 № 91�
6�00744.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ЛТД УНІСОРБ” земельної ділянки на
вул. Ярославів Вал, 18 у Шевченківському районі м. Ки�
єва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�

чого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
договору купівлі�продажу земельної ділянки площею
0,1115 га на вул. Ярославів Вал, 18 у Шевченківському
районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим
рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ЛТД УНІСОРБ” в установленому порядку дер�
жавний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “ЛТД УНІ�
СОРБ”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ОВНИ
Тиждень сприяє вст п до в з , спішній здачі іспи-

тів, романтичнимподорожам, зала одж ваннюпитань
в юридичних, адміністративних інстанціях. Особистий
енер опотенціалд жевисо ий, і в ам рнихсправахвін
я разстаневна оді.Причаров йте тих, хтосподобав-
ся, стріли підонів б д ть націлені точно в ціль. А на
роботі можна побити байди и. Не звалюйте на свої
плечі з властивим вам ент зіазмом ч ж робот (по-
дя и не б де). Висл ж ватися — безперспе тивно.
Ліпше расиво " хиляйтеся", іна ше заробите хроніч-
ні хвороби, а точніше, візьмете на себе вантаж ч жої
арми, я а і по лине ваші сили, за ладені Космосом
дляособистої еволюції. Уміння розслаблятися, входи-
ти в медитативний стан (під м зи , природ , любов-
ні лас и) — це мистецтво, я е потрібно освоїти.

ТЕЛЬЦІ
Пристрасть до "заробляння" рошей нині є сильні-

шою від задоволення ар'єрних амбіцій, але одне ін-
шом не заважає. Професіональні навич и зрост ть.
Т т б дь-я ій справі ви здатні дося ти висо о о рів-
ня. Старанно працюйте. Бажано беззаперечно ви о-
н вати те, що попросили або дор чили. До слова, ці-
н за зроблене не виставляйте, вам мож ть дати на-
ба ато більше, ніж ви самі попросили. А ос іль и ба-
жання і можливості нині в армонії, то і з придбання-
ми (матеріальними) б де все аразд. Не без то о,що
між вами і оханим станеться несподівана свар а,
травм ючид ш .Зневірятисянепотрібно, ос іль ице
від омін мин ло о. Нехай неприємності ан ть Ле-
т .Вашашлюбнаполовин а—романти -натхненни ,
том створюйте їй, попри б дь-що, сприятливі мо-
ви для ви онання цієї ролі.

БЛИЗНЯТА
Усе,що донині залишалося сфері мрій, пра нень,

навіть я щоплан аб лазавищеною,маєправонавті-
лення. Мобіліз йтеся на всі "сто" і починайте діяти!
Дебюти в професіональній сфері — обов'яз ова мо-
ва тижня. А ос іль и цьо о ро не хильно потрібно
прос ватися ар'єрними щаблями (де ви під опі ою
форт ни), це д же доречно. Від иньте побоювання
щодовідс тностімиттєвої реа ції, повільність, олине-
сподівані на ази начальства застають вас зненаць а.
Том шліф йтепостійнопрофесійн майстерність, три-

майте р на п льсі творчо о натхнення. Пам'ятайте:
б дь-я аробота, ви онанавамизана азомшефа,по-
винна б ти доведена до дос оналості. Навіть я що за
неї заплатять менше, ніж ви засл ов єте.

РАКИ
"Живи, сподівайся, вір і че ай" — ці слова повинні

стати епі рафом тижня. У отре пере онаєтеся, що
сила віри творить дива. Мрійте про со ровенне, б -
д ючи плани на майб тнє. Ймовірність "матеріаліза-
ції" рожевих зам ів є д же висо ою. Перш за все в
матеріальном плані. Саме т т завдя и ент зіазм ви
відмінно дося нете спіх , задіявши свою творчість.
А щаслива ар'єрна зір а запалає після 7 червня. Ба-
атьох очі є підвищення в посаді та зарплаті. Щоб
збере ти охання, остері айтеся пліто , через заз-
дрість ваммож тьна оворити идотнас п тни ажит-
тя, облити бр дом. Том ні ом не вірте на слово.
Втім, дим без во ню не б ває, я що і за рався дав-
ній о ріх, пробачте і заб дьте про ньо о.

ЛЕВИ
Доля останнім часом тримає вас в е стремально-

м тон сі, "бомбард ючи" непередбач ваними сит -
аціями, спрово ованими змінами в соці мі, нама а-
ючись за арт вати, підвищити порі психоло ічної ви-
тривалості. Навчає не брати е оїстично, а жити само-
віддачею,щедроділитися знаннями і досвідом, перш
за все з оханими. Я осподарі ви пра тичні, том
можетенелише спішновести хатні справи, айспіль-
ний бізнес. Б ти м дрим порадни ом, надихати о-
ханих на приб т ові фінансові обор д и. Події тижня
допомож ть під ори вати життєвийшлях. Усе непо-
трібне і відпрацьоване відсіється, а перспе тивне —
посяде важливе місце.

ДІВИ
На ар'єрном небосхилі сонячно. Професійна са-

мореалізація йде блис че, можна розпочати я ий-
неб дь новий і ці авий стиль діяльності. Реор аніз -
вати, ос часнити, модерніз вати робочі методи и—
ось завдання, щоб йти в но з про ресом. Пра ніть
ладнати з оле ами, жити др жно в оле тиві, адже
від то о, хто з вами співпрацює в діловій оманді,
залежить д же ба ато. Це люди, отрі послані до-
лею, і я що між вами вини ають тертя, розбіжності,
не поспішайте спалюватимости. Це нормально, йде

природний тр довий процес. Вчіться на помил ах,
вихов ючи перте, прис іпливе Е о. Перш ніж хва-
лити відповідальне рішення, с ористайтеся золотим
правилом: поставте себе на місце іншо о. Можли-
во, інтереси інших се-та и важливіші, і навіть тро-
хи пост пившись, ви пізніше опинитеся вели ом
ви раші?.. Стос н ів чолові — жін а це та ож сто-
с ється. Віддайте ермо влади оханом , я що ва-
ші ініціативи йом не до вподоби, ображатися не
варто, адже щастя вашо о шлюб (протя ом ро )
йо о р ах.

ТЕРЕЗИ
Головні події роз ортатим ться в робочом офісі.

Т т васба ато інтеле т альних авторитетнихпорад-
ни ів, із ними б де ці аво і плідно працювати, отри-
м ючи олосальне задоволеннянестіль и від профе-
сіональної діяльності, с іль ивід спіл вання.Аосьміж
вами і ерівництвом пробіжить чорна іш а. Втім, не-
приязнь оселилася вже давно, а тіль и тепер сплив-
ла на поверхню. Але вам ате орично протипо аза-
но сваритися і воро вати з партнерами по роботі.
Бла одатний сл жбовий мі ро лімат— це святе. Ос-
іль и я раз від прихильності оле залежить не ли-
ше спішна ар'єра, а й особисте щастя.

СКОРПІОНИ
Не сидіть, с лавши р и, а працюйте. Період про-

ресивних сл жбових реор анізацій розпалі. Не жа-
лійте рошейдляоблашт ванняособисто ощастя.Ви
повинні сяяти, б ти расивими, привабливими, дар -
вати оточ ючим любов, створюючи відч ття свята. І
саме тоді надійд ть вдалі можливості. Я що втрати-
ли др зів, то та треба. Вони вичерпали свій рес рс
і вже не потрібні для подальшо о шлях . До слова,
ймовірний сл жбовийроман... Тиждень підбиває під-
с м и 4-місячно о період щастя, я ий, можливо, ба-
ато хто і не помітив за т рботами, але, на жаль, вам
щастило! А наст пн бла одатн см очі йте з ве-
ресня по січень.

СТРІЛЬЦІ
Схоже, що вибратися з банальних фліртів, обірва-

тинепотрібні стос н ищечасненастав. Хоча хто чим
дихає, я і має поч ття, я е місце займе в армії ава-
лерів і в олі претендентів на р і серце— зрештою
проясниться. Нині вашамісія—брати а тивн часть
в ч жій долі. Б ти справедливим арбітром в с переч-
ахміжлюдьми і пра н ти створитиабовлитися вдо-
свідчен ділов оманд . Нама айтеся всіх задоволь-
нити, хто бла ає про допомо .
Тавсежщастярідно ово нища—напершом пла-

ні. До и воно орить, доти це надійний тил і вам б -
де тепло вцьом с мб рном світі. А робота—цене-
наситний "вампір", я о о потрібно тримати впро о-
лодь, щоб вистачило енер ії для особисто о життя.

КОЗОРОГИ
Нині триває а тивний процес оздоровлення. Том

можливі за остренняприхованих захворювань, я і на-
справді вини ли через стреси. Напри лад, ви, наси-
л ючи себе, щось робили (протя ом ро ), д же зли-
лися, нерв вали, нама аючись ом сь до одити. Але
то сининевдоволеності не зни ли, а зашла валиас-
трал. Вони, я правило, нейтраліз ються тіль и хво-
робами. І я раз саме тепер настав час їх позб тися,
зцілити ор анізм. Я що відч єте незд жання, нічо о
страшно о. Це означає, що в лючився оздоровчий
атарсис. Визначтеся, я робот вам потрібно зро-
бити в перш чер , а я від ласти на потім, щоб не
ат вати себе. Нама айтеся створити хороші мови
праці та відпочин , відпрацюйте режим харч вання,
підберіть дієт . Реа ція ор анізм на прод ти нині є
найправильнішою, і те, що вам протипо азано, одра-
з відч єте.

ВОДОЛІЇ
Місяць охання і розва розпалі. Тримайте р

на п льсі життя. Об'є т ваших марень може матері-
аліз ватися. Ризи єте не лише серйозно захопити-
ся, ціл ом імовірно, що расивий роман для ба атьох
завершиться весільним маршем. А ті, хто мається в
шлюбі, знов порин ть атмосфер медово о міся-
ця. Втім, від лючатися від б денних т рбот не мож-
на, пра ніть всьом знаходитищось хороше, налаш-
т йте свій вн трішній амертон на хвилю задоволень.
Світ пре расний! Ця психоло ічна станов а зробить
вас найщасливішим! "Замироточать" талантами ли-
бинні вито и вашої особистості, том беріться за все,
до чо о лежить д ша. Для самореалізації від риті всі
шляхи. Не бійтеся стати рабинею навіжених бажань.
Задовольняйте примхливе "хоч ", по и рошей до-
сталь, витрачайте їх із задоволенням!

РИБИ
Сім'я і ар'єра — ось два бере и однієї річ и, між

я ими вам належить плисти. Це дві арячі точ и, що
вима ають ма симальної самовіддачі. Натис айте на
фінансові важелі. Бажання заробити— вели е, і мо-
ви для цьо о — рожайні. Напри лад, ви ористов -
ючи по- осподарсь ом форт н , можете влитися в
спішн ділов оманд . А ос іль и вантаж сімейних
проблем (для їх розв’язання потрібні чималі роші)
лежить на ваших тендітних плечах, пра ніть працюва-
ти ма симально прод тивно.
Ба атоРибвиявлятьнеприязньдошлюбно опарт-

нера, але самотність вам заборонена. Б ти в парі з
цим партнером вам визначено 2 ро и. В інці липня
ці м и за інчаться. А потім розправите рила

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü 30 òðàâíÿ — 5 ÷åðâíÿ 

Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- оловно о спеціаліста (на період відп ст и для до ляд за дитиною до дося нення

нею 3-річно о ві ) відділ до ментально о забезпечення та онтролю.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,

вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст, ма істр. Навич и роботи з ПЕОМ.
Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення

за адресою: м.Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміні-
страції), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.

ДП “ДЗ СЕМ ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН У раїни”
здає в оренд на он рсних засадах приміщення: під офіс —
52 м в., під виробництво — 288 м в., під с лад 43 м в. за
стартовою ціною за 1 м в. відповідно 70,37 рн; 49,75 рн.
Стартова ціна оренди приміщення в азана без врах вання
ом нальних платежів.

Умови он рс : відш од вання орендарем вартості е спертної оцін и
приміщень, рецензії, о олошення. Плата орендарем авансових платежів за
1—2 місяці, ладання до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим Бюро
Президії НАН У раїни.

Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах, з печат ою
часни а он рс та з написом “на он рс” до червня 2010 ро за адресою:
м. Київ - 003028, в л. Ра етна, 24.

Кон рс відб деться 8 червня 2010 ро о 10.00 в приміщені АПК за адресою:
м. Київ, в л. Ра етна, 24.

Довід и та більш детальна інформація про мови он рс за тел. 525-89-90.

ТОВ “РеАл-Лі а”
( од 31199607)

повідомляє про втрат Свідоцтва про право власності, видано о
Головним Управлінням ом нальної власності м. Києва Ви онавчо о
ор ан Київсь ої Місь ої Ради (Київсь ої Місь ої Державної Адміністрації).
Свідоцтво видане на підставі на аз Головно о правління ом нальної

власності м. Києва від 5 травня 2008 р. № 639-В.
Втрачене Свідоцтво вважати не дійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи, ате орія
1, серія А, № 114899 та в лад №111389 на ім’я Семеню а Гри орія Петровича вва-
жати недійсними.

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” повідомляємо про
під отов матеріалів щодо обрання Остапч а Дмитра Оле сійовича безстро ово
с ддею Вищо о адміністративно о с д У раїни.

Об’яви про від риття місь о о
табор “Наша е спедиція” вва-
жати недійсними.

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

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

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 21.05.2010№ 611 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни червні 2010 ро становитим ть:

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

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од

52,04 10,41 62,45 68,05 13,61 81,66

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

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ№ 1262 від 04.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ№ 1262 від 04.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”
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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 846
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Ñòîëè÷íà åë³òà 
äîïîìîãëà òåàòðó 
íà Ïîäîë³
Íà éîãî áóä³âíèöòâî ç³áðàëè 50 òèñÿ÷ äîëàð³â
Ëåñÿ ÌÎ×ÀÐÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Представни и иїв-
сь о о бізнес та
еліти зібрали 50
тисяч доларів на
б дівництво театр
на Подолі. Для
цьо о вони прове-
ли а ціон "А ітп-
ла ат". Тор ами
ер вала олишній
заст пни олови
КМДА Ірена Кіль-
чиць а.

Àóêö³îí “Àãiòïëàêàò”
ñòàâ îäíèì ³ç íàéìàñ-
øòàáí³øèõ áëàãîä³éíèõ
ïðîåêò³â ðîêó. Ó â³âòî-
ðîê éîãî ïðîâåëà ñòî-
ëè÷íèé ðåñòîðàòîð
Ìàðãàðèòà Ñ³÷êàð.
Ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêî-
ãî á³çíåñó çáèðàëè êîø-
òè íà áóä³âíèöòâî òåàò-
ðó íà Ïîäîë³. Ç ìîëîò-
êà ïðîïîíóâàëè îðèã³-
íàëè ïëàêàò³â ðàäÿí-
ñüêî¿ äîáè.

Â³äïîâ³äíó àòìîñôåðó
ä³éñòâó ñòâîðþâàëè
óðèâêè ç³ ñòàðèõ ðàäÿí-
ñüêèõ ô³ëüì³â, äåÿê³
ãîñò³ îäÿãëèñÿ ñòèë³çî-
âàíèìè ï³îíåðàìè. Çà-
õiä ðîçïî÷àâñÿ ã³ìíîì
ÑÐÑÐ, ùî öüîãî âå÷îðà
çâó÷àâ íå ç ïîë³òè÷íîþ,
à îðãàíiçàöiéíîþ ìå-
òîþ.

Óñüîãî íà àóêö³îí³ áó-
ëî ïðåäñòàâëåíî 15 ëî-
ò³â. Ñåðåä íèõ òàê³ ïëà-
êàòè: “Õî÷åøü áûòü òà-
êèì — òðåíèðóéñÿ!”, íà
òåìó àíòèàëêîãîëüíî¿
ïðîïàãàíäè “Èñêîðå-
íèì ýòî çëî!” òà çàêëè-
êè äî ïðàö³ “Êàê òû ñå-
ãîäíÿ ðàáîòàë?”

Îäíèì ³ç êåð³âíèê³â
òîðã³â áóëà åêñ-çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà, ÿê
í³õòî, çíàº ñèòóàö³þ ç³
çâåäåííÿì òåàòðó. Íàé-
äîðîæ÷å âäàëîñÿ ïðîäà-
òè ïëàêàò “Òðóäÿùèì-
ñÿ — çäîðîâûé îòäûõ”.
Çà íüîãî â³ääàëè 6 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â. Ñåðåä âåäó-
÷èõ ëîòè ïðîïîíóâàëè
òàêîæ ñï³âà÷êà Íàñòÿ
Êàìåíñüêèõ, ôóòáîë³ñò

Âëàäèñëàâ Âàùóê òà îð-
ãàí³çàòîð ñòîëè÷íèõ
àóêö³îí³â Ôåä³ð Çåð-
íåöüêèé.

Óñüîãî á³çíåñìåíè òà
VIPè íàòîðãóâàëè 50 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â. Õî÷à ñóìà
âèÿâèëàñÿ äîâîë³ ïðèñ-
òîéíîþ, îäíàê íà çàâåð-
øåííÿ âñ³õ ðîá³ò ¿¿ íå-
äîñòàòíüî. Çà ñëîâàìè
çàñòóïíèêà ãîëîâè

ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâ-
ñüêîãî, íà ñüîãîäí³ íà
áóä³âíèöòâî, ùî òðèâàº
âæå á³ëüø í³æ 20 ðîê³â,
íå âèñòà÷àº 87 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. “Ó öüîìó ðîö³
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áó-
äå âèä³ëåíî 4 ì³ëüéîíè,
òîìó àóêö³îí³â äîâåäåòü-
ñÿ ïðîâåñòè ùå áàãà-
òî”,— ñêàçàâ ïàí Æó-
ðàâñüêèé

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ îïàäè. Â³òåð ï³âäåí-

íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+22°Ñ,
âíî÷³ +14...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +20...+22°Ñ, âíî-
÷³ +16...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +19...+25°Ñ, âíî÷³
+12...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+25°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì ñüîãîäí³ äåíü Ïàõîìà-áîêîãð³ÿ. Íà

Ïàõîìà òåïëî — âñå ë³òî áóäå òåïëå. Ïðèéøîâ Ïàõîì — çàïàõëî
òåïëîì. Ñîíöå íà Ïàõîìà ñèëüí³øå ãð³º, äàº çðîñòè ïîñ³âó. Ç Ïàõîì³ÿ
âñòàíîâëþºòüñÿ çîâñ³ì ë³òíÿ ïîãîäà. ßêùî äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ äîùèòèìå,
òî é õë³áà áóäå ìàëî. ßêùî â òðàâí³ ãóñè ëåòÿòü âèñîêî, òî îâåñ áóäå
âèñîêèé; ÿêùî íèçüêî, òî îâåñ áóäå íèçüêèé.

²ìåíèííèêè: Àâãóñòèí, Âàëåð³é, Äìèòðî, Ñòðåæèñëàâ,
ßðîìèð

3 7

4 8 3 2

2 3 1 4

7 2

4 7 1 9

5 9 1 2

1 4 3 9

5 7

7 2 8 1 5 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.

5 7 3 8 4 1 6 2 9

9 8 2 6 5 7 1 4 3

4 1 6 3 9 2 7 5 8

1 9 5 2 6 3 4 8 7

2 6 8 4 7 9 5 3 1

7 3 4 1 8 5 9 6 2

3 5 9 7 2 4 8 1 6

6 4 1 9 3 8 2 7 5

8 2 7 5 1 6 3 9 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 27 òðàâíÿ

В образі піонер и олишня чиновниця Ірена Кільчиць а за ли ала остей а ціон
не ш од вати рошей на новий столичний театр
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Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Кіномарафон триває

Äî 1 ÷åðâíÿ ó ñòîëèö³ òðèâàòè-
ìå II Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³-
íîôåñòèâàëü, ó ðàìêàõ ÿêîãî ïðåä-
ñòàâëåíî ìàéæå 100 ô³ëüì³â ³ç 40
êðà¿í ñâ³òó. Çà ïåðåìîãó çìàãàþòü-
ñÿ 15 ñòð³÷îê â îñíîâíîìó êîíêóð-
ñ³, çîêðåìà é óêðà¿íñüêà — “Ñòð³-
ëÿé íåãàéíî!”, òà 11 êàðòèí ó êîí-
êóðñí³é ïðîãðàì³ “Äçåðêàëî”.
Êð³ì òîãî, ãëÿäà÷àì ïðîïîíóþòü
ïåðåãëÿíóòè ô³ëüìè ïðî âèäàòíèõ
ëþäåé ñó÷àñíîñò³ (ïðîãðàìà “Ïåðñîíè”), ïðî ñïîðò (“Ñïîðòèâ-
íèé åêðàí”), ïðî òàºìíèö³ ð³çíèõ êðà¿í (“×àñòèíè ñâ³òó”), ðåò-
ðîñïåêòèâó Àê³ðè Êóðîñàâè, à òàêîæ íîâå òóðåöüêå, àðãåíòèíñüêå,
ðîñ³éñüêå òà óêðà¿íñüêå ê³íî. Â ðàìêàõ ÊÌÊÔ îðãàí³çîâàíî ìàé-
ñòåð-êëàñè ãîñòåé ôåñòèâàëþ, à òàêîæ I Êè¿âñüêèé ôîðóì êî-ïðî-
äóêö³¿ Cinerally Kyiv. Ê³íîïîêàçè â³äáóâàþòüñÿ ùîäíÿ â ê³íîòåàò-
ðàõ “Áàòåðôëÿé-óëüòðàìàðèí” ³ “Áàòåðôëÿé Delux”.

Ніч м зеї
Ó ï’ÿòíèöþ, 28 òðàâíÿ, ç 21.00 äî 04.00 Pinchukartcentre ïðîâî-

äèòü ó Êèºâ³ àêö³þ “Í³÷ ó ìóçå¿ — Contemporary Kiev”, ïðèóðî-
÷åíó äî äíÿ ì³ñòà. Â ðàìêàõ àêö³¿ ó í³÷ ³ç ï’ÿòíèö³ íà ñóáîòó
Pinchukartcentre ³ ãàëåðå¿ “Êàðàñü”, “Êîëåêö³ÿ”, Ludmila Bereznit-
ska & Partner Gallery, “ß Ãàëåðåÿ” áóäóòü â³äêðèò³ äëÿ âñ³õ ïîö³-
íîâóâà÷³â ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Ó ïðîãðàì³ — í³÷í³ åêñêóðñ³¿ âè-
ñòàâêàìè, â³êòîðèíè, êîíêóðñè, çóñòð³÷³ ç õóäîæíèêàìè òà êóðà-
òîðàìè, òåìàòè÷í³ àðò-êâåñòè (çîêðåìà ³ àâòîêâåñò), ë³òåðàòóðí³ ÷è-
òàííÿ, ïîêàçè ô³ëüì³â (â³äåîëåêö³ÿ ìîñêîâñüêî¿ ãðóïè “ÀªÑ+Ô”,
ô³ëüì ïðî âèñòàâêó “Ñåêñóàëüí³ñòü ³ òðàíñöåíäåíòí³ñòü”, êîðîò-
êîìåòðàæêè ïðî ìîäó, ñòèëü òà êðàñó). Çà ï³äòðèìêè ìåðà Êèºâà
³ ÊÌÄÀ í³÷íèì ìàðøðóòîì äî ìóçå¿â ç 21.00 êóðñóâàòèìóòü áåç-
ïëàòí³ àâòîáóñè.

“Київсь ий вальс”
30 òðàâíÿ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî ïàð-

êó â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé êîíêóðñ ñåðåä ó÷í³â 11 êëàñ³â çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â “Êè¿âñüêèé âàëüñ-2010”, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ óæå âøîñòå. Ç 12.00 äî 13.00 çà ïåðåìîãó çìàãàòèìóòüñÿ êîìàí-
äè øêîëÿð³â 11 êëàñ³â ç êîæíîãî ðàéîíó.

Змієрія-2010
29 òðàâíÿ îá 11:00 íà òå-
ðèòîð³¿ Ìóçåþ íàðîäíî¿
àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó
Óêðà¿íè (Ïèðîã³â) ñòàð-
òóº Êè¿âñüêèé â³äêðèòèé
ôåñòèâàëü ïîâ³òðÿíèõ
çì³¿â “Çì³ºð³ÿ-2010”,
ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ Êè-
ºâà. Ó çìàãàííÿõ ôåñòè-
âàëþ áåðóòü ó÷àñòü ó÷í³
(âèõîâàíö³) çàãàëüíîîñ-

â³òí³õ, ïîçàøê³ëüíèõ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â Êèºâà, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ó ãóðòêàõ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³.
Äî ó÷àñò³ ó ôåñòèâàë³ öüîãîð³÷ çàïðîøåíî òàêîæ êîìàíäè ç îá-
ëàñòåé. Ó÷àñíèêè âèñòóïàþòü ç ìîäåëÿìè êàòåãîð³é: ïëîñêèé ïî-
â³òðÿíèé çì³é, êîðîá÷àñòèé (îá’ºìíèé) ïîâ³òðÿíèé çì³é òà çì³é-
êîâèé ïî¿çä (ç òðüîõ ³ á³ëüøå ç’ºäíàíèõ ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â)

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”


