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Ïàðàä ìàéáóòíüîãî
Òðè òèñÿ÷³ ä³òåé âëàøòóþòü êàðíàâàë íà Õðåùàòèêó

Ö³º¿ ñóáîòè âñ³ êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó
“âïàñòè ó äèòèíñòâî” — â äîáðîìó ðîçó-
ì³íí³ öüîãî ñëîâà. Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ òà Õðåùàòèêó â³äáóäóòüñÿ çàõîäè äëÿ
ìàëå÷³. Òàêèì ÷èíîì ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àòü
ì³æíàðîäíèé Äåíü çàõèñòó ä³òåé.

Çðàíêó îá 11-é ãîäèí³ íà Õðåùàòèêó
ðîçïî÷íå ðîáîòó ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëü-
òàòèâíå ì³ñòå÷êî, äå áåçïëàòíî êîíñóëü-
òóâàòèìóòü ³ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü òà ïðî-

âîäèòèìóòü óñ³ëÿê³ ³íòåðàêòèâí³ àêö³¿.
Çîêðåìà êîíêóðñ ìàëþíêà íà àñôàëüò³
“ªâðî-2012 î÷èìà ä³òåé”. À öåíòð “Ã³-
ãåëü” íàâ÷àòèìå îõî÷èõ çàïóñêàòè ïîâ³ò-
ðÿíèõ çì³¿â. Êì³òëèâèõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷à-
òîê çàö³êàâèòü íàâ÷àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêèé
êâåñò “Çàõèñòè ñâî¿ ïðàâà”. Äëÿ ìîëîä³
ïðîâåäóòü ìàéñòåð-êëàñ ³ç òàíö³â, ôëåø-
ìîá íà çàõèñò äîâê³ëëÿ òà ùå áàãàòî ö³êà-
âèõ àêö³é.

Íàéö³êàâ³øå ðîçïî÷íåòüñÿ î 13-é ãîäè-
í³ — Õðåùàòèêîì ñòàðòóº ñâÿòêîâà õîäà
“Êàðíàâàë äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³”. Òðè òèñÿ÷³
ä³òåé ð³çíîãî â³êó ïîêàæóòü ñâî¿ äîñÿãíåí-
íÿ. Ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü òâîð÷³ñòü êîëåêòèâ³â
õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, àìàòîðñüêèõ
ãóðòê³â, âèñòóïè ïðèçåð³â þíàöüêèõ çìà-
ãàíü ó ð³çíèõ âèäàõ ñïîðòó.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê êàæå, ùî ä³éñòâî
âàðòî ïîáà÷èòè âñ³ì. “Â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ñòîëè÷íî¿ âëàäè ÿ
ùèðî çàïðîøóþ êèÿí â³äâ³äàòè “Êàðíà-
âàë äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³” íà Õðåùàòèêó. Âè-
â÷èâøè äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ àíàëîã³÷íèõ çà-
õîä³â ó êðà¿íàõ ªâðîïè òà ñâ³òó, ìè ä³é-
øëè âèñíîâêó, ùî çàõ³ä ñàìå òàêîãî ð³â-
íÿ ³ çì³ñòó äîïîìîæå äîðîñëèì ïðèä³ëÿòè
á³ëüøå óâàãè ä³òÿì, ¿õí³ì áàæàííÿì ³ ïðàã-
íåííÿì, ìð³ÿì òà ìîæëèâîñòÿì”,— ñêàçà-
ëà ïàí³ Øëàïàê.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ õîäè çàïðàöþº “Ì³ñ-
òå÷êî ìàéñòð³â”. Ñâî¿ ðîáîòè îáðàçîòâîð-
÷îãî òà ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ïîêàæóòü
îáäàðîâàí³ ä³òè ç óñ³õ ðàéîí³â ì³ñòà. Ïå-

ðåêîíàòèñÿ â òàëàíòàõ ìàëå÷³ ìîæíà áóäå
³ ï³ä ÷àñ êîíöåðòó “Ñâ³ò òàëàíò³â — öâ³ò
íàö³¿”, ÿêèé ðîçïî÷íåòüñÿ íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ î 15-é ãîäèí³ é òðèâàòèìå àæ
äî âå÷îðà.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà ÃÓ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Îñòàï Ñìóê
çàóâàæèâ, ùî ñâÿòî ïîêàæå ïîòóæíèé ïî-
òåíö³àë þíîãî ïîêîë³ííÿ, ³ êîæåí çìîæå
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî êè¿âñüê³ ä³òè — ãîðä³ñòü
ñòîëèö³ òà é êðà¿íè çàãàëîì. “Ä³òè — íàé-
äîðîæ÷å, ùî â íàñ º. Óñ³ ñâÿòêîâ³ çàõîäè
ìè îðãàí³çóâàëè íå ëèøå äëÿ äîçâ³ëëÿ ä³-
òåé, à é äëÿ òîãî, ùîá äîðîñë³ ïîáà÷èëè,
ÿêå õîðîøå â íàñ íàéìîëîäøå ïîêîë³ííÿ,
ÿêå âîíî òàëàíîâèòå ³ ðîçóìíå. Äîðîñë³
ìàþòü îáåð³ãàòè ä³òåé òà ðîáèòè âñå äëÿ
¿õíüîãî ðîçâèòêó ³ ùàñëèâîãî æèòòÿ. Â³ä
íàøî¿ óâàãè äî ¿õí³õ ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â,
â³ä ëþáîâ³ çàëåæèòü äîëÿ íàøèõ ä³òåé, à
îòæå, ³ ìàéáóòíº êðà¿íè”,— óïåâíåíèé ïàí
Ñìóê. Â³í çàçíà÷èâ, ùî êàðíàâàë — öå
êðàñèâèé ïî÷àòîê ë³òí³õ êàí³êóë, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ ÷èìàëî ñòîëè÷íèõ ä³òåé ìàòèìóòü
çìîãó îçäîðîâèòèñÿ ó ë³òí³õ òàáîðàõ
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За один день столичні діти по аж ть иянам та остям міста сі свої таланти
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Лише місяць мин в відтоді, я оловною в лицею ро вали "історія
та пам'ять", тепер же ияни змож ть подивитися на парад "майб т-
ньо о і сподівань". Цієї с боти 3 тисячі дітей пройд ть Хрещати ом
"Карнавалі талантів". А ція присвячена всесвітньом Дню захист ді-
тей. Крім то о, центрі працюватиме "Конс льтативне містеч о",
"Містеч о майстрів". Для молоді провед ть різноманітні а ції та
флеш-моби. На Майдані відб деться онцерт обдарованих дітей.
Місь а влада запрош є сіх прийти і пере онатися, що иївсь і діти
найталановитіші і є цінністю, я слід обері ати і розвивати.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ä³òè-ñèðîòè 
íå çàëèøèëèñü áåç óâàãè

Ç íàãîäè âñåñâ³òíüîãî Äíÿ çàõèñòó äèòè-
íè, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ 1 ÷åðâíÿ, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê â³äâ³äóº
ñòîëè÷í³ áóäèíêè-³íòåðíàòè äëÿ ä³òåé-ñè-
ð³ò. Ó÷îðà âîíà ïîáóâàëà â çàêëàä³ Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó íà âóëèö³ Êîòåëüíèêî-
âà, 51. Öå óñòàíîâà ñîö³àëüíî-ìåäè÷íîãî
ñïðÿìóâàííÿ, òàì æèâóòü ³ íàâ÷àþòüñÿ ä³ò-
êè ç âàäàìè ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó, õâîðî-
áîþ Äàóíà òà ÄÖÏ. Óñüîãî â ³íòåðíàò³ ïå-
ðåáóâàº ïðèáëèçíî 230 âèõîâàíö³â â³êîì
â³ä 4 äî 18 ðîê³â. Îêð³ì ë³êóâàííÿ, âîíè
ïðîõîäÿòü ñïåö³àëüíó ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ.
Ä³òè äóæå çðàä³ëè ãîñò³. Îáä³ëåí³ áàòüê³â-
ñüêèì òåïëîì, âîíè êîæíîãî äîðîñëîãî
ñïðèéìàþòü çà ð³äíó ëþäèíó. Òèì ïà÷å,
ùî Àëëà Øëàïàê ïðèéøëà íå ç ïîðîæí³-
ìè ðóêàìè, à ïðèâåçëà ãîñòèíö³ òà ïîäà-
ðóíêè. Ó ñâîþ ÷åðãó âèõîâàíö³ ³íòåðíàòó
ï³äãîòóâàëè äëÿ íå¿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò,
ðîçêàçàëè â³ðøèêè òà íàâ³òü ñòàíöþâàëè.
“Ìè ïîâèíí³ äàòè öèì ä³òêàì áàòüê³âñüê³
òåïëî, òóðáîòó ³ ëþáîâ, ÿêèõ ¿ì òàê áðà-
êóº. Òðåáà ðîáèòè âñå â³ä íàñ çàëåæíå, àáè
âîíè íå â³ä÷óâàëè áîëþ, à çàâæäè áóëè ðà-
ä³ñíèìè. Ó íèõ, ÿê ³ â ðåøòè ìàëþê³â, º
ïðàâî íà ùàñëèâå äèòèíñòâî, ³ ìè öå ïðà-
âî ðåàë³çóºìî”,— çàïåâíèëà âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ñòîëè÷í³ ïîäàòê³âö³ 
â³äçíà÷èëè 
“Õðåùàòèê”

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ æóðíàë³ñòà Óêðà¿íè â
ïðèì³ùåíí³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³. Óæå
ñòàëî òðàäèö³ºþ äî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà íà-
ãîðîäæóâàòè òåëå- òà ðàä³îêîìïàí³¿, ðåäàê-
ö³¿ ãàçåò òà æóðíàë³â, ÿê³ ïë³äíî ñï³âïðà-
öþþòü ³ç ïîäàòê³âöÿìè. Ïðèºìíî â³äçíà-
÷èòè, ùî ìóí³öèïàëüíèé “Õðåùàòèê” óæå
âêîòðå ñåðåä ¿õí³õ íàéàêòèâí³øèõ ïîì³÷íè-
ê³â òà ïðîïàãàíäèñò³â. Âðó÷àþ÷è ãàçåòÿðàì
Ïîäÿêó, çàñòóïíèê ãîëîâè ÄÏÀ Óêðà¿íè,
ãîëîâà ÄÏÀ â Êèºâ³ Îëåã Í³çåíêî â³äçíà-
÷èâ àêòèâíó äîïîìîãó òà ïë³äíó ñï³âïðà-
öþ ì³æ æóðíàë³ñòàìè âèäàííÿ òà ñòîëè÷-
íèìè ïîäàòê³âöÿìè. Â³í ïîäÿêóâàâ çà ñâîº-
÷àñíå òà îá’ºêòèâíå âèñâ³òëåííÿ íà ñòî-
ð³íêàõ ãàçåòè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â Äåðæàâ-
íî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

Íà ìàðøðóòíèê³â 
ìîæíà ñêàðæèòèñÿ 
â ÄÀ²

Ç 31 òðàâíÿ äî 30 ÷åðâíÿ ñòîëè÷íà ÄÀ²
ïðîâîäèòü ñïåöîïåðàö³þ “Àâòîáóñ-2010”,
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ïåðåâ³ðÿþòü òðàíñïîðòí³ çàñî-
áè òà äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðó-
õó ïåðåâ³çíèêàìè ïàñàæèð³â. Ó ðàìêàõ ì³-
ñÿ÷íèêà ÄÀ² â³äêðèëà ö³ëîäîáîâó ãàðÿ÷ó
ë³í³þ, êóäè ìîæíà ïîñêàðæèòèñÿ íà âîä³ÿ
ìàðøðóòêè ÷è àâòîáóñà. Ðîáèòè öå ìîæíà
ö³ëîäîáîâî çà òåë. 483-70-64 — îá³öÿþòü
ïåðåâ³ðèòè âñ³ ñêàðãè. ßêùî âè ïîáà÷èòå
âîä³ÿ íàï³äïèòêó, äîñòàòíüî îäíîãî äçâ³í-
êà — ³ ïðè¿äå áðèãàäà ÄÀ². Ùîïðàâäà, â
³íñïåêö³¿ ïðîñÿòü òåëåôîíóâàòè íå ç áóäü-
ÿêîãî ïðèâîäó, à ó âèïàäêàõ, êîëè ïðîâè-
íà âîä³ÿ º äîâîë³ ñåðéîçíîþ. Òàêîæ ðåêî-
ìåíäóþòü ïðî âñÿê âèïàäîê âèìàãàòè òà-
ëîí÷èê çà ïðî¿çä. Â³í ñëóãóâàòèìå äîêà-
çîì, ùî âè ¿õàëè ñàìå â ö³é ìàøèí³, äî âî-
ä³ÿ ÿêî¿ ó âàñ âèíèêëè ïðåòåíç³¿

ßðìàðêè çàïðîøóþòü
4 òà 5 ÷åðâíÿ ó ñòîëèö³ ïðîéäóòü òðàäè-

ö³éí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè, äå ì³ñ-
òÿíè çìîæóòü ïðèäáàòè øèðîêèé àñîðòè-
ìåíò ïðîäóêò³â çà ö³íàìè íà 15 % íèæ÷è-
ìè, í³æ íà ðèíêàõ. Ñüîãîäí³ ÿðìàðêóâàòè-
ìóòü ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ë³ñ-
ê³âñüê³é. Íà çàâòðà çàïëàíîâàíî àæ ÷îòè-
ðè ÿðìàðêè. Çàêóïèòè õàð÷³â ìîæíà áóäå íà
âóëèö³ Ïàâëà Óñåíêà, ùî â Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³, òà íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 68-à ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó. Ñâÿòîøèíö³â çàïðîøóþòü íà
âóëèöþ Çîä÷èõ, 62-64. Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ òîðãóâàòèìóòü íà âóëèö³ Âàíäè Âà-
ñèëåâñüêî¿, 7-17

Êèÿí äåç³íôîðìóâàëè
Òàðèôè íå ï³äâèùóâàòèìóòü, à îáãîâîðÿòü

ªâðî-2012 â³äòâîðÿòü 
ó êâ³òàõ
Êè¿âçåëåíáóä³âö³ ïðåçåíòóþòü ëîãî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Кияни отрим ватим ть
належні с бсидії на
сплат ом нальних по-
сл . Про це заявив
Київсь ий місь ий оло-
ва Леонід Черновець-
ий. Щодо розпоря-
дження КМДА від
31 травня 2010 ро
стосовно підвищення
тарифів на ом нал ,
то, за словами мера,
до мент оприлюднено
з метою об оворення, а
не введення в дію. По-
передньо до мент має
отримати е спертн
оцін Міністерства
ЖКГ та Міне ономі и,
пройти об оворення за
частю ромадсь их
інстит тів.

Ðîçìîâè ïðî ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ ³
æîäíèõ òàêèõ ïðîïîçèö³é ìå-
ð³ÿ íå ðîçãëÿäàº. Ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 31 òðàâíÿ
¹ 392 ùîäî ï³äâèùåííÿ ç 
1 ëèïíÿ òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè áóëî îïðèëþäíåíî
íàñàìïåðåä ç ìåòîþ îáãîâî-
ðåííÿ. Ïðî öå çàÿâèâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ íå
éäåòüñÿ ïðî ââåäåííÿ â ä³þ
íîâèõ ðîçö³íîê, áî îñòàòî÷íà
ðåäàêö³ÿ äîêóìåíòà ùå íå ãî-
òîâà. Òåêñò ðîçïîðÿäæåííÿ
ìàº ïðîéòè îáãîâîðåííÿ çà
ó÷àñòþ ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòó-
ò³â òà îòðèìàòè åêñïåðòíó

îö³íêó ïðîô³ëüíèõ óðÿäîâèõ
ñòðóêòóð.

“Òàðèôè íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè, ä³ÿ ÿêèõ
â³äíîâëþºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç
ïðèïèíåííÿì òðèñòîðîííüî-
ãî Ìåìîðàíäóìó, áóäóòü 
â³äêîðèãîâàí³, — ïîâ³äîìèâ
ìåð. — Îïðèëþäíåííÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ — öå îäèí ³ç ïî-
òð³áíèõ ïóíêò³â äîòðèìàííÿ
îô³ö³éíî¿ ïðîöåäóðè ââåäåí-
íÿ â ä³þ àáî êîðèãóâàííÿ äî-
êóìåíòà. Íà âèêîíàííÿ ð³-

øåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ùîäî ïîñòóïîâîãî ïðè-
âåäåííÿ òàðèô³â íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè äî åêîíîì³÷-
íî-îá´ðóíòîâàíèõ, íàø³ ôà-
õ³âö³ çä³éñíèëè â³äïîâ³äí³
ðîçðàõóíêè, íà îñíîâ³ ÿêèõ
áóëî ÿñêëàäåíî ³ ï³äïèñàíî
öåé äîêóìåíò”.

Íàðàç³ ïàïåðè âèâ÷àþòü ó
Ì³í³ñòåðñòâ³ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà Ì³-
í³ñòåðñòâ³ åêîíîì³êè Óêðà¿íè.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãî-
ëîñèâ, ùî íåçàëåæíî â³ä ìîæ-
ëèâî¿ çì³íè òàðèô³â, êèÿíè
ïðîäîâæóâàòèìóòü îòðèìóâà-
òè íàëåæí³ ñóáñèä³¿ íà ñïëà-
òó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Íàãàäàºìî, ùî 1 æîâòíÿ
2009 ðîêó áóëî ïðèçóïèíåíî
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ùîäî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà òåï-
ëîâó åíåðã³þ òà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ó çâ’ÿçêó ç ï³äïèñàí-
íÿì òðèñòîðîííüîãî Ìåìî-
ðàíäóìó

Ç íàãîäè ïðåçåíòàö³¿ îô³ö³éíîãî ëî-
ãîòèïó Êèºâà ÿê ì³ñòà, ùî ïðèéìàº ô³-
íàëüíó ÷àñòèíó ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012
ðîêó ç ôóòáîëó, â öåíòð³ ñòîëèö³ â³äáó-
äåòüñÿ ö³êàâà ïîä³ÿ. Éäåòüñÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ óí³êàëüíîãî êâ³òêîâîãî ëîãîòè-
ïó. Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ â ðàìêàõ àêö³¿
“Äâà ðîêè äî ñòàðòó ªâðî-2012”.

Òåìàòè÷íó êâ³òêîâó êëóìáó âèñàäÿòü
á³ëÿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè Çîëîò³ âîðî-
òà (Çîëîòîâîð³òñüêèé ñêâåð, íà ðîç³ âó-
ëèöü Âîëîäèìèðñüêî¿ òà ßðîñëàâîãî 
Âàëó).

Â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ
çàìîâíèêîì ïðîåêòíî-äîñë³äíèõ ðîá³ò
òà ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ ñõèëó òà îáëàø-
òóâàííÿì êëóìáè á³ëÿ Çîëîòèõ âîð³ò âè-

çíà÷åíî êîìóíàëüíå îá’ºäíàííÿ “Êè¿â-
çåëåíáóä”.

Ô³íàíñóâàòèìóòü ðîáîòè ç áþäæåòíèõ
êîøò³â íà áëàãîóñòð³é ³ ñòâîðåííÿ òà
â³äíîâëåííÿ çåëåíî¿ çîíè íà 2010 ð³ê.

Ó ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèëè, ùî ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ
êëóìáè êîìóíàëüíèêè âèêîðèñòîâóâà-
òèìóòü ð³çí³ âèäè êâ³ò³â. Çîêðåìà çàâ-
æäè êâ³òó÷ó áåãîí³þ ç ÿñêðàâî-÷åðâîíè-
ìè òà áóðî-÷åðâîíèìè ëèñòêàìè, êîëå-
óñ, öèíåðàð³þ ìîðñüêó, àãðåãàòóì ìåê-
ñèêàíñüêèé ô³îëåòîâèé ³ áëàêèòíèé. À
ùå òàãåòèñ áîðäþðíèé íèçüêîðîñëèé ³ç
ÿñêðàâî-æîâòèìè, ñâ³òëî-æîâòèìè òà
æîâòîãàðÿ÷èìè êâ³òêàìè.

ßê ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð

ï³äïðèºìñòâà ßðîñëàâ Ìàêàð÷óê, öå
âæå íå ïåðøèé çàïðîâàäæåíèé ñåðéîç-
íèé ïðîåêò. “Ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³-îçåëå-
íþâà÷³ âèñàäèëè êâ³òêîâèé ãîäèííèê
íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà ïîíàä 200
ð³çíîìàí³òíèõ ìàñøòàáíèõ êëóìá ó
âñüîìó ì³ñò³, — çàçíà÷èâ â³í. — Àëå öÿ
êëóìáà ìàº ñâîþ òåìàòèêó ³ ðîçòàøî-
âàíà â ³ñòîðè÷íîìó ì³ñö³ — á³ëÿ Çîëî-
òèõ âîð³ò äëÿ òîãî, ùîá êîæåí êèÿíèí
³ êîæåí ã³ñòü ì³ñòà ì³ã ïîìèëóâàòèñÿ
ñèìâîëîì ªâðî-2012 ³ ïîðàä³òè çà Óêðà-
¿íó, ÿêà ïðèéìàòèìå ôóòáîëüíèé ºâðî-
÷åìï³îíàò”.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü çàçíà÷èâ,
ùî â ì³ñò³ ÷èìàëî ðîáëÿòü äî çìàãàíü.
“Çîêðåìà ðåêîíñòðóþþòü ñòàä³îí
“Îë³ìï³éñüêèé” òà àåðîïîðò “Áîðèñ-
ï³ëü”, áóäóþòü ãîòåë³, — ñêàçàâ â³í.—
Âîäíî÷àñ êâ³òêîâå ëîãî íàãàäóâàòèìå
êèÿíàì, ùî ñàìå íàøà êðà¿íà âèáîðî-
ëà ó íåëåãê³é áîðîòüá³ ïðàâî ïðèéìà-
òè ó 2012 ðîö³ öåé ïðåñòèæíèé ÷åìï³î-
íàò”. Ïàí Ñ³âåöü äîäàâ, ùî óðî÷èñòå
â³äêðèòòÿ êëóìáè â³äáóäåòüñÿ 8 ÷åðâ-
íÿ. Òîáòî â äåíü, êîëè ïî÷íåòüñÿ îô³-
ö³éíèé â³äë³ê ÷àñó — 2 ðîêè äî ïî÷àò-
êó ªâðî-2012
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Кияни мож ть б ти впевненими, що сі с бсидії з ом нальних посл для них збереж ться

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

За два ро и до почат в Києві фінальної частини Євро-2012 в цен-
трі столиці поблиз Золотих воріт рочисто від риють новий віт о-
вий об'є т. Йдеться про ло отип майб тньо о чемпіонат онтинен-
тальної першості. У омпозиції иївзеленб дівці ви ористають без-
ліч віто — бе онію, цинерарію, та етис, оле с. Кошти на реалі-
зацію зад м передбачено в бюджеті столиці на бла о стрій і ство-
рення та відновлення зелених зон.
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Íåïîäàë³ê ì³ñòà âàðòî â³äâ³äàòè “Êàì’ÿíå ñåëî”
Îëÿ Ì²ËßÍÎÂÈ×
"Õðåùàòèê"

Містеч о Олевсь , що на
півночі Житомирсь ої об-
ласті, має ці ав та більш
ніж 1000-літню історію.
З сібіч оповите ле енда-
ми та доброд шним мо-
ром місцевих жителів, во-
но притя є т ристів.
О рім історичних пам'-
ято , відвід вачів заворо-
ж є полісь а природа з
ам'яним селом. Подей -
ють, що там жили недоб-
рі люди, за що б ли по-
арані перетворенням
брили.

Місцина вразила
нязів раєвидом
Óïåðøå, çà ë³òîïèñàìè,

Îëåâñüê çãàäóºòüñÿ ó 977 ðîö³. Öå
ì³ñòî º îäíèì ³ç íàéñòàð³øèõ â
Óêðà¿í³. Çà ëåãåíäàìè, ñâîþ íà-
çâó âîíî îòðèìàëî çàâäÿêè çà-
ñíîâíèêó — îâðóöüêîìó êíÿçþ
Îëåãó Ñâÿòîñëàâîâè÷ó. Ïîâåðòà-
þ÷èñü ç ÷åðãîâîãî ïîõîäó, â³í
íàêàçàâ çóïèíèòèñÿ â ìàëüîâíè-
÷îìó ì³ñö³ ³ ïîáóäóâàòè ñòîÿíêó
äëÿ ñâî¿õ âî¿í³â. Â³äòîä³ ì³ñöå-
â³ñòü ïî÷àëè çâàòè Îëåãîâèì ãî-
ðîäèùåì, çãîäîì, âèäîçì³íþ-
þ÷èñü, çàëèøèëàñÿ íàçâà —
Îëåâñüê.

Äî ñëîâà, ì³ñöåâà ð³÷êà Óáîðòü
òàêîæ ìàº ñâîþ ëåãåíäó. Ðîçïî-
â³äàþòü, ùî íà áåðåãàõ äàâí³ ïî-
ñåëåíö³ ðîçâîäèëè áäæ³ë. Âóëèêè
íàçèâàëèñÿ "áîðò³". Çàïèòóþ÷è:
"Êóäè öå òè éäåø?" — ÷àñòî ìîæ-
íà áóëî ïî÷óòè â³äïîâ³äü: "Ó áîð-

ò³, ó áîðò³ éäó". Òàê ³ çàêð³ïèëà-
ñÿ íàçâà — Óáîðòü àáî "Ìåäîâà"
ð³êà.

Ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
â Îëåâñüêó ï³ä ïðîâîäîì îäíî-
ãî ³ç çàñíîâíèê³â ÓÏÀ Òàðàñà
Áóëüáè-Áîðîâöÿ áóëà òàê çâàíà
Îëåâñüêà ðåñïóáë³êà. Öå áóëà
ïåðøà íåçàëåæíà â³ä í³ìåöüêèõ
îêóïàíò³â òà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè. Òàì, ó 1941
ðîö³ ðîçì³ùóâàâñÿ øòàá ÓÏÀ
"Ïîë³ñüêà ñ³÷". Ùîïðàâäà, ïðî-
³ñíóâàëà âîíà íåäîâãî. Îäíàê
ôîðìóâàííÿ äëÿ Óêðà¿íè áóëî
óí³êàëüíèì. Íà ÷åñòü êîìàíäè-
ðà "ðåñïóáë³êè" âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó.

Про ці аві місця
роз аж ть та систи

Ñüîãîäí³ Îëåâñüê íàë³÷óº ïðè-
áëèçíî 17 òèñÿ÷ æèòåë³â ³ º íå-
ïîãàíî ðîçâèíóòèì ìàëåíüêèì
ì³ñòå÷êîì. Ç³ ñòîëèö³ ä³ñòàòèñÿ
ñþäè ìîæíà ê³ëüêîìà ñïîñîáà-
ìè, âñå çàëåæèòü â³ä òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó ³ ÷àñó.

Âëàñíîþ àâò³âêîþ ïî Æèòî-
ìèðñüê³é àâòîñòðàä³ ìàéæå ñòî ê³-
ëîìåòð³â. Äîðîãè ó õîðîøîìó ñòà-
í³, òîæ ïîäîðîæ çàéìå äâ³ ãîäè-
íè. Ä³ñòàòèñÿ ìîæíà ³ ïîòÿãîì
¹ 659 "Êè¿â-Ëüâ³â". Ïðàâäà, äî-
âåäåòüñÿ âèòðàòèòè âæå 5 ãîäèí,
êâèòîê êîøòóâàòèìå â³ä 20 ãðí.
Ìîæíà äî¿õàòè ³ åëåêòðè÷êàìè,
õî÷à öå äîâîë³ âèñíàæëèâî. Ç Êè-
ºâà êóðñóº é áàãàòî ìàðøðóòîê. Â
îäèí á³ê îá³éäåòüñÿ ïî 60 ãðèâåíü.

Ïðè¿õàâøè äî ì³ñòà, ïåðø çà
âñå âàðòî ðîççíàéîìèòèñÿ ç ì³ñ-
öåâèìè òàêñèñòàìè. Òóðèñòó ç
äîáðå "ï³äâ³øåíèì ÿçèêîì" âîíè
ïîðàäÿòü ö³êàâ³ ìàðøðóòè òà ðîç-
êàæóòü ïðî ³íôðàñòðóêòóðó.

Äëÿ öèâ³ëüíîãî â³äïî÷èíêó ó
ì³ñò³ ïðàöþº ãîòåëü. Ö³íà çà
í³÷ — 200—250 ãðí. Íà âèá³ð
ïðè¿æäæèì òàêîæ äîñòàòíÿ ê³ëü-
ê³ñòü ðåñòîðàí÷èê³â ³ êàôå.

Â³äâ³äàòè âàðòî ïàðê ³ìåí³ Ãà-
ãàð³íà, áåðåãè ð³÷êè Óáîðòü, öåíòð
ì³ñòà, Àëåþ âî¿í³â-àôãàíö³â òà
ì³ñöåâèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé.

Кам’яне село
відля є по ані
наміри

Íà áåðåãàõ Óáîðò³ ìîæíà ïî-
ìèëóâàòèñÿ ãðàí³òíèìè ïîðîäà-
ìè òà ï³ñêîâèêàìè. Öå óêðà¿í-
ñüêèé ùèò, ùî âèõîäèòü íà ïî-
âåðõíþ, óòâîðþþ÷è íåéìîâ³ðí³
êðàºâèäè. Òèïîâèé ïåéçàæ — ãóñ-
ò³ áîðè, ä³áðîâè, ïîäåêóäè ó çà-
ðîñòÿõ ö³ë³ ãàëÿâèíè ðîäîäåíäðî-
íó æîâòîãî (àçàë³¿ ïîíò³éñüêî¿). À
ùå âçäîâæ áåðåã³â ïðîñòÿãàþòüñÿ
ï³ùàí³ ãðÿäè. Áåç ôîòîàïàðàòà
¿õàòè ñþäè ïðîñòî çëî÷èí.

Ëþáèòåëÿì â³äïî÷èíêó íà ïðè-
ðîä³ ðàäèìî â³äâ³äàòè óðî÷èùå,
äå ðîñòóòü ÷îðí³ áåðåçè, òà â³ä-
ïî÷èòè íà ñòàâêó á³ëÿ ñåëà Ñòîâ-
ïèíêè. Òóò ìîæíà çàéíÿòèñÿ ðè-
áîëîâëåþ, ïîêàòàòèñÿ íà ÷îâíàõ,
àáî é ïðîñòî ïîñèä³òè á³ëÿ âîã-
íèùà. Ùîïðàâäà, ïîòð³áíî çàðó-
÷èòèñÿ çãîäîþ íàãëÿäà÷à. Íå
ìîæíà îìèíóòè óâàãîþ ñòðàóñè-
íó ôåðìó ó ñåë³ Êàì’ÿíö³, íåäà-
ëåêî â³ä ì³ñòà.

Á³ëÿ ñ³ë Ñóùàíè òà Þðîâå ï³ä
Îëåâñüêîì — ì³ñöèíà, ÿêó ì³ñ-
öåâ³ íàçèâàþòü "Øóì". Òàì çâå-
äåíî äåðåâ’ÿí³ àëüòàíêè, ì³ñöÿ
äëÿ øàøëèê³â. Øóìèòü ïîò³÷îê...
Â³äâ³äóâàòè öå ì³ñöå îñîáëèâî
ïîëþáëÿþòü ìîëîäÿòà. Òàì â³äáó-
âàþòüñÿ òðàäèö³éí³ âåñ³ëüí³ ôî-
òîñåñ³¿.

Íàéá³ëüøå æ òóðèñò³â ïðèâàá-
ëþº ïðèðîäíå äèâî öüîãî
êðàþ — "Êàì³ííå ñåëî" ïîáëèçó
ñåëà Óñòèí³âêè. Öå óí³êàëüíèé
ãåîëîã³÷íèé çàêàçíèê. Âåëè÷åçí³
êàì’ÿí³ âàëóíè ðîçòàøîâàí³ ðÿ-
äàìè, ïîðîñë³ ìîõîì ³ ëåãåíäàìè.
Çã³äíî ç ïåðåêàçàìè, êîëèñü íà
öüîìó ì³ñö³ áóëî ïîñåëåííÿ íå-
ïðèâ³òíèõ ³ íåãîñòèííèõ ëþäåé.
ßêîñü Áîã, ñïóñòèâøèñü íà çåì-
ëþ, ïîòðàïèâ òóäè ³ âèð³øèâ ïî-
ïðîñèòèñÿ ïåðåíî÷óâàòè. Îäíàê
æîäåí ãîñïîäàð íå â³ä÷èíèâ äâå-
ð³ ñàìîòíüîìó ìàíäð³âíèêó. Òî-
ä³ Âñåâèøí³é, ðîçãí³âàâøèñü íà
ñåëÿí, ïðîêëÿâ ñåëî ³ ïåðåòâî-
ðèâ óñ³ ñàäèáè ç æèòåëÿìè íà êà-
ì³ííÿ.

² ñïðàâä³, âàëóíè — ïðàâèëü-
íî¿ ÷îòèðèêóòíî¿ ôîðìè — çàâ-
âèøêè ÿê çâè÷àéí³ õàòè. Âîíè
ðîçì³ùåí³ ïî ë³ñó íà÷å âóëèö³.
Íà îäíîìó ç êàìåí³â º çàêàðáî-
âàíèé ñë³ä ëþäñüêî¿ íîãè. Ïî-
äåéêóþòü, ùî öå áîæèé ñë³ä, ùî
éîãî çàëèøèâ Ãîñïîäü, ïîêèäà-
þ÷è ñåëî.

²ñíóº ïîâ³ð’ÿ: ÿêùî ñòóïèòè â
öåé ñë³ä ³ çàãàäàòè áàæàííÿ — âî-
íî îáîâ’ÿçêîâî çáóäåòüñÿ. Âë³òêó
òóò ðîñòå áàãàòî ÷îðíèöü, òîìó ³
ïðè¿æäæàòè êðàùå â òåïëó ïîðó
ðîêó.

Старовинна цер ва
має двометрові
стіни

ßêùî æ âè ëþáèòåëü ñâÿòèõ
ì³ñöü, ä³þ÷à é äîñ³ ïðàâîñëàâíà
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà, ùî
íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ Îëåâñüêà,
ñòàíå äëÿ âàñ ö³êàâèì îá'ºêòîì.
Ïîáóäîâàíà âîíà ó 1596 ðîö³. Ñò³-
íè ìàº òîâùèíîþ 1,8 ìåòðà. Áî-
ãîñëóæ³ííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ùîòèæ-
íÿ.

Ùå º ëåãåíäà ïðî ï³äçåìíèé
õ³ä, ÿêèé â³ä öåðêâè ïðîñòÿãàºòü-
ñÿ çà ì³ñòî íà äåñÿòêè ê³ëîìåò-
ð³â. Îäíàê íàâ³òü ì³ñöåâ³ ä³ãåðè
òàê éîãî é íå äîñë³äèëè.

Íà Ñîáîðí³é ïëîù³ òàêîæ º êà-
òîëèöüêèé õðàì, ÿêèé â³äêðèâñÿ
çîâñ³ì íåäàâíî

Ряди вал нів лісі біля Устинів и справді на ад ють в лиці по ин то о старо о села

Â Îëåâñüêó ñòâîðèëè ïåðøó 
óêðà¿íñüêó ðåñïóáë³êó

Чотирьохсотлітня Свято-Ми олаївсь а цер ва — о раса Олевсь а, місті
розповідають про підземні ходи під б дівлею на десят и ілометрів
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ÃîãîëüFest
çàëèøèëè
áåç äàõó
“Ìèñòåöüêèé 
àðñåíàë” îãîëîñèâ 
ïðî ïî÷àòîê ðåìîíòó

Ëåñÿ ÌÎ×ÀÐÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо оріч "Го ольFest-2010"
може змiнити пропис . При-
чина — почато б дiвельних
робіт "Мистець ом арсена-
лi". Про це 1 червня повiдо-
мив президент та засновни
дійства Владислав Троїць ий.
Ор анізатори занепо оєні,
адже про рам схвалено, з
часни ами підписано до -
менти. Аби не зірвати свята,
вони просять ерівництво цен-
тр перенести почато робіт і
паралельно затвердити інші
майданчи и.

Çàïëàíîâàíèé íà îñ³íü “ÃîãîëüFest
2010” îïèíèâñÿ íà ìåæ³ çðèâó. Êå-
ð³âíèöòâî “Ìèñòåöüêîãî àðñåíàëó”
íåñïîä³âàíî îãîëîñèëî ïðî ïî÷àòîê
ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

“Ç íàìè íàâ³òü íå íàìàãàëèñÿ ïî-
ãîâîðèòè ÷è ïîðàäèòèñÿ”,— ðîçâî-
äèòü ðóêàìè çàñíîâíèê ìàñøòàáíîãî
àðò-ä³éñòâà Âëàäèñëàâ Òðî¿öüêèé.

Íà îô³ö³éíèé çàïèò Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïðîÿñíèòè ñè-
òóàö³þ îðãàíiçàòîðè êóëüòóðíî¿ ïîäi¿
âiäïîâiäi ïîêè ùî íå îòðèìàëè. Òèì
÷àñîì âîíè ïåðåêîíàí³, ùî çðèâ ìiæ-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëþ òàêîãî ð³âíÿ ï³-
ä³ðâå ìiæíàðîäíèé ³ì³äæ êðà¿íè.

Âiöå-ïðåçèäåíò ÃîãîëüFest Êàòðií
Çií´åð íàãîëîñèëà íà òîìó, ùî â îñ-
íîâó ôåñòèâàëþ ïîêëàäåíî iäåþ ôîð-
ìóâàííÿ çîíè ìèðó â êóëüòóðíié ïëî-
ùèíi. “Iäåÿ öüîãî ìèñòåöüêîãî ä³é-
ñòâà ó çìií³ ³ì³äæó Óêðà¿íè, ïåðåíå-
ñåíí³ àêöåíò³â ç òåìè òîðãiâëi ëþäü-
ìè òà ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè â
öàðèíó òâîð÷îñòi. Äëÿ öüîãî ïîòð³á-
íi ñòàá³ëüí³ñòü ³ êîøòè iíâåñòîðiâ”,—
ïîÿñíèëà âîíà.

Çà ñëîâàìè òâîðö³â òà ó÷àñíèêiâ
ôåñòèâàëþ, öüîãîði÷íèé ôåñòèâàëü
ìàº â³äêðèòèñÿ 4 âåðåñíÿ ãðàíä³îç-
íèì øîó íà ìàéäàíi Íåçàëåæíîñòi çà
ó÷àñòþ àêòîð³â óêðà¿íñüêîãî òåàòðó
“Äàõ” òà ³ñïàíñüêîãî La Fura Dels
Baus.

Îêðiì òîãî, êóëüòóðí³ çàõîäè ïàðà-
ëåëüíî â³äáóâàòèìóòüñÿ ó Ëüâîâi, Õàð-
êîâi, Îäåñi, Äíiïðîïåòðîâñüêó, Ñåâàñ-
òîïîëi. Òåàòð, ìóçèêà, VAP ( Visual
Art Program), êiíî é ëiòåðàòóðà... Ñâîº
êóëüòóðíå îáëè÷÷ÿ äåìîíñòðóâàòè-
ìóòü 32 êðà¿íè ñâiòó.

Êóðàòîð â³çóàëüíî¿ ïðîãðàìè Êàòÿ
Áî÷àâàð íàãîëîñèëà íà îñâiòíüîìó
ñïðÿìóâàíí³ ôåñòèâàëþ, ùî ïåðåäáà-
÷àº ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëàñiâ, òðå-
í³íã³â i ëåêöié. Ìåòà ïðîãðàìè — îá’-
ºäíàííÿ íàéêðàùèõ ïðîãðåñèâíèõ
ìèñòåöüêèõ ñèë ç ìåòîþ òâîð÷îñò³ ìî-
ëîäèõ i äëÿ ìîëîäèõ.

ÃîãîëüFest 2010 ïåðåäáà÷àº 16 äíiâ
òâîð÷îcòi, 1000 ó÷àñíèêiâ, 200 òèñÿ÷ ãëÿ-
äà÷³â. Â³í ìàº ñòàòè çóñòði÷÷þ iç òâîð-
÷³ñòþ â ìåæàõ óíiêàëüíîãî ïðîñòîðó.

Îäíàê ïîêè ùî ïðîáëåìà ç ïðèì³-
ùåííÿì çàòüìàðèëà ãðàíä³îçí³ ïëàíè
³ ïîñòàâèëà ï³ä çàãðîçó ï³äïèñàí³ äî-
ìîâëåíîñò³ ç ó÷àñíèêàìè. Îðãàí³çà-
òîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî “Ìèñòåöüêèé
àðñåíàë” âèéäå íà ä³àëîã, îäíàê ïà-
ðàëåëüíî ïðèäèâëÿþòüñÿ äî àëüòåð-
íàòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ä³éñòâà

Àðòèñòè ïðèâ³òàëè ä³òåé
Óêðà¿íñüê³ ç³ðêè ïîáóâàëè â ³íòåðíàò³ Ñòàðî¿ Áàñàí³
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Та ої іль ості артистів ви-
хованці ш оли-інтернат
села Стара Басань Черні-
івсь ої області ще не ба-
чили. Коли до їхньої ш оли
під'їхали іль а автомобі-
лів, автоб сів, і звідти по-
чали виходити зір и, я их
діти бачили хіба що по те-
левізор , захопленню не
б ло меж. У раїнсь і зір и
естради вирішили подар -
вати сиротам свято.

“Öå æ ãðóïà “Àë³á³”, à òàì Àë³-
íà Ãðîñó ³ “Àíòèò³ëà”!” — ðàç ó
ðàç âèãóêóâàëè âèõîâàíö³ øêîëè-
³íòåðíàòó Ñòàðî¿ Áàñàí³, ùî íà
×åðí³ã³âùèí³.

Ùî é êàçàòè, òîé äåíü âîíè çà-
ïàì’ÿòàþòü íàäîâãî. Íå ùîäíÿ ¿ì
äàðóâàëè ñò³ëüêè ïîäàðóíê³â. Í³-
áè ç êàçêè ç’ÿâèëèñÿ ¿õí³ êóìèðè,
ïîñàäèëè á³ëÿ øêîëè âåëè÷åçíèé
ñàä, ñï³âàëè ï³ñåíü. Êîíöåðò âè-
äàâñÿ ìàñøòàáíèì. Êð³ì ãðóï
“Àë³á³”, “Àíòèò³ëà”, Àë³íè Ãðîñó,
Àðèíè Äîìñê³, El Êðàâ÷óêà, Âëà-

äà Êàðàùóêà, ïåðåä ä³òüìè âèñòó-
ïèëè òàíöþðèñòè Ñåðã³é Êîñòåöü-
êèé ³ Íàä³ÿ Âàñ³íà.

Íàéíåçàáóòí³øèì, ïåâíî, ñòàâ
âèõ³ä íà ñöåíó çíàìåíèòîãî óêðà-
¿íñüêîãî ñèëà÷à Äìèòðà Õàëàäæ³.
Â³í îäí³ºþ ðóêîþ ï³äíÿâ íàâ³òü
âåäó÷îãî êîíöåðòó, ïðåçèäåíòà
Ôîíäó âîëîíòåð³â Óêðà¿íè Òèìî-
ô³ÿ Íàãîðíîãî.

“Íèí³ í³êîãî íå çäèâóºø ïà-
ôîñíèìè îô³ö³éíèìè çàõîäàìè,
òîìó àêö³¿ ìàþòü áóòè æèâèìè,
äóøåâíèìè, ïîçèòèâíèìè, ³ ÿ
ùàñëèâèé, ùî íàì öå âäàëîñÿ.
Ïîäèâ³òüñÿ íà îáëè÷÷ÿ ä³òåé — ìè
í³êîãî íå çàëèøèëè áåç óâàãè. À
çîâñ³ì ñêîðî îáëàøòóºìî äëÿ ä³-
òîê íîâåíüêå ñïîðòèâíå ì³ñòå÷-
êî”,— ðîçïîâ³â â³í ï³ñëÿ øîó.

Íå ïðèõîâóâàâ åìîö³é ³ äèðåêòîð
øêîëè-³íòåðíàòó Þð³é Êîâáàñêî.
“Í³ ÿ, í³ íàø³ âèõîâàíö³ äî îñòàí-
íüîãî íå â³ðèëè, ùî äî íàñ ïðè¿äå
ñò³ëüêè â³äîìèõ ëþäåé. Öå ñïðàâæ-
íº äèâî, çà ÿêå ÿ áåçìåæíî âäÿ÷-
íèé îðãàí³çàòîðàì”,— ïîä³ëèâñÿ
äèðåêòîð.

Ñàì³ æ îðãàí³çàòîðè — Ôîíä
âîëîíòåð³â Óêðà¿íè — ïîîá³öÿëè,
ùî â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ç³ðêè — ä³-
òÿì” âîíè ïðèâåçóòü óêðà¿íñüêèõ
ç³ðîê ùå íå â îäèí äèòÿ÷èé áó-
äèíîê

Òóðåöüêèé “Áàáàé” 
ï³äêîðèâ ñòîëèöþ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Урочиста церемонія за-
риття II Київсь о о
міжнародно о інофес-
тивалю відб лася вів-
торо Національном
палаці мистецтв "У ра-
їна". Гран-прі отримав
фільм т рець о о режи-
сера Аталая Ташді ена
"Бабай". Два призи діс-
талися раїнцям — на-
ороди за ращ чоло-
віч роль посмертно
б в достоєний Юрій
Степанов ("Стріляй не-
айно!"), а ращою а т-
рисою стала Єв енія
Варениця, я а зі рала
литовсь ій стрічці "Во-
рон а".

Öüîãî òèæíÿ çàâåðøèâñÿ 
II Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íî-
ôåñòèâàëü, ÿêèé ïðîòÿãîì 8 äí³â
ïðîïîíóâàâ ñòîëè÷íèì ãëÿäà÷àì
ïåðåãëÿíóòè êðàù³ ôåñòèâàëüí³
ñòð³÷êè. Àæ³îòàæ âèêëèêàëè
òâîð÷³ çóñòð³÷³ ç ìåòðàìè ê³íåìà-
òîãðàôó — Îòàðîì ²îñåë³àí³, Âà-
äèìîì Ïåðåëüìàíîì, Ñòàí³ñëà-
âîì Ãîâîðóõ³íèì, Ìàðöåëåì Ëî-
çèíñüê³, à òàêîæ ãîëë³âóäñüêèì
àêòîðîì Åäð³åíîì Áðîóä³ ³ ÿïîí-
ñüêîþ àêòîðêîþ Ì³åêî Õàðàäîþ.

Íåëåãêèì áóëî çàâäàííÿ ³ äëÿ
æóð³ îñíîâíî¿ êîíêóðñíî¿ ïðî-
ãðàìè íà ÷îë³ ç Îòàðîì ²îñåë³-
àí³ — ç 15 ñòð³÷îê ¿ì ïîòð³áíî
áóëî âèáðàòè íàéêðàùó. Âò³ì,
âñ³ âîíè îäíîãîëîñíî ïðîãîëî-
ñóâàëè çà òóðåöüêó ñòð³÷êó “Áà-
áàé”, ùî îïîâ³äàº ïðî òÿæêó

äîëþ äâîõ ñèð³ò, ìàòè ÿêèõ ïî-
ìåðëà, à áàòüêî ï³øîâ äî ³íøî¿
æ³íêè.

“Ïîïðè òå, ùî Òóðå÷÷èíà —
êðà¿íà, ÿêà íå çàâæäè äîáðå ñòà-
âèëàñÿ äî Ãðóç³¿, öåé ô³ëüì äó-
æå ëþäÿíèé, ãëèáîêèé òà çì³ñ-
òîâíèé,— â³äçíà÷èâ ãîëîâà æóð³
Îòàð ²îñåë³àí³.— Ê³íåöü ñòð³÷êè
ñóìíèé, àëå â òîé æå ÷àñ âîíà
äåìîíñòðóº âèõ³ä ³ç ñàìîòíîñò³
òà òåìðÿâè ñèòóàö³¿”.

Îêð³ì Ãðàí-ïð³ òà ãðîøîâî¿
íàãîðîäè ó 20 òèñÿ÷ äîëàð³â, ÿêó
ðåæèñåð ñïëàíóâàâ âèòðàòèòè íà
íîâèé ô³ëüì, Àòàëàé Òàøä³êåí

ïîâ³ç íà áàòüê³âùèíó ùå îäíó
íàãîðîäó — “Çà êðàùó ÷îëîâ³÷ó
ðîëü äðóãîãî ïëàíó”. Ôàâîðèòà-
ìè ïåðøî¿ êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè
âèÿâèëèñÿ ñòð³÷êè “Âîðîíêà”
(Duburys, Ëèòâà), ÿêà îòðèìàëà
íàãîðîäè çà êðàùó îïåðàòîðñüêó
ðîáîòó ³ ãîëîâíó æ³íî÷ó ðîëü òà
“Áóäèíîê çëà” (Ïîëüùà) — êðà-
ùà ðåæèñóðà òà ñöåíàð³é. Ïðè-
çîì çà êðàùó æ³íî÷ó ðîëü äðó-
ãîãî ïëàíó áóëî â³äçíà÷åíî àê-
òîðêó Åéë³í Í³êîëàñ, ÿêà ç³ãðà-
ëà ó ô³ëüì³ “Áîìáàðäóâàëüíèê”.

Ïðèºìíî, ùî äâ³ íàãîðîäè îò-
ðèìàëè óêðà¿íñüê³ àêòîðè: îñòàí-

íÿ ðîëü Þð³ÿ Ñòåïàíîâà ó ñòð³÷-
ö³ “Ñòð³ëÿé íåãàéíî!” áóëà âè-
çíàíà “Êðàùîþ ÷îëîâ³÷îþ ðîë-
ëþ ïåðøîãî ïëàíó”, à “Êðàùà
æ³íî÷à ðîëü ïåðøîãî ïëàíó” ä³ñ-
òàëàñÿ óêðà¿íö³ ªâãåí³¿ Âàðåíè-
ö³ çà ðîëü ó ëèòîâñüê³é ñòð³÷ö³
“Âîðîíêà”. Äî ñëîâà, ïðèçåð³â
êèÿíè çìîæóòü ùå ïîáà÷èòè íà
âåëèêîìó åêðàí³. Ñòð³÷êè “Áà-
áàé” (Mommo) òà “Âîðîíêà”
(Duburus) áóäóòü äåìîíñòðóâàòè-
ñÿ íà “Ôåñòèâàë³ ºâðîïåéñüêîãî
ê³íî”, ùî â³äáóäåòüñÿ â ÷åðâí³ â
ê³íîòåàòð³ “Êè¿â”.

Îêð³ì îñíîâíî¿ êîíêóðñíî¿
ïðîãðàìè, â³äîì³ ê³íîêðèòèêè
îáèðàëè íàéö³êàâ³ø³ ñòð³÷êè ó
ïðîãðàì³ “Äçåðêàëî”. Ãîëîâíèé
ïðèç òóò îòðèìàëà äîêóìåíòàëü-
íà ñòð³÷êà “Êîðäîí ñíîâèä³ííÿ”
âåëèêîáðèòàíñüêî¿ ðåæèñåðêè
Åì³ Õàðä³ — “Çà àðòèñòèçì òà
ìàéñòåðíå ïîºäíàííÿ ð³çíîâèä³â
ê³íåìàòîãðàôó ó îñîáèñò³é ñïî-
â³ä³ õóäîæíèêà”.

II Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³-
íîôåñòèâàëü, ïðåçèäåíòîì ÿêî-
ãî º Áîãäàí Ñòóïêà, ïëàíóºòüñÿ
ïðîâåñòè ³ íàñòóïíîãî ðîêó.
“Íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ — ïî-
êàçóâàòè ãëÿäà÷àì ãàðíå ê³íî,
ÿêå çàïàäàº â äóøó, çðîçóì³ëå
êîæí³é ëþäèí³,— â³äçíà÷èâ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð ê³íîôåñòè-
âàëþ Áîðèñ Àáðàìîâ.— Òîìó ìè
íå ñòàâèìî ïåâíèõ îáìåæåíü, à
íàø³ â³äá³ðêîâ³ êîì³òåòè âæå çà-
ðàç ïðàöþþòü íà âñ³õ êîíòèíåí-
òàõ”. Ùå îäíà ì³ñ³ÿ ÊÌÊÔ —
ïðîñóâàòè óêðà¿íñüêå ê³íî â ñâ³ò.
Äëÿ öüîãî âæå ç íàñòóïíîãî ðî-
êó çáèðàþòüñÿ ïðîâåñòè Êè¿â-
ñüêèé ôîðóì ê³íîïðîäóêö³¿, ùîá
ïîçíàéîìèòè ³íîçåìíèõ ñïîí-
ñîð³â ç óêðà¿íñüêèì ê³íîïîòåí-
ö³àëîì ³ çàëó÷èòè ¿õ äî âèðîá-
íèöòâà ñòð³÷îê â³ò÷èçíÿíèõ ðå-
æèñåð³â

Вихованці прит л раділи зір овим остям, особливо їм припало
до д ші випробов вати сил раїнсь о о силача Дмитра Халаджі

Т рець ий режисер Аталай Ташді ен отримав Гран-прі за іностріч
"Бабай"

Îãîëîøåíî ïåðåìîæö³â II Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî 
ê³íîôåñòèâàëþ
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішень Київської міської ради 
від 27.12.2007 № 1557/4390 “Про відміну рішення 
Київської міської ради від 18.11.2004 № 811/2221 

“Про передачу Голосіївській районній у м. Києві раді 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового комплексу з об’єктами 
громадського призначення на вул. Теремківській, 

між буд. № 2%а та № 6, у Голосїївському районі м. Києва”
та від 19.07.2005 № 806/3381 “Про затвердження 

Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року
та концепції формування зелених насаджень 

в центральній частині міста” 
Рішення Київської міської ради № 505/1561 від 21 травня 2009 року

Враховуючи витяг з протоколу № 1 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобуду�
вання та архітектури від 08.07.2008, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.12.2007 № 1557/4390 “Про відміну рішення Київської
міської ради від 18.11.2004 № 811/2221 “Про передачу Го�
лосіївській районній у м. Києві раді земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового ком�
плексу з об’єктами громадського призначення на вул. Те�
ремківській, між буд. № 2�а та № 6, у Голосіївському райо�
ні м. Києва”, а саме: у пункті 2 цього рішення слова “запа�
су житлової та громадської забудови” замінити словами
“рекреаційного призначення”.

2. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�

саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, вклю�
чивши до переліку озеленених територій загального корис�
тування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та
планувальним вимогам (таблиця 2, пункт 32), земельну ді�
лянку площею 0,77 га “Сквер по вул. Теремківській, 2А�6”
та підтвердивши загальну площу цього скверу —1,85 га.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову у поновленні договору оренди 
земельної ділянки від 17.09.2003 № 72%6%00102 

та відміну пункту 2 рішення Київської міської ради 
від 24.04.2003 № 411%2/571 “Про надання 

і вилучення земельних ділянок та припинення 
права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 498/1554 від 21 травня 2009 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, зважаючи на те, що товариством з обмеженою
відповідальністю “Видавництво “Вечірня Зоря” не розпочато будівельних робіт на земельній ділянці на
вул. Уманській (навпроти будинку № 37) у Солом’янському районі м. Києва, беручи до уваги численні
скарги громадян, відповідно до протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань зе�
мельних відносин від 10.10.2007 № 51 та протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики від 20.11.2007 № 29, керуючись статтею 416 Цивільного кодексу України, За�
коном України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про
оренду землі” та Земельним кодексом України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у поновленні договору оренди земельної ді�
лянки площею 0,2375 га на вул. Уманській (навпроти будинку
№ 37) у Солом’янському районі м. Києва від 17.09.2003 № 72�
6�00102, укладеного між Київською міською радою та товари�
ством з обмеженою відповідальністю “Видавництво “Вечірня
Зоря” на підставі пункту 2 рішення Київської міської ради від
24.04.2003 № 411�2/571 “Про надання і вилучення земельних
ділянок та припинення права користування землею”.

2. Відмінити пункт 2 рішення Київської міської ради від
24.04.2003 № 411�2/571 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею”.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) проінформувати товариство з обмеженою відповідаль�
ністю “Видавництво “Вечірня Зоря” про прийняття цього рі�
шення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання земельної ділянки Управлінню 
адміністративних будинків Господарсько%фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
для експлуатації та обслуговування адміністративно%

господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 1/14 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 490/1546 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Управлінню адміністративних будинків Гос�
подарсько�фінансового департаменту Секретаріату Кабіне�

ту Міністрів України для експлуатації та обслуговування ад�
міністративно�господарських будівель і споруд на вул. Са�
довій, 1/14 у Печерському районі м. Києва.

2. Надати Управлінню адміністративних будинків Госпо�
дарсько�фінансового департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, в постійне користування земельну ділянку площею 0,08
га для експлуатації та обслуговування адміністративно�гос�
подарських будівель і споруд на вул. Садовій, 1/14 у Печер�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Управлінню адміністративних будинків Господарсько�
фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати у порядку, ви�
значеному Правилами забудови м. Києва.

3.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міс�
та Києва на 2009 рік”.

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 20.04.2007 № 19�3774, Київської міської
санепідстанції від 23.05.2007 № 3667, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 23.04.2008 № 05�08/2566, Державної служби з пи�
тань національної культурної спадщини від 15.11.2006 № 22�
2935/35, Головного управління земельних ресурсів від
01.07.2008 № 05�3264.

4. Попередити землекористувача, що право користуван�
ня земельною ділянкою може бути припинено відповідно
до статей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу відкритому акціонерному товариству 
“Київопорядкомплект” земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд майнового комплексу 

(центральної матеріальної бази) на вул. Будіндустрії, 9 
у Голосіївському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 493/1549 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати відкритому акціонерному товариству “Ки�
ївопорядкомплект”, за умови виконання пункту 2 цього рі�
шення, у довгострокову оренду на 15 років земельну ділян�
ку площею 0,83 га для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд майнового комплексу (центральної матері�
альної бази) на вул. Будіндустрії, 9 у Голосіївському райо�
ні м. Києва за рахунок частини земель, відведених відпо�
відно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ра�
ди депутатів трудящих від 03.09.57 № 1449 “Про відвод Го�
ловкиївбуду земельної ділянки в районі урочища “Теличка”
під будівництво заводу крупнопанельних прокатних пере�
городок”, у зв’язку з переходом права власності на майно�
вий комплекс (свідоцтво про право власності від
24.06.2004).

2. Відкритому акціонерному товариству “Київопорядком�
плект”:

2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в

натуру (на місцевість) та виготовленню договору оренди зе�
мельної ділянки.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної і проект�
но�кошторисної документації вирішувати в установленому
порядку, визначеному правилами забудови м. Києва.

2.6. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управ�
ління земельних ресурсів від 16.09.2005 № 03�18/1030�В.

3. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ДОМУС ГОТЕЛЬ%1” земельної ділянки

для реконструкції з подальшими обслуговуванням 
та експлуатацією будівлі готелю на вул. Ярославській, 19

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 486/1542 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ДОМУС ГОТЕЛЬ�
1” земельної ділянки для реконструкції з подальшими об�
слуговуванням та експлуатацією будівлі готелю на вул. Яро�
славській, 19 у Подільському районі м. Києва.

2.* Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ДОМУС ГОТЕЛЬ�1”, за умови виконання пункту 3 цього рі�

шення, в довгострокову оренду на 15 років земельну ділян�
ку площею 0,07 га для реконструкції з подальшими обслу�
говуванням та експлуатацією будівлі готелю на вул. Яро�
славській, 19 у Подільському районі м. Києва за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення виконав�
чого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
19.04.76 № 382/5 “Про відведення земельної ділянки Київ�
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ському метрополітену в тимчасове користування для будів�
ництва метрополітену на дільниці від вул. Ярославської до
ст. “Тараса Шевченка”, у зв’язку з переходом права влас�
ності на будівлю (договір купівлі�продажу від 22.01.99 та
акт приймання�передачі від 22.01.99).

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ДОМУС
ГОТЕЛЬ�1”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 25.12.2006 № 19�11221, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 05.02.2007
№ 071/04�4�22/455, Київської міської санепідстанції від
17.04.2006 № 2361, Головного управління культури, мис�
тецтв та охорони культурної спадщини від 07.02.2007 № 758,
Державної служби охорони культурної спадщини від
17.11.2005 № 22�3440/35, Головного управління земельних
ресурсів від 08.06.2007 № 03�0672.

3.7. Забезпечити вільний проїзд до суміжних землекорис�
тувачів.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Бартащуку 
Михайлу Івановичу у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Косенка, 1%а у Подільському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 506/1562 від 21 травня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Бартащуку Михайлу Іванови�
чу для будівництва, експлуатації та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ко�
сенка, 1�а у Подільському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Бартащуку Михайлу Іванови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Косенка, 1�а у Поділь�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Бартащуку Михайлу Івановичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 25.03.2009 № 19�1073, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 18.02.2009
№ 071/04�4�22/458, Державної служби з питань національ�
ної культурної спадщини від 16.03.2009 № 22�662/9, Голов�
ного управління земельних ресурсів від 25.03.2009 № 05�
4378.

3.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на

виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право приватної власності на земельну ділянку.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Євстіфєєвій Наталії Петрівні,
члену садівницького товариства “Приозерне”, 

у приватну власність земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. Гаражній, діл. 20 

у Дніпровському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 495/1551 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Євстіфєєвій Наталії Петрівні,
члену садівницького товариства “Приозерне”, для ведення
колективного садівництва на вул. Гаражній, діл. 20 у Дніп�
ровському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Євстіфєєвій Наталії Петрівні, чле�
ну садівницького товариства “Приозерне”, за умови вико�
нання пункту 3 цього рішення, у приватну власність земель�
ну ділянку площею 0,096 га для ведення колективного са�
дівництва на вул. Гаражній, діл. 20 у Дніпровському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянці Євстіфєєвій Наталії Петрівні, члену садів�
ницького товариства “Приозерне”:

3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 16.05.2008 № 19�5928, Київської міської
санепідемстанції від 07.07.2006 № 4069, управління охоро�
ни навколишнього природного середовища від 28.12.2006
№ 071/04�4�19/4744 та від 08.02.2007 № 071/04�4�22/550,
Головного управління охорони культурної спадщини від
28.12.2005 № 1691 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 29.07.2008 № 05�3435.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
громадянці Вишняковій Олені Олександрівні 

для експлуатації 
та обслуговування нежитлового будинку 

(дитячий дошкільний заклад) 
у пров. Косогірному, 10 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 484/1540 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця 2), земельну ділян�
ку площею 0,04 га у пров. Косогірному, 10 у Шевченків�
ському районі м. Києва.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Вишняковій Олені Олександрів�
ні для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку
(дитячий дошкільний заклад) у пров. Косогірному, 10 у Шев�
ченківському районі м. Києва.

3. Передати громадянці Вишняковій Олені Олександрів�
ні, за умови виконання пункту 4 цього рішення, в довгостро�
кову оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,13 га
для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку
(дитячий дошкільний заклад) у пров. Косогірному, 10 у Шев�
ченківському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

4. Громадянці Вишняковій Олені Олександрівні:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�

руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених

насаджень (акт обстеження зелених насаджень, що підля�
гають видаленню, від 30.01.2009 № 76) та інші питання май�
нових відносин вирішувати в установленому порядку.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 16.01.2009 № 16�518, від 16.01.2009
№ 16�632, Київської міської санепідстанції від 10.02.2009
№ 123, Державного управління охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві від 09.02.2009 № 05�08/85,
Головного управління охорони культурної спадщини від
02.02.2009 № 573, Київського комунального об’єднання зе�
леного будівництва та експлуатації зелених насаджень міс�
та “Київзеленбуд” від 04.03.2009 № 148�675, Державної
служби з питань національної культурної спадщини від
04.03.2009 № 22�556/9, Головного управління земельних
ресурсів від 16.03.2009 № 05�4354.

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

5. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Березкіній Олені Петрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Лєрмонтова, 133 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 496/1552 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення па�
раметрів будівництва садибних житлових будинків і спо�
руд на вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях — 4�му
пров. Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєр�
монтова (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та
внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а
саме: перевести територію в межах, визначених зазначе�
ним містобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової
забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Березкіній Олені Петрівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 133 у Дарниць�
кому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Березкіній Олені Петрівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лєрмонтова, 133 у Дарницькому районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

4. Громадянці Березкіній Олені Петрівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки

території по захисту її від підтоплення та затоплення пове�
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.4. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

4.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.07.2007 № 19�6757, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 22.08.2007
№ 071/04�4�22/4567, Київської міської санепідстанції від
17.09.2007 № 7432, Головного управління земельних ре�
сурсів від 08.07.2008 № 05�3287.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ОВНИ
Р х є життєдайним стим лом. Не си-

діть на одном місці, подорож йте і на-
солодж йтеся враженнями. Там на вас
очі ють приємні сюрпризи. Бла одат-
ний вплив небесних енер ій зробить
ваш особистість яс равою, харизма-
тичною (ця см а триватиме до верес-
ня). Втім, для тих, хто залишається пра-
цювати, на роботі ле оважне п рхан-
ня є небезпечним. Т т потрібна ор а-
нізованість і наполе ливість, міння
вписатися в посадов ієрархію, навчи-
тися я ер вати, та і блис че ви о-
н вати роль підле ло о. Рідний дім б -
де затишною, щасливою аванню, де
можна переб ти різні не аразди та від-
почити д шею.

ТЕЛЬЦІ
Я що почн ть надходити ділові про-

позиції, просівайте їх через раціональ-
не сито. Нині за ладається матеріаль-
ний ф ндамент на майб тній рі , і від
вашо о осподарсь о о вміння зале-
жатиме фінансовий спіх. У професій-
ній сфері підстері ає немало спо с,
не люйте на їхній ачо . Б дьте за о-
носл хняними, винахідливими, до-
с оналюйте валіфі ацію. Кожна хви-
лина б ття повинна сл вати вам без-
цінним досвідом, навчити м дрості.
Д же важливо завоювати щирі довір-
ливі стос н и з впливовими др зями,
що стане запор ою вашо о процві-
тання.

БЛИЗНЯТА
Життєвий потенціал б’є невичерп-

ним джерелом. Беріть ініціатив в свої
р и — на шлях перспе тивних зад -
мів орить зелене світло. Ділові парт-
нери налаштовані доброзичливо, ра-
зом ви здатні ори переверн ти! А
шлюбні с п тни и ощасливлять во нем
відч ттів, я ий запалає з новою силою.
Нама айтеся по одж вати свої і ч жі ін-
тереси, ви он йте зяті зобов’язання.
Важ ий хрест сімейних т рбот залиши-
лося нести до інця липня, потім наста-
не поле шення.

РАКИ
Позб дьтеся омпле сів, не атив в

д ші, ви орінюйте вн трішню невпев-
неність, ламайте бар’єри психоло іч-
ної залежності: вони заважають спіш-
ній самореалізації! Повертайте бор и,
надол ж йте п щення в роботі, не бій-
теся е стремальних сит ацій, то за ар-
тов є, робить вас сильнішими. Осо-
бист незадоволеність афіш вати не
варто. Це емоційно напр ж є, драт є
людей. Зате залізне самовладання
прославить в очах п блі и. На ар’єр-
ном небосхилі хмари розвіються, і за-
сяє сонце спіх до вересня. Ловіть
шанс!

ЛЕВИ
Доро а до особисто о щастя сіяна

вітами радості і взаємної любові.

Стрим вати романтичні пориви не вар-
то. Розпрямляйте рила бажань і об-
лаштов йте особисте життя. Ця світ-
ла см а триватиме до вересня, ство-
ривши свято для осиротіло о серця.
Одночасно а тивіз ються матеріальні
апетити. Втім, на заробіт и щастити-
ме. Тіль и не б дьте с нарою, а тр -
сіть аманцем — розва и і подар н и
вима ають фінанс вання, продемон-
стр йте з ши ом справжню оролів-
сь щедрість!

ДІВИ
При от йтеся до ар’єрних переста-

ново , можливі посадові ротації, намі-
чається зміна ерівництва. Визначтеся
з фаховим по ли ом. Я що робота не
до серця, настав час її змінити і не на-
сил вати себе. Це протирічить осміч-
ній про рамі. Замас оване під сл жбо-
в відповідальність незадоволення все
одно виб хне. Сміливо ламайте те, що
віджило, не взявши со ири до р , дім
не поб д вати! До вересня вас бла-
одатна пора для реабілітації фахово-
о імідж . А рідні, приятелі з радістю
вам всьом допомож ть. Таємні во-
ро и, що апостили протя ом останніх
восьми місяців, же ан ли в Лет , тож
оді пла атися!

ТЕРЕЗИ
Солод а брехня ірша за ір ий по-

лин. Чар йте щирістю, не лицемірте,
від рито ажіть правд в очі. Можна в
райливій мористичній формі, чим
допоможете людям виправитися, ста-
ти на шлях істини. Обранцям освідч й-
теся в оханні, тіште їх. Розпочинаєть-
ся бла одатний період (до вересня) на
шлюбних теренах, оли половин а ста-
не для вас жаданою, я сонце в небі.
А про своє, со ровенне, мовчіть, вино-
сити сміття з хати не потрібно! Таємні
недр и ще діють, тож потерпіть до ін-
ця липня.

СКОРПІОНИ
Таємничість — ваш найліпший др .

Дійте тихо, радь ома. Хиз вання на
п бліці протипо азане. Це вас обез-
зброїть, зне ровить енер орес рси.
Нині йде д ховний атарсис. Життя
переходить в інш фаз , оли треба
танцювати під д д інтересів оточен-
ня, а про власні вимо и та потреби за-
б ти. На роботі, де проявите себе
майстром на всі р и, все йтиме, я
по масл , до вересня. Зате на любов-
ном фронті поч ватиметеся обділе-
ними та с ривдженими. Ваші с п т-
ни и, немов льодовом панцирі, і
розтопити йо о важ о... Втім, оли
шлюб тримається на пра тичном
розрах н , можна сподіватися, що він
не розпадеться. Тіль и здоровий л зд
вас береже!

СТРІЛЬЦІ
Сповнені енер ією, працелюбністю,

захоплюєте фізичною спритністю, ча-
рівністю, естетичним сма ом. Вини-

ає остре бажання по азати талан-
ти, продемонстр вати най раще, ре-
аліз вати зад мане. Для дов отрива-
лих починів ще не час. Зате прояв
спонтанних здібностей б де до речі.
Кар’єрна Гол офа продовж є м чити
вас найбільше, ті страждання, що роз-
почалися в вересні 2007 ро , трива-
тим ть до інця липня. Одна фінішна
“а онія” є найнебезпечнішою. Б дьте
ма симально відповідальними, не
драт йте ерівництво, тримайтеся від
ди тат на підле лих, не піддавайте-
ся фаховим амбіціям, бо залишитеся
без роботи.

КОЗОРОГИ
На роботі атмосфера напр жена. У

роботодавців сім п’ятниць на тиж-
день, за що братися, аби своєчасно
все ви онати на висо ом рівні, —
с азати важ о. Найменша професій-
на не омпетентність стане аменем
споти ання стос н ах з оле ами,
шефом. Менше рити и, претензій,
поважайте ч ж д м , сл хайте по-
рад, аде ватно реа йте на рити ,
тоді ваша ідність та реп тація не по-
страждає. Гн ти свою лінію можна за
мови, що є надійна партнерсь а під-
трим а і вас не зрадять. Під сімей-
ним дахом поселиться райсь а бла-
одать до вересня. Тож радійте всі,
хто с чив за домашнім теплом та лю-
бить родин !

ВОДОЛІЙ
Не морочте олови майб тнім, за-

б дьте про мин ле! Творіть, за ох йте-
ся, п рхайте метели ом, збираючи не-
тар із вітів романтичних захоплень.
Життя пре расне — і ожна мить щас-
тя під лючає вас до о еан Вселенсь ої
Любові! Коли бажаної взаємовіддачі
немає, змиріться, жертв йте собою, не
ображайтеся. Я що вас оточ ють ви-
мо ливі ділові партнери, я их с пість
меж є з жорсто істю, нічо о не вдієш,
терпіть, то тривалий іспит долі, що за-
верш ється в інці липня.

РИБИ
Одержимість, щоб стати осподаря-

ми реальності, може штовхн ти вас на
ради альні ро и, спрово є перест -
пити через інтереси партнерів, он -
рентів, знехт вати д м ою ромадсь о-
сті. Не доводьте це пра нення до аб-
с рд . Дійте з оді з вимо ами важ-
ливих для вас людей, насамперед до-
мочадців, іна ше сімейне с дно сяде на
мілин . З бла овірними одне лихо (вже
2 ро и), нині на тлі холод та вперто-
сті проявиться жорсто ість. Одна не
заб вайте, що шлюби вершаться на не-
бесах, і ви отримали ідно о напарни-
а, я ий віддзер алює ваш вн тріш-
ню с тність. А щоб звіра вбити, йо о
варто виманити зі схован и, чи не
та ?..

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (6 — 12 ÷åðâíÿ) 

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

До ва и меш анців столиці, ерівни ів підприємств,
станов, ор анізацій та житлово-е спл атаційних онтор!
У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2010/2011 р. 23 червня -

7 липня 2010 ро в частині Святошинсь о о та Солом’янсь о о районів
(житлові масиви Ми ільсь а та Південна Борща ів а) АК “Київенер о”
проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж від теплома істралей
№ 1, 2 РК “Ми ільсь а Борща ів а”.
У зв’яз з цим з 18.00 22 червня постачання арячої води б де припинено.
Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах проспе тів

Космонавта Комарова (част ово), Леся К рбаса, в лиць Пшеничної, А адемі а
Корольова, проспе т А адемі а Корольова, в лиць Симирен а, Гри оровича-
Барсь о о, Вели ої О р жної, Зодчих, Жмеринсь ої, Героїв Космос , Стро ача.
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:

Святошинсь ом районі — 450-38-93, 452-68-92, 497-60-72;

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

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж Київенер о
не нарахов є обся ів споживання теплової енер ії житловим
ор анізаціям для отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з
меш анцями здійснюють ЖЕКи.

Щодо подальшо о рафі а випроб вань тепломереж Київенер о б де й
надалі інформ вати ЗМІ та житлово-е спл атаційні ор анізації, я і з ідно із
за онодавством зобов’язані повідомляти меш анців про тимчасов відс тність
арячої води.
Додат ов інформацію щодо проведення випроб вальних робіт можна

отримати за телефонами інформаційно-довід ової сл жби АК “Київенер о”
15-88 або 201-58-79.

АК “Київенер о”

Посвідчення оловно о спеціаліста Головно о правління з
питань захист прав споживачів від 11.01.2010 р. №9 на ім’я
Гри орен о Марії Анатоліївни вважати недійсним.

Комісія з припинення (перетворення) ЗАТ “ІНІЦІАТОР”
од ЄДРПОУ: 13694033 в особі Голови Комісії з припинення
(перетворення) Ю. О. Караваєва повідомляє про наст пне:
27 травня 2010 ро За альними зборами а ціонерів товариства б ло

прийнято рішення про припинення за рито о а ціонерно о товариства
“ІНІЦІАТОР” шляхом перетворення товариство з обмеженою відповідальністю
“КОМПАНІЯ “ІНІЦІАТОР”, зв’яз із бажанням а ціонерів змінити
ор анізаційно-правов форм товариства.

Стро заяви вимо редиторів до ЗАТ “ІНІЦІАТОР” встановлено 2 місяці
з момент оп блі вання інформації про припинення спеціалізованом
др ованом засобі масової інформації.

Претензії редиторів до ЗАТ “ІНІЦІАТОР” приймаються письмовій формі
шляхом надсилання на юридичн адрес Товариства: м. Київ, в л.
Са са ансь о о, 36-Б, на ім’я Голови Комісії з припинення (перетворення)
Ю. О. Караваєва.

Голова Комісії з припинення (перетворення) ЗАТ “Ініціатор”
Ю. О. Караваєв
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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.
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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”   
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Ìèêîëà Ìîçãîâèé 
ñï³âàº 30 ðîê³â
Â³í îòðèìóâàâ íàéá³ëüø³ ãîíîðàðè

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Творча діяльність народ-
но о артиста У раїни Ми-
оли Моз ово о не з асає
протя ом десят ів ро ів.
Сво о час він б в най-
оплач ванішим артистом.
На сьо одні онцертн ді-
яльність пан Моз овий за-
інчив. Він очолює Націо-
нальний палац льт ри
"У раїна", я ий хоче роз-
вин ти до європейсь о о
рівня.

Ìèêîëà Ìîçãîâèé ðîäîì ³ç ìà-
ëüîâíè÷îãî ì³ñòà Ñàðí Õìåëü-
íèöüêî¿ îáëàñò³. Ëþáîâ äî ìóçè-
êè, íàðîäíèõ ï³ñåíü ó äèòÿ÷îìó
ñåðö³ ïðîêèíóëèñÿ ðàíî. Ïîïðè
âàæê³ ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè, õëîïåöü
òÿãíóâñÿ äî ïðåêðàñíîãî. Çàê³í-
÷èâ ó÷èëèùå ïî êëàñó áàÿíó.

"Ñâî¿ì âèõîâàííÿì çîáîâ'ÿçà-
íèé øê³ëüíèì ó÷èòåëÿì,— ðîç-
ïîâ³äàº àðòèñò,— ñàìå âîíè çà-

êëàëè áàæàííÿ â÷èòèñÿ, ïðàãíó-
òè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, áóòè êî-
ðèñíèì ñîá³ ³ ëþäÿì".

Ïðîòå áóòè àðòèñòîì ïàí Ìîç-
ãîâèé ³ íå ìð³ÿâ. Ïåðøîþ çäîáóâ
þðèäè÷íó îñâ³òó. Òà âæå ó 1969
ðîö³ îêóïóâàâ "Óêðêîíöåðò" —
ïåðåìîãëà ëþáîâ äî ï³ñí³. Ðîç-
ïî÷èíàâ êàð'ºðó åñòðàäíîãî
ñï³âàêà â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîìó
âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëüíîìó àí-
ñàìáë³ "Áåðêóò", òà âæå ó 1977 ðî-
ö³ áóâ çàïðîøåíèé äî Êè¿âñüêî-
ãî ìþçèê-õîëó.

Äâ³÷³, â 1979 òà 1981 ðîêàõ, â³í
ïîñ³äàâ äðóãå ì³ñöå íà êîíêóðñ³
âèêîíàâö³â ï³ñåíü ñîöêðà¿í â ßë-
ò³. Òà ñëàâà äî íüîãî ïðèéøëà
ñïî÷àòêó ÿê äî êîìïîçèòîðà. Ó
1979 ðîö³ Ñîô³ÿ Ðîòàðó âèêîíà-
ëà éîãî "Ð³äíèé êðàé". Ìèêîëà
Ìîçãîâèé ïåðåõîäèòü äî "Óêð-
êîíöåðòó" ³ ç òîãî ÷àñó âèêîíóº
ò³ëüêè âëàñí³ ï³ñí³: "Ìîÿ ïåðøà
ëþáîâ", "Ìèíàº äåíü", "Äâ³ êà÷å-
ë³".

Ñïî÷àòêó ñï³âàâ ³ç Â²À "Ìàëü-
âè", çãîäîì ç³áðàâ âëàñíèé ãóðò
"Âåðåñåíü". Âèêîíóþ÷è ñîëüíó
àâòîðñüêó ïðîãðàìó, Ìèêîëà

Ìîçãîâèé äåÿêèé ÷àñ áóâ íàé-
îïëà÷óâàí³øèì ñï³âàêîì â Óêðà-
¿í³. "Ì³ñÿ÷íîãî çàðîá³òêó âèñòà-
÷àëî íà êóï³âëþ â³ò÷èçíÿíîãî àâ-
òîìîá³ëÿ",— çãàäóº â³í.

Ó 1991 ðîö³ ïàí Ìîçãîâèé çà-
ê³í÷èâ êîíöåðòíó ä³ÿëüí³ñòü. Çàé-
íÿâñÿ ï³ñåííèìè ôåñòèâàëÿìè
"Ìîðå äðóç³â" ó ßëò³ òà ³ìåí³ Âî-
ëîäèìèðà ²âàñþêà â ×åðí³âöÿõ,
â³äêðèâ ñòóä³þ çâóêîçàïèñó.

"Ùîá íàïèñàòè ìóçèêó, ï³ñíþ,
ïîòð³áíèé ïîøòîâõ, ÿêàñü ïîä³ÿ
â æèòò³,— ä³ëèòüñÿ àòðèñò,— öå
éäå ç ãëèáèíè äóø³, ï³äêð³ïëþº-
òüñÿ áà÷åííÿì, íàâè÷êàìè, ñòè-
êàºòüñÿ ç ÷óòòºâ³ñòþ, êðàñîþ. Öå
îñîáëèâèé ñòàí äóø³, ÿêèé íàäè-
õàº íà òâîð÷³ñòü".

Îñòàíí³õ 5 ðîê³â íàðîäíèé àð-
òèñò Ìèêîëà Ìîçãîâèé î÷îëþº
êîëåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî ïàëàöó
"Óêðà¿íà". "Çà öåé ïåð³îä âäàëî-
ñÿ âèð³øèòè íå ìàëî ïðîáëåìíèõ
ïèòàíü, àäæå áóä³âë³ âæå 40 ðî-
ê³â,— ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê,— ó
ïëàíàõ º ñïðîáóâàòè îáëàäíàòè
îðãàííèé çàë, êàìåðíó ñöåíó. Íå
êàæó âæå ïðî ðåìîíò ï³äñîáíèõ
ïðèì³ùåíü òà ãðèìåðîê"

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç çíà÷íèõ îïà-

ä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +18...+24°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +26...+28°Ñ, âíî÷³ +19...+21°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+16...+24°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé
äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+23°Ñ, âíî÷³ +16...+17°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, öå äåíü Âàñèë³ñêà — ñîëîâ'¿íèé äåíü.

Íà Âàñèë³ñêà íå ñ³ÿëè, íå îðàëè — öåé äåíü ïåðå÷³êóâàëè, ùîá ïî-
ëÿ íå çàñì³òèëèñÿ, âîëîøêè íå âðîäèëèñÿ. Ñèëüí³ ðîñè — äî ðî-
äþ÷îñò³, à ÷àñò³ òóìàíè îá³öÿþòü óðîæàé ãðèá³â.

²ìåíèííèêè: 
Áðàòóì³ëà, Âàñèë³ñê, Âîëîäèìèð, Âèñëàâ, Äìèòðî, ²âàí, Êàðë,

Ôðàíêî
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4 9 5 3

7 5 6 3

1 6 4

7 6 1

8 1 7 4

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.

3 7 2 9 5 6 1 8 4

8 5 9 4 1 3 7 6 2

4 6 1 7 8 2 3 9 5

6 9 5 1 7 8 2 4 3

7 4 8 2 3 9 5 1 6

1 2 3 6 4 5 8 7 9

2 3 4 8 6 7 9 5 1

9 8 6 5 2 1 4 3 7

5 1 7 3 9 4 6 2 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 3 ÷åðâíÿ

Ми ола Моз овий сподівається, що держава не залишить льт р без підтрим и

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Кіно просто неба

Франц зь ий льт рний центр пропон є розпочати літо і 7 червня за-
прош є иян на по аз стріч и відомої жін и-режисера, володар и прес-
тижної франц зь ої премії Сезар Колін Серо "Пре расна зелена" (1996).
Комедія оповідає про Міл , я а потрапляє на наш ч дов зелен Зем-
лю з іншої, більш армонійної і наближеної до природи планети. Т т во-
на знайомиться з до тором Ма сом і йо о родиною і пізнає недолад-
ність нашо о систематизовано о техно ратично о світ . Втім, Міла має
одн ні альн я ість — вона може від лючити людей від системи, і во-
ни стають тими, им є насправді, поводять себе щиро і часом абс рд-
но. Фільм демонстр ватиметься франц зь ою мовою з раїнсь ими
с бтитрами. По аз відб деться дворі Франц зь о о льт рно о цен-
тр (в л. Гончара, 84), вхід вільний.

Театральні прем’єри
4—6 червня о 19.00 в Київсь ом а адемічном театрі "Колесо" (Ан-

дріївсь ий звіз, 8) відб деться від риття др ої "малої" сцени "Камінна
зала" із справжнім аміном. На цій сцені відб деться прем’єра вистави
"Фатальний флірт". В основ постанов и ля ла п'єса "Забав и" австрій-
сь о о драмат р а Арт ра Шніцлера, що на р бежі XІX—XX століть шо-
вав с часни ів і навіть обвин вач вався в пропа анді порно рафії. До

речі, сьо одні проза Шніцлера з спіхом ставиться на театральній сце-
ні в сьом світі й е раніз ється в Голлів ді та ими майстрами, я Стен-
лі К брі ("Із широ о за ритими очима").
5 і 6 червня о 19.00 на сцені Київсь о о м ніципально о а адемічно-

о театр опери та балет для дітей і юнацтва (в л. Межи ірсь а, 2) за
підтрим и Посольства Франції в У раїні відб деться прем’єра омічної
опери Френсіса П лен а "Перси Тіресія". Це запл тана історія охання
між др жиною, я а позбавляється своїх р дей, та чолові ом, я ий на-
родж є за один день соро тисяч соро дев’ять дітей.

Козаць і забави в Пиро ові
5 і 6- о червня на території Націо-

нально о м зею народної архіте т ри
і поб т У раїни в Пиро ові пройде
фестиваль бойово о опа а "Козаць-
і забави". У про рамі — проведення
майстер- ласів майстрами бойово о
опа а, вист п інно о озаць о о те-
атр , дитячі он рси, вистав а-ярма-
ро бджільництва і народних ремесел
і он рс озаць ої пісні. За словами
ор анізаторів, фестиваль відб деться форматі родинно о свята д сі
раїнсь их традицій. Бажаючі змож ть помахати шаблею, постріляти з

л а, взяти часть в он рсах, посл хати жив м зи . Діти матим ть
можливість по ататися на онях, атра ціонах, а всі відвід вачі — спро-
б вати озаць ий ліш.

“Німець ий сад” в Києві
5 червня з 11.00 до 15.00 Посольство Німеччини в У раїні влаштов є День

від ритих дверей (в л. Б. Хмельниць о о, 25). В рам ах заход "Німець ий
сад" можна б де ознайомитися з діяльністю німець их ор анізацій, с ш-
т вати традиційні страви, побавитися в і ри, побачити вист пи німець о о
танцювально о оле тив та вистав німець их ш олярів, а та ож взяти
часть в он рсах. Для часті необхідно попередньо зареєстр ватися за
адресою hosp2@kiew.diplo.de, а при собі мати посвідчення особи.

“Крихіт а” роздаватиме авто рафи в метро
У п’ятницю, 4 червня, о 13.00 холі станції метро "Театральна" соліст а
рт "Крихіт а" Каша Сальцова проведе авто раф-сесію спільно з азе-

тою "Метро. Афіша" і спіл ватиметься з пасажирами столично о метро-
політен . Новий номер безплатної азети "Метро. Афіша", що розповідає
про оловні льт рні події міста, иянам роздаватим ть метро зран .

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, "Хрещати "
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