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Кияни с аржаться на неза онні
бло ючі пристрої

Êè¿â ïðåçåíòóâàâ ñâ³é ëîãîòèï 
Äî ïî÷àòêó ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012 çàëèøèëîñÿ 2 ðîêè

Äâà ðîêè çàëèøèëîñÿ äî ñòàðòó ôóòáîëü-
íîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012, ô³íàëüíà ÷àñ-
òèíà ÿêîãî ïðîéäå â ÷îòèðüîõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè. 2 ÷åðâíÿ íà íàðàä³ ÓªÔÀ öå âæå âè-
ð³øèëè îñòàòî÷íî. Êè¿â ïðèéìàòèìå ô³-
íàëüí³ ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó. Òîæ ñàìå ó ñòî-
ëèö³ áóäå âèçíà÷åíî ïåðåìîæöÿ ³ â³äáó-
äåòüñÿ íàéóðî÷èñò³øà ÷àñòèíà çìàãàíü.

Íà ÷åñòü ïî÷àòêó â³äë³êó ÷àñó á³ëÿ Çî-
ëîòèõ âîð³ò ó÷îðà ïðåçåíòóâàëè ëîãîòèï
Êèºâà ÿê ì³ñòà, ùî ïðèéìàòèìå ô³íàë

÷åìï³îíàòó. Ñèìâîëîì çìàãàíü ó ñòîëèö³
ñòàëî çîáðàæåííÿ ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíè-
êàì Êèºâà. Íà ëîãîòèï³ Êèé, Ùåê, Õîðèâ
³ ¿õíÿ ñåñòðà Ëèá³äü ïëèâóòü ó ÷îâí³ ïî
ð³çíîáàðâí³é õâèë³. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá-
÷åíêà, òàêèé âèá³ð çðîáëåíî íåâèïàäêîâî,
àäæå ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêàì óæå äàâíî º
ñèìâîëîì Êèºâà äëÿ áàãàòüîõ òóðèñò³â.
Îêð³ì òîãî, ó 2012 ðîö³ ïàì’ÿòíèêó âè-
ïîâíèòüñÿ 30 ðîê³â.

Òàêîæ, îêð³ì ïðåçåíòàö³¿ ôóòáîëüíîãî
ëîãîòèïó Êèºâà, íà ñõèë³ Çîëîòèõ âîð³ò
âèñàäèëè êâ³òêîâó êëóìáó ó âèãëÿä³ îô³-
ö³éíîãî ëîãîòèïó ªâðî-2012. “Ìè í³÷îãî
òóò íå âèãàäóâàëè, àäæå ëîãîòèï óæå áó-
ëî ðîçðîáëåíî. Íàøå çàâäàííÿ — ìàêñè-
ìàëüíî òî÷íî â³äòâîðèòè êîëîðèñòèêó
êâ³òàìè. Ìè âèêîðèñòàëè 5,7 òèñÿ÷³ êâ³-
òîê á³ëüø ÿê äåñÿòè ñîðò³â. Ùîïðàâäà,
÷îðíèé êîë³ð â³äòâîðèëè âóã³ëëÿì, à á³-
ëèé — ìàðìóðîâîþ êðèõòîþ”,— ðîçïîâ³-
ëà ëàíäøàôòíèé äèçàéíåð ÊÏ ÓÇÍ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Âàëåð³ÿ Ñåìåíîâà.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, êëóìáà, çà íàëåæíîãî äî-
ãëÿäó, êâ³òóâàòèìå äî ïåðøèõ çàìîðîçê³â.
Îáëàøòóâàííÿ ¿¿ îá³éøëîñÿ ïðèáëèçíî â
50 òèñÿ÷ ãðí.

Ïîðÿä íà ñõèë³ çãîäîì ìîæå ç’ÿâèòèñÿ
êâ³òêîâå çîáðàæåííÿ çàñíîâíèê³â Êèºâà, à
òàêîæ åëåêòðîííå ãîäèííèêîâå òàáëî, ùî
â³äðàõîâóâàòèìå ÷àñ äî ñòàðòó ÷åìï³îíàòó.
“Óñ³, õòî ïîáà÷èòü öå, îäðàçó çðîçóì³þòü,
ùî Êè¿â — ñòîëèöÿ ºâðîïåéñüêîãî ôóòáî-
ëó”,— âïåâíåíèé Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ç íèì àáñîëþòíî çãîäåí â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Áîðèñ Êîëåñí³êîâ, ÿêèé òåæ çàâ³-

òàâ íà â÷îðàøí³é çàõ³ä. “Ñïðàâåäëèâî, ùî
Êè¿â, ÿêèé äàâ ªâðîï³ äâîõ âîëîäàð³â çî-
ëîòîãî ì’ÿ÷à — Áëîõ³íà òà Øåâ÷åíêà,
ïðèéìàòèìå çìàãàííÿ òàêîãî ð³âíÿ. Äâà
ðîêè äî ÷åìï³îíàòó íå òàê ³ áàãàòî. Òîìó
âñ³ çóñèëëÿ âëàäè ³ íà äåðæàâíîìó, ³ íà
ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³,
ùîá ã³äíî éîãî ïðîâåñòè. Ñüîãîäí³ íåìàº
ñóìí³â³â, ùî Êèºâó âñå âäàñòüñÿ”,— âïåâ-
íåíèé ïàí Êîëåñí³êîâ.

Â³äêðèòòÿ êâ³òêîâîãî ëîãîòèïó — ùàñ-
ëèâà ìèòü ó áåçïåðåðâíîìó ñêëàäíîìó ïðî-
öåñ³ ï³äãîòîâêè ñòîëèö³ äî ªâðî-2012. Òèì
÷àñîì ïîâíèì õîäîì òðèâàþòü ðîáîòè íà
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêîìó”, íàáëèæàºòüñÿ äî
çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ Ìîñêîâñüêî¿
ïëîù³, ãîòóþòü àåðîïîðòè “Áîðèñï³ëü” òà
“Æóëÿíè”, çâîäÿòü 18 ãîòåë³â ³ ðîçïî÷àòî
áóä³âíèöòâî ïàðê³íã³â.

Äî ñëîâà, êâ³òêîâèé ëîãîòèï íà ñõèë³
Çîëîòèõ âîð³ò áóëî âèãîòîâëåíî ùå ìè-
íóëî¿ ï’ÿòíèö³, ïðîòå çà âèõ³äí³ íåàäåê-
âàòí³ â³äâ³äóâà÷³ ïîâí³ñòþ çíèùèëè êîíñ-
òðóêö³þ. Îðãàí³çàòîðè êâ³òêîâî¿ êîìïîçè-
ö³¿ ïðîñÿòü êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ñòðèìó-
âàòè åìîö³¿
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Столичний ло отип ЄВРО-2012 ма симально відображає "ф тбольн д ш " Києва
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Кий, Ще , Хорив і їхня сестра Либідь відтепер матим ть безпосеред-
нє відношення до ф тбол . Від чора їхнє зображення — офіційний
ло отип Києва я міста, що прийматиме фінальн частин Євро-
2012. Презент вали йо о біля Золотих воріт. Там же висадили віт-
ов л мб ви ляді ло отип чемпіонат . Композиція протримаєть-
ся до морозів, я що на неї не зазіхатим ть відвід вачі. Водночас
старт вав офіційний відлі час . До зма ань залишилося рівно 2 ро-
и. Місто от є стадіон, аеропорти, розв'яз и і пар ін и. Віце-прем'-
єр-міністр Колесні ов певнений, що столиці все вдасться.
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Êè¿â ³ Ìîñêâà çì³öíÿòü 
ñï³âïðàöþ

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàïðîñèâ ó ãîñò³ äî Êèºâà ñâîãî ìîñêîâ-
ñüêîãî êîëåãó Þð³ÿ Ëóæêîâà. “Ó êîíòåêñò³
çì³öíåííÿ äðóæí³õ â³äíîñèí ì³æ ì³ñòàìè-
ïîáðàòèìàìè öåé â³çèò º âàæëèâèì äëÿ
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³”,— íàãîëîñèâ ìåð Êè-
ºâà. Çóñòð³÷ äàñòü çìîãó îáãîâîðèòè ðåàë³-
çàö³þ íîâèõ ïðîãðàì ñï³âïðàö³ ì³æ Ìîñ-
êâîþ òà óêðà¿íñüêîþ ñòîëèöåþ. Ï³ä ÷àñ ïå-
ðåáóâàííÿ ìîñêîâñüêîãî ìåðà ïëàíóþòü
ðîçãëÿíóòè ïðîãðàìó çàõîä³â ³ç îáì³íó äî-
ñâ³äîì ì³æ ì³ñòàìè, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîç-
âèòîê äâîõ ì³ñò ó íàéáëèæ÷³ ðîêè. Â³çèò
ìåðà Ìîñêâè ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó ñï³ëü-
íèõ ñòðàòåã³÷íèõ ïåðñïåêòèâ ñï³âïðàö³, ÿê³
áóäóòü âèã³äíèìè äëÿ îáîõ ñòîëèöü. Íàðà-
ç³ äàòà ïðè¿çäó Þð³ÿ Ëóæêîâà äî Êèºâà
óòî÷íþºòüñÿ

Ð³÷íèé òðàìâàé÷èê 
çì³íèòü ãðàô³ê

Ç íàñòóïíîãî òèæíÿ, 14—20 ÷åðâíÿ,
Äí³ïðîì ïî÷íå êóðñóâàòè ìóí³öèïàëüíèé
ð³÷êîâèé òðàìâàé÷èê. Äî òðüîõ ñòàíö³é,
ùî ïðàöþâàëè ìèíóëîãî ðîêó,— “Ïî÷òî-
âà ïëîùà”, “Îáîëîíñüêà íàáåðåæíà” òà
“Áåðåçíÿêè” äîäàäóòüñÿ ùå äâ³ íîâèõ
ñòàíö³¿. Òåïåð êàòåð ïðè÷àëþâàòèìå òàêîæ
íà ñòàíö³ÿõ “Íàâîäíèöüêèé ïàðê” òà
“Ã³äðîïàðê”. Â îñòàííüîìó òðàìâàé÷èê
çóïèíÿòèìåòüñÿ íåïîäàë³ê äèòÿ÷îãî ïëÿ-
æó. Á³ëÿ Ïàðêó Ñëàâè çóïèíêó îáëàäíà-
þòü ó íàéáëèæ÷³ äí³. Çì³í çàçíàº ³ ðîç-
êëàä ðóõó, ïðî ùî äåòàëüíî ìîæíà ä³çíà-
òèñÿ íà ñàìèõ ñòàíö³ÿõ. Âàðò³ñòü ïî¿çäêè
òðàìâàé÷èêîì öüîãî ðîêó çðîñëà äî 20
ãðí. Ïåíñ³îíåð³â òà ä³òåé îá³öÿþòü ïåðå-
âîçèòè áåçïëàòíî. Íà òðàìâàé÷èêó ïðàöþ-
âàòèìå áàð ³ áóôåò

Îáåðåæí³ñòü íà âîä³ 
ðÿòóº æèòòÿ

Ñòîëè÷íå óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ ïðîñèòü êè-
ÿí ïðàâèëüíî îáèðàòè ì³ñöÿ äëÿ êóïàííÿ
òà äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë áåçïåêè íà âîä³.
Çà äàíèìè ðÿòóâàëüíèê³â, ëèøå ç 1 òðàâíÿ
íà ñòîëè÷íèõ âîäîéìàõ òðàïèëîñÿ 16 íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà âîä³, â ðåçóëüòàò³
ÿêèõ 11 ëþäåé ïîòîíóëè, 5 îñ³á âäàëîñÿ
âðÿòóâàòè. Ïðîòå êóïàëüíèé ñåçîí íàáè-
ðàº îáåðò³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñò³øàþòü ³
íåùàñí³ âèïàäêè. Òàê, ëèøå çà ïîíåä³ëîê
âîäà çàáðàëà æèòòÿ òðüîõ êèÿí. Ó ðàéîí³
Òðóõàíîâîãî îñòðîâà ç âîäè âèòÿãíóëè
ìåðòâå ò³ëî 60-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà. Çà ïîïå-
ðåäí³ìè äàíèìè, éîìó ñòàëî çëå ó âîä³ ³ â³í
ïîòîíóâ. Ó Ã³äðîïàðêó âèÿâèëè ïîòîïåëü-
íèöþ 43—46 ðîê³â. 30-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê óòî-
ïèâñÿ â Êîí÷³-Çàñï³. Éîãî ò³ëî øóêàþòü ³
äîñ³. Ïîùàñòèëî ÷îëîâ³êó, ÿêèé âèð³øèâ
ñêóïàòèñÿ íà Íîâîá³ëè÷àõ, äîáðÿ÷å õèëü-
íóâøè ñïèðòíîãî ïåðåä öèì. Éîãî âèòÿã-
ëè ç âîäè íåïðèòîìíèì, àëå æèâèì

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ãîëîñ³¿âñüê³ ñòóäåíòè 
ïåðåìîãëè íà ôóòáîëüíîìó
÷åìï³îíàò³

Ó÷îðà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ â ïðèì³-
ùåíí³ ÌÀÓÏ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå íàãîðî-
äæåííÿ çá³ðíî¿ êîìàíäè àêàäåì³¿, ÿêà ïî-
ñ³ëà ïåðøå ì³ñöå íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç
ôóòáîëó ñåðåä âèø³â. Ô³íàë òóðí³ðó ïðî-
õîäèâ ó ×åðí³âöÿõ ³ç 1 äî 5 ÷åðâíÿ. Çà êó-
áîê çìàãàëîñÿ ø³ñòü êðàùèõ êîìàíä êðà-
¿íè. Ïðèâ³òàòè ìàóï³âö³â-ôóòáîë³ñò³â ïðèé-
øëè ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè àêàäåì³¿ Ãåîð-
ã³é Ùîê³í, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Åëü-
áðóñ Òàäåºâ, íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñåðã³é Á³ëåöü-
êèé òà Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ãîëîâà.
“Íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî, ùî íàø³ ñòóäåí-
òè ùå é íàéêðàù³ ñïîðòñìåíè. Ñïîðò — öå
íå ëèøå çäîðîâ’ÿ, à é äèñöèïë³íà, ñèëà âî-
ë³ òà ïðàãíåííÿ äîñÿãàòè ðåçóëüòàò³â. Ïî-
ºäíàííÿ áàæàííÿ é ³íòåëåêòó áàãàòî ÷îãî
äàñòü íå ëèøå ìîëîä³, à é êðà¿í³ çàãàëîì”,—
óïåâíåíèé Ñåðã³é Ñàäîâîé

Îõìàòäèò ïðèäáàº äðóãå
ñåðöå
“Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè”
ïåðåäàâ ë³êàðí³ 
420 òèñÿ÷ ãðèâåíü

ББ ЛЛ АА ГГ ОО ДД ІІ ЙЙ НН ІІ СС ТТ ЬЬ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Зібрані рам ах бла одійно о
ле оатлетично о “Пробі під
аштанами” ошти вчора ор ані-
затори передали Охматдит .
Гроші під ть на с часне облад-
нання для Центр дитячої ар-
діоло ії та ардіохір р ії. Пер-
ший в У раїні апарат “шт чне
серце” допоможе навіть при
найтяжчих операціях врят вати
безнадійно хворих малю ів.
Традиційн бла одійн а цію,
попри фінансові тр днощі, пла-
н ють ор аніз вати і в наст пно-
м році.

Â³ñ³ìíàäöÿòèé áëàãîä³éíèé ëåãêîàòëå-
òè÷íèé “Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè”, ÿêèé â³ä-
áóâñÿ â Äåíü Êèºâà, ç³áðàâ ðåêîðäíó ê³ëü-
ê³ñòü ó÷àñíèê³â. Ïîïåðåäíüî ïåðåäáà÷àëî-
ñÿ, ùî â çìàãàííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü ïîíàä
10 òèñÿ÷ á³ãóí³â. Íàñïðàâä³ æ ¿õ âèÿâèëî-
ñÿ 15 100.

“Çàâäÿêè çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â íàì
âäàëîñÿ ç³áðàòè ÷èìàëó ñóìó — 420 òèñÿ÷
ãðèâåíü,— ïîâ³äîìèëà îðãàí³çàòîðêà çàõî-
äó ²ðèíà Êóçíºöîâà. — Óñ³ êîøòè òðàäè-
ö³éíî ïåðåäàºìî äî Îõìàòäèòó. Çàãàëîì â³ä
ïî÷àòêó ïåðøî¿ àêö³¿ áóëî ç³áðàíî ³ ïåðå-

äàíî äî äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ïîíàä 1 ì³ëüéîí
ãðèâåíü”.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³
ñïîðòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ, òàêî¿
ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â íå î÷³êóâàâ í³õòî.
“Àäæå ñâîãî ÷àñó â ïðîá³ãó áðàëè ó÷àñòü
óñüîãî 150 ëåãêîàòëåò³â, — ñêàçàâ â³í. —
Íèí³ ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà â ñòî ðàç³â. Ïðè
öüîìó íàéìåíøîìó ó÷àñíèêó íà äåíü çìà-
ãàíü âèïîâíèâñÿ ì³ñÿöü, à íàéñòàðøîìó
ïîíàä 60 ðîê³â”.

Ïàí Ô³ë³ïïîâ äîäàâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà
ïîñòàðàºòüñÿ ñóòòºâî äîïîìîãòè îðãàí³çà-
òîðàì çàõîäó. Çîêðåìà ô³íàíñîâî. Îêð³ì
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà îõîðîíè ïðàâîïî-
ðÿäêó, íàäàë³ áóäå â³äíîâëåíî òðàäèö³þ çà-
áåçïå÷åííÿ ó÷àñíèê³â ôóòáîëêàìè.

“Òàêîæ ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ çàïðîâàäæåííÿ

ïðÿìî¿ òðàíñëÿö³¿ çìàãàíü, ùîá ÿêíàé-
á³ëüøå óêðà¿íö³â ñòàëè ñâ³äêàìè ö³êàâî¿
ïîä³¿, — ñêàçàâ â³í. — Ïåðåêîíàíèé, ùî
òàêó áëàãîä³éíó àêö³þ çàïî÷àòêóþòü ³ â
ðåã³îíàõ”.

²ðèíà Êóçíºöîâà ïåðåäàëà ç³áðàíó ñóìó
ó âèãëÿä³ ÷åêà äèðåêòîðó Íàóêîâî-ïðàê-
òè÷íîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó äèòÿ÷î¿ êàðä³î-
ëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿ ²ëë³ ªìöþ.

“Òàê³ çàõîäè ïîòð³áí³ âñ³ì, — ââàæàº â³í.
— Äîïîìîãó íàì îðãàí³çàòîðè ïðîá³ãó íà-
äàþòü íåîö³íåííó. Àäæå çàâäÿêè ¿ì âäàº-
òüñÿ ðÿòóâàòè ìàëåíüê³ æèòòÿ”.

Ïàí ªìåöü ïîâ³äîìèâ, ùî íà ç³áðàí³
êîøòè âäàñòüñÿ ïðèäáàòè ïåðøèé â Óêðà-
¿í³ àïàðàò “øòó÷íå ñåðöå”. Â³í äîïîìîæå
ìàëåíüêèì ïàö³ºíòàì íàâ³òü ï³ä ÷àñ íàé-
òÿæ÷èõ îïåðàö³é, êîëè ñåðöå ìàëþêà íå
ìîæå âïîðàòèñÿ ç íåäóãîþ

Ì³ñòî âøàíóâàëî ²âàíà
Êîæåäóáà
Âèäàòíîìó óêðà¿íñüêîìó 
ëüîò÷èêó âèïîâíèëîñÿ á 90

НН ІІ ХХ ТТ ОО   НН ЕЕ   ЗЗ АА ББ УУ ТТ ИИ ЙЙ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора біля пам'ятни а льотчи ові Іван Кожед б ,
що лише місяць том від рили столичном Пар-

партизансь ої слави, відзначали 90-т річницю
дня народження тричі Героя Радянсь о о Союз .
Повітряний ас ро и Вели ої Вітчизняної збив 62
фашистсь их літа и. З адати йо о подви и з ві-
тами прийшли ветерани, я і особисто знали піло-
та. Завітав на рочистості й заст пни олови
КМДА Віталій Ж равсь ий.

Ó÷îðà â Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³. Âå-
òåðàíè, ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, çâè÷àéí³ êèÿíè
ïðèéøëè ç êâ³òàìè äî ïàì’ÿòíèêà ²âàíîâ³ Êîæåäóáó. 8 ÷åðâíÿ ãðî-
ç³ í³ìåöüêî¿ àâ³àö³¿ âèïîâíèëîñÿ á 90 ðîê³â.

“Â³í áóâ ëþäèíîþ ³ á³éöåì óí³êàëüíîãî äóõó. Öå íàéêðàùèé
âç³ðåöü äëÿ ëüîò÷èê³â áàãàòüîõ ïîêîë³íü. Ç æîâòíÿ 1943-ãî Êî-
æåäóá ãðîìèâ óñëàâëåíèõ í³ìåöüêèõ àñ³â. Ò³ëüêè-íî â íåá³ ç’ÿâ-
ëÿëàñÿ éîãî áðèãàäà, äèíàì³êà ïîëüîò³â ôàøèñòñüêî¿ àâ³àö³¿ ð³ç-
êî ïàäàëà”,— ðîçïîâ³â ïðîôåñîð êàôåäðè ïîâ³òðÿíèõ ñèë Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî Êðþêîâ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî,
ð³÷íèöþ äíÿ íàðîäæåííÿ ñëàâåòíîãî óêðà¿íöÿ ñâÿòêóþòü óïåð-
øå ³ çà â³äïîâ³äíèì óêàçîì Ïðåçèäåíòà. “Îñòàíí³ìè ðîêàìè
³ì’ÿ ²âàíà Êîæåäóáà áóëî äåùî çàáóòî, ³ äóæå íåñïðàâåäëèâî.
Àäæå öå ñïðàâä³ íåïåðåñ³÷íà îñîáèñò³ñòü, ñïðàâæí³é ãåðîé,
ÿêèé â³äâàæíî îáîðîíÿâ íàøó êðà¿íó ³ ñâîáîäó. Êîæåäóá áðàâ
ó÷àñòü ³ â áîÿõ çà Êè¿â. Äî 25 ðîê³â â³í ñòàâ òðè÷³ Ãåðîºì Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó. Ïðî òàêó ëþäèíó ñë³ä çíàòè ³ ïàì’ÿòàòè, îñî-
áëèâî ìîëîä³. Íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ ïîòð³áíî âèõîâóâàòè íà
éîãî ïðèêëàä³”, — ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Ïðèñóòí³ íà çàõîä³ ó÷àñíèêè â³éíè ïîäÿêóâàëè çà äîñòîéíå âøà-
íóâàííÿ ãåðîÿ. “²âàí Êîæåäóá ã³äíèé òàêîãî ñâÿòà. Íàø³ á³éö³ òà
ëüîò÷èêè âèÿâèëè íåéìîâ³ðíèé ãåðî¿çì â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ.
Áëèçüêî 500 ï³ëîò³â ñïðÿìóâàëè ñâî¿ ïàëàþ÷³ ë³òàêè íà åñêàäðè-
ëü¿ âîðîæèõ â³éñüê, ùå 600 òàðàíèëè âîðîæ³ åê³ïàæ³ ïðîñòî ó ïî-
â³òð³”,— ïîä³ëèâñÿ ñïîãàäàìè ãåíåðàë-ìàéîð àâ³àö³¿, Ãåðîé Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó ²âàí Ñåë³âàíîâ.

Ó÷àñíèêè çàõîäó òàêîæ ïîêëàëè êâ³òè íà ìîãèëó Íåâ³äîìîãî
ñîëäàòà ³ âøàíóâàëè çàãèáëèõ õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ
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Ñòîëè÷í³ 
äîðîãè 
ïîòðåáóþòü
êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó
Â³ä êèÿí íàä³éøëî 
ìàéæå 1000 ñêàðã

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом місяця до Сл жби допо-
мо и мера иянам (15-51) з при-
вод невідремонтованих дорі за-
телефон вав 841 меш анець сто-
лиці. На жаль, ом нальни и по и
що відреа вали на половин три-
вожних си налів. Найбільше по-
ш оджених ма істралей Соло-
м'янсь ом , Святошинсь ом ,
Шевчен івсь ом районах. О рім
цьо о, ородяни с аржаться й на
неосвітлені в лиці, санітарний
стан шляхопроводів, нанесення
дорожньої розміт и. Темні ма іс-
тралі вночі по и що в Подільсь о-
м , Голосіївсь ом , Дніпровсь ом
районах.

Ìèíóëà çèìà çàâäàëà ì³ñòó ÷èìàëî¿ øêî-
äè. Îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè çåëåí³ çîíè òà
ïðî¿æäæà ÷àñòèíà. Ë³êâ³äîâóâàòè íàñë³äêè
ñêëàäíî¿ õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó êîìóíàëüíè-
êàì äîâîäèòüñÿ é äîñ³. Ì³æ òèì ôàõ³âö³
âñòèãàþòü âèêîíóâàòè é ïîòî÷í³ çàâäàííÿ.
Îäíàê ÿì ³ âèáî¿í íà äîðîãàõ ÷èìàëî.

Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, ç ïåðøîãî òðàâíÿ äî
ïåðøîãî ÷åðâíÿ, äî call-öåíòðó íàä³éøëà
841 ñêàðãà ùîäî íåçàäîâ³ëüíî¿ ðîáîòè
ì³ñüêèõ äîðîæí³õ ñëóæá. Ïðî öå “Õðåùà-
òèê” ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê Ñëóæáè äîïî-
ìîãè ìåðà êèÿíàì (15-51) Íàòàë³ÿ Äàíü-
êî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàéá³ëüøå íåâäîâîëåí³
ìåøêàíö³ ñòîëèö³ íåâ³äðåìîíòîâàíîþ
ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ òà òðîòóàðàìè.

“Òîìó íàéá³ëüøå äçâ³íê³â ñòîñóºòüñÿ ñà-
ìå ïîøêîäæåíèõ ìàã³ñòðàëåé,— çàçíà÷è-
ëà âîíà.— Íà æàëü, àâòîäîð³âö³ ïîêè ùî
âñòèãëè â³äðåàãóâàòè ëèøå íà á³ëüø í³æ
ïîëîâèíó ñèãíàë³â”. Ïàí³ Äàíüêî ðîçïî-
â³ëà, ùî ãîðîäÿí òóðáóº é ñòàí äîðîæíüî¿
ðîçì³òêè â áàãàòüîõ ì³ñöÿõ. À ùå — íåçà-
äîâ³ëüíå îñâ³òëåííÿ ìàã³ñòðàëåé â í³÷íèé
÷àñ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â ñòîëèö³ ùå ÷èìàëî
òåìíèõ êóòê³â òà âåëèêà ê³ëüê³ñòü âèáî¿í
íà äîðîãàõ.

“Çíà÷íî ìåíøå ñêàðã íàä³éøëî äî call-
öåíòðó ùîäî ñàí³òàðíîãî ñòàíó øëÿõ³â,
ìîñò³â ³ øëÿõîïðîâîä³â,— êàæå Íàòàë³ÿ
Äàíüêî.— Öå æ ñòîñóºòüñÿ ³ âñòàíîâëåí-
íÿ ñèãíàëüíèõ ñòîâï÷èê³â, áàð’ºðíîãî îãî-
ðîäæåííÿ, ï³äçåìíèõ òà íàçåìíèõ ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîä³â”. Âîíà äîäàëà, ùî ñòî-
ëè÷íèì äîðîæí³ì ñëóæáàì âäàëîñÿ ë³êâ³-
äóâàòè ïîíàä 60 â³äñîòê³â ïðîáëåìíèõ ïè-
òàíü, ùîäî ÿêèõ çâåðíóëèñÿ êèÿíè.

Ó call-öåíòð³ “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè,
ùî çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿìè êèÿí, íà ñüî-
ãîäí³ íåçààñôàëüòîâàíèìè çàëèøàºòüñÿ
113 ìàã³ñòðàëåé. Íàéá³ëüøå ïîøêîäæåíèõ
äîð³ã ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîíàõ — ïî 26, ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó — 15, Äåñíÿíñüêîìó — 13, Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó — 11. Çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ ïðîñ-
ïåêòó Ïàëëàä³íà, âóëèö³ Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ,
áóëüâàð³â Ëåïñå òà Áèêîâà, âóëèö³ Êàìå-
íÿð³â, Ñòîëè÷íîãî øîñå, ïðîâóëêó Âîëãî-
Äîíñüêîãî.

² äîñ³ â³äñóòíº îñâ³òëåííÿ íà âóëèöÿõ
Ïîæàðñüêîãî òà Áóä³âåëüíèê³â (Äí³ïðîâ-
ñüêèé), âóëèöÿõ Ñâ³òëèöüêîãî ³ ×åðâîíî-
ï³ëüñüê³é (Ïîä³ëüñüêèé), Áàóìàíà, Êîïåð-
íèêà (Øåâ÷åíê³âñüêèé), Êàùåíêà, Ãîðü-
êîãî â³ä áóä. ¹ 140-180 (Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîí)
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Äâ³ð ïåðåãîðîäèëè
øëàãáàóìîì
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà íåçàêîíí³ áëîêóþ÷³ ïðèñòðî¿

“Äî íàøîãî äâîðó íå ìî-
æåìî ä³ñòàòèñÿ í³ ìè, í³ òèì
ïà÷å ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè”,— ç
òàêèì ëèñòîì çâåðíóëèñÿ äî
ðåäàêö³¿ “Õðåùàòèêà” ìåø-
êàíö³ áóäèíêó 49/51, ùî íà
âóëèö³ Æèëÿíñüê³é ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³. ßê âèÿâè-
ëîñÿ, ãðóïà ñóñ³ä³â âèð³øèëà
îáëàøòóâàòè ó äâîð³ âëàñíó
àâòîñòîÿíêó. Äåõòî çìîíòó-
âàâ ñîá³ ïî ê³ëüêà àâòîáëîê³-
ðàòîð³â, ïîïðè òå, ùî ñòàâè-
òè ìàøèíè ó äâîð³ ìàþòü
ïðàâî âñ³ ìåøêàíö³.

“Àïîãåþ ñèòóàö³ÿ íàáóëà ó
òðàâí³. Íà â’¿çä³ ó äâ³ð çìîí-
òóâàëè øëàãáàóì”,— ïîÿñ-
íþþòü ëþäè. Îñîáëèâî çà-
íåïîêîºí³ ë³òí³ ìåøêàíö³.
Äî êâàðòèð òåïåð íå ìîæóòü
ä³ñòàòèñÿ ìåäèêè òà ðÿòó-
âàëüíèêè. Íåâäîâîëåí³ òà-
êîæ é ³íø³ àâòîìîá³ë³ñòè —

ñâî¿ ìàøèíè âîíè çìóøåí³
ïàðêóâàòè â ñóñ³äí³õ äâîðàõ.
Êèÿíè ïðîñÿòü çíåñòè âñ³
ïðèñòðî¿.

Ðîç’ÿñíèòè ïðàâà ëþäåé
“Õðåùàòèê” ïîïðîñèâ ó êâà-
ë³ô³êîâàíèõ þðèñò³â.

“Ìåøêàíöÿì âàðòî çâåð-
íóòèñÿ ç çàÿâàìè òà ñêàðãà-
ìè äî ÆÅÊó, ðàéîííîãî
óïðàâë³ííÿ àðõ³òåêòóðè òà ì³-
ë³ö³¿. Ïîòð³áíî îñòàòî÷íî
ç’ÿñóâàòè, ÷è áðàëè äîçâîëè
íà ö³ êîíñòðóêö³¿. ßêùî í³ —
âèìàãàòè ÷åðåç ñóä ¿õ çíåñåí-
íÿ. Íà æàëü, îäíîçíà÷íî ïè-
òàííÿ äîñòóïó äî ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿ â çàêîíîäàâ-
ñòâ³ íå ïðîïèñàíî. Òîìó äå-
ÿê³ æèòåë³ öèì êîðèñòóþòü-
ñÿ. Îäíàê ñàìîâ³ëüíî çíîñè-
òè íå ðåêîìåíäóºìî. Öå ìî-
æå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïîøêî-
äæåííÿ îñîáèñòî¿ âëàñíî-

ñò³”,— ïðîêîíñóëüòóâàâ äè-
ðåêòîð êîìïàí³¿ “Àðãóìåíò
Êîíñàëòèíã” Àíäð³é Ñîäîëü.

Çà éîãî ñëîâàìè, âèð³øè-
òè ñèòóàö³þ ìîæëèâî ïðè
ñòâîðåíí³ îá’ºäíàíü ñï³â-

âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â. Òîä³ íà çàãàëüíèõ
çáîðàõ ìåøêàíö³ áóäèíêó
çìîæóòü ÷³òêî çàêð³ïèòè òå-
ðèòîð³þ çà êîæíîþ êâàðòè-
ðîþ

Ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ
âèêîíàâöÿ çàïîâ³òó
“õðàíèòåëÿ ìàéíà”
Íà ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ íàøèõ ÷èòà÷³â ùîäî äåÿêèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ íîðì ãàçåòà “Õðåùàòèê” äàº ðîç’ÿñíåííÿ
êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàâíèê³â

Ç êîíöåïö³¿ ãëàâè 88 Öèâ³ëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (äàë³ — ÖÊ) âèïëèâàº,
ùî âèêîíàâåöü çàïîâ³òó ââàæàºòüñÿ îáî-
â’ÿçêîâèì ñóá’ºêòîì ñïàäêîâèõ ïðàâî-
â³äíîñèí ó ðàç³ óñïàäêóâàííÿ çà çàïîâ³-
òîì, îñê³ëüêè éîãî ìîæå: ïðèçíà÷èòè çà-
ïîâ³äà÷, îáðàòè ñïàäêîºìö³, ïðèçíà÷è-
òè ñóä àáî íîòàð³óñ. Àëå íåìîæëèâî çî-
áîâ’ÿçàòè ñïàäêîºìö³â îáèðàòè âèêîíàâ-
öÿ çàïîâ³òó, ÿêùî éîãî íå ïðèçíà÷åíî
ñïàäêîäàâöåì. Þðèäè÷íà ïðàêòèêà çíàº
áàãàòî âèïàäê³â âèêîíàâö³â çàïîâ³ò³â áåç
ó÷àñò³ ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ âèêîíàâöÿ çà-
ïîâ³òó.

Çàãàëüíèé àíàë³ç ñïàäêîâèõ ïðàâîâ³ä-
íîñèí òà çì³ñòó ãëàâè 88 ÖÊ äàº ï³äñòà-
âè ââàæàòè, ùî âèêîíàâåöü çàïîâ³òó ïðè-
çíà÷àºòüñÿ â òàêèõ âèïàäêàõ:

— çà âîëåâèÿâëåííÿì çàö³êàâëåíèõ îñ³á
³ â ðàç³ ïîòðåáè — íîòàð³óñîì. Ïðèçíà-
÷åííÿ âèêîíàâöÿ çàïîâ³òó ñóäîì — öå íà-
ñë³äîê â³äñóòíîñò³ âîëåâèÿâëåííÿ òà çãî-
äè ñïàäêîºìö³â, àëå ïîâèííà áóòè îá’ºê-
òèâíà ïðè÷èíà äëÿ ïðèçíà÷åííÿ âèêî-
íàâöÿ çàïîâ³òó;

— â ðàç³ çàçíà÷åííÿ ó çàïîâ³ò³ óìîâ, âè-
êîíàòè ÿê³ íåìîæëèâî áåç ó÷àñò³ áåçñòî-
ðîííüî¿ îñîáè ³ êîëè öå äîö³ëüíî, ç îã-
ëÿäó íà ñòîñóíêè ó ñ³ì’¿, ðîäèí³ òà ³í.;

— ó÷àñòü âèêîíàâöÿ çàïîâ³òó ìàº çó-
ìîâëþâàòè äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ âèêîíàííÿ
âîë³ çàïîâ³äà÷à.

Êîëè çàïîâ³ò ñêëàäåíî ïîäðóææÿì, ó
ðàç³ ñìåðò³ îäíîãî ç íèõ ìîæíà ââàæàòè,
ùî äðóãèé ç ïîäðóææÿ º âèêîíàâöåì
óìîâ çàïîâ³òó ùîäî ³íòåðåñ³â òîãî, õòî
ïîìåð ïåðøèì, àáî ïîäðóææÿ ìîæå âêà-
çàòè â çàïîâ³ò³ îñîáó, íà ÿêó ïîêëàñòè
ôóíêö³þ âèêîíàâöÿ çàïîâ³òó.

Ââàæàºìî, ùî â ðàç³ ïðèçíà÷åííÿ âè-
êîíàâöÿ çàïîâ³òó çàïîâ³äà÷åì öþ îáñòà-
âèíó ïîòð³áíî çàçíà÷àòè ó ñâ³äîöòâ³ ïðî
ïðàâî íà ñïàäùèíó.

Ñòàòòÿ 1287 ÖÊ Óêðà¿íè ðåãëàìåíòóº
ïðîöåäóðó ïðèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ çà-
ïîâ³òó ç ³í³ö³àòèâè ñïàäêîºìö³â. Çàãàëîì
ó ö³é íîðì³ ñåðåä ñóá’ºêò³â, ÿê³ âïëèâà-
þòü íà ïðèçíà÷åííÿ àáî óñóíåííÿ â³ä
âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâöÿ çà-
ïîâ³òó, çàçíà÷åíî ëèøå ñïàäêîºìö³â.
Ìîæå ñêëàñòèñÿ âðàæåííÿ, ùî íèìè º
ò³ëüêè ñïàäêîºìö³ çà çàïîâ³òîì òà â
îêðåìèõ âèïàäêàõ çà çàêîíîì, àëå äëÿ
òàêîãî âèñíîâêó íåìàº ï³äñòàâ. Òîìó
ââàæàºòüñÿ, ùî ñïàäêîºìö³ çà ïðàâîì íà
îáîâ’ÿçêîâó ÷àñòêó òàêîæ ìàþòü áðàòè
ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ ïðèçíà÷åííÿ âèêîíàâ-
öÿ çàïîâ³òó, îñê³ëüêè ¿õí³ ïðàâà çàëå-

æàòü â³ä êîìïåòåíòíèõ ä³é âèêîíàâöÿ çà-
ïîâ³òó.

Ðîçãëÿíóò³ âèùå âèïàäêè ïðî ïðèçíà-
÷åííÿ âèêîíàâöÿ çàïîâ³òó çàïîâ³äà÷åì, ñà-
ìèìè ñïàäêîºìöÿìè êîíòðîëþº íîòàð³óñ.

Âèêîíàâåöü çàïîâ³òó ìîæå áóòè ïðè-
çíà÷åíèé íîòàð³óñîì çà ì³ñöåì â³äêðèò-
òÿ ñïàäùèíè, ÿêùî çàïîâ³äà÷ íå âêàçàâ
âèêîíàâöÿ çàïîâ³òó, ÿêùî â³í â³äìîâèâ-
ñÿ â³ä âèêîíàííÿ çàïîâ³òó ÷è áóâ óñóíå-
íèé â³ä éîãî âèêîíàííÿ ³ ÿêùî öüîãî ïî-
òðåáóþòü ³íòåðåñè ñïàäêîºìö³â. Ñòàòòÿ
1288 ÖÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº óìîâè, çà ÿêè-
ìè íîòàð³óñ ìîæå ïðèçíà÷èòè âèêîíàâ-
öÿ çàïîâ³òó. Àëå íàâåäåíèé ïåðåë³ê ñóïå-
ðå÷èòü ñò. 1287 ÖÊ, îñê³ëüêè â òèõ âè-
ïàäêàõ, êîëè âèêîíàâåöü çàïîâ³òó â³äìî-
âèâñÿ ÷è áóâ óñóíåíèé â³ä éîãî âèêîíàí-
íÿ, ïðàâî äîðó÷èòè âèêîíàííÿ çàïîâ³òó
ïåðåõîäèòü äî ñïàäêîºìö³â.

Ñïàäêîºìö³ ìîæóòü äåëåãóâàòè ïðàâî
ïðèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ çàïîâ³òó íîòàð³-
óñó, àëå òàêèé âèïàäîê º ñêîð³øå âèíÿò-
êîì ³ç ïðàâèëà, í³æ ñàìå ïðàâî. 

Завід вач Шостої Київсь ої
державної нотаріальної онтори

Н. М. КАПЕЛЬКА

Продовження читайте в наст пних номерах

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На в лиці Жилянсь ій, 49/51 забло вали двір.
Люди ствердж ють, що частина с сідів неза онно
встановила пар вальні пристрої для власних ав-
то, а нещодавно ще й за ородили заїзд до б дин-

шла ба мом. Під за розою опинилися пенсіо-
нери. У разі потреби до б дин не зможе під'їха-
ти "швид а". Не дістан ться вартир на випадо
пожежі й рят вальни и. Що робити иянам, "Хре-
щати " попросив роз'яснити юристів.

Через самовільно встановлені пар вальні бло іратори ияни не мож ть
дістатися власних дворів
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Äîíáàñ çàïðîøóº 
íà “Ìåðòâå ìîðå”
Ñëîâ’ÿíñüê ë³êóº óí³êàëüíîþ âîäîþ 
³ç ñîëÿíèõ îçåð

Пот жний центр
промисловості

ßê ³ áóäü-ÿêîìó ì³ñòå÷êó Äî-
íå÷÷èíè, Ñëîâ’ÿíñüêó ñóäèëàñÿ
äîëÿ ïðîìèñëîâà. Ç 30-õ ðîê³â
ïî÷àëè ðîçâèâàòèñÿ ãîëîâí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà. Íà âåñü Ñîþç ì³ñòî
áóëî â³äîìå ñâî¿ìè çàâîäàìè
“Ñëîââàæìàø”, “Êîêñîõ³ììàø”,
“Áóäìàø”. Òóò ïðàöþâàëè òàêîæ
ôàáðèêà îë³âö³â, ñîäîâèé òà ñî-
ëåâàðíèé êîìá³íàòè.

Äëÿ ïðèõèëüíèê³â “ðàäÿíùè-
íè” ì³ñòå÷êî — ðàé äëÿ ïîäîðî-
æ³. Àðòåôàêòè ò³º¿ äîáè òóò º íà
êîæíîìó êðîö³. Ìîæíà ïîáà÷è-
òè ïàì’ÿòíèêè òðàêòîðó, “êàòþ-
ø³”, ë³òàêó, áàðåëüºôè, ùî ñëàâ-
ëÿòü ðàäÿíñüê³ äîñÿãíåííÿ, çà-
êëèêè “Êàæäîìó ãðàæäàíèíó —
òðóäèòüñÿ!” Öåíòðàëüíó ïëîùó,
ÿê ³ íàëåæèòü, â³í÷àº ìîíóìåíò
âîæäþ.

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ â îñíîâíîìó
ïðàöþâàëè íà çàâîäàõ. Ïðè ïëà-
íîâ³é åêîíîì³ö³ çàðîáèòè ìîæíà
áóëî íåïîãàíî, à çà øê³äëèâå âè-
ðîáíèöòâî êâàðòèðè ó Ñëîâ’ÿí-
ñüêó âèäàâàëè ÷àñò³øå, í³æ ó ³í-
øèõ ì³ñòàõ.

Îäíàê ùàñëèâ³ ÷àñè ç ðîçïà-
äîì Ñîþçó ñê³í÷èëèñÿ. Çàðîáëÿ-
òè ì³ñòÿíàì äîâåëîñÿ òîðã³âëåþ.
Àòðèáóòîì ÷è íå êîæíî¿ ñ³ì’¿ ó
90-õ ñòàëà òà÷êà-êðàâ÷ó÷êà òà
òîðáà ó êë³òèíêó. Àáè âèæèòè,
ñëîâ’ÿíö³ íàâ÷èëèñÿ ïðîäàâàòè
âñå ³ âñ³ì. Íà çãàäêó ïðî ò³ ÷àñè
ê³ëüêà ðîê³â òîìó â ì³ñò³ âñòàíî-
âèëè ïàì’ÿòíèê. Íèí³ ìîíóìåíò
ñòàâ óí³êàëüíèì òóðèñòè÷íèì
îá’ºêòîì. Ç ðàä³ñòþ òà æàðòàìè
éîãî ïîêàæå ÷è íå êîæåí ìåø-
êàíåöü ì³ñòà.

У раїнсь е
“Мертве море”

Ï³ñëÿ çàíåïàäó ïðîìèñëîâîñò³
ì³ñòî ðîçïî÷àëî àêòèâí³øå ðîç-
âèâàòè êóðîðòíó ñôåðó. Ñàìå ó
Ñëîâ’ÿíñüêó çíàõîäÿòüñÿ óí³êàëü-
í³ ñîëÿí³ îçåðà. Ò³, õòî â³äâ³äàâ ¿õ,
ñòâåðäæóþòü, ùî åôåêò í³÷èì íå
ð³çíèòüñÿ â³ä “Ìåðòâîãî ìîðÿ”.
Ïîäåêóäè ñîëÿíà ðîïà òàêî¿ êîí-
öåíòðàö³¿, ùî ìîæíà ëåæàòè íà
âîä³ òà ÷èòàòè êíèæêè.

Ñâîãî ÷àñó öþ ì³ñöåâ³ñòü îá’-
ºäíàëè ó ëàíäøàôòíèé ïàðê
“Ñëîâ’ÿíñüêèé êóðîðò”. Íàéá³ëü-
ø³ ç ë³êóâàëüíèõ îçåð “Ð³ïíå” òà

“Ñë³ïíå” ù³ëüíî îòî÷åí³ ñàíàòî-
ð³ÿìè, ÿê-òî: “Äîíáàñ”, “Þâ³-
ëåéíèé”, “Øàõòîáóä³âåëüíèê”.
Ðàí³øå âñ³ ö³ çàêëàäè áóëè äåð-
æàâíèìè, òåïåð âñå á³ëüøå ðîç-
âèâàþòüñÿ ïðèâàòí³. Ö³íè íà ïî-
ñëóãè âèçíà÷èòè âàæêî, áî âîíè
çàëåæàòèìóòü â³ä ä³àãíîçó, à â³ä-
ïîâ³äíî ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðî-
öåäóð òà äí³â ïåðåáóâàííÿ.

Ë³êóþòü ó Ñëîâ’ÿíñüêó íå ëè-
øå ñîëÿìè, à é óí³êàëüíèìè ãðÿ-
çÿìè. ¯õí³ âëàñòèâîñò³ îö³íèëè
ùå 100 ðîê³â òîìó áåëüã³éñüê³ ôà-
õ³âö³. Çäåá³ëüøîãî íà êóðîðò³ ë³-
êóþòü íåäóãè íåðâîâî¿ ñèñòåìè,
ðåïðîäóêòèâíî¿, òðàâëåííÿ, îïî-
ðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó. Ñïåö³àëü-
í³ çàêëàäè ïðîïîíóþòü ÿê³ñíå ë³-
êóâàííÿ ï’ÿâêàìè, ùî ïîðàäóº
ïðèõèëüíèê³â ã³ðóäîòåðàï³¿.

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ êàæóòü, ùî íà
äåÿê³ ìåíø³ îçåðà é äîñ³ ìîæíà
ïîòðàïèòè áåçïëàòíî. Îäíàê äî
âîäè äîâåäåòüñÿ ä³ñòàâàòèñÿ ÷åðåç
î÷åðåò. Ïëÿæ³â íå îáëàøòîâàíî.
Õî÷à öå ö³ëêîì çàäîâîëüíÿº “äè-
êèõ” òóðèñò³â.

Свято ірсь ий
монастир вражає
підземними
лабіринтами

Îáîâ’ÿçêîâèì ì³ñöåì â³äâ³äèí
ó Ñëîâ’ÿíñüêó º Ñâÿòîã³ðñüêèé
ìîíàñòèð. Éîãî íå òàê äàâíî àä-
ì³í³ñòðàòèâíî ïðèºäíàëè äî ì³ñ-
òà. Çàìîâèòè åêñêóðñ³þ íåñêëàä-
íî, îñê³ëüêè ùîðîêó äî ñâÿòèí³
ïðèáóâàþòü òèñÿ÷³ ïàëîìíè-
ê³â — ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ ïî-
ñëóã º äîñòàòíüî ðîçâèíåíîþ.
Óí³êàëüí³ñòü ïàì’ÿòêè â òîìó,
ùî ðîçì³ùåíà âîíà ó êðåéäÿí³é
ãîð³. Ëàá³ðèíòè ì³æ õðàìàìè ñÿ-
ãàþòü äåñÿòê³â ê³ëîìåòð³â. Óñå
áóäóâàëè ìîíàõè âðó÷íó. ²ñòî-
ðè÷í³ äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî
ïåðøèìè ïðîïîâ³äíèêàìè ïðà-
âîñëàâ’ÿ òóò áóëè áðàòè Êèðèëî

³ Ìåôîä³é, à ïåðø³ ïîñåëåííÿ
³ñíóâàëè óæå â 1111 ðîö³.

Ï’ÿòü ðàç³â òàòàðè íàìàãàëèñÿ
çíèùèòè ìîíàñòèð, îäíàê ðîçòà-
øóâàííÿ çðîáèëî éîãî íåïðè-
ñòóïíèì. Ó XIX ñòîð³÷÷³ ìîíàñ-
òèð ïîïîâíèâñÿ Óñïåíñüêèì ñî-
áîðîì. Õðàì çâåëè âèñîòîþ ó 53
ìåòðè, ùå 42 â³í áóâ çàâäîâæêè.
Íàéá³ëüøèé äçâ³í âàæèâ 6354 êã.

Á³ëüøèì ëèõîì, àí³æ òàòàðè,

äëÿ ïàì’ÿòêè ñòàëè “ñîâºòè”. Âî-
íè ïîãðàáóâàëè ìîíàñòèð òà ïå-
ðåòâîðèëè éîãî íà òàá³ð â³äïî-
÷èíêó ³ìåí³ Àðòåìà, ñâÿò³ ãîðè
íàçâàëè “×åðâîíèìè”.

Íà ñüîãîäí³ ïàì’ÿòêó â³äíîâëå-
íî. Ìîíàñòèðþ íàäàëè ñòàòóñ
Ëàâðè. Òàì ïðîæèâàº á³ëüø ÿê
100 ìîíàõ³â, äî ÿêèõ, ÿê óæå çà-
çíà÷àëîñÿ, íàâ³äóþòüñÿ ïîíàä
1000 ïðî÷àí ³ òóðèñò³â ùîð³÷íî

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ,
Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Слов'янсь — одне з найстаріших міст на Донеччині.
Перші поселенці т т з'явилися ще 300 ро ів том . Сю-
ди, на вільні землі, ті али селяни- ріпа и я з У раїни,
та і з Мос овщини. З одом оза и поб д вали т т
фортецю Тор. Вабила людей, правда, не лише земля,
а й ні альна вода з соляних озер. Місцевість почала
а тивно розвиватися. У радянсь і часи Слов'янсь пе-
ретворився на пот жне промислово- рортне та т рис-
тичне містеч о. Артефа тів тієї доби й досі вистачає.
Після розпад Радянсь о о Союз більшість жителів
подалася на заробіт и. На з ад про неле і часи
жартівливі слов'янці встановили місті пам'ятни
" равч чці".

Â³äâ³äàòè Ñëîâ’ÿíñüê
ìîæíà çà 100 ãðí

Найзр чніше зі столиці до Слов’янсь а дістатися потя ом “Київ — До-
нець ”. Він відправляється о 19.46, а приб ває о 7.42. Трохи менш зр ч-
но за часом “Київ — Л ансь ” і “Київ — Дебальцево”. Квит и плац-
артном ва оні в один бі ошт ють 73 рн, пе обійдеться 107 рн.
Автошляхами доведеться подолати майже 650 ілометрів через Хар ів.
На омпанію з 4 осіб це обійдеться приблизно по 130 рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Пам’ятни ом с часній добі в місті став мон мент "Підприємцям 90-х" — чи не
в ожній сім"ї з тих часів залишилися тач а-“ равч ч а” та торба в літин

Ми олаївсь а цер ва на р том вист пі та елії монахів вапня овій орі — візит а Свято ірсь ої лаври
Уні альні своїми лі вальними властивостями соляні озера Слов`янсь а
щоро збирають тисячі пацієнтів
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www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про загальноміські заходи щодо організації
торговельного обслуговування населення м. Києва 

у весняно�літній період 2010 року
Розпорядження № 335 від 30 квітня 2010 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою організації
в м. Києві торговельного обслуговування у весняно�літній період 2010 року, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з районними у м. Києві дер�
жавними адміністраціями в період з 01.05.2010 до
30.10.2010 року здійснити комплекс загальноміських орга�
нізаційно�правових заходів щодо облаштування відкритих
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів рес�
торанного господарства (ДСТУ 4281:2004) та розгортання
дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу прохоло�
джувальних напоїв, морозива, книжково�сувенірної продук�
ції, художніх виробів, плодоовочевої продукції, кісточкових
плодів, баштанних культур.

2. Затвердити адресні розміщення відкритих майданчи�
ків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанно�
го господарства та об'єктів дрібнороздрібної мережі у роз�
різі товарних груп згідно з додатками 1, 2, 3, 4.

3. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
3.1. Розгортання дрібнороздрібної мережі здійснювати

відповідно до цього розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

3.2. Визначити суб'єктів господарювання, що будуть за�
діяні у торговельному обслуговуванні, згідно з затвердже�
ними адресними розміщеннями (додатки 1, 2, 3 ) та пере�
дати до 20.05.2010 року їх перелік у Головне управління з
питань торгівлі та побуту для документального оформлен�
ня відповідних погоджень.

3.3. Провести документальне оформлення та видачу від�
повідних погоджень на розташування об'єктів торгівлі з про�
дажу плодоовочевої продукції, кісточкових плодів, башта�
нових культур згідно з додатком 4.

4. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

4.1. До 25.06.2010 року провести документальне оформ�
лення та видачу відповідних погоджень на розташування
відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних за�
кладів, ресторанного господарства та об'єктів дрібнорозд�
рібної мережі згідно з переліком, визначеним У пункті 4.2.

4.2. Опрацювати спільно з галузевими підрозділами Дніп�
ровської, Печерської, Подільської, Шевченківської районних
у м. Києві державних адміністрацій питання облаштування
відкритих майданчиків для харчування закладів ресторанно�
го господарства в центральній частині міста та об'єктів тор�
гівлі з продажу прохолоджувальних напоїв, морозива в зо�
ні відпочинку "Гідропарк", книжково�сувенірної продукції,
художніх виробів на Андріївському узвозі, Майдані Незалеж�
ності, вулиці Володимирській, затвердити перелік суб'єктів
господарювання, задіяних у обслуговуванні, та видати від�
повідні погодження.

5. Видача погоджень на облаштування відкритих май�
данчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресто�
ранного господарства та розгортання дрібнороздрібної тор�
говельної мережі здійснюється Головним управлінням з пи�
тань торгівлі та побуту й районними у м. Києві державними
адміністраціями на безоплатній основі.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм м.
Києва з 01.05.2010 до 31.10.2010 року здійснити заходи що�
до дотримання суб'єктами господарювання правил благо�
устрою та недопущення проведення громадянами сезонної
торгівлі без відповідного погодження Головного управління
з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та за
адресами, що не визначені цим розпорядженням.

7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
03.11.2009 № 1255 "Про деякі питання організації сезон�
ної торгівлі в м. Києві" вважати таким, що втратило чин�
ність.

8.3аступнику голови Київської міської державної адмініс�
трації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення зміс�
ту цього розпорядження в засобах масової інформації.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків та голів районних у
м. Києві державних адміністрацій.

Голова Л. Черновець ий

Про відкриття Площі Зірок та перенесення 
раніш встановлених Почесних Зірок 

Розпорядження № 339 від 5 травня 2010 року

Відповідно до статті 1 Закону України "Про столицю України місто�герой Київ", статті 32 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою належного вшанування видатних діячів культури та
спорту України, утвердження європейських традицій у столиці, виховання у громадян патріотизму та на�
ціональної гідності та на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.03.2010
№ 195 "Про святкування Дня столиці та Дня Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу громадськості щодо створення
у місті Києві Площі Зірок за адресою: Пасаж, вул. Хреща�
тик, 15 у Печерському районі.

2. Здійснити демонтаж 12 Почесних Зірок, раніш вста�
новлених перед головним входом у Міжнародний центр куль�
тури і мистецтв профспілок України та перенесення їх до 25
травня 2010 року на територію Площі Зірок на вул. Хреща�
тик, 15.

3. Замовником виконання робіт, зазначених у п.1 цьо�
го розпорядження, визначити Державний гастрольно�кон�
цертний центр України Міністерства культури і туризму
України.

4. Замовнику, Державному гастрольно�концертному цен�

тру України, забезпечити встановлення нових 4�х Почесних
Зірок до 25 травня 2010 року.

5. Печерській районній у м. Києві державній адміністра�
ції здійснити благоустрій прилеглої території до Площі зі�
рок на вул. Хрещатик, 15.

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на в. о. заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації Добруцького І. І.

Голова Л. Черновець ий

Про відзначення Міжнародного дня�сім'ї у м. Києві
Розпорядження № 341 від 5 травня 2010 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статті 32 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 4.17 Загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти,
молодь міста Києва. 2009�2011", затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.02.2009 № 58/1113,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити План проведення загальноміських заходів
з нагоди Міжнародного дня сім’ї, що додається.

2. Головному управлінню у справах сім'ї та молоді вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

2.1. Здійснити фінансування видатків на проведення за�
гальноміських заходів з нагоди Міжнародного дня сім’ї (да�
лі — Заходів) в межах бюджетних призначень, затвердже�
них в міському бюджеті м. Києва на 2010 рік по Головному
управлінню, або в разі не затвердження бюджету, в тимча�
совому розписі видатків на відповідний період.

2.2. Забезпечити монтаж тимчасових сценічних конс�
трукцій та ігрових майданчиків на вул. Хрещатик (від вул.
Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького)
та Майдані Незалежності, необхідних для проведення За�
ходів.

3. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям) розробити та за�
безпечити проведення районних заходів з нагоди Міжна�
родного дня сім'ї.

4. Під час проведення Заходів забезпечити виконання
норм розділів XI "Дотримання тиші в громадських місцях у
м. Києві" та ХІІ "Проведення загальноміських заходів" Пра�
вил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Ки�
ївської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051.

5. КП "Київтранспарксервіс" надати дозвіл на безкош�
товне паркування транспортних засобів, задіяних для під�
готовки та проведення Заходів, на автостоянках на вул. Про�
різній та вул. Архітектора Городецького.

6. Виконавчим органам Печерської та Шевченківської
районних у м. Києві рад (Печерській та Шевченківській
районним у м. Києві державним адміністраціям), КП "Київ�
спецтранс" забезпечити встановлення додаткових урн і кон�
тейнерів для збору побутових відходів та їх вивезення, а та�
кож прибирання вул. Хрещатик, Майдану Незалежності та
прилеглих територій після проведення Заходів.

7. Залучити до проведення Заходів кошти підприємств,
установ, організацій всіх форм власності, об'єднань грома�
дян (спонсорів свята) в установленому законодавством по�
рядку.

8. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) погоджувати розміщення тимчасо�
вих торговельних комплексів та торгівлю спонсорам свята
під час проведення Заходів за умови заборони продажу ал�
когольних напоїв, напоїв у скляній тарі та дотримання ними
санітарно�технічних вимог при здійсненні торгівлі.

9. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації") видати ордер з 13.05.2010
до 16.05.2010 на тимчасове встановлення модульних сценіч�
них конструкцій на Майдані Незалежності для проведення
Заходів в установленому законодавством порядку.

10. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час підго�
товки та проведення Заходів.

11. Управлінню Державтоінспекції Головного управління
МВС України в м. Києві перекрити рух транспорту з 09:00

Про проведення конкурсів із залучення інвесторів 
для будівництва жилих будинків, в тому числі 

для громадян, що постраждали від діяльності групи
інвестиційно�будівельних компаній "Еліта�Центр"

Розпорядження № 338 від 5 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про порядок прове�
дення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та не�
житлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, рішень Київської місь�
кої ради від 08.10.2009 № 326/2395 "Про використання земельної ділянки на вул. Курнатовського, 7�б,
яка належала товариству з обмеженою відповідальністю "МАРС�1", для забезпечення житлом потерпілих
від шахрайських дій групи будівельних компаній "Еліта�Центр", від 08.10.2009 № 327/2396 "Про викорис�
тання земельної ділянки на вул. Петра Запорожця, 15�в, яка належала товариству з обмеженою відпові�
дальністю "МАРС�1", для забезпечення житлом потерпілих від шахрайських дій групи будівельних компа�
ній "Еліта�Центр" та від 22.12.2009 № 1288/3357 "Про заходи щодо розв'язання проблем громадян, по�
терпілих від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній "Еліта�Центр", які інвестували будівниц�
тво житла на просп. Героїв Сталінграда, 7�б в Оболонському районі м. Києва", в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік інвестиційних проектів для реалі�
зації їх на конкурсних засадах, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) "Київське інвестиційне агентство" (далі — КП "Київське
інвестиційне агентство"):

2.1. Визначити орієнтовні техніко�економічні показники,
виступити замовником передпроектних пропозицій будів�
ництва та надати їх Головному управлінню економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для підготовки умов кон�

курсів у встановленому порядку.
2.2. Здійснити необхідні заходи щодо вирішення в уста�

новленому порядку майново�правових питань та питань, по�
в'язаних з користуванням земельними ділянками, необхід�
ними для реалізації інвестиційних проектів, зазначених у п.
1 цього розпорядження.

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації) та, у разі необхідності, іншим структурним підроз�
ділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за запитами КП "Київське
інвестиційне агентство" в тижневий термін подати свої вис�
новки щодо реалізації інвестиційних проектів, зазначених у
п. 1 цього розпорядження.

4. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити розгляд містобудівних обґрунтувань та передпро�
ектних пропозицій інвестиційних проектів, зазначених у п.
1 цього розпорядження, на засіданнях архітектурно�місто�
будівної ради у тижневий термін після надання їх КП "Київ�
ське інвестиційне агентство".

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвес�
торів до фінансування будівництва, реконструкції, рестав�
рації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення,

незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфра�
структури міста Києва за погодженням з потерпілими від ді�
яльності інвестиційно�будівельної компанії "Еліта�Центр" у
встановленому порядку провести конкурси із залучення ін�
весторів до реалізації інвестиційних проектів, зазначених у
п.1 цього розпорядження.

6. Це розпорядження довести до відома потерпілих від
діяльності інвестиційно�будівельної компанії "Еліта�
Центр".

7. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий
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Про призначення довічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва 

Розпорядження № 340 від 5 травня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про довічні міські сти�
пендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.04.2008 № 556, протоколу засідання
комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від 16.03.2010
№ 1, враховуючи пропозицію Київського місцевого творчого відділення Національної спілки театральних
діячів України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Призначити довічну міську стипендію з 1 квітня 2010
року:

1.1. Животенко Аїді Олександрівні — актрисі, члену На�
ціональної спілки театральних діячів України.

2. Визнати таким, що втратив чинність:
— підпункт 1.1 пункту 1 розпорядження виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 14.10.2008 № 1413 “Про призначення до�
вічних міських стипендій видатним діячам культури і мис�
тецтва".

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації — начальника Головного управління освіти і науки
Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

Про прийняття — передачу 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішніх інженерних мереж відкритого акціонерного

товариства "Універмаг "Дитячий світ" 

Розпорядження № 345 від 5 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово�
го фонду та інженерних мереж", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323, та від 12.12.2006 № 262/319 "Про надання дозволу суб'єктам господарюван�
ня на демонтаж теплових мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва", враховуючи звернення відкритого акціонерного товариства "Універмаг "Дитячий світ" (лист від
25.11.2009 № 01�4/366), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва і передати у володіння та
користування акціонерної енергопостачальної компанії "Ки�
ївенерго" зовнішні інженерні мережі відкритого акціонер�
ного товариства "Універмаг "Дитячий світ" згідно з додат�
ком в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалі�
зації проекту управління та реформування енергетичного
комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповнен�
нями), яка укладена між АК "Київенерго" та виконавчим ор�
ганом Київської міської ради (Київською міською держав�
ною адміністрацією).

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

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

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 
на честь святого апостола Марка у Дніпровському районі

м. Києва Української Православної Церкви
Розпорядження № 348 від 11 травня 2010 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади парафії на честь святого апостола Марка у Дніпровському
районі м. Києва Української Православної Церкви від 23.03.2010 та протокол загальних зборів громадян
щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 16.02.2010 № 1, в межах функцій місцевого ор�
гану виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади парафії на
честь святого апостола Марка у Дніпровському районі м. Ки�
єва Української Православної Церкви, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

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

Голова Л. Черновець ий

год. до 24:00 год. 15.05.2010 на. вул. Хрещатик (від Май�
дану Незалежності до Бессарабської площі) на час прове�
дення Заходів.

12. Головному управлінню охорони здоров'я та медич�
ного забезпечення виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування необхідної кількості карет швидкої медичної до�
помоги під час проведення Заходів.

13. Головному управлінню з питань взаємодії з засоба�
ми масової інформації та зв'язків з громадськістю виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), управлінню інформаційного забезпечен�

ня апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) сприяти висвітлен�
ню проведення Заходів.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 
на честь Іверської Ікони Божої Матері Київської єпархії

Української Православної Церкви у Оболонському районі
м. Києва

Розпорядження № 352 від 12 травня 2010 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади парафії на честь Іверської Ікони Божої Матері Київської єпар�
хії Української Православної Церкви у Оболонському районі м. Києва від 01.04.2010 та протокол загаль�
них зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 25.02.2010 № 1, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади парафії на
честь Іверської Ікони Божої Матері Київської єпархії Україн�
ської Православної Церкви у Оболонському районі м. Києва,
що додається.

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

Голова Л. Черновець ий

Про прокладання 
інженерних мереж до урочища Гончарі�Кожум'яки 

у Подільському районі 

Розпорядження № 354 від 12 травня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух" та зважа�
ючи на звернення публічного акціонерного товариства трест “Київміськбуд�1” імені М. П. Загороднього
від 26.03.2010 № 564:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Стефан
ЛТД" (далі — ТОВ "Стефан ЛТД"), за замовленням публіч�
ного акціонерного товариства трест "Київміськбуд�1 імені
М. П. Загороднього", згідно з розробленою і затвердженою
в установленому порядку проектно�кошторисною докумен�
тацією, за умови виконання п.2 цього розпорядження, у
термін з 26.05.2010 до 05.08.2010 виконати:

— роботи з прокладання водопроводу Д300 мм (перемич�
ка) від реконструйованого колодязя на вул. Нижній Вал до
камери № 8 на вул. Верхній Вал відкритим способом з 
24�00 год. 01.06.2010 до 05�00 год. 02.06.2010;

— роботи з прокладання магістральної мережі К1 
(Д600 мм) та підключення до міської магістральної мережі
з 24�00 год. 29.07.2010 до 05.00 год. 30.07.2010 з частко�
вим обмеженням руху транспорту.

2. ТОВ "Стефан ЛТД ":
2.1. Розробити та погодити в управлінні державної авто�

мобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему дорож�
нього руху на період виконання робіт.

2.2. До початку виконання робіт встановити відповідні
дорожні знаки, огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі та за�

безпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспорт�
них засобів в місцях виконання робіт.

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

2.4. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини за типом існуючого на повну ширину проїзної час�
тини по всій довжині розриття, а тротуарів — фігурними еле�
ментами замощення та передати їх за актом комунальному
підприємству "Шляхово�експлуатаційне управління по ре�
монту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району ".

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне прове�
дення робіт покласти на директора ТОВ "Стефан ЛТД " Со�
ломенка О. В.

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

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження 
складу робочої групи 

з питань створення та організації 
діяльності у м. Києві Будинку молоді

Розпорядження № 357 від 12 травня 2010 року

На виконання пункту 2 рішення Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації ) від 04.12.2009 № 59 "Про підсумки виконання Указу Президента України від 03.07.2008
№ 616 "Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді", наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 22.02.2010 № 425 "Про затвердження плану заходів Мінсім'їмолодьспорту на 2010
щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 "Про затвердження Держав�
ної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009�2015 роки", з метою затвердження складу ро�
бочої групи з питань створення та організації діяльності у м. Києві Будинку молоді та в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

І. Створити робочу групу з питань створення та орга�
нізації діяльності у м. Києві Будинку молоді (далі — робо�
ча група) та затвердити склад робочої групи, що додає�
ться.

2. Голові робочої групи до 07 липня 2010 року розроби�
ти план її роботи та подати на затвердження виконавчому
органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації).

3. В. о. заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації Шлапак А. В. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження 
Порядку погодження акта готовності об'єкта 

до експлуатації в м. Києві 
та Порядку погодження прийняття в експлуатацію

закінчених будівництвом приватних житлових будинків
садибного типу, дачних та садових будинків 

з господарськими спорудами, 
споруджених без дозволу на виконання будівельних

робіт у м. Києві

Розпорядження № 359 від 12 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанов Кабінету Міністрів Укра�
їни від 08.10.2008 № 923 (із змінами та доповненнями) "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінче�
них будівництвом об'єктів" та від 09.09.2009 № 1035 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження
Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків са�
дибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без до�
зволу на виконання будівельних робіт", з метою визначення механізму прийняття в експлуатацію закінче�
них будівництвом об'єктів, а також погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приват�
них житлових будинків садибного типу, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, у місті
Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Порядок погодження акта готовності об'�
єкта до експлуатації в м. Києві, що додається.

2. Затвердити Порядок погодження прийняття в експлу�
атацію закінчених будівництвом приватних житлових будин�
ків садибного типу, дачних та садових будинків з господар�
ськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на
виконання будівельних робіт у м. Києві, що додається.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К. та заступника голови Ки�
ївської міської державної адміністрації Міронова В. Є. 

Голова Л. Черновець ий
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²çðà¿ëü ïîêàçàâ
ñâîþ êóëüòóðó
Ó “Ìèñòåöüêîìó àðñåíàë³” â³äòâîðèëè Òåëü-Àâ³â

Ç 6 äî 8 ÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ ïðî-
õîäèëè Äí³ ²çðà¿ëþ. ²í³ö³àòîðîì
¿õ ïðîâåäåííÿ áóâ êóëüòóðíèé
öåíòð ïðè ïîñîëüñòâ³ äåðæàâè â
Óêðà¿í³. Ìåòîþ çàõîäó îðãàí³çà-
òîðè îêðåñëèëè çáëèæåííÿ íà-
ðîä³â òà êóëüòóð.

Ä³éñòâî îðãàí³çóâàëè ó “Ìèñ-
òåöüêîìó àðñåíàë³”. Òàì ñòâî-
ðèëè ñâîºð³äíå ³çðà¿ëüñüêå ì³ñ-
òå÷êî, ÿê Òåëü-Àâ³â. Â³äâ³äóâà-
÷³ ìîãëè çàëèøèòè ä³òåé íà ³ã-
ðîâîìó ìàéäàí÷èêó, à ñàì³ â³ä-
â³äàòè êíèæêîâ³ êðàìíèö³, êó-
ïèòè ïðèêðàñè, ïîáóâàòè â ê³-
íîòåàòð³ òà îçíàéîìèòèñÿ ç ä³-
ÿëüí³ñòþ ³çðà¿ëüñüêèõ ô³ðì ó
ñòîëèö³. Ïðåäñòàâíèêè êóëüòóð-
íèõ öåíòð³â çíàéîìèëè â³äâ³ä-
óâà÷³â ³ç ìîæëèâîñòÿìè áåçïëàò-

íî âèâ÷èòè ³âðèò, ïðîïîíóâàëè
òàêîæ îñâî¿òè ³çðà¿ëüñüêó êóõ-
íþ.

Ó ðàìêàõ çàõîä³â áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî åêñïîçèö³þ ðåïðîäóê-
ö³é êàðòèí ³çðà¿ëüñüêèõ òà óêðà-
¿íñüêèõ õóäîæíèê³â. Â îêðåìî-
ìó çàë³ ïðåçåíòóâàëè êàðòèíè
Âîëîäèìèðà Ãàðáàðà — óêðà¿í-
ñüêîãî õóäîæíèêà, ÿêèé 1999
ðîêó ïåðå¿õàâ äî ²çðà¿ëþ.

Äëÿ ÷èñëåííèõ â³äâ³äóâà÷³â
áåçóïèííî ïðîõîäèëè ìàéñòåð-
êëàñè ç âèãîòîâëåííÿ ñåðâåòîê,
äèòÿ÷èõ ³ãðàøîê òà ìîçà¿êè. Óñ³

îõî÷³ ìîãëè òàêîæ íàâ÷èòèñÿ ³ç-
ðà¿ëüñüêèõ íàðîäíèõ òàíö³â.
Óðîêè ¿õ ïðîâîäèëà ªâãåí³ÿ
Ìîíàðõ, êåð³âíèê àíñàìáëþ
“Øàõàð”. Íà âèñòàâö³ îðãàí³çà-
òîðè ìàêñèìàëüíî ïðåäñòàâèëè
ð³çíîìàí³òòÿ êóëüòóðè ñâîãî íà-
ðîäó. Òåàòðàëüí³ ïîñòàíîâêè àí-
ñàìáëþ “Áåéò-Ëåõåì” íå çàëè-
øèëè áàéäóæèìè ñâî¿õ øàíó-
âàëüíèê³â.

Äî âå÷³ðíüî¿ ïðîãðàìè àêòèâ-
íî äîëó÷àëàñÿ ìîëîäü. Îðãàí³-
çóâàëè âå÷îðè äæàçó, ðîê-ìóçè-
êè òà äèñêî

Port Mone çàïðîñèëî
êèÿí íà “ÀðòÏîëå”
Óí³êàëüíèé á³ëîðóñüêèé ãóðò ïðåäñòàâèâ ñâîþ
ïðîãðàìó â ñòîëèö³
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Білор сь е інстр менталь-
не тріо Port Mone рало
вчора для иян Б дин
а тора. М зи анти віді ра-
ли омпозиції зі сво о
останньо о альбом , а та-
ож іль а новино . Кри-
ти и називають рт від-
риттям останніх ро ів.
Разом хлопці вист пають
лише п'ять ро ів. У своїх
омпозиціях вдало поєд-
н ють с часний і автен-
тичний фоль , транс та
навіть нойз. Свою про ра-
м для шан вальни ів Port
Mone ще раз представить
на фестивалі "АртПоле".

²íñòðóìåíòàëüíå òð³î Port
Mone, ñòâîðåíå 2005 ðîêó â Ì³í-
ñüêó, ìàéæå îäðàçó ïîì³òèëè ìó-

çè÷í³ êðèòèêè. Õëîïö³â ïî÷àëè
çàïðîøóâàòè íà ÷èñëåíí³ ôåñòè-
âàë³, ñåðåä ÿêèõ ïîëüñüêèé Muzy-
czne Smaki Europy, ðîñ³éñüê³
“Ïóñòûå õîëìû”, ëèòîâñüêèé
Kultflux òà óêðà¿íñüêå “ÀðòÏîëå”.

Îäíàê ó÷àñíèêè ãóðòó — Îëåê-
ñ³é Âîðñîáà (àêîðäåîí), Ñåðã³é
Êðàâ÷åíêî (óäàðí³) òà Îëåêñ³é
Âàí÷óê (áàñ-ã³òàðà) — íå ëèøå
ãàñòðîëþþòü. Âîíè òàêîæ ïèøóòü
ìóçèêó äëÿ âèñòàâ òà äîêóìåí-
òàëüíîãî ê³íî.

Ïåðåä Êèºâîì Port Mone âè-
ñòóïàëè 15 òðàâíÿ ó Âàðøàâ³ ï³ä
÷àñ Íî÷³ ìóçå¿â. Â³äâ³äóâà÷³ áóëè
ó çàõâàò³, â³äêðèâøè äëÿ äëÿ ñå-
áå íîâó, íàäçâè÷àéíî ãëèáîêó,
÷óòòºâó é òîíêó ìóçèêó.

Ìåëîä³¿ ãóðòó çäàòí³ ï³äêîðèòè
ñâîºþ ñòèõ³éíîþ ùèð³ñòþ äîâî-
ë³ ð³çíèõ ëþäåé ð³çíîãî â³êó, ñòà-
òóñó ³ íàâ³òü ìóçè÷íèõ óïîäîáàíü.
Ñëóõà÷³â Port Mone âèð³çíÿº íå-
âòðà÷åíà çäàòí³ñòü â³ä÷óâàòè êðà-
ñó é á³ëü äîâêîëèøíüîãî ñâ³òó,
éîãî ³ íàø³ â³ääçåðêàëåííÿ, âçàº-
ìîä³¿, âçàºìîâïëèâè ³ âçàºìîçà-
ëåæíîñò³.

Îñòàíí³é àëüáîì “DIP”, ÿêèé
ãóðò âèäàâ íàïðèê³íö³ ìèíóëî-
ãî ðîêó, ìóçè÷í³ êðèòèêè íàçè-
âàëè íàéêðàùèì. Ôàõ³âö³ çàïåâ-
íÿëè, ùî öå àáñîëþòíî íîâå
ÿâèùå, ÿêå âàæêî âïèñàòè â
ðàìêè ïåâíèõ ñòèë³ñòè÷íèõ
ôîðì. Ìóçèêà òð³î — öå äóæå
ñâîºð³äíà ñóì³ø åìá³ºíòó, íîé-
çó, åêñïåðèìåíòàëüíîãî òà êëà-
ñè÷íîãî ôîëüêó.

“Àëüáîì öüîãî á³ëîðóñüêîãî
òð³î ÿ íàïåâíå õîò³â áè ìàòè ó
ñâî¿é ôîíîòåö³,— ñêàçàâ îðãàí³-
çàòîð “ÃîãîëüFest” Àðòåì³é Òðî-
¿öüêèé.— Àâòîðñüêà é êîìïîçè-
òîðñüêà äóìêà öüîãî êîëåêòèâó
ùîéíàéÿê³ñí³øà íà â³äì³íó â³ä
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñó÷àñíî¿ àêîð-
äåîííî¿ ³ìïðîâ³çàö³éíî¿ ìóçèêè,
çîêðåìà ³ äæàçó òà àâàí´àðäó”.

Ó÷îðà ãóðò âèñòóïèâ ïåðåä ñòî-
ëè÷íèìè øàíóâàëüíèêàìè. Íà-
ñîëîäèòèñÿ ãðîþ á³ëîðóñ³â ìîæ-
íà áóäå é íà öüîãîð³÷íîìó
“ÀðòÏîë³”. Íàãàäàºìî, ùî íè-
í³øíüîãî ðîêó ôåñòèâàëü â³äáó-
äåòüñÿ â Îäåñ³, íà Êóÿëüíèöüêî-
ìó ëèìàí³, 12—18 ëèïíÿ

На Днях Ізраїля в У раїні до дея их історичних пам’ято можна б ло навіть
дотор н тися р ами

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Учора столиці заверши-
лися Дні Ізраїлю. Три дні
ияни та ості мо ли
знайомитися з льт рою
дале ої раїни та її осо-
бливостями. Усі інсталяції
ор аніз вали ви ляді в -
лиць міста "Мистець о-
м арсеналі". Відвід вачі
мо ли зайти до рамниць
із національними с вені-
рами, поб вати іноте-
атрі чи відвідати вистав
живопис . Там же охочим
розповідали, де столиці
можна безплатно вивчити
іврит чи навчитися от -
вати страви еврейсь ої
хні.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Спрост вання
В азеті “Хрещати ” №4 (3450) від 23 січня 2009 ро б ла оп блі ована

інформація про втрат печат и інд. од 25759571, стат т та свідоцтва про
реєстрацію Релі ійної ромади УПЦ парафії “Соро а Севастійсь их м чени ів”
Святошинсь ом районі м.Києва №968 від 17 червня 1999 ро .

Релі ійна ромада УПЦ парафії “Соро а Севастійсь их м чени ів” офіційно
повідомляє, що печат а та до менти: стат т та свідоцтво про реєстрацію релі ійної
ромади не втрачені.

ЗАТ “ЛАЙФ КАПІТАЛ”
Повідомляє про проведення За альних зборів а ціонерів,
що відб д ться 26 липня 2010 ро о 10.00 за адресою:

м. Київ, в л. Кі відзе, 18.

Реєстрація часни ів зборів б де проводитись в день
проведення зборів з 9.00 до 9.50 за місцем проведення зборів.

Порядо денний:
1. Обрання Робочих ор анів За альних зборів а ціонерів: Голови, Се ретаря та

Лічильної омісії.
2. Про порядо (процед р ) проведення Зборів.
3. Про затвердження річних рез льтатів діяльності Товариства за 2009 р.
4. Про затвердження поряд розподіл приб т Товариства за 2009 р.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів.
6. Про переведення вип с а цій Товариства бездо ментарн форм існ вання.
7. Про вибір і затвердження мов до овор з депозитарієм.
8. Про вибір і затвердження мов до овор зі збері ачем.
9. Про визначення дати припинення ведення реєстр та припинення дії до овор

на ведення реєстр .
10.Про спосіб персонально о повідомлення а ціонерів про переведення вип с

а цій Товариства бездо ментарн форм існ вання.
11.Про змін тип та наймен вання Товариства.
12.Про збільшення розмір стат тно о апітал .
13.Про затвердження рез льтатів фінансової діяльності Товариства за 2009 р.
14.Про реалізацію а цій Товариства.
15.Про внесення змін до Стат т Товариства шляхом ви ладення йо о в новій

реда ції.

Для часті зборах необхідно мати при собі паспорт (свідоцтво про народження),
довіреність на право часті зборах, оформлене з ідно з чинним за онодавством
(для представни ів). А ціонери мож ть ознайомитись з до ментами, пов’язаними
з поряд ом денним зборів, за місцезнаходженням товариства. Тел. для довідо
(044) 531-63-16.

Голова Правління Оріша З. Я.

Інстит т е спериментальної патоло ії,
он оло ії і радіобіоло ії ім. Р. Є.

Кавець о о НАН У раїни
о олош є он рс на право оренди офісних та виробничих
приміщень за альною площею до 432,5 в. м.
Стартова ціна орендної плати без ПДВ, ом нальних та інших

платежів від 62,33 рн/ в. м.
Дата проведення он рс — 2 липня 2010 р. о 10.00.
Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних

до ментів можно отримати за адресою: м. Київ, 03022,
в л. Василь івсь а, б д. 45 або за тел. (044) 258-16-57.

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 антних посад;

- заст пни а начальни а відділ фінансів б дівельно о омпле с та апітальних в ладень
(на період відп ст и для до ляд за дитиною до дося нення нею 3-річно о ві );

- провідно о спеціаліста 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 адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50

Заст пни начальни а відділ правління персоналом та фінансів
правоохоронних ор анів Н. Устич

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців —483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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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 925
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Äìèòðî Êàéãîðîäîâ
çä³éñíèâ ñâîþ ìð³þ
“Êèÿíî÷êà” ñòàëà íàéêðàùîþ øêîëîþ õîðåîãðàô³¿
ó ñòîëèö³
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Чверть століття льт р-
ний центр "Кияноч а" ви-
п с ає своїх іменитих ви-
хованців — відомих артис-
тів балет вітчизняних і
зар біжних театрів. Сьо о-
дні хорео рафії т т на-
вчаються більш я 500 ч-
нів. Коле тив професійних
педа о ів — засл жених і
народних артистів У ра-
їни — очолює засл жений
працівни льт ри Дмит-
ро Кай ородов. Нещодав-
но він відзначив своє
65-річчя.

Òâîð÷à á³îãðàô³ÿ Äìèòðà Êàéãî-
ðîäîâà ïî÷àëàñÿ ùå ç 7 êëàñó, êî-
ëè â³í ñåðéîçíî çàõîïèâñÿ òàíöÿ-
ìè. Ïîò³ì áóëî íàâ÷àííÿ ó Âîëãî-
ãðàäñüê³é õîðåîãðàô³÷í³é ñòóä³¿ ³
ðîáîòà â Íîâîñèá³ðñüêîìó òåàòð³
îïåðåòè. Çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿãíåí-
íÿõ íå ñòàâ.

Ç þíèõ ðîê³â õëîï÷èê ìð³ÿâ
ïðî âëàñíó øêîëó õîðåîãðàô³¿.
“Íàâ÷àòèñÿ öüîãî ìèñòåöòâà ïî-
¿õàâ äî Êèºâà,— ðîçïîâ³äàº Äìèò-
ðî Êàéãîðîäîâ,— òîä³ â Ñîþç³ áó-
ëî ëèøå òðè âèù³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè çà öèì ïðîô³ëåì. Ï³ñëÿ àñ-
ï³ðàíòóðè ïðàöþâàâ áàëåòìåéñòå-
ðîì ó Êè¿âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿”.
Ñâîþ äèñåðòàö³þ Äìèòðî Êàéãî-
ðîäîâ ïðèñâÿòèâ õîðåîãðàô³÷íî-
ìó íàâ÷àííþ õëîï÷èê³â 10-12 ðî-
ê³â. Çà ñëîâàìè Êàéãîðîäîâà, ñà-
ìå â öüîìó â³ö³ ïîòð³áíî ïðèä³-
ëÿòè îñîáëèâó óâàãó ïîñòàíîâö³
êîðïóñó, âèðîáëåííþ îáåðòàëü-
íèõ ðóõ³â.

Ùîá òåîð³þ ïîºäíàòè ç ïðàêòè-
êîþ, âèíèêëà ³äåÿ â³äêðèòè õîðåî-
ãðàô³÷íó øêîëó. Ñïî÷àòêó áóëè äâà
êëàñè: çâè÷àéíèé òà åêñïåðèìåí-
òàëüíèé. Ïîò³ì òâîð÷îìó êîëåêòè-
âó íàäàëè ñòàòóñ òàíöþâàëüíîãî
àíñàìáëþ. Ó÷í³ ïàíà Êàéãîðîäîâà
ñòàâàëè ëàóðåàòàìè êîíêóðñ³â, áó-

ëè ïåðø³ ïåðåìîãè, ïðîãðàìè íà
òåëåáà÷åíí³.

“Òàê ³ âèíèêëà “Êèÿíî÷êà”, ÿêà
íåùîäàâíî â³äçíà÷èëà 25-ð³÷íèé
þâ³ëåé,— ç ãîðä³ñòþ êàæå ¿¿ êåð³â-
íèê,— çà öåé ÷àñ ïåðåæèëè áàãà-
òî ïîë³òè÷íèõ ïåðåòâîðåíü ó êðà-
¿í³, àëå ìèñòåöòâî âñå æ òàêè ëè-
øàºòüñÿ â³÷íèì. Âàðòî çàóâàæèòè,
ùî ïðè êîæí³é âëàä³ øêîëà ìàëà
äåðæàâíó ï³äòðèìêó, õî÷à âîíà º
ïðèâàòíîþ ³ ö³ëêîì ðåíòàáåëüíîþ.
Ç âèñòóïàìè ìè îá’¿çäèëè ïðàê-
òè÷íî âñ³ êðà¿íè ªâðîïè, áóëè â
Ï³âí³÷í³é Êîðå¿, íà Áëèçüêîìó
Ñõîä³”.

Ñüîãîäí³ êóëüòóðíèì öåíòðîì
“Êèÿíî÷êè” º ìîëîä³æíèé òåàòð
òàíöþ ïðè Óêðà¿íñüê³é ïðîô³ëü-

í³é àêàäåì³¿. “Õîðåîãðàô³ÿ ðîçâè-
âàº ëþäèíó ³ äóõîâíî, ³ ô³çè÷íî”,—
óïåâíåíèé Êàéãîðîäîâ.

Ó ïëàíàõ — ñòâîðèòè äëÿ íàé-
îáäàðîâàí³øèõ ïðîôåñ³éíèé òåàòð
“Ìîëîäèé áàëåò Êèºâà”. Íèí³ ðå-
ïåðòóàð ìîëîä³æíîãî òåàòðó òàíöþ
“Êèÿíî÷êà” ùîíàéð³çíîìàí³òí³-
øèé: áàëåò, êëàñè÷í³, ñó÷àñí³ é íà-
ðîäí³ òàíö³. Äåìîíñòðóþ÷è íà
ïðåñòèæíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ ôåñòè-
âàëÿõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ
êëàñè÷íîãî òàíöþ â³ðòóîçíó òåõí³-
êó ³ âèñîêó âèêîíàâñüêó ìàéñòåð-
í³ñòü, ñîë³ñòè “Êèÿíî÷êè” ç ÷åñòþ
ïðîäîâæóþòü òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêî¿
øêîëè òàíöþ, íå ðàç ñòàâàëè âî-
ëîäàðÿìè Ãðàí-ïð³, çîëîòèõ, ñð³á-
íèõ ³ áðîíçîâèõ íàãîðîä

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 9 ÷åðâíÿ
ОВНИ, станьте щедрим Дідом Морозом та ощасливте близь их по-

дар н ами, і нехай їхня радість повернеться до вас сторицею! Втім,
і про себе не заб дьте, оли щось хочеться, придбайте! Але неод-
мінно добротн пра тичн річ.
ТЕЛЬЦІ переживають фаз оновлення, том все, що шла є тіло

та отр ює д ш , інстин тивно ви ли атиме відраз : від по аних зви-
чо до харчів, старо о ардероба, і навіть шл но може протест ва-
ти! В цей час змінюється хід д мо , вас мож ть заці авити зовсім ін-
ші теми для розд мів, спіл вання, захоплень.
БЛИЗНЯТА, спро ійний, розмірений темп б ття сприятиме ч до-

вом д шевном самопоч ттю, а м ляції фізичних резервів. Реалі-
з йте творчі подобання, відпочивайте, лас йте смачними стравами
та напоями, не ц райтеся любовних насолод. Одна земний омфорт
не повинен штовхн ти вас на зрад д ховних інтересів.
У РАКІВ бла одатний штиль, ніщо не віщ є б рі. Майб тнє вима-

льов ється в райд жних барвах. Ви абсолютно впевнені собі, ситі,
задоволені, рійтеся, я іт на сонці, та м рчіть від щастя!
ЛЕВИ, визначтеся з новими професійними напрям ами, мет слід

обирати ретельно, пра тично, щоб зважено і послідовно ро вати
до неї. Роль шефа, впливових персон, бать ів б де найа т альнішою.
Натомість матеріальний спіх втратить ва , пост пившися д ховним
цінностям, я і дає вам др жба.
ДІВИ, не розпорош йте марно енер ії, спроб йте поєднати пра -

тичність і ґр нтовність з майстерним лавір ванням нових обстави-
нах, і тоді все с ладеться ч дово, на шлях до мети переш оди зни -
н ть.
ТЕРЕЗИ, аби не стати жертвою фінансово о недбальства, наведіть

порядо рошовій сфері. Зробіть ревізію приб т ів та витрат, с нь-
те проблеми зі спільними рошима, подат ами, раціонально спла-
н йте сімейний бюджет. Боржни ам на адайте про себе, а я що за
вами є хвости, їх та ож слід позб тися.
СКОРПІОНАМ відведено роль миротворця, відновлюйте зр йнова-

ні стос н и, одна майте на вазі: я що вас армидер д ші, нічо-
о п тньо о не вийде, шлях до зла оди з людьми лежить через влас-
н вн трішню стабільність.
СТРІЛЬЦІ, с онцентр йтеся на р тинній роботі, не пра ніть до епа-

таж та романти и, менше хиз йтеся. Проте тр дитися ліпше з ом-
фортом, зр чній і затишній обстановці. А для підтрим и добро о са-
мопоч ття важливе правильне збалансоване харч вання. Ваш раціон
має б ти ба атим на овочі та фр ти.
КОЗОРОГИ, над вами р жляють ян оли охання, тож не проґавте

сво о сердечно о щастя, а мерщій беріть від життя ма сим м насо-
лод! У митців творчий апо ей, шанси поповнити світов о орт е-
ніїв д же висо і.
ВОДОЛІЇ, ча л йте біля домашньо о мартена, див йте рідних -

лінарними сюрпризами, чеп ріть оселю, дбайте про родинний поб т.
Дов ола вас має б ти с веренний простір, я о о ніхто не повинен за-
сміч вати ч жорідною енер ією.
РИБИ, спіл вання з людьми б де не лише в радість, але й прине-

се пра тичн ви од . Спирайтеся на вже перевірені зв’яз и, не пра -
ніть заводити нові знайомства ціною власно о спо ою та бла опол ч-
чя. Спроб йте тимчасово зв зити оло спіл вання

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà

Â Óêðà¿í³ ÿñíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+28°Ñ, âíî÷³
+18...+22°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +27°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +25...+29°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +27...+31°Ñ, âíî÷³
+16...+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +25...+32°Ñ, âíî÷³
+18...+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ÿñíî. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +28...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ì³æíàðîäíèé äåíü àêðåäèòàö³¿ – öå ñâÿòî, ïåðø çà âñå, òèõ,

õòî ïðîâîäèòü àêðåäèòàö³þ çà âèçíàííÿì òåõí³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³
âèïðîáóâàëüíèõ ëàáîðàòîð³é (îðãàí³â ³ç ñåðòèô³êàö³¿). 

Ì³æíàðîäíèé äåíü äðóç³â – ñâÿòî, çàñíîâàíå, ùîá ï³äêðåñëèòè
âàæëèâ³ñòü ñïðàâæíüî¿ äðóæáè ó âñ³ ÷àñè òà ñåðåä óñ³õ íàðîä³â. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, äåíü Ôåäîðè. Ó öåé äåíü ãîñïîäèí³
íå âèíîñÿòü ñì³òòÿ ç õàòè, ùîá íå ïîòðèâîæèòè äîìîâèêà, ÿêèé
æèâå ï³ä â³íèêîì. ²íàêøå ìîæíà íàêëèêàòè á³äó. Ç ðàíêó ìîêðèöÿ
ðîçïóñòèëàñÿ ³ çàëèøèëàñÿ ðîçêðèòîþ âåñü äåíü — äî ãàðíî¿
ïîãîäè. 

²ìåíèííèêè: 
Ôåðàïîíò, Iâàí, Ðóñëàí, Ïåëàãåÿ, Ôåëiöiàí, Íië 

8 5 1

4 5 8

3 4 5

5 2 1

8 4 6

1 7 8 2

3 8

8 7 4

8 4 9

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

4 2 9 1 8 3 6 5 7

1 6 7 9 5 2 3 8 4

8 3 5 4 6 7 2 9 1

6 9 1 8 2 4 5 7 3

3 8 2 5 7 9 4 1 6

7 5 4 3 1 6 8 2 9

5 7 8 6 3 1 9 4 2

2 4 6 7 9 5 1 3 8

9 1 3 2 4 8 7 6 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 8 ÷åðâíÿ

На при ладі "Кияноч и" Дмитро Кай ородов довів, що мистецтво хорео рафії
може б ти приб т овим
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