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Ë³òî ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ
Ñòîëè÷íà âëàäà äîìîâèëàñÿ ç “Íàôòîãàçîì” òà “Êè¿âåíåðãî”

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Позапланових перебоїв поста-
чанні арячої води иянам біль-
ше не б де, пообіцяв перший
заст пни олови КМДА Анатолій
Гол бчен о. За йо о словами,
місь а влада домовилася про лі-
міти аз до опалювально о се-
зон , а ремонт і тест вання ме-
реж же за інч ють. Приймати
арячі ванни та д ш, а не поли-
ватися з чайни а жителі столиці
тепер змож ть щонайменше до
жовтня.

Ó êðàíàõ áàãàòüîõ êèÿí íàðåøò³ ç’ÿâè-
ëàñÿ ãàðÿ÷à âîäà íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ.
Íàãàäàºìî, ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â â³ä 15
÷åðâíÿ áåç íå¿ çàëèøàëèñÿ ìåøêàíö³ ÷î-
òèðüîõ ì³êðîðàéîí³â. Ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî “ñþðïðèç” ïîÿñíèâ çàê³í÷åííÿì ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò, ÿê³ íà ìåðåæàõ ïðîâîäè-
ëî “Êè¿âåíåðãî”.

“Ð³÷ ó ò³ì, ùî â÷îðà ñëóæáè “Êè¿âå-
íåðãî” ùå “äîâàðþâàëè” îñòàíí³ ïîðè-
âè â ðàìêàõ ïëàíîâèõ âèïðîáóâàíü ìå-
ðåæ. Ó÷îðà æ áóëî ï³äïèñàíî àêò ïðî
çàâåðøåííÿ ðîá³ò, ï³ñëÿ ÷îãî ïîíîâèëè
ïîäà÷ó ãàçó íà ÒÅÖ-6. ² âæå óâå÷åð³ ãà-
ðÿ÷à âîäà ïî÷àëà íàäõîäèòè ó êâàðòèðè”,
— ñêàçàâ ï³ä ÷àñ ï’ÿòíè÷íî¿ êîëåã³¿ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ó ÊÌÄÀ òàêîæ çàïåâíèëè: äî æîâòíÿ
êèÿíè ìîæóòü íå áîÿòèñÿ, ùî íå áóäå
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿêó ìîãëà á ñïðè÷èíèòè
îáìåæåíà ïîäà÷à ãàçó äëÿ “Êè¿âåíåðãî”.
Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ñòî-
ëè÷íà âëàäà óçãîäèëà ïèòàííÿ ïîñòà÷àí-
íÿ ãàçó íà ïåð³îä äî íàñòóïíîãî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó. “Âèä³ëåíî ë³ì³òè íà
ãàç, ï³äïèñàíî óãîäè. Òîáòî îðãàí³çàö³é-
í³ ïèòàííÿ ç “Íàôòîãàçîì” ìè âëàäíà-
ëè. Ïðèíàéìí³ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó”, — çàïåâíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ. Çà éîãî ñëîâàìè, ç “Êè¿âå-
íåðãî” ÷àñòêîâî ðîçðàõóâàëèñÿ çà áîðã
÷åðåç ð³çíèöþ ó òàðèôàõ. Ìèíóëîãî
òèæíÿ êîìïàí³¿ ïåðåðàõóâàëè 40 ìëí
ãðí. Ïðèáëèçíî 200 ìëí ãðí áîðãó ùå
çàëèøàºòüñÿ.

Íàãàäàºìî, ç 1 ÷åðâíÿ òàðèôè íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè â ñòîëèö³ çì³íèëèñÿ.
Ó ÊÌÄÀ ïåðåêîíàí³, ùî íîâ³, íàáëèæå-
í³ äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ
ðîçö³íêè çàáåçïå÷àòü ë³ïø³ ðîçðàõóíêè
çà åíåðãîíîñ³¿ ³ â ìàéáóòíüîìó îáìåæåí-
íÿ â ïîñòà÷àíí³ íå áóäå. Ãàðÿ÷î¿ âîäè â
äîì³âêàõ êèÿí òåïåð ìîæå íå áóòè ò³ëü-
êè ÷åðåç ïëàíîâ³ ïðîô³ëàêòè÷í³ ðîáîòè,
ÿê³ òðàäèö³éíî ïðîâîäÿòüñÿ âë³òêó ïðî-
òÿãîì äâîõ òèæí³â ïî÷åðãîâî íà ð³çíèõ
æèòëîâèõ ìàñèâàõ. Êîðîòêî÷àñí³ ïåðå-
áî¿ ç âîäîïîñòà÷àííÿì ìîæóòü âèíèê-
íóòè ³ ÷åðåç àâàð³¿ íà ìåðåæàõ. Ìèíóëî¿
ñóáîòè òàêà ñòàëàñÿ íà âóëèö³ Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäà íà Îáîëîí³. ×åðåç ïîðèâ
òðóáè òàì óòâîðèâñÿ ñïðàâæí³é ãåéçåð,
ãàðÿ÷îþ âîäîþ çàëèëî ê³ëüêà äâîð³â. Íà
ë³êâ³äàö³þ àâàð³¿ çíàäîáèëîñÿ ùîíàé-
ìåíøå 3 ãîäèíè
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Ïèòàííÿ ïðî ïîáóäîâó â³ðìåíñüêî¿ öåðê-
âè îáãîâîðèëè ó ï’ÿòíèöþ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâ-
íîâàæíèé Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Â³ðìåí³¿ â
Óêðà¿í³ Àðìåí Õà÷àòðÿí. “Íàðàç³ ìè ìàºìî
ëèøå íåâåëè÷êó êàïëèöþ, ÿêà ìîæå ïðèé-
íÿòè îäíî÷àñíî ëèøå 10 îñ³á, à íàñ ó Êè-
ºâ³ ïðèáëèçíî 30 òèñÿ÷. Ìîæåòå ñîá³ ò³ëü-
êè óÿâèòè, ùî ðîáèòüñÿ òàì ó íåä³ëþ”, —
ç³òõíóâ ãîëîâà Â³ðìåíñüêî¿ Àïîñòîëüñüêî¿
öåðêâè, àðõ³ºïèñêîï Ãðèãîð³ñ Áóí³àòÿí.
Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä öåðê-
âó âåëè ïåðåìîâèíè âæå äàâíî. Ïðåäñòàâ-
íèêè Â³ðìåí³¿ õîò³ëè çâåñòè íîâîáóäîâó íà
Ïîäîë³, ïðîòå ì³ñöåâà ãðîìàäà íå ï³äòðè-
ìàëà òàêîãî ð³øåííÿ. Âèä³ëèòè çåìëþ âè-
ð³øèëè íà Õàðê³âñüêîìó ìàñèâ³. Ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî
ñïðèÿòèìå ðîçâ’ÿçàííþ àêòóàëüíèõ ïðîá-
ëåì äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèê³â Â³ðìå-
í³¿ â Óêðà¿í³

Ìàëîçàõèùåíèì êèÿíàì — 
àäðåñíó äîïîìîãó

Îêðåì³ êàòåãîð³¿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ ñòîëè÷íîãî íàñåëåííÿ ç 1 ëèïíÿ äî
31 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî ðîêó îòðèìóâàòè-
ìóòü ùîì³ñÿ÷íó àäðåñíó áåçãîò³âêîâó äîïî-
ìîãó. ¯¿ íàäàâàòèìóòü ³ç ìåòîþ ïîêðèòòÿ
ð³çíèö³ ì³æ ðîçì³ðîì ïëàòè çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè çà òàðèôàìè, ÿê³ ä³þòü ç 1 ÷åðâíÿ
öüîãî ðîêó, ç óðàõóâàííÿì çíèæêè íà ïî-
ñëóãè ç âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-
íÿ — 51 %, îïàëåííÿ — 16,4 %, ãàðÿ÷å âî-
äîïîñòà÷àííÿ — 28,7 % òà ðîçì³ðîì ïëàòè
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ùî ä³ÿëè äî 1 ÷åðâ-
íÿ. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âæå ï³äïè-
ñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Äîêóìåíòîì âèçíà÷åíî îêðåì³ êàòåãîð³¿ ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ÿê³
ìàþòü ïðàâî íà äîïîìîãó. Ùîá îòðèìàòè
äîïîìîãó, ïîòð³áíî ïðåä’ÿâèòè äîâ³äêó.
Âèäàþòü ¿¿ â Óïðàâë³íí³ ïðàö³ òà ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³é àáî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ç
íàðàõóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíèõ 
âèïëàò

Âåëèêèì ìàøèíàì 
¿çäèòè ñòîëèöåþ 
çàáîðîíåíî

Òðàíñïîðòíèì çàñîáàì, âàãà ÿêèõ ïåðå-
âèùóº 24 òîííè, çàáîðîíèëè ïåðåì³ùàòè-
ñÿ óñ³ìà êè¿âñüêèìè âóëèöÿìè. Ïðè÷èíîþ
öüîãî ñòàëà ñïåêîòíà ïîãîäà. Àäæå ïðè âè-
ñîê³é òåìïåðàòóð³ ïîâ³òðÿ àñôàëüò íàãð³-
âàºòüñÿ. Öå ïðèçâîäèòü äî ðóéíóâàííÿ äî-
ðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Òàê, ìèíóëîãî ðîêó
çáèòêè âíàñë³äîê íàâàíòàæåíü ï³ä ÷àñ ðó-
õó âåëèêîâàãîâèõ àâòîìîá³ë³â ñòàíîâèëè
ï’ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Öüîãîð³÷,
âðàõîâóþ÷è ñïåêîòíó ïîãîäó, ñóìà ìîæå
áóòè çíà÷íî á³ëüøîþ. Çà äîòðèìàííÿì çà-
áîðîíè ñòåæàòü íàðÿäè äîðîæíüî-ïàòðóëü-
íî¿ ñëóæáè Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ Êèºâà. Îä-
íàê, íàâ³òü ÷èñëåíí³ øòðàôè, íàêëàäåí³ íà
àâòîïåðåâ³çíèê³â-ïîðóøíèê³â, íå ìîæóòü
áóòè ïîð³âíÿí³ ç ñóìàìè, ïîòð³áíèìè íà
ðåìîíò äîð³ã

Áëàãîä³éíèêè áðàòèìóòü
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

Ç íàñòóïíîãî ðîêó ó ÊÌÄÀ çàïðàöþº êî-
ì³ñ³ÿ ç ï³äòðèìêè áëàãîä³éíèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é ì³ñòà. Íîâà ñòðóêòóðà ä³ÿòèìå
ïðè Óïðàâë³íí³ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ³ çàéìàòèìåòüñÿ
â³äáîðîì ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³ä-
òðèìêó êèÿí. Íà â³ä³áðàí³ ïðîãðàìè ñòî-
ëèöÿ çìîæå âèä³ëèòè ô³íàíñîâó ï³äòðèì-
êó ç áþäæåòó ì³ñòà. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìàº
ïðîñòåæèòè çà òèì, àáè ãðîø³ ï³øëè ñïðàâ-
ä³ íà íàãàëüí³ ö³ë³. Ãðîø³ íà ï³äòðèìêó
ïðîãðàì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é îêðåìèì
ðÿäêîì òåæ ïëàíóþòü ïðîïèñàòè äî áþ-
äæåòó ç íàñòóïíîãî ðîêó. Ïîêè ùî òàêó
ï³äòðèìêó çä³éñíþþòü ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà”. Íèí³ ó Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî
ïðèáëèçíî 85 áëàãîä³éíèõ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é. Ðåàëüíó ðîáîòó çä³éñíþþòü ëè-
øå 47 ³ç íèõ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У КМДА вибрали чоти-
рьох незалежних оці-
нювачів майна. Вони
визначать почат ов
вартість 91 приміщення
в медичних за ладах
столиці, я і незабаром
віддад ть в оренд .
Кон рс оцінювачів —
чер овий етап “центра-
лізації здачі примі-
щень”, надходження
від я о о до бюджет
збільшилося вчетверо.
Гроші від оренди віль-
них приміщень на опи-
ч ють на рах н Го-
ловно о правління
охорони здоров’я та
витрачатим ть на пер-
шочер ові потреби.

Äî ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü íåçà-
áàðîì ìîæóòü íàä³éòè “ñâ³æ³”
ãðîø³. 91 â³ëüíå ïðèì³ùåííÿ â
ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ì³ñòà ïëà-
íóþòü çäàòè â îðåíäó. Ìèíó-
ëîãî òèæíÿ íà â³äêðèòîìó êîí-
êóðñ³ â³ä³áðàëè ô³ðìè, ÿê³ îö³-
íþâàòèìóòü îá’ºêòè. Ïî÷àòêî-
âó ö³íó ïðèì³ùåíü âèçíà÷àòü
÷îòèðè êîìïàí³¿. Íà ðèíêó ñòî-
ëè÷íî¿ íåðóõîìîñò³ âîíè ïðà-
öþþòü óæå 9—12 ðîê³â, òîæ
ïðîöåäóðà îö³íþâàííÿ ìàº áó-
òè ìàêñèìàëüíî îá’ºêòèâíîþ.

Ï³ä ÷àñ â³äáîðó îö³íþâà÷à
âðàõîâóâàëè ïåðøî÷åðãîâî âàð-
ò³ñòü ïîñëóãè, à òàêîæ ÷àñ ïðî-
öåäóðè. Ïåðåâàãó â³ääàâàëè òî-

ìó, õòî çà ðîáîòó ïðîñèâ ìåí-
øå ãðîøåé. “ßêùî æ çà îö³íêó
îá’ºêòà ê³ëüêà ô³ðì ïðîñèëè îä-
íàêîâó ö³íó, ìè âèáèðàëè òîãî,
ó êîãî á³ëüøèé äîñâ³ä”, — ïî-
ÿñíèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà.

Ö³íè, ÿê ³ ÷àñ ðîáîòè, îö³-
íþâà÷³ ïðîïîíóþòü ð³çí³. Íà-
ïðèêëàä, âåëèêå ïðèì³ùåííÿ
íà âóëèö³ Áðàòèñëàâñüê³é ïëî-
ùåþ 412 êâ. ìåòð³â îäíà ç ô³ðì
áåðåòüñÿ îö³íèòè çà 1,5 òèñ. ãðí
çà äâà òèæí³. Â³äòàê, óæå çà ì³-
ñÿöü ìîæíà î÷³êóâàòè ïîâíîãî
ïåðåë³êó ö³í óñ³õ 91 îá’ºêò³â.

“Êîíêóðñ âèçíà÷åííÿ íåçà-
ëåæíîãî îö³íþâà÷à — öå îäíà
ç îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ ïîäàëüøî-
ãî óêëàäàííÿ ÷è ïåðåóêëàäàí-
íÿ îðåíäíèõ äîãîâîð³â. Óñå â³ä-
áóâàºòüñÿ ïðîçîðî, â ïðèñóòíî-
ñò³ ïðåñè òà äåïóòàò³â”, — ñêà-

çàëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ðåçóëüòàòè îö³íþâàííÿ îá³-
öÿþòü îïðèëþäíèòè íà ñàéò³
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. Äî ñëîâà, òàì æå ç’ÿ-
âèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ³íøèõ
â³ëüíèõ ïðèì³ùåíü. Ïðîòÿãîì
äâîõ òèæí³â óïðàâë³ííÿ ïðîâå-
äå ³íâåíòàðèçàö³þ.

“Ñüîãîäí³ ìåäè÷í³é ãàëóç³ íå
ëèøå Êèºâà, à é óñ³º¿ êðà¿íè
áðàêóº êîøò³â. Öå íå ñåêðåò.
Ìè ïîäóìàëè, ùî ïðèì³ùåí-
íÿ, ùî íå çàä³ÿí³ ó ë³êóâàëüíî-
ìó ïðîöåñ³ ³ ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîñ-
òîþþòü, ìîæíà âèêîðèñòàòè
åôåêòèâí³øå”, — êàæå ïàí³ Êà-
÷óðîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, îðåíäó-
âàòè ïðèì³ùåííÿ çìîæóòü ëè-
øå ï³ä çàêëàäè, ùî íå çàâàæà-
þòü ë³êóâàííþ, à íàâïàêè º ïî
ñóò³ “ñóïóòíèìè”. “Öå ìîæóòü

áóòè àïòå÷í³ ïóíêòè, êàôåòåð³¿,
äå ìîæóòü ïîîá³äàòè â³äâ³äóâà-
÷³ òà ìåäèêè, ê³îñêè ç ïðåñîþ
òîùî. Çâ³ñíî, õ³ì³÷íîãî âèðîá-
íèöòâà òàì íå áóäå”, — êàæå
êåð³âíèöÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Îðåíäíà êîì³ñ³ÿ ïðàöþº
ôàêòè÷íî ç ïî÷àòêó öüîãî ðî-
êó. Ðàí³øå êåð³âíèêè çàêëàä³â
çäàâàëè ïðèì³ùåííÿ íà âëàñ-
íèé ðîçñóä, à ãðîø³ îñ³äàëè â
êèøåíÿõ ïðèâàòíèõ îñ³á. Íèí³
âñå â³äáóâàºòüñÿ ïðîçîðî, à
êîøòè íàãðîìàäæóþòüñÿ íà ðà-
õóíêó ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Â³äêîëè ñòàðòóâàëà “öåíòðàë³-
çàö³ÿ îðåíäè”, êîøò³â â³ä çäà-
÷³ ïðèì³ùåíü ó ìåäçàêëàäàõ
ñòàëî íàäõîäèòè ïðàêòè÷íî
â÷åòâåðî á³ëüøå. ¯õ îá³öÿþòü
ñïðÿìîâóâàòè íà ïåðøî÷åðãîâ³
ïîòðåáè ãàëóç³

Â³ðìåíàì áóäå 
äå ìîëèòèñÿ

Ó ë³êàðí³ çàïóñòÿòü 
îö³íþâà÷³â
Íà êîíêóðñ îðåíäè âèñòàâëÿòü 91 â³ëüíå ïðèì³ùåííÿ

Лі арні звільнять від нес млінних платни ів оренди, а приміщення перездад ть чесним підприємцям
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Â³êòîð³ÿ ÊÐÀÑÍÎÙÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Літні ані ли вихованці прит л-
"Місто щасливих дітей" про-

водять чи не най раще з сієї
столичної малечі. По ратися до
них приїздять "зір ові" раїнці.
Малю и вже з стрічали та их
мирів я Настя Каменсь их та

Оле сандр "Ан ел" Педан, а че-
ають на Тін Кароль та Ані Ло-
ра . Та і з стрічі входять до
омпле сної соціально-психоло-
ічної реабілітації.

“Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé” — öå íåçâè÷àé-
íèé ïðèòóëîê. Éîãî ìåøêàíö³ — 25 ä³òåé
ð³çíîãî â³êó, êîòð³ ãîòóþòüñÿ äî æèòòÿ â ðî-
äèíàõ òà ïðîõîäÿòü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íó ðåàá³ë³òàö³þ. Íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ ó
ãîñò³ äî ìàëþê³â çàâ³òàâ ó ãîñò³ Îëåêñàíäð
“Àíãåë” Ïåäàí — âåäó÷èé “Êàìåä³ Êëàá
Óêðà¿íà”. Ìàëå÷à, ãîòóþ÷èñü äî çóñòð³÷³,
íàâ³òü îäÿãíóëà êðèëà, ùîá ÿêîìîãà á³ëü-
øå áóòè ñõîæèìè íà ñâîãî êóìèðà.

Ãîñò³ íå ðîç÷àðóâàëè — ïîäàðóâàëè âè-
õîâàíöÿì íàäóâí³ æèëåòè, êðóãè òà íàðó-
êàâíèêè äëÿ ïëàâàííÿ, ì’ÿ÷³ ðåçèíîâ³ äëÿ
ñòðèáàííÿ òà ³íø³ ðå÷³ äëÿ â³äïî÷èíêó. Ä³-
òè ó â³äïîâ³äü ïðîâåëè åêñêóðñ³þ “âóëè÷-

êàìè ñâîãî ì³ñòà” òà ïðèãîòóâàëè ôóòáîë-
êè ç ëîãîòèïîì Öåíòðó. Ó òîâàðèñòâ³ “äÿ-
ä³ Ñàø³” âèõîâàíö³ ïîñï³âàëè ï³ñåíü òà ïî-
ãðàëè ó “Êðîêîäèëà”.

Òàê³ çóñòð³÷³ ó Öåíòð³ â³äáóâàþòüñÿ âæå
íå âïåðøå. Íåùîäàâíî äî ä³òåé ïðè¿çäèëà
ñï³âà÷êà Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ. Ïëàíóºòüñÿ,

ùî â³äâ³äàþòü ïðèòóëîê òàêîæ Ò³íà Êà-
ðîëü, Àí³ Ëîðàê òà Ïîòàï. Öåíòð äîïîìî-
ãè ä³òÿì “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé” áóëî â³ä-
êðèòî ó 2008 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó â ì³ñò³ ìàº ç’ÿâèòèñÿ ùå
îäèí òàêèé çàêëàä

Ç³ðêîâå ë³òî ó “Ì³ñò³
ùàñëèâèõ ä³òåé”
Âèõîâàíö³â ïðèòóëêó ðåàá³ë³òîâóþòü â³äîì³ óêðà¿íö³

Оле сандр «Ан ел» Педан вволю наспівався пісень з вихованцями прит л "Місто щасливих
дітей"
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²ìïîðòåð³â ïîòÿãíóëî íà õîëîäíå
Íîâèé õîëîäèëüíèé òåðì³íàë íå â çìîç³ âì³ñòèòè óñ³õ îõî÷èõ
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Новий холодильний ом-
пле с, я ий рочисто від-
рили п’ятницю пред-
ставни и омпанії "Айс
Термінал", став найбіль-
шим і найс часнішим
раїні. Він відповідає всім
світовим стандартам
я ості збереження замо-
рожених прод тів. Для
фірм, я і збері атим ть
т т свою прод цію, це
означатиме значн е оно-
мію оштів, а для пересіч-
них иян — зменшення ці-
ни та розширення асорти-
мент . Новин вже оціни-
ли імпортери та виробни-
и. Я стало відомо "Хре-
щати ", охочих збері ати
там свою прод цію вже
більше, ніж є вільних
площ. Більшість місць
холодильни ах же знай-
шли своїх орендарів.

Óêðà¿íö³ ð³ê çà ðîêîì çá³ëüøó-
þòü ñïîæèâàííÿ òàêèõ çàìîðî-
æåíèõ ïðîäóêò³â ÿê ðèáè, ìîðå-
ïðîäóêò³â, îâî÷³â. ²ìïîðòåðè íà-
ðîùóþòü îáñÿãè ââåçåííÿ, àêòèâ-
íî ïðàöþþòü ³ ì³ñöåâ³ âèðîáíè-
êè. Îäíàê ðîçâèòîê öüîãî ñåã-
ìåíòó ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó äîñ³
ñòðèìóâàâ çíà÷íèé äåô³öèò ïëîù
äëÿ çáåð³ãàííÿ ïðîäóêö³¿. Íà
ðèíêó ñêëàäñüêî¿ íåðóõîìîñò³
ìàéæå â³äñóòí³ ïðîôåñ³éí³ ñêëàä-
ñüê³ ïðèì³ùåííÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ
ïðîäóêö³¿, ùî âèìàãàº ñïåö³àëü-
íîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó. Äî-
ñ³ ³ìïîðòåðè áóëè çìóøåí³ çáåð³-
ãàòè ñâ³é òîâàð íà õîëîäîêîìá³-
íàòàõ, ó ïðîìèñëîâèõ öåõàõ, êîí-
òåéíåðàõ, ùî çàëèøèëèñÿ â ñïà-
äîê â³ä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ³ íå
â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì ñòàíäàð-
òàì ÿêîñò³.

Âèïðàâèòè ñèòóàö³þ âçÿëàñÿ
êîìïàí³ÿ “Àéñ Òåðì³íàë”, ÿêà

ìåíø í³æ äâà ðîêè òîìó ðîçïî-
÷àëà áóä³âíèöòâî á³ëÿ ñòîëèö³
íàäñó÷àñíîãî õîëîäèëüíîãî
êîìïëåêñó. ßê ðîçïîâ³äàþòü
ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿, òåìïè
áóä³âíèöòâà áóëè íàäçâè÷àéíî
³íòåíñèâíèìè. Îêð³ì ãåíåðàëü-
íîãî ï³äðÿäíèêà, íà îá’ºêò³ ïðà-
öþâàëè ùå 11 ô³ðì. Çàãàëîì íà
îá’ºêò³ 18 ì³ñÿö³â ïðàöþâàëî
ïðèáëèçíî 200 ëþäåé. Ó ï’ÿò-
íèöþ ðåçóëüòàòè ¿õíüî¿ ïðàö³
êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ “Àéñ Òåð-
ì³íàë” ïðåäñòàâèëî êîëåãàì ³
æóðíàë³ñòàì. Ìàñøòàáè ñïîðó-
äè âðàæàþòü. Ïëîùà ñêëàä³â
çàéìàº 16 000 êâ. ì., ïëîùà àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ — 5 000
êâ. ì. Êîìïëåêñ îñíàùåíèé àâ-
òîìîá³ëüíèì ³ çàë³çíè÷íèì ï³ä’-
¿çäîì äëÿ äîñòàâêè âàíòàæ³â,
ìàº çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ íåïî-
äàë³ê ñòîëèö³ ó Áðîâàðñüêîìó
ðàéîí³.

Íàðàç³ õîëîäèëüíèé êîìïëåêñ
“Àéñ Òåðì³íàë” º íàéá³ëüøèì ³
íàéñó÷àñí³øèì â Óêðà¿í³. Öå ï³ä
÷àñ óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ ï³äòâåð-
äèâ ³ ïðåäñòàâíèê “Êíèãè ðåêîð-
ä³â Óêðà¿íè”, ÿêèé âðó÷èâ êåð³â-
íèöòâó êîìïàí³¿ ñïåö³àëüí³ äèï-

ëîìè. Â³äêðèòòÿ ëîã³ñòè÷íîãî
êîìïëåêñó, äå ìîæëèâå îäíîðà-
çîâå çáåð³ãàííÿ ³ îáðîáêà 25 òèñ.
òîíí ïðîäóêö³¿, çíà÷íîþ ì³ðîþ
ðîçâ’ÿæå ñåðéîçíó äëÿ ñòîëèö³
ïðîáëåìó äåô³öèòó âèñîêîòåõíî-
ëîã³÷íèõ õîëîäèëüíèõ òåðì³íàë³â.
Ïîòóæí³ñòü êîìïëåêñó äàñòü çìî-
ãó á³ëüø í³æ íà òðåòèíó ñêîðî-
òèòè äåô³öèò ñó÷àñíèõ õîëîäèëü-

íèõ ïëîù, ùî º â ñòîëè÷íîìó ðå-
ã³îí³. Íîâà ñïîðóäà ïðîïîíóº
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ óìîâè çáåð³-
ãàííÿ. 40 â³äñîòê³â ïëîù õîëî-
äèëüíîãî ñêëàäó çàéìàþòü óí³-
âåðñàëüí³ êàìåðè (äå òåìïåðàòó-
ðà â³ä +5°Ñ äî —24°Ñ). À 60 % õî-
ëîäèëüíîãî ñêëàäó — ìîðîçèëü-
í³ êàìåðè (òåìïåðàòóðà çáåð³ãàí-
íÿ —25°Ñ).

ßê çàïåâíèâ “Õðåùàòèê” äè-
ðåêòîð êîìïàí³¿ Þð³é Îñüìàê, çà-
ïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëî-
ã³é òà IT-ð³øåíü äàñòü çìîãó õî-
ëîäèëüíîìó êîìïëåêñó â³äïîâ³äà-
òè ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì ÿêîñò³
çáåðåæåííÿ çàìîðîæåíèõ ïðîäóê-
ò³â. Äëÿ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çáåð³ãà-
òèìóòü òóò ñâîþ ïðîäóêö³þ, öå
îçíà÷àòèìå çíà÷íó åêîíîì³þ
êîøò³â, à äëÿ ïåðåñ³÷íèõ óêðà¿í-
ö³â — çìåíøåííÿ ö³íè òà ðîçøè-
ðåííÿ àñîðòèìåíòó. Âîäíî÷àñ, ÿê
êàæå ïàí Îñüìàê, íàâ³òü â³äêðèò-
òÿ íàéá³ëüøîãî ó ñòîëèö³ õîëî-
äèëüíîãî òåðì³íàëó íå ðîçâ’ÿçà-
ëî îñòàòî÷íî ïðîáëåìó äåô³öèòó
ïëîù. “Óæå çàðàç º á³ëüøå îõî-
÷èõ çáåð³ãàòè ó íàñ ïðîäóêòè,
àí³æ îá’ºêò äîçâîëÿº ðîçì³ñòèòè.
Öå íå äèâíî, àäæå àíàëîã³â íàøî-
ìó õîëîäèëüíîìó êîìïëåêñó â
Óêðà¿í³ íåìàº. Âñå, ùî áóäóâàëè
äî íàñ, áóäóâàëè ùå çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â ³ íå â³äïîâ³äàº ñâ³òî-
âèì ñòàíäàðòàì. Ìè æ çàêóïèëè
íàäñó÷àñíå îáëàäíàííÿ â³ä ïðî-
â³äíèõ çàõ³äíèõ âèðîáíèê³â ïðî-
ìèñëîâîãî õîëîäó ³ ãîòîâ³ íàäàâà-
òè ÿê³ñí³ ïîñëóãè íàøèì êë³ºí-
òàì”,— êàæå äèðåêòîð êîìïàí³¿.
Â³í çàçíà÷èâ, ùî ï³äâèùåíèé ïî-
ïèò íà ¿õí³ ïîñëóãè ñïîíóêàº êîì-
ïàí³þ ïî÷àòè áóä³âíèöòâî ùå îä-
íîãî òåðì³íàëó ïîáëèçó ñòîëèö³.
À îñü ó ðåã³îíè “Àéñ Òåðì³íàë”
íå ïîñï³øàòèìå

Îðäåí çà ñâÿòî
Îðãàí³çàòîðêó Äíÿ Äí³ïðà 
íàãîðîäèëè ïî÷åñíîþ â³äçíàêîþ 
çà ëþäÿí³ñòü ³ ìèëîñåðäÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Çà ï³äòðèìêè ñòîëè÷íî¿ òà ðàéîí-
íî¿ Ïîä³ëüñüêî¿ âëàäè, à òàêîæ áëà-
ãîä³éíîãî ôîíäó “Äí³ïðî” íà Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³ â³äáóëîñÿ òðàäè-
ö³éíå ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Äí³ïðà íà-
ïåðåäîäí³ ²âàíà Êóïàëà. Îëüãà Àð-
êàíîâà, çàñòóïíèê ïîä³ëüñüêîãî ãî-
ëîâè, º ïîñò³éíèì îðãàí³çàòîðîì
öüîãî ñâÿòà. Äíÿìè ¿¿ íàãîðîäæåíî
îðäåíîì “Ñâÿòî¿ Ìàð³¿”. Ãîëîâà îä-
íîéìåííîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó
Ãàííà Ìàò³êî-Áóáíîâà âðó÷èëà ¿é
ïî÷åñíó â³äçíàêó çà ëþäÿí³ñòü ³ ìè-
ëîñåðäÿ.

“Öþ â³äçíàêó Îëüãà Àðêàíîâà çà-
ñëóæèëà âæå òèì, ùî çàïî÷àòêóâà-
ëà â³äçíà÷åííÿ ñàìå öüîãî ñâÿòà —
Äíÿ Äí³ïðà”,— ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” Ãàííà Ìàò³êî-Áóáíîâà. Çà-
õ³ä ñòàâ òðàäèö³éíèì äëÿ ñòîëèö³ ç

2003 ðîêó. ² ùîðàçó òóò ðàçîì ³ç ñèì-
âîë³÷íèì ðîçêâ³òàííÿì ïàïîðîò³
êâ³òíóòü íîâ³ ìîëîä³ òàëàíòè. Öüî-
ãî ðàçó òàêîæ ó ðàìêàõ ñâÿòà â³äáóâ-
ñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ ç³-
ðîê åñòðàäè.

Äåíü Äí³ïðà ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ
çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî îõîðî-
íè äîâê³ëëÿ ³, çîêðåìà, Äí³ïðîâ-
ñüêîãî áàñåéíó, êóäè ùîäíÿ ñêèäà-
þòü øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè ï³äïðèºì-
ñòâà, ðîçòàøîâàí³ íà áåðåãàõ ð³÷êè.

“Ïðèºìíî òå, ùî, ïîïðè ïîë³òè÷-
í³ ïåðèïåò³¿, ëþäè ïðèõîäÿòü ³ çâåð-
òàþòü óâàãó íà íàéâàæëèâ³øå — òðà-
äèö³¿ òà ÷èñòîòó äîâê³ëëÿ. Ñâÿòî
ñïîíóêàº äî ðîçäóì³â íàä òèì, ùî
Äí³ïðî — öå íå ïðîñòî ãåîãðàô³÷íà
íàçâà, à ì³ñòî÷îê ì³æ ìèíóëèì ³
ìàéáóòí³ì, ÿêèé ìè ìàºìî çáåðåã-
òè ÷èñòèì äëÿ íàøèõ ä³òåé”,— ïî-
ä³ëèëàñÿ ðàä³ñòþ ï³ñëÿ íàãîðîäæåí-
íÿ ïàí³ Àðêàíîâà

Оле ПУХА, дире тор ом-
панії “Міжнародна р па
морепрод тів”:
— Ви стали першим лієнтом
ново о холодильно о ом-
пле с . Чом саме “Айс Тер-
мінал”?
— Том що це най ращий хо-
лодильний омпле с, я ий є в
У раїні.

— А ті с лади, я і діяли досі,
вас не влаштов ють?
— Ні, адже їх б д вали ще в 50-х, 60-х ро ах, і вони

давно не відповідають нашим вимо ам щодо я ості
збері ання замороженої прод ції.

— Я ба ато прод ції план єте завозити до ново о
термінал ?
— Десь 10—15 тисяч тонн. Д маю, оренд ємо май-

же 40 відсот ів холодильних площ.

— Що саме т т збері атимете?
— Риб , морепрод ти, тобто наш традиційний асор-

тимент. Одна план ємо і на появ новино . Це, перш
за все, делі атесні морепрод ти, що потреб ють
спеціальних мов збері ання.

— Е ономічна риза вам не завадить?
— Вважаю, що ні. Наша прод ція завжди орист є-

ться попитом. Все більше людей переходять харч -
ванні на орисн їж , я ою є морепрод ти, відмовля-
ючись від м’яса. Том пере онаний, що риза на нас
с ттєво не вплине.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Від риття європейсь о о холодильно о омпле с проходило за раїнсь ими традиціями
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Першо о липня в реда ції азети
"Хрещати " відб вся р лий стіл
на тем "Рино нер хомості в
2009 році. Чи є світло в інці т -
нелю?", де про а т альні тенден-
ції висловилися представни и
провідних омпаній в У раїні.
Проте одностайна д м а стосов-
но то о, оли можна очі вати
стабілізації рин , не прозв чала:
одні е сперти ствердж ють, що
ціни та і не ся н ли дна, інші ж
вважають, що рино починає по-
вертатися до баланс .

Íåùîäàâíî Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñ-
òèêè îïðèëþäíèâ äàí³ ïðî ïàä³ííÿ ÂÂÏ,
³ ñåðåä ðåêîðäñìåí³â îïèíèëàñÿ áóä³âåëü-
íà ãàëóçü — ñïàä ìàéæå 50 %. Ùî æ â³ä-
áóâàºòüñÿ ç ðèíêîì ñüîãîäí³? Àíäð³é Ãó-
ñåëüí³êîâ, ãîëîâà êîì³òåòó ç ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é ÀÑÍÓ, ââàæàº, ùî â
Óêðà¿í³ ç 1994 äî 2006 ðîêó ðèíîê íåðó-
õîìîñò³ ðîçâèâàâñÿ äèíàì³÷íî, à äàë³ ïî-
÷àâ óòâîðþâàòèñÿ òàê çâàíèé ïóçèð —
ö³íè âñå çðîñòàëè. “À îñòàíí³õ ï³âðî-
êó — öå ïðîöåñ îõîëîäæåííÿ ðèíêó ³ àæ
í³ÿê íå éîãî îáâàë. Äâà ì³ñÿö³ íà ðèíêó
äîì³íóº ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ — ïðîöåñ
ñòàá³ë³çàö³¿”,— êàæå ïàí Ãóñåëüí³êîâ.

Éîãî ï³äòðèìàâ ³ ªâãåí³é Ãðåáåíþê,
ñòàðøèé àíàë³òèê ²Ê “Òðîéêà Äèàëîã
Óêðàèíà”, çîêðåìà â³í çàóâàæèâ, ùî ð³â-
íîâàãà íà ðèíêó âñòàíîâëþºòüñÿ, íàñàì-
ïåðåä ð³âíîâàãà ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿. ²
áóäü-ÿêà ëþäèíà, ùî ïðèéäå íà ðèíîê,
îäðàçó öå â³ä÷óº, íåçâàæàþ÷è íà âñþ ³í-
ôîðìàö³þ, ÿêà ðåãóëÿðíî ç’ÿâëÿºòüñÿ ó
ÇÌ². Ïðî ñòàá³ë³çàö³þ ãîâîðèòè ïîêè ùî
ñêëàäíî, ïðîòå ïàí Ãðåáåíþê óïåâíå-
íèé, ùî ö³íè ñÿãíóòü äíà òîä³, êîëè
âñòàíîâëÿòüñÿ íà ð³âí³ ñåðåäèíè 2005 ðî-
êó.

Äåÿê³ ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó ââàæà-
þòü, ùî ðèíîê äîñÿã ö³íîâîãî äíà, ïðîòå
íå â óñ³õ ñåãìåíòàõ: åë³òíå æèòëî ïîêè ùî
íå äåøåâøàº — ð³åëòîðè î÷³êóþòü ïîâåð-
íåííÿ ö³í íà ñòàðèé ð³âåíü, à äî “áþäæåò-
íèõ êâàðòèð” ³ñòîòíî çðîñëè âèìîãè. “Ïî-
êóïö³ çàö³êàâëåí³ â ÿê³ñí³é ïðîäóêö³¿ çà òó
ê³ëüê³ñòü ðåàëüíèõ ãðîøåé, ùî â íèõ º”,—
ï³äñóìóâàâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ³ ïàðò-
íåð ÒÏ Dream House Ukraine Âîëîäèìèð
Ë³ìàêîâ.

Ïðîòå íå âñ³ ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó
òàê îïòèì³ñòè÷íî íàëàøòîâàí³. Çà ñëîâà-
ìè Êëàâä³¿ Áîíäàðºâî¿, ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ô³íàíñîâî-áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿
“Ïàãîäà”, â òàêå çíèæåííÿ ö³í ìîæíà ïî-
â³ðèòè, ò³ëüêè í³õòî íå áåðå äî óâàãè òîãî
ôàêòó, ùî ïîïèò íà æèòëî ³ ñîá³âàðò³ñòü
êâàäðàòíîãî ìåòðà äàëåê³ â³ä ïîêàçíèê³â
2005 ðîêó. Í³õòî íå ñêàñîâóâàâ 7—20 %
áåçïëàòíîãî æèòëà, ùî ïîòð³áíî â³ääàâà-
òè äåðæàâ³, 5 % çà áóä³âíèöòâî, çì³íó ö³í
íà çåìëþ òà ³íø³ îáîâ’ÿçêîâ³ âèòðàòè. Áà-
ãàòî áóä³âåëüíèê³â íèí³ ó ñòàí³ øîêó —
ïîïèò ïîñò³éíî çìåíøóºòüñÿ, à ö³íè çíè-
æóâàòè ïðîñòî íåâèã³äíî. À âò³ì, ³íøî¿
ïîçèö³¿ â³ä áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é íå âàð-
òî áóëî é î÷³êóâàòè.

Ùå îäíèì íåãàòèâíèì ÷èííèêîì º òîé
ôàêò, ùî ³ïîòåêè âòðàòèëè ñâîþ àêòó-
àëüí³ñòü, ³ ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ 1,5-2
ðîê³â ñèòóàö³ÿ íå çì³íèòüñÿ. À êðåäèòè
îòðèìàòè âñå ùå íåìîæëèâî: â áàíê³â

äëÿ öüîãî íåìàº àí³ áàçè, àí³ ìåõàí³çì³â,
õî÷à âæå íèí³ º íàäëèøêîâà ë³êâ³äí³ñòü.
Åêñïåðòè ñòâåðäæóþòü, ùî êîëè ðîçïî-
÷àò³ áóäîâè çàê³í÷àòü, òî äëÿ çâåäåííÿ
íîâèõ îá’ºêò³â çàáóäîâíèêàì ó áóäü-ÿêî-
ìó ðàç³ äîâåäåòüñÿ çàëó÷àòè ³íîçåìíèõ
³íâåñòîð³â òà çàáåçïå÷åíèõ á³çíåñìåí³â.

Íå äîäàº îïòèì³çìó ³ òå, ùî ëþäè áîÿ-
òüñÿ êóïóâàòè êâàðòèðè â íåçàê³í÷åíèõ áó-
äèíêàõ, àäæå íåâ³äîìî, ÷è çäàäóòü ¿õ â åêñ-
ïëóàòàö³þ, ïîêóïö³ ãîòîâ³ çàïëàòèòè á³ëü-
øå, àëå ùîá ìàòè ãàðàíò³þ. ×åðåç ãàëàñ,
ùî ðèíîê ùå íå ñÿãíóâ äíà, áàãàòî õòî
î÷³êóº ñïàäó ö³í, à òîìó ðèíîê çíîâó çà-
âìèðàº. Ñåðåäíÿ ö³íà çà êâàäðàòíèé ìåòð
æèòëà åêîíîì-êëàñó â Êèºâ³ ñòàíîâèòü
8—15 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê ³ ðàí³øå.

Íàéìåíøå â³ä êðèçè ïîñòðàæäàâ ðèíîê
çàì³ñüêèõ áóäèíê³â, ÿêùî ïðîäàæ ó äîëà-
ðàõ óïàâ íà 50 %, òî â ãðèâíåâîìó åêâ³âà-
ëåíò³ â³í ³ç 2007 ðîêó çð³ñ. ßêùî äî áåðåç-
íÿ áóâ ³ñòîòíèé äåìï³íã ç áîêó ô³çè÷íèõ
îñ³á, ÿê³ ïðîäàâàëè ñâî¿ îñåë³ çà ïîëîâèíó
âàðòîñò³, àáè ò³ëüêè îòðèìàòè ãðîø³, òî íè-
í³ ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøóºòüñÿ. Ç ³íøîãî áîêó,
öüîãîð³÷ áóä³âíèöòâî çàì³ñüêèõ êîòåäæ³â
çóïèíåíî, öåé ôàêò ï³äòâåðäèâ Ñåðã³é ªëè-
ñåºâ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð äèâåëîïåðñüêî¿
êîìïàí³¿ “Åâðîïà”. Òàêîæ â³í ðîçïîâ³â, ùî
íàéá³ëüøèé ïîïèò íà íåâåëèê³ áóäèíêè íà
3—4 ëþäèíè âàðò³ñòþ 25—30 òèñÿ÷ äîëàð³â
(íå âðàõîâóþ÷è âàðòîñò³ çåìë³ — 2—3 òè-
ñÿ÷³ çà ñîòêó).

Óñ³ ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó ñêåïòè÷íî
ñòàâëÿòüñÿ äî íîâèõ çàêîí³â ïðî ï³äòðèì-
êó áóä³âåëüíèê³â, îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü öèõ
äîêóìåíò³â çàëèøàþòüñÿ íà ïàïåð³. Êèºâó
ïîòð³áíà ÷³òêà ïîë³òèêà ðîçáóäîâè ì³ñòà,
îð³ºíòîâàíà íå ëèøå íà ìàéáóòíº, à âæå ³
íà ñüîãîäí³. Ïðî çàêîíîïðîåêò, ÿêèé
ïðèéíÿëè íà ïî÷àòêó ðîêó, âçàãàë³ ñì³ø-
íî ãîâîðèòè — òðè ì³ëüÿðäè ãðèâåíü, ùî
ìàþòü ðîçïîä³ëèòè ì³æ çàáóäîâíèêàìè 17
ëèïíÿ — êðàïëÿ â ìîð³.

ªâãåí³é Ãðåáåíþê çàÿâèâ: “ßêùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì äåðæàâà íå óõâàëèòü â³äïî-
â³äíèõ çàêîí³â, òî âæå íàñòóïíîãî ðîêó íà
ðèíêó ïåðâèííîãî æèòëà ÿê òàêîãî íå áó-

äå. Çàëèøàòüñÿ ò³ëüêè âåëèê³ êîìïàí³¿, ³
çðîñòàííÿ ö³í çà òàêèõ óìîâ íå óíèêíóòè”

Анна ЯТЕЛЬ,
спеціально для “Хрещати а”

Íåðóõîìîñò³ íàïðîðîêóâàëè 
ïîõìóðå ìàéáóòíº
Ïîêóïö³ î÷³êóþòü ê³íöåâîãî îáâàëó ö³í äî îñåí³

Клавдія БОНДАРЄВА, енеральний дире тор фінансово-б -
дівельної омпанії “Па ода”:

— Попит на житло зменшився, ба ато б дівельни ів стані шо :
ціни на рин дорівнюють собівартості. У ривні житло більше не по-
дешевшає.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці Воробйовій Антоніні
Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Лисогірському, 36 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 705/705 від 27 листопада 2008 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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Âîðîáéîâ³é Àíòîí³í³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 36 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âîðîáéîâ³é Àí-
òîí³í³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 36 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíö³ Âîðîáéîâ³é Àíòîí³í³ Ìè-
êîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008 ¹ 16/16, â³ä
30.10.2008 ¹ 561/561).

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9929, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 28.02.2007
¹ 1328, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/4994,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.09.2005
¹ 071/04-4-19/3284-1, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-1025/9 òà Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2007 ¹ 523-520.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×óâ³ëÿºâ³é Òåòÿí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãàìàðíèêà, 77-79 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×óâ³ëÿºâ³é Òå-
òÿí³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãàìàðíèêà, 77-79 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×óâ³ëÿºâ³é Òåòÿí³ Âàñè-
ë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

Про передачу громадянці Чувіляєій Тетяні
Василівні земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Гамарника, 77179 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 716/716 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.02.2008 ¹ 19-2578, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
08.04.2008 ¹ 05-08/2020, â³ä 26.12.2007
¹ 05-12/10153 òà â³ä 31.03.2008 ¹ 05-
09/2041, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 13.03.2008 ¹ 1923,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
25.03.2008 ¹ 2308, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 27.08.2008 ¹ 22-2228/35, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 06.12.2007 ¹ 9286, Óêðà¿íñüêî-
ãî äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòè-
òóòó ïðîåêòóâàííÿ ì³ñò "Ä²ÏÐÎÌ²ÑÒÎ"
â³ä 26.03.2008 ¹ 5-541, Îáîëîíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 29.12.2007 ¹ 4-4573, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
22.09.2008 ¹ 05-3647.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
"Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.07.2008 ¹ 16/16 òà â³ä 30.10.2008
¹ 561/561).

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 18.03.2008
¹ 36) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Ярмаку Сергію
Степановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 21му пров. Радистів, 13 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 727/727 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
2-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 13 (ñ. Áèê³âíÿ) ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ßðìàêó Ñåðã³þ Ñòåïàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 13 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßðìàêó Ñåð-
ã³þ Ñòåïàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 13 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó ßðìàêó Ñåðã³þ Ñòåïà-
íîâè÷ó:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿") òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

5.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.09.2008 ¹ 19-11259 òà â³ä
28.10.2008 ¹ 09-13425, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 17.09.2008 ¹ 8154,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 28.05.2008 ¹ 05-08/3537.

5.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿéêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

5.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

5.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
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ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008 ¹ 16/16, â³ä
30.10.2008 ¹ 561/561).

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Гудим Олені
Сергіївні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 31му пров. Радистів, 4 
у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 729/729 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
3-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 4 (ñ. Áèê³âíÿ) ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãóäèì Îëåí³ Ñåðã³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 
3-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 4 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóäèì Îëåí³
Ñåðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
3-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 4 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ Ãóäèì Îëåí³ Ñåðã³¿âí³:
5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

5.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 08.09.2008 ¹ 19-11249 òà
â³ä 28.10.2008 ¹ 09-13431, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 18.09.2008
¹ 8203, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 28.05.2008 ¹ 05-
08/3505.

5.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

5.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

5.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008 ¹ 16/16 òà â³ä
30.10.2008 ¹ 561/561).

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Садовій Анні Георгіївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у 21му пров. Дачному, 4 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 742/742 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
2-ìó ïðîâ. Äà÷íîìó, 4 (ñ. Áèê³âíÿ) ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-

íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñàäîâ³é Àíí³ Ãåîðã³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
2-ìó ïðîâ. Äà÷íîìó, 4 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñàäîâ³é Àíí³ Ãå-
îðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 2-ìó
ïðîâ. Äà÷íîìó, 4 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ Ñàäîâ³é Àíí³ Ãåîðã³¿âí³:
5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

5.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.09.2008 ¹ 19-11609 òà â³ä
31.10.2008 ¹ 09-13527, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 25.09.2008 ¹ 8362,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.09.2008
¹ 071/04-4-22/5678, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.08.2008 ¹ 5714.

5.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

5.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

5.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008 ¹ 16/16, â³ä
30.10.2008 ¹ 561/561).

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 
на рішення Київської міської ради 

від 28.08.08 № 106/106

Рішення Київської міської ради № 656/656 від 27 листопада 2008 року

Київська міська рада розглянула вимоги, викладені в протесті заступника прокурора міста Києва від
20.10.08 № 07/2�270вих�08 на рішення Київської міської ради від 28.08.08 № 106/106, і вважає немож�
ливим їх задоволення з нижченаведених підстав.

Рішення Київської міської ради від 28.08.08 № 106/106 "Про внесення змін до рішення Київради від
08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва
на 2007 — 2010 роки" прийняте відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", частини четвертої статті З Закону України "Про приватизацію державно�
го майна" та з метою надходження коштів до бюджету міста Києва.

Відповідно до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні" комунальна власність є "власністю відповідних громад сіл, селищ, міст" і, отже, її відчу�
ження може відбуватися тільки за спеціальним рішенням власника або уповноваженого ним органу, ос�
кільки "органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до за�
кону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права кому�
нальної власності" (частина п'ять статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Виходячи з положень вказаного закону, що регламентують повноваження органів місцевого самовря�
дування при прийнятті ними рішень з питань, що віднесені до їхньої компетенції, Київрада вправі вносити
зміни до прийнятих нею раніше рішень. Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 26 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 3 Закону України "Про приватизацію державного
майна", статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.10.08 ¹ 07/2-
270âèõ-08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.08.08 ¹ 106/106.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè

ðîçãëÿäó ïðîòåñòó íåãàéíî ïîâ³äîìèòè çà-
ñòóïíèêó ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 14.07.2005 № 786/3361 
"Про передачу громадянам 

у приватну власність земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, 
господарських будівель і споруд"

Рішення Київської міської ради № 692/692 від 27 листопада 2008 року

У зв'язку із заявою громадянки Мошківської З.І. та розглянувши проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìîø-
ê³âñüê³é Ç³íà¿ä³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ-
÷åíêà, 9-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 52 òà ï³äïóíê-
ò³â 52.1, 52.2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 14.07.2005 ¹ 786/3361 "Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä", à ñàìå:

— ñëîâà "Ìîøê³âñüê³é Ç³íà¿ä³ ²âàí³âí³"
çàì³íèòè ñëîâàìè "Á³ëÿºâ³é Ëþäìèë³ Àí-
äð³¿âí³".

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ðåòðîñïåêòèâà
Äæîòòî
Ó Êèºâ³ ìîæíà ïîáà÷èòè ìàñøòàáíó âèñòàâêó
ôîòîêîï³é ôðåñîê îäíîãî ç íàéö³êàâ³øèõ 
ìàéñòð³â ðàííüîãî ³òàë³éñüêîãî Â³äðîäæåííÿ
Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äî 16 ëèïíÿ ó âèñòàâ-
êîâîìó çàë³ “Õë³áíà”
Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³ä-
íèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”
âïåðøå â Óêðà¿í³ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè çìåíøåíó
ôîòîêîï³þ çíàìåíèòî¿
Êàïåëè äåëü¿ Ñêðîâåíü¿
(Capella degli Scrovegni),
ÿêà çíàõîäèòüñÿ â ³òà-
ë³éñüêîìó ì³ñò³ Ïàäóÿ.
Çíàìåíèòîþ öþ êàïåëó,
ïîáóäîâàíó êóïöåì Åí-
ð³êî Ñêðîâåíü¿ íà òåðè-
òîð³¿ ñâîãî ìàºòêó â
1303—1305 ðîêàõ, çðî-
áèëè ôðåñêè ãåí³àëüíî-
ãî ³òàë³éñüêîãî ìàéñòðà,
ÿêîãî ³íîä³ íàçèâàþòü
âèíàõ³äíèêîì ïåðñïåê-
òèâè òà áàòüêîì-çàñíîâ-
íèêîì âñüîãî íîâîºâðî-
ïåéñüêîãî ìèñòåöòâà —
Äæîòòî ä³ Áîíäîíå. Ôî-
òîãðàô³¿ ôðåñêîâîãî
ðîçïèñó â ìàñøòàá³ 1:4,
ÿê³ çðîáèâ ³ ñêîìïîíó-
âàâ Äæîðäæî Äåãàíåë-
ëî, äàâíî ¿çäÿòü ïî
âñüîìó ñâ³òó. Öüîãî ðà-
çó êèÿíàì ïîùàñòèòü
áåçïîñåðåäíüî â ð³äíî-
ìó ì³ñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç
ìàñøòàáíîþ ôîòîêî-

ï³ºþ âèäàòíîãî øåäåâ-
ðó æèâîïèñó åïîõè Â³ä-
ðîäæåííÿ.

Äëÿ òîãî, ùîá ïîâí³-
ñòþ çðîçóì³òè ³ â³ä÷óòè
àòìîñôåðó êàïåëè, â
ÿê³é ïðàöþâàâ ãåí³àëü-
íèé Äæîòòî, âèñòàâêè

â ãàëåðå¿ “Õë³áíà”, çâè-
÷àéíî, áóäå çàìàëî —
äëÿ ïîâíîö³ííîãî âðà-
æåííÿ ïîòð³áíî âñå-òà-
êè ¿õàòè äî ²òàë³¿. Àëå
çàêîõàòèñÿ ç ïåðøîãî
ïîãëÿäó ìîæíà, ÿê â³-
äîìî, ³ ç ôîòîãðàô³¿.

Òîæ çíàéîìñòâî ç ôî-
òîêîï³ÿìè ðîá³ò Äæîò-
òî íàïîëåãëèâî ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ âñ³ì, õòî ùå
íå âñòèã ïîáóâàòè â Ïà-
äó¿ òà íà âëàñí³ î÷³ ïî-
áà÷èòè øåäåâð ³òàë³é-
ñüêîãî ìàéñòðà

Фото рафії фрес ово о розпис , я і зробив і с омпон вав Джорджо Де анелло, давно
мандр ють світом, а нині їх перше виставляють Києві

Ïîêðîâ 
íàä Óêðà¿íîþ
Ïîáà÷èëî ñâ³ò âèäàííÿ, â ÿêîìó îïèñàíî 
113 âèïàäê³â ÿâë³ííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³ óêðà¿íöÿì
Ìàðèíà ÑÈÒÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У п’ятницю Центрі діло-
во о та льт рно о спів-
робітництва У раїнсь ий
дім із на оди річниці за-
почат вання прое т
"У раїнці в світі" відб ла-
ся презентація веб-сто-
рін и прое т , а та ож
презентація видання "По-
ров Божої Матері над
У раїною", я ій описано
113 випад ів явління Бо-
жої Матері раїнцям.

Ïðîåêò “Óêðà¿íö³ â ñâ³ò³”, ³í³-
ö³àòîðîì ÿêîãî º Ïåòðî Þùåí-
êî, íàðîäíèé äåïóòàò, ãîëîâà
Âñåóêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ “Çà
ïîì³ñíó Óêðà¿íó!”, áóëî çàïî-
÷àòêîâàíî ó ëèïí³ ìèíóëîãî ðî-
êó â³äêðèòòÿì âèñòàâêè-ãàëåðå¿
ïîðòðåò³â íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â “Ñâÿòà Ðóñü-Óêðà¿íà”, ïðè-
óðî÷åíî¿ äî 1020-ð³÷÷ÿ õðåùåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Òîä³ ó ï’ÿòè
çàëàõ Óêðà¿íñüêîãî äîìó áóëî

ðîçì³ùåíî ÷óäîòâîðí³ ³êîíè Áî-
æî¿ Ìàòåð³ òà á³ëüø í³æ 1000
ïîðòðåò³â âèäàòíèõ óêðà¿íö³â
ð³çíèõ ÷àñ³â ³ ó ð³çíèõ ñôåðàõ
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: äóõîâí³é,
äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³é, îñâ³òí³é,
ìèñòåöüê³é, ìåäè÷í³é, â³éñüêî-
â³é, ãðîìàäñüê³é òà ³íøèõ, ùî
çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ñâ³òî-
âó öèâ³ë³çàö³þ. Ó ðîçðîáö³ åêñ-
ïîçèö³¿ ïðîåêòó çàä³ÿëè íàóêîâ-
ö³â ³ç ð³çíèõ ãàëóçåé çíàíü: õó-
äîæíèê³â, ìóçåéíèõ òà á³áë³î-
òå÷íèõ ïðàö³âíèê³â, äèïëîìà-
òè÷í³ ïðåäñòàâíèöòâà òà ä³ÿ÷³â
óêðà¿íñüêîãî çàðóá³ææÿ. Ñó÷àñ-
í³ óêðà¿íñüê³ õóäîæíèêè, ÷ëåíè
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíè-
ê³â Óêðà¿íè, íàïèñàëè ñåð³þ
ïîðòðåò³â.

Çà ñëîâàìè Ïåòðà Þùåíêà,
åêñïîçèö³ÿ ìàº âåëè÷åçíå çíà÷åí-
íÿ äëÿ óêðà¿íö³â, àäæå äàº çìîãó
ñó÷àñíèêàì ÿêíàéïîâí³øå îçíà-
éîìèòèñÿ ç íàéâèäàòí³øèìè ³ñ-
òîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè Óêðà¿íè,
êîòð³ çä³éñíèëè âàãîìèé âíåñîê
íå ëèøå ó ðîçâèòîê ñâîº¿ äåðæà-
âè, à é ºâðîïåéñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿
öèâ³ë³çàö³¿.

Òàêîæ ïàí Þùåíêî çàçíà÷èâ,

ùî çãîäîì åêñïîçèö³þ êàðòèí
ìîæóòü ïåðåòâîðèòè íà ñàìîñò³é-
íèé íàö³îíàëüíèé ìóçåé, àáî æ
ïåðåì³ñòÿòü äî êóëüòóðíî-ìèñ-
òåöüêîãî òà ìóçåéíîãî êîìïëåê-
ñó “Ìèñòåöüêèé àðñåíàë”, ïðè-
ì³ùåííÿ ÿêîãî íèí³ çíàõîäèòüñÿ
íà ñòàä³¿ ðåêîíñòðóêö³¿.

Äî òîãî ÷àñó âñ³ îõî÷³ ìàòèìóòü
çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç ïåðñîíàë³-
ÿìè, ïðåäñòàâëåíèìè íà âèñòàâ-
ö³, à òàêîæ ³ùå ç ìàéæå 5 òèñÿ-
÷àìè âèäàòíèõ óêðà¿íö³â íà âåá-
ñòîð³íö³ ïðîåêòó (www. ukraini-
ans-world. org. ua), ÿêó íèí³ ðîç-
ðîáëÿþòü. Îðãàí³çàòîðè çàçíà÷à-
þòü, ùî íà ñàéò³ òàêîæ ìîæíà
áóäå ïî÷èòàòè ñòàòò³ òà íàóêîâ³
ïðàö³, ïîäèâèòèñÿ â³äåî, à òàêîæ
ïîñï³ëêóâàòèñÿ íà ñïåö³àëüíîìó
ôîðóì³, ÿêèé, çà ñëîâàìè Ïåòðà
Þùåíêà, ìàº ñòàòè ñâîºð³äíèì
“ìàÿêîì” äëÿ óêðà¿íñòâà â óñüî-
ìó ñâ³ò³.

Êð³ì òîãî, ó ïëàíàõ ÂÎ “Çà ïî-
ì³ñíó Óêðà¿íó!” çàïóñòèòè òåëå-
â³ç³éíèé ïðîåêò “Óêðà¿íö³ äëÿ
ñâ³òó”, ÿêèé ì³ñòèòèìå öèêë ³ç 20
äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â ïðî âè-
äàòíèõ óêðà¿íö³â â³ä Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³ é äî ñüîãîäåííÿ

Заява про наміри та е оло ічні наслід и діяльності
б дівництва Кафедрально о собор з адміністративними

і осподарсь ими приміщеннями та
остьовою автостоян ою на Залізничном шосе, 3

Печерсь ом районі м. Києва
1.Замовни : Релі ійна ромада парафії Кафедрально о собор на честь

Вос ресіння Христово о Печерсь ом районі м. Києва У раїнсь ої Православної
Цер ви. Поштова адреса: 01015, Київ, в л. Січнево о повстання, 25, орп. 49,
тел. 255-12-49.

2. Генпрое т вальни : ТОВ “Творча майстерня “Віса ”.
3.Місце розташ вання майданчи : Залізничне шосе, 3 в Печерсь ом районі

м. Києва.
4.Хара теристи а об’є та: Вос ресенсь ий афедральний собор на 5000

прихожан, пар ін , адміністративний орп с, апаратно-ст дійний омпле с,
отель для паломни ів, імназія, ртожито , б дино митрополита, дзвінниця.

5.Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності:
Створення нових робочих місць.
По ращення д ховно-просвітниць о о розвит населення.
Підвищення естетичної я ості заб дови міста.

6. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних — 3,88 а.
Підстава для б дівництва: Рішення Київсь ої місь ої ради від 26.04.2007 р.
№ 524/1185 (дов остро ова оренда на 10 ро ів).

7. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації): рани,
б льдозери, автомашини. Підземний пар ін на 350 м/м, від риті остьові
автостоян и.

8. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності: об’є т не являється
е оло ічно небезпечним. Об’є т не входить “Перелі видів діяльності та
об’є тів, що становлять підвищен е оло ічн небезпе ”, затверджений
постановою КМУ від 27.06.95 № 554.

9. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території: відс тні.
10. Можливі впливи діяльності (при б дівництві і е спл атації) на
нав олишнє середовище:
- на еоло ічне середовище — в межах діючих нормативів;
- на атмосферне повітря — в межах діючих нормативів;
- на поверхневі та підземні води — не впливає;
- на р нти — в межаж нормативів;
- на зелені насадження — омпенсований, з по ращенням ландшафт ;
- по ращ є соціальне середовище;
- на технічне середовище — в межах нормативів.
Розміщення об’є та забезпеч є раціональне ви ористання місь их площ для
задоволення потреб населення і має мінімальний не ативний вплив на
нав олишнє середовище.

11. Обся и ви онання ОВНС: повном обсязі з ідно з ДБН А.2.2-1-2003.
12. 3амовни зобов’яз ється:

- здійснювати б дівництво та е спл атацію об’є та з ідно з нормами і
правилами охорони нав олишньо о середовища, вимо ами е обезпе и;

- дотрим ватись е оло ічних обмежень і провадження заходів з ідно з ОВНС;
- розміщення за ритих та від ритих автостояно з ідно з вимо ами санітарних

норм;
- вивозити б дівельне сміття відповідно до лімітів Держ правління е обезпе и;
- осподарчо-поб тові відходи передбачено вивозити за о ремими одами;
- знятий при б дівництві верхній родючий шар ґр нт с лад вати на території,

для подальшо о ви ористання для озеленення приле лої території;
- передбачити бла о стрій територій пар , влашт вання спортивних і дитячих

майданчи ів та зон відпочин , а та ож приведення в відповідність з
санітарними нормами озера “Глин а” ;

- передбачити бла о стрій та озеленення приле лої території, висад дерев
листяних порід, ча арни ів листяних порід, азон та вітни ів, висад хвойних
дерев, щів.

Головне правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київради Київсь ої місь ої

державної адміністрації
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з визначення вітчизняних астролерів, для підтрим и я их передбачається надання
оштів, що надходять від збор на проведення астрольних заходів до спеціально о
фонд бюджет м. Києва. До часті он рсі доп с аються вітчизняні астролери,
я і подають до менти та інформацію про астрольний захід відповідно до перелі ,
затверджено о на азомМіністерства льт ри і т ризм У раїни від 23.03.2004№156.

Кон рс б де проведено вересні 2009 ро за пріоритетними напрям ами —
театральні астролі, раїнсь і онцертні про рами.

Заяв и ( двох примірни ах) на часть он рсі приймаються до 15 вересня
2009 ро за адресою: м. Київ, б л. Т. Шевчен а, 3, . № 317.

Телефон для довідо : 279-67-58.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про об’є т малої
приватизації, я ий в лючений до перелі об’є тів
державної власності р пи А, що підля ають
приватизації шляхом продаж на а ціоні:
- автотранспорт, а саме: автомобіль ЗІЛ-157 № 37-37 КИЖ, автомобіль
ЗІЛ-131 АА № 42-97 НХ, автомобіль ЗІЛ-131 № 70-51 ХТБ, автомобіль
ЗІЛ-131№70-52 ХТБ, автомобіль ЗІЛ-131№70-53 ХТБ, запасні частини
та майно (с лад не зниж вально о запас ), що знаходиться на балансі
ВАТ “Київсь е АТП-2240”, за адресою: м. Київ, в л. Павла Усен а, 8.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про підс м и
приватизації шляхом продаж на а ціоні об’є та
державної власності р пи А:
- майно, обладнання та інвентар їдальні в іль ості 54 одиниці, за
адресою: м. Київ, проспе т Червонозоряний, 119. Приватизоване
юридичною особою за 11 753,00 рн, в том числі ПДВ 1 958,83 рн.

Вели ооле сандрівсь ий районний с д Херсонсь ої області
смт. В. Оле сандрів а в л. Ярмар ова, 11 ви ли ає в с дове засідання я
відповідача За рите а ціонерне товариство “Лідер-Кредит” (представни а), що б ло
розташовано за адресою: в л. Л. Первомайсь о о, б д. 11, м. Київ на 14.07.2009
ро на 10.00 за позовом Чечіної Надії Степанівни до ВАТ “Родовід Бан ”, “ЗАТ Лідер-
Кредит”, “Центр Фінансової та правової безпе и”, Малахової Олени Оле сандрівни
про визнання до оворів не ладеними, про визнання а т наданих посл недійсними.

В разі неяв и в с дове засідання справа б де роз лян та за відс тності відповідача.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2 ст. 2 За он

У раїни “Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о с дді
Верховною Радою У раїни” повідом-
ляємо про під отов матеріалів щодо
обрання Борисю Лариси Павлівни без-
стро ово с ддею Київсь о о апе-
ляційно о адміністративно о с д .

Посвідчення ромадянина, я ий

ева йований із зони відч ження

1986 році, ате орія 2, серія Б,

№ 065439 на ім’я Гричен а

Андрія Ві торовича вважати

недійсним.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1291
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Ïåäàãîãè 
òà ¿õí³ ó÷í³
Êèÿí êëè÷óòü íà êîíöåðòè ó÷í³ 
“Ë³òíüî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿”

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У мин лі вихідні відб лися
перші два онцерти чнів
міжнародної "Літньої м -
зичної а адемії" в рам ах
фестивалю "Київсь і літні
м зичні вечори". Ці он-
церти — один із п н тів
освітньої про рами "А а-
демії", я а з 2000 ро
щоліта збирає в Києві
най ращих м зи антів сві-
т в я ості чителів і їхніх
молодих оле , отрі під
час літніх ва ацій пра -
н ть не лише відпочити, а
й здоб ти нові навич и та
вміння.

Îðãàí³çàòîðè — Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿, Ì³æíàðîäíèé áëàãî-

ä³éíèé ôîíä êîíêóðñó Âîëîäè-
ìèðà Ãîðîâèöÿ òà Êè¿âñüêå äåð-
æàâíå âèùå ìóçè÷íå ó÷èëèùå
³ìåí³ Ð. Ì. Ãë³ºðà — ñòâîðèëè
óí³êàëüíèé ïðîåêò, äå þí³ òàëàí-
òè, îêð³ì â³äâ³äóâàííÿ ëåêö³é ³
ìàéñòåð-êëàñ³â, ìàþòü çìîãó âè-
ñòóïèòè íà êîíöåðò³ ç ñîëüíîþ
ïàðò³ºþ ó ñóïðîâîä³ ïðîôåñ³éíî-
ãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó.

Öüîãî ðîêó â “Àêàäåì³¿” íà-
â÷àºòüñÿ 48 ñëóõà÷³â ³ç Óêðà¿íè,
Ïîëüù³, Òóðå÷÷èíè, Áåëüã³¿ òà
ÑØÀ; íàéìîëîäøîìó — 9 ðîê³â.
Äî âèêëàäàííÿ ³ ïðîâåäåííÿ ìàé-
ñòåð-êëàñ³â ç ãðè íà ôîðòåï³àíî,
ñêðèïö³, àëüò³, â³îëîí÷åë³, à òà-
êîæ ãðè ç îðêåñòðîì â “Àêàäåì³¿”
çàïðîøåíî òàêèõ àâòîðèòåò³â
êëàñè÷íî¿ ìóçèêè, ÿê ßêîâà Êàñ-
ìàíà — ïðîôåñîðà Àëàáàìñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó â ÑØÀ; óêðà¿í-
öÿ Þð³ÿ Êîòà — ïðîôåñîðà Íà-
ö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿
Óêðà¿íè ³ìåí³ Ï. ². ×àéêîâñüêî-
ãî; ñîë³ñòà Ìîñêîâñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àêàäåì³÷íî¿ ô³ëàðìîí³¿ ðîñ³-
ÿíèíà Âàäèìà Ðóäåíêà òà ³íøèõ.

À ïðîäåìîíñòðóâàòè íàáóò³ ï³ä
÷àñ ë³òíüîãî íàâ÷àííÿ âì³ííÿ ó÷-
í³ âæå çìîãëè ï³ä ÷àñ êîíöåðò³â
íà Ë³òí³é åñòðàä³ Ìàð³¿íñüêîãî
ïàðêó. Ìèíóëî¿ ñóáîòè ³ íåä³ë³ â
ñóïðîâîä³ Íàö³îíàëüíîãî ñèìôî-
í³÷íîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè âèñòó-
ïèëè ìîëîä³ ìóçèêàíòè ³ç ÑØÀ,
Òóðå÷÷èíè é Óêðà¿íè. Âîíè âè-
êîíàëè òâîðè ñâ³òîâî¿ ìóçè÷íî¿
êëàñèêè: Ëþäâ³ãà âàí Áåòõîâåíà,
Ôðåäåð³êà Øîïåíà, Ñåðã³ÿ Ðàõ-
ìàí³íîâà.

Òà íàéö³êàâ³øå ïîïåðåäó. Çà-
âåðøàëüíèìè ÷îòèðìà êîíöåð-
òàìè êèÿíè ³ ãîñò³ ñòîëèö³ ìà-
òèìóòü çìîãó íàñîëîäèòèñÿ ç 
9 ïî 12 ëèïíÿ. Ìóçèêàíòè ç
Ïîëüù³, Àìåðèêè òà Óêðà¿íè íà
ñöåí³ “Ìóøë³” ç³ãðàþòü “Âàð³-
àö³¿ íà òåìó Ðîêîêî” Ïåòðà ×àé-
êîâñüêîãî, Êîíöåðò ¹ 1 Ñåðã³ÿ
Ïðîêîô’ºâà, “Êîíöåðò äëÿ äâîõ
cello ç îðêåñòðîì” Àíòîí³î Â³-
âàëüä³, à òàêîæ òâîðè Âîëüôãàí-
ãà Àìàäåÿ Ìîöàðòà ³ Ëþäâ³ãà âàí
Áåòõîâåíà. Ïî÷àòîê êîíöåðò³â 
î 18.00, âõ³ä â³ëüíèé

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+21...+24°Ñ, âíî÷³ +16...+17°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ;  íà
ñõîä³ êðà¿íè +20...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+26°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +16...+20°Ñ, âíî÷³ +17...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+24°Ñ, âíî÷³
+16...+17°Ñ
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Світов ласи можна б де сл хати до 12 липня

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 7 ëèïíÿ
7 липня о 12 од. 40 хв. затемнення Місяця. У цей
час Вище Провидіння зап с ає механізм немин чо-
сті, тобто армічних напрацювань, що вже не підля-
ають зміні. Космічна природа цьо о затемнення —
здійснити несподівані реор анізації, від ин ти все
старе, що вичерпало рес рс і заважає д ховній ево-
люції. Мобіліз йтеся і налаштов йтеся на а тивні
перетворення, онсервативний опір несе тіль и
ш од . Таємне стає явним. Це період п блічних
с андалів, розірвання онтра тів, домовленостей
або, навпа и, злиття і об’єднання сторін, дов оочі-
ваних з стрічей, примирення. Те, що ламатиметь-

ся в цей період, с ладно піддаватиметься віднов-
ленню. Позб дьтеся сьо о не ативно о, ілюзорно-
о, ріховно о і підійдіть до ново о життєво о р бе-
ж (затемнення задає старт на 3,5 ро ) оновлени-
ми. Д же позитивним чинни ом є збі затемнення з
православним святом різдва Іоанна Предтечі. Дзво-
ни, молитовна сл жба храмах створюють бла о-
датний поті енер ії світлих Небесних Сил.

ОВНИ, дім та робота — два во нища, що мож ть з асн ти, оли не
під инете не айно дров. Саме т т можливі с ладні проблеми, оли не
пі л ватиметеся про оселю, рідних.

ТЕЛЬЦІ, б дьте на вид , хваліться, верховодьте в оле тиві, с ром-
ність нині на ш од . Єдина порада — вчасно реа йте на під аз и та
за важення, бо ви схильні до оманливо о світосприйняття.

БЛИЗНЯТА, не п рхайте метели ом, станьте пра матичними. Опи-
райтеся на власний професіоналізм, зв’яз и. Чарівності вам не пози-
чати, одна нині це не та зброя, я ою можна подолати жорст оборо-
н он рентів.

РАКИ, на поверхню спливає ба ато неприємних таємниць. Не ро-
біть зопал ардинальних ро ів, бо наламаєте дров. Не піддавайте-
ся на прово ації, прибор айте емоції, нехай б ря вщ хне...

ЛЕВИ, пот рб йтеся про тих, хто від вас залежить, продемонстр й-
те власним при ладом, я треба с млінно ви он вати обов’яз и, вес-
ти осподарство.

ДІВИ, займіть принципов позицію і не беріть близь о до серця проб-
лем, що шт рм ватим ть звід сіль. Насправді ви сприймаєте м х за
слона. Кон ретність — ось білий інь, на я ом дістанетесь мети.

ТЕРЕЗИ, я що вам ортить модерніз ватищось домашніх лашт н ах,
а то й змінити місце роботи (проживання), не поспішайте, розслабтеся.
За вас це зроблять обставини, я і є приписом Вищо о Провидіння.

СКОРПІОНИ, в ролі енератора ідей, посередни а, оординатора
ви б дете неперевершеними. Беріть ермо в р и і м дро та розс д-
ливо робіть люблен справ на бла о інших.

СТРІЛЬЦІ, роші мож ть стати ябл ом розбрат . Прибор айте
власниць і інстин ти, іна ше ризи єте безповоротно зр йн вати сто-
с н и з людьми, я і вам та потрібні на майб тнє. Приб т и і збит и
нині вас жив ть на одном подвір’ї.

КОЗОРОГИ, динамі а розвит подій набирає шалених обертів. Од-
на се зад мане розвиватиметься не та , я план вали, а за арміч-
ним сценарієм. Поводьтеся ідно, і не заб дьте з одити свої дії з
оточенням, іна ше матимете воро ів.

ВОДОЛІЇ, ваш таємний бі життя нині в а тивній фазі. Ні ом не
розповідайте про це — хіба що сповід йтеся Всевишньом — щоб не
розпорошити щастя.

РИБИ, ваше місце на ромадсь ом поді мі, ви ладайтеся на всі
сто, захищайте інтереси оле тив . Тоді рейтин поп лярності зрос-
те і справжніх др зів побільшає

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло


