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Çà êè¿âñüêèì ÷àñîì
Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ íàéá³ëüøèé ó ªâðîï³ êâ³òêîâèé ãîäèííèê

²ç íàéçåëåí³øî¿ ñòîëèö³ ªâðîïè Êè¿â
ïåðåòâîðþºòüñÿ ó íàéêâ³òó÷³øó. Äî Äíÿ
íåçàëåæíîñò³ ó öåíòð³ ì³ñòà ç’ÿâèòüñÿ
êëóìáà ä³àìåòðîì îäèíàäöÿòü ìåòð³â. Êâ³-
òó÷à êîìïîçèö³ÿ âðàæàòèìå íå ëèøå ðîç-
ì³ðîì ³ ð³çíîáàðâ’ÿì — âîíà ùå é ïîêà-
çóâàòèìå ÷àñ. Ïðèíöèï ä³¿ òàêîãî ãîäèí-
íèêà ãðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî ð³çí³ êâ³ò-
êè ðîçêðèâàþòüñÿ ó ð³çíèé ÷àñ. Êâ³òêîâèé

ãîäèííèê ñòàíå ùå îäí³ºþ îêðàñîþ ì³ñ-
òà. “ß äóìàþ, ùî öå ì³ñöå ðàäóâàòèìå ³ êè-
ÿí, ³ òóðèñò³â”,— ç ãîðä³ñòþ ñêàçàâ ³í³ö³-
àòîð ³äå¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð
Äîáðóöüêèé.

Êè¿âñüêèé êâ³òêîâèé ãîäèííèê áóäå
íàéá³ëüøèì ó ªâðîï³ òà äðóãèì çà ðîçì³-
ðîì ó ñâ³ò³. Çàãàëîì ¿õ íàë³÷óºòüñÿ äî ñîò-
í³. Íàéá³ëüøèé — â ²ðàí³ ä³àìåòðîì ï’ÿò-

íàäöÿòü ìåòð³â. “Ó êðà¿íàõ ªâðîïè ³ ñó-
ñ³äíüî¿ Ðîñ³¿ âæå äàâíî º òàê³ ãîäèííèêè,
àëå ìàëî õòî çíàº, ùî âïåðøå òàêó ³äåþ
ðåàë³çóâàëè â Êèºâ³ 1913 ðîêó íà ì³ñö³ ïå-
ðåä ñó÷àñíèì ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”. Äâà-
íàäöÿòü â³êîíåöü öèôåðáëàòà çàïîâíèëè
ð³çíèìè ðîñëèíàìè, âåëèêó ñòð³ëêó ïðè-
êðàøàëè ô³àëêè, à ìàëåíüêó — êàëåíäó-
ëà. Ìåõàí³çì ïðàöþâàâ íàïðî÷óä òî÷íî, ³
ëþäè ñïåö³àëüíî ïðèõîäèëè, ùîá çâ³ðèòè
ñâ³é ãîäèííèê. Òîìó ëîã³÷íî ïîâåðíóòè
ö³êàâó äåòàëü ìèíóëîãî”,— ñêàçàâ ïàí
Äîáðóöüêèé.

Íàðàç³ äëÿ ñòâîðåííÿ óí³êàëüíî¿ êëóì-
áè âæå ôàêòè÷íî âñå ãîòîâî. Á³ëüøå òî-
ãî, äîäàòêîâèõ êîøò³â äëÿ öüîãî íå ïî-
òð³áíî. Ãîäèííèêîâèé ìåõàí³çì ì³ñòî îò-
ðèìàëî â ïîäàðóíîê â³ä Åäèíáóðãà. Âñ³
ìàòåð³àëè íàäàñòü ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”.
Éîãî æ ïðàö³âíèêè ïîñàäÿòü ðîñëèíè. ßê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïàí Äîáðóöüêèé,
äëÿ óí³êàëüíî¿ êëóìáè ïîòð³áíî ïðèáëèç-

íî 10—15 òèñÿ÷ êâ³ò³â. Îáëÿì³âêó ãîäèí-
íèêà ïëàíóþòü çðîáèòè ç â³÷íîçåëåíèõ
ðîñëèí, ùîá êîíòóð áóëî âèäíî ³ âçèì-
êó. À âñåðåäèí³ êëóìáè ÿñêðàâèìè áàð-
âàìè ãðàòèìóòü ð³çíîìàí³òí³ îäíî- ³ äâî-
ð³÷í³ êâ³òè. Òàêèì ÷èíîì, êëóìáà çì³íþ-
âàòèìå äèçàéí ùîðîêó, à, ìîæëèâî, ³ ùî-
ñåçîíó.

Îäíàê äå õîäèòèìóòü êâ³òó÷³ ñòð³ëêè, ùå
íå âèð³øèëè. Ç öèì çàïèòàííÿì ì³ñüêà
âëàäà çâåðíóëàñÿ äî ñàìèõ êèÿí. Íà ñàé-
ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âæå òðåò³é äåíü
òðèâàº ³íòåðíåò-îïèòóâàííÿ. Éîãî ó÷àñ-
íèêàì ïðîïîíóþòü íà âèá³ð òðè âàð³àíòè
ðîçòàøóâàííÿ ïåëþñòêîâîãî ãîäèííèêà:
ñõèë á³ëÿ Çîëîòèõ âîð³ò, á³ëÿ âóëèö³ Ãðó-
øåâñüêîãî òà ïëîùà ïåðåä ÍÑÊ “Îë³ì-
ï³éñüêèé”. Çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè,
êèÿíè íàäàþòü ïåðåâàãó îñòàííüîìó âàð³-
àíòó. Õî÷à ñèòóàö³ÿ ùå ìîæå êàðäèíàëü-
íî çì³íèòèñÿ. Îïèòóâàííÿ òðèâàòèìå äî
ê³íöÿ ëèïíÿ
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Перший віт овий одинни встановили Києві ще в 1913 році, до Дня Незалежності "ці авин а" знов з"явиться місті
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

До Дня незалежності столиці з'явиться найбільший Європі віт о-
вий одинни діаметром одинадцять метрів. Ініціатива створення
ори інальної л мби належить заст пни ові олови КМДА І орю Доб-
р ць ом . Місце для " рантів" визначать самі ияни шляхом інтер-
нет-опит вання на сайті Київсь ої місь ої ради. Створення дивовижі
додат ових оштів із бюджет не потреб є. Годинни овий механізм
Києв подар вав Единб р . А п'ятнадцять тисяч вітів забезпечить КП
"Київзеленб д".



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  10 липня 2009

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â çàêëèêàº êèÿí áóòè îáåðåæí³øèìè
ï³ä ÷àñ êóï³âë³ ïîïóëÿðíîãî îñâ³æàþ÷îãî
íàïîþ “Êâàñ”. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íà íèõ
î÷³êóº íåÿê³ñíèé ïðîäóêò. Íàéïåðøîþ ïå-
ðåñòîðîãîþ äëÿ ïîêóïöÿ ìàº áóòè â³äñóò-
í³ñòü ïëîìáè íà áî÷ö³ ç íàïîºì, à òàêîæ
åòèêåòêè ç íàçâîþ òà êîîðäèíàòàìè âèðîá-
íèêà. Ó ïðîäàâöÿ ìóñèòü áóòè ïîñâ³ä÷åííÿ
ïðî ÿê³ñòü ïðîäóêòó, âèñíîâîê ñàí³òàðíî¿
åêñïåðòèçè òà ìåäè÷íà êíèæêà. ßêùî ëþê
áî÷êè ðîçãåðìåòèçîâàíî, øâèäøå çà âñå,
éîãî ðîçáàâëÿëè âîäîþ. Â óïðàâë³íí³ ðàäÿòü
íå âæèâàòè òåïëîãî êâàñó, à òàêîæ íàïîþ
ç äèâíèì êîëüîðîì. Ð³÷ ó òîìó, ùî òåðì³í
çáåð³ãàííÿ “æèâîãî” êâàñó ñòàíîâèòü 48 ãî-
äèí. Íà æàëü, ç á³ëüøîñò³ áî÷îê éîãî íà-
ëèâàþòü óæå íåïðèäàòíèì. Çà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü ³íñïåêòîðè ïåðåâ³ðèëè 187 ñóá’ºêò³â
ïðîäàæó êâàñó ³ ó 178 ç íèõ áóëî âèÿâëåíî
ïîðóøåííÿ

“Êîíòðîëüíèé ïîñòð³ë” 
ó Äåñíÿíñüêó ÐÄÀ

Íà ñüîãîäí³øíüîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ ïëàíóþòü çàñëóõàòè ðåçóëüòàòè êîí-
òðîëüíî¿ ïåðåâ³ðêè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó.
Ìèíóëîãî òèæíÿ ðîáîòó ðàéîííî¿ âëàäè
ùîäî äîòðèìàííÿ íàëåæíîãî ñòàíó áëàãî-
óñòðîþ áóëî âèçíàíî íåçàäîâ³ëüíîþ. Çà ï³â-
ðîêó äî Ñall-öåíòðó íà áëàãîóñòð³é ïîñêàð-
æèëîñÿ 3045 äåñíÿíö³â, ï’ÿòà ÷àñòèíà ç íèõ
îáóðåíà êóïàìè ñì³òòÿ, ÿêå íå âèâîçÿòü
â÷àñíî. Ðàéîííà âëàäà ïîÿñíèëà âåëèê³ îá-
ñÿãè â³äõîä³â òèì, ùî ìåøêàíö³ ñïàëüíèõ
ðàéîí³â óë³òêó àêòèâíî ðåìîíòóþòü ñâî¿
êâàðòèðè ³, âñóïåðå÷ ïðàâèëàì, âèêèäàþòü
ñì³òòÿ äå òðàïèòüñÿ. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Ñåð-
ã³é Íåêëþäîâ ïîâ³äîìèâ, ùî ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ñåðåä ñèñòåìíèõ ïîðóøåíü òàêîæ
º ðóéíóâàííÿ çåëåíèõ çîí, íåñàíêö³îíîâà-
íå ðîçðèòòÿ äîð³ã òà òðîòóàð³â, íåçàêîííå
âñòàíîâëåííÿ ÌÀÔ³â, ìèòòÿ àâò³âîê ó âî-
äîéìàõ. Òàê ñàìî íå íàäòî àêòèâíî ó ðàéî-
í³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêî-
ñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Òàì äîñ³ íå ñòâî-
ðèëè ì³í³-ïðèòóëêó äëÿ ïåðåòðèìêè ñòåðè-
ë³çîâàíèõ ñîáàê òà é ñòåðèë³çóâàëè ëèøå
ïðèáëèçíî ñîòíþ òâàðèí. Ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
äîðó÷èâ ùå ðàç ïåðåâ³ðèòè ðàéîí. Çà ðå-
çóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè îêðåì³ ïîñàäîâ³ îñî-
áè ìîæóòü ä³ñòàòè äîãàíè

Ì³ñò íà Òðóõàí³â îñòð³â 
ïåðåêðèþòü

Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà ïðîâåñòè êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç Äí³ï-
ðî. ×åðåç öå ðóõ ï³øîõîä³â íà íüîìó áóäå
÷àñòêîâî îáìåæåíèì. Îäíàê ïåðåêðèâàòè-
ìóòü ì³ñò ò³ëüêè íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
âæå íàñòóïíîãî ðîêó. Öüîãîð³÷ ïðîâåäóòü
ëèøå åêñïåðòèçó êîíñòðóêö³¿ òà ðîçðîáëÿòü
ïëàí ðåêîíñòðóêö³¿. ßê ïîÿñíþþòü ó
ÊÌÄÀ, ìåòà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó — ïîíî-
âëåííÿ íàä³éíîñò³ é äîâãîâ³÷íîñò³ ìîñòà,
éîãî ïîêðèòòÿ òà ã³äðî³çîëÿö³¿. Ï³øîõ³äíèé
ì³ñò ïðîòÿæí³ñòþ ìàéæå ï³âê³ëîìåòðà çáó-
äîâàíî ó 1957 ðîö³ ³ º îäíèì ³ç óëþáëåíèõ
ì³ñöü ïðîãóëÿíêè êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà

Çàâòðà ñòîëèöÿ 
ÿðìàðêóâàòèìå

Ïîïðè òå, ùî é äîñ³ òðèâàº ñåçîí ãîðî-
äèíè, à ïðèëàâêè ñòîëè÷íèõ ðèíê³â óãè-
íàþòüñÿ â³ä ð³çíîìàí³òòÿ ïðîäóêò³â, çàâòðà
ó ì³ñò³ âñå æ â³äáóäóòüñÿ òðàäèö³éí³ ïðîäî-
âîëü÷³ ÿðìàðêè âèõ³äíîãî äíÿ. Öüîãî ðàçó
¿õ áóäå âñüîãî òðè, à òîðãóâàòèìóòü íà âó-
ëèö³ Íîâîïèðîã³âñüêèé, 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ òà âóëèö³ Çîä÷èõ, 54-58 Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó. Ïðèäáàòè õàð÷³ çà íå-
âèñîêîþ ö³íîþ ìîæíà áóäå ³ íà ïðîñïåêò³
Êîìàðîâà, 28. Òðàäèö³éíî, íà ïðîäîâîëü-
÷èõ ÿðìàðêàõ, îêð³ì ôðóêò³â òà îâî÷³â,
ìîæíà áóäå êóïèòè ì’ÿñî-ìîëî÷í³ ïðîäóê-
òè, ðèáó, ìåä òîùî. Óâåñü àñîðòèìåíò, ÿê
çàâæäè, íà 15—20 â³äñîòê³â º äåøåâøèì,
í³æ íà ðèíêàõ ì³ñòà

Êè¿âðàäà ïîï³êëóâàëàñü
ïðî çäîðîâ’ÿ

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ба ато ва и деп тати Київради
вчора приділили питанням здо-
ров'я. Вони засл хали інформа-
цію про отр єння столичних ді-
тей санаторії "Перлина Кар-
пат". Далі прозв чав звіт пер-
шо о заст пни а олови КМДА
Ірени Кільчиць ої. Вона зазначи-
ла, що нія і п блі ації ЗМІ до-
ся нень влади в ал зі не дис-
редит ють, бо "статисти а —
річ перта". Працювали деп та-
ти допізна, але натхненно — се-
сійні ані ли заплан вали до
27 серпня.

Òåìîþ ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ñòà-
ëî çäîðîâ’ÿ. Íàñàìïåðåä äåïóòàòè çàñëó-
õàëè äîâãîî÷³êóâàíèé çâ³ò ïðî îòðóºííÿ
êè¿âñüêèõ ä³òåé ó càíàòîð³¿ “Ïåðëèíà Êàð-
ïàò”. Ç íèì âèñòóïèëà ïåðøèé çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè Ãàííà Ðóäåíêî. Âîíà ïîâ³äîìè-
ëà, ùî â ñàíàòîð³¿ ïëàíóâàëè îçäîðîâèòè
1200 ä³òåé, îäíàê íà ñüîãîäí³ äîãîâ³ð ç
öèì çàêëàäîì ðîç³ðâàëè. Ï³ä ÷àñ äåáàò³â
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âèííîãî â ³íöèäåíò³ çíàé-
òè ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî — êîíêðåòíî
â³äïîâ³äàëüíèõ íàðàç³ íåìàº.

“ß ïðîïîíóþ íàäàë³ ïåðåä çà¿çäîì ä³òåé
â³äðÿäæàòè â ñàíàòîð³é ÿêîãîñü ÷èíîâíè-
êà. ßêùî ï³ñëÿ éîãî ïåðåâ³ðêè ç³ øêîëÿ-
ðàìè ùîñü ïîä³áíå ñòàíåòüñÿ, áóäå ëþäè-
íà, ÿêà íåñòèìå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü”, — ï³äñóìóâàâ äåïóòàò ôðàêö³¿ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî.

Òåìó çäîðîâ’ÿ ïðîäîâæèëà ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
Âîíà áóëà íàëàøòîâàíà á³ëüøå í³æ îïòè-
ì³ñòè÷íî, õî÷à é íåçàäîâîëåíà æóðíàë³ñ-
òàìè. “Íèí³ äóæå áàãàòî íàð³êàíü íà ãà-
ëóçü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áî âîíà ìàº âåëè-

êå ñîö³àëüíå ³ ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ. Áóëî
áàãàòî äèñêðèì³íàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ó
ÇÌ², àëå ñüîãîäí³ ÿ âàì ïîêàæó öèôðè,
ÿêèõ íå ìîæíà ï³äòàñóâàòè”, — ïî÷àëà ïà-
í³ Ê³ëü÷èöüêà.

Çà äîïîìîãîþ ä³àãðàì, âèêëàäåíèõ ó çâ³-
ò³ ïðî òðèð³÷íó ðîáîòó ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
ïðîäåìîíñòðóâàëà çì³íè íà êðàùå. Òàê, ð³-
âåíü ñìåðòíîñò³ ó ñòîëèö³ çíèæóºòüñÿ, ç
óñ³õ óêðà¿íö³â êèÿíè æèâóòü íàéäîâøå.
Æèòåë³ ì³ñòà ïî÷àëè òàêîæ ìåíøå õâîð³òè
íà ñåðöåâî-ñóäèíí³ íåäóãè, òóáåðêóëüîç,
ðîçâèâàºòüñÿ ïðîãðàìà ïåðåøêîäæàííÿ ïî-
øèðåííþ Â²Ë/ÑÍ²Ä. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà íà-
ãàäàëà ³ ïðî â³äðåìîíòîâàí³ ë³êàðí³, õîñï³-
ñè, çàêóïëåíå äîðîãå îáëàäíàííÿ. Çàïåðå-

÷èòè ¿é áóëî í³÷èì íàâ³òü ïðåäñòàâíèêàì
îïîçèö³¿. Ï³ñëÿ çâ³òó ïðîçâó÷àëè ëèøå íå-
çíà÷í³ çàêèäè, ìîâëÿâ, ìîæíà áóëî á çðî-
áèòè ùå á³ëüøå.

Ïðèéíÿëè äåïóòàòè é äîâãîî÷³êóâàíó
ïðîãðàìó ïðîòèä³¿ çëîâæèâàííþ àëêîãîëåì
òà íàðêîòèêàìè. Ùå îäíèì ïðîåêòîì ð³-
øåííÿ íà òåðèòîð³¿ ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü òà
ñàíàòîð³¿â çàáîðîíèëè â³äêðèâàòè ³íòåðíåò-
êëóáè, à òèì ïà÷å ïðîäàâàòè òàì çãàäàíó
ïðîäóêö³þ.

Ðîáîòà çàñ³äàííÿ çàòÿãëàñÿ äîï³çíà, ó ïî-
ðÿäêó äåííîìó áóëî îð³ºíòîâíî 120 ïè-
òàíü. Îäíàê ïðàöþâàëè äåïóòàòè íàòõíåí-
íî. Íàñòóïíîãî ðàçó ç³áðàòèñÿ ïëàíóþòü
àæ 27 ñåðïíÿ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Столична влада о олосила війн
т бер льоз . Насамперед зай-
м ться зал ченням молодих
фтизіатрів, поліпшенням матері-
ально-технічної бази т бер -
льозних лі арень, проведенням
безплатних медо лядів меш ан-
ців столиці. Уприт л проблемою
розпочала займатися Київсь а
місь а рада з питань протидії
т бер льоз . Кер вати нею
призначили першо о заст пни а
олови КМДА Ірен Кільчиць .

Òóáåðêóëüîç — îäíà ç íàéãîëîâí³øèõ
ïðîáëåì ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ùîðîêó â
ñâ³ò³ â³ä õâîðîáè ãèíå äâà ì³ëüéîíè ëþäåé.
Íàéâèù³ ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³ ìàþòü
çäåá³ëüøîãî á³äí³ êðà¿íè. Íà æàëü, Óêðà-
¿íà òåæ ó öüîìó ñïèñêó. Âîäíî÷àñ ñèòóàö³ÿ
â ñòîëèö³ çàëèøàºòüñÿ íàéêðàùîþ â êðà-
¿í³. Òàê, ó ðåã³îíàõ íà ñòî òèñÿ÷ îñ³á ïðè-
ïàäàº 78,8 õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç. Ó Êèºâ³
öåé ïîêàçíèê ìàéæå óäâ³÷³ ìåíøèé — 46,6.

Ïðèáëèçíî òàêèé ñàìèé â³í ³ â Ëîíäîí³ —
45,4, Áðþññåë³ — 35,5. Íèí³ íà äèñïàíñåð-
íîìó îáë³êó ïåðåáóâàþòü ìàéæå ø³ñòíàä-
öÿòü òèñÿ÷ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç êèÿí.
Ôàõ³âö³ â³äçíà÷àþòü, ùî çíà÷íî ïîë³ïøè-
ëàñÿ åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ çà îñòàíí³õ
ê³ëüêà ðîê³â. Ïîêàçíèê çàõâîðþâàíîñò³
çíèçèâñÿ íà äâàäöÿòü â³äñîòê³â. Ïðîòå ïðî
â³äñóòí³ñòü åï³äåì³¿ ãîâîðèòè çàðàíî. Òîìó
ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà çðîáèòè âñå, àáè
ïðî öþ õâîðîáó â ñòîëèö³ âçàãàë³ çàáóëè.
Ïðî öå ãîâîðèëè â ñåðåäó íà ïåðøîìó çà-
ñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü
ïðîòèä³¿ òóáåðêóëüîçó.

“Íàøà Ðàäà ìàº ñòàòè òèì ³íñòèòóòîì,
ÿêèé ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè êîîðäèíàö³þ
çàõîä³â ïðîòèä³¿ òóáåðêóëüîçó. Ïîìèëêî-
âèì º ñïîä³âàííÿ, ùî ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè
ñàì³ çäàòí³ ïîäîëàòè åï³äåì³þ”,— çàÿâèëà
ãîëîâà Ðàäè, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Íà çàñ³äàíí³
ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ,
á³çíåñîâèõ ê³ë, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é,
ïðîôñï³ëîê, à òàêîæ ïðîâ³äí³ ñïåö³àë³ñòè
â ãàëóç³ ïðîòèä³¿ òóáåðêóëüîçó îáãîâîðèëè
ïðîáëåìè òà øëÿõè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ ó áî-
ðîòüá³ ç òóáåðêóëüîçîì.

À ïðîáëåì òàêè âèñòà÷àº. Íàñàìïåðåä
ïèòàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè òóáåð-

êóëüîçíèõ ë³êàðåíü. Ñàìå ¿õí³ íåçàäîâ³ëüí³
óìîâè ÷àñòî ñòàþòü ïðè÷èíîþ â³äìîâ õâî-
ðèõ ïðîõîäèòè ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òà éî-
ãî ïåðåðèâàííÿ. Íàñë³äêè òàêèõ ð³øåíü ÷àñ-
òî ïëà÷åâí³: õâîðîáà ïðîãðåñóº, ëþäèíà ïî-
ìèðàº, çàðàçèâøè ³íøèõ íàâêîëî ñåáå.

Íå ìåíø íàãàëüíèìè º é êàäðîâ³ ïèòàí-
íÿ. Á³ëüø³ñòü ë³êàð³â — ïåíñ³éíîãî â³êó.
“Ìè ðîáèìî ñåðéîçí³ êðîêè ùîäî çàëó-
÷åííÿ ôàõ³âö³â ³ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Ùîá ñòóäåíòè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó Êè¿âñüêî-
ìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Áîãîìîëü-
öÿ, éøëè íà ñïåö³àëüí³ñòü “Ôòèç³àòð³ÿ””,—
ïîÿñíèëà çàñòóïíèê ìåðà. Äëÿ çàîõî÷åííÿ
ë³êàð³â-ôòèç³àòð³â ì³ñüêà âëàäà ðåãóëÿðíî,
íàâ³òü ó ïåð³îä êðèçè, íàäàº ¿ì êâàðòèðè ó
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ òà ñëóæáîâå æèòëî.

Íà çàñ³äàíí³ ïðîô³ëüíîìó óïðàâë³ííþ
äîðó÷èëè çàáåçïå÷èòè ïðèäáàííÿ ë³êàð-
ñüêèõ çàñîá³â äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òà ä³àãíî-
ñòèêè òóáåðêóëüîçó. Òàêîæ ïëàíóþòü ùî-
ì³ñÿ÷íî ïðîâîäèòè áåçïëàòíå ïðîô³ëàêòè÷-
íå ðåíòãåí³âñüêå îáñòåæåííÿ îðãàí³â ãðóä-
íî¿ êë³òèíè ïåâíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ,
òóáåðêóë³íîä³àãíîñòèêè ä³òåé ³ ï³äë³òê³â. À
êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, ä³ÿëüí³ñòü êîòðèõ
ïîâ’ÿçàíà ç îáñëóãîâóâàííÿì íàñåëåííÿ,
çîáîâ’ÿæóòü ïðîâîäèòè ìåäîãëÿä íà òóáåð-
êóëüîç ï³ä ÷àñ ïðèéîìó ïðàö³âíèê³â íà ðî-
áîòó, à íàäàë³ — ùîð³÷íî

Çàì³ñòü òàìóâàííÿ ñïðàãè
“Êâàñ” øêîäèòü çäîðîâ’þ
êèÿí

Òóáåðêóëüîçó 
îãîëîøåíî â³éíó
Ì³ñüêà âëàäà ðîçïî÷àëà àêòèâíó áîðîòüáó ç õâîðîáîþ

Кон ретними цифрами перший заст пни олови КМДА Ірена КІльчиць а доводила с іль и
разів збільшились видат и на охорон здоров’я иян

Äåïóòàòè çàñëóõàëè çâ³ò ïðî ïîçèòèâí³ çì³íè 
â ìåäè÷í³é ãàëóç³
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Êàòåðèíà ÕÀËÈÌÎÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Компанію "Київенер о", я а при-
пиняла подач арячої води
трьох районах столиці, звин ва-
ч ють зловживанні монополь-
ним становищем. У Київсь ом
місь ом відділенні Антимоно-
польно о омітет (АМК) повідо-
мили, що дії омпанії мають
озна и пор шення он рентно о
за онодавства і мож ть призвес-
ти до обмеження прав спожива-
чів. Натомість "Київенер о" за-
певняють, що про пор шення
справи щодо підприємства діз-
налися із засобів масової інфор-
мації.

— “Êè¿âåíåðãî” — â³äêðèòà êîìïàí³ÿ,
ÿêà, áåçóìîâíî, ñï³âïðàöþâàòèìå ç Àíòè-
ìîíîïîëüíèì êîì³òåòîì. Ìè ãîòîâ³ íàäà-
òè âñ³ ïîòð³áí³ ìàòåð³àëè òà â³äïîâ³ä³ íà çà-
ïèòàííÿ êîì³òåòó,— ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðåñ-
ñëóæá³ “Êè¿âåíåðãî”.— Çîêðåìà, áóäå íà-
äàíî äîêóìåíòè ùîäî ïðèïèíåííÿ ãàðÿ÷î-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ ìåøêàíöÿì ÷àñòêîâî â
Ïîä³ëüñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ.

Òàêîæ ó “Êè¿âåíåðãî” ïîÿñíþþòü, ùî

ñèòóàö³ÿ ç â³äêëþ÷åííÿì âîäîïîñòà÷àííÿ
âèíèêëà ÷åðåç âèïðîáóâàííÿ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà òà
çà ãðàô³êîì, çàòâåðäæåíèì ÊÌÄÀ. “Òàê³
âèïðîáóâàííÿ ðîçïî÷àëèñÿ 12 òðàâíÿ, ïî-
ñë³äîâíî ¿õ ïðîâîäÿòü íà âñ³õ òåïëîòðàñàõ.
Â³ä 7 ëèïíÿ ðîáîòè òðèâàþòü ó òåïëîìå-
ðåæàõ â³ä ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÑÒ-2 òà
ðàéîííî¿ êîòåëüí³ “Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³â-
êà”, ïðî ùî ìè ïîâ³äîìëÿëè ÷åðåç ÇÌ², à
òàêîæ ïîïåðåäæàëè âñ³õ áàëàíñîóòðèìóâà-
÷³â çîíè âèïðîáóâàííÿ”.

Ñâîº¿ ïðîâèíè â êîìïàí³¿ íå âèçíàþòü,
êàæóòü, ùî êð³ì ïåðåâ³ðêè òåïëîâèõ ìå-
ðåæ, ïðè÷èíîþ ïåðåáî¿â ç âîäîïîñòà÷àí-
íÿì ìîæóòü áóòè ïîøêîäæåííÿ àáî ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ òåïëîìåðåæ, à òàêîæ ïðèìóñîâå
îáìåæåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ òåïëîäæåðåë
“Êè¿âåíåðãî”. Äî ñëîâà, çà ïîïåðåäí³ìè
ïîâ³äîìëåííÿìè ó ÇÌ², ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”
íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿëà, ùî ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü ðîçðàõóíê³â âîíà íå ìàº äîñòàòíüî-
ãî îá’ºìó ãàçó, òîìó íà ñòàíö³ÿõ âèíèêà-
þòü çíà÷í³ òðóäíîù³ ó âèðîáëåíí³ òåïëî-
âî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.

Íàðàç³ òðèâàº ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè. Îä-
íàê, ÿêùî Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò âñå
æ òàêè äîâåäå ïðîâèíó íàéá³ëüøîãî âè-
ðîáíèêà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ³ åëåêòðè÷íî¿
åíåðã³¿ â Óêðà¿í³, êåð³âíèöòâó “Êè¿âåíå-
ðãî” äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè ÷èìàëèé øòðàô
çà ïîðóøåííÿ çàêîíó ïðî êîíêóðåíö³þ. À
öå äîâîë³ ÷èìàëà ñóìà — äî 10 % ð³÷íîãî
äîõîäó ï³äïðèºìñòâà

Çà êèÿí 
çàñòóïèëèñÿ
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò ðîçïî÷àâ
ñïðàâó ïðîòè “Êè¿âåíåðãî”

Òèõ³øå ¿äåø — øâèäøå áóäåø
Çàïóñê øâèäê³ñíîãî áåçøóìíîãî òðàìâàÿ çàïëàíóâàëè íà ñåðïåíü
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

По мових під лад ах я
по масл . Швид існий
трамвай після ре он-
стр ції олій збільшить
швид ість р х з 16
до 30 м за один . По-
бачити цей "риво " мож-
на б де вже напри інці
серпня. "Київпастранс"
обіцяє зап стити перш
чер ре онстр йованої
швид існої лінії. Повністю
в е спл атацію її введ ть
дещо пізніше через бра
оштів. Але обіцяють фі-
нанс вати я пріоритетн .

Ðåìîíòí³ ðîáîòè íà ë³í³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ ïîâ³ëüíî, àëå
âïåâíåíî íàáëèæàþòüñÿ äî çà-
âåðøåííÿ. ßê ³ îá³öÿëè ó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ³”, ó ñåðïí³ ïëàíóþòü
çäàòè ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðóêö³¿.
Øâèäê³ñíèé òðàìâàé íà îêðåìèõ
ä³ëÿíêàõ ìîæóòü çàïóñòèòè âæå
íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³. À îò çà-
âåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íà âñ³é
ä³ëÿíö³ ìîæå çàòÿãíóòèñÿ äî íà-
ñòóïíîãî ðîêó, õî÷à “ñòàðò” ïëà-
íóâàëè öüîãîð³÷.

“Ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ âñ³º¿
ë³í³¿ äåùî çàòÿãíåòüñÿ ó ÷àñ³. Öå
çóìîâëåíî íàïðóæåíèì ô³íàíñó-
âàííÿì. Êîëè ðîáèëè ïðîãíîçè
íà ïî÷àòêó ðîá³ò, í³õòî íå ïåðåä-
áà÷àâ êðèçè ³ ¿¿ ðîçìàõó”,— ñêà-
çàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.
Éîãî êîëåãà Äåíèñ Áàññ çàïåâ-
íÿº, ùî ë³í³ÿ øâèäê³ñíîãî òðàì-

âàÿ — º îäíèì ³ç ïð³îðèòåò³â
ì³ñüêî¿ âëàäè ó òðàíñïîðòí³é ãà-
ëóç³, òîæ íà ö³ ðîáîòè áóäå ï³ä-
òÿãíóòî ìàêñèìóì ðåñóðñ³â. “Çà-
ïóñê ö³º¿ ë³í³¿ º äóæå âàæëèâèì
äëÿ êèÿí. Á³ëüø í³æ ñòî òèñÿ÷
ìåøêàíö³â Áîðùàã³âêè çìîæóòü
íàáàãàòî øâèäøå ä³ñòàòèñÿ ç îä-
íîãî ê³íöÿ ì³ñòà â ³íøèé. ×àñ íà
ïðî¿çä â³ä Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè äî

ñòàíö³¿ “Âîêçàëüíà” ñêîðîòèòü-
ñÿ ç 40 äî 23 õâèëèí. À ïðîïóñê-
íà ñïðîìîæí³ñòü çðîñòå ç 12 äî
25 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â çà ãîäèíó”,—
ïîÿñíèâ Äåíèñ Áàññ. ²íòåðâàë
ðóõó ìàº ñòàíîâèòè ó ñåðåäíüî-
ìó 2—3 õâèëèíè, à øâèäê³ñòü ðó-
õó ñÿãíå ìàéæå 30 êì/ãîä. çàì³ñòü
íèí³øí³õ 16 êì/ãîä. Òîæ øâèä-
ê³ñíèé òðàìâàé ïðàöþâàòèìå

ôàêòè÷íî ó ðåæèì³ íàçåìíîãî
ìåòðî.

Îäíàê çì³íèòüñÿ íå ëèøå
øâèäê³ñòü ðóõó, à é óìîâè ïåðå-
âåçåíü. Çàì³ñòü “ãóðêîòëèâèõ áëÿ-
øàíîê” ë³í³ºþ êóðñóâàòèìóòü
“òèõ³” âàãîíè. “Êè¿âïàñòðàíñ”
ïëàíóº ïåðåîáëàäíàòè ñîòíþ âà-
ãîí³â. Âîíè äîêîð³ííî çì³íÿòü ÿê
çîâí³øí³é âèãëÿä, òàê ³ âíóòð³ø-

íº îçäîáëåííÿ. Ó òðàìâàÿõ çàì³-
íÿòü óñ³ øóìí³ äåòàë³, âñåðåäèí³
îáëàøòóþòü çðó÷í³ ñèä³ííÿ, à ãî-
ëîâíå — îïóñòÿòü ï³äëîãó. Â³äòàê
íîâ³ âàãîíè â³äïîâ³äàòèìóòü íîð-
ìàòèâàì “áåçáàð’ºðíîãî ïðîñòî-
ðó”, ³ êîðèñòóâàòèñÿ íèìè áåç
ïðîáëåì çìîæóòü ëþäè ë³òíüîãî
â³êó òà ³íâàë³äè.

Êð³ì â³ò÷èçíÿíèõ, íà ë³í³þ çà-
ïóñòÿòü ³ ê³ëüêà ñåêö³éíèõ òðàì-
âà¿â ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà.
Òà é ¿çäèòèìóòü âàãîíè ÿê ïî êè-
ëèìó. Çàì³ñòü òðèäöÿòèð³÷íèõ ïî-
ïåðåäíèöü íèí³ íà ë³í³¿ âñòàíîâ-
ëþþòü êîë³¿ íîâîãî òèïó ç³ ñïå-
ö³àëüíîþ ã³äðî³çîëÿö³ºþ. Ì³æ
ðåéêàìè ³ áåòîííîþ îñíîâîþ
âñòàíîâëÿòü ãóìîâ³ ï³äêëàäêè.
Òîæ ðóõîìèé ñêëàä á³ëüøå íå
òðÿñòèìåòüñÿ é íå ãóðêîò³òèìå.
Àëå ó òèõ ì³ñöÿõ, äå ë³í³ÿ òðàì-
âàÿ íàéáëèæ÷å ï³äõîäèòü äî æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ìåøêàíö³â äî-
äàòêîâî çàõèñòÿòü â³ä øóìó. Ë³-
í³þ îáëàäíàþòü çâóêîïîãëèíà-
þ÷èìè áàð’ºðàìè. Òàê³ çàõèñí³
åêðàíè âæå ìîæíà ïîáà÷èòè íà
Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó ïðîñïåêò³.

Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³ÿ
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ìàº çá³ëü-
øèòèñÿ ç 18,5 êì äî 20,2 êì. Óñ³
13 ñòàíö³é îáëàäíàþòü ñèñòåìà-
ìè ³íôîðìóâàííÿ ïàñàæèð³â òà
òóðí³êåòàìè. Íà çóïèíêîâèõ êîì-
ïëåêñàõ ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ ïîáóòî-
âî-òîðãîâåëüí³ çàêëàäè, ïðî áó-
ä³âíèöòâî ÿêèõ “Êè¿âïàñòðàíñ”
óæå óêëàâ óãîäè ç ³íâåñòîðàìè.
²íâåñòèö³éíà ñêëàäîâà ìàº äàòè
äîäàòêîâ³ êîøòè äëÿ ðîçâèòêó
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿. Ðàí³øå íà ¿¿ ðå-
êîíñòðóêö³þ ïåðåäáà÷àëè âèòðà-
òèòè á³ëüø í³æ 420 ìëí ãðí çà
ö³íàìè 2006 ðîêó. Íèí³ öÿ âàð-
ò³ñòü çíà÷íî çðîñëà
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Після ре онстр ції від площі Перемо и до Борща ів и швид існим трамваєм можна б де дістатися за 23 хвилини, а не
за 40, я нині
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 18 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×îáàíó Ìèêîë³ Âàñè-
ëüîâè÷ó:

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

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 06.12.2007 ¹ 09-14379, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
18.03.2008 ¹ 05-08/406, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
01.06.2006 ¹ 3357.

3.4. 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.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. 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).

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

Про передачу громадянину 
Чобану Миколі Васильовичу у приватну

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Степана Руданського, 18 
у Шевченківському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 711/711 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ×îáàíó Ìèêîë³ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 18 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×îáàíó Ìèêî-
ë³ Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

Про передачу спільному 
українсько-угорському товариству 

з обмеженою відповідальністю "Центр
естетики та чарівності "ПАНІ АНЄЛЄ"

земельної ділянки для розширення 
та експлуатації літнього майданчика 

на вул. Панаса Мирного, 2/44 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 682/682 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó ×óïèð³ Àíàòîë³þ Ìèõàéëîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 1-ç ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×óïèð³ Àíà-
òîë³þ Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 1-ç ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×óïèð³ Àíàòîë³þ Ìè-
õàéëîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî

áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 28.10.2005 ¹ 19-9343, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 09.07.2007
¹ 5293, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
07.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3938, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä 16.02.2005 ¹ 360.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãî-
òîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.7. Âèêîíàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðè-
òîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çà-
òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè.

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

Про передачу громадянину 
Чупирі Анатолію Михайловичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель 

і споруд на вул. Гоголя, 1-з у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 721/721 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 ñï³ëüíðìó
óêðà¿íñüêî-óãîðñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Öåíòð åñòåòèêè
òà ÷àð³âíîñò³ "ÏÀÍ² ÀÍªËª" äëÿ ðîçøè-
ðåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ë³òíüîãî ìàéäàí÷è-
êà íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî, 2/44 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-óãîð-
ñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "Öåíòð åñòåòèêè òà ÷àð³âíîñò³
"ÏÀØ ÀÍªËª", çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó äî 01.01.2033 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,015 ãà äëÿ ðîçøèðåííÿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ë³òíüîãî ìàéäàí÷èêà íà âóë. Ïàíà-
ñà Ìèðíîãî, 2/44 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â â³ä 15.01.51 ¹ 5-å.

3. Ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-óãîðñüêîìó òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Öåíòð åñòåòèêè òà ÷àð³âíîñò³ "ÏÀÍ²
ÀÍªËª":

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 03.03.2007 ¹ 66)

òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.12.2007 ¹ 19-15648, â³ä
30.01.2008 ¹ 09-1127, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 27.12.2007 ¹ 10865,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 20.03.2007 ¹ 08-8-18/1401 òà â³ä
29.12.2007 ¹ 05-08/10549, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 27.12.2007 ¹ 10011, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 26.12.2007 ¹ 22-3297/35 òà Ïå-
÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.12.2007 ¹ 7082/1/70.

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

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê".

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 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
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Про передачу 

громадянину Поліщуку Олександру
Леонідовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Березневій, 92 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 722/722 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-
äÿíèíó Ïîë³ùóêó Îëåêñàíäðó Ëåîí³äî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áåðåç-
íåâ³é, 92 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïîë³ùóêó
Îëåêñàíäðó Ëåîí³äîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áåðåç-
íåâ³é, 92 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïîë³ùóêó Îëåêñàíäðó
Ëåîí³äîâè÷ó:

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 âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 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¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
"Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.10.2005 ¹ 19-8458, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
15.03.2005 ¹ 1640, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 29.03.2005 ¹ 071/04-4-19/1369, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä 11.02.2005 ¹ 275,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 16.05.2007 ¹ 03-0450.

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

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 23.10.2003 № 136/1009 
"Про надання земельної ділянки

Святошинській районній у м. Києві раді 
для будівництва 

житлових будинків 
на вул. Львівській, 22 у Святошинському

районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 701/701 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі", статті 123 Земельного кодексу України та
враховуючи доручення Київської міської ради від 29.03.2007 № 11440 та від 15.05.2007 № 17318, лист
Святошинської районної у місті Києві ради від 10.05.2007 № 13/237, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
ðàä³ äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 22 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 136/1009
"Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ñâÿòî-
øèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³ äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â íà 
âóë. Ëüâ³âñüê³é, 22 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà", à ñàìå:

— àáçàö òðåò³é ï³ñëÿ ñëîâà "áóäèíê³â"
äîïîâíèòè ñëîâàìè "òà òðàíñôîðìàòîðíî¿
ï³äñòàíö³¿";

— àáçàö ÷åòâåðòèé ï³ñëÿ ñëîâà "áóäèí-
ê³â" äîïîâíèòè ñëîâàìè "òà òðàíñôîðìà-
òîðíî¿ ï³äñòàíö³¿"; öèôðè òà áóêâè "0,57 ãà"
çàì³íèòè öèôðàìè òà áóêâàìè "0,59 ãà";
öèôðè òà áóêâè "0,08 ãà" çàì³íèòè öèôðà-
ìè òà áóêâàìè "0,10 ãà".

3. Ïîíîâèòè íà 2 ðîêè ç 02.06.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â íà âóë. Ëüâ³â-

ñüê³é, 22 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà â³ä 01.06.2004 ¹ 75-6-00114, óêëàäå-
íèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ñâÿ-
òîøèíñüêîþ ðàéîííîþ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðà-
äîþ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 136/1009 "Ïðî
íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ñâÿòîøèíñüê³é
ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 22
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

4. Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä³ 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 âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 01.06.2004 ¹ 75-6-00114.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ

Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí,
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Дупаку Олексію
Юрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 2-му пров. Радистів, 2 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 728/728 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, 2 (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 Äóïàêó Îëåêñ³þ Þð³éîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äóïàêó Îëåê-
ñ³þ Þð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
2-ìó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Äóïàêó Îëåêñ³þ Þð³éî-
âè÷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 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 19-11244 òà
â³ä 28.10.2008 ¹ 09-13428, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 18.09.2008
¹ 8159, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 28.05.2008 ¹ 05-
08/3526.

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 погодження закритому акціонерному
товариству “Оболонь” надання (продовження

терміну дії) спеціальних дозволів 
на користування підземними водами 

за допомогою 14 артезіанських свердловин
(12 свердловин — питної якості, 

2 свердловини — технічної), 
розташованих на вул. Богатирській, 3 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 634/634 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їни", пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення закритого акціо�
нерного товариства “Оболонь" від 14.01.08 № 173/2�08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Îáîëîíü” íàäàííÿ (ïîäîâæåííÿ
òåðì³íó ä³¿) ñïåö³àëüíèõ äîçâîë³â íà êîðèñ-
òóâàííÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè çà äîïîìîãîþ 14
àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí (12 ñâåðäëîâèí —
ïèòíî¿ ÿêîñò³, 2 ñâåðäëîâèíè — òåõí³÷íî¿),
ðîçòàøîâàíèõ íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 3 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî îñòàòî÷íå ð³øåí-
íÿ ùîäî íàäàííÿ (ïîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿)

ñïåö³àëüíèõ äîçâîë³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïðèéìàºòüñÿ Ì³í³ñòåð-
ñòâîì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Головне правління транспорт ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (КМДА)

доводить до відома часни ів он рс , об’явлено о в азеті “Хрещати ” — вип с № 182

(615) від 17 червня 2009 р. в розділі “До мент”, інформацію про те, що:

1. Дата засідання он рсно о омітет перенесено орієнтовно на 30.07.09 p., та відповідно:

2. Термін прийом до ментів на он рс подовжено до 20.07.09 р.
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ОВНИ
Підбийтепідс м изамин лиймісяць.

Попрацюйте над доп щеними помил а-
ми, заб дьте про образи, по айтеся в
ріхах — цим очистите совість. Де сліпо
помилялися, переб вали в ілюзіях, зна-
ходячись в полоні по аних звичо ?.. Те-
пер варто до орінно змінити поведін ,
стати білими і п хнастими, опі ати і ле-
ліяти рідних, близь их. До слова, не тіль-
и домочадці, а й весь світ нині для вас
є рідною сім’єю, а давнім др зям тим
більше відведено привілейоване місце.
Вони транслятор спіх і джерело д хов-
ної насна и.

ТЕЛЬЦІ
Б дьте чесними і порядними. Не хит-

р йте, аби хилитися від завдань ерів-
ництва, адемонстр йтепрофесійн май-
стерність на вищом рівні. Пам’ятайте:
цьо оро ваша ар’єрапідбла одатним
прихист омсильних світ цьо о. А за від-
вертість і щирість спіл ванні з мало-
знайомими особами доведеться ір о
поплатитися. Тримайте се рети під зам-
ом! Остері айтеся пліто , “перемивати
ч жі істоч и”небезпечно,боможетеста-
тивинними.Втім, я щобр дспливе, зро-
біть правильні виснов и, щоб надалі не
схибити.

БЛИЗНЯТА
Періодна ромадженняжиттєвихенер-

орес рсів розпалі! Ви — чарівні, зво-
дите з роз м протилежн стать, маєте
спіх на роботі, творчийпотенціал стрім-
о зростає. Головне — стрим вати е о-
їзм, бо це р йнівни подр жньо о щас-
тя. Б д йте стос н и з обранцем на за-
альних ідеалах, д ховній єдності, а ма-
теріальні бла а б д ть, том сваритися
через це, пс вати один одном нерви не
варто!

РАКИ
Чіт о з’яс йтеособисті, домашні, про-

фесійні завдання. Ент зіазм заш алює, і
щоб він не пере орів марно в хаотичних
діях, орієнт йтеся на реальність. Об’є -
тивно оцініть бажання і можливості, мо-
ральн іматеріальн відповідальність пе-
ред іншими.Залежність від ч жихрес р-
сів (цьо о ро ) повинна зробити з вас
ч дово о осподаря і фінансиста, навчи-
тид ховнимпрем дростям.Опинившись
на илимі шефа, впевнено тор йтеся,
вима аючиналежневід оле тивно опи-
ро а. Ви є ч довим фахівцем, майсте-
ром на всі р и — це ваш озир фі-
нансовій рі.

ЛЕВИ
Поблажливо реа йте на д м и, по-

ляди, рити малознайомих осіб, в них
немає резон , швидше— заздрість, ба-
жання принизити. Для вас авторитетом
є партнери (шлюбні, ділові). Це ерма-
ничі, а ви них є помічни ами. Дайте
шанс дося ти спіх вірним союзни ам
справах і там, де вони хоч ть. Не с вай-
теся, а підставте плече, допоможіть їм
спішно самореаліз ватися в соці мі. Ви
є талановитими,досвідченими, і доляви-
ма ає не за оп вати цей с арб землю,
а терміново поділитися з іншими. Для
вашо о ж добра!

ДІВИ
Я щозобов’язання (моральні, матері-

альні) перед оханими, др зями, оле -
тивом сильно драт ватим ть, боріться з
не ативом, під лючивши винахідливість
та терпіння.Ви, я альпіністи, йдете вод-
ній пряжі, том повинні відч вати відпо-
відальність один за одно о, підлаштов -
ватися, вчасно під аз вати, хвалити їх,
стим люючипрацездатність, збері аючи
бла одатниймі ро лімат відносин.Шеф
вам від рито симпатиз є, дає привілеї,
том поводьтеся с ромно, щоб ни н -
ти р йнівної заздрості і он ренції.

ТЕРЕЗИ
Нароботі весняна сівба—деньрі о-

д є!Професійнасамореалізація розпа-
лі. Кар’єрнийолімпвабить лаврами спі-
х , і я що старанно працювати, ви лада-
ючись на всі “сто”, можна дося ти вер-
шини і розба атіти. Тіль и прибор айте
Е о, ладнайтез оханими,йдіть наз стріч
вимо ам омпаньйонів, бо інтересиспів-
робітни ів—святе. Я щомаєте оле на
сл жбі, отрим симпатиз єте, з ними
можна розв’яз вати найс ладніші зав-
дання. Та й сл жбовий роман вже на о-
ризонті...

СКОРПІОНИ
Сл жбовий офіс — місце доленосних

подій, де потрібно ладнати з людьми,
др жньо виріш вати проблемні питання,
б типосл жливими, дбайливими. Упро-
фесійній сфері ви дося ли дос оналості,
нія ою с ладною роботою вас не заля-
ати. Нині саме Боже провидіння веде
вас по життю, і б дь-я ий містичний збі
обставин є том підтвердженням.Нена-
ма айтеся йти проти течії, а ви он йте
с млінно те, про що просять люди.

СТРІЛЬЦІ
Я щопош исе с , любові, романти-

и не вінчаються спіхом, не зневіряй-
теся. Людин зі спорідненою д шею ви
обов’яз ово знайдете (серед давніх
знайомих) і дістанете задоволення, ен-
дорфінщастя від спіл вання вам аран-
товано.Проспо ій заб дьте, е стримни-
ні вашвірнийдр і стим ляторжиттєво-
о тон с , б дь-я і стресові станипо ли-
ані спалитина опиченийне атив, очис-
тити від триво , страхів і перетворити
вн трішній світ на раще.

КОЗОРОГИ
Зміцнюйте домашній тил, поряд -

вавшипоб т.Наводьтемирнімостиздо-
машніми др желюбністю. З рідними вас
повинна єднати д ховна армонія, для
цьо о є всі можливості, а воювати, п с-
аючив хідди тат,—марна тратасил.На
шлях довзаємно о охання зобранцем
серця переш од немає. Поважайте йо-
о інтереси, ідеали, за ривайте очі на
дрібні недолі и, помил и і непра ніть пе-
реробити під себе, тоді во онь любові
орітиме яс равіше, зміцнюючи ваш со-
юз. Що й потрібно вам нині.

ВОДОЛІЇ
Я дося ти ідилії з оле ами на робо-

ті, оханими, др зями?.. Питання найа -
т альніше і с ладне, адже для створен-
ня теплої зад шевної атмосфери потріб-
но сприймати навіть ч жих людей, я
рідн ровин , переживати, допома а-
ти, опі ати, не че аючи взамін нічо о.
Втім, вам се до сна и, особиста хариз-
ма в роз віті, поп лярність зростає. Бо-
иня охання йде пор ч. Де б не опини-
лися, всі з радістю від риють серця, об-
дар ють прихильністю. Але пам’ятайте:
що нині не вас вибирають, а ви виби-
раєте з им з’єднати долю, створити
шлюбний союз. На романтичні інтриж-
и не айте час.

РИБИ
Вам доведеться врівноважити свої та

ч жі інтереси. Знайдіть м жність відмо-
витися від надмірностей, примх на о-
ристь іншої сторони або заради за аль-
ної справи. Ви є особою неординарною,
сповненою творчих фантазій, мієте ро-
битиприємні сюрпризи,див вати: вцьо-
м за ладено ваш особливий шарм, що
зачаров є оточ ючих... Саме час по а-
зати свої таланти і при оломшитиблизь-
их, вони та зас м вали під ярмом по-
б т за враженнями, що виб хн ть емо-
ціями.Станьте аз арем і створіть їмсвя-
то натхненно о настрою!

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (12—19 ëèïíÿ)

Â ãîñò³ äî Ì³øè
Çàâòðà ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó â³äçíà÷àþòü 
Äåíü âåäìåäÿ

Êàòåðèíà ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Òðàäèö³éíî ùîñóáîòè ó Êè¿â-
ñüêîìó çîîïàðêó ïðîâîäÿòü ïðî-
ñâ³òíèöüê³ àêö³¿, ïðèñâÿ÷åí³ ïåâ-
íîìó âèäó òâàðèí. 11 ëèïíÿ â³ä-
çíà÷àòèìóòü Äåíü âåäìåäÿ. ßê
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó
ïðåñ-ñëóæá³ çàêëàäó, öüîãî äíÿ
â³äâ³äóâà÷³ ïî÷óþòü áàãàòî ö³êà-
âèõ ôàêò³â ³ç æèòòÿ âåäìåä³â.
Ìîæíà áóäå ä³çíàòèñÿ ïðî ïî-
âåä³íêó ³ ñïîñ³á æèòòÿ íàéá³ëü-
øîãî çà ðîçì³ðàìè õèæàêà Óêðà-
¿íè — êàðïàòñüêîãî âåäìåäÿ. Òà-
êèõ âåëåòí³â ó äèê³é ïðèðîä³ çà-
ëèøèëîñÿ äî 500 îñîáèí. Ëèøå
â ñòîëè÷íîìó çâ³ðèíö³, ºäèíîìó
ñåðåä êðà¿í ÑÍÄ, âäàñòüñÿ ïî-
çíàéîìèòèñÿ ³ç ñ³ì’ºþ óññóð³é-
ñüêèõ âåäìåä³â — ãð³çíèõ íà âè-
ãëÿä òâàðèí, ÿê³ ñìàêóþòü âåãå-
òàð³àíñüêîþ ¿æåþ. Åêîëîãè ï³ä-

ãîòóþòü äëÿ âåäìåä³â ñþðïðèç —
ëàñîù³, à çà âèäîâèùíèì ïðî-
öåñîì ¿õ ïîøóê³â ìîæíà áóäå
ñïîñòåð³ãàòè á³ëÿ âîëüºð³â ç óñ-
ñóð³éñüêèìè òà òÿíü-øàíüñüêè-
ìè âåäìåäÿìè. Íà ä³òëàõ³â ÷åêà-
þòü âåñåë³ ðîçâàãè ç àí³ìàòîðà-
ìè ó êîñòþìàõ âåäìåä³â òà çîî-
â³êòîðèíè.

Äî ðå÷³, â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü ïî-
äèâèòèñÿ ÿê ãîäóþòü òâàðèí òà
äîãëÿäàþòü ¿õ ó Êè¿âñüêîìó çîî-
ïàðêó.

Íà ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ íàøèõ
÷èòà÷³â íàâîäèìî ðîçêëàä ãîäó-
âàííÿ ó ñòîëè÷íîìó çâ³ðèíö³:

Ñëîí àç³àòñüêèé 14.15 — 14.35
Òèãð àìóðñüêèé 13.30 — 13.50
Ôëàì³íãî ðîæåâèé 10.40 —

11.00
Âåðáëþä äâîãîðáèé 12.25 —

12.45
Âîâê ñ³ðèé 14.10 — 14.30
Ôàçàí çîëîòèé 09.20 — 09.40

Æèðàô ñ³ò÷àñòèé 14.50 — 15.10
ªíîò-ïîëîñêóí 14.45 — 15.05
²á³ñ àâñòðàë³éñüêèé 14.20 —

14.40
Çóáð 12.00 — 12.20
Äèêîáðàç ³íä³éñüêèé 13.55 —

14.15
Ãðèô ÷îðíèé 10.00 — 10.20
Íîñóõà 13.35 — 14.15
Êóíà êàì’ÿíà 15.05 — 15.25
Ñòðàóñ àôðèêàíñüêèé 13.40 —

14.00
Àë³ãàòîð êèòàéñüêèé 14.20 —

14.40
Òàðãàíîâ³ 12.00 — 12.20
Æóðàâåëü â³íöåíîñíèé 10.40 —

11.00
×åðåïàõà øïîðîíîñíà 14.40 —

15.00
Ðàê-ñàì³òíèê 12.00 — 12.20
Çåìíîâîäí³ 15.20 — 15.40
Óäàâîâ³ 14.00 — 14.20
Ïàâóêè 12.00 — 12.20
Ðèáè 15.00 — 15.20

Äîïîìîãà äëÿ 
íàéêðàùîãî äðóãà
Äîãëÿäàòè çà ÷åðåïàõîþ ïîòð³áíî ïðàâèëüíî
Êàòåðèíà ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñèìïàòÿãà ÷åðåïàõà õóäíå íà
î÷àõ: íå ¿ñòü, íå ïëàâàº, ìàéæå íå
âîðóøèòüñÿ. Âëàñíèê çåìíîâîä-
íî¿ ëåäü íå ïëà÷å. Çäàâàëîñÿ á, öå
ñòâîð³ííÿ ëåãêî óòðèìóâàòè â êî-
ðîáî÷ö³, òà ùîñü íå âèõîäèòü.
“Òîðòèëó òðåáà ðÿòóâàòè! Ó çîî-
ìàãàçèí³ çàìîðèøà íå â³çüìóòü.
Ï³äó äî çîîïàðêó, òàì íå ïðîïà-
äå!” — ðàïòîì ñïàäàº íà äóìêó
ñåðäåøíîìó.

“Îñü â³í, ïîðÿòóíîê äëÿ ìîº¿
ïàíöèðíî¿! — ðàä³º ñòðàæäàëåöü-
âëàñíèê, ñòóïèâøè çà âîðîòà çîî-
ïàðêó.— ×åðåïàõè ëþáëÿòü âîäó.
Î, áà÷ó Ïåë³êàíÿ÷èé ñòàâîê! Öå
ì³ñöå, çäàºòüñÿ, ñóïåðîâå!”. ² øó-
áîâñòü òîðòèëó ç ì³ñòî÷êà ó òåì-
íó âîäó. Òàê â÷èíÿþòü íåáàéäó-
æ³ â³ä÷àéäóõè, íå çíàþ÷è, ùî
çàâäàþòü òîðòèë³ ùå á³ëüøî¿, âæå
íåïîïðàâíî¿ øêîäè.

×àñ â³ä ÷àñó äî âåòë³êàð³â çîî-
ïàðêó ïðèíîñÿòü ÷åðåïàõ ³ç ðîç-
áèòèì ïàíöèðåì: “Îñü, âïàëà ó
íàñ. Ìàáóòü, ã³ïñ òðåáà íàêëàñ-
òè”. ² çåìíîâîäíèõ ðÿòóþòü. À îò
çíàõîäèòè ó ñòàâêó ðåøòêè êðàñ-
íîóõèõ ÷åðåïàõ, ÿê³ íå âèòðèìà-

ëè çèì³âë³ ó íåïðèñòîñîâàíèõ äëÿ
íèõ óìîâàõ, àáî æ çáèðàòè ïîòî-
ïåëüíèê³â — ñóõîïóòíèõ òîðòèë
ôàõ³âöÿì çîîïàðêó ñóìíî. “Çà
îñòàíí³ äâà ðîêè ç Ïåë³êàíÿ÷îãî
ñòàâêà âäàëîñÿ âðÿòóâàòè ëèøå
äâîõ ñóõîïóòíèõ ÷åðåïàõ. ² ëèøå
òîìó, ùî ¿õ ïàíöèð³ áóëè âæå íà-
ñò³ëüêè ëåãêèìè, ùî òðèìàëèñÿ
íà âîä³, íà÷å ïîïëàâêè”,— ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
ïðîñâ³òíèöüêîãî â³ää³ëó Êè¿â-
ñüêîãî çîîïàðêó Ñåðã³é Ãðèãîð’-
ºâ. Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, ç ïåë³êà-
íàìè ñï³â³ñíóþòü õ³áà ùî áîëî-
òÿí³ ÷åðåïàõè.

Ó òðàäèö³éíèé Äåíü ÷åðåïàõè,
ùî â³äáóâñÿ â ñòîëè÷íîìó çîî-
ïàðêó, â³äâ³äóâà÷³ ïåðåãëÿíóëè
âèñòàâó “Äóðåìàð”, ä³çíàëèñÿ,
ùî áîëîòÿíà ÷åðåïàõà — ãîðä³ñòü
Óêðà¿íè ³ ð³äê³ñíà â ªâðîï³. ²
ïî÷óëè, ùî íå ìîæíà ï³äáèðàòè
òàêèõ òîðòèë àáî êóïóâàòè íà
Ïòàøèíîìó ðèíêó, áî âäîìà âî-
íè çàãèíóòü. À ïîãîäóâàòè êó-
ìåäíó ÷åðåïàøó ðîäèíó ìîæíà ³
â çîîïàðêó. Ïðèõîäü, êóïóé çà 
5 ãðèâåíü êîðì ³ ÷àñòóé äîñõî÷ó
÷åðåïàøîê òþëüêîþ. Äëÿ ÷åðå-
ïàøí³ öå òåæ ãðà ³ çàäîâîëåí-
íÿ — âîíè áîðþòüñÿ çà ëàñèé

øìàòî÷îê, à íå ñïëÿòü â³ä íå-
ðîáñòâà.

— ßêùî âïîäîáàëè êðàñóíþ-
÷åðåïàõó — íå ïîñï³øàéòå ¿¿ êó-
ïóâàòè. Ä³çíàéòåñÿ ïðî íå¿ ÿê-
íàéá³ëüøå — ïðî÷èòàéòå õî÷à á
îäíó àâòîðñüêó êíèæêó ïðî öåé
ð³çíîâèä (ó æîäíîìó ðàç³ íå çá³ð-
êó), à âæå ïîò³ì âèð³øèòå, çàõîï-
ëèâà äëÿ âàñ öÿ ñïðàâà ÷è íóä-
íà,— ðàäèòü ïàí Ñåðã³é. Çàçâè-
÷àé, âîäíèì ÷åðåïàõàì ñìàêóº
ñòàðà (òåìíî-÷åðâîíà) ÿëîâè÷è-
íà — ñåðöå, ïå÷³íêà, à ùå — êðå-
âåòêè, êàëüìàðè. Ñóõîïóòíèì ÷å-
ðåïàõàì íå áàæàíî çãîäîâóâàòè
á³ëîêà÷àííó êàïóñòó, áî âîíà âè-
êëèêàº íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü, à
ùå äîñèòü ï³äîçð³ëà ïåê³íñüêà êà-
ïóñòà, ÷àñòî âèðîùåíà íà ã³äðî-
ïîí³ö³, ìîæëèâî, ç í³òðàòàìè.
Íàéêðàùà — áðþññåëüñüêà êà-
ïóñòà, ïîòð³áí³ òðàâà, ëèñòÿ ïî-
äîðîæíèêà òà êóëüáàáêè, ÷åðåø-
íÿ, ïîëóíèöÿ. ßêùî íåîáõ³äíà
òåðì³íîâà êîíñóëüòàö³ÿ ôàõ³âöÿ
ùîäî ÷åðåïàøîãî ðàö³îíó, âàì
äàäóòü ïîðàäó çà òåëåôîíîì 
8-067-323-80-50, à ÿêùî íåïîêî-
¿òü ñàìîïî÷óòòÿ çåìíîâîäíî¿ —
òåëåôîíóéòå 8-900-103-33-33 íà
âåòåðèíàðíó ë³í³þ “Àéáîëèòü”

У Київсь ом зоопар відвід вачі змож ть дізнатися про поведін і спосіб життя найбільшо о за розміром хижа а
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов,�ор�анізацій,�фірм,

житлово-е�спл�атаційних��онтор�та�меш�анців!

З� 21� липня� до� 4� серпня� 2009� р.� проводитим�ться� випроб�вання� теплових� мереж� част�ово� �

Голосіївсь�ом�,� Шевчен�івсь�ом�,� Печерсь�ом�,� Подільсь�ом�� районах� (тепломережі� від

теплома�істралей�№�2,�3,�4,�5�СТ-1).

У�зв’яз���з�цим�постачання��арячої�води�б�де�припинено,�починаючи�з�18.00�20�липня.�Випроб�вальні�зони

теплових�мереж�розміщені:

- ��межах�в�лиць�Старово�зальної,�Жилянсь�ої,�Злато�стівсь�ої,�проспе�т��Перемо�и,�в�лиць�Павлівсь�ої,�Дмитрівсь�ої,

Полтавсь�ої,� Пимонен�а,�Ст�дентсь�ої,� Донч��а,� К�дрявсь�о�о� �звоз�,� в�лиць� К�дрявсь�ої,� Вознесенсь�о�о� �звоз�,

Киянівсь�о�о� пров�л��,� Андріївсь�о�о� та�Володимирсь�о�о� �звозів,� в�лиць� Гр�шевсь�о�о,� Інстит�тсь�ої,�Шов�овичної,

Бо�омольця,� Первомайсь�о�о,� Печерсь�о�о� �звоз�,� в�лиць� Мечни�ова,� Госпітальної,� Еспланадної,� Р�ставелі,

Королен�івсь�ої,�Гайдара,��здовж�річ�и�Либідь.

До�почат���випроб�вань�місцеві�системи�теплоспоживання�(опалення,��аряче�водопостачання,�вентиляція�та�ін.)�мають�б�ти

повністю�та�надійно�від�лючені�від�теплових�мереж.

У� разі� вини�нення� пош�оджень� теплових�мереж� подавання� �арячої� води� затрим�ватиметься� на� час,� необхідний� для� їх

ремонт�,�про�що�б�де�додат�ово�повідомлено�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації.

На�в�лицях,���садибах,�підвалах�б�дин�ів,�де�проходять�теплові�мережі,�можливі�пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з

вини�ненням�провалин�та�ви�идів��арячої�води�на�поверхню.

Власни�и� підвальних� та� напівпідвальних� приміщень,� в� я�их� або� пор�ч� з� я�ими� проходять� теплові�мережі,� мають� вжити

заходів�щодо�збереження�матеріальних�цінностей���разі�пош�одження�теплових�мереж.

Б�дьте� обережні� �� разі� вини�нення� провалин� та� появи� на� поверхні� �арячої� води,� попередж�йте� дітей� про

небезпе��.�Не�наближайтеся�самі�і�не�доп�с�айте�дітей�до�провалин�та�місць�виход���арячої�води.

Про�вини�нення�провалин�та�появ��на�поверхні��арячої�води�просимо�повідомляти�за�телефонами:

Шевчен�івсь�ий�район�(від�теплома�істралей�№�2,�5�СТ-1)�—�272-23-73,�287-67-23;�

Печерсь�ий,�Шевчен�івсь�ий�райони�(від�теплома�істралей�№�3,�4�СТ-1)�—�528-11-69,�287-67-23;

Подільсь�ий�район�—�425-19-98.

Інформацію�можна�отримати�за�телефоном�1588�(інформаційно-довід�ова�сл�жба�АК�“Київенер�о”).

АК�“Київенер�о”

Головне��правління�е�ономі�и�та�інвестицій

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��правління�—�начальни�а�відділ�

�валіфі�аційні�вимо�и:�освіта�вища�е�ономічна�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ма�істра,�спеціаліста.�Стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі�на

посадах��оловно�о�спеціаліста�не�менше�3-х�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом

на� �ерівних� посадах� в� інших� сферах� е�ономі�и� не� менше� 5� ро�ів� (при

необхідності);

начальни�а�відділ�

�валіфі�аційні�вимо�и:�освіта�вища�е�ономічна�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ма�істра,�спеціаліста.�Стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі�на

посадах��оловно�о�спеціаліста�не�менше�3-х�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом

на� �ерівних� посадах� в� інших� сферах� е�ономі�и� не� менше� 5� ро�ів� (при

необхідності);

�оловно�о�е�ономіста

�валіфі�аційні�вимо�и:�освіта�вища�е�ономічна�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ма�істра,�спеціаліста.�Стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі�на

посаді�провідно�о�спеціаліста�не�менше�1-�о�ро���або�стаж�роботи�за�фахом

в�інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�З�ро�ів:

провідно�о�е�ономіста

�валіфі�аційні�вимо�и:�освіта�вища�е�ономічна�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ма�істра,�спеціаліста.�Стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі�на

посадах�е�ономіста�І�або�II��ате�орій�не�менше�1-�о�ро���або�стаж�роботи�за

фахом�в�інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�2�ро�ів;

е�ономіста�І��ате�орії:

�валіфі�аційні�вимо�и:�освіта�вища�е�ономічна�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ба�алавра,�спеціаліста.�Без�вимо��до�стаж��роботи.

На��он��рсн���омісію�треба�подавати�та�і�до��менти:

- заяв�� про� �часть� �� �он��рсі� на� ім’я� начальни�а� Головно�о� �правління

е�ономі�и�та�інвестицій,

- особов���арт��(форма�№�П-2ДС),

- автобіо�рафію,

- �опію�паспорта,�до��ментів�про�наявність�піль�,�війсь�ово�о��вит�а,

- �опію�довід�и�про�присвоєння�ідентифі�аційно�о�номера,

- �опію�до��ментів�про�освіт�,�на��овий�ст�пінь,�вчене�звання,�підвищення

�валіфі�ації,

- �опію�тр�дової��ниж�и,

- де�ларацію�про�доходи�за�2008�рі��за�формою�№�001-ДС,�затвердженою

на�азом�Міністерства�фінансів�У�раїни�від�06.03.1997�№�58,

- дві�фото�арт�и�розміром�3x4.

Термін� проведення� �он��рс��—�через�1�місяць�від�дня�оп�блі��вання

о�олошення.

До��менти�подаються�до� �он��рсної� �омісії� Головно�о� �правління

е�ономі�и�та�інвестицій�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,

�ім.�608,�тел.�235-63-71,�254-10-69.

ВАТ�“БЛОКБАСТЕР-КИЇВ”�

повідомляє�про�проведення�позачер�ових

за�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

об 11.00�28�серпня�2009�ро���за�адресою:�

м.�Київ,�04071,�в�л. Оболонсь�а,�21,�

в�приміщенні�зал��засідань.

Реєстрація� а�ціонерів� та� довірених� осіб� а�ціонерів� б�де

проходити� з� 10.00� до� 10.45� �� день� с�ли�ання� та� за�місцем

проведення�за�альних�зборів.

Порядо��денний:

1. Звіт�Голови�Правління�Товариства�про�рез�льтати�фінансово-

�осподарсь�ої� діяльності� Товариства� �� першом�� півріччі� 2009

ро��.

2. Про�затвердження�до�оворів���ладених�Правлінням�товариства

в�період�між�зборами�а�ціонерів.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�перше�півріччя�2009�ро��.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�перше�півріччя�2009�ро��.

5. Про�змін��місцезнаходження�Товариства.

6. Про� затвердження� незалежно�о� реєстратора� та� до�овор�� з

незалежним�реєстратором�на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних

цінних�паперів.

7. Про�затвердження�Стат�т��товариства�в�новій�реда�ції.

При�здійсненні�процед�ри�реєстрації��часни�ів�За�альних�Зборів

а�ціонерів��ожний�а�ціонер�повинен�при�собі�мати�до��менти,�що

посвідч�ють�особ��(паспорт).�Для�довіреної�особи�(представни�а)

а�ціонера� додат�ово� до� цьо�о� мати� довіреність� на� право

представляти�а�ціонера�на�За�альних�Зборах,�я�а�оформлена�з�ідно

з�чинним�за�онодавством.

З�до��ментами,�необхідними�для�прийняття�рішень�по�поряд��

денном�,�а�ціонери�мають�право�ознайомитись�за�адресою:�04655,

м.�Київ,�проспе�т�Мос�овсь�ий,�34-В,�РТЦ�“БЛОКБАСТЕР”,�офіс�31

в�робочі�дні�тижня�з�10.00�до�17.00.�Конта�тна�особа�з�привод�

надання� інформації� та� до��ментів� з� зазначено�о� вище� питання

Харчен�о�Оле�сій�Володимирович,�телефон:�(044)�499-32-40.

Інформація�про�реєстратора:

Назва:�Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“Незалежний

реєстратор� підприємств� харчової� промисловості� У�раїни”

(�од ЄДРПОУ�33152670).

Ліцензія:�АБ�№�218399,�ліцензія�дії�по�19.11.2009�p.

Місцезнаходження:�01042,�м.�Київ,�в�л.�Чи�оріна,�12,�тел.(044)

531-97-40,�фа�с�(044)�284-98-92,�ел.�пошта:�nrphpu@gasoil.kiev.ua.

До�овір�на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів�з

ВАТ�“БЛОКБАСТЕР-КИЇВ”�№�22�від�22.06.2009�р.�Довід�и�можна

отримати�за�телефоном:�(044)�499-32-40.

Правління�ВАТ�“БЛОКБАСТЕР-КИЇВ”

Шановні�а�ціонери�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�

“НАФТОВА�ХОЛДИНГОВА�КОМПАНІЯ”!

Повідомляємо�вам,�що�26�серпня�2009�ро���о�10.00�за�місцевим�часом,�за�адресою:�У�раїна,

02660,�м.�Київ,�в�л.�М.�Рас�ової,�19,�відб�д�ться�за�альні�збори�а�ціонерів�за�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�“Нафтова�холдин�ова��омпанія”�(надалі�—�ЗАТ�“НХК”).

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“НХК”:

1. Затвердження�проміжно�о�лі�відаційно�о�баланс�.

2. Передача�а�ціонер��майна�товариства,�що�залишилося�після�задоволення�вимо���редиторів.

Реєстрація�а�ціонерів�(їх�представни�ів)�здійснюватиметься�з�8.00�до�9.45�за�місцевим�часом���день�проведення�за�альних

зборів�а�ціонерів�за�адресою�їх�проведення.�

Для�реєстрації�необхідно�мати:

1. Паспорт�або�інший�офіційний�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

2. Для�представни�ів�а�ціонерів�(юридичних�осіб)�—�до��менти,�що�свідчать�про�повноваження�посадової�особи�брати

�часть� �� за�альних� зборах� (ори�інали�або�нотаріально� завірені� �опії),� або�довіреність�на�право� �часті� �� за�альних� зборах,

оформлен��з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

3. Для�представни�ів�а�ціонерів�(фізичних�осіб)�—�довіреність�на�право��часті���за�альних�зборах,�оформлен��з�ідно�з

чинним�за�онодавством�У�раїни.

Ознайомитися�з�до��ментами,�пов’язаними�за�поряд�ом�денним�за�альних�зборів,�а�ціонери�мають�можливість�за�адресою:

У�раїна,�02660,�м.�Київ,�в�л.�М.�Рас�ової,�19.

Тел.�для�довідо��+38�(044)�490-33-86.

Лі�відатор�ЗАТ�“НХК”�О.�В.�Сидор��

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

НА�ЗАМІЩЕННЯ�ВАКАНТНОЇ�ПОСАДИ�ЗАСТУПНИК�НАЧАЛЬНИКА�ГОЛОВНОГО

УПРАВЛІННЯ�ЗЕМЕЛЬНИХ�РЕСУРСІВ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВРАДИ

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)

Основні�обов’яз�и:

- забезпеч�є�проведення�земельної�реформи,�спрямованої�на�роздержавлення�і�приватизацію�земель�в�межах�міста,�з��рах�ванням�інтересів

держави�та�територіальної��ромади�міста�Києва;

- здійснює��онтроль�за�ви�ористанням�і�охороною�земельних�рес�рсів�всіх�форм�власності;

- ор�анізов�є�ви�онання�робіт�з�інвентаризації�земель,�розробляє�та�реалізов�є�план�земельно-�осподарсь�о�о��строю�території�міста;

- здійснює��онтроль�за�додержанням�власни�ами�землі�та�земле�орист�вачами�земельно�о�за�онодавства,�встановлено�о�режим��ви�ористання

земель�всіх�форм�власності�відповідно�до�їх�цільово�о�призначення�та��мов�надання.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- стаж�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах

е�ономі�и�не�менше�4�ро�ів,�або�стаж�роботи�на�посаді��оловно�о�спеціаліста�не�менше�7�ро�ів;

- післядипломна�освіта���сфері��правління:�ма�істр�державно�о��правління;

- вільне��орист�вання�ПК;

- аналітичні�здібності,�висо�а�працездатність�та�відданість�роботі;

- �ом�ні�абельність,�чесність�та�порядність.

Конта�тний�телефон�254-16-91.

До��менти�на��часть����он��рсі�подаються�до��правління��адрової�роботи� і�на�ород�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�протя�ом�30�днів�з�дня�п�блі�ації�о�олошення�в��азеті,�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��аб.�1109-а.

Я�що�Ви�бажаєте�взяти��часть����он��рсі�на�заміщення�ва�антних�посад,�можна�надіслати�інформацію�з�власними�даними�за�встановленою

формою�розміщеною�на�офіційном��веб-порталі�Київсь�ої�місь�ої�влади�www�.kmv.gov.�ua�на�еле�тронн��адрес��kuts@kma.gov.ua,�позначивши��

темі�листа�своє�прізвище.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�17�липня�2009�ро���о�14.00�б�де�роз�лядатися�цивільна

справа�за�позовом�ЗAT�СК�“Ме�а�ПОЛІС”�до�Пі�алова�Оле�сандра�Оле�овича�про�стя�нення�забор�ованості.

Пі�алов�Оле�сандр�Оле�ович� ви�ли�ається� в� с�дове� засідання� я�� відповідач.�В�разі� неяв�и� справ��б�де

роз�лян�то�за�йо�о�відс�тності���відповідності�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о�о,�5-В,��аб.�12. С�ддя�О.�Б. Саламон

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 345972� на� ім’я� Я��нен�а

Оле�сія� Оле�овича� вважати

недійсним.

Ви�радений�паспорт�СН 216231

виданий�Шевчен�івсь�им�РУ� ГУ

МВС�У�раїни�в�місті�Києві�13�черв-

ня� 1996� ро��� на� ім’я� Гармаша

Оле�сандра�Оле�сандровича�вва-

жати�недійсним.

Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�посади�ре�тора

Київсь�ої�дитячої�А�адемії�мистецтв.

Основні�вимо�и:��ромадянство�У�раїни,�вільне�володіння���раїнсь�ою�мовою,�вчене

звання� професора,� на��овий� ст�пінь� до�тора� або� �андидата� на��,� стаж� на��ово-

педа�о�ічної�діяльності�не�менш�ніж�десять�ро�ів.

До��менти:� заява� про� �часть� �� �он��рсі,� особовий� листо�� з� облі��� �адрів� з

фото�рафією,�автобіо�рафія,��опії�до��ментів�про�вищ��освіт�,�на��овий�ст�пінь�і�вчене

звання,�списо��др��ованих�праць�і�винаходів,�завірених���встановленом��поряд��,�про�рам�

розвит���вищо�о�навчально�о�за�лад�,�довід���про�стан�здоров’я�(��т.ч.�психічно�о).

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�п�блі��вання�за�адресою:

м.�Київ-01004,�б�льв.�Т.�Г.�Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.:�279-52-82,�279-72-51.

Втрачені�атестат�про�повн��за�альн��середню�освіт��KB�№�36551687�за�альноосвітньої�спеціалізованої�ш�оли�№�114,

додато��до�атестата�12�AT�№�095804�та�сертифі�ат�зовнішньо�о�незалежно�о�оцінювання�№�0094350�на�ім’я�Найдьонова

Івана�Михайловича�вважати�недійсними.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр !арсь!их�робіт.
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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 1294
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Â³ðø³ ï³ä ìóçèêó
Àíàòîë³é Ìàòâ³é÷óê ïðîïàãàíäóº óêðà¿íñüêó
ïîåç³þ çà äîïîìîãîþ àóä³î-àëüáîìó
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

“Від поезії лише
іль а ро ів до
пісні", — про оло-
ш є своїм новим
альбомом народ-
ний артист У ра-
їни, відомий спі-
ва , поет і омпо-
зитор Анатолій
Матвійч . Нещо-
давно омпанія
зв озапис NАС
видала а діозбір
йо о поезій під на-
звою "Сповідь".

Àâòîð ñâîþ “Ñïî-
â³äü” íàçèâàº ìóçè÷íî-
ïîåòè÷íèì ìîíîëîãîì,
ñòâîðåíèì íà îñíîâ³
îäíîéìåííî¿ êíèæêè, ó
ÿê³é ç³áðàí³ ÿê çîâñ³ì
íîâ³, òàê ³ â³äîì³ ïîåç³¿
Àíàòîë³ÿ. Ó àëüáîì³ àâ-
òîð ÷èòàº ñâî¿ â³ðø³, ñå-
ðåä ÿêèõ “Òàºìíèöÿ”,
“Íå çàøêîäü”, “Ôàëü-
øèâà íîòà”, “Ïîìîëþ-
ñÿ ï³ñíåþ” (óñüîãî íà
äèñêó ñîðîê îäèí òåêñò)
ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä.
Ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ
äî â³ðø³â ñòâîðèâ çâó-
êîðåæèñåð ³ àðàíæó-
âàëüíèê áàãàòüîõ ï³ñåíü
Ìàòâ³é÷óêà Ìèêîëà
Äàéíåãà. Ìóçèêà, ùî
ñóïðîâîäæóº ãîëîñ ïî-
åòà, òî÷íî â³äïîâ³äàº
íàñòðîþ â³ðø³â, ÿê³ ÷è-
òàº àâòîð. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” Àíàòîë³é
Ìàòâ³÷óê, àòìîñôåðà
àëüáîìó º ì³íëèâîþ:
“Âîíà òî ë³ðè÷íî-í³æ-
íà, òî æîðñòêà ³ ñóâîðà,
òî óçàãàëüíþþ÷å-ô³ëî-
ñîôñüêà, ç åëåìåíòàìè
ìîëèòâè ³ íàâ³òü ñÿãàº
ÿêî¿ñü ìåäèòàòèâíî¿
ïðîñâ³òëåíîñò³”, — ðîç-
ïîâ³â àâòîð.

Òîé, õòî òðèìàâ ó ðó-
êàõ ïîåòè÷í³ êíèæêè
àáî êîìïàêò-äèñêè
Ìàòâ³é÷óêà, çíàº, ùî
÷àñòî âîíè ì³ñòÿòü íà
ïî÷àòêó ïåâíèé ìåñåäæ

àáî çâåðíåííÿ àâòîðà
äî ñâî¿õ ÷èòà÷³â ÷è ñëó-
õà÷³â. Íå º âèíÿòêîì ³
öåé àëüáîì, ïðåêðàñíî
îôîðìëåíèé òà ³ëþñ-
òðîâàíèé. Òóò Àíàòîë³é
âèñëîâëþº ñâîþ äóìêó,
ùî Ñëîâî ïîâèííî ïî-
âåðíóòèñÿ äî ñâîãî âè-
ñîêîãî ïðèçíà÷åííÿ —
æèòè íà âóñòàõ ïîåò³â ³

ïîêàçóâàòè ëþäñüêó äó-
øó...

Îòæå, “Ñïîâ³äü” —
öå ñàìå òå, ÷îãî òàê íå
âèñòà÷àº ñüîãîäí³ á³ëü-
øîñò³ íåáàéäóæèõ ³ îñ-
â³÷åíèõ ëþäåé — Äîá-
ðî¿ ×åñíî¿ Ïîåç³¿ òà
Ëþáîâ³. Îäíî÷àñíî ç³
“Ñïîâ³ääþ” âèéøîâ ùå
îäèí àëüáîì Àíàòîë³ÿ

Ìàòâ³é÷óêà, ìóçè÷íà
çá³ðêà “Ìîÿ çîðÿ”. Ó
íüîìó ç³áðàíî òâîðè íà
ñëîâà ³ ìóçèêó âèêî-
íàâöÿ, à òàêîæ äâ³ ï³ñ-
í³, “Çà êîðäîí” òà
“Îñ³ííÿ ïîðà”, ñï³âàâ-
òîðàìè ÿêèõ âèñòóïèëè
éîãî òâîð÷³ êîëåãè ²ãîð
Þðêîâñüêèé òà Ìèêî-
ëà Ëóê³â

На літо припав вихід одночасно двох альбомів Анатолія Матвійч а: а діозбір и поезій
"Сповідь" і м зично о альбом "Моя зоря"

Àô³øà
“Õðåùàòèêà”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ êîðîòêî÷àñíèé äîù,

ãðîçè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +22...+28°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +25...+29°Ñ, íà
ñõîä³ êðà¿íè +25...+31°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +18...+20°Ñ, âíî÷³, +12...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³
+14...+16°Ñ 

“Áóìáîêñ” ó UA BEACH CLUB
Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ

ìóçèêàíòè “Áóìáîê-
ñà” îòðèìàëè ïðèç
ÿê “Íàéêðàùèé õ³ï-
õîï ãóðò” çà âåðñ³ºþ
ðîñ³éñüêîãî “Ìóç-
ÒÂ”, à áîíóñîì ñòàâ
ïîö³ëóíîê Ëàéìè
Âàéêóëå. Â ðàìêàõ
ë³òíüîãî open air
êîíöåðòó, ÿêèé â³ä-
áóäåòüñÿ â Ã³äðîïàð-
êó, õëîïö³ îá³öÿþòü
âèêîíàòè íàéêðàù³
ï³ñí³ ç óñ³õ ñâî¿õ
òðüîõ àëüáîì³â, íà
ðîç³ãð³â³ â íèõ âè-
ñòóïèòü Àíòîí “Òî-
í³ê” Áàòóðèí, â³äî-
ìèé ðèìåéêàìè “áóìáîêñ³âñüêèõ” õ³ò³â “Òà4òî” ³ “Ïîë³íà”.

10 липня, 20.00
UA BEACH CLUB, ст. м. “Гідропар ”, пляж “Молодіжний”

Вхід 150—500 рн

“Ç Ìåòðîïîë³òåíó 
â “Ðîñ³éñüêèé”. 

Â ïîøóêàõ ³ñòèíè”
Ó Êè¿âñüêîìó ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà ðîçïî÷èíàºòüñÿ âè-

ñòàâêà ðîá³ò Ïåòðà Ëåáåäèíöÿ ³ Þð³ÿ Íàãóëêà ï³ä íàçâîþ “Ç
Ìåòðîïîë³òåíó â “Ðîñ³éñüêèé”. Â ïîøóêàõ ³ñòèíè”. Íàãóëêî ïðà-
öþº â ³ñòîðèêî-ðåë³ã³éíîìó ³ ïåéçàæíîìó æàíðàõ, Ëåáåäèíåöü —
ÿñêðàâèé ïðåäñòàâíèê íåô³ãóðàòèâíîãî íàïðÿìêó â ñó÷àñíîìó
ìèñòåöòâ³ Óêðà¿íè, êîòðîìó íà ðóáåæ³ XX—XXI ñòîð³÷ âäàëîñÿ
âäèõíóòè íîâå æèòòÿ â òðàäèö³¿ êëàñè÷íîãî ìîäåðí³çìó. Âèñòàâ-
êó áóëî ïðåäñòàâëåíî â ÑØÀ, òåïåð ¿¿ çìîæóòü ïîáà÷èòè êèÿíè.

14—19 липня
Київсь ий м зей російсь о о мистецтва,

в л. Терещен івсь а, 9

Ô³ëüì “Ãàðð³ Ïîòòåð 
³ Íàï³âêðîâíèé ïðèíö”

Äîâãîî÷³êóâàíå ïðîäîâæåííÿ ê³íîåïîïå¿ ïðî õëîï÷èêà-÷àêëó-
íà íàðåøò³ íà åêðàíàõ. Ó ïåðåäîñòàíí³é ð³ê íàâ÷àííÿ â øêîë³
÷àêëóíñòâà Ãàðð³ Ïîòòåð çíàõîäèòü ï³äðó÷íèê, ÿêèé íåñïîä³âàíî
ïî÷èíàº ç íèì ðîçìîâëÿòè. À â ïîçàøê³ëüíèé ÷àñ Ãàðð³ òà éîãî
êîìàíäà ÿê çàâæäè çàéíÿò³ áîðîòüáîþ ç³ ñâî¿ì äàâí³ì âîðîãîì —
Âîëüäåìîðòîì. Ãåðî¿ äîðîñë³øàþòü ³ ïåðåæèâàþòü íåçâ³äàí³ äî-
ñ³ ïî÷óòòÿ: êîõàííÿ ³ ñåêñóàëüíó ïðèñòðàñòü.

З 16 липня в інотеатрах

Ãëîáàëüíèé àðò-ïðîðèâ
Ó ãàëåðå¿ Ludmila Bereznitska&Partner ãîòóþòü íåàáèÿêèé ïðî-

åêò. Éîãî àâòîð Àäàì Íàíêåðâ³ñ, óðîäæåíåöü Àâñòð³¿, îñòàíí³ìè
ðîêàìè æèâå òî â Ë³âåðïóë³, òî â Áåðë³í³. Éîãî êè¿âñüêèé ïðî-
åêò “×è ïðîðâåòüñÿ ñâ³ò?” çàêëèêàº çàìèñëèòèñÿ íàä ìàéáóòí³ì
íàøî¿ ïëàíåòè. Äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîåêò³ çàïðîøåíî ÿê óêðà¿íñüêèõ,
òàê ³ çàêîðäîííèõ õóäîæíèê³â, ÷è¿ ðîáîòè îá’ºäíàí³ îäí³ºþ âè-
ñòàâêîþ, çà ñëîâàìè êóðàòîðà “óòâîðÿòü çóñòð³÷ ïðîòèð³÷, ùî
ñòâîðèòü îäíå äèíàì³÷íå ö³ëå”.

17 липня — 16 серпня
Галерея Ludmila Bereznitska&Partner,

в л. Андріївсь ий звіз, 2б.

Під от вала Ганна ДЕНИСЕНКО,
“Хрещати ”

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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