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Ñòîëèöÿ øàíóº âåòåðàí³â
Ì³ñüêà âëàäà ïðèâ³òàëà êîëèøí³õ ïàðòèçàí³â ç³ ñâÿòîì

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Учора в столиці відзначили День партизан-
сь ої слави. Для олишніх підпільни ів місь а
влада влашт вала свято в стінах мерії. Там
дев'ятнадцять із них отримали подя и від
Державно о омітет в справах ветеранів.
Урочисті заходи розпочалися ще зран по-
ладанням вітів до пам'ятно о зна та мо-
ил славлених ерівни ів партизансь о о р -
х . На сьо одні столиці наліч ється п'ятсот
шістдесят ветеранів-підпільни ів.

Íà ìåæ³ æèòòÿ ³ ñìåðò³ ïåðåáóâàëè ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é
ï³ä ÷àñ â³éíè. Ïàðòèçàíàì ³ ï³äï³ëüíèêàì äîâîäèëîñÿ ä³-
ÿòè â òèëó âîðîãà, äå íåáåçïåêà ï³äñòåð³ãàëà íà êîæíîìó
êðîö³. Êð³çü äåñÿòêè ðîê³â ¿õí³é ïîäâèã áåçìåæíîþ âäÿ÷-
í³ñòþ â³äãóêóºòüñÿ â ñåðöÿõ ëþäåé. Ó÷îðà â ñòîëèö³ â³äçíà-
÷àëè Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Ç ö³º¿ íàãîäè ì³ñüêà âëàäà

âêîòðå íàãîëîñèëà: í³ùî íå çàáóòå, í³õòî íå çàáóòèé! Öüî-
ãî äíÿ ç ñàìîãî ðàíêó â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè.

"Ïîäâèã ïàðòèçàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â ìè ïîâèíí³ é ïàì'-
ÿòàòèìåì äî ê³íöÿ íàøîãî æèòòÿ. Ó Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè ìè âêîòðå ¿ì ãîâîðèìî íàéùèð³ø³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³.
Àäæå ÷àñòî ñàìå â³ä öèõ ëþäåé çàëåæàâ óñï³õ ò³º¿ ÷è ³í-
øî¿ âîºííî¿ îïåðàö³¿",— çàçíà÷èëà íà÷àëüíèê Óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ²ðè-
íà Ãîëóáºâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â Êèºâ³ êîëèøí³õ ï³äï³ëüíè-
ê³â çàëèøèëîñÿ íå òàê ³ áàãàòî — 560 îñ³á. Óñ³ âîíè âõî-
äÿòü äî ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â-ï³ä-
ï³ëüíèê³â. "Ìè ñï³âïðàöþºìî ç óñ³ìà îðãàí³çàö³ÿìè âåòå-
ðàí³â, æ³íîê, ³íâàë³ä³â ³, áåçóìîâíî, íàìàãàºìîñÿ ¿õ óñ³-
ëÿêî ï³äòðèìóâàòè. Ùîðîêó âëàøòîâóºìî äëÿ íèõ òðèäöÿòü
÷îòèðè ì³ñüêèõ ñâÿòà",— ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ãîëóáºâà.

Îñü ³ â÷îðà ó ñò³íàõ ìåð³¿ äëÿ êîëèøí³õ ïàðòèçàí³â ³
ï³äï³ëüíèê³â ì³ñüêà âëàäà âëàøòóâàëà ñâÿòî. Ï'ÿòäåñÿò
àêòèâ³ñò³â ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó Êèºâà ìàëè çìîãó â òåï-
ë³é àòìîñôåð³ ï³ä çâó÷àííÿ äóåòó "Ãîðëèöÿ" ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç òîâàðèøàìè, çãàäàòè ìèíóëå, îáãîâîðèòè ñó÷àñíå.
Äåâ'ÿòíàäöÿòü êîëèøí³õ ïàðòèçàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â çà îñî-
áëèâèé âíåñîê ó ðîçâèòîê âåòåðàíñüêîãî ðóõó Óêðà¿íè

îòðèìàëè ïîäÿêè â³ä Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó ñïðà-
âàõ âåòåðàí³â.

Íå ëèøå ÷àñòóâàííÿì â³òàëè ïàðòèçàí³â ³ç ¿õí³ì ñâÿòîì.
"Öüîãî äíÿ ìè éäåìî ¿ì íàçóñòð³÷ ³ ðîáèìî âñå, ùî âîíè
õî÷óòü",— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ãîëóáºâà. Ùå çðàíêó âåòåðàíè
ïîáóâàëè â Ïàðêó â³÷íî¿ ñëàâè, íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³
òà â Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, äå ïîêëàëè êâ³òè íà ìî-
ãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà, óñëàâëåíèõ êåð³âíèê³â ï³äï³ëü-
íîãî ðóõó òà äî ïàì'ÿòíîãî çíàêà íà ÷åñòü áîéîâî¿ ñï³â-
äðóæíîñò³ ïàðòèçàíñüêèõ áðèãàä ó áîðîòüá³ ïðîòè ôàøèñò-
ñüêèõ çàãàðáíèê³â. Îï³ñëÿ âîíè â³äâ³äàëè Ìóçåé ïàðòè-
çàíñüêî¿ ñëàâè. "Ïàðòèçàíè — öå áóëà ñèëà,— ïðèãàäóº
ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âåòåðàí³â Ìèêîëà Ïî-
ëÿêîâ,— ÷åðâîíî¿ ñòð³÷êè íà êàøêåòàõ, ÿêà â³äð³çíÿëà íàñ
â³ä ³íøèõ ñîëäàò³â, ôàøèñòè áîÿëèñÿ, ÿê ñìåðò³". Íàðàç³
ï³ä îï³êîþ ïàíà Ïîëÿêîâà 52 âåòåðàíè. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â,
ùî ï³êëóºòüñÿ ïðî êîæíîãî, áî ïåðåêîíàíèé: öå éîãî îáî-
â'ÿçîê. "Ëþäè ìåí³ äîâ³ðÿþòü, ïîêëàäàþòüñÿ íà ìåíå, òî-
ìó ÿ ìóøó âèïðàâäàòè ¿õí³ ñïîä³âàííÿ, ÿê ³ â ÷àñè â³éíè,
êîëè áóâ ïàðòèçàíîì",— ñêàçàâ Ìèêîëà Ëåâêîâè÷. Íàñàì-
ê³íåöü 81-ð³÷íèé âåòåðàí ïîäÿêóâàâ ì³ñüê³é âëàä³ çà òå,
ùî íå çàáóâàº ïðî òàêèõ ëþäåé ³ âñ³ëÿêî ï³äòðèìóº
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За подви партизанам-підпільни ам традиційно подя вали стінах столичної мерії
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Öåíòð ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè
ðàêó çàïðàöþº äî ê³íöÿ ðîêó

Îäèí ³ç íàéñó÷àñí³øèõ ÏÅÒ-öåíòð³â ðàí-
íüî¿ ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ îíêîëîã³÷íèõ
çàõâîðþâàíü â³äêðèºòüñÿ íà áàç³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îíêîë³êàðí³ äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó. Íà
çàâåðøàëüí³ ðîáîòè äëÿ îá’ºêòà óðÿä ïåðå-
ðàõóâàâ 70 ìëí ãðí. Ó ïîíåä³ëîê ìàéáóòí³é
ÏÅÒ-öåíòð ðàçîì ³ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ëåî-
í³äîì ×åðíîâåöüêèì, éîãî çàñòóïíèêîì ²ðå-
íîþ Ê³ëü÷èöüêîþ â³äâ³äàëà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî. ßê â³äîìî, ðàí-
íÿ ä³àãíîñòèêà ðàêîâèõ çàõâîðþâàíü ó 95 %
äàº çìîãó åôåêòèâíî âèë³êóâàòè íåäóãó. Ì³ñ-
òî öüîãî ðîêó äëÿ ÏÅÒ-öåíòðó âèä³ëèëî 53
ìëí ãðí. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà âèñëîâèëà âïåâ-
íåí³ñòü, ùî çàâäÿêè ï³äòðèìö³ äåðæàâè,
Öåíòð áóäå ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ 1 ñ³÷íÿ
2010 ðîêó

Äî ñòîëèö³ âïóñòÿòü 
âàíòàæ³âêè

Ìåð³ÿ ìàº íàì³ð äîçâîëèòè â’¿çä äî ñòîëè-
ö³ òðàíñïîðòó âàãîþ ïîíàä 4,5 òîííè ç 10.00
äî 17.00. Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ðîçðîáèëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òó. Íàãàäàºìî, ðàí³øå, ç ëèïíÿ 2008 ðîêó,
â’¿çä âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó äî Êèºâà áóâ
çàáîðîíåíèé ç 7.00 äî 20.00. Òåïåð ÷àñ îá-
ìåæàòü ëèøå ãîäèíàìè ï³ê — ç 7-î¿ ðàíêó
äî 10.00 òà ç 17.00 äî 20.00. Îäíàê ïðî¿õàòè
âóëèöÿìè ì³ñòà çìîæóòü ëèøå ì³æíàðîäí³
ïåðåâ³çíèêè çà íàÿâíîñò³ ó íèõ â³äïîâ³äíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà îôîðìëåííÿ ç ïîçíà÷êîþ
TIR

Ó êîìóíàëüíèõ ìàðøðóòêàõ
ïîäåøåâøàâ ïðî¿çä

Ð³øåííÿì êåð³âíèöòâà “Êè¿âïàñòðàíñó” íà
îêðåìèõ ìàðøðóòàõ êîìóíàëüíîãî ïåðåâ³çíè-
êà âàðò³ñòü ïðî¿çäó çíèçèëàñÿ íà 50 êîï³éîê.
Äåøåâøå ¿õàòè ñòàëî íà ìàðøðóòêàõ ¹ 157
(Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà — âóëèöÿ Ìèëî-
ñëàâñüêà) òà ¹ 550 (âóëèöÿ Íàðîäíîãî îïîë-
÷åííÿ — Ñàáóðîâà). Ó “Êè¿âïàñòðàíñ³” êà-
æóòü, ùî öå ñâîºð³äíèé åêñïåðèìåíò, ðîç-
ðàõîâàíèé íà çá³ëüøåííÿ ïàñàæèðîïîòîêó.
“×åðåç äåÿêèé ÷àñ ìè ïîð³âíÿºìî ðåíòàáåëü-
í³ñòü ³ ïîäóìàºìî, çàëèøèòè íîâó ö³íó ÷è
ïîâåðíóòèñü äî ñòàðî¿”,— ðîçïîâ³â ïðåäñòàâ-
íèê ï³äïðèºìñòâà ²ãîð Ë³ñîâèé. Ïîêè ùî
îñòàòî÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ îö³íêè íîâîââåäåííþ
íåìàº, àëå âæå çàðàç âèäíî, ùî ïàñàæèð³â
íà ìàðøðóòàõ çíà÷íî ïîá³ëüøàëî

Ï³äï³ëüíå êàçèíî âèêðèëè 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

Äíÿìè ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ïåðåâ³ðèëè îïåðàòèâ-
íó ³íôîðìàö³þ ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ãðàëüíî-
ãî á³çíåñó íà âóëèö³ Ïîïóäðåíêà, á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Äàðíèöÿ”. Âîíè âèÿâèëè ãðàëü-
íèé çàë ³ç 15 ïðàöþþ÷èìè àâòîìàòàìè òà
íîóòáóê, íà ÿêîìó âåëàñÿ ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³ çàêëàäó. Ïîäàòê³âö³ âèëó÷èëè àâ-
òîìàòè òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ íà çà-
ãàëüíó âàðò³ñòü 155 òèñ. ãðí ³ â³äïðàâèëè íà
çáåð³ãàííÿ. Òèì ÷àñîì ì³ñüêèé ãîëîâà Êè-
ºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàêëèêàâ êèÿí ïî-
â³äîìëÿòè ïðî ôàêòè íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³
ãðàëüíèõ çàêëàä³â. “Íàãàäóþ, øòðàô çà çä³éñ-
íåííÿ çàáîðîíåíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó — 5 ìëí ãðí. Öå ðåàëüíå íàïîâíåííÿ
áþäæåòó, òîæ ÿêùî âè ïîì³òèòå íåñàíêö³-
îíîâàíå ôóíêö³îíóâàííÿ òàêèõ çàêëàä³â, ïî-
â³äîìëÿéòå äî ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÷è ïðà-
âîîõîðîíö³â”,— ñêàçàâ ìåð

Êèÿí ðÿòóâàòèìóòü 
â³ä âèò³êàííÿ õëîðó

Çàâòðà ç 7.00 ðàíêó äî 17.00 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ â³äáóäóòü-
ñÿ íàâ÷àííÿ ðÿòóâàëüíèê³â. Á³éö³ â³äïðàöüî-
âóâàòèìóòü àëãîðèòìè ä³é ï³ä ÷àñ àâàð³é íà
çàë³çíèö³ òà àâòîøëÿõàõ ì³ñòà. Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ, ó ðàìêàõ íàâ÷àíü
ï³äðîçä³ëè ðåàãóâàòèìóòü íà óìîâíå ç³òêíåí-
íÿ ïàëèâîçàïðàâíèêà ç òðàìâàºì, à òàêîæ
âèò³êàííÿ õëîðó ç öèñòåðí, ùî ç³éøëè ç çà-
ë³çíè÷íèõ ðåéîê

Êè¿â çàòîâàðèøóº 
ç Àç³ºþ
Ì³ñüêà âëàäà îáãîâîðèëà ñï³âïðàöþ ç Êèòàºì òà Â’ºòíàìîì
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У понеділо місь ий о-
лова Києва Леонід
Черновець ий провів
пере овори із се рета-
рем омітет міста
Шанхай Юєм Чженше-
нем. Співпрацювати-
м ть міста в е ономіч-
ній, транспортній, б ді-
вельній ал зях. Пан
Чженшен запросив сто-
лично о мера відвідати
вистав "Е спо-2010".
Понад 200 провідних
омпаній світ пред-
ставлять там інновацій-
ні рішення інфрастр -
т ри міста. Нала одж -
вати відносини з Ки-
євом план є і В'єтнам.
Представни и сільсь о-
осподарсь о о мініс-
терства раїни пред-
ставили столиці свої
інвестиційні прое ти.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ì³ñüêà
âëàäà ï³äãîòóº óãîäó ïðî ñï³â-
ïðàöþ ³ç Øàíõàºì. Ïðî öå ó
ïîíåä³ëîê ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ äî-
ìîâèëèñÿ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé òà ñåêðåòàð
ì³ñüêîãî ïàðò³éíîãî êîì³òåòó
êèòàéñüêîãî ìåãàïîë³ñó Þé
×æåíøåí. Ï³ä ÷àñ ïåðåìîâèí
ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïîòåí-
ö³éí³ íàïðÿìêè ïîäàëüøî¿
ñï³âïðàö³ â åêîíîì³÷í³é,
òðàíñïîðòí³é, áóä³âåëüí³é òà
ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðí³é ñôå-
ðàõ.

“Êèòàé ñüîãîäí³ — îäíà ç

íàéðîçâèíåí³øèõ ³ íàéáàãàò-
øèõ äåðæàâ, à ì³ñòî Øàíõàé
º åêîíîì³÷íèì ë³äåðîì Ï³â-
äåííî-Ñõ³äíîãî ðåã³îíó ö³º¿
êðà¿íè. Êð³ì òîãî, öå ì³ñòî
ìàº âåëè÷åçíèé ³ííîâàö³éíèé
ïîòåíö³àë: ³íâåñòóº êîøòè ó
96 êðà¿í ñâ³òó. Êè¿â óæå ï³ä-
òðèìóº äðóæí³ â³äíîñèíè ç
êèòàéñüêèìè ì³ñòàìè Ïå-
ê³íîì òà Óõàíåì, ³ ìè ãîòîâ³
ðîçøèðèòè ïàðòíåðñòâî”,—
çâåðíóâñÿ äî ãîñòåé Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
çàçíà÷èâ, ùî óêðà¿íñüêà ñòî-
ëèöÿ ìàº ö³êàâ³ ³íâåñòèö³éí³
ïðîïîçèö³¿ äëÿ êèòàéñüêîãî
á³çíåñó, íàñàìïåðåä ç ðîçâèò-
êó äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè. “Ó íàñ ÷èìàëî
âåëèêèõ ïðîåêò³â, öå ñåðéîç-
í³ ðåêîíñòðóêö³¿ ðîçâ’ÿçîê,
áóä³âíèöòâî ìîñò³â ³ òóíåë³â
÷åðåç Äí³ïðî, é íå ò³ëüêè öå.
Âñ³ ïðîïîçèö³¿ ìè ï³äãîòóºìî
òà íàäàìî çàö³êàâëåíèì
ñòðóêòóðàì ÷åðåç ïîñîëü-
ñòâî”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Þé ×æåíøåí âèñëîâèâ
óïåâíåí³ñòü, ùî ³íâåñòèö³éí³
ïðîåêòè áóäóòü ö³êàâèìè äëÿ
êèòàéñüêîãî á³çíåñó, îñê³ëüêè
â³í ìàº ÷èìàëèé äîñâ³ä ó ðå-
àë³çàö³¿ ïîä³áíèõ. Ïàí ×æåí-
øåí òàêîæ çàïðîñèâ ñòîëè÷-
íîãî ìåðà ó Øàíõàé íà âñå-
ñâ³òíþ âèñòàâêó “Åêñïî-
2010”, ùî â³äêðèºòüñÿ ó òðàâ-

í³ íàñòóïíîãî ðîêó. Ñâî¿ ïðî-
åêòè ïðåäñòàâëÿòü ïîíàä 200
ñâ³òîâèõ êîìïàí³é.

Ñï³âïðàöþ ç Êèºâîì òîãî æ
äíÿ ïî÷àâ íàëàãîäæóâàòè
Â’ºòíàì. Ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ðåñïóáë³-
êè çà ñïðèÿííÿ Ãåíåðàëüíî¿
äèðåêö³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ ÊÌÄÀ
ïðåçåíòóâàëî ñâî¿ ³íâåñòèö³é-
í³ ïðîåêòè. Çîêðåìà, âêëàäà-
òè ãðîø³ óêðà¿íöÿì â’ºòíàìö³
ïðîïîíóþòü ó êðåâåòêîâèé òà
ðèáíèé á³çíåñ. Äî ðîçãëÿäó
áóëî òàêîæ ïðåäñòàâëåíî ïðî-
åêòè áóä³âíèöòâà çàâîä³â õ³-
ì³÷íèõ äîáðèâ, ðîçâåäåííÿ
ñâèíåé, âèðîùóâàííÿ ñóáòðî-
ï³÷íèõ ôðóêò³â

Í³÷íà âàðòà 
áîðîòèìåòüñÿ ç ÌÀÔ³ºþ
Íåçàêîíí³ ê³îñêè çóïèíÿòèìóòü ö³ëîäîáîâî
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Три-чотири виїзди щоночі же
здійснює новостворений за ін
Головно о правління онтролю
за бла о строєм із запобі ання
встановлення неза онних
МАФів. В правлінні аж ть, що
раще не дозволити поставити
онстр цію, ніж потім її демон-
т вати. На місце виїздять водій
та три інспе тори. За потреби
лич ть на підмо правоохо-
ронців. Я що вночі вас розб -
див р іт і ви побачили, що на
азонах під вашим б дин ом
невідомі ставлять МАФ, не айно
ви ли айте "нічн варт " — дис-
петчер приймає дзвін и цілодо-
бово.

ßêùî âè ïîáà÷èëè, ùî âíî÷³ á³ëÿ âà-
øîãî áóäèíêó âñòàíîâëþþòü ê³îñê, ìî-
æåòå áóòè âïåâíåí³, ùî ñòàëè ñâ³äêîì çëî-

÷èíó — íà ÌÀÔ íåìàº æîäíîãî äîêó-
ìåíòà, à ïðîäàâàòèìóòü ó íüîìó àëêîãîëü
÷è íåâ³äîìó ïðîäóêö³þ. Òàêèõ “òî÷îê” ó
ð³çíèõ çàêóòêàõ ñòîëèö³ ìàéæå 2 òèñÿ÷³.
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ìîíòóþòü óíî÷³. Çíîñè-
òè ¿õ ì³ñüêà âëàäà íå âñòèãàº, òîìó âèð³-
øèëè ùå é çàïîá³ãàòè ¿õ âñòàíîâëåííþ.
Äëÿ öüîãî ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ñòâîðèëè í³÷íèé
ïàòðóëü.

“Ãîëîâíà ³äåÿ — íå äàòè ïîñòàâèòè
ê³îñê, àäæå ïîò³ì äåìîíòóâàòè éîãî âàæ-
÷å ³ äîðîæ÷å. Êîëè ëþäè áà÷àòü, ùî âíî-
÷³ äî ¿õíüîãî áóäèíêó ï³ä’¿õàëè âàíòàæ³â-
êè, ÷óòè ãóðê³ò, âîíè îäðàçó ìîæóòü çà-
òåëåôîíóâàòè íàì, ³ ìè îïåðàòèâíî âè-
¿æäæàºìî íà ì³ñöå”,— ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Êóíö.

Íà âèêëèê ïðèáóâàº “çàã³í” ³ç âîä³ÿ ³
òðüîõ ³íñïåêòîð³â. Êðàí, ðîá³òíèêè òà îá-
ëàäíàííÿ ç ñîáîþ íå âåçóòü, îñê³ëüêè ìå-
òà âè¿çäó íå äåìîíòàæ, à “ïåðåõîïëåííÿ”.
“Ó ðàç³ ïîòðåáè, âèêëèêàºìî íà ï³äìîãó
ïðàâîîõîðîíö³â, àäæå äîâîäèòüñÿ ç³øòîâ-
õóâàòèñÿ ç³ ñïðàâæí³ìè áàíäèòàìè”,— êà-
æå ïàí Êóíö, íàãàäóþ÷è ïðî âèïàäêè íà
Ëüâ³âñüê³é ïëîù³, äå ï³ä ÷àñ äåìîíòàæó

âëàñíèê ñòð³ëÿâ ó êîìóíàëüíèê³â ³ç ï³ñ-
òîëåòà, à á³ëÿ óí³âåðìàãó “Óêðà¿íà” êîìó-
íàëüíèê³â ïîáèëà îõîðîíà.

“Í³÷íà âàðòà” ïðàöþº âæå òèæäåíü.
“Ðîáîòà äóæå åôåêòèâíà. Ùîíî÷³ ³íñïåê-
òîðè çä³éñíþþòü òðè-÷îòèðè âè¿çäè”,—
ä³ëèòüñÿ Â³êòîð Êóíö. Ó êîæíîìó âèïàä-
êó ïðàö³âíèêàì óïðàâë³ííÿ íå íàäàëè ïî-
òð³áíèõ äîêóìåíò³â. Çâåðíóòèñÿ ç âèìî-
ãîþ, ùîá ïîêàçàëè äîêóìåíòè ò³, õòî ñòà-
âèòü ê³îñê, ìîæóòü ³ ñàì³ êèÿíè. ßêùî
â³äìîâëÿþòü, ãðîìàäÿíè ìîæóòü òåëåôî-
íóâàòè äî äèñïåò÷åðà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ, ÿêèé ïðàöþº áåçïåðåðâíî çà íîìå-
ðîì 289-70-33 àáî æ äî Ñëóæáè äîïîìî-
ãè ìåðà êèÿíàì çà íîìåðîì 15-51. Òå ñà-
ìå âàðòî ðîáèòè, ÿêùî ÌÀÔ ñòàâëÿòü íà
ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿, íà ãàçîíàõ ÷è
äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó — íà òàêå äîçâîë³â
í³õòî íå âèäàâàâ.

Ç ïî÷àòêó ðîêó ³íñïåêòîðè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çä³éñíèëè ìàéæå ñîòí³ âè¿ç-
ä³â ùîäî äåìîíòàæó íåçàêîííèõ ê³îñê³â.
“Äåìîíòóâàëè ¿õ ê³ëüêà ñîòåíü. Áóëè âè-
ïàäêè, êîëè äîâîäèëîñÿ “ïðèáèðàòè” ö³-
ë³ òîðãîâåëüí³ ðÿäè, ÿê³ âñòàíîâèëè áåç
áóäü-ÿêèõ íà òå äîçâîë³â”,— ñêàçàâ Â³ê-
òîð Êóíö

Мер Леонід Черновець ий та се ретар Київради Олесь Дов ий обмінялися подар н ами з представни ом
міста Шанхай Юєм Чженшенем на зна подальшої співпраці
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Àíàñòàñèÿ ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ×
ñïåöèàëüíî äëÿ "Êðåùàòèêà"

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñòîëè÷íîé ïðåññå
âñå ÷àùå ñòàëè ïèñàòü î ïðîãðàììå "Ëó÷-
øèé äîì". Íî, ê ñîæàëåíèþ, â èñêàæåí-
íîé ôîðìå. Èíôîðìàöèÿ íå ñîîòâåòñòâó-
åò èñòèíå. Íà äíÿõ â îäíîé èç ãàçåò íà-
ïèñàëè, öèòèðóþ: "â ìýðèè âíîâü âåðíó-
ëèñü ê èäåå ïðåäîñòàâëÿòü îäèíîêèì ïåí-
ñèîíåðàì êîìíàòû â äîìå ïðåñòàðåëûõ".
Ìèíóòî÷êó, î êàêîì "äîìå ïðåñòàðåëûõ"
èäåò ðå÷ü? Äà, äåéñòâèòåëüíî, êàæäûé æå-
ëàþùèé ïåíñèîíåð ìîæåò çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð î ïîæèçíåííîì ñîäåðæàíèè, ïåðå-
äàâ ñâîþ êâàðòèðó ãîðîäó. Íî ÷åëîâåêà
îïðåäåëÿþò íå â "äîì ïðåñòàðåëûõ" (èìåí-
íî òàê íàçûâàëè ïîäîáíûå ó÷ðåæäåíèÿ â
ñîâåòñêîå âðåìÿ), à â ïàíñèîíàò.

Êàêîé îí, äîì ïðåñòàðåëûõ ñîâåòñêîãî
ïåðèîäà? Âûææåííûå âðåìåíåì îáîè,
òóñêëûå ñòåíû, ìðà÷íûå êîìíàòû, â êîòî-
ðûõ áîëüíûõ è áðîøåííûõ áûëî áîëüøå,
÷åì ìóðàâüåâ â ìóðàâåéíèêå... Êàðòèíà âû-
ðèñîâûâàåòñÿ íå èç ëó÷øèõ, ñîãëàñèòåñü.

Íî äàâíûì-äàâíî ïîðà ñëîìàòü ãîäàìè
óñòîÿâøèéñÿ ñòåðåîòèï. Íà ñìåíó äîìó
ïðåñòàðåëûõ ïðèøåë ïàíñèîíàò. Ðàçíèöà
íå òîëüêî â íàçâàíèè, íî è â ñóòè. Êîì-
ôîðòíûé, óþòíûé, ïî-îñîáîìó "äîìàø-
íèé", ñ ñîâðåìåííûìè óñëîâèÿìè, âíèìà-
òåëüíûì êîëëåêòèâîì è âûñîêîñïåöèàëè-
çèðîâàííûì ìåäïåðñîíàëîì.

Åñëè ó äåòåé íåò âðåìåíè çàáîòèòüñÿ î
ðîäèòåëÿõ, ïàíñèîíàò — èäåàëüíûé âàðè-
àíò. Èìåííî çäåñü îíè íàéäóò òî, ÷òî
èùóò, âåäü â ïàíñèîíàòå ñîâðåìåííîãî
ñòèëÿ ïåíñèîíåðû ñåáÿ ÷óâñòâóþò, êàê äî-

ìà. Íåò òîãî ñîâåòñêîãî ÷óâñòâà "êàçåííî-
ñòè". È íè â êîåì ñëó÷àå íå "òåñíÿòñÿ áåä-
íûå ñòàðèêè â÷åòâåðîì â îäíîé êîìíàòå",
êàê ïèøóò â ãàçåòàõ. Ó êàæäîãî æèòåëÿ
ïàíñèîíàòà ñâîÿ îòäåëüíàÿ êîìíàòà. Áî-
ëåå òîãî, è äóøåâàÿ ñ ñàíóçëîì â êàæäîé
êîìíàòå åñòü.

Òåïåðü íåïîñðåäñòâåííî î æèòåëÿõ. Æè-
âåò â ïàíñèîíàòå òðè êàòåãîðèè íàñåëå-
íèÿ. Ïåðâàÿ êàòåãîðèÿ — ýòî òå ëþäè, ïðî-
æèâàíèå êîòîðûõ îïëà÷èâàþò äåòè. Êî
âòîðîé îòíîñÿòñÿ ïåíñèîíåðû, êîòîðûå
ñàìè â ñîñòîÿíèè çàïëàòèòü çà ñâîå ïðî-
æèâàíèå â ïàíñèîíàòå. Ïðîñòî èì çàõîòå-
ëîñü çàáûòü î äîìàøíèõ õëîïîòàõ è ïî-
æèòü â ñâîå óäîâîëüñòâèå. Íó, à òå ãðàæ-
äàíå, êîòîðûå îäèíîêè è áåñïîìîùíû,
ìîãóò æèòü â ïàíñèîíàòå, ñòàâ ó÷àñòíè-
êîì ïðîãðàììû "Ëó÷øèé äîì". Â ýòîì ñëó-
÷àå õîòÿ áû ÷àñòè÷íî ïðîæèâàíèå áóäóò
ïîãàøàòü ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò ñäà÷è
èõ êâàðòèð â àðåíäó. Ïðè÷åì ñòîèò â êî-
òîðûé ðàç îòìåòèòü, ÷òî ïðàâî íà ñîá-
ñòâåííîñòü ñîõðàíÿåòñÿ çà ÷åëîâåêîì äî
åãî ñìåðòè.

×òî êàñàåòñÿ ðàöèîíà. Êàæäîìó ïàöèåí-
òó, ñîãëàñíî íàçíà÷åíèþ âðà÷à, èíäèâèäó-
àëüíî ïîäáèðàåòñÿ äèåòà. Â ìåíþ åñòü âñå
íåîáõîäèìîå: ìÿñî, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû,
ôðóêòû. Ñîãëàñèòåñü, íå êàæäûé ïåíñèî-
íåð ñìîæåò ñåáå ýòî ïîçâîëèòü â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ.

Ïîýòîìó, óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû, åñëè
âàñ çàèíòåðåñîâàëà èíôîðìàöèÿ î ïàíñèî-
íàòå è âû õîòèòå ïîäðîáíåå óçíàòü î ïðî-
ãðàììå "Ëó÷øèé äîì", çâîíèòå â call-öåíòð
Êèåâñêîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî òå-
ëåôîíó 15-51. Âñå çâîíêè áåñïëàòíûå

Âñÿ ïðàâäà 
î “Ëó÷øåì äîìå”

Îëåêñ³é ÊÓÐÌÀÍ: “Íåçàêîííèõ á³ã-áîðä³â
ó ì³ñò³ ùîäíÿ ìåíøàº”
Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âðåêëàìà” â³ðèòü, ùî ðåêëàìíà ãàëóçü
ñòîëèö³ âòðèìàºòüñÿ íà ïëàâó ï³ä ÷àñ êðèçè

— ×è ïîìåíøàëî ÷åðåç êðèçó
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é ó ñòîëèö³?

— Òàê. ×åðåç ñêëàäíó åêîíîì³÷-
íó ñèòóàö³þ, çîêðåìà ³íôëÿö³þ,
ñâ³òîâó êðèçó, á³ëüø³ñòü ðåêëàì-
íèõ àãåíö³é ïî÷àëè ñêîðî÷óâàòè
ñâî¿ áþäæåòè. À öå, çâ³ñíî æ, ñïðè-
÷èíèëî ð³çêå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³
ùèò³â, á³ã-áîðä³â. Çðîçóì³ëî, òàê³
çì³íè ïðèçâåëè äî çìåíøåííÿ â³ä-
ðàõóâàíü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Âîäíî÷àñ ì³ñòî éäå íàçóñòð³÷ ï³ä-
ïðèºìöÿì, êîìåðö³éíèì îðãàí³çà-
ö³ÿì. Íåùîäàâíî Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî 30 %
çìåíøåííÿ òàðèô³â íà ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìè. Ïåðåêîíàíèé, öå
äàñòü êîâòîê ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ ³ ïî-
øòîâõ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ðîáîòè á³ëü-
øîñò³ ðåêëàìíèõ àãåíö³é.

— ßêùî îô³ö³éíèõ ðåêëàìíèõ
îá'ºêò³â ó ì³ñò³ îñòàíí³ì ÷àñîì ïî-
ìåíøàëî, òî íåëåãàëüíèõ, ñàìî-
â³ëüíèõ, íàâïàêè, ïîá³ëüøàëî?

— Ïîðóøíèêè çàêîíó áóëè â
ð³çí³ ÷àñè — ³ äî êðèçè, ³ íèí³.
Ìàþ íà óâàç³ íàñàìïåðåä òèõ, õòî

ðîçì³ùóº ïî ì³ñòó íåçàêîíí³ ðåê-
ëàìí³ êîíñòðóêö³¿. Òà îñê³ëüêè ìè
ìàºìî ïðàâî âëàñíèìè ñèëàìè òà
ðàçîì ³ç ôàõ³âöÿìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿì êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì Êèºâà áîðîòèñÿ ³ç ïîðóø-
íèêàìè, ê³ëüê³ñòü "íåëåãàë³â" ó
ñòîëèö³ ùîäíÿ çìåíøóºòüñÿ.

— ßêèìè ñàìå ìåòîäàìè áîðåòå-
ñÿ ç ïîðóøíèêàìè, ³ ñê³ëüêè ñàìî-
â³ëüíî âñòàíîâëåíèõ ðåêëàìíèõ îá'-
ºêò³â íèí³ çàô³êñîâàíî â ñòîëèö³?

— Âæèâàºìî ìàêñèìàëüíèõ çà-
õîä³â, ùîá ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëå-
íèõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é áóëî
ìåíøå. Ìè äåìîíòóºìî ùèòè ³ á³ã-
áîðäè, ïîäàºìî ïîçîâè äî ñóäîâèõ
³íñòàíö³é. ßêùî ç ïî÷àòêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó ôàõ³âö³ ÊÏ "Êè¿âðåê-
ëàìà" òà ³íñïåêòîðè ÃÓ ç ïèòàíü
ðåêëàìè âèÿâèëè ïîíàä òèñÿ÷ó íå-
îôîðìëåíèõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóê-
ö³é, òî íèí³ ìàéæå 800 ³ç íèõ óæå
äåìîíòîâàíî ïî âñüîìó ì³ñòó.

— Öåíòð ñòîëèö³ ïëàíóþòü î÷èñ-
òèòè â³ä ðåêëàìè òþòþíó, àëêîãî-
ëþ. ×è º âæå ÿê³ñü ïîïåðåäí³ äî-

ìîâëåíîñò³ ùîäî äåìîíòàæó òàêèõ
îá'ºêò³â ç ¿õí³ìè âëàñíèêàìè?

— Çäåá³ëüøîãî ðåêëàìó ïèâà,
òþòþíîâèõ âèðîá³â ðîçì³ùóþòü íà
íàìåòàõ, ê³îñêàõ òà ³íøèõ ÌÀÔàõ.
À öå âæå íå íàøà êîìïåòåíö³ÿ.
Ïðîáëåìîþ íåçàêîííî âñòàíîâëå-
íèõ á³ã-áîðä³â ïåðåéìàþòüñÿ ôà-
õ³âö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà.
Ùîäî ðåêëàìè íà ð³çíîìàí³òíèõ
êîíñòðóêö³ÿõ, òî öå âæå ïèòàííÿ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çà-
õèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â.

— À ùî îñîáèñòî äóìàºòå ïðî
î÷èùåííÿ öåíòðó ì³ñòà â³ä ðåêëà-
ìè òþòþíó òà ñïèðòíèõ íàïî¿â?

— Ãàäàþ, ùî ë³ïøå íå ðåêëà-
ìóâàòè àëêîãîëüíî¿ ³ òþòþíîâî¿
ïðîäóêö³¿ â ì³ñöÿõ, äå â³äïî÷è-
âàþòü ëþäè â³êîì äî 21 ðîêó.
Òîáòî ðîçì³ùóâàòè òàê³ îá'ºêòè
ïîòð³áíî ïîäàë³ â³ä ñêâåð³â ³ ïàð-
ê³â, ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ³
íàñàìïåðåä â³ä âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, øê³ë òà äèòñàäê³â.

— ×è î÷³êóºòå ùå ÿêèõîñü ï³ëüã
÷è íîâîââåäåíü äëÿ ï³äïðèºìö³â?

— ßê ñâ³ä÷àòü ïåðåãîâîðè ç
ðåêëàìíèìè àãåíö³ÿìè, íèí³
òðóäíîù³â ó íèõ íåìàº. Òîáòî çà
òàðèôàìè ìè ïîâåðíóëèñÿ äî
2007 ðîêó. Á³ëüø³ñòü êåð³âíèê³â
ðåêëàìíèõ êîìïàí³é ñòâåðäæó-
þòü, ùî ñüîãîäí³ ïðàöþâàòè ¿ì
ñòàëî çíà÷íî ëåãøå.

— Íà ñê³ëüêè çìåíøèòüñÿ ñóìà
íàäõîäæåíü äî áþäæåòó â³ä ðåêëà-
ìè?

— Õî÷à åêîíîì³÷íà êðèçà é
âíåñëà ñâî¿ íåãàòèâí³ êîðåêòèâè,
ÿ ñïîä³âàþñÿ, ùî ìè âèéäåìî íà
íàëåæíèé ð³âåíü. Òîáòî âèêîíà-
ºìî çàâäàííÿ ³ ñïðÿìóºìî äî
ñêàðáíèö³ çàïëàíîâàíó ñóìó.

— ×è áóäóòü ó ðåêëàìíîìó á³ç-
íåñ³ íîâîââåäåííÿ? Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ó ì³ñò³ ç'ÿâëÿþòüñÿ íà ðåêëàì-
íèõ ùèòàõ ïðèâ³òàííÿ ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ êîìïàí³¿ ÷è ëþäèíè, îñ-
â³ä÷åííÿ â êîõàíí³.

— Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà,
ìè íå ìàºìî ïðàâà âòðó÷àòèñÿ â
ñþæåò ðåêëàìè. Íàøå çàâäàííÿ —
íàäàâàòè ì³ñöå. À ùî ðîçì³ùóþòü
ðåêëàìí³ àãåíö³¿ íà ñâî¿õ êîíñ-
òðóêö³ÿõ — ¿õíÿ îñîáèñòà ³í³ö³-
àòèâà, áàæàííÿ. Ùîäî íîâîââå-
äåíü, òî íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíó-
ºìî îñòàòî÷íî âïîðÿäêóâàòè ðîç-

ì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é.
×åðåç öå ¿õ äåùî ïîìåíøàº.

— Ç êîæíèì äíåì ó ì³ñò³ çðîñ-
òàº ê³ëüê³ñòü ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè.
À ÷è áóëè âèïàäêè, êîëè ¿¿ ðîçì³-
ùóâàëè íåëåãàëüíî?

— Íàãàäàþ, ùî ìè áîðåìîñÿ ç
óñ³ìà ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèìè
êîíñòðóêö³ÿìè. Ùî ñàìå ðîçì³-
ùåíî íà íèõ, îñîáëèâîãî çíà÷åí-
íÿ âæå íåìàº — ÷è ïîë³òè÷í³ ãàñ-
ëà, ÷è ðåêëàìà àâòî. Öå âæå îñî-
áèñò³ ñòîñóíêè ïîë³òè÷íèõ ñèë ç
ðåêëàìíèìè àãåíö³ÿìè. Íà ñüî-
ãîäí³ ìåí³ íå â³äîì³ âèïàäêè ñà-
ìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ ïåðåäâè-
áîðíèõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é
ïîë³òè÷íîãî çì³ñòó

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
"Хрещати "
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Місь ий олова Леонід Черновець ий підписав розпо-
рядження про зменшення на 30 % тарифів на розмі-
щення ре лами столиці. Це дало змо втриматися
на плав і вижити в мовах е ономічної ризи більшо-
сті ре ламних а енцій. Зо рема, до інця нинішньо о
ро КП "Київре лама" збирається поверн ти втрачені
позиції і спішно завершити рі . Водночас боротьба з
неза онно встановленими бі -бордами столиці три-
ває. Та их онстр цій демонтовано понад 800. Про це
"Хрещати " розповів дире тор підприємства.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Боровик Ользі Вікторівні 

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

господарських будівель і споруд на вул. Горького, 67 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 800/800 від 11 грудня 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Боровик Ользі Вікторівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Горького, 67 у Деснян�
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Боровик Ользі Вікторівні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Горького, 67 у Деснянському районі м. Києва за
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання.

3. Громадянці Боровик Ользі Вікторівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

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

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008

№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 30.05.2003 № 19�189, Київської міської
санепідемстанції від 30.07.2003 № 5615, Державного управ�
ління екології та природних ресурсів в м. Києві від 11.08.2003
№ 08�8�20/5930, дочірнього підприємства “Інститут гене�
рального плану міста Києва” ВАТ “Київпроект” від 28.08.2003
№ 06�1909/КГП та Головного управління земельних ресур�
сів від 31.10.2007 № 05�2110.

3.6. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Марченку Борису Сергійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сигнальній, 29а

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 801/801 від 11 грудня 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Марченку Борису Сергійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сигнальній, 2�а у
Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Марченку Борису Сергійови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,05 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Сигнальній, 2�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Громадянину Марченку Борису Сергійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

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

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (зі зміна�
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь�

кої ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.4. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 04.12.2006 № 19�10358, Київської місь�
кої санепідстанції від 25.01.2007 № 364, Державного управ�
ління екології та природних ресурсів в м. Києві від 26.12.2006
№ 06�6�25/6875, Головного управління земельних ресурсів
від 04.07.2007 № 05�0854.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Дроботу Володимиру Івановичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 28 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 813/813 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 28 у Оболонському районі м.
Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 28 у Оболонсько�
му районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит�
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода комунального підприєм�
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 357).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Дроботу Володимиру Івано�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Селянській, 28
у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Дроботу Володимиру Іванови�
чу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 28 у Оболонському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

7. Громадянину Дроботу Володимиру Івановичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.09.2008 № 19�12185, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8797, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/28, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4357,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 N Д�1312, Київського обласного управління лі�
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1168, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

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

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

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

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Панасюк Антоніні Степанівні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 29 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 818/818 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 29 у Оболонському
районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони



Про передачу громадянину 
Тертишнику Олександру Івановичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 35 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 819/819 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 35 у Оболонському
районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле�
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених терито�
рій загального користування м. Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (табли�
ця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Се�
лянській, 35 у Оболонському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га
в кварталі 102 виділу 3 Межигірського лісництва Свято�
шинського лісопаркового господарства до земель запа�
су житлової та громадської забудови, вилучивши їх з ка�
тегорії земель лісового фонду (лист�згода комунального
підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”
від 09.04.2008 № 374).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Тертишнику Олександру
Івановичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Селян�
ській, 35 у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Тертишнику Олександру Іва�
новичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Селянській, 35 у
Оболонському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

7. Громадянину Тертишнику Олександру Івановичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�

кого середовища від 24.09.2008 № 19�12176, Київської
міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8791, Державно�
го управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459, Голов�
ного управління охорони культурної спадщини від
19.06.2008 № 4340, Оболонської районної у м. Києві дер�
жавної адміністрації від 07.04.2008 № Т�1301, Київсько�
го обласного управління лісового та мисливського госпо�
дарства від 18.04.2008 № 01�04/1148, Головного управ�
ління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища, одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю та підключитися до централізованих інженер�
них мереж міста.

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

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008
рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле�
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених терито�
рій загального користування м. Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (табли�
ця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Се�
лянській, 29 у Оболонському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га
в кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Свято�
шинського лісопаркового господарства до земель запа�
су житлової та громадської забудови, вилучивши їх з ка�
тегорії земель лісового фонду (лист�згода комунального
підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”
від 09.04.2008 № 349).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Панасюк Антоніні Степа�
нівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Селянській,
29 у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Панасюк Антоніні Степанівні,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 29 у Оболонському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

7. Громадянці Панасюк Антоніні Степанівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 24.09.2008 № 19�12162, Київської
міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8814, Державно�
го управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/18, Го�
ловного управління охорони культурної спадщини від
19.06.2008 № 4344, Оболонської районної у м. Києві дер�

жавної адміністрації від 07.04.2008 № П�1293, Київсько�
го обласного управління лісового та мисливського госпо�
дарства від 18.04.2008 № 01�04/1175, Головного управ�
ління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища, одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю та підключитися до централізованих інженер�
них мереж міста.

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

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008
рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Хрещатик  23 вересня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 55
Про передачу громадянці 

Рудіч Валерії Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Селянській, 359а 
у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 820/820 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 35�а у Оболонському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 35�а у Оболон�
ському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит�
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода комунального підприєм�
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 343).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Рудіч Валерії Олександрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Селянській, 35�а у Обо�
лонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Рудіч Валерії Олександрівні, за
умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 35�а у Оболонському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

7. Громадянці Рудіч Валерії Олександрівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.09.2008 № 19�12170, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8790, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/4, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4336,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № Р�1300, Київського обласного управління лі�
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1167, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

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

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

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

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Галайко Любові Михайлівні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 299а у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 822/822 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 29�а у Оболонському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 29�а у Оболон�
ському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит�

лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода комунального підприєм�
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 348).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Галайко Любові Михайлівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Селянській, 29�а у Обо�
лонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Галайко Любові Михайлівні, за
умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 29�а у Оболонському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

7. Громадянці Галайко Любові Михайлівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.09.2008 № 19�12160, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8800, Державного управ�
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Про передачу громадянці 
Ізбіцькій Світлані Адольфівні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 319а 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 823/823 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Селянській, 31�а у Оболонському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 ро�
ку, а саме: територію, яка передається відповідно до цього
рішення, перевести за функціональним призначенням до те�
риторії садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам
та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку
площею 0,10 га на вул. Селянській, 31�а у Оболонському
районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу житло�
вої та громадської забудови, вилучивши їх з категорії земель
лісового фонду (лист�згода комунального підприємства “Свя�
тошинське лісопаркове господарство” від 09.04.2008 № 347).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ізбіцькій Світлані Адольфівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Селянській, 31�а у Оболон�
ському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Ізбіцькій Світлані Адольфівні, за
умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Селянській, 31�а у Оболонському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

7. Громадянці Ізбіцькій Світлані Адольфівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 24.09.2008 № 19�12174, Київської міської санепід�
станції від 14.10.2008 № 8812, Державного управління охо�
рони навколишнього природного середовища в м. Києві від
08.04.2008 № 05�08/2459/25, Головного управління охорони
культурної спадщини від 19.06.2008 № 4333, Оболонської
районної у м. Києві державної адміністрації від 07.04.2008
№ І�1295, Київського обласного управління лісового та мис�
ливського господарства від 18.04.2008 № 01�04/1163, Голов�
ного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища, одержати дозвіл на виконан�
ня будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю та
підключитися до централізованих інженерних мереж міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

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

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо ор�
ганізації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру
(на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує пра�
во приватної власності на земельну ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/30, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4334,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № Г�1296, Київського обласного управління лі�
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1162, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

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

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

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право приватної власності на земельну ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Журавській Олені Василівні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 38 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 825/825 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�

метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель

і споруд на вул. Селянській, 38 у Оболонському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 38 у Оболонсько�
му районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 3 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит�
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода комунального підприєм�
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 367).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Журавській Олені Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Селянській, 38 у Оболон�
ському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Журавській Олені Василівні, за
умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 38 у Оболонському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

7. Громадянці Журавській Олені Василівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.09.2008 № 19�12172, Київської місь�

кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8813, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/12, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4330,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № Ж�1323, Київського обласного управління лі�
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1141, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

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

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

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

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Вознищикову Артему Ігоровичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 399а у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 835/835 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 39�а у Оболонському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 39�а у Оболон�
ському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 3 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит�
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода комунального підприєм�
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 370).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Вознищикову Артему Ігорови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Селянській, 39�а у
Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Вознищикову Артему Ігорови�
чу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 39�а у Оболонському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

7. Громадянину Вознищикову Артему Ігоровичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.09.2008 № 19�12156, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8786, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/22, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4346,
Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації
від 07.04.2008 № В�1305, Київського обласного управління
лісового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1170, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

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

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

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

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Стан під отов и Києва до опалювально о сезон
Розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації № 781 від

10.07.2009 р. м. Києві розпочато під отов місь о о осподарства до ро-
боти в осінньо-зимовий період 2009/2010 ро .
Я по аз є пра ти а мин лих ро ів, значна іль ість соціально важливих спо-

живачів, а саме: житлово- ом нальних, за ладів освіти, медицини, дош іль-
них за ладів та інших станов життєзабезпечення міста — не ви он ють ре -
ламентні роботи з під отов и та випроб вання систем теплопостачання, а са-
ме: не ви он ються ремонтно-профіла тичні роботи стат вання теплови о-
рист вальних станово та вн трішньоб дин ових систем, не проводиться
ідравлічне випроб вання вн трішньоб дин ових систем, промивання стат-
вання та ом ні ацій теплови ористов вальних станово , тр бопроводів

місцевих теплових мереж, теплових п н тів та систем теплоспоживання, сис-
теми теплопостачання не обладнані засобами вимірювальної техні и та авто-
матичними ре ляторами, відс тня на тр бопроводах центрально о опален-
ня підвальних приміщеннях та на технічних поверхах теплова ізоляція, від-
с тнє еле тричне освітлення, не зас лені ві на житлових б дин ів, б дівель-
на частина теплоп н тів потреб є ремонт .
З ожним ро ом при під отовці до опалювально о сезон зростає іль ість

балансо трим вачів житлових б дин ів, я і не отримали в енер опостачаль-
ній ор анізації а ти отовності до опалювально о сезон . В лючення тепло-
постачання вищев азаних житлових б дин ів проводилось за арантійними
листами з пор шенням технічних вимо до обладнаня, що призводило до не-
я існої роботи систем теплопостачання б дин ів в опалювальний період та
надходження с ар від меш анців цих б дин ів на незадовільне опалення та
аряче водопостачання. Надання а тів отовності до опалювально о сезон
стрим валось повільною роботою житлово- ом нальних підрозділів адмініс-
тративних районів м. Києва.
На азом Міністерства палива та енер ети и У раїни та Міністерства з пи-

тань житлово- ом нально о осподарства У раїни від 10.12.08 № 620/378 за-
тверджено Правила під отов и теплових осподарств до опалювально о пе-
ріод , я ими передбачено, що після за інчення ремонтних робіт теплових
мережах і системах теплоспоживання та їх отовності до опалювально о се-
зон споживачам слід отримати від підприємства централізовано о тепло-
постачання а т отовності до опалювально о сезон , с ладений в становле-
ном поряд , та дозвіл на подач теплоносія.
Під отов а до роботи в наст пном опалювальном сезоні повинна б ти за-

вершена не пізніше 15 вересня 2009 ро .
Інспе ція Держенер она ляд в м. Києві в даний час проводить планов пе-

ревір отовності до роботи в осінньо-зимовий період об’є тів житлово- о-
м нально о осподарства, за ладів освіти, медицини, дош ільних за ладів та
інших станов життєзабезпечення міста. Інспе цією відмічено низь я ість
під отов и власни ами б дівель вн трішньоб дин ових систем теплопостачан-
ня, що в свою чер вплине на я ість опалення та арячо о водопостачання в
помеш аннях иян.
При перевірці під отов и соціально важливих споживачів стосовно їх отов-

ності до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 ро ів, інспе ція вияви-
ла цілий ряд недолі ів. Та , напри лад, житлово-е спл атаційні ор анізації,
власни и вн трішньоб дин ових еле тромереж не забезпеч ють належно о
рівня обсл ов вання та е спл атації власно о осподарства. В е спл атації
переб вають розподільчі пристрої, я і не відповідають вимо ам Правил лаш-
т вання еле тро станово . Замість запобіжни ів в ба атьох випад ах ви орис-
тов ються шмат и дрот , що може спричинити пожеж . Не проводяться о -
ляди та чищення розподільчих пристроїв, не завжди вчасно проводяться пе-
ріодичні випроб вання еле трообладнання. Б дівельна частина еле трощи-
тових та вн трішньоб дин ові мережі знаходяться в аварійном стані і потре-
б ють не айно о ремонт .
Трапляються пор шення вимо Правил охорони теплових та еле тричних

мереж в м. Києві щодо розташ вання в охоронних зонах інженерних ом ні-
ацій аражів, тор овельних об’є тів, стояно автотранспорт та ін., що стри-
м є своєчасне с нення пош оджень теплових та еле тричних мереж. Для за-
безпечення надійної е спл атації, ремонтів теплових мереж та інших інженер-
них ом ні ацій міста районні м. Києві державні адміністрації не повинні до-
п с ати розташ вання в охоронних зонах теплових, абельних та інших інже-
нерних ом ні ацій вище названих об’є тів та з ідно з чинним за онодав-
ством вживати заходів щодо перенесення наявних об’є тів за межі охорон-
них зон інженерних мереж.
Крім то о, інспе ція Держенер она ляд м. Києві повідомляє с б’є тів ос-

подарсь ої діяльності, я і з ідно з нормативними до ментами призначають
осіб, відповідальних за еле тричне та теплове осподарство, споживачів
енер ії, а та ож еле тропередавальних та теплопостачальних ор анізацій про
надання до інспе ції в термін до 01.01.2010 ро рафі и перевір и знань на
наст пний рі відповідальних осіб за еле тричне та теплове осподарство спо-
живачів енер ії, а та ож технічних ерівни ів еле тропередавальних та теп-
лопостачальних ор анізацій, я і ор анізов ють ремонтно-е спл атаційне об-
сл ов вання еле тричних, теплових станово та мереж і роботи зі спожи-
вачами енер ії.
Державна інспе ція з енер етично о на ляд за режимами споживання еле -

тричної і теплової енер ії в столиці У раїни свою діяльність розпочала в ве-
ресні 2002 ро .
Метою та завданнями інспе ції Держенер она ляд м. Києві є сприяння

забезпеченню стало о ф н ціон вання об’єднаної енер етичної системи У ра-
їни (ОЕС), сфери теплопостачання, енер етичної безпе и держави шляхом
здійснення онтролю за дотриманням с б’є тами еле троенер ети и, с б’є -
тами відносин сфері теплопостачання та споживачами еле тричної енер ії
м. Києві вимо нормативно-правових і нормативно-технічних а тів сфері

виробництва, постачання та споживання еле тричної та теплової енер ії.
Всі ці ро и інспе ція тісно співпрацювала з Київсь ою місь ою державною

адміністрацією та ор анами державної ви онавчої влади.
Посадові особи інспе ції Держенер она ляд м. Києві під час здійснення

заходів державно о енер етично о на ляд ( онтролю) мають право видава-
ти в межах своєї омпетенції с б’є там еле троенер ети и, с б’є там відно-
син сфері теплопостачання і споживачам еле тричної енер ії обов’яз ові
для ви онання приписи щодо с нення виявлених пор шень нормативно-пра-
вових і нормативно-технічних а тів сфері еле троенер ети и та теплопос-
тачання, здійснювати онтроль за їх ви онанням, застосов вати до с б’є тів
осподарювання штрафні сан ції поряд , визначеном за онодавством,
с ладати в становленом за онодавством поряд прото оли про адмініс-
тративні правопор шення та притя ати до адміністративної відповідальності
ромадян і посадових осіб, що є стим люванням в підтриманні в належном
стані енер о осподарств м. Києва.

Інспе ція Держенер она ляд м. Києві

Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà
çàçèðíóëà ó ìàéáóòíº
Êèÿíè ïðîïîíóþòü ïîäîâæèòè ìàðøðóò íîâîãî
âèäó òðàíñïîðòó

Òðåò³é òèæäåíü ïîñï³ëü ó ñòî-
ëèö³ êóðñóº íîâèé âèä òðàíñïîð-
òó — ì³ñüêà åëåêòðè÷êà. Õî÷à íà
ìàðøðóò³ ïîêè ùî ê³ëüêà âàãîí³â
³ ñïîëó÷àþòü âîíè ñòàíö³þ “Òðî-
ºùèíà” ç³ ñòàíö³ºþ “Êè¿â-Ïåò-
ð³âêà”, êèÿíè çàäîâîëåí³. Àäæå
íå ïîòð³áíî âæå ãîäèíàìè ïðî-
ñòîþâàòè â äîâæåëåçíèõ çàòîðàõ,
à øâèäêî îìèíóòè ïåðåâàíòàæå-
íèé àâò³âêàìè Ìîñêîâñüêèé ì³ñò.

Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà ïîáàæàííÿ
ìåøêàíö³ ñòîëèö³ âèñëîâèëè â
àíêåòóâàíí³ òà ó äçâ³íêàõ äî call-
öåíòðó. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùà-
òèêó” ïðåäñòàâíèê ïðåñ-ñëóæáè
Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ²ðè-
íà Ãðèùóê, â îïèòóâàíí³ âçÿëè

ó÷àñòü ïîíàä 650 ðåñïîíäåíò³â.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàéá³ëüøå ãðîìà-
äÿí ïðîïîíóþòü çàä³ÿòè ó ìàðø-
ðóò³ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè âñå êè¿â-
ñüêå çàë³çíè÷íå ê³ëüöå. À òàêîæ
ïîäîâæèòè ðóõ ïîòÿã³â äî ñòàí-
ö³é “Êè¿â-Äí³ïðîâñüêèé” òà
“Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé”. Îêð³ì
öüîãî, çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîïîçè-
ö³é ñòîñóâàëàñÿ ãðàô³êó. Çîêðåìà,
ïàñàæèðè õîò³ëè á, ùîá âðàíö³
ïîòÿãè ðóõàëèñÿ äî 10.30, à ââå-
÷åð³ — äî 21.00—22.00. “Ñåðåä ³í-
øèõ ïîáàæàíü êèÿí — çàáåçïå-
÷èòè êóðñóâàííÿ ì³ñüêî¿ åëåê-
òðè÷êè áåç âèõ³äíèõ, çðîáèòè íà
ïëàòôîðì³ íàâ³ñ òà âñòàíîâèòè
åñêàëàòîð äî ïëàòôîðìè “Òðî-

ºùèíà”,— ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ãðè-
ùóê. Â³äòàê êåð³âíèöòâî Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ðîçãëÿíå òà
âðàõóº âñ³ çàïðîïîíîâàí³ ïîëî-
æåííÿ”. Âîíà äîäàëà, ùî ó ðîç-
êëàä ðóõó ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè â³ä
ó÷îðà âíåñåíî çì³íè. Â³äòåïåð
ïåðøèé ïîòÿã ç³ ñòàíö³¿ “Êè¿â-
Ïåòð³âêà” â³äïðàâëÿºòüñÿ î 17.17,
à îñòàíí³é — î 20.37.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ Ï³âäåííî-Çàõ³ä-
íî¿ çàë³çíèö³ ïîâ³äîìèëè, ùî çà-
ïóñê ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ñïîëó-
÷åííÿì Òðîºùèíà-Êè¿â-Ïåòð³â-
êà — öå ëèøå ïåðøèé åòàï ïðî-
åêòó. Íàäàë³ Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çà-
ë³çíèöÿ ñï³ëüíî ç ÊÌÄÀ ïëàíó-
þòü ïîñòóïîâå ïîäîâæåííÿ ìàðø-
ðóòó äî çàë³çíè÷íèõ ïëàòôîðì
“Ñèðåöü”, “Áîðùàã³âêà”, à ïîò³ì
³ äî ñòàíö³é “Äàðíèöÿ” òà “Êè¿â-
Ïàñàæèðñüêèé”. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íî-àâòî-
ìîá³ëüíîãî ìîñòó ÷åðåç Äí³ïðî
ì³ñüêà åëåêòðè÷êà êóðñóâàòèìå ïî
âñüîìó çàë³çíè÷íîìó ê³ëüöþ.

×èìàëî çâåðíåíü-ïðîïîçèö³é
íàä³éøëî öèìè äíÿìè ³ äî Ñëóæ-
áè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì. ßê ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ñàll-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî, íàé-
÷àñò³øå ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ïðîïî-
íóþòü ïîäîâæèòè ñõåìó ðóõó
ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè äî êîë³é òðàì-
âàÿ ¹ 2 íà âóëèö³ Îíîðå äå Áàëü-
çàêà. Îêð³ì öüîãî, âèñëîâëþâàëè
áàæàííÿ ïîäîâæèòè íîâ³ àâòîáóñ-
í³ ìàðøðóòè ¹ 59, 60, 61, ÿê³
ñïîëó÷àþòü æèòëîâ³ ìàñèâè Òðî-
ºùèíà, Âîñêðåñåíêà, Ðàéäóæíèé
³ç çàë³çíè÷íîþ ïëàòôîðìîþ
“Òðîºùèíà”. Çîêðåìà, êèÿíè õî-
ò³ëè á, ùîá àâòîáóñíèé ìàðøðóò
¹ 61 îõîïèâ âóëèö³ Ìàðèíè Öâº-
òàºâî¿ ³ Çàêðåâñüêîãî, à àâòîáóñ-
íèé ìàðøðóò ¹ 59 ðóõàâñÿ äî âó-
ëèö³ Ïåòðà Âåðøèãîðè. “Äî òîãî
æ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ïðîïîíóþòü
çìåíøèòè ³íòåðâàë ðóõó íîâèõ àâ-
òîáóñíèõ ìàðøðóò³â òà ïîäîâæè-
òè ðîáîòó ê³îñê³â ³ç ïðîäàæó êâèò-
ê³â íà åëåêòðè÷êó, îñîáëèâî ó âå-
÷³ðí³é ÷àñ”,— çàçíà÷èëà Íàòàë³ÿ
Äàíüêî.

Íàãàäàºìî, ì³ñüêó åëåêòðè÷êó
çàïóñòèëè 2 âåðåñíÿ. Âîíà ìàº íà
ìåò³ ïðèøâèäøèòè ïåðå¿çä ³ç ë³-
âîãî áåðåãà íà ïðàâèé ó ãîäèíè
“ï³ê”. Âàðò³ñòü ïðî¿çäó â åëåê-
òðè÷ö³ ñòàíîâèòü 1,7 ãðèâí³

Кіль ість пасажирів місь ої еле трич и збільш ється щодня —
до Петрів и вона доїжджає швидше, а проїзд ній обходиться дешевше,
ніж б дь-я ій маршр тці

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Майже щодня з пропозиціями та побажаннями щодо
запровадження в Києві місь ої еле трич и меш анці
столиці телефон ють до call-центр . З цьо о привод
провели опит вання й фахівці Південно-Західної заліз-
ниці, я і разом із КМДА стали ініціаторами зап с но-
во о вид транспорт . З'яс валося, що завдя и місь ій
еле тричці більшість ородян без проблем дістаються
з житлових масивів Вос ресен а та Троєщина до стан-
ції метро "Петрів а". Щоправда, ияни пропон ють по-
довжити робот еле тропоїздів та маршр тних автоб -
сів № 59, 60, 61, я і доправляють пасажирів до заліз-
ничних платформ.

Нові автоб сні маршр ти на Троєщині одраз стали поп лярними, ияни просять охопити ще й в лицю Цвєтаєвої
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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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1807
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Øàëåíèé ñâ³ò 
øàëåíî¿ ²ðëàíä³¿
Ïåðìñüêèé òåàòð “Á³ëÿ Ìîñòó” ïðèâ³ç äî Êèºâà
“Êðàñóíþ ç Ë³ííåíà” ³ “×åðåïà ç Êîííåìàðè”
Ìàðèñÿ ÍÈÊÈÒÞÊ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Òðè ðîêè òîìó ðåæèñåð òåàòðó
“Á³ëÿ Ìîñòó” Ñåðã³é Ôåäîòîâ ï³-
øîâ â³ä êëàñèêè ³ çâåðíóâñÿ äî
æîðñòêî¿ ñîö³àëüíî¿ äðàìè, ùî
ñòàâàëà ìîäíîþ.

New writing íà Çàõîä³ àáî “íî-
âà äðàìà” â Ðîñ³¿ — ÿâèùå 
90-õ—2000-õ, àãðåñèâí³ òåêñòè
“íåôîðìàëüíèõ” äðàìàòóðã³â,
êîòðèõ îá’ºäíóº ï³äâèùåíèé ³í-
òåðåñ äî íàñèëüñòâà ³ ìàðã³íàëü-
íèõ ïåðñîíàæ³â. Ôåäîòîâ — îäèí
³ç íåáàãàòüîõ ìàéñòð³â “íîâîãî
ïñèõîëîã³çìó”, òîãî, ùî ùå íàçè-
âàþòü “çà Ñòàí³ñëàâñüêèì”. Éî-
ìó çâè÷í³ø³ Äîñòîºâñüêèé, Áóë-
ãàêîâ, Ãîãîëü ³ Êàôêà, àëå, ç³-
òêíóâøèñü ³ç ï’ºñàìè ³ðëàíäöÿ
Ìàðò³íà ÌàêÄîíàõà, â³í ïåðøèì
ó Ðîñ³¿ ïîñòàâèâ éîãî “Ë³ííåí-
ñüêó òðèëîã³þ”. “×åðåï ³ç Êîííå-
ìàðè”, “Êðàñóíÿ ç Ë³ííåíà” ³
“Ñèðîòëèâèé çàõ³ä” âñòèãëè çàêî-
õàòè â ñåáå ï³âêðà¿íè. “Ñèðîòëè-
âèé çàõ³ä” ìèíóëîãî ðîêó áóëî
íîì³íîâàíî íà “Çîëîòó ìàñêó”. Ç
öèõ ïîñòàíîâîê ³ ïî÷àâñÿ ðîñ³é-
ñüêèé “áóì ÌàêÄîíàõà”.

Â Óêðà¿í³ ÌàêÄîíàõà àáî íå
çíàþòü, àáî íå íàâàæóþòüñÿ ñòà-
âèòè. Éîãî äåòàëüíå, ñïîâíåíå
â’ÿçêîþ íóäüãîþ ïîáóòîïèñàí-
íÿ — öå ×åõîâ, öå çâèõíóòà ²ð-
ëàíä³ÿ, äå âñå éäå ïî êîëó ³ í³÷î-
ãî íå çì³íþºòüñÿ, ëèøå çðîñòàº
íàïðóãà. Öå çðåøòîþ Êàôêà ïëþñ
÷îðíèé òàðàíò³íîâñüêèé ãóìîð. ²
âñå öå çàì³øàíî íà äæîéñ³âñüê³é
íåíàâèñò³ äî ²ðëàíä³¿. Òóò íåìàº
öèòàò ³ ïîñèëàíü, íåìàº âèðàçíèõ
àëþç³é, ìîæå íàâ³òü ñêëàñòèñÿ
âðàæåííÿ, ùî ÌàêÄîíàõ çíàé-
øîâ âèõ³ä ³ç òîãî áåçêðîâíîãî ïî-
ñòìîäåðíà, ùî ëåäü æèâîò³º, àáî
ïðèíàéìí³ çíàº, äå öåé âèõ³ä.

“×åðåï” ³ “Êðàñóíÿ ç Ë³ííå-
íà” — íåéìîâ³ðíî “ñìà÷í³” ñïåê-
òàêë³. Âò³ì, ÿê ³ ñàì³ ï’ºñè Ìàê-
Äîíàõà, â ÿêèõ äèâóº êðàñà ³ æâà-
â³ñòü íà÷åáòî ö³ëêîì áóäåííèõ
ñèòóàö³é. Ó “Êðàñóí³ ç Ë³ííåíà”
ó ñòàðåçíî¿ ìàòåð³ òà ñòàð³þ÷î¿
äî÷êè ì³æ ÷âàðàìè, ïîáóòîâèìè
îáðàçàìè íåìà-íåìà òà é ïðî-
ñëèçíå òî ðîçëþ÷åíà íåíàâèñòü,
òî íåéìîâ³ðíà í³æí³ñòü. Çà÷àðî-
âóº êîëèâàííÿ âñ³º¿ ãàìè ïî÷óò-
ò³â ó ìåæàõ ïîðîæíüî¿ ðîçìîâè
çà îá³äîì àáî ï³ä ÷àñ ìèòòÿ ïî-
ñóäó.

Ä³ÿ ðîçãîðòàºòüñÿ â ²ðëàíä³¿, â
ìàëåíüêèõ çàíåäáàíèõ ì³ñòå÷êàõ,
äå íåìàº ðîáîòè, äå ïîñò³éíî éäå
äîù, äå ìåøêàíö³ â³ä÷àéäóøíî
ï’þòü ³ òàºìíî íåíàâèäÿòü îäíå
îäíîãî. Öå øàëåíèé ñâ³ò øàëå-
íî¿ ²ðëàíä³¿, öå ìîãëî á áóòè ñõî-
æå íà Òàðàíò³íî, ÿêáè àâòîð... òàê
íå ëþáèâ ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â.

Âðåäíó ìàò³ð “êðàñóí³” ãðàº àê-

òîð ²âàí Ìàëåíüêèõ, ³ â³í æå ãðàº
òðóíàðÿ ç³ ñïåêòàêëþ “×åðåï ³ç
Êîííåìàðè”. Öå íåéìîâ³ðíî
ñì³øíà ³ñòîð³ÿ ç åëåìåíòàìè êðè-
âàâîãî àáñóðäó. Òðóíàð ïîâèíåí
âèêîïàòè òðóíó ñâîº¿ äðóæèíè,
ÿêó, ÿê ï³äîçðþþòü ó ñåë³, â³í ñàì
æå ³ çàñòðåëèâ ñ³ì ðîê³â òîìó. Éî-
ãî ìîëîäøèé áðàò, ï³äë³òîê, ñï³-
âàº â öåðêîâíîìó õîð³, ï³äñìàæóº
õîì’ÿê³â ³ ï³äêëàäàº â òðóíó ïî-
ìåðëèì êîì³êñè ïðî âàìï³ð³â. Ó
ê³íö³ ñïåêòàêëþ öåé ïåðñîíàæ
âèãóêíå: “Ñüîãîäí³ ÿ âïåðøå êå-
ðóâàâ ìàøèíîþ, ìåí³ ðîçáèëè ãî-
ëîâó ³ äàëè ñüîðáíóòè â³ñê³ — ñüî-
ãîäí³ ÷óäîâèé äåíü!”

×àñ: “Êðàñóíÿ ç Ë³ííåíà”
24.09.09, 19.00

“×åðåï ³ç Êîííåìàðè” 25.09.09,
19.00

Ì³ñöå: Òåàòðàëüíà ñöåíà, “Ì³ñ-
òåöüêèé Àðñåíàë”, âóë. ²âàíà Ìà-
çåïè, 31

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+26°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +23°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +19...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +17...+23°Ñ, âíî÷³
+5...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +16...+22°Ñ, âíî÷³
+11...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³ä-
íèé, 2—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+25°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ

Киян обіцяють здив вати расою і жвавістю начебто ціл ом б денних сит ацій

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 23 âåðåñíÿ
Сьо одні не варто піддаватися оманливій інертності. У ба а-

тьох за мас ою спо ою чи байд жості вир ють шторми, ш а-
ючи вихід на ромадженим поч ттям нав олишній простір...
Це день підвищеної емоційності. Кожен матиме змо відч -

ти в собі пот жний енер етичний “п льсар”, я им потрібно
дбайливо с ористатися для реалізації пра тичних цілей й не
вдаватися до самор йнацій.
6.35 —14.45. Період осмічної порожнечі. Нічо о ново о не

розпочинайте, займіться поточними справами, наводьте лад в
поб ті, д ші. І неодмінно розплатіться з бор ами та на адайте
боржни ам віддати вам позичене сво о час .
Вечір присвятіть д ховно-філософсь ом зба аченню. Т т се,

що о риляє, підносить до небес, робить вас людянішими, бла-
ородними, має б ти ма симально задіяне.

ОВНИ
Ревнощі нині ч довий тоні для поліпшення любовних стос н ів, тож

я що обранці спрово ють вас, можете за атати їм істери , це д же
зб дж є...
ТЕЛЬЦІ
Стос н и з обранцями нині тримаються на се с альном ма ніті. От-

же, тим, хто мріє знайти пар чи пороз мітися та с леїти тріщини в
стос н ах, варто робити став саме на це.
БЛИЗНЯТА
Я що вас всередині вир є емоційний феєрвер , спрям йте йо о

в творче р сло. Навіть поб това робота має б ти ви онана з радістю
та любов’ю, це ч довий шанс поліпшити самопоч ття та позб тися не-
д и.
РАКИ
Се с альний “барометр” заш алює. Не розпорош йтеся, пам’ята-

ючи про моральне обличчя, а зосередьтеся на об’є ті, до я о о від-
ч ваєте щирий сердечний потя ... Він пор ч.
ЛЕВИ
Ризи єте “підірватися” на міні, я за лали власнор ч під свій ф н-

дамент на опиченими образами, непороз міннями. Том не встря-
вайте в свар и, “здетон вати” може несподівано... Ліпше займіться
домашнім бла о строєм, щось переобладнайте, підремонт йте, на-
ведіть порядо сім’ї та помиріться з недр ами.
ДІВИ
Продемонстр ють себе талановитим імпровізатором слова. Висло-

влене, я за велінням аз ової палич и, ви он ватиметься на ористь
особистих інтересів.
ТЕРЕЗИ
Фонтан ють се с альною жа ою, ма нітом приваблюючи протилеж-

н стать. Б дьте розс дливими, обираючи партнера, тіль и взаємний
потя принесе вам ма сим м насолод від інтимних тіх.
СКОРПІОНИ
Випромінюватимете флюїди чарівності. Сторонні люди насолодж -

ватим ться вашою прис тністю, з радістю ітим ть наз стріч всьом .
Постарайтеся заре оменд вати себе з най ращо о бо , тримати ви-
со моральн “мар ”, пам’ятаючи про родин .
СТРІЛЬЦІ
До вас сті атим ться стр м и онфіденційної інформації. Тримайте

язи а за з бами і онверт йте т “валют ” в добрі справи з дбайли-
вістю осподаря, отрий бачить майб тнє та прорахов є дії на іль а
ро ів перед.
КОЗОРОГИ
Для приятельсь их вечіро та оле тивних заходів ч довий день.

Б дете в ролі масови а-затійни а, отрий, я ма , ер є психоло ією
юрби, переверш ючи себе.
ВОДОЛІЇ
Годі на нітати робоч атмосфер . Професіонал ви нівро , здатний

обс а ати висо ою прод тивністю ідних он рентів та опинитися
на ар’єрном олімпі, але за мови, що с ористаєтеся основним о-
зирем... Причар йте шефа, на фоні оле сильні світ цьо о вам д -
же симпатиз ють, не проґавте форт нний момент!
РИБИ
Принц на білом оні, про я о о та мріяло серце, сп ститься з не-

бес і попестить вас, тіль и не с рміть дов ола — розбов вання се -
ретів матиме фатальні наслід и...

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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