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100 ðîê³â ðàçîì ç êèÿíàìè
Êè¿âñüêèé çîîïàðê â³äñâÿòêóâàâ þâ³ëåé

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Феєрвер із повітряних льо та золоті тарі-
лі р чної роботи. Свій 100-річний ювілей Ки-
ївсь ий зоопар свят вав з розмахом. Пос д
із зображенням тварин подар вали їхнім опі-
нам. А оловним остям — дітям — привез-

ли соро а іло рамовий торт. По и справжні
звірі відпочивали вольєрах, малю ів розва-
жали пневматичні слон та жирафа. Під час
свята відб вся й а ціон. Продавали артини,
с льпт ри та право назвати з бреня. На зі-
брані роші сма оти плять же для самих
меш анців зоопар .

Ö³º¿ ñóáîòè â ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó áóëî ãàì³ðíî —
ñâÿòêóâàëè ñîòèé äåíü íàðîäæåííÿ çàêëàäó. Ç ö³º¿ íàãî-
äè â ãîñò³ äî òâàðèí ïðèéøëè ¿õí³ îï³êóíè, ä³òè, à òàêîæ
÷èíîâíèêè. Íà öåíòðàëüí³é àëå¿ îáëàøòóâàëè ñöåíó.

Â³òàëüíå ñëîâî ïåðøîþ âèãîëîñèëà ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà ïîäÿêóâàëà ïðà-
ö³âíèêàì çàêëàäó çà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ ³ òóðáîòó ïðî òâà-

ðèí, çàâäÿêè ÷îìó â íèõ ÷àñò³øå ïî÷àëè íîðîäæóâàòèñÿ
äèòèí÷àòà. Íà ñüîãîäí³ ó çâ³ðèíö³ íàë³÷óºòüñÿ 4748 îñî-
áèí 418 âèä³â òâàðèí. ² öÿ êîëåêö³ÿ ïîñò³éíî ïîïîâíþ-
ºòüñÿ, çîêðåìà çàâäÿêè äðóæá³ ç çîîïàðêàìè-ïàðòíåðàìè
ç óñüîãî ñâ³òó.

Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà âèñëîâèëà âïåâíåí³ñòü, ùî íåçàáà-
ðîì Êè¿âñüêèé çîîïàðê áóäå îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ó ªâ-
ðîï³. Òàêî¿ äóìêè ³ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Óêðà¿íè Ìèêîëà
Ìîâ÷àí. Çà äîáðó ðîáîòó ³ äîñÿãíåííÿ êðàùèì ïðàö³â-
íèêàì çîîïàðêó â³í âðó÷èâ ãðàìîòè òà ïîäÿêè â³ä Êàá-
ì³íó.

Íå çàëèøèëèñÿ áåç â³äçíàê ³ áëàãîä³éíèêè. Êîìïàí³-
ÿì, à òàêîæ ïðèâàòíèì îñîáàì, ùî îï³êóþòüñÿ òâàðèíà-
ìè, ïîäàðóâàëè åêñêëþçèâí³ òàð³ë³ ðó÷íî¿ ðîáîòè, ïîêðè-
ò³ ñóõîçë³òêîþ ³ç çîáðàæåííÿì ï³äîï³÷íèõ. Òàð³ëü ç íà-
ìàëüîâàíèì ñëîíîì Áîºì ïåðåäàëè ³ ìåðîâ³ Ëåîí³äó ×åð-
íîâåöüêîìó.

Äî ñëîâà, ï³ä ÷àñ ñâÿòà áóëî ï³äïèñàíî íîâó óãîäó ïðî
îï³êó òåðì³íîì àæ íà 20 ðîê³â. Òóðáóâàòèñÿ ïðî âñþ êî-
ëåêö³þ çåìíîâîäíèõ, ïîïîâíþâàòè ¿¿ íîâèìè åêçåìïëÿ-
ðàìè ³ íàâ³òü ïîáóäóâàòè äëÿ íèõ íîâèé ïàâ³ëüéîí, çî-
áîâ'ÿçàëàñÿ âñåñâ³òíüî â³äîìà êîìïàí³ÿ HYLA, ÿêà âèðîá-
ëÿº åêîïèëîñîñè. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà êè¿âñüêîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà êîìïàí³¿ Îëåíè Êîíäðàòåíêî, ¿õíÿ óâàãà äî

çåìíîâîäíèõ — çàêîíîì³ðí³ñòü, àäæå íà ëîãîòèï³ êîìïà-
í³¿ çîáðàæåíî æàáåíÿòêî — ñòâîð³ííÿ, íàä÷óòëèâå äî ÷èñ-
òîòè äîâê³ëëëÿ.

Ï³ñëÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè ïåðåéøëè äî ðîçâàã. Äëÿ ãîñ-
òåé ðîçð³çàëè âåëè÷åçíèé äâîìåòðîâèé òîðò âàãîþ 40 ê³-
ëîãðàì³â, âêðèòèé ô³ãóðêàìè çâ³ð³â ³ç öóêàò³â òà øîêîëà-
äó. Äî ñîëîäêîãî â³äâ³äóâà÷àì ïîäàâàëè ãàðÿ÷³ ÷àé òà êà-
âó. Ïîò³ì ðîçïî÷àâñÿ àóêö³îí. Íà ïðîäàæ âèñòàâèëè 10
ëîò³â: òðè êàðòèíè, äâ³ ôîòîðîáîòè, ñåðòèô³êàò íà ïðàâî
äàòè ³ì'ÿ çóáðåíÿò³ òà ôîòîñåñ³þ ç óäàâîì é òðè ñêóëüï-
òóðè, çðîáëåí³ ä³òüìè. Ïðàâî ïîôîòîãðàôóâàòèñÿ ç óäà-
âîì ó ôàêòè÷íî ïðèðîäíèõ äëÿ íüîãî óìîâàõ ïðîäàëè çà
225 ãðí. À ïðàâî íàçâàòè çóáðåíÿ ÷îòèðèð³÷íîìó Ñàøêî-
â³ ïðèäáàâ çà 300 ãðí áàòüêî.

"Ìàáóòü, íàçâó éîãî Ñàøêîì, ÿê ìåíå çâàòè",— ðàä³â
õëîï÷èê. Áóëè ³ äîðîæ÷³ ëîòè, íàïðèêëàä, êàðòèíà "Ëåâ"
â³äîìîãî ìèòöÿ Îëåêñàíäðà Äîðîøåíêà çà 4 òèñ. ãðí. Óñ³
êîøòè â³ä àóêö³îíó âèòðàòÿòü íà çâ³ð³â. Ñàìèõ ¿õ öüîãî
äíÿ íàìàãàëèñÿ îñîáëèâî íå òóðáóâàòè. Ä³òåé ðîçâàæàëè
ïíåâìàòè÷í³ äâ³éíèêè — ê³ëüêàìåòðîâ³ ñëîí òà æèðàôà.
Ç íèìè ä³òè ãðàëèñÿ ³ áåç ïðîáëåì ôîòîãðàôóâàëèñÿ. Êð³ì
òîãî, â çîîïàðêó ïðîâåëè ôåñòèâàëü ìèëüíèõ áóëüáàøîê
òà êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþíêà "Íàø óëþáëåíèé çîîïàðê".
Ô³í³øóâàëî ñâÿòî "òèõèì ôåºðâåðêîì" ç òèñÿ÷³ ïîâ³òðÿ-
íèõ êóëüîê
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По и дітлахам зоопар нарізали величезний торт, вони вітали т тешніх меш анців зеленою сма отою
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Ñ³ì òèñÿ÷ êèÿí 
“ïåðåéøëè” 
íà ì³ñüêó åëåêòðè÷êó

Ì³ñüêèé ïðîåêò “Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà” íà-
áèðàº îáåðò³â. Ç ÷àñó â³äêðèòòÿ ìîæëèâ³ñòþ
øâèäêî ä³ñòàòèñÿ ç Òðîºùèíè äî Ïåòð³âêè
âæå ñêîðèñòàëîñÿ ïðèáëèçíî 120 000 îñ³á. ßê
ïîâ³äîìëÿº ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”, ïîð³âíþ-
þ÷è ç ïî÷àòêîì ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ, ñåðåäíÿ
ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè çá³ëü-
øèëàñÿ âäâ³÷³ ³ ùîäåííî ñÿãàº 7 òèñÿ÷. Íà-
ðàç³ ãîòóþòü äî âèõîäó íà ìàðøðóò ùå îäèí
åëåêòðîïîòÿã, ïîêè ùî êóðñóº 2 ïî¿çäè. Òðè-
âàº òàêîæ ðîçðîáêà ïðîåêòó äîäàòêîâèõ íà-
çåìíèõ ï³ä’¿çä³â äî íîâèõ ñòàíö³é. À âæå çà-
ðàç ââîäÿòüñÿ â ä³þ ïëàíè ç â³äêðèòòÿ íà-
ñòóïíèõ äâîõ ñòàíö³é ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè, âå-
äóòüñÿ ïðîåêòí³ ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàí-
ö³é “Ñèðåöü”, “Áîðùàã³âêà” òà áóä³âíèöòâà
ï³äõîä³â äî íèõ.

Â³äêðèòòÿ öèõ çóïèíêîâèõ êîìïëåêñ³â âõî-
äÿòü äî ïëàíó ñòâîðåííÿ Ï³âí³÷íîãî ï³âê³ëü-
öÿ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè, ÿêå îá’ºäíàº ñòàíö³¿
òà ïëàòôîðìè “Äàðíèöÿ”, “Êè¿âñüêà Ðóñà-
í³âêà”, “Êè¿â-Äí³ïðîâñüêèé” “Òðîºùèíà”,
“Îáîëîíü”, “Êè¿â-Ïåòð³âêà”, “Çåí³ò”,
“Âèøãîðîä”, “Ñèðåöü”, “Ðóáåæ³âñüêà”,
“Ñâÿòîøèí”, “Áîðùàã³âñüêà”. Íà äðóãîìó
åòàï³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè Ï³âäåííå ï³âê³ëü-
öå ³ ïðîäîâæèòè ìàðøðóò â³ä Äàðíèö³ äî
Áîðùàã³âêè ÷åðåç “Êàðàâàºâ³ äà÷³”, “Ïðîòà-
ñ³â ÿð” ³ “Âèäóáè÷³”

Ñòîëèöþ 
ïðèêðàøàòèìóòü 
16 ðàç³â íà ð³ê

Ó ñâÿòêîâ³ òà ïàì’ÿòí³ äí³, à òàêîæ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòèõ çàõîä³â òà äåðæàâíèõ
â³çèò³â â Óêðà¿íó ñòîëèöÿ ìàéîð³òèìå äåð-
æàâíîþ ñèìâîë³êîþ òà ñâÿòêîâèì îñâ³òëåí-
íÿì. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ äíÿìè ï³ä-
ïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Äî ïåðåë³êó óðî÷èñòèõ äí³â,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü îáîâ’ÿçêîâå îôîðìëåííÿ
ì³ñòà, çîêðåìà óâ³éøëè Äåíü Íåçàëåæíîñò³,
Ñîáîðíîñò³, Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Êèºâà.
Ì³ñòî ïðèêðàøàòèìóòü òàêîæ íà íîâîð³÷í³
ñâÿòà, Ïîêðîâó. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçè-
äåíòà, ñèìâîë³êó ðîçâ³øóâàòèìóòü ³ ï³ä ÷àñ
³íøèõ óðî÷èñòèõ ïîä³é òà âèçíà÷íèõ äàò.
Äåðæàâí³ ïðàïîðè âñòàíîâëþâàòèìóòü íà
ôàñàäàõ áóäèíê³â öåíòðàëüíèõ âóëèöü,
ïëîù.

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, òåðì³í ðîçðîá-
êè ïðîãðàìè òà åñê³ç³â îôîðìëåííÿ ì³ñòà çà-
âåðøóâàòèìåòüñÿ çà ì³ñÿöü äî ïðîâåäåííÿ
óðî÷èñòîãî çàõîäó. Êîíòðîëþâàòèìå òà êî-
îðäèíóâàòèìå çàõîäè çîâí³øíüîãî îôîðì-
ëåííÿ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè

Êè¿âñüê³ êîçàêè 
ïîáóâàëè ó ×èãèðèí³

Ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà êîçàö-
òâà äîëó÷èëèñÿ äî ñâÿòêóâàíü 360-¿ ð³÷íèö³
ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ êîçàöüêî¿ ðåñïóáë³êè
ó ×èãèðèí³. Óðî÷èñòîñò³ â³äêðèâàâ Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Â³í æå ïðèé-
ìàâ êëÿòâè ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâî-
ãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áîãóíà íà â³ðí³ñòü Â³ò-
÷èçí³. Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà, ñâÿòî ó äàâ-
í³é êîçàöüê³é ðåçèäåíö³¿ — ×èãèðèí³ ìàº
ñòàòè “íîâîþ òðàäèö³ºþ äåðæàâè”. Êè¿âñüêå
êîçàöòâî òà âëàäà ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó òà
ïîîá³öÿëè âñåá³÷íî ñïðèÿòè îðãàí³çàö³¿ íå
ëèøå ñâÿòêîâèõ çàõîä³â, à é ïîñò³éíèõ îçíà-
éîì÷èõ åêñêóðñ³é äëÿ êè¿âñüêî¿ ïàòð³îòè÷íî¿
ìîëîä³ ó â³äáóäîâàíó ðåçèäåíö³þ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî

Øêîëè ðîçïî÷àëè 
òåàòðàëüíèé ñåçîí

Óñë³ä çà ïðîôåñ³éíèìè òåàòðàìè ñâî¿ìè
íàðîáêàìè ó ñôåð³ ïîñòàíîâîê ³ç äîðîñëèìè
êèÿíàìè õî÷óòü ïîä³ëèòèñÿ ó÷í³. Ó øêîëàõ,
äå ïðàöþþòü â³äïîâ³äí³ ãóðòêè, â³äêðèâñÿ
ñåçîí. Ïîäèâèòèñÿ íà þíèõ àêòîð³â ìîæíà
30 ëèñòîïàäà ó ã³ìíàç³¿ ¹ 59. Î 15-é ãîäè-
í³ âèõîâàíö³ ñòóä³¿ “Ëèöåä³¿” òàì ïîêàæóòü
ïîñòàíîâêó “Í³÷ íà ïîëîíèí³”

Á³ëüø ÿê 100 êèÿí 
îòðó¿ëèñÿ ó ôàñò-ôóäàõ
Ðåñòîðàíè øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ ïðîäàþòü íåäîáðîÿê³ñíó ¿æó

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Посидівши в ресторані швид о-
о харч вання, ви можете на-
дов о пересісти лозет. З по-
чат ро до Головно о прав-
ління з питань захист прав
споживачів надійшло понад сот-
ню с ар від иян, що отр їлися
фаст-ф дах. Виявляється,

продають там прод цію з ви-
черпаним терміном придатності,
недоваж ють, а напої розбавля-
ють водою. Ображені ияни не
лише с аржаться відповідні
стр т ри, а й розповідають од-
не одном , до я их за ладів
ліпше не ходити.

ßê³ñòü ¿æ³ â çàêëàäàõ øâèäêîãî õàð÷ó-
âàííÿ ç íàñòàííÿì êðèçè çíà÷íî ïîã³ð-
øèëàñÿ. Â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ïè-
òàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ÊÌÄÀ ïî-
â³äîìèëè, ùî çà óâåñü ìèíóëèé ð³ê íà
ðîáîòó òàêèõ ðåñòîðàí³â íàä³éøëî 83
ñêàðãè, à ëèøå çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â 2009-
ãî çâåðíåíü óæå º á³ëüø ÿê ñîòíÿ.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ³íñïåêòîðè íàâ³äàëè-
ñÿ äî îäíîãî ç çàêëàä³â ïîïóëÿðíî¿ ó Êè-
ºâ³ ìåðåæ³ øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ “Ïóçà-
òà õàòà”. Òóò ÿêðàç ñâÿòêóâàëè äåíü íà-
ðîäæåííÿ çàêëàäó. Ïåðåâ³ðÿëüíèêè çàìî-
âèëè ñîëÿíêó, êîòëåòó, ñ³ê. Êîëè ïîò³ì
óñå öå çâàæèëè, âèÿâèëîñÿ, ùî ïîðö³¿ íà
10-15 ãðàì³â ëåãø³, í³æ íàëåæèòü. Îáâà-
æóþ÷è êîæíîãî êë³ºíòà íà òàêó, çäàâà-
ëîñÿ á, äåùèöþ, çàêëàä ìîæå åêîíîìè-
òè òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, ó âëàñíèé
äåíü íàðîäæåííÿ ðåñòîðàí ïðèãîùàº â³ä-
â³äóâà÷³â íåñâ³æèìè ñîëîäîùàìè.

“Ó ï³âñîòí³ ò³ñòå÷îê óæå çàê³í÷èâñÿ
òåðì³í ñïîæèâàííÿ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
óòèë³çóâàòè ¿õ, ïîâåðíóòè âèðîáíèêîâ³ ÷è
ïîñòà÷àëüíèêó, ÿê öå âèçíà÷åíî çàêîíîì,
òîâàð âèêëàäàþòü íà â³òðèí³ òà ïðîäàþòü
äî îñòàííüîãî”,— êàæå ³íñïåêòîð ÃÓ Êà-
òåðèíà Áàëáåê³íà.

“Çà äåíü ìè îáñëóãîâóºìî á³ëüøå, ÿê
ì³ëüéîí â³äâ³äóâà÷³â. Çâ³ñíî, âñ³ì íå äî-
ãîäèø. Àëå ÿ çàïåâíÿþ, ùî âñÿ ¿æà ó íàñ
ÿê³ñíà ³ ñâ³æà. Òå, ùî ïåðåâ³ðÿþ÷è âè-

øóêóþòü, ùî á ³ ùå çâàæèòè òà ñê³ëüêè
ãðàì³â áðàêóº, ÿ ñïðèéìàþ ÿê àêö³þ
ñïëàíîâàíîãî ÷îðíîãî ï³àðó”,— êàæå
ïðåäñòàâíèê ðåñòîðàíó Ñåðã³é Ðåøåòíÿê.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, “Ïóçàòà õàòà”
íà ñüîãîäí³ ñïðàâä³ ìàº äîâîë³ ïîçèòèâ-
íèé ³ì³äæ. Ñâî¿ ñõâàëüí³ â³äãóêè êèÿíè çà-
ëèøàþòü íà ð³çíîìàí³òíèõ ñàéòàõ ñïîæè-
âà÷³â, ïðèì³ðîì, íà “Íàéêðàùîìó ñïî-
æèâ÷îìó ïîðòàë³”. Â ³íòåðíåò³ â³äâ³äóâà-
÷³ ïîïåðåäæàþòü ³íøèõ, äå ìîæíà ïîïî-
¿ñòè áåç ïîãàíèõ íàñë³äê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ,
à äå ÷àòóþòü íåïðèºìíîñò³. Òàê, äîâîë³
ãîñòð³ çàóâàæåííÿ âèñëîâëþþòü íà àäðå-
ñó çàêëàäó øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ “Äðîâà”
íàä ñòàíö³ºþ ìåòðî “Øóëÿâñüêà”, “Äî-
ìàøíüî¿ êóõí³” á³ëÿ “Òåàòðàëüíî¿”. Ñêàð-
æàòüñÿ íà íàõàáíèõ õîñòåñ ó “Çäîðîâåíü-
ê³ áóëè” òà íàâ³òü òàðãàí³â ó “Âåëèê³é
ëîæö³”. Áàãàòî çâåðíåíü ñòîñóºòüñÿ ðîç-
âåäåíèõ âîäîþ ñîê³â, ôðåø³â ³ íàâ³òü àë-

êîãîëþ. Êàæóòü, ùî ç íàñòàííÿì êðèçè
¿æà ó á³ëüøîñò³ çàêëàä³â ñòàëà ã³ðøîþ íà
ñìàê. Ïðîäóêòè çàêóïîâóþòü íàéäåøåâø³,
â÷îðàøíüîãî æ íå âèêèäàþòü, à áåçñîâ³ñ-
íî çãîäîâóþòü ñïîæèâà÷àì.

Ïðîòå â ÃÓ êàæóòü, ùî ôàñò-ôóäè —
âñå-òàêè íå íàéá³ëüø³ çîíè ðèçèêó. “Ç
ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ìè ïåðåâ³ðèëè ïðè-
áëèçíî 335 çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ, ³ íåäî-
ë³êè âèÿâèëè ó 95 %. Öå ñåíñàö³éíà öèô-
ðà. Òà õî÷ó çàóâàæèòè, ùî çàêëàäè øâèä-
êîãî õàð÷óâàííÿ ñòàíîâëÿòü ëèøå 20 %
ïîðóøíèê³â, ðåøòà — ðåñòîðàíè âèùîãî
ð³âíÿ”,— ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî. Ùî äîðîæ÷èé ðåñ-
òîðàí ³ âèãàäëèâ³øå ìåíþ, òî äîâøå ñòðà-
âà ÷åêàº íà ñâîãî ñïîæèâà÷à. Òîæ ³ìîâ³ð-
í³ñòü îòðóºííÿ á³ëüøà. Íåâèêîðèñòàí³
â÷àñíî ïðîäóêòè ðåñòîðàíè ïîäàþòü ï³ä
âèãëÿäîì äåøåâèõ á³çíåñ-ëàí÷³â, ÿê³ñòü
ÿêèõ ï³ä âåëèêèì ñóìí³âîì

Êèÿíàì ïîäàëè òåïëî
Áàòàðå¿ â óñ³õ áóäèíêàõ íàãð³þòüñÿ çà òðè äí³

Ó ñòîëèö³ îô³ö³éíî ðîçïî÷àâñÿ îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí. Òåïëî â îñåë³ âæå îòðè-
ìàëè ìåøêàíö³ 1047 áàãàòîïîâåðõ³âîê. ßê
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³
ÊÌÄÀ, íàéá³ëüøå òåïëèõ áàòàðåé ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³, â³äñòàº çà ãðàô³êàìè
Äåñíÿíñüêèé.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ìèêîëà Ôðåäþê, ñòàíîì íà 15 æîâòíÿ ç
742 áóäèíê³â òåïëî ïîäàëè â 392. Â³í äî-
äàâ, ùî íàðåøò³ îïàëåííÿ ï³äâåäóòü äî
äâîõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ¹¹ 248, 249.
“Ó÷îðà áóëî ðîçïî÷àòî àâàð³éí³ ðîáîòè,
ÿê³ ñüîãîäí³ ìàþòü çàâåðøèòè,— ïîâ³äî-

ìèâ ïàí Ôðåäþê.— Â³äðåìîíòóâàòè ìå-
ðåæ³ âèêîíàâö³ ïîãîäèëèñÿ, ëèøå êîëè
îòðèìàëè ïîòð³áí³ 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ç
áþäæåòó ðàéîíó”.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà ÓÆÃ
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Íàä³ÿ Êîñàð ïîâ³-
äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ïðîáëåì ³ç ï³ä-
êëþ÷åííÿì òåïëà äî æèòëîâèõ áóäèíê³â
íåìà. Çàëèøèëîñÿ ââ³ìêíóòè îïàëåííÿ ó
370 áóäèíêàõ, ùî ñòàíîâèòü 21 % â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â óñ³
îñåë³ áóäå îá³ãð³òî, çàïåâíèëà ïàí³ Êîñàð.

Ùå ë³ïø³ ñïðàâè â Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³. Õî÷à öåé ñòîëè÷íèé ðàéîí íàéìåí-
øèé çà òåðèòîð³ºþ ³ ê³ëüê³ñòþ íàñåëåí-

íÿ â³ä ³íøèõ, òóò â÷àñíî ãîòóþòü æèòëî-
âå ãîñïîäàðñòâî äî çèìè. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åð-
ñüêî¿ ÐÄÀ Âàëåð³é Ñàíäðàöüêèé, ñòàíîì
íà 18 æîâòíÿ äî îïàëåííÿ ï³äêëþ÷åíî
âñ³ óñòàíîâè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ,
òîáòî øêîëè, äèòñàäêè, ë³êàðí³. “Äî 21
æîâòíÿ ìàºìî çàâåðøèòè çàïëàíîâàí³ çà-
õîäè”,— ñêàçàâ ïàí Ñàíäðàöüêèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ÿêáè íå ñêëàäíèé ðåëüºô
ðàéîíó, ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â äî òåïëà
ìîæíà áóëî á çä³éñíèòè â ñòèñë³ø³ òåð-
ì³íè.

À îñü ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ç òåïëîì
óæå ìàéæå 90 % æèòëîâèõ áóäèíê³â. Â
óïðàâë³íí³ ÆÊÃ ðàéîíó ïîâ³äîìèëè, ùî
íà ðàíîê 19 æîâòíÿ äî òåïëîíîñ³ÿ âæå
ï³äêëþ÷åíî 670 ³ç 713 áóäèíê³â êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, îá³ãð³âàþòüñÿ òàêîæ ÎÑÁÁ,
êîîïåðàòèâè òà ãóðòîæèòêè.

Çàãàëîì ïîäà÷ó òåïëà, ÿê ³ ïëàíóâàëè,
ïðîâîäÿòü ó òðè åòàïè — ñïî÷àòêó äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè, ïîò³ì çàãàëüíîîñâ³òí³ òà
ë³êàðí³, îñòàíí³é — æèòëîâ³ áóäèíêè. Çà-
âåðøåííÿ ï³äêëþ÷åííÿ óñ³õ îá’ºêò³â ì³ñ-
òà, çà ³ôîðìàö³ºþ “Êè¿âåíåðãî”, çàïëà-
íîâàíî íà 22 æîâòíÿ

Об рені нея існою їжею, ияни поде ди самі влаштов ють а ції-попередження
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю понад 1050 житлових б дин ів столиці під лючили до
опалення. Усі ияни матим ть тепло в вартирах до 22 жовтня, обі-
цяють ом нальни и. Щоправда, в дея их районах не всі проблеми
розв'язано. Зо рема в Деснянсь ом чні за альноосвітніх ш іл
N№ 248, 249 довчора вчилися в холодних ласах. Менше половини
житлових б дин ів залишилося під лючити в Дніпровсь ом , Пе-
черсь ом районах. Тим часом на Подолі заверш ють під лючення.
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Îëåêñ³é ªÂËÀÕ: “Í³õòî íå çáèðàºòüñÿ áóäóâàòè 
ãîòåë³ çà ðàõóíîê çíèùåííÿ ïàðêîâèõ çîí”

— Òåìà ðîçì³ùåííÿ ãîòå-
ë³â çíèêëà? Âîíà âæå íå àê-
òóàëüíà? ×îìó òàê³ ðåçî-
íàíñí³ òåìè øâèäêî çíèêà-
þòü ç ïîëÿ óâàãè ³ íå ìàþòü
ñâîãî ïðîäîâæåííÿ?

— Ïðîñòî âìåðëà ïðîâî-
êàö³ÿ, íà õâèë³ ÿêî¿ ñïðî-
áóâàëè â ÷åðãîâèé ðàç äèñ-
êðåäèòóâàòè ñòîëè÷íó âëà-
äó. À òåìà ãîòåë³â íå ìîæå
çíèêíóòè, òîìó ùî öå —
òåìà ñòâîðåííÿ àêòèâ³â
ñòîëèö³. Ìè öèì çàéìàëè-
ñÿ ³ áóäåìî çàéìàòèñÿ.
Ïðèêðî, ùî ïðîâîêàö³þ
ñïðîáóâàëè ïðèóðî÷èòè äî
Äíÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ó Áà-
áèíîìó ßðó.

— À â ÷îìó æ ïîëÿãàëà
ïðîâîêàö³ÿ? Õ³áà ñõåìîþ
ðîçì³ùåííÿ ãîòåë³â íå ïå-
ðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ãîòå-
ëþ â Áàáèíîìó ßðó?

— Ä³éñíî, ïåðåäáà÷åíà
òåõí³÷íà ìîæëèâ³ñòü òàêî-
ãî áóä³âíèöòâà ó âèïàäêó,
ÿêùî äîö³ëüí³ñòü ðîçì³-
ùåííÿ ãîòåëþ áóäå ï³ä-
òâåðäæåíî ïîçèòèâíèìè
âèñíîâêàìè ïðîô³ëüíèõ
ñòðóêòóð ³ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é. Äëÿ òèõ, õòî íå
çíàº, ñêàæó, Áàáèí ßð —
âåëè÷åçíà òåðèòîð³ÿ, ÿêó
äàâíî çàáóäîâàíî æèòëî-
âèìè ñïîðóäàìè, ³ íå ëè-
øå íèìè. Çîêðåìà òåëå-
öåíòð íà âóë. Ìåëüíèêîâà
òåæ íå â ïîâ³òð³ âèñèòü. À

ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ
“Áàáèí ßð” ìàº ìåæ³.
Ïðîâîêàö³ÿ ïîëÿãàëà â òî-
ìó, ùî íà òåðèòîð³¿ ìåìî-
ð³àëó í³õòî í³÷îãî ³ íå ïëà-
íóâàâ áóäóâàòè, çåìëÿ ï³ä
áóä³âíèöòâî íå â³äâîäèëà-
ñÿ. Áàãàòî ëþäåé ïðè¿æä-
æàþòü äî Êèºâà âøàíóâà-
òè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ, ³ áó-
ä³âíèöòâî ãîòåëþ íåïîäà-
ë³ê ìåæ ìåìîð³àëüíîãî
êîìïëåêñó, äå ìè âæå, äî
ðå÷³, â³äâîäèëè çåìëþ ºâ-
ðåéñüê³é îáùèí³,— àáñî-
ëþòíî ëîã³÷íà ïðîïîçèö³ÿ.
ßêùî ºâðåéñüê³é îáùèí³
ãîòåëü äëÿ ëþäåé, ùî ïðè-
¿æäæàþòü äî êîìïëåêñó, íå
ïîòð³áåí, ³ âîíà íå ï³äòðè-
ìàº öþ ïðîïîçèö³þ, í³õòî
í³÷îãî íå ïîáóäóº. Öå ðî-
çóì³þòü óñ³, òà âñå îäíî,
ïðîâîêàö³ÿ áóëà çàïóùå-
íà. Â îìàíó ââåëè ³ ºâðåé-
ñüêó îáùèíó, ³ ãîðîäÿí.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìåð çóñòð³-
âñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè îá-
ùèíè, êîíôë³êò áóëî âè-
÷åðïàíî. Òàêîæ áóëî íà-
êëàäåíî âåòî íàâ³òü íà âè-
â÷åííÿ ³ îáãîâîðåííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ. Âïåâíåíèé,
ìèíå ÷àñ ³ äî öüîãî ïèòàí-
íÿ ùå ïîâåðíóòüñÿ. Ìåìî-
ð³àëüíèé êîìïëåêñ ïîòðå-
áóº ìóçåéíèõ ïëîù, à áó-
äóâàòè íàâêîëî êîìïëåêñó
æèòëîâ³ áóäèíêè àáî ðîç-
âàæàëüí³ çàêëàäè í³õòî íå
çáèðàºòüñÿ.

— À íàâ³ùî íàì âçàãàë³
ñò³ëüêè ãîòåë³â? ªâðî-2012
ïðîéäå, ³ ùî ìè ç óñ³ì öèì
ðîáèòèìåìî? Ìîæå íå ïî-
òð³áíî ì³ñòó ¿õ ñò³ëüêè,
ñê³ëüêè ïëàíóºòüñÿ?

— Íåïðÿì³ ïðèáóòêè
ì³ñòà â³ä ãîòåë³â ïåðåâèùó-
þòü áåçïîñåðåäí³ â ðàçè.
Òîìó áóäü-ÿêå ì³ñòî çàö³-
êàâëåíå â òîìó, ùîá ãîòå-
ë³â áóëî áàãàòî. Öå íå ëè-
øå ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ çàëó÷åí-
íÿ äî ñòîëèö³ òóðèñò³â ³ á³ç-
íåñìåí³â. Öå ³ çàãàëüí³ ³í-
òåðåñè â îáëàøòóâàíí³ ³
ï³äòðèìö³ íà âèñîêîìó ð³â-
í³ òåðèòîð³é, ÿê³ ïðèëÿãà-
þòü äî ãîòåë³â. ×èì êðàùå
“ñóñ³äñòâî” ³ ëàíäøàôò ãî-
òåëüíîãî êîìïëåêñó, òèì
äîðîæ÷å êîøòóþòü íîìåðè.
Òóò ñï³âïàäàþòü ³íòåðåñè
ì³ñòà ³ ïðåäñòàâíèê³â ãî-
òåëüíîãî á³çíåñó. Òàê³ òå-
ðèòîð³¿ çàâæäè îõîðîíÿþ-
òüñÿ, ï³äòðèìóþòüñÿ â ÷èñ-

òîò³, ãàðíî åñòåòè÷íî
îôîðìëåí³. Áóäü-ÿêèé ãî-
òåëü á³ëÿ ïàðêîâî¿ çîíè —
öå ãàðàíò³ÿ òîãî, ùî ³ â
ïàðêó áóäå ïîðÿäîê. ² ëþ-
äè öå ðîçóì³þòü. Ïîäèâ³-
òüñÿ, íàïðèêëàä, ó Ð³âíî-
ìó: ì³ñöåâà âëàäà äîïîìà-
ãàº ëþäÿì, ãîòîâèì â³äêðè-
òè íåâåëè÷ê³ ïðèâàòí³ ãîòå-
ë³, ñóïåðâèã³äíèìè êðåäè-
òàìè íà êîìóíàëüíå îá-
ëàøòóâàííÿ. Äëÿ Êèºâà áó-
ä³âíèöòâî ãîòåë³â — öå
ñòðàòåã³÷íèé ïðîåêò. Â³í
çäàòíèé íàäàòè ðîçâèòêó
ì³ñòà äðóãå äèõàííÿ, ïåðå-
òâîðèòè Êè¿â íà òóðèñòè÷-
íó ïåðëèíó ªâðîïè. Íå
çíàþ æîäíîãî ì³ñòà, ÿêå á
ïîñòðàæäàëî â³ä íàäëèøêó
ãîòåë³â.

— À îò æóðíàë³ñòè òâåð-
äèëè, ùî âñ³ ãîòåë³ ïëàíóº-
òüñÿ ðîçì³ñòèòè â ïàðêîâèõ
çåëåíèõ çîíàõ, çîêðåìà íà
Æóêîâîìó îñòðîâ³. Õ³áà öå

ïðàâèëüíî? ßê óçàãàë³ ãî-
òóþòü òàê³ ïðîïîçèö³¿?

— Í³õòî íå çáèðàºòüñÿ ³
íå ïðîïîíóº áóäóâàòè ãîòå-
ë³ çà ðàõóíîê çíèùåííÿ çå-
ëåíèõ ³ ïàðêîâèõ çîí. Òàêà
³íôîðìàö³ÿ — öå òåæ ïðî-
âîêàö³ÿ. Äî ðå÷³, à äå âè
ïðîïîíóºòå áóäóâàòè ãîòå-
ë³? Ó æèòëîâèõ ì³êðîðàéî-
íàõ? Àáî ïîáëèçó çàâîä³â?
Òàê³ ãîòåë³ íå ö³êàâëÿòü òó-
ðèñò³â çà æîäí³ ãðîø³. ²ñ-
íóþòü çàãàëüíîïðèéíÿò³
íîðìè, ÿê³ ó âñ³õ êðà¿íàõ
ñâ³òó â³äíîñÿòü ãîòåëüí³
êîìïëåêñè äî îá’ºêò³â ðåê-
ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Òîìó áóä³âíèöòâî ãîòåë³â
ïîáëèçó çåëåíèõ çîí — öå
ïðàâèëüíî ³ ïåðñïåêòèâíî.
Ðîçðîáëÿëèñÿ ïðîïîçèö³¿
ùîäî ðîçì³ùåííÿ ãîòåë³â ó
Êèºâ³ ï³ñëÿ äåòàëüíîãî âè-
â÷åííÿ ïèòàííÿ. Çîêðåìà,
ïðîïîíóþ÷è ñõåìó, ôàõ³âö³
îçíàéîìèëèñÿ ç ðîçì³ùåí-
íÿì ãîòåë³â â ºâðîïåéñüêèõ
ñòîëèöÿõ ³ òóðèñòè÷íèõ
öåíòðàõ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ.
Â³çüì³òü, íàïðèêëàä, ßïî-
í³þ. Çåìë³ íåìàº. Ì³æíà-
ðîäíèé àåðîïîðò ðîçòàøî-
âàíî íà øòó÷íîìó (íàìèòî-
ìó) îñòðîâ³, à äëÿ ãîòåëüíî-
ãî êîìïëåêñó, ÿêèé ñòàâ
öåíòðîì ïðîâåäåííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ êîíôåðåíö³é ³ çó-
ñòð³÷åé ó÷åíèõ, á³çíåñìåí³â,
ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâà, â³ääàíî
ïàðêîâó çîíó â ì³ñò³ Ê³îòî
ç â³êîâèìè äåðåâàìè. ßê
ÿïîíö³ óì³þòü çàðîáëÿòè
ãðîø³, ö³íóâàòè ÷àñ ³ ðåñóð-
ñè, íå ìåí³ âàì ðîçïîâ³äà-
òè. Ìîæó ò³ëüêè êîíñòàòó-
âàòè, ùî âîíè öå âì³þòü, à
ìè, íà æàëü, ùå íå íàâ÷è-
ëèñÿ. Â³çüì³òü òîé ñàìèé
Æóê³â îñòð³â. ß íåîäíîðà-
çîâî ïðîïîíóâàâ æóðíàë³ñ-
òàì ïî¿õàòè ³ ïîçí³ìàòè öåé
îñòð³â, áàçè â³äïî÷èíêó,
ÿêèõ òàì áàãàòî. Âè çíàºòå,
ÿê³ ö³ áàçè â³äïî÷èíêó?

Ñê³ëüêè ¿ì ðîê³â? Âîíè íå
ìàþòü ñó÷àñíî¿ åêîëîãîáåç-
ïå÷íî¿ êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ³ äàâíî âòðàòèëè
ñâîþ ïðèâàáëèâ³ñòü. Ëþäè
òàì ñïðàâä³ â³äïî÷èâàþòü,
ïðîòå ÿê³ñòü öüîãî â³äïî-
÷èíêó ³ íàñë³äêè òàêîãî âè-
êîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ îñòðî-
âà êàòàñòðîô³÷í³. Ç´âàëòî-
âàíà ïðèðîäà, âèñîêèé ð³-
âåíü çëî÷èííîñò³, íèçüêà
ÿê³ñòü ïîñëóã, ùî íàäàþòü-
ñÿ. Òà çà áóäü-ÿêî¿ ñïðîáè
ï³ä³éòè äî âèð³øåííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ â ÇÌ² ï³äí³ìàº-
òüñÿ ñòðàøåííèé ãàëàñ. Ó
ðåçóëüòàò³, òåìà Æóêîâîãî
îñòðîâà ³ñíóº, ïðîòå â ÇÌ²
¿¿ íåìàº. ª òåìà — êîìó äà-
ëè, à êîìó íå äàëè ïîñòà-
âèòè “ðîçëèâàéêó”, ³ êðà-
ùå, ùîá í³êîìó íå äàâàëè.
Í³õòî íå ïîêàçóº âòîìëåíó
ïðèðîäó, ãîðè ñì³òòÿ, íå
ïóáë³êóº êðèì³íàëüíó ñòà-
òèñòèêó. ×îìó? Íåö³êàâî?
Äëÿ ìåíå òåìà Æóêîâîãî
îñòðîâà — öå êîíñòðóêòèâ-
íà ðîçìîâà ïðî òå, ÿê éîãî
çðîáèòè îàçîþ ñòîëèö³, à íå
íåñàíêö³îíîâàíèì çâàëè-
ùåì. Äëÿ æóðíàë³ñò³â æå òå-
ìîþ ïîêè çàëèøàºòüñÿ ïè-
òàííÿ — ÷îìó öå ðîáèòèìå
íå òàêà-òî á³çíåñ-ñòðóêòó-
ðà, à ÿêàñü ³íøà. ßê íàñë³-
äîê, æîäíà ñòðóêòóðà í³÷î-
ãî íå ðîáèòü, à òåìè ðîç-
âèòêó ì³ñòà (òà é êðà¿íè
òåæ) ï³äì³íÿþòüñÿ ñêàí-
äàëüíèìè ïðîâîêàö³ÿìè. ²
ð³÷ íå â ò³ì, ïîìåðëà ÷è íå
ïîìåðëà òåìà ðîçì³ùåííÿ
ãîòåë³â ó ñòîëèö³. À â ò³ì,
ùî ó ïðîâîêàö³é æèòòÿ êî-
ðîòêå. Òîìó, ïîêè ÇÌ² áó-
äóòü çàéìàòèñÿ ïîøóêàìè
³ñòîð³é ïðî òå, ÿêà ïîãàíà
âëàäà, ñïðàâæí³ òåìè çàëè-
øàòèìóòüñÿ ïîçà óâàãîþ ñó-
ñï³ëüñòâà

Розмовляла
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

Напри інці вересня в ЗМІ і на ТБ ба ато а-
лас здійнялося нав оло рішення Київради,
я им б ло затверджено нов схем розмі-
щення отелів столиці до 2020 ро . Інфор-
мація подавалась я с андальна, та не мин -
ло і двох тижнів, я про неї всі заб ли. Вже
ніхто нічим не об рюється, а ці авість зійшла
нанівець. Про те, чом та відб вається, ми
вирішили розпитати в Оле сія Євлаха — де-
п тата Київради, я ий з 2006 ро очолює
земельн омісію.

Äî ì³ë³ö³¿ çàâ³òàëî
“Ïîñîëüñòâî Áîæå”
Â³ðóþ÷³ âèìàãàþòü ïðèïèíèòè 
ïåðåñë³äóâàííÿ ïàñòîðà Ñàíäåÿ Àäåëàäæ³
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Міністерство вн трішніх
справ У раїни пі ет вали більше
тисячі парафіян цер ви “Посоль-
ство Боже” Сандея Аделаджі та
прихильни ів пастора. А цію ор-
аніз вала Д ховна рада “По-
сольства Божо о” та низ а ро-
мадсь их ор анізацій, зо рема
р хи проти нар оманії та нар о-
залежності.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ñï³âãîëîâà ðó-
õó “Òâîðö³ ³ñòîð³¿” Àðìåí Ìîâñåñÿí, ïåð-
øèé ì³òèíã, ùî ç³áðàâ ïðèáëèçíî 2000
îñ³á, â³äáóâñÿ ùå 14 æîâòíÿ ï³ä ñò³íàìè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü
ó÷îðà ïàðàô³ÿíè ³ ÷ëåíè ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é ï³êåòóâàëè íå ëèøå ÌÂÑ, à é
ïîñîëüñòâà íàéá³ëüøèõ äåðæàâ òà ÎÎÍ.
Ó÷àñíèêè àêö³¿ ç³áðàëèñÿ, àáè ïðèâñåëþä-
íî çàÿâèòè ïðî ñâîþ ïîçèö³þ. À íåçâè÷àé-
íèé ôîðìàò çàõîäó ìàâ íà ìåò³ ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè â³äâåðò³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü ÷ëåí³â

öåðêâè “Ïîñîëüñòâî Áîæå” ïî³íôîðìóâà-
òè ãðîìàäñüê³ñòü ³ ÇÌ² ïðî ñèòóàö³þ, ùî
ñêëàëàñÿ íàâêîëî ñòàðøîãî ïàñòîðà Ñàí-
äåÿ Àäåëàäæ³.

ßê ïîÿñíèëè ï³êåòóâàëüíèêè, áåçïîñå-
ðåäí³ì ïîøòîâõîì äî ïî÷àòêó àêòèâíèõ
àêö³é ñòàâ òîé ôàêò, ùî ðîçãëÿä ïîçîâó
ïðî ïðèïèíåííÿ áåçðåçóëüòàòíîãî ñë³ä-
ñòâà, ç ÿêèì çâåðíóâñÿ äî Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéñóäó ñòîëèö³ àäâîêàò Ñàíäåÿ Àäåëà-
äæ³, âæå âï’ÿòå ïåðåíîñèòüñÿ ÷åðåç òå, ùî
ñë³ä÷³ ì³ë³ö³¿ íå ãîòîâ³ íàäàòè â³äïîâ³äí³
ìàòåð³àëè äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³.

“Ôàêòè÷íî ïîíàä ð³ê òðèâàº åëåìåíòàð-
íå öüêóâàííÿ íàé÷èñåëüí³øî¿ â ªâðîï³ àê-
òèâíî ä³þ÷î¿ öåðêâè øëÿõîì òðèâàëî¿ äèñ-
êðåäèòàö³¿ ñòàðøîãî ïàñòîðà, çâèíóâà÷å-
íîãî í³áèòî ó øàõðàéñüêèõ ä³ÿõ. Íàñïðàâ-
ä³, ìè áà÷èìî, ìåòà ñë³äñòâà íå ç’ÿñóâàòè
³ñòèíó, à çàñóäèòè ïàñòîðà çà áóäü-ÿêó ö³-
íó àáî ðîçòÿãíóòè ñë³äñòâî íà ìàêñèìàëü-
íî äîâøèé òåðì³í. Ñë³äñòâî âåäåòüñÿ,
ì’ÿêî êàæó÷è, íå÷åñíî. Ëþäåé, ÿêèõ âè-
êëèêàþòü ó ö³é ñïðàâ³ ÿê ñâ³äê³â, áóêâàëü-
íî ïðèìóøóþòü ïèñàòè çâèíóâà÷åííÿ íà
ñòàðøîãî ïàñòîðà, ³íàêøå, ìîâëÿâ, íå âè-
äàäóòü äîâ³äêó ïðî ñòàòóñ ïîñòðàæäàëî¿
ñòîðîíè âíàñë³äîê ðîçâàëó ô³íàíñîâî¿

ñòðóêòóðè “Ê³íãñ êåï³òàë”,— çàÿâèâ Àðìåí
Ìîâñåñÿí.

²íøèé ñï³âîðãàí³çàòîð àêö³¿, îäèí ³ç ë³-
äåð³â ðóõó ïî áîðîòüá³ ç íàðêîòèêàìè, Ðî-
ìàí Òðîõ³í ïîÿñíèâ, ùî ââàæàº ãðîìàä-
ñüêèé òèñê íà ÌÂÑ åôåêòèâíèì. Â³í íà-
ãàäàâ, ùî ëèøå òàê ñâîãî ÷àñó áóëî çíÿòî
îáâèíóâà÷åííÿ ó õóë³ãàíñüêèõ ä³ÿõ ³ç àê-

òèâ³ñò³â, ÿê³ òîð³ê ðîçãðîìèëè àïòå÷íèé
ê³îñê ó Êèºâ³, äå áåç ë³öåíç³¿ ïðèòîðãîâó-
âàëè íàðêîòè÷íèìè ðå÷îâèíàìè.

Ó÷àñíèêè â÷îðàøíüîãî ï³êåòóâàííÿ
âïåâíåí³, ùî ¿õíÿ àêòèâí³ñòü çìîæå çóïè-
íèòè ïåðåñë³äóâàííÿ ïàñòîðà ç áîêó ïðà-
âîîõîðîíö³â, ÿêå âîíè ââàæàþòü íåñïðà-
âåäëèâèì
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²íäèâ³äóàëüí³ êîòëè ó âèñîòêàõ
çàãðîæóþòü ñóñ³äàì
Íàéêðàùå òåïëîçáåðåæåííÿ — åëåêòðè÷íà ï³äëîãà

Найдешевше
теплитись
поролоном
та металопласти ом

Ç íàñòàííÿì õîëîäíî¿ ïîðè ðî-
êó âñå á³ëüøå é á³ëüøå êèÿí çà-
ìèñëþþòüñÿ, ÿê çáåðåãòè òåïëî â
îñåë³. Îñîáëèâî öå àêòóàëüíî, êî-
ëè åíåðãîíîñ³¿ ùîðîêó äîðîæ÷à-
þòü, ïëàòèòè çà ïîñëóãè äîâî-
äèòüñÿ ÷èìàëî, à ì³æ òèì áàòà-
ðå¿ â êâàðòèð³ ïîäåêóäè ëåäü òåï-
ë³.

Òåìà çàïðîâàäæåííÿ òåïëîçáå-
ð³ãàþ÷èõ ìàòåð³àë³â òà òåõíîëîã³é
ñòàº àêòóàëüí³øîþ. Ñåðåä íàéïî-
øèðåí³øèõ òà íàéïîïóëÿðí³øèõ
îñòàíí³ì ÷àñîì º ìåòàëîïëàñòè-
êîâ³ â³êíà é òàê çâàí³ áðîíüîâà-
í³ äâåð³.

Çà ñâ³ä÷åííÿì ôàõ³âö³â-áóä³-
âåëüíèê³â, çíà÷íî çìåíøèòè âè-
òðàòè ³ çàîùàäèòè ìîæíà ò³ëüêè
çì³íèâøè êîíñòðóêö³þ ñò³í. Ùå
ç ë³òà íà ôàñàäàõ áàãàòüîõ âèñî-
òîê, ðîçòàøîâàíèõ ó ñïàëüíîìó
ðàéîí³ Êèºâà Òðîºùèí³, ïðîìèñ-
ëîâ³ àëüï³í³ñòè “óòåïëþâàëè” ñò³-
íè æèòëîâèõ áóäèíê³â. ²ç ìàòåð³-
àë³â äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ï³íîïëàñò, âîëîêíî.

Òåïëîçàõèñí³ âëàñòèâîñò³ áóä³-
âåëü áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü é â³ä
òîâùèíè òà êîåô³ö³ºíòà òåïëî-
ïðîâ³äíîñò³ ìàòåð³àëó, ç ÿêîãî âî-
íè ïîáóäîâàí³. ßêùî ñò³íà ìàº
ê³ëüêà øàð³â, íàïðèêëàä, “ñòàë³í-
êè” ³ç öåãëè, ïîò³ì óòåïëþâà÷à ³
çíîâó öåãëè, òî òåïëî çáåð³ãàºòü-
ñÿ äîáðå. Îäíîøàðîâ³ æ öåãåëüí³
àáî øëàêîáåòîíí³ ñò³íè òîâùè-
íîþ 500—650 ìì çàáåçïå÷óþòü ð³-
âåíü òåïëîçàõèñòó ïðèáëèçíî â
òðè ðàçè ìåíøå çà ïîòð³áíó.

Îêð³ì óòåïëåííÿ ñò³í, ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ çàñòîñîâóþòü é ³í-
ø³ òåïëî- é åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõ-
íîëîã³¿. Çîêðåìà, âñòàíîâëþþòü
ó êâàðòèðàõ ³íäèâ³äóàëüí³ êîòëè,
ïîòóæí³ø³ îïàëþâàëüí³ áàòàðå¿,
ìîíòóþòü ï³äëîãó ç ï³ä³ãð³âîì
àáî íàâ³òü ñîíÿ÷í³ áàòàðå¿. Òèì
÷àñîì âñå ð³äøå ðîçâ’ÿçóþòü

ïðîáëåìó åëåêòðîîá³ãð³âà÷àìè.
Âîíè íå ò³ëüêè âèñóøóþòü ïî-
â³òðÿ, à é çàáèðàþòü âåëè÷åçíó
ê³ëüê³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿, ùî îä-
ðàçó ïîçíà÷èòüñÿ íà ñ³ìåéíîìó
áþäæåò³. Äî òîãî æ íå ðÿòóþòü
â³ä ïðîòÿã³â. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
íå âñ³ ç ïåðåðàõîâàíèõ çàñîá³â º
êîðèñíèìè òà êîìôîðòíèìè.
²íîä³ íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ
îá³ãð³âà÷³â ïðèçâîäèòü ÿêùî íå
äî á³äè, òî äî ñâàðêè ì³æ ñóñ³äà-
ìè òî÷íî.

Індивід альні отли
є небезпечними
в ба атоповерхів ах

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ
Îëåêñ³é Äåìèäîâ, çàñòîñóâàííÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ îïàëþâàëüíèõ
êîòë³â ó êâàðòèðàõ, çâ³ñíî, âèð³-
øóº ïèòàííÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ
âëàñíèêó, à ç ³íøîãî — çàâäàº
øêîäè ³íøèì ìåøêàíöÿì.

“Âàðòî ðîçóì³òè, ùî âëàñíèê
êâàðòèðè îòðèìóº òåïëî ³ â³ä ñó-
ñ³ä³â, ÿê³ ìåøêàþòü çíèçó, çáîêó,
âíèçó ³ âãîð³,— ïîÿñíþº â³í.— ²
êîëè ïîìåøêàííÿ â³äêëþ÷àþòü
â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ,
òåïëî íàäõîäèòü, àëå çà íüîãî
ïëàòÿòü óæå ñóñ³äè”.

Ïàí Äåìèäîâ çàïåâíÿº, ùî çà-
áîðîíà íà êîòëè ó âèñîòêàõ — íå
çàáàãàíêà. Ïåðåáóäîâà âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ ïðèçâî-
äèòü äî ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³÷íèõ
ïîêàçíèê³â, çá³ëüøåííÿ øê³äëè-
âèõ âèêèä³â ó íàâêîëèøíº ñåðå-
äîâèùå. ßêùî íà êîòåëüíÿõ,
ÒÅÖ ö³ ïðîäóêòè çãîðÿííÿ ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ïåðåâàæíî çà ì³ñòîì, òî
ç ³íäèâ³äóàëüíèõ êîòë³â — “íà
áàëêîí ñóñ³äó”. Äî òîãî æ çá³ëü-
øåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà çàñòàð³-
ë³ ìåðåæ³ ìîæå ñïðîâîêóâàòè àâà-
ð³éíó ñèòóàö³þ. Íàïðèêëàä, òàêà
ñèòóàö³ÿ çàãðîæóº ïîäîëÿíàì.
Òàì — îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ ó ñòî-
ëèö³ æèòëîâèé ôîíä, âîäíî÷àñ
îõî÷èõ óñòàíîâèòè â îñåëÿõ ãàçî-
â³ êîòëè — ÷èìàëî.

“Íàéã³ðøå òå, ùî êîòëè ìîí-
òóþòü ïåðåâàæíî áåç íàëåæíî
îôîðìëåíî¿ ïðîåêòíî-òåõí³÷íî¿
äîêóìåíòàö³¿. Êèÿíè ÷îìóñü íå
ðîçóì³þòü, ùî â îäèí ìîìåíò óñ³
ö³ íåëåãàëüí³ ïðèñòðî¿ ìîæóòü
ïðîñòî çëåò³òè â ïîâ³òðÿ, áî öå —
ãàç,— ç³òõàº çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Êî-
ðîëþê.

Âîäíî÷àñ ÷èíîâíèê äîäàº, ùî
êîòëè âñòàíîâèòè ìîæíà. Çà óìî-
âè, ÿêùî áóäå ðîçðîáëåíî ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ
òà îòðèìàíî çãîäó ðåøòè ìåø-
êàíö³â. Àäæå â áóäèíêó ìàº áóòè
çä³éñíåíî ïåðåîáëàäíàííÿ ö³ëèõ
ñèñòåì.

Çãîäí³ ç ïîä³ëüñüêèìè ÷èíîâ-
íèêàìè é ôàõ³âö³, êîòð³ ïåðåé-
ìàþòüñÿ îáñëóãîâóâàííÿì òà íà-
ãëÿäîì çà öèì îáëàäíàííÿì. Íà-
÷àëüíèê äèðåêö³¿ åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ÊÏ “Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” ªâãåí Êðàâ-
÷åíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî ìîíòóâàííÿ ãàçîâèõ êîòë³â
äëÿ îá³ãð³âó â ñòàðîìó æèòëîâî-
ìó ôîíä³ ñòâîðþº ëèøå íåãàòèâ.

“Íàñàìïåðåä ÷åðåç ñòàð³, ìà-
ëîïîòóæí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³,—

ââàæàº â³í.— Çäåá³ëüøîãî âîíè
ðîçðàõîâàí³ íà ñòàðå íàâàíòàæåí-
íÿ, ïðèçíà÷åíå äëÿ òåëåâ³çîð³â,
åëåêòðîëàìï. Àëå íå äëÿ åëåêòðî-
êîòë³â, ï³äëîã ³ç ï³ä³ãð³âîì”.

Ïàí Êðàâ÷åíêî äîäàâ, ùî êî-
ëè ïðîåêòóâàëè õðóùîâêè òà äå-
â’ÿòèïîâåðõ³âêè, íå áóëî ïåðåä-
áà÷åíî äëÿ íèõ âñòàíîâëåííÿ òà-
êèõ ïðèëàä³â. Àäæå âåíòèëÿö³é-
í³ êàíàëè ïåðåäáà÷åíî â òàêèõ
áóäèíêàõ ëèøå íà â³äâåäåííÿ
âåíòèëÿö³¿ ç âàííî¿, òóàëåòíî¿
ê³ìíàòè òà êóõí³. Îòâîð³â íå âè-
ñòà÷àº, ùîá âèâîäèòè ïðîäóêòè
çãîðÿííÿ ãàçó.

Îäíàê ïàí Êðàâ÷åíêî çàçíà÷àº,
ùî ïîòóæí³ åëåêòðîïðèñòðî¿
ìîæíà âñòàíîâëþâàòè, ÿêùî  â³ä-
ïîâ³äíó íàïðóãó âèòðèìàº åëåê-
òðîîáëàäíàííÿ áóäèíêó. Òîáòî
çìîíòîâàíî â³äïîâ³äíî¿ ïîòóæíî-
ñò³ åëåêòðîùèòîâ³, çðîáëåíî ïå-
ðåòÿæêó ñòîÿê³â áóäèíêó åëåêòðî-
ìåðåæ. Òàêå íèí³ ìîæíà ïîáà÷è-
òè ëèøå â ñó÷àñíèõ âèñîòêàõ.

Альтернатива —
в теплих підло ах

Çìåíøèòè âèòðàòè òåïëà ó ñó-
÷àñíèõ êâàðòèðàõ ìîæíà çà ðàõó-
íîê òåïëî¿ ï³äëîãè. Ïðè ïðàâèëü-
íîìó âñòàíîâëåíí³ íà íåâåëèê³é
òåìïåðàòóð³ ïðîãð³âàºòüñÿ âñå
ïðèì³ùåííÿ, òîìó áàòàðå¿ ìîæóòü
ïîñòà÷àòè ì³í³ìóì òåïëà. Ïîïó-
ëÿðíó íîâèíêó îñîáëèâî ïîëþá-
ëÿþòü ìîëîä³ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè. Ìà-
ëþêè ñê³ëüêè çàâãîäíî ìîæóòü
ïîâçàòè ïî ï³äëîç³ áåç çàãðîçè çà-
õâîð³òè. Òåõíîëîã³é âñòàíîâëåí-
íÿ òàêîãî îáëàäíàííÿ íèí³ º áà-
ãàòî. Íàéðîçïîâñþäæåí³ø³ åëå-
ìåíòè íà åëåêòðèö³ îá³éäóòüñÿ â³ä
78 ãðí çà êâàäðàòíèé ìåòð.

“Àëå âñ³ òåõí³÷í³ ð³øåííÿ ïî-
âèíí³ áóòè ïîãîäæåí³ ç âëàñíè-

êîì áóä³âë³,— çàñòåð³ãàº ïàí Äå-
ìèäîâ.— Áî öå äîäàòêîâå íàâàí-
òàæåííÿ íà åëåêòðîìåðåæó. Öå
îêðåìå ïèòàííÿ ³ ùîäî îïàëåí-
íÿ, áî ïîòð³áíî ùîñü âèìèêàòè,
à ùîñü âìèêàòè”.

Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèêà, ï³ä ÷àñ
ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ óìîâ äëÿ
âëàñíèêà ìàþòü áóòè ðîçâ’ÿçà-
íèìè, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì, óñ³ ïðîáëåìè, ùî âè-
íèêàþòü ó áàãàòîêâàðòèðí³é áó-
ä³âë³.

“ßêùî êèÿíè ìîíòóþòü òåïë³
ï³äëîãè, òî îáëàäíàííÿ îáîâ’ÿç-
êîâî ìàº áóòè ç ë³÷èëüíèêàìè,—
çàóâàæèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³í-
íÿ.— ×àñòî ë³÷èëüíèêè, ùî º,
íå ðîçðàõîâàí³ íà òàêå íàâàíòà-
æåííÿ, òîìó ¿õ ïîòð³áíî çàì³íþ-
âàòè”.

Старі нові тарифи
Íàéäåøåâøèé ñïîñ³á ïåðåæè-

òè çèìó â òåïë³, ÿê ïîðàõóâàâ
“Õðåùàòèê”, — öå äîáðå óòåï-
ëèòè ñâîþ êâàðòèðó òà ñïðàâíî
ïëàòèòè çà òåïë³ áàòàðå¿. Ïîïðè
äåÿê³ íàð³êàííÿ, íà ñüîãîäí³ ñòî-
ëèöÿ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
ï³äãîòóâàëàñÿ êðàùå áàãàòüîõ ³í-
øèõ ì³ñò Óêðà¿íè. À çàâäÿêè âäà-
ëèì ïåðåìîâèíàì ì³æ ìåðîì
ì³ñòà Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì òà
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Þë³ºþ Òèìî-
øåíêî êèÿíàì òåïëî â êâàðòè-
ðàõ îáõîäèòüñÿ íàéäåøåâøå. Òà
é ïîäàºòüñÿ âîíî ñòàá³ëüíî. Çà
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè, äî 1-ãî
÷åðâíÿ ñèòóàö³ÿ íå çì³íèòüñÿ.
“Õî÷ó ùå ðàç íàãîëîñèòè, ùî
ñòîëè÷í³ òàðèôè íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàâ³òü ï³ñëÿ
¿õ ï³äâèùåííÿ, çàëèøàëèñÿ ³ çà-
ëèøàþòüñÿ íàéíèæ÷èìè â Óêðà-
¿í³. Óòðèìóâàòè ¿õ íà òîìó ñàìî-
ìó ð³âí³ — ìîÿ ïðèíöèïîâà ïî-
çèö³ÿ”,— çàïåâíÿº ìåð

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Напередодні опалювально о сезон та с ворої зими
чимало иян замислюються, я збере ти тепло в вар-
тирах. Столичні меш анці а тивно взялися за пов ва-
ти різноманітні теплювачі, від поролонових стрічо ,
металопласти ових ві он до еле трообі рівачів та азо-
вих отлів. При цьом а т альним залишається питан-
ня, я можна заощадити ошти, сплач ючи за недеше-
вий аз та еле троенер ію. Що саме ви ористов ють
ияни взим для теплення осель, я і прилади для
обі рів найнебезпечніші ви ористанні, з'ясов вали
ж рналісти "Хрещати а".

Çàêðèò³ áàòàðå¿ âòðà÷àþòü ï’ÿòó ÷àñòèíó òåïëà
1. Я що ві на дерев’яні, а та і найчастіше проп с ають 25 % тепла, за лейте їх поролоновими см ж ами

або монтажною піною. Поролонові теплювачі ошт ють від 3 до 6 рн за п’ять по онних метрів. Гермети и
на лейовій і силі оновій основі врят ють, я що щілини в рамах не більше 5 мм. Їх вартість — від 8 до 20 рн
за тюби .
2. Я що вас холодна підло а (залізобетонні пере риття, на я і по ладено ліноле м), то на зим не зайве
теплити її илимом. Найліпше з нат ральної вовни, особливо верблюжої. Чим ц п іший илим, тим б де теп-
ліше. Най ірше збері ають тепло синтетичні илими.
3. Між батареєю і стіною можна вмістити захисний е ран із металевої фоль и. Вона відбиватиме тепло і на-

правлятиме йо о в імнат . Розмір та о о тепловідбивача має б ти трохи більшим за розмір батареї, а між
ними повинен залишатися зазор не менше трьох сантиметрів.
4. Ні в я ом разі не заставляйте опалювальні пристрої. Дов і щільні штори і меблі перед батареєю по ли-

нають до 20 % тепла.

ППООРРААДДИИ  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Тепла підло а вартирах не лише збері ає тепло, а й обері ає дітей від хвороб



Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Випуск №234 (667)
вівторок, 20 жовтня
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
закінченого реконструкцією об’єкта 

комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 857/857 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінчений реконструкцією об’єкт ко"
мунального призначення — “Реконструкція вул. Миколи Грін"
ченка на ділянці від вул. Протасів Яр до вул. Кіровоградської
та будівництво автодороги на ділянці від вул. Кіровоград"
ської до магістралі безперервного руху по вул. Саперно"
Слобідській” (акт державної приймальної комісії, затвердже"
ний розпорядженням Київської міської державної адміністра"
ції від 23.03.05 № 412), згідно з переліком, зазначеним у
додатку 1 до цього рішення.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власно"
сті міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Закріпити за комунальними підприємствами на пра"
ві господарського відання закінчені реконструкцією об’єкти

комунального призначення згідно з переліком, зазначеним
у додатку 2 до цього рішення.

2.2. Передати у володіння та користування підприєм"
ствам для подальшого утримання та експлуатації закінчені
реконструкцією об’єкти комунального призначення згідно з
переліком, зазначеним у додатку 3 до цього рішення, на
умовах, визначених відповідними угодами.

2.3. Передачу майна ВАТ “Укртелеком”, зазначеного у
додатку 3, здійснити після підписання угоди про володіння
та користування майном територіальної громади міста Ки"
єва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” 
договору оренди земельної ділянки для реконструкції

гуртожитку під житловий будинок 
з поквартирним заселенням на бульв. Кольцова, 24@а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 875/875 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист$звернення комунально$
го підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛО$
ФОНД” від 15.01.2008 № 044/24$222 та від 07.08.2008 № 044/24$5240, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину 
Тхаржевському Олегу Вікторовичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 15@в 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1001/1001 від 25 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 громадянину Тхаржевському Олегу Вікто"
ровичу для будівництва та обслуговування житлового бу"
динку, господарських будівель та споруд на вул. Михайла
Чалого, 15"в у Святошинському районі м. Києва.

2. Віднести частину лісових земель площею 0,10 га у
кварталі № 117 виділу 1 Київського лісництва комунально"
го підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”
до земель запасу житлової та громадської забудови з ви"
ключенням їх з категорії земель лісового фонду (лист"зго"
да Київського обласного управління лісового господарства
від 03.09.2007 № 01"04/798).

3. Передати громадянину Тхаржевському Олегу Вікторо"
вичу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приват"
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц"
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд на вул. Михайла Чалого, 15"в у Свято"
шинському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

4. Громадянину Тхаржевському Олегу Вікторовичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. 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.

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

4.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен"
ня Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бю"
джет 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).

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування та архітектури від 16.05.2005
№ 19"3851, ВАТ “Київпроект” від 13.04.2005 № 777, Київ"
ської міської санепідстанції від 18.04.2005 № 2673, управ"
ління охорони навколишнього природного середовища від
18.03.2005 № 071/04"4"19/1213, Київського комунального
об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста “Київзеленбуд” від 18.04.2007 № 787, Го"
ловного управління земельних ресурсів від 26.09.2007 № 05"
1448.

4.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 14.06.2007 № 100) та ін"
ші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.

4.7. 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 власності на земельну ділянку.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Поновити на 3 роки з 18.05.2007 договір оренди зе"
мельної ділянки площею 0,4418 га від 17.05.2005 № 75"6"
00201, укладений між Київською міською радою та комуналь"
ним підприємством з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” на під"
ставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 742/2152
“Про передачу комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення
“СПЕЦЖИТЛОФОНД” земельної ділянки для реконструкції гур"
тожитку під житловий будинок з поквартирним заселенням на
бульв. Кольцова, 24"а у Святошинському районі м. Києва”.

2. Комунальному підприємству з утримання та експлуата"

ції житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТ"
ЛОФОНД” у місячний термін звернутися до Головного управ"
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) із кло"
потанням щодо організації робіт по внесенню змін до дого"
вору оренди земельної ділянки від 17.05.2005 № 75"6"00201.

3. 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 акціонерному 
товариству “РОСИЧІ” 

земельної ділянки для реконструкції кварталу 
старої забудови на вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32

(квартал) у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 871/871 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 141 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 акціонерному товариству “РОСИЧІ” для ре"
конструкції кварталу старої забудови на вул. Авіаконструк"
тора Антонова, 2/32 (квартал) у Солом’янському районі 
м. Києва.

2. Надати акціонерному товариству “РОСИЧІ”, за умови
виконання пункту 3 цього рішення, у короткострокову орен"
ду на 5 років земельну ділянку площею 6,05 га для рекон"
струкції кварталу старої забудови на вул. Авіаконструктора
Антонова, 2/32 (квартал) у Солом’янському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис"
тування.

3. Акціонерному товариству “РОСИЧІ”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. 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 виготовлення документа що посвід"
чує право користування земельною ділянкою.

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку рекон"
струкції 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).

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт попереднього обстеження від 04.06.2007
№ 162) та інші питання майнових відносин вирішити в ус"
тановленому порядку.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 11.07.2007 № 09"6841, від 26.04.2007
№ 19"4035, дочірнього підприємства “Інститут генерально"
го плану міста Києва” ВАТ “Київпроект” від 15.12.2006
№ 2940, Київської міської санепідстанції від 29.12.2006
№ 8032, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 25.04.2007 № 06"6"
25/2630, Головного управління земельних ресурсів від
19.11.2008 № 05"3859.

4. Передбачити у договорі оренди земельної ділянки, яка

передається акціонерному товариству “РОСИЧІ”, умови що"
до розірвання або внесення змін до договору оренди за іні"
ціативою орендодавця в односторонньому порядку без від"
шкодування витрат орендаря, якщо питання майнових від"
носин щодо об’єктів, розташованих на земельній ділянці, яка
передається в оренду, не будуть вирішені акціонерним то"
вариством “РОСИЧІ” в порядку, встановленому законодав"
ством.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі заходи щодо поліпшення 
фінансового стану комунального підприємства 

Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни)

Рішення Київської міської ради № 849/849 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра$
їні”, з метою створення сприятливих умов для забезпечення діяльності комунального підприємства Між$
народний аеропорт “Київ” (Жуляни), що працює в умовах регульованих тарифів, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити комунальне підприємство Міжнародний
аеропорт “Київ” (Жуляни) у 2008 році від перерахування
30 % надходжень за оренду комунального майна, що за"
кріплено за підприємством на праві господарського 
відання.

2. Кошти, отримані комунальним підприємством Між"
народний аеропорт “Київ” (Жуляни) згідно з пунктом 1

цього рішення, направити на розвиток виробничої бази.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"

стійну комісію Київради з питань транспорту та зв’язку та
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально"
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної власності м. Києва
Київського міського центру серця на вулиці

Братиславській, 5а у Деснянському районі в м. Києві
Рішення Київської міської ради № 862/862 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", у зв'язку із закінченням будівництва об'єкта "Будівництво Київського міського
центру серця на вул. Братиславській, 5а у Деснянському районі в м. Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінчений будівництвом об'єкт — Київ"
ський міський центр серця на вулиці Братиславській, 5а у
Деснянському районі в м. Києві та витрати, понесені на ре"
конструкцію діючих об'єктів Київської міської клінічної лікар"
ні швидкої медичної допомоги на вулиці Братиславській, 3 (акт
державної приймальної комісії від 26.12.07, затверджений
розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської місь"
кої державної адміністрації) від 19.02.08 № 198), згідно з пе"
реліками, зазначеними у додатках 1, 2 до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації):

2.1. Закріпити на праві господарського відання за Ки"
ївською міською клінічною лікарнею "Київський міський
центр серця" майно, зазначене у додатку 1 до цього рі"
шення.

2.2. Віднести витрати, понесені на реконструкцію діючих
об'єктів Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги, на збільшення вартості основних засобів згідно
з додатком 2 до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству "КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ"

для експлуатації та обслуговування бази по складуванню
готової гранітної продукції на вул. Дев'ятого травня, 49 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 878/878 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки відкритому акціонерному товариству "КИ"
ЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ" для експлуатації та обслуговування
бази по складуванню готової гранітної продукції на вул. 
Дев'ятого травня, 49 у Святошинському районі м. Києва.

2. Передати відкритому акціонерному товариству "КИ"
ЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ", за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у довгострокову оренду на 15 років земельну ді"
лянку загальною площею 7,28 га для експлуатації та обслу"
говування бази по складуванню готової гранітної продукції
на вул. Дев'ятого травня, 49 у Святошинському районі 
м. Києва (у зв'язку з переходом права власності на майно
(наказ управління комунального майна від 15.05.95 № 46),
свідоцтво на право власності від 24.06.2004), в тому числі:

— площею 0,24 га — за рахунок частини земель, відве"
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 20.03.72 № 426 "Про
відведення земельної ділянки Головкиївміськбуду під будів"
ництво заводу автомату по приготуванню товарного і роз"
чину в промвузлі "Микільська Борщагівка";

— площею 7,04 га — за рахунок міських земель, не на"
даних у власність чи користування.

3. Відкритому акціонерному товариству "КИЇВОПОРЯД"
КОМПЛЕКТ": 

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

3.2. 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 користування земельною ділянкою.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ"
леному порядку.

3.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен"
ня Київради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Ки"
єва на 2008 рік" (зі змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16
та від 30.10.2008 № 561/561).

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь"
кого середовища від 28.01.2004 № 19"792, головного
державного санітарного лікаря м. Києва від 19.03.2004
№ 1900, управління охорони навколишнього природно"
го середовища від 29.03.2004 № 071/04"4"19/640 та Го"
ловного управління земельних ресурсів від 26.07.2005
№ 03"15/759.

3.7. У разі необхідності проведення реконструкції чи но"
вого будівництва питання оформлення довільної та проект"
но"кошторисної документації вирішувати в порядку, визна"
ченому правилами забудови м. Києва.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Радченко Надії Тимофіївні
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у 5@му пров. Лермонтова, 23 (с. Бортничі) у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 915/915 від 18 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 внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
будівництва садибних житлових будинків та споруд на вул.
Лермонтова та перспективних вулицях — у 4"му пров. Лер"
монтова, 5"му пров. Лермонтова, 6"му пров. Лермонтова (с.
Бортничі) в Дарницькому районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер"
дженого рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а са"
ме: територію лугів та лугопарків перевести до території са"
дибної забудови в межах, визначених містобудівним обґрун"
туванням щодо внесення змін до містобудівної документації та
визначення параметрів будівництва садибних житлових будин"
ків та споруд на вул. Лермонтова та перспективних вулицях —
у 4"му пров. Лермонтова, 5"му пров. Лермонтова, 6"му пров.
Лермонтова (с. Бортничі) в Дарницькому районі м. Києва.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Радченко Надії Тимофіївні для бу"
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар"
ських будівель і споруд у 5"му пров. Лермонтова, 23 
(с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва.

4. Передати громадянці Радченко Надії Тимофіївні, за умо"
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність зе"
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслугову"
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд у
5"му пров. Лермонтова, 23 (с. Бортничі) у Дарницькому райо"
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Радченко Надії Тимофіївні:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки від"

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін"

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської

Про поновлення Головному управлінню житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) договору
короткострокової оренди земельної ділянки 

для будівництва житлового будинку 
на вул. Урицького, 18 у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 874/874 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист$звернення Головного управ$
ління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації) від 06.08.2008 № 044/24$5233, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 18 місяців з 20.12.2008 договір короткостро"
кової оренди земельної ділянки площею 0,3025 га від 28.05.2003
№ 72"6"00089, укладений між Київською міською радою та Го"
ловним управлінням житлового забезпечення виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі"
ністрації) для будівництва житлового будинку на вул. Урицько"
го, 18 у Солом'янському районі м. Києва на підставі пункту 8
рішення Київської міської ради від 28.11.2002 № 112/272 "Про
оформлення права користування земельними ділянками".

2. Головному управлінню житлового забезпечення виконав"
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав"

ної адміністрації) у місячний термін звернутися до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням що"
до організації робіт по внесенню змін до договору короткостро"
кової оренди земельної ділянки від 28.05.2003 № 72"6"00089.

3. 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

міської державної адміністрації) із клопотанням щодо винесен"
ня меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготов"
лення документа, що посвідчує право користування земель"
ною ділянкою.

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

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 15.11.2007 № 19"13226 та від 29.02.2008
№ 09"2662, дочірнього підприємства "Інститут генерально"
го плану міста Києва" від 14.08.2007 № 2523, Київської місь"
кої санепідстанції від 13.11.2007 № 9364 та від 30.01.2008
№ 791, управління охорони навколишнього природного се"
редовища від 28.12.2007 № 071/04"4"19/7554 та від

05.02.2008 № 071/04"4"22/891, Головного управління охо"
рони культурної спадщини від 14.11.2007 № 8608 та від
19.03.2008 № 1750.

5.5. Питання майнових відносин вирішувати в установле"
ному порядку.

5.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре"
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто"
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади м. Києва закінченого

будівництвом об'єкта комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 856/856 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва об'єкти комунального призначення у
зв'язку із закінченням реконструкції транспортного вузла
“Караваєві Дачі" (акт державної приймальної комісії, затвер"
джений розпорядженням Солом'янської районної у місті Ки"
єві державної адміністрації від 12.07.06 № 1184) згідно з пе"
реліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комуналь"
ними підприємствами об'єкти комунального призначення згід"
но з переліком, зазначеним у додатку 2 до цього рішення.

3. Передати у володіння та користування підприємствам
для подальшого утримання та експлуатації об'єкти кому"

нального призначення згідно з переліком, зазначеним у до"
датку 3 до цього рішення, на умовах, визначених відповід"
ними угодами.

3.1. Передачу майна ВАТ "Укртелеком", зазначеного у
додатку 3, здійснити після підписання угоди про володіння
та користування майном територіальної громади міста Ки"
єва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення відкритому акціонерному товариству
"Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій"

договору оренди земельних ділянок 
для будівництва житлового комплексу 

з об'єктами інфраструктури 
для обслуговування населення на вул. Голосіївській, 13 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 876/876 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист$звернення відкритого
акціонерного товариства "Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій" від 04.09.2008 № 55, Ки$
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 1 рік з 03.12.2008 договір оренди зе"
мельної ділянки від 02.12.2003 № 79"6"00163, укладе"
ний між Київською міською радою та відкритим акціонер"
ним товариством "Голосіївський завод стінових матері"
алів і конструкцій" для будівництва житлового комплек"
су з об'єктами інфраструктури для обслуговування на"
селення на вул. Голосіївській, 13 у Голосіївському райо"
ні м. Києва на підставі пункту 4 рішення Київської місь"
кої ради від 26.06.2003 № 549/709 "Про надання і вилу"
чення земельних ділянок та припинення права користу"
вання землею".

2. Відкритому акціонерному товариству "Голосіївський

завод стінових матеріалів і конструкцій" у місячний термін
звернутись до Головного управління земельних ресурсів ви"
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад"
міністрації) з клопотанням щодо організації робіт по вне"
сенню змін до договору оренди земельних ділянок від
02.12.2003 № 79"6"00163.

3. 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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Ë³òî â ñòðèìàíèõ 
êîëüîðàõ
Ó ñòîëèö³ äèçàéíåðè ïðåäñòàâëÿþòü 
ñâî¿ âåñíÿíî-ë³òí³ êîëåêö³¿
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У Києві триває У раїнсь ий тиждень мо-
ди, я ий дає змо зазирн ти весн -
літо майб тньо о ро . Саме оле ції на
цей сезон традиційно по аз ють жовт-
ні. Варто зазначити, що дизайнери не-
часто вдаються до занадто яс равих о-
льорів, ви ористов ючи переважно чор-
ний, білий, сірий, оричневий, відтін и
зелено о, синьо о і рожево о. Одним із
поп лярних мотивів стали віт ові орна-
менти. З одя дизайнери найчастіше
пропон ють с ні, зав жені дониз , чи
орочені брю и та речі-трансформери,

що мож ть змінюватися.

Çà òðàäèö³ºþ, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü ìîäè â³äêðè-
ëè íàéïîâàæí³ø³ äèçàéíåðè. Êîëåêö³þ âåñíà-ë³òî
2010 "Ãîðòåíç³ÿ vs Ãåðàíü" Ë³ë³ÿ Ïóñòîâ³ò ïðèñâÿòè-
ëà êâ³òêîâ³é òåìàòèö³. Êîñòþìè, óêîðî÷åí³ áðþêè òà
ñóêí³-ñîðî÷êè ç ï³äêðåñëåíîþ òàë³ºþ, ïëàù³ òà êóðò-
êè ïåðåâàæíî â á³ëèõ, ñèí³õ, öåãëÿíî-ðîæåâèõ òà ÷îð-
íèõ êîëüîðàõ óòâîðþþòü îñíîâó ãàðäåðîáà â³ä Pous-
tovit. Äëÿ ðîìàíòè÷íèõ îñ³á äèçàéíåð ïðîïîíóº ñóê-
í³ òà êîñòþìè ç ïðèíòàìè êâ³ò³â. Â³êòîð³ÿ Ãðåñü ïðè-
óðî÷èëà êîëåêö³þ äî 100-ð³÷÷ÿ Ðîñ³éñüêèõ ñåçîí³â, êî-
ëè áàëåòíà òðóïà Äÿãèëåâà ñòâîðèëà ñïðàâæí³é ôó-
ðîð ó Ïàðèæ³. Çàõîïëåííÿ åêçîòèêîþ Ñõîäó Â³êòîð³ÿ
Ãðåñü âò³ëèëà â ÿñêðàâèõ îðíàìåíòàõ, íàï³âïðîçîðèõ
òêàíèíàõ, ëåãêèõ ñèëóåòàõ ñóêîíü, ñàðàôàí³â, êîìá³-
íåçîí³â òà òóí³ê, ïîä³áíèõ äî îäÿãó ñõ³äíèõ öàðèöü.
Îëüãà Ãðîìîâà â êîëåêö³¿ Gromova Design çóïèíèëà-
ñÿ íà òåïëîìó êîðè÷íåâîìó êîëüîð³ — â³ä êîëüîðó
øàìïàíñüêîãî äî øîêîëàäíîãî. ¯¿ âáðàííþ ïðèòà-
ìàíí³ ì’ÿêèé ñèëóåò òà ïëàâí³ ë³í³¿, äðàïóâàííÿ òà
ïîë³ôóíêö³îíàëüí³ñòü — áðþêè ìîæíà íîñèòè ÿê áëó-
çó, à êîìá³íåçîí ÿê ñóêíþ. Äóæå çðó÷íî äëÿ øâèä-
êîãî òåìïó ñó÷àñíîãî ìåãàïîë³ñà. Äî ñëîâà, êîëåêö³ÿ
Îëüãè Ãðîìîâî¿ öüîãî ðîêó ïðîäàâàòèìåòüñÿ ³ â Àìå-
ðèö³, à äåñÿòèð³÷÷ÿ âëàñíîãî áðåíäó â Óêðà¿í³ â³äñâÿò-
êóþòü çàïóñêîì äðóãî¿ ë³í³¿ OLGA. Ùå îäíèì þâ³-
ëÿðîì öüîãîð³÷íîãî ìîäíîãî ñåçîíó ñòàëà Îêñàíà Êà-
ðàâàíñüêà — âîíà ïðåäñòàâèëà íà Óêðà¿íñüêîìó òèæ-
í³ ìîäè ñâîþ 20-òó êîëåêö³þ. ßê íå äèâíî, ãîëîâíà
ïðèêðàñà êîëåêö³¿ ñï³âïàëà ç ñèìâîëîì öüîãîð³÷íîãî
Òèæíÿ ìîäè — öå ñê³ôñüêà ïåêòîðàëü. Ó êîëåêö³¿
Îêñàíè Êàðàâàíñüêî¿ ïåðåâàæàº áàãàòî ñèíüîãî, æîâ-
òîãî òà ÷îðíîãî êîëüîð³â, ïðîçîðèõ òêàíèí ³ç ä³ðî÷-
êàìè, ÿê³ òàê ïîëþáëÿº äèçàéíåð. Äëÿ îäÿãó âîíà âè-
êîðèñòàëà é ö³êàâ³ òåõí³êè îáðîáêè òêàíèí, çîêðåìà
÷àñòêîâå ¿õ ñïàëþâàííÿ ïåâíèì ñïîñîáîì. Äèçàéíåð
Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé ðîçâèíóâ òåìó ÷åðâîíîãî ìàêó,

ÿêèé ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàâ ó ÿêîñò³ ïðèíòà. Ó ñâî¿õ
ìîäåëÿõ â³í íàìàãàâñÿ ïîºäíàòè ³ñïàíñüê³ ìîòèâè ç
ñó÷àñíîþ ñóáêóëüòóðîþ åìî — öå ïèøí³ ñï³äíèö³,
áëóçè, ñìóãàñò³ ëîñèíè â ÷îðíî-á³ëèõ ãðàô³÷íèõ êî-
ëüîðàõ.

Іноземний десант
Ìîäó çà êîðäîíîì òðàäèö³éíî ïðåäñòàâëÿëè ïî-

ñò³éí³ ó÷àñíèêè Òèæíÿ ìîäè — ãðóçèíñüêèé äèçàé-
íåð Àâòàíä³ë Öêâ³ò³í³äçå òà Àííåòò Ãåðö ³ç Í³ìå÷-
÷èíè. Äî ñâîº¿ æ³íî÷î¿ êîëåêö³¿ Àâòàíä³ë âí³ñ åëå-
ìåíòè ðåòðî, âèêîðèñòàâøè â îçäîáëåíí³ ïåðëèíè
òà í³æíå äðàïóâàííÿ. Ãîëîâíó ÷àñòèíó éîãî êîëåê-
ö³¿ ñêëàëè øèôîíîâ³ ñóêí³ â êëàñè÷íèõ êîëüîðàõ —
÷îðíîìó, á³ëîìó òà êðåìîâîìó. Íà öüîãîð³÷íèé ïî-
êàç Annette GORTZ ïðè¿õàëà ñàìà äèçàéíåð. Âîíà
âæå äàâíî ñï³âïðàöþº ç Óêðà¿íñüêèì òèæíåì ìî-
äè, ³ ìèíóëîãî ðîêó ïåðåìîæíèöÿ êîíêóðñó ìîëî-
äèõ äèçàéíåð³â "Ïîãëÿä ó ìàéáóòíº" Þë³ÿ Äîëèí-
íà ¿çäèëà íà ¿¿ ôàáðèêó íà ñòàæóâàííÿ. Ãîëîâíèìè
êîëüîðàìè ¿¿ íîñèáåëüíî¿ êîëåêö³¿ êëàñè÷íîãî êðîþ
ñòàëè ÷îðíèé ³ á³ëèé.

Молоді е спериментатори
Íàéö³êàâ³øå ñïîñòåð³ãàòè çà êîëåêö³ÿìè ìîëîäèõ,

õî÷à âæå é â³äîìèõ äèçàéíåð³â — âîíè íå áîÿòüñÿ
åêñïåðèìåíòóâàòè ç îäÿãîì, ïîñòàíîâêîþ òà ãëÿ-
äàöüêîþ óâàãîþ. Äèçàéíåð ÒÌ "Ñòîëè÷íèé" Åäó-
àðä Íàñèðîâ òàê ³ íàçâàâ ñâîþ êîëåêö³þ — "Ãðà".
Äóìêó, ùî ëþäè ïîñò³éíî ãðàþòüñÿ â ³ãðè, â³í âò³-
ëèâ ó ñêëàäíîìó êðîþ, ðå÷àõ-òðàíñôîðìåðàõ, ùî
íàãàäóþòü îð³ãàì³. ² íàâ³òü îáëè÷÷ÿ äîìó Îëüãà Ñóì-
ñüêà ïîãîäèëàñÿ âèéòè íà ïîêàç ó ñóêí³ ç íåçâè÷-
íèìè ïëå÷èìà-êðèëàìè ³ ìåòàëåâîþ ìàñêîþ-ëàì-
ïîþ íà îáëè÷÷³. Â ÷åðãîâèé ðàç ïðèõèëüíèê³â ïî-
ðàäóâàëà ³ Ë³ë³ÿ Ë³òêîâñüêà, ÿêà òåïåð ïðàöþº ï³ä
âëàñíèì ³ì’ÿì. Ï³ä ÷àñ ïîêàçó íàæèâî ãðàâ êëàâ³ø-
íèê Esthetic Education Äìèòðî Øóðîâ, à ìîäåë³ äå-
ô³ëþâàëè íà äåðåâ’ÿíîìó ïîìîñò³, ùî ñèìâîë³çóâàâ
ñêëàä äåêîðàö³é. Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü ¿¿ ðå÷åé — öå
òàêîæ òðàíñôîðìàö³ÿ, íàïðèêëàä, ðóêàâà êóðòêè ïå-
ðåòâîðþþòüñÿ íà øàëèê. Áàãàòüîì ðå÷àì ïðèòàìàí-
íà ³ äâîøàðîâ³ñòü — ó ï³äæàö³ ñõîâàíî êàðäèãàí, â
îäí³é ñóêí³ — ³íøó. Ãîëîâí³ êîëüîðè êîëåêö³¿ — òåï-
ë³: îëèâêîâèé, áðîíçîâèé, öåãëÿíèé. Ö³êàâèé àíòó-
ðàæ ïîêàçó çðîáèëà ³ Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî äëÿ XÒU. ¯¿
äåô³ëå ñóïðîâîäæóâàëè ìóçèêè çà á³ëèì ïîëîòíîì.
Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî ïðåäñòàâèëà "Áåçê³íå÷í³ñòü" ³ç
ïðÿìîêóòíèõ ñóêîíü, óêîðî÷åíèõ áðþê òà íàâ³òü êó-
ïàëüíèê³â. Ùå îäèí ìîëîäèé äóåò Êàìåíñüêà-Êî-
íîíîâà ïîºäíàâ ó êîëåêö³¿ óðáàí³çì òà ðîìàíòèêó.
Ðîìàíòè÷íà ä³â÷èíà ìåãàïîë³ñà îäÿãëà äðàïîâàí³
ñóêí³, ñï³äíèö³, óêâ³ò÷àí³ øëÿðêàìè, òà ñóìêó-ïî-
ÿñ, ùîá í³÷îãî íå çàãóáèòè â øâèäêîìó òåìï³ æèò-
òÿ. Â ðàìêàõ öüîãîð³÷íîãî Òèæíÿ ìîäè ïîòð³áíî
â³äçíà÷èòè ³ äèçàéíåðà Îëåíó Áóòåí³íó. Ìèíóëîãî
ðîêó ¿¿ êîëåêö³ÿ âðàçèëà ñâî¿ìè àôðèêàíñüêèìè ìî-
òèâàìè, à öüîãîð³÷íà òàêîæ íå çàëèøèëà ãëÿäà÷³â
áàéäóæèìè. Êîëåêö³ÿ âèéøëà äóæå ³íòèìíîþ ³ áó-
ëà çðîáëåíà ï³ä âðàæåííÿì Ëîíäîíñüêî¿ âèñòàâêè
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ç³çíàëàñÿ äèçàéíåð. Íåçâè÷í³
îá’ºìè, äåêîíñòðóêòèâí³ ôîðìè, áðþêè ç³ ñêëàäêà-
ìè ççàäó — ìàéæå êîæíà ìîäåëü äèâóâàëà. Íàâ³òü
ñòðèìàí³ êîëüîðè — ÷îðíèé, ñ³ðèé, â³äò³íêè êîðè÷-
íåâîãî — íå çàâàæàëè îðèã³íàëüíîñò³ êîëåêö³¿.

В раїнсь ій моді з’явилася
власна премія

Ï³ä ÷àñ Òèæíÿ ìîäè áóëî ïðåçåíòîâàíî íîâèé
ïðîåêò — Ïåðøà óêðà¿íñüêà ïðåì³ÿ â ãàëóç³ ìîäè
Best Fashion Awards. ¯¿ ìåòà — â³äçíà÷èòè ë³äåð³â
óêðà¿íñüêî¿ ìîäè. Ïåðøà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ
â³äáóäåòüñÿ â êâ³òí³ 2010 ðîêó ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî
Òèæíÿ ìîäè çà ï³äñóìêàìè äâîõ ñåçîí³â 2009 ðîêó.
Ïðåì³þ âðó÷àòèìóòü ó ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ: "Íàéêðà-
ùà æ³íî÷à êîëåêö³ÿ ðîêó", "Íàéêðàùà ÷îëîâ³÷à êî-
ëåêö³ÿ ðîêó", "Íàéêðàùà êîëåêö³ÿ àêñåñóàð³â", "Â³ä-
êðèòòÿ ðîêó" òà "Çà âèçíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê
óêðà¿íñüêî¿ ìîäè". Íàéêðàùèõ âèçíà÷àòèìå æóð³ ç
30 îñ³á, äî ÿêîãî óâ³éäóòü ôåøí-æóðíàë³ñòè, êðè-
òèêè ìîäè, áàéºðè òà ñåëåáðåò³ç. Îêð³ì òîãî, ïðå-
ì³ÿ çàñíîâóº é òðè çàîõî÷óâàëüí³ ïðåì³¿ ó íîì³íà-
ö³¿ "Íàòõíåííÿ", â ÿê³é äèçàéíåðè îáèðàòèìóòü îñî-
áó, êîòðà íàäèõàº ¿õ íà òâîð÷³ñòü, "Çà íàéêðàùó
ôåøí-ïîñòàíîâêó" äëÿ ðåæèñåðà ÷è ñöåíîãðàôà ìîä-
íîãî ïîêàçó òà "Ïîïóëÿðí³ñòü" — ïåðåìîæöÿ ó ö³é
íîì³íàö³¿ îáèðàòèìóòü ñàì³ ãëÿäà÷³ øëÿõîì ãîëîñó-
âàííÿ

На літо Ві торія Гресь запропон вала ле і та летючі
напівпрозорі с ні східних мотивах

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

Диплом ДМКВ №14154883 Київсь о о національно о
е ономічно о ніверситет 2000 р. на ім’я С лейманової
Оле сандри Юріївни вважати за бленим.
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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 2007
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора офіційно почалися передвиборні
пере они. Напередодні “А ентство сис-
темної аналіти и і політично о про ноз -
вання” оприлюднило д м иян щодо
їхніх подобань щодо то о чи іншо о ан-
дидата на посад президента раїни. Я
з’яс валося, дві найвпливовіші постаті
раїнсь ої політи и — Ві тор Ян ович

та Юлія Тимошен о — нині мають одна-
ові рейтин и.

Ñîö³îëîã³÷íà ñëóæáà “Àãåíòñòâà ñèñòåìíî¿ àíàë³-
òèêè ³ ïîë³òè÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ” (ÀÑÀÏÏ) îïðè-
ëþäíèëà äàí³ ÷åðãîâîãî îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî ç
28 âåðåñíÿ äî 2 æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ö³êàâè-
ëèñÿ äóìêîþ 2031 êèÿíèíà â³êîì ñòàðøå 18 ðîê³â
çà ðåïðåçåíòàòèâíîþ âèá³ðêîþ. Ïîãð³øí³ñòü íå ïå-
ðåâèùóº 2,2 %.

Çã³äíî ç îòðèìàíèìè äàíèìè, íà ê³íåöü âåðåñ-
íÿ ïî÷àòîê æîâòíÿ ë³äåð³â ïðåçèäåíòñüêèõ ïåðå-
ãîí³â — Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ³ Þë³þ Òèìîøåíêî —

ãîòîâà ï³äòðèìàòè îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü êèÿí — ïî
14 %.

Çà äàíèìè ÀÑÀÏÏ, öÿ ð³âíîâàãà âèíèêëà âíàñë³-
äîê ïîñò³éíîãî çðîñòàííÿ ðåéòèíãó ë³äåðà îïîçèö³¿
ïîð³âíÿíî ç äàíèìè ì³ñÿ÷íî¿ äàâíîñò³ é ïàä³ííÿì
çà òîé ñàìèé ïåð³îä ðåéòèíãó ÷èííîãî ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà.

Òðåòº ì³ñöå ç 11 % ìàº Àðñåí³é ßöåíþê, ÿêèé òà-
êîæ âòðàòèâ 3 % ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì äîñë³äæåí-
íÿì.

Åêñïåðòè ÀÑÀÏÏ âêàçóþòü, ùî çðîñòàííÿ ê³ëü-
êîñò³ ãîëîñ³â êèÿí íà êîðèñòü Â³êòîðà ßíóêîâè÷à äî-
ñÿãíóòî íàñàìïåðåä çà ðàõóíîê òèõ, õòî ì³ñÿöü òî-
ìó ùå íå âèçíà÷èâñÿ ç³ ñâî¿ì âèáîðîì. Âîäíî÷àñ ïà-
ä³ííÿ ðåéòèíã³â Þë³¿ Òèìîøåíêî ³ Àðñåí³ÿ ßöåíþ-
êà ÷³òêî êîðåëþº ç³ çá³ëüøåííÿì â³äñîòê³â çà íèí³ø-
íüîãî Ïðåçèäåíòà — â³äáóâàºòüñÿ ÷åðãîâèé ïåðåðîç-
ïîä³ë ñèìïàò³é óñåðåäèí³ “ïîìàðàí÷åâîãî” åëåêòî-
ðàòó.

“Íåçâàæàþ÷è íà àêòèâíó ³ äîðîãó ðåêëàìíó êàì-
ïàí³þ Þë³¿ Òèìîøåíêî, ñõîæå, ùî äëÿ êè¿âñüêîãî
âèáîðöÿ éîãî îñîáèñò³ åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè ïåðå-
âàæóþòü â³ðòóàëüí³ äîñÿãíåííÿ Êàáì³íó. Ùî æ äî
Àðñåí³ÿ ßöåíþêà, òî ïàä³ííÿ ðåéòèíãó ï³ñëÿ òàêî¿
³íòåíñèâíî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ çóìîâëåíå ðàíí³ì
ñòàðòîì”,— çàçíà÷åíî ó ïðåñ-ðåë³ç³ ÀÑÀÏÏ

Òèìîøåíêî òà ßíóêîâè÷
çð³âíÿëè ðàõóíîê
Íàïåðåäîäí³ îô³ö³éíîãî ñòàðòó âèáîð÷îãî 
ïðîöåñó ðåéòèíã äîâ³ðè êèÿí äî Òèìîøåíêî 
³ ßíóêîâè÷à çð³âíÿâñÿ íà ð³âí³ 14%

Ìàëþêè 
ïðèáèðàëè ïàðê
Åêîëîã³÷íó ñâ³äîì³ñòü ïî÷àëè âèõîâóâàòè 
ç äèòñàäê³â
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

“Пар відпочин " біля
станції метро Доро ожичі
став любленим місцем
для різноманітних а цій.
То ньом поряд вав о-
ле тив Київсь о о Медіа
Холдин , то фармацев-
тична омпанія "Гля со-
СмітКляйн" висадж вала
дерева та щі, на вихід-
них же т ди з віни ами
завітали вихованці трьох
дитячих садоч ів Шевчен-
івсь о о район . За о-
рот ий час діти зібрали
пи сміття та за ли али

дорослих відпочивальни-
ів не смітити.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó ïàðêó íà Äî-
ðîãîæè÷àõ ìîæíà áóëî ñïîñòåð³-
ãàòè íåçâè÷íó êàðòèíó — ëèñòÿ,
ñóõå ã³ëëÿ, ñì³òòÿ òà íàâ³òü ïëÿø-
êè â³ä ïèâà ï³ñëÿ äîðîñëèõ â³äïî-
÷èâàëüíèê³â çáèðàëà ìàëå÷à. Àêö³ÿ
“×èñòå òà áåçïå÷íå ì³ñòî íàøèìè
ðóêàìè”, îðãàí³çîâàíà Øåâ÷åíê³â-
ñüêîþ ÐÄÀ, êîìïàí³ºþ “Ìåòàëî-
áàçà ó Âèøíåâîìó”, Ôåäåðàö³ºþ
ìîëîäèõ ë³äåð³â òà çà ï³äòðèìêè
“Êè¿âçåëåíáóäó”, äîñÿãëà ìåòè.

Îðãàí³çàòîðè õîò³ëè ïðèâåðíó-
òè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëå-
ìè ñì³òòÿ íà âóëèöÿõ, à ç ³íøîãî

áîêó ï³äâèùèòè åêîëîã³÷íó êóëü-
òóðó ä³òëàõ³â òà ïðàö³âíèê³â êîì-
ïàí³é. Ïðèáèðàííÿ ðîçïî÷àëè ç
ñàìèõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â. Ìàëþêè
ñï³ëüíî ç äîðîñëèìè ï³äì³òàëè ³
çáèðàëè íåïîòð³á á³ëÿ äèòÿ÷èõ çà-
êëàä³â ¹ 112 òà ¹ 180 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³.

“Ìåòàëîáàçà ó Âèøíåâîìó”
ïðîô³íàíñóâàëà àñôàëüòóâàííÿ
ìàéäàí÷èê³â, íà ÿêèõ ä³òè çãîäîì
ãðàòèìóòüñÿ ó “êëàñèêè”. Àëå ³ã-
ðè ïîò³ì — ³ç â³íèêàìè ä³òè ðó-
øèëè äî ïàðêó íà Äîðîãîæè÷àõ.
Òàì ðîçä³ëèëèñÿ íà 12 êîìàíä,
êîæíà ç ÿêèõ âçÿëà ï³ä êîíòðîëü
âëàñíó çîíó. Çàâäàííÿ áóëî òà-

êèì: øâèäêî ³ äîáðå ïðèáðàòè
â³äâåäåíó ä³ëÿíêó. Ïðàöþâàëè
øâèäêî, ³ âæå íåçàáàðîì þí³
ïðèáèðàëüíèêè íàïàêóâàëè äå-
ñÿòêè ì³øê³â ç³ ñì³òòÿì. ¯õ ïî-
âàíòàæèëè íà ìàøèíè òà âèâåç-
ëè ç ïàðêó. Íàòîì³ñòü âñòàíîâè-
ëè çíàêè ç çàêëèêîì íå çàñì³÷ó-
âàòè ïðèáðàíó òåðèòîð³þ.

Îðãàí³çàòîðè çàô³ëüìóâàëè ä³é-
ñòâî íà â³äåî. Çãîäîì éîãî äëÿ
ïîïóëÿðèçàö³¿ âèâ³ñÿòü â ²íòåð-
íåò-ìåðåæ³ òà ïîêàæóòü ïî òåëå-
áà÷åííþ. Ó êâ³òí³ æ äî Äíÿ äî-
âê³ëëÿ õî÷óòü ïðîâåñòè òàêó ñàìó
àêö³þ, àëå âæå çàãàëüíîì³ñüêîãî
ìàñøòàáó

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

ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+16°Ñ, âíî÷³
+4...+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +19°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+15...+19°Ñ, âíî÷³ +9...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+5...+6°Ñ, âíî÷³ +5...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåí-
íî-ñõ³äíèé, 2—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+9°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ

Пі л ватися про природ та прибирати сміття с бот малень их иян вчили
з наймолодшо о ві

Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 20 æîâòíÿ
До обід через надмірн емоційність онтролювати поч ття б -

де д же с ладно. Піддавшись зайвом оптимізм , ризи те ста-
ти на шлях нереалістичних обіцяно , спроб зробити щось немож-
ливе. В др ій половині дня обставини с лад ться на ваш ористь,
спіх дрібницях підніматиме настрій, а правильна об’є тивна са-
мооцін а роз риє реальні перспе тиви, допоможе с ористатися
вдалим збі ом обставин.
ОВНИ
Не втрачайте самовладання, потрапивши в несподіван ритичн сит -

ацію,— вамдано нестардатним способом вийти із с р ти. В інці дня пла-
номірність, ор анізованість, с млінність допомож ть армонійно вписати-
ся в перебі подій, спішно розв’язати сімейні та сл жбові проблеми.
ТЕЛЬЦІ
Передбачити настрій партнерів, отрі стр менять творчими ідеями, не-

можливо. Посл хайте пропозиції співрозмовни ів, зважте на їхні заба ан-
и, одна не нама айтеся ви ористов вати їх авантюрні методи для ре-
алізації власних інтересів або робіть це обережно. За мови дисципліно-
ваності, вміння онцентр ватися під час подолання тр днощів на вас очі-
ють хороші наслід и справах, що пов’язані з подр жжям, дітьми.
БЛИЗНЯТА
Не на нітайте тра ічн атмосфер . Е стремальні події дня носять тим-

часовий, випад овий хара тер, а форт на на вашом боці. Пра ніть до
армонії, підтрим йте теплий мі ро лімат на сл жбі. Ваше пра нення во-
лі — ось люч, що відчиняє двері Бо чи л авом . Тож прибор айте ни-
ці пристрасті, що переш оджають праведном пост п . Здійснюйте на-
мічені плани!
РАКИ
Проявіть самодисциплін в поб ті. Не льтив йте в собі не ативних

переживань, підозр, заздрощів, ревнощів. Б дьте врівноваженими, ви-
сталяти напо аз емоції в офіційних онта тах, виявляти пристрасть до ді-
тей, оханих протипо азано.
ЛЕВИ
У домашніх стінах вас очі є чимало сюрпризів. Наведіть лад в оселі,

поприбирайте, зробіть осметичний ремонт, відремонт йте сантехні ,
еле трообладнання. По ажіть, що ви чистюля і добросовісний осподар,
із я о о домашні мають брати при лад та дбайливо ставитися до хатньо-
о майна.
ДІВИ
зран ризи ють застря ти в дорожній пробці, стати жертвою ош -
анців чи через наївність пошитися в д рні. Утім, безвихідних сит ацій не
б ває. Опирайтеся на плече мітливих др зів, винахідливих оле по ро-
боті (і про власний досвід не заб вайте!), вони радо порят ють вас із бі-
ди.
ТЕРЕЗИ
б д ть одержимі нердинарними, але топічними ідеями щодо поліп-

шення матеріально о стан . Не ризи йте, бо вс очите в авантюрні те-
нета! Ори інальна теорія зба ачення на пра тиці є нездійсненною. Доче-
айтеся вечора, він се розставить на свої місця.
СКОРПІОНІВ
терзатим ть пристрасті, допі атим ть с перечливі бажання. Натомість

домашні, потрапивши в шторм ваших шалених емоцій, поч ватим ться
дис омфортно, б нт ватим ть, неаде ватно реа ватим ть на ваші про-
позиції, тож на др желюбн атмосфер сподіватися марно. А відта і ре-
аліз вати серйозні сімейні прое ти.
СТРІЛЬЦІ
Уни айте інтри , не хитр йте з іншими людьми — це може вилізти бо-
ом. Б дьте дисциплінованими, демонстр йте сл жбовий виш іл та фа-
хов обізнаність, тоді шеф “послабить ай и” і ви зможете с ористатися
сл жбовим становищем заради реалізації власних зад мів.
КОЗОРОГИ
Я що зран “з стрінетеся” з недбалістю та безвідповідальністю др -

а, партнера, родича чи самі проявите заб дь ватість, не важність— не
оп с айте р . У вас є всі шанси до інця дня впоратися з поставленим
завданням — лише б воно б ло здійсненним, реалістичним.
ВОДОЛІЇ
У ваших фантастичних прое тах знайдеться раціональне зерно, що

сприятиме реалізації зад мів. Переживіть фаз мрійливості в першій по-
ловині дня, а в др ій ма симально зосередитьтеся на реаліях б ття. Не
ц райтеся ори інальних пропозицій, ініційованих шефом, оле ами, ро-
дичами, спрово ованих ризою планів.
РИБИ
Дайте волю емоційном темперамент ! Ори інальні сторони вдачі рв ть-

ся на свобод . Дале і раї ваблять медовим алачем, і не випад ово —
там свіжі цілющі враження для д ші. Любовний роман, інтимні стос н и
з людиною здале позитивно вплин ть на ваш стан, прищеплять риси
відповідальності, т рботливості, сердечної відданості одне одном .

Астроло Любов ШЕХМАТОВА
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