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100 ì³ëüéîí³â 
êâ³ò³â äëÿ æ³íîê
Êè¿â ï³äãîòóâàâ ñâÿòî âåñíè

Ó ñòîëèö³ Äåíü æ³íêè øàíóþòü. Îïèòóâàííÿ çàñâ³ä÷è-
ëè, ùî äëÿ óêðà¿íö³â öå äðóãå çà ïîïóëÿðí³ñòþ ñâ³òñüêå
ñâÿòî. Ó Êèºâ³ äî 8 Áåðåçíÿ ùîðîêó ïëàíóþòü ö³ëèé ïå-
ðåë³ê çàõîä³â. Ì³ñüêà âëàäà âøàíîâóº íàéäîñòîéí³øèõ
ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. Ïîçàâ÷îðà ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çóñòð³ëàñÿ ç æ³-
íî÷èì àêòèâîì ì³ñòà. Âîíà âðó÷èëà ïðèñóòí³ì â³äçíàêè

ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïîäÿêè, äåðæàâí³ íàãîðîäè òà êâ³òè.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿, ñâÿòî 8 Áåðåçíÿ — ùå îä-

íà íàãîäà îö³íèòè ðîëü æ³íêè ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³.
“Ó íàøîìó ì³ñò³ æ³íêè, ÿêèõ 54 â³äñîòêè, ìàþòü âåëè-
êèé ïîòåíö³àë çíàíü, äîñâ³äó, âèñîêèé îñâ³òí³é ð³âåíü. Ñó-
÷àñíà æ³íêà íå õîâàºòüñÿ çà ñïèíîþ ÷îëîâ³ê³â. Âîíà çäàò-
íà äîñÿãòè óñï³õ³â ó á³çíåñ³, óïðàâë³íí³, íàóö³, óñ³õ ñôå-
ðàõ ä³ÿëüíîñò³”, — çàçíà÷èëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà òà-
êîæ ïîäÿêóâàëà ïåðåìîæíèöÿì êîíêóðñó “Êèÿíêà ðîêó”
³ íàçâàëà ¿õ âç³ðöåì äëÿ âñ³º¿ ãðîìàäè òà ãîðä³ñòþ Êèºâà.

Ñâî¿õ “êèÿíîê ðîêó” âøàíóâàëè ³ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. Ó÷îðà äëÿ íèõ âëàøòóâàëè áåðåçíåâ³ çóñòð³÷³, ï³ä
÷àñ ÿêèõ ïðåäñòàâíèöÿì ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ âðó÷èëè ö³íí³
ïîäàðóíêè, êâ³òè òà äèïëîìè. Òàêîæ ó ïðèì³ùåíí³ ÐÄÀ
ãîëîâà ðàéîíó Ñåðã³é Ñàäîâîé ïðèâ³òàâ íàéêðàùèõ ïðà-
ö³âíèöü òà êåð³âíèê³â óñòàíîâ, ïåäàãîã³â ³ ìåäèê³â, æ³íîê
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³. Äëÿ âèíóâàòèöü ñâÿòà îðãàí³çó-
âàëè êîíöåðò çà ó÷àñòþ íàðîäíèõ òà çàñëóæåíèõ àðòèñ-
ò³â Óêðà¿íè.

Óðî÷èñòîñò³ â³äáóëèñÿ òàêîæ â ³íøèõ ðàéîíàõ. Çîêðå-
ìà àêòèâ³ñòîê Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó çàïðîñèëè íà âèñòà-

âó â Êè¿âñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ äðàìè ³ êîìåä³¿ íà
ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà. À â ïðèì³ùåíí³ ÐÄÀ íàéêðàùèì
æ³íêàì ðàéîíó âðó÷èëè êâ³òè, ïîäàðóíêè òà ñâÿòêîâó ïðî-
ãðàìó â³ä îðêåñòðó Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.

Ï³äðàõóâàëè, ùî äî 8 Áåðåçíÿ êèíêàì ïîäàðóþòü 
100 ìëí êâ³òîê. Íàâ³òü ò³, õòî íå îòðèìàº áóêåòà, îäíàê
áåç êâ³ò³â íå çàëèøàòüñÿ. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà ì³ñüêà âëà-
äà âèð³øèëà îðãàí³çóâàòè âèñòàâêó “Äàðóºìî êâ³òè æ³í-
êàì”. Âîíà ñòàðòóâàëà ó÷îðà ó Êè¿âñüêîìó áóäèíêó ïðè-
ðîäè. Â³äâ³äóâà÷³ ìàþòü íàãîäó ïîìèëóâàòèñÿ áóêåòàìè
òà êîìïîçèö³ÿìè ç æèâèõ òà çàñóøåíèõ êâ³ò³â, ãåðáàð³þ,
ñîëîìè òà ³íøèõ íåçâè÷íèõ ìàòåð³àë³â.

² òî÷íî íå îá³éäåòüñÿ ñâÿòî áåç ãîëîâíîãî — ñë³â ëþ-
áîâ³ òà êîõàííÿ. Êèÿíêàì ó öüîìó ïëàí³ ïîùàñòèëî, ÿê
í³êîìó. Ñüîãîäí³ â “Ìèñòåöüêîìó àðñåíàë³” ñòàðòóº ïðî-
åêò “100 ç³çíàíü ó êîõàíí³”, àâòîðîì ÿêîãî º Þë³ÿ Âî-
ðîíöîâà. Â³äâ³äóâà÷êè çìîæóòü ïîáà÷èòè, ÿê ç³çíàííÿ â
êîõàíí³ ïåðåä ôîòîêàìåðàìè ðåïåòèðóâàëè 100 íàéâ³äî-
ì³øèõ ÷îëîâ³ê³â êðà¿íè: Àíäð³é Øåâ÷åíêî, ßí Òàáà÷íèê,
Ìèõàéëî Âîðîí³í, Âëàä ßìà, Êîñòÿíòèí Ñòîãí³é òà ³í-
ø³. Æ³íêàì áóäå ç ÷îãî îáèðàòè
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

З на оди Міжнародно о жіночо о дня иян и
отрим ють на ороди, подар н и та віти, сл -
хають пісні й зізнання оханні. Місь а влада
вже привітала най ращих представниць пре-
расної статі — меди ів, освітян, соціальних
працівни ів. Свято для жіно влаштов ють
майже ожном районі, запрош ють їх на
онцерти, театральні постанов и та вистав и.

Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì

äíåì — 8 Áåðåçíÿ

Доро і иян и та ияноч и!

Від щиро о серця вітаю вас зі святом
весни, любові та раси! Жіноча д ша ніж-
на, я олис ова пісня, тендітна, я пер-
ший пролісо , щедра, я весняне сонеч о,
та вірна, я лебедина любов. Завдя и ва-
шом талант , працьовитості та невичерп-
ній енер ії Київ з ожним ро ом стає ще
расивішим. Нехай вам завжди сміхається
доля, життя дар є незаб тні яс раві мо-
менти, а оселя наповнюється вітами, ве-
селим сміхом та словами щирої вдячності!
Бажаю вам охання, зла оди та надійно о
чоловічо о плеча. Залишайтеся та ими ж
чарівними та при рашайте наше ч дове
місто своїми незрівнянними сміш ами.
Зі святом 8 Березня!

З любов’ю,
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  5 березня 2010

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êèÿíè 
êóïàòèìóòüñÿ 
ó ÷èñòèõ îçåðàõ

Äî 20 áåðåçíÿ ó ñòîëèö³ î÷èñòÿòü ð³÷êè òà
¿õí³ ðóñëà, ñòàâêè â³ä ìóëó, ï³ñêó òà ñì³òòÿ.
Ðîáîòè ïðîâåäóòü òàêîæ ³ íà ã³äðîòåõí³÷íèõ
ñïîðóäàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ÊÏ "Ïëå-
ñî". "Äîâæèíà ä³ëÿíîê, ÿê³ åêñïëóàòóþòüñÿ
íàøèì ï³äïðèºìñòâîì, ñòàíîâèòü 62,7 ê³ëî-
ìåòðà. Öå 35 ä³ëÿíîê, ÿê³ ï³ñëÿ çèìè ïîòðå-
áóþòü íåãàéíîãî î÷èùåííÿ",— ïî³íôîðìó-
âàâ äèðåêòîð "Ïëåñà" ªâãåí Àí³ñ³ìîâ. Íà ö³
çàõîäè âæå âèä³ëåíî 4,2 ìëí ãðí

Öåíòð ñòîëèö³ 
çâ³ëüíèëè â³ä íåçàêîííî¿
ðåêëàìè

Ó ñòîëèö³ òðèâàº áîðîòüáà ³ç íåçàêîííî
ðîçì³ùåíèìè îá'ºêòàìè. Çîêðåìà ÌÀÔà-
ìè ³ ðåêëàìíèìè êîíñòðóêö³ÿìè. Äíÿìè
ôàõ³âö³ ÊÏ "Êè¿âáëàãîóñòð³é" äåìîíòóâà-
ëè òðè ê³îñêè òîðã³âë³, ÿê³ íå ìàëè ïîòð³á-
íî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Çîêðåìà öå
íàìåò òà çóïèíêîâèé êîìïëåêñ ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ òà ê³îñê íà âóëèö³ Ñó-
ëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî â Äí³ïðîâñüêîìó. Òà-
êà äîëÿ î÷³êóº ùå íà òðè ïàâ³ëüéîíè òîð-
ã³âë³ — äâà ÌÀÔè ó Ïå÷åðñüêîìó ³ îäèí —
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìî-
ãè, 3. ¯õ äåìîíòàæ ÷åðåç çàáëîêóâàííÿ âëàñ-
íèêàìè ñâîãî ìàéíà âèð³øåíî ïåðåíåñòè.
Îêð³ì öüîãî, êîìóíàëüíèêè äåìîíòóâàëè
òðè ðåêëàìíèõ îá'ºêòè. Äâà ç íèõ ðîçòàøî-
âàí³ íà áóäèíêàõ, ùî íà âóëèö³ Ñàêñàãàí-
ñüêîãî, 32, áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20/22
òà îäèí ïîáëèçó áóäèíêó ¹ 26 íà òîìó ñà-
ìîìó áóëüâàð³. Æîäíà ç ðåêëàìíèõ âèâ³ñîê
íå ìàëà äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðîçì³-
ùåííÿ. ×åðãîâèé ðåéä â³äáóâñÿ é ó÷îðà.
Íåçàêîííèé ÌÀÔ ôàõ³âö³ âèÿâèëè íà âó-
ëèö³ Ùåðáàêîâà, 2 á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî "Íèâ-
êè"

Äî ñâÿòà 
çàïðîïîíóþòü äåøåâ³
ïðîäóêòè

Ñüîãîäí³ çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ çàïðîøóº êèÿí òà
ãîñòåé ñòîëèö³ â³äâ³äàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèé ÿðìàðîê. Íà ÿðìàðêó ìåøêàíöÿì ì³ñ-
òà áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé àñîðòèìåíò
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ: ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðî-
äóêòè, ìîëîêà òà ìîëî÷íèõ âèðîá³â, ðèáó,
êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿ-
í³ òà áàêàë³éí³ òîâàðè, öóêîð òà áàãàòî ³í-
øèõ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ïåðøèé âåñíÿ-
íèé ÿðìàðîê ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 5 áåðåç-
íÿ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà Ïå÷åðñüê³é
ïëîù³, 1.

Íàãàäàºìî, ùî òðàäèö³éíî íà ñòîëè÷íèõ
ÿðìàðêàõ êèÿíàì ïðîïîíóþòü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêó ïðîäóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðî-
âèðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè çà ö³-
íàìè íà 10—15 â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèí-
êîâèõ

Þíàê³â êëè÷óòü 
äî â³éñüêà

Ó Êèºâ³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ âåñíÿíèé ïðè-
çîâ þíàê³â íà ñòðîêîâó ñëóæáó â àðì³¿. Íà-
êàç ïðî ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ç 1 êâ³òíÿ äî
31 òðàâíÿ âèäàâ Ïå÷åðñüêî-Ãîëîñ³¿âñüêèé
îá’ºäíàíèé ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèé êîì³-
ñàð³àò. Öüîãî ðîêó äî àðì³éñüêèõ ëàâ ïî-
ïðÿìóþòü õëîïö³ 1992 ðîêó íàðîäæåííÿ,
ùî äîñÿãëè 18-ð³÷íîãî â³êó. "Êð³ì òîãî, äî
ïðèçîâíèõ ä³ëüíèöü ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ ãðî-
ìàäÿíè 1985—1991 ðîê³â íàðîäæåííÿ, ó
ÿêèõ çàê³í÷èëàñÿ â³äñòðî÷êà â³ä ïðèçîâó,
àáî ÿê³ íå ïðèçèâàëèñÿ ðàí³øå çà ð³çíèõ
îáñòàâèí",— ïîÿñíèâ â³éñüêîâèé êîì³ñàð
ïîëêîâíèê Âàëåð³é Àíòîøèí. Õëîïö³ ìà-
þòü ç’ÿâèòèñÿ äî â³éñüêêîìàò³â ó ÷àñ, çà-
çíà÷åíèé ó ïîâ³ñòö³. Ò³, õòî ïîâ³ñòêè íå
îòðèìàâ, ìóñèòü ³ç äîêóìåíòàìè â³äâ³äàòè
ïðèçîâíó ä³ëüíèöþ äî 30 áåðåçíÿ. Ó Êî-
ì³ñàð³àò³ íàãàäóþòü, ùî óõèëåííÿ â³ä ïðè-
çîâó ïåðåñë³äóºòüñÿ çàêîíîì

Â³äêðèò³ òîðãè 
äëÿ ñòîëè÷íî¿ çåìë³
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Незабаром Києві від-
б деться а ціон із про-
даж семи земельних
діляно . Місь а влада
вирішила провести тор-
и, аби забезпечити від-
ритий і прозорий до-
ст п до наділів сім
охочим омпаніям. Ді-
лян и пропон ють під
зведення за ладів ро-
мадсь о о харч вання,
тор івлі чи с ладсь их
приміщень. Місто може
заробити до власної
с арбниці щонайменше
60 млн рн. Бізнесмени
по и що не подали за-
яво , але оцінюють ініці-
атив влади позитивно.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà âèð³-
øèëà â³äíîâèòè ïðàêòèêó ïðî-
âåäåííÿ àóêö³îí³â ³ç ïðîäàæó
çåìë³. Ïåðø³ òîðãè â³äáóäóòü-
ñÿ âæå 24 áåðåçíÿ. Íà ïðîäàæ
áóäå âèñòàâëåíî 7 ä³ëÿíîê —
òðè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³,
äâ³ ó Äåñíÿíñüêîìó òà ïî îä-
í³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ³ Îáîëîí-
ñüêîìó. Íàä³ëè â³ä ìàëåíüêî-
ãî — 8 ñîòîê ï³ä êàôå ÷è ìà-
ãàçèí — äî 1.3 ãà ï³ä áóä³â-
íèöòâî òîðãîâåëüíîãî öåíòðó.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà
Ëóöüêîãî, íèí³ ïðîâåäåííÿ
çåìåëüíèõ àóêö³îí³â ïðîïèñà-
íî ó çàêîí³ íå äîñêîíàëî. Îä-
íàê ì³ñüêà âëàäà ï³øëà íà ¿õ
ïðîâåäåííÿ, àáè, ç îäíîãî áî-
êó, çàáåçïå÷èòè íàäõîäæåííÿ
äî áþäæåòó, ç ³íøîãî — çà-
áåçïå÷èòè ïðîçîðèé ³ ð³âíèé
äîñòóï êîìïàí³é äî êóï³âë³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó â³ä-
çíà÷àþòü ïîçèòèâí³ çì³íè ó
ïðîâåäåíí³ àóêö³îíó. "Äëÿ
ì³ñòà öå äîáðå, áî äàñòü ðå-
àëüí³ êîøòè äî áþäæåòó. Äëÿ
êîìïàí³é ïåðåâàãà â òîìó, ùî
ïðèäáàòè çåìëþ ìîæíà â³ä-
êðèòî íà ð³âíèõ óìîâàõ ç ³í-
øèìè, áåç í³ÿêîãî êðèøó-
âàííÿ òà ëîá³þâàííÿ. Ìàëî
òîãî, ì³ñüêà âëàäà ïðîïîíóº
ñóïðîâ³äíó ï³äòðèìêó â
îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â. Öå
çðó÷íî",— ââàæàº ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÒÎÂ "Ãîòåëü"
Þð³é ×³õìàí.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîïîíîâàíèõ
ä³ëÿíîê º ð³çíîþ: íàéäåøåâøó
ïðîïîíóþòü çà 2,69 ìëí ãðí, çà
íàéäîðîæ÷ó ïðîñÿòü 34,3 ìëí
ãðí. Çàãàëîì ùîíàéìåíøå î÷³-
êóþòü âòîðãóâàòè ïðèáëèçíî
60 ìëí ãðí. Íàéäîðîæ÷å çåì-
ëþ îö³íèëè íà âóëèö³ ×åëÿá³í-
ñüê³é, 7-à ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ íåïîäàë³ê ìåòðî "Ë³âî-
áåðåæíî¿". Êâàäðàòíèé ìåòð
çåìë³ íà ö³é ä³ëÿíö³ ïî÷àòêî-
âî îö³íåíî ó 3 720 ãðí.

Óñ³ îõî÷³ ìîæóòü îçíàéîìè-
òèñÿ ç ïîâíèì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíò³â ùîäî îá'ºêò³â ïðîäà-
æó, çâåðíóâøèñü äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â. ßê ïîâ³äîìèëà íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ï³äãîòîâêè àóêö³î-
í³â ³ êîíêóðñ³â Àëëà Êóçíºöî-
âà, çàö³êàâëåíèõ íå áðàêóº.
Àëå êîíêðåòíèõ ïðîïîçèö³é
ùå íå íàäõîäèëî. "Ïðèõîäÿòü,
äèâëÿòüñÿ òåõí³÷í³ ïàñïîðòè.
Ïðîòå íà ñüîãîäí³ ïîêè ùî
æîäíî¿ çàÿâêè íåìàº",— ñêà-
çàëà âîíà. Çà ñëîâàìè åêñïåð-
òà, öå íå ìîæíà ïîÿñíèòè âè-
ñîêîþ ö³íîþ, àäæå âîíà íå
äîêðèçîâà, à "ñâ³æà", âèçíà÷å-
íà åêñïåðòàìè ç îö³íþâàííÿ
çà âñ³ìà â³äïîâ³äíèìè íîðìà-

òèâàìè öüîãî ðîêó. Ñòðèìó-
þ÷èì ôàêòîðîì ìîæå áóòè
ñòàí á³çíåñó. Ä³ëÿíêè ïðîïî-
íóþòü ï³ä òîðãîâåëüí³ çàêëàäè,
ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ òîùî.
Òîáòî ä³ÿëüí³ñòü, â ÿê³é íèí³
íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âåëèêîãî
áóìó. Ïðîòå îðãàí³çàòîðè
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî á³çíåñ ìàº
ïåðñïåêòèâí³ ïëàíè, ³ î÷³êó-
þòü, ùî çà òðè òèæí³ çàÿâîê
íàä³éäå ÷èìàëî. Íàãàäàºìî,
àóêö³îí ðîçïî÷íåòüñÿ î 10 ãî-
äèí³ 24 áåðåçíÿ. Óñþ ³íôîð-
ìàö³þ ïðî îá’ºêòè òà óìîâè
òîðã³â ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà íî-
ìåðîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿: 093-291-
48-84, à òàêîæ ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â (279-41-31)

Столична влада запропон вала бізнес ма симально від риті мови півлі земельних діляно
для б дівництва

Заст пни олови КМДА Оле сандр ЛУЦЬКИЙ:

"Подати заяв на часть тор ах може ожен охочий. Перемож-
цям б де надано допомо під час отримання дозволів на розроб-

прое тної до ментації, я а потрібна для здійснення заб дови
придбаної на тор ах ділян и, її по одження та затвердження".

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Î÷èñí³ ñïîðóäè ï³ä êîíòðîëåì
Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿ àåðàö³¿ ï³äòîïëåííÿ íå çàãðîæóº

Êè¿â âæèâàº âñ³õ çàõîä³â, ùîá íå äî-
ïóñòèòè íåáåçïå÷íîãî çàòîïëåííÿ ðàéî-
í³â ï³ä ÷àñ âåñíÿíîãî âîäîï³ëëÿ. Íàé-
á³ëüøó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ñòðàòåã³÷íèì òà
àâàð³éíèì îá'ºêòàì. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî
Áîðòíèöüêó ñòàíö³þ àåðàö³¿ (ÁÑÀ).

Ïðîáëåìíå ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëè ó
ñåðåäó ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ Êî-
ëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ÂÀÒ
ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" Àíàòîë³ÿ Êîâàëèøå-
íà, òåõíîëîã³÷í³ òà î÷èñí³ ñïîðóäè Áîðò-
íèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ ðîçòàøîâàíî íà
àáñîëþòíèõ ïîçíà÷êàõ â³ä 98,5 äî 103,5
ìåòð³â çà áàëò³éñüêîþ ñèñòåìîþ, ùî óíå-
ìîæëèâëþº ¿õ ï³äòîïëåííÿ.

"Ùîäî ìóëîâèõ ïîë³â, òî âîíè çíàõî-
äÿòüñÿ íà â³äñòàí³ 25—30 êì â³ä Äí³ï-
ðà, íà ïîçíà÷ö³ 120 ìåòð³â, òîæ ï³ä ÷àñ

ìîæëèâî¿ ïîâåí³ âîäà ç ð³÷êè íå ïîòðà-
ïèòü ó çîíè, êóäè ñêèäàþòü îñàä",— çà-
ÿâèâ â³í.

Ïàí Êîâàëèøåí äîäàâ, ùî âîäà â³ä ñí³-
ãó, íàêîïè÷åíîãî íà òåðåíàõ ÁÑÀ, â³äâî-
äèòüñÿ ÷åðåç ñïåö³àëüí³ äðåíàæí³ ñèñòå-
ìè òà íàäõîäèòü äëÿ î÷èñòêè íà ñïîðóäè
ñòàíö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ñòàá³ëüíîìó
ðîáî÷îìó ñòàí³. Íàðàç³ ï³äãîòîâëåíî ñïå-
ö³àëüí³ â³äêà÷óâàëüí³ íàñîñè íà âèïàäîê
ìîæëèâîãî ïàâîäêó. "Òàêèì ÷èíîì, ïî-
áîþâàííÿ ùîäî ìîæëèâîãî ïðîðèâó äàìá
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ º áåçï³äñòàâ-
íèìè,— ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé ³íæåíåð
ÂÀÒ ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë".— ² çàáðóäíåí-
íÿ ìóëîâèìè â³äõîäàìè Äí³ïðó íå çàãðî-
æóº". Â³í äîäàâ, ùî çàãàëîì íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ ðîçðîáëåíî ïëàí àíòèïàâîäêîâèõ
çàõîä³â, íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ êîí-

òðîëþ òåðèòîð³é, ÿê³ ìîæóòü ïîñòðàæäà-
òè ï³ä ÷àñ âîäîï³ëëÿ.

Ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ éøëîñÿ ³ ïðî ñòàí ïèò-
íî¿ âîäè â ñòîëèö³. Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâíîãî Äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-
ðÿ Êèºâà Ñåðã³é Ïàñòóøåíêî çàïåâíèâ
ïðèñóòí³õ, ùî íàðàç³ âîäà º ö³ëêîì ïðè-
äàòíîþ äî ñïîæèâàííÿ. "Ôàõ³âö³-ñàíåï³-
äåì³îëîãè ñèñòåìàòè÷íî çä³éñíþþòü êîí-
òðîëü. Íà ñüîãîäí³ âîäà â³äïîâ³äàº âñ³ì
âèìîãàì Äåðæñòàíäàðòó",— çàçíà÷èâ â³í.
Íà âèïàäîê ïîâåí³ Äí³ïðîâñüêà òà Äåñ-
íÿíñüê³ âîäîïðîâ³äí³ ñòàíö³¿ ìàþòü áóòè
çàáåçïå÷åí³ âñ³ìà ïîòð³áíèìè ðåàãåíòàìè,
äîäàâ ôàõ³âåöü.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî íà ÷àñ ïà-
âîäêó ñòîëè÷í³ ñàíåï³äåì³îëîãè ïîâèíí³
ïîñò³éíî ³íôîðìóâàòè âëàäó ïðî ñòàí âî-
äè. Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî äëÿ Áîðò-
íèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ óæå ðîçðîáëåíî
òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿. Íà ÷àñ³ — çàâåðøåííÿ ðîç-
ðîáêè â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó. Êð³ì òîãî, º
ïðîåêò óêð³ïëåííÿ äàìá ìóëîâèõ ïîë³â
âàðò³ñòþ 190 ìëí ãðí. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðà-
ìè äàñòü çìîãó ïîäîâæèòè ¿õíº ôóíêö³î-
íóâàííÿ ùå íà 3—4 ðîêè. Öå òîé òåðì³í,
ÿêèé ïîòð³áíèé äëÿ çä³éñíåííÿ êîì-
ïëåêñíîãî ðåìîíòó ÁÑÀ. Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî ðàäî ñïîâ³ñòèâ, ùî Êàáì³í äî-
ïîìîæå Êèºâó 22 ì³ëüéîíàìè ãðèâåíü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Столичні фахівці впевнені, що випад повені дамби та інші спо-
р ди Бортниць ої станції аерації не підтопить. Це саме стос ється і
м лових полів, я і розташовані на безпечній відстані від Дніпра.
Е оло ічна атастрофа Києв , відповідно, не за рож є. Санепіде-
міоло и підтвердили, що стан питної води в місті наразі відповідає
всім вимо ам Держстандарт . Водночас місь а влада необхідні ро-
боти для запобі ання повені ви онає. Можливість підтоплення сто-
лиці звед ть до мінім м .

Íàéïåðñïåêòèâí³ø³ ä³ëÿíêè ìåð³ÿ âèñòàâèëà íà àóêö³îí
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Ç³ðêà ç íåáà 
çà ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü
Íàéá³ëüøå æ³íêè ëþáëÿòü êîñìåòèêó òà ïðèêðàñè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Один день на рі сі жін и світ
мають можливість відч ти себе
справжніми бо инями. А ось на-
с іль и яс раво вони поч вати-
м ться цьом "стат сі", зале-
жить від чолові ів, я і їх оточ -
ють. 8 Березня — свято д ші й
тіла для одних і моро а для ін-
ших. Що подар вати — цим пе-
реймається сильна половина
людства, принаймні свідома її
частина. На сьо одні варіантів є
сила-силенна. Про най ращі для
себе жін и зазвичай самі натя а-
ють і заздале ідь. Тим чолові-
ам, що "ловили ґав" і тіль и-но
спохопилися ш ати подар но ,
"Хрещати " пропон є іль а без-
про рашних варіантів.

Креатив
не підведе

Ç ïåðøèì ïîäèõîì âåñíè íàñòàº ³ ñâÿ-
òî í³æíîñò³, êðàñè é äîáðà — 8 Áåðåçíÿ.
Äëÿ æ³íîê íàñàìïåðåä öå äåíü óâàãè ç
áîêó ¿õí³õ áëèçüêèõ ÷îëîâ³ê³â. “À ùî òâ³é
òîá³ ïîäàðóâàâ?”, “Óÿâëÿºø, à ì³é...” —
òàê³ ðîçìîâè ìîæíà ïî÷óòè öüîãî äíÿ
ìàéæå â óñ³õ æ³íî÷èõ êîìïàí³ÿõ. À ñê³ëü-
êè ïàð ïåðåñâàðèëîñÿ ÷åðåç áàéäóæ³ñòü
÷è íåóâàæí³ñòü ï³äêîðþâà÷³â æ³íî÷èõ
ñåðäåöü! “ß æ ïîñòàðàâñÿ, êóïèâ ¿é êâ³-
òè, ïðèâ³òàâ ³ ÷ìîêíóâ ó ù³÷êó,— îáóðå-
íî ðîçïîâ³äàº ïðî ìèíóëîð³÷íå ñâÿòêó-
âàííÿ 8 Áåðåçíÿ Àíäð³é Êóçüìè÷,— ÿ æ
íå âèíåí, ùî áóêåò âèÿâèâñÿ íå çîâñ³ì
ñâ³æèì ³ ç³â’ÿâ ï³ä âå÷³ð”. Òàê³ ñèòóàö³¿
ñüîãîäí³ òðàïëÿþòüñÿ íåð³äêî. Ç³â’ÿë³ äî
ê³íöÿ äíÿ êâ³òè — íå íàéêðàùèé ïîäà-
ðóíîê. Ó íàø ÷àñ, øàíîâí³ ÷îëîâ³êè,
ìîæíà ïðèäóìàòè ³ ùîñü îðèã³íàëüí³øå.
Íåîðäèíàðíèé ïðåçåíò ïðèíàéìí³ âðà-
çèòü âàøó ïîëîâèíêó.

Ñüîãîäí³ êðåàòèâíèì áóòè ìîäíî. ßê-
ùî âàøà ïîëîâèíêà íå òåðïèòü ñóõî¿ áà-
íàëüùèíè, ö³êàâ³ äð³áíè÷êè íå çàëèøàòü
¿¿ áàéäóæîþ. Íàïðèêëàä, âàãè, ãîäèííèê
³ ôîòîðàìêà â îäíîìó ïðèñòðî¿. Çàõî÷å —
äèâèòèìåòüñÿ êîòðà ãîäèíà, çàõî÷å — ïî-
÷åïèòü íà ñò³íó ³ ìèëóâàòèìåòüñÿ ïåéçà-
æåì ÷è æ ñòàíå íà íüîãî, àáè ä³çíàòèñÿ,
ñê³ëüêè çàéâèõ ê³ëîãðàì³â ñêèíóëà. Òàêå
ñó÷àñíå ÷óäî òåõí³êè îá³éäåòüñÿ ó 500 ãðí.

Ëþáèòåëüêè ëàñîù³â îö³íÿòü êàëüêóëÿòîð
ó âèãëÿä³ øîêîëàäêè. Ç’¿ëà ñìà÷íó ïëèò-
êó — ³ ãàéäà ðàõóâàòè êàëîð³¿ íà ïîäàðîâà-
íîìó íå ìåíø àïåòèòíîìó êàëüêóëÿòîð³.
Á³ëüøå òîãî, â³í íå ò³ëüêè íà âèãëÿä ÿê
øîêîëàä, à é ïàõíå â³äïîâ³äíî. Êîøòóº äóõ-
ìÿíà ðàõ³âíèöÿ ïðèáëèçíî 90 ãðí.

Áóäèëüíèê — ð³÷ ïîòð³áíà â êîæíîìó
äîì³. ² õî÷à ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü ïðîêè-
äàþòüñÿ ï³ä óëþáëåí³ ðèíãòîíè ñâî¿õ ìî-
á³ëüíèõ òåëåôîí³â, îðèã³íàëüíèé ïðè-
ñòð³é ìàº âñ³ øàíñè ¿õ âèò³ñíèòè. Íàïðè-
êëàä, ó âèãëÿä³ äèíàì³òó, áîìáè àáî æ
ãîíãó. Æ³íêà, ÿêà ïðîêèäàòèìåòüñÿ ï³ä
ö³ çâóêîâ³ ñèãíàëè, òî÷íî íå çàáóäå ÷î-
ëîâ³êà, ùî âðó÷èâ òàêèé ïîäàðóíîê. Íàé-
äîðå÷í³øèì â³í áóäå äëÿ ëåä³, êîòðèõ
óðàíö³, ÿê-òî êàæóòü, ³ ç ãàðìàòîþ íå ðîç-
áóäèø. Ï³ñëÿ “âèáóõó áîìáè” ¿é ñïàòè
íàâðÿä ÷è çàõî÷åòüñÿ. Äî ñëîâà, ðîçðîá-
íèêè ðàäÿòü íå âèõîäèòè ç öèì ïðèñòðî-
ºì íàäâ³ð, àáè äåõòî íå ñïðèéíÿâ éîãî
çà ñïðàâæíþ âèáóõ³âêó. Îá³éäåòüñÿ îðè-
ã³íàëüíèé áóäèëüíèê ó 200—300 ãðí.

Á³ëüø³ñòü ³ç íàñ ñüîãîäí³ íå îáõîäèòü-
ñÿ áåç êîìï’þòåðà í³ âäîìà, í³ íà ðîáî-
ò³. Òîìó íàïðî÷óä àêòóàëüíèì ñòàíóòü
USB-êàïö³. Õîëîäíèìè âå÷îðàìè, êîëè
êîõàíîãî íå áóäå âäîìà, âîíè ç³ãð³þòü,
ÿêùî ¿õ ï³ä’ºäíàòè äî êîìï’þòåðà. Ñïå-
ö³àëüíèé åëåìåíò óñåðåäèí³ ï³äîøâè
ïî÷íå ä³ÿòè. Ç îäíîãî áîêó, îðèã³íàëü-
íî, ç ³íøîãî — çíàê óâàãè é òóðáîòè íå
çìîæå íå ðîç÷óëèòè. ² öå îá³éäåòüñÿ ëè-
øå ó 280 ãðí.

Òà ÿêùî ÷îëîâ³ê ìàº âåëèêå áàæàííÿ
âðàçèòè ñóïóòíèöþ æèòòÿ, òî ç³ðêà â ïî-
äàðóíîê íà 8 Áåðåçíÿ — ñàìå òå, ùî òðå-
áà. ² õî÷à íåáåñíîãî ñâ³òèëà âîíà íå çìî-
æå ïîùóïàòè ÷è ïîíþõàòè, äóìêà ïðî
òå, ùî â íå¿ º âëàñíà ç³ðêà, äîâãî ç³ãð³-
âàòèìå äóøó é ò³øèòèìå âëàñíó ãîðä³ñòü
çà ñåáå ³ çà ñâîãî ÷îëîâ³êà. À â ÿê ìàòå-
ð³àëüíå ï³äòâåðäæåííÿ âîíà îòðèìàº ñåð-
òèô³êàò, ÿêèé íàäàº ïðàâî íà ðåºñòðàö³þ
íàçâè ç³ðêè ñüîìî¿ âåëè÷èíè ó ì³æíà-
ðîäíîìó ç³ðêîâîìó êàòàëîç³ “Êîñìîñ —
Çåìëÿ”. Çâ³ñíî, òàêèé äàðóíîê íå ç äå-
øåâèõ — çà íüîãî òðåáà âèêëàñòè 5000
ãðí. Äëÿ îñ³á ðîìàíòè÷íèõ ³ç íåçâè÷íèõ
ïîäàðóíê³â ïðîïîíóºòüñÿ ðàìêà-äèêòî-
ôîí äëÿ ôîòîãðàô³é “Ëþáëÿ÷å ñåðöå”.
Ñêó÷èâøè çà ñâî¿ì êîõàíèì ÷îëîâ³êîì,
âîëîäàðêà òàêî¿ ðàìêè çìîæå íå ëèøå
ïîäèâèòèñÿ íà éîãî ôîòîãðàô³þ, à é ïî-
÷óòè ð³äíèé ãîëîñ. Êîøòóº òàêèé âèíà-
õ³ä äî 200 ãðí.

Най ращі др зі дівчат —
діаманти

Âèñëîâèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ ìîæíà é òðà-
äèö³éíî, àëå öå íå îçíà÷àº, ùî òàêèé
âàð³àíò — ïðîãðàøíèé. Þâåë³ðí³ ïðè-
êðàñè íà 8 Áåðåçíÿ íàâðÿä ÷è áóäóòü ïî-
ìèëêîâèì âèáîðîì. ßêèé ñàìå êàì³íü öå
áóäå ³ ùî çà ïðèêðàñà — äóìàòè ÷îëîâ³-
êàì, ÿê³, ïåâíà ð³÷, íàéêðàùå çíàþòü
ñâî¿õ ïîëîâèíîê. Òèì ïà÷å ó ïåðåäñâÿò-
êîâó ïîðó áàãàòî ìàãàçèí³â ïðîïîíóþòü
ïðèâàáëèâ³ çíèæêè. ßêùî æ æ³íêà çàñëó-
ãîâóº íà îðèã³íàëüíèé þâåë³ðíèé âèð³á,
òîä³ âàðòî çàìîâèòè éîãî ñïåö³àë³ñòàì ó
ºäèíîìó åêçåìïëÿð³. Âèêàðáóéòå íà íüî-
ìó ðîìàíòè÷íèé íàïèñ ÷è îñâ³ä÷åííÿ â
êîõàíí³, ³ âäÿ÷í³ñòü òà ïàì’ÿòü ïðî âàñ
íà âñå æèòòÿ ãàðàíòîâàí³. Ö³íè òóò ³í-
äèâ³äóàëüí³.

Для д ші
й тіла

Íàâåñí³ ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòà-
ò³ ïî÷èíàþòü íàéá³ëüøå ïåðåéìàòèñÿ
ñâî¿ì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì. Ïîçáóòèñÿ
çàéâèõ ê³ëîãðàì³â, ïðèâåñòè ò³ëî â òîíóñ
àáî æ ïðîñòî ä³ñòàòè êàéô â³ä íåçàáóò-
íüîãî ìàñàæó æ³íêàì ìîæåòå ñàìå âè —
¿õí³ ÷îëîâ³êè. Ïîäàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò
íà â³äâ³äóâàííÿ ñàëîíó êðàñè ÷è îçäîðîâ-
÷îãî öåíòðó ñó÷àñíà æ³íêà, áåçïåðå÷íî,
îö³íèòü. Âè ëèøå îáèðàºòå ñóìó, ÿêó ãî-
òîâ³ âèòðàòèòè. À ïîñëóãè âîëîäàðêà ñåð-
òèô³êàòó îáåðå íà âëàñíèé ðîçñóä. ßê-
ùî æ òî÷íî âïåâíåí³ ó òîìó, ÷îãî õî÷å
âàøà æ³íêà, òîä³ êóïóéòå ñåðòèô³êàò íà
êîíêðåòíó ïîñëóãó. Îäèí ñåàíñ ìàñàæó
êîøòóâàòèìå â³ä 200 ãðí, ìàí³êþð ðàçîì
ç ïåäèêþðîì — ïðèáëèçíî 200 ãðèâåíü,
ï³âãîäèíè â ñîëÿð³¿ — â³ä 100 ãðí, åï³-
ëÿö³ÿ — â³ä 150 ãðèâåíü. Îêð³ì òîãî, íè-
í³ ïðîïîíóþòü áàãàòî ð³çíèõ âèä³â ïîäà-
ðóíêîâèõ íàáîð³â (250—2500 ãðí). Âîíè
âêëþ÷àþòü ñ³ì-äåñÿòü ñåðòèô³êàò³â íà
ïîñëóãè ð³çíèõ íàïðÿìê³â ³ æàíð³â: åêñ-
òðèì, ñïîðò, êðàñà, çäîðîâ’ÿ, ðîìàíòè-
êà, åðîòèêà.

Гарним
осподиням
ßêùî æ³íêè íàâêîëî âàñ ïåðåïèñóþòü

îäíà â îäíî¿ ðåöåïòè òà ìë³þòü â³ä êó-
ë³íàðíèõ øîó, íàéêðàùèì ïîäàðóíêîì
ñòàíå ïîáóòîâà òåõí³êà. Ãàðíèé êóõîí-
íèé êîìáàéí îö³íèòü áóäü-ÿêà ìàìà, à
òèì ïà÷å òåùà. Ùîïðàâäà, âèêëàñòè çà
íüîãî äîâåäåòüñÿ ùîíàéìåíøå 1500 ãðí.
Ó ìîä³ íèí³ õë³áîï³÷êè. Âèòðàòèâøè 1000
ãðí, çàâæäè ìàòèìåòå ñâ³æ³ áóëî÷êè íà
ðîáîòó. ßêùî ó ñ³ì’¿ ïîïóëÿðí³ ð³çíîìà-
í³òí³ ä³ºòè òà çäîðîâå õàð÷óâàííÿ, êî-

ðèñíîþ ñòàíå ïàðîâàðêà. Äåøåâó ìîæíà
çíàéòè ³ çà 300 ãðí, çà áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíó ìîäåëü äîâåäåòüñÿ â³ääàòè á³ëü-
øå ÿê 1000 ãðí. Íà ïîäàðóíîê ç ìåíøèì
áþäæåòîì çãîäÿòüñÿ ì³êñåðè, áëåíäåðè
òà áóòåðáðîäíèö³

Парф ми
завжди доречні

Áåç ÷îãî, à áåç êîñìåòèêè òà ïëÿøå÷-
êè ïàðôóì³â æîäíà æ³íêà îá³éòèñÿ íå
ìîæå. Òîìó ÿêùî ìóäðóâàòè íàä ïðåçåí-
òîì äëÿ êîõàíî¿ íåìàº ÷àñó, òîä³ ïàðôó-
ìåðíà ïðîäóêö³ÿ âèðó÷èòü. Íèí³ â ñòî-
ëèö³ âèñòà÷àº ìàãàçèí³â òàêîãî íàïðÿì-
êó. Òàì çà ôëàêîí ð³äèíè ç áðåíäîâèì
çàïàõîì äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè ì³í³ìóì
600 ãðí. Îõî÷³ çàîùàäèòè ìîæóòü ïîäà-
òèñÿ íà ðèíêè, â ïåðåõîäè. Òà ìàëîéìî-
â³ðíî, ùî òàì ìîæíà êóïèòè îðèã³íàëü-
í³ ïàðôóìè. Á³ëüø³ñòü òàêî¿ ïðîäóêö³¿ —
íåÿê³ñí³ ï³äðîáêè, à ðîçïîâ³ä³ ïðî íèçü-
êó ö³íó ÷åððåç íåñïëàòó íà ìèòíèö³ ÷è
êîíô³ñêàò — ëåãåíäè äëÿ äîâ³ðëèâîãî
ñïîæèâà÷à. Çà ðåçóëüòàòàìè îñòàíí³õ ïå-
ðåâ³ðîê 45,4 % ïàðôóìåðíî-êîñìåòè÷íî¿
ïðîäóêö³¿ â òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ Äåðæ-
ñïîæèâñòàíäàðò Óêðà¿íè çíÿâ ç ðåàë³çà-
ö³¿. Íåáåçïå÷íèé âàð³àíò ç ïàðôóìàìè —
íåïðàâèëüíî ï³ä³áðàíèé àðîìàò. Òîìó
ðàäèìî àáî çàïèòàòè â ïîäðóã ïðî óëþá-
ëåíèé àðîìàò êîõàíî¿, àáî “âëîâèòè” éî-
ãî ñàìîìó.

Êð³ì, âëàñíå, ïàðôóì³â, çâåðíóòè óâà-
ãó ìîæíà é íà àðîìàêîñìåòèêó. Ñüîãî-
äí³ ìàãàçèíè ïðîïîíóþòü øèðîêèé âè-
á³ð äóõìÿíîãî ìèëà ðó÷íî¿ ðîáîòè, ðî-
ìàíòè÷íèõ ñâ³÷îê, ò³áåòñüêèõ ïàëè÷îê.
Îäíàê òóò îáî’ÿçêîâî çàïèòàéòå ïðî òåð-
ì³í âèãîòîâëåííÿ. Ïðîñòðî÷åíà íàòó-
ðàëüíà êîñìåòèêà ìîæå ñïðîâîêóâàòè
àëåðã³þ
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про деякі питання діяльності комунального 
підприємства “Профдезінфекція”

Рішення Київської міської ради № 15/3453 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до статей 87, 104, пункту 1 частини першої статті 110 Цивільного кодексу України, статей
59, 63 135, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство “Профдезінфекція”
та віднести його до сфери управління виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації).

2. Ліквідувати міське медично!виробниче підприємство
“Профілактична дезінфекція”.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ!
ради (Київської міської державної адміністрації) “Профдезін!
фекція” переукласти з фізичними та юридичними особами
договори, укладені міським медично!виробничим підприєм!
ством “Профілактична дезінфекція”, відповідно до чинного
законодавства.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер!
жавній адміністрації):

4.1. Здійснити організаційно!правові заходи по створен!
ню комунального підприємства виконавчого органу Київра!
ди (Київської міської державної адміністрації) “Профдезін!
фекція”.

4.2. Розробити та подати до 01.04.10 на затвердження
Київради статут комунального підприємства виконавчого

органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
“Профдезінфекція”.

4.3. Здійснити організаційно!правові заходи, пов’язані із
ліквідацією міського медично!виробничого підприємства
“Профілактична дезінфекція”, створити ліквідаційну комісію
за участю депутатів Київради та затвердити ліквідаційний ба!
ланс.

4.4. Майно міського медично!виробничого підприємства
“Профілактична дезінфекція” закріпити на праві господар!
ського відання за комунальним підприємством виконавчо!
го органу Київради (Київської міської державної адміністра!
ції) “Профдезінфекція”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально!еко!
номічного розвитку і постійну комісію Київради з питань
власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18.09.2008 № 267/267 “Про продаж земельної 

ділянки відкритому акціонерному товариству 
“СВІТАНОК” для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі на вул. Хрещатик, 46>б 

у Шевченківському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 293/1349 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 128 Земельного кодексу України, враховуючи доручення заступ$
ника міського голови — секретаря Київради від 19.02.2009 № 7639, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 5 додатка до рішення Київської
міської ради від 18.09.2008 № 267/267 “Про продаж земель!
ної ділянки відкритому акціонерному товариству “СВІТАНОК”
для експлуатації та обслуговування адміністративної будів!
лі на вул. Хрещатик, 46!б у Шевченківському районі м. Ки!
єва”, а саме: слова “одного року” замінити на слова “п’яти
років”.

2. 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 Потіщуку Леоніду Павловичу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Луговій, 36 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 310/1366 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле$
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянину Потіщуку Леоніду Павловичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос!
подарських будівель і споруд на вул. Луговій, 36 у Солом’ян!
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Потіщуку Леоніду Павловичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц!
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Луговій, 36 у Солом’янському райо!
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас!
ність чи користування.

3. Громадянину Потіщуку Леоніду Павловичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в

управлінні держархбудконтролю та виконувати умови забу!
дови земельної ділянки згідно з АПЗ Головного управління

містобудування, архітектури та дизайну міського середови!
ща.

3.3. 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.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів!
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько!
го середовища від 10.12.2008 № 19!14785, Головного

управління охорони культурної спадщини від 20.02.2009
№ 1119, Київської міської санепідемстанції від 01.11.2006
№ 6654, управління охорони навколишнього природного се!
редовища від 20.02.2009 № 071/04!4!22/847, Київського ко!
мунального об’єднання зеленого будівництва та експлуата!
ції зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 20.02.2009
№ 148!526, дочірнього підприємства “Інститут генерально!
го плану міста Києва” від 29.06.2006 № 1549, Солом’ян!
ської районної у місті Києві державної адміністрації від
22.10.2007 № 12952/01.

3.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 20.02.2009 № 149) та інші пи!
тання майнових відносин вирішувати в установленому по!
рядку.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
власності на землю може бути припинено у випадках, пе!
редбачених 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 закритому акціонерному товариству 
“НЕО ВІТА” земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлово>офісного 
торговельного комплексу з вбудовано>прибудованими

приміщеннями громадського, соціального 
та торговельного призначення, з підземним та наземним

паркінгами на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 311/1367 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст$
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен!
ня змін до містобудівної документації щодо розміщення та
визначення параметрів окремого об’єкта містобудування —
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово!офіс!
ного торговельного комплексу з вбудовано!прибудованими
приміщеннями громадського, соціального та торговельно!
го призначення, з підземним та наземним паркінгами на
вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за!
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі!
шення, віднести за функціональним призначенням до тери!
торії громадських будівель та споруд.

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, що резервую!
ться для розвитку мережі зелених насаджень загального ко!
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна!
кам та планувальним вимогам (таблиця 17), земельну ді!
лянку площею 0,24 га на вул. Регенераторній, 4 у Дніпров!
ському районі м. Києва.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельних ділянок закритому акціонерному товариству “НЕО
ВІТА” для будівництва, експлуатації та обслуговування жит!
лово!офісного торговельного комплексу з вбудовано!при!
будованими приміщеннями громадського, соціального та
торговельного призначення, з підземним та наземним пар!
кінгами на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі
м. Києва.

5. Передати закритому акціонерному товариству “НЕО
ВІТА”, за умови виконання пункту 6 цього рішення, у довго!
строкову оренду на 25 років земельні ділянки загальною
площею 27,928 га для будівництва, експлуатації та обслу!
говування житлово!офісного торговельного комплексу з вбу!
довано!прибудованими приміщеннями громадського, соці!
ального та торговельного призначення, з підземним та на!
земним паркінгами на вул. Регенераторній, 4 у Дніпров!
ському районі м. Києва, з них:

— ділянку № 1 загальною площею 27,684 га, зокрема
площею 27,254 га — за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування; площею 0,430 га — за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення виконав!
чого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
17.04.56 № 599 “Про відвод центральним ремонтним май!
стерням “ГУШОСДОР” УРСР земділянки під будівництво май!
стерень в Дарницькому районі”;

— ділянку № 2 загальною площею 0,244 га, зокрема пло!
щею 0,200 га — за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування; площею 0,044 га — за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення виконав!
чого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від
08.05.62 № 705 “Про відвод Управлінню зеленої зони м. Ки!

єва земельних ділянок для влаштування скверів та мікро!
районних садів в Дарницькому районі”.

6. Закритому акціонерному товариству “НЕО ВІТА”:
6.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
6.2. 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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по!
свідчує право користування земельними ділянками.

6.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо!
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

6.4. 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).

6.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько!
го середовища від 27.02.2008 № 19!2576 та від 23.12.2008
№ 09!15250, Київської міської санепідстанції від 22.12.2008
№ 10401, управління охорони навколишнього природного
середовища від 03.03.2009 № 071/04!4!22/755, Головного
управління охорони культурної спадщини від 28.02.2008
№ 1340, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 23.01.2008 № 206 та Головного управ!
ління земельних ресурсів від 13.03.2008 № 05!4346.

6.6. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень) та інші пи!
тання майнових відносин вирішувати в установленому по!
рядку.

6.7. Передати Головному управлінню житлового забез!
печення виконавчого органу Київради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) 7% загальної площі квартир у цьому
комплексі (крім службового житла) на підставі пункту 38 рі!
шення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про
бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та доповнен!
нями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
17.07.2008 № 16/16 та від ЗО. 10.2008 № 561/561).

6.8. Передбачити проектом будівництва комплексу міс!
ця постійного зберігання автотранспорту (крім відкритих ав!
тостоянок) із кількістю машиномісць відповідно до держав!
них будівельних норм.

6.9. У складі проекту будівництва виконати розрахунки
щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної сфе!
ри (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об’єк!
ти охорони здоров’я тощо) і передбачити їх розміщення та
будівництво одночасно із спорудженням комплексу.

6.10. Сплатити до цільового фонду спеціального фон!
ду бюджету міста Києва на розвиток житлового будів!
ництва до моменту здачі в експлуатацію збудованої жит!
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лової площі кошти в розмірі 5% витрат з будівництва за!
гальної площі цього комплексу, виходячи з опосередко!
ваної вартості спорудження житла, установленої Мініс!
терством регіонального розвитку і будівництва України
для міста Києва станом на день оплати, на підставі пунк!
ту 39 рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змі!
нами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської
міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

7. 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.

8. 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 розгляд протесту Прокуратури міста Києва від
04.02.09 № 32 вих>09 на рішення Київської міської ради
від 28.08.08 № 84>1/84 “Про внесення змін до рішення

Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування 
комунальної власності територіальних громад районів

міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 313/1369 від 2 квітня 2009 року

При проведенні адміністративно$територіальної реформи у 2001 році станом на 01.10.2001 року була про$
ведена інвентаризація всього майна, що належало до комунальної власності територіальних громад 14 райо$
нів міста Києва. Враховуючи нові межі районів, усе майно 14 районів було перерозподілено між новоство$
реними 10 районами та частина майна віднесена до комунальної власності територіальної громади м. Ки$
єва. Зазначений розподіл майна було затверджено рішенням Київради від 27.12.01 № 208/1642. Цілісний
майновий комплекс — дошкільний навчальний заклад № 1 “Орлятко”, розташований за адресою: Аскольдів
провулок, 5, було віднесено до комунальної власності територіальної громади Печерського району м. Києва.

28.08.08 Київрадою прийнято рішення № 84$1/84 “Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01
№ 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва”, згідно з
яким дошкільний навчальний заклад № 1 “Орлятко” вилучено з комунальної власності територіальної гро$
мади Печерського району.

Згідно з зазначеним рішенням до комунальної власності територіальної громади м. Києва віднесено тіль$
ки будинок у провулку Аскольдовому, 5. Враховуючи, що згідно з рішенням дитяча установа — дошкільний
заклад № 1 була вилучена із власності Печерського району, а до комунальної власності територіальної гро$
мади м. Києва віднесена не була, Київрадою прийнято рішення від 25.12.08 № 939/939 “Про внесення змін
у рішення Київради “Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування ко$
мунальної власності територіальних громад районів міста Києва”, згідно з яким увесь цілісний майновий ком$
плекс — дошкільний навчальний заклад № 1 “Орлятко”, розташований за адресою: Аскольдів провулок, 5,
віднесений до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Рішення Київради про перепрофілю$
вання або закриття цього дитячого закладу не приймалося. Таким чином рішення від 25.12.08 № 939/939
не тягне за собою скорочення мережі дошкільних закладів або змінення функціонального призначення.

Слід зазначити, що передача погоджена Печерською районною у м. Києві радою, прийнято рішення від
11.12.08 № 48 “Про передачу нерухомого майна з комунальної власності територіальної громади Печер$
ського району до комунальної власності територіальної громади міста Києва”. Акти приймання$передачі зна$
ходяться в стадії оформлення.

Враховуючи вищенаведене, відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини пер$
шої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 За$
кону України “Про прокуратуру” та у зв’язку з тим, що дошкільний навчальний заклад № 1 “Орлятко”, роз$
ташований за адресою: Аскольдів провулок, 5, продовжує діяти і рішення щодо перепрофілювання або за$
криття не приймалося, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Протест Прокуратури міста Києва від 04.02.09 № 32
вих!09 на рішення Київської міської ради від 28.08.08 № 84!
1/84 “Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01
№ 208/1642 “Про формування комунальної власності тери!
торіальних громад районів міста Києва” відхилити.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки!
ївради про наслідки розгляду протесту повідомити Проку!
ратурі міста Києва у встановленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна територіальної громади міста Києва
в оренду комунальному підприємству 

“Київський міський бізнес>центр”
Рішення Київської міської ради № 314/1370 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс$
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май$
на”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна те$
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май$
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва”, для забезпечення виконання рішення Київської міської ради від 25.12.08 № 930/930 “Про
вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві”, а також враховуючи протокол по$
стійної комісії Київради з питань власності від 10.02.09 № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати майно територіальної громади міста Києва
в оренду комунальному підприємству “Київський міський
бізнес!центр” згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до рішень Київської міської ради згідно
з додатком 2.

3. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуата!
ція” укласти договори оренди та внести зміни до чинних до!
говорів оренди відповідно до пунктів 1 та 2 цього рішення.

4. Договори оренди будинків або приміщень об’єктів
культурної спадщини, що є пам’ятками, крім істотних умов,
визначених у додатку до цього рішення, мають містити до!
даткові умови, визначені Головним управлінням культури,

мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого ор!
гану Київради (Київської міської державної адміністрації).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київської міської ради з питань власності та
на виконавчий орган Київської міської ради (Київську місь!
ку державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Буровій Тетяні Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у 5>му пров. Лермонтова, 25 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 375/1431 від 23 квітня 2009 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 містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
будівництва садибних житлових будинків і споруд на вул. Лер!
монтова та перспективних вулицях —4!му пров. Лермонтова,
5!му пров. Лермонтова, 6!му пров. Лермонтова (с. Бортничі)
у Дарницькому районі м. Києва та внести зміни до Генераль!

ного плану міста Києва, затвердженого рішенням Київради від
28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевести територію в межах,
визначених зазначеним містобудівним обґрунтуванням, до са!
дибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Буровій Тетяні Василівні для бу!

дівництва та обслуговування житлового будинку, господар!
ських будівель і споруд у 5!му пров. Лермонтова, 25 у Дар!
ницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Буровій Тетяні Василівні, за умови
виконання пункту 4 цього рішення, у приватну власність земель!
ну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у 5!му
пров. Лермонтова, 25 у Дарницькому районі м. Києва за раху!
нок міських земель, не наданих у власність чи користування.

4. Громадянці Буровій Тетяні Василівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від!

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди!
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки те!
риторії по захисту її від підтоплення та затоплення повеневи!
ми водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.4. У місячний термін звернутись до Головного управлін!
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі!
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на

місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

4.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре!
конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо!
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц!
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ!
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере!
довища від 24.01.2008 № 19!826, управління охорони навко!
лишнього природного середовища від 18.02.2008 № 071/04!
4!22/1131, Київської міської санепідстанції від 23.01.2008
№ 486, Головного управління земельних ресурсів від
15.09.2008 № 05!3602.

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

6. 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 передачу громадянину Колеснику 
Віталію Сергійовичу у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у 5>му пров.

Лермонтова, 22 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 373/1429 від 23 квітня 2009 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 містобудівне обґрунтування щодо внесення

змін до містобудівної документації та визначення параметрів
будівництва садибних житлових будинків і споруд на вул. Лер!
монтова та перспективних вулицях — у 4!му пров. Лермонто!
ва, 5!му пров. Лермонтова, 6!му пров. Лермонтова (с. Борт!
ничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести зміни до Гене!
рального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київра!
ди від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевести територію в
межах, визначених зазначеним містобудівним обґрунтуван!
ням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянину Колеснику Віталію Сергійовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо!
дарських будівель і споруд у 5!му пров. Лермонтова, 22 у Дар!
ницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Колеснику Віталію Сергійовичу,
за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас!
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та об!
слуговування житлового будинку, господарських будівель і спо!
руд у 5!му пров. Лермонтова, 22 у Дарницькому районі м. Ки!
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко!
ристування.

4. Громадянину Колеснику Віталію Сергійовичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від!

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди!
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки те!

риторії по захисту її від підтоплення та затоплення повеневи!
ми водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.4. У місячний термін звернутись до Головного управлін!
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі!
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

4.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре!
конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо!
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц!
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ!
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере!
довища від 24.01.2008 № 19!815, управління охорони навко!
лишнього природного середовища від 12.02.2008 № 071/04!
4!22/732, Київської міської санепідстанції від 23.01.2008 № 474,
Головного управління земельних ресурсів від 05.08.2008 № 05!
3474.

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

6. 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 передачу громадянину Тимошенку 
Роману Валерійовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Горького, 31 у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 412/1468 від 23 квітня 2009 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 Тимошенку Роману Валерійо!
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин!
ку, господарських будівель і споруд у пров. Горького, 31 у
Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Тимошенку Роману Валерійо!
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват!
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц!
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Горького, 31 у Деснянському райо!
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас!
ність чи користування.

3. Громадянину Тимошенку Роману Валерійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 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 власності на земельну ділянку.

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

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт попереднього обстеження зелених наса!
джень від 02.08.2005 № 79) та інші питання майнових від!
носин вирішити в установленому законодавством порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів!
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько!
го середовища від 24.07.2007 № 19!7408, ВАТ “Київпроект”
від 14.04.2006 № 895, головного державного санітарного лі!
каря м. Києва від 26.07.2005 № 5010, Державного управ!
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 10.10.2007 № 05!08/7316.

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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс!
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



ОВНИ
Чарівність роз вітне, а для романтичних

побачень ще не час. Відійдіть бі і зан р-
теся вн трішній світ, на самоті вам б де
наба ато омфортніше. Це тиждень пере-
осмислення сво о життя за мин лий рі .
Усвідомтепомил и,позб дьтеся ілюзій, са-
мообманів. Дайте либинном психоло іч-
ном атарсис пройти безболісно та по-
зб тися не ативних нашар вань. Нічо о не
бійтеся. Я що пле аєте в д ші щось висо-
е, свято вірте поміч Віщих сил і ваші мрії
реаліз ються. Професіонально зростайте.
Кар'єрна тема є д же а т альною.

ТЕЛЬЦІ
С спільний рейтин стрім о зростає,

ви—серце імозо оле тив , неформаль-
ний яс равий лідер, за я им отові йти.
Ви ористов йте цей вплив для реалізації
власних інтересів. Саме час від ори ва-
ти долю, внести поправ и до намічених
планів на майб тнє, змінити оло др зів,
стос н и, я і вже вичерпали себе. Сміли-
вопозб вайтеся омпле сів, ордині, влас-
ниць их інстин тів. Це альм є природні
таланти. І пам'ятайте: ч жа д м а є олов-
ною. У с перечливих сит аціях орієнт йте-
ся на під аз и, поради, ар ментовані до-
ази тих, хто вас оточ є,— в них парост и
істини.Уподр жніхпарнаставперіодроз -
віт . Вас охають!

БЛИЗНЯТА
Міцніше тримайтеся за професіональ-

не ермо і паралельно роз рібайте сімей-
ні "завали". Розпочинається ардинальний
ар'єрний поворот, можливі зміни ерів-

ном с ладі, сл жбові ротації. Навіть я що
займаєтеся справою з творчим по ли ан-
ням, б дьте напо отові. Я щопотрібно за-
ла одити сл жбові проблеми — зопал їх
не розв’яз йте, терпляче "винош йте" ба-
жане, вичі йтемомент і чіт обийтевціль,
апелюючи до ніжних стр н д ші шефа (він
д же прихильний до вас). Всевишній пі -
л ється про ваш ар’єрний зліт, не п с-
тіть цейшанс, адже він повториться через
12 ро ів. У шлюбі все ч дово! Давні др зі
ставляться до вас прихильно!

РАКИ
Налашт йтеся на ліричний лад, серце

личев аз під назвою"Кохання".Від -
ніться найо опо ли . За ох йтеся вробо-
т , шефа, оле , рідних (навіть я що вони
влаштов ють вам домашній терор). Ви о-
н йте дор чені завдання не я -неб дь, а з
натхненням.Створітьсвятожиттясобі і ото-
ч ючим,перевтілившись аз ово очарів-
ни а, отрий отовий тілити в реальність
найнеймовірнішібажання.Щаститиме(цьо-
о ро ) в спішних спільних діях, ділових
прое тах, бізнесі, де потрібно пост пити-
ся, ділитися, не тя н ти овдр на себе, а
віддавати ермо влади партнерам.

ЛЕВИ
У вас хорошішанси дося ти спіх в сі-

мейном бізнесі, що зміцнить матеріаль-
н баз і шлюб. Головне — охати одне
одно о, не сваритися через роші, а свій
ба атий досвід передати партнерові, і да-
ти йом змо реаліз ватися в соці мі,
наб ти нових знань. Нині ви оловна, от-
ра ер є оханим. Тож підштовх йте йо-
о м дро і розс дливо вперед. Я що ваш

е оїзм візьме верх, нарі айте на себе —
матимете затято о воро а, і спалювати-
мете сили виснажливих боях, стрім о
де рад ючи разом. Бажано більше подо-
рож вати. Зміна вражень є пре расним
стим лом для підняття життєво о тон с .

ДІВИ
Настав час додати свіжої нот и шлюб-

ні поч ття, вдихн ти во онь життя в тліючі
жарин и стос н ів (а самотнім не проґа-
вити птаха щастя). Ви повинні стати ми-
лосердними, ніжними і ла ідними. Тон о
реа вати нащонайменш змін настрою,
йти за обранцем, я нит а за ол ою; не
ревн вати йо о до волелюбності, а дати
можливість самореаліз ватися. Зараз по-
чинання бла овірних бла ословив Гос-
подь, і не потрібно їх рити вати, а дай-
те їм свобод польот ! З фінансами по и
що не сто. Живіть с ромно, стрим йте
бажання, оловне — створити спішн
оманд і армонійно в неї влитися, тоді
протя ом ро все піде ч дово. Форт на
зараз сміхається тим, хто по ладе сили
на вівтар ділової співпраці.

ТЕРЕЗАМ
Вартозан ритисявсл жбов діяльність.

Одна не перестарайтеся, від механічно-
о тр до олізм ористі не б де. Тож се
ви он йте з д шею, творчо, підтрим йте
теплий мі ро лімат оле тиві. Я фахі-
вець ви повинні зростати не по верти алі,
а по оризонталі. Тя ніть віз зобов'язань із
радістю, задовольняйте працедавців, і с-
піх вамзабезпечено.Я щозі здоров'ямне
все добре, саме час зцілитися від давніх
хронічних хвороб. У подр жньом шлюбі
можливі розбіжності. Допома айте одне
одном на роботі, по осподарств , спіль-
но відпочивайте. Бла опол ччя в сім’ї —
запор а вашо о процвітання.

СКОРПІОНИ
Нас вається любовний тайф н... І це

не ілюзія. На сяйво вашої харизми про-

тилежна стать злітається, я метели и на
світло, спо шаючиле оважними інтриж-
ами. При от йтеся вп стити в серцемо-
тній поті піднесених поч ттів, відф тбо-

лювати йо о не смійте— роз ніваєте до-
лю.Особистежиття нині на першом пла-
ні! Зможете створити (або реставр вати
давній) шлюбний альянс — добре, а на-
віжених захоплень остері айтеся. На ро-
боті працюйте з ент зіазмом, ви он ючи
все на висо ом я існом рівні. На щас-
тя, тримісячне альмо ( арма) в ар’єр-
ном прос ванні за інч ється 11 березня,
тепер се стабіліз ється.

СТРІЛЬЦІ
Помил и вима ають е с рс в мин -

ле для їх виправлення.Щоб зробити ро
перед, потрібно попорпатися в пам'яті і
сценарії подій, що повторювалися, транс-
форм вати на новий лад. Переосмисліть
се! Сімейних проблем це стос ється
перш за все. Родинні зв'яз и мають б -
ти священними, том відновіть зр йнова-
ні стос н и з рідними, станьте бере инею
в домі.Щаслива сім'я—цефла ман бла-
опол ччя! На взаємн любов шлюбі
очі ють випроб вання, її пол м'я три-
мається на ваших поч ттях, за що обра-
нець отовий платити відданістю. Мате-
ріальні зобов'язання мають т т не остан-
нє місце. Том не б дьте с пими, а ро-
з мно фінанс йте родичів, ос іль и ро-
ші до вас надійд ть цьо о ро не тіль и
на власні потреби. Діліться, в ладайте в
пра тичні справи і ваше джерело дохо-
дів б де невичерпним.

КОЗОРОГИ
Вашпріоритет—д ховні цінності. Саме

т т Всевишній веде правильним шляхом,
а за вміст аманця не т рб йтеся. Слід й-
тевисо им ідеалам,розвивайтедр жністо-
с н и, більше спіл йтеся, наснаж йтеся
свіжими враженнями, ш айте споріднені
д ші. Б дь-я ий перший з стрічний подо-
рожнійможевиявитисяпосланцемФорт -

ни. Урідном домі запан єлюбов! Аосьна
роботіначальствопри р тить ай и,нероз-
слабляйтеся,б дьтевідповідальними, ста-
ранними.Я щошеф"лає"—подя йтейо-
м , це не привід для зміни роботи! Не по-
трібно ні о о рити вати, наставляти на
шлях істини. Розвивайте в собі я ості пси-
холо а, тон ість сприйняття нав олишньо-
освіт .Вміннявчаснос азатиабопромов-
чати — ось оловний озир.

ВОДОЛІЇ
Мають величезний асортимент ба-

жань, але для їх втілення потрібні чималі
роші, що нині є реальним.Можливі при-
б т ові ділові пропозиції, том не позі-
хайте, а зберіться і оберіть найперспе -
тивніші. Адже орбатитися за опій и вам
(ч довом професіоналові) не личить.
Тор йтеся з працедавцями (демонстр -
ючи свою адров цінність) і не заванта-
ж йте себе низь ооплач ваноюроботою.
Іна ше можливі армічні сан ції ви ля-
ді хвороб. У шлюбі нарешті після тримі-
сячної армічної ворожнечі, лід с ресне,
і настане весняний роз віт поч ттів.

РИБИ
Гасло тижня: "Хай живе оновлення!"

Ви на порозі нових починань, прощайте-
ся з мин лим і старт йте! На особисто-
м і сл жбовом терені назріли зміни.
Майб тнє личе щасливими перспе ти-
вами, тож беріть на озброєння хороший
досвід і сміливо р шайте наз стріч спі-
х ! Особисті можливості олосальні! Ви
знаєте чо о хочете, а це с ороч є шлях
до спіх , с ває переш оди. Головне —
ладнати з партнерами на роботі, домо-
витися і правильно розставити а центи.
Не пор ш йте баланс "хоч -можна".Ма-
теріальні розбіжності не повинні стати яб-
л ом розбрат між вами. Підтрим йте
др жні стос н и з людьми діла, а базі-
и — вам не товариші

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Àíäð³é ÌÀÒÊÎÂÑÜÊÈÉ: “Ìåí³ íå ñîðîìíî
äèâèòèñÿ ïîëòàâ÷àíàì â î÷³”

— Íàçâ³òü âàø³ íàéâàæëèâ³ø³ äî-
ñÿãíåííÿ ÿê ìåðà Ïîëòàâè?

— Íà ìîþ äóìêó, äî 2006 ðîêó â
³íôîðìàö³éíîìó ïëàí³ Ïîëòàâà áó-
ëà ïðîâ³íö³éíèì ì³ñòå÷êîì, ïðî ÿêå
íå äóæå ÷àñòî áóëî é ÷óòè. Íèí³ ïðî
íàñ ìîæíà ïî÷èòàòè ðåãóëÿðíî. Ó
Ïîëòàâ³ âïåðøå â Óêðà¿í³ çàïî÷àò-
êîâàíî ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè áóä³â-
íèöòâà äîñòóïíîãî æèòëà. Çäàíî
äðóãèé áóäèíîê íà ñòî êâàðòèð ³ç
ñîö³àëüíèì ãóðòîæèòêîì. Ó 2006 ðî-
ö³ ìè ïîáóäóâàëè ÷îòèðè êîâçàíêè.
Òàêîæ Ïîëòàâà ñüîãîäí³, ìàáóòü,
íàéñâ³òë³øå ì³ñòî â Óêðà¿í³. Ðåêîí-
ñòðóéîâàíî âñå çîâí³øíº îñâ³òëåí-
íÿ. Êîæíà âóëèöÿ ³ êîæíèé ïðîâó-
ëîê ó íàñ ç ë³õòàðÿìè. Ìè â³äðå-
ìîíòóâàëè ì³ñüê³ ë³êàðí³, ñòâîðèëè
íàëåæí³ óìîâè â ïîëîãîâîìó áóäèí-
êó, äèòÿ÷èõ ñàäêàõ. ² òåïåð ó íàøî-
ìó ì³ñò³ ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
áóì íàðîäæåííÿ ä³òåé. Òîð³ê ¿õ
ç'ÿâèëîñÿ íà ñâ³ò óäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ
ó 2000 ðîö³. Ìè çàïðîâàäèëè ñïåö³-
àëüíó ïðîãðàìó "Ëåëåêà íàä ì³ñòîì".

— ßê³ âàø³ ïð³îðèòåòè íà ïîñàä³
ì³ñüêîãî ãîëîâè?

— Ïð³îðèòåòè, ìàáóòü, ÿê ³ â óñ³õ
ì³ñüêèõ ãîë³â. Àëå íà ùî òðåáà

çâåðíóòè óâàãó, òî öå òå, ùî â íà-
ø³é ì³ñüêðàä³ íåìàº îïîçèö³¿, íå-
ìàº á³ëüøîñò³ é ìåíøîñò³. Óñ³
ï'ÿòü ôðàêö³é ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
ïðàöþþòü çëàãîäæåíî íà êîðèñòü
íàðîäó. Ç ïåðøèõ äí³â ñï³ëüíî¿ ðî-
áîòè ìè äîìîâèëèñÿ íå çàéìàòè-
ñÿ ïîë³òèêîþ. Çâ³ñíî, öå íå îçíà-
÷àº, ùî äåïóòàòè îäíîãîëîñíî ï³ä-
òðèìóþòü óñ³ ð³øåííÿ. ª ð³çí³
äóìêè, àëå âîíè ôîðìóþòüñÿ íå
çà ïàðò³éíîþ íàëåæí³ñòþ. Íàøà
ñïðàâà — ëèøå ãîñïîäàðñüê³ ïè-
òàííÿ.

— ßê Ïîëòàâà ïåðåæèëà êðèçî-
âèé 2009 ð³ê?

— Áóëî íåïðîñòî, ÿê ³ âñ³ì. Íà-
ñàìïåðåä êðèçà ïîçíà÷èëàñÿ íà
ñêîðî÷åíí³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Îñî-
áëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ïðàö³âíèê³â
âèðîáíèöòâà. Áóëî òàê çâàíå ïðè-
õîâàíå áåçðîá³òòÿ. Êîëè ëþäè ïî
òðè-÷îòèðè ì³ñÿö³ ÷èñëèëèñÿ íà
ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, à íàñïðàâä³ ïåðå-
áóâàëè ó â³äïóñòö³ çà âëàñíèé ðà-
õóíîê. Àëå ç ³íøîãî áîêó, ìèíó-
ëèé ð³ê áóâ äëÿ íàñ ïîçèòèâíèì,
íàâ³òü äóæå çíàìåííèì. Ìè â³ä-
çíà÷àëè 200-ð³÷÷ÿ Ìèêîëè Ãîãîëÿ,
240-ð³÷÷ÿ ²âàíà Êîòëÿðåâñüêîãî,

300-ð³÷÷ÿ Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè. Ó
ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî öèõ ïîä³é
çä³éñíèëè êîìïëåêñ çàõîä³â. Ðå-
êîíñòðóéîâàíî ÷è êàï³òàëüíî â³ä-
ðåìîíòîâàíî âñ³ ìóçå¿ òà ³íø³ ³ñ-
òîðè÷í³ ì³ñöÿ, çàêëàäè îáñëóãîâó-
âàííÿ. Ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ äâà
íîâèõ ãîòåë³. Ïîëòàâà äîâåëà, ùî
ìîæå ã³äíî ïðåäñòàâèòè Óêðà¿íó
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Â íàñ ïî-
áóâàëè ìàéæå 50 òèñÿ÷ òóðèñò³â.
Â³äâ³äóâàí³ñòü ìóçå¿â çðîñëà â ï'ÿòü
ðàç³â. Òîìó çà 2009 ð³ê îácÿã ðå-
àë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã áóâ
íà 5,5 â³äñîòêà á³ëüøèì, àí³æ ó
2008 ðîö³. Ó ï³äñóìêîâîìó ðîçð³ç³
ìè ïîáà÷èëè, ùî ÷àñòêà ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, íà æàëü, çìåí-
øèëàñÿ, à ÷àñòêà ïîñëóã çá³ëüøè-
ëàñÿ. ² íàâ³òü ó òàêèõ ñêëàäíèõ
óìîâàõ áþäæåò ì³ñòà âèêîíàíî ³
ïåðåâèêîíàíî. Âñ³ áþäæåòí³ îðãà-

íè ïðîô³íàíñîâàíî ñïîâíà ³ â÷àñ-
íî. Ìè çóì³ëè ïîäîëàòè ïðîáëå-
ìè ³ â òÿæê³ ÷àñè.

— Çàãðîçà "äðóãî¿ Ïîëòàâñüêî¿
áèòâè" íà 300-ð³÷÷ÿ ïåðøî¿ áóëà?

— ×åñíî êàæó÷è, áóëà. Àäæå òî-
ä³ ïðè¿õàëè äåñÿòêè òèñÿ÷ ðîñ³é-
ñüêèõ òóðèñò³â, çîêðåìà ³ ïðåäñòàâ-
íèêè ð³çíèõ ðàäèêàëüíî íàëàøòî-
âàíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, øâåäè,
ô³íè, ïðåäñòàâíèêè çàõ³äíèõ ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè. Äåïóòàòè ì³ñüêðà-
äè íàâ³òü ïðèéíÿëè â³äïîâ³äí³ ð³-
øåííÿ íà ñåñ³¿, àáè óíèêíóòè ðîç-
ãîðòàííÿ "äðóãî¿ Ïîëòàâñüêî¿ áèò-
âè". Âîíè çâåðíóëèñÿ äî ïðåäñòàâ-
íèê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ïîïðî-
ñèëè ç 15 ÷åðâíÿ äî 10 ëèïíÿ íà-
êëàñòè ìîðàòîð³é íà áóäü-ÿê³ ïî-
ë³òè÷í³ çàõîäè â ì³ñò³. ² á³ëüø³ñòü
ïàðò³é ï³äòðèìàëè òàêó ³äåþ. Òîæ

ìè âñå æ òàêè çóì³ëè ïðîâåñòè ä³é-
ñòâî òàê, ùîá íå îáðàçèòè í³êîãî.

— À ÿê³ íèí³ ïðîáëåìè ó âàøîìó
ì³ñò³?

— Áîðåìîñÿ ç ïðîáëåìàìè, ùî
ñïðè÷èíèëà íåãîäà. Àäæå òàêî¿ çè-
ìè í³õòî íå î÷³êóâàâ. ß íå ìîæó
ñêàçàòè, ùî â Ïîëòàâ³ ñèòóàö³ÿ
çíà÷íî êðàùà, í³æ â ³íøèõ ì³ñòàõ.
Äîêè éøîâ ñí³ã, ìè çíàëè, ùî ç
íèì ðîáèòè. Òà êîëè ïðîòÿãîì äî-
áè òåìïåðàòóðà ð³çêî çì³íþâàëàñÿ,
ñí³ã òàíóâ, à ïîò³ì çàìåðçàâ, òî íà
áîðîòüáó ç³ ñòèõ³ºþ çàáðàêëî ³ ìà-
òåð³àëüíèõ, ³ òåõí³÷íèõ, ³ ëþäñüêèõ
ðåñóðñ³â, ïåâíî, ÿê ³ â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ. Æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà ìè ï³ä-
òðèìóâàëè, ÿê ìîãëè. Òà âñå æ òà-
êè äî êîæíîãî äâîðó ÷è ï³ä'¿çäó
ï³ä³éòè áóëî íåìîæëèâî. Òîìó
ïåâí³ íåçðó÷íîñò³ ìåøêàíö³ ìàëè.
Ïîïåðåäí³ òåïë³ çèìè íàñ äåùî
ðîçñëàáèëè, òîæ îñòàíí³ìè ðîêà-
ìè ìè íå âêëàäàëè êîøò³â ó ìî-
äåðí³çàö³þ ñïåöòåõí³êè, à ðîçâ'ÿçó-
âàëè ïðîáëåìó âèâåçåííÿ ñì³òòÿ,
òîìó é êóïóâàëè ñì³òòºâîçè.

— ×è ðîçðàõîâóºòå ïåðåìîãòè íà
âèáîðàõ ì³ñüêîãî ãîëîâè íàñòóïíî-
ãî ðàçó?

— Òàê, ÿ â öüîìó íàâ³òü íå ñóì-
í³âàþñÿ. Ìî¿ îïîíåíòè ï³ä ÷àñ ïå-
ðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ îá³öÿòèìóòü,
à ÿ áóäó ºäèíèì êàíäèäàòîì, ÿêèé
çâ³òóâàòèìå ïðî âèêîíàíó ðîáîòó.
² ìåí³ íå ñîðîìíî äèâèòèñÿ ëþ-
äÿì â î÷³. Àäæå á³ëüøó ÷àñòèíó
ïðîãðàìè, ç ÿêîþ ìåíå îáðàëè â
2006 ðîö³, ðåàë³çîâàíî

Розмовляла Тетяна КОТИК,
"Хрещати "

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (7—13 áåðåçíÿ)
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На виборах місь о о олови Полтави в 2006 році йо о
підтримали 54 відсот и виборців. У своїй перемозі на-
ст пно о раз він навіть не с мнівається. Адже б де
єдиним андидатом, я ий звіт ватиме про ви онан ро-
бот , а не обіцятиме "золоті ори". "Хрещати " пере о-
нався, що розповісти йом б де про що. Номінант на-
ціональної про рами "Людина ро " мер Полтави Ан-
дрій Мат овсь ий поділився своїми дося неннями на
посаді, методами боротьби із ризою та наслід ами
цьо орічної не оди.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Від�рите�а�ціонерне�товариство�

Прое�тно-техноло�ічний�інстит�т�“Київор�б�д”
повідомляє�а�ціонерів,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�20��вітня

2010�ро���о�14.00�за�адресою:�01010,�м.�Київ,�в�л.�С�ворова,�4/6,�8�поверх.

Реєстрація�а�ціонерів�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�С�ворова,�4/6,�8�поверх.

Почато��реєстрації�—�11.00,�за�інчення�реєстрації�—�13.30�

за�цією�ж�адресою���день�с�ли�ання�зборів.

Дата�с�ладання�перелі���а�ціонерів�20��вітня�2010�ро��.

Порядо��денний:

1. Обрання��олови�та�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Обрання�лічильної��омісії�за�альних�зборів�а�ціонерів.

3. Затвердження�ре�ламент��проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів.

4. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства�за�2006,�2007,�2008,�2009�ро�и�та�основні

напрям�и�роботи���2010�році.

4.1.�Затвердження�річних�звітів�за�2006,�2007,�2008,�2008,�2009�ро�и�та�основних�по�азни�ів�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

на�2010�рі�.

5. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2006,�2007,�2008,�2009�ро�и.

5.1.�Затвердження�звіт�.

6. Про�затвердження�звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії�Товариства,�річних�звітів�та�балансів�Товариства�за�2006,�2007,�2008,

2009�ро�и.

7. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���Товариства�за�2006,�2007,�2008,�2009�ро�и,�розмір��дивідендів,�стро�ів�виплати

дивідендів�за�2006,�2007,�2008,�2009�ро�и�та�планово�о�розподіл��їх�на�2010�рі�.

8. Обрання��олови�та�членів�На�лядової�ради�ВАТ.

9. Обрання��олови�та�членів�Правління�ВАТ.

10.�Обрання�ревізійної��омісії.

Пропозиції� та� доповнення� до� поряд��� денно�о� приймаються� �� письмовій�формі� не� пізніше� 30� днів� до� дня� проведення

за�альних�зборів�а�ціонерів,�надані�до�се�ретаря�Товариства.

А�ціонери�та�їх�представни�и�мож�ть�ознайомитися�з�до��ментами,�додат�овою�інформацією���приміщенні�Товариства��

�імнаті�911�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�С�ворова,�4/6,�9�поверх�та�за�телефонами:�280-92-56;�280-98-73.

Для� реєстрації� а�ціонерам� необхідно�мати� при� собі� паспорт� або� посвідчення,� представни�ам� а�ціонерів�—� паспорт� та

дор�чення,�оформлене���відповідності�з�чинним�за�онодавством.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ВАТ�ПТІ�“Київор�б�д”�за�2009-2006�ро�и

(тис.��рн)

ВАТ�“Київеле�тромонтаж”
повідомляє,�що�22.04.2010�ро���о�15.00�відб�д�ться

за�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ�“Київеле�тромонтаж”

за адресою:�м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�67.�

Почато��реєстрації�о�13.30.�За�інчення�реєстрації�14.45.

Порядо��денний:

1. Основні�підс�м�и�роботи�товариства�за�2009�рі�.

2. Звіт�та�виснов�и�ревізійної��омісії�за�2009�рі�.

3. Затвердження�рез�льтатів��осподарсь�о-фінансової�діяльності�за�2009

рі��та�розподіл�приб�т���(по�риття�збит�ів).

З�матеріалами�щодо�питань�поряд���денно�о�можна�ознайомитися�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�67.

Додато�

до�рішення�Державної��омісії

з�цінних�паперів�та�фондово�о�рин��

від�26�травня�2006�р.�№�324

Основні�по�азни�и

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�товариства�

(тис.��рн):

Правління�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Імперіал

Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”
повідомляє,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�20��вітня�2010�ро���за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�35.

Почато��зборів�о�10.00.

Порядо��денний:

1. Річний�звіт�Правління.

2. Звіт�Ревізійної��омісії.

3. Затвердження�балансово�о�звіт��та�прийняття�рішення�щодо�розподіл��приб�т��.

Реєстрація�а�ціонерів�20��вітня�2010�ро���з�9.00�до�9.45.

Для��часті�в�зборах�при�собі�необхідно�мати�паспорт�або�інший�до��мент,�що�посвідч�є�особ��а�ціонера.

Правління�AT�“Імперіал�Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний�2009 попередній�2008

Усьо�о�а�тивів 1 319 382 910 554

Основні�засоби 350 458 382 783

Нерозподілений�приб�то� 141 207 38 884

Стат�тний��апітал 72 405 72 405

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 24 134 997 24 134 997

Правління�ЗАТ�НВЦ�“Борща�івсь�ий�ХФЗ”�

повідомляє�про�с�ли�ання�на�23��вітня�2010�ро���за�альних�зборів

а�ціонерів�ЗАТ�НВЦ�“Борща�івсь�ий�хімі�о-фармацевтичний�завод”

з�та�им�поряд�ом�денним:

1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�в�2009�році.

2. Звіт�Ревізійної��омісії.

3. Про�затвердження�річно�о�баланс��Товариства�за�2009�фінансовий�рі�.

4. Звіт�Спостережної�Ради.

5. Про�обрання�членів�Правління�та�членів�Спостережної�Ради.

6. Про�розподіл�приб�т���за�2009�рі�.

7. Про�затвердження�основних�напрям�ів�витрат�на�2010�фінансовий�рі�.

8. Про�обі��а�цій�Товариства.

9. Про�ви�онання�рішень�попередніх�за�альних�зборів�а�ціонерів.

Збори�відб�д�ться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Мир�,�17.�Почато��зборів�—�о�16.00.

Реєстрація�а�ціонерів�(довірених�осіб�а�ціонерів)�проводиться�з�14.30�до�15.30.

Для��часті���за�альних�зборах��ожен�а�ціонер�повинен�мати�при�собі�паспорт.

Довірена�особа�(представни��а�ціонера)��рім�паспорт��повинна�мати�довіреність

на� право� представляти� інтереси� а�ціонера� на� за�альних� зборах,� оформлене

відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства.

Для� ознайомлення� з� до��ментами,� пов’язаними� з� поряд�ом�денним� зборів,

звертатися�до�се�ретаря�Правління�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Мир�,�17

Правління

Здаються�в�оренд�
приміщення�ІСЕМВ�

площею�118,2��в.�м;�

34,6��в.�м;�23��в.�м

за адресою:	

в�л. Леонтовича,�5.�

Тел.�(097)797-65-24.

Вищий� �осподарсь�ий� с�д

У�раїни� повідомляє� про� під-

�отов��� матеріалів� щодо

обрання� безстро�ово� на� по-

сад�� с�дді� Вищо�о� �оспо-

дарсь�о�о�с�д��У�раїни�

Іванен�о�Яни�Леонідівни.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,

�ате�орія�3, серія�А, № 040563�на

ім’я�Вино��рова�Ми�оли� Івано-

вича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,

�ате�орія�3, серія�А, № 109266�на

ім’я�Корх�Ві�тора�Анатолійовича

вважати�недійсним.

ТОВ�“ДЕСНА-С-ЛТД”

о�олош�є� тендер� на� обрання� прое�тної� ор�анізації� для

прое�т�вання�“Ре�онстр��ція�рин���з�малих�архіте�т�рних

форм�під�тор�івельний�центр”.�Адреса:�м.�Київ,�проспе�т

�енерала�Ват�тіна.�За�тендерними��мовами�звертатися�по

телефон��(044)542-24-75�або�за�e-mail:�tin_2004@list.ru

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Наймен�вання�по�азни�а

Періоди

звітні�ро�и попередній

2005�рі�2009 2008 2007 2006

Усьо�о�а�тивів 6451 7496 7479 6056 6066

Основні�засоби 1848 2041 2157 2105 2231

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 0 0 0 0 0

Запаси 71 20 20 28 35

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 797 565 373 210 342

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 2712 3655 3762 3050 2852

Нерозподілений�приб�то��(Непо�ритий�збито�) 1204 1143 1136 873 549

Власний��апітал 4262 4196 4175 3912 3580

Стат�тний��апітал 388 388 388 388 388

Дов�остро�ові�зобов’язання 0 0 0 0 0

Поточні�зобов’язання 1956 3204 3249 2072 2367

Чистий�приб�то� 66 21 263 381 163

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 1552829 1552829 1552829 1552829 1552829

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) 0 0 0 0 0

За�альна� с�ма� �оштів,� витрачених� на� ви��п� власних� а�цій

протя�ом�період�
0 0 0 0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період�,�(осіб) 104 110 125 131 130

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний Попередній

Усьо�о�а�тивів 77533 85570

Основні�засоби 10503 12271

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 964 964

Запаси 5541 6899

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 59604 64852

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 921 584

Нерозподілений�приб�то� 13069 19819

Власний��апітал 40894 40894

Стат�тний��апітал 764 764

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 22806 24093

Чистий�приб�то��(збито�) -5484 6332

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 3056400 3056400

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом

період��(шт.)
- -

За�альна� с�ма� �оштів,� витрачених� на� ви��п

власних�а�цій�протя�ом�період�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 968 1412
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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 359
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Êàòåðèíà Ñåðàæèì
çàëó÷àº äî òâîð÷îñò³
Äëÿ ñòóäåíò³â âîíà ñòâîðèëà àíñàìáëü 
“Êàòðóñÿ” òà ìèñòåöüêèé ãóðò “Êàëèíà”

Êàòåðèíà Ñåðàæèì ó
ñòîëèö³ ïðàöþº âæå 15
ðîê³â. Íàðîäèëàñÿ âî-
íà íà Êè¿âùèí³, ïîò³ì
æèëà ó Ëüâîâ³. Íèí³
æ³íêà — ïðîôåñîð, âè-
êëàäà÷ ²íñòèòóòó æóð-
íàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Îäíàê ñòó-
äåíòè çíàþòü ¿¿ íå ëè-
øå ÿê àâòîðà ï³äðó÷íè-
êà “Òåêñòîçíàâñòâî”,
çà ÿêèì íàâ÷àþòüñÿ, à

é ö³êàâèìè ëåêö³ÿìè ç
âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè òà
ðåäàãóâàííÿ.

Êóäè á³ëüøå ìîëîä³
âèêëàäà÷ çàä³ÿëà ó òâîð-
÷îñò³. Äëÿ ñòóäåíò³â,
êîòð³ ëþáëÿòü ñï³âàòè,
âîíà îðãàí³çóâàëà åòíî-
ãðàô³÷íèé àíñàìáëü
“Êàòðóñÿ”, ÿêèé âèêî-
íóº êîëÿäêè é ùåäð³â-
êè. Ñòàòè éîãî ÷ëåíîì
ìîæå êîæåí ç ²íñòèòóòó
æóðíàë³ñòèêè, õòî ëþ-
áèòü ï³ñíþ.

“Îáîâ’ÿçêîâîþ óìî-
âîþ âñòóïó º çíàííÿ êî-
ëÿäêè ÷è ùåäð³âêè ç³
ñâîãî ðåã³îíó. Òàêîæ

òðåáà ìàòè íàðîäíèé
îäÿã”,— êàæå ïàí³ Ñå-
ðàæèì. Ç ï³ñíÿìè ñòó-
äåíòè âèñòóïàþòü íå ëè-
øå ó ñâîºìó âèø³. Äà-
þòü êîíöåðòè íà çàïðî-
øåííÿ, ïðîñòî ñï³âàþòü
ó Êèºâ³.

Äâà ðîêè òîìó áóëî
ñòâîðåíî ë³òåðàòóðíî-
ìèñòåöüêèé ãóðò “Êà-
ëèíà”, ÿêèé îá’ºäíóº
ëèøå ñòóäåíò³â êàôåä-
ðè âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
òà ðåäàãóâàííÿ. Òàì ìî-
æóòü ðåàë³çóâàòèñÿ
ïèñüìåííèêè, ïîåòè òà
ìîëîä³ ðåæèñåðè. Ãóðò
ñòàâèòü ï’ºñè, ïðîçîâ³

òâîðè. Íàðàç³ ãîòóº âè-
ñòóïè íà êîíôåðåíö³þ
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà
“Æóðíàë³ñòñüêó âåñíó”.
Â ïëàíàõ ïðèâ³òàòè âå-
òåðàí³â ³ç Äíåì Ïåðå-
ìîãè.

Òâîð÷³ñòü ñòóäåíò³â
âèêëàäà÷êà íàâ÷èëà ïî-
ºäíóâàòè ³ ç áëàãîä³é-
í³ñòþ. Îñòàíí³õ ø³ñòü
ðîê³â âîíè ðàçîì çáèðà-
þòü ãðîø³ òà êóïóþòü
ïîäàðóíêè ³íäèâ³äóàëü-
íî äëÿ êîæíîãî ç ìåø-
êàíö³â äèòÿ÷îãî áóäèí-
êó “Îáåð³ã”, ùî ó ì³ñò³
Áîãóñëàâ Á³ëîöåðê³â-
ñüêîãî ðàéîíó

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³
0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñ-
öÿìè +1...+2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —1...+1°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —3...—4°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...—2°Ñ, âíî÷³ —3...—4°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ö³º¿ íî÷³ íå ìîæíà äèâèòèñÿ íà ïàäàþ÷³

ç³ðêè, òîìó ùî öå ïðèíîñèòü á³äó: “Ïîãàíà ïðèêìåòà çàëÿæå íà äóøó
òîãî, õòî çàáà÷èòü ïàäàþ÷ó ç³ðêó — âîíà â³ùóº íåäîáðå”. Ãîâîðèëè, ùî
òîé, õòî öüîãî äíÿ çàõâîð³º, òîé áóäå õâîð³òè äîâãî. 

²ìåíèííèêè
Ëåâ, Àãàôîí, Àíòîí, Àôàíàñ³é, Þðié, Îíîñëàâ, Ôðèäåðiê, Òåîôië,

Âàñèëü, ²âàí, Ãíàò, Ìèêîëà, Ñàäêî, Ñåðã³é, Òèõîí, Ïèëèï, Ôîìà,
ßðîñëàâ 

8 2

5 2 9 3

9 8 2 5 7

6 2

7

9 6 1 3

4 8 5

5 6

2 8 3 4 6

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

5 2 6 4 1 8 3 7 9

8 1 3 2 7 9 5 6 4

4 7 9 5 6 3 1 2 8

9 5 2 7 4 1 8 3 6

6 4 7 3 8 2 9 5 1

3 8 1 9 5 6 2 4 7

2 3 4 8 9 7 6 1 5

1 9 5 6 2 4 7 8 3

7 6 8 1 3 5 4 9 2

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 4 áåðåçíÿ

Професор Катерина Серажим певнена, що її вихованці знаходитим ть творчий підхід
до вирішення б дь-я их життєвих сит ацій

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Професора Кате-
рин Серажим
столичном Інсти-
т ті ж рналісти и
знають чи не всі
ст денти. І не ли-
ше я ви ладача
пра тичних занять.
Для творчої молоді
вона створила ет-
но рафічний ан-
самбль "Катр ся",
я ий збирає старо-
давні оляд и та
щедрів и в У раїні
вже десять ро ів.
Молодих поетів па-
ні Серажим об’єд-
нала мистець ий
рт "Калина". Ра-

зом із ними влаш-
тов є творчі вечо-
ри. Дол чає ви ла-
дач а ст дентів і
до бла одійності.
Разом збирають
ошти та за пов -
ють потрібні това-
ри для дитячо о
б дин "Обері ".

Фері Корстен подар є иянам
наймасштабніше весняне шо

Столичні фани нарешті доче алися сво-
о “летючо о олландця” Фері Корстена.
Цієї неділі він презент є своє шо Twice In
A Blue Moon. До ньо о в та ом форматі
вист пали лише Тієсто та Армін ван Бюрен.
У світі м зи и Корстен же 18 ро ів. По-

чинав ар’єр 16-річним. Щоб заробити на
я існ апарат р , мив автомобілі. Пізніше
почав робити мі си з а діо асет і продавав
одноліт ам-с сідам. Поп лярність до ньо о
прийшла 27. Нині Корстена називають мало не засновни ом транс .
Діджейсь е мистецтво він перетворив на шо , раючи ба ато одинні ом-
позиції. На трьох радіо Корстен веде власне шо і вип стив 8 альбомів.
У 2007-м йо о живий онцерт транслювали в 130 раїнах світ . Для
знавців Фері давно став “ідолом” еле тронної м зи и. Він не боїться е с-
перимент вати зі стилями і встановлювати тренди.
Своїх фанів олландець збере в Міжнародном вистав овом центрі.

На майданчи є можливість поставити хорош апарат р і забезпечити
я існий зв .
“Основа хорошо о шо — синхронність сіх йо о елементів. Спеціаль-

но розроблений дизайн сцени, зла оджена робота освітлення, лазерів і
піротехні и, а та ож ні альний відеоряд в поєднанні з м зи ою презен-
т ють абсолютно новий рівень вист пів та дад ть змо лядачам насо-
лодж ватися сповна”,— аж ть ор анізатори.
7 березня, Міжнародний вистав овий центр
(Броварсь ий проспе т, 15)
Вхід: 150—400 рн

Най Борзов привозить нов про рам
Мин лий рі для росіянина Най а Борзова б в надзвичайно плідним:

він брав часть записі альбом “Ужаснись и пре лонись” р пи “Ин-
фе ция”, в я ій є во алістом і ітаристом; рім то о, він став “ олосом”
а діо ни и Хантера Томпсона “Страх и отвращение в Лас-Ве асе”. Спе-
ціально для цьо о прое т разом з оле ою по “Инфе ции” Архипом Ах-
мелєєвим Борзов написав са ндтре з ви ористанням м зи и зар біж-
них ви онавців: Rolling Stones, Jefferson Airplane, Brewer&Shipley, Beat-
les. До Києва Най Борзов їде з новим сольним альбомом, я ий же о-
т ється до виход . У про рамі півтора одинно о живо о онцерт б д ть
я старі хіти, та і нові пісні: енер ійні “Свежая ровь”, “Ветер”, “Подари
мне р сть свою”, “Радоваться”.
6 березня, арт- л б “44”
Почато о 22.00
Вхід: 150 рн

“Б мбо с” дарився в ро
М зи анти р пи “Б мбо с” розширили свій с лад, запросивши бас- і-

тариста, барабанщи а і штатно о діджея оманди ТНМК Тоні а, та вда-
лися до е спериментів. У р дні вони вип стили збір “Б мбо с vs. Tonique
Lee Deejay: Бленди, мі си та інші м зичні пародії”, де представили старі
пісні по-новом , а нещодавно записали з російсь им репером Василем
Но ано спільн омпозицію, я а побачить світ березні в Інтернеті. Те-
пер “Б мбо с” зявся за ро -м зи : на онцерті в Києві м зи анти пред-
ставлять ро -альбом, я ий ще не вийшов. До ньо о війд ть одинадцять
пісень: дві прем’єри, авер на омпозицію “Машины времени” “Звезды
не ездят в метро” та ласи а “Б мбо са” в оновленом ви ляді.
5 березня, “Альта Е спо”
Почато о 20:00
Вхід: 120—400 рн

Під от вали Марія БЄЛЯЄВА,
Ма сим БАРТЮК,

“Хрещати ”

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
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