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ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
ПРАЦЮВАТИ ЩЕ Є НАД ЧИМ

Ãîëîâíå ñâÿòî êðà¿íè
Äåíü Ïåðåìîãè ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àòü íà íàéâèùîìó ð³âí³

Íèí³ ó ñòîëèö³ ìåøêàº ìàéæå
111 òèñÿ÷ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè. Äåâ'ÿòîãî òðàâíÿ
âñ³ âîíè ñâÿòêóâàòèìóòü 65-ð³÷÷ÿ
Ïåðåìîãè. Äî þâ³ëåéíî¿ äàòè â
ñòîëèö³ ïëàíóþòü ïðîâåñòè íèç-
êó ìàñøòàáíèõ çàõîä³â. Ó÷îðà
â³äïîâ³äàëüí³ ïîñàäîâö³ òà êåð³â-
íèêè ðàéîí³â äîïîâ³äàëè ì³ñüêî-
ìó ãîëîâ³ ïðî òå, ùî ìàþòü çðî-

áèòè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, âíîñèëè
ïðîïîçèö³¿.

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ö³êàâè-
ëî íå ëèøå ÿêó êóëüòóðíó ïðîãðà-
ìó ï³äãîòóâàëè äëÿ âåòåðàí³â, à é
ñê³ëüêè êâàðòèð âèä³ëÿòü ¿ì äî
ñâÿòà, ÿêîþ áóäå îäíîðàçîâà ìà-
òåð³àëüíà äîïîìîãà.

"Íèí³øí³é ð³ê ó äåðæàâ³ îãîëî-
øåíî Ðîêîì âåòåðàíà Âåëèêî¿

Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,— çàçíà÷èâ
â³í.— Â³äòàê ãîëîâí³ óðî÷èñòîñò³
â³äáóäóòüñÿ ñàìå â ñòîëèö³. Ìè
ïîâèíí³ çðîáèòè âñå ìîæëèâå,
àáè ñòâîðèòè äëÿ âåòåðàí³â, ÿêèõ
³ç êîæíèì ðîêîì ñòàº âñå ìåíøå,
ñâÿòî íà íàéâèùîìó ð³âí³. Ùîá
êîæåí ç íèõ â³ä÷óâàâ ñåáå ïåðå-
ìîæöåì. Âîíè íà öå çàñëóæèëè".

Ãîëîâîþ îðãêîì³òåòó ç ï³äãî-
òîâêè ñâÿòêóâàííÿ 9 Òðàâíÿ â
ñòîëèö³ ìåð ïðèçíà÷èâ ñâîãî çà-
ñòóïíèêà Àëëó Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ï³äãîòîâêà äî ñâÿòà ðîçïî-
÷àëàñÿ çàçäàëåã³äü. "Ç ãîëîâàìè
âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é áóëî
óçãîäæåíî ïëàí çàõîä³â,— ñêàçà-
ëà ïàí³ Øëàïàê.— Óñ³ ïðîïîçè-
ö³¿ çãîäîì áóëî ñïðÿìîâàíî íà
ðîçãëÿä óðÿäó".

Îêð³ì òðàäèö³éíèõ ïðèâ³òàíü,
öüîãî ðîêó çàïëàíîâàíî âèä³ëè-
òè êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà
îçäîðîâëåííÿ ñîëäàò³â Ïåðåìî-
ãè, âèïëàò îäíîðàçîâî¿ ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè âåòåðàíàì òà âåòå-
ðàíñüêèì îðãàí³çàö³ÿì. "Íà öå

ïîòð³áíî çàãàëîì ó ìåæàõ 13-14
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü",— äîäàëà ãî-
ëîâà îðãêîì³òåòó.

Ï³ä ÷àñ íàðàäè ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî
äëÿ ñóïðîâîäó âåòåðàí³â äî ì³ñöü
ñâÿòêóâàííÿ âèä³ëÿòü äîñòàòíþ
ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòó. Îêðåìó
óâàãó ìåð Êèºâà ïðèä³ëèâ æèòëî-
âèì óìîâàì, â ÿêèõ ïðîæèâàþòü
âåòåðàíè â³éíè. Â³í äîðó÷èâ ñî-
ö³àëüíèì ïðàö³âíèêàì âèâ÷èòè
öå ïèòàííÿ äëÿ òîãî, ùîá íàé-
ìåíø çàáåçïå÷åí³ çìîãëè îòðè-
ìàòè íîâ³ êâàðòèðè. Îñîáëèâó
óâàãó Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé àê-
öåíòóâàâ íà áëàãîóñòðî¿ ì³ñöü
â³éñüêîâèõ ïîõîâàíü. Íàñàìïå-
ðåä òèõ ìîãèë âî¿í³â, çà ÿêèìè
âæå í³êîìó äîãëÿäàòè. Ìåð çà-
ïðîïîíóâàâ òàê³ ì³ñöÿ âçÿòè ï³ä
ïàòðîíàò ì³ñüêî¿ âëàäè. Ó ñòîëè-
ö³ çàãàëîì 220 áðàòñüêèõ ïîõî-
âàíü òà 19 â³éñüêîâèõ ìåìîð³àë³â.
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ óïîðÿäêóþòü äî
ïîìèíàëüíèõ äí³â.

Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîãðàìè
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè âíåñ-

ëè é î÷³ëüíèêè ðàéîí³â. Çîêðåìà
ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é
Ñàäîâîé çàïðîïîíóâàâ âøàíóâà-
òè âåòåðàí³â çà ì³ñöåì ¿õíüîãî
ïðîæèâàííÿ. "Àäæå á³ëüø³ñòü ³ç
òèõ, õòî â 1941 ðîö³ çàõèùàâ Â³ò-
÷èçíó, íèí³ âæå íå â çìîç³ ñàìî-
ñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ",— çàçíà÷èâ
â³í. Éîãî êîëåãà ç Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó Þð³é Çàõàðè÷åâ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî â íèõ ïî÷àëè â³äðîäæó-
âàòè òèìóð³âñüêèé ðóõ. Ó÷í³ øê³ë
÷èìàëó äîïîìîãó íàäàþòü ñàìå
âåòåðàíàì â³éíè òà ¿õí³ì ñ³ì'ÿì.
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí ïëàíóº ïðèâ³-
òàòè âåòåðàí³â ïðîäóêòîâèìè íà-
áîðàìè äî ñâÿòà òà ðåòðîñïåêòè-
âîþ ô³ëüì³â íà âîºííó òåìàòèêó.
À ùå âëàøòóþòü êîíöåðòè òà çà-
ïðîñÿòü íà òåìàòè÷í³ óðîêè äî
øê³ë ðàéîíó. Ãîëîâà Ñîëîì'ÿí-
ñüêî¿ ÐÄÀ ²âàí Ñèäîðîâ ââàæàº,
ùî ïîòð³áíî ïåðåäáà÷èòè êîøòè
äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð âåòåðàí³â.
Óæå çà òèæäåíü ïëàí ñâÿòêóâàí-
íÿ ðàçîì ³ç ïðåçåíòàö³ºþ ìàþòü
óçãîäèòè â ìåð³¿
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Молоді по оління не заб вають подви ветеранів
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Жоден із ветеранів Вели ої Вітчизняної війни, я і меш-
ають столиці, не залишиться поза ва ою місь ої
влади. До Дня Перемо и всі вони отримають однора-
зов матеріальн допомо та оздоровляться. Попри
риз , чимало з них, хто потреб є поліпшення житло-
вих мов, заселяться в нові вартири. О рім цьо о,
Києві передбачено низ льт рно-мистець их захо-
дів. Серед дор чень, я і отримали від мера відпові-
дальні посадовці, — бла о стрій місць війсь ових похо-
вань та наведення поряд в пар ах, с верах і на в -
лицях.
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Ó ÊÌÄÀ ïîâ³äîìèëè, ùî òàðèôè íà òåïëî
íå ï³äâèùóâàòèìóòü. Âîäíî÷àñ ä³ÿòèìóòü ðîç-
ö³íêè, ùî áóëè ÷èííèìè äî ï³äïèñàííÿ òðè-
ñòîðîííüîãî ìåìîðàíäóìó. “Æîäíîãî ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â íà òåïëî íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ ìåìîðàíäóìó áó-
äå àâòîìàòè÷íî ïîâåðíóòî ó ä³þ ò³ òàðèôè, ÿê³
áóëè çàïðîâàäæåí³ ó Êèºâ³ ç 1 ÷åðâíÿ 2009 ðî-
êó ³ ä³ÿëè äî ï³äïèñàííÿ òðèñòîðîííüî¿ óãîäè.
Çàçíà÷ó, ùî éäåòüñÿ ïðî òàðèôè íà òåïëî äëÿ
îïàëåííÿ òà íà ãàðÿ÷ó âîäó â ÷àñòèí³ ï³ä³ãð³-
âó âîäè”, — çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Íàãàäàºìî, ùî
äîêóìåíò áóëî ï³äïèñàíî âîñåíè ìèíóëîãî ðî-
êó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ, ÍÀÊ “Íàôòîãàçîì Óêðà¿íè” òà
ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ³ â³í ïåðåäáà÷àâ ñòàá³ëüíå
ïîñòà÷àííÿ Êèºâà  ãàçîì ïðîòÿãîì óñüîãî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó

Ìàëåíüêèõ êèÿí 
íàâ÷àòèìóòü åêîíîìèòè âîäó

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ ðîçïî÷àëî ñå-
ð³þ â³äêðèòèõ óðîê³â äëÿ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â
ïðî åêîíîì³þ âîäè. Ïðîåêò ï³äãîòîâëåíî äî
Äíÿ âîäè òà îõîðîíè ïðèðîäè. Ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ, ùî ñòîëè÷í³ çàêëàäè îñâ³òè çìîæóòü çà-
ïðîñèòè ôàõ³âö³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ëåêö³é. “Ó
äåÿêèõ øêîëàõ ìè âæå ïðîâåëè òàê³ óðîêè. Íà
íèõ ðîçïîâ³äàºìî ä³òÿì ïðî çíà÷åííÿ âîäè,
ñê³ëüêè ó íàñ º çàïàñ³â òà ÷îìó ¿¿ ïîòð³áíî åêî-
íîìèòè”, — êàæå ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ Â³êòîð³ÿ Âîëîäüê³íà.
Áàãàòî ó÷í³â íå çíàþòü, ùî äîêè ó ñòîëèö³ íå
åêîíîìëÿòü, º áàãàòî êðà¿í, ÿê³ íå ìàþòü ³
ñêëÿíêè ïèòíî¿ âîäè, äîäàº ôàõ³âåöü. Íàé-
åôåêòèâí³øèìè ìåòîäàìè çáåðåæåííÿ âîäíèõ
ðåñóðñ³â íàçèâàþòü ðåìîíò êðàí³â, çàì³íó âàí-
íè äóøîâîþ êàá³íîþ òà âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëü-
íèê³â. Òàê³ çàíÿòòÿ óïðàâë³ííÿ ïëàíóº ðîçðî-
áèòè é ùîäî çáåðåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà

“Îáäàðóâàííÿ” ñòàðòóº 
ó Êèºâ³

Ñüîãîäí³ çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ î 15.00 ðîç-
ïî÷íåòüñÿ 13-é ìèñòåöüêèé äèòÿ÷èé ôåñòè-
âàëü “Îáäàðóâàííÿ-2010”. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
Çàõ³ä â³äáóâàòèìåòüñÿ ó Êè¿âñüêîìó ïàëàö³ ä³-
òåé òà þíàöòâà. “Öüîãî ðîêó ïîíàä 40 øê³ë,
äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â òà ã³ìíàç³é ³ç ð³çíèõ ðàéî-
í³â â³çüìóòü ó÷àñòü ó ìèñòåöüêîìó äèòÿ÷îìó
ôåñòèâàë³. Ìè î÷³êóºìî ïîíàä 500 êîíêóð-
ñàíò³â. Þí³ ìèòö³ â³êîì â³ä 4 äî 16 ðîê³â çìà-
ãàòèìóòüñÿ çà çâàííÿ êðàùîãî ó íîì³íàö³ÿõ
õîðåîãðàô³ÿ, âîêàë òà õóäîæíÿ òâîð÷³ñòü”, —
ðîçïîâ³â ÷èíîâíèê. Â³í äîäàâ, ùî â êîíêóð-
ñ³ â³çüìå ó÷àñòü ëåãåíäàðíà ä³â÷èíêà — Íàñòÿ
Îâ÷àð, ÿêà 5 ðîê³â òîìó âðÿòóâàëà ç âîãíþ
ñâîþ ñåñòðè÷êó. Ðàçîì ä³â÷àòêà çàñï³âàþòü
ï³ñíþ “Äâ³ ñåñòðè÷êè” 

Ó ñòîëèö³ íàâ÷àòèìóòü 
áîðîòèñÿ ç íàñèëüñòâîì

Êîîðäèíàòîð ïðîåêò³â ÎÁÑª â Óêðà¿í³
ñï³ëüíî ç Ì³í³ñòåðñòâîì Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó íà áàç³ Öåíòðó ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà æ³íîê Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ðîç-
ïî÷àâ ñåð³þ ç 12 òðåí³íã³â äëÿ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³
ïðàöþþòü ç îñîáàìè, êîòð³ â÷èíèëè íàñèëü-
ñòâî â ñ³ì’¿. Ï³ä ÷àñ äâîäåííèõ òðåí³íãîâèõ ñå-
ì³íàð³â ïñèõîëîãè òà ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè íà-
â÷àòüñÿ âèçíà÷àòè ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³
îñ³á, ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, à òàêîæ
îòðèìàþòü âì³ííÿ òà íàâè÷êè ïðîôåñ³éíîãî
âïëèâó íà öèõ îñ³á ³ç ìåòîþ êîðåêö³¿ ¿õ àãðå-
ñèâíî¿ ïîâåä³íêè.

Äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ç ïî-
äîëàííÿ ïðîáëåì íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ ï³ä ÷àñ
òðåí³íã³â òàêîæ áóäå çâåðíåíî óâàãó íà ïîñè-
ëåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ íàäàâà÷àìè ñîö³àëüíèõ
ïîñëóã òà ñëóæáîþ ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â
ì³ë³ö³¿.

Òðåí³íãè òðèâàòèìóòü äî 29 êâ³òíÿ 2010 ðî-
êó â ðàìêàõ ïðîåêòó “Âèêîð³íåííÿ íàñèëüñòâà
â ñ³ì’¿ â Óêðà¿í³ øëÿõîì ï³äâèùåííÿ îá³çíà-
íîñò³ ùîäî ïðîáëåì ³ ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî¿
ðîáîòè ç îñîáàìè, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî â
ñ³ì’¿”. Íàñòóïíèé òðåí³íã â³äáóäåòüñÿ 31 áå-
ðåçíÿ — 1 êâ³òíÿ 2010 ðîêó

Ó ñòîëèö³ ðîáîòè 
âèñòà÷àº
Çàðîá³òîê êèÿí 
ó ï³âòîðà ðàçó 
á³ëüøèé, í³æ 
ó æèòåë³â ³íøèõ
ì³ñò Óêðà¿íè

Ìåòðî ïîñèëèëî áåçïåêó
Ïàñàæèð³â ïðîñÿòü ïîâ³äîìëÿòè ïðî ï³äîçð³ë³ ïðåäìåòè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Я повідомив начальни Київсь о о метрополітен
Петро Мірошни ов, столичній підземці посилено
заходи безпе и. Фахівці повністю роз лян ли і
проаналіз вали інформацію про тра ічн подію в
мос овсь ом метро. Для повної безпе и пасажи-
рів правління вн трішніх справ при Київсь ом
метрополітені відпрацьов є заходи з посилення
охорони ромадсь о о поряд . Зо рема, на пат-
р лювання на завантажених станціях додат ово
вийшли 40 міліціонерів.

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó Ïåòðî Ì³ðîøíè-
êîâ ïîâ³äîìèâ ïðî çàïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â áåçïåêè
íà öüîìó âèä³ òðàíñïîðòó. Çà ñëîâàìè ïàíà Ì³ðîøíèêîâà, ï³ä-
ïðèºìñòâî ïðàöþº ó øòàòíîìó ðåæèì³. Ïåðñîíàë ñòàíö³é ³ ìà-
øèí³ñòè ïðîõîäÿòü äîäàòêîâèé ³íñòðóêòàæ ïðî òå, ÿê ä³ÿòè â
ðàç³ çàãðîçè òåðàêòó.

Óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðè Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³
â³äïðàöüîâóº çàõîäè ç ïîñèëåííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-

êó. Êð³ì òîãî, ñï³âðîá³òíèêè ìåòðîïîë³òåíó ðîçðàõîâóþòü íà
ï³äòðèìêó ³ ïèëüí³ñòü ïàñàæèð³â.

Íà åñêàëàòîðàõ ïåð³îäè÷íî çâó÷èòü çâåðíåííÿ äî ïàñàæèð³â
ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìëÿòè ïåðñîíàëó ñòàíö³é àáî ì³ë³ö³îíåðàì
ïðî ï³äîçð³ë³ ïðåäìåòè àáî ïàêåòè, çàëèøåí³ áåç íàãëÿäó. Êå-
ð³âíèê ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè çàÿâèâ, ùî â ðàç³ ïîçàøòàòíî¿ ñè-
òóàö³¿ éîãî ï³äëåãë³ ä³ÿòèìóòü çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ, ÿêó ðîçðîá-
ëåíî íà îñíîâ³ äîñâ³äó ³íøèõ ìåòðîïîë³òåí³â äëÿ ïåðñîíàëó
ìåòðîïîë³òåíó ³ ñï³âðîá³òíèê³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

Òèì ÷àñîì ì³ë³ö³ÿ óæå ïðàöþº â ïîñèëåíîìó ðåæèì³. “Ç îãëÿ-
äó íà ñèòóàö³þ ìè íàâ³òü íå ÷åêàëè â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³. Íà ñüîãîäí³ ïîñèëåíî êîíòðîëü íà çàâàíòàæåíèõ
ñòàíö³ÿõ ìåòðî òà â ïåðåõ³äíèõ òóíåëÿõ. Çàãàëîì ó ï³äçåìêó äî-
äàòêîâî âèéøëè íà ðîáîòó 40 ì³ë³ö³îíåð³â”, — ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” ïðåñ-îô³öåð ÃÓ ÌÂÑ ó Êèºâ³ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê.

“Öå äîâîë³ äîðîãèé ïðîåêò, à îòæå, ð³øåííÿ ìàº áóòè êîì-
ïëåêñíèì. Ìè âíåñåìî òàêó ïðîïîçèö³þ. Ïðîòå ô³íàíñóâàííÿ
ìîæå áóòè ò³ëüêè çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî ³ äåðæàâíîãî áþäæåò³â”,
— ïîÿñíèâ ïàí Ì³ðîøíèêîâ.

Íàãàäàºìî, â ïîíåä³ëîê íà ñòàíö³ÿõ ìîñêîâñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó “Ëóá’ÿíêà” ³ “Ïàðê êóëüòóðè” ñòàëèñÿ äâà ïîòóæíèõ âè-
áóõè, âíàñë³äîê ÿêèõ, çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, çàãèíóëè 39 îñ³á,
ïîñòðàæäàëè 62 ëþäèíè. Çà äàíèìè ÔÑÁ ÐÔ, áîìáè áóëè â
òåðîðèñòîê-ñìåðòíèöü
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Òàðèôè 
íå ï³äâèùóâàòèìóòü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Попри світов е ономічн риз
в столиці найнижчі по У раїні
по азни и зареєстровано о без-
робіття. На почат ро в за-
альномісь ій базі даних наліч -
валося 27,1 тисячі вільних робо-
чих місць. О рім то о, й серед-
ньомісячна заробітна плата иян
залишається найвищою по ре-
іонах та перевищ є за ально-
раїнсь ий по азни 1,6 раз .

А працівни и бюджетної сфе-
ри — столичні вчителі, лі арі,
ом нальни и — отрим ють
більше, ніж їхні оле и з інших
раїнсь их міст.

Ïðî òå, ÿê âèð³øóþòü ó Êèºâ³ ïèòàííÿ
ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçðîá³òíèõ, ³øëîñÿ ìè-
íóëîãî òèæíÿ íà çàñ³äàíí³ êîîðäèíàö³éíî-
ãî êîì³òåòó â ìåð³¿. Äî ó÷àñò³ çàïðîñèëè
ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â ì³ñüêî¿ âëàäè, çîêðå-
ìà ïðåäñòàâíèê³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é,
ðàéîííèõ óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ, à òàêîæ ïðàö³âíèê³â ïî-
äàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ ÊÌÄÀ Òåòÿíè
Êèñåëüîâî¿, ïîïðè ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñè-
òóàö³þ ó ñòîëèö³ òðèâàº ðîáîòà ç óòðèìàí-
íÿ ñòàëî¿ ñèòóàö³¿ íà ðèíêó ïðàö³.

“Çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ äîâãîñòðîêîâî¿
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ
íà 2009—2012 ðîêè” Êè¿â ñåðåä ðåã³îí³â
âèð³çíÿºòüñÿ íàéâèùèì ð³âíåì çàéíÿòî-
ñò³ íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî â³êó,— ïîâ³-
äîìèëà ïàí³ Êèñåëüîâà.— Äî òîãî æ ó
ñòîëèö³ íàéíèæ÷³ ïîêàçíèêè çàðåºñòðîâà-
íîãî áåçðîá³òòÿ”.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñàìå çàâäÿêè ïîçèòèâíèì
òåíäåíö³ÿì ó ö³é ñôåð³ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ —
ëþòîãî 2010 ðîêó ð³âåíü ïðàöåâëàøòóâàí-

íÿ íàñåëåííÿ ÷åðåç ñëóæáó çàéíÿòîñò³ ïî
Êèºâó ñòàíîâèâ 41,1 â³äñîòêà, ùî â 4,2 ðà-
çó ïåðåâèùóº â³äïîâ³äíèé ïîêàçíèê ïî
Óêðà¿í³ — 9,8 â³äñîòêà. Òîáòî ìàéæå 8 â³ä-
ñîòê³â óñ³õ ïðàöåâëàøòîâàíèõ ïî êðà¿í³
ïðèïàäàº íà ñòîëèöþ. Íà ïî÷àòêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó â çàãàëüíîì³ñüê³é áàç³ äàíèõ íà-
ë³÷óâàëîñÿ ìàéæå 27,1 òèñÿ÷³ â³ëüíèõ ðî-
áî÷èõ ì³ñöü. ²íøèìè ñëîâàìè, íàâàíòà-
æåííÿ íà 10 â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ïî Êè-
ºâó º íàéíèæ÷èì ïîð³âíÿíî ç ðåã³îíàìè —
2 îñîáè (â Óêðà¿í³ — 82 îñîáè, íàéá³ëüøå
íàâàíòàæåííÿ â ×åðêàñüê³é îáëàñò³ — 909
îñ³á íà 10 âàêàíñ³é).

Ïàí³ Êèñåëüîâà çàçíà÷èëà, ùî é ñåðåä-
íüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà êèÿí çàëèøàº-
òüñÿ íàéá³ëüøîþ òà ïåðåâèùóº çàãàëüíî-
óêðà¿íñüêèé ïîêàçíèê ó 1,6 ðàçó.

Îêðåìî îáãîâîðþâàëè íà êîîðäèíàö³é-
í³é ðàä³ é ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ â áþ-
äæåòíèõ óñòàíîâàõ òà çàêëàäàõ ì³ñòà. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìîí³òî-
ðèíãó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÃÓ ïðàö³ òà çàé-
íÿòîñò³ Â³òàë³ÿ Ñîÿ, ïîïðè òå, ùî óìîâè
îïëàòè ïðàö³ â áþäæåòí³é ñôåð³ º îäíà-
êîâèìè äëÿ âñ³õ ðåã³îí³â, ó ñòîëèö³ ïëà-
òÿòü á³ëüøå.

“Òàê, ó ñ³÷í³ 2010-ãî ðîçì³ð ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íî¿ çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â ãàëóç³ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ ñòàíîâèâ 1843 ãðèâí³, ùî â 1,3
ðàçó á³ëüøå, í³æ ïî Óêðà¿í³ — 1385 ãðè-
âåíü,— ïîâ³äîìèâ Â³òàë³é Ñîé.— Ó êè¿â-
ñüêèõ â÷èòåë³â — 2248 ãðèâí³ (â 1,4 ðàçó
ïåðåâèùóº çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé ïîêàçíèê).
Òàêà ñèòóàö³ÿ ³ â ñòîëè÷íèõ êîìóíàëüíè-
ê³â òà ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè ³ ñïîðòó”

У столиці за свою працю педа о и отрим ють не лише найвищі зарплати, а й м ніципальні
надбав и
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Ç 22 äî 29 áåðåçíÿ äî call-öåíòðó “15-
51” íàéá³ëüøå íàä³éøëî ñêàðã íà íå-
çàäîâ³ëüíå ïðèáèðàííÿ ïî Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîíó. Êèÿíè ïåðåäóñ³ì íåçà-
äîâîëåí³ ñïàëþâàííÿì ñì³òòÿ (ëèñòÿ,
ã³ëîê, â³äõîä³â). Ñòîñîâíî ö³º¿ ïðîáëå-
ìè íàä³éøëî 69 ñêàðã. Íå ìåíø êðè-
òè÷íèìè ëèøàþòüñÿ ñèòóàö³¿ ³ ç³ ñòè-
õ³éíèìè ñì³òòºçâàëèùàìè ó ì³ñöÿõ
ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (¿õ ó ðàéîí³ 30)
òà íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ (òàêèõ
º 15). Êåð³âíèöòâî ðàéîíó çàïåâíÿº,
ùî íàä óñóíåííÿì öèõ ïðîáëåì íèí³
àêòèâíî ïðàöþþòü.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêî-
ãî ðàéîíó 27 áåðåçíÿ ïðîâåëî ñóáîò-
íèê ó ïàðêàõ “²íòåðíàö³îíàëüíèé” òà
“Ñîâêè”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 60 îñ³á.
29 áåðåçíÿ ïðèáèðàëè ñì³òòÿ, óðíè, ñó-
õå ã³ëëÿ, ï³äì³òàëè äîð³æêè, ïåðåêîïó-
âàëè êëóìáè â ïàðêàõ ³ìåí³ Ïîòàïîâà,
“Ñîâêè”, “²íòåðíàö³îíàëüíèé”. ×èíîâ-
íèêè çàïåâíÿþòü, ùî â ðàéîí³ íàâî-
äÿòü ëàä ³ íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³-
ÿõ. “Ùîäíÿ âèêîðèñòîâóºìî 5—7 îäè-
íèöü ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè äëÿ âèâåçåí-
íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Óæå ë³ê-
â³äîâàíî 19 çâàëèù çà ó÷àñòþ 720 äâ³ð-
íèê³â ³ç çàëó÷åííÿì ì³ñöåâèõ æèòåë³â.
Òàêîæ îáð³çàºìî ñóõå ã³ëëÿ ç äåðåâ,
ñêëàäàºìî òà âèâîçèìî éîãî ç ïîäâ³ð’-
¿â. ×àñòêîâî ðåìîíòóºìî äèòÿ÷³ ìàé-
äàí÷èêè — ³ç 453 â³äðåìîíòîâàíî 26,
âæå çàãîòîâèëè 80 òîíí ï³ñêó”,— ðîç-
ïîâ³ëè â ÊÏ “Äèðåêö³ÿ ç óòðèìàííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó”.

Ïîïðàöþâàëè íà ñóáîòíèêó 27 áåðåç-

íÿ íàâ³òü ï³äë³òêîâ³ êëóáè, ÿê³ äîëó-
÷àòüñÿ ³ äî ïðèáèðàííÿ, çàïëàíîâàíîãî
íà 3 êâ³òíÿ.

Ïðî ÷èñòîòó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-
íó ïîäáàëè òàêîæ êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà, òàê, ïðàö³âíèêè ÊÎ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” ïðèáèðàëè ïàðêè, ñêâåðè òà
áóëüâàðè. “Äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ çåëå-
íèõ çîí ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè “Êè¿â-
çåëåíáóä” 27 áåðåçíÿ îðãàí³çóâàâ ñó-
áîòíèêè â 52 ïàðêàõ. Äî ïðèáèðàííÿ
äîëó÷èëèñÿ ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ íåáàéäó-
æèõ êèÿí, ç ÷èºþ äîïîìîãîþ î÷èùå-
íî 194,8 ãåêòàðà òåðèòîð³é, ç³áðàíî òà
âèâåçåíî 600,9 ìåòðà êóá³÷íîãî ñì³ò-
òÿ”,— çâ³òóþòü ó ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”.
Êð³ì òîãî, 1 êâ³òíÿ ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ îðãàí³çîâóþòü “×èñòèé ÷åò-
âåð”. Êè¿âçåëåíáóä³âö³ ïëàíóþòü íà-
âåñòè ëàä ó ñêâåð³ íà âóëèö³ ×îðíî-
áèëüñüê³é òà áóëüâàð³ Âåðíàäñüêîãî.
Ùå íèçêó ñóáîòíèê³â ïðîâåäóòü 3, 10,
17 òà 24 êâ³òíÿ, ó ö³ äí³ ÷åïóðèòèìóòü
ïàðê “Ñîâêè”.

Õî÷à ðàéîí ïðîòÿãîì òèæíÿ ³ äáàâ
ïðî âèãëÿä ïàðê³â òà ñêâåð³â, ó âåëå-
ëþäíèõ ì³ñöÿõ âñå ùå ëåæàòü êóïè íå-
ïîòðåáó. Òàê, êîðåñïîíäåíòè “Õðåùà-
òèêà” ïîáëèçó ñòàíö³é ìåòðî “Ñâÿòî-
øèí” òà “Àêàäåìì³ñòå÷êî” ïîáà÷èëè
çàâàëè ñì³òòÿ. Íà æàëü, ä³çíàòèñÿ â
ðàéîííîãî êåð³âíèöòâà, êîëè äî íèõ ä³-
éäóòü ðóêè, íàì òàê ³ íå âäàëîñÿ. Íà
â³äì³íó â³ä ³íøèõ ãîë³â ðàéîí³â î÷³ëü-
íèê Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Âîëîäè-
ìèð Ìàçåïà íå ñïðîì³ãñÿ ïîÿñíèòè
ïðè÷èíè áåçä³ÿëüíîñò³ éîãî ï³äëåãëèõ.
Ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî â³í õîâàºòüñÿ
â³ä æóðíàë³ñò³â
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Керівни Святошинсь о о
район Володимир Мазепа
виявився настіль и зайнятою
людиною, що протя ом двох
днів не знайшов час , аби
розповісти “Хрешати ” про
те, я він та йо о підле лі бо-
ротим ться із пами сміття.
Принаймні та нам пояснили
в прес-сл жбі олови Свято-
шинсь ої РДА. Ос іль и ре-
з льтатів б рхливої діяльності
висо опосадово о чиновни а
не бачать не лише ж рналіс-
ти, а й меш анці район , я і
постійно завалюють місь ий
саll-центр с ар ами, чим са-
ме зайнятий пан Мазепа, ли-
шається за ад ою. Чи, може,
прес-сл жбі просто не в

змозі знайти сво о шефа на
робочом місці?

РРЕЕЗЗООННААННСС

“Хрещати ” продовж є серію репортажів про те, я ом нальні сл жби прибирають столицю. Протя ом тижня ми ви-
вчатимемо сит ацію в районах, досл хатимемося д м и иян та онтролюватимемо робот ом нальни ів. Сьо одні до
поля зор ж рналістів потрапили Святошинсь ий і Дарниць ий райони.

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí: 
ñì³òòÿ ëåæèòü, 
÷èíîâíèêè õîâàþòüñÿ

Святошинці задихаються від яд чо о дим

Звернення
до "15-51" Проблема

1 Вивезення б дівельних, виробничих та інших нето сичних відходів

1 Вивезення та тилізація твердих та не абаритних відходів

1 Встановлення рн ( онтейнерів) для сміття в місцях за ально о орист вання

7 Незадовільний вивіз сміття з онтейнерів перевізни ом з приб дин ової території

1 Незадовільний вивіз сміття з рн ( онтейнерів) в місцях за ально о орист вання

3 Нея існе вивезення сміття з приб дин ової території

14 Ремонт і обсл ов вання сміттєпроводів та сміттєзбірни ів в б дин

9 Розташ вання та іль ість сміттєвих онтейнерів на приб дин овій території

69 Спалювання сміття (листя, іло , відходів, тощо)

30 Стихійне сміттєзвалище місцях за ально о орист вання

15 Стихійне сміттезвалище на приб дин овій території

2 У ладання до оворів на вивіз сміття меш анцями приватно о се тор

153 Кіль ість звернень всьо о

Поблиз станції метро “Житомирсь а”

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин в майже тиждень відтоді, я місь ий олова Леонід Черно-
вець ий дав районам дор чення серйозно взятися за впоряд -
вання підзвітних їм територій до Вели одня. Начебто до лали
з силь до очищення міста і чиновни и Святошинсь о о район .
27 та 29 березня т т прибирали пар и, с вери, в лиці, б львари
та приб дин ові території. Водночас чом сь лишилися бр дними
велелюдні місця, особливо незадовільний стан чора ореспон-
денти азети спостері али поблиз станцій метро "Святошин" та
"А адеммістеч о".
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Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí: 
ïðàöþâàòè ùå º íàä ÷èì
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Голови районів от ються звіт -
вати мер Леонід Черновець о-
м про чистот в місті на підзвіт-
них їм територіях. Тим часом
"Хрещати " проводить власний
онтроль за я істю роботи
районних адміністрацій. Цьо о
раз ми завітали до Дніпровсь о-
о район . Значних не араздів,
я і спостері аються в інших час-
тинах міста, там немає. Це й не
дивно, адже під час с ботни а з
район вивезли 525 бометрів
сміття. Чиновни и запевняють,
що до свята з прибиранням по-
раються. На завтра заплан вали
ще одн масов толо . Проте
пи сміття ще залишаються

ба атьох дворах, біля станції
метро "Дарниця" та рин авто-
запчастин.

Äî íàâåäåííÿ ÷èñòîòè â ñòîëèö³ àêòèâ-
íî äîëó÷èâñÿ Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí. ×è-
íîâíèêè çàïåâíÿþòü, ùî äîðó÷åííÿ ìåðà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — ïðèáðàòè ì³ñòî
äî Âåëèêîäíÿ — âèêîíàþòü íà ñîâ³ñòü.
"Ìè çðîáèìî âñå, ùîá äî ñâÿòà Õðèñòî-
âîãî Âîñêðåñ³ííÿ âóëèö³, ïàðêè òà ñêâåðè
ðàéîíó ñÿÿëè ÷èñòîòîþ",— ñêàçàâ çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áëàãîóñòðîþ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é Êóäíåíêî.

Ï³ñëÿ êîëåã³¿ ç ìåðîì ó ðàéîí³ â³äáóëà-
ñÿ íàðàäà ç³ âñ³ìà ï³äïðèºìöÿìè òà êîìó-
íàëüíèêàìè. Âîíè îòðèìàëè äîðó÷åííÿ
ïðèáðàòè ï³äïîðÿäêîâàí³ ¿ì òåðèòîð³¿. Äëÿ
åôåêòèâí³øî¿ ðîáîòè ó êîæíîìó æèòëî-
âî-ðåìîíòíîìó åêñïëóàòàö³éíîìó îá'ºä-
íàíí³ ðàéîíó ñêëàëè ïëàíè-ãðàô³êè ïðè-
áèðàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. "Íà
ñüîãîäí³ ç íèõ âèâåçåíî 90 â³äñîòê³â ïî-
ëàìàíèõ äåðåâ. Ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ïðîäîâæóþòü âèêîíóâàòè öþ
ðîáîòó é íàäàë³",— ïîâ³äîìèâ âèêîíóâà÷
îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ùåðáàøîâ.

Êåð³âíèöòâî ðàéîíó íå ëèøå ðîçäàâàëî
äîðó÷åííÿ êîìóíàëüíèêàì, äå ï³äìåñòè,
äå çãðåáòè ñì³òòÿ, à ïîêàçàëî ïðèêëàä. Ó
ïåðø³ âèõ³äí³ ï³ñëÿ íàðàäè ç ìåðîì âñ³
ïðàö³âíèêè àäì³í³ñòðàö³¿ íà ÷îë³ ç ãîëî-
âîþ Îêñàíîþ Ìèñîâñüêîþ âèéøëè íà ñó-
áîòíèê ó ïàðê â³äïî÷èíêó "Ïåðåìîãà". Ðà-

çîì ³ç ÷èíîâíèêàìè îðóäóâàëè ãðàáëÿìè
òà ì³òëàìè êîìóíàëüíèêè, ñòóäåíòè òà
ïðîñòî íåáàéäóæ³ ìåøêàíö³ ðàéîíó — çà-
ãàëîì ìàéæå ÷îòèðèñòà îñ³á. ¯õí³ìè ñèëà-
ìè ç ïàðêó âèâåçëè 82 êóáîìåòðè ïîáóòî-
âèõ â³äõîä³â ³ ïîëàìàíèõ ã³ëîê. Íèí³ íà 15
ãåêòàðàõ ïëîù³ ïàðêó — ÷èñòîòà ³ ïîðÿäîê.
Îêð³ì öüîãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó, âïîðÿäêî-
âóâàëè ³ ïàðê "Àâðîðà". Â íüîìó íèí³ ïà-
íóº ÷èñòîòà íà á³ëüø í³æ äâîõ ãåêòàðàõ
ïëîù³.

Ï³ä ÷àñ ñóáîòíèêà íàâîäèëè ÷èñòîòó íå
ëèøå â ïàðêàõ ðàéîíó. Äî ïðèáèðàííÿ
æèòëîâèõ çîí àêòèâíî äîëó÷àëèñÿ é ìåø-
êàíö³. Ðàçîì ³ç êîìóíàëüíèêàìè âîíè ìå-
ëè âóëèö³, äâîðè òà ñàäæàëè äåðåâà. Â³ä
ñì³òòÿ î÷èñòèëè ìàéæå ñîðîê ãåêòàð³â çå-
ëåíèõ çîí á³ëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â. Íàâ³òü
â³äðåìîíòóâàëè ø³ñòü ëàâîê. Çàãàëîì æå
ïðîòÿãîì ó¿ê-åíäîâî¿ òîëîêè ç ðàéîíó âè-
âåçëè 525 êóáîìåòð³â ñì³òòÿ ³ 366 êóáîìåò-
ð³â ã³ëëÿ. Íà çàâòðà êåð³âíèöòâî ðàéîíó
âæå çàïëàíóâàëî ÷åðãîâå ãåíåðàëüíå ïðè-
áèðàííÿ.

Êîðåñïîíäåíòè "Õðåùàòèêà" ïåðåêî-
íàëèñÿ, ùî ðîáîòè â ðàéîí³ òðèâàþòü íå
íà ñëîâàõ. Îäíàê ïðàöþâàòè ùå º íàä
÷èì. Çîêðåìà áàãàòî ñì³òòÿ íà ìàñèâ³
Âîñêðåñåíêà ïîáëèçó ðèíêó àâòîçàï÷àñ-
òèí. Òàêîæ çâàëèùà º é ïîáëèçó ñòàíö³¿

ìåòðî "Äàðíèöÿ". Ñêàðã êèÿí íà áðóäí³
âóëèö³ äî ì³ñüêîãî call-öåíòðó íàäõîäèòü
áàãàòî

О сана МИСОВСЬКА, олова Дніпровсь ої РДА:

— Для впоряд вання території район а тивіз вали
всі рес рси, аби дніпровчани свят вали Вели день
чистоті. У мин лі вихідні в районі старт вав перший с -
ботни . А на завтра заплан вали ще одне енеральне
прибирання під назвою "Чистий четвер". Наводитиме-
мо порядо повторно в пар "Перемо а". В районі опе-
ративно розробили план- рафі робіт, з ідно з я им пра-
цюють ом нальни и. Ви онання запланованих робіт
ЖЕКами на онтролі в райадміністрації. Ми щодня пе-
ревіряємо, я вони прибирають підзвітні їм території. Хо-
тілося б, щоб ом нальне підприємство з тримання зе-
лених насаджень Дніпровсь о о район старанніше ви-
он вало свої обов'яз и з прибирання територій.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Звернення
до “15-51” Проблема

2 Вивезення б дівельних, виробничих
та інших нето сичних відходів

1 Вивезення та тилізація твердих та
не абаритних відходів

5
Встановлення рн ( онтейнерів) для
сміття в місцях за ально о
орист вання

4
Незадовільний вивіз сміття
з онтейнерів перевізни ом
з приб дин ової території

9
Незадовільний вивіз сміття з рн
( онтейнерів) місцях за ально о
орист вання

1 Нея існе вивезення сміття
з приб дин ової території

2
Ремонт і обсл ов вання
сміттєпроводів та сміттєзбірни ів
б дин

5
Розташ вання та іль ість сміттєвих
онтейнерів на приб дин овій
території

6 Спалювання сміття (листя, іло ,
відходів тощо)

44 Стихійне сміттєзвалище місцях
за ально о орист вання

14 Стихійне сміттєзвалище
на приб дин овій території

93 Кіль ість звернень сьо о

Жителів район т рб ють
пи сміття

Поблиз метро “Дарниця”

Авторино

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Випуск №37 (740)
середа, 31 березня
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про створення Експертної ради 

з стратегічного розвитку міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 107 від 27 лютого 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабінету Мініс�
трів України від 04.10.2006 № 504�р “Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і про�
грамних документів з питань соціально�економічного розвитку України”, з метою подальшого вдоскона�
лення системи стратегічного планування соціально�економічного розвитку міста Києва та в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити Експертну раду з стратегічного розвитку міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

2. Призначити співголовами Експертної ради з стратегіч�
ного розвитку міста Києва Басса Дениса Яковича — першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністра�
ції та Голубченка Анатолія Костянтиновича — першого заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації.

3. Затвердити Положення про Експертну раду з страте�
гічного розвитку міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що
додається.

4. Організаційно�методичне забезпечення роботи Екс�
пертної ради з стратегічного розвитку міста Києва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації) покласти на Головне управління з питань
внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження плану міських заходів, необхідних 
для забезпечення реалізації Закону України 

від 11 червня 2009 року № 1511*VІ “Про внесення змін
до Закону України “Про Загальнодержавну програму 

реформування і розвитку житлово*комунального 
господарства на 2004—2010 роки”

Розпорядження № 119 від 4 березня 2010 року

На виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово�комунального господар�
ства на 2009—2014 роки, затвердженої Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про За�
гальнодержавну програму реформування і розвитку житлово�комунального господарства на 2004—2010
роки” від 11.06.09 № 1511�VІ, відповідно до Плану організації виконання заходів, необхідних для забез�
печення його реалізації, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 26.08.09 протокол № 56,
та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 № 280/97�ВР, Зако�
ном України “Про столицю України — місто�герой Київ” № 401�XIV від 15.01.99, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити план міських заходів, необхідних для забез�
печення реалізації Закону України від 11 червня 2009 року
№ 1511�VІ “Про внесення змін до Закону України “Про Загаль�
нодержавну програму реформування і розвитку житлово�ко�
мунального господарства на 2004—2010 роки”, що додається.

2. Головним управлінням, районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям та службам, відповідальним за виконан�
ня міських заходів, необхідних для забезпечення реалізації
Закону України від 11 червня 2009 року № 1511�VІ “Про вне�
сення змін до Закону України “Про Загальнодержавну про�
граму реформування і розвитку житлово�комунального гос�
подарства на 2004—2010 роки”, забезпечити їх проведення.

3. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про поновлення виробничо*комерційній фірмі “АРТЕКС”
товариству з обмеженою відповідальністю 

договору оренди земельної ділянки 
від 15.11.2006 № 79*6*00451 для реконструкції будівлі

під офісно*складські та торговельні приміщення 
з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 

на вул. Деревообробній, 3*в (літ. А) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 350/1406 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення виробничо�

Про передачу закритому акціонерному 
товариству “Завод радіоапаратури” земельної ділянки

для реконструкції з надбудовою, прибудовою 
та будівництвом, з подальшими експлуатацією 

та обслуговуванням торговельно*офісного комплексу 
з об’єктами громадського призначення та наземним 
і підземним паркінгами на вул. Михайла Мишина, 3 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 351/1407 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України
від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають
у власності громадян або юридичних осіб”, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки закритому акціонерному товариству “Завод
радіоапаратури” для реконструкції з надбудовою, прибудо�
вою та будівництвом, з подальшими експлуатацією та об�
слуговуванням торговельно�офісного комплексу з об’єкта�
ми громадського призначення та наземним і підземним пар�
кінгами на вул. Михайла Мишина, 3 у Солом’янському райо�
ні м. Києва.

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки пло�
щею 0,7280 га на вул. Михайла Мишина, 3 у Солом’янсько�
му районі м. Києва, яка належить на праві власності закри�
тому акціонерному товариству “Завод радіоапаратури” на
підставі рішення Київської міської ради від 10.07.2003
№ 653/813 “Про продаж земельної ділянки закритому ак�
ціонерному товариству “Завод радіоапаратури” для експлу�
атації та обслуговування будівель заводу на вул. Михайла

Мишина, 3 у Солом’янському районі м. Києва” та договору
купівлі�продажу земельної ділянки несільськогосподарсько�
го призначення від 21.07.2003 № 759, право власності на
яку посвідчено державним актом на право власності на зе�
мельну ділянку від 03.08.2004 № 06�8�00013, та дозволити
її використання для реконструкції з надбудовою, прибудо�
вою та будівництвом, з подальшими експлуатацією та об�
слуговуванням торговельно�офісного комплексу з об’єкта�
ми громадського призначення та наземним і підземним пар�
кінгами.

3. Закритому акціонерному товариству “Завод радіоапа�
ратури”:

3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що

Про подовження дії розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31.08.2009 № 978, № 979
Розпорядження № 191 від 30 березня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють і надають житлово�комунальні послуги,
та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Подовжити на квітень�грудень 2010 року дію розпо�
ряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

від 31.08.2009 № 978 “Про встановлення тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”;

від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

підлягають видаленню, від 26.08.2008 № 120) та інші питан�
ня майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції і будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

3.4. 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 виготовленню документа, що посвід�
чує право власності на землю.

3.5. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 24.09.2008 № 19�12195 та від 06.03.2009 № 09�
2043, комунальної організації “Центр містобудування та ар�
хітектури” від 16.09.2008 № 15�2355, Київської міської сан�
епідстанції від 06.10.2008 № 8626, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 25.09.2008 № 05�08/6225 та від 08.10.2008 № 05�
09/6933, Київського комунального об’єднання зеленого бу�
дівництва та експлуатації зелених насаджень міста “КИЇВЗЕ�

ЛЕНБУД” від 26.02.2009 № 148�576, Головного управління
охорони культурної спадщини від 20.10.2008 № 7077.

3.6. Повернути до Головного управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) державний акт на право власності на
земельну ділянку від 03.08.2004 № 06�8�00013 для внесен�
ня змін до державного земельного кадастру.

3.7. Проектом будівництва передбачити місця постійно�
го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель�
них норм.

4. Попередити власника земельної ділянки, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тягне за собою
припинення права власності на неї відповідно до вимог ста�
тей 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
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Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Агентство екологічних досліджень” 
земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 

на вул. Виборзькій, 42*а у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 353/1409 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Агентство екологічних досліджень” для експлуата�
ції та обслуговування будівель і споруд на вул. Виборзь�
кій, 42�а у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “Агентство екологічних досліджень”, за умови виконан�
ня пункту 3 цього рішення, земельні ділянки загальною
площею 0,18 га (в тому числі в межах червоних ліній пло�
щею 0,03 га) для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд на вул. Виборзькій, 42�а у Солом’янському райо�
ні м. Києва у зв’язку з переходом права власності на май�
но (договір купівлі�продажу від 20.06.2008 № 3650, акт
прийому�передачі від 20.06.2008), в тому числі:

— ділянку № 1 загальною площею 0,15 га — у довго�
строкову оренду на 15 років за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування;

— ділянку № 2 загальною площею 0,03 га (в межах чер�
воних ліній) — у короткострокову оренду на 5 років за ра�
хунок частини земель, відведених відповідно до рішення
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів тру�
дящих від 15.11.76 № 1315/25 “Про генеральний план ре�
конструкції заводу “Більшовик”.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Агент�
ство екологічних досліджень”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельними ділян�
ками.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�

вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

3.4. 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”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 13.06.2007 № 09�5794 та від
31.05.2007 № 19�5092, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
21.05.2007 № 05�08/2778, Київської міської санепідстан�
ції від 08.06.2007 № 4068, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини від 04.09.2007 № 22�
2196/35, Головного управління земельних ресурсів від
31.03.2009 № 05�4401.

3.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудів�
ного законодавства.

3.7. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку,
визначеному правилами забудови м. Києва.

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

4. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будинку маневреного фонду 
на вул. Оболонській, 34 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 354/1410 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству з утри�
мання та експлуатації житлового фонду спеціального при�
значення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” для експлуатації та обслу�
говування будинку маневреного фонду на вул. Оболон�
ській, 34 у Подільському районі м. Києва.

2. Надати комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення
“СПЕЦЖИТЛОФОНД”, за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, в постійне користування земельну ділянку
площею 0,37 га для експлуатації та обслуговування бу�

динку маневреного фонду на вул. Оболонській, 34 у По�
дільському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування, у зв’язку із пере�
дачею будинку у повне господарське відання підприєм�
ства (розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 19.04.2001 № 777 “Про комунальне підпри�
ємство з утримання та експлуатації житлового фонду спе�
ціального призначення “Спецжитлофонд”).

3. Комунальному підприємству з утримання та експлу�
атації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦ�
ЖИТЛОФОНД”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
14.08.2007 № 14) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 23.01.2007 № 19�382, Київської місь�
кої санітарно�епідеміологічної станції від 12.10.2007
№ 8520, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.02.2008 № 05�
08/607, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини від 27.09.2007 № 22�2424/35, Головного

управління охорони культурної спадщини від 25.04.2008
№ 2768, дочірнього підприємства “Інститут генерально�
го плану міста Києва” від 09.10.2007 № 3142, Головного
управління земельних ресурсів від 25.01.2008 № 05�2683.

3.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

3.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення дитячій клінічній лікарні № З 
Солом’янського району м. Києва права користування 

земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування
будівлі лікарні на вул. Волинській, 21 у Солом’янському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 356/1412 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 “Про земельну реформу”, враховуючи матеріали інвентаризації земель та розглянувши техніч�
ну документацію із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити дитячій клінічній лікарні № 3 Солом’янсько�
го району м. Києва, за умови виконання пункту 2 цього рі�
шення, право постійного користування земельною ділянкою
площею 1,70 га для експлуатації та обслуговування будівлі
дитячої лікарні на вул. Волинській, 21 у Солом’янському
районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених від�
повідно до рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 20.04.54 № 690 “Про відвод зе�
мельної ділянки Міському відділу Охорони Здоров’я для бу�
дівництва дитячої лікарні на 100 ліжок з поліклінічним від�
діленням”, у зв’язку з закріпленням за лікарнею майна на
праві оперативного управління (розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 10.04.2002 № 743 “Про
затвердження статуту Дитячої клінічної лікарні № 3 Солом’ян�
ського району м. Києва”, наказ Головного управління кому�
нальної власності м. Києва від 01.11.2004 № 303 “Про за�
кріплення майна за дитячою клінічною лікарнею № 3 Соло�
м’янського району м. Києва).

2. Дитячій клінічній лікарні № 3 Солом’янського району
м. Києва:

2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

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

2.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

2.5. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 06.09.2007 № 05�
1316.

3. 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.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 20.04.54 № 690 “Про відвод земельної ділянки Місько�
му відділу Охорони Здоров’я для будівництва дитячої лікар�
ні на 100 ліжок з поліклінічним відділенням”, земельну ді�
лянку площею 0,09 га зарахувати до міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

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 обслуговуючому кооперативу 
“Зеленбудсервіс*К” у власність земельних ділянок 

для житлового будівництва на вул. Радіальній, 5 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 364/1420 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 20, 41, 82 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо оформлення права власності на земельні ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати обслуговуючому кооперативу “Зеленбуд�
сервіс�К”, за умови виконання пункту 2 цього рішення, у
власність земельні ділянки загальною площею 1,1028 га
для житлового будівництва на вул. Радіальній, 5 у Печер�
ському районі м. Києва за рахунок земель, відведених
відповідно до рішення Київської міської ради від
23.10.2003 № 122/995 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею”
та право користування якими посвідчено договором орен�
ди земельних ділянок від 17.05.2004 № 82�6�00176, з
них:

— ділянку № 1 — площею 0,4679 га;
— ділянку № 2 — площею 0,6349 га.
2. Обслуговуючому кооперативу “Зеленбудсервіс�К”:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

2.2. 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 виготовленню документів, що посвід�
чують право власності на земельні ділянки.

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

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельних ділянок.

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3. Попередити власника земельних ділянок, що право
власності на землю може бути припинено у випадках, пе�
редбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 23 рішення
Київської міської ради від 23.10.2003 № 122/995 “Про надан�
ня і вилучення земельних ділянок та припинення права ко�
ристування землею”.

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

1. Поновити з 16.11.2008 на 5 років договір оренди зе�
мельної ділянки на вул. Деревообробній, 3�в (літ. А) у Го�
лосіївському районі м. Києва від 15.11.2006 № 79�6�00451,
укладений між Київською міською радою та виробничо�ко�
мерційною фірмою “Артекс” товариством з обмеженою від�
повідальністю на підставі рішення Київської міської ради
від 27.10.2005 № 330�/3791 “Про передачу земельної ді�
лянки виробничо�комерційній фірмі “АРТЕКС” (товариству
з обмеженою відповідальністю) для реконструкції будівлі
під офісно�складські та торговельні приміщення з подаль�
шою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Деревооб�
робній, 3�в (літ. А) у Голосіївському районі м. Києва”.

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної в
договорі оренди земельної ділянки від 15.11.2006 № 79�6�00451,

підлягає приведенню у відповідність до норм законодавства.
3. Виробничо�комерційній фірмі “АРТЕКС” товариству з

обмеженою відповідальністю у місячний термін звернутись
до Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) з
клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до
договору оренди земельної ділянки від 15.11.2006 № 79�6�
00451.

4. 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

комерційної фірми “АРТЕКС” товариства з обмеженою відповідальністю від 24.06.2008 № 24/06�2008, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

"Спи спо ійно, мій найвір-
ніший др ", "Любимо,
пам'ятаємо, с м ємо" —
та і слова с орботи мож-
на прочитати на над роб-
ах домашніх любленців.
Майже в ожном районі
є неофіційні ладовища
для тварин. Аби впоряд-
вати сит ацію, же іль-
а ро ів столична влада
працює над створенням
цвинтаря для чотирила-
пих. За достатньо о фі-
нанс вання йо о обіцяють
від рити вже червні. По-
мерлих тварин там ре-
м ватим ть. Фахівці сан-
епідемстанції ствердж -
ють, що це єдина прий-
нятна форма поховання
тварин. Прах можна б де
або забрати з собою, або
захоронити на відведено-
м майданчи . Усе це в
середньом ошт ватиме
250 рн.

Небезпечний др
“Â³í áóâ ïîâíîö³ííèì ÷ëåíîì

íàøî¿ ñ³ì’¿, — ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ
ðîçïîâ³äàº ïåíñ³îíåðêà Íàòàë³ÿ Ô³-
ë³ïîâà. — Áåç íüîãî ñòàëî ÿêîñü
ïîðîæíüî — ³ â êâàðòèð³, ³ íà äó-
ø³”. Äëÿ ñàìîòíüî¿ æ³íêè äâàíàä-
öÿòèð³÷íèé àìåðèêàíñüêèé êîêåð-
ñïàí³åëü áóâ ºäèíîþ â³äðàäîþ â
æèòò³. Òà âîäíî÷àñ ç äóìêàìè ïðî
òå, ÿê ïåðåæèòè âòðàòó, ïåíñ³îíåð-
êà çìóøåíà ïåðåéìàòèñÿ ïðîáëå-
ìîþ ïîõîâàííÿ ñâîãî óëþáëåíöÿ.
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, “ïî-ëþäñüêè” çðî-
áèòè öå íå òàê óæå é ïðîñòî.

Çã³äíî ç äàíèìè ÊÏ “Öåíòð

³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí”, ñüîãîäí³ â
Êèºâ³ íàë³÷óºòüñÿ ìàéæå 60 òèñÿ÷
äîìàøí³õ ñîáàê ³ êîò³â. Ðàíî ÷è
ï³çíî òâàðèíè éäóòü ç æèòòÿ, ³ ïå-
ðåä êèÿíàìè ïîñòàº ïðîáëåìà: êó-
äè ïîä³òè ò³ëî ñâîãî “âèõîâàíöÿ”.
Ó ñòîëèö³ ñüîãîäí³ íåìàº îô³ö³é-
íî í³ êëàäîâèùà, í³ êðåìàòîð³þ
äëÿ òâàðèí. Òîìó ãîñïîäàð³ âëàñ-
íèìè ñèëàìè ³ ìåòîäàìè ïåðåäà-
þòü çåìë³ ò³ëà ÷îòèðèëàïèõ äðóç³â.
Äà÷³, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïóñòèð³ ÷è
çàíåäáàí³ ïàðêè — äå ìîæóòü, òàì
³ õîâàþòü.

Âîäíî÷àñ ñàíåï³äåì³îëîãè íå ðà-
äÿòü òàê ðîáèòè, ïðèíàéìí³ ó ëþä-
íèõ ì³ñöÿõ. Ç ðîçêëàäàííÿì òðóïà
âèä³ëÿþòüñÿ íåáåçïå÷í³ ãàçè. Âè-
íèêàº âèñîêèé ðèçèê çàðàæåííÿ
çáóäíèêàìè ÷èñëåííèõ ³íôåêö³é-
íèõ õâîðîá, àäæå çàçâè÷àé ó òàêèõ
âèïàäêàõ çàêîïóþòü òâàðèí íåäî-
ñòàòíüî ãëèáîêî. Á³ëüøå òîãî, íà-

â³òü ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ çàõîðîíåííÿ
ïðîäîâæóº óòâîðþâàòèñÿ òðóïíà
îòðóòà, ÿêà ìîæå ïîòðàïèòè ç ï³ä-
çåìíèìè âîäàìè áóäü-êóäè.

Стихійними
ладовищами стають
зелені зони

Ïðîòå âáèòèé ãîðåì âëàñíèê ïî-
ìåðëî¿ òâàðèíè íàâðÿä ÷è ïåðåé-
ìàºòüñÿ òèì, ùî íåïðàâèëüíå ïî-
õîâàííÿ äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ
ìîæå îáåðíóòèñÿ äëÿ êîãîñü õâî-
ðîáàìè. Òîìó é ³ñíóþòü ðîêàìè
íåëåãàëüí³ êëàäîâèùà ìàéæå â óñ³õ
ðàéîíàõ Êèºâà. Íà êîæíîìó ç
íèõ — â³ä ê³ëüêîõ äî äåñÿòê³â ìî-
ãèë. Òðàäèö³éí³ ïîõîðîíè âëàøòî-
âóþòü íå ëèøå äëÿ ñîáàê òà êîò³â.
Íà òàêèõ öâèíòàðÿõ ìîæíà ïîáà-
÷èòè é ìîãèëêè ïàïóæîê, õîì’ÿ÷-

ê³â, ìîðñüêèõ ñâèíîê. Íàéâ³äîì³-
øå êëàäîâèùå äëÿ òâàðèí — íà
ïóñòèðèù³ ì³æ ïðîñïåêòîì Âîç-
ç’ºäíàííÿ òà çàë³çíè÷íîþ ñòàíö³ºþ
“Êè¿âñüêà Ðóñàí³âêà”. Âîíî æ, çà
ñëîâàìè ì³ñöåâèõ æèòåë³â, º íàé-
äàâí³øèì. Òà íàéá³ëüøèé öâèí-
òàð äëÿ ÷îòèðèëàïèõ ðîçòàøîâà-
íèé çà ñò³íîþ Ë³ñîâîãî êëàäîâè-
ùà á³ëÿ îçåðà Àëìàçíîãî. Íà áà-
ãàòüîõ ìîãèëàõ âñòàíîâëåíî íàä-
ãðîáêè ç òåïëèìè ñëîâàìè ïàì’ÿò³
é ëþáîâ³. Ñþäè ïðèíîñÿòü êâ³òè é
³ãðàøêè.

Îäíàê íåîô³ö³éí³ êëàäîâèùà
äëÿ òâàðèí ñõâàëþþòü íå âñ³. Òàê,
êåð³âíèê ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”
Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé êàæå:
“Òàê³ öâèíàòð³ — àíòèñàí³òàð³ÿ òà
øê³äíèöòâî çåëåíèì íàñàäæåí-
íÿì”. Êè¿âçåëåíáóä³âö³ ïðèãàäó-
þòü íàâ³òü ïðîòèñòîÿííÿ ç êèÿíà-
ìè çà äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì
ó çåëåíèõ çîíà ì³ñòà.

Íàäì³ðíî¿ ëþáîâ³ äî áðàò³â íà-
øèõ ìåíøèõ òà ðèòóàëüíîãî ïîõî-
âàííÿ ¿õ íå ï³äòðèìóº ³ öåðêâà.
“Çâ³ñíî, âñ³ ìè — ñòâîð³ííÿ Ãîñ-
ïîäí³, çîêðåìà é òâàðèíè. Àëå íå
ïîòð³áíî ôåòèøóâàòè ëþáîâ äî
òâàðèí, ùîá âîíà íå çàò³íþâàëà
ëþáîâ³ äî ñâîãî áëèæíüîãî — ëþ-
äèíè”, — ïîÿñíèâ ïðåñ-ñåêðåòàð
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó Âîëî-
äèìèð Àí³ñ³ìîâ.

На П хівсь ій
поховають 100 тисяч
домашніх любленців

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ïîõîâàííÿ
òâàðèí ïî ñèë³ ëèøå ì³ñüê³é âëà-
ä³. Íàä ñòâîðåííÿì îô³ö³éíîãî
êëàäîâèùà äëÿ òâàðèí íà âóëèö³
Ïóõ³âñüê³é (á³ëÿ ÒÅÖ-6) ó ìåð³¿
ïðàöþþòü äàâíî. “Çà äîñòàòíüîãî
ô³íàíñóâàííÿ çàïðàöþâàòè âîíî
ìîæå öüîãîð³÷ ó ÷åðâí³”,— ñêàçà-
ëà äèðåêòîð ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ
òâàðèí” Îëüãà Äðîçäîâà.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
ÃÓ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã ÊÌÄÀ, íà

ñüîãîäí³ ïåðøà ÷àñòèíà ïðîåêòó,
çîêðåìà òåðèòîð³ÿ ï³ä ïîõîâàííÿ,
ãîòîâà íà 70 â³äñîòê³â. Íà 4,5 ãåê-
òàðà çåìë³ çìîæóòü óïîêî¿òèñÿ äî
100 òèñÿ÷ òâàðèí. Ôàõ³âö³ íàãîëî-
øóþòü, ùî âñ³ âîíè ï³äëÿãàòèìóòü
êðåìàö³¿ — öå âèìîãà ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà óïðàâë³ííÿ Îëåêñàíäðà Ñå-
âåðèíà, äëÿ çàâåðøåííÿ ïðîåêòó
ïîòð³áíî ïðèáëèçíî ì³ëüéîí ãðè-
âåíü.

Òèì ÷àñîì ç âèäàìè ïîñëóã òà
îïëàòîþ ¿õ óæå âèçíà÷èëèñÿ, çà
àíàëîã³ºþ ³ç çàêîðäîííèì äîñâ³-
äîì. Çîêðåìà íà êëàäîâèù³ áóäå
îðãàí³çîâàíî êðåìàö³þ, íàäàííÿ â
îðåíäó ì³ñöÿ ïîõîâàííÿ â³ä îäíî-
ãî äî ï’ÿòè ðîê³â, à òàêîæ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ ïîìåðëî¿
òâàðèíè â õîëîäèëüí³é êàìåð³, ï³ä-
ãîòîâêó äî ïðîùàâàëüíîãî ïðîöå-
ñó, çàìîâëåííÿ äîìîâèíè, êâ³ò³â.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî äëÿ áþäæåò-
íèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ óìîâè êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñöåì ïîõîâàííÿ áó-
äóòü îêðåì³. Ïåðøèé ð³ê áåçïëàò-
íèé, à äàë³ âèð³øóâàòèìóòü ãîñïî-
äàð³ — ïðîäîâæóâàòè äîãîâ³ð îðåí-
äè ÷è çâ³ëüíèòè ì³ñöå òà ðîçâ³ÿòè
ïðàõ íà ñïåö³àëüíîìó ìàéäàí÷èêó.
Ñïëàòà çà âêàçàí³ ïîñëóãè áóäå ïà-
êåòíîþ: åêîíîì, ñòàíäàðò ³ ëþêñ,
õî÷à çàìîâíèê çìîæå îáðàòè ³
îêðåì³ ïîñëóãè. Çàãàëüíà êðåìàö³ÿ
áåç âèäà÷³ ïðàõó ïîìåðëî¿ êîøòó-
âàòèìå 250 ãðí. Çà 500 ãðí ò³ëî òâà-
ðèíè ñïàëÿòü ³íäèâ³äóàëüíî òà âè-
äàäóòü ¿¿ ïðàõ. Çà ïîõîâàííÿ óðíè
ïîòð³áíî áóäå ïëàòèòè îêðåìî.

Äî ñëîâà, ïîêè ÷èíîâíèêè ïðà-
öþþòü íàä ñòâîðåííÿì öâèíòàðÿ
äëÿ ÷îòèðèëàïèõ, ðèíîê óæå äàâ-
íî âñòèã â³äðåàãóâàòè íà çàïèò ñó-
ñï³ëüñòâà. Ó ñòîëèö³ ä³º ÷èìàëî âå-
òåðèíàðíèõ öåíòð³â, ÿê³ êðåìóþòü
äîìàøí³õ óëþáëåíö³â. Âàðò³ñòü ïî-
ñëóãè çàëåæèòü â³ä ìàñè ò³ëà òâà-
ðèíè. Íàïðèêëàä, ñîáàêó âàãîþ
ï’ÿòü ê³ëîãðàì³â ³íäèâ³äóàëüíî ñïà-
ëÿòü çà 300—500 ãðí ³ âèäàþòü óð-
íó ç ïðàõîì

Îñòàííÿ ïóòü äëÿ ÷îòèðèëàïèõ
Êëàäîâèùå äëÿ òâàðèí ìîæå çàïðàöþâàòè âë³òêó öüîãî ðîêó

Попри заборони санепідемсл жби та "Київзеленб д ", мо ил и для своїх
любленців ияни облаштов ють зелених зонах столиці

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005№ 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 24.03.2010№ 278 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни вітні 2010 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 вітня 2010 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од

48,50 9,70 58,20 64,28 12,86 77,14

Еле трифі ований місь ий транспорт, оп./ Вт од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”
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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 535
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Ãàííà Ñåðåäà 
çàâîðîæóº îïåðåòîþ
Ùîá ñï³âàòè äëÿ êèÿí, âîíà âèìóøåíà 
ðîçëó÷àòèñÿ ç ð³äíèìè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Оперета — це все,
про що може мрі-
яти жін а. Та вва-
жає соліст а Київ-
сь о о національ-
но о а адемічно о
театр оперети
Ганна Середа. По-
при невели і заро-
біт и й розл з
сім'єю, змінювати
профіль молода
артист а не зби-
рається.

Ùå â÷îðà âîíà áóëà
íåéìîâ³ðíîþ Ñèëüâîþ â
÷óäîâ³é îïåðåò³ ²ìðå
Êàëüìàíà, ñüîãîäí³ —
ïóñòîòëèâà Åë³çà Äó-
ë³òòë ³ç ìþçèêëó “Ìîÿ
÷àð³âíà ëåä³” Ëîó, à çàâ-
òðà ç’ÿâèòüñÿ ïåðåä íà-
ìè â îáðàç³ ôàòàëüíî¿
êðàñóí³ Òåîäîðè â “Ì³ñ-
òåðîâ³ ²êñ”.

Òàê ìàéæå ùîäíÿ äëÿ
êè¿âñüêîãî ãëÿäà÷à ïå-
ðåâò³ëþºòüñÿ ñîë³ñòêà
ñòîëè÷íîãî íàö³îíàëü-
íîãî àêàäåì³÷íîãî Òå-
àòðó îïåðåòè Ãàííà Ñå-
ðåäà.

“Âçàãàë³-òî â äèòèí-
ñòâ³ ÿ ìð³ÿëà ñòàòè áàëå-
ðèíîþ. Ìè æèëè íà Äà-
ëåêîìó Ñõîä³. Ó Õàáà-
ðîâñüêîìó êðàþ ÿ, íà-
ïåâíî, áóëà ºäèíîþ ä³â-
÷èíêîþ, ó ÿêî¿ áóëè ïó-
àíòè”,— çãàäóº âîíà.

Êîëè Ãàíí³ âèïîâíè-
ëîñÿ 16 ðîê³â, ñ³ì’ÿ ïå-
ðå¿õàëà äî ×åðí³ãîâà.
Ä³â÷èíà âñòóïèëà äî ìó-
çè÷íîãî ó÷èëèùà, ùîá
ñòàòè ï³àí³ñòêîþ. Âî-
êàëüíîãî â³ää³ëåííÿ òàì
íå áóëî. “Ìåí³ âåñü ÷àñ
õîò³ëîñÿ ñï³âàòè”,— êà-

æå àðòèñòêà. Òîìó íà-
â÷àííÿ âîíà ïðîäîâæè-
ëà â Îäåñüê³é êîíñåðâà-
òîð³¿.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ãàí-
íà äâà ðîêè ïðàöþâàëà
íà êàôåäð³ îïåðíîãî
ñï³âó. Ó 2003-ìó ïî¿õà-
ëà ï³äêîðþâàòè ñòîëè-
öþ. Ï³ñëÿ ïðîñëóõîâó-
âàíü ¿¿ ïðèéíÿëè äî
Îïåðíîãî òåàòðó. Ï³çí³-
øå ï³øëà ïðàöþâàòè äî
îïåðåòè. Õî÷à ñïî÷àòêó
æèëà ó äðóç³â, àðòèñòêó

öå íå çóïèíÿëî. Òèì ïà-
÷å, ùî ðîäè÷³ ¿¿ ï³äòðè-
ìóâàëè ³ ï³äòðèìóþòü.

Ïàí³ Ãàííà ñòâåð-
äæóº, ùî ðîçëóêó ÷îëî-
â³ê ³ ìàëåíüêèé ñèí ïå-
ðåæèâàþòü ã³äíî. Âîíè
ïðè¿æäæàþòü äî íå¿ ç
×åðí³ãîâà íà âñ³ ïðåì’-
ºðè. “Äóìàþ, ÷îëîâ³êî-
â³ âñå-òàêè ëåñòèòü, êî-
ëè â³í áà÷èòü ìåíå íà
àô³ø³ àáî ãëÿíñîâ³é ñòî-
ð³íö³ æóðíàëó”,— ñì³º-
òüñÿ Ãàííà Ñåðåäà. Äî-

äàº, ùî îïåðåòà — öå
ñïðàâæíº ïîêëèêàííÿ,
îñê³ëüêè çàðîá³òê³â âè-
ñòà÷àº ò³ëüêè íà ÿê³ñíó
êîñìåòèêó, á³ëèçíó ³
êîëãîòêè.

Íà äîçâ³ëë³ Ãàííà Ñå-
ðåäà ëþáèòü çàéìàòèñÿ
ðóêîä³ëëÿì, íàäàâàòè
ñâîºìó ãàðäåðîáó äèçàé-
íåðñüêîãî âèãëÿäó. À
ùîá íå ñòàð³òè, âîíà ðà-
äèòü óñ³ì æ³íêàì ÷àñò³-
øå ç óñì³øêîþ äèâèòè-
ñÿ â äçåðêàëî

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 31 áåðåçíÿ
ОВНИ, оді верховодити та форс вати події! Налашт йтеся на мир-

ний діало і станьте справедливим арбітром. Це допоможе мирно ви-
рішити всі розбіжності та непороз міння. Гармонія на вн трішньом
рівні є запор ою спіх . Ввечері нама айтеся задовольнити фінансо-
ві претензії партнерів.
ТЕЛЬЦІ, дбайте про родинне бла опол ччя. Більше відпочивайте,

збері айте спо ій та сили. Я що завантажені роботою, ліпше ви он й-
те її в затишній атмосфері, тоді творча М за вам не зрадить і здоров’я
поліпшиться.
БЛИЗНЯТА, займайтеся любленими справами, що сприятиме твор-

чом піднесенню, а м ляції життєвих сил. Стос н и з оточенням роз-
вітн ть др желюбністю. Одна за інчення дня “порад є” неприємни-
ми сюрпризами в родині. Свар а зчиниться я сні на олов : парт-
нерів чимало до вас претензій етичних, матеріальних, се с альних...
РАКИ, поб това с єта с єт не повинна вас по лин ти. Знайте мір

домашнім т рботам, адже ар’єра нині оловне. Втім, тверезо оціню-
вати сит ацію б де с ладно, і ви ризи єте під вечір перетворитися
на емоційне ц намі, що нищівно змітатиме все на своєм шлях .
ЛЕВИ, з одьте всі “за” і “проти”, поставивши ч жі поради на чіль-

не місце. Для тих, хто заці авлений в отриманні приб т ової посади
чи ви ідно о ділово о замовлення, важливо не пере н ти палицю з пре-
зентами впливовій особі, бо ці ініціативи виліз ть бо ом. Та ще й з а-
нятимете зло на домашніх.
ДІВИ, дбайливо розпоряджайтеся силами та часом до обід . Все

зважте та прорах йте, іна ше тримайте аманець міцніше. Тоді вечір
перетвориться на пе ло з неприємними с андальними розбір ами. Ні-
о о не обмовляйте, не лайтеся, стежте за мовою, бо слова мають
бивч сил , я а потім б меран ом зачепить здоров’я. По ладайтеся
на щирих партнерів.
ТЕРЕЗИ, он рентна боротьба за владний с іпетр переходить на

інший вито . Відтепер ябл ом розбрат стан ть матеріальні бла а і
доведеться тр сити аманцем заради примх оханих, іти наз стріч ді-
ловим омпаньйонам. На роботі ви пов’язані спільною ідеєю, тож мо-
жете ер вати сит аціями та , я ви ідно вам.
СКОРПІОНИ, до обід ліпше поб ти на самоті. Не йдіть на ділові

з стрічі та пере овори, спо ійно наведіть лад справах та д ші. Адже
вечірні осмічні вібрації здетон ють небезпечн сит ацію. Е о розлю-
титься, тож людям, я і опиняться в цей час поряд із вами, треба по-
співч вати...
СТРІЛЬЦІ, я що несподіваний любовний роман не вписався в рам-
и ваших бажань, поставте рап . Мирно розл чіться і залиштеся
др зями. Іна ше ввечері, оли спалахн ть емоції, можете довести се-
бе до самор йнації. Втім, цю вир юч енер ію можна п стити в мир-
них цілях: на реор анізацію б ття, творч самореалізацію, пош и до-
дат ових джерел приб т .
КОЗОРОГИ, до обід опинитеся на розп тті, втративши правильні

орієнтири. Том не варто вживати серйозних заходів, по ладайтеся
на ч жий досвід. Дев’ятий вал пристрастей наздожене вас вечері й
на риє з оловою. На розва и, форс вання романтичних вершин вас
спрово є др чи партнер, за ли авши не с питися, а ляти на пов-
н от ш !
ВОДОЛІЇ, отримавши ці ав інформацію, ви навряд чи всти нете

знайти їй пра тичне застос вання. Вечір за р жляє в шаленом тан-
ці, завдавши стресових потрясінь. Зад мані плани поламаються че-
рез бра оштів. Дійти онсенс с не вдасться, адже з оханими б -
дете я іт із соба ою.
РИБИ, пра тична ористь від ділової співпраці — ось де варто роз-

ставити а центи і більше до цієї теми не повертатися. Втратили шанс —
же пізно щось відновлювати. Вечір присвятіть оханню. Поряд є об-
ранець, я ий ідний вашої най ращої сердечної опі и та се с альних
тіх, розплющіть очі!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

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 ï³âäåí-

íî-ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+12°Ñ,
âíî÷³ +4...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +9...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +8...+11°Ñ, âíî÷³
+6...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+11°Ñ, âíî÷³
+4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+12°Ñ, âíî÷³ +5...+6°Ñ.

Ñüîãîäí³
Õàíñ³ê – êîðåéñüêå ñâÿòî. Öüîãî äíÿ íå ¿äÿòü ãàðÿ÷ó ¿æó, ùîá

çàäîáðèòè âîãîíü, ÿêèé ñèìâîë³çóº òåïëî, ùî íàñòàº, ³ ïðèíîñÿòü
äàðè íà ìîãèëè ïðåäê³â. Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ââàæàëîñÿ, ùî
â îñòàíí³é äåíü áåðåçíÿ ³ ïåðøèé äåíü êâ³òíÿ áðóä ïðèëèïàº äî
îäÿãó òèõ ëþäåé, ÷è¿ ïîìèñëè íåäîñòàòíüî ÷èñò³. 

²ìåíèííèêè: 
Êèðèëî, Òðîõèì, Áîãóõâàë, Ãâiäîí, Âåí³àì³í, Àí³í, Ëàçàð,

Íàòàë³ÿ

2 6 9 7 4 5

8 5 6

7 2

5 8 4

9 7 3

8 9 1 6

6 5

4 1 9 8

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 7 3 2 6 4 9 8 1

2 4 8 9 7 1 6 3 5

6 9 1 3 8 5 4 7 2

3 5 2 8 4 9 7 1 6

7 1 9 6 5 2 8 4 3

4 8 6 7 1 3 2 5 9

9 3 4 5 2 7 1 6 8

1 6 5 4 9 8 3 2 7

8 2 7 1 3 6 5 9 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 30 áåðåçíÿ
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Роль "Моїй чарівній леді" — одна з най любленіших для соліст и
Київсь о о національно о театр оперети Ганни Середи


