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І ор ДОБРУЦЬКИЙ:
“НА ВСІХ ЗАХАРАЩЕНИХ ДІЛЯНКАХ
ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ КИЯН МИ ЗРОБИМО
СКВЕРИ”

Êè¿â äàðóº æèòòÿ
Ó íîâîìó â³ää³ëåíí³ ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 5 íàðîäæóâàòèìóòü æ³íêè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на базі Київсь о о поло ово о б дин
№ 5 від рили оновлене реанімаційне відді-
лення новонароджених. Відтепер жін и з
тяж ими патоло іями змож ть народж вати
здорових малю ів. А оловне, що т т обсл -
ов ватим ть не лише ияно , а й ва ітних з
сієї У раїни. Відремонтовані приміщення та
с часне обладнання за лад подар вали
місь а влада та спонсори.

Æ³íêè-³íâàë³äè, õâîð³ íà öóêðîâèé ä³àáåò, ³ç ïðèðî-
äæåíèìè âàäàìè ñåðöÿ ïëîäó òà ³íøèìè òÿæêèìè ïàòî-
ëîã³ÿìè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè çìîæóòü íàðîäæóâàòè çäîðîâèõ ä³-
òåé. Äëÿ öüîãî ó ñòîëèö³ â÷îðà â³äêðèëè îíîâëåíå â³ää³-
ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ íîâîíàðîäæåíèõ
íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 5.

“Öå óí³êàëüíå â³ää³ëåííÿ. ² ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ïèøà-

òèñÿ òèì, ùî ñàìå â öèõ ñò³íàõ íàðîäæóþòüñÿ ä³òè íå ëè-
øå â³ä çäîðîâèõ ìàòåð³â, à é â³ä æ³íîê ³ç òÿæêèìè íåäó-
ãàìè. Çàâäÿêè âèñîêîïðîôåñ³éíîìó ïåðñîíàëó öüîãî ïî-
ëîãîâîãî áóäèíêó ùîðîêó òóò ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñâ³ò ìàéæå
5000 ìàëþê³â íå ëèøå ç³ ñòîëèö³, à é ç óñ³º¿ Óêðà¿íè òà
íàâ³òü ç-çà êîðäîíó”,— ðîçïîâ³ëà ãîëîâà êîì³òåòó Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Òåòÿíà Áàõ-
òººâà.

“Öå â³ää³ëåííÿ çàñâ³ä÷óº ñòàòóñ Êèºâà ÿê ñòîëèö³, àäæå
òóò îáñëóãîâóâàòèìóòü íå ëèøå êè¿âñüêèõ âàã³òíèõ. Ãî-
ëîâíà ìåòà ñòâîðåííÿ òàêîãî â³ää³ëåííÿ — ïðèéîì ä³òåé
ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, ùîá íàøà äåðæàâà ìàëà çäîðîâå ïîêî-
ë³ííÿ. Ó Êèºâ³ º òàê³ ìîæëèâîñò³, òîæ ìè ¿õ âèêîðèñòî-
âóºìî. Ìè ãîòîâ³ äîïîìàãàòè ³íøèì ì³ñòàì, àáè äèòÿ÷èõ
óñì³øîê ó êðà¿í³ ñòàâàëî á³ëüøå”,— ñêàçàëà âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê.

Ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 5 — ºäèíèé â Óêðà¿í³, ÿêèé
ïðèéìàº æ³íîê ç íàéòÿæ÷èìè åêñòðàãåí³òàëüíèìè ïàòî-
ëîã³ÿìè. Ùîðîêó äî òèñÿ÷³ òàêèõ óêðà¿íîê ñòàþòü ìàòå-
ðÿìè. À â³äíåäàâíà ìåäçàêëàä ñï³âïðàöþº ç Öåíòðîì êàð-
ä³îëîã³¿. Âàã³òí³ ìîæóòü íàðîäæóâàòè çäîðîâèìè íàâ³òü
òèõ ä³òåé, ÿê³ ìàþòü ïðèðîäæåí³ âàäè ñåðöÿ.

“ßêáè ìè íå ðåàë³çóâàëè ö³º¿ ïðîãðàìè, òàê³ ä³òè í³êî-
ëè á íå ïîáà÷èëè ñâî¿õ áàòüê³â, à ìàòåð³ í³êîëè íå â³ä-
÷óëè á ðàäîñò³ ìàòåðèíñòâà”,— íàãîëîñèâ ãîëîâíèé ë³êàð
ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 5 Ìèõàéëî Ìàêàðåíêî. Íà ñüî-
ãîäí³ âæå ïðîâåëè 27 ñêëàäíèõ îïåðàö³é, ³ âñ³ — óñï³ø-
íî. Á³ëüøå òîãî, òîð³ê ìàòåðÿìè òóò ñòàëè ñîðîê ñ³ì æ³-
íîê-³íâàë³ä³â ïåðøî¿ ãðóïè”.

Ó÷îðà â ïîëîãîâîìó áóäèíêó ¹ 5 ïîñòàâèëè â³äêðèò³
ðåàí³ìàö³éí³ ñèñòåìè ³ ñó÷àñí³ àïàðàòè øòó÷íî¿ âåíòèëÿ-
ö³¿ ëåãåíü. Òàêèì ÷èíîì, äàðóâàòè ùàñòÿ ìàòåðèíñòâà
õâîðèì âàã³òíèì ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³ çìîæóòü ùå ÿê³ñí³øå.
“Ñüîãîäí³ ìè ùàñëèâ³. Öå äåíü íàøîãî íàðîäæåííÿ. Â³ä-
íèí³ ìè çìîæåìî äîãëÿäàòè çà ä³òüìè íà íàéâèùîìó ð³â-
í³. Àäæå òåïåð ó íàñ º âñ³ äëÿ òîãî óìîâè òà ñó÷àñíà àïà-
ðàòóðà”,— ðîçïîâ³ëà çàâ³äóâà÷ äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ Òåòÿ-
íà Ðèëîâí³êîâà. Çàêóïèòè ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ òà çðîáè-
òè ðåìîíò ïðèì³ùåíü äîïîìîãëè ì³ñüêà âëàäà òà íåáàé-
äóæ³ ñïîíñîðè. “Êåð³âíèöòâî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ïîêà-
çàëî ïðèêëàä òîãî, ÿê ìîæíà íå ò³ëüêè ñïîä³âàòèñÿ íà ì³ñ-
òî ³ äåðæàâó, à é çíàõîäèòè ³íø³ äæåðåëà äëÿ ðîçâèòêó
ñâîãî çàêëàäó. Òóò ç³áðàëàñÿ ñïðàâæíÿ ìåäè÷íà åë³òà, ÿêà
äàðóº òèñÿ÷³ íîâèõ æèòò³â”,— íàãîëîñèëà ïàí³ Øëàïàê

5
4

Місто, держава та спонсори подар вали поло овом б дин № 5 най раще відділення для хворих ва ітних
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Îäèíîê³ áàòüêè 
îòðèìàþòü ïðåì³¿ 
â³ä ìåðà

Ïî äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü îòðèìàþòü îäè-
íàäöÿòü îäèíîêèõ ìîëîäèõ ìàòåð³â ³ áàòü-
ê³â â³ä ñòîëè÷íîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Âèïëàòó ïðåì³é ì³ñüêîãî ãîëî-
âè çàáåçïå÷èòü Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ. Òàêîæ, â³ä-
ïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïðåì³¿ âèïëà-
òÿòü ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó “Ñ³ì’ÿ ðîêó-
2009”. Íàãàäàºìî, ìåð Êèºâà çàñíóâàâ éî-
ãî ùå â 2007 ðîö³. Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìî-
æóòü áðàòè âñ³ ñ³ì’¿ ñòîëèö³. Â³äïîâ³äíå
ïî÷åñíå çâàííÿ ïåðåäáà÷àº âíåñåííÿ ïå-
ðåìîæö³â äî Êíèãè ïîøàíè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ “Ñ³ì’ÿ —
çîëîòèé ôîíä Êèºâà” ³ç âðó÷åííÿì äèï-
ëîìà òà ìåäàë³ “Ñ³ì’ÿ ðîêó”. Äî ñëîâà, â
ðàìêàõ êîíêóðñó â³òàþòü òàêîæ ò³ ïîäðóæ-
æÿ, ÿê³ ïðîæèëè â øëþá³ 50, 60 òà 70 ðî-
ê³â

Ñòîëèöÿ â³äçíà÷èòü 
Äåíü çäîðîâ’ÿ

Ó íåä³ëþ, 18 êâ³òíÿ, êèÿíè ñâÿòêóâàòè-
ìóòü Âñåñâ³òí³é äåíü çäîðîâ’ÿ. Ìàñøòàá-
íå ä³éñòâî â³äáóäåòüñÿ íà Êîíòðàêòîâ³é
ïëîù³ òà âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî. Ïðîòÿãîì
äíÿ ãîñò³ ñâÿòà ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïðîâ³äíèìè ôàõ³âöÿìè ìå-
äèöèíè ³ ïåðåâ³ðèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ çà äî-
ïîìîãîþ åêñïðåñ-òåñò³â. Äîñâ³ä÷åí³ ñïå-
ö³àë³ñòè íàäàâàòèìóòü êîíñóëüòàö³¿ ç ë³êó-
âàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè òóáåðêóëüîçó, ãå-
ïàòèòó, êàðä³îëîã³÷íèõ òà åíäîêðèííèõ çà-
õâîðþâàíü ³ Â²Ë/ÑÍ²Äó. Íà â³äâ³äóâà÷³â
çàõîäó ÷åêàº âåëèêà ðîçâàæàëüíà ïðîãðà-
ìà. Çàðÿä áàäüîðîñò³ çàáåçïå÷àòü âèäîâèù-
í³ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ³ ç³ðêîâ³ ãîñò³. Äëÿ
ãîñòåé ñâÿòà ï³äãîòóâàëè ìàéñòåð-êëàñè ç
øåñòè âèä³â ñó÷àñíèõ òàíö³â, ïîêàçîâ³ âè-
ñòóïè ç óøó, òàåêâîíäî, êàðàòå, äçþäî, ê³ê-
áîêñèíãó òà àêðîáàòèêè. Âèäîâèùíèìè
òðþêàìè âðàçÿòü ó÷àñíèêè âèñòóï³â ³ç âå-
ëîòð³àëó òà çìàãàíü ³ç áðåéêäàíñó. Ó ñâÿ-
ò³ â³çüìóòü ó÷àñòü íàéêðàù³ ãðàô³òèñòè Êè-
ºâà. Ñâÿòî òðèâàòèìå ç 11.00 äî 17.00

Íàéêðàù³ ñàäæàíö³ 
äëÿ æèòåë³â ñòîëèö³

Çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî íàéáëèæ÷îãî ó¿ê-åíäó â
ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ ùîð³÷íèé âåñíÿíèé ÿð-
ìàðîê äëÿ ñàä³âíèê³â, ãîðîäíèê³â ³ ôåð-
ìåð³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
ÊÌÄÀ. Íà ÿðìàðêó â øèðîêîìó àñîðòè-
ìåíò³ áóäå ïðåäñòàâëåíî íàñ³ííÿ êâ³ò³â,
îâî÷åâèõ êóëüòóð, ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó,
ñàäæàíö³ ôðóêòîâèõ äåðåâ òà ÿã³ä, à òàêîæ
ñàäîâî-ãîðîäí³é ðåìàíåíò, ì³íåðàëüí³
äîáðèâà, çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí òà ³íø³
ñóïóòí³ òîâàðè. Ïðèäáàòè çà ïîì³ðíèìè
ö³íàìè ¿õ ìîæíà áóäå íà âóëèö³ Ðåâóöü-
êîãî ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. ßðìàðîê ïðà-
öþâàòèìå äâà äí³ ç 10.00 äî 17.00

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ïðîäóêòîâèé ÿðìàðîê

Ö³º¿ ñóáîòè òà íåä³ë³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ïðîâåäå
â ñòîëèö³ ñ³ì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàð-
ê³â. Òðàäèö³éíî æèòåëÿì ñòîëèö³ çàïðîïî-
íóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ: â³ä ì’ÿñà äî ôðóêò³â. Ïðîäàâàòè-
ìóòü ¿õ çà ö³íàìè íà 10—15 â³äñîòê³â íèæ-
÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Òàê, çàâòðà äåøåâî ñêó-
ïèòèñÿ ìîæíà áóäå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, ó Ïå÷åðñüêîìó — íà
âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, Ïîä³ëüñüêîìó —
íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5, Ñâÿòîøèíñüêîìó —
íà ïðîñïåêò³ Ïàëëàä³íà, 31, ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó — íà âóëèö³ Ñòàä³îíí³é òà â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, 2-6. À â íåä³ëþ ÿðìàðîê
çíîâó â³äáóäåòüñÿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà
âóëèö³ Ðåâóöüêîãî

200 ì³ëüéîí³â åêîíîì³¿
Íà Ïîä³ëüñüêîìó ìîñò³ òóíåëü çàì³íÿòü åñòàêàäîþ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора містоб дівна ра-
да по одила ори ван-
ня прое т спор джен-
ня Подільсь о-Вос ре-
сенсь о о мостово о
переход . Зміни перед-
бачають б дівництво в
районі станції "Город-
ня" еста ади замість
т нелю під озером
Райд жним. Завдя и
цьом вдасться значно
с оротити терміни спо-
р дження об'є та і за-
ощадити 200 млн рн.
О рім цьо о, не потріб-
но б де з пиняти на
тривалий час залізнич-
ний р х районі, зо -
рема місь еле трич-
, та не переносити

шість ма істральних во-
до онів.

Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé
ìîñòîâèé ïåðåõ³ä ïðîòÿæí³ñ-
òþ ïîíàä ñ³ì ê³ëîìåòð³â ñóò-
òºâî ðîçâàíòàæèòü îäèí ç íàé-
á³ëüøèõ ó ñòîëèö³ æèòëîâèõ
ìàñèâ³â. Ìàéæå 80 â³äñîòê³â
ìåøêàíö³â Òðîºùèíè, ÿê³
ïðàöþþòü ó ïðàâîáåðåæí³é
÷àñòèí³ ñòîëèö³, çìîæóòü çíà÷-
íî øâèäøå ä³ñòàâàòèñÿ äî ðî-
áîòè. Ïîë³ïøèòüñÿ òðàíñïîðò-
íå ñïîëó÷åííÿ é ó ðàéîí³.
Çíà÷íó ÷àñòèíó ìîñòó íàðàç³
çâåäåíî. Õî÷à çàãàëîì ïðîåêò
ìàñøòàáíîãî áóä³âíèöòâà ñâî-
ãî ÷àñó áóëî óçãîäæåíî, â÷îðà
ï³ä ÷àñ ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè àð-

õ³òåêòîðè âíåñëè äåÿê³ êîðåê-
òèâè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ³íñòèòó-
òó “Êè¿âñîþçäîðïðîåêò” Ìè-
õàéëî Êîðíººâ, çì³íè ñòîñóþ-
òüñÿ ëèøå íåçíà÷íî¿ ä³ëÿíêè,
ïðîòÿæí³ñòü ÿêî¿ íå ïåðåâè-
ùóº îäèí ê³ëîìåòð.

“Éäåòüñÿ ïðî ä³ëÿíêó â³ä

óðî÷èùà Ãîðáà÷èõà äî áóëü-
âàðó Ïåðîâà, â ðàéîí³ ñòàí-
ö³¿ “Ãîðîäíÿ”,— ðîçïîâ³â àð-
õ³òåêòîð.— Çîêðåìà ìîâà ïðî
ñïîðóäæåííÿ åñòàêàäè ç³
çíà÷íèìè ïðîëüîòàìè
(40—50 ìåòð³â) çàì³ñòü òóíå-
ëþ ï³ä îçåðîì Ðàéäóæíèì”.
Çà ñëîâàìè ïàíà Êîðíººâà,
çàâäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ íå

ëèøå çàîùàäèòè ïîíàä 200
ìëí ãðí, à é ñóòòºâî ñêîðî-
òèòè òðèâàë³ñòü áóä³âíèöòâà
îá’ºêòà. Îêð³ì öüîãî, íîâà
ðîçâ’ÿçêà äàñòü çìîãó “ðîç-
âåñòè” òðàíñïîðòí³ ïîòîêè òà
ñïîëó÷èòü ìîñòîâèé ïåðåõ³ä
ç ìàéáóòíüîþ ìàã³ñòðàëëþ
Òðîºùèíà — Îñîêîðêè.

“Àäæå ç åñòàêàäè çàâæäè
ëåãøå “ðîçâ’ÿçàòèñÿ”, í³æ ³ç
òóíåëþ,— ïåðåêîíàíèé ðîç-
ðîáíèê ïðîåêòó.— Äî òîãî æ
íîâèé îá’ºêò ïðàöþâàòèìå íà
ïåðñïåêòèâó”.

Ìèõàéëî Êîðíººâ çàçíà÷èâ,
ùî â ðàç³ áóä³âíèöòâà òóíåëþ
ðóõ çàë³çíèöåþ â öüîìó ðàéî-
í³ äîâåäåòüñÿ ïåðåêðèòè íà
òðè ì³ñÿö³, ÷åðåç ùî òðèâà-
ëèé ÷àñ íå çìîæå êóðñóâàòè
ì³ñüêà åëåêòðè÷êà. Òàêîæ äî-
âåäåòüñÿ ïåðåíåñòè ³ âñòàíî-
âèòè íà ì³ñò ø³ñòü ìàã³ñòðàëü-
íèõ âîäîãîí³â ä³àìåòðîì 1420
ìì. Ó ðàç³ ñïîðóäæåííÿ åñòà-
êàäè öèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü
âäàñòüñÿ óíèêíóòè.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáî-
â’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà Ñåðã³ÿ Áðî-
íåâèöüêîãî, ïèòàííÿ ùîäî
ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó çàãàëîì âèð³øåíî.
Çîêðåìà óçãîäæåíî ïðîåêò
ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà, ÿêèé
ïåðåäáà÷åíî òðàíñïîðòíîþ
ñõåìîþ â Ãåíåðàëüíîìó ïëà-
í³ Êèºâà. “Òîáòî ðîáîòè ô³-
íàíñóþòü, à ïîòð³áí³ êîøòè
ïåðåäáà÷àþòü ç ðîêó â ð³ê,—
çàçíà÷èâ â³í.— Íàðàç³ ôàõ³â-
ö³ ëèøå ï³äêîðèãóâàëè ïðî-
åêò áóä³âíèöòâà íåçíà÷íî¿
÷àñòèíè ìîñòó”

Подільсь о-Вос ресенсь ий міст дозволить меш анцям Троєщини
майже вдвічі швидше добиратися на робот

КК ИИ ЇЇ ВВ   ——   ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

Ó êâ³òíåâ³ âèõ³äí³ ñóáîòíèêè â³äáóäóòüñÿ â êîæíîìó ðàéîí³

Ñòîëè÷í³ ïàðêè 
çàñÿþòü ÷èñòîòîþ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Цієї с боти ияни відзначати-
м ть День дов ілля і знов ви-
йд ть на с ботни и. В рам ах
а ції "Увійдемо весн з чистим
Києвом" ом нальне об’єднання
"Київзеленб д" ор аніз вало їх
ожном районі. Дол читися мо-
ж ть сі охочі. Найа тивніші по-
мічни и з одом отримають по-
дар но саджанці рід існих ви-
дів дерев.

Ó ñòîëèö³ òðèâàº àêö³ÿ ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä” “Óâ³éäåìî ó âåñíó ç ÷èñòèì Êè-
ºâîì”. Ï³ââåñíè âæå çà ïëå÷èìà, òîæ ðî-
áîòè òðèâàþòü ùå àêòèâí³øå. “Ìè çà-
êëèêàºìî âñ³õ êèÿí äîïîìîãòè ì³ñòó ïî-
çáóòèñÿ íàãðîìàäæåíîãî çà çèìó ñì³òòÿ.
Êîëè ïî÷íåìî âèñàäêó ðîñëèí, íàéàê-
òèâí³ø³ ïîì³÷íèêè îòðèìàþòü íàãîðî-
äó — ñàäæàíö³ ð³äê³ñíèõ âèä³â äåðåâ”,—
îá³öÿþòü îðãàí³çàòîðè.

Ùîïðàâäà, âèñàäêà ìîëîäèõ äåðåâ òà
êóù³â — öå âæå íàñòóïíèé åòàï àêö³¿,
ÿêèé ðîçïî÷íåòüñÿ ó òðàâí³. Ï³ä ÷àñ êâ³ò-
íåâèõ ñóáîòíèê³â ïðîäîâæàòü çáèðàòè

ñì³òòÿ, ïîëàìàí³ ã³ëêè òà çãð³áàòè òîð³ø-
íº ëèñòÿ. Ðîáîòè âèñòà÷èòü óñ³ì, ÿê ³ ðå-
ìàíåíòó. Êîæíîìó êèÿíèíó, õòî çâàæèòü-
ñÿ äîïîìîãòè íàâîäèòè â ïàðêàõ ÷èñòî-
òó, îáîâ’ÿçêîâî âèäàäóòü ãðàáë³, ðóêàâè÷-
êè òà ïàêåòè äëÿ ñì³òòÿ. Çá³ð ïðàö³âíè-
ê³â ³ îõî÷èõ, ÿê çàâæäè, î 10 ãîäèí³ ðàí-
êó á³ëÿ âõîäó äî ïàðê³â.

À 17 êâ³òíÿ ó ì³ñò³ â³äçíà÷àòèìóòü Äåíü
äîâê³ëëÿ — ñâÿòî îçåëåíåííÿ, îõîðîíè
âîäîéìèù òà ïðîïàãàíäè åêîëîã³÷íèõ
çíàíü. Ç ö³º¿ íàãîäè â îêðåìèõ ïàðêàõ
îäðàçó ï³ñëÿ ñóáîòíèê³â áóäå êóëüòóðíà

ïðîãðàìà. Çîêðåìà ó ïàðêó “Ïåðåìîãà”
êèÿíè âèñàäÿòü 30 äåðåâ ÿê êîìïåíñàö³þ
ïðèðîä³ çà âèêîðèñòàííÿ ïàïåðó. Ïðàö³â-
íèêè “Êè¿âçåëåíáóäó” ïðîâåäóòü ñâîºð³ä-
íèé ìàéñòåð-êëàñ. Ðîçêàæóòü, ÿê ïðà-
âèëüíî âèñàäæóâàòè ð³çí³ âèäè äåðåâ, êó-
ù³â òà êâ³ò³â ³ äîãëÿäàòè çà ðîñëèíàìè.

Ó ïàðêó “Õðåùàòèé” îá 11.30 ðîçïî÷-
íåòüñÿ àêö³ÿ “Ìîº äåðåâî”, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
òåæ âèñàäÿòü äåðåâà òà îôîðìëÿòü êëóì-
áó. Ï³ñëÿ öüîãî â ïàðêó â³äáóäåòüñÿ ôåñ-
òèâàëü åêîëîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ìîëîä³ “Ñâ³-
æèé â³òåð”

ЗЗ   ЛЛ ЮЮ ДД ЬЬ ММ ИИ   ІІ   ДД ЛЛ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ

район 17 вітня 24 вітня

Голосіївсь ий Б льварна частина в лиці Горь о о В лиця Я бовсь о о

Дарниць ий Пар партизансь ої слави Пар партизансь ої слави

Деснянсь ий Пар Поп дрен а Пар др жби народів

Дніпровсь ий Гідропар Р санівсь а набережна

Оболонсь ий Озеро К рилівсь е В лиця Бо атирсь а

Солом’янсь ий Ландшафтний пар Ландшафтний пар

Святошинсь ий Пар “Сов и” Пар “Сов и”

Печерсь ий Пар “Хрещатий” “Місь ий сад”

Подільсь ий Березовий ай Пар “Вино радар”

Шевчен івсь ий Пар Шевчен івсь о о р-н Пар П ш іна

Íà Ðóñàí³âñüêó íàáåðåæíó çàïðîøóþòü 24 êâ³òíÿ
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²ãîð ÄÎÁÐÓÖÜÊÈÉ: “Íà âñ³õ çàõàðàùåíèõ
ä³ëÿíêàõ çà çâåðíåííÿìè êèÿí 
ìè çðîáèìî ñêâåðè”

— Ï³ñëÿ îñòàíí³õ êàäðî-
âèõ çì³í â àäì³í³ñòðàö³¿
â³äáóâñÿ ïåðåðîçïîä³ë
ôóíêö³é. Çà ùî â³äïîâ³äà-
ºòå òåïåð âè?

— Íèí³ â ìåæàõ ñâî¿õ
ïîâíîâàæåíü ÿ êîîðäèíóþ
ðîáîòó Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè ³ Óïðàâë³í-
íÿ ç îõîðîíè, óòðèìàííÿ
òà åêñïëóàòàö³¿ âíóòð³ø-
í³õ âîäîéì. À òàêîæ ñïðÿ-
ìîâóþ ä³ÿëüí³ñòü Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà â
÷àñòèí³ ïèòàíü òóðèçìó òà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ â ÷àñ-
òèí³ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ïàðê³â êóëüòóðè òà â³ä-
ïî÷èíêó.

— Óñ³ çâèêëè, ùî âè çàé-
ìàºòåñü îçåëåíåííÿì ñòî-
ëèö³...

— ß ³ öèì áóäó çàéìàòè-
ñÿ â ÷àñòèí³ ïàðê³â. ¯õ º
115. Êð³ì òîãî, ùî ÿ â³ä-
ïîâ³äàòèìó çà ¿õ îçåëåíåí-
íÿ, çà ëàíäøàôòíó ðîç-
ðîáêó, çà äîçâ³ëëÿ òà êóëü-
òóðíó ïðîãðàìó. Äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ
óìîâ äîçâ³ëëÿ äî íàøèõ
çàâäàíü âõîäèòü ñàí³òàðíà
î÷èñòêà ïàðê³â, îáëàøòó-
âàííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷è-
ê³â òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èê³â ³ç òðåíàæåðàìè. Öå
òàêà îáîâ’ÿçêîâà ÷àñòèíà
ïðîãðàìè, ÿêó ìè áóäåìî
ðåàë³çîâóâàòè çà êîøòè
êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. ª ùå ³íøà ÷àñòè-
íà — ñï³âïðàöÿ ç á³çíå-
ñîì. Ï³äïðèºìö³ íàäàâà-
òèìóòü ïîñëóãè, íà ÿê³ â
áþäæåò³ ì³ñòà ãðîøåé
áðàêóº. Öå, ñêàæ³ìî, ÿê³ñü
ë³òí³ êàôå, àòðàêö³îíè òî-
ùî. Ãîëîâíå, ùîá ó ì³ñü-
êèé áþäæåò íàäõîäèëî íå
ìåíøå 50 â³äñîòê³â ïðè-
áóòê³â â³ä ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³.

— À ïðî îáîâ’ÿçêîâó ÷àñ-
òèíó. Âè çãàäàëè ïðî òðå-
íàæåðè. ¯õ âñòàíîâëþâàòè-
ìóòü ó ïàðêàõ?

— Òàê. Ìè ðîçðîáèëè
ãðàô³ê îáëàøòóâàííÿ 29
çîí â³äïî÷èíêó ³ 20 íàé-
ðåéòèíãîâ³øèõ ïàðê³â.
Íàïðèêëàä, íà Ðóñàí³â-
ñüê³é íàáåðåæí³é ìè õî-
÷åìî çðîáèòè âñå âæå äî
Ïåðøîãî òðàâíÿ: ñàí³òàð-
íó î÷èñòêó, äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê, òðåíàæåðè. Çàãà-
ëîì º ðîçïèñàíà êîíöåï-
ö³ÿ ³ äàòà ââåäåííÿ â 
åêñïëóàòàö³þ êîæíî¿ ä³-
ëÿíêè.

— Äî ÿêîãî òåðì³íó ïëà-
íóºòå çàâåðøèòè?

— Äî 17 òðàâíÿ çîíè
â³äïî÷èíêó. À ïàðêè çà-
ê³í÷èìî ó âåðåñí³, àäæå ó
íèõ ùå âñòàíîâëþþòü àò-
ðàêö³îíè. Íàïðèêëàä, ó
ïàðêó Ïåðåìîãè ìè âæå
ïîñòàâèëè àòðàêö³îí —
ëàá³ðèíòè.

— Óñå öå áåçïëàòíî äëÿ
êèÿí?

— Òàê, çâè÷àéíî.

— À ÿê ç î÷èñòêîþ ïàð-
ê³â? Ö³º¿ çèìè, ÿê í³êîëè,
ïîëàìàëî ÷èìàëî äåðåâ òà
ã³ëîê. Âñòèãàºòå âñå ïðè-
áðàòè?

— Ñïðàâä³, â íåãîäó áó-
ëî ïîøêîäæåíî ïðèáëèç-
íî 400 òèñÿ÷ êóáîìåòð³â
ë³ñó. Öå ï’ÿòèð³÷íà íîð-
ìà. Êîìóíàëüíèêè ïðèáè-
ðàþòü, ÿê ìîæóòü. Àëå âè-
íèêëà õîðîøà ³äåÿ — çà-
ïðîïîíóâàòè öþ äåðåâèíó
ð³çíèì ï³äïðèºìñòâàì ³ç
ðåã³îí³â. Êîìóñü âîíî ìî-
æå çíàäîáèòèñÿ íà òèðñî-
âó ïëèòó, êîìóñü — íà
ï³äïîðêè â øàõòè. Ñüîãî-
äí³ ç íàìè âæå ïî÷àëè ðî-
áîòó 19 áðèãàä ³ç Ëóãàí-
ñüêî¿ òà ×åðêàñüêî¿ îáëàñ-
òåé. Âîíè ÷èñòÿòü ë³ñî-
ïàðêîâ³ çîíè ³ âñå âèâî-
çÿòü. Öå äóæå äîáðå. Àäæå
ïîøêîäæåíà äåðåâèíà ìî-
æå áóòè äæåðåëîì õâîðîá,
ïîøèðåííÿ øê³äíèê³â,
íàïðèêëàä, êîðî¿ä³â, îñî-
áëèâî íà õâîéíèõ.

— ×è âèñòà÷àº ïîñàäêî-
âîãî ìàòåð³àëó, ùîá ïîíî-
âèòè íàëàìàíå? ² ñê³ëüêè
÷àñó íà öå ïîòð³áíî?

— Ïîëàìàíå, ÿê ÿ âæå
êàçàâ, öå ôàêòè÷íî ï’ÿòè-
ð³÷íà íîðìà ñàí³òàðíî¿
âèðóáêè äåðåâ. Íà ¿¿ â³ä-
íîâëåííÿ òåæ ï³äå äåñü çî
ï’ÿòü ðîê³â. Ìèíóëîãî ðî-
êó êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âçåëåíáóä” çàêó-
ïèëî 50 000 îäèíèöü íî-
âîãî ïîñàäêîâîãî ìàòåð³-
àëó çà êîøòè, ùî âäàëîñü
îòðèìàòè ç â³äíîâíî¿ âàð-
òîñò³ (ïëàòó çà çíåñåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü). Çàðàç
ìîëîä³ äåðåâà ï³äðîñòàþòü
ó Ì³ñüêîìó äåêîðàòèâíî-
ìó ðîçñàäíèêó. Òà âèñà-
äæóâàòèìóòü ¿õ íå ëèøå â
ïàðêàõ. Çà ìèíóëèé ð³ê äî
call-öåíòðó äîïîìîãè ìå-
ðà êèÿíàì íàä³éøëî ìàé-
æå 12 òèñÿ÷ çâåðíåíü â³ä
ëþäåé íà â³äíîâëåííÿ
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè.
Ñüîãîäí³ ìè íàâ³òü ñòâî-
ðèëè ïðîãðàìó, çà ÿêî¿
êîæåí îõî÷èé çì³ã áè

çâåðíóòèñÿ ³ çàìîâèòè äå-
ðåâî á³ëÿ áóäèíêó. Ñà-
äæàíö³ ïåðåäàþòü ³ç ðîç-
ñàäíèêà íà ÆÅÊè. Òàêèì
÷èíîì ö³º¿ âåñíè ïðè-
áëèçíî 15 000 ëèï, êëåí³â
òà ÿëèí ç’ÿâëÿòüñÿ íà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ
Êèºâà.

— Ó Êèºâ³ îñòàíí³ì ÷à-
ñîì êëîï³ò ç êàøòàíàìè...

— Íà æàëü, òàê. Çäå-
á³ëüøîãî ÷åðåç øê³äíèê³â,
à ñàìå: ì³íóþ÷ó ì³ëü, ó
Êèºâ³ ìàñîâî õâîð³þòü ö³
äåðåâà. Äëÿ çáåðåæåííÿ òà
ïîâíîãî îçäîðîâëåííÿ
êàøòàí³â ïîòð³áíî ïðîâî-
äèòè ³í’ºêö³¿ ñïåö³àëüíè-
ìè ðåàãåíòàìè ó ñòîâáóð.
Óæå çàðàç íà Õðåùàòèêó
âèïðîáîâóþòü àìåðèêàí-
ñüêèé òà ïîëüñüêèé ïðå-
ïàðàòè. ×åðåç ì³ñÿöü ìè
ïîáà÷èìî, íàñê³ëüêè âî-
íè åôåêòèâí³. Ó ðàç³ ïî-
çèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ìè é
íàäàë³ ë³êóâàòèìåìî êàø-
òàíè ó Êèºâ³. Ó ªâðîï³
âèâåäåíî äâà ñîðòè, ÿê³
ñò³éê³ø³ äî ì³íóþ÷î¿ ìî-
ë³, òà çâè÷àéíèé êàøòàí
âîíà, íà æàëü, äóæå “ëþ-
áèòü”.

— Òîáòî íàø³ êè¿âñüê³
êàøòàíè ïðîñòî íå âèòðè-
ìàëè âèïðîáóâàííÿ øê³ä-
íèêîì?

— Íàñïðàâä³ êàøòàí ³
íå º “êîð³ííèì êèÿíè-
íîì”. Ïåðø³ äåðåâà çàâåç-

ëè ñþäè ç ªâðîïè ìàéæå
äâ³ñò³ ðîê³â òîìó. Àëå â³ä
ìîë³ âîíè ñòðàæäàþòü íå
ëèøå â Óêðà¿í³. Öÿ á³äà
ìó÷èòü äåðåâà ïî âñ³é ªâ-
ðîï³ âæå ðîê³â 8-10.

— À ÷è ïîòðàïëÿòü äî
Êèºâà äåðåâà ç ³íøèõ ÷àñ-
òèí ñâ³òó? Ùî ç ïðîåêòîì
“Ïàðê ñàä³â ñâ³òó”?

— ²äåþ ðåàë³çîâóþòü.
Íàðàç³ òðè ïîñîëüñòâà âæå
ïîãîäèëè ïðîåêò. Ç ³íøè-
ìè ïîêè ùî òðèâàþòü ïå-
ðåìîâèíè. Ïåðøèé ï³ëîò-
íèé ïðîåêò — ñêâåð ³ìåí³
Ãåéäàðà Àë³ºâà, öå á³ëÿ
ïîñîëüñòâà Àçåðáàéäæàíó.
Â³í ïðîéøîâ ì³ñòîáóä³â-
íó ðàäó ³ â Êèºâ³, ³ â Áà-
êó. ² íàéáëèæ÷èìè äíÿìè
ðîçïî÷íóòüñÿ ðîáîòè ç ðå-
êîíñòðóêö³¿.

— Íåùîäàâíî íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ Ñåðã³é Áðîíå-
âèöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íà
îäíîãî êèÿíèíà ïðèïàäàº
ìàéæå âäâ³÷³ ìåíøå çåëå-
íèõ çîí çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ, í³æ íà îäíîãî
ìåøêàíöÿ ªâðîïè. ×è
ä³éñíî Êè¿â ìàº ïðîáëåìè
ç çåëåííþ? Ñòàòóñ íàéçå-
ëåí³øî¿ ñòîëèö³ â ìèíóëî-
ìó?

— Ð³÷ ó òîìó, ùî â Êè-
ºâ³ äóæå âåëèê³ òåðèòîð³¿
ë³ñîâèõ ãîñïîäàðñòâ, ùî-
ïðàâäà, íå â öåíòð³, à
áëèæ÷å äî îêîëèöü. Çà-

ãàëüíà ïëîùà ì³ñòà ïîíàä
80 òèñÿ÷ ãåêòàð³â, ç ÿêèõ
56 òèñÿ÷ ãåêòàð³â — çåëå-
í³ íàñàäæåííÿ. 34 òèñÿ÷³
ãåêòàð³â — öå ë³ñè, ðåø-
òà — ïàðêè, ñêâåðè, áóëü-
âàðè, áîòàí³÷í³ ñàäè, ì³æ-
áóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ òîùî.
Çàãàëîì íà îäíîãî êèÿíè-
íà ïðèïàäàº 20.9 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â çåëåíèõ çîí çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.
ßêùî áðàòè ç óðàõóâàí-
íÿì ë³ñ³â, òî öå âñ³ 210
êâàäðàòíèõ ìåòðè. Ïî-
ïåðøå, öÿ öèôðà ðîçðàõî-
âóºòüñÿ çà îô³ö³éíèìè äà-
íèìè, ôàêòè÷íèé ïîêàç-
íèê çîâñ³ì ³íøèé. Àäæå â
ñòîëèö³ âæå íå 2,7 ì³ëüéî-
íà íàñåëåííÿ, à âñ³ 5 ì³ëü-

éîí³â. Ïî-äðóãå, ïèòîìó
âàãó îçåëåííÿ ÿ á îö³íþ-
âàâ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç ³í-
øèìè ïîêàçíèêàìè.
Ù³ëüí³ñòü çàáóäîâè çðîñ-
òàº, ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòó
çðîñòàº, ñêð³çü àñôàëüò òà
áåòîí. Íåäîñòàòíþ ê³ëü-
ê³ñòü çåëåí³ â³ä÷óòíî, äè-
õàþ÷è. Ó ì³ñò³ çîâñ³ì ³í-
øèé êë³ìàò, ñóõå ïîâ³òðÿ.
Ðîñëèíè íå âèòðèìóþòü
íàâ³òü äî ñåðåäèíè ë³òà.
Òîìó, êð³ì çá³ëüøåííÿ
íàñàäæåíü, ¿õ ïîòð³áíî
ïîñò³éíî ïîëèâàòè.

— ×è ðåàëüíî çá³ëüøóâà-
òè çåëåí³ çîíè â öåíòðàëü-
í³é çîí³, äå ôàêòè÷íî âñå
çàáóäîâàíî?

— Òàê, ðîçâåðíóòèñÿ
îñîáëèâî íåìà äå, òîìó
âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè
íàéìåíøó ìîæëèâ³ñòü.
Ìîæíà á ñòâîðèòè ìàêñè-
ìàëüíó ê³ëüê³ñòü, õàé ìà-
ëåíüêèõ, àëå ñêâåð³â. Äè-
â³òüñÿ, ìåøêàíö³ ìîæóòü
çâåðòàòèñÿ äî Ñëóæáè äî-
ïîìîãè ìåðà “15-51”.
Ìîâëÿâ, á³ëÿ áóäèíêó º
çàõàðàùåíèé êóòîê 10õ10,
çðîá³òü íàì ñêâåð. Ìè á
îïðàöüîâóâàëè ö³ çàïèòè,
âèíîñèëè ïåðåë³ê àäðåñ íà
ñåñ³þ Êè¿âðàäè äëÿ íàäàí-
íÿ öèì ä³ëÿíêàì ñòàòóñó
ñêâåðó. Ïîò³ì ðàéîíè ÷è
“Êè¿âçåëåíáóä” ïðîâåëè á
òàì ðîáîòè ç îáëàãîðî-
äæåííÿ öèõ íîâèõ çåëåíèõ
çîí. Òàêó ïðîãðàìó ìîæ-
íà ðîçðîáèòè.

— À ÿê ùîäî íîâèõ ïàð-
ê³â? Íàðàç³ òðèâàº ðîáîòà
íàä íîâèì Ãåíïëàíîì Êè-
ºâà, ñò³ëüêè ïàðê³â ìîæå
ç’ÿâèòèñÿ â ñòîëèö³ äî 2025
ðîêó?

— Çâè÷àéíî, âè âæå,
ïåâíî, çíàºòå, ùî íà ñüî-
ãîäí³ º êîíöåïö³ÿ ñòâî-
ðåííÿ ïàðê³â íà áàç³ áó-
ôåðíèõ çîí. Òîáòî ë³ñîâ³
ìàñèâè íà öèõ òåðèòîð³ÿõ,
óìîâíî êàæó÷è, ïåðå-
îôîðìëÿòü ó ïàðêè ç íà-
ëåæíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ,
ÿê òî: äîð³æêè, ëàâî÷êè,
îñâ³òëåííÿ çîí äîçâ³ëëÿ ³
òàêå ³íøå. Íèí³ íà ðîçãëÿ-
ä³ 18 òàêèõ çîí ï³ä ïàðêè.
Êð³ì òîãî, îá’ºêòè çåëå-
íèõ íàñàäæåíü áóäå ñòâî-
ðåíî â óñ³õ íîâèõ ìàñèâàõ
æèòëîâî¿ çàáóäîâè
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Коле тив ш оли №162,
бать и, чні висловлюють
щире співч ття рідним

і близь им з привод тяж ої
втрати, смерті пре расно о
вчителя, м дро о ерівни а,

людини вели ої д ші
і щедро о сердця

Гераймович Марії Адамівни.

Завжди пам’ятаємо
Ваші м дрі поради.

Заст пни олови КМДА розповів “Хрещати-
” про те, що Київ залишається найзелені-

шою столицею. У місті створюватим ть нові
пар и та с вери. На зелені зони відпочин
иян він радить перетворювати навіть най-
менші захаращені ділян и землі. Пан Доб-
р ць ий та ож розповів, від чо о страждають
иївсь і аштани та я місто справляється з
наслід ами не оди, що спричинила ба ато
поламаних дерев.
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Âàñ çí³ìàº ïðèõîâàíà êàìåðà
Çí³ìàòè â³äåî íàâ÷èëèñÿ íå ëèøå ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, à é ðó÷êè, îêóëÿðè 
òà ãîäèííèêè

Мобільна
амера
Ùîäî ÿêîñò³ çîáðàæåííÿ,

êðàù³ ðåçóëüòàòè ó ìîá³ëüíèõ
òåëåôîí³â. Ç íîâèíîê îñîáëèâî
õî÷åòüñÿ âèä³ëèòè ñìàðòôîíè,
ÿê³ çäàòí³ ðîáèòè íå ïðîñòî â³-
äåîçéîìêó, à ïîâíîö³ííå HD-
â³äåî ç ÷åñíîþ ðîçä³ëüíîþ
çäàòí³ñòþ 1024õ720. Òîáòî — ç
ÿê³ñòþ, ÿê³é ìîæóòü ïîçàçäðèòè
íåäîðîã³ ëþáèòåëüñüê³ â³äåîêà-
ìåðè. À òî÷í³øå — ¿õí³ âëàñíè-
êè. Â àâàíãàðä³ — ñìàðòôîíè
Samsung I8910 Omnia HD ³
SonyEricsson Vivaz.

Ó Samsung I8910 Omnia HD
âñòàíîâëåíî 8 Ìð êàìåðó ç àâ-
òîôîêóñîì, ñïàëàõîì ³ ôóíêö³-
ºþ ðîçï³çíàâàííÿ îáëè÷÷ÿ ³ óñ-
ì³øêè. Âáóäîâàíî¿ ïàì’ÿò³ 16 Ãá
âèñòà÷èòü íà ê³ëüêà ãîäèí çàïè-
ñó â³äåîðîëèê³â ³ç ìàêñèìàëü-
íîþ ðîçä³ëüíîþ çäàòí³ñòþ. ßê-
ùî öüîãî âèäàñòüñÿ çàìàëî, äî-
äàòêîâî ìîæíà ïîñòàâèòè êàðò-
êó microSDHC íà 32 Ãá. Ó îò-
ðèìàíèé îáñÿã ïîì³ñòèòüñÿ íå
ëèøå ïîâíà ï³êí³êîâà åïîïåÿ íà
òðàâíåâ³ ñâÿòà, à é óñÿ â³äïóñò-
êà.

ßê ³ íàëåæèòü íèí³, Samsung
I8910 Omnia HD ìàº ñåíñîðíèé
äèñïëåé AMOLED ³ç ðîçä³ëü-
íîþ çäàòí³ñòþ 360õ640 ³
16000000 êîëüîð³â. Ïëþñ — âáó-
äîâàí³ ñòåðåîäèíàì³êè. Ö³íà çà
âñå, çîêðåìà âëàñíå òåëåôîí, çà
äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà ùå é
ñï³ëêóâàòèñÿ (ïðè÷îìó íå ëèøå
óñíî, à é ó ñîö³àëüíèõ ìåðå-
æàõ),— 6000 ãðí.

Íîâèíêà â³ä SonyEricsson íà-
çèâàºòüñÿ Vivaz. Ç ¿¿ äîïîìîãîþ
êîìïàí³ÿ çáèðàºòüñÿ ïîâåðíóòè
ïîïóëÿðí³ñòü ñåðåä ìîëîä³. Çîê-
ðåìà é çàâäÿêè ìîæëèâîñò³ çí³-
ìàòè HD-â³äåî. Òóò òàêîæ ñåí-
ñîðíèé, àëå TFT-åêðàí ³ç
ðîçä³ëüíîþ çäàòí³ñòþ 640õ360 ³
16000000 êîëüîð³â. Êàìåðà
8,1 Ìï, àâòîôîêóñ, ñïàëàõ,
ôóíêö³¿ ðîçï³çíàâàííÿ îáëè÷÷ÿ,
óñì³øêè ³ ïàíîðàìíî¿ çéîìêè.
Âáóäîâàíî¿ ïàì’ÿò³ òðîõè ìåí-
øå — âñüîãî 75 Ìá, àëå â êîì-
ïëåêò³ êàðòà ïàì’ÿò³ microSD-
HC íà 8 Ãá. Ó òåëåôîí³ ïåðåä-
áà÷åíî àïàðàòíå ïðèñêîðåííÿ
3D-ãðàô³êè. Òîìó â³í ïðàöþº
íàñò³ëüêè øâèäêî, ùî ïåðåìî-
òóâàííÿ âñåðåäèí³ âåëèêîãî â³-
äåîôàéëó çàáèðàº äîë³ ñåêóíäè.
Ö³íà — 5000 ãðí.

Îêð³ì HD-â³äåî, ðîëèêè ö³ë-
êîì ïðèñòîéíî¿ ÿêîñò³ ðîáëÿòü
áåçë³÷ ñó÷àñíèõ ìîá³ëüíèõ òåëå-
ôîí³â. 5-ìåãàï³êñåëüí³ êàìåðè
ó Nokia, SonyEricsson, Samsung
äàþòü çìîãó ïåðåãëÿäàòè â³äçíÿ-
òèé ìàòåð³àë íà ÒÁ-ïàíåëÿõ.
Ïðè÷îìó áåç âèïðàâäàíü ïåðåä
ãëÿäà÷àìè, ùî öå, ìîâëÿâ, çíÿ-
òî ìîá³ëêîþ.

Пишемо історію
Åêçîòè÷í³øèé ñïîñ³á — ïèñà-

òè ê³íî³ñòîð³þ ñó÷àñíîñò³ ñïåö³-
àëüíîþ ðó÷êîþ ç âáóäîâàíîþ

ì³í³àòþðíîþ öèôðîâîþ êàìå-
ðîþ. Íèí³ º åêçåìïëÿðè, çäàò-
í³ ðîáèòè êîëüîðîâå â³äåî ç³
çâóêîì òà ðîçä³ëüíîþ çäàòí³ñòþ
1280õ960 ç³ øâèäê³ñòþ 30 êàäð³â
íà ñåêóíäó. Ïðè÷îìó çàãàëüíèé
îáñÿã çàïèñó ìîæå òðèâàòè äî
15 ãîäèí, à áåçïåðåðâíà çéîì-
êà — äî òðüîõ. Ëåãêèì ïîðóõîì
ðóêè ðó÷êà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
äèêòîôîí, ôîòîàïàðàò àáî íà
çâè÷àéíó ôëåøêó. Àêòèâóâàòè
öåé ãàäæåò ìîæíà íàâ³òü ãîëî-
ñîâîþ êîìàíäîþ. Çàïèñàíèé
òâ³ð ÷åðåç Mini-USB ëåãêî çëè-
òè íà êîìï’þòåð äëÿ ïåðåãëÿäó
³ ìîíòàæó. Ö³íà — 190 äîëàð³â.

Ñïîãàäè ïðî àãåíòà “007” òà
³íø³ øïèãóíñüê³ øòó÷êè íàñàì-
ïåðåä íàâîäÿòü íà äóìêó ïðî ãî-
äèííèê. Ïîïðè çîâí³øíþ ñõî-
æ³ñòü ³ç ÿêèìîñü çá³ðíèì îáðà-
çîì äîðîãèõ øâåéöàðñüêèõ ãî-
äèííèê³â, ãîäèííèêè ç â³äåîêà-
ìåðîþ, ÿê³ ïðîäàþòü â Óêðà¿í³,
â îñíîâíîìó êèòàéñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà. ßê, óò³ì, ³ â³äåîðó÷-
êà, ³ äåÿê³ ³íø³ îïèñàí³ íèæ÷å
ãàäæåòè.

Âáóäîâàíà â ãîäèííèê â³äåî-
êàìåðà äàº çìîãó çí³ìàòè êîëüî-
ðîâå â³äåî ç³ çâóêîì ó ôîðìàò³
AVI ç³ øâèäê³ñòþ 25 êàäð³â ³ ç
ðîçä³ëüíîþ çäàòí³ñòþ 640õ480.
Çàìàñêîâàíèé îá’ºêòèâ ðîçòà-
øîâàíî íà öèôåðáëàò³. Òîæ íå
çàáóâàéòå ïðîòèðàòè çàõèñíå
ñêëî. Îòðèìàíå ê³íî çàïèñóºòü-
ñÿ íà âáóäîâàíó ïàì’ÿòü. Çàëåæ-
íî â³ä ìîäåë³ ¿¿ îáñÿã 2 àáî 4 Ãá.

Ó ãîäèííèêó äâà äæåðåëà
æèâëåííÿ. Çâè÷àéíà çì³ííà ãî-
äèííèêîâà áàòàðåéêà ³ âáóäîâà-
íèé ë³ò³é-³îííèé àêóìóëÿòîð
äëÿ â³äåîêàìåðè. Éîãî çàðÿäæà-
þòü ÷åðåç Mini-USB ïîðò.
Îñòàíí³é âèêîðèñòîâóþòü ³ äëÿ
ïåðåäà÷³ çàïèñ³â íà êîìï’þòåð.
Ö³íà çàëåæíî â³ä ìîäåë³ — ïðè-
áëèçíî 135 äîëàð³â. Ñàì³ ìîäå-
ë³ â³äð³çíÿþòüñÿ â îñíîâíîìó
äèçàéíîì. Â³ä “Îìåãà”, ÿê ó
Áîíäà, äî æ³íî÷èõ ç³ ñòðàçàìè.

Ó õîðîøèõ ãîäèííèêàõ, íà-
ïðèêëàä, àìåðèêàíñüêîìó Spy
Emporium àáî æ BrickHouse Se-
curity, áàòàðåéîê âèñòà÷àº íà
12—14-ãîäèííèé çàïèñ. Îäíàê ³
êîøòóþòü âîíè â ï³âòîðà-äâà
ðàçè äîðîæ÷å.

Несподіваний
ра рс

Íàïåðåäîäí³ ïëÿæíîãî ñåçî-
íó æàäàíèì ïðåäìåòîì äëÿ äå-
ÿêèõ ñòàþòü ñîíöåçàõèñí³ îêó-
ëÿðè ³ç âáóäîâàíîþ â³äåîêàìå-
ðîþ. Ð³çíîìàí³òí³ñòü ìîäåëåé
òóò º íå ìåíøîþ, í³æ ñåðåä
øïèãóíñüêèõ ãîäèííèê³â.

Âáóäîâà êàìåðà â îêóëÿ-
ðàõ íàé÷àñò³øå º ùå ã³ðøîþ,
àí³æ ó ãîäèííèêó — 350õ330 àáî
320õ240. Çàòå â äåÿêèõ ìîäåëÿõ
º àâòîôîêóñ. Âèðîáíèêè — òåæ
êèòàéñüê³, àëå íà â³äì³íó â³ä ãî-
äèííèêà ³ ðó÷îê, ó íèõ º íàçâè.
Íàïðèêëàä, Misumi electronic,

Ajoka, Spook Tech ³ òàê äàë³.
Ôîðìàò â³äòâîðåííÿ: AVI,
MPEG1, MPEG2, MPEG4,
VOB, DAT, ASF. Øâèäê³ñòü
çàïèñó — 25 êàäð³â íà ñåêóíäó.

Óìîâíî îêóëÿðè ìîæíà ðîçä³-
ëèòè íà òðè êàòåãîð³¿: ç âáóäî-
âàíîþ êàðòîþ ïàì’ÿò³, ç äðîòî-
âèì ç’ºäíàííÿì (ï³äêëþ÷àºòüñÿ
äî â³äåîïëåºðà) ³ ç áåçäðîòîâèì
ç’ºäíàííÿì (äàí³ ïåðåäàþòüñÿ
íà ñòàö³îíàðíèé íàêîïè÷óâà÷
íà â³äñòàíü äî 15 ìåòð³â). Âèä
îïðàâè — â³ä êëàñè÷íî¿ ïðîôå-
ñîðñüêî¿ äî ìîëîä³æíî¿ “ÿêóä-
çè”. Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü (³ â ö³-
í³) — â ìàñêóâàíí³. Ó íåäîðî-
ãèõ ìîäåëÿõ çàâóøíèö³ òîâñò³.
ßê³ñí³ø³ çà äèçàéíîì íàãàäóþòü
3D-îêóëÿðè NVIDIA ³ êîøòó-
þòü ìàéæå 2000 ãðèâåíü.

ßêùî îñîáà, êîòðó çí³ìàþòü,
çàõî÷å ñêóïàòèñÿ, ¿¿ ïåðåì³ùåí-
íÿ ó âîä³ ìîæíà çîáðàçèòè,
îäÿãíóâøè ìàñêó ç â³äåîêàìå-
ðîþ. ¯¿ ö³íà — 240 äîëàð³â.

Çà ñó÷àñíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó
òåõíîëîã³é, çîêðåìà ì³í³àòþð-
íèõ WEB-êàìåð, çðîçóì³ëî, ùî
âìîíòóâàòè ìàëåíüêîãî öèôðî-

âîãî ñïîñòåð³ãà÷à ìîæíà ïðàê-
òè÷íî ñêð³çü. Äëÿ äîêóìåíòó-
âàííÿ çâàíîãî îá³äó ÷è ä³ëîâî¿
ðîçìîâè ï³ä³éäå êðàâàòêà ç âáó-
äîâàíîþ êàìåðîþ àáî çàïèñó-
þ÷à áëÿøàíêà “Êîëè”. Ñèãíàë
íàäõîäèòü íà ì³í³àòþðíèé â³-
äåîðåºñòðàòîð, ÿêèé ìîæå
çíàõîäèòèñÿ â êèøåí³ ï³äæàêà
àáî íà ðåìåí³ áðþê. Ïðîãëÿíó-
òè çàïèñàíå ìîæíà ïî òåëåâ³çî-
ðó àáî êîìï’þòåðó. ×àñ áåçïå-
ðåðâíîãî çàïèñó íà êàðòó 4 Ãá
äî 280 õâèëèí. Ôîðìàò çàïèñó
MPEG-4/AVI. Ö³íà — 150 äî-
ëàð³â.

Íå ìåíø íåñïîä³âàí³ ð³øåí-
íÿ — êàìåðè, ùî âìîíòîâàíî â
USB-ôëåøêó, îáãîðòêó â³ä æóé-
êè, çàïàëüíè÷êó, íàñò³ëüíèé ãî-
äèííèê, ïîðòìîíå, áàðñåòêó,
ïëàñòèêîâó êàðòó-ïðîïóñê ³ òà-
êå ³íøå.

Îñîáëèâèé òâîð÷èé ï³äõ³ä äî
çéîìêè ³ ñòèìóë äî ðîçâèòêó
îïåðàòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ äàº,
íàïðèêëàä, àâòîìîá³ëüíèé áðå-
ëîê BrickHouse Security ³ç âáó-
äîâàíîþ êàìåðîþ. Áåéñáîëêà,
ùî çí³ìàº ê³íî, çàô³êñóº êðàñè-

âèé êðàºâèä çâåðõó, à âñåâèäþ-
÷à ãàðí³òóðà áëþòóç — çáîêó.
Àäæå çàçâè÷àé òàê³ ãàäæåòè íî-
ñÿòü íà âóñ³. Çà êðåàòèâí³ñòþ
ï³äõîäó äî ðàêóðñó ç áëþòóçîì
ìîæå ïîñïåðå÷àòèñÿ õ³áà ùî êà-
ìåðà, ùî âìîíòîâàíà â ïðÿæêó
ðåìåíÿ. Êåðóºòüñÿ âîíà ïåðñ-
íåì, ÿêèé âõîäèòü ó êîìïëåêò ³
ñõîæèé íà îáðó÷êó. ßêùî íèì
ïðîâåñòè á³ëÿ ïðÿæêè  ðàç — êà-
ìåðà ââ³ìêíåòüñÿ. Ï³ñëÿ 2-î¿
ïðîâîäêè — âèìêíåòüñÿ. Â³äåî
ç ð³âíÿ æèâîòà ìîæíà ñêèíóòè
íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí àáî êîì-
ï’þòåð ÷åðåç USB. Ö³íà — 200
äîëàð³â.

Çà òàêî¿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òà
ð³çíîìàí³òòÿ äîñòóïíèõ òâîð÷èõ
³íñòðóìåíò³â äëÿ çéîìêè äîêó-
ìåíòàëüíîãî ô³ëüìó ê³íîëþáè-
òåë³ ìîæóòü óò³ëèòè ñâî¿ íàéñì³-
ëèâ³ø³ ³äå¿. À ò³, õòî íå çí³ìàº,
íå ïîâèíí³ ðîçñëàáëÿòèñÿ. ¯ì
òðåáà ïîñò³éíî ïàì’ÿòàòè: ìîæ-
ëèâî, ñàìå òåïåð âîíè — àêòî-
ðè ó ô³ëüì³ ÿêîãî-íåáóäü ðåæè-
ñåðà-ïî÷àòê³âöÿ. Òîìó ïîòð³áíî
çàâæäè òðèìàòè ñåáå ó ôîðì³ é
áóòè ó õîðîøîìó íàñòðî¿

Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Весняний настрій підштовх є до творчості. Все нав о-
ло вітне: і дерева, і дівчата, і власне віти. Хіба мож-
на встояти і на дея ий час не стати оператором, ре-
жисером і сценаристом в одній особі — щоб вічнити
всю цю рас хоча б до наст пної весни. Тим паче, що
для та ої творчості зовсім не обов’яз ово мати відео-
амер .
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 23.03.2009 № 07/1�171вих�09 на рішення Київської

міської ради від 25.12.2008 № 1041/1041 "Про передачу
громадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а 
у Подільському районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 429/1485 від 23 квітня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 23.03.2009 № 07/1�
171вих�09 на рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1041/1041 "Про передачу громадянці Су�
воркіній Юлії Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі міста Ки�
єва", вважає неможливим його задоволення на таких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1041/1041 "Про передачу громадянці Суворкіній Юлії
Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва" затвердже�
но містобудівне обгрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації та визначення парамет�
рів окремого об'єкта містобудування — будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі міста Києва, внесено зміни до Генераль�
ного плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, а саме: тери�
торію, яка передається відповідно до цього рішення, загальною площею 0,10 га вилучено із зони зелених
насаджень загального користування та переведено за функціональним призначенням до території садиб�
ної житлової забудови; внесено зміни до "Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста", затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, а саме: виключено з переліку озеленених територій загального
користування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та планувальним вимогам (таблиця № 2),
земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва, затверджено
проект відведення та передано громадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1041/1041 "Про передачу громадянці Суворкіній Юлії
Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва" прийняте в
порядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земель�
ної ділянки, який відповідно до частини дев'ятої статті 118 Земельного кодексу України був погоджений з
Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державним управлінням охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Києві, головним державним санітарним лікарем м. Києва, Дер�
жавною службою з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України, Ки�
ївським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзелен�
буд", радою Київської міської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, ВАТ
"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", Інститутом археології Національної академії
наук України.

Водночас нормами Земельного кодексу України не передбачається проведення державної землевпо�
рядної експертизи проекту відведення земельної ділянки фізичній особі.

Опротестовуване рішення не порушує вимог статей 17, 19 Закону України "Про основи містобудуван�
ня" та статті 13 Закону України "Про планування і забудову територій", зокрема щодо відсутності розроб�
леного детального плану території та плану земельно�господарського устрою, з огляду на наявність роз�
робленого та погодженого у встановленому порядку містобудівного обґрунтування.

Не може бути підставою для скасування рішення посилання заступника прокурора міста Києва на не�
обхідність, згідно з пунктом 3.9 ДБН Б. 1.1�4.02, затверджених наказом Держбуду України від 31.01.2001
№ 24, погодження містобудівного обґрунтування внесення змін до містобудівної документації при плану�
ванні розміщення об'єкта в зоні охорони пам'яток архітектури та містобудування державного значення з
Держбудом (на даний час Міністерством регіонального розвитку та будівництва України) у зв'язку з тим,
що наказом Держбуду України від 05.09.2005 № 152 затверджені зміни до ДБН Б.1.1�4.02, а саме: у пунк�
ті 3.9 слово "Держбудом" замінено словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконав�
чої влади з охорони культурної спадщини".

Отже, містобудівне обгрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації та визначення па�
раметрів окремого об'єкта містобудування — будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі міста Києва, схвалене архітектур�
но�містобудівною радою (протокол у справі № 589�а�08 від 11.12.2008), погоджене КО "Центр містобу�
дування та архітектури", Головним управлінням архітектури, містобудування та дизайну міського середо�
вища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Державною службою з пи�
тань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України, дочірнім підприємством

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 23.03.2009 № 07/1�170вих�09 на рішення Київської

міської ради від 25.12.2008 № 1040/1040 "Про передачу
громадянину Суворкіну Геннадію Володимировичу 

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

будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 
у Подільському районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 428/1484 від 23 квітня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 23.03.2009 № 07/1�
170вих�09 на рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1040/1040 "Про передачу громадянину Су�
воркіну Геннадію Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслугову�
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі
м. Києва", вважає неможливим його задоволення на таких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1040/1040 "Про передачу громадянину Суворкіну
Геннадію Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва"
затверджено містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації та визначен�
ня параметрів окремого об'єкта містобудування — будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва, внесено зміни до Ге�
нерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення, загальною площею 0,10 га вилучено із зо�
ни зелених насаджень загального користування та переведено за функціональним призначенням до тери�
торії садибної житлової забудови; внесено зміни до "Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста", затверджених рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, а саме: виключено з переліку озеленених територій
загального користування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та планувальним вимогам (таб�
лиця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва, за�
тверджено проект відведення та передано громадянину Суворкіну Геннадію Володимировичу у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва за рахунок міських зе�
мель, не наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1040/1040 "Про передачу громадянину Суворкіну Ген�
надію Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва" прий�
няте в порядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення зе�
мельної ділянки, який відповідно до частини дев'ятої статті 118 Земельного кодексу України був погодже�
ний з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державним управлінням охоро�
ни навколишнього природного середовища в м. Києві, головним державним санітарним лікарем м. Ки�
єва, Державною службою з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму Укра�
їни, Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київ�
зеленбуд", радою Київської міської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та куль�
тури, ВАТ "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", Інститутом археології Національної
академії наук України.

Водночас нормами Земельного кодексу України не передбачається проведення державної землевпо�
рядної експертизи проекту відведення земельної ділянки фізичній особі.

Опротестовуване рішення не порушує вимог статей 17, 19 Закону України "Про основи містобудуван�
ня" та статті 13 Закону України "Про планування і забудову територій", зокрема щодо відсутності розроб�
леного детального плану території та плану земельно�господарського устрою з огляду на наявність роз�
робленого та погодженого у встановленому порядку містобудівного обґрунтування.

Не може бути підставою для скасування рішення посилання заступника прокурора міста Києва на не�
обхідність, згідно з пунктом 3.9 ДБН Б. 1.1�4.02, затверджених наказом Держбуду України від 31.01.2001
№ 24, погодження містобудівного обґрунтування внесення змін до містобудівної документації при плану�
ванні розміщення об'єкта в зоні охорони пам'яток архітектури та містобудування державного значення з
Держбудом (на даний час Міністерством регіонального розвитку та будівництва України) у зв'язку з тим,
що наказом Держбуду України від 05.09.2005 № 152 затверджені зміни до ДБН Б. 1.1�4.02, а саме: у пунк�
ті 3.9 слово "Держбудом" замінено словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконав�
чої влади з охорони культурної спадщини".

Отже, містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації та визначення па�
раметрів окремого об'єкта містобудування — будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва, схвалене архітектурно�міс�
тобудівною радою (протокол у справі № 589�а�08 від 11.12.2008), погоджене КО "Центр містобудування
та архітектури", Головним управлінням архітектури, містобудування та дизайну міського середовища ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Державною службою з питань на�
ціональної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України, дочірнім підприємством "Інсти�
тут генерального плану міста Києва", відповідає нормативним вимогам та законодавству і обґрунтовано
вносить пропозиції щодо зміни функціонального зонування території, визначеного Генеральним планом
міста Києва до 2020 року.

Вимога заступника прокурора міста Києва щодо скасування рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1040/1040 "Про передачу громадянину Суворкіну Геннадію Володимировичу у приватну власність зе�
мельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва" на тих підставах, що відповідно до статті 2 Зако�
ну України "Про планування і забудову територій" одним із основних завдань планування і забудови тери�
торій є охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів та відповідно до пункту 10.4
ДБН 360�92** розміщення будівель, споруд та комунікацій не допускається на землях зелених зон міста,
якщо запроектовані об'єкти не призначені для відпочинку, спорту або обслуговування приміського лісо�
вого господарства, не підлягає задоволенню, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1040/1040 "Про передачу громадянину Суворкіну Геннадію Володимировичу у приватну влас�
ність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва" затверджено містобудівне обґрунтування
щодо внесення змін до містобудівної документації та визначення параметрів окремого об'єкта містобуду�
вання — будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бо�
ричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва, внесено зміни до Генерального плану міста Києва та проек�
ту планування його приміської зони на період до 2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, загальною площею 0,10 га вилучено із зони зелених насаджень загального користу�
вання та переведено за функціональним призначенням до території садибної житлової забудови; внесено
зміни до "Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста", затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, а саме: виключено з переліку озеленених територій загального користування міста Києва,
що відповідають типологічним ознакам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку пло�
щею 0,10 га на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва.

Тобто відведена земельна ділянка не належить до переліку зелених зон загального користування, де за�
бороняється будівництво об'єктів житлового призначення, а висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, погоджено відповідно до "Порядку видалення земельних насаджень на території

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 23.03.2009 № 07/1�170вих�09 на рішення Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1040/1040 "Про передачу грома�
дянину Суворкіну Геннадію Володимировичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслугову�
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва".

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю
Київради про результати розгляду протесту повідомити
заступнику прокурора міста Києва в установленому по�
рядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

міста Києва", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.06.2007
№ 811, управлінням охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та Київським комунальним об'єднанням зеленого бу�
дівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд".

Крім того, слід зазначити, що оскільки відведена земельна ділянка розміщена в межах Державного іс�
торико�архітектурного заповідника "Стародавній Київ", а також археологічної охоронної зони та зони охо�
ронюваного ландшафту, було розроблено історико�містобудівне обгрунтування, яке погоджено централь�
ним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини згідно з законодавством.

Остаточне рішення щодо можливості відведення земельної ділянки згідно з частиною дев'ятою статті
118 Земельного кодексу України приймає Київська міська рада.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 25.12.2008 № 1040/1040, діяла на підста�
ві, в межах своїх повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 Перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про звільнення гр. Борщова С. П. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 320/1376 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 06.03.09 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік" (із змінами і доповнен�
нями, внесеними рішенням Київради від 02.04.09 № 141/1197), враховуючи звернення гр. Борщова С. П.,
протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від
03.02.09 № 3/27, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити гр. Борщова С. П. від сплати пайової учас�
ті (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспорт�
ної інфраструктури м. Києва в сумі 79,35 тис. грн. у зв'яз�
ку з реконструкцією житлового будинку літера "А" загаль�
ною площею 215,60 кв. м (в тому числі площа житлової
частини — 191,70 кв. м, площа гаража — 23,90 кв. м) та
будівництвом господарських будівель (в тому числі пло�
ща бані літера “Е” — 51,00 кв. м) (за даними БТІ) у про�

вулку Марганецькому, 11 у Дніпровському районі м. Ки�
єва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 23.03.2009 № 07/1�17Івих�09 на рішення Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1041/1041 "Про передачу гро�
мадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні у приватну власність зе�
мельної ділянки для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бо�
ричів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва".

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю
Київради про результати розгляду протесту повідомити
заступнику прокурора міста Києва в установленому по�
рядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

"Інститут генерального плану міста Києва", відповідає нормативним вимогам та законодавству і обґрун�
товано вносить пропозиції щодо зміни функціонального зонування території, визначеного Генеральним пла�
ном міста Києва до 2020 року.

Вимога заступника прокурора міста Києва щодо скасування рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1041/1041 "Про передачу громадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні у приватну власність земельної ділян�
ки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бори�
чів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва" на тих підставах, що відповідно до статті 2 Закону України
"Про планування і забудову територій" одним із основних завдань планування і забудови територій є охо�
рона довкілля та раціональне використання природних ресурсів та відповідно до пункту 10.4. ДБН 360�
92** розміщення будівель, споруд та комунікацій не допускається на землях зелених зон міста, якщо за�
проектовані об'єкти не призначені для відпочинку, спорту або обслуговування приміського лісового гос�
подарства, не підлягає задоволенню, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1041/1041 "Про передачу громадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні у приватну власність земельної ділян�
ки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бори�
чів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва" затверджено містобудівне обґрунтування щодо внесення змін
до містобудівної документації та визначення параметрів окремого об'єкта містобудування — будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Поділь�
ському районі м. Києва, внесено зміни до Генерального плану міста Києва та проекту планування його
приміської зони на період до 2020 року, а саме: територію, яка передається відповідно до цього рішен�
ня, загальною площею 0,10 га вилучено із зони зелених насаджень загального користування та переве�
дено за функціональним призначенням до території садибної житлової забудови, внесено зміни до "Про�
грами розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в цен�
тральній частині міста", затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, а са�
ме: виключено з переліку озеленених територій загального користування міста Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул.
Боричів тік, 15�а у Подільському районі м. Києва.

Тобто відведена земельна ділянка не належить до переліку зелених зон загального користування, де за�
бороняється будівництво об'єктів житлового призначення, а висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, погоджено відповідно до "Порядку видалення зелених насаджень на території міс�
та Києва", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.06.2007 № 811,
управлінням охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд".

Крім того, слід зазначити, що оскільки відведена земельна ділянка розміщена в межах Державного іс�
торико�архітектурного заповідника "Стародавній Київ", а також археологічної охоронної зони та зони охо�
ронюваного ландшафту, було розроблено історико�містобудівне обґрунтування, яке погоджено централь�
ним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини згідно з законодавством.

Остаточне рішення щодо можливості відведення земельної ділянки згідно з частиною дев'ятою статті
118 Земельного кодексу України приймає Київська міська рада.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 25.12.2008 № 1041/1041, діяла на підста�
ві, в межах своїх повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 Перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про направлення 
депутатських запитів Київському міському голові 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 318/1374 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим особам
депутатські запити, внесені депутатами Київради та підтримані на
пленарному засіданні Київради 23.04.09, згідно з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад", в якій зазна�

чено, що якщо запит з об'єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов'язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на безоплатну передачу будівлі 
на вулиці Червоноармійській, 75 літ. Г 

у державну власність
Рішення Київської міської ради № 333/1389 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
№ 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", враховуючи лист Міністерства
культури і туризму України від 08.12.08 № 1951/18/10�08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатну передачу у державну влас�
ність до сфери управління Міністерства культури і туризму
України будівлі на вулиці Червоноармійській, 75 літ. Г, що
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та закріплена на праві оперативного управлін�
ня за Головним управлінням культури і мистецтв виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) разом з Головним управлінням
культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити в
установленому порядку передачу згідно з пунктом 1 цього
рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки Центральній спілці

споживчих товариств України (Укоопспілка) 
для експлуатації та обслуговування існуючої

адміністративної будівлі 
на вул. Чигоріна, 12 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 340/1396 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу Укра�
їни та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку
продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати Центральній спілці споживчих товариств
України (Укоопспілка), за умови виконання пункту 8 цього
рішення, в короткострокову оренду на 1 рік земельну ділян�
ку загальною площею 0,2021 га для експлуатації та обслу�
говування існуючої адміністративної будівлі на вул. Чигорі�
на, 12 у Печерському районі м. Києва за рахунок частини
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого ко�
мітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 11.03.52
№ 550 "Про відвод земельної ділянки Українській спілці спо�
живчих товариств "Укоопспілка" під будівництво учбового
корпусу, гуртожитку та житлового будинку на 20 квартир".

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Чигоріна, 12 у Печерському районі м. Ки�
єва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
7 501 810,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот одна тисяча вісім�
сот десять гривень 00 копійок) на підставі експертної гро�
шової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ді�
лянки від 01.07.2008).

4. Продати Центральній спілці споживчих товариств Укра�
їни (Укоопспілка) земельну ділянку площею 0,2021 га за
7 501 810,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот одна тисяча вісім�
сот десять гривень 00 копійок) для експлуатації та обслуго�
вування існуючої адміністративної будівлі на вул. Чигоріна,
12 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель, пе�
реданих в оренду згідно з пунктом 1 цього рішення.

5. Затвердити умови продажу Центральній спілці спо�
живчих товариств України (Укоопспілка) земельної ділянки

на вул. Чигоріна, 12 у Печерському районі м. Києва (згідно
з додатком).

6. Договір купівлі�продажу земельної ділянки укласти піс�
ля укладання договору оренди земельної ділянки.

7. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,2021 га на вул. Чигоріна, 12 у
Печерському районі м. Києва за ціною та на умовах, визна�
чених цим рішенням, в двотижневий термін від дня реєс�
трації договору оренди у книзі записів державної реєстра�
ції договорів.

7.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати Центральній спілці споживчих товариств
України (Укоопспілка) в установленому порядку державний
акт на право власності на земельну ділянку.

8. Центральній спілці споживчих товариств України (Уко�
опспілка):

8.1. Виконувати обов'язки землекористувача та власни�
ка землі відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного ко�
дексу України.

8.2. 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.

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

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

8.5. 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.

8.6. Виконати вимоги, викладені в листі Державної служ�
би з питань національної культурної спадщини від 18.01.2008
№ 22�65/35.

9. Попередити Центральну спілку споживчих товариств
України (Укоопспілка), що право користування земельною ді�
лянкою та право власності на земельну ділянку може бути
припинено відповідно до статей 140, 141, 143 Земельного
кодексу України

10. 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

Про затвердження 
Міської програми оснащення наявного житлового фонду

м. Києва будинковими приладами обліку споживання
гарячої води 

на період 2009�2011 років
Рішення Київської міської ради № 323/1379 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.95 № 483 "Про впровадження засобів обліку витра�
чання і приладів регулювання споживання води та теплової енергії в побуті", постанови Кабінету Міністрів
України від 27.11.95 № 947 "Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами
обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996�2007 роки", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську програму оснащення наявного жит�
лового фонду м. Києва будинковими приладами обліку спо�
живання гарячої води на період 2009�2011 років (далі —
Програма), що додається.

2. Встановити, що фінансовим забезпеченням виконан�
ня заходів, передбачених Програмою, є кошти державного
бюджету, міського бюджету, інвестиційні кошти та кошти
енергокомпаній.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) забезпечити виконання Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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— ßê ïðàâèëüíî óêëàñòè äîãîâ³ð
äàðóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà?

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 717 Öè-
â³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà äî-
ãîâîðîì äàðóâàííÿ îäíà ñòîðîíà
(äàðóâàëüíèê) ïåðåäàº àáî çî-
áîâ’ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè â ìàéáóò-
íüîìó äðóã³é ñòîðîí³ (îáäàðîâó-
âàíîìó) áåçîïëàòíî ìàéíî (äà-
ðóíîê) ó âëàñí³ñòü.

Äîãîâ³ð äàðóâàííÿ íåðóõîìî¿
ðå÷³ (êâàðòèðè, æèòëîâîãî áó-
äèíêó òîùî) óêëàäàºòüñÿ ó ïèñü-
ìîâ³é ôîðì³ òà ï³äëÿãàº íîòàð³-
àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ (ñò. 719
Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).

Ïîñâ³ä÷åííÿ ïðàâî÷èí³â ùîäî
â³ä÷óæåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
êâàðòèðè, äà÷³, ñàäîâîãî áóäèí-
êó, ãàðàæà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
³íøîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, à òà-
êîæ ïðàâî÷èí³â ùîäî â³ä÷óæåí-
íÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ï³ä-
ëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿,
ïðîâàäèòü íîòàð³óñ çà ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿì (ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿)
öüîãî ìàéíà àáî çà ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿì (ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿) îä-
í³º¿ ç³ ñòîð³í â³äïîâ³äíîãî ïðàâî-
÷èíó (÷. 4 ñò. 55 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî íîòàð³àò”). Ïîñâ³ä÷åííÿ
äîãîâîðó äàðóâàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà ìîæå áóòè â÷èíåíå äåð-
æàâíèì ÷è ïðèâàòíèì íîòàð³-
óñîì.

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñîáè íîòà-
ð³óñó íàäàºòüñÿ ïàñïîðò àáî ³í-
øèé äîêóìåíò, ÿêèé óíåìîæëèâ-
ëþº áóäü-ÿê³ ñóìí³âè ùîäî îñî-
áè ãðîìàäÿíèíà (ïàñïîðò ãðîìà-
äÿíèíà Óêðà¿íè, ïàñïîðò ãðîìà-
äÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà
êîðäîí, äèïëîìàòè÷íèé ÷è
ñëóæáîâèé ïàñïîðò, íàö³îíàëü-
íèé ïàñïîðò ³íîçåìöÿ àáî äîêó-
ìåíò, ùî éîãî çàì³íþº).

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 19 ²íñò-
ðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê â÷èíåííÿ íî-
òàð³àëüíèõ ä³é íîòàð³óñàìè Óêðà-
¿íè, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Ì³-
í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä
03.03.2004 ðîêó ¹ 20/5, ïðè ïî-
ñâ³ä÷åíí³ ïðàâî÷èí³â íîòàð³óñîì
ó òåêñòàõ ïðàâî÷èí³â çàçíà÷àþòü:
äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á — ³äåíòèô³êà-
ö³éíèé íîìåð çà äàíèìè Äåðæàâ-
íîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á —
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Íà ï³äòâåð-
äæåííÿ íàÿâíîñò³ ³äåíòèô³êàö³é-
íîãî íîìåðà (êîäó) íîòàð³óñó ïî-
äàºòüñÿ â³äïîâ³äíà äîâ³äêà, çàâ³-
ðåíà óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ.

Ñòîðîíàìè çà äîãîâîðîì ìî-
æóòü áóòè ïîâíîë³òí³ ä³ºçäàòí³

îñîáè, íåïîâíîë³òí³ îñîáè, ÿê³
ä³þòü çà çãîäîþ îáîõ ñâî¿õ áàòü-
ê³â (óñèíîâëþâà÷³â) àáî ï³êëó-
âàëüíèêà, òà ìàëîë³òí³ îñîáè, â³ä
³ìåí³ ÿêèõ ä³þòü áàòüêè (óñèíîâ-
ëþâà÷³) àáî îï³êóíè. Íà ï³äòâåð-
äæåííÿ ðîäèííèõ ñòîñóíê³â íî-
òàð³óñó íàäàºòüñÿ ñâ³äîöòâî ïðî
íàðîäæåííÿ.

Óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³ä÷óæåí-
íÿ íåðóõîìîãî ìàéíà ìîæå áóòè
çä³éñíåíî áåçïîñåðåäíüî ñòîðî-
íàìè ïðàâî÷èíó àáî ¿õí³ìè ïðåä-
ñòàâíèêàìè, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòà-
â³ äîâ³ðåíîñò³. ßêùî îáäàðîâó-
âàíà îñîáà ïåðåáóâàº çà êîðäî-
íîì ³ íå ìîæå ïðè¿õàòè äëÿ ï³ä-
ïèñàííÿ äîãîâîðó, âîíà ìîæå âè-
çíà÷èòè îñîáó, ÿêà ïðåäñòàâëÿòè-
ìå ¿¿ ³íòåðåñè, íàäàâøè äîâ³ðå-
í³ñòü.

Ïðè â÷èíåíí³ ïðàâî÷èí³â, ÿê³
çà÷³ïàþòü ïðàâà òà ³íòåðåñè ìà-
ëîë³òí³õ òà íåïîâíîë³òí³õ îñ³á
(ãðîìàäÿí Óêðà¿íè), ùî ï³äëÿãà-
þòü íîòàð³àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ
òà (àáî) äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿,
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 12 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí ³
áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé”, âèìàãàº-
òüñÿ çãîäà îðãàí³â îï³êè òà ï³ê-
ëóâàííÿ. Íîòàð³óñó íàäàºòüñÿ
îðèã³íàë â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ
(çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ìàëîë³òí³õ,
íåïîâíîë³òí³õ) òà äîâ³äêà ôîðìè
¹ 3 ùîäî îñ³á, çàðåºñòðîâàíèõ
ó â³ä÷óæóâàíîìó ïîìåøêàíí³,
äîâ³äêà æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî
êîîïåðàòèâó, âèïèñêà ç äîìîâî¿
êíèãè ÷è äîâ³äêà îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ïðàâî÷èíè ùîäî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ìàéíîì, ùî º ñï³ëüíîþ
ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ, ÿê³ ïîäà-
þòüñÿ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ, ï³äïèñóþòü âñ³ ñï³ââëàñ-
íèêè öüîãî ìàéíà àáî óïîâíîâà-
æåí³ íèìè îñîáè.

Ïðè ïîñâ³ä÷åíí³ ïðàâî÷èí³â
ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ñï³ëüíèì
ìàéíîì, ÿê³ ï³äëÿãàþòü íîòàð³-
àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ òà (àáî)
äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿, ÿêùî ïðà-
âîâñòàíîâëþâàëüíèé äîêóìåíò
îôîðìëåíèé íà îäíîãî ç³ ñï³â-
âëàñíèê³â, íîòàð³óñ âèìàãàº
ïèñüìîâó çãîäó ³íøèõ ñï³ââëàñ-
íèê³â. Ñïðàâæí³ñòü ï³äïèñó íà
çàÿâ³ ñï³ââëàñíèê³â ïðî ¿õíþ çãî-
äó íà óêëàäàííÿ òàêèõ ïðàâî÷è-
í³â ïîâèííà áóòè çàñâ³ä÷åíà â
íîòàð³àëüíîìó ïîðÿäêó.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 61 ²íñòðóêö³¿,
íîòàð³óñ ïðè ïîñâ³ä÷åíí³ äîãî-

âîðó äàðóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàé-
íà âèìàãàº íàäàííÿ äîêóìåíò³â,
ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü äåðæàâíó ðå-
ºñòðàö³þ ïðàâ íà öå ìàéíî â
îñ³á, ÿê³ éîãî â³ä÷óæóþòü (âèòÿã
ç Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íå-
ðóõîìå ìàéíî (äîâ³äêó-õàðàêòå-
ðèñòèêó ÁÒ²), à â ñ³ëüñüê³é ì³ñ-
öåâîñò³, äå ³íâåíòàðèçàö³¿ íå ïðî-
âåäåíî,— äîâ³äêó â³äïîâ³äíîãî
îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ç âèêëàäåííÿì õàðàêòåðèñòè-
êè â³ä÷óæóâàíîãî íåðóõîìîãî
ìàéíà).

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 31 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî íîòàð³àò”, ïðèâàò-
í³ íîòàð³óñè çà â÷èíåííÿ íîòàð³-
àëüíèõ ä³é ñïðàâëÿþòü ïëàòó,
ðîçì³ð ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ çà äî-
ìîâëåí³ñòþ ì³æ íîòàð³óñîì òà
ãðîìàäÿíèíîì àáî þðèäè÷íîþ
îñîáîþ.

Äëÿ ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó äà-
ðóâàííÿ òàêîæ ìîæíà çâåðíóòè-
ñÿ äî áóäü-ÿêî¿ äåðæàâíî¿ íîòà-
ð³àëüíî¿ êîíòîðè. Çà â÷èíåííÿ
íîòàð³àëüíèõ ä³é äåðæàâí³ íîòà-
ð³óñè ñïðàâëÿþòü äåðæàâíå ìè-
òî â ðîçì³ðàõ, âñòàíîâëåíèõ ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó “à” ÷àñ-
òèíè 3 ñòàòò³ 3 Äåêðåòó Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî äåð-
æàâíå ìèòî”, çà ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîð³â â³ä÷óæåííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, êâàðòèð, ê³ìíàò, äà÷, ñà-
äîâèõ áóäèíê³â, ãàðàæ³â, à òàêîæ
³íøèõ îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàé-
íà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³
ãðîìàäÿíèíà, ùî çä³éñíþº òàêå
â³ä÷óæåííÿ, ñïðàâëÿºòüñÿ äåð-
æàâíå ìèòî â ðîçì³ð³ îäíîãî â³ä-
ñîòêà ñóìè äîãîâîðó, àëå íå ìåí-
øå, í³æ îäèí íåîïîäàòêîâóâàíèé
ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí.

Çà íàäàííÿ äåðæàâíèìè íîòà-
ð³óñàìè äîäàòêîâèõ ïîñëóã ïðàâî-
âîãî õàðàêòåðó, ÿê³ íå ïîâ’ÿçàí³
³ç â÷èíþâàíèìè íîòàð³àëüíèìè
ä³ÿìè, à òàêîæ òåõí³÷íîãî õàðàê-
òåðó, ñïðàâëÿºòüñÿ îêðåìà ïëàòà
â ðîçì³ðàõ, ùî âñòàíîâëþþòü Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â Àâòî-
íîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, ãîëîâ-
í³ óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â îáëàñòÿõ,
ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³.

Юлія САРДУДІНОВА,
оловний спеціаліст відділ

аналітично-методично о
забезпечення діяльності

нотаріат та ор анізації роботи
державних нотаріальних онтор
Управління нотаріат Головно о
правління юстиції місті Києві

Відсьо одні азета “Хрещати ” спільно з Головним правлінням юстиції в Києві зап-
ровадж є нов р бри — “Юридична онс льтація”. В ній фахівці правління без-
платно роз’яснюватим ть читачам найрізноманітніші юридичні тон ощі та відповіда-
тим ть на запитання щодо застос вання то о чи іншо о за он або підза онно о а -
т . Поставити власне запитання можна, написавши листа до реда ції “Хрещати а”
або на еле тронн с ринь : vypusk@kmh.kiev.ua

ЗАТ “ГАРАНТ-АВТОМАРКЕТ”
розташоване в Печерсь ом районі м. Києва за адресою:
пров л. Ново-Печерсь ий, 18.
Підприємство спеціаліз ється на сервісном обсл ов ванні ле ових

автомобілів та належить до 3 р пи об’є тів, для я их розробляються
до менти з обґр нт вання обся ів ви идів. З ідно зі “Звітом по
інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря”
(Київ-2010), підприємство наліч є 8 стаціонарних джерел ви идів, від
я их в атмосферне повітря потрапляють 22 наймен вання забр днюючих
атмосфер речовин, а та ож парни ові ази.
За альний річний обся ви идів становить 0,377 т/рі . На період

проведення робіт з обґр нт вання обся ів ви идів для отримання
Дозвол , з ідно з рез льтатами розрах н ів розсіювання ЗР в
атмосферном повітрі, становлено, що найбільші онцентрації
забр днюючих речовин від стаціонарних джерел ви идів підприємства
в приземном шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ)
не перевищ ють ГДК.
Оцін а вплив ви идів на стан забр днення атмосферно о повітря

надає можливості ЗАТ “ГАРАНТ-АВТОМАРКЕТ” отримати в
становленом поряд дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в
атмосферне повітря.
Пропозиції надсилайте до Печерсь ої районної в м. Києві адміністрації

за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, тел. 226-26-93.

До відома пасажирів!
На ви онання теле рамної в азів и № 213-ЦРП заст пни а
енерально о дире тора У рзалізниці з 15.03.10 р. по 30.04.10 р.
проводиться місячни по по ращенню санітарно-технічно о стан
примісь их поїздів, недоп щенню без вит ово о проїзд пасажирів,
збільшення доходних надходжень примісь ом спол ченні.

Проводитим ться рейди по виявленню без вит ових пасажирів.

Державний а т на право при-
ватної власності на землю,
серія КВ 1091, виданий Г щиній
Ві торії Ма арівні Шпить івсь-
ою сільсь ою Радою народних
деп татів 22.10.1996 ро за
№79, вважати недійсним.

Крощен о Анатолій Анатолійович по-
дав позов про розірвання шлюб до
Крощен о Ніни Ми олаївни, що пропи-
сана за адресою: м. Київ, в л. Срібно-
ільсь а, 16, в. 39.
Сл хається справа в Дарниць ом

с ді за адресою: м. Київ, в л. Севасто-
польсь а, 14, 22.04.2010 ро о 10.00.

Прохання з’явитись на сл хання
справи.

Â ìåòðî 
ïî àâòîãðàôè
Ñüîãîäí³ ¿õ ðîçäàâàòèìå
ôðîíòâóìåí ãóðòó LAMA 
Íàòàëÿ Äçåíüê³â

Ñòîëè÷íà áåçïëàòíà ãàçåòà
“Ìåòðî. Àô³øà” ïðîäîâæóº
ðàäóâàòè ñâî¿õ ÷èòà÷³â. Ñüîãî-
äí³ î 15.00 â õîë³ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Òåàòðàëüíà” ôðîíòâóìåí
ãóðòó LAMA Íàòàëÿ Äçåíüê³â
ïðîâåäå àâòîãðàô-ñåñ³þ òà
ñï³ëêóâàòèìåòüñÿ ç ïàñàæèðà-
ìè ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó.
Íàãàäàºìî, ùî íîâèé íîìåð
“Ìåòðî. Àô³ø³” ùîòèæíÿ

ïðåçåíòóþòü óêðà¿íñüê³ ç³ðêè
ìóçèêè, ê³íî é øîó-á³çíåñó.
Ïîâíîêîë³ðíà ãàçåòà “Ìåòðî.
Àô³øà” âèõîäèòü íà ø³ñòíà-
äöÿòè øïàëüòàõ ùîï’ÿòíèö³.
Äîñâ³ä÷åíèé ³ êðåàòèâíèé êî-
ëåêòèâ ðåäàêö³¿ îá³öÿº, ùî
“Ìåòðî. Àô³øà” áóäå íå
ïðîñòî ÷åðãîâîþ áåçïëàòíîþ
ãàçåòîþ, à ñòàíå íîâèì êóëü-
òóðíèì ÿâèùåì Êèºâà

ÓÂÀÃÀ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Реда ція азети “Хрещати ” о олош є он рс

“Світ захоплень”
Для часті в он рсі надішліть розповідь про ваше захоплення (хобі) і фото, що йо-

о ілюстр є (по можливості). Це мож ть б ти розповіді про домашніх любленців, о-
ле ціон вання, вироби де оративно-при ладно о мистецтва, фото раф вання, живо-
пис, вишивання, спорт, подорожі, вирощ вання вітів.

Щочетвер а в азеті вміщ ватим ть найці авіші розповіді й фото. Автор отримає
приз — вит и до інотеатр . Матеріали до др відбиратиме он рсна омісія з ід-
но з “Положенням про он рс”.

Матеріали на он рс надсилайте на адрес реда ції: 01034, Київ-34, Володимир-
сь а, 51-б або на Е-mail: vypusk@kmh.kiev.ua. Обов’яз ово в ажіть прізвище, ім’я, ад-
рес та онта тний телефон. Мінімальний розмір фото 10x15, в еле тронном ви ляді
щонайменше 1600х1200.

Матеріали, надіслані на он рс, реда ція не реценз є і не повертає.
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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 627
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Îëåêñàíäð Êóòóçîâ
ç³áðàâ ñïîãàäè 
ôðîíòîâèê³â
Íà â³éí³ ÷îëîâ³ê áóâ ðîçâ³äíèêîì
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Оле сандр К т зов
воював на самій
лінії фронт —
розвідроті. За смі-
ливість війсь о-
вих операціях от-
римав медаль "За
відва ". Сл жб
К т зов продовжив
і по війні, та ож
ви ладав історію,
проводив для ст -
дентів з стрічі з
фронтови ами.
Щоб сьо однішня
молодь не заб ва-
ла про ероїв вій-
ни, він під от вав і
видав ниж спо-
адів ветеранів.

Ïî÷àòîê â³éíè Îëåê-
ñàíäð Êóòóçîâ çóñòð³â
íà Â³ííè÷÷èí³ â ñåë³
Áîãäàíîâö³. Áàòüêî ï³-
øîâ íà ôðîíò ³ â 1941
ðîö³ çàãèíóâ ï³ä Õàð-
êîâîì. Ñ³ì’þ åâàêó-
þâàëè äî Ñòàë³íãðàä-
ñüêî¿ îáëàñò³.

Çâ³äòè ï³øîâ íà â³é-
íó ³ ñàì Îëåêñàíäð Êó-
òóçîâ. Ó ðîçòàøóâàíí³
Ñ ò à ë ³ í ã ð à ä ñ ü ê î ã î
ôðîíòó éîãî áóëî çàðà-
õîâàíî äî øêîëè ìî-
ëîäøèõ êîìàíäèð³â
178-ãî ôðîíòîâîãî çà-
ïàñíîãî ñòð³ëåöüêîãî
ïîëêó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ êóðñ³â ó ñêëàä³ ìàð-
øîâî¿ ðîòè ïîñëàëè íà
ïåðåäîâó, íà Ï³âäåí-
íèé ôðîíò. Òóò ó 1943-
ìó éîãî íàïðàâèëè â
ðîçâ³äðîòó.

“Äîâîäèëîñÿ ïîâçòè

âíî÷³ íåéòðàëüíîþ òå-
ðèòîð³ºþ, íà î÷àõ ó
í³ìö³â, ³ ïðîõîäèòè íà
áðîíå òð àíñïîð ò åð ³
íåéòðàëüíîþ ñìóãîþ
âäåíü, íàêëèêàþ÷è íà
ñåáå âîãîíü ñóïåðíè-
êà”, — ïðèãàäóº ôðîí-
òîâèê.

Òðè÷³ Îëåêñàíäðà
Êóòóçîâà ðàíèëî â áî-
ÿõ, îäíà êóëÿ äîñ³ â ò³-
ë³. “Íå çäàâàòèñÿ ³ ïå-
ðåìàãàòè ñîëäàò³â íà-
äèõàëè ùîäåíí³ ïîäâè-
ãè òîâàðèø³â ïî
çáðî¿”,— êàæå âåòåðàí.
Íàéäîðîæ÷îþ íàãîðî-
äîþ âëàñíèê òðüîõ îð-
äåí³â ãåíåðàë-ìàéîð
Êóòóçîâ ââàæàº ìåäàëü
“Çà â³äâàãó”.

Ïî â³éí³ Îëåêñàíäð
Êóòóçîâ çàê³í÷èâ àðòè-
ëåð³éñüêå ó÷èëèùå,
ñëóæèâ ó ×åõîñëîâà÷-
÷èí³, Óãîðùèí³, Í³ìå÷-
÷èí³. Ó 1954 ðîö³ âñòó-
ïèâ äî â³éñüêîâî-ïîë³-
òè÷íî¿ àêàäåì³¿, âèêëà-
äàâ ó â³éñüêîâèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ó
çâàíí³ äîöåíòà Îëåê-
ñàíäð Êóòóçîâ äâàíà-
äöÿòü ðîê³â ÷èòàâ ³ñòî-
ð³þ ó Êè¿âñüêîìó ³íæå-
íåðíî-áóä³âåëüíîìó ³í-
ñòèòóò³. Òóò â³í çàñíó-
âàâ “Êëóá ö³êàâèõ çó-
ñòð³÷åé”, çàïðîøóâàâ
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é.

Ó 2000-õ ðîêàõ Îëåê-
ñàíäð Êóòóçîâ âèäàâ
ñïîãàäè ôðîíòîâèê³â.

Ìàòåð³àë çáèðàâ ñàì:
äàâàâ îãîëîøåííÿ â ãà-
çåòó, âåòåðàíè òåëåôî-
íóâàëè, íàäñèëàëè ñâî¿
³ñòîð³¿. Òàê ñòâîðþâàëà-
ñÿ êíèæêà “Ãîâîðÿòü
æèâ³ é çàãèáë³ ôðîíòî-
âèêè 1941—1945” (2002).

Äî 60-ð³÷÷ÿ Ïåðåìî-
ãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿ-
í³é â³éí³ âèéøëî äðó-
ãå, äîïîâíåíå, âèäàí-
íÿ “Ôðîíòîâèêè ³
ñïàäêîºìö³. Ñïîãàäè.
Ðîçäóìè. Íàä³¿”. “Ñëî-
âî ôðîíòîâèê³â ïîâèí-
íå ä³éòè äî ñâ³äîìîñò³
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêî-
ë³ííÿ. Âîíè íàñòóïíè-
êè â çàõèñò³ Áàòüê³â-
ùèíè!” — ââàæàº ïàí
Êóòóçîâ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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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 4 1 6 9 3 2 8 7

6 7 2 8 5 1 9 3 4

3 8 9 4 7 2 6 5 1

8 1 6 3 4 5 7 2 9

4 3 7 2 6 9 8 1 5

9 2 5 1 8 7 3 4 6

1 6 4 9 2 8 5 7 3

7 9 8 5 3 4 1 6 2

2 5 3 7 1 6 4 9 8
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Киянин-ветеран Оле сандр К т зов до ладає ма сим м з силь, аби подви фронтови ів
пам’ятали молоді по оління

ОВНИ
Тиждень промайне під завершаль-

ні а орди мин ло о, прощайтеся з
ле істю з тим, що вже віджило се-
бе, і беріть майб тнє тіль и пози-
тивний досвід, аби знов не наст пи-
ти на ті самі раблі. Визначтеся з прі-
оритетами, час подбати про матері-
альн баз , навести лад сім’ї,
о реслити фахові орієнтири, що є о-
ловними начасі. Ш ання відд шини
“на стороні” — марн вання сил.

ТЕЛЬЦІ
Рвіть айдани страх , триво , са-

мообманів, це породж є омпле си
неповноцінності! Очистіть за т и д -
ші від не ативних емоційних наша-
р вань, оманливих с джень. Досл -
хайтеся пра тичних порад, розс д-
ливо реа йте на рити , під аз и
— і тоді все б де аразд. На любов-
ном небосхилі до інця липня хма-
ритиметься, мобіліз йтеся і сприй-
майте все я армічний іспит долі.

БЛИЗНЯТА
Сміливо р хаючись перед, тихень-

о озирайтеся назад. З архівів пам’-
яті доведеться діставати я приємні,
та неприємні спо ади. У вн трішньо-
м світі слід навести лад, виметіть ін-
формаційний непотріб, позбавтеся
нарі ань, триво , що штовхають до
самор йнації. Старанно ви он йте фі-
нансові та сімейні зобов’язання. Бла-
опол ччя родини— це тяж ий хрест,
одна він вам по силі.

РАКИ
Удос оналюйтеся я фахівець, ни-

ні пі вашо о зростання. І не смітіть
рошима, адже приб т и й збит и ни-
ні на одном подвір’ї жив ть. Бажан-
ня ши вати за рож є тим, що не зве-
дете інців з інцями. Любов за ро-
ші не повинна збивати вас з правед-
но о шлях , де д ховна с ладова є
оловною. Кармічна переорієнтація
на армонійні взаємини в парі (де вам
слід неодмінно пост патися) триває...

ЛЕВИ
Події тижня мотивовані армічно

і є рез льтатом тривалої діяльно-
сті. У ожно о свій вантаж мін сів
та помило . Том б дь-я і нові по-
чини ліпше від ласти і розплатити-
ся з мин лим. Прибор айте норов
(енер опотенціал заш алює), бо
ризи єте наламати дров, запля-
м вати імідж. Кар’єрне сходження
набирає стрім их темпів, де сто-
с н и в ієрархії начальни — під-
ле лий виходять на перший план.

ДІВИ
На опичений досвід і знання по-

трібно трансформ вати на новом
рівні для дос оналення ділових на-
вичо . Нав’язливе відч ття небезпе-
и може пролитися отр йним дощем
на вір в се най раще, спотворити
ідеали, я і є доленосним мая ом
майб тнє. Том не забивайте д рни-
цями олов , дійсність пре расна!
Наповнюйте її любов’ю. Підлаштов -
ватися під правила реальності допо-
мож ть рідні, діти, охані, партнери.

ТЕРЕЗИ
Випроб вання долі на ви онання

подр жньо о обов’яз фініш ють.
Шлюби вершаться на небесах, тож тих

єдиних і бажаних принців (принцес)
з стріли не випад ово. Вони є віддзер-
аленням вашої вн трішньої с тності.
Подібне притя є подібне. Тож оді
з’ясов вати стос н и, з радістю об-
лаштов йте сімейне ніздо, а я що на
д ші неприємний осад, перетерпіть,
час се очистить. Кар’єрні не аразди
та ож є зна ом то о, що потрібно при-
ділити ва сім’ї, зо рема і збаланс -
вати стос н и бать и — діти.

СКОРПІОНИ
Золото вашо о бла ородста вияв-

ляється в пал ом сл жінні людям,
тоді й вам ітим ть наз стріч, ніхто не
відмовлятиме в допомозі, а в ладе-
ні з силля о пляться матеріально і
добрим здоров’ям. Старайтеся не
встрявати в с переч и, не варто пе-
ре он вати за власні по ляди —
ожно о своя правда. На професій-
ном поприщі розова атмосфера,
прибор айте ар’єрні амбіції, мен-
ше потрапляйте на очі шеф . В шлю-
бі віддайте шт рвал бла овірним.

СТРІЛЬЦІ
Настав час пере лючитися з весе-

лих розва на тр довий процес і заре-
оменд вати себе працелюбом. Мен-
ше хваліться, а впря айтеся в робот
і тя ніть воза. В офісі атмосфера на-
еле тризована, шеф тисне “б льдозе-
ром”, і порят н від ньо о немає. До
інця липня ваша ар’єра в армічних
лещатах, том не рипайтеся, а сми-
ренно опанов йте незвідані либини
та заробляйте роші. Не беріть бор ,
тоді роші самі прийд ть до вас.

КОЗОРОГИ
Прибор айте пих . Це допоможе

армоніз вати сл жбові стос н и, на-
вести лад родині. Я що адаптація
до вимо оточення с ладнюється, не
зважайте на претензії. Потрібно про-
вадити лінію власних інтересів, іна -
ше станете під абл чни ом і забло-
єте щасливі шанси долі. Ви пово-

дир з ідеями, отрі мають захопити.
В романтичних подви ах (се с аль-
но о джина стримати неможливо) ви-
бір за вами, одна майте на вазі: ба-
жаної насолоди не дістанете.

ВОДОЛІЇ
Щаслива сімейна ідилія несподі-

вано почне р йн ватися. Причина
армічна, тож на поверхню виплив ть
давні непороз міння, я і ви за нали
в за т и д ші, сподіваючись, що все
само собою минеться. Від сваро до
беш ет (де ви прово атор) — один
ро . Я що не поборете в собі а ре-
сивно о біси а, про перемир’я за-
б дьте. Втім, я мовиться, хочете ми-
р — от йтеся до війни.

РИБИ
Визначіться, що є для вас с арбом
житті. Сл хаючи роз м і серце, змо-

жете обрати правильний шлях та ви-
значити майб тнє. На романтичні роз-
ва и не розпорош йтеся, дайте обран-
цям шанс вас любити. А д шевно о
тепла для стим л маєте предостат-
ньо. Дбайте про здоров’я, роз мно
розподіляйте сили, бо через стреси,
перевтом мож ть а тивіз ватися хро-
нічні хвороби. Не ативні враження від
поїздо , зміна обстанов и прово ва-
тим ть нед и.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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