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Володимир СТОРОЖЕНКО:

“КИЯНИ ПОВИННІ СТАТИ ГОСПОДАРЯМИ
ВЛАСНИХ БУДИНКІВ І ПОЧАТИ БЕРЕГТИ
СВОЄ Ж МАЙНО”

Ðåêëàìà çàëèøàº ñòîëèöþ
Ç âóëèöü ì³ñòà çíèêíå ïîëîâèíà á³ã-áîðä³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У Києві план ють змінити правила розмі-
щення ре лами. Про це повідомив заст п-
ни олови КМДА І ор Добр ць ий. Метою
нововведення є зменшення іль ості бі -
бордів, особливо в центрі міста та на зеле-
них зонах двічі. Завершити заходи з по-
ряд вання та с орочення ре ламних об'є -
тів мають поетапно за два місяці до почат
в Києві фінальної частини Євро-2012.

Ê³ëüê³ñòü çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â ñòîëèö³ ñêîðîòèòüñÿ
ìàéæå âäâ³÷³. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî â ï'ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ
íàðàäè â ìåð³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Äîáðóöüêîãî. Íà çóñòð³÷ çàïðîñèëè îïåðà-
òîð³â ïðîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ àãåíö³é, ÿê³ ìàþòü íàéá³ëü-
øó ê³ëüê³ñòü ùèò³â, á³ã-áîðä³â, áàíåð³â.

Çà ñëîâàìè ïàíà Äîáðóöüêîãî, íàðàç³ â ñòîëèö³ íàä-
ì³ðíà ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é. "Öå íå ñïðèÿº
ïîë³ïøåííþ ñòèëÿ ì³ñòà, íå ñòâîðþº ãàðìîí³¿,— ïåðå-
êîíàíèé â³í.— Íà æàëü, äëÿ á³ëüøîñò³ á³çíåñìåí³â íà
ïåðøîìó ì³ñö³ ãðîø³, à íå çîâí³øí³é âèãëÿä Êèºâà".

Ïîñàäîâåöü çàçíà÷èâ, ùî äî ïåðøîãî ñ³÷íÿ ðàçîì ³ç
ðåêëàì³ñòàìè âîíè ìàþòü ñòâîðèòè íîâèé áðåíä ì³ñòà.
Ìàºòüñÿ íà óâàç³ íàñàìïåðåä óïîðÿäêóâàííÿ îá'ºêò³â.
"Íà ñüîãîäí³ ç 27 òèñÿ÷ òàêèõ êîíñòðóêö³é ìîæíà ðå-
àëüíî âèéòè íà 20 òèñÿ÷, — ñêàçàâ â³í. — Ïðè öüîìó
âëàñíèêè íå âòðàòÿòü ñâîãî á³çíåñó, à ì³ñüêèé áþäæåò
íàäõîäæåíü".

Çà éîãî ñëîâàìè, ïîòð³áíî ñòâîðèòè êîì³ñ³þ, ÿêà âè-
â÷àòèìå ê³ëüê³ñòü ëåãàëüíèõ òà ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é. Ï³ñëÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ñêîðîòè-
òè ¿õíþ ê³ëüê³ñòü íà 50 â³äñîòê³â, íàñàìïåðåä ó öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà.

²ãîð Äîáðóöüêèé çàïåâíèâ, ùî ïðè öüîìó íå éäåòüñÿ
ïðî ïåðåãëÿä òàðèô³â íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè. Çàãàëîì
ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ðåêëàìíèõ îá'ºêò³â ìàº â³äáóòèñÿ
â ê³ëüêà åòàï³â. Ïåðøèé ³ç íèõ ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî
2 ÷åðâíÿ. "Äî ïî÷àòêó ë³òà ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ êîíñòðóê-
ö³é ó öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³ ïîâèíí³ çìåíøèòè
íà 50 â³äñîòê³â, à â ñïàëüíèõ — íà 10—20 â³äñîòê³â", —
çàÿâèâ â³í. Çàãàëîì æå çàâåðøèòè âïîðÿäêóâàííÿ ðåê-
ëàìè ìàþòü äî 30 òðàâíÿ 2012 ðîêó, òîáòî çà äâà ì³ñÿ-
ö³ äî ïî÷àòêó â ñòîëèö³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012.

Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â âëàäà ì³ñòà çàïðîâàäèòü ìî-
ðàòîð³é íà âèäà÷ó íîâî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðîç-
ì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â ñòîëèö³. "Íîâ³ äîçâîëè
íå íàäàâàòèìóòü, à ò³, ùî âæå º, ïîäîâæóâàòèìóòü ëèøå
ï³ñëÿ òîãî, êîëè ñòàíå çðîçóì³ëî, ÿê³ ç îá'ºêò³â ïîòð³á-
íî çàëèøèòè,— çàçíà÷èâ ïàí Äîáðóöüêèé.— Íàðàç³ êîí-
öåïö³þ âïîðÿäêóâàííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â ó Êèºâ³ ðîçðîáëå-
íî íà 60—70 â³äñîòê³â. Òîáòî éäåòüñÿ ïðî 78 âóëèöü ³ 24
ïðîñïåêòè". Çà éîãî ñëîâàìè, íîâ³ ïðàâèëà ìàþòü çàïðà-
öþâàòè â ñòîëèö³ ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ 2011 ðîêó. Ïðè öüî-
ìó ó÷àñòü ó ñõåì³ ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëà-
ìè â ì³ñò³ áðàòèìóòü óñ³ ó÷àñíèêè çàçíà÷åíîãî ðèíêó ð³ç-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Àñîö³àö³¿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè Àðòåìà Á³äåíêà, ãîëîâíèì çàâäàííÿì
º íàâåñòè ëàä ó íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ. "Ïåâåí, ùî
òèæäåíü ïîòð³áåí íà îáãîâîðåííÿ òà óçãîäæåííÿ äîêó-
ìåíòàö³¿,— ââàæàº ïàí Á³äåíêî.— Ùîäî êîíöåïö³¿, òî
íà ¿¿ îáãîâîðåííÿ ïîòð³áíî çíà÷íî á³ëüøå ÷àñó, â ìåæàõ
ì³ñÿöÿ — ï³âòîðà". Çà éîãî ñëîâàìè, ðèíîê ðåêëàìè çà-
ö³êàâëåíèé ó ñïðîùåíí³, çìåíøåíí³ ê³ëüêîñò³ ðåêëàìè.
Òîáòî â íàâåäåíí³ ïîðÿäêó, áåç ÿêîãî á³çíåñ íå ä³ºâèé
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Ïðåçåíòóþòü 
íàéêðàùèé ë³òàê

Ñüîãîäí³ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³
“Àíòîíîâ” â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïåðøîãî
åêñïåðèìåíòàëüíîãî çðàçêà óêðà¿íñüêîãî ðå-
àêòèâíîãî ë³òàêà íîâîãî ïîêîë³ííÿ Àí-158.
¯¿ â³äâ³äàº çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð
Ñ³âåöü. Çàõ³ä ðîçïî÷íåòüñÿ î 10.00 â îô³ñ³
ï³äïðèºìñòâà, ùî íà âóëèö³ Òóïîëºâà, 1. 
Àí-158 ðîçðàõîâàíèé íà ïîëüîòè äî 5000 òè-
ñÿ÷ ê³ëîìåòð³â òà ìîæå ïåðåâîçèòè 90 ïàñà-
æèð³â

Ñòàíö³¿ ìåòðî î÷èñòÿòü 
â³ä ÌÀÔ³â

Ïðîòÿãîì öüîãî òèæíÿ Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîí ùîäåííî î÷èùàòèìóòü â³ä íåçàêîííî
âñòàíîâëåíèõ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì.
Çîêðåìà äåìîíòóþòü íåïðèâàáëèâ³ ê³îñêè á³-
ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëóê’ÿí³âñüêà”, íà âóëèöÿõ
Á³ëîðóñüê³é, Äåãòÿð³âñüê³é ³ Ìåëüíèêîâà. ÊÏ
“Áëàãîóñòð³é” ïðîäîâæóº çâ³ëüíÿòè ì³ñòî â³ä
ÿòîê ³ ê³îñê³â, ÿê³ ïñóþòü âèãëÿä ñòîëèö³.
Íàéàêòóàëüí³øèì º çíÿòòÿ ÌÀÔ³â á³ëÿ ñòàí-
ö³é ìåòðî, äå âîíè çàõàðàùóþòü ïðîõ³ä, ³ ïî-
ñò³éíî á³ëÿ íèõ êóïè ñì³òòÿ. Ç ïî÷àòêó êâ³ò-
íÿ âæå çíÿòî á³ëüø í³æ 120 ÌÀÔ³â. ¯õ äå-
ìîíòîâàíî ç òðüîõ ñòàíö³é ìåòðî. Òàê, á³ëÿ
ñòàíö³¿ “Ë³âîáåðåæíî¿” ïðèáðàëè äâàäöÿòü
ê³îñê³â, “Äàðíèö³” — ñ³ìíàäöÿòü, “Ïîë³òåõ-
í³÷íîãî ³íñòèòóòó” — äåñÿòü ê³îñê³â ³ äâà-
äöÿòü ÿòîê. Òà ïîïðè öå ùîäåííî ê³ëüê³ñòü
äåìîíòîâàíèõ ê³îñê³â ³ ÿòîê çðîñòàº

Ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêàì 
ñòîëèö³ ïîâåðòàþòü íà ì³ñöå

Ó ï’ÿòíèöþ ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêàì ñòîëè-
ö³ ïî÷àëè ìîíòóâàòè íà êîëèøíüîìó ì³ñö³ â
Íàâîäíèöüêîìó ïàðêó. Ïåðøîþ ïîñòàâèëè
ñêóëüïòóðó Ëèáåä³. À Êèé, Ùåê ³ Õîðèâ íà-
ðàç³ ÷åêàþòü ñâîº¿ ÷åðãè íà êîìá³íàò³ “Õó-
äîæíèê”. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà öåõó
ñêóëüïòóðè êîìá³íàòó Áîðèñà Ôîìè÷îâà, Ëè-
á³äü íå çì³íþâàëè, ëèøå â³äðåñòàâðóâàëè ³
çì³öíèëè. “Îáðîáèëè ï³ñêîñòðóéêîþ, òîíó-
âàëè, ïîêðèëè âîñêîì. Òà âîíà ³ íàéêðàùå
çáåðåãëàñÿ. À ñêóëüïòóðè Êèÿ, Ùåêà ³ Õîðè-
âà íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëè, òîìó äî íèõ ïî-
êè ùî íå ïðèñòóïàëè”,— ñêàçàâ ïàí Ôîìè-
÷îâ. Â³äòåïåð ô³ãóðè ñòîÿòèìóòü íà äâîòàâ-
ð³ — ìåòàëåâ³é îñíîâ³ ó âèãëÿä³ áóêâè “Í”.
Äî Äíÿ Êèºâà ïðàö³âíèêè ïëàíóþòü â³äíî-
âèòè ñêóëüïòóðíó êîìïîçèö³þ ïîâí³ñòþ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ôîíòàí “Ñàìñîí” 
â³äðåìîíòóþòü

Ïîä³ëüñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âèð³øè-
ëà â³äðåìîíòóâàòè ôîíòàí “Ñàìñîí” íà Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³. Ðåñòàâðàö³¿ ï³äëÿãàº ïàì’ÿò-
íèê Ñàìñîíó, à ã³äðîñèñòåìè ôîíòàíà — ðå-
ìîíòó. Òàêîæ ðàéàäì³í³ñòðàö³ÿ âèð³øèëà
áëàãîóñòðî¿òè ïðèëåãëó äî ôîíòàíà òåðèòî-
ð³þ. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ðåìîíòíèõ ðîá³ò
ñòàíîâèòèìå 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðåêîíñòðóê-
ö³þ ôîíòàíà ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî Äíÿ
Ïåðåìîãè 9 òðàâíÿ. Ðåìîíòóâàòèìóòü éîãî ó
çâ’ÿçêó ç ïîãàíèì òåõí³÷íèì ñòàíîì ôîíòà-
íà é ïàì’ÿòíèêà. Íàãàäàºìî, ôîíòàí “Ñàì-
ñîí” ó âèãëÿä³ àðêîâîãî ïàâ³ëüéîíó áóëî ïî-
áóäîâàíî íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ â 1749 ðî-
ö³. Â³í áóâ öåíòðàëüíîþ ÷àñòèíîþ ïåðøîãî
â Êèºâ³ âîäîïðîâîäó. À â 1809 ðîö³ ôîíòàí
áóëî äîïîâíåíî äåðåâ’ÿíîþ ô³ãóðîþ Ñàìñî-
íà, ÿêèé ðîçäèðàº ïàùó ëåâà

Ñâÿòîøèíñüêèì âåòåðàíàì
ïîäàðóâàëè òîíîìåòðè

Äíÿìè êåð³âíèöòâî Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çóñòð³ëîñÿ ç ÷ëåíàìè êî-
ì³òåòó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â â³é-
íè ³ çáðîéíèõ ñèë ðàéîíó. Íà çóñòð³÷³ ãîâî-
ðèëè ïåðåâàæíî ïðî ï³äãîòîâêó äî â³äçíà÷åí-
íÿ 65-î¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè òà ó÷àñòü âåòåðà-
í³â â³éíè ó çàãàëüíîì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ çà-
õîäàõ. Ç íàãîäè ñâÿòà äèðåêòîð ÒÏÊ “Åðãî-
êîì” âðó÷èâ âåòåðàíàì â³ñ³ì öèôðîâèõ òî-
íîìåòð³â äëÿ âèì³ðþâàííÿ àðòåð³àëüíîãî
òèñêó

Ïåðåìîãà íàä ñì³òòÿì
Ùîñóáîòè êèÿíè î÷èùàþòü ñîòí³ ãåêòàð³â ð³äíîãî ì³ñòà
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Хто за п'ять ривень, а
хто заради майб тньо-
о. Кияни масово ви-
йшли на с ботни и вже
вчетверте цієї весни.
Разом з ом нальни а-
ми вони до рібають
останнє сміття пар ах
та с верах. У Голосіїв-
сь ом районі же за-
інч ють садити дере-
ва. До с спільно орис-
них робіт мин лої п'ят-
ниці дол чилися люди
без певно о місця про-
живання, дипломати та
зір и естради.

Столичні пар и
очистять
до інця місяця

Ñóáîòíèêè â Êèºâ³ âæå ñòà-
þòü çâè÷íèìè. Òîëîêè ïðî-
âîäÿòü ùîñóáîòè. Ñõîæå, ï³ñ-
ëÿ òðèâàëî¿ õîëîäíå÷³, ï³ñëÿ
ñèä³ííÿ â îô³ñàõ ëþäÿì ó ðà-
ä³ñòü âèéòè íàäâ³ð ³ ïîïðàöþ-
âàòè íà ÷èñòîìó ïîâ³òð³. Ïå-
ðåäîâèêîì ç ïðîâåäåííÿ ñó-
áîòíèê³â ó ñòîëèö³ ëèøàºòü-
ñÿ ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”. Ç äî-
ïîìîãîþ ìåøêàíö³â ïðàö³â-
íèêè ï³äïðèºìñòâà óæå ïðè-
áðàëè á³ëüøå ÿê ï³âòèñÿ÷³
ãåêòàð³â çåëåíèõ çîí. Öå íå
òàêà âæå é ëåãêà ñïðàâà, àäæå
ìèíóëî¿ çèìè íåãîäà íàëàìà-
ëà äóæå áàãàòî äåðåâ òà ã³ëëÿ.
Êîìóíàëüíèêè çáèðàþòü ³ âè-
âîçÿòü ôàêòè÷íî ï’ÿòèð³÷íó
íîðìó. Îäíàê ïîâí³ñòþ ïðè-
áðàíî â 24 ïàðêàõ òà 319 ñêâå-
ðàõ. Ó ³íøèõ 94 ïàðêàõ íà
ñüîãîäí³ âïîðÿäêîâàíî ïîíàä
55 % òåðèòîð³¿.

Çåëåíáóä³âö³ çàïåâíÿþòü,
ùî âñ³ ïàðêè òà ñêâåðè Êè-
ºâà äî ê³íöÿ êâ³òíÿ âïîðÿäêó-
þòü íàëåæíèì ÷èíîì. Äîïî-
ìàãàþòü ³ êèÿíè. Ìèíóëî¿ ñó-
áîòè â 10 ïàðêàõ ì³ñòà ïîïðà-
öþâàòè âèéøëî ìàéæå òðè
òèñÿ÷³ ñòîëè÷íèõ æèòåë³â.
Òàì, äå âæå ïðèáðàíî, ïî÷è-
íàþòü ñàäèòè äåðåâà òà êóù³.
Íà ñüîãîäí³ âèñàäæåíî 400
äåðåâ òà ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ êó-
ù³â. Íàéá³ëüøèé îáñÿã öèõ
ðîá³ò çàïëàíîâàíî íà 24 êâ³ò-
íÿ. Äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” ìàº âèñàäèòè çàãà-
ëîì 3 230 äåêîðàòèâíèõ äå-
ðåâ òà 9350 äåêîðàòèâíèõ ³
â³÷íîçåëåíèõ êóù³â. ×àñ ³ ì³ñ-
öÿ ïðîâåäåííÿ ñóáîòíèê³â
“Õðåùàòèê” óæå ïîâ³äîìëÿâ
òà íàãàäàº ãðàô³ê áëèæ÷å äî
âèõ³äíèõ.

Литовсь і
дипломати
прибирали
з раїнсь ими
зір ами

Ïðî êðàñó òà ÷èñòîòó Êè-
ºâà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, äáàþòü íå
ëèøå êèÿíè. Íà ñóáîòíèê çãî-
ëîñèëèñÿ âèéòè äèïëîìàòè
Ïîñîëüñòâà Ëèòîâñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè â Óêðà¿í³. ¯õíþ ³í³ö³-

àòèâó ï³äòðèìàëà Ãåíåðàëüíà
äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ Êè-
¿âðàäè. Ãóðòîì ïðèáèðàëè
Çàìêîâó ãîðó. Çàâçÿòî çáèðàâ
ñì³òòÿ ³ ïàí ïîñîë — Ïÿòðàñ
Âàéòºêóíàñ. Éîãî ïðèêëàä íà-
ñë³äóâàëè ÿê ïðàö³âíèêè äèï-
ïðåäñòàâíèöòâà, òàê ³ ó÷í³ íå-
ä³ëüíî¿ øêîëè ëèòîâñüêî¿ ìî-
âè. Äîëó÷èëàñÿ òàêîæ ëèòîâ-
ñüêà ãðîìàäà Êèºâà. Ñì³òòÿ
âèâîçèëè òðè ñàìîñêèäè.

Àáè ïðèâåðíóòè óâàãó ëþ-
äåé äî ïðîáëåìè çàáðóäíåííÿ
äîâê³ëëÿ, íà Çàìêîâó ãîðó ç
êîìïàí³ºþ îäíîäóìö³â ïðè-
¿õàâ ³ ìóçèêàíò Îëåã Ñêðèï-
êà. Â³í ââàæàº, ùî ïðèáèðà-
òè ñë³ä íå ëèøå äëÿ ñåáå, à é
äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. “Çà-
áðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ — îäíà ç
íàéá³ëüøèõ ïðîáëåì ñó÷àñíî-
ñò³. Àäæå â³ä òîãî, ÷èì ìè äè-
õàºìî, ÿêó âîäó ï’ºìî òà ÿê³
ïðîäóêòè ñïîæèâàºìî ñüîãî-
äí³, çàëåæèòü äîáðîáóò íàøèõ
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü çàâòðà”,—
ïåðåêîíàíèé ôðîíòìåí ãóðòó
“ÂÂ”. Ñï³âàê ïîÿñíèâ, ùî
Çàìêîâó ãîðó îáðàëè, áî öå
ì³ñöå âàæêîäîñòóïíå äëÿ êî-
ìóíàëüíèõ ñëóæá. Îëåã
Ñêðèïêà çàêëèêàâ ìîëîäü, ÿêà
çîêðåìà ëþáèòü â³äïî÷èâàòè â
öüîìó ³ñòîðè÷íîìó ì³ñö³ Êè-
ºâà, çàëèøàòè ï³ñëÿ ñåáå ÷èñ-
òîòó. Ðàçîì ç ë³äåðîì “ÂÂ”
ïðèéøëî ÷èìàëî ³íøèõ ä³ÿ÷³â
êóëüòóðè, à òàêîæ áàãàòî ñòó-
äåíò³â.

У Гідропар
працювали
без штрафни ів

Íà ñóáîòíèê ó Ã³äðîïàðêó
î÷³êóâàëè íåñóìë³ííèõ âîä³¿â.
Òàêå àäì³í³ñòðàòèâíå ïîêàðàí-
íÿ ÄÀ² ïðèçíà÷èëî 50 ïîðóø-
íèêàì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðó-
õó. Ïðîòå í³õòî ç íèõ òàê ³ íå
ç’ÿâèâñÿ. Òîæ êîìóíàëüíèêè
âçÿëèñÿ äî ðîáîòè áåç íèõ.

Ãðàáëÿìè òà ëîïàòàìè îðóäó-
âàëè ïðàö³âíèêè ÊÏ “Ã³äðî-
ïàðê” òà ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”.
Íåùîäàâíî íà îñíîâíèõ ìàð-
øðóòàõ â³äïî÷èâàëüíèê³â ïî-
ñòàâèëè íîâ³ óðíè òà êîíòåé-
íåðè äëÿ ñì³òòÿ. Öå íå äóæå
äîïîìàãàº. Êóëüòóðà íàðîäó
ùå íå òà, äî òîãî æ áåçë³÷ íå-
ñàíêö³îíîâàíèõ ÌÀÔ³â, âëàñ-
íèêè ÿêèõ íå íàäòî ïåðåéìàþ-
òüñÿ ÷èñòîòîþ äîâê³ëëÿ. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî â Ã³äðîïàðêó êóðàòî-
ðàìè º ê³ëüêà ñòðóêòóð. Âîíè
í³ÿê íå âèçíà÷àòüñÿ, õòî çà ùî
â³äïîâ³äàº, òîæ í³õòî í³ çà ùî
íå áåðåòüñÿ.

ÊÏ “Ã³äðîïàðê” ëèøå íå-
ùîäàâíî âçÿëî ó ñâîº ï³äïî-
ðÿäêóâàííÿ ãðîìàäñüêó âáè-
ðàëüíþ. Òóàëåò ïðèâåëè äî
ëþäñüêîãî âèãëÿäó ³ íîðìàëü-
íîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó. Ìèíó-
ëî¿ ñóáîòè íà äîïîìîãó êîìó-
íàëüíèêàì çíîâó ïðèéøëè
áåçïðèòóëüí³. ¯ì äåùî çá³ëü-
øèëè âèíàãîðîäó çà ïðàöþ —
äî 5 ãðèâåíü çà ì³øîê íàçáè-
ðàíîãî ñì³òòÿ. Çà òàê³ ãðîø³
áåçõàò÷åíêè âèãð³áàëè íåïî-
òð³á ç íàéíåäîñòóïí³øèõ êó-
òî÷ê³â. Ïðîòå â³äïî÷èâàëüíè-
êè òàê çàñì³òèëè îñòð³â, ùî
çíàäîáèòüñÿ ùå íå îäèí ñóáîò-
íèê, àáè çðîáèòè éîãî ÷èñòèì.

Голосіївці
висадили
шість тисяч дерев

Íàéá³ëüøó àêòèâí³ñòü ó
ïðîâåäåíí³ ñóáîòíèê³â äåìîí-
ñòðóº Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí.
Ìèíóëî¿ ñóáîòè, â Äåíü äî-
âê³ëëÿ, ïðèáèðàííÿ òàì îðãà-
í³çóâàëè ñêð³çü — ³ â ïàðêàõ,
³ á³ëÿ áóäèíê³â. “Ñüîãîäí³
ïðàöþºìî íà 28 îá’ºêòàõ —
â³ä òàêèõ ìóçåéíèõ òåðèòîð³é,
ÿê Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ íà Ñà-
ïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, äî ïîä-
â³ð’¿â æèòëîâèõ áóäèíê³â”,—
ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè ÐÄÀ Îëåêñàíäð Íå-
çíàë.

Çà éîãî ñëîâàìè, çàâçÿò³ñòü
ìåøêàíö³â íå çìåíøóºòüñÿ,
õî÷à öå âæå ÷åòâåðòèé ñóáîò-
íèê. “Öüîãî ðàçó äî ðîá³ò äî-
ëó÷èëèñÿ ïîíàä 12 òèñÿ÷ êè-
ÿí. Äîïîìàãàþòü ³ ñòóäåíòè.
Îñü òóò áåçïîñåðåäíüî ïðàöþ-
þòü Â³éñüêîâèé ³íñòèòóò Êè-
¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó Øåâ÷åíêà òà Íà-
ö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ÑÁÓ. Ï³ä-
ïðèºìñòâà íàäàëè 20 îäèíèöü
òåõí³êè”,— ïîâ³äîìèâ ïàí
Íåçíàë. Ðàéîíí³ ï³äïðèºìö³
òàêîæ íå ëèøèëèñÿ îñòîðîíü
³ íàäàëè ùå 20 îäèíèöü òåõ-
í³êè.

Íàñïðàâä³ ïðèáèðàòè â
ðàéîí³ âæå ³ íåìàº ÷îãî. “Çè-
ìîâå” ñì³òòÿ âèâåçëè ðàí³øå,
òåïåð òðåáà ëèøå ï³äòðèìóâà-
òè ÷èñòîòó. “Áà÷èòå, âëàñíå,
ñüîãîäí³ ìè ðîáèìî îñòàíí³
øòðèõè â êðàñ³ íàøîãî ðàéî-
íó”,— ïîõâàëèâñÿ Îëåêñàíäð
Íåçíàë.

Ï³ä øòðèõàìè, î÷åâèäíî,
ñë³ä ðîçóì³òè ìîëîä³ äåðåâà,
áî ñàìå âèñàäæåííÿì ¿õ ³ çàé-
íÿò³ ãîëîñ³¿âö³ îñü óæå äâà
îñòàíí³õ ñóáîòíèêè. Äî áëàãî-
ðîäíî¿ ñïðàâè äîëó÷èâñÿ ³
ðàéîííèé ãîëîâà Ñåðã³é Ñà-
äîâîé. Â³í ñàäèâ äåðåâà íà
Ñï³âî÷îìó ïîë³ á³ëÿ öåðêâè
Áîðèñà ³ Ãë³áà.

“ßêùî âñÿ íàøà ãðîìàäà
âèõîäèòü íà òîëîêó, áóëî á äó-
æå äèâíî, ÿêáè ÿ íå ïðèéøîâ.
Òðåáà ïîêàçóâàòè ïðèêëàä ³í-
øèì. Äî òîãî æ ñï³ëüíà ïðà-
öÿ äóæå çãóðòîâóº”,— êàæå
ïàí Ñàäîâîé. Íà Ñï³âî÷îìó
ïîë³ ìèíóëî¿ ñóáîòè ç’ÿâèëî-
ñÿ çî òðè äåñÿòêè äåðåâ: ëèïè,
êëåíè òà ÷åðâîíîëèñò³ äóáè.
Çàãàëîì ó Äåíü äîâê³ëëÿ â
ðàéîí³ ïîñàäèëè 2200 äåðåâ.
Òèæäåíü òîìó — ìàéæå 4 òè-
ñÿ÷³, ç ÿêèõ 1,2 òèñÿ÷³ — áåðå-
çè. Ãîëîñ³¿âö³ íå ðîçñëàáëÿþ-
òüñÿ ³ íàñòóïíî¿ ñóáîòè çáè-
ðàþòüñÿ íà ÷åðãîâó òîëîêó

З ожним с ботни ом столиці сміття стає менше на іль а тонн
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Âîëîäèìèð ÑÒÎÐÎÆÅÍÊÎ: “Êèÿíè ïîâèíí³
ñòàòè ãîñïîäàðÿìè âëàñíèõ 
áóäèíê³â ³ ïî÷àòè áåðåãòè 
ñâîº æ ìàéíî”

Îñòàíí³ çàëèøêè çèìè
Äî Äíÿ Ïåðåìîãè çàëàòàþòü óñ³ ÿìè íà ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ

Начальни Головно о
правління житлово о ос-
подарства Володимир
Сторожен о розповів про
хід весняно о двомісячни-
а з бла о строю та під-
отов міста до свят -
вання 65-ї річниці Пере-
мо и. Він та ож пор шив
тем тарифів і розповів
про про рам допомо и
малозабезпеченим жите-
лям міста.

— Ó ñòîëèö³ çàê³í÷èâñÿ îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí. Ï³äáèéòå êîðîòêî
ï³äñóìêè.

— Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî
2009 ð³ê áóâ òÿæêèì íå ëèøå äëÿ
ñòîëèö³, à é äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè. Íà
ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà öå íå ìîãëî íå ïî-
çíà÷èòèñÿ. Êîøò³â íà ðåìîíòè
ë³ôò³â, ìåðåæ, æèòëîâîãî ôîíäó
ïðàêòè÷íî íå áóëî ïåðåäáà÷åíî.
Ìè äîâîë³ äîáðå ïåðåæèëè çèìó
çàâäÿêè íàïðàöþâàííÿì 2008
ðîêó, êîëè çàâäÿêè íàïîâíåííþ
áþäæåòó âäàëîñÿ ïîðåìîíòóâàòè
íàéàâàð³éí³ø³ ìåðåæ³. Ö³º¿ çèìè
ìè ïîáà÷èëè ïîçèòèâíèé ðå-
çóëüòàò.

— Íèí³ ôîðìóºòüñÿ áþäæåò ì³ñ-
òà. ßê³ çàÿâêè ïîäàâàëè?

— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ðîçðî-
áèëî ïðîïîçèö³¿ çà âñ³ìà íàïðÿì-
êàìè ïðîáëåìíèõ ïèòàíü. Îñî-
áëèâî íàãàëüíîþ º çàì³íà ë³ôò³â.
Ç ìàéæå 20 òèñÿ÷ ï³äéîìíèê³â,
ùî ïðàöþþòü ó ì³ñò³, 7 òèñÿ÷ â³ä-
ñëóæèëè íîðìàòèâíèé òåðì³í —
25 ðîê³â. ̄ õ òðåáà çàì³íþâàòè àáî
ìîäåðí³çóâàòè. Íà æàëü, øâèäêî
öüîãî íå çðîáèòè, áî ïðîòÿãîì
äåñÿòèë³òü ïðîáëåì³ ïðèä³ëÿëè
íåäîñòàòíüî óâàãè. Ïðèì³ðîì,
1997 ðîêó â ñòîëèö³ â³äðåìîíòó-
âàëè ëèøå 14 ë³ôò³â, ó 1998-ìó —
34. Òîä³øíÿ íåäîñòàòíÿ ðîáîòà
òåïåð äàº ïðî ñåáå çíàòè. Ìàºìî
òàêîæ áàãàòî ïðîáëåì ç áåçãîñï-
íèìè ìåðåæàìè. Öå ò³, ùî ¿õ ï³ä-
ïðèºìñòâà ïîêèíóëè, à êîìïàí³ÿ

“Êè¿âåíåðãî” íà áàëàíñ íå ïðèé-
íÿëà. Ðåìîíò ïðîáëåìàòè÷íèé,
ïîòð³áí³ êîøòè. Îñòàíí³ìè ðîêà-
ìè òàêîæ íåäîñòàòíüî çàêóïîâó-
âàëè òåõí³êè äëÿ ïðèáèðàííÿ
ì³ñòà. Ìè áà÷èëè íàñë³äêè âçèì-
êó. Òîìó öå ïèòàííÿ òàêîæ âêëþ-
÷èëè äî ïðîïîçèö³é. Ïåðåäáà÷àº-
ìî çàêóïèòè ÌÒÇ-82, ç íàâ³ñíèì
îáëàäíàííÿì äëÿ ïðèáèðàííÿ
ñí³ãó, ñì³òòÿ ³ ï³ñêó.

— ßê³ çàõîäè çàïëàíîâàíî ç ðå-
ìîíòó çíîøåíîãî æèòëîâîãî ôîí-
äó?

— Ðîáèòèìåìî âñå, íà ùî ñòà-
íå êîøò³â. Ïðîãðàìà º, îäíàê ÷å-
ðåç ïðîáëåìè ç áþäæåòîì ¿¿ íå
âèêîíóºìî. Ðàéîíè ÷åêàþòü ãðî-
øåé â³ä ì³ñòà, àëå äå ¿õ óçÿòè, ÿê-
ùî áþäæåò íå ïðèéíÿòî, à çà ðå-
çóëüòàòàìè ìèíóëîð³÷íî¿ ðîáîòè
ì³ñòî ìàº âåëèê³ áîðãè.

— Ó Êèºâ³ òðèâàº âåñíÿíèé äâî-
ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ, ÿê äî íüî-
ãî äîëó÷àºòåñÿ?

— Á³ëüøå, í³æ àêòèâíî. Õî÷ó
ñêàçàòè, ùî ïîíàä 90 â³äñîòê³â

ðîá³ò ç ïðèáèðàííÿ âèêîíàíî.
Íèí³ ñëóæáè àñôàëüòóþòü ïðè-
áóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿, à öå 1852
äâîðè — 417 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Ïî÷àëè ôàðáóâàòè îãîðî-
æ³, ðåìîíòóâàòè äèòÿ÷³ òà ñïîð-
òèâí³ ìàéäàí÷èêè. Ìàºìî ïðîá-
ëåìè ç ïðèáèðàííÿì òåðèòîð³é
á³ëÿ áóäèíê³â â³äîì÷èõ òà êîîïå-
ðàòèâíèõ, à òàêîæ ó ïðèâàòíîìó
ñåêòîð³. Îäíàê ÿ ïåâåí, ùî äî 1
òðàâíÿ Êè¿â ìàòèìå ã³äíèé âè-
ãëÿä.

— Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ ñâÿòêóâà-
òè 65 ð³÷íèöþ Ïåðåìîãè ó Âåëè-
ê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³? ßê ì³ñòî äî-
ïîìàãàº âåòåðàíàì?

— Ðîçðîáëåíî íàñè÷åíó ïðî-
ãðàìó. Öå ³ ïàðàä, ³ çóñòð³÷³, ³
ôðîíòîâ³ 100 ãðàì³â. Àëå âåòåðà-
íè ïîòðåáóþòü íå ò³ëüêè ñâÿòà —
âîíè ìàþòü áàãàòî ïðîáëåì íà-
ñàìïåðåä ó ùîäåííîìó æèòò³. Â
ðàìêàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” ìè âñòàíîâëþºìî ¿ì ë³-
÷èëüíèêè âîäè òà çàì³íþºìî ãà-
çîâ³ ïëèòè. ßêùî âäàâàòèñÿ ó
öèôðè, òî öüîãîð³÷ ìàºìî ïîñòà-

âèòè 570 ïëèò òà 3872 êîìïëåê-
òè ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîä-
íî¿ âîäè.

— Êèÿí òðàäèö³éíî òóðáóº ïè-
òàííÿ òàðèôíî¿ ïîë³òèêè. Çîð³-
ºíòóéòå, ÷îãî ÷åêàòè öüîãî ðîêó?

— Ïèòàííÿ, çâ³ñíî, ñêëàäíå.
Òå, ùî òàðèôè åêîíîì³÷íî íåîá-
´ðóíòîâàí³, ðîçóì³þòü óñ³. Íå-
ùîäàâíî ïðî öå çàÿâèâ ³ ì³í³ñòð
ÆÊÃ. Êèÿíè âåñü ÷àñ ó êðàùî-
ìó ñòàíîâèù³, í³æ ³íø³ ì³ñòà
Óêðà¿íè. Òàì òàêèõ íèçüêèõ ðîç-
ö³íîê, ïðèì³ðîì, íà âîäó é òåï-
ëîâó åíåðã³þ äàâíî âæå íåìàº.
Çàâäÿêè äîñòàòí³ì íàäõîäæåí-
íÿì äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó äî-
òàö³ÿìè âäàâàëîñÿ ïîêðèâàòè
ð³çíèöþ ì³æ ñîá³âàðò³ñòþ òà ðå-
àëüíîþ ö³íîþ. Îäíàê ÷åðåç êðè-
çó òîð³ê ìè ïîáà÷èëè, ÿê ãîñòðî
ïîñòàëà ïðîáëåìà. Ìè í³êóäè íå
ïîä³íåìîñÿ, òîæ áóäåìî çìóøå-
í³ âèêîíàòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â ùîäî ïðèâåäåííÿ òà-
ðèô³â äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòî-
âàíîãî ð³âíÿ. Ðîáèòèìåìî öå ïî-
ñòóïîâî.

— Áóëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî êèÿíè
ñàì³ âèð³øóâàòèìóòü, ñê³ëüêè çà
ùî ïëàòèòè.

— Òàê, ïî êîæíîìó áóäèíêó ìè
ïëàíóºìî ïðîâåñòè ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ. Ëþäè ìàþòü ñàì³ âèçíà-
÷èòè ïåðåë³ê ïîòð³áíèõ ¿ì ïîñëóã.
Ïðèì³ðîì, ÿêùî ìåøêàíö³ íåçà-
äîâîëåí³ ÿê³ñòþ îêðåìèõ ïîñëóã,
ùî ¿õ íàäàþòü æèòëîâî-åêñïëóàòà-
ö³éí³ îðãàí³çàö³¿, òî ìàþòü ïðàâî
âèçíà÷èòè ³íøèé ñïîñ³á çàáåçïå-
÷åííÿ íèìè. Êèÿíè ìàþòü â³ä÷ó-
òè ñåáå ãîñïîäàðÿìè áóäèíê³â ³
çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñâîãî æèò-
ëà, ïî÷àòè áåðåãòè âëàñíå ìàéíî.

— Âè ìàºòå íà óâàç³ ñòâîðåííÿ
îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â — ÎÑÁÁ?

— Òàê. Ìàéæå âñ³ êâàðòèðè ó
ñòîëèö³ ïðèâàòèçîâàíî, îäíàê êè-
ÿíè ùå çà ñòàðîþ çâè÷êîþ ÷åêà-
þòü, ùî ¿ì ìàþòü âñå çðîáèòè. Äî
äåÿêèõ áóäèíê³â ñòðàøíî çàõîäè-
òè. ² öå íå âèíà ì³ñüêî¿ âëàäè.
Ñêàæ³ìî, â ï³ä’¿çä³ çðîáèëè ðå-
ìîíò, à çà ê³ëüêà äí³â òàì óæå ãî-
ðè íåäîïàëê³â, ãóìêè íà ñò³íàõ,
ìåøêàíö³ çíîâó ñêàðæàòüñÿ. Öå
íàéëåãøå, à ïðèñîðîìèòè ï³äë³ò-
ê³â-õóë³ãàí³â ëþäÿì ë³íüêè. ª íà-
ïðàöþâàííÿ íà ì³ñüêîìó ³ äåð-
æàâíîìó ð³âíÿõ. Ñïîä³âàºìîñÿ,
äåðæàâà ¿õ çàòâåðäèòü ³ äîïîìîæå
îõî÷èì æèòè ïî-ºâðîïåéñüêè.
Ì³ñüêà âëàäà ñïðèÿòèìå â îôîðì-
ëåíí³ ÎÑÁÁ, âèçíà÷åíí³ ïîñëóã,
âèêîíàâöÿ, ùîá ëþäè ïî÷óâàëè-
ñÿ ãîñïîäàðÿìè ó âëàñíîìó ì³ñò³.

— Êàáì³í äàâàâ ðîçïîðÿäæåííÿ
íàëàãîäèòè ñï³âïðàöþ ì³æ ì³ñüêîþ
âëàäîþ òà ðàéîíàìè. ×è ïðàöþºòå
â öüîìó íàïðÿìêó?

— Òàê, ³ ìóøó çàóâàæèòè, ùî
äóæå ïë³äíî. Öå íàñàìïåðåä ïî-
êàçàâ âåñíÿíèé ì³ñÿ÷íèê ç áëà-
ãîóñòðîþ. Ãîëîâè ðàéîí³â ïðèõî-
äÿòü íà íàðàäè, ìè áà÷èìî áà-
æàííÿ áðàòèñÿ äî ðîáîòè òà ðîç-
âèâàòè ì³ñòî. Ìîæó ï³äñóìóâàòè,
ùî ñêëàäàºòüñÿ ìîíîë³ò ç ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì ó Êèºâ³

Розмовляла
Натал а МАКОГОН, “Хрещати ”

Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîëèöþ
âäàëîñÿ âïîðÿäêóâàòè. Çíà÷íî
÷èñò³øå é îõàéí³øå ñòàëî ï³ñëÿ
ñóâîðî¿ çèìè â ì³ñüêèõ ïàðêàõ,
ñêâåðàõ, íà âóëèöÿõ òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ. Ðàçîì ³ç

ìåøêàíöÿìè, íå ïîêëàäàþ÷è
ðóê, ïðàöþâàëè é êîìóíàëüíè-
êè, çîêðåìà øëÿõîâèêè. Ï³ä ÷àñ
ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ ñòàëî â³äîìî, ùî, çã³äíî
ç çàòâåðäæåíèì ãðàô³êîì, äî-
ðîæí³ ñëóæáè ñòîëèö³ ïîëàòàëè

ÿìè íà 152 ìàã³ñòðàëÿõ ³ 54 øëÿ-
õîïðîâîäàõ. Çà ñëîâàìè ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÊ “Êè¿â-
àâòîäîð” Ãåîðã³ÿ Ãë³íñüêîãî, ïî-
ïðè öå, â ñòîëèö³ é íàäàë³ òðè-
âàº ë³êâ³äàö³ÿ äåôîðìîâàíîãî
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ.

“Äëÿ öüîãî çàä³ÿíî ÿê âëàñí³
ñèëè êîðïîðàö³¿, òàê ³ äîäàòêîâ³
ïîòóæíîñò³,— çàçíà÷èâ â³í. —
Çîêðåìà 211 îäèíèöü ñïåöòåõí³-
êè òà 50 áðèãàä ó ê³ëüêîñò³ 350
îñ³á, ÿê³ ïðàöþþòü ïðàêòè÷íî ³
âäåíü, ³ âíî÷³”. Çà éîãî ñëîâàìè,
îêð³ì ðåìîíòó, äîðîæí³ ñëóæáè
ïðèáèðàþòü ìàã³ñòðàë³, øëÿõî-
ïðîâîäè â³ä ñì³òòÿ, îíîâëþþòü
òà ôàðáóþòü êîëåñîâ³äá³éíèêè,
ï³øîõ³äí³ îãîðîæ³. Ùîäî ðåìîí-
òó ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, òî, ñòàíîì
íà ï’ÿòíèöþ, çàëàòàëè ÿìè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 123 òèñ. êâ. ì
íàñàìïåðåä íà ìàã³ñòðàëÿõ çà-
ãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ. Ñåðåä
íèõ — íà âóëèöÿõ Ëîìîíîñîâà,
Áàëüçàêà, Ðîìåí Ðîëàíà, Ãåðî¿â

Äí³ïðà, Òåðåùåíê³âñüê³é, ïðîñ-
ïåêòàõ Âàòóò³íà, Âèçâîëèòåë³â òà
áóëüâàð³ Ïåðîâà. Ïðàöþâàëè àâ-
òîäîð³âö³ òàêîæ íà âóëèöÿõ Áî-
ãàòèðñüê³é, Ñêëÿðåíêà, Àâòîçà-
âîäñüê³é, Òîëñòîãî, Äí³ïðîâñüê³é
íàáåðåæí³é, Ñàêñàãàíñüêîãî, Ìà-
ëèøêà, Ìèõàéë³âñüê³é, Ãëèáî-
÷èöüê³é òà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè.

Ðîáîòó “Êè¿âàâòîäîðó” â³äçíà-
÷èëî êåð³âíèöòâî ñòîëèö³. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàçíà÷èâ, ùî çàäîâîëåíèé ðîáî-
òîþ äîðîæí³õ ñëóæá. Â³í ïåðåêî-
íàíèé, ùî, ÿê ³ áóëî çàïëàíîâà-
íî, âæå äî 9 òðàâíÿ ïîëàòàþòü äî-
ðîæíº ïîêðèòòÿ íà âñ³õ ñòîëè÷-
íèõ ìàã³ñòðàëÿõ ÿê çàãàëüíîì³ñü-
êîãî òàê ³ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З настанням весни фахівці ом нальної орпорації "Київавтодор" лі від вали ями на
152 ма істралях і 54 шляхопроводах. На ділян ах цілодобово працювали 211 оди-
ниць спецтехні и та 50 бри ад іль ості 350 осіб. О рім цьо о, дорожні сл жби
продовж ють прибирати ма істралі, шляхопроводи від сміття, оновлюють та фарб -
ють олесовідбійни и, пішохідні о орожі. За алом же до 9 травня заплановано від-
ремонт вати всі столичні ма істралі я за альномісь о о, та і районно о значення.
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органів 
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Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Передати Центральній спілці споживчих товариств України
(Укоопспілка), за умови виконання пункту 8 цього рішення, в
короткострокову оренду на 1 рік земельну ділянку загальною
площею 0,4155 га для експлуатації та обслуговування існуючих
адміністративно'складських будівель та допоміжних споруд
на вул. Онуфрія Трутенка, 8 у Голосіївському районі м. Києва
у зв’язку з переходом права власності на майновий комплекс
(свідоцтво про право власності від 22.07.2003 серія МК
№ 010006530) за рахунок земель, відведених відповідно до
рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 05.02.52 № 269 “Про відвод земельної ділянки
Києво'Святошинській Міжобласній збутовій базі “Головкооп'
ліктехсировина” для будівництва бази” та від 30.06.53 № 1219
“Про дорізку території артілі “Древширпотреб” Міськліспром'
союзу”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки на вул. Онуфрія Трутенка, 8 у Голосіївському районі
м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
8 333 229,00 грн (вісім мільйонів триста тридцять три тисячі
двісті двадцять дев’ять гривень 00 копійок) на підставі екс'
пертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість зе'
мельної ділянки від 04.07.2008).

4. Продати Центральній спілці споживчих товариств Укра'
їни (Укоопспілка) земельну ділянку площею 0,4155 га за
8 333 229,00 грн. (вісім мільйонів триста тридцять три тисячі
двісті двадцять дев’ять гривень 00 копійок) для експлуатації та
обслуговування існуючих адміністративно'складських будівель
та допоміжних споруд на вул. Онуфрія Трутенка, 8 у Голосіїв'
ському районі м. Києва за рахунок земель, переданих в орен'
ду згідно з пунктом 1 цього рішення.

5. Затвердити умови продажу Центральній спілці спожив'
чих товариств України (Укоопспілка) земельної ділянки на вул.
Онуфрія Трутенка, 8 у Голосіївському 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 0,4155 га на вул. Онуфрія Трутен'
ка, 8 у Голосіївському районі м. Києва за ціною та на умовах,
визначених цим рішенням, в двотижневий термін від дня ре'

єстрації 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 Укра'
їни (Укоопспілка) в установленому порядку державний акт на
право власності на земельну ділянку.

8. Центральній спілці споживчих товариств України (Укоопс'
пілка):

8.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власника
землі відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу
України.

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

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

8.4. Питання майнових відносин вирішувати в установле'
ному порядку.

8.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи ново'
го будівництва питання оформлення дозвільної та проектно'
кошторисної документації вирішувати в порядку, визначено'
му правилами забудови м. Києва.

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 ко'
дексу України.

10. Визнати такими, що втратили чинність, рішення вико'
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 05.02.52 № 269 “Про відвод земельної ділянки Києво'Свя'
тошинській Міжобласній збутовій базі “Головкоопліктехсиро'
вина” для будівництва бази” та від 30.06.53 № 1219 “Про до'
різку території артілі “Древширпотреб” Міськліспромсоюзу”.

11. 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 деякі рішення 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 322/1378 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 26, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України
“Про житлово�комунальні послуги” Київська міська рада

ВИРІШИЛА: Про передачу земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки 

Центральній спілці споживчих товариств України 
(Укоопспілка) для експлуатації 

та обслуговування існуючих адміністративно5складських
будівель та допоміжних споруд 

на вул. Онуфрія Трутенка, 8 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 341/1397 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:. 

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 30.10.08 № 562/562 “Про тарифну політику”.

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення
Київської міської ради від 25.12.08 № 1052/1052 “Про вста'
новлення мораторію (заборони) на підвищення цін і тари'
фів на житлово'комунальні послуги у місті Києві”.

3. 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

Про оголошення об’єктів 
природно5заповідного фонду 

пам’ятками природи місцевого значення 
у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 326/1382 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до пункту і) статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”,
статей 27�28, статей 51�53 Закону України “Про природно�заповідний фонд України”, розглянувши кло�
потання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (лист від
20.11.08 № 05�05/500), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити природні об’єкти пам’ятками природи міс'
цевого значення згідно з додатком.

2. Державному управлінню охорони навколишнього при'
родного середовища в м. Києві забезпечити охорону зазна'
чених у додатку об’єктів їх власниками та користувачами з
оформленням охоронних зобов’язань щодо забезпечення
режиму охорони та збереження цих об’єктів.

3. Взяти до відома, що відповідно до статті 27 Закону
України “Про природно'заповідний фонд України” оголо'

шення зазначених об’єктів природно'заповідного фонду
пам’ятками природи місцевого значення проводиться без
вилучення земельних ділянок у їх власників або користува'
чів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 19.12.06 № 280/339 

“Про затвердження Програми зміцнення законності, 
посилення боротьби зі злочинністю 

у м. Києві на 2007—2011 роки”
Рішення Київської міської ради № 328/1384 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.5 стат�
ті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08
№ 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 19.12.06 № 280/339 “Про затвердження Програми зміцнення законності, по'
силення боротьби зі злочинністю у м. Києві на 2007—2011 роки”, а саме:

— підпункт 9.15 пункту 9 розділу V додатка до рішення викласти у такій редакції:

№
з/п Заходи Ви онавець

Термін
ви о-
нання

Очі ваний
рез льтат

1 2 3 4 5

9.15

Для забезпечення належно о рівня ви онання
заходів щодо зміцнення за онності, посилення
боротьби зі злочинністю при форм ванні про-
е т місь о о бюджет м. Києва передбачити
аси н вання на:
— забезпечення створення та впровадження:
с часних інформаційних техноло ій;
— поштові посл и;
придбання засобів зв’яз , ор техні и та спеці-
альних засобів;
— придбання анцелярсь о о приладдя;
— придбання формено о одя та речово о
майна для особово о с лад ;
— придбання паливно-мастильних матеріалів;
— придбання та обсл ов вання транспортних
засобів;
— проведення ремонтів та тримання адмініс-
тративних приміщень;
— придбання обладнання, меблів та іншо о
матеріально-технічно о оснащення;
— проведення е спертизи по римінальних
справах;
— забезпечення діяльності ромадсь о о фор-
м вання з охорони ромадсь о о поряд і
державно о ордон

ГУМВС У раїни в
м. Києві, УСБУ
м. Києві, про -
рат ра м. Києва,
Київсь е місь е
правління юсти-
ції, ДПА в м. Ки-
єві, КРУ в м. Ки-
єві, Головне
правління Дер-
жавно о азна-
чейства в м. Ки-
єві, Київсь а ре-
іональна митни-
ця, Київсь а місь-
а санітарно-епі-
деміоло ічна,
станція, штаб Ки-
ївсь о о ромад-
сь о о форм ван-
ня з охорони ро-
мадсь о о поряд-

і державно о
ордон

2007-
2011
ро и

По ращення матеріально-
технічно о забезпечення

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання висвітлення роботи депутатів Київради 
комунальним підприємством “Телекомпанія “Київ”

Рішення Київської міської ради № 331/1387 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до частини першої статті 10, пункту 4 частини першої статті 11, статті 16 Закону України “Про
статус депутатів місцевих рад”, пункту 8 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради, з метою дотримання принци�
пу об’єктивності при висвітленні інформації та вичерпної реалізації виключних повноважень Київської місь�
кої ради в інформаційній сфері, а також впорядкування діяльності засобів масової інформації Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити з числа депутатів Київської міської ради тим'
часову контрольну комісію згідно з додатком до цього рі'
шення та доручити їй перевірку фактів відключення прямої

трансляції пленарного засідання III сесії Київради VI скли'
кання 02.04.09.

2. Постійній комісії з питань місцевого самоврядування,



Про оформлення Службі безпеки України 
права користування земельною ділянкою 

для експлуатації та обслуговування комплексу будівель 
і споруд центральної бази забезпечення 

на вул. Фастівській, 85б 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 358/1414 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 “Про земельну реформу” та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо оформ�
лення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити Службі безпеки України, за умови вико'
нання пункту 2 цього рішення, право постійного користу'
вання земельною ділянкою площею 1,68 га для експлу'
атації та обслуговування комплексу будівель і споруд цен'
тральної бази забезпечення на вул. Фастівській, 8'б у Со'
лом’янському районі м. Києва за рахунок частини земель,
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 10.03.64
№ 268 “Про відвод земельної ділянки Комітету Державної
Безпеки при Раді Міністрів Української РСР під існуючі
склади”.

2. Службі безпеки України:
2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід'

но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ'

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян'

ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи
нового будівництва питання оформлення дозвільної та
проектно'кошторисної документації вирішувати в поряд'
ку, визначеному правилами забудови м. Києва.

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

2.5. 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.

3. 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

регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної полі'
тики розглянути результати перевірки на своєму засіданні
та доповісти на наступному пленарному засіданні сесії Ки'
ївської міської ради.

3. Доручити керівнику комунального підприємства Київ'
ської міської ради “Телекомпанія “Київ” до 1 червня 2009 ро'
ку:

3.1. Забезпечити створення, технічну підтримку та транс'
ляцію телепередачі “Час депутата” за рахунок вільного ефір'
ного часу комунального підприємства Київської міської ра'
ди “Телекомпанії “Київ”.

3.2. Встановити періодичність та тривалість трансляції

телепередачі “Час депутата” — 30 хвилин, один раз на тиж'
день.

4. Рішення підлягає оприлюдненню в газеті Київської
міської ради “Хрещатик” та на офіційному веб'сайті Київської
міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київської міської ради з питань місцевого са'
моврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інфор'
маційної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Альма52” 

земельних ділянок для будівництва, 
експлуатації та обслуговування автозаправного 

комплексу на перетині вул. Героїв Космосу 
та вул. Якуба Коласа 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 348/1404 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідаль'
ністю “Альма'2” для будівництва, експлуатації та обслу'
говування автозаправного комплексу на перетині вул. Ге'
роїв Космосу та вул. Якуба Коласа у Святошинському
районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальніс'
тю “Альма'2”, за умови виконання пункту 3 цього рішен'
ня, земельні ділянки загальною площею 0,18 га для бу'
дівництва, експлуатації та обслуговування автозаправно'
го комплексу на перетині вул. Героїв Космосу та вул. Яку'
ба Коласа у Святошинському районі м. Києва за рахунок
міських земель, не наданих у власність чи користування,
з них:

— ділянку № 1 площею 0,15 га — в короткострокову
оренду на 1 рік;

— ділянки № 2 (площею 0,01 га) та № 3 (площею 0,02 га),
в межах червоних ліній, — в короткострокову оренду на 5 ро'
ків для організації під’їздів та виїздів.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Альма'
2”:

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

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ'
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан'
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен'
тів, що посвідчують право користування земельними ді'
лянками.

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. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт попереднього обстеження зелених наса'
джень від 02.12.2004 № 221) та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь'
кого середовища від 12.04.2005 № 19'2928, АТ “Київ'
проект” інституту “Київгенплан” від 23.07.2003 № 06'
1739/КГП, головного державного санітарного лікаря 
м. Києва від 28.05.2004 № 3756, Державного управлін'
ня екології та природних ресурсів в м. Києві від
22.11.2005 № 06'6'25/4484, від 13.01.2005 № 08'8'
18/8604, Головного управління культури, мистецтв та
охорони культурної спадщини від 29.04.2004 № 001'
07/1222, Головного управління транспорту, зв’язку та ін'
форматизації від 04.03.2005 № 063'440, Головного управ'
ління МНС України в місті Києві від 31.05.2004
№ 16/1/1727, управління ДАІ ГУМВС України в м. Києві
від 09.07.2004 № 10/2486'ДН, Святошинської районної
у місті Києві державної адміністрації від 30.06.2004
№ 3874/14'21/03, Головного управління земельних ре'
сурсів від 25.04.2007 № 03'0184.

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 Національній 
академії Служби безпеки України 

права користування 
земельною ділянкою для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд академії 
на вул. Онуфрія Трутенка, 22 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 357/1413 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.01.92 “Про земельну реформу” та статті 92 Зе�
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити Національній академії Служби безпеки Укра'
їни, за умови виконання пункту 2 цього рішення, право по'
стійного користування земельною ділянкою загальною пло'
щею 5,85 га для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд академії на вул. Онуфрія Трутенка, 22 у Голосіївсько'
му районі м. Києва у зв’язку з закріпленням за академією
будівель і споруд на праві оперативного управління (довід'
ка від 24.11.2005 № 29/16'4961) за рахунок частини зе'
мель, відведених відповідно до рішення Київської міської
Ради народних депутатів від 04.07.78 № 950'18 “Про від'
ведення земельної ділянки військовій частині 1227 під бу'
дівництво комплексу службових будівель”.

2. Національній академії Служби безпеки України:
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, розміщених у 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. Питання майнових відносин вирішувати в установ'
леному порядку.

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 Київ'
ської міської Ради народних депутатів від 04.07.78 № 950'
18 “Про відведення земельної ділянки військовій частині
1227 під будівництво комплексу службових будівель”.

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 розгляд протесту заступника 
Генерального прокурора України 

від 07.08.2008 № 08/35183вих508 на пункт 7 
рішення Київської міської ради від 27.02.2003 № 288/448

“Про погодження місць розташування об’єктів”
Рішення Київської міської ради № 426/1482 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши протест заступника Генерального прокурора України від 07.08.2008 № 08/3�183вих�08 на
пункт 7 рішення Київської міської ради від 27.02.2003 № 288/448 “Про погодження місць розташування
об’єктів” та враховуючи витяг з протоколу № 4 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
правопорядку, регламенту та депутатської етики від 24.02.2009, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника Генерального про'
курора України від 07.08.2008 № 08/3'183вих'08 на пункт 7
рішення Київської міської ради від 27.02.2003 № 288/448
“Про погодження місць розташування об’єктів”.

2. Відмінити пункт 7 рішення Київської міської ради від
27.02.2003 № 288/448 “Про погодження місць розташуван'
ня об’єктів”.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки'
ївради про результати розгляду протесту повідомити за'
ступнику Генерального прокурора України в установленому
порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 439/1495 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин'
ків, господарських будівель і споруд у Подільському райо'
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних діля'

нок відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ'
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельних ді'
лянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен'
тів, що посвідчують право власності на земельні ділян'
ки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц'
тва питання оформлення дозвільної та проектно'кошторис'
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави'
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши'
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради
від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при'

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе'
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста'
новлення їх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до'
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради
28.01.99 № 116'1/217 на шістнадцятій сторінці у сьомій
позиції:

— у четвертій графі слово “Линєва” замінити словом “Ли'
ньова”, слово “Савченко” замінити словом “Савченюк”;

— у шостій графі цифри “0,01” замінити цифрами та сло'
вами:

“3/16 від 0,1
1/2 від 0,1
1/8 від 0,1

3/16 від 0,1”;
— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом “част'

кову”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

28.01.99 № 116'2/217 “Про передачу громадянам у приват'
ну власність земельних ділянок для обслуговування житло'
вих будинків та господарських будівель” на тринадцятій сто'
рінці у третій позиції:

— у шостій графі цифри “0,063” замінити цифрами та
словами:

“9/16 від 0,0632
7/16 від 0,0632”;

— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом “част'
кову”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
23.12.2003 № 324/1199 у п’ятій графі сто дев’яносто другої
позиції слово “Миколаївна” замінити словом “Олександрівна”.

Підпункти 5.11 та 5.12 рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 407/1817 “Про приватизацію земельних ді'
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос'
подарських будівель і споруд” визнати такими, що втрати'
ли чинність.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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М зей етьманства
(В л. Спась а, 16-б, тел. 425-55-49)
Вистав а живопис Ві тора Ґонтаря
"Солом’яний світ" (е спозиція робіт із соломи Ірини Білай)
Графі роботи: 10.00-17.00
Додат ов інформацію точнюйте за телефоном

Галерея "Триптих"
(Андріївсь ий звіз, 34, тел. 279-83-85)
"Етно" (вистав а живопис Сер ія Савчен а)
Графі роботи: вт-сб 10.00-19.00, пн, нд 10.00-18.00
Вхід вільний

Галерея "Шарм"
(Б льв. Лесі У раїн и, 23, тел.: 569-50-46, 569-54-86)
Вистав а творів с часних раїнсь их імпресіоністів
Графі роботи: 11.00-20.00, нд 12.00-17.00
Вхід вільний

Галерея "36"
(Андріївсь ий звіз, 36, тел. 278-29-85)
Вистав а живопис та лев ас Віталія Тарнавсь о о
Графі роботи: 11.00-18.00 (о рім пн)
Вхід вільний

Ludmila Berеznitska & Partner Gallery
(Андріївсь ий звіз, 2-б, тел. 425-03-20)
Вистав а живопис Давида Чіч ана
Додат ов інформацію дізнавайтеся за телефоном

Галерея "РА"
(В л. Бо дана Хмельниць о о, 32, тел. 235-36-19)
"Моя Словенія"
(вистав а рафі и та живопис Ед арда Бєльсь о о)
Графі роботи: 11.00-19.00
Вхід вільний

Soviart
(Андріївсь ий звіз, 22-а, тел.: 425-22-19, 425-10-79)
Вистав а живопис з оле ції алереї
Графі роботи: 11.00-18.00 (о рім пн)
Вхід вільний

"Я Галерея"
(В л. Хорива, 49-б, тел. 492-92-03)
"Цир "
(е спозиція живопис Ми ити Кравцова в рам ах про рами "Генофонд")
"Маршр т"
(вистав а рафі и, відео та авторсь ої ниж и Оле а Грищен а)
Графі роботи: пн-сб 10.00-19.00
Вхід вільний

Íàçóñòð³÷ þâ³ëåþ
Äåíü íàðîäæåííÿ Âîëîäèìèðà Ëåí³íà ó ñòîëèö³
â³äçíà÷àòü õóäîæíüîþ âèñòàâêîþ
Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ "Õðåùàòèêà"

Перша реа ція на
назв вистав и
"ВождіЛєніє" —
У раїнсь ий дім,
що вист пив ор-
анізатором цьо о
прое т , остаточ-
но з'їхав на-
прям треш- ла-
м р і розсилає
релізи дрім чим
с ржи ом. Але це
тіль и на перший
по ляд. Виявляє-
ться, та ою ди-
ою назвою, що
російсь ою мовою
зв чить більш ви-
правдано, ор ані-
затори на ороди-
ли д же ці авий
прое т.

Äî 140-õ ðîêîâèí ç
äíÿ íàðîäæåííÿ íàéãî-
ëîâí³øîãî âîæäÿ ðà-
äÿíñüêîãî íàðîäó, Âî-
ëîäèìèðà ²ëë³÷à Ëåí³-
íà, Óêðà¿íñüêèé ä³ì,
ùî â³äêðèâñÿ ó íèí³ø-
íüîìó ïðèì³ùåíí³ ùå
1981-ãî ÿê êè¿âñüêà ô³-
ë³ÿ Ìóçåþ Ëåí³íà ³
ïðîæèâ ó öüîìó ñòàòó-
ñ³ íåäîâãèõ äåâ'ÿòü ðî-
ê³â, âèð³øèâ ïîêàçàòè
òåìí³ ñòîð³íêè ñâîãî
ìèíóëîãî. Â³äñüîãîäí³
â Óêðà¿íñüêîìó äîì³
ñòàðòóº âåëèêèé ïðî-
åêò, â éîãî îñíîâ³ —
ðîáîòè ³ç çàïàñíèê³â:
âåëè÷åçíà êîëåêö³ÿ
ïîðòðåò³â — ãîðä³ñòü
êîëèøíüîãî ëåí³íñüêî-
ãî ìóçåþ. Íà âèñòàâö³
ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè
áåçë³÷ âîæä³â ó ð³çíî-
ìàí³òíèõ ³êîíîãðàô³ÿõ
³ âèêîíàííÿõ — â³ä
ñòàíäàðòíèõ õóäêîìá³-
íàò³âñüêèõ "ïîãîííèõ"
êàðòèí äî õðåñòîìàò³é-
íèõ ðîá³ò çàñëóæåíèõ
ìàéñòð³â, à òàêîæ îñî-
áèñò³ ðå÷³ âîæäÿ ç³
çá³ðí³ êîëèøíüîãî ìó-
çåþ Ëåí³íà, ô³ëüìè
ïðî Ëåí³íà òà áàãàòî
³íøèõ âåëüìè ö³êàâèõ
ìàòåð³àë³â. Óñþ öþ
ïèøíîòó áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî â îáðàìëåíí³
òàê çâàíîãî ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà — ðîá³ò çà-
âñ³äíèê³â â³ò÷èçíÿíîãî
ãàëåðåéíîãî æèòòÿ íà
òåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç êóëü-
òîì îñîáè. Â ðàìêàõ
âèñòàâêè â³äáóäåòüñÿ
íèçêà ñïåö³àëüíèõ àê-
ö³é. Àâòîðîì îäí³º¿ ç
íèõ ñòàâ êëàñèê îäå-
ñüêî-ìîñêîâñüêîãî
êîíöåïòóàë³çìó Ñåðã³é
Àíóôð³ºâ, ÿêèé ïðåä-
ñòàâèòü â Óêðà¿íñüêî-
ìó äîì³ ñâ³é ïðîåêò ç
áàãàòîîá³öÿëüíîþ íà-
çâîþ "ßêáè Ëåí³í áóâ
õóäîæíèêîì".

Âèñòàâêà îá³öÿº áóòè
ö³êàâîþ, àäæå â³äòîä³,
ÿê ðîçïàâñÿ Ðàäÿí-
ñüêèé Ñîþç, çàïàñíè-

êè êîëèøíüîãî Ìóçåþ
Ëåí³íà ëèøèëèñÿ
ïðàêòè÷íî íåçàéìàíè-
ìè, ³ â íèõ çáåð³ãàºòü-
ñÿ ìàñà ìàòåð³àëó ïðî
åïîõó, ³íòåðåñ äî ÿêî¿
ñòð³ìêî çðîñòàº ç êîæ-
íèì äíåì. Ïðîåêò
îñîáëèâî àêòóàëüíèé ó
êîíòåêñò³ çðîñòàííÿ ó
â³ò÷èçíÿíèõ êîëàõ
"äîâêîëà³íòåëåêòóàëü-
íî¿" ìîëîä³ ³íòåðåñó äî
ë³âî¿ ³äå¿. Ñüîãîäí³, êî-
ëè åïîõà "ñîâêà" äàâíî
â³ä³éøëà â ìèíóëå, à
Óêðà¿íà äàâíî óòâåðäè-
ëàñÿ íà øëÿõó êðà¿íè
òðåòüîãî ñâ³òó ç íåîôå-
îäàëüíèì òèïîì ñó-
ñï³ëüíîãî óñòðîþ, ïðè-
âèä êîìóí³çìó çíîâó
âèéøîâ ïîãóëÿòè â³ò-
÷èçíÿíèìè ñòåïàìè.
Ò³ëüêè ëåäà÷èé ó íàø
÷àñ íå ðîçì³ðêîâóº ïðî
ñîö³àëüíó íåð³âí³ñòü,
íàâîäÿ÷è ÿê àðãóìåíò
öèòàòè, â³ä ÿêèõ íóäè-
ëî ùå íàøèõ áàòüê³â. Â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³
ìîæíà áóäå îçíàéîìè-
òèñÿ ç ïðîäóêö³ºþ
³äåîëîã³÷íîãî êîìá³íà-
òó, çà êîòðèì òàê ñóìóº
íèí³øíº ïîêîë³ííÿ ³í-
òåëåêòóàë³â. Íå ôàêò,
ùî âîæä³ íàñ ðîç÷àðó-
þòü. Àëå é íå ôàêò, ùî
äóæå çâåñåëÿòü. Ùå

ÿêèéñü ÷àñ òîìó íà
õâèë³ ãðàéëèâî¿ ïîñò-
ìîäåðí³ñòñüêî¿ ³ ïîñò-
ðàäÿíñüêî¿ ðèòîðèêè
áóëè ñòðàøåííî ìîä-
íèìè ïðîåêòè, ïðèñâÿ-
÷åí³ íàï³â³ðîí³÷íîìó
ïåðåîñìèñëåííþ ñîö-
ðåàë³çìó,— äîâêîëà
ö³º¿ òåìè ïîáóäîâàíî
òàêîæ íå îäíå äîñë³-
äæåííÿ Áîðèñà Ãðîéñà,
Ñëàâîÿ Æèæåêà òà ³í-
øèõ àâòîðèòåò³â åïîõè,
ùî ñòð³ìêî â³äõîäèòü ó
ìèíóëå.

Ñüîãîäí³ ³ðîí³çóâàòè
íà òåìó âîæä³â ñâ³òîâî-
ãî ïðîëåòàð³àòó âæå
ÿêîñü íå õî÷åòüñÿ.
Çíà÷íî ö³êàâ³øå ïîäè-
âèòèñÿ íà ìèñòåöòâî
ìèíóëî¿ åïîõè íîâèìè
î÷èìà, ïîð³âíÿòè éîãî
ç òèì, ùî ïðîïîíóþòü
ñüîãîäí³ â³ò÷èçíÿí³ õó-
äîæí³ àâòîðèòåòè, ùî
âèéøëè íà àâàíñöåíó
ÿê àëüòåðíàòèâà "ïî-
ãîííèì ìåòðàì" ðàäÿí-
ñüêîãî ³äåîëîã³÷íîãî
æèâîïèñó. Àäæå êîæíå
íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ â
óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâ³
ïî-ñâîºìó âèçíà÷àº ñå-
áå ùîäî âîæä³â. Ó âè-
õ³äö³â ïî÷àòêó äåâ'ÿíîñ-
òèõ, ùî ïåðåæèëè õâè-
ëþ çàõîïëåííÿ íîâèìè
àâàíãàðäíèìè ìåä³à, çà-

ïåðå÷åííÿ ñîöðåàë³çìó
çðåøòîþ ïåðåðîäèëîñÿ
â ñàìî³ðîí³÷íå ñòâîðåí-
íÿ òèõ-òàêè "ïîãîííèõ
ìåòð³â" æèâîïèñó, îä-
íàê òåïåð óæå íå íà
äåðæàâíå, à íà áóðæóàç-
íî-ãàëåðåéíå çàìîâëåí-
íÿ. Ìîëîäøå æ ïîêî-
ë³ííÿ õóäîæíèê³â åâî-
ëþö³îíóâàëî â á³ê â³ä-
âåðòî¿ "òóãè çà Âîæäåì"
³ ñïðîá éîãî ðåàí³ìóâà-
òè øëÿõîì óñ³ëÿêèõ ë³-
âîðàäèêàëüíèõ çàêëè-
íàíü. Ó ùî âèëëºòüñÿ
ïîð³âíÿííÿ ðîá³ò òàêèõ
ð³çíèõ, àëå, ÿê ³ ðàí³-
øå, âíóòð³øíüî äóæå
áëèçüêèõ ïîêîë³íü
óêðà¿íñüêîãî ìèñòåö-
òâà, ÿê ñîöðåàë³ñòè,
ïðåäñòàâíèêè ï³çíüîðà-
äÿíñüêîãî ³ ïîñòðàäÿí-
ñüêîãî àâàíãàðäó, à òà-
êîæ ìîëîäèõ õóäîæíè-
ê³â, ùî ïðàöþþòü ó
ðóñë³ "àêòóàëüíîãî ìèñ-
òåöòâà"? Ïðî öå ³ ïðî
òå, ÷è âäàñòüñÿ ó ðàìêàõ
ïîä³¿ õî÷ íà ìèòü âîñ-
êðåñèòè òðóï Âîæäÿ,
ìîæíà áóäå ä³çíàòèñÿ
íà âèñòàâö³ ç ñèìïòî-
ìàòè÷íîþ íàçâîþ
"Âîæä³Ëºí³º", ùî äóæå
â³äîáðàæàº ïåðèïåò³¿
äîâêîëà ñóìíîçâ³ñíî¿
â³ò÷èçíÿíî¿ ³äåíòè÷íî-
ñò³

ВВ ИИ СС ТТ АА ВВ КК ИИ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Головні е спонати вистав и — портрети радянсь их “вождів”
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“Ìåòðî.Àô³øà” çàâîéîâóº
ñòîëè÷íó àóäèòîð³þ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п’ятниці холлі
станції метро "Театраль-
на" спостері ався вели ий
наплив людей. Проте це
б ла не ева ація, а пре-
зентація др о о номер
нової азети "Метро.Афі-
ша". У ході а ції з читача-
ми спіл валася та розда-
вала авто рафи співач а
Лама.

Íîâå ä³òèùå Êè¿âñüêîãî Ìåä³à
Õîëäèíãó — ðåêëàìíî-³íôîðìà-
ö³éíà ãàçåòà “Ìåòðî.Àô³øà” —
ñòð³ìêî óâ³ðâàëîñÿ íà ðèíîê ³
íåñïîä³âàíî øâèäêî çàâîþâàëî
ñâîþ àóäèòîð³þ. Ó ñâ³ò âèéøîâ
ëèøå äðóãèé íîìåð ãàçåòè, à ó
ì³ñöÿõ ðîçäà÷³ çà íèì âèëàøòî-
âóþòüñÿ ÷åðãè. Ï³âì³ëüéîííèé
íàêëàä âèäàííÿ ðîçáèðàþòü çà
ë³÷åí³ ãîäèíè.

“Íàøà ãàçåòà ïðî òå, ÿê ÿê³ñ-
íî ³ ö³êàâî ïðîâåñòè âèõ³äí³. Êó-
äè ï³òè ðîçâàæèòèñÿ, çàì³ñòü âà-
ëÿòèñÿ íà äèâàí³ ïåðåä òåëåâ³çî-
ðîì. Óñ³ ìîæëèâ³ ôîðìè äîçâ³ë-
ëÿ — êîíöåðòè, ïðåì’ºðè ô³ëü-
ì³â, ð³çíîìàí³òí³ àêö³¿ òà âèñòàâ-
êè òîùî — âñå öå º â íàø³é ãà-
çåò³”,— ðîçïîâ³â êîìåðö³éíèé
äèðåêòîð ãàçåòè Îëåêñàíäð Ñâèñ-
òóíîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, âèäàííÿ
ñïðÿìîâàíå â îñíîâíîìó íà â³-
êîâó àóäèòîð³þ 18—40 ðîê³â,
òîáòî òèõ, õòî àêòèâíî øóêàº,
êóäè á âèïëåñíóòè íàäëèøîê
åíåðã³¿. Âëàñíå, äëÿ íèõ ðîçïè-
ñàíî ïðîãðàìè íàéïîïóëÿðí³øèõ

í³÷íèõ êëóá³â ñòîëèö³. ª ö³êàâà
³íôîðìàö³ÿ ³ äëÿ òèõ, õòî õî÷å
â³äïî÷èòè çà êîðäîíîì. Ó ñòèñ-
ë³é ôîðì³ ÷èòà÷åâ³ ðîçêàæóòü
ïðî îñîáëèâîñò³ òóðèçìó â ò³é ÷è
³íø³é êðà¿í³. Îêðåìèé ³íôîðìà-
ö³éíèé áëîê ïðî òå, ùî êðóòÿòü
ó ê³íî, à òàêîæ ðåïåðòóàð òåàò-
ð³â.

Ïîä³áíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó “Ìåò-
ðî.Àô³ø³” 40—50 â³äñîòê³â. Ðåø-
òà ï³çíàâàëüí³ ³ êîðèñí³ ìàòåð³-
àëè. “Ô³øêà” âèäàííÿ ó òîìó, ùî
âîíî íå ëèøå ðîçïîâ³äàº ïðî
îñòàíí³ íîâèíè ç æèòòÿ ç³ðîê, à
é äàº çìîãó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íè-
ìè “âæèâó”.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ãîñòåþ
“Ìåòðî.Àô³ø³” ñòàëà â³äîìà âè-
êîíàâèöÿ Ëàìà. ßê ³ ãîäèòüñÿ,
ç³ðêà òðîõè ñï³çíèëàñÿ. Ïðîòå
ôàíàòè ç êâ³òàìè òàêè äî÷åêàëè-
ñÿ ñâîþ óëþáëåíèöþ ³ îòðèìàëè
æàäàí³ àâòîãðàôè.

Íîâèé íîìåð “Ìåòðî.Àô³ø³”
êèÿíè çìîæóòü îòðèìàòè ó ï’ÿò-
íèöþ ïî äîðîç³ äîäîìó ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ðîáî÷îãî òèæíÿ. ¯¿
ðîçäàâàòèìóòü â äóðã³é ïîëîâè-
í³ äíÿ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³-
òåíó. À ó õîëë³ “Òåàòðàëüíî¿” î
15 ãîäèí³ â³äáóäåòüñÿ àâòîãðàô-
ñåñ³ÿ åïàòàæíîãî ä³âî÷îãî ãóðòó 
KAMON

ММ ІІ СС ТТ АА ——   СС УУ ПП УУ ТТ НН ИИ КК ИИ

Êè¿âùèíà ãîòóºòüñÿ 
äî ªâðî-2012

Ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àâñÿ
÷åìï³îíàò ³ç ôóòáîëó. Öüîãî ðîêó
ó âèù³é ë³ç³ ïåðøîñò³ áåðóòü
ó÷àñòü 14 êîìàíä. Â³äêðèòòÿ ó
ï’ÿòíèöþ ïðîéøëî ó ñåë³ Ëþò³æ
Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó. Ñàìå òàì
ì³ñöåâèé ôóòáîëüíèé êëóá “Ä³-
íàç” áóäóº íîâ³òí³é ñïîðòèâíèé
êîìïëåêñ. Çàêëàä ïðåòåíäóº ñòàòè
öåíòðîì ðîçâèòêó äèòÿ÷îãî òà
þíàöüêîãî ñïîðòó íà Êè¿âùèí³.

Îêð³ì ïðîôåñ³îíàëüíèõ
ñïîðòñìåí³â, íà áàç³ óæå òðåíóþ-
òüñÿ á³ëüø í³æ 500 ä³òåé Âèøãî-
ðîäñüêîãî ðàéîíó â³êîì â³ä 7 äî
16 ðîê³â. Êëóá çàáåçïå÷óº âèõî-
âàíö³â òðåíåðàìè, ôîðìîþ òà
ñïîðòèâíèì ³íâåíòàðåì. Íà çà-
íÿòòÿ ç ñ³ëüñüêèõ øê³ë ä³òåé
ïðèâîçÿòü ñïåö³àëüí³ àâòîáóñè.

Îêð³ì ñòàä³îíó, íîâèé ñïîð-
òèâíèé êîìïëåêñ çãîäîì âêëþ-
÷àòèìå êðèò³ òà â³äêðèò³ òåí³ñí³
êîðòè ³ ëüîäîâó êîâçàíêó. “Ìè
ïëàíóºìî çàïðîâàäèòè áåçïëàòí³
çàíÿòòÿ ç òåí³ñó, õîêåþ, ô³ãóðíî-
ãî êàòàííÿ,— ðîçïîâ³äàº çàñíî-
âíèê òà ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò ÔÊ
“Ä³íàç”, ãîëîâà Âèøãîðîäñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ßðîñëàâ Ìîñêàëåíêî.— Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ áóä³âíèöòâà öåé êîì-
ïëåêñ áóäå îäíèì ³ç íàéêðàùèõ
ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â îáëàñò³, äå
â³äáóâàòèìóòüñÿ çàõîäè ºâðîïåé-
ñüêîãî ð³âíÿ. Çîêðåìà ³ ï³äãîòîâ-
êà ñïîðòñìåí³â äî ªâðî-2012”.

Ïàí Ìîñêàëåíêî äîäàº, ùî,
êð³ì Ëþò³æà, ñó÷àñí³ ñòàä³îíè çà-
ïëàíîâàíî òàêîæ ó Äåìèäîâ³ òà

Ñòàðèõ Ïåòð³âöÿõ. Â³äêðèòòÿ ïëà-
íóºòüñÿ íà òðàâåíü.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà êëóáó
Âàñèëÿ Íàëèâàéêà, “Ä³íàç” íà-
ìàãàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ñâî¿ì âè-
õîâàíöÿì íå ëèøå êîðèñíå äî-
çâ³ëëÿ, à é ïåðñïåêòèâó ðîçâèòêó
ôóòáîëüíèõ òàëàíò³â, çäîðîâó
êîíêóðåíö³þ ñòîëè÷íèì “äèíà-
ì³âöÿì”. “Ó íàñ ÷îòèðíàäöÿòü
äèòÿ÷èõ òà äâ³ äîðîñëèõ êîìàí-
äè, ÿê³ çàõèùàþòü êëóá ó ïåðøî-
ñòÿõ Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³,— êàæå â³í.— Ìè âæå áóëè ïå-
ðåìîæöÿìè Êóáêà Êè¿âùèíè ç
ôóòáîëó, à çàâäàííÿ íà öåé ñå-
çîí — ïåðåìîãòè ó ÷åìï³îíàò³ îá-
ëàñò³”

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

З читачами др о о номера “Метро.Афіша” спіл валася співач а Лама

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, оле ціон вання, вироби де оративно-при лад-

но о мистецтва, фото раф вання, живопис, вишивання, спорт, подорожі, вирощ вання вітів.
Щочетвер а в азеті вміщ ватим ть найці авіші розповіді й фото. Автор отримає приз — вит и до і-

нотеатр . Матеріали до др відбиратиме он рсна омісія з ідно з “Положенням про он рс”.
Матеріали на он рс надсилайте на адрес реда ції: 01034, Київ-34, Володимирсь а, 51-б або

на Е-mail: vypusk@kmh.kiev.ua. Обов’яз ово в ажіть прізвище, ім’я, адрес 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.

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

Головне правління містоб д вання, архіте т ри та дизайн
місь о о середовища Київсь ої місь ої державної адміністрації та
Ком нальна ор анізація “Центр містоб д вання та архіте т ри”

повідомляють про проведення ромадсь о о об оворення
прое т Концепції страте ічно о розвит м. Києва — першої стадії Генерально о

план розвит м. Києва та йо о примісь ої зони на період до 2025 ро .

Об оворення відб деться 25 травня 2010 ро о 15.00 в олонній залі Київсь ої
місь ої державної адміністрації, в л. Хрещати , 36, 2-й поверх.

До часті об оворенні запрош ються представни и районних адміністрацій, деп тати
Київради, ромадсь і ор анізації, представни и міністерств, профільних омісій при Київраді,
правлінь КМДА та ияни.

Письмові заяв и від ромадсь их ор анізацій та иян на часть об оворенні приймаються
до 24 травня 2010 р. за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 32, КО “Центр містоб д вання
та архіте т ри”.

Реєстрація часни ів проводитиметься на місці. Особи, я і б д ть попередньо занесені до
спис ів, повинні при собі мати до менти, що посвідч ють особ .

Ознайомитись з матеріалами прое т Концепції страте ічно о розвит м. Києва можна з
25 вітня по 25 травня 2010 р. на сайті www.grad.gov.ua та відвідавши вистав ові е спозиції,
що б д ть розміщені:
- фойє архіте т рно о орп с Київсь о о національно о ніверситет б дівництва та

архіте т ри (пр. Повітрофлотсь ий, 31). Час роботи вистав и з 9.00 до 19.00 щодня ( рім
неділі);

- фойє Головно о правління містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о середовища,
в л. Хрещати , 32, 2-й поверх. Час роботи вистав и в приймальні дні; вівторо з 14.00 до
18.00, п’ятниця — з 10.00 до 13.00;

- вистав овом залі Архіте т рно о л б , в л. Б. Грінчен а, 7, Б дино архіте тора, цо ольний
поверх. Час роботи вистав и з 10.00 до 19.00 щодня ( рім неділі).

Пропозиції, за важення та ре омендації щодо Концепції страте ічно о розвит м. Києва
надсилати на сайт www.grad.gov.ua або письмовом ви ляді до КО “Центр містоб д вання та
архіте т ри”, 01001 Київ, в л. Хрещати , 32.

Інформація Фонд приватизації ом нально о
майна Голосіївсь о о р-н м. Києва

Приватизовані шляхом ви п .

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 30в (літ. В). Приватизовано
юридичною особою за цін 278 880,00 ривень в т.ч. ПДВ 46 480,00 ривень.

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 136 (літ. А).
Приватизовано юридичною особою за цін 447 759,60 ривень в т.ч. ПДВ 74 626,60 ривень.

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. А. Б бнова, 10 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за цін 222 660.00 ривень в т.ч. ПДВ 37 110,00 ривень.

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ в л Червоноармійсь а., 132 (літ. А).
Приватизовано фізичною особою за цін 88 765,20 ривень в т.ч. ПДВ 14 794,20 ривень.

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Горь о о, 38 (літ. В). Приватизовано
юридичною особою за цін 198 240,00 ривень в т.ч. ПДВ 33 040,00 ривень.

ДО УВАГИ ЗАТ “ABM ІНВЕСТ”
На ви онанні відділі державної ви онавчої сл жби Солом’янсь о о район РУЮ

м. Києві знаходиться ви онавчий до мент № 11/526, виданий 04.03.2010 ро
Господарсь им с дом м. Києва, про виселення ЗАТ “АВМ Інвест” з приміщення за адресою:
м. Київ, в л. Солом’янсь а, 33, за альною площею 346,2 в. м, орендовано о за до овором
від 05.05.2006 ро № 05/02-06.

Рішення в добровільний термін не ви онано, том рішення б де ви онано в прим совом
поряд 27.04.2010 ро о 10.00 в прис тності понятих за сприяння ор анів вн трішніх
справ з обов’яз овим описом майна, з по ладенням понесених витрат на боржни а.

Відділ державної ви онавчої сл жби Солом’янсь о о РУЮ місті Києві

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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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 660
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Ôðàó 
“×îðíà ñìåðòü”
ªâäîê³þ Çàâàë³é áîÿëèñü óñ³ ã³òëåð³âö³

ªâäîê³ÿ Çàâàë³é íàðî-
äèëàñÿ 1924 ðîêó â ñåë³
Íîâîáóõ Ìèêîëà¿âñüêî¿
îáëàñò³. “Ïîòðàïèëà íà
â³éíó ùå é ø³ñòíàäöÿ-
òè íå áóëî,— ðîçïîâ³-
äàº æ³íêà.— Áàáóñÿ ïå-
ðåäáà÷èëà, ùî êðîâ’þ
ñïëèâàòèìó ÷îòèðè ðà-
çè, àëå ïîâåðíóñÿ æè-
âîþ, òàê ³ ñòàëîñÿ — ÷î-
òèðè ïîðàíåííÿ ³ äâ³
êîíòóç³¿, ñàìå ç òàêèìè
“òðîôåÿìè” ÿ ïîâåðíó-
ëàñÿ ç â³éíè”.

Íà ôëîò ä³â÷èíà ïî-
òðàïèëà âèïàäêîâî.
Ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ ¿¿
ñïðèéíÿëè çà õëîïöÿ.
Êîðîòêà ñòðèæêà, ôîð-
ìà ïðèõîâóâàëà ô³ãóðó.
“Í³õòî í³ ïðî ùî íå
çäîãàäàâñÿ,— ïðèãàäóº
ïàí³ Çàâàë³é,— ìåíå îä-
ðàçó æ âèçíàëè “ñâî¿ì
õëîïöåì ªâäîêèìîì”, à
êîëè ÿ óçÿëà â ïîëîí
í³ìåöüêîãî îô³öåðà, íà-
ïðàâèëè äî â³ää³ëåííÿ
ðîçâ³äêè. Íåçàáàðîì
ñòàëà êîìàíäèðîì”.

Ïîò³ì êåðóâàëà âçâî-
äîì äåñàíòíèê³â. Òîä³
ñîëäàòè âæå çíàëè, ùî
Çàâàë³é — æ³íêà.

“Ñïî÷àòêó, çâ³ñíî,
ãìèêàëè, áóâàëî, â ì³é
á³ê, àëå ÿ íà öå íå çâà-
æàëà. Õîò³ëîñÿ í³ñ ÷î-
ëîâ³êàì âòåðòè, ïîêàçà-
òè, ùî ìîæó âîþâàòè
íå ã³ðøå, ÿêùî íå êðà-
ùå çà íèõ. ² âîíè ïî÷à-

ëè ìåíå ïîâàæàòè”,—
ðîçïîâ³äàº ªâäîê³ÿ Çà-
âàë³é. ×åðåç çóõâàë³ âè-
ëàçêè òà îïåðàö³¿ í³ìö³
¿¿ áîÿëèñÿ. Íàçèâàëè
ôðàó “×îðíà ñìåðòü”
àáî “×îðíèé êîì³ñàð”.
Ïîñò³éíî ïîëþâàëè çà
íåþ.

Óñ³õ 55 ñâî¿õ àâòîìàò-
íèê³â æ³íêà-êîìàíäèð
ïàì’ÿòàº íà ³ì’ÿ. Äî
Ïåðåìîãè ä³éøëè ò³ëü-
êè ø³ñòíàäöÿòü ç íèõ,
ñüîãîäí³ ç³ ñïåöâçâîäó
83-¿ áðèãàäè ìîðñüêî¿
ï³õîòè çàëèøèëàñÿ âî-
íà îäíà.

Ñåâàñòîïîëü, Ñàïóí-
ãîðà, Áàëàêëàâà, Íîâî-
ðîñ³éñüê, Êåð÷åíñüê³
êàòàêîìáè...— ïî 8-9
àòàê âèòðèìóâàëè ïðî-
òÿãîì äîáè. “ß ï³ñëÿ
â³éíè ùå äîâãî íî÷àìè
“õîäèëà â àòàêó”. Êðè-
÷àëà òàê, ùî ñóñ³äè ëÿ-
êàëèñÿ. À áàáóñÿ ìîëè-
ëàñÿ ³ êàçàëà ìàì³: “Öå
íå÷èñòèé äóõ ç íå¿ âè-
õîäèòü!” Íàïåâíî, çà-
âäÿêè öèì ¿¿ ìîëèòâàì
æèâó äîñ³, õî÷à òðè÷³
áóëà ïîõîâàíà... “,— çà-
äóìëèâî ïðèãàäóº ïîë-
êîâíèê ó â³äñòàâö³.

Ïðîäîâæèòè â³éñüêî-
âó êàð’ºðó íà ôëîò³ ªâ-
äîê³¿ Çàâàë³é íå âäàëî-
ñÿ, õî÷à íàâ÷àòèñÿ ó
â³éñüêîâîìó ó÷èëèù³ ¿é
ïðîïîíóâàëè. Ïðîòå äà-
ëèñÿ âçíàêè ïîðàíåííÿ,

òîæ äîâåëîñÿ çàëèøèòè
ñëóæáó.

Íåçàáàðîì ìîëîäà
æ³íêà çóñòð³ëà ñâîº êî-
õàííÿ, âèõîâàëà ñèíà ³
äîíüêó. Ïðàöþâàëà äè-
ðåêòîðîì ñòîëè÷íîãî
ãàñòðîíîìó. Ïî â³éí³
îá’¿çäèëà áåçë³÷ ì³ñò,
â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, êî-
ðàáë³â ³ ï³äâîäíèõ ÷îâ-
í³â. Ðîçïîâ³äàëà ïðî
ñâ³é äåñàíòíèé âçâîä,
äàâàëà óðîêè äëÿ øêî-
ëÿð³â. Ïîíàä 30 ðîê³â
ªâäîê³ÿ Çàâàë³é ó ì³ñü-

ê³é ðàä³ âåòåðàí³â. Âåäå
àêòèâíó ðîáîòó ñåðåä
ìîëîä³ ÿê íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè, òàê ³ çà êîðäî-
íîì (Áîëãàð³ÿ, Óãîðùè-
íà, Ðîñ³ÿ).

“Äî ëþäñüêèõ âòðàò
çâèêíóòè íå ìîæíà,—
÷àñòî ïîâòîðþº æ³í-
êà,— àëå âèæèòè âñå-
òàêè ìîæíà. Ãîëîâíå —
íå âòðàòèòè ïàì’ÿòü ³ íå
çðàäèòè ¿¿. Àäæå íà í³é
òðèìàºòüñÿ ñâ³ò, ³ âàæ-
ëèâî, ùîá ëþäè öå ðî-
çóì³ëè”

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 20 êâ³òíÿ
ОВНИ, події під рідним дахом мають армічн мотивацію. Зосередь-

теся на домашніх т рботах. Віддайте належне бать ам, домашнім, роди-
чам, наведіть лад поб ті, де на опичилися не аразди. Не жалійте ні сил,
ні аманця, бо саме цей вантаж бор ів перед сім’єю та родом бло є ва-
ше ар’єрне сходження.

ТЕЛЬЦІ, я що вами ер ють емоції, спрям йте д м и-с а ни в р сло
он ретних справ. Тоді та і я ості я зваженість, пра нення до надійно-
сті зроблять добр посл . До ваших слів присл хатим ться інші, а ра-
зом ви здатні ори зр шити.

БЛИЗНЯТАпереповнені емоціями, я і не повинні перелитися через рай.
Збері айте висо ий рівень самовладання, адже пра тичних, осподар-
сь их, фінансових питаннях імп льсивність може призвести до збит ів.
Мисліть масштабно! Раціоналізм — ваш най ращий др , де примхливе
“хоч ” верховодить. Ува а, охочим сх дн ти: дотрим йтесь дієти.

РАКИ долають чер овий життєвий р бі он із ар’єрними змінами. Це
потреб є термінової вн трішньої реор анізації, ви орінення не ативних зви-
чо . Відродж йтеся, вос ресайте на новом рівні, де пан є мир і омпро-
міс інтересів. Не топчіть, а поважайте ділових омпаньйонів!

ЛЕВИ, ш айте обхідні шляхи до мети. Не пріть напролом. Усе обмір-
йте, обрах йте ожн деталь. Не б дьте цапом-відб вайлом! Переходь-

те на пра тичні рей и діяльності, де пан є справедливий бартерний за-
он взаєморозрах н : “заробив — отримав”.

ДІВИ, е оїстично верховодити в др жньом олі, натис аючи на мані-
п ляційні ноп и, ви майстер на всі сто. Одна для посилення особисто-
о вплив потрібно розвивати певні я ості, за я і вас любитим ть. Д май-
те, я завоювати симпатії людей!

ТЕРЕЗИ, проблеми виживання, он ренції, стат с , с бординації “ е-
рівни — підле лий” цьо о ро є армічним іспитом, я ий ви ре лярно
маєте спішно с ладати. Наразі пощастить засвоїти чер овий ар’єрний
ро і перейти на новий щабель посадово о досвід . Нама айтеся не р -
шити мости співпраці, я і дають дост п до фінансових рес рсів.

СКОРПІОНАМ випаде вдалий шанс для реанімації ділових стос н ів.
Ви здатні інт їтивно підібрати лючи до ч жої д ші. Не поспішаючи, роз-
мір ов йте, я вполювати двох зайців. С оре йте спільні дії ви ідном
для вас напрям .

СТРІЛЬЦІ, настав армічний час розплати з різноманітними бор ами
(матеріальними, інтеле т альними, енер етичними, професіональними
тощо). Зробіть ревізію сво о час . Втім, олищось заб ли, обставини са-
мі спон ають вас до ви онання цієї місії. Найліпше вдасться владнати
онфлі т олі старої вардії та оле по роботі.

КОЗОРОГИ, мерщій с леюйте розбитий лечи . Приємне спіл вання
за чаш ою ави зніме давню нервов напр з недр ами. А я що вас
хвилює д м а п блі и, не соромтеся на адати про свою ідність, талан-
ти, про мин лі засл и, спіхи, дося нення. Ваш с ромність нині оцінять.
Тож від рито заявляйте про себе.

ВОДОЛІЇ, пірн вши повся денність, старанно працюйте для бла о-
пол ччя родини. З адайте про обіцян и, я і заб ли. Ч жі прохання варто
неодмінно ви онати (адже вони є армічним ярмом). Тоді від риється др -
е дихання.

РИБИ, розправляйте романтичні рила. Ле ий флірт стане о расою
вашо о б ття, наповнить трепетом і потішить д ш . Можливо, об’є том
пристрасті стане з стрічний чи давній знайомий. То невипад ово, а є
приписом долі.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïà-

äè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+10…+13°Ñ, âíî÷³ +6…+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà
Îäåùèí³ +10...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +12…+14°Ñ, âíî÷³
+10…+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10…+15°Ñ, âíî÷³
+6…+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+11°Ñ, âíî÷³ +8…+10°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì — Äåíü Àêóë³íè. ßêùî íà Àêóë³íó äîù

— ÿðîâ³ ïîãàí³, à êàëèíà ãàðíà. Ñîíöå ñèëüíå ïðè çàõîä³ ñÿº —
äî âåëèêîãî â³òðó. Òüìÿí³ ³ ð³äê³ñí³ ïðîìåí³ ñîíöÿ ïðè çàõîä³ àáî
ñõîä³ — äî äîùó. Ñâ³òëà õìàðà ïåðåä ñõîäîì ñîíöÿ — äî ãàðíî¿
ïîãîäè.

²ìåíèííèêè: 
Þð³é, Äàíèëî, Àêóë³íà, Àãíºøêà, ×åñëàâ, Ðóôií, Í³ë
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5 7

9 1 4
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3 9 8 5 4 1

7 4 9 3

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.

3 2 5 8 6 4 1 9 7

8 4 6 9 7 1 3 2 5

7 1 9 3 5 2 6 8 4

1 8 2 4 9 3 7 5 6

5 7 3 1 8 6 2 4 9

9 6 4 7 2 5 8 1 3

6 3 8 5 1 9 4 7 2

2 5 7 6 4 8 9 3 1

4 9 1 2 3 7 5 6 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 16 êâ³òíÿ

За війн иян а Євдо ія Завалій дістала чотири поранення
та дві онт зії, одна вижила та поверн лася ероєм

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Киян а Євдо ія Завалій — жін а-ле енда.
Вона єдина представниця слаб ої статі,
я а в ро и Др ої світової війни очолю-
вала взвод морсь их піхотинців. Через
безстрашність і з хвалість операцій на
передовій, я і проводила ця жін а, німці
називали її "Чорною смертю".


