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Ми ола ГРИЦИК:

“КИЇВ МАЄ АВТОРИТЕТ
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТУРИЗМІ”

Äî ³ ï³ñëÿ ðåìîíòó
Ñïåö³àëüíà ñëóæáà â³äñòåæóâàòèìå ñòàí ñòîëè÷íèõ àâòîøëÿõ³â

Ó ñòîëèö³ ñòâîðÿòü ñïåö³àëüíó
ñëóæáó, ùî ïðèñêîðèòü ïðèâåäåí-
íÿ äîð³ã äî íîðìàëüíîãî ñòàíó.
Âîíà ñòåæèòèìå çà ÿê³ñòþ àñôàëü-
òó òà ðîçì³òîê, à ïðî ïîøêîäæåí-
íÿ ïîâ³äîìëÿòèìå ó â³äïîâ³äí³
ñëóæáè. Ðåìîíòíèêè ïîâèíí³ áó-
äóòü òåðì³íîâî ë³êâ³äîâóâàòè âñ³
íåäîë³êè. Ñëóæáà ôîòîãðàôóâàòè-
ìå ïîøêîäæåí³ ì³ñöÿ äî ³ ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó. Òîæ òåïåð
ì³ñüêà âëàäà ìàòèìå ö³ë³ñíó êàð-
òèíó, â ÿêîìó ñòàí³ øëÿõè ³ ÿê
ïðàöþþòü äîðîæíèêè. Ïðî ìîí³-

òîðèíã äîð³ã ó ì³ñò³ íîâà ñëóæáà
çâ³òóâàòèìå ùîòèæíÿ.

“Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ïðèáëèçíî
85 â³äñîòê³â êè¿âñüêèõ âóëèöü ïî-
òðåáóþòü êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó.
Òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ÷åðåç òå,
ùî îñòàíí³õ 30 ðîê³â íà ðåìîíò
äîð³ã ìàéæå íå âèä³ëÿëè êîøòè.
Ëèøå òðè ðîêè ÿê ìè âèêîíóºìî
ùîð³÷íèé íîðìàòèâ òà ðåìîíòó-
ºìî äîðîæíº ïîêðèòòÿ ó ïîòð³áíî-
ìó îáñÿç³, ïðîòå öüîãî çàìàëî. Ñà-
ìå òîìó ìè âèð³øèëè ñòâîðèòè
ñïåö³àëüíó íåçàëåæíó ñëóæáó, ÿêà

ùîäåííî ñòåæèòèìå çà ñòàíîì äî-
ð³ã ó ì³ñò³ òà ïåðåá³ãîì ðîá³ò ³ç ¿õ
ðåìîíòó. Çàâäÿêè öüîìó, ìè çìî-
æåìî ïîáà÷èòè îá’ºêòèâíó êàðòè-
íó ñòàíó äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ òà
ïðèøâèäøèìî â³äíîâëåííÿ äîð³ã,
ùîá ºâðîïåéñüêà ñòîëèöÿ ìàëà äî-
ðîãè ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ”, — ñêà-
çàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ. Âëàñíå â³í ³ äàâ äîðó-
÷åííÿ ñòâîðèòè òàêèé äîðîæí³é
“ôîòîïàòðóëü”.

Ó “Êè¿âàâòîäîð³” ïîêè ùî íå
çíàþòü, ÷è áóäå íîâà ñëóæáà åôåê-

òèâíîþ. “Ïîêè ùî ìè ùå íå ïðà-
öþâàëè ç íîâîþ ñëóæáîþ, òîìó
êîìåíòóâàòè í³÷îãî íå ìîæó. À îò
ç call-öåíòðîì ñï³âïðàöþºìî ò³ñ-
íî. Îïåðàòèâíî ðåàãóºìî íà çâåð-
íåííÿ êèÿí íà òåëåôîííó ãàðÿ÷ó
ë³í³þ ùîäî ÿì íà àâòîøëÿõàõ. ßê-
ùî ÿìè íà äîðîãàõ ñòâîðþþòü àâà-
ð³éíî íåáåçïå÷í³ ñèòóàö³¿, ðåìîí-
òóºìî ïîçà÷åðãîâî àáî ïðîòÿãîì
2-3 äí³â”, — ðîçïîâ³â ãåíäèðåê-
òîð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ Ãåîð-
ã³é Ãë³íñüêèé.

Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ñòà-
íîì íà ïîíåä³ëîê áóëî çàëàòàíî
ÿìè íà àâòîøëÿõàõ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 157 òèñ. êâ. ì. Â³äïîâ³äíî äî
ãðàô³ê³â, äîðîãè çàãàëüíîì³ñüêîãî
çíà÷åííÿ âæå ìàéæå çàê³í÷èëè ðå-
ìîíòóâàòè. Øëÿõè ðàéîííîãî ð³â-
íÿ ëàãîäèòèìóòü äî 9 òðàâíÿ. Àáè
âñòèãíóòè çðîáèòè âñå çàïëàíîâà-
íå, êîìàíäà ç 970 àâòîäîð³âö³â
ïðàöþº ö³ëîäîáîâî.

ßê³ñòü äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ³

ñïðàâä³ òðîõè ïîë³ïøèëàñÿ. ßê ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó” Ñëóæáà äî-
ïîìîãè ìåðà “15-51”, ç ïî÷àòêó
êâ³òíÿ íàä³éøëî 805 çâåðíåíü ùî-
äî àñôàëüòóâàííÿ òà ðåìîíòó ïî-
êðèòòÿ. Ç íèõ áåçïîñåðåäíüî äîð³ã
ñòîñóºòüñÿ 134 çâåðíåííÿ, 599 —
ïîøêîäæåííÿ ïîêðèòòÿ íà ïðèáó-
äèíêîâ³é òåðèòîð³¿. Íàãàäàºìî, íà
îäí³é ³ç êîëåã³é ìåð äîðó÷èâ Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà ñôîðìóâàòè ïîàäðåñ-
íèé ïåðåë³ê ïðèäâîðîâèõ òåðèòî-
ð³é, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó ïî-
êðèòòÿ. Íà ëàòàííÿ ä³ðîê ó äâîðàõ
òà á³ëÿ íèõ ïëàíóâàëè âèøóêàòè
á³ëüø í³æ 50 ìëí ãðí. Call-öåíòð
òàêîæ ïîâ³äîìëÿº, ùî ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ íàä³éøëî 31 ïðîõàííÿ ïðî
ðåìîíò ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê, 33 —
ïðî àñôàëüòóâàííÿ äîð³ã, íå ïå-
ðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì çàáóäîâè.
Ùå âîñüìåðî êèÿí çâåðíóëèñÿ,
ùîá â³äðåìîíòóâàëè ïîêðèòòÿ íà
çóïèíêàõ òðàíñïîðòó
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Завдя и новій сл жбі, доро и столиці ремонт ватим ть швидше та я існіше
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Три останніх ро и Києві повністю ви он ють нормативи з ремонт дорі . Проте
рез льтатів майже непомітно, бо 30 ро ів до цьо о рошей на доро и виділяли ма-
ло. Нині 85% шляхів потреб ють апітально о ремонт . Аби пош одження дорож-
ньо о по риття лі відов вали оперативно, столиці створюють спеціальний підроз-
діл. Він моніторитиме стан дорі , повідомлятиме ремонтни ам, а про ефе тивність
їх роботи звіт ватиме в КМДА.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Äî Äíÿ Ïåðåìîãè âåòåðàíè
îòðèìàþòü 8,9 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
âèä³ëèëà 8,935 ìëí ãðí íà âèïëàòó îäíîðà-
çîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè âåòåðàíàì, ³í-
âàë³äàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè é æåðò-
âàì íàöèñòñüêèõ ðåïðåñ³é ç íàãîäè 65-ð³÷-
÷ÿ Äíÿ Ïåðåìîãè 9 Òðàâíÿ. Ïðî öå éäåòü-
ñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçïîðÿäæåíí³. Îòæå,
îñîáè, êîòð³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä
Áàòüê³âùèíîþ, îäåðæàòü ïî 1,5 òèñ. ãðè-
âåíü äîïîìîãè, âäîâè ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó — ïî 200 ãðèâåíü, ³íâàë³äè â³éíè 
1-î¿ ãðóïè — ïî 100 ãðèâåíü. ²íâàë³äè â³é-
íè 2-î¿ ãðóïè îäåðæàòü ïî 90 ãðèâåíü äî-
ïîìîãè, ³íâàë³äè 3-î¿ ãðóïè — ïî 85 ãðè-
âåíü. ×ëåíè ðîäèí çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, ³íâàë³ä³â â³éíè, ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é ³ æåðòâ íàöèñòñüêèõ ðåïðåñ³é îòðèìà-
þòü ïî 75 ãðèâåíü

Ó ñòîëèö³ çàìàéîð³ëà
Ãåîðã³¿âñüêà ñòð³÷êà

Êèÿíè àêòèâíî äîëó÷èëèñÿ äî ì³æíàðîä-
íî¿ àêö³¿ "Ãåîðã³¿âñüêà ñòð³÷êà", ÿêà ñòàðòó-
âàëà â ñóáîòó á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â.
Öüîãî ðîêó âîíà ïðîõîäèòü ó 30 êðà¿íàõ.
"Ïðèºäíàòèñÿ äî òàêî¿ àêö³¿ º íàøèì áîð-
ãîì ïåðåä ïîêîë³ííÿì âåòåðàí³â. Ó öüîìó
ðîö³ ìè â³äçíà÷àºìî ñëàâåòíó äàòó — 65-
ð³÷÷ÿ ç Äíÿ Ïåðåìîãè — äíÿ, êîëè êîæåí
ðîçóì³º, ÿêèé ãåðî¿÷íèé ïîäâèã äëÿ íàñ
çä³éñíèëè ó÷àñíèêè òèõ æàõëèâèõ ïîä³é. ß
â³ä ùèðîãî ñåðöÿ õî÷ó ïîáàæàòè âñ³ì âåòå-
ðàíàì, õòî ï³çíàâ ãîí³ííÿ ñòðàøíî¿ â³éíè,
õòî çàâäÿêè íåéìîâ³ðíèì çóñèëëÿì âîë³ âè-
æèâ ³ç â³ðîþ â òå, ùî Ïåðåìîãà íåâ³äâîðîò-
íà, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ³ òà â³ðè â ñâ³ò-
ëèé çàâòðàøí³é äåíü",— ñêàçàëà âèêîíóâà÷
îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà
Øëàïàê. Íàãàäàºìî, ùî êîëüîðè Ãåîðã³¿â-
ñüêî¿ ñòð³÷êè êîðè÷íåâèé òà ïîìàðàí÷å-
âèé — ñèìâîëè äèìó òà âîãíþ. Ðàçîì ³ç îð-
äåíîì öå áóëà îñîáëèâà íàãîðîäà äëÿ âî¿í³â.
¯¿ ïðèñâîþâàëè çà õîðîáð³ñòü òà ìóæí³ñòü íà
ïîë³ áîþ

Êèÿíè ï³äòðèìàëè
áóä³âíèöòâî Ïîñîëüñòâà
Êàçàõñòàíó

Ó ìèíóëèé ÷åòâåð, 22 êâ³òíÿ, â³äáóëîñÿ
ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ç³ ñïîðóäæåííÿ àäì³íáóä³âë³ ç
ïðèì³ùåííÿì ðåçèäåíö³¿ ïîñëà òà òîðãîâî-
åêîíîì³÷íî¿ ì³ñ³¿ Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí. Áó-
ä³âëþ ïëàíóþòü çâåñòè íà âóëèö³ Ìåëüíè-
êîâà, 51. Îáãîâîðåííÿ áóëî ñêëèêàíå Ãå-
íåðàëüíîþ äèðåêö³ºþ ç îáñëóãîâóâàííÿ
³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ. Ïðèñóòí³ìè áó-
ëè òàêîæ Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí â Óêðà¿í³
Àìàíãåëüäè Æóìàáàºâ, ïðåäñòàâíèêè Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ òà ³íâåñòîðè. Ãðîìàäó ì³ê-
ðîðàéîíó ïðåäñòàâëÿëî 47 îñ³á. Âëàñíå âî-
íè ³ ïîïðîñèëè ïðî ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñò-
ðîþ ñóñ³äí³õ ³ç áóä³âíèöòâîì áóäèíê³â òà
ñòàíó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. ¯õí³ ïðîïîçèö³¿
ïîîá³öÿëè âðàõóâàòè. Òîæ ó÷àñíèêè ñëó-
õàíü ïðîåêò ñïîðóäæåííÿ ñõâàëèëè îäíî-
ãîëîñíî

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ãîëîñ³¿âö³ ïîçìàãàþòüñÿ 
â àåðîá³ö³

Ñüîãîäí³ î 16 ãîäèí³ â ïðèì³ùåíí³ ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é (ïðîñïåêò Íà-
óêè, 29-à) çà ï³äòðèìêè Óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ðàéîíó ç³ ñïîðòèâíî¿
àåðîá³êè. Ó òóðí³ð³ â³çüìóòü ó÷àñòü ïîíàä
äâàäöÿòü êîìàíä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ³ òàíöþâàëüíèõ êîëåêòèâ³â Êèºâà. Â³ä-
êðèòèé ÷åìï³îíàò Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
Êèºâà ç³ ñïîðòèâíî¿ àåðîá³êè ÷è íå ºäèí³
çìàãàííÿ, ùî ïðîõîäÿòü ó ñòîëèö³ ç öüîãî
âèäó ñïîðòó

Êèÿíè ¿çäèòèìóòü 
ïî-ºâðîïåéñüêè
Äî ªâðî-2012 ó ñòîëèö³ çàêóïëÿòü 860 íîâèõ àâòîáóñ³â 
³ òðîëåéáóñ³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

П'ятсот с часних тро-
лейб сів і автоб сів поч-
н ть перевозити иян
же за два ро и. Та ий
прое т рішення хвали-
ла вчора омісія Київра-
ди з питань транспорт
та зв'яз . Вели час-
тин ново о транспорт
місто отримає вже цьо-
о ро . Зовні він не
відрізнятиметься від то-
о, я ий рс є сьо о-
дні, та технічно оснаще-
ний раще. Крім то о,
до проведення фіналь-
ної частини чемпіонат з
ф тбол Євро-2012 три-
ста шістдесят одиниць
транспорт за плять за
онтра том із Європей-
сь им бан ом ре он-
стр ції та розвит .

Çà äâà ðîêè Êèºâîì êóðñóâà-
òèìóòü ï'ÿòñîò íîâèõ ñó÷àñíèõ
àâòîáóñ³â ³ òðîëåéáóñ³â. Òàêèé
ïðîåêò ð³øåííÿ óõâàëèëà â÷î-
ðà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó. "ª äîðó-
÷åííÿ ìåðà íà ï³äñòàâ³ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êàáì³íó, ùîá äî
ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó ªâðî-
2012 ì³ñòî çàêóïèëî íà óìîâàõ
ë³çèíãó ïàðò³þ ñó÷àñíèõ àâòî-
áóñ³â ³ òðîëåéáóñ³â âåëèêî¿ ì³ñò-
êîñò³",— ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëü-

íèé äèðåêòîð ÊÏ "Êè¿âïàñ-
òðàíñ" Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé.

Çã³äíî ç äîãîâîðîì, âèðîá-
íèöòâîì äâîõñîò òðîëåéáóñ³â
³ òðüîõñîò àâòîáóñ³â äëÿ ñòî-
ëèö³ çàéìåòüñÿ â³ò÷èçíÿíà
êîìïàí³ÿ. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
áóäå ïðîâåäåíî òåíäåð. Çà
ñëîâàìè ïàíà Ëàìáóöüêîãî,
ãðàô³êè ïîñòàâêè ñêëàäàòè-
ìóòü çàâîäè-âèðîáíèêè. Îä-
íàê âåëèêó ÷àñòèíó çàïëàíî-
âàíî¿ ê³ëüêîñò³ íîâèõ îäèíèöü
òðàíñïîðòó ì³ñòî îòðèìàº âæå
öüîãî ðîêó. Âîíè áóäóòü äâî-
ñåêö³éíèìè, çàâäîâæêè á³ëüø
í³æ 18 ìåòð³â ³ òåõí³÷íî ÿê³ñ-
í³ø³.

"Òåõí³÷í³ âèìîãè äî íîâîãî
ðóõîìîãî ñêëàäó çíà÷íî ïåðå-
âèùóþòü ò³, ÿê³ ìàº ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò, ÿêèì ìè êî-

ðèñòóºìîñÿ íèí³",— ñêàçàâ
ïàí Ëàìáóöüêèé.

Çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü îäè-
íèöü íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó â ñòîëèö³ ïëàíó-
þòü ùå é çà ðàõóíîê êîíòðàê-
òó ç ªâðîïåéñüêèì áàíêîì ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó
(ªÁÐÐ). Òàêèì ÷èíîì äî ìî-
ìåíòó ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012
â ñòîëèö³ êóðñóâàòèìóòü 860
íîâèõ ñó÷àñíèõ àâòîáóñ³â ³
òðîëåéáóñ³â. "Ñüîãîäí³ º çà-
ñòàð³ëèì ìîðàëüíî ³ ô³çè÷íî
ðóõîìèé ñêëàä àâòîáóñ³â ³ òðî-
ëåéáóñ³â. Àëå òàê³ ïîïîâíåí-
íÿ ðàäèêàëüíî çì³íÿòü ñèòó-
àö³þ ç ïåðåâåçåííÿì íà êðà-
ùå",— íàãîëîñèâ ÷èíîâíèê.

Îäíàê íà ïîïîâíåíí³ àâòî-
áóñàìè ³ òðîëåéáóñàìè äåïó-
òàòè âèð³øèëè íå çóïèíÿòèñÿ.

Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ì³ñòîì ¿ç-
äèòèìå çíà÷íî á³ëüøå òðàíñ-
ïîðòó, äåïóòàòè â³çüìóòüñÿ çà
ìîäåðí³çàö³þ ñèñòåìè ðóõó íà-
çåìíîãî òðàíñïîðòó â ñòîëèö³.

"Ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè
ìàðøðóòíó ñ³òêó â ì³ñò³ â ö³-
ëîìó ³ ðîçðîáèòè íîâó êîí-
öåïö³þ ðîáîòè íàçåìíîãî
òðàíñïîðòó â Êèºâ³ ç óðàõó-
âàííÿì îáñëóãîâóâàííÿ ìàð-
øðóò³â ÿê çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ, òàê ³ â ðåæèì³ ìàð-
øðóòíîãî òàêñ³",— çàçíà÷èâ
ãîëîâà êîì³ñ³¿ Äìèòðî Îë³é-
íèê. Òàê, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó
ìàº ðîçðîáèòè êîíöåïòóàëüí³
ð³øåííÿ ùîäî ñèñòåìè ðóõó ³
ìàðøðóò³â íàçåìíîãî òðàíñ-
ïîðòó â çâ'ÿçêó ç óõâàëåííÿì
íîâèõ ð³øåíü

Ñâîãî ÷àñó æèòåë³ ñòîëèö³ ñïëà÷óâàëè
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, îêð³ì
åëåêòðîåíåðã³¿, íà ºäèíîìó áëàíêó ÊÏ
"Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð" (Ã²ÎÖ). Ó 2005 ðîö³ êåð³âíèö-
òâî "Êè¿âåíåðãî" çâåðíóëîñÿ äî ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè ç ïðîõàííÿì âíåñòè â êâèòàí-
ö³þ áëîê ðîçðàõóíê³â ³ çà åëåêòðîåíåðã³þ.
Êèÿíè îäðàçó â³ä÷óëè çíà÷íå ïîë³ïøåí-
íÿ, êîìôîðò. Àäæå âæå íå ïîòð³áíî áó-
ëî îêðåìî ïëàòèòè çà ïîñëóãè, äîâãî âè-
ñòîþþ÷è â ÷åðç³. Çðó÷íî áóëî é áàíê³â-
ñüêèì óñòàíîâàì. Äî òîãî æ âäàëîñÿ ïî-
çáóòèñÿ àáîíåíòñüêèõ êíèæîê, ÿê³ ñòâî-
ðþâàëè íåçðó÷íîñò³.

Äèðåêòîð ÊÏ Ã²ÎÖ Ñòàí³ñëàâ Êàïëó-
íåíêî â÷îðà ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó", ùî

êåð³âíèöòâî "Êè¿âåíåðãî" çíîâó âèð³øè-
ëî ðîçìåæóâàòè ðàõóíêè. "Öå ïîâåðíåí-
íÿ ùîíàéìåíøå íà ï'ÿòü ðîê³â òîìó. Ëþ-
äÿì çíîâó äîâåäåòüñÿ õîäèòè ç àáîíåíò-
ñüêèìè êíèæêàìè",— ïîÿñíèâ ÷èíîâíèê.

Ïàí Êàïëóíåíêî äîäàâ, ùî çàïîâíþ-
âàòèìóòü êâèòàíö³¿ êèÿíè â³ä ðóêè. Òîá-
òî âïèñóâàòèìóòü àäðåñó, 11-çíà÷íèé íî-
ìåð îñîáîâîãî ðàõóíêó, ñïîæèâàííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿, âêàçóâàòèìóòü ï³ëüãè. Öå ìî-
æå ñïðîâîêóâàòè ÷åðãè ï³ä ÷àñ ñïëàòè â
áàíêàõ.

"Ìè íàìàãàëèñÿ â³äòÿãòè öþ ïðîöåäó-
ðó, àëå "Êè¿âåíåðãî" âæå ïî÷àâ ðîçäàâà-
òè êèÿíàì íîâ³ àáîíêíèæêè,— ñêàçàâ ïàí
Êàïëóíåíêî.— Òîæ ó òðàâí³ ìåøêàíö³
ìàéæå 80 òèñÿ÷ êâàðòèð ñïëà÷óâàòèìóòü

çà êâ³òåíü çà íîâèìè ïðàâèëàìè". Â³í ïî-
ÿñíèâ, ùî òàêå íîâîââåäåííÿ íå º ³í³ö³-
àòèâîþ Ã²ÎÖ, à éäå â³ä "Êè¿âåíåðãî".

Âàæëèâî é òå, ùî áåç êîì³ñ³éíîãî çáî-
ðó îïëàòèòè ïîñëóãè òåïåð ìîæíà áóäå
ëèøå ó â³ää³ëåííÿõ òðüîõ óñòàíîâ: ÂÀÒ
"Îùàäáàíê", ÓÄÏÏÇ "Óêðïîøòà" òà ÇÀÒ
ÊÁ "Ïðèâàòáàíê". ²íø³ áðàòèìóòü ³ç êè-
ÿí äîäàòêîâ³ êîì³ñ³éí³.

"Ó ðàç³ ïîìèëêîâîãî çàïîâíåííÿ àáîí-
êíèæêè êîøòè íå íàä³éäóòü íà îñîáèñ-
òèé ðàõóíîê ìåøêàíö³â ³ ¿ì äîâåäåòüñÿ
ç'ÿñîâóâàòè ñòîñóíêè ñàìîñò³éíî â òîìó
â³ää³ëåíí³, äå âîíè çä³éñíþâàëè îïëàòó,—
çàçíà÷èâ ïàí Êàïëóíåíêî.— Ó Ã²ÎÖ òà-
ê³ íåïîðîçóì³ííÿ ç'ÿñîâóâàëèñÿ â çíà÷íî
ñïðîùåíîìó âèãëÿä³". Íà÷àëüíèê äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â Ã²ÎÖ Íà-
òàëÿ Ïðóäêà ïîâ³äîìèëà, ùî êîæíîãî ì³-
ñÿöÿ äî íèõ çâåðòàþòüñÿ ïî äîïîìîãó ïî-
íàä 300 êèÿí. Òîáòî ñò³ëüêè ìåøêàíö³â
ïðèïóñêàþòüñÿ ïîìèëîê ï³ä ÷àñ çàïîâ-
íåííÿ ³ â³äøóêóþòü â îá÷èñëþâàëüíîìó
öåíòð³ ïåðøîäæåðåëî äëÿ çä³éñíåííÿ ïî-
äàëüøîãî ðîçðàõóíêó çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè.

Ó "Êè¿âåíåðãî" ìîòèâóþòü ïîâåðíåííÿ
äî ñòàðî¿ ñèñòåìè ðîçðàõóíê³â íàñàìïå-
ðåä ïîçáàâëåííÿì òðàíçèòíîãî ðàõóíêó.
Òîáòî ãðîø³ íàäõîäèòèìóòü áåçïîñåðåä-
íüî â êîìïàí³þ

За два ро и на робот ияни їздитим ть найновішими омфортними автоб сами і тролейб сами

НН ОО ВВ ОО ВВ ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН НН ЯЯ

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

Ïëàò³æîê ñòàíå á³ëüøå
Ó ñòîëèö³ çì³íþºòüñÿ ñèñòåìà ðîçðàõóíê³â 
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

До інця нинішньо о ро ияни почн ть о ремо сплач вати за о-
м нальні посл и. Тобто в одній витанції — за тепло та водовідве-
дення і о ремо — за еле троенер ію. Цьо о побажали в "Київенер-
о". У омпанії хоч ть знов поверн тися до особистих абонентних
нижо , що дасть змо перерахов вати роші безпосередньо на
власний рах но . Водночас столичном ГІОЦ ствердж ють, що
через повернення до старої системи в иян вини н ть тр днощі під
час сплат, б д ть чер и. О рім цьо о, лише три бан івсь і станови
прийматим ть платежі без омісійних.
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Íàéá³ëüøå ñì³òòÿ 
á³ëÿ ÌÀÔ³â
Ì³ñòî ïåðåâ³ðèëî áëàãîóñòð³é 
ùå ÷îòèðüîõ ðàéîí³â

Äâîì³ñÿ÷íèê ³ç áëàãîóñòðîþ ó
ñòîëèö³ â ñàìîìó ðîçïàë³. Ðîáî-
òè ç íàâåäåííÿ ÷èñòîòè òðèâàòè-
ìóòü ùå ì³ñÿöü. Õî÷à äåÿê³ ðàéî-
íè òàê àêòèâíî ïîïðàöþâàëè, ùî
ïëàíè ðåàë³çóâàëè âæå ìàéæå
ïîâí³ñòþ. Îäíèì ³ç íàéêðàùèõ
êè¿âñüêèõ ðàéîí³â, ÿêèé ïðèáðà-
íî äîáðå, º Îáîëîíñüêèé. Éîãî,
à òàêîæ Äàðíèöüêèé ³ Øåâ÷åí-

ê³âñüêèé ïðî³íñïåêòóâàëè äíÿìè
ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè.

Òå, ùî êåð³âíèöòâî Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó íàéêðàùå ñïðàâ-
ëÿºòüñÿ ç ï³äòðèìàííÿì ÷èñòîòè
òà ïîðÿäêó, çàñâ³ä÷èëè ³ äàí³
ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó. Ç ïî÷àòêó
êâ³òíÿ ìåøêàíö³ öüîãî ðàéîíó
íàéìåíøå çâåðòàëèñÿ ç³ ñêàðãàìè
äî ñàll-öåíòðó çà òåëåôîíîì 15-

51. Ó òîé ÷àñ ÿê â³ä ìåøêàíö³â
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó çà öåé ïå-
ð³îä ñêàðã íàä³éøëî á³ëüøå, í³æ
ó ÷îòèðè ðàçè — 373.

Ñâîþ õîðîøó ðåïóòàö³þ î÷³ëü-
íèê ðàéîíó àðãóìåíòóº òèì, ùî
íå ÷åêàþòü íà â³çèò âèùîãî êå-
ð³âíèöòâà, àáè âçÿòèñÿ çà ì³òëè
òà ãðàáë³. Òóò ³ áåç êîíòðîëþ íà-
ìàãàþòüñÿ âèêîíóâàòè âñå, ùî çà-

ïëàíóâàëè â ðàìêàõ äâîì³ñÿ÷íè-
êà ³ç áëàãîóñòðîþ. Íà ðåìîíò äî-
ð³ã, ñàíî÷èñòêó ðàéîíó, çåëåí³ íà-
ñàäæåííÿ òóò óæå âèòðà÷åíî ìàé-
æå 19 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ó ïëà-
íàõ — îñâîºííÿ ùå îäèíàäöÿòè
ì³ëüéîí³â.

“Òà öèõ êîøò³â çàìàëî — ùî-
ðîêó â æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñ-
ïîäàðñòâî òà áëàãîóñòð³é ðàéîíó
ïîòð³áíî âêëàäàòè ïðèáëèçíî 90
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,— ðîçïîâ³äàº
çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Àðòåìåíêî.—
Ò³ëüêè äëÿ àñôàëüòóâàííÿ ì³æ-
êâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â òðåáà ùî-
ð³÷íî âèòðà÷àòè 8—10 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Ìèíóëîãî æ ðîêó íà öå
íå áóëî âèòðà÷åíî í³ êîï³éêè”.

Ïîïðè íåñòà÷ó ãðîøåé, Îáî-
ëîíü ïðîòÿãîì ï’ÿòè îñòàíí³õ ðî-
ê³â îòðèìóâàëà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ó
ì³ñüêîìó êîíêóðñ³ “Ðàéîí íàé-

êðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³äòðèì-
êè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó”. “Õî-
÷à ãðîøåé ³ íå âèñòà÷àº, òà ïðè-
âåñòè ðàéîí äî ëàäó âñå îäíî òðå-
áà”,— ïåðåêîíàíèé íà÷àëüíèê
â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì Îáîëîíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ Âàñèëü Êîñüì³é. Çà éîãî
ñëîâàìè, ñüîãîäí³ íà îêðåìèõ ïî-
çèö³ÿõ — ÷è òî âèñàäæåííÿ äåðåâ,
÷è â³äíîâëåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü — ïëàíè äâîì³ñÿ÷íèêà âè-
êîíàíî âæå íà 70—90 â³äñîòê³â.
Öå çàâäÿêè òîìó, êàæóòü â àäì³-
í³ñòðàö³¿, ùî äî ïðèáèðàííÿ
óñï³øíî àêòèâ³çóþòü íàÿâí³ òðó-
äîâ³ ðåñóðñè òà çàëó÷àþòü ãðî-
ìàäñüê³ñòü. Çà ñëîâàìè ïàíà
Êîñüì³ÿ, íà îñòàíí³é ñóáîòíèê
âèéøëè 14 òèñÿ÷ îáîëîíö³â.

Ðàçîì ³ç íàéêðàùèì ðàéîíîì
ñòîëèö³ ì³ñüêà âëàäà ïåðåâ³ðèëà,
ÿê ïðèáèðàþòü ðàéîíè ç ã³ðøîþ
ðåïóòàö³ºþ çà äàíèìè ì³ñüêîãî
ñall-öåíòðó. Çîêðåìà ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî äíÿìè ïîáóâàâ ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Ç ïåð-
øîãî êâ³òíÿ îáóðåí³ ñòàíîì ÷èñ-
òîòè â ðàéîí³ éîãî ìåøêàíö³ ïî-
ñêàðæèëèñÿ á³ëüø í³æ 300 ðàç³â çà
íîìåðîì òåëåôîíó 15-51. Íàé-
á³ëüøå ¿õ íå çàäîâîëüíÿº ïðèáè-
ðàííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.
Ïðîáëåìí³ â ðàéîí³ òàêîæ òåðè-
òîð³¿ á³ëÿ âèõîä³â ç³ ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó “Ëóê’ÿí³âñüêî¿” òà
“Íèâêè”. Òóò ÷åðåç âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ê³îñê³â º áàãàòî ïðîáëåì. ̄ õ-
í³ âëàñíèêè íå äóæå äáàþòü ïðî
÷èñòîòó á³ëÿ ñâî¿õ ÿòîê. À çíàéòè
ñï³ëüíó ìîâó ç íèìè — ï³ä ñèëó
íå êîæíîìó ðàéîííîìó ãîëîâ³.

Ó÷îðà æ ïðåäñòàâíèêè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ïîäàëèñÿ ³íñïåêòó-
âàòè ë³âèé áåðåã. Âîíè ïîáóâàëè
ó Äí³ïðîâñüêîìó òà Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîíàõ. Íàéïðîáëåìí³øèìè
òàì çàëèøàþòüñÿ çîíè á³ëÿ ñòàí-
ö³é ìåòðîïîë³òåíó, ðèíêè òà 
ÌÀÔè. Êåð³âíèöòâî ðàéîí³â òà-
êîæ ñêàðæèëîñÿ íà æèòåë³â ì³ñ-
òà, ÿê³ çàëèøàþòü ñì³òòÿ íà âæå
ïðèáðàíèõ çåëåíèõ çîíàõ, âëàø-
òîâóþ÷è ï³êí³êè ó âèõ³äí³. Íå-
çâàæàþ÷è íà ïðîáëåìè, äî òðàâ-
íåâèõ ñâÿò òåðèòîð³ÿ “áëèùàòè-
ìå”, ïîîá³öÿëè ÷èíîâíèêè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У місті — е ватор двомісячни а з бла о строю. Половина проведених робіт позад .
Дея і райони на "відмінно" справляються з наведенням чистоти, решта — пас ть
задніх. Тим часом місь а влада продовж є ре лярно перевіряти, я працює ерів-
ництво районів над прибиранням підзвітних їм територій. Цьо о раз проінспе т ва-
ли Оболонсь ий, Шевчен івсь ий, Дарниць ий та Дніпровсь ий райони.

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о запевнив, що до травневих свят столицю прибер ть ідеально

В Оболонсь ом районі за інч ють прибирати с хостій та поламане взим ілля

Влада Дарниць о о район розбирається, хто повинен лі відов вати
аварійні розриття на в лицях
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Ìèêîëà ÃÐÈÖÈÊ: “Êè¿â ìàº àâòîðèòåò
ó ºâðîïåéñüêîìó òóðèçì³”
Начальни Управління т ризм ,
отельно о осподарства та -
рортів Головно о правління о-
м нально о осподарства КМДА
розповів "Хрещати " про дося -
нення та проблеми в т ристично-
спортивній ал зі столиці.

— Ïåðåáóâàþ÷è â Êèºâ³, ãåíåðàëüíèé ô³-
íàíñîâèé ³íñïåêòîð òà êîîðäèíàòîð ³ç ïèòàíü
òóðèçìó ³ ªâðî-2012 Àëåí Áîäîí çàÿâèâ, ùî
Êè¿â ö³ëêîì ìîæå ñòàòè îäíèì ³ç ãîëîâíèõ òó-
ðèñòè÷íèõ öåíòð³â ñâ³òó. ×è ïîä³ëÿºòå éîãî
äóìêó, ³ ÿê íàðàç³ ðîçâèâàºòüñÿ öÿ ñôåðà ó
ñòîëèö³?

— Áåçóìîâíî, ïîä³ëÿþ. Íàøå ì³ñòî âæå
ñüîãîäí³ ìàº àâòîðèòåò ó ºâðîïåéñüêîìó òó-
ðèçì³. Òàê³ âèñíîâêè çðîáèëè ÷èñëåíí³ çà-
êîðäîíí³ ì³ñ³¿, ïåðåáóâàþ÷è â óêðà¿íñüê³é
ñòîëèö³. Ç êîæíèì äíåì òóðèçì íàáóâàº âà-
ãîì³øîãî çíà÷åííÿ ó ðîçáóäîâ³ åêîíîì³êè,
ï³äâèùóº êóëüòóðíèé ð³âåíü ñóñï³ëüñòâà òà
ÿê³ñòü æèòòÿ ëþäåé. Âàðòî çàçíà÷èòè: ùî-
ðîêó êè¿âñüê³ òóðèñòè÷í³ ô³ðìè îáñëóãîâó-
þòü ïðèáëèçíî òðåòèíó ³íîçåìíèõ òóðèñò³â,
ÿê³ ïðè¿æäæàþòü â Óêðà¿íó ³ç ìàéæå 130
êðà¿í ñâ³òó òà á³ëüøå ïîëîâèíè â³ò÷èçíÿíèõ
òóðèñò³â, êîòð³ ¿äóòü çà êîðäîí. ² ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â ïîêàçíèêè òóðèñòè÷íî¿ ãàëó-
ç³ ñòîëèö³ ñòàá³ëüíî çðîñòàþòü. Òàê, ó 2009
ðîö³ ïîñëóãàìè êè¿âñüêèõ òóðèñòè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ñêîðèñòàëîñÿ á³ëüøå ï³âòîðà ì³ëü-
éîíà îñ³á, ùî ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ï’ÿòü
ðîê³â òîìó. Öå ò³ëüêè ïî äàíîìó íàïðÿìêó.
À çàãàëîì çà ïåð³îä ä³¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ç
2004 ðîêó îáñÿã íàäàíèõ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã
ó ì³ñò³ çá³ëüøèâñÿ ó ø³ñòü ðàç³â.

— Õòî íàéäóæ÷å ïîëþáëÿº â³äâ³äóâàòè óêðà-
¿íñüêó ñòîëèöþ?

— Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ³íîçåìíèõ òóðèñ-
ò³â ïðèáóâàº ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, Ñïîëó-
÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, Í³ìå÷÷èíè, Òóðå÷-
÷èíè, Êèòàþ òà Ôðàíö³¿. Äî ñëîâà, íàéá³ëü-
øå çàêîðäîííèõ ãîñòåé ïðè¿æäæàº ñàìå ç
ìåòîþ â³äïî÷èòè, òðîõè ìåíøå — ó ñïðà-
âàõ.

— Õòî íèí³ ïðåäñòàâëÿº òóðèçì ó ñòîëèö³?
— Íèí³ â Êèºâ³ çíàõîäèòüñÿ òðåòèíà âñ³õ

òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè. Ó ì³ñò³
ïðàöþº 975 òóðîïåðàòîð³â ³ 935 òóðàãåíò³â.
Âîíè ïðîâîäÿòü ïîíàä ñîòíþ ð³çíîìàí³òíèõ
åêñêóðñ³é. ²ç íèõ äâàäöÿòü — ì³ñüêèõ àâòî-
áóñíèõ, äåâ’ÿòü — ì³ñüêèõ ï³øîõ³äíèõ, ï’ÿò-
äåñÿò ï’ÿòü — ìóçåéíèõ, äåâ’ÿòíàäöÿòü —
çàì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ³ äâ³ — òåïëîõ³äí³.

— ×è º êîíòðîëü ÿêîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ãîñòåé ó ñòîëèö³ òà óêðà¿íö³â, ÿê³ âè-
¿æäæàþòü çà êîðäîí?

— Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó, ãîòåëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà êóðîðò³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ ïîñò³é-
íî ìîí³òîðèòü ÿê³ñòü íàäàííÿ òóðèñòè÷íèõ
³ ãîòåëüíèõ ïîñëóã. Ìè ðåãóëÿðíî ïðîâîäè-
ìî ïåðåâ³ðêè òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñ-
òà ùîäî äîòðèìàííÿ íèìè ë³öåíç³éíèõ óìîâ

ïðîâàäæåííÿ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ðå-
òåëüíî ðîçãëÿäàºìî ñêàðãè ñïîæèâà÷³â. Òàê,
ïðîòÿãîì 2004—2009 ðîê³â, çà ïîäàííÿì
óïðàâë³ííÿ, ë³öåíç³¿ ïîçáàâèëè ìàéæå 400
òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ Êèºâà.

— Ó áóäü-ÿêîìó á³çíåñ³ çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðàº
ðåêëàìà. Òîé æå Àëåí Áîäîí íàãîëîøóâàâ,
ùî â ñòîëèö³ º ÷èì ïðèâàáèòè òóðèñò³â, ò³ëü-
êè òðåáà ïðî öå ãîëîñíî çàÿâèòè. Íàñê³ëüêè
àêòèâíî Êè¿â ïîïóëÿðèçóº ñåáå ÿê òóðèñòè÷-
íèé öåíòð ó ªâðîï³ òà ñâ³ò³?

— Ìè íàìàãàºìîñÿ ÿêîìîãà ÷àñò³øå áðà-
òè ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ñâ³òîâèõ âèñòàâ-
êàõ ç òóðèçìó. Çîêðåìà ç 2004 ðîêó Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïðåçåíòóâàëî ñòåíä “Êè¿â òó-
ðèñòè÷íèé” ó ñîðîêà ñåìè ì³æíàðîäíèõ ³
â³ò÷èçíÿíèõ âèñòàâêàõ. Ï³ä ÷àñ òàêèõ çàõî-
ä³â øèðîêî ïîêàçóºìî òóðèñòè÷í³ ìîæëèâî-
ñò³ ñòîëèö³ øëÿõîì ðîçïîâñþäæåííÿ âèñî-
êîÿê³ñíî¿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíî¿ ïðîäóê-
ö³¿. Òàê, çà âêàçàíèé ïåð³îä ìè ï³äãîòóâàëè
òà âèäàëè ïîíàä 300 òèñÿ÷ åêçåìïëÿð³â äðó-
êîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, 30 â³äñîòê³â — ³íîçåìíè-
ìè ìîâàìè. Çâ³ñíî, öå ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ
ïîòîê³â ³íîçåìíèõ òóðèñò³â.

— Ãîòåëüíå ãîñïîäàðñòâî º íåâ³ä’ºìíîþ
ñêëàäîâîþ ³íäóñòð³¿ òóðèçìó. ×è äîñòàòíüî
ðîçâèíåíà öÿ ãàëóçü ó ñòîëèö³?

— Ñêàæó, ùî ìèíóëîãî ðîêó â óìîâàõ ñâ³-
òîâî¿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ãîòåëü-
íà ãàëóçü çàçíàëà ñïàäó. Çìåíøèâñÿ ïîêàç-
íèê çàâàíòàæåíîñò³ íîìåð³â. Òàê, ó 2009 ðî-
êó â³í ñòàíîâèâ 31,5 â³äñîòêà, òîä³ ÿê ó 2008-
ìó — 43,4 â³äñîòêà. Äî òîãî æ êðèçà âïëè-
íóëà ³ íà øòàò ïðàö³âíèê³â. Òîìó ï³äïðèºì-
ñòâà ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà çìóøåí³ çíà-
õîäèòè øëÿõè ï³äâèùåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ çà
ðàõóíîê íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ïîñëóã. Çàãàëîì
æå ó ì³ñò³ ìèíóëîãî ðîêó ïðàöþâàëè ñòî
ï’ÿòäåñÿò ãîòåë³â. Îêð³ì íèõ, ó ñòîëèö³ ä³º
ø³ñòíàäöÿòü õîñòåë³â.

— Îêð³ì êóðàòîðñòâà ï³äïðèºìñòâ, ùî îá-
ñëóãîâóþòü îõî÷èõ ïîäîðîæóâàòè, óïðàâë³ííÿ
çàéìàºòüñÿ ùå é ïðîïàãàíäîþ çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ. Ðîçêàæ³òü ïðî ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷³ çàõîäè â ñòîëèö³.

— Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ä³òåé ³ ìîëîä³ äî
çì³ñòîâíîãî â³äïî÷èíêó Óïðàâë³ííÿ
ñï³ëüíî ç Ôåäåðàö³ºþ ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî òóðèçìó Êèºâà ïîñò³éíî ïðîâî-

äèòü ñïîðòèâíî-òóðèñòñüê³ âèäîâ³ çìàãàí-
íÿ. Çà îñòàíí³õ ê³ëüêà ðîê³â òàêèõ çàõî-
ä³â â³äáóëîñÿ á³ëüø í³æ 70. Íàéìàñøòàá-
í³ø³ ç íèõ — â³äêðèò³ âè¿çí³ çëüîòè òó-
ðèñò³â Êèºâà íà òåðèòîð³¿ Ìóçåþ-çàïî-
â³äíèêà “Áèòâà çà Êè¿â ó 1943 ðîö³”. Äî
ñëîâà, ìèíóëèìè âèõ³äíèìè â³äáóâñÿ òà-
êèé çë³ò øêîëÿð³â ðàéîí³â ñòîëèö³, ïðè-
ñâÿ÷åíèé 65-é ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëè-
ê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ íà ïðîñòîðàõ Ëþ-
ò³çüêîãî ïëàöäàðìó.

— À ÿê ùîäî ïðîáëåì? Ïåâíî, âîíè º ³ â
òóðèñòè÷í³é ãàëóç³ ì³ñòà?

— Çâ³ñíî. ² â ïåðøó ÷åðãó âîíè ñòîñóþòü-
ñÿ ô³íàíñóâàííÿ. Âñ³ çàïëàíîâàí³ çàõîäè ïî-
òðåáóþòü âèä³ëåííÿ êîøò³â. Íàïðèêëàä, òó-
ðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éí³ öåíòðè (Ò²Ö), ÿêèõ
ó ñòîëèö³ íèí³ âñòàíîâëåíî òðè. Ãðîø³ íà
íèõ âèä³ëÿòè ïîòð³áíî ïîñò³éíî. Àäæå ³í-
ôîðìàö³þ, ÿêó òàê³ öåíòðè ïîâèíí³ íàäàâà-
òè, òðåáà ðåãóëÿðíî ïîíîâëþâàòè, à äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áí³ ëþäè, ÿêèì òðåáà ïëàòèòè çàðî-
á³òíó ïëàòó. Òîìó òàê ÿê ãðîø³ íà öå íå âè-
ä³ëÿþòü, òî é ò³, ùî º, öåíòðè ïî÷èíàþòü
âèõîäèòè ç ëàäó. Òàêîæ Êè¿â ïîòðåáóº ñòâî-
ðåííÿ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ, ñòîÿíîê ³ çóïèíîê
åêñêóðñ³éíîãî òðàíñïîðòó á³ëÿ îá’ºêò³â ïî-
êàçó, ¿õ îáëàøòóâàííÿ â³äïîâ³äíèìè ³íôîð-
ìàö³éíèìè çíàêàìè. Êð³ì òîãî, º ïîòðåáà
âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî òó-
ðèçì” ó ÷àñòèí³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðó-
øåííÿ çàêîíîäàâñòâà â ãàëóç³ òóðèçìó, îñ-
ê³ëüêè çàêîíîì âîíà íå âèçíà÷åíà. Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ íåîäíîðàçîâî çâåðòàëîñÿ äî
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ãà-
ëóç³ òóðèçìó ç ïðîïîçèö³ºþ âèð³øåííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ.

— ßê âè áà÷èòå ðîçâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâèõ
ïðîáëåì ó ãàëóç³ òóðèçìó?

— Òðåáà “âèòÿãóâàòè” ïåâíèé â³äñîòîê ³ç
áþäæåòó íà ðîçâèòîê òóðèçìó. Òîáòî ÿêùî
ïðàâèëüíî ñôîðìóëþâàòè ðîáîòó òóðèçìó, òî
öå ïðèáëèçíî òàê: ùî çàðîáèëè ï³äïðèºì-
ñòâà ïðîòÿãîì ðîêó, â³ä òîãî ³ ìàòèìóòü ïåâ-
íó ÷àñòêó, íàïðèêëàä, äâàäöÿòü â³äñîòê³â.
Ïîâ³ðòå, òîä³ âñ³ òóðèñòè÷í³ ï³äïðèºìñòâà
øóêàòèìóòü, ÿê çàö³êàâèòè òóðèñòà, ùî éî-
ìó çàïðîïîíóâàòè, ùîá çá³ëüøèòè íàäõî-
äæåííÿ äî áþäæåòó.

— Íàä ÷èì íàðàç³ ïðàöþº Óïðàâë³ííÿ òó-
ðèçìó?

— Öåé ð³ê º äëÿ íàñ îñîáëèâèì, òîìó ùî
öüîãîð³÷ çàê³í÷óºòüñÿ Ïðîãðàìà ðîçâèòêó òó-
ðèçìó â Êèºâ³ íà 2004—2010 ðîêè. Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ äîêëàäàº ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ
ðîçðîáêè íîâî¿ Ïðîãðàìè íà 2011—2015 ðî-
êè. Öÿ ðîáîòà ïîòðåáóº ãëèáîêîãî àíàë³çó
÷èííî¿ Ïðîãðàìè òà êîíêðåòèçàö³¿ çóñèëü
ïðàêòèê³â, íàóêîâö³â, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é ñôåðè òóðèçìó äëÿ íàïðàöþâàííÿ êîí-
êðåòíèõ ïðîïîçèö³é, ÿê³ ìîãëè á äàòè íî-
âèé ïîøòîâõ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òó-
ðèçìó â ñòîëèö³

Спіл валася Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Öüîãîð³÷ íà âñ³õ êëàäîâèùàõ
Êèºâà ïîâí³ñòþ â³äðåìîíòóþòü
àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ, ¿õ îçåëå-
íÿòü òà âñòàíîâëÿòü ïîñò³éíå
÷åðãóâàííÿ ç ïðèáèðàííÿ ñì³ò-
òÿ. Òàêå ðîçïîðÿäæåííÿ äàâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ.

Âõîäè íà òåðèòîð³þ îáëàäíà-
þòü êàðòîþ-ñõåìîþ, íà ÿê³é áó-
äå çàçíà÷åíî òî÷íå ðîçòàøóâàí-
íÿ òóàëåò³â, óðí äëÿ ñì³òòÿ òà
êîëîäÿç³â ç âîäîþ. Êð³ì òîãî,
äèðåêö³¿ êëàäîâèù ïîñò³éíî
ñë³äêóâàòèìóòü çà áåçïåðåá³éíèì
ïîñòà÷àííÿì âîäè íà òåðèòîð³þ.

— Öüîãî ðîêó ï³ä ÷àñ ïîìè-
íàëüíèõ äí³â ìè ñòèêíóëèñÿ ç
íèçêîþ ïðîáëåì, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü íåãàéíîãî âèð³øåííÿ, — çà-
çíà÷èâ Äåíèñ Áàññ. — Îäíà ç
íèõ — â³äñóòí³ñòü ïàðê³íã³â.
Àäæå âñ³ ñòîëè÷í³ êëàäîâèùà çà-
êëàäàëè íà êàðò³ ì³ñòà ùå çà ÷à-
ñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Íà òîé
÷àñ ïàðêóâàííÿ ïîáëèçó íèõ íå
ïåðåäáà÷àëè. Òîìó äî ö³º¿ ïðîá-
ëåìè ìè ï³ä³éøëè ñèñòåìíî.
Âæå ó òðàâí³ âïîðÿäêóºìî ïàð-
êóâàëüí³ ì³ñöÿ òà òîðã³âëþ ðè-

òóàëüíèìè òîâàðàìè ïîáëèçó
êè¿âñüêèõ êëàäîâèù. Îêð³ì òî-
ãî, ðîçðîáèìî ñïåö³àëüí³ îáìå-
æåííÿ çà¿çäó íà òåðèòîð³þ êëà-
äîâèù àâòîìîá³ë³â ï³ä ÷àñ ïî-
ìèíàëüíèõ äí³â.

Çà äîðó÷åííÿì Äåíèñà Áàññà
áóäå ïåðåãëÿíóòî ³ ê³ëüê³ñòü ïðà-
ö³âíèê³â êëàäîâèù, àáè âîíè
âñòèãàëè ïîñò³éíî íàãëÿäàòè çà
÷èñòîòîþ òà áëàãîóñòðîºì òåðè-

òîð³¿. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ¿õ ÷è-
ñåëüí³ñòü çá³ëüøàòü.

Îïðàöüîâóâàòèìóòü ïðàö³âíè-
êè êëàäîâèù ³ ñêàðãè ãðîìàäÿí
äî Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êè-
ÿíàì 15-51. Â³äòåïåð ùîäî êîæ-
íî¿ ñêàðãè áóäå íàëàãîäæåíî
çâîðîòí³é çâ’ÿçîê — êèÿí, ùî
çâåðíóëèñÿ äî Call-öåíòðó, ³í-
ôîðìóâàòèìóòü ïðî ðåçóëüòàòè
âèêîíàíèõ ðîá³ò

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

Ïàì’ÿòü ñòàíå êîìôîðòíîþ
Ì³ñüê³ êëàäîâèùà îáëàøòóþòü ïàðê³íãàìè, êàðòàìè òåðèòîð³¿ òà äîäàòêîâèìè
âõîäàìè
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про звільнення гр. Осадчого К. М. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 321/1377 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 допов�
неннями, внесеними рішенням Київради від 02.04.09 № 141/1197), враховуючи звернення гр. Осадчо�
го К. М., протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 03.02.09 № 3/27, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити гр. Осадчого К. М. від сплати пайової учас�
ті (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспорт�
ної інфраструктури м. Києва в сумі 42,50 тис. грн. у зв’яз�
ку з прибудовою та переобладнанням індивідуального жит�
лового будинку літера “А” загальною площею 217,90 кв. м
(за даними БТІ) на вул. Антонова�Овсієнка, 9 у Святошин�
ському районі м. Києва.

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

Про Програму сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2009—2011 роки

Рішення Київської міської ради № 327/1383 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини, Конституції Укра�
їни, законів України “Про об’єднання громадян”, “Про політичні партії в Україні”, “Про професійні спіл�
ки, їх права та гарантії діяльності”, “Про захист суспільної моралі”, “Про інформацію”, постанови Ка�
бінету Міністрів України від 15.19.04 № 1378 “Про деякі питання щодо забезпечення участі громадсько�
сті у формуванні та реалізації державної політики”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.07
№ 1035�р “Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського су�
спільства”, а також з метою створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та
зміцнення демократії в Україні, впровадження у сферу громадських відносин принципів патріотизму, су�
спільної моралі і духовності, розширення сфери функціонування державної мови, відновлення історич�
но сформованої топоніміки міста Києва, увічнення пам’яті визначних діячів і подій, всебічного забезпе�
чення захисту прав і свобод громадян, налагодження ефективної взаємодії міської влади з інститутами
громадянського суспільства, поглиблення процесу демократизації у вирішенні питань місцевого значен�
ня Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму сприяння розвитку громадян�
ського суспільства у м. Києві на 2009—2011 роки (додаєть�
ся).

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації): 

2.1. Забезпечити виконання Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2009—2011 роки.

2.2. Передбачити в бюджеті міста Києва на відповідні ро�
ки видатки на виконання заходів Програми сприяння роз�
витку громадянського суспільства у м. Києві на 2009—2011
роки, виходячи з фінансових можливостей.

3. Відповідальним виконавцем за реалізацію Програ�
ми сприяння розвитку громадянського суспільства у 

м. Києві на 2009—2011 роки визначити Головне управ�
ління з питань внутрішньої політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних та міжнародних зв’язків.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про проведення конкурсу для відбору кандидатів 
на заміщення вакантних посад керівників засобів 

масової інформації Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 330/1386 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, Порядку призначення та звільнення керівників засобів масової інформації Київської міської ради, за�
твердженого рішенням Київради від 24.02.05 № 119/2695, Порядку проведення конкурсу для відбору кан�
дидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів масової інформації Київської міської ради, за�
твердженого рішенням Київради від 09.03.06 № 134/3225, з метою забезпечення принципів свободи сло�
ва, об’єктивності та відкритості інформації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести конкурс для відбору кандидатів на заміщен�
ня вакантних посад керівників засобів масової інформації
Київської міської ради: головного редактора газети “Хреща�
тик”, головного редактора газети “Вечірній Київ”, головно�
го редактора газети “Українська столиця”, директора кому�
нального підприємства “Радіостанція “Голос Києва”, дирек�
тора комунального підприємства “Телекомпанія “Київ”.

2. Київському міському голові утворити конкурсну комісію
у складі представників постійної комісії Київради з питань са�
моврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інфор�
маційної політики, депутатських фракцій Київської міської ра�
ди, Національної спілки журналістів України, секретаріату Ки�

ївради, Головного управління з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

3. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації):

3.1. Оголосити в засобах масової інформації про конкурс
для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керів�
ників засобів масової інформації Київської міської ради, умо�
ви його проведення, вимоги до кандидатів, перелік необхід�

них для участі у конкурсі документів, терміни їх подання.
3.2. Здійснити організаційні заходи щодо проведення кон�

курсу для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад
керівників засобів масової інформації Київської міської ради.

4. Конкурсній комісії, утвореній відповідно до пункту 2 цьо�
го рішення:

4.1. Забезпечити прийом документів від осіб, які бажають
взяти участь у конкурсі, зазначеному у пункті 1 цього рішен�
ня.

4.2. Забезпечити проведення іспиту та відбір кандидатів
на заміщення вакантних посад керівників засобів масової ін�
формації Київської міської ради.

4.3. За результатами конкурсу подати Київському місько�
му голові рекомендації та пропозиції щодо призначення кон�
кретного кандидата на вакантну посаду керівника засобу ма�
сової інформації Київської міської ради.

5. Відділу кадрової роботи та з питань служби в органах
місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ра�
ди здійснити перевірку документів осіб, які виявили бажан�
ня взяти участь у конкурсі, та забезпечити їх зберігання.

6. Витрати, пов’язані з організацією і проведенням кон�
курсу для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад
керівників засобів масової інформації Київської міської ради,
покласти на Головне фінансове управління виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

7. Постійній комісії Київської міської ради з питань місце�
вого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та
інформаційної політики за результатами конкурсу підготува�
ти відповідні висновки і проекти рішень про призначення ке�
рівників засобів масової інформації Київської міської ради та
подати їх Київському міському голові для внесення на роз�
гляд Київської міської ради.

8. Київському міському голові до 01.06.09 внести на за�
твердження пленарного засідання сесії Київської міської ра�
ди кандидатури осіб щодо призначення на посади головно�
го редактора газети “Хрещатик”, головного редактора газе�
ти “Вечірній Київ”, головного редактора газети “Українська сто�
лиця”, директора комунального підприємства “Радіостанція
“Голос Києва”, директора комунального підприємства “Теле�
компанія “Київ”.

9. Рішення підлягає оприлюдненню в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик” та на офіційному веб�сайті Київської місь�
кої ради.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політи�
ки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 432/1488 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 ді�
лянки для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Голосіївському районі м. Ки�
єва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок від�

повідно до статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на
місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують пра�
во власності на земельні ділянки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівництва
питання оформлення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному правилами за�
будови м. Києва, а питання пайової участі вирішити до почат�
ку 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 Земель�
ного 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 та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
02.02.2006 № 65/3156 у одинадцятій позиції:

— у шостій графі слово “вул.” замінити словом “пров.”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

03.02.2000 № 13/734 у двісті тринадцятій позиції:
— п’яту графу доповнити словами “Когденко Лариса Іва�

нівна”;
— сьому графу викласти в такій редакції: 
“1/3 від 0,1
1/3 від 0,1
1/3 від 0,1”.
4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від

24.02.2000 № 32�1/753 у сімдесят четвертій позиції:
— у сьомій графі цифри “0,04” замінити цифрами та сло�

вами: 
“1/2 від 0,04
1/2 від 0,04”;
— у восьмій графі слово “приватну” замінити словами

“часткову”.
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

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної
власності територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 339/1395 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою
збереження комунального майна Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва” зміни згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради
від 23 квітня 2009 року № 339/1395

Перелік змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642
“Про формування комунальної власності територіальних громад 

районів міста Києва”
1. Доповнити додаток 1 до рішення позиціями такого змісту:
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1143 Пл. Контра това, 2 літ. Б 26,0 Нежилий б дино

1144 В л. Івана Мазепи, 33.1 183,8 Нежилий б дино

1145 В л. Івана Мазепи, 33.2 183,8 Нежилий б дино

1146 В л. П люя, 5 літер А 158,8 Нежилі приміщення

1147 В л. П люя, 5 літер А 321,6 Нежилі приміщення

1148 В л. Зань овець ої, 8 літ. А 626,9 Вб доване

1149 В л. Хрещати , 15/4 літ. А, АI, А2 128,7 Вб доване

1150 Андріївсь ий звіз, 19 А 290,1 Нежилий б дино

1151 Андріївсь ий звіз, 19 Б 166,5 Нежилий б дино

1152 Пров л. Інженерний, 4 літ. В 490,2 Нежилий б дино

1153 Б льв. Т.Шевчен а, 4 літ. Б 444,0 Нежилі приміщення

1154 В л. Гр шевсь о о Михайла, 9 24,0 Гараж

1155 В л. Старонаводниць а, 10 літ. Д

1156 В л. Старонаводниць а, 10 літ. Е

1157 В л. Старонаводниць а, 10 літ. Ж

1158 В л. Старонаводниць а, 10 літ. 3

1159 В л. Старонаводниць а, 10 літ. І

1160 В л. Старонаводниць а, 10 літ. К

1161 В л. Старонаводниць а, 10 літ. Л

1162 В л. Старонаводниць а, 10 літ. М

1163 В л. Старонаводниць а, 10 літ. Н

1164 В л. Старонаводниць а, 40, літ. А, а

1165 В л. Старонаводниць а, 40, літ. Б, Б1,Б2

1166 В л. Старонаводниць а, 40, літ. В

1167 В л. Старонаводниць а, 40, літ. Г,

1168 В л. Старонаводниць а, 40, літ. Д, д1, д2, дЗ

1169 В л. Старонаводниць а, 40, літ. Е

1170 В л. Старонаводниць а, 40, літ. 3

1171 В л. Старонаводниць а, 40, літ. Ж

2. У додатку 1 до рішення Київради позицію 74

викласти в такій редакції:

3. Позицію 21 додатка 7 (таблиця 6 розділ 1.1б) до рішення

визнати такою, що втратила чинність.

4. Доповнити таблицю 5 розділу 1.1. додатка до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 позицією такого змісту:

5. У додатку 8 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1. а “Будинки, які визнані непридатними для проживання, але не пере�
ведені в нежитловий фонд (мешканці відселені)”) позиції 121, 122:

визнати такими, що втратили чинність.

6. У додатку 10 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1. а) позицію 154

викласти в такій редакції:

7. Додаток 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.6) доповнити позицією такого змісту:

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

74 В л. Інстит тсь а/Садова, 15/5 літ. А 236,20 вб доване

74 В л. Інстит тсь а/Садова, 15/5 літ. А 247,1 вб доване

21 Гараж шт. 24,00 24,00 1 11,50 11,00 В л. Гр шевсь о о Михайла,9

85 Нежилий б дино шт. 24,10 24,10 1 Проспе т Героїв Сталін рада, 18 літ. В

121 Б дино шт. 298,00 1 56,80 12,20 Андріївсь ий Узвіз, 19 А

122 Б дино шт. 171,00 1 18,90 0,00 Андріївсь ий Узвіз, 19 Б

154 Жилий б дино шт. 2 6680,00 477,80 1 2557,94 1811,45 В л. Борща івсь а, 129/131

154 Жилий б дино шт. 2 6680,00 446,10 1 2557,94 1811,45 В л. Борща івсь а, 129/131

99 Нежилі приміщення шт. 61,6 61,6 В л.О.Гончара,36 Б

Про передачу в оренду нежилих приміщень
будинку № 5/31 на вулиці Андріївський узвіз 

Музею мистецтва 
та археології Середземномор’я і Близького Сходу

Рішення Київської міської ради № 370/1426 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішен�
ня Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити Київському науково�методичному цен�
тру по охороні, реставрації та використанню пам’яток іс�
торії, культури і заповідних територій укласти договір
оренди нежилих приміщень загальною площею 741,40
кв. м у будинку № 5/31 на вулиці Андріївський узвіз з Му�
зеєм мистецтва та археології Середземномор’я і Близь�
кого Сходу строком до початку реконструкції, але не біль�
ше, ніж 2 роки 364 дні, та встановити орендну ставку в
розмірі 3% (але не менше витрат на утримання) від вар�
тості майна, визначеної експертним шляхом.

2. Пункт 1 цього рішення набирає чинності з дня прий�
няття рішення.

3. Договір оренди будинку № 5/31 на вулиці Андріїв�
ський узвіз має містити додаткові умови, визначені Го�
ловним управлінням культури і мистецтв виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності та на вико�
навчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд у Святошинському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 430/1486 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 земель�
ні ділянки для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд у Святошин�
ському районі 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 звернутись 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 власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку,
визначеному правилами забудови м. Києва, а питання
пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но 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 земельну ділянку може бути

припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточненні після
встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помил�
ками внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.98 № 65 “Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для будівництва та обслуго�
вування жилих будинків і господарських будівель” у оди�
надцятій позиції:

— другу графу доповнити словами: 
“Корнієнко Любов Олександрівна,
Богатир Сергій Олександрович”;

— четверту графу викласти в такій редакції: 
“1/3 від 0,10
1/6 від 0,10
1/4 від 0,10
1/4 від 0,10”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом

“часткову”.
4.2. Підпункт 4.1 пункту 4 рішення Київської міської

ради від 01.10.2007 № 503/3337 “Про приватизацію зе�
мельних ділянок для будівництва та обслуговування жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд у Свя�
тошинському районі м. Києва” скасувати.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.11.2007 № 1199/4032 “Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Святошинському
районі м. Києва” у п’ятій позиції у четвертій графі слово
“Євгеній” замінити словом “Євген”.

4.4. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 116�2/217 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування
житлових будинків та господарських будівель” на шостій
сторінці у п’ятнадцятій позиції:

— у шостій графі цифри “0,0473” замінити словами та
цифрами:

“1/4 від 0,0473 3/4 від 0,0473”;
— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом

“часткову”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель 

і споруд у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 431/1487 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 земель�
ні ділянки для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд у Голосіївсько�
му районі м. Києва (згідно з додатком).

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

нок відповідно до 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 клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
тів, що посвідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будів�
ництва питання оформлення дозвільної та проектно�кош�
торисної документації вирішувати в порядку, визначено�
му правилами забудови м. Києва, а питання пайової учас�
ті вирішити до початку будівництва відповідно до рішен�
ня Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міс�
та Києва на 2009 рік”.

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

припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помил�
ками внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
17.03.2005 № 192/2767 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд” у третій позиції:

— у п’ятій графі слова “Акименко Віра Петрівна” замі�
нити словами “Акіменко Леонід Олександрович”;

— сьому графу викласти в такій редакції: 
“46/100 від 0,09
24/100 від 0,09
30/100 від 0,09”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ�

О�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади�першо�о�заст�пни�а

начальни�а� Головно�о� �правління� �апітально�о�б�дівництва�міста�Києва

ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київсь�ої�місь�ої� державної

адміністрації)

Основні�обов’яз�и:

- реалізов	є�державн	�політи�	�	��ал	зі�б	дівництва�та�ре�онстр	�ції;

- сприяє� підприємствам,� 	становам� та� ор�анізаціям� �ом	нальної� власності� міста� Києва� 	

вирішенні�питань�соціально-е�ономічно�о�розвит�	�території�міста�Києва;

- розробляє�на�основі�пропозицій��оловних�	правлінь,�	правлінь,�інших�стр	�т	рних�підрозділів

ви�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�поточні

й�перспе�тивні�про�рами��апітально�о�б	дівництва,�с�ладає�перелі�и�прое�тів�б	дов,�тит	льні

спис�и�б	дов�та�прое�тно-розвід	вальних�робіт�і�подає�їх�на�затвердження�в�	становленом	

поряд�	;

- розміщ	є� замовлення� на� прое�тно-розвід	вальні� роботи,� 	�ладає� з� прое�тними� і

розвід	вальними�ор�анізаціями�до�овори�на�розроблення�прое�тно-�ошторисної�до�	ментації

та�здійснення�ними�авторсь�о�о�на�ляд	�за�б	дівництвом.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям	вання� за� освітньо-�валіфі�аційним�рівнем

ма�істра,�спеціаліста;

- стаж�роботи�за�фахом�	�державній�сл	жбі�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж

роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�4�ро�ів,�або�стаж

роботи�на�посаді��оловно�о�спеціаліста�не�менше�7�ро�ів;

- післядипломна�освіта�	�сфері�	правління:�ма�істр�державно�о�	правління;

- вільне��орист	вання�ПК;

- аналітичні�здібності,�висо�а�працездатність�та�відданість�роботі;

- �ом	ні�абельність,�чесність�та�порядність.

Конта�тний�телефон:�254-16-91.

До�	менти�на�	часть�	��он�	рсі�подаються�до�	правління��адрової�роботи�і�на�ород�апарат	

ви�онавчо�о�ор�ан	�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�протя�ом�30�днів�з�дня

п	блі�ації�о�олошення�в��азеті,�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�36,��аб.�1109-а.

Я�що�ви�бажаєте�взяти�	часть�	��он�	рсі�на�заміщення�ва�антних�посад,�можна�надіслати

інформацію�з�власними�даними�за�встановленою�формою,�розміщеною�на�офіційном	�веб-

порталі� Київсь�ої� місь�ої� влади�www.kmv.gov.ua� на� еле�тронн	� адрес	� kuts@kma.gov.ua,

позначивши�	�темі�листа�своє�прізвище.

Головне��правління�з�питань�взаємодії�

з засобами�масової�інформації�та�зв’яз�ів

з �ромадсь�істю�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на�заміщення�ва�антної�посади�державно�о�сл�жбовця:

1. Головно�о�спеціаліста-юрис�онс�льта.�

Вимо�и�до��андидатів:

- вища�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- знання�	�раїнсь�ої�мови;

- досвід�роботи�в�ор�анах�державної�влади�не�менше�3�ро�ів;

- вільне�володіння�офісною�техні�ою,�робота�на�ПК�на�рівні��орист	вача.

До�	менти�для�	часті�	��он�	рсі�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�оп	блі�	вання�о�оло-

шення�за�адресою:�м.�Київ, в	л.�Хрещати�, 44, �онта�тний�телефон:�278-38-77;�278-35-53.

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 713
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Îëåñÿ Âàëüäìàí
âðÿòóâàëà ñîòí³ æèòò³â
Ôðîíòîâîþ ñåñòðîþ âîíà ä³éøëà äî Áåðë³íà
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Щоб піти на рси медсес-
тер, Олеся Вальдман не
розд м ючи перервала на-
вчання в престижном в зі.
Та ої жертви той час ви-
ма ала війна мільйонів
молодих людей, серед
я их опинилася і дев'ят-
надцятирічна иян а. З
першо о рс фа льтет
романо- ермансь ої філо-
ло ії Київсь о о національ-
но о ніверситет імені Та-
раса Шевчен а в червні
41- о вона попрям вала в
медичний за лад і вже на
почат серпня че ала на
розподіл війсь оматі.

Íåâåëè÷êó íà çð³ñò ìîëîäó ä³â-
÷èíó, êîòðà íå âèãëÿäàëà íà ñâî¿
ðîêè, ÿê ³ áàãàòî ¿¿ îäíîë³òîê, ï³ñ-
ëÿ êîðîòêîãî íàâ÷àííÿ áóëî ïðè-
çíà÷åíî äî çàïàñíîãî ïîëêó ï³ä
ð³äíèì ì³ñòîì. Óíî÷³ "ïîêóïö³"
ðîçáèðàëè ìîëîäèõ ë³êàð³â ³ ñåñ-
òåð ó ãîñï³òàë³. Çà áóäü-ÿêó ö³íó
òåðì³íîâî Îëåñ³ Âàëüäìàí ïî-
òð³áíî áóëî ä³ñòàòèñÿ îäíîãî ç òà-
êèõ ï³ä Õàðêîâîì. Êè¿â óæå áóëî
îêóïîâàíî.

"Ö³ëîäîáîâî íåñê³í÷åííèì ïî-
òîêîì òÿãëèñÿ íèçêè ëþäåé, ÿê³
â³äñòóïàëè íà ñõ³ä ³ íå âñòèãëè
îïàì’ÿòàòèñÿ â³ä ãîðÿ,— ç³ ñëüîçà-
ìè íà î÷àõ çãàäóº ò³ ñòðàøí³ äí³
âåòåðàí.— Ïàì'ÿòàþ, â îäí³é ³ç
øê³ë, äå äîâåëîñÿ ïåðåíî÷óâàòè,
íà äîøö³ íàïèñàëè "Ã³òëåðó êàïóò".

Ó Õàðêîâ³ äîâãî íå çàòðèìàëè-
ñÿ, âîðîã âèïåðåäæàâ òèõ, õòî â³ä-
ñòóïàâ, ì³ñòî âçÿëè. Çàâàíòàæèâ-
øèñü äî åøåëîí³â, ìåäïåðñîíàë
ïðÿìóâàâ äî Íîâîñèá³ðñüêà. Ãîñ-
ï³òàëü, ùî ðîçêèíóâñÿ â îäí³é ³ç
øê³ë ì³ñòà, íå âñòèãàâ ïðèéìàòè
ïîðàíåíèõ. Òóò ³ ïðîéøëà ïðàêòè-
êó íîâîñïå÷åíà "ñåñòðè÷êà". À âæå
â ñ³÷í³ 42-ãî ¿õ ïåðåñóâíèé ãîñï³-
òàëü ñë³äîì çà íàøèìè â³éñüêàìè
ïðîñóâàâñÿ íà çàõ³ä. Ç ö³º¿ ìèò³ é
ðîçïî÷àâñÿ ôðîíòîâèé øëÿõ ñåð-

æàíòà ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Îëåñ³
Âàëüäìàí. ² òðèâàâ â³í íå ìàëî íå
áàãàòî — 3 ðîêè ³ 4 ì³ñÿö³.

Íà òðüîõ á³ëîðóñüêèõ ôðîíòàõ
ïîáóâàëà öÿ æ³íêà. Îñîáëèâî çà-
ïàì'ÿòàëèñÿ ¿é ïîðîæí³ çðóéíîâà-
í³ á³ëîðóñüê³ ñåëà, âñ³ÿí³ øèáåíè-
öÿìè. Êîæåí á³é çàëèøàâ çà ñî-
áîþ êðèâàâå ì³ñèâî.

"Õàëàò õðóñò³â â³ä êðîâ³,— ðîç-
ïîâ³äàº Îëåñÿ Âàëüäìàí,— ïî òðè
äîáè íå ñïàëè. Ó ïðèì³ùåíí³ ôàá-
ðèêè, äå ñêð³çü áóëî ðîçñòàâëåíî
íàðè, ñòîãíàëè ïîðàíåí³. Öåé ñòî-
ã³í ³ íèí³ ÷óþ. Îäèí "âàæêèé" óñå
íàñï³âóâàâ "Ðîçïðÿãàéòå, õëîïö³,
êîíåé". Öå áóâ ì³é çåìëÿê. Éîìó
àìïóòóâàëè íîãó".

Ôðîíòîâà ìåäñåñòðà Îëåñÿ
Âàëüäìàí ä³éøëà àæ äî Áåðë³íà.
¯¿ ï³äïèñ — íà îäí³é ç³ ñò³í ðåéõ-
ñòàãó. Ñïîâíà âèïðîáóâàâøè âåñü
òÿãàð â³éíè, ìîëîäà, àëå çàãàðòî-
âàíà æèòòÿì æ³íêà çíàéøëà â ñî-
á³ ñèëè ³ áàæàííÿ ïîíîâèòèñÿ â
óí³âåðñèòåò³ äëÿ ïîäàëüøîãî íà-
â÷àííÿ. Ïîò³ì çàê³í÷èëà àñï³ðàí-
òóðó. Çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó,
ñòàëà äîöåíòîì. Ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
ïðèñâÿòèëà àíãë³éñüê³é ô³ëîëîã³¿.

Ñåðæàíò ó â³äñòàâö³ Îëåñÿ
Âàëüäìàí áóëà íàãîðîäæåíà ìå-
äàëÿìè "Çà áîéîâ³ çàñëóãè", "Çà
çâ³ëüíåííÿ Âàðøàâè", "Çà âçÿòòÿ
Áåðë³íà", ìàº îðäåíè Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè ³ "Çà ìóæí³ñòü"

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 28 êâ³òíÿ
ОВНИ налаштовані на ероїчний ризи , ер ючись надзвичайним

імп льсом пережити незаб тні враження. І ви їх неодмінно матимете,
поставивши на арт власні фінанси, здоров'я, бізнес, персональні
творчі дося нення, се с альні стос н и. Тіль и не зр йн йте ормо-
нальн систем , бо б дь-я ий стрес оплач ється доро оцінним адре-
наліном!

ТЕЛЬЦІ переб ватим ть в е зальтованом стані. Не встрявайте в с -
переч и, облиште з'ясов вати стос н и, відстоювати власн точ зор ,
бо це призведе до онфронтації, а партнери поводитим ться а ресив-
но.

БЛИЗНЯТА, не пніться з останніх сил заради заробіт ів, бо можете
підірвати здоров'я. Пра ніть до бла одатно о мі ро лімат в оле тиві,
бо т т можливі інциденти через пор шення рафі ів під час ви онання
сл жбових завдань чи за бра ом ділово о досвід .

РАКИ, не сподівайтеся пити любов чи прихильність людей за ро-
ші. Не впл т йте в стос н и фінанси. Надмірна мер антильність проб -
дить вас свавільно о тирана, за рож ючи планам на майб тнє.

ЛЕВИ, день ризовий із травмами та робочими авралами. Потрібні си-
ла волі та д ховна льт ра, аби не наламати дров. Напр а в сім'ї зрос-
те, б дьте та товними, жалійте домашніх, адже їх треба на ородж вати
за те, що співісн ють з вами!

ДІВИ, слова із ваших в ст мають ма ічн дію. Тож перш ніж щось про-
мовити спересердя, сім разів помір йте. А то ненаро ом о ось за о-
д єте на не атив чи ще ірше — пошлете про льон спин , я ий може
поверн тися б меран ом. Стрим йте не ативні емоції!

ТЕРЕЗИ, я що є бор и, мерщій асіть їх, бо роші розсварять вас із
оточенням. Том всі фінансові операції, важливі по п и, візити до по-
дат ової, від риття бан івсь их рах н ів, інвестиційні вливання ліпше від-
ласти.

СКОРПІОНАМ не варто проявляти ініціативи. Ви асоціюватиметеся з
термоядерним реа тором, том стримайтеся (бо "виб х" може відб ти-
ся там, де йо о ніхто не че ав) і не влаштов йте розбіро ! Про наслід-
и оді й азати...

СТРІЛЬЦІ, розслабтеся і пливіть за течією подій, пле аючи добро
в д ші. Нині той випадо , оли зло породж є зло. Переживатимете,
ніватиметеся — притя нете та і самі вібрації. Позб дьтеся вн тріш-
ньо о не атив , проаналіз йте доп щені помил и — і дов ола розпо-
одиться.

КОЗОРОГИ, прибор айте а ресора в собі, тоді ця енер ія трансфор-
м ється в творче р сло. А тим, хто вважає себе обділеним оханням,
варто подбати про армонійно о партнера.

ВОДОЛІЇ, не ви ли айте во онь на себе. Коли щось на ипіло на д -
ші, вихлюп вати той баласт не варто, це зр йн є ар'єр , призведе до
розрив шлюбних стос н ів, я і нині тримаються на волосинці.

РИБИ, вир шати в дале доро не варто. Від ладіть відряджен-
ня, дистанціюйтеся від тих, о о мало знаєте, бо є причини їм не до-
віряти. В офісі тримайтеся від настанов. Ваші пере онання та жит-
тєві позиції оле ам не до вподоби, а б дете тисн ти — собі зробите
ірше

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ñõ³äíèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñ-

òÿõ ÷àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³ +7...+11°Ñ;  íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +15...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +13...+19°Ñ, âíî÷³ +3...+7°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +11...+14°Ñ, âíî÷³ 7...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+18°Ñ, âíî÷³ +8...+13°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Ïóäà. Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ââàæàºòüñÿ: íà ñâÿòîãî Ïó-

äà ä³ñòàâàé áäæ³ë ç-ï³ä ñïóäó. Ïàñ³÷íèêè âèñòàâëÿþòü öüîãî äíÿ âó-
ëèêè. Çîçóëÿ ñê³ëüêè ðàç³â ïðîêóº — ñò³ëüêè ðîê³â ³ áóäåø æèòè íà
ñâ³ò³. ßêùî ïåðøèé ðàç íà ð³ê ïî÷óºø êóâàííÿ ïîçàäó ñåáå, òðåáà
øâèäêî îáåðíóòèñÿ ÷åðåç ïðàâå ïëå÷å. ßêùî â ÿðàõ çíîâó çàìåðç-
íå — ÷åêàé ïåðåøêîäè íà âðîæàé.

²ìåíèííèêè: 
Àíäð³é, Àðèñòàðõ, Àíàñòàñ³ÿ, Âàëåð³ÿ, Âàöëàâ, Çîñèì, Ê³íäðàò,

Ëóê'ÿí, Ìñòèñëàâ, Ïóä, Òðîõèì

6 2 5

8

2 6 3 1 8

3 4 6

4 5 7
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3 4 6 8 7

9 8 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.

5 3 6 2 4 1 8 7 9

1 4 8 3 7 9 5 6 2

2 7 9 5 6 8 4 3 1

9 5 3 7 2 4 1 8 6

6 2 7 8 1 3 9 5 4

8 1 4 9 5 6 3 2 7

3 8 2 1 9 7 6 4 5

4 9 5 6 3 2 7 1 8

7 6 1 4 8 5 2 9 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 23 êâ³òíÿ

Свою мрію ветеран Олеся Вальдман здійснила тіль и після війни — стала
доцентом ан лійсь ої філоло ії
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