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ILOVEKIEV ПРИВІТАВ СТОЛИЦЮ
Дворічний фестиваль Києві достоїли
європейсь і передови и

Íàéäîðîæ÷å äëÿ âñ³õ
Ñòîëèöÿ ñâÿòêóº Äåíü çàõèñòó ä³òåé

Ñüîãîäí³ óâåñü ñâ³ò â³äçíà÷àº
Äåíü çàõèñòó ä³òåé. Çäàâàëîñÿ á,
äèòèíñòâî — íàéùàñëèâ³øà òà
áåçòóðáîòíà ïîðà. Îäíàê ä³òè ïî-
òåðïàþòü â³ä íàñèëüñòâà, ãîëîäó,
õâîðîá, îáðàç. Çà äàíèìè
ÞÍ²ÑÅÔ, ñòðàæäàþòü íå ëèøå
ä³òè-ñèðîòè, à é ò³, êîòð³ æèâóòü
³ç áàòüêàìè. Ïîëîâèíà ä³òåé çðîñ-
òàþòü ó ñ³ì’ÿõ, äå ô³çè÷íå ³ ïñè-
õîëîã³÷íå íàñèëüñòâî — ïîâñÿê-

äåííà ðåàëüí³ñòü. Êîæíà äåñÿòà
äèòèíà ñòàº æåðòâîþ àãðåñ³¿ ç áî-
êó äîðîñëèõ.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè â Êèºâ³
Îëåã Íàñòîÿùèé, ä³òè — âåëèêà
àðì³ÿ êèÿí. Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³
ïðîæèâàº 439,5 òèñÿ÷³ ä³òåé â³êîì
äî 17 ðîê³â. Öå 16 â³äñîòê³â â³ä çà-
ãàëüíîãî íàñåëåííÿ ìåãàïîë³ñà. Ä³-

òåé äî 6 ðîê³â — 197,8 òèñÿ÷³, â³ä
6 äî 17 ðîê³â — 265,7 òèñÿ÷³.

“Îñòàíí³õ äåâ’ÿòü ðîê³â ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ íàðîäæóâàíî-
ñò³ â Êèºâ³. Òàê, ÿêùî ó 2001 ðî-
ö³ íàðîäèëîñÿ 19,4 òèñÿ÷³ ä³òåé, òî
ó 2009-ìó — 32,5 òèñÿ÷³. Ìèíóëî-
ð³÷ ïîêàçíèê ñÿãíóâ 11,7 íåìîâëÿò
íà 1000 æèòåë³â. Öå íàéâèùèé ïî-
êàçíèê çà îñòàíí³õ 17 ðîê³â”,—
ðîçïîâ³â ïàí Íàñòîÿùèé. Äî ñëî-
âà, êè¿âñüêèì ä³â÷àòêàì íå äîâå-
äåòüñÿ äîâãî ÷åêàòè çàì³ææÿ, áî
íèí³ â ñåðåäíüîìó íà 100 íîâîíà-
ðîäæåíèõ ä³â÷àòîê ïðèïàäàº 105
õëîï÷èê³â.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àëëè Øëàïàê, ì³ñüêà âëà-
äà ðîáèòü óñå, àáè äèòèíñòâî ìà-
ëåíüêèõ êèÿí áóëî ùàñëèâèì ³
ùîá óñ³ âîíè ìàëè ð³âí³ ìîæëèâî-
ñò³ äëÿ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó.

“Ä³òè — íàéäîðîæ÷èé íàø
ñêàðá ³ ìàéáóòíº íàö³¿. ×åðåç öå
îáîâ’ÿçîê êîæíî¿ ðîäèíè, øêîëè,
îðãàí³â âëàäè òà ãðîìàäñüêîñò³ äáà-
òè ïðî âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ä³òåé,

¿õí³õ çä³áíîñòåé, çàáåçïå÷èòè ¿ì
íàëåæíå âèõîâàííÿ ³, çâ³ñíî, çà-
õèñò ¿õí³õ ïðàâ”,— ñêàçàëà ÷èíîâ-
íèöÿ. Ç ³í³ö³àòèâè ìåðà ðîçðîáëå-
íà òà ðåàë³çóºòüñÿ ïðîãðàìà â³ä-
êðèòòÿ íîâèõ ñïîðòèâíèõ òà äèòÿ-
÷èõ ìàéäàí÷èê³â. Ó ñòîëèö³ ñîö³-
àëüí³ ñëóæáè, ÿê³ ñòåæàòü, ùîá
ïðàâà ä³òåé íå óòèñêàëè, ç “ïðîá-
ëåìíèìè” áàòüêàìè ïðàöþþòü
ïñèõîëîãè.

Íà÷àëüíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³-
òåé ÊÌÄÀ Ìèêîëà Êóëåáà êàæå,
ùî ä³òåé ñïðàâä³ º â³ä ÷îãî çàõè-
ùàòè. “Íà æàëü, ñüîãîäí³ ñêëàëà-
ñÿ íåïðîñòà åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ,
³ ÷èìàëî ñ³ìåé îïèíèëèñÿ ôàêòè÷-
íî çà ìåæåþ á³äíîñò³. Ô³íàíñîâ³
òðóäíîù³ ïîçíà÷àþòüñÿ ³ íà ä³òÿõ,
áî áàòüêè ïðîñòî íåñïðîìîæí³ ¿õ
çàáåçïå÷èòè óñ³ì ïîòð³áíèì äëÿ
ðîçâèòêó. Ñàìå òîìó íèí³ óâàãà ³
ï³äòðèìêà ç áîêó äåðæàâè º ÿê í³-
êîëè íåîáõ³äíîþ”,— ââàæàº â³í.

Íà îáë³êó â Êèºâ³ íèí³ ïåðåáó-
âàº ìàéæå 300 íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³-
ìåé, ó ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ ïðèáëèç-

íî ï³âòèñÿ÷³ ä³òëàõ³â. Ç ¿õí³ìè áàòü-
êàìè ñïåö³àë³ñòè ïðîâîäÿòü ïðî-
ô³ëàêòè÷íó ðîáîòó, àáè çàïîá³ãòè
íåãàòèâó ùîäî ä³òëàõ³â. Ùîðîêó
ìàéæå 500 ìàëåíüêèõ êèÿí ñòàþòü
ñèðîòàìè. Ëèøå êîæåí ÷åòâåðòèé
÷åðåç ñìåðòü áàòüê³â, ðåøòà — ÷å-
ðåç ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñòâà. 70 ñè-
ð³ò ïîòðàïëÿþòü ï³ä îï³êó ðîäè÷³â.
Äëÿ ðåøòè òðèâàº ïîøóê óñèíîâ-
ëþâà÷³â. Ìèíóëîð³÷ ó ñòîëèö³ áó-
ëî óñèíîâëåíî 190 ä³òåé.

Äî ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ çàõèñòó ä³-
òåé ó Êèºâ³ çàïëàíîâàíî íèçêó çà-
õîä³â. Ñüîãîäí³ â Êè¿âðàä³ â³äáó-
äåòüñÿ êðóãëèé ñò³ë “²íòåãðàö³ÿ ä³-
òåé ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåí-
íÿìè ó ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ñòîëè-
ö³”. Ó ñóáîòó Õðåùàòèêîì ïðîéäå
êàðíàâàëüíà õîäà äèòÿ÷î¿ òâîð÷î-
ñò³. Íà ãîëîâí³é âóëèö³ òàêîæ ïðà-
öþâàòèìå êîíñóëüòàòèâíå ì³ñòå÷-
êî ñîö³àëüíèõ ñëóæá. Çðàçêè âëàñ-
íî¿ òâîð÷îñò³ ä³òè çìîæóòü ïîêàçà-
òè ó ðàìêàõ àêö³¿ “Ì³ñòî ìàéñòð³â”
òà äèòÿ÷îãî êîíöåðòó íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³
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Місь а влада робить се, щоб зі столичних дітлахів виросли зраз ові раїнці — роз мні, здорові та сильні
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У Києві проживає приблизно 440 тисяч дітей. Це майже
одна шоста від сієї іль ості меш анців. Сьо одні День
захист їхніх прав — на щасливе дитинство й мови для
всебічно о розвит . Місь а влада робить се, щоб зі
столичних дітлахів виросли зраз ові раїнці — роз мні,
здорові та сильні. Для малю ів б д ють дитсад и та
ш оли, для них зводять майданчи и та від ривають різ-
ні рт и. Соціальні сл жби допома ають дітям і бать-
ам із небла опол чних родин. У с р тні е ономічні ча-
си підтрим а стала, я ні оли, потрібною.
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Ì³æíàðîäíèì äíåì 

çàõèñòó ä³òåé

Ä³òè — öå áåçìåæíà ùèð³ñòü ³ â³äâåðò³ñòü,
ñîíÿ÷í³ óñì³øêè ³ ïðèºìí³ êëîïîòè. Ä³òè —
íàø íàéö³íí³øèé ñêàðá, íàøå ñüîãîäåííÿ òà
ìàéáóòíº.

Ñàìå â³ä íàñ çàëåæèòü, ÿê ñêëàäóòüñÿ ¿õí³ äî-
ë³. Àäæå òå, ùî ìè âêëàäàºìî â äèòèíó ç ïåð-
øèõ äí³â æèòòÿ — ëþáîâ, ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïî-
âàãó, ìèëîñåðäÿ, ÷åñí³ñòü, — ïîâåðòàºòüñÿ äî
íàñ ñòîðèöåþ.

Óïåâíåíèé, ùî ðàçîì ìè çðîáèìî âñå â³ä íàñ
çàëåæíå, àáè çàõèñòèòè íàøèõ ä³òåé â³ä ã³ðêî-
òè ðîç÷àðóâàíü òà çíåâ³ðè. Ñòâîð³ìî äëÿ íèõ
ùàñëèâèé ñâ³ò — ñâ³ò, ó ÿêîìó í³êîëè íå áóäå
æîðñòîêîñò³, ñë³ç òà ñòðàæäàíü. Ç³ãð³éìî ¿õ òåï-
ëîì ñâîãî ñåðöÿ òà áàòüê³âñüêîþ ëàcêîþ.

Õî÷åòüñÿ â³ðèòè â òå, ùî êîæíà äèòèíà îáå-
ðå ïðàâèëüíèé øëÿõ, çíàéäå ñâîº ïîêëèêàííÿ,
âèðîñòå äîñòîéíîþ ëþäèíîþ òà â³ääÿ÷èòü áàòü-
êàì çà ïîäàðîâàíå æèòòÿ, çà òóðáîòó é í³æí³ñòü.

Áàæàþ íàøèì ìàëåíüêèì êèÿíàì ùàñëèâîãî
áåçòóðáîòíîãî äèòèíñòâà, äîáðà, òåïëà òà çäî-
ðîâ'ÿ! Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ âàø³ ìð³¿!

Ç Ì³æíàðîäíèì äíåì çàõèñòó ä³òåé!

З любов'ю
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

Çàêîðäîííÿ ñâÿòêóâàëî
ðàçîì ç Êèºâîì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çóñòð³âñÿ ç ³íîçåìíèìè äåëåãàòàìè
òà ïîñëàìè

Àâò³âêè îòðèìàþòü
“êâàðòèðè”
Ì³ñòî áóäóâàòèìå êîìïàêòí³ ïàðê³íãè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Відзначити День Києва
до столиці приїхали
за ордонні ості. Де-
ле ати з Мос ви, Мін-
сь а, Ри и, Ан ари,
Пе іна, Відня, За ре-
ба, Кишинева і Варша-
ви приб ли до Києва
на запрошення мера
Леоніда Черновець о-
о. До рочистостей
дол чилися та ож а -
редитовані в У раїні
посли іноземних дер-
жав. Під час свят -
вання сторони об ово-
рили перспе тиви
майб тньої співпраці,
особливо розрізі а -
тивної під отов и сто-
лиці до чемпіонат з
ф тбол Євро-2012.

Äåíü Êèºâà â³äçíà÷àëè íå
ëèøå ñòîëè÷í³ æèòåë³. Íà
ñâÿòî ïðè¿õàëè ³ çàêîðäîíí³
ãîñò³. Ïðèáóëè äåëåãàö³¿ ç
Ìîñêâè, Ì³íñüêà, Ðèãè, Àí-
êàðè, Ïåê³íà, Â³äíÿ, Çàãðå-
áà, Êèøèíåâà ³ Âàðøàâè. Ó
ï'ÿòíèöþ â ìåð³¿ ãîñòåé óðî-
÷èñòî çóñòð³÷àâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

"ß âèñîêî ö³íóþ òåïë³,
äðóæí³ â³äíîñèíè ì³æ íàøè-

ìè ì³ñòàìè. Â³ðþ, ùî ñüîãî-
äí³øíÿ çóñòð³÷ — öå ùå îäèí
êðîê íà øëÿõó çì³öíåííÿ
ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ òà
äðóæáè",— çâåðíóâñÿ â³í äî
ãîñòåé. Ñåðåä íèõ áóëè é ïî-
ñëè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ÿêèìè
îï³êóºòüñÿ Ãåíåðàëüíà äè-
ðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ Êè¿â-
ðàäè.

Çàïðîøåí³ íå ëèøå ñâÿò-
êóâàëè. Âîäíî÷àñ âîíè îáãî-

âîðèëè ïåðñïåêòèâè ìàéáóò-
íüî¿ ñï³âïðàö³. Àäæå Êè¿â ³ç
äàâíüîþ òà ïðåêðàñíîþ ³ñòî-
ð³ºþ íèí³ àêòèâíî ðîçâèâàº-
òüñÿ, îáëàøòîâóºòüñÿ òà ìî-
äåðí³çóºòüñÿ. Àêòèâíî òðèâàº
ï³äãîòîâêà äî ïðîâåäåííÿ â
Êèºâ³ ô³íàëó ×åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó.
Òîæ ì³ñüêà âëàäà äóæå çàö³-
êàâëåíà ó çàëó÷åíí³ ³íîçåì-
íèõ êîøò³â òà ãàðàíòóº ³íâåñ-
òîðàì, ÿê³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó

ðîçáóäîâ³ ì³ñòà, "çåëåíó äî-
ðîãó".

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòàâíè-
êè ³íîçåìíèõ äåëåãàö³é â³ä
³ìåí³ ìåð³â ì³ñò-ïîáðàòèì³â
òà ì³ñò-ïàðòíåð³â ïðèâ³òàëè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà
âñ³õ êèÿí ç³ ñâÿòîì. Âîíè
âðó÷èëè ïàì'ÿòí³ ïîäàðóíêè
òà íàö³îíàëüí³ ñóâåí³ðè, ÿê³
ì³ñüêèé ãîëîâà òðàäèö³éíî
ïåðåäàâ äî Ìóçåþ ïîäàðóí-
ê³â ÊÌÄÀ

Íàñòóïíîãî ðîêó â ñòîëèö³ ïî÷íóòü
âñòàíîâëþâàòè êîìïàêòí³ àâòîïàðê³íãè
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Ïðî öå ñòà-
ëî â³äîìî ó ï'ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íà-
ðàäè ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà ñòîÿíîê äëÿ
ìàøèí. Ïîòðåáà â òàêèõ îá'ºêòàõ àêòó-
àëüíà äëÿ Êèºâà, äå íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä
ì³ëüéîí àâò³âîê, ââàæàº ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî. Äî òîãî æ íåçàáàðîì ó ì³ñò³ ìàº â³ä-
áóòèñÿ ô³íàëüíà ÷àñòèíà ÷åìï³îíàòó ç
ôóòáîëó ªâðî-2012, òîæ ñòîëèöÿ ìàº
â³äïîâ³äàòè âñ³ì ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàð-
òàì òà âèìîãàì ÓªÔÀ.

Ó÷àñíèê³â íàðàäè çàö³êàâèâ âèñîòíî-
ë³ôòîâèé àâòîïàðê³íã íà Ñòîëè÷íîìó
øîñå, 96, ïðîåêò ÿêîãî ðîçðîáèëè ôàõ³â-
ö³ ÒÎÂ "²íñòèòóò ïàðêóâàëüíèõ ñèñòåì".
Ïðåçåíòîâàíà àâòîñòîÿíêà äîâæèíîþ 18

³ øèðèíîþ 10 ìåòð³â ìàº 5 ïîâåðõ³â òà
ðîçðàõîâàíà íà 29 ìàøèíîì³ñöü.

"Ãàäàþ, ïåðø³ òàê³ àâòîïàðê³íãè ç'ÿâ-
ëÿòüñÿ ó Êèºâ³ 2011 ðîêó,— ñêàçàâ ïàí
Ãîëóá÷åíêî.— Íàðàç³ ìè âæå âèçíà÷è-
ëè äëÿ íèõ 14 ïðèäàòíèõ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî öå áóäóòü
íà 100 â³äñîòê³â ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè".
Â³í íàãîëîñèâ, ùî ïàðêóâàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó ñüîãîäí³ º îäí³ºþ ç íàéàê-
òóàëüí³øèõ ïðîáëåì Êèºâà.

"Ó ñòîëèö³ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 1 ì³ëü-
éîí àâòîìîá³ë³â, ³ öÿ öèôðà ïîñò³éíî
çðîñòàº,— ïîâ³äîìèâ ïîñàäîâåöü.— Íè-
í³øíÿ ê³ëüê³ñòü ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü íå
çàäîâîëüíÿº ïîòðåá. Îñîáëèâî ãîñòðî öå
ïèòàííÿ ïîñòàº ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè Êè-
ºâà äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó ªâðî-2012". Çà ñëî-

âàìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ïîáóäîâà áà-
ãàòîð³âíåâèõ ë³ôòîâèõ ïàðêóâàëüíèõ ñèñ-
òåì ìàº ñòàòè îäíèì ³ç øëÿõ³â ðîçâ'ÿçàí-
íÿ ïðîáëåìè äåô³öèòó ïàðêîì³ñöü ó âå-
ëèêèõ ì³ñòàõ, çîêðåìà ³ â Êèºâ³. Äî öüî-
ãî ïðîöåñó äîëó÷èëèñÿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, ÿê³ íàðàç³ âèâ÷àþòü ìîæëèâ³ñòü
ñïîðóäæåííÿ íà ¿õí³õ òåðèòîð³ÿõ íàçåì-
íèõ òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â.

Íàãàäàºìî, ùî ó êâ³òí³ ó æèòëîâîìó
ìàñèâ³ Òðîºùèíà ïðåçåíòîâàíî áàãàòîïî-
âåðõîâèé ïàðê³íã ³íîçåìíîãî âèðîáíèö-
òâà. Òàê³ àâòîñòîÿíêè ìîæóòü âñòàíîâëþ-
âàòè çà çãîäè ìåøêàíö³â íà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³ÿõ. Âàðò³ñòü îäíîãî ìàøèíî-
ì³ñöÿ êîëèâàºòüñÿ â³ä 7 äî 8 òèñÿ÷ äîëà-
ð³â. Çà ñâ³ä÷åííÿì ôàõ³âö³â, ó êîìïàêòíî-
ìó àâòîïàðê³íãó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèö-
òâà, ÿêèé ïðåäñòàâèëè ó÷àñíèêàì íàðàäè,
ì³ñöå êîøòóâàòèìå âòðè÷³ äåøåâøå.

Äî òîãî æ ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü ðåàë³-
çîâóâàòè ïðîåêòè áóä³âíèöòâà ï³äçåì-
íèõ òà "ïåðåõîïíèõ" ïàðê³íã³â, òîáòî àâ-
òîñòîÿíîê ïîáëèçó ñòàíö³é ìåòðî. Ïåð-
øà ìàº ç'ÿâèòèñÿ â ðàéîí³ Âèñòàâêîâî-
ãî öåíòðó. Ó öüîìó ðàéîí³ ìàþòü ïîáó-
äóâàòè ï³äçåìíèé ïàðê³íã íà 5 òèñÿ÷ àâ-
ò³âîê, òîæ âëàñíèêè çìîæóòü çàëèøàòè
ìàøèíè íà ñòîÿíö³, à ñàì³ ïåðåñ³äàòè ó
ìåòðîïîë³òåí, ùî çíà÷íî ñêîðîòèòü ÷àñ
ó äîðîç³ òà ñóòòºâî ðîçâàíòàæèòü ñòî-
ëè÷í³ ìàã³ñòðàë³

Мер Києва Леонід Черновець ий розповів іноземним деле атам про інвестиційн привабливість міста

СС ПП ІІ ВВ ДД РР УУ ЖЖ НН ІІ СС ТТ ЬЬ

ББ ЛЛ АА ГГ ОО УУ СС ТТ РР ІІ ЙЙ

Çàÿâà
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
У зв’яз з сіма подіями, що відб вають-

ся останнім часом ом нальном підприєм-
стві "Київсь ий зоопар ", Київсь ий місь ий
олова Леонід Черновець ий заявляє та е:

По-перше, я зверн вся до ерівництва МВС в
місті Києві, Про рат ри міста з вимо ою не ай-
но від рити впровадження справі іль ох фа -
тів за ибелі тварин зоопар та провести всі по-
трібні слідчі дії з метою встановити причини їх-
ньої за ибелі, обставин та осіб, винних цьом .
По-др е, я дав дор чення олові Постійної о-

місії Київради з питань правопоряд , ре ламен-
т та деп татсь ої ети и ініціювати створення в
Київраді тимчасової онтрольної омісії з розслі-
д вання причин за ибелі тварин місь ом зоо-
пар , а та ож під от вати та внести на роз ляд
Київради прое т рішення з цьо о питання. Про-
е т її рішення має б ти під отовлений до най-
ближчо о пленарно о засідання Київради та пред-
ставлений на роз ляд деп татсь о о орп с .
Задля забезпечення не переджено о розслі-

д вання справи, неможливлення персонально-
о вплив на б дь-я і фа ти та рез льтати роз-
слід вання я хвалив рішення про тимчасове від-
сторонення дире тора КП "Київсь ий зоопар "
Світлани Берзіної від ви онання сл жбових обо-
в’яз ів на час розслід вання.
О рім цьо о, з метою вжиття термінових заходів

із забезпечення безпе и тварин, що трим ються
в місь ом зоопар , відповідним фахівцям надано
термінове дор чення розробити схем розміщен-
ня спеціальних відео амер на території зоопар .
Я людина небайд жа до то о, що сталося, я

особисто звертаюся до тих, хто б дь-я им чином
може б ти причетний до за ибелі тварин: немає
нічо о, що мо ло б виправдати та і безпринци-
пні та жорсто і дії! Ні в чом не винні любленці
иян та остей столиці, меш анці иївсь о о зоо-
пар не мож ть б ти став ою в ваших жорсто-
их і рах — і я зроблю все, щоб знайти та по а-
зово по арати винних цих смертях!

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Столичні фахівці розробили прое т с часної омпа тної автостоян-
и. З е спериментальним зраз ом ознайомили часни ів виїзної
наради на чолі з першим заст пни ом олови КМДА Анатолієм Го-
л бчен ом. Вітчизняний пар ін довжиною 18 і шириною 10 метрів
має 5 поверхів та розрахований на 29 машиномісць. Він мало чим
відрізняється від за ордонно о анало а, але ошт ватиме втричі
дешевше. Уже наст пно о ро в столиці план ють встановлювати
та і ба атоповерхові стоян и. До роботи зал чатим ть інвесторів.

УУ   НН ОО ММ ЕЕ РР
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Мер Леонід Черновець ий привітав дітей із святом останньо о дзвони а

Спортсмени влашт вали для иян рандіозне велошо . О рім пере онів, відб вся парад
дива ватих моделей дво олісно о транспорт

Столичні молодята раділи від риттю "ме и фото раф вання" — пам`ятни а братам Кию, Ще ,
Хорив та їхній сестрі Либеді

Найменші ияни зібралися с бот Маріїнсь ом пар — вони малювали рас рідно о міста
Дитячі мрії зб валися Пиро ові — на тематичном фестивалі ожен охочий мі зап стити
повітряно о змія

Уже традиційний "Пробі під аштанами" цьо оріч зібрав ре ордн іль ість часни ів —
понад 10 тисяч

Ñòîëèöÿ ïîëîíèëà êèÿí 
Æèòåë³ òà ãîñò³ ìàñîâî äîëó÷èëèñÿ äî Äíÿ ì³ñòà 

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê” 

Починаючи ще з п`ятниці, на в лицях столиці пан вав свят овий
настрій. Тоді старт вала про рама заходів до Дня міста. Я же
писав “Хрещати ”, цьо о ро ляння відб валися з розмахом.
Фестивалі та дійства от вали я на рівні міста, та і в ожном
районі. За найбільшими на наймасовішими з них спостері али наші
фото ореспонденти
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Ilovekiev ïðèâ³òàâ ñòîëèöþ
Äâîð³÷íèé ôåñòèâàëü ó Êèºâ³ óäîñòî¿ëè 
ºâðîïåéñüê³ ïåðåäîâèêè

Êèÿíè íàñò³ëüêè ëþáëÿòü Êè¿â,
ùî ó äåíü éîãî íàðîäæåííÿ îáðà-
ëè äëÿ ñâÿòêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî
âóëèö³, ïàðêè, à íå øóêàëè â³ä÷óò-
ò³â ÷åðåç ïðèçìó ÷èº¿ñü òâîð÷îñò³.
Öüîãî ðîêó ôåñòèâàëü ì³ñüêî¿
êóëüòóðè Ilovekiev íå âèêëèêàâ øà-
ëåíî¿ çàö³êàâëåíîñò³. ßêùî òîð³ê
éîãî â³äêðèòòÿ ï³ä ãàëåðåºþ “Ëàâ-

ðà” òåðïëÿ÷å î÷³êóâàëè äîâæåëåç-
í³ ÷åðãè, òî ö³º¿ ñóáîòè çàõ³ä ñòàð-
òóâàâ òèõî-ìèðíî, íà òåðèòîð³þ
ïðîáðàëèñÿ âñüîãî ê³ëüêà îñîáèí.
Ó çàëàõ ãàëåðå¿ áóëî â³ëüíî, à íà
îäíîãî ãëÿäà÷à ïðèïàëî ÷èìàëî õó-
äîæí³õ ðîá³ò.

Äåÿê³ åêñïîíàòè âèêëèêàëè ñó-
ïåðå÷ëèâå âðàæåííÿ. Ìèñòåöòâî,

çà ñëîâàìè îäíîãî êëàñèêà, öå ðî-
ç³ïíóòà íà ñò³íàõ ä³éñí³ñòü. ×èìà-
ëî åêñïîíàò³â íà ôåñòèâàë³, áåç
ñóìí³âó, áóëè ìèñòåöüêèìè. Îä-
íàê äåÿê³... Âçÿòè õî÷à á ïðîåêò
“Âæîïº”. Íåäîëóã³ ñïðîáè åïàòà-
æó ³ ì³í³ìóì òàëàíòó, ÿêîãî âèñòà-
÷èëî, ùîá âìî÷èòè ó ôàðáó øìà-
òîê öåëîôàíó ÷è îáìîòàòè íèòêà-
ìè êóñîê ìåòàëîáðóõòó. Âò³ì, íå
âñå òàê áåçíàä³éíî. Ö³êàâèõ ðå÷åé
òåæ áóëî âäîñòàëü.

Íà òåðèòîð³þ ãàëåðå¿ “Ëàâðà”
ìîæíà áóëî ïîòðàïèòè ÷åðåç ÷îòè-
ðè âõîäè. Îäèí ³ç íèõ ðîçêðèâàâ
ãëÿäà÷åâ³ òâîð÷èé ñâ³ò Æàííè Êà-
äèðîâî¿. Îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ
ñïðàâåäëèâî àíîíñóâàëè ¿¿ ÿê õåä-
ëàéíåðà áëîêó ARTS. Íà ñïåö³àëü-
íèõ ìîí³òîðàõ â³äâ³äóâà÷àì ïîêà-
çàëè ôîòîìàòåð³àëè ïðîåêòó “Çà-
ïîâíåííÿ”. Íà ñâ³òëèíàõ â³äîáðà-
æåíî ç³òêíåííÿ ãëàìóðó òà ì³ñüêî¿
áåçáàðâíîñò³. Á³ëüø³ñòü ³ç âïîëüî-
âàíîãî â îá’ºêòèâ êàìåðè,— ðåàëü-
í³ ì³ñöÿ, ÿê³ º â Êèºâ³, àëå ¿õ í³-
õòî íå ïîì³÷àº â áóäåííîìó æèò-
ò³. Íà ñò³íàõ çàëè áóëè ðîçâ³øàí³
êàðòè ç ïðîåêòó “Ïóò³âíèê”.

Çà ñëîâàìè àâòîðêè, öå äîîïðà-
öüîâàí³ õóäîæíüî òð³ùèíè íà êå-
ðàì³÷íèõ ïëèòàõ, ùî âèíèêëè â³ä
ïîñòð³ëó. Ö³ òð³ùèíè â³äîáðàæà-
þòü ñõåìè îêðåìèõ ì³ñò ³ íàâ³òü
òðàíñïîðòíèõ àðòåð³é. Ïîñåðåä çà-
ëó âèñòàâëåíî òàêîæ ñêóëüïòóðè.
Íàéïðîñò³øà — “Áóêåò”. Êàõåëü-
í³ òðîÿíäè çàáåòîíîâàíî â îáãîðò-
êó, ÿêà âèêëàäåíà ç âåëèêèõ ãîñ-
òðèõ øìàòê³â ñêëà. Öåé “Áóêåòèê”,
ùî íà âèãëÿä çàâàæèòü, ìîæå, ï³â-
öåíòíåðà, âìîñòèëè ó òðèë³òðîâó
áàíêó ç âîäîþ, àáè íå çàñîõ.

Ö³êàâîþ áóëà åêñïîçèö³ÿ “Ãåíî-
ôîíäó” ó òàê áè ìîâèòè ô³ë³àë³ ãà-
ëåðå¿ “ß”. Òàì ïðåäñòàâèëè ðîáî-
òè îäðàçó ê³ëüêîõ ö³êàâèõ õóäîæ-
íèê³â, çîêðåìà Þð³ÿ Êóçüìåíêà òà
Ìèêèòè Êðàâöîâà. Ñþæåòè ¿õí³õ
êàðòèí º çàãàëüíèìè ³ òèïîâèìè
äëÿ ì³ñòà, íàïðèêëàä, “Ìàéäàí”
÷è “Ñàìîòí³ñòü ñèíüîãî ì’ÿ÷èêà”.

Íàòîì³ñòü “ìàðã³íåñè” ç ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêà çðîáèëè ñòàâêó íà
âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè, â òîìó
÷èñë³ é ô³ç³îëîã³÷íèé. Ìèêîëà
Äæè÷êà ïðåäñòàâèâ ðîáîòè “Áëà-
êèòíà êðîâ”, “Æèð ³ ãðàö³ÿ”, “Íà
ïîâåðõí³ ÿçèêà” òîùî. Ñàìå çîá-
ðàæåííÿ ïåâíèì ÷èíîì äóáëþâà-
ëîñÿ íà ïë³âö³ çà ê³ëüêà ì³ë³ìåòð³â
â³ä “ïîëîòíà”. Öå íàäàëî åôåêòó
îá’ºìíîñò³ ³ ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ,

ùî ðîçãëÿäàºø íóòðîù³ ï³ä ì³ê-
ðîñêîïîì. Íå ìåíø ö³êàâîþ áóëà
âèñòàâêà ãîñòåé â³ä ôåñòèâàëþ Non
stop media ç Õàðêîâà.

Ó ðàìêàõ Ilovekiev â³äáóëèñÿ
ìàéñòåð-êëàñè çíàíèõ ôîòîãðàô³â.
Íå îá³éøëîñÿ áåç âñ³ëÿêèõ ïîï-àï
ôåøí-ìàðêåò, ïîï-àï òðåéäøîó,
ïîï-àï ôåøí-ìóâ³ñ, êåòâåëêñ òà
ëåê÷åñ. Áî ÿêèé ìîäíèé ôåñòèâàëü
ìîæëèâèé áåç “îá’ÿâëåíü” ç³ ñâ³-
òó ìîäè.

Âå÷îðàìè íà ôåñòèâàë³ ïðè-
ñòðàñò³ çàêèïàëè ùå á³ëüøå. Âî-
íî é íå äèâíî, àäæå íà ñöåí³ âè-

ñòóïàëè ãåðî¿ ºâðîïåéñüêîãî ìó-
çè÷íîãî ñüîãîäåííÿ Micachu & the
Shapes, Curry&Coco, Fujiya&Miya-
gi, Poni Hoax. Âëàñíå, àáè ïîñëó-
õàòè öèõ “ºâðîïðîìåòå¿â”, ÿê³
ïðèíåñëè ó “òåìíèé” Êè¿â ïîëó-
ì’ÿ ñïðàâæíüî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòó-
ðè, ï³ä âå÷³ð ó “Ëàâðó” ï³äòÿãóâà-
ëîñÿ íàéá³ëüøå â³äâ³äóâà÷³â. Øêî-
äà, ùî çáàãíóòè “âèñîêå” ñïðî-
ìîæí³ ëèøå õ³ïñòåðè. Çàëèøàºòü-
ñÿ ïîáàæàòè óñ³ì íàì øâèäøå
õ³ïñòåðèçóâàòèñÿ, òîä³ ìè áóäåìî
ìîäíèìè òà ïîòðàïèìî äî ªâðî-
ïè áîäàé äóøåþ

"Лаб араж" зібрав прихильни ів онцепт ально о мистецтва та перформансів

Поцінов вачі моди на фестивалі дізналися про тон ощі фешн-за лісся
та побачили найці авіші моделі талановитих дизайнерів

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Києві завершився II Міжнарод-
ний он рс-фестиваль мистецтв
"Арт-Премі м-2010". Фіналом
двох дійств — інстр ментально о
та хорео рафічно о — стали а-
ла- онцерти, я і відб лися в Ма-
ріїнсь ом пар столиці.

Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ó ñòîëèö³ “Àðò-Ïðå-
ì³óì” çáèðàº òàëàíîâèòó ìîëîäü Óêðà¿íè,
áëèæíüîãî çàðóá³ææÿ òà ³íøèõ äåðæàâ
ñâ³òó. Öüîãî ðàçó ó òâîð÷îìó çìàãàíí³ âçÿ-
ëè ó÷àñòü ïîíàä 900 êîíêóðñàíò³â. Ôåñ-
òèâàëü ïðîâåäåíî çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ, áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Â²ÂÀÒ
ÀÐÒ” òà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó.

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ä³éñòâà, çà ñëîâàìè
îðãàí³çàòîð³â, º âèÿâëåííÿ ìóçè÷íî îáäà-

ðîâàíî¿ ìîëîä³ òà ï³äñèëåííÿ âïëèâó ïðî-
ôåñ³éíîãî óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà íà åñ-
òåòè÷íå âèõîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³.

“Ïåðåêîíàíà, ùî Ì³æíàðîäíèé êîí-
êóðñ-ôåñòèâàëü “Àðò-Ïðåì³óì” ñïðèÿº
â³äðîäæåííþ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ³ ï³ä-
âèùóº ð³âåíü ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ïðî-
ôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êðà¿íè,—
ðîçïîâ³äàº ïðåçèäåíò áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó “Â²ÂÀÒ ÀÐÒ”, àâòîð ³äå¿ çàõîäó Ñâ³ò-
ëàíà Ñóõîìëèíîâà. — Á³ëüøå òîãî, êîí-
êóðñ º çàñîáîì ïðîñâ³òíèöüêîãî òà âè-
õîâíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ³íòåëåê-
òó ³ ïî÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³ ìîëî-
äî¿ ëþäèíè”.

Äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ
ñâî¿ ïðèì³ùåííÿ íàäàëè Áóäèíîê â÷åíèõ,
Áóäèíîê îô³öåð³â. Êîíêóðñ ñåðåä ï³àí³ñ-
ò³â â³äáóâñÿ ó Êîíöåðòíîìó çàë³ Íàö³î-
íàëüíîãî äóõîâîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè (Ìà-
ëèé çàë Ô³ëàðìîí³¿). Íà åñòðàä³ Ìàð³¿í-
ñüêîãî ïàðêó, ÿê ³ ïëàíóâàëè, ïîêàçàëè ãà-
ëà-êîíöåðòè.

“Âèñîêèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ êîíêóðñó

â³äçíà÷èëè ÷ëåíè æþð³ òà ñàì³ ó÷àñíèêè,
— ä³ëèòüñÿ ïàí³ Ñóõîìëèíîâà. — ªäèíå
ïðîõàííÿ äî ì³ñüêî¿ âëàäè: Êèºâó ïîòð³á-
íà ïðîôåñ³éíà ñöåíà äëÿ òàêèõ çàõîä³â.
Ìè ñòîìèëèñÿ ó ïîøóêó ñïåö³àëüíîãî
ïðèì³ùåííÿ. Öþ ïðîáëåìó ó ñòîëèö³ ïî-
òð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè”.

Êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ñêëàäàâñÿ ç äâîõ
÷àñòèí. Ïåðøèìè çìàãàëèñÿ ³íñòðóìåíòà-
ë³ñòè. Çà ï³äñóìêàìè êîíêóðñó Ãðàí-ïð³
ä³ñòàëîñÿ äâîì ó÷àñíèêàì ï³àí³ñòîâ³ Âëà-
äèñëàâó Êóñòîâñüêîìó ç Êèºâà òà îðêåñ-
òðó íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â ³ç Ìåë³òîïîëÿ.

Âðàçèëî ãîñòåé ³ â³ðòóîçíå âèêîíàííÿ
òâîð³â Áàõà. Ñåðåä ïåðåìîæö³â òàêîæ òð³î
â³îëîí÷åë³ñò³â ³ç ×åðí³ãîâà, êâ³íòåò ï³-
àí³ñò³â òà àíñàìáëü ñêðèïàë³â ç Õàðêîâà.
Åêñêëþçèâíå âèêîíàííÿ, çà ñëîâàìè ôà-
õ³âö³â, ïðîäåìîíñòðóâàâ ³íñòðóìåíòàëü-
íèé àíñàìáëü íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â ç
Êèºâà.

Çäèâóâàëè ñëóõà÷³â ãðîþ íà ñòàðîâèí-
íèõ, çàáóòèõ áàãàòüìà ³íñòðóìåíòàõ ìó-
çèêàíòè àíñàìáë³â íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â

“Ïîë³ñüê³ äçâ³íî÷êè” ç ×åðí³ãîâà òà
“Äçâ³íî÷êè” ç Õàðêîâà.

“Óí³êàëüíå òå, ùî öå ºäèíèé êîíêóðñ,
äå ïðåäñòàâëåíî êëàñè÷íó õîðåîãðàô³þ,—
êàæå ãîëîâà îðãêîì³òåòó, äèðåêòîð Áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó “Â²ÂÀÒ ÀÐÒ” Âîëîäèìèð
Ñîáîëºâ. — Êîëåêòèâè êè¿âñüêèõ òàíöþ-
âàëüíèõ àíñàìáë³â “Áàðâ³íî÷îê” ³ “Êðè-
íè÷åíüêà” ïîêàçàëè ÷óäîâ³ íîìåðè öüîãî
æàíðó. Ïðåêðàñíî, ùî â áàãàòüîõ º êëà-
ñè÷íå ñïðÿìóâàííÿ. Ñåðéîçíó ïðîãðàìó
ïðèâåçëà Äîíåöüêà õîðåîãðàô³÷íà øêîëà”.

Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñó ïîä³ëèëèñÿ ³äå-
ºþ ñòîñîâíî ïîäàëüøîãî ïðîñóâàííÿ òà-
ëàíîâèòî¿ ìîëîä³. Íåçàáàðîì ïëàíóþòü
ïðîâåñòè ïðîôåñ³éíèé êîíêóðñ äëÿ ñòàð-
øèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é â³ä 19 äî 25 ðîê³â
ó âñ³õ íîì³íàö³ÿõ.

Íàéêðàù³ íîìåðè ôåñòèâàëþ ïðåäñòà-
âèëè íà ãàëà-êîíöåðò³, ÿêèé çá³ãñÿ ç Äíåì
ì³ñòà ³ ñòàâ äîðå÷íèì ïîäàðóíêîì ìåø-
êàíöÿì òà ãîñòÿì ñòîëèö³. Íàñòóïíîãî ðà-
çó ìîëîä³ òàëàíòè çáåðóòüñÿ ïîçìàãàòèñÿ
ó â³ðòóîçíîñò³ ÷åðåç ð³ê

“Àðò-Ïðåì³óì” â³äêðèâ ìîëîä³ òàëàíòè
Ëàóðåàòè ïîäàðóâàëè êèÿíàì ñâÿòêîâèé êîíöåðò

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Фестиваль Ilovekiev триває лише др ий рі , а же
вражає розмахом. У двадцяти залах своє мистецтво
виставили молоді таланти. Новин и фешн-інд стрії де-
монстр вали моделі. Знані фото рафи вчили ловити
адр пре расне. Пі ом лянь стали вист пи найпоп -
лярніших європейсь их ртів. Та о о столичні хіпсте-
ри ще не бачили. Ilovekiev — відсвят вали по-євро-
пейсь и.
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Ä³òÿì
ïîäàðóâàëè
êîìï’þòåðíèé
êëàñ
”Óêðíåò” ï³äòðèìàâ ³íòåðíàò

Äîíåäàâíà â ³íòåðíàò³ ¹ 21,
ùî ó Ïóù³-Âîäèö³, áóëî ëèøå
÷îòèðè êîìï'þòåðè. Àáè ïîçàé-
ìàòèñÿ, ä³òÿì äîâîäèëîñÿ ëåäü íå
çàïèñóâàòèñÿ ó ÷åðãó. Òåïåð âè-
õîâàíö³ ìàþòü ö³ëèé êëàñ.

Ùàñëèâ³ ³íòåðíàò³âö³ äåìîí-
ñòðóâàëè ãîñòÿì ñâîþ êîìï'þòåð-
íó "ìàéñòåðí³ñòü". Øåñòèêëàñíèê
Ìàêñèì Ôóðñ ³ éîãî îäíîêëàñ-
íèêè âæå äàâíî ç òåõí³êîþ "íà
òè". Áàãàòî ä³òåé ìð³þòü ñòàòè
ïðîãðàì³ñòàìè. Áëàãîä³éíèêàì
âîíè á³ëüø í³æ âäÿ÷í³, áî çìî-
æóòü çàéìàòèñÿ çà êîìï'þòåðàìè
á³ëüøå.

"Äëÿ íàñ,— ñêàçàâ ñâîºþ ÷åð-
ãîþ äèðåêòîð ³ç ðîçâèòêó "Óêðíå-
òó" Òèìîô³é Íàãîðíèé,— äîïî-
ìîãà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³â-
ñüêî¿ îï³êè, ñòàëà äîáðîþ òðàäè-
ö³ºþ. Ðîáèìî öå äëÿ òîãî, ùîá
íàâ÷èòè ¿õ ñàìîñò³éíî ï³êëóâàòè-
ñÿ ïðî ñåáå, çíàõîäèòè ðîáîòó é
äðóç³â. Ó ìàéáóòíüîìó áà÷èìî

öèõ ä³òåé ãðàìîòíèìè, îñâ³÷åíè-
ìè, óñï³øíèìè. Ìè ðîçóì³ºìî,
ùî çà äîïîìîãîþ êîìï'þòåðà âî-
íè çìîæóòü çíàéòè ñîá³ ã³äíå ì³ñ-
öå â æèòò³, âèçíà÷èòè êîëî ñï³ë-
êóâàííÿ, ñòàòè ïðîãðàì³ñòàìè,
ïðîãðàìíèìè àäì³í³ñòðàòîðàìè,
ìîäåðàòîðàìè, à, ìîæëèâî, ³
ñï³âðîá³òíèêàìè íàøî¿ êîìïà-
í³¿".

Ïîçèòèâíèé "çàðÿä" âèõîâàí-
ö³ îòðèìàëè ³ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³
Ñâÿòîñëàâîì Âàêàð÷óêîì. Éîãî
ïðèñóòí³ñòü ïîæâàâèëà ñï³ëêó-
âàííÿ ³ç õëîïöÿìè. "Çàáåçïå÷åí-
íÿ êîìï'þòåðíèìè êëàñàìè —
öå âàæëèâà é øëÿõåòíà ñïðà-
âà,— çàçíà÷èâ ë³äåð ãóðòó "Îêå-
àí Åëüçè".— Òà íå ìåíø âàæëè-
âîþ ñïðàâîþ º íàâ÷èòè ä³òåé
ïðàöþâàòè ç êîìï'þòåðîì, â³ä-
êðèòè äëÿ íèõ ìîæëèâîñò³ ²í-
òåðíåòó òà çàñòåðåãòè â³ä ïîòåí-
ö³éíèõ íåáåçïåê â³ðòóàëüíîãî
ñâ³òó"

Äî ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³ äîëó÷àòüñÿ í³ìö³

Ïðîåêò ðåñòàâðàö³¿ Àíäð³¿â-
ñüêîãî óçâîçó ìèíóëîãî òèæíÿ
ïðåäñòàâèëè ó ñòîëèö³ äèðåêòîð
Ãåòå-²íñòèòóòó Â³ðà Áàãàë³àíòö òà
äèðåêòîð ñòîëè÷íîãî Öåíòðó ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà "Ñîâ³àðò" Â³ê-
òîð Õàìàòîâ. Äî îáãîâîðåííÿ íà-
ðîáîê äîëó÷èëèñÿ òàêîæ õóäîæ-
íèêè, ðåñòàâðàòîðè, àðõ³òåêòîðè
òà ìèòö³.

"Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç íèí³, íà
æàëü, âòðàòèâ ñâîþ ÷àð³âí³ñòü
ÿê ñòàðîäàâíÿ âóëèöÿ, êîòðó ùå
ïàì'ÿòàþòü ñòàðîæèëè, — âïåâ-
íåíà ïàí³ Áàãàë³àíòö. — Íà ñüî-
ãîäí³ òàì áåçë³÷ ïðîáëåì, ÷åðåç
ÿê³ íåìàº çìîãè çàïðîøóâàòè
³íîçåìíèõ òóðèñò³â. Ïîðîæí³
ñòàð³ áóäèíêè, íåðåñòàâðîâàí³

ôàñàäè, ñì³òòÿ, ðîçáèò³ òðîòó-
àðè".

Ðåêîíñòðóêö³ÿ, íà äóìêó ôà-
õ³âö³â, äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïîâåð-
íóòè Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó éîãî
ïåðâîçäàííó êðàñó. Íà ñüîãîäí³
Ãåòå-²íñòèòóò îãîëîñèâ êîíêóð-
ñè ³ â Êèºâ³, ³ â Í³ìå÷÷èí³ íà
íàéêðàùèé ïðîåêò. Âèñòàâêà íà-
ä³ñëàíèõ ðîá³ò çàïëàíîâàíà íà
æîâòåíü. Äîëó÷àòèñÿ ç ³äåÿìè
îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü óñ³õ
îõî÷èõ.

Ó÷àñíèêè ìàþòü ïðåäñòàâèòè
â³çóàëüí³ îáðàçè ìàéáóòíüîãî Àí-
äð³¿âñüêîãî óçâîçó, êðèòåð³ÿìè äî
ÿêèõ ïîâèíí³ ñòàòè îðèã³íàëü-
í³ñòü, íîâàòîðñòâî é ðîçóì³ííÿ.
Îêð³ì òîãî, ðåñòàâðàö³ÿ ïîâèííà

áóòè äáàéëèâîþ òà çáåð³ãàòè ñïå-
öèô³êó âóëèö³. Çà ï³äñóìêàìè
êîíêóðñó áóäå îãîëîøåíèé òåí-
äåð íà ó÷àñòü ó ðåêîíñòðóêö³¿.

"ßêèé ïðîäóêò âèéäå ç öüîãî
ïðîåêòó, ïîêè ùî çíàþòü ëèøå
ìèòö³, — êàæå äèðåêòîð "Ñîâ³-
àðòó" ïàí Õàìàòîâ. — Óñå çàëå-
æèòü â³ä òîãî, ÿê âîíè çàô³êñó-
þòü âóëèöþ. Öåé ïðîåêò ìàº áó-
òè åôåêòèâíèì, àäæå ìè çàïðî-
ñèëè áðàòè ó÷àñòü ó íüîìó âñ³õ,
â³ä êîãî çàëåæèòü ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ, õòî ìîæå âïëèâàòè íà îáðàç
Àíäð³¿âñüêîãî. Ñïîä³âàºìîñÿ
çíàéòè ³íâåñòîð³â. Ïåðøèì
âëàñíå ñòàâ Ãåòå-²íñòèòóò, ùî
óæå âèä³ëèâ íà ðåñòàâðàö³þ 200
òèñÿ÷ ãðèâåíü".

Äî äèñêóñ³¿ äîëó÷àºòüñÿ é êè-
¿âñüêà âëàäà. "Óæå ï³äïèñàíî
ðîçïîðÿäæåííÿ Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ïðî ðåêîíñòðóêö³þ Àí-
äð³¿âñüêîãî óçâîçó òà Êîíòðàêòî-
âî¿ ïëîù³, — ïîâ³äîìèâ Îëåêñ³é
Ìèõàéëîâ, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó
êóëüòóðè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿. — ßêùî ïîð³âíþ-
âàòè Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç ³ ìîñêîâ-
ñüêèé Àðáàò, òî ðîáîòè â íàñ áó-
äå á³ëüøå".

²äåÿ ïîòóæíà, ïîãîäèëèñü óñ³
ó÷àñíèêè. "Ó íàñ, ÿê ³ ó âèïàäêó
ç ªâðî-2012, ³ç íàðîäæåííÿì
öüîãî ïðîåêòó ç'ÿâèâñÿ ùå îäèí
øàíñ, — óïåâíåíèé ôîòîìàéñòåð

Â³êòîð Ìàðóùåíêî, — çàâäÿêè
ÿêîìó ìîæíà ñàìîâèðàçèòèñÿ
âñ³ì, õòî ëþáèòü ³ îáåð³ãàº ñâîº
ì³ñòî, ñâîþ ³ñòîð³þ, ñâîº íàö³î-

íàëüíå áàãàòñòâî, õòî ïðàãíå çíî-
âó çðîáèòè Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç
ì³ñöåì çóñòð³÷³ âåëèêèõ ìàéñ-
òð³â"

Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

У ш олі-інтернаті № 21 П щі-Водиці свято. Там
з'явився новий омп'ютерний лас. Технічні новин и
вихованці отримали від портал "У рнет". Представни
омпанії Тимофій На орний розповів, що омпанія про-
довж ватиме проводити бла одійні а ції, спрямовані
на підтрим молоді.

Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó
ïîâåðíóòü êðàñó
Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Презентація прое т х дожньо-соціальної ре он-
стр ції "д ші Києва" — Андріївсь о о звоз — від-
б лася мин ло о тижня столиці. Перший етап пе-
редбачає ромадсь дис сію із зал ченням х дож-
ни ів та фахівців містоб д вання У раїни й Німеччи-
ни. Вони під от ють розроб и оновлення в лиці, б -
де проведено он рс зі створення віз альних про-
е тів з реставрації старих б дин ів, пам'ятни ів і
бр ів и. Підс м ом роботи має стати проведення
м льтимедійно о фестивалю на оновленом Андріїв-
сь ом .

Восени най ращі митці запропон ють иянам нове обличчя
Андріївсь о о звоз

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ



Випуск №62 (765)
вівторок, 1 червня
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження тарифів на теплову енергію, 

встановлення та погодження тарифів на комунальні 
послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води для населення

Розпорядження № 392 від 31 травня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”, “Про теплопостачання”, “Про житлово�комунальні послуги”, Правил
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідве�
дення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами
і доповненнями), Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, Правил користування системами централізовано�
го комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердже�
них наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 27.06.2008
№ 190, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової
енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955 (із змінами і доповненнями), в зв’яз�
ку із закінченням ряду вимог Меморандуму про порозуміння між виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією), НАК “Нафтогаз України”, АК “Ки�
ївенерго” щодо забезпечення сталої роботи енергетичного комплексу міста Києва під час опа�
лювального сезону 2009/2010 років та поверненням до тарифів, які діяли до його підписання,
з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово�комунальні
послуги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити тарифи на теплову енергію, що вироб�
ляється АК “Київенерго” та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”
для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в то�
му числі житлово�експлуатаційним організаціям, житло�
во�будівельним кооперативам, об’єднанням співвласни�
ків багатоквартирних будинків, іншим балансоутримува�
чам жилих будинків усіх форм власності, для вироблен�
ня/створення комунальних послуг з централізованого опа�
лення і постачання гарячої води населенню, за виклю�
ченням теплової енергії, що відпускається ЗАТ “ЕК “ДАР�
теплоцентраль” через теплові пункти, які знаходяться на
балансі АК “Київенерго”, та ввести з 01.07.2010, що до�
даються.

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 1 цьо�
го розпорядження, враховують вартість теплової енергії,
виробленої на ТЕЦ, витрати на виробництво теплової
енергії на котельнях, вартість транспортування до тепло�
вих пунктів (незалежно від їх балансової належності), а в
інших випадках — до межі балансової належності та ви�
трати на постачання юридичним особам.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з цен�
тралізованого опалення і постачання гарячої води вико�
навцям цих послуг комунальної форми власності для
здійснення розрахунків з населенням та погодити на цьо�
му рівні тарифи на зазначені послуги виконавцям цих по�
слуг інших форм власності, та ввести в дію з 01.07.2010,
що додаються.

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 2 цьо�
го розпорядження, враховують вартість холодної води,
яка закуповується для виробництва послуг з централізо�
ваного постачання гарячої води усіма балансоутримува�
чами теплових пунктів, в тому числі АК “Київенерго” (в час�
тині теплових пунктів, що знаходяться на її балансі та в
зоні теплопостачання АК “Київенерго”) і ЗАТ “ЕК “ДАРтеп�
лоцентраль” — на теплових пунктах, що знаходяться на
балансі АК “Київенерго” в зоні теплопостачання ЗАТ “ЕК
“ДАРтеплоцентраль”.

3. Головному управлінню з питань цінової політики ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої’ державної адміністрації), за результатами отриманих
підприємствами висновків Державної інспекції з контро�
лю за цінами, підготувати проект розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) щодо поетапного, з 01.09.2010 та
01.11.2010, приведення тарифів на теплову енергію та ко�
мунальні послуги з централізованого опалення та поста�
чання гарячої води до економічно обґрунтованого рівня.

4. Виконавцям послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води проводити розрахунки зі спожи�
вачами відповідно до Правил надання послуг з централі�
зованого опалення, постачання холодної та гарячої води
і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами і допов�
неннями).

У разі, якщо виконавець не є виробником, відносини
між виконавцем та виробником регулюються окремим до�

говором за істотними умовами, як передбачено ст.26 За�
кону України “Про житлово�комунальні послуги”.

5. Виконавчим органам районних в м. Києві рад (район�
ним в м. Києві державним адміністраціям) звернути ува�
гу, що прийняття в експлуатацію квартир (після їх пере�
планування та ремонту, з поліпшеним благоустроєм і
встановленням не передбаченого попереднім проектом
обладнання (басейнів, саун, гідромасажу)) можливе ли�
ше при наявності засобів обліку холодної та гарячої води
та погодження проектів з теплопостачальними підприєм�
ствами, ВАТ “АК “Київводоканал”, балансоутримувачами
теплових пунктів та балансоутримувачами жилих будин�
ків.

6. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) просити по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету
та соціально�економічно розвитку та постійну комісію Ки�
ївської міської ради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту внести, при необхідності, пропозиції ви�
конавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) щодо забезпечення гаранто�
ваного рівня соціального обслуговування населення у
зв’язку із поетапним приведенням тарифів на житлово�
комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

7. Організаціям та установам, які проводять нараху�
вання платежів населенню за житлово�комунальні послу�
ги, нарахування субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово�комунальних послуг, провести нараху�
вання плати за житлово�комунальні послуги та відповід�
них пільг.

8. Комунальному підприємству “Головний інформацій�
но�обчислювальний центр” відповідно до укладених угод
з організаціями та установами, які проводять нарахуван�
ня платежів населенню за житлово�комунальні послуги,
проводити друкування рахунків на їх оплату та розщеп�
лення платежів населення за комунальні послуги на ра�
хунки виробників та виконавців цих послуг.

9. Визнати таким, що втратило чинність, з 01.07.2010,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від
30.11.2009 № 1333 “Про затвердження тарифів на теп�
лову енергію, встановлення та погодження тарифів на ко�
мунальні послуги з централізованого опалення і постачан�
ня гарячої води для населення”.

10. Заступникові голови Київської міської державної
адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31 травня 2010 року № 392

Тарифи на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” та ЗАТ 
“ЕК “ДАРтеплоцентраль” для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в тому
числі житлово�експлуатаційним організаціям, житлово�будівельним кооперативам,
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам

жилих будинків усіх форм власності, для вироблення/створення комунальних 
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню

Назва підприємства Тариф за 1 Г ал ( рн)

без ПДВ з ПДВ

АК "Київенер о" 126,85
125,47*

152,22
150,56*

ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" 126,85
125,47*

152,22
150,56*

* Тариф на теплову енергію застосовується, якщо будинковий засіб обліку теплової енергії належить балансоутримува�
чу жилого будинку або відсутній.

Примітки:
1. Тарифи на теплову енергію застосовуються і при розрахунках з балансоутримувачами теплових пунктів, житлово�екс�

плуатаційними організаціями, житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будин�
ків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, за теплову енергію, яка використана ними на влас�
ні потреби.

2. Для розрахунку за теплову енергію із майстернями членів творчих спілок застосовується тариф, встановлений для
житлово�експлуатаційних організацій.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31 травня 2010 року № 392

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми

власності для здійснення розрахунків з населенням

* Розрахунки за опалення проводяться щомісячно протягом року. 
Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з релігійними організаціями, в частині жилих приміщень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�студій, у випадку укладення договорів з виконавцями послуг.
2. Опалювана площа квартири — площа всіх житлових та підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, туале�

ту, ванної кімнати, перегородок, коридорів, комірчини тощо) в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квартири без
урахування площі неопалювальних лоджій і балконів.

3. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних квартирних та будинкових засобів обліку.
4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами,

враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.
5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�

ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що підігрівається.
6. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними

душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що підігрівається.
7. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.
8. В тарифах на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг вра�

ховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та облік платежів, підприємств, організацій та установ — за прийом
та перерахування платежів та витрати КП “Головний інформаційно�обчислювальний центр”, що визначені на підставі укла�
дених договорів.

8.1 У випадку реалізації виконавцями комунальних послуг іншим виконавцям розрахунки проводяться за тарифами,
зменшеними на витрати, що передбачені у п.8, тобто за тарифами для виробника послуг.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

№ п/п Наймен вання Одиниця вимір Тариф, рн за одиницю
вимір за місяць

(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності
б дин ово о та вартирних засобів облі
теплової енер ії, я а ви ористов ється на
опалення, для проведення розрах н ів з
населенням

1 Г ал 184,41

2. Централізоване опалення для населення
(при відс тності б дин ових та вартирних
засобів облі теплової енер ії)

1 в.м опалюваної площі в
місяць

2,26*

3. Централізоване опалення в опалювальний
сезон для нарах вань піль та с бсидій при
проведенні розрах н ів з населенням за
по азаннями б дин ово о та вартирних
засобів облі теплової енер ії

1 в.м опалюваної площі в
місяць

4,52

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в місяць 14,10

5. Гаряча вода для населення при наявності
вартирно о або б дин ово о засоб облі
арячої води

1 б.м 11,75

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами,
обладнаними д шами

на 1 особ в місяць
41,14

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних
мивальни ами, мий ами та д шами

на 1 особ в місяць 27,61

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими
ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 32,89
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Б�дівництво�автозаправно�о��омпле�с��середньої�пот�жності�тип��“Б”�

на�перетині�в�л.�Героїв�Космос��та�в�л.�Я��ба�Коласа���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

ЗАЯВА

про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

1.1�Мета� і� засоби� здійснення

планованої�діяльності

Мета�прое�т�—�створення�безпеч-

но�о� автозаправно�о� �омпле�с�� з

с�часними�вітчизняними�та�імпорт-

ними�техноло�іями.

� Компле�с�об’є�тів�на�території�автоза-

прав�и�ТОВ� “Альма-2”,�що�намічений

для�б�дівництва� на� перетині� в�л.� Ге-

роїв�Космос��та�Я��ба�Коласа,�призна-

чений�для�сервісно�о�обсл��ов�вання

ле��ових�автомобілів�різно�о��лас��—

заправ�а,�мий�а,�продаж�с�п�тніх�авто-

товарів,�а�та�ож�для�сервісно�о�обсл�-

�ов�вання�водіїв�та�пасажирів�—�про-

даж�с�п�тніх�товарів,�швид�е�харч�ван-

ня.�Земельна�ділян�а�для�б�дівництва

автозаправно�о� �омпле�с�� ТОВ� “Аль-

ма-2”�відповідно�до��енерально�о�пла-

н�� розвит��� міста,� затверджено�о

рішенням�Київради� від� 28.03.2002�р.

№ 370/1804,�територія�за�ф�н�ціональ-

ним�призначенням�відноситься�до�те-

риторії�в�лиць�та�дорі�.

Земельна�ділян�а� обмежена� з� півночі

та�півдня�—��азоном,�з�заход��та�сход�-

проїжджою�частиною.�В�оточенні�земель-

ної� ділян�и� знаходиться:� в� північно-

західном��напрям���—�житлова�заб�дова

на�відстані�100�м,�в�північно-східном��—

�аражі,�в�східном��територія�видавництва

“Преса�У�раїни”�на�відстані�60�м;�в�західно-

м��—� автостоян�а� на� відстані� близь�о

40 м,� в� південно-західном��напрям���—

житлова�заб�дова�на�відстані�170�м.

Метою�оцін�и�впливів�на�нав�олишнє

середовище� (ОВНС)� є� обґр�нт�вання

доцільності�планованої�діяльності�та�за-

собів�її�реалізації,�визначення�шляхів�і�за-

собів�нормалізації�стан��нав�олишньо�о

середовища�та�забезпечення�вимо��е�о-

ло�ічної�безпе�и.

Прое�тні� рішення� врахов�ють� захист

нав�олишньо�о�середовища,�я��існ�ючої,

та�� і�прое�тної�заб�дови.�Розташ�вання

елементів� �енерально�о�план��забезпе-

ч�є� нормативні� �мови� природно�о

освітлення�і�провітрювання�спор�д�і�б�-

дин�ів,�зелених�насаджень.

Усі�б�дови�та�спор�ди�розміщені�на��е-

неральном��плані�з�дотриманням�проти-

пожежних� та� санітарних� розривів

відповідно�ДБН�360-92**�“Містоб�д�ван-

ня.� План�вання� і� заб�дова� місь�их� і

сільсь�их�поселень”.

План�вання�об’є�т��забезпеч�є�спри-

ятливі� �мови� для� йо�о� е�спл�атації.

Розміщення�б�дівель�та�спор�д�на��ене-

ральном��плані�об�мовлено�межами�зем-

левідведення,�червоними�лініями�та�існ�-

ючою�заб�довою.

Засоби�здійснення�планованої�діяль-

ності�—�б�дівництво�всьо�о��омпле�с��та

бла�о�стрій�приле�лої�території.

Гарантія�е�оло�ічної�безпе�и�роботи

автозаправно�о� �омпле�с�� дося�ається

за�рах�но��висо�о�о��оефіцієнта��орис-

ної� дії� прийнято�о� обладнання,� е�о-

ло�ічно�о�способ��ведення��осподарсь�ої

діяльності,� автоматизації� і� диспетчери-

зації�техноло�ічних�процесів.

З�метою�визначення�ш�мово�о�вплив�

автозаправно�о��омпле�с��(АЗК)�та�авто-

стоян�и�в�прое�ті�ви�онані�відповідні�а��-

стичні�розрах�н�и�і�на�їх�підставі�прийняті

відповідні�ш�мозахисні�рішення.

Реалізація�прое�т��направлена�на�по-

�ращення� соціальних� �мов� проживання

меш�анців,�район�,�не�впливатиме�не�а-

тивно�на�стан�їх�здоров’я�і�здійснювати-

меться� з� �рах�ванням� нормативів

Міністерства�охорони�здоров’я�У�раїни,

позитивно�вплине�на�розвито��соціально-

�о�середовища�м.�Києва,�інфрастр��т�р�

спор�дження� с�часних� інженерних� �о-

м�ні�ацій�водопостачання,�водовідведен-

ня,� еле�тропостачання,� телефонізації,

радіофі�ації,� телебачення,� створення

сфери�обсл��ов�вання�населення,�а�та-

�ож�появи�нових.

Об’є�ти�природно-заповідно�о�фонд�

та� не�ативні� природні� фа�тори� в� зоні

впливів�планованої�діяльності�—�відс�тні.

1.2� Кіль�існі� по�азни�и� по-

тенційно�о� вплив�� на� нав�о-

лишнє

1.2.1 Вплив� на� атмосферне

повітря

Основними� постійними� джерелами

вплив�� на� нав�олишнє� середовище� в

період�планованої�е�спл�атації�є�ви�и-

ди�бензин��і�дизельно�о�палива�при�зли-

ванні,�збері�анні,�заправці�автомобілів�та

ви�иди� із�від�ритої�автостоян�и� (не�ор-

�анізовані�ви�иди).

З�адані�джерела�ви�идів,�що�прое�т�-

ються,� с�ттєво�о� вплив�� на� стан� атмо-

сферно�о�повітря�не�чинитим�ть.�В�про-

цесі� е�спл�атації� автозаправно�о� �ом-

пле�с�� с�марно� ви�идається� за� рі�

1,3653� тонн� речовин� виробничо�о� ха-

ра�тер�.

Рівень� забр�днення� атмосферно�о

повітря�оцінювався�за�допомо�ою�розра-

х�н�ів�на�ЕОМ,�з�ви�ористанням�про�рам-

но�о�забезпечення�ЕОЛ-плюс.

Повітряне�середовище�—�впливає�в

межах� �ранично-доп�стимих� �онцент-

рацій.

1.2.2 Вплив�на�водні�об’є�ти

а)�Водопровід

Джерелом� водопостачання� є� існ�юча

водопровідна�мережа�діаметром�300�мм

по�в�лиці�Я��ба�Коласа�при��мові� її�пе-

ре�лад�и.

Водопостачання� об’є�т�� забезпе-

ч�ється� двома� системами:� �осподарчо-

питною�та�зворотною�(мий�а�автомобілів)

і�с�ладається�із�розрах�н���витрат�води

на�поб�тово-питні�потреби,�поповнення

зворотної�системи�мий�и�автомобілів�та

полив�� території,� разом�4,41�м

3

/доб�.

Зовнішнє�пожежо�асіння�с�ладає�15�л/с.

Мий�а�автомобілів�ви�он�ється�авто-

матичною�без�онта�тною�мий�ою�Vector

Rapid�Wash,�прод��тивністю�15-20�авт./�.

і� обладнана� зворотною� системою� “А�-

вари�с-1500”�проп�с�ною�спроможністю

15 м

3

/�.� За�альна� витрата� води:

4,41 м

3

/доб�,�1609�м

3

/рі�.

б)�Каналізація

Водовідведення� здійснюється� двома

системами� �аналізації�—� поб�товою� та

дощовою.

Відведення�дощових�та�талих�вод�від

спор�д�та�по�риття�автодорі��і�площадо�

передбачено���дощов���аналізацію,�з�по-

переднім�очищенням�на�очисних�спор�-

дах.

Поб�тові�сто�и��іль�істю�3,63�м

3

/доб�

(1325 м

3

/рі�)�надходять�в�існ�юч��самоп-

ливн�� �аналізаційн��мереж�� діаметром

300�мм�по�в�лиці�Героїв�Космос�.

При� застос�ванні� автомати�и� вини�-

нення�аварійної�сит�ації�та�залпові�ви�и-

ди�з�прийнятої�техноло�ії�не�можливі.�То-

м��доцільно�зробити�висново��про�е�о-

ло�ічн��безпе���запрое�товано�о�вироб-

ництва�на�водне�середовище.

При�ви�онанні�всіх�зазначених�прое�т-

них�рішень�та�дотримання�вимо��чинно-

�о�за�онодавства�вплив�на�водне�сере-

довище�вважається�прип�стимим.

1.2.3 Вплив� на� землю,�флор�� і

фа�н�

Автозаправний� �омпле�с� вплив�� на

ландшафт,�флор�� і�фа�н��не�чинитиме.

Висново�:�За�альний	 вплив	 на	 нав�о-

лишнє	середовище	та	здоров’я	населен-

ня	 безпечний.	 Е�оло�ічний	 ризи�	 —

відс�тній.

1.2.4 Вплив� на� �еоло�ічне� сере-

довище

Прое�тована�діяльність�не�передбачає

�лобальних�б�дівельних�робіт,�не�потре-

б�є�зміни�ландшафт�,�ви�лючає�впливи

на� основні� елементи� �еоло�ічної� стр��-

т�рно-те�тонічної�б�дови�та�не�ви�ли�ає

змін� існ�ючих� ендо�енних� і� е�зо�енних

явищ�природно�о�й� техно�енно�о�похо-

дження�(зс�вів,�селів,�сейсмічно�о�стан�

та�інш.)�вищез�аданих�прое�тних�рішень

—�вплив�на��еоло�ічне�середовище�мож-

на�вважати�я��прип�стимий.

1.2.5 Вплив�на�ґр�нти

Здійснюється� ре��льтивація� ґр�нт�,

знімається�верхній�родючий�шар�ґр�нт�

і�ви�ористов�ється�при�проведенні�бла-

�о�строю�та�озеленення.

При�спор�дженні�автозаправно�о��ом-

пле�с� —�вплив�на�ґр�нти�в�межах�діючих

нормативів.� Внаслідо�� цьо�о,� вплив� на

ґр�нти�є�прип�стимий.

1.2.6 Вплив�на�рослинний� і�тва-

ринний�світ

Б�дівельні�роботи�автозаправно�о��ом-

пле�с��передбачається�ви�он�вати�з�ма�-

симальною� інтенсивністю.�Проводиться

обстеження� стан�� зелених� насаджень,

проводяться�відновлювальні�посад�и�де-

рев�та�додат�ове�озеленення.

Зрізаний� ґр�нтово-рослинний�по�рив

при� б�дівництві� с�ладається� о�ремо� і

потім�ви�ористов�ється�для�бла�о�строю

території.

На�рослинний�і�тваринний�світ�вплив,

��зв’яз���з�незначною��онцентрацією�ви-

�идів�в�нав�олишнє�середовище�забр�д-

нюючих�речовин,�оцінюється�я��прип�с-

тимий.

1.2.7 Вплив�на�техно�енне�сере-

довище

Реалізація�прое�т��не�впливає�на���ль-

т�рні�ландшафти,�пам’ятни�и�архіте�т�ри,

історії�і���льт�ри�та�інші�елементи�техно-

�енно�о�середовища,

Вплив�прое�тованої�діяльності�на�нав-

�олишнє� техно�енне� середовище� оці-

нюється�я��незначний.

1.2.8 Вплив�на�соціальне�середо-

вище

Б�дівництво�автозаправно�о��омпле�-

с�� направлене� на� по�ращення� роботи

відповідних�підрозділів�і�сл�жб�автотранс-

портних�засобів,�соціальних��мов�жителів

мі�рорайон�,� не� впливатиме� не�ативно

на�стан�їх�здоров’я�і�здійснюватиметься

з� �рах�ванням� нормативів�Міністерства

охорони�здоров’я.

Внаслідо��цьо�о�вплив�оцінюється�я�

прип�стимий.

1.3�Відходи�виробництва

Передбачений� новий� техноло�ічний

процес�збирання�відходів�і�сміття�з��ра-

х�ванням�с�часних�вимо��та�з�ідно�діючих

санітарних�правил.

Поб�тові�відходи�та�сміття�збирають-

ся� �� �онтейнери,� відвозяться� на� до-

�овірних��мовах.�Відпрацьовані�люміне-

сцентні�лампи�збираються,�збері�аються

��спеціальном��приміщенні�і�відвозяться

на�демер��ризацію�за�до�овором.

1.4� Перелі�� залиш�ових

впливів

При�ви�онанні�природоохоронних�за-

ходів�та�санітарних�норм�ш�ідливий�вплив

на� нав�олишнє� середовище� під� час

б�дівництва� повністю� �омпенс�ється

після�йо�о�завершення.�Залиш�ові�впли-

ви�—�в�межах�дозволених�нормативів.

Вплив�об’є�т��на�нав�олишнє�середо-

вище�—�в�межах�дозволених�рівнів.

1.5�Оцін�а�е�оло�ічно�о�ризи-

���запрое�тованої�діяльності

Внаслідо��низь�о�о� вплив��на�нав�о-

лишнє�середовище�та�відс�тність�на�ви-

робництві� аварійно-небезпечних� техно-

ло�ічних�процесів�при�дотриманні�техні�и

безпе�и,�правил�та�норм�—�е�оло�ічний

ризи�� запрое�тованої� діяльності

оцін�ється�я��незначний.

1.6�Компле�сні�заходи�по�за-

безпеченню�нормативно�о�стан�

нав�олишньо�о� середовища� та

е�оло�ічної�безпе�и

При�прое�т�ванні�автозаправно�о��ом-

пле�с�� прое�том� передбачаються� на-

ст�пні�заходи:

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ

� Земельні� рес�рси�—�влашт�вання

б�дівельно�о�майданчи�а�на�місці�май-

б�тньо�о� об’є�т�� без� відведення� до-

дат�ових�діляно�.

� Водні�рес�рси�—�зменшення�витрат

води�за�рах�но��впровадження�зворот-

но�о�та�повторно�о�ви�ористання.

� Людсь�і� рес�рси�—� зниження� за-

хворюваності� населення� за� рах�но�

підвищення� �омфортних� �мов�ви�о-

ристання�автотранспорт�.

ЗАХИСНІ

� Б�дівництво�з�застос�ванням�с�часних

е�оло�ічно�безпечних�тимчасових�пар-

�анів��здовж�транспортних�маршр�тів

для� ви�лючення�можливості� пош�о-

дження�дерев�та���щів�при�б�дівництві.�

� Дотримання� санітарних� розривів� (не

менше�10�м)�від�від�ритих�автостояно�

до�житлових,��ромадсь�их�і�адміністра-

тивних�б�дин�ів.�

� Відс�тність�залпових�ви�идів�в�техно-

ло�ічном��процесі.�

� Застос�вання�резерв�арів�з�подвійни-

ми�стін�ами,�обладнаних�пристроями

�онтролю�за�вито�ом�нафтопрод��тів;

� Для�зменшення�величини�ви�идів�ви-

парів�палива�в�атмосферне�повітря�на

резерв�арах� передбачені� �лапани

підвищено�о�тис��,�я�і�с�идають�над-

лиш�овий� тис�� �азоповітряної� с�міші

тіль�и�при�дося�ненні�йо�о�значень�не-

безпечних�рівнів�для�цілісності�резер-

в�арів.

� С�идання�стічної�води�в��аналізаційн�

мереж�� з� очищенням� зворотних� вод

відповідною�системою�до�нормативів,

відс�тність�с�идання�стічної�води�в�во-

дойми.

� Утилізація�поб�тових�відходів�і�демер-

��ризація�люмінесцентних�ламп�за�до-

�овором.� Утилізація,� захоронення� та

знеш�одження�відходів.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ

� Бла�о�стрій� та� озеленення� території

з�ідно�дендроплан�.

� Утилізація�вибрано�о�ґр�нт�.

1.7�Зобов’язання�замовни�а

� Б�дівництво� та�е�спл�атація�об’є�тів

прое�тованої�діяльності���відповідності

до�норм�і�правил�охорони�нав�олишньо-

�о�середовища�та�вимо��е�обезпе�и.

� Дотримання� е�оло�ічних� обмежень

з�ідно�ОВНС�(запобі�ання�потраплян-

ня�нафтопрод��тів�та�забр�днених�до-

щових�сто�ів���ґр�нт).

� Впровадження�захисних�заходів�з�ідно

вищез�адано�о�перелі��.

� Вивіз�б�дівельно�о�сміття.

� Бла�о�стрій�території.

Пропозиції�щодо�заявленої�діяль-

ності�можно�направляти�за�адресою:

м.� Київ,� 01004,� в�л.� Горь�о�о,� 20-Б,

офіс 21,�ТОВ�“Альма-2”,�тел.�289-77-03,

ф. 246-62-72.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�

повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�шляхом�продаж��на�а��ціоні�об’є�тів

державної�власності��р�пи�А:

- цілісний�майновий��омпле�с�державно�о�підприємства�“Центр�з�випроб�вань�та�сертифі�ації�попередньо

теплоізольованої�тр�бопровідної�прод��ції”�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Божен�а,�86-Б.

Приватизований�юридичною�особою�за�25157,80��рн,�в�том��числі�ПДВ�4192,97��рн;

- �р�па�інвентарних�об’є�тів��олишньо�о�цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о�прое�тно-пош��ово�о

інстит�т��“У�ра�ропрое�тб�дінд�стрія”,�за�адресою:�м.�Київ,�Чо�олівсь�ий�б�львар,�13.

Приватизована�юридичною�особою�за�18771,60��рн,�в�том��числі�ПДВ�3128,60��рн;

- цілісний�майновий� �омпле�с� державно�о� підприємства� “Завод� нестандартно�о� обладнання� “У�рінмаш”,

за адресою:�м.�Київ,�Т�полєва,�8.

Приватизований�юридичною�особою�за�9133872,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�1522312,00��рн;

- �р�па�інвентарних�об’є�тів�в��іль�ості�605�одиниць,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Симона�Петлюри,�30.

Приватизована�юридичною�особою�за�3344,40��рн,�в�том��числі�ПДВ�557,40��рн.

ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”

доводить�до�відома�своїх�а�ціонерів,�що�16�липня�2010�ро���о

17.00�відб�д�ться�за�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Тампере,�13-б.

Порядо��денний:

1.Прийняття�та�затвердження�рішення�про�переведення�вип�с���іменних

а�цій�Товариства�до��ментарної�форми�існ�вання���бездо��ментарн�

форм��існ�вання�(Рішення�про�дематеріалізацію).

2.Обрання� депозитарію� для� обсл��ов�вання� вип�с��� а�цій� в

бездо��ментарній�формі� існ�вання,� затвердження� �мов� до�овор�� з

ним.

3.Обрання�збері�ана,���я�о�о�Товариство�від�риє�рах�н�и�в�цінних�паперах

власни�а�а�цій,�затвердження��мов�до�овор��з�ним.

4.Припинення�дії�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних

паперів� №� 1� від� 01.11.2007� р.� з� реєстро�трим�вачем

ТОВ “Інформаційно-реєстраторсь�і�системи”.

5.Визначення� способ�� персонально�о� повідомлення� а�ціонерів� про

дематеріалізацію�вип�с���а�цій.

6.Про�визначення�дати�припинення�ведення�реєстр�.

7.Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��ВАТ.

8.Про�зміни���с�ладі�ор�анів��правління�ВАТ.

Для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів�ВАТ�при�собі�необхідно�мати

до��мент,� що� посвідч�є� особ�,� а� �повноваженим� представни�ам

а�ціонерів,��рім�то�о,�довіреність�на�право��часті���зборах.

Реєстрація� а�ціонерів� та� їх� представни�ів�проводиться� в�день� та� за

місцем�проведення�зборів�а�ціонерів�з�16.00�до�16.45.

Додат�ова� інформація� та� довід�и� за� телефонами:� (044)� 558-27-00,

(044) 573-38-01.

Правління�ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��повідомляє

про�підс�м�и�приватизації�шляхом�ви��п��об’є�та�державної�власності��р�пи�А:

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�513,90��в.�м,�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�24,�літ.�А.

Приватизовані�юридичною�особою�за�8016840,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�1336140,00��рн.

Втрачено�печат��

За�рите�а�ціонерне

товариство�“Хімтранс”,

ідентифі�аційний��од

24382549�вважати

недійсною.

Повідомлення
Відповідно� до� п.� 2� ст.� 2� За�он�

У�раїни� “Про� обрання� на� посад�� та

звільнення�з�посади�професійно�о�с�дді

Верховною�Радою� У�раїни”� повідом-

ляємо�про�під�отов���матеріалів�щодо

обрання�

Г�бсь�ої�Олени�Анатоліївни�

безстро�ово� с�ддею�Київсь�о�о� апе-

ляційно�о�адміністративно�о�с�д�.

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

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 379
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Íàðåê Ìàíóêÿí õî÷å
ïðåäñòàâëÿòè êðà¿íó
íà Îë³ìï³àä³
Þíàê ñòàâ ï’ÿòèðàçîâèì ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ç ðåãá³
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

За роза зламаних носів,
р та інших неприємнос-
тей не відля ала Наре а
Ман яна від занять ре бі.
У цей жорст ий вид спор-
т він прийшов дев'яти-
річном віці. У свої вісім-
надцять він же п’ятира-
зовий чемпіон У раїни.
Нині хлопець по ин в на-
вчання виші та влашт -
вався працювати. Після
робочо о дня він посиле-
но трен ється, а на вихід-
них здоб ває перемо и
зма аннях. Мета молодо-
о ре біста — часть та
перемо а на Олімпіаді
2016 ро .

Íå â êîæíîãî ñïîðòñìåíà ó â³-
ñ³ìíàäöÿòü ãðóäè ó ìåäàëÿõ. Íà-
ïðèêëàä, ìàëî õòî çäîãàäàºòüñÿ,
ùî â îñîá³ ìîëîäîãî þíàêà, ï’ÿ-
òèðàçîâîãî ÷åìï³îíà Óêðà¿íè,
ìàºìî ìàéáóòíþ îë³ìï³éñüêó íà-
ä³þ.

Íàðåê Ìàíóêÿí ñüîãîäí³ êàï³-
òàí êè¿âñüêî¿ þíàöüêî¿ êîìàíäè
ç ðåãá³ “Åãåð”. Ïàðàëåëüíî â³í
óæå òðè ðîêè ãðàº ó ïåðø³é ë³ç³ ç
äîðîñëèìè ãðàâöÿìè. ² òàì, ³ òàì
ó õëîïöÿ ÷èìàë³ çäîáóòêè. Çà éî-
ãî êàï³òàíñòâà êîìàíäà ï’ÿòü ðà-
ç³â çäîáóâàëà ÷åìï³îíñòâî Óêðà-
¿íè: äâ³÷³ ó äèòÿ÷èõ çìàãàííÿõ,
îäèí ðàç — ñåðåä þí³îð³â, ³ âîñ-
òàííº ó ñåçîí³ 2008-2009 âæå ó
ïåðø³é ë³ç³. Ïåðåìîã ó ð³çíèõ òî-
âàðèñüêèõ ìàò÷àõ òà ì³æíàðîäíèõ
òóðí³ðàõ Íàðåê íàâ³òü íå ìîæå
ïåðåë³÷èòè çà ö³ ðîêè.

“Òî÷íî íå ñêàæó, ùî ³ êîëè ñà-
ìå âèãðàâàëè. Çâ³ñíî, êîæíà ïå-
ðåìîãà — öå íåéìîâ³ðíî ïðèºì-
í³ òà íåçàáóòí³ åìîö³¿. Àëå çãî-
äîì âæå äóìàºø ïðî ìàéáóòí³

ìàò÷³: ÿê êðàùå ç³ãðàòè ó íèõ, ÿê
ñêîðèñòàòèñÿ çäîáóòèì äîñâ³-
äîì”,— ïîÿñíþº õëîïåöü.

Äîñâ³äó êàï³òàíó þíàöüêî¿
êîìàíäè ñïðàâä³ íå áðàêóº. Êð³ì
öèõ ïåðåìîã, éîãî êîìàíäà òðè-
÷³ (ó 2005-ìó, 2007-ìó òà 2008 ðî-
êàõ) çäîáóëà Êóáîê ì³æíàðîäíî-
ãî òóðí³ðó ³ìåí³ Äæîíà Ìàðøà,
òàê ñàìî òðè÷³ “Åãåð” ïåðåìàãàâ
ó òóðí³ð³ ïàì’ÿò³ Ñåðã³ÿ Ãóãóºâà.
Ó ñêëàä³ þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ Íàðåê
¿çäèâ íà ìàò÷³ äî ²òàë³¿, Ôðàíö³¿,
×åõ³¿ òà ³íøèõ êðà¿í.

Äî ñëîâà, ñàìå Ñåðã³é ²âàíîâè÷
Ãóãóºâ — ÷åìï³îí ÑÐÑÐ òà çàñëó-
æåíèé òðåíåð Óêðà¿íè — ³ ñòàâ
ïåðøèì ó÷èòåëåì Íàðåêà. Õëî-
ïåöü íàðîäèâñÿ â ªðåâàí³. Äî Êè-
ºâà ïåðå¿õàâ ó òðèð³÷íîìó â³ö³. Äî
êëóáó “Åãåð” â³í ïðèéøîâ óïåð-
øå ó 9 ðîê³â óïåâíåíèé, ùî â ðåã-
á³ õëîïö³ ñòàþòü ñïðàâæí³ìè ÷î-
ëîâ³êàìè.

“Áóâàº íîñè ëàìàþòü ÷è ïàëü-
ö³. Àëå öå ãàðòóº, âèõîâóº ìóæ-
í³ñòü, âèòðèâàë³ñòü ³ ñèëó âîë³”,—
âïåâíåíèé ìîëîäèé ðåãá³ñò. Ùî-
ïðàâäà, ñàì Íàðåê íàäòî ñåðéîç-
íèõ òðàâì çà 9-ð³÷íó ðåãá³éíó
êàð’ºðó íå îòðèìóâàâ. “ßêùî
äîáðå òðåíóâàòèñü ³ áóòè ó ôîð-
ì³, âñå áóäå ãàðàçä”,— ïåðåêî-
íàíèé â³í.

ßê íå äèâíî, éîãî íèí³øí³
òðåíóâàííÿ àæ í³ÿê íå ñï³âïàäà-
þòü ç³ ñòàíäàðòíèì óÿâëåííÿì
ïðî äåíü ñïîðòñìåíà. Ïðîêèäàº-
òüñÿ ÷åìï³îí î 9-é ðàíêó, ðî-
áèòü çàðÿäêó, ïîò³ì ¿äå íà ðîáî-
òó. Óâå÷åð³ çàéìàºòüñÿ íå ìåí-
øå äâîõ ãîäèí. Òðåíóâàííÿì
õëîïåöü â³ääàº ÷èìàëî ñèë, àäæå
õî÷å ïîòðàïèòè íà Îë³ìï³àäó â
Ð³î-äå-Æàíåéðî 2016-ãî. Òàì
ðåãá³-7 áóäå âïåðøå ïðåäñòàâëå-
íî ÿê îë³ìï³éñüêèé âèä ñïîð-
òó

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 1 ÷åðâíÿ
День наповнений непро нозованими сит аціями. Нічо о не

план йте, а віддайтеся плин долі. Її мета — знеш одити все, що
морально застаріло. Від ладіть справи, я і не до вподоби, і
займіться тим, до чо о лежить д ша. Саме сьо одні, на диво(!),
с дилося від рити в людях ба ато ці аво о, незвідано о та
відновити з аслі стос н и, на я их поставлено рап .

ОВНИ, менше романтичних пристрастей. С иньте ці п та і
єднайте під свої прапори людей рідних за д хом та інтересами.
Разом ви нездоланна сила!

У ТЕЛЬЦІВ ризовий день. Атмосфера на нітається з
надзв овою швид істю. Тримайтеся і не дайте себе зламати
непро нозованим обставинам!

БЛИЗНЯТА мають по азати взірець інтелі ентності й
та товності. Не строчіть, я із лемета, ці авими історіями. Ви,
без мовно, ходяча енци лопедія. Одна нині люди
шан ватим ть вас за міння сл хати, тож цін йте їхні по ляди
та висловлювання.

РАКИ, не сваріться з бла овірними через роші. У вас спільний
бізнес і один на двох аманець. Тож мітливо осподарюйте,
тоді б де тол , і в лад сімейн с арбницю тіль и збільшиться.

ЛЕВИ, дов ола вас пот жне енер ополе. Одна не розля айте
п блі , я а поважає ваш сил , пра не спертися на сильне
плече та віддано йти пор ч, реаліз ючи свої зад ми. Посприяйте
слабшим, виявивши бла ородство, тоді не опинитеся в
про раші!

ДІВИ, я що обрали роль матері Терези — святими не станете,
а звалите на себе ч жий армічний вантаж і втратите здоров'я.
Ви он йте лише те, за що засл жено і вчасно платять.

ТЕРЕЗИ, сприймайте життя я театралізоване дійство, де
вас достатньо талант б ти а тором, режисером, продюсером.
На свій сма .

СКОРПІОНИ, я що стомилися від роботи, мерщій під сімейне
шатро, там знайдете втіх і розрад . З роллю ар'єриста треба
розпрощатися!

СТРІЛЬЦІ, " ачайте" інтеле т. Нині в рай потрібна заряд а для
міз ів, дов ола чимало ці авої інформації, тож процес
на опичення знань пройде д же прод тивно.

КОЗОРОГИ, не зазіхайте на ч жі рес рси (моральні,
матеріальні), бо здоб дете ярли паразита. Дисбаланс "я тобі
— ти мені" недоп стимий. На ромадж йте власні апітали і
діліться ними з іншими.

ВОДОЛІЇ репрезент ють себе світ я владн неординарн
особистість з а ресивним "шармом"... Я що оберете мішень для
побиття, майте на вазі, ероєм не станете, а отримаєте ідн
відсіч. Ідіть на омпроміс, адже насправді воюєте зі своїм Е о.

РИБИ, поб дьте на самоті, займіться приємним творчим заняттям,
помрійте. У вас день психоло ічної рела сації, і я що хтось
звин ватить ледарстві, і нор ванні обов'яз ів, не приймайте це
близь о до серця

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 ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

äåííèé, ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20…+26°Ñ, âíî÷³
+16…+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³  +22...+26°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +23…+26°Ñ, âíî÷³ +18…+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +16…+20°Ñ, âíî÷³ +14…+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+28°Ñ, âíî÷³
+18…+20°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ì³æíàðîäíèé äåíü çàõèñòó ä³òåé — îäíå ç íàéñòàð³øèõ ì³æíà-

ðîäíèõ ñâÿò. Ð³øåííÿ ïðî éîãî ïðîâåäåííÿ áóëî ïðèéíÿòî Ì³æíà-
ðîäíîþ äåìîêðàòè÷íîþ ôåäåðàö³ºþ æ³íîê íà ñïåö³àëüí³é ñåñ³¿ ó ëèñ-
òîïàä³ 1949 ðîêó. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü ²âàíà äîâãîãî. ßêùî ïåð-
ø³ äâà äí³ ÷åðâíÿ äîùèòü — âåñü ì³ñÿöü áóäå ñóõèì. Íà ²âàíà äîâ-
ãîãî ïðîäîâæóþòü ñ³ÿòè îã³ðêè. Âîðîíè ñ³äàþòü äçüîáàìè â îäèí á³ê
— äî ñèëüíîãî â³òðó. ßêùî ï³âåíü çàñï³âàâ ðàí³øå äåâ’ÿòî¿ âå÷îðà
— äî äîùó. ßêùî çîâñ³ì íå âèäíî ïàâóê³â — íåìèíó÷å áóäå äîù. 

²ìåíèííèêè: 
Îëåêñàíäð, Àíòîí, Âàëåíòèí, Âàñèëü, Â³êòîð, Ãðèãîð³é, Ìàêñèì,

Ìèõàéëî, Ïàâëî, Iâàí, Iãíàòié, Ñåðãié, Ñâÿòîïîëê, Äìèòðî 

8 2 7 1

4 3 5

3 9 6 7

2 9 1 6

9 3 6 5

3 6 8 9 1

5 8 1 6

8 6 5 7 9

9 6 2 5

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.

8 5 9 4 3 2 7 1 6

7 4 1 5 6 8 3 2 9

2 6 3 9 1 7 5 8 4

3 1 7 2 5 9 6 4 8

4 2 8 3 7 6 1 9 5

5 9 6 1 8 4 2 3 7

1 8 5 7 4 3 9 6 2

9 3 4 6 2 5 8 7 1

6 7 2 8 9 1 4 5 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 28 òðàâíÿ

Спортсмен Наре Ман ян пере онаний, що ре бі робить із хлопців справжніх
чолові ів
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