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КИЯН ЗАХОПИВ КАРНАВАЛ ТАЛАНТІВ
Столичні діти по азали
свої артистичні вміння

Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àâñÿ ïëÿæíèé ñåçîí
Á³ëÿ ì³ñöåâèõ âîäîéì ùîäåííî â³äïî÷èâàþòü òèñÿ÷³ êèÿí

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Усі 12 столичних пляжів та 17 зон відпочин по-
близ водойм ідно від рили сезон. Чимало иян
пересвідчилися в цьом вихідні. Зо рема за-
сма али відпочивальни и на чистом піс . На
пляжах достатньо фонтанчи ів із питною водою,
лав, дитячих та спортивних майданчи ів. Працю-
ють рят вальни и та меди и. У дея их місцях від-
почин пропон ють платні посл и — шезлон и,
човни, атамарани, парасолі від сонця. Вартість
оренди рортно о "реманент " різниться. Найдо-
рожче відпочивати Гідропар .

Âèõ³äíèìè ó ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó ïîáëèçó âîäîéì “ÿáëóêó
íå áóëî äå âïàñòè”. Òèñÿ÷³ êèÿí ç ñ³ì’ÿìè, çíàéîìèìè òà äðó-
çÿìè çàïîâíèëè ïðèáåðåæí³ òåðèòîð³¿. Ùîïðàâäà, ó Äí³ïð³
êóïàëèñÿ ëèøå ïîîäèíîê³ ëþáèòåë³ âîäíèõ ïðîöåäóð. Îñ-
íîâíà ìàñà êóðîðòíèê³â ïåðåêîíàíà, ùî âîäà ùå íå äîñòàò-
íüî ïðîãð³ëàñÿ. Òîìó âèð³øèëè âäîñòàëü ïîçàñìàãàòè.

ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ÊÏ “Ïëåñî” ªâ-
ãåí Àí³ñ³ìîâ, äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ êîìóíàëüíèêè ï³äãî-
òóâàëè äî ñåçîíó 29 ì³ñöü â³äïî÷èíêó. “Ñåðåä íèõ 12 ïëÿ-
æ³â, ÿê³ ìîæíà â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ çðàçêîâî-ïîêàçîâèõ, —
ñêàçàâ â³í. — Çîêðåìà öå “Öåíòðàëüíèé”, “Âåíåö³ÿ”, “Ìî-
ëîä³æíèé”, “Äèòÿ÷èé”, “×îðòîðèé”, “Ïóùà-Âîäèöÿ”, “Çî-
ëîòèé”.

Â³í äîäàâ, ùî, îêð³ì öüîãî, â ñòîëèö³ ïîáëèçó ð³÷îê ³ îçåð
îáëàäíàíî ùå 17 çîí äëÿ äîçâ³ëëÿ. Çà ñëîâàìè ïàíà Àí³ñ³-
ìîâà, íà âñ³õ ïëÿæàõ ïî÷èùåíî ï³ñîê, à äíî çâ³ëüíåíî â³ä
íåáåçïå÷íîãî íåïîòðåáó. Ôàõ³âöÿìè çä³éñíåíî äåðàòèçàö³þ
òà ïðîòèêë³ùîâ³ çàõîäè.

Ó ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó çìîíòîâàíî ñïîðòèâí³ òà äèòÿ÷³ ìàé-
äàí÷èêè, âñòàíîâëåíî á³îòóàëåòè. Îêð³ì öüîãî, ïëåñ³âö³ çà-
ì³íÿòü ñòàð³ òà âñòàíîâëÿòü íîâ³ ëàâè íà òåðèòîð³¿ øåñòè
ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó. À íà ïëÿæàõ “Âåíåö³ÿ”, “Ìîëî-
ä³æíèé”, “Âåðáíèé” çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü ôîíòàí÷èê³â ³ç
ïèòíîþ âîäîþ. Ïàí Àí³ñ³ìîâ çàïåâíèâ, ùî íà ïëÿæàõ ôóíê-
ö³îíóþòü ðÿòóâàëüí³ òà ìåäè÷í³ ïîñòè.

“Óñ³ ñòîëè÷í³ çîíè â³äïî÷èíêó ïîáëèçó âîäîéì º áåçïëàò-
íèìè, — çàÿâèâ â³í. — Ùîïðàâäà, â äåÿêèõ ì³ñöÿõ êèÿíàì
ïðîïîíóþòü ïëàòí³ ïîñëóãè. Çîêðåìà íàäàþòü â îðåíäó øåç-
ëîíãè, ÷îâíè, êàòàìàðàíè, ïàðàñîë³”.

Íàïðèêëàä, ãîäèíà êîðèñòóâàííÿ øåçëîíãîì íà ã³äðîïàð-
ê³âñüêèõ ïëÿæàõ îá³éäåòüñÿ â³äïî÷èâàëüíèêó â 15 ãðí. Òèì
÷àñîì íà Òåëüá³í³ òàêà ïîñëóãà êîøòóâàòèìå 20 ãðí íà äåíü.
Ïåíñ³îíåðè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ øåçëîíãîì çà 5 ãðí, à ³í-
âàë³äè âçàãàë³ áåçïëàòíî.

ªâãåí Àí³ñ³ìîâ çàçíà÷èâ, ùî äåÿê³ ðîáîòè ó ì³ñöÿõ â³äïî-
÷èíêó äîâåëîñÿ çàâåðøóâàòè âæå â ÷åðâí³. Íà éîãî äóìêó,
âäàëîñÿ çðîáèòè ÷èìàëî, âðàõîâóþ÷è, ùî òîð³ê î ö³é ïîð³
áóëî çðîáëåíî çíà÷íî ìåíøå.

“Íèí³øíüîãî ë³òà ìè çíà÷íî ïîë³ïøèëè ñèòóàö³þ ³ç çîíà-
ìè â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäîéì ó Êèºâ³, — çàïåâíèâ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé. —
Â³äòàê ïàñïîðòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàòóñ, îòðèìàëè 17 ïëÿ-
æ³â, íà ÿêèõ óæå ñüîãîäí³ ñòâîðåíî íàëåæí³ óìîâè äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó”.

Ïîñàäîâåöü äîäàâ, ùî â íàñòóïíîìó ðîö³ ñòîëè÷íà âëàäà
ïëàíóº ñòâîðèòè óìîâè äëÿ òîãî, ùîá êîìóíàëüíå îá’ºäíàí-
íÿ “ÏËÅÑÎ” îòðèìàëî çìîãó äîâåðøèòè ïðîöåñ â³äíîâëåí-
íÿ òà îáëàäíàííÿ ïðèáåðåæíî¿ òåðèòîð³¿.

“Ãîëîâíà ìåòà — ïåðåòâîðèòè âñ³ 29 çîí â³äïî÷èíêó á³ëÿ
âîäè íà ïîâíîö³íí³, çàòèøí³ ïëÿæ³, ùî âæå ç ïî÷àòêîì íà-
ñòóïíîãî ñåçîíó çìîãëè á â³äêðèòèñÿ äëÿ â³äïî÷èíêó êèÿí
òà ãîñòåé ñòîëèö³”, — çàçíà÷èâ ïàí Äîáðóöüêèé
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Завдя и я існій роботі ом нальни ів ияни розпочали літній відпочино на пляжах без сміття і з чистим піс ом
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ì³ñüêà âëàäà çãóðòóºòüñÿ

Ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî Ðàäó ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Äî ñêëà-
äó Ðàäè, îêð³ì ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî, óâ³éøëè ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî, ãîëîâè ÐÄÀ òà ïîñò³é-
íèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè. Íîâèé îðãàí ìàº àê-
òèâ³çóâàòè òà ïîë³ïøèòè âçàºìîä³þ äåðæàâ-
íî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Öå
ñòîñóºòüñÿ íàñàìïåðåä ïèòàíü ðåàë³çàö³¿
äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè íà ì³ñöÿõ
òà âäîñêîíàëåííÿ ìîäåë³ ì³ñöåâî¿ âëàäè ó
Êèºâ³. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè íîâîóò-
âîðåíèé êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èé îðãàí
âèâ÷àòèìå ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ñòîëèö³. Âè-
çíà÷àòèìóòü ïð³îðèòåòè äåðæàâíî¿ ïîë³òè-
êè, íàïðÿìêè, ñòðàòåã³¿ òà ìåõàí³çìè çà-
áåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, êîí-
òðîëü çà âèêîíàííÿì àêò³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ùî ñòîñóþòüñÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³.
Áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ êîíñóëüòàö³¿ ùîäî
çä³éñíåííÿ ó Êèºâ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðè-
òîð³àëüíî¿ ðåôîðìè, ðåàë³çàö³¿ êàäðîâî¿ ïî-
ë³òèêè

Ó øêîëè íàáèðàþòü 
ïåðøà÷ê³â

Íèí³øíüîãî ðîêó ñòîëè÷í³ øêîëè â³ä÷è-
íÿòü äâåð³ äëÿ ìàéæå 26 òèñÿ÷ ïåðøîêëàñ-
íèê³â. Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Áàòüêè ìàé-
áóòí³õ øêîëÿð³â íàìàãàþòüñÿ ï³ä³áðàòè
øêîëó, ùî ðîçòàøîâàíà áëèæ÷å äî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ. Àëå äåÿê³ êåðóþòüñÿ ³íøèìè
ïàðàìåòðàìè ï³äáîðó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
ß âïåâíåíèé, ùî êîæíà ç ðîäèí çìîæå ï³-
ä³áðàòè øêîëó äëÿ ñâîº¿ äèòèíè, àäæå â
ñòîëèö³ º ç ÷îãî âèáèðàòè”,— çàçíà÷èâ â³í.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ, íàðàç³ íàéíàïîâíåí³-
ø³ ïåðø³ êëàñè øê³ë Äàðíèöüêîãî, Ñâÿòî-
øèíñüêîãî òà Îáîëîíñüêîãî ðàéîí³â. Çà-
âåðøóºòüñÿ ïðèéìàëüíà êàìïàí³ÿ â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó. Íàéìåíøå âñüîãî íàáðàëè ïåð-
øà÷ê³â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

²âàíà Êîæåäóáà 
ùå ðàç óâ³êîâ³÷íÿòü

Ñüîãîäí³ ó ïàðêó Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè
â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå âñòàíîâëåííÿ ìåìî-
ð³àëüíî¿ ïëèòè íà ÷åñòü òðè÷³ Ãåðîÿ Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó ²âàíà Êîæåäóáà. Òàì æå áó-
äå çàêëàäåíî êàïñóëó ³ç çåìëåþ, ÿêó áóëî
âçÿòî íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ ëüîò÷èêà. Ó çà-
õîä³ â³çüìå ó÷àñòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Ìèêîëà Àçàðîâ, ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿
âëàäè, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é. Íàãàäàºìî,
ùî ìîíóìåíò ìàðøàëó àâ³àö³¿, ÿêèé çà ÷àñ
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè çáèâ 62 í³ìåöü-
êèõ ë³òàêè, ì³ñüêà âëàäà â³äêðèëà äî Äíÿ
Ïåðåìîãè. Ïàì’ÿòíèê òåæ âñòàíîâèëè ó
ïàðêó Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, íåïîäàë³ê îáå-
ë³ñêà Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Íà Òðîºùèí³ çìàãàëèñÿ 
áîãàòèð³

Óøîñòå ïîñï³ëü ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³ íà ñòàä³îí³, ðîçòàøîâàíîìó íà âó-
ëèö³ Äðàéçåðà, 2-à, â³äáóëèñÿ “Áîãàòèðñüê³
³ãðè”. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü íàéñèëüí³ø³ àò-
ëåòè ñòîëèö³ òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Âîíè
âèçíà÷àëè íàéñèëüí³øîãî ó ï’ÿòè íîì³íà-
ö³ÿõ. Çîêðåìà õòî øâèäøå ïåðåì³ñòèòü âàí-
òàæ³âêó âàãîþ 5 òîíí 500 êã ÷è íàéäàë³ ïå-
ðåâåçå ñàíè ç 340-ê³ëîãðàìîâîþ øèíîþ â³ä
ÁªËàçó. Ó ê³ëüêîõ äèñöèïë³íàõ íàéñèëüí³-
øèì âèÿâèâñÿ íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³îí Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ßðîñëàâ Ãàòàëüñüêèé. Óñ³
ïðèçåðè çìàãàíü îòðèìàëè ìåäàë³ òà äèï-
ëîìè â³ä Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ, à â³ä ñïîíñî-
ð³â — ñåðòèô³êàòè íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â ó
ìåðåæ³ ñïîðòèâíèõ ìàãàçèí³â

Ïðèºìíå ë³êóâàííÿ
Ìåäè÷í³ îãëÿäè ä³òåé ïðîâîäèòèìóòü ó ôîðì³ ãðè

ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòó
“Ë³êàðíÿ äëÿ âåäìåæàò”. Â³í íàëåæèòü äî
îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà îõîïëþº áàãàòî êðà¿í ªâ-
ðîïè, çîêðåìà Ïîðòóãàë³þ, Í³äåðëàíäè, Ïî-
ëüùó, Í³ìå÷÷èíó. Ìåòîþ ïðîåêòó º ïîëåã-
øåííÿ ñï³ëêóâàííÿ ä³òåé ç ë³êàðÿìè, âèõî-
âàííÿ ó íèõ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òóðáîòëèâîñò³,
óñâ³äîìëåííÿ áàòüêàìè ïîòðåáè ïðîô³ëàê-
òèêè õâîðîá.

“Ïåðøó ïðåçåíòàö³þ ìè ïðîâåëè íà áàç³
äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Òàê³ àêö³¿ â³ä-
áóäóòüñÿ ³ â ³íøèõ ðàéîíàõ, íàéáëèæ÷ó çà-
ïëàíîâàíî íà ñóáîòó”,— ðîçïîâ³ëà âèêîíó-
âà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àë-
ëà Øëàïàê. Âîíà çàïðîñèëà äîëó÷àòèñÿ êè-
ÿí ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè äî ïðîåêòó.

“Ë³êàðíÿ äëÿ âåäìåæàò” ðåàë³çîâóºòüñÿ ó
ôîðì³ ãðè. Ä³òè ç ³ãðàøêàìè ïðîõîäÿòü îã-
ëÿä ó ë³êàð³â, à òàêîæ ä³àãíîñòè÷í³, ïðîô³-
ëàêòè÷í³, ë³êóâàëüí³ ïðîöåäóðè. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ãðè, âåäìåäèêè ðàçîì ç ïðèºìíèìè òà
âåñåëèìè ñïîãàäàìè çàëèøàþòüñÿ ïàö³ºíòàì
íà çãàäêó.

“Íà ñüîãîäí³ ìè âèâ÷àºìî ìîæëèâ³ñòü çà-
ïðîâàäæåííÿ òàêèõ ë³êàðåíü ó êîæíîìó ðàéî-
í³ Êèºâà”,— ï³äñóìóâàëà Àëëà Øëàïàê

Êèºâó áðàêóº ñëþñàð³â
Ó ñòîëèö³ ïîêàçàëè íàéïåðñïåêòèâí³ø³ ïðîôåñ³¿

ОО СС ВВ ІІ ТТ АА

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Офісні робочі місця —
це добре, проте вони
не надто впливають на
зростання ВВП. Країні
потрібні спеціалісти ро-
бітничих професій, я і
поставлять е ономі
"на но и". Столиці, що
має надлишо дипло-
мованих бан ірів, бра-
є слюсарів та швей.

Нині робітничі спеціаль-
ності є найзатреб вані-
шими на рин праці. У
Києві "золоті р и" о-
т ють 30 профтех чи-
лищах. Я і саме спеці-
альності там здоб ва-
ють, продемонстр вали
на Параді професій, що
пройшов Хрещати ом
мин лої неділі.

“Íà äâàäöÿòü áàíê³ð³â, çà
ñòàòèñòèêîþ, îäíà øâåÿ” —
öåé æàðò³âëèâèé ðèìåéê â³äî-
ìî¿ ï³ñí³ äåìîíñòðóº ðåàëüíó
êàðòèíó ñüîãîäåííÿ. Êðà¿í³ òà
Êèºâó çîêðåìà äóæå áðàêóº
ëþäåé, ùî ïðàöþþòü ðóêàìè,
à íå ò³ëüêè ôàíòàç³ºþ ÷è ÿçè-
êîì. Ñüîãîäí³ íà êâàë³ô³êîâà-
íîãî ñïåö³àë³ñòà âèðîáíè÷î¿
ïðîôåñ³¿ ÷åêàº 10-20 âàêàíñ³é.
Òîä³ ÿê íà îäíå â³ëüíå ì³ñöå
ó áàíêó ïðåòåíäóº 20 îñ³á ç
äèïëîìîì åêîíîì³÷íèõ âèø³â.

Çäîáóòè ðîá³òíè÷ó ïðîôå-
ñ³þ — ãàðàíòóâàòè ñîá³ çàáåç-
ïå÷åíå ìàéáóòíº. Ïðèíàéìí³
òàê ñòâåðäæóâàëè íà Ïàðàä³
ïðîôåñ³é, ùî â³äáóâñÿ ó íåä³-
ëþ. Õðåùàòèêîì ïðîéøëè êî-
ëîíè íàéêðàùèõ ó÷í³â ³ ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ïðîôåñ³éíî-òåõ-

í³÷íî¿ îñâ³òè Êèºâà. Çàãàëîì
ó ñâÿò³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 3,5
òèñÿ÷³ îñ³á. Â³òàâ óñ³õ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé.

“Êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ö³º¿
íåä³ë³ ìàëè ÷óäîâó íàãîäó
îçíàéîìèòèñÿ ³ç ñó÷àñíèìè é
ïåðñïåêòèâíèìè íàâ÷àëüíèìè
çàêëàäàìè, â ÿêèõ ìîæíà çäî-
áóòè òàê³ ïîòð³áí³ ñòîëèö³ ðî-
á³òíè÷³ ïðîôåñ³¿. Ïðîôòåõîñ-
â³òà â Êèºâ³ — öå 30 îñâ³òí³õ
çàêëàä³â, â ÿêèõ íàâ÷àºòüñÿ
ïîíàä 18 òèñÿ÷ ó÷í³â, ùî îá-
ðàëè îäíó ç³ 167 ðîá³òíè÷èõ
ïðîôåñ³é, à öå ãàðàíò³ÿ ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ ç ã³äíîþ çàðîá³ò-
íîþ ïëàòîþ. Ö³ çàêëàäè íà-
äàþòü óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü
çäîáóòè îäíî÷àñíî ³ ïîâíó çà-
ãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, ³ ðî-

á³òíè÷ó ïðîôåñ³þ àáî, ïðî-
äîâæèâøè íàâ÷àííÿ, îòðèìà-
òè äèïëîì âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíîãî ðîá³òíèêà ÷è ìîëîä-
øîãî ñïåö³àë³ñòà”,— íàãîëî-
ñèâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Â³í äîäàâ, ùî ïðîôåñ³éíà
îñâ³òà — öå ïðÿìèé øëÿõ äî
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ, äî ìî-
äåë³ áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè ïðî-
òÿãîì æèòòÿ, ÿêà ä³º ñüîãîäí³
ó âñ³õ êðà¿íàõ ªâðîñîþçó.

“Êåð³âíèê áóäü-ÿêîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà íàäàº ïåðåâàãó ñïå-
ö³àë³ñòîâ³, êîòðèé ïðîéøîâ
øëÿõ â³ä ðîá³òíèêà äî ìàéñ-
òðà, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÷è âè-
ðîáíè÷îãî ï³äðîçä³ëó, ïåðåä
âèïóñêíèêîì âèøó, ÿêèé íå
ìàº ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê.
Á³ëüøå òîãî, ïðîôòåõîñâ³òà
äàº çìîãó ïåðåâ³ðèòè ïðàâèëü-

í³ñòü îáðàíîãî øëÿõó, â÷àñíî
âíåñòè êîðåêòèâè â ñâîþ ïî-
äàëüøó òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, öå
ãàðàíò³ÿ áåçïëàòíî¿ îñâ³òè,
ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ñòè-
ïåíä³þ òà çàðîá³òíó ïëàòó ï³ä
÷àñ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè â
ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, îçíàéîìè-
òèñÿ ç ³ííîâàö³éíèìè òåõíî-
ëîã³ÿìè áåçïîñåðåäíüî íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ”,— ñêàçàâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ïàí Æóðàâñüêèé òàêîæ ïî-
äÿêóâàâ ïðàö³âíèêàì ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â çà ñàìîâ³ääàíó ïðà-
öþ, ùèðå ï³êëóâàííÿ ïðî
ìàéáóòíº Óêðà¿íè ³ ïîáàæàâ
âèõîâàíöÿì çàêëàä³â ïðîôòåõ-
îñâ³òè ñâ³òëî¿ äîë³ òà çä³éñ-
íåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ áà-
æàíü

Майб тні шеф- харі певнені, що обрана професія арант є їм достойний заробіто
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Ви он вач обов’яз ів заст пни а олови КМДА Алла Шлапа пересвідчилася,
що з і раш овими ведмеди ами діти охочіше йд ть на о ляд до лі арів
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Êèÿí çàõîïèâ Êàðíàâàë òàëàíò³â
Ñòîëè÷í³ ä³òè ïîêàçàëè ñâî¿ àðòèñòè÷í³ âì³ííÿ

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”
У с бот оловн в лицю столиці заполонили талановиті иївсь і діти. Вони демон-
стр вали т т сі свої вміння на Карнавалі талантів. Свято зібрало більш я 3000
представни ів танцювальних, хорео рафічних та во альних оле тивів міста. Свої
номери обдаровані дітлахи демонстр вали з 11-ї ран аж до вечора. Проводили
та ож на Хрещати інтера тивні а ції, флешмоби, он рси малюн ів. Ви он вач
обов’яз ів заст пни а олови КМДА Алла Шлапа подя вала дітям, а та ож їхнім
бать ам за різнобічне виховання малень их иян. Пані Шлапа запевнила, що місь-
а влада підтрим ватиме та розвиватиме творчі центри для ш олярів. Своєю чер-
ою ГУ справах сім’ї та молоді на ад є, що найа тивніші чні традиційно змож ть
отримати п тів и в літні табори відпочин Крим та За арпаття.

Старші вихованці хорео рафічних ш іл демонстр вали вміння с часно о танцю

Яс раві номери під от вали творчі оле тиви, що працюють з народними
танцями

У рам ах а ції "Фарби життя", що пройшла с бот , столичні підліт и
при расили лав и пар Шевчен а

На сцені майдан Незалежності для юних иян вист пали на лише одноліт и, а й дорослі зір и — діти вітали їх
оплес ами

Сюжети дея их номерів захоплювали аз овістю та барвистими остюмами

Подивитися на вист пи одноліт ів та підтримати їх на майдані Незалежності зібралися тисячі дітей
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Ê³îñêè çàâàæàþòü êèÿíàì
Ùîäíÿ ó ì³ñò³ äåìîíòóþòü ï’ÿòü íåçàêîííèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Нині столиці є майже 9
тисяч іос ів, лише 2 % з
я их мають сі належні
дозвільні до менти. Май-
же всіх "неле алів" мо-
ж ть знести до інця ро .
Щодня демонт ють до 5
об'є тів. Протя ом остан-
ньо о місяця з в лиць
прибрано 235 неза онних
точо продаж . До запро-
вадження нових правил
місь а влада обіцяє демо-
нт вати іос и лише най-
більших пор шни ів і ли-
ше за рішенням спеціаль-
ної омісії. Після наб ття
чинності нових мов роз-
міщення МАФів їхні влас-
ни и повинні б д ть впо-
ряд вати до менти, а
іос и ставити там, де це
потрібно иянам.

Ç íàñòàííÿì ë³òà àêòóàëüí³øîþ
ñòàº ïðîáëåìà íåëåãàëüíèõ
ÌÀÔ³â ó ì³ñò³. Ìàêñèìóì ÷àñó
êèÿíè íàìàãàþòüñÿ ïðîâîäèòè íà
ïîâ³òð³, ³ òóò ÿê òóò äî ¿õí³õ ïî-
ñëóã ê³îñêè ç àëêîãîëåì, öèãàð-
êàìè òà ³íøèì êðàìîì. Çàðàäè
ñåçîííîãî çàðîá³òêó îêðåì³ “ï³ä-
ïðèºìö³” íå îáòÿæóþòü ñåáå
îôîðìëåííÿì äîçâîë³â ³ òóëÿòü
ñâî¿ “òî÷êè” ñêð³çü, äå º ïîòåí-
ö³éíèé ïîêóïåöü,— á³ëÿ çåëåíèõ

çîí, ñòàíö³é ìåòðî ³ ïðîñòî íà
ãàçîíàõ ï³ä áóäèíêàìè. Ê³ëüê³ñòü
ñêàðã íà ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåí³
îá’ºêòè çðîñòàº ùîäíÿ ³ ïåðåâè-
ùóº òðè ñîòí³ çà òèæäåíü. Íà âè-
ìîãó êèÿí ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâ-
æóº áîðîòüáó ç áåç÷èíñòâîì
“ÌÀÔ³îçíîãî” á³çíåñó.

ßê ðîçïîâ³â âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿç-
ê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³êòîð Ñ³âåöü,  ïðîòÿãîì îñòàí-
íüîãî ì³ñÿöÿ ó Êèºâ³ äåìîíòîâà-
íî 235 ê³îñê³â. Ó ñåðåäíüîìó ùî-
äíÿ ïðèáèðàþòü äî 5 íåçàêîííèõ
òîðãîâèõ òî÷îê. Äî ê³íöÿ ðîêó ¿õ
ïëàíóþòü çíåñòè ìàéæå ê³ëüêà

òèñÿ÷. Íàñàìïåðåä äåìîíòàæó
ï³äëÿãàòèìóòü òîðãîâåëüí³ òî÷êè,
âñòàíîâëåí³ á³ëÿ ìåòðî, àäæå çà-
âàæàþòü ïðîõîäó ïàñàæèð³â, º
“ðîçñàäíèêàìè” áðóäó. Ïðè÷îìó
çàóâàæåííÿ ñòîñóþòüñÿ íå ëèøå
ïðèâàòíîãî á³çíåñó, à é, íàïðè-
êëàä, ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”. Êîìó-
íàëüíèé ïåðåâ³çíèê íå ìàº ïðà-
âà ñòàâèòè ê³îñêè íà çóïèíêàõ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, îñê³ëü-
êè çåìëÿ ï³ä íèìè êîìóíàëüíà.
Éäåòüñÿ íå ïðî ì³ñöÿ ïðîäàæó
ïðî¿çíèõ êâèòê³â, à ïðî ê³îñêè, äå
òîðãóþòü íàïîÿìè.

Âîäíî÷àñ ì³ñüêà âëàäà çàïåâ-

íèëà, ùî â ì³ñò³ á³ëüøå íå áóäå
æîäíîãî âèïàäêó äåìîíòàæó
ÌÀÔ³â ç ôîðìàëüíèõ ïðè÷èí.
“Ïðèáèðàòè ê³îñêè äî íàáóòòÿ
÷èííîñò³ íîâèõ ïðàâèë òåïåð
ìîæíà áóäå ëèøå ï³ñëÿ ð³øåííÿ
ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêó î÷îëþº
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Öå îçíà-
÷àº, ùî ìàëó àðõ³òåêòóðíó ôîðìó
íå ìàþòü ïðàâà çíÿòè ëèøå òîìó,
ùî âëàñíèê íå ïîêàçàâ ÿêîãîñü
ïàï³ðöÿ. Äåìîíòàæ áóäå â òèõ âè-
ïàäêàõ, êîëè îá’ºêò íàñïðàâä³
ïðàöþº ³ç ñåðéîçíèìè ïîðóøåí-
íÿìè”,— ïîÿñíèëà ðàäíèê ìåðà ç

ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà Ëþäìè-
ëà Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîðó-
øåííÿìè, íà ÿê³ ïåðøî÷åðãîâî
ðåàãóâàòèìóòü äåìîíòàæåì, º áåç-
äîçâ³ëüíå âñòàíîâëåííÿ ÌÀÔ³â
á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî, â ì³ñöÿõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ òà íà ãàçîíàõ, à
òàêîæ òîðã³âëÿ âèïèâêîþ ³ öèãàð-
êàìè á³ëÿ øê³ë òà äèòÿ÷èõ ìàé-
äàí÷èê³â. Öå çàáîðîíÿòü íîâ³ ïðà-
âèëà ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â, ùî ¿õ
ìàþòü ðîçãëÿíóòè íà íàñòóïí³é
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. ßêùî íîâ³ óìîâè
çàòâåðäÿòü, äëÿ ðîáîòè âñ³õ òîð-
ãîâåëüíèõ òî÷îê ïîòð³áíî áóäå
ºäèíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â. Äî
ñëîâà, ï³äïðèºìö³, êîòð³ îôîðìè-
ëè äîçâîëè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ï³âðîêó àâòîìàòè÷íî îòðèìàþòü
äîêóìåíòè íîâîãî çðàçêà. Àëå òà-
êèõ íå á³ëüøå í³æ 2 %.

Íà ïî÷àòîê íèí³øíüîãî ðîêó â
ì³ñò³, çà ïðèáëèçíèìè äàíèìè,
íàë³÷óâàëîñÿ ìàéæå 12 òèñÿ÷ ê³î-
ñê³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ ïðàöþâà-
ëè íåçàêîííî. Íèí³ öÿ öèôðà
ñêîðîòèëàñÿ äî 9 òèñÿ÷. Êèºâó æ
ïîòð³áíî çíà÷íî ìåíøå. Ñê³ëüêè
òî÷íî, ìîæíà áóäå ñêàçàòè, êîëè
ðîçðîáëÿòü ïåðåäáà÷åíèé íîâè-
ìè ïðàâèëàìè êàäàñòð ÌÀÔ³â.
ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, ïî
êîæí³é âóëèö³ áóäå ñõåìà, äå ïî-
òð³áåí ê³îñê ³ ÿêîãî ïðîô³ëþ.

“Íàïðèêëàä, ï³äïðèºìåöü õî÷å
ïðîäàâàòè õë³á. Éîìó ïîêàçóþòü,
ùî òàêèé ëàðüîê ïîòð³áåí, ñêàæ³-
ìî, íà Òðîºùèí³, íà ïåâí³é âóëè-
ö³, á³ëÿ ïåâíîãî áóäèíêó. Íà Õðå-
ùàòèêó â³í íå ïîòð³áåí. Òîáòî
âñòàíîâëþâàòèìóòü ê³îñêè òàì, äå
öå ïîòð³áíî êèÿíàì, à íå òàì, äå
çàìàíåòüñÿ ï³äïðèºìöåâ³”,— ïîÿñ-
íèâ Â³êòîð Ñ³âåöü

Êèÿí íàãîäóþòü ñîëîäêèì 
òà õîëîäíèì
Ìåð³ÿ âèçíà÷èëà ì³ñöÿ ïðîäàæó “ë³òí³õ” ïðîäóêò³â
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Уліт ияни полюбляють
про лян и в лицями рід-
но о міста. Зазвичай, від-
від ючи пар и та відпочи-
ваючи на пляжах, хочеть-
ся їсти та пити. Аби б ло
де там вати ці відч ття,
місь а влада розробила
схем розміщення лот ів
із морозивом, напоями,
фр тами і овочами та
від ритих літніх майданчи-
ів при ресторанах і афе.
Та их об'є тів літньої тор-
івлі в місті з'являться ти-
сячі. Місь а влада обіцяє
онтролювати їх, адже са-
ме вліт є найбільша за-
роза з'їсти несвіжі харчі.

Çà äîðó÷åííÿì ìåðà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ñï³ëü-
íî ç ðàéîííèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè
ðîçðîáèëè ïåðåë³ê çàõîä³â íà âåñ-
íÿíî-ë³òí³é ïåð³îä 2010 ðîêó. Óñ-
òàíîâè ñôîðìóâàëè ïîàäðåñíèé
ïåðåë³ê ì³ñöü, äå êèÿíè çìîæóòü
ïðèäáàòè ïðîõîëîäæóâàëüí³ íàïî¿,
ìîðîçèâî, ôðóêòè òà ÿãîäè. ª òà-

êîæ ÷³òêèé ïåðåë³ê çàêëàä³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïðè ÿêèõ
áóäå â³äêðèòî ë³òí³ â³äêðèò³ ìàé-
äàí÷èêè. Îñê³ëüêè âóëèöÿìè Êè-
ºâà âë³òêó ãóëÿòèìå áàãàòî òóðèñ-
ò³â, äîêóìåíò òàêîæ ïåðåäáà÷àº, äå
ç ëîòê³â ïðîäàâàòèìóòü ñóâåí³ðíó
ïðîäóêö³þ òà êíèæêè.

Êèÿíè, ÿê³ íå çâèêëè ãîòóâàòè
âäîìà, òåïåð ìàòèìóòü çìîãó òà-
ìóâàòè ãîëîä íå â ò³ñíèõ ïðèì³-
ùåííÿõ, à íà â³äêðèòèõ ìàéäàí-
÷èêàõ ñòàö³îíàðíèõ çàêëàä³â õàð-
÷óâàííÿ. Ë³òí³ ìàéäàí÷èêè ìî-
æóòü ñîá³ äîçâîëèòè íå âñ³ êàôå,
àäæå â îêðåìèõ âèïàäêàõ ñòîëè-
êè çàâàæàþòü ï³øîõîäàì íà òðî-
òóàðàõ. Â³äòàê, ì³ñüêà âëàäà âè-
çíà÷èëà ÷³òêèé ïåðåë³ê çàêëàä³â,
ÿê³ çìîæóòü ïîäàâàòè ¿æó ï³ä íà-
êðèòòÿì. Â³äêðèò³ ìàéäàí÷èêè
çàïðàöþâàëè á³ëÿ ìàéæå 390 çà-
êëàä³â.

Íàéá³ëüøå òàêèõ ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ — ïðèáëèçíî 70. Âàð-
òî çàçíà÷èòè, ùî â³äêðèò³ ìàé-
äàí÷èêè çàïðàöþþòü ÿê ïðè ðåñ-
òîðàíàõ, òàê ³ ïðè äîñòóïíèõ çà-
êëàäàõ øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ.
Ìàéæå 30 “âèíîñíèõ” òîðãîâåëü-
íèõ ì³ñöü ïðàöþâàòèìóòü íà Õðå-
ùàòèêó. Öå áóäóòü ÿê â³äêðèò³
ìàéäàí÷èêè êàôå, òàê ³ òî÷êè
ïðîäàæó ìîðîçèâà. Â Ã³äðîïàðêó
â³äêðèþòü 34 ë³òí³ ìàéäàí÷èêè
çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ òà 80 òî÷îê
ïðîäàæó íàïî¿â ³ ìîðîçèâà.

Äëÿ òóðèñò³â íà Âîëîäèìèð-
ñüê³é âóëèö³ ïðàöþâàòèìå ìàé-
æå ñîòíÿ ëîòê³â ³ç ïðîäàæó êíèæ-
êîâî-ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà õó-
äîæí³õ âèðîá³â. 130 òàêèõ ì³ñöü
ïðàöþâàòèìóòü íà Àíäð³¿âñüêîìó
óçâîç³ òà ùå 20 — íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³.

Ùå àêòèâí³øå òîðãóâàòèìóòü
ôðóêòàìè, îâî÷àìè òà áàøòàííè-
ìè. Àáè êèÿíè çà ñåçîí çàïàñëè-
ñÿ â³òàì³íàìè, òàêèõ òî÷îê â³ä-
êðèþòü çíà÷íî á³ëüøå. Ñêàæ³ìî,
ÿêùî ìîðîçèâî òà íàïî¿ â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ïðîäàâàòèìóòü
ó 90 ÿòêàõ, òî ôðóêòîâî-îâî÷åâó
ïðîäóêö³þ ìîæíà ïðèäáàòè àæ
íà 170 òî÷êàõ, íå âðàõîâóþ÷è
ðèíêè.

“Öüîãî ðîêó îðãàí³çîâàíî äîâî-
ë³ áàãàòî ì³ñöü äëÿ òàêî¿ ë³òíüî¿
òîðã³âë³, àáè êèÿíàì íå äîâîäèëî-
ñÿ õîäèòè äàëåêî çà ñìà÷íèì. Óñ³
ö³ òî÷êè ìàþòü äîçâîëè, àëå ïåðå-
áóâàþòü íà ñâîºð³äíîìó “îáë³êó”.
Âàæëèâî ñòåæèòè, àáè ñêð³çü äî-
òðèìóâàëèñÿ íîðìàòèâ³â, ùîá ïðî-
äóêö³ÿ çáåð³ãàëàñü ó õîëîäèëüíè-
êàõ, áóëà ñåðòèô³êîâàíîþ òî-
ùî”,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
Âàñèëü Ùåðáåíêî. Â³í ïîðàäèâ
êèÿíàì êóïóâàòè ëèøå â “ñõâàëå-
íèõ” òî÷êàõ òîðã³âë³, áî ñàìå âë³ò-
êó íà ñïîæèâà÷³â ÷àòóº íåáåçïåêà
õàð÷îâèõ îòðóºíü
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про проектування та будівництво багатоповерхових
паркінгів у м. Києві

Розпорядження № 139 від 15 березня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою розвитку відповідної пар�
кувальної інфраструктури сучасного рівня у м. Києві, у зв'язку з підготовкою до проведення фінальної час�
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню капітального будівництва міс!
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) та Комунальному під!
приємству виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) "Київтранспарксервіс"
здійснити заходи щодо проектування та будівництва бага!
топоверхових паркінгів згідно з додатками 1 та 2 до цього
розпорядження.

2. Створити технічну раду у складі згідно із додатком 3
до цього розпорядження та затвердити Положення про ді!
яльність технічної ради згідно із додатком 4 до цього роз!
порядження.

3. Головному управлінню капітального будівництва міс!
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) та Комунальному під!
приємству виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) "Київтранспарксервіс"
в установленому порядку:

3.1. Забезпечити розробку, погодження та затверджен!
ня проектно!кошторисної документації.

3.2. Оформити право користування земельними ділян!
ками.

3.3. Після виконання підпункту 3.1 цього пункту одержа!
ти до початку виконання робіт в Інспекції державного архі!
тектурно!будівельного контролю дозволи на виконання бу!
дівельних робіт.

4. Головному управлінню капітального будівництва міс!
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) здійснити заходи що!
до залучення інвестиційних коштів для фінансування робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації) спільно з Головним управлінням містобу!

дування, архітектури та дизайну міського середовища ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) за замовленням Головного управ!
ління капітального будівництва міста Києва виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) та Комунального підприємства виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) "Київтранспарксервіс" вирішити питання відве!
дення земельних ділянок, зазначених у додатках 1 та 2 до
цього розпорядження.

6. Головному управлінню капітального будівництва міс!
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) та КП "Київтранспарк!
сервіс" подати до Головного управління економіки та інвес!
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включен!
ня об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до
Програми соціально!економічного розвитку міста Києва на
2010 рік та наступні роки.

7. Експлуатуючим організаціям міста при оформленні тех!
нічних умов на інженерне забезпечення багатоповерхових
паркінгів, зазначених у додатках 1 та 2 до цього розпоря!
дження, передбачити їх підключення безпосередньо до най!
ближчих внутрішньоквартальних інженерних мереж та спо!
руд.

8. Першому заступнику голови Київської міської держав!
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. прийняти рішення щодо ви!
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо!
рядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва

Розпорядження № 323 від 30 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування", з метою впорядкування розміщення, об�
лаштування та утримання тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у м. Києві, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Створити комісію з питань впорядкування розміщен!
ня тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на тери!
торії м. Києва під головуванням першого заступника голо!
ви Київської міської державної адміністрації Голубченка А.
К. та затвердити її склад, що додається.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) роз!
робити умови та обмеження розміщення тимчасових спо!
руд та подати на затвердження Київської міської ради.

3. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район!
ним у м. Києві державним адміністраціям) у тижневий тер!
мін з дня набрання чинності цього розпорядження надати
до виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації) інформацію щодо виконання за!
ходів, передбачених пунктом 4 рішення Київської міської ра!
ди від 21.05.2009 № 462!1/1518 "Про антикризову підтрим!
ку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність
у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м.
Києві".

4. Комунальному підприємству "Київське інвестиційне
агентство" у тижневий термін з дня набрання чинності цьо!
го розпорядження надати Головному управлінню містобуду!
вання, архітектури та дизайну міського середовища вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) реєстр всіх укладених договорів щодо
питань розміщення тимчасових споруд, їх обслуговування
та надання супутніх послуг.

5. Районним у м. Києві державним адміністраціям спіль!

но з Головним управлінням контролю за благоустроєм м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у місячний термін з дня на!
брання чинності цього розпорядження надати Головному
управлінню містобудування, архітектури та дизайну місько!
го середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) перелік тимчасо!
вих споруд, які розміщені без повного пакета дозвільної до!
кументації.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з Головним управ!
лінням містобудування, архітектури та дизайну міського се!
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) опрацювати перелік
тимчасових споруд, які розміщені без повного пакета до!
звільної документації, та надати пропозиції щодо приведен!
ня їх розміщення до норм чинного законодавства.

7. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за!
безпечити розробку та затвердження в установленому по!
рядку Комплексної програми благоустрою міста Києва на
2010—2020 роки з прив'язкою тимчасових споруд.

8. Головному управлінню з питань регуляторної політи!
ки та підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головно!
му управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра!

ції), Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
юридичному управлінню апарату виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) за участю Головного управління контролю за благоуст!
роєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у тижневий тер!
мін переглянути нормативно!правові акти, що регулюють
порядок розміщення тимчасових споруд у місті Києві, та за

результатами внести відповідні пропозиції щодо його вдос!
коналення.

9. Заступнику голови Київської міської державної адмі!
ністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах ма!
сової інформації змісту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації відповідно до покладених обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

Про забезпечення відкриття руху окремих потоків
автомобільного транспорту по вул. Набережно'

Рибальській в напрямку від вул. Електриків 
до вул. Набережно'Хрещатицької в складі будівництва

Подільського мостового переходу через р. Дніпро 
в м. Києві

Розпорядження № 324 від 30 квітня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про дорожній рух", з метою виконання розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 19. 11. 2003 № 2165 “Про відновлення робіт з будівництва Подільського мостового переходу че�
рез р. Дніпро в м. Києві для руху метрополітену та автотранспорту", поліпшення транспортної схеми та
екологічної ситуації в Оболонському та Подільському районах м. Києва, уникнення систематичних заторів
та розвантаження діючої транспортної мережі міста шляхом більш раціонального розподілу транспортних
потоків по дорожній мережі міста:

1. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва
шляхово!транспортних споруд м. Києва" здійснити робоче
відкриття руху окремих потоків автомобільного транспорту
по вул. Набережно!Рибальській в напрямку від вул. Елек!
триків до вул. Набережно!Хрещатицької в складі будівниц!
тва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м.
Києві за актом робочої комісії відповідно до дозволу Мініс!
терства регіонального розвитку та будівництва України.

2. Організацію дорожнього руху по вул. Набережно!Ри!
бальській на ділянці від вул. Електриків до вул. Набережно!
Хрещатицької здійснити відповідно до розроблених і пого!
джених у встановленому порядку схем організації дорожньо!
го руху.

3. Для забезпечення відкриття руху окремих потоків ав!
томобільного транспорту по вул. Набережно!Рибальській в
напрямку від вул. Електриків до вул. Набережно!Хрещатиць!
кої в складі будівництва Подільського мостового переходу
через р. Дніпро в м. Києві Публічному акціонерному това!
риству "Мостобуд" виконати роботи із влаштування засобів
організації дорожнього руху відповідно до розроблених і по!
годжених у встановленому порядку схем організації дорож!
нього руху.

4. Комунальній корпорації "Київавтодор" забезпечити екс!
плуатацію вул. Набережно!Рибальської від вул. Електриків

до вул. Набережно!Хрещатицької на термін до повного за!
вершення робіт по об'єкту, введення в експлуатацію та пе!
редачі на баланс у встановленому порядку.

5. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва
шляхово!транспортних споруд м. Києва" на термін до пов!
ного завершення робіт по об'єкту, введення в експлуатацію
та передачі на баланс у встановленому порядку здійснити
фінансування витрат на експлуатацію вул. Набережно!Ри!
бальської від вул. Електриків до вул. Набережно!Хреща!
тицької за рахунок статті витрат "Утримання і відновлення
постійних автодоріг після закінчення будівництва", глави 9
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Ки!
єві, затвердженого розпорядженням Київської міської дер!
жавної адміністрації від 11.10.2004 № 1851.

6. Заступникові голови Київської міської державної ад!
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен!
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоря!
дження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 30.04.2008 № 608 “Про
створення комісії для визначення розмірів компенсацій,

збитків та відшкодувань витрат, пов'язаних з винесенням
будівель та споруд з території забудови, відведеної 

під будівництво об'єктів на території м. Києва"
Розпорядження № 325 від 30 квітня 2010 року

Відповідно до статей 156, 157 Земельного кодексу України, законів України "Про відчуження земель�
них ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власно�
сті, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", “Про місцеве самоврядування в Україні".
“Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 19.04.1993 № 284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та земле�
користувачам":

1. Перейменувати комісію для визначення розмірів ком!
пенсацій збитків та відшкодувань витрат, пов'язаних з ви!
несенням будівель та споруд з території забудови, відведе!
ної під будівництво об'єктів на території м. Києва, в комісію
з вирішення земельно!майнових питань і визначення та від!
шкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) від 30.04.2008 № 608 "Про створення комісії для ви!

значення розмірів компенсацій, збитків та відшкодувань ви!
трат, пов'язаних з винесенням будівель та споруд з тери!
торії забудови, відведеної під будівництво об'єктів на тери!
торії м. Києва", а саме:

у назві розпорядження слова "комісії для визначення роз!
мірів компенсацій, збитків та відшкодувань витрат, пов'яза!
них з винесенням будівель та споруд з території забудови,
відведеної під будівництво об'єктів на території м. Києва"
замінити словами "комісії з вирішення земельно!майнових
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питань і визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам";

— преамбулу розпорядження після слів "законів України"
доповнити словами "Про відчуження земельних ділянок, ін!
ших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб
чи з мотивів суспільної необхідності" і далі за текстом;

— в пункті 1 розпорядження слова "комісію з визначен!
ня розмірів компенсацій збитків та відшкодувань витрат, по!
в'язаних з винесенням будівель та споруд з території забу!
дови відведеної під будівництво об'єктів на території м. Ки!
єва" замінити словами "комісію з вирішення земельно!май!
нових питань і визначення та відшкодування збитків влас!
никам землі та землекористувачам";

— в пункті 2 розпорядження слова "комісію для визна!
чення розмірів компенсацій, збитків та відшкодувань ви!

трат, пов'язаних з винесенням будівель та споруд з тери!
торії забудови, відведеної під будівництво об'єктів на тери!
торії м. Києва" замінити словами "комісію з вирішення зе!
мельно!майнових питань і визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам";

— додатки 1 і 2 до розпорядження викласти в редакціях,
що додаються.

3. Заступникові голови Київської міської державної ад!
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення шодо висвітлен!
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоря!
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про направлення до м. Санкт'Петербург 
(Російська Федерація)

Розпорядження № 329 від 30 квітня 2010 року

На запрошення уряду Санкт�Петербургу та Міжнародної асоціації громадських організацій блокадників
міста�героя Ленінграда, з метою участі в урочистих заходах з нагоди 65�ої річниці Перемоги у Великій Віт�
чизняній війні, роботі XVIII зльоту Міжнародного Союзу міст�героїв країн СНД та XIX з'їзді Міжнародної асо�
ціації громадських організацій блокадників міста�героя Ленінграда та відповідно до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 24.11.97 № 1302 "Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування війсь�
кових поховань та військових пам'ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бю�
джетних коштів" та Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2009—2014 роки, затвердже�
ної рішенням Київської міської ради від 18.06.09 № 628/1684:

1. Направити до м. Санкт!Петербург (Російська Федерація):
1.1 У період з 05.05.10 до 11.05.10:
— Кошечкіна Бориса Кузьмича, Героя Радянського Со!

юзу, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, голо!
ву громадської організації "Спілка прихильників за дружбу
міст!героїв";

— Іванченко Емілію Іванівну, учасницю бойових дій Вели!
кої Вітчизняної війни, відповідального секретаря громадської
організації "Спілка прихильників за дружбу міст!героїв";

— Тищенка Олександра Вікторовича, соліста творчого
об'єднання "Алекс луна".

1.2 У період з 03.05.10 до 11.05.10:
— Павлова Едуарда Миколайовича — учасника бойових

дій Великої Вітчизняної війни, голову Київської міської асо!
ціації "Жителі блокадного Ленінграда".

2. Київській міській державній адміністрації (апарату ви!
конавчого органу Київської міської ради) відповідно до чин!
ного законодавства забезпечити Павлова Е. М., Кошечкі!
на Б. К., Іванченко Е. І. та Тищенка О. В. валютними кош!
тами, а саме: добовими на весь час перебування за кор!
доном (із розрахунку, що приймаюча сторона забезпечує
триразове харчування).

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор!

гану Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) профінансувати видатки, пов'язані з направлен!
ням Павлова Е. М., Кошечкіна Б. К., Іванченко Е. І. та Ти!
щенка О. В., згідно з кошторисом, затвердженим заступни!
ком голови Київської міської державної адміністрації — ке!
рівником апарату виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації), за рахунок
асигнувань, передбачених у тимчасовому кошторисі на дру!
гий квартал на 2010 рік у інших видатках Київської міської
державної адміністрації (апарату виконавчого органу Київ!
ської міської ради) — загальноміських видатках з організа!
ції та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку
міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів міс!
цевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон, від!
значення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі!
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 17.09.2004 № 1742

Розпорядження № 331 від 30 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою завершення будівниц�
тва міжнародного готельно�офісного комплексу на вул. Горького, 79 у Голосіївському районі до "Євро�2012"
та зважаючи на клопотання українсько�канадського спільного підприємства "Торонто — Київ" у формі то�
вариства з обмеженою відповідальністю від 12.04.2010 № 12244, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Внести до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 17.09.2004 № 1742 "Про дозвіл на тимча!
сове часткове зайняття тротуарів та проїзної частини біля
будинку на вул. Горького, 79 у Голосіївському районі" (із
змінами) такі зміни:

1.1. В абзаці другому пункту 1 цифри "30.04.2010" за!
мінити цифрами "31.12.2010".

1.2. В абзаці четвертому пункту 1 цифри "30.03.2010" за!
мінити цифрами "31.13.2010".

Голова Л. Черновець ий

Про утворення робочої групи 
з опрацювання питань оцінки потенціалу 
інженерної інфраструктури міста Києва 

(розрахункових схем інженерних мереж)

Розпорядження № 337 від 5 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пункт 11 рішення
Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.02.2009
№ 58, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити робочу групу з опрацювання питань оцінки по!
тенціалу інженерної інфраструктури міста Києва (розрахункових
схем інженерних мереж) і затвердити її склад, що додається.

2. Робочій групі, утвореній відповідно до пункту 1 цього роз!
порядження, опрацьовувати питання оцінки потенціалу інже!
нерної інфраструктури міста Києва (розрахункових схем інже!
нерних мереж) та визначати перспективи її розвитку, в контек!
сті розроблених пропозицій до концепції Генерального плану
розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року.

3. Заступникові голови Київської міської державної ад!
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен!
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоря!
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про прийняття та передачу 
зовнішньобудинкових інженерних мереж, 

споруд та обладнання

Розпорядження № 344 від 5 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово�
го фонду та інженерних мереж" (із змінами і доповненнями), враховуючи звернення підприємств, установ
та організацій, з метою надійного централізованого утримання та якісного обслуговування зовнішньобу�
динкових інженерних мереж, споруд та обладнання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти від підприємств, установ та організацій до
комунальної власності територіальної громади м. Києва та
передати у володіння та користування акціонерній енерго!
постачальній компанії "Київенерго" зовнішньобудинкові інже!
нерні мережі, споруди та обладнання згідно з додатками 1,
2, в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реаліза!
ції проекту управління та реформування енергетичного ком!
плексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповнення!
ми), яка укладена між Акціонерною енергопостачальною ком!
панією "Київенерго" та виконавчим органом Київської місь!
кої ради (Київською міською державною адміністрацією).

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

кої державної адміністрації) забезпечити у встановленому по!
рядку прийняття та передачу зовнішньобудинкових інже!
нерних мереж, споруд та обладнання, зазначених у пункті
1 цього розпорядження.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі!
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про встановлення тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій

Розпорядження № 355 від 12 травня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій",
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами і доповненнями), на�
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 "Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні бу�
динків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово�комунальному госпо�
дарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для робітників
і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", з метою приведення тарифів до еко�
номічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій, які надаються житло!
во!експлуатаційними організаціями комунальної форми
власності по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі!
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в

засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!

ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт одного
квартирного засобу обліку холодної або гарячої води на 1 кв. м

загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн )

У квартирах, обладнаних одним лічильником 0,03
У квартирах, обладнаних двома лічильниками 0,06
У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 0,12

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12 травня 2010 року № 355

Тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

для житлово'експлуатаційних організацій комунальної форми власності

Житлово-
е спл атаційна
ор анізація

Назва в лиці
(б львар , пров л , проспе т ,

площі, звоз та ін.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Деснянсь ий

1 1 3 ЖЕК-314 просп. Мая овсь о о Володимира 68 3,01 —

2 2 3 ЖЕК-314 просп. Мая овсь о о Володимира 70 3,08 —

Шевчен івсь ий

3 1 10 КП “ЖЕК “Татар а” в л. Л ’янівсь а 11 2,28 1,91

4 2 10 КП “ЖЕК “Татар а” в л. Л ’янівсь а 21 2,20 1,83

5 3 10 КП “ЖЕК “Татар а” в л. Л ’янівсь а 27 1,99 1,60

6 4 10 КП “ЖЕК “Де тярівсь а” в л. Орловсь а 2/7 1,44 1,44

7 5 10 КП “ЖЕК “Де тярівсь а” в л. У раїнсь а 1/3 1,97 1,61

8 6 10 КП “ЖЕК “Де тярівсь а” в л. Щ сєва 19/11 1,57 1,57

9 7 10 КП “ЖЕК “Де тярівсь а” в л. Щ сєва 21/12 1,52 1,52

10 8 10 КП “ЖЕК “Де тярівсь а” в л. Щ сєва 23/9 1,45 1,45

11 9 10 КП “ЖЕК “Де тярівсь а” в л. Щ сєва 25 1,45 1,45

12 10 10 КП “ЖЕК “Де тярівсь а” в л. Щ сєва 27/4 1,51 1,51
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Ñòîëèöÿ çàïðîøóº 
â ìèíóëå
Ó Ã³äðîïàðêó âèñòàâèëè ôîòî ñòàðîãî Êèºâà

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Понад 200 фото рафій
із зображенням старо о
Києва представили на ви-
ставці в найпоп лярнішо-
м місці відпочин міс-
тян — Гідропар . Фото-
роботи е спон ють нав о-
ло б дівлі арт- афе "Оче-
ретяний iт". Помил вати-
ся точ ами, що змінили
ви ляд, зни лими б дин-
ами і в лицями може о-
жен охочий. Поб вали
там і ореспонденти
"Хрещати а".

“Âñå ó ñâ³ò³ ³ñíóº ëèøå äëÿ òî-
ãî, ùîá áóòè â³äîáðàæåíèì ó ôî-
òîãðàô³¿”, — öåé âèñë³â íàëåæèòü

âèäàòíîìó ô³ëîñîôîâ³ ³ êóëüòó-
ðîëîãîâ³ Ñüþçåí Çîíòà´. Âîíà
ãëèáîêî ³ ïðîíèêëèâî âèâ÷àëà
ïðèðîäó ÿâèùà ç íàçâîþ “ôîòî-
ãðàô³ÿ”.

Çàòèøíèé ïðîâ³íö³éíèé Êè¿â,
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ³ çâè÷àéí³
áóäèíêè ñåðåäèíè äåâ’ÿòíàäöÿòî-
ãî ñòîð³÷÷ÿ — ïî÷àòêó äâàäöÿòî-
ãî ìîæíà ïîáà÷èòè íà ñòàðèõ ôî-
òîãðàô³ÿõ, ùî âèêîíóþòü ó íàø
÷àñ ôóíêö³þ óí³êàëüíèõ äîêóìåí-
ò³â, íà ÿêèõ çáåðåæåíî ìèíóëå.

Îðãàí³çàòîðè âèñòàâêè îáðàëè
ì³ñöå íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà íå-
âèïàäêîâî. Çâ³äñè â³äêðèâàºòüñÿ
ïàíîðàìà ñó÷àñíîãî ì³ñòà. À îñü
íàñê³ëüêè âîíî çì³íèëîñÿ ìîæíà
ïîáà÷èòè, ÿêùî ïîð³âíÿòè ³ç çîá-
ðàæåííÿì íà ôîòîãðàô³ÿõ.

“²äåÿ îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêè íà-
ëåæèòü êè¿âñüêîìó ðåñòîðàòîðî-
â³ Â³òàë³þ Ïîïèêó, — ðîçïîâ³ëà
PR-äèðåêòîð ôîòîâèñòàâêè Òåòÿ-
íà Êîëåñí³÷åíêî, — öþ ñâîºð³ä-

íó àðò-òå÷³þ, ÿêó ï³äòðèìàëè áà-
ãàòî õóäîæíèê³â ³ ôîòîãðàô³â ñòî-
ëèö³, áóëî ïðèñâÿ÷åíî Äíþ ì³ñ-
òà. Ñòàðîâèíí³ ðîáîòè ìè âçÿëè
ç ð³çíèõ äæåðåë, êîëåêö³é. Íà âè-
ñòàâö³, çâ³ñíî, ïðåäñòàâëåíî êî-
ï³¿. Íà íèõ çîáðàæåíî öåíòð ì³ñ-
òà, Ïîä³ë, Õðåùàòèê, êðàºâèä
ïðàâîãî áåðåãà Äí³ïðà”.

Ôîòîðîáîòè ðîçì³ñòèëè íàâêî-
ëî áóä³âë³ êàôå, òîæ ïîìèëóâà-
òèñÿ ì³ñöÿìè, ùî çì³íèëè âè-
ãëÿä, çíèêëèìè áóäèíêàìè ³ âó-
ëèöÿìè ìîæå êîæåí îõî÷èé. Çà
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, åêñïîçè-
ö³ÿ òðèâàòèìå äî ê³íöÿ ë³òíüîãî
ñåçîíó, ¿¿ áóäóòü îíîâëþâàòè ³
ðîçøèðþâàòè.

Çíàéòè “Ñòàðèé Êè¿â” ìîæíà
ïî “ñë³äàõ êîòà”. Â³ä ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Ã³äðîïàðê” ïîòð³áíî éòè â
á³ê öåðêâè, ïîò³ì — äîðîãà ïðà-
âîðó÷, íà àñôàëüò³ á³ëîþ ôàðáîþ
íàìàëüîâàíî âåëèê³ ñë³äè, ÿê³
ïðèâåäóòü ïðÿìî äî âèñòàâêè

На фото старо о Києва можна побачити інні арети на Подолі, ні альні б ті и на Хрещати та модних дам
на нинішній в лиці Са айдачно о
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ”
( онта тний телефон: (067)702-41-15)

Повідомляє про проведення ромадсь о о об оворення прое т містоб дівної
до ментації об’є та б дівництва на перетині в лиці Горь о о та в лиці Тельмана (за
б дин ом №4) Голосіївсь ом районі м. Києва.

Участь ромадсь ом об оворенні мають право брати особи, я і зазначені в статті 30-4 За он
У раїни “Про план вання і заб дов територій”.

Замовни б дівництва: ТОВ “ПБК Б д-бізнес”.
Прое тна ор анізація: КППТАМ “Майстерня Г. Д ховично о” НСАУ.
Із положеннями прое т містоб дівної до ментації, том числі рафічними матеріалами, що

відображають зміст зазначеної до ментації з прое тними рішеннями, можливо детально ознайомитися
попередньо домовившись про час та місце по онта тном телефон : (067)702-41-15.

Учасни и ромадсь о о об оворення мають право обрати для себе один або де іль а варіантів
подання (надіслання) до Ф ндації “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” своїх письмових пропозицій (за важень)
щодо прое т містоб дівної до ментації:

надіслати свій особистий Реєстраційний лист фа сом: 419-05-81 та (або) еле тронною
поштою: e-mail: eurokiev@ipnet.kiev.ua;
надіслати свій особистий Реєстраційний лист звичайною поштою: 04212, м. Київ,
в л. Бо атирсь а, 2, офіс 54;
подати свій особистий Реєстраційний лист під час прийняття безпосередньої часті в
ромадсь их сл ханнях з об оворення прое т містоб дівної до ментації.

Кінцевий термін для подання (надіслання) письмових пропозицій (за важень) встановлений:
18 липня 2010 ро .

Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” поштою надсилає особисті Реєстраційні листи часни ам
ромадсь о о об оворення прое т містоб дівної до ментації.
Громадсь і сл хання з об оворення прое т містоб дівної до ментації призначені на 18 липня

2010 ро з 10.00 одини ран . Про місце (приміщення) проведення ромадсь их сл хань
можливо дізнатися по онта тном телефон : (067)702-41-15.

Порядо денний:
1. Обрання се ретаріат ромадсь их сл хань.
2. Вст пне слово олов ючо о.
3. Ви ладення основних положень містоб дівної до ментації, я а підля ає об оворенню та

проблемних питань, що засл ов ють на ва ромадсь ості.
4. Відповіді представни ів замовни а (інвестора) б дівництва та прое тної ор анізації на запитання

представни ів ромадсь ості.
5. Висловлення ромадсь істю своєї д м и про положення містоб дівної до ментації, я а підля ає

об оворенню.
6. Обрання членів по одж вальної омісії.
7. Підбиття підс м ів ромадсь их сл хань, інцеве слово олов ючо о.

Реєстрація часни ів ромадсь их сл хань проводиться з 10.00 до 11.00.
Всім часни ам при собі необхідно мати паспорт ромадянина У раїни.
Уповноваженим представни ам фізичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни, додат ово

необхідно мати відповідне дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.
Уповноваженим представни ам юридичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни, додат ово

необхідно мати відповідний лист-дор чення юридичної особи, оформлене з ідно з чинним
за онодавством У раїни.

Міжре іональна А адемія правління персоналом
( формі а ціонерно о товариства за рито о тип )

повідомляє про зміни та доповнення до поряд денно о За альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 30.06.2010 р. о 12.00 за адресою:
03039, м. Київ, в л. Фрометівсь а, б д. 2, орп. 1.
1) Питання №№ 1, 2, 3 поряд денно о, надр овано о в азеті “Хрещати ”
№ 64 (3695) від 12.05.2010 p., вважати відповідно питаннями №№ 2, 3, 4.

2) Порядо денний За альних зборів доповнити наст пними питаннями:
1. Про визначення тип та змін наймен вання А адемії зв’яз з
приведенням її діяльності відповідність до За он У раїни “Про
а ціонерні товариства”.

5. Про затвердження вн трішніх до ментів Товариства.

З матеріалами поряд денно о а ціонер може ознайомитися в приміщенні
А адемії за адресою: 03039, м. Київ, в л. Фрометівсь а, б д. 2, орп. 1. За
цією ж адресою надсилаються письмові за важення та пропозиції щодо
поряд денно о. Довід и за телефоном 490-95-00.

ТОВ “У рБ д-Союз”
інформ є иян про проведення 22 червня 2010 ро о 16.00 в приміщенні
адміністративно о орп с олишньо о завод “Інстр ментальни ” за адресою:
м. Київ, в л. Виш ородсь а, 21 ромадсь о о об оворення прое т
містоб дівної до ментації для ре онстр ції інженерно-лабораторних орп сів
під адміністративний омпле с та б дівництво пар ін , адміністративних
б дівель з навчальними та отельними приміщеннями по в л. Виш ородсь ій,
21 Подільсь ом районі м. Києва.

Реєстрація часни ів ромадсь о о об оворення проводитиметься
22 червня 2010 ро з 14.00.

Інформацію щодо прое т містоб дівної до ментації розміщено на сайті:
www.kyrii-group.com.ua та за адресою: м. Київ, в л. Фроловсь а, 1/6.

Власні за важення та пропозиції до прое т просимо надсилати за адресою:
04123, м. Київ, в л. Галиць а, 13, оф. 12.

Посвідчення особи, я а постраждала
внаслідо чорнобильсь ої атастро-
фи, ате орія 1, серія А, № 114316 та
в лад № 096168 на ім’я Гаращ а
Ми оли Про оповича вважати
недійсними.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача Качаловсь Зорян
Станіславівн , зареєстрован за адресою:
м. Київ, б-р Давидова, 13, в. 27, м. Київ, по
цивільній справі за позовом Качаловсь ої Надії
Петрівни до Качаловсь ої Зоряни Станіславівни
про розірвання до овор довічно о тримання.

С дове засідання відб деться 23 червня
2010 ро о 12.00 в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д м.Києва за адресою: м. Київ,
в л. Сер ієн а, 3, аб. № 7.

У разі неяв и в с дове засідання, справа,
з ідно з вимо ами ЦПК У раїни, б де роз-
лян та відс тності відповідача.
При п блі ації о олошення про ви ли до

с д відповідач вважається повідомленим про
час і місце роз ляд справи.

С ддя Л.О. Антипова

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни “Про

порядо обрання на посад та звільнення з по-
сади професійно о с дді Верховною Радою
У раїни” повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання Вівдичен о Тетяни
Романівни безстро ово с ддею Київсь о о
апеляційно о адміністративно о с д .

Втрачено державний а т на право

приватної власності на землю IV-КВ

№ 155513, виданий ромадянин У раї-

ни Горбач І орю Валентинович , я ий

меш ає: м. Київ, пров. Рожевий, 13. А т

зареєстровано в Книзі записів дер-

жавних а тів на право приватної

власності на землю за № 85-2-0031,

виданий 9 вітня 2001 р.

Державний а т IV-КВ № 155513

вважати недійсним.

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 892
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Àíæåëà Ìàñëåíí³êîâà
ñòâîðèëà òàíöþþ÷èé
õîð
Âîíà êåðóº ìóí³öèïàëüíèì îïåðíèì òåàòðîì
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Танцюючий хор чи
співаючий балет —
та им питанням
сьо одні перей-
маються фахівці в
оцінці творчої ді-
яльності хор Київ-
сь о о м ніципаль-
но о а адемічно о
театр опери і ба-
лет . Проте одне
іншом не зава-
жає, вважає олов-
ний хормейстер
театр Анжела
Масленні ова, я а
десятий рі по-
спіль спішно е-
р є хоровим о-
ле тивом.

Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà
áàòüêî Àíæåëè Ìàñ-
ëåíí³êîâî¿ ïðîðîêóâàâ
¿é â ìàéáóòíüîìó
ïðîôåñ³þ ìóçèêàíòà.
Â³éñüêîâèé ëüîò÷èê êå-
ðóâàâ îðêåñòðîì íà
ñóäí³, ãðàâ íà áàãàòüîõ
ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ
³ çðîáèâ óñå ìîæëèâå,
ùîá ðîçâèíóòè òàëàíò
äîíüêè. Ä³â÷èíêà çðîñ-
òàëà âñåá³÷íî ðîçâèíå-
íîþ. Íà óðîêàõ â³äçíà-
÷àëè ¿¿ ñõèëüí³ñòü äî
ìîâ, ó ñïîðòçàë³ — äî
ã³ìíàñòèêè, à â ìóçè÷-
í³é øêîë³ âîíà íàïî-
ëåãëèâî îñâîþâàëà
ôîðòåï³àíî, âîëîä³þ÷è
ïðè öüîìó õîðîøèìè
âîêàëüíèìè äàíèìè.

Ñ³ì’ÿ â³éñüêîâîãî ïå-
ðå¿õàëà â Óêðà¿íó, ³ âæå
â Êèºâ³ Àíæåëà óñï³øíî
çàê³í÷èëà ìóçè÷íå ó÷è-
ëèùå ³ìåí³ Ãë³ºðà. Âè-

ïóñêíèöÿ Íàö³îíàëüíî¿
ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà-
¿íè ³ìåí³ Ï. ². ×àéêîâ-
ñüêîãî ïî êëàñó õîðîâî-
ãî äèðèãóâàííÿ (êëàñ íà-
ðîäíîãî àðòèñòà ÑÐÑÐ
Ëüâà Âåíåäèêòîâà).

18 ðîê³â òîìó äîëÿ ïî-
â’ÿçàëà ¿¿ ç êîëåêòèâîì
õîðó Êè¿âñüêîãî ìóí³-
öèïàëüíîãî àêàäåì³÷íî-
ãî òåàòðó îïåðè ³ áàëå-
òó, ÿêèé áóëî çàñíîâàíî
â 1985 ðîö³. Òâîðöåì ³
ïåðøèì êåð³âíèêîì õî-
ðó áóâ â³äîìèé ïåäàãîã,
êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò,
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà-
¿íè, ïðîôåñîð Ìèõàéëî
Êðå÷êî.

Ç ÷àñîì Àíæåëà Ìàñ-
ëåíí³êîâà ñòàº àñèñòåí-
òîì ãîëîâíîãî õîðìåé-
ñòåðà, à ç 2001 ðîêó ³ äî-
íèí³ éîãî áåçïîñåðåäí³ì
êåð³âíèêîì.

“Îñîáëèâ³ñòþ, íàâ³òü

ÿ á ñêàçàëà óí³êàëüí³ñòþ
íàøîãî õîðó º òå, ùî â³í
òàíöþº, ïðè÷îìó ïðî-
ôåñ³éíî,— â³äçíà÷àº âî-
íà.— Öå ö³êàâèíêà íà-
øèõ âèñòóï³â. Õîð ïëàñ-
òè÷íèé, ãíó÷êèé, ðóõ-
ëèâèé. Ç êîëåêòèâîì
çàéìàºòüñÿ áàëåòìåé-
ñòåð. ² öå íå çàâàæàº
ÿêîñò³ çâó÷àííÿ, õî÷à ³
çíà÷íî óñêëàäíþº ðîáî-
òó. Äî òîãî æ, õîð ñï³-
âàº  ð³çíèìè ìîâàìè.
Íàïðèêëàä, ó ïîñòàíîâ-
ö³ îñòàííüî¿ íàøî¿ ðî-
áîòè — êîì³÷íî¿ îïåðè
Ôðåíñ³ñà Ïóëåíêà
“Ïåðñè Ò³ðåñ³ÿ” — íàä
âèìîâîþ ç íàìè ïðàöþ-
âàâ àòàøå ïîñîëüñòâà
Ôðàíö³¿”.

Ï³ä êåð³âíèöòâîì òà-
ëàíîâèòîãî äèðèãåíòà
àðòèñòè õîðó äåìîíñòðó-
þòü áàãàòèé ñïåêòð çâó-
÷àííÿ, ïðåêðàñíó âèêî-

íàâñüêó òåõí³êó ³ íåçâè-
÷àéíó òâîð÷ó çàö³êàâëå-
í³ñòü. Íèí³ õîð áåðå
ó÷àñòü íå ëèøå â òåàò-
ðàëüíèõ ñïåêòàêëÿõ, à é
êîíöåðòóº, âèêîíóþ÷è
òâîðè øèðîêîãî ñòèëüî-
âîãî ä³àïàçîíó.

Ðåïåðòóàðíà ïàë³òðà
õîðó º äîâîë³ ð³çíîìà-
í³òíîþ: óêðà¿íñüêèé ³
ðîñ³éñüêèé ôîëüêëîð,
äóõîâíà ³ ñó÷àñíà ìóçè-
êà, îðèã³íàëüí³ òâîðè
â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æ-
íèõ êîìïîçèòîð³â. Çâó-
÷àòü òàêîæ òâîðè ç êðà-
ùèõ îïåð ñâ³òîâî¿ êëà-
ñèêè. Çà ÷àñ ñâîãî ³ñíó-
âàííÿ õîð ãàñòðîëþâàâ
â ²òàë³¿, ²ñïàí³¿, Ñëîâå-
í³¿, ²ðëàíä³¿, Ðîñ³¿, Ãîë-
ëàíä³¿, áðàâ ó÷àñòü ó
ì³æíàðîäíèõ ïðîåêòàõ ³
ñï³âïðàöþâàâ ³ç êîëåê-
òèâàìè ³ äèðèãåíòàìè ç
ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó ÿê íà

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 8 ÷åðâíÿ
Енер етичний тон с дня висо ий. План йте справи, що потре-

б ють фізичних та інтеле т альних затрат,— рез льтат перевер-
шить сі сподівання. Варто брати ініціатив в свої р и і задо-
вольняти насамперед власні потреби, а інтереси оточення поста-
вити на др е місце.
ОВНИ, переб ваючи на ідеалістичній хвилі, прово ватимете серед ото-

чення неділовий настрій. Том ліпше не заважайте, а зазирніть люс-
тер о та помір йте, я змінити свій імідж на раще, внести я сь ори-
інальність ардероб.
ТЕЛЬЦІ, заховайтеся подалі від людсь ої мет шні і займіться пробле-

мами вн трішньо о світ . Все, що вселяє д шевний спо ій, армоніз є
вас із нав олишнім простором, піде на ористь: від про ляно на при-
роді, медитацій під м зи , творчих занять до а тивної фізичної праці.
БЛИЗНЯТА, енер ія фонтан ватиме там, де є люди близь і по д х

чи ідейним інтересам. А т ди, де пан є ч жа атмосфера, ліпше ці аво-
о носа не с н ти, бо лише розтринь аєте доро оцінний потенціал і тол-
не б де. Ува а з олоднілим за шлюбним щастям: розпочинається

4-місячна медова см а...
РАКІВ, я і люблять свобод , ні в я і рам и не втисн ти. Я ась незба -

ненна стихія несе вас перед. Особливо це проявляється в професіо-
нальній діяльності, де завдя и ент зіазм ви здатні перелопатити фан-
тастичні ори роботи, заробивши бон си на ар’єрне майб тнє. Т т стар-
т є чотиримісячний форт нний період.
ЛЕВИ витатим ть на рилах романтично о піднесення, заряджаючись

позитивними враженнями. Це ч дово! Зате в інці дня доведеться с он-
центр ватися на матеріальних питаннях, темах, пов’язаних із ар’єрою,
заробіт ами, де пра тичність і отовність наполе ливо працювати ста-
н ть запор ою ре лярних надходжень до аманця.
ДІВИ, збавте тр довий запал. Тихіше їдеш — далі б деш. Інтенсив-

ний ритм нині ш одить, і затрачені з силля б д ть марними, ос іль и
вас відволі атиме від зосередженої праці прис тність ле оважних або
недисциплінованих оле .
ТЕРЕЗИ, миріться з недр ами. Кохайте і б дьте оханими! Розпочи-

нається 4-місячна форт нна см а, оли дійти з оди та нала одити ар-
монійні стос н и з партнерами б де д же ле о. А тим, хто засидівся в
дів ах та пар б ах, бажання піти під вінець стане реальністю.
СКОРПІОНИ, мерщій заверш йте розпочаті напередодні справи. Т т вам

знадобиться не стіль и дисциплінованість чи зосередженість, с іль и нат-
хнення і віра в інцевий рез льтат. Я що та их стим лів немає, ви може-
те по ин ти справ чи передор чити її іншим людям, що не бажано.
СТРІЛЬЦІ, творіть, розважайтеся, займайтеся тим, до чо о лежить

д ша. Ваше невичерпне джерело натхнення — це охані, др зі, оле и,
масмедійний ефір. Нині вст паєте в чотиримісячн фаз бла одаті на лю-
бовних теренах, де вже нічо о не заважатиме відч ти себе щасливими.
Можливо, ар’єрні проблеми до чатим ть до інця липня.
КОЗОРОГИ, тримайтеся від претензій до домашніх. Це стабіліз є сі-

мейн розжарен атмосфер . Ввечері з’явиться шанс за ласти ритм но-
вої спішної діяльності, я ви зможете здійснювати в зр чном для се-
бе режимі та в ціл овитій з оді зі своїми зад мами та пере онаннями.
ВОДОЛІЇ, розслабтеся і робіть те, що під аз є вн трішній олос. Сві-

жі хвилюючі враження — в рай потрібні. В інці дня не ледарюйте. Зай-
міться прибиранням в оселі або присадибній ділянці. Пот рб йтеся про
поб т, приділіть ва рідним.
РИБИ б д ть довірливими, сентиментальними та все ідеаліз вати-

м ть. Утім, поч ття та переживання — швид оплинні. Тож це не захоп-
люватиме вас надов о. Контролюйте емоції і не дозволяйте собі діяти
під впливом миттєво о настрою. Вечір присвятіть діловим з стрічам, по-
ш потрібних людей, щоб реаліз вати намічені плани.

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. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23…+26°Ñ, âíî÷³ +18…+20°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà Îäåùèí³ +23...+26°Ñ, íà ñõîä³
êðà¿íè +25…+30°Ñ, âíî÷³ +18…+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+24…+30°Ñ, âíî÷³ +18…+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé,
1—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+31°Ñ, âíî÷³ +20…+22°Ñ.

Ñüîãîäí³
Âñåñâ³òí³é äåíü îêåàí³â — ñâÿòî, çàïî÷àòêîâàíå ÎÎÍ ó 2009 ðîö³.

Ëþäñòâî îòðèìàëî ùå îäíó ìîæëèâ³ñòü çáåðåãòè ïðèðîäó â ¿¿
ïåðâîçäàííîìó âèãëÿä³, ïîêëîïîòàòèñÿ ïðî ôëîðó òà ôàóíó îêåàíó, ùî
ñòàíå íà çàâàä³ âèìèðàííþ áàãàòüîõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí. Ñï³âðîá³ò-
íèêè çîîïàðê³â, àêâàð³óì³â, äåëüô³íàð³¿â êîîðäèíóþòü ñâî¿ çóñèëëÿ, ùîá
áîðîòèñÿ çà ïðàâà æèòåë³â ìîðñüêèõ ãëèáèí ³ ñòàá³ëüíó åêîëîã³÷íó îáñ-
òàíîâêó. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, â³ä ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ ï³øëè ìåäÿí³ ðî-
ñè. Ââàæàëè, ùî ìåäÿí³ ðîñè — õóä³, øê³äëèâ³, í³áèòî âðàæàþòü ðîñëè-
íè ³ðæåþ. “Â³ä ìåäÿíî¿ ðîñè ³ òðàâà ³ðæàâ³º”. Ó öåé äåíü ñïîñòåð³ãàëè
çà ãîðîáèíîþ: ÿêùî íà í³é áóëî áàãàòî êâ³òîê, öå â³ùóâàëî õîðîøèé
óðîæàé â³âñà. ßêùî æàéâîðîíê³â íå ÷óòè äî ñàìî¿ çîð³ — áóäå äîù.

²ìåíèííèêè: 
Ãåîðãié, Þðié, Îëåíà, Iâàí, Ìàêàð, Êèïðiÿí, Âèøåñëàâ 

1 3 5

6 9 3

5 2 1

6 9 4

1 6

7 4 8

7 8 2

2 9 5 8

9 2 8 7

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.

6 1 4 7 2 5 3 9 8

8 2 7 3 9 1 4 5 6

9 5 3 4 6 8 2 1 7

2 3 8 1 4 7 9 6 5

4 6 1 9 5 3 7 8 2

7 9 5 6 8 2 1 4 3

1 7 6 8 3 4 5 2 9

5 4 9 2 7 6 8 3 1

3 8 2 5 1 9 6 7 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 4 ÷åðâíÿ

Анжела Масленні ова знає, я вдало поєднати вист пах зовсім різні жанри
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