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СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА МІСЬКОЇ
ВЛАДИ БУДЕ ПРОДУКТИВНІШОЮ
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ЖИТТЄДАЙНА АКВА ВІТА
Нинішньо о літа в іль ох районах столиці
бра є питної води

Êèÿíàì çáåðåæóòü äîðîãè 
³ ïîâ³òðÿ
Äî ñòîëèö³ çàáîðîíèëè â’¿çäèòè âàíòàæ³âêàì

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Столичні доро и потерпають від різ их перепадів
температ ри. В люті морози по риття тріс ає, в спе-

йо о нищать олеса надваж их автомобілів. Аби
вбере ти шляхи від р йн вання, для вантажіво ва-
ою понад 24 тонни місь а влада заборонила в’їзд
до міста з 10 до 22 одини. Підрозділи ДАІ патр лю-
ють, аби водії не в'їздили до столиці, адже це не ли-
ше пс є доро и, а й створює по ані мови для р х
іншо о транспорт . Одна нових відстійни ів для ф р
біля в'їзд до міста по и що не з’явилося.

Ñïåêà øêîäèòü íå ëèøå ëþäÿì ç³ ñëàáêèì ñåðöåì òà íåñò³é-
êèì òèñêîì, à é áàãàòîñòðàæäàëüíèì äîðîãàì. Ðîç³ãð³òèé àñ-
ôàëüò ïëàâèòüñÿ ï³ä êîëåñàìè âàæêèõ àâòîìîá³ë³â, óòâîðþþòü-
ñÿ êîë³¿. Àáè âáåðåãòè ñòîëè÷í³ øëÿõè â³ä ðóéíóâàííÿ, ç ìèíó-
ëîãî òèæíÿ ì³ñüêà âëàäà çàáîðîíèëà â’¿çä äî ñòîëèö³ âàíòàæíî-
ìó òðàíñïîðòó. Ç 10 äî 22 ãîäèíè â ñòîëèöþ íå ïóñêàþòü ìàøè-
íè âàãîþ ïîíàä 24 òîííè ³ íàâàíòàæåííÿì ïîíàä 7 òîíí. ¯õàòè
íå äîçâîëÿþòü íàâ³òü âóëèöÿìè, ÿê³ âèçíà÷åíî äëÿ ðóõó òðàí-
çèòíîãî òðàíñïîðòó. Àáè âîä³¿ íå “ïðîðâàëèñÿ” â ìåæ³ ì³ñòà, ÷åð-
ãóþòü ï³äðîçä³ëè ÄÀ². ²íñïåêòîðè çóïèíÿþòü âàíòàæ³âêè íà ï³ä’-
¿çä³ äî ñòîëèö³.

Ó ñâîþ ÷åðãó ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” çâåðíóëàñÿ äî âîä³¿â, àáè ò³ áó-
ëè ñâ³äîìèìè òà íå ïîðóøóâàëè çàáîðîíó. “Ïðè òåìïåðàòóð³ +28°Ñ
³ âèùå àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ äóæå íàãð³âàºòüñÿ ³ ñòàº ì’ÿêèì.
Êîë³éí³ñòü, íàïëèâè, ³íø³ äåôîðìàö³¿ — öå íå ëèøå çáèòêè. ×å-
ðåç ïîäàëüøó ïîòðåáó ïîâíîãî ðåìîíòó äîðîãè öå ùå é íåãàòèâí³
óìîâè äëÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó ³ çàãðîçè äëÿ ¿õíüî¿
áåçïåêè”,— ïîÿñíþþòü íà ï³äïðèºìñòâ³.

Íàãàäàºìî, öå âæå íå ïåðøå îáìåæåííÿ â’¿çäó âàíòàæíîãî òðàíñ-
ïîðòó äî Êèºâà. Äâà ðîêè òîìó ì³ñüêà âëàäà â òàêèé ñïîñ³á âèð³øè-
ëà íå ëèøå âáåðåãòè ì³ñüê³ äîðîãè, à é çâ³ëüíèòè âóëèö³ â³ä çàòîð³â,
à òàêîæ çàãàçîâàíîñò³ âèêèäàìè òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó. Òîä³ ñòî-
ëèöåþ ç 7 äî 20 ãîäèíè çàáîðîíèëè ¿õàòè ìàøèíàì, ÿê³ âàæ÷³ çà 4,5
òîííè. Âèíÿòîê çðîáèëè äëÿ ì³æíàðîäíèõ ïåðåâ³çíèê³â, ÿêèõ ³ç 10.00
äî 17.00 ïóñòèëè îêîëè÷íèìè âóëèöÿìè. ¯çäèòè öåíòðàëüíèìè âó-
ëèöÿìè áåçïåðåøêîäíî ìîãëè ò³ëüêè âàíòàæ³âêè, ùî âåçëè ïðîäóê-
òè äî ìàãàçèí³â, àâàð³éíà òåõí³êà òà ïåðåâ³çíèêè ñì³òòÿ. Íîâîââå-
äåííÿ äàëî ñîë³äí³ ðåçóëüòàòè: çàòîð³â ïîìåíøàëî íà òðåòèíó, çìåí-
øèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ çà ó÷àñòþ âåëèêîãàáàðèòíèõ ìàøèí, çðîñëà
ðåãóëÿðí³ñòü ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. À îáëàäíàííÿ åêîëîã³â
çàô³êñóâàëî çíèæåííÿ øê³äëèâèõ âèêèä³â ó ïîâ³òðÿ.

Óò³ì, äáàº âëàäà íå ëèøå ïðî ìåøêàíö³â, à é ïðî âîä³¿â òðàíñ-
ïîðòó, ÿêèé ìóñèòü çóïèíèòèñÿ á³ëÿ ñòîëèö³. Äëÿ â³äñòîþ âàíòà-
æ³âîê ó ìèíóë³ ðîêè áóëî îðãàí³çîâàíî ïîíàä 400 ìàéäàí÷èê³â.
Ùîïðàâäà, âñ³ âîíè áóëè ïðèâàòíèìè. Àëå íà òàêèõ ñòîÿíêàõ çà
â³äíîñíî íåâåëèêó ïëàòó 25—30 ãðèâåíü ìîæíà áóëî ñòîÿòè íàâ³òü
äîáó. Äî òîãî æ âîä³¿ ìîãëè ïðèéíÿòè äóø, çàìîâèòè ¿æó òîùî.
Äëÿ òèõ, õòî íå õîò³â âèòðà÷àòèñÿ, ì³ñüêà âëàäà îáëàäíàëà “ìàé-
äàí÷èêè” ïðîñòî á³ëÿ äîð³ã. Íà ï³ä’¿çäàõ ðîçøèðèëè óçá³÷÷ÿ, ðîç-
ñòàâèëè óðíè äëÿ ñì³òòÿ, á³îòóàëåòè. Íàãàäàºìî, ì³ñòî ïëàíóâàëî
ïîáóäóâàòè ø³ñòü âåëèêèõ òåðì³íàë³â äëÿ â³äñòîþ ôóð, ïðè ÿêèõ
ìàëè áóòè íàâ³òü íåâåëè÷ê³ ãîòåë³. Ïðîòå ïîêè ùî çàäóì ðåàë³çó-
âàòè íå âäàëîñÿ. “Íèí³ âîä³¿ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçì³ñòèòè òðàíñ-
ïîðò íà âñ³õ ìàéäàí÷èêàõ, ùî äîñ³ ôóíêö³îíóâàëè. Ïèòàííÿ ùî-
äî ïîáóäîâè âåëèêèõ â³äñò³éíèê³â ïîêè ùî âèð³øóþòü. Ïðîöåñ
ñòðèìóºòüñÿ âèä³ëåííÿì çåìë³, àäæå ãåîãðàô³÷íî òàê³ òåðèòîð³¿
çíàõîäÿòüñÿ àáî â Êè¿âñüê³é îáëàñò³, àáî æ á³ëÿ ë³ñîâèõ çîí”,—
ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó Îëåêñ³é Áàð-
õàòîâ

8
3

Проїхати столичними ма істралями пот жним вантажів ам дозволено лише вночі

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  16 червня 2010

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ñòîëè÷í³ øêîëè ãîòóþòü 
äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó

Ó ñòîëè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëè-
ö³ ðîçïî÷àëàñÿ ï³äãîòîâêà äî íîâîãî 2010-
2011 íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Â³äïîâ³äíå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêî-
ãî, ðåéäè ç ïåðåâ³ðêè ãîòîâíîñò³ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â â³äáóäóòüñÿ ó ñåðïí³. Øêîëè
òà ñàäî÷êè ïåðåâ³ðÿòèìóòü äâ³÷³ — ñïî÷àò-
êó íà ð³âí³ ðàéîí³â, óäðóãå — íà ì³ñüêîìó
ð³âí³. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÊÌÄÀ, äî ê³íöÿ ñåðïíÿ 2010 ðîêó
â ñòîëèö³ ïðîâåäóòü êîíôåðåíö³¿, íàðàäè,
ñåì³íàðè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â.

"Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè øê³ë äî íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà ñôîðìóº ïî-
äàðóíêîâ³ êîìïëåêòè äëÿ ìàéáóòí³õ ïåðøî-
êëàñíèê³â, øêîëè çàáåçïå÷àòü ï³äðó÷íèêàìè
òà íàâ÷àëüíèìè ïîñ³áíèêàìè, â ðàìêàõ ïðî-
åêòó "Êè¿âñüêèé ï³äðó÷íèê" áóäå íàäðóêîâà-
íî íîâó íàâ÷àëüíó ë³òåðàòóðó. Òàêîæ òðèâàº
ðîáîòà ³ ç çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè,— ðîçïîâ³â Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé.— Ìè â÷àñíî ïî÷àëè ïðàöþâà-
òè, àáè ñòîëè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè çóñòð³ëè
øêîëÿð³â ó ÷èñòèõ ïðèì³ùåííÿõ, àáè âñ³ ä³-
òè îòðèìàëè ï³äðó÷íèêè, à ïåðøîêëàñíè-
êè — ïîäàðóíêè"

Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü äîíîðà
â ñòîëèö³ çäàâàëè êðîâ

Ó ñòîëèö³ â Ì³æíàðîäíèé äåíü äîíîðà êî-
æåí îõî÷èé ìàâ íàãîäó ïðîñòî íàäâîð³ çäà-
òè êðîâ. Ìîá³ëüíèé ïóíêò ðîçãîðíóëè çîê-
ðåìà â ïàðêó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ñïî-
÷àòêó áðàëè êðîâ ç ïàëüöÿ. ßêùî ãåìîãëî-
á³í áóâ ó íîðì³, äîïóñêàëè äî çäà÷³. Áðàëè
ïî 400 ìë, ç íèõ 50 ìë — íà àíàë³çè. ²íøó
êðîâ ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ñïðÿìóâàëè â áàíê äî-
íîð³â. Ìåäèêè ïðàöþâàëè ç 10.00 äî 16.00.
Îõî÷èõ áóëî ÷èìàëî. ²íêîëè íàâ³òü ÷åðãè óò-
âîðþâàëèñÿ. Ïåðåâàæíî êðîâ'þ ä³ëèëàñÿ ìî-
ëîäü. Ï³ñëÿ ïðîöåäóðè êîæíîãî äîíîðà ïðè-
ãîùàëè ÷àºì ³ âèíîãðàäíèì ñîêîì, òàêîæ
âèäàâàëè ïî 26 ãðí íà îá³ä. Çàãàëîì ç³áðàíî
ìàéæå 20 ë³òð³â êðîâ³. Çàâäÿêè öüîìó âäàñòü-
ñÿ âðÿòóâàòè æèòòÿ ùîíàéìåíøå ï³âñîòí³
ëþäåé. Íàñòóïíó òàêó àêö³þ ïëàíóþòü íà âå-
ðåñåíü

Íà Ïîçíÿêàõ îáëàøòóþòü
âåëîñèïåäíèé
ïàðêìàéäàí÷èê

Ñüîãîäí³ âåëîñèïåäèñòè Êèºâà âñòàíîâ-
ëÿòü âåëîïàðêîâêó ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà íà
âóëèö³ Ì³øóãè, 11á, ùî íà Ïîçíÿêàõ. "Öå
áóäå âåëîïàðêîâêà íîâî¿ ôîðìè — òàêèìè
êîðèñòóþòüñÿ ó ªâðîï³. Âèêðàñòè âåëîñè-
ïåä ç íå¿ áóäå äóæå ñêëàäíî. À ò³ ð³äê³ñí³
ïàðêìàéäàí÷èêè, ÿê³ íàðàç³ º â Êèºâ³, çà-
çâè÷àé íå çàáåçïå÷óþòü òàêî¿ íàä³éíîñò³",—
ñêàçàâ ãîëîâà Àñîö³àö³¿ âåëîñèïåäèñò³â Êè-
ºâà Â³êòîð Çàãðåáà. Çà éîãî ñëîâàìè, íîâèé
ïàðêìàéäàí÷èê áóäå ÷îòèðèñåêö³éíèì, íà
â³ñ³ì âåëîñèïåä³â. Çàëèøèòè ñâ³é âåëîñèïåä
òóò çìîæóòü óñ³ îõî÷³. Çà äàíèìè Àñîö³àö³¿,
íèí³ ó ñòîëèö³ ìàéæå 15 òèñÿ÷ âåëîñèïå-
äèñò³â

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ïîä³ëüñüêèõ ìåäèê³â
ïðèâ³òàþòü ³ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì

Ç íàãîäè Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà ñüî-
ãîäí³ îá 11.00 ó ïðèì³ùåíí³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ
(Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2) â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñ-
òå âðó÷åííÿ ïîäÿê òà ãðàìîò ïðàö³âíèêàì
ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, êàäðî-
âèé ïîòåíö³àë óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Êèºâà çàñëóãîâóº íà
äîáð³ ñëîâà òà çàñëóæåí³ ïî÷åñò³. Àäæå ïðî
çäîðîâ'ÿ ïîäîëÿí ñüîãîäí³ äáàþòü çàñëóæåí³
ë³êàð³ Óêðà¿íè, äîñâ³ä÷åíèé ñåðåäí³é òà ìî-
ëîäøèé ìåäè÷íèé ïåðñîíàë. Êåð³âíèöòâî
ðàéîíó çàïðîøóº âñ³õ ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íî¿
ãàëóç³ âçÿòè ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó ñâÿòêóâàí-
í³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà òà öåðåìîí³¿ âðó÷åí-
íÿ íàãîðîä

Êè¿â ³ç Ãóàí÷æîó ïîáðàòàëèñÿ
Ñòîëèöÿ ñï³âïðàöþâàòèìå ç ñóïåðìåãàïîë³ñîì Êèòàþ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Учора в Києві відб вся раїн-
сь о- итайсь ий бізнес-фор м,
ор анізований Народним рядом
Г анчжо , КМДА та за підтрим и
Посольства КНР в У раїні. Г -
анчжо з населенням 10,5 млн
меш анців — один із найбільших
ме аполісів світ та пот жний
промислово-е ономічний центр
Китаю. Керівництво цьо о міста
пропон є Києв побратимство.
Китайсь і бізнесмени отові ін-
вест вати та дол читися до роз-
вит інфрастр т ри Києва.

Êè¿â ìîæå ïîáðàòàòèñÿ ç îäíèì ³ç íàé-
á³ëüøèõ ì³ñò ñâ³òó. Òàêó ïðîïîçèö³þ ï³ä
÷àñ óêðà¿íñüêî-êèòàéñüêîãî á³çíåñ-ôîðó-
ìó âèñëîâèâ â³öå-ìåð ì³ñòà Ãóàí÷æîó Ëó-
àíü ×åíü Ì³í Äå. Ôîðóì áóëî îðãàí³çî-

âàíî ÊÌÄÀ ó ãîòåë³ "²íòåðêîíòèíåíòàëü"
çà ï³äòðèìêè Ïîñîëüñòâà ÊÍÐ.

²íòåðåñ Ãóàí÷æîó äî Êèºâà ìîæíà ðîç-
ö³íþâàòè ÿê íåéìîâ³ðíå âåç³ííÿ. Ìàòè
òàêîãî ïàðòíåðà — çà ÷åñòü óñ³ì. Ð³÷ ó òî-
ìó, ùî ì³ñòî ç á³ëüø í³æ äâîõòèñÿ÷îë³ò-
íüîþ ³ñòîð³ºþ ñüîãîäí³ º îäíèì ³ç íàé-
á³ëüøèõ íå ëèøå â Êèòà¿, à é ó âñüîìó
ñâ³ò³. Â Ãóàí÷æîó ìåøêàº ïîíàä 10,5 ìëí
îñ³á. Æèâóòü âîíè ó íåéìîâ³ðíèõ õìàðî-
÷îñàõ, ì³æ ÿêèìè ðîçâèíóòîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ êóðñóº íàäñó÷àñíèé òðàíñ-
ïîðò. Çà òàêîãî "õàé-òåêó" â ì³ñò³ çáåðå-
æåíî ñòàðîâèíí³ õðàìè òà ³íø³ ìàëüîâ-
íè÷³ ì³ñöÿ, ÿê³ âàáëÿòü ì³ëüéîíè òóðèñ-
ò³â. Òàêîæ ó Ãóàí÷æîó ÷óäîâ³ ïàðêè. Íà-
ïðèêëàä, ïàðê Þåñþ, ÿêèé çàéìàº 94 ãåê-
òàðè íà îäíîìó ç ïàãîðá³â ì³ñòà, ³ ìàº ñòà-
ä³îí, áàñåéíè, îçåðà, îðàíæåðå¿, ïàâ³ëü-
éîíè òà ÷àéí³ áóäèíî÷êè. Âçàãàë³ Ãóàí÷-
æîó õî÷ ³ íåìîëîäå, àëå îá’ºêòèâíî — öå
ì³ñòî ìàéáóòíüîãî ç ïîâíèì êîìôîðòîì
äëÿ ìåøêàíö³â òà ãîñòåé. Äî òîãî æ, ïî-
ñ³äàº ó ñâî¿é äåðæàâ³ òðåòº ì³öå çà îáñÿ-
ãàìè ïðîìèñëîâîñò³. "Êèòàé âçàãàë³ äè-
âóº óâåñü ñâ³ò. Êîëè ³íø³ êðà¿íè íàìàãàþ-

òüñÿ ïîäîëàòè êðèçó, îêðåì³ äåðæàâè ªâ-
ðîïè ëåäü çâîäÿòü ê³íö³ ç ê³íöÿìè, öÿ
ñõ³äíà äåðæàâà äåìîíñòðóº äî 14 â³äñîò-
ê³â ð³÷íîãî ïðèðîñòó ÂÂÏ. Ó íèõ ïðîäó-
ìàíà çáàëàíñîâàíà åêîíîì³êà ³ öüîìó âàð-
òî ïîâ÷èòèñÿ", — çàçíà÷èâ âèêîíóâà÷
îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-
òîð Ñ³âåöü.

Çà éîãî ñëîâàìè, êèòàéñüê³ ïàðòíåðè
ìîæóòü íå ëèøå ä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì, à é
³íâåñòóâàòè ó âèðîáíèöòâî â Êèºâ³. "Íà
ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ ³ìïîðòóº íà
7 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â, à åêñïîðòóº íà 
2 ì³ëüÿðäè. Òîáòî 5 ì³ëüÿðä³â — öå òà
ºìí³ñòü âèðîáíèöòâà, ÿêó ñüîãîäí³ ìîæ-
íà çàïîâíèòè", — ïåâåí ïàí Ñ³âåöü.
Îêð³ì âèðîáíèöòâà, êîìïàí³¿ ç Ãóàí÷æîó
ìîæóòü äîëó÷èòèñÿ äî ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè Êèºâà, çîêðåìà ðîçáóäîâè
àåðîïîðò³â. Ïîòóæíèõ òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê, òóíåë³â ï³ä Äí³ïðîì, áóä³âíèöòâà
ñì³òòºñïàëþâàëüíèõ çàâîä³â òà ³íøèõ ïî-
òð³áíèõ îá’ºêò³â. Ì³ñüêà âëàäà, çà ñëîâà-
ìè Â³êòîðà Ñ³âöÿ, çðîáèòü óñå, àáè êè-
òàéñüê³ ³íâåñòèö³¿ íå ìàëè â íàñ æîäíèõ
ïåðåïîí

КК АА ДД РР ОО ВВ ІІ   ЗЗ ММ ІІ НН ИИ
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Ñï³âïðàöÿ äåðæàâíî¿ òà ì³ñüêî¿
âëàäè áóäå ïðîäóêòèâí³øîþ
Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ ñòàâ êîëèøí³é ì³í³ñòð
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Колишній міністр У раїни з пи-
тань ЖКГ Оле сандр Попов став
першим заст пни ом олови
КМДА. Вчора на оле ії в мерії
йо о представили перший віце-
прем'єр-міністр У раїни Андрій
Клюєв та мер Києва Леонід
Черновець ий. Та им чином
зв'язо місь ої та державної
влади значно зміцніє. Новопри-
значений перший заст пни ме-
ра запевняє, що виріш ватиме
питання не лише житлово- ом -
нальні, а й е ономічні та соці-
альні. Найближчим часом мер
разом з Оле сандром Поповим
та іншими заст пни ами визна-
чать страте ічні завдання.

Ó÷îðà ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðèçíà÷å-
íî Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, êîëèøíüîãî ì³-
í³ñòðà ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà. Íà â÷îðàøí³é êîëåã³¿ ïåð-
øèé â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Àí-
äð³é Êëþºâ ³ ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïðåäñòàâèëè éîãî êè¿âñüêèì
÷èíîâíèêàì.

"ß äóìàþ, ùî Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
âïèøåòüñÿ ó âàø êîëåêòèâ ³ çìîæå ã³äíî
ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç êåð³âíèêîì ì³ñòà
ñòîëèöþ íàøî¿ äåðæàâè. Â³í äîâîë³ áà-
ãàòî ïðàöþâàâ ó ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âëàäè
òà íà ïîñàä³ ì³ñüêîãî ãîëîâè. Òîáòî äîá-
ðå çíàº ïðîáëåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ",— íàãîëîñèâ ïàí Êëþºâ.

Ì³ñüêèé ãîëîâà òàê³ êàäðîâ³ çì³íè ïî-
â'ÿçóº ç ïðàãíåííÿì êåð³âíèöòâà äåðæà-
âè äîñÿãòè ïîçèòèâíèõ çì³í ó ñòîëèö³.
Çàâäÿêè ïðèçíà÷åííþ ïåðøèì çàñòóïíè-
êîì ãîëîâè ÊÌÄÀ ëþäèíè ç Êàáì³íó,
çâ'ÿçîê ³ç öèì îðãàíîì âëàäè, à òàêîæ ç
àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
çíà÷íî çì³öí³º.

"Êàíäèäàòóðó Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ïî-
ãîäæåíî ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè òà ïðåì'-
ºð-ì³í³ñòðîì. Â³í ìàº ¿õíþ ï³äòðèìêó, ùî

äîïîìîæå øâèäêî ðîçâ'ÿçóâàòè ïðîáëå-
ìè, ÿê³ ³ñíóþòü ó Êèºâ³",— çàçíà÷èâ ìåð.

Ñâîºþ ÷åðãîþ íîâîïðèçíà÷åíèé ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ íàãàäàâ,
ùî äíÿìè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
ßíóêîâè÷ îçâó÷èâ ñâîþ ïðîãðàìó ðå-
ôîðì. Äåðæàâí³ êåð³âíèêè ïåðåêîíàí³,
ùî Êè¿â ïîâèíåí áóòè ë³äåðîì ç ðåôîð-
ìóâàííÿ òà ðîçâèòêó åêîíîì³êè ³ ñîö³-
àëüíî¿ ñôåðè. "Ìè ñïðÿìóºìî ñâî¿ çóñèë-
ëÿ íà òå, ùîá íàâåñòè ëàä ó æèòëîâîìó
ñåêòîð³, çðîáèòè åôåêòèâíèìè ï³äïðèºì-
ñòâà "Êè¿âåíåðãî" ³ "Êè¿ââîäîêàíàë", íà-
äàòè ìåøêàíöÿì Êèºâà ÿê³ñí³ æèòëîâî-

êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Áåçóìîâíî, íà ïî-
ðÿäêó äåííîìó ñòîÿòèìóòü ïèòàííÿ, ïî-
â'ÿçàí³ ç ñîö³àëüíèì çàõèñòîì ³ ìåäè÷-
íèì çàáåçïå÷åííÿì. Ö³ ä³¿ áóäóòü ó êîí-
òåêñò³ ïðîãðàì, ÿê³ ðåàë³çîâóâàòèìóòü ó
äåðæàâ³ ç ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà",— ïî-
â³äîìèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Íàãàäàºìî, äî â÷îðàøíüîãî äíÿ ïîñà-
äó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
îá³éìàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Â³äíèí³
â³í ïðàöþâàòèìå çàñòóïíèêîì ãîëîâè
ÊÌÄÀ. Éîãî ìàéáóòíþ ä³ÿëüí³ñòü, à òà-
êîæ ³íøèõ çàñòóïíèê³â ìåðà îáãîâîðèëè
îäðàçó ï³ñëÿ êîëåã³¿

Оле сандра Попова призначено першим заст пни ом олови КМДА
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Ïàðêè 
ïîòðåáóþòü
äîãëÿäó
Êèÿíè ïîñêàðæèëèñÿ 
íà ñ³ìäåñÿò äâà ì³ñöÿ 
â³äïî÷èíêó
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Сімдесят два столичних пар и і
с вери мають певні проблеми.
Сміттєзвалища, відс тність лаво-
чо , рн і освітлення, зр йновані
дитячі майданчи и,— з та ими
зверненнями ияни телефон ють
за номером телефон 15-51. Ста-
ном на дев’яте червня та их с ар
надійшло майже двісті п’ятдесят.
Найбільше столичним меш анцям
дош ляє неприбране сміття. Час-
то вони звертаються і з прохання-
ми відремонт вати чи встановити
дитячі майданчи и.

Ç íàñòàííÿì òåïëîãî ë³òà ìàëî õòî õî÷å
ïðîâîäèòè ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ óäîìà. Á³ëüø³ñòü
êèÿí ïðÿìóþòü â³äïî÷èâàòè ïðîñòî íåáà á³-
ëÿ ð³÷êè àáî â ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó. Òà íå çàâ-
æäè ïðîãóëÿíêà ïàðêîì ïðèíîñèòü çàäîâî-
ëåííÿ òà çàëèøàº ïðèºìí³ âðàæåííÿ. Êè¿â
ÿê íàéçåëåí³øå ì³ñòî ªâðîïè, âèÿâëÿºòüñÿ,
íå äóæå äáàº ïðî çáåðåæåííÿ öüîãî ñòàòóñó.
Ñì³òòºçâàëèùà, â³äñóòí³ñòü ëàâî÷îê, óðí ³
îñâ³òëåííÿ, çðóéíîâàí³ äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè,—
òàê³ íåçðó÷íîñò³ î÷³êóþòü íà êèÿí, ÿê³ âè-
ðóøàþòü ó ïàðêè.

Ñëóæáà äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì ðåãóëÿð-
íî îòðèìóº òàê³ çâåðíåííÿ â³ä ñòîëè÷íèõ
ìåøêàíö³â. Òàê, ñòàíîì íà äåâ’ÿòå ÷åðâíÿ
çà íîìåðîì 15-51 çàòåëåôîíóâàëè ìàéæå
äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò êèÿí, ÿê³ ïîñêàðæèëèñÿ íà
ñ³ìäåñÿò äâ³ çåëåí³ îàçè. “Íàé÷àñò³øå òåëå-
ôîíóâàëè ìåøêàíö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-
íó. Âîíè çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêîãî ñall-öåí-
òðó ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè ðàçè. À ÿêùî êàçàòè
ïðî ê³ëüê³ñòü ïàðê³â ³ ñêâåð³â, íà ÿê³ ïîñêàð-
æèëèñÿ êèÿíè, òî ë³äèðóº Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîí. Éîãî ìåøêàíö³ ïîâ³äîìèëè ïðî â³-
ñ³ìíàäöÿòü ì³ñöü â³äïî÷èíêó, â ÿêèõ ³ñíó-
þòü ïåâí³ ïðîáëåìè”,— ñêàçàëà íà÷àëüíèê
Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì Íàòàë³ÿ
Äàíüêî.

Íàéá³ëüøå øåâ÷åíê³âöÿì äîøêóëÿº ñì³ò-
òÿ á³ëÿ äèòÿ÷î¿ çàë³çíèö³ â Ñèðåöüêîìó ïàð-
êó. Òàêîæ êèÿíè á’þòü íà ñïîëîõ: ó çíàìå-
íèòîìó Áîòàí³÷íîìó ñàäó ³ìåí³ Ôîì³íà çðóé-
íîâàíî ïàðêàí ç áîêó áóëüâàðó Øåâ÷åíêà.
Ïðèáðàòè ñì³òòÿ, çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â
ðàéîíó, ïîòð³áíî â ïàðêàõ “Âîëîäèìèðñüêà
ã³ðêà”, “Äóáêè”, “Íèâêè”, ïàðêó ³ìåí³ Ïóø-
ê³íà, à òàêîæ ó ñêâåð³ ì³æ ïðî¿æäæèìè ÷àñ-
òèíàìè íà âóëèö³ Ñàðàòîâñüê³é, 3-55.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïîäîëÿíè ïðîñÿòü íàâåñòè
ëàä ó äåñÿòè ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ ðàéîíó. Êóïè
íåïîòðåáó ¿ì çàâàæàþòü ó ïàðêó “Áåðåçîâèé
ãàé”, çîí³ â³äïî÷èíêó “Âèíîãðàäàð”, ë³ñî-
ïàðêîâ³é çîí³ âçäîâæ âóëèö³ Êîñåíêà â³ä âó-
ëèöü Êðàñèöüêîãî äî Áåñòóæåâà. Ïðèáðàòè
ñì³òòÿ êèÿíè ïðîñÿòü ³ â òàêèõ ïîïóëÿðíèõ
ïàðêàõ ì³ñòà, ÿê “Ïàðê ïàðòèçàíñüêî¿ ñëà-
âè”, “Ïåðåìîãà”, “Ïîçíÿêè”, “Äðóæáè íà-
ðîä³â”, “Þí³ñòü”, “Áàáèí ÿð” òà ïàðêó ³ìå-
í³ Ïîòàïîâà.

Îêð³ì íåïðèáðàíîãî íåïîòðåáó, ñòîëè÷-
í³ ìåøêàíö³ ñòóðáîâàí³ íåçàäîâ³ëüíèì ñòà-
íîì äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ó çîíàõ â³äïî-
÷èíêó. Òàêèõ ñêàðã ñòàíîì íà äåâ’ÿòå ÷åðâ-
íÿ íàä³éøëî ìàéæå ñîðîê. “Íàé÷àñò³øå êè-
ÿíè ïðîñÿòü â³äðåìîíòóâàòè, ïîôàðáóâàòè
òà çàâåçòè ï³ñîê íà äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. À
òàêîæ òàì, äå âîíè â³äñóòí³, ëþäè çâåðòàþ-
òüñÿ ç ïðîõàííÿì îáëàøòóâàòè ì³ñöÿ äëÿ
äèòÿ÷èõ ðîçâàã”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Äàíüêî.
Â³äðåìîíòóâàòè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè êèÿíè
ïðîñÿòü ó ïàðêàõ “Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà” ³
“Êóðåí³âñüêîìó”, à òàêîæ ó ñêâåð³ íà âó-
ëèö³ Ùåêàâèöüê³é. Ï³ñêó æ äëÿ ä³òëàõ³â
áðàêóº â ïàðêàõ “Äåñíÿíñüêîìó”, “Êóðåí³â-
ñüêîìó”, “²íòåðíàö³îíàëüíîìó” òà
“Þí³ñòü”
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Æèòòºäàéíà àêâà â³òà
Íèí³øíüîãî ë³òà â ê³ëüêîõ ðàéîíàõ ñòîëèö³ áðàêóº ïèòíî¿ âîäè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Протя ом останньої доби значно
побільшало с ар щодо по ір-
шення централізовано о водо-
постачання Святошинсь ом
та на іль ох масивах Шевчен-
івсь о о і Голосіївсь о о райо-
нів столиці. Щоправда, меш ан-
ці б дин № 87-а на в лиці
Вернадсь о о з та ою пробле-
мою сти аються останніх два
десятиріччя. У середньом тричі
на місяць їхньом б дин від-
лючають вод .

Ó òîé ÷àñ, êîëè íà âóëèö³ íåñòåðïíà ñïå-
êà, â äåÿêèõ îñåëÿõ êèÿí áðàêóº âîäè. Ëþ-
äè çìóøåí³ éòè äî áþâåò³â ÷è ïðîñèòè äî-
ïîìîãè â ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.

“Ïåðåáî¿ ç âîäîïîñòà÷àííÿì ó íàøîìó
ðàéîí³ — ïðîáëåìà äàâíÿ,— ðîçïîâ³äàº
ìåøêàíåöü áóäèíêó ¹ 87-à íà âóë. Âåð-
íàäñüêîãî Âîëîäèìèð Ñåìåíîâ,— áóäèí-
êîâèé êîì³òåò óæå îááèâ óñ³ ïîðîãè åêñ-
ïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî îáñëóãîâóº
íàøó áàãàòîïîâåðõ³âêó. Êîìóíàëüíèêè íå
âñòèãàþòü çàñèïàòè ñòàð³ òðàíøå¿, ÿê îä-
ðàçó æ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³. Î÷åâèäíî, ÷àñ
ì³íÿòè çíîøåí³ ñèñòåìè. Àëå ñèòóàö³ÿ íå
çì³íþºòüñÿ áàãàòî ðîê³â”. Öþ äàâíþ
ïðîáëåìó íà âóëèö³ Âåðíàäñüêîãî ï³ä-
òâåðäèâ ³ äèðåêòîð ÐÅÎ ¹ 8 Îëåêñàíäð
Ãåëþòà. “Ê³ëüê³ñòü îðäåð³â íà ðîçêîïó-
âàííÿ òðàíøåé ì³æ áóäèíêîì ¹ 87-à òà
äâîìà ñóì³æíèìè çíà÷íî ïåðåâèùóº íîð-
ìó,— ðîçïîâ³â ïàí Ãåëþòà.— À ÿêùî áðà-
òè äî óâàãè òå, ùî íèí³ âñþäè ïî ì³ñòó
òðèâàº âèïðîáóâàííÿ ìåðåæ, ïðîáëåìà
ïîñèëþºòüñÿ. Òà âñå æ òàêè öå ïèòàííÿ
á³ëüøå äî ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”.

Ó çâ’ÿçêó ç ï³äêëþ÷åííÿì âîäîïðîâ³ä-
íî¿ ìåðåæ³ Ä=300 ñìò. çíà÷íî ïîã³ðøè-
ëîñÿ öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ ó
òðüîõ ðàéîíàõ Êèºâà. Òà íàéá³ëüø³ íå-
çðó÷íîñò³ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó. “Êè¿ââî-
äîêàíàë” ÿê êîìïàí³ÿ, ùî åêñïëóàòóº âî-
äîã³íí³ ìåðåæ³, êîòð³ íàëåæàòü êè¿âñüê³é
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³, îòðèìàëà ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî äîçâ³ë íà ï³äêëþ-
÷åííÿ âîäîãîíó äî ñåëèùà ì³ñüêîãî òè-
ïó Êîöþáèíñüêîãî òà ðåãëàìåíò âèêî-
íàííÿ ðîá³ò. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ çàçíà÷åíî,
ùî íà ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ïîêëàäåíî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ³íôîðìóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ ïðî ìîæëèâ³ íåçðó÷íîñò³, à òàêîæ

çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â îêðåìèõ æèòëî-
âèõ ìàñèâ³â ÷åðãîâèìè âîäîâ³çíèìè ìà-
øèíàìè íà ÷àñ ðîá³ò ñèëàìè ì³ñöåâèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ñâîºþ ÷åðãîþ
êîìïàí³ÿ äîäàòêîâî ñïîâ³ñòèëà ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ïî÷àòîê ðîá³ò ç ï³äêëþ-
÷åííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ äî ñìò Êî-
öþáèíñüêå òà íàäàëà ðåãëàìåíò âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò. Òàêîæ “Êè¿ââîäîêàíàë” çàáåç-
ïå÷óº ìåøêàíö³â ïîñòðàæäàëèõ â³ä àâà-
ð³é æèòëîâèõ ìàñèâ³â Êèºâà ÷åðãîâèìè
âîäîâîçêàìè.

Çà äàíèìè ì³ñüêîãî ñàll-öåíòðó, ê³ëü-
ê³ñòü ñêàðã íà ïåðåáî¿ ó âîäîïîñòà÷àíí³ ç
1 òðàâíÿ çàãàëîì ïî Êè¿âó ñÿãíóëà ìàéæå
2,5 òèñÿ÷³, ç íèõ Ñâÿòîøèíñüêèé íà ïåð-
øîìó ì³ñö³ (690 çâåðíåíü). Ìàéæå òðèñòà
òðèâîæíèõ äçâ³íê³â íàä³éøëî ç Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî òà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîí³â.

“Áàëàíñîóòðèìóâà÷åì âîäîïðîâ³äíèõ
ìåðåæ, à òàêîæ âèêîíàâöåì ïîñëóãè ç
ïîäà÷³ âîäè º ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-

íàë”,— êîìåíòóº ñèòóàö³þ àäâîêàò þðè-
äè÷íîãî áþðî “Ñàõíî” ²ðèíà Ñàõíî,—
àëå öÿ êîìïàí³ÿ íå ìàº ïðÿìèõ äîãîâî-
ð³â ç³ ñïîæèâà÷àìè. Òàê³ óãîäè óêëàäåíî
ç ÆÅÊàìè ÷è ³íøèìè êîìóíàëüíèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, ùî îáñëóãîâóþòü áó-
äèíêè òà ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿. ÆÅÊ
ìàº âèêëèêàòè ñïåö³àë³ñò³â “Êè¿ââîäî-
êàíàëó”, ÿê³ é â³äðåìîíòóþòü òðóáîïðî-
â³ä â³äïîâ³äíî äî çîáîâ’ÿçàíü äîãîâîðó.
Àêòè ïðî ïðèïèíåííÿ ïîñëóãè çà âêàçà-
íèìè ìåøêàíöÿìè àäðåñàìè ñêëàäàº
ïðàö³âíèê ÆÅÊó ÷è â³äïîâ³äíîãî êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. ßêùî âîíè â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ öå ðîáèòè, ìåøêàíö³ ìîæóòü
ñêëàñòè àêò ñàìîñò³éíî. Â³í ä³éñíèé, êî-
ëè º íå ìåíøå, í³æ äâà ï³äïèñè ñïîæè-
âà÷³â. Àêòè ïðî ïðèïèíåííÿ ïîñëóãè ñëó-
ãóþòü ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóíêó ïëàòå-
æ³â çà ñïîæèâàííÿ âîäè. ßê ñâ³ä÷èòü
ïðàêòèêà, ïåðåðàõóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ â
ñóäîâîìó ïîðÿäêó”

Îñîáëèâîñò³ íàðàõóâàííÿ 
êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â 
äëÿ ìåøêàíö³â êîìóíàëüíèõ êâàðòèð

×èííèì çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà-
÷åíî âèä³ëåííÿ êîìóíàëüíèõ êâàðòèð â
îêðåìèé òèï æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü òà íå
âñòàíîâëåíî îêðåìèé ïîðÿäîê ðîçðàõóí-
ê³â òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè.

Îòæå, ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó
êîìóíàëüíèõ êâàðòèðàõ, ïëàòà çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàðàõîâóºòü-
ñÿ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ ³ç ïîäàëüøèì
ðîçïîä³ëîì ö³º¿ ïëàòè.

Òàê, â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë êîðèñòó-
âàííÿ ïðèì³ùåííÿìè æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 8.10.1992 ðî-
êó ¹ 572 “Ïðî ìåõàí³çì óïðîâàäæåí-
íÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ
äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó” ìåøêàí-
ö³ êâàðòèðè, â ÿê³é ïðîæèâàº äâîº ³

á³ëüøå ñï³ââëàñíèê³â, ìàþòü ð³âí³ ïðà-
âà íà êîðèñòóâàííÿ ï³äñîáíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè ³ îáëàäíàííÿì òà çà óçãî-
äæåííÿì ðîçïîä³ëÿþòü çàãàëüí³ âèòðà-
òè íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ òà
³íøèõ ïîñëóã çà âñòàíîâëåíèìè òàðè-
ôàìè.

Ó ðàç³, êîëè ì³æ ìåøêàíöÿìè êâàð-
òèðè â³äñóòíÿ çãîäà ùîäî îïëàòè æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ òà ³íøèõ ïîñëóã, ïëà-
òà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ:

— çà åëåêòðîåíåðã³þ ïðè çàãàëüíîìó
ë³÷èëüíèêó — ïðîïîðö³éíî ïîòóæíîñò³
ïîáóòîâîãî åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ
êîæíîãî ñï³ââëàñíèêà;

— çà ãàç, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ, îñâ³òëåííÿ ï³äñîáíèõ ïðèì³-
ùåíü — âèõîäÿ÷è ³ç ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â
ñ³ì’¿, ùî ïðîæèâàþòü ó êâàðòèð³, òà

îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó êâàðòèð³ á³ëüøå,
í³æ ì³ñÿöü;

— çà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ, óòðèìàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é —
â³äïîâ³äíî äî îïàëþâàëüíî¿ òà çàãàëüíî¿
ïëîù³ ïðèì³ùåííÿ, ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ
ñï³ââëàñíèê.

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ñïîð³â ùîäî îïëà-
òè çà êîðèñòóâàííÿ çàãàëüíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè êâàðòèð öå ïèòàííÿ âèð³øóº-
òüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â
ì³æ ó÷àñíèêàìè ñïîðó àáî â ñóäîâîìó
ïîðÿäêó.

Головне правління
з питань цінової політи и КМДА
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Через ремонтні роботи на перебої водопостачанні пос аржилися 2,5 тисячі иян
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Óêðà¿íñüê³ ì³ñòà ô³í³øóþòü 
äî ªâðî-2012
Ó Êèºâ³, Õàðêîâ³, Äîíåöüêó òà Ëüâîâ³ ïðåçåíòóâàëè ëîãîòèïè 
êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñò³ ç ôóòáîëó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Попри с ладн е ономічн сит -
ацію в державі сі чотири раїн-
сь их міста, що прийматим ть
матчі Євро-2012, певнено пря-
м ють до поставленої мети. Біль-
шість об’є тів, зо рема стадіони,
отелі, аеропорти, вже вийшли з
проблемних зон і перейшли в
стабільн “зелен ”. Щоправда, є
і с ттєві відставання, насамперед
на ре онстр ції НСК “Олімпій-
сь о о”. В червні слід за Ки-
євом рочисто презент вали ло-
отип чемпіонат в Хар ові, До-
нець та Львові. У столиці дея і
об’є ти, зо рема фан-зон , ви о-
ристають дні проведення чем-
піонат світ з ф тбол 2010.

Столичні об’є ти Євро-
2012 — в “зеленій” зоні

Êè¿â ñâîº÷àñíî ïðîâåäå ï³äãîòîâêó ³ âè-
êîíàº âñ³ çàïëàíîâàí³ çàõîäè äî ô³íàëó
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó.
Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñòîëèöÿ âñòèãíå âñå çðîáèòè ó âèçíà÷åí³
ïëàíîì ñòðîêè. Âîäíî÷àñ çàñòóïíèê ìåðà
çàçíà÷èâ, ùî â³äñòàâàííÿ â ãðàô³êó ï³äãî-
òîâêè äî ªâðî-2012 º íà áóä³âíèöòâ³ ÍÑÊ
"Îë³ìï³éñüêîãî" ³ ì³æíàðîäíîãî àåðîïîð-
òó "Áîðèñï³ëü". Îäíàê, çà éîãî ñëîâàìè, ö³
îá'ºêòè íàëåæàòü äî ñôåðè â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè, à íå ì³ñòà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Êèºâà, òî âñ³ éîãî îá'ºê-
òè íàðàç³ ó "çåëåí³é çîí³" ÓªÔÀ — ãîòå-
ë³, àåðîïîðò "Æóëÿíè", Ìîñêîâñüêà ïëî-
ùà, òîáòî ïðåòåíç³é äî íèõ íåìàº, íàãî-
ëîñèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

У столиці ф н ціон є
фан-зона

Äëÿ íàáóòòÿ íàëåæíîãî äîñâ³äó ç îðãàí³-
çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõî-
ä³â äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóò-
áîëó ï³ä ÷àñ ñâ³òîâîãî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³î-
íàòó Ô²ÔÀ-2010 ó ñòîëèö³ ôóíêö³îíóâàòè-
ìå ôàí-çîíà. Óñ³ îõî÷³ âáîë³âàëüíèêè Êè-
ºâà çìîæóòü ïîäèâèòèñÿ ïðÿìó òðàíñëÿö³þ
ôóòáîëüíèõ ìàò÷³â ç 11 ÷åðâíÿ äî 11 ëèï-
íÿ íà âåëèêîìó åêðàí³, ñïåö³àëüíî âñòàíîâ-
ëåíîìó á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â. ßê çà-
çíà÷åíî ó â³äïîâ³äíîìó ðîçïîðÿäæåíí³
ÊÌÄÀ, íàðàç³ çàòâåðäæåíî ðîáî÷èé ïëàí
îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ó çâ'ÿç-
êó ç ×åìï³îíàòîì ñâ³òó ç ôóòáîëó Ô²ÔÀ
2010 ðîêó â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ô³íàëü-
íî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012. Çã³äíî
ç ïëàíîì çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíî îðãàí³çàö³þ
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ çà-
õîä³â, âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ óðí äëÿ
ñì³òòÿ, á³îòóàëåò³â, çàáåçïå÷åíî ÷åðãóâàííÿ
ìàøèí “øâèäêî¿” äîïîìîãè, áëàãîóñòð³é
ïàðêîâî¿ çîíè á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â.

Êîîðäèíóâàííÿ ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç³
ñòâîðåííÿì òà îáëàøòóâàííÿì ôàí-çîíè,
ïîêëàäåíî íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè
2012 ðîêó ç ôóòáîëó òà Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ.

У Хар ові презент вали
ло отип чемпіонат
Європи з ф тбол

Ó Õàðêîâ³ óðî÷èñòî ïðåçåíòóâàëè ëîãî-
òèï ì³ñòà äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáî-

ëó 2012 ðîêó ³ â³äêðèëè êëóìáó ó âèãëÿä³
ëîãîòèïó òóðí³ðó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
ñëóæáà Õàðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ëîãîòèï ì³ñòà âèêîíàíî â óñ³õ áàðâàõ
âåñåëêè ó âèãëÿä³ "Äçåðêàëüíîãî ñòðóìå-
íÿ" — ñèìâîëó Õàðêîâà, à â îêðåì³ åëå-
ìåíòè âåñåëêè âïèñàíî ô³ãóðêè ëþäåé. Çà
çàäóìîì àâòîð³â, ëîãîòèï ïðåäñòàâëÿº
"ïåðøó ñòîëèöþ" ÿê "ì³ñòî â³äêðèòèõ ëþ-
äåé ³ áåçìåæíèõ ìîæëèâîñòåé". Óíî÷³ ëî-
ãîòèï ï³äñâ³÷óâàòèìóòü. Ïðè÷îìó ñèñòåìà
îñâ³òëåííÿ çìîíòîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùîá
íå çàâàæàòè àâòîìîá³ë³ñòàì.

Ó öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ëîãîòèïó âçÿëè
ó÷àñòü â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Áî-
ðèñ Êîëåñíèêîâ, ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèõàéëî Äîáê³í,
ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè Ãåííàä³é Êåðíåñ, ãî-
ëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³é
×åðíîâ, äèðåêòîð òóðí³ðó, êåð³âíèê ì³ñöå-
âîãî îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó "ªâðî-2012
Óêðà¿íà" Ìàðê³ÿí Ëóáê³âñüêèé òà ãåíå-
ðàëüíèé êîíñóë Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â Õàð-
êîâ³ Ãæåãîæ Ñåðî÷³íüñê³.

У Донець на честь
ф тбол поставлять балет

Ó Äîíåöüêó äî ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó 2012 ðîêó ïîñòàâëÿòü áàëåò ïðî
ôóòáîë. ßê ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ôóò-
áîëüíîãî êëóáó "Øàõòàð" ç ïîñèëàííÿì íà
Âàäèìà Ïèñàðºâà, õóäîæíüîãî êåð³âíèêà
Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåàòðó îïåðè ³
áàëåòó ³ìåí³ Àíàòîë³ÿ Ñîëîâ'ÿíåíêà, ïîñòà-
íîâêà íà äâà â³ää³ëåííÿ ñêëàäàòèìåòüñÿ ç
15 ñöåí, ó êîæí³é ç ÿêèõ — ñâ³é ïðîòîòèï
ç-ïîì³æ ëåãåíäàðíèõ ãðàâö³â "Øàõòàðÿ".
Ðîáî÷à íàçâà áàëåòó — "²ñòîð³ÿ îäí³º¿ á³î-
ãðàô³¿".

"Ãîëîâíèé ãåðîé áàëåòó — çá³ðíèé îá-
ðàç ôóòáîë³ñòà, à çà îñíîâó âçÿòî á³îãðà-

ô³þ Â³òàë³ÿ Ñòàðóõ³íà (1949—2000, ãðàâåöü
ÔÊ "Øàõòàð"). ×åðåç òàíåöü, åìîö³¿, ìó-
çèêó, ðèòì, åíåðãåòèêó ìè ðîçêðèºìî
âíóòð³øí³é ñâ³ò ãðàâö³â ç óñ³ìà ¿õí³ìè
ïðîáëåìàìè ³ ïåðåæèâàííÿìè",— ðîçïîâ³â
ïàí Ïèñàðºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, çíàêîâèõ ñöåí ó áàëå-
ò³ áóäå ê³ëüêà. Íàïðèêëàä, ñèìâîë³÷íà
åïîõà ïåðåì³í — ÷àñ ðîçâàëó ÑÐÑÐ ³ ïî-
÷àòîê íîâî¿ ôóòáîëüíî¿ åðè. Ìàþòü
âðàçèòè ñöåíè ñïîêóñè ãðàâö³â "ç³ðêîâîþ
õâîðîáîþ", ïåðåæèâàíü ï³ñëÿ ïîðàçîê ³
ïåðåìîæíîãî òð³óìôó, òåìà êîìàíäíîãî
äóõó, ôîðòóíè, âçàºìîñòîñóíê³â òðåíåðà ³
ôóòáîë³ñòà.

Âàäèì Ïèñàðºâ óïåâíåíèé, ùî ãëÿäà÷à
çà÷àðóº ïà-äå-òðóà, äå ãîëîâíèé ãåðîé êè-
äàºòüñÿ ì³æ äâîìà ëþäüìè â á³ëîìó ³ ÷îð-
íîìó — äîáðîì ³ çëîì. Òàíöþâàòèìå òð³î
â ê³ìíàò³, îïîâèò³é ìîðîêîì. Ó ð³çíèõ ñöå-
íàõ âãàäóâàòèìóòüñÿ êëóáí³ êîëüîðè ÔÊ
"Øàõòàð", à ó ô³íàë³ íà òåàòðàëüíèõ ï³ä-
ìîñòêàõ ç'ÿâèòüñÿ ñòàä³îí "Äîíáàñ Àðåíà".

Àâòîð ìóçèêè äî áàëåòó Àíàñòàñ³ÿ Êîì-
ëåêîâà ðîçïîâ³ëà, ùî ìóçè÷íå îôîðìëåí-
íÿ ïîñòàíîâêè áóäå íåòðàäèö³éíèì — ïî-
ºäíàííÿ êëàñèêè ³ ñó÷àñíîñò³.

"Ó ïåðøèõ ê³ëüêîõ ñöåíàõ ìóçèêà áóäå
àêàäåì³÷íà, à ïîò³ì âîíà ïî÷íå òðàíñôîð-
ìóâàòèñÿ. Ô³íàë — öå âæå øóìîâ³ åëåìåí-
òè, îðêåñòð ³ åëåêòðîíí³ çâó÷àííÿ",— ñêà-
çàëà Àíàñòàñ³ÿ Êîìëåêîâà.

Ùîá ñòâîðèòè àòìîñôåðó ñó÷àñíîãî ñòà-
ä³îíó, êîìïîçèòîð ïëàíóº çàïèñàòè íå ëè-
øå ðåàëüíèé øóì íà òðèáóíàõ "Äîíáàñ
Àðåíè", à é ãîëîñè ôóòáîë³ñò³â "Øàõòà-
ðÿ" — äàëåêèì òëîì, àëå òàê, ùîá ìîæíà
áóëî âï³çíàòè.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ êëóáó óòî÷íèëè, ùî îñî-
áèñòî¿ ó÷àñò³ ôóòáîë³ñò³â "Øàõòàðÿ" ó áàëåò-
íèõ ïàðò³ÿõ íå ïåðåäáà÷åíî: âîíè º ëèøå
ïðîîáðàçàìè, ïðèíàéìí³ ïåðâèííèé âàð³àíò
ë³áðåòî öüîãî íå ïåðåäáà÷àº.

Львів хоче продати право
назвати новий стадіон

Ìåð Ëüâîâà Àíäð³é Ñàäîâèé ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íàçâà íîâîãî ñòàä³îíó, ÿêèé ïî-
áóäóþòü äî ªâðî-2012, âèçíà÷àòü àáî
øëÿõîì àóêö³îíó, àáî áóäå óõâàëåíî
ñï³ëüíå ð³øåííÿ êåð³âíèöòâà.

"Ó ñâ³ò³ º ð³çí³ ïðèêëàäè, ÿê íàçèâàòè
ñòàä³îí. Ñêàæ³ìî, íà ÷åñòü ôóòáîëüíîãî
êëóáó, ùî éîãî ïîáóäóâàâ. Äðóãèé âàð³-
àíò, êîëè îãîëîøóþòü àóêö³îí íà ïðàâî
íàçâè ñòàä³îíó. ² öþ íàçâó ìîæíà ïðîäà-
òè íà òðè, ï'ÿòü, íà äåñÿòü ðîê³â",— öèòóº
ïàíà Ñàäîâîãî ïðåñ-ñëóæáà Ëüâ³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.

"ß ìàâ ê³ëüêà ïðîïîçèö³é â³ä òðàíñíà-
ö³îíàëüíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ãîòîâ³ âçÿòè
ó÷àñòü â àóêö³îí³ íà ïðàâî íàçâè. Ìè
ïîâèíí³ ðàçîì ç íàö³îíàëüíèì àãåíò-
ñòâîì, ç îáëàñíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ïîäó-
ìàòè, ÿêèì ïðèíöèïîì êåðóâàòèìåìî-
ñÿ: àáî äàìî íàçâó âëàñíå ëüâ³âñüêó, àáî
çàðîáëÿòèìåìî ãðîø³ íà öüîìó. Àäæå
ï³ñëÿ ïîáóäîâè ñòàä³îíó ïîñòàíå ïèòàí-
íÿ åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò. Ôóòáîëüí³
ñòàä³îíè, ÿê ïðàâèëî, íå º ïðèáóòêîâè-
ìè. ² öå âæå âñ³ çðîçóì³ëè. Ìîæëèâî, öå
áóäå îäíå ç äæåðåë íàäõîäæåííÿ êîøò³â
íà åêñïëóàòàö³þ ñòàä³îíó",— ðîçïîâ³â
ìåð Ëüâîâà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîòÿãîì ðîêó áóäå
âèçíà÷åíî ïðèíöèï, çà ÿêèì íàçâóòü ñòà-
ä³îí.

Íàãàäàºìî, ùî ëüâ³âñüêèé ñòàä³îí áóäå
ïåðåäàíî â åêñïëóàòàö³þ äî âåðåñíÿ 2011
ðîêó

За матеріалами УНІАН,
прес-сл жби КМДА,

прес-сл жби Донець ої місь ради,
прес-сл жби Львівсь ої місь ради,

Фор м Євро-2012

Услід за Києвом рочисто презент вали ло отип Євро-2012 в Хар ові та інших раїнсь их містах, я і за два ро и прийматим ть матчі
онтинентально о ф тбольно о чемпіонат
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хрещатик

Про продаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 469/1525 від 21 травня 2009 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання ос�
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва” (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.2000 № 92, та враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл підприємствам, установам та організа�
ціям на продаж на конкурентних засадах основних засобів,
які належать до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, згідно з додатками 1 та 2 цього рішен�
ня.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) визначити порядок продажу майна, зазначено�
го у пункті 1 цього рішення.

3. Кошти, отримані від продажу основних засобів:
3.1. Зазначених у додатку 1 до цього рішення, викорис�

тати відповідно до затверджених фінансових планів підпри�
ємств, установ та організацій.

3.2. Зазначених у додатку 2 до цього рішення перераху�
вати до бюджету м. Києва.

4. Надати дозвіл підприємствам, установам та організа�
ціям комунальної власності територіальної громади міста
Києва на списання у встановленому порядку основних за�
собів, які належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва, згідно з переліком, зазначеним у
додатку 3 до цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження схем 
прибирання прибудинкових територій

Рішення Київської міської ради № 862/4300 від 27 травня 2010 року

Відповідно до статей 26, 28, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Ка�
бінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій” Київська міська рада

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

закінченого будівництвом об’єкта 
комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 472/1528 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінчений реконструкцією об’єкт ко�
мунального призначення — “Реконструкція вул. Кіровоград�
ської на ділянці від вул. Миколи Грінченка до Червонозоря�
ного проспекту. Будівництво житлового будинку на два окре�
мі входи та надвірних споруд на вул. Кіровоградській, 47”
(акт державної приймальної комісії, затверджений розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ською міською державною адміністрацією) від 25.11.08
№ 1634), згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до цьо�
го рішення.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Закріпити за комунальними підприємствами на пра�
ві господарського відання закінчені реконструкцією об’єкти

комунального призначення згідно з переліком, зазначеним
у додатку 2 до цього рішення.

2.2. Передати у володіння та користування підприєм�
ствам для подальшого утримання та експлуатації закінчені
реконструкцією об’єкти комунального призначення згідно з
переліком, зазначеним у додатку 3 до цього рішення, на
умовах, визначених відповідними угодами.

2.3. Передати у власність приватним особам Дєловер
Валентині Василівні та Тюпишевій Ользі Іванівні житловий
будинок та господарчі споруди на вул. Кіровоградській, 47
згідно з додатком 4 до цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну пункту 2 
рішення Київської міської ради 

від 29.04.2004 № 238*2/1448*1 
“Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею” 

Рішення Київської міської ради № 497/1553 від 21 травня 2009 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, зважаючи на те, що товариством з обмеженою
відповідальністю “Монарх” не розпочато будівельних робіт на земельній ділянці на вул. Уманській, 8�12
у Солом’янському районі м. Києва, беручи до уваги численні скарги громадян, відповідно до протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради земельних відносин від 10.10.2007 № 51 та протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики від 20.11.2007 № 29, ке�
руючись статтею 416 Цивільного кодексу України, Законом України “Про столицю України — місто�герой
Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним кодексом України та статтею 188 Господар�
ського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити пункт 2 рішення Київської міської ради від
29.04.2004 № 238�2/1448�1 “Про надання і вилучення зе�
мельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”.

2. Запропонувати товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Монарх” надати згоду на розірвання договору орен�
ди земельної ділянки від 11.04.2005 № 72�6�00265.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

3.1. Проінформувати товариство з обмеженою відпові�
дальністю “Монарх” про прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови від розірвання договору оренди зе�
мельної ділянки або у разі якщо відповідь не надійде у
встановлений законодавством термін, забезпечити підго�
товку та подання позову про розірвання договору орен�

ди земельної ділянки до Господарського суду міста Ки�
єва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію громадянці 
Єфіменко Людмилі Володимирівні, 

члену садового товариства “Дніпровське*1”, 
земельної ділянки для ведення садівництва 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 509/1565 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянці Єфіменко Людмилі Володими�
рівні, члену садового товариства “Дніпровське�1”, у при�
ватну власність земельну ділянку № 63 площею 0,05 га
на вул. 1�ій Садовій в Оболонському районі м. Києва для
ведення садівництва, відведену відповідно до рішення
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів тру�
дящих від 02.06.80 № 730/20 “Про відведення земельної
ділянки виробничому управлінню водопровідно�каналіза�
ційного господарства міськвиконкому під влаштування
колективних садів”.

2. Громадянці Єфіменко Людмилі Володимирівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. Звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської

державної адміністрації) із клопотанням щодо організації
робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує пра�
во власності на земельну ділянку.

3. Попередити громадянку Єфіменко Людмилу Воло�
димирівну, що право приватної власності на земельну ді�
лянку може бути припинено у випадках, передбачених
статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 19.02.09 № 56/1111 

“Про заснування мистецької премії “Майстер”
Рішення Київської міської ради № 458/1514 від 21 травня 2009 року

Відповідно до міської комплексної програми “Столична культура і мистецтво на 2006 — 2010 роки”, за�
твердженої рішенням Київради від 25.01.07 № 9/670, та з метою уточнення статусу мистецької премії
“Майстер” як важливого творчого заходу, що сприятиме щорічному урочистому відзначенню кращих здо�
бутків українських митців, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

У пункті 3 рішення Київради від 19.02.09 № 56/1111 “Про заснування мистецької премії “Майстер” слова “виплати мис�
тецької премії “Майстер” замінити словами “проведення творчого заходу — мистецької премії “Майстер”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування 
комунальної власності 

територіальних громад районів 
міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 474/1530 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



66 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  16 червня 2010

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

ВИРІШИЛА:

1. Доручити районним у місті Києві радам у місячний
термін затвердити схеми прибирання прибудинкових те�
риторій для подальшого застосування їх при розрахунку
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при�
будинкових територій.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) — Головному управ�
лінню житлового господарства, Головному управлінню зе�
мельних ресурсів надати районним у місті Києві радам

правову та організаційну допомогу при погодженні схем
прибирання прибудинкових територій.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури, постійну комісію Київра�
ди з питань житлово�комунального господарства та па�
ливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки 
закритому акціонерному товариству “СПБ*ІНВЕСТ” 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування 

готельно*офісного комплексу з об’єктами 
соціально*побутового призначення 

на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літери А, Г) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 479/1535 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літери А, Г) у
Шевченківському районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
9 461 445,00 грн. (дев’ять мільйонів чотириста шістдесят од�
на тисяча чотириста сорок п’ять гривень 00 копійок) на під�
ставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вар�
тість земельної ділянки від 03.06.2008).

3. Продати закритому акціонерному товариству “СПБ�
ІНВЕСТ” земельну ділянку площею 0,1556 га за 9 461 445,00
грн. (дев’ять мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча чо�
тириста сорок п’ять гривень 00 копійок) для реконструкції,
експлуатації та обслуговування готельно�офісного комплек�
су з об’єктами соціально�побутового призначення на бульв.
Тараса Шевченка, 4 (літери А, Г) у Шевченківському районі
м. Києва, яка перебуває в оренді у закритого акціонерного
товариства “СПБ�ІНВЕСТ” згідно з договором оренди зе�
мельної ділянки, зареєстрованим у книзі записів державної
реєстрації договорів від 11.04.2005 № 91�6�00430.

4. Затвердити умови продажу закритому акціонерному то�
вариству “СПБ�ІНВЕСТ” земельної ділянки на бульв. Тара�
са Шевченка, 4 (літери А, Г) у Шевченківському районі 
м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,1556 га
на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літери А, Г) у Шевченківсько�
му районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим
рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати закритому акціонерному товариству “СПБ�
ІНВЕСТ” в установленому порядку державний акт на право
власності на земельну ділянку.

6. Закритому акціонерному товариству “СПБ�ІНВЕСТ”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�

дажу земельної ділянки.
6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 522/1578 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ді�
лянки для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Дніпровському районі м. Ки�
єва (згідно з додатком).

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

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

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

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівництва
питання оформлення дозвільної та проектно�кошторисної до�

кументації вирішувати в порядку, визначеному правилами за�
будови м. Києва, а питання пайової участі вирішити до почат�
ку будівництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельних ділянок 
фізичній особі — підприємцю Оношко Антоніні Аркадіївні

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
магазину*кафе з літнім майданчиком 

на просп. Правди, 104 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 494/1550 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення фізичної осо�
би — підприємця Оношко Антоніни Аркадіївни від 24.10.2006, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про припинення діяльності 
державного комунального 

виробничо*комерційного побутового 
підприємства “Мета”

Рішення Київської міської ради № 827/4265 від 27 травня 2010 року

Відповідно до частин другої та четвертої статті 105, статей 106, 107 Цивільного кодексу України, ста�
тей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, пункту 5 статті 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28 Закону України “Про приватизацію державно�
го майна”, статті 22 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу прива�
тизацію)”, у зв’язку з укладенням у процесі приватизації договору № 1190 купівлі�продажу цілісного май�
нового комплексу державного комунального виробничо�комерційного побутового підприємства “Мета”
між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву та товариством з обмеженою
відповідальністю “Мета К” та у зв’язку з недоцільністю подальшої діяльності товариства Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність державного комунального ви�
робничо�комерційного побутового підприємства “Мета”
шляхом ліквідації.

2. Доручити Головному управлінню комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) у встановленому законо�

давством порядку здійснити організаційно�правові захо�
ди.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки 

громадянину Франції Рогедасу Алену, Ів 
для експлуатації та обслуговування складської будівлі 

на вул. Віскозній, 15*а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 482/1538 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Франції Рогедасу Алену, Ів, за
умови виконання пункту 8 цього рішення, в короткострокову
оренду на 1 рік земельну ділянку площею 0,1101 га для екс�
плуатації та обслуговування складської будівлі на вул. Віскоз�
ній, 15�а у Деснянському районі м. Києва за рахунок частини
земель, закріплених за організацією п/с № 172, право корис�

тування якими посвідчено актом на право користування зем�
лею від 11.06.63 № 159, у зв’язку з переходом права власно�
сті на нежитлову будівлю (договір купівлі�продажу від
28.12.2006 та реєстраційне посвідчення від 12.01.2007 
№ 928�з).

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної

ділянки на вул. Віскозній, 15�а у Деснянському районі м. Ки�
єва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 099 111,00 грн. (два мільйони дев’яносто дев’ять тисяч сто
одинадцять гривень 00 копійок) на підставі експертної грошо�
вої оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки
від 22.09.2008).

4. Продати громадянину Франції Рогедасу Алену, Ів земель�
ну ділянку площею 0,1101 га за 2 099 111,00 грн. (два міль�
йони дев’яносто дев’ять тисяч сто одинадцять гривень 00 ко�
пійок) для експлуатації та обслуговування складської будівлі на
вул. Віскозній, 15�а у Деснянському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу громадянину Франції Роге�
дасу Алену, Ів земельної ділянки на вул. Віскозній, 15�а у Дес�
нянському районі м. Києва (згідно з додатком).

6. Договір купівлі�продажу земельної ділянки укласти в дво�
тижневий термін після укладання договору оренди земельної
ділянки.

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

7.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін дого�
вору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,1101 га на
вул. Віскозній, 15�а у Деснянському районі м. Києва за ціною
та на умовах, визначених цим рішенням.

7.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати громадянину Франції Рогедасу Алену, Ів в ус�
тановленому порядку державний акт на право власності на зе�
мельну ділянку.

8. Громадянину Франції Рогедасу Алену, Ів:
8.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власника

землі відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу
України.

8.2. У місячний термін звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо винесен�
ня меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготов�
лення документа, що посвідчує право користування земель�
ною ділянкою.

8.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівництва
питання оформлення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному правилами за�
будови м. Києва.

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

8.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

9. Попередити громадянина Франції Рогедаса Алена, Ів, що
право користування земельною ділянкою та право власності
на земельну ділянку може бути припинено відповідно до ста�
тей 140, 141, 143 Земельного кодексу України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Поновити на 5 років з 23.08.2009 фізичній особі — під�
приємцю Оношко Антоніні Аркадіївні договір оренди земель�
них ділянок загальною площею 0,0154 га від 22.08.2006
№ 85�6�00285 для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання магазину�кафе з літнім майданчиком на просп. Прав�
ди, 104 у Подільському районі м. Києва, укладений на під�
ставі рішення Київської міської ради від 29.11.2002
№ 506/2967 “Про передачу суб’єкту підприємницької діяль�
ності — фізичній особі Оношко Антоніні Аркадіївні земельної
ділянки для будівництва магазину�кафе з літнім майданчи�
ком на просп. Правди, 104 у Подільському районі м. Києва”.

2. Фізичній особі — підприємцю Оношко Антоніні Аркаді�
ївні у місячний термін звернутись до Головного управління
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо орга�
нізації робіт по внесенню змін до договору оренди земель�
ної ділянки від 22.08.2006 № 85�6�00285.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про присвоєння звання “Почесний громадянин 
міста Києва” Пінчуку Віктору Михайловичу
Рішення Київської міської ради № 460/1516 від 21 травня 2009 року

Відповідно до рішення Київради від 01.06.00 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний грома�
дянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського міського голови”, за вагомий особистий внесок
у справу розвитку бізнесу в Україні та місті Києві, зміцнення міжнародного авторитету столиці України —
міста Києва, особисті заслуги в державній, громадській, благодійницькій та культурній сфері, а також з
нагоди святкування Дня Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Присвоїти звання “Почесний громадянин міста Києва” Пінчуку Віктору Михайловичу, засновнику всеукраїнської бла�
годійної організації “Фонд Віктора Пінчука — соціальні ініціативи”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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“Îñòð³â ñêàðá³â” çàïðîøóº
íà âîäí³ ðîçâàãè
Â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ â³äêðèâñÿ íàéá³ëüøèé 
àêâàïàðê â Óêðà¿í³

Àêâàïàðê “Îñòð³â
ñêàðá³â” ðîçòàøîâàíî â
êóðîðòí³é çîí³ â³äïî-
÷èíêó “Êèðèë³âö³” â
åêîëîã³÷íî ÷èñò³é ì³ñ-
öåâîñò³ Àçîâñüêîãî ìî-
ðÿ — Óòëþêñüêîãî òà
Ìîëî÷íîãî ëèìàí³â íà
ïåðåòèí³ äâîõ ê³ñ —
Ïåðåñèï òà Ôåäîòîâà.
Íà äóìêó çàñíîâíèêà
àêâàïàðêó Òàðàñà ×å-
êóðäè, ñìò Êèðèë³âêà
— óí³êàëüíå ì³ñöå â
Óêðà¿í³, íàéñïðèÿòëè-
â³øå äëÿ â³äïî÷èíêó
ä³òåé ð³çíîãî â³êó. “Ìè
áà÷èìî ïåðñïåêòèâó â
ðîçâèòêó öüîãî êóðîð-
òó. Ç³ ñâîãî áîêó ïðî-
ïîíóºìî ÿê³ñíèé ñåð-
â³ñ òà äîñòóïí³ ö³íè.
Îêð³ì òîãî, ïëàíóºìî
ðîçøèðþâàòè ñôåðó
ðîçâàã. Óæå â íàñòóï-
íîìó ñåçîí³ ñïîä³âà-
ºìîñÿ â³äêðèòè ãîòåëü,
í³÷íèé êëóá òà äåëüô³-
íàð³é”,— ñêàçàâ ïàí
×åêóðäà.

Ïåðåä îô³ö³éíèì â³ä-
êðèòòÿì â àêâàïàðêó
â³äáóëàñÿ áëàãîä³éíà
àêö³ÿ “Ë³òî äëÿ âñ³õ” çà

ó÷àñò³ âèõîâàíö³â ðåã³î-
íàëüíèõ øê³ë-³íòåðíà-
ò³â. Òàê, ïîíàä 400 ä³-
òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêî¿ îï³êè, ïðîâå-
ëè ö³ëèé äåíü íà ã³ðêàõ
òà àòðàêö³îíàõ àêâàïàð-
êó. Äëÿ íèõ îðãàí³çóâà-
ëè ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ,
ñìà÷í³ ãîñòèíö³, ïîäà-
ðóíêè òà ñâÿòêîâèé
êîíöåðò. “Íå âèïàäêî-
âî â³äêðèòòÿ àêâàïàðêó
ðîçïî÷àëîñÿ ç áëàãî-
ä³éíî¿ àêö³¿ äëÿ ä³òåé.
Òàê³ àêö³¿ ïëàíóºìî
ïðîâîäèòè ðåãóëÿðíî.
Íà ìîþ äóìêó, òàê³
ðîçâàãè ìàþòü áóòè äî-
ñòóïíèìè âñ³ì, íåçà-
ëåæíî â³ä â³êó òà ñîö³-
àëüíîãî ñòàòóñó”,— çà-
çíà÷èëà ñï³âçàñíîâíè-
öÿ àêâàïàðêó Îëüãà ×å-
êóðäà.

Òàêîæ ñâî¿ ïðèâ³òàí-
íÿ çàñíîâíèêàì “Îñ-
òðîâà ñêàðá³â” âèñëîâèâ
ìåð Êèðèë³âêè Ìèõàé-
ëî Ìàëèøêî. Â³í çàçíà-
÷èâ, ùî ðîçì³ùåííÿ òà-
êîãî ìàñøòàáíîãî ðîç-
âàæàëüíîãî îá’ºêòà çðî-
áèòü êóðîðò êîìåðö³éíî

ïðèâàáëèâèì ³ ñïðèÿòè-
ìå ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè.

Êèðèë³âñüêèé àêâà-
ïàðê ïîçèö³îíóºòüñÿ ÿê
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé
ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ
³ çàéìàº ìàéæå 60 000 êâ.
ì. Ïëîùà äçåðêàëà âîäè
ïëàâàëüíèõ áàñåéí³â ñòà-
íîâèòü 6120,5 êâ. ì. Íà
éîãî òåðèòîð³¿ ïðàöþþòü
34 àòðàêö³îíè, 8 áàñåé-
í³â, âîäíèé àòðàêö³îí-
áàñåéí “Ë³íèâà ð³êà” çà-
âäîâæêè 340 ìåòð³â, 7 çà-
êëàä³â õàð÷óâàííÿ. Òóò
çìîæóòü â³äïî÷èòè îäíî-

÷àñíî äî 1,5 òèñÿ÷³ îñ³á.
Àêâàïàðê ïðàöþâàòèìå ç
10.00 äî 19.00. Ç 10.00 —
19.00 êâèòîê äëÿ äîðîñ-
ëîãî êîøòóâàòèìå 180
ãðí, äëÿ äèòèíè — 150
ãðí. Ç 12.00 — 19.00 äëÿ
äîðîñëîãî — 160 ãðí, äëÿ
äèòèíè — 140 ãðí. Ç
14.00 — 19.00 äëÿ äîðîñ-
ëîãî — 140 ãðí, äëÿ äè-
òèíè — 120 ãðí. Ç
15.30 — 19.00 äëÿ äîðîñ-
ëîãî — 120 ãðí, äëÿ äè-
òèíè — 100 ãðí. Ç
16.30 — 19.00 äëÿ äîðîñ-
ëîãî — 90 ãðí, äëÿ äèòè-
íè — 70 ãðí

Ïàì’ÿòàé ïðî æèòòÿ
Ïåðøèé ôåñòèâàëü ïàì’ÿò³ êîìïîçèòîðà ²âàíà Êàðàáèöÿ
íåçàáàðîì â³äáóäåòüñÿ â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Vivere memento або
"пам’ятай про життя" —
та назв має фести-
валь, я ий розпочнеться з
20- о червня Києві. За-
раз фестиваль проходить
російсь ій столиці.

²âàí Êàðàáèöü — ëþäèíà, ÿêà
ïðèäóìàëà “Êè¿â Ìþç³ê Ôåñò”,
îäèí ³ç íàéóñï³øí³øèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ôîðóì³â àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè,
ïðèíàéìí³ íà ïî÷àòêó ñâîº¿ ³ñòî-
ð³¿. ×è âàðòî êàçàòè, ùî â 1990-õ
ðåàë³çóâàòè òàêèé ïðîåêò áóëî íå-
ïðîñòî, àëå ñàìå òîä³ ôàêòè÷íî çà-
êëàäàâñÿ ôóíäàìåíò íàøî¿ íèí³ø-
íüî¿ ³íòåãðàö³¿ â ºâðîïåéñüêó ìó-
çè÷íó êóëüòóðó; ñàìå òîä³ ó â³ò÷èç-
íÿíó ìóçè÷íó ëåêñèêó ïðîíèê âè-
ðàç “ºâðîïåéñüêèé êîíòåêñò”. Êà-
ðàáèöü ñïðàâä³ áóâ òàëàíîâèòèì
àäì³í³ñòðàòîðîì ³ ìóçè÷íèì ìåíå-
äæåðîì.

Êàðàáèöü-êîìïîçèòîð — îêðåìà
òåìà. Ïðèãàäóºòüñÿ, ðîêîâèíè éî-
ãî ñìåðò³ â³äçíà÷àëè â Ïàëàö³
“Óêðà¿íà” ãàëà-êîíöåðòîì ç³ðîê
óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè. Òàê, ó Êàðà-
áèöÿ º ïðåêðàñí³ ï³ñí³ (“Ìàòè íà-
øà — ñèâàÿ ãîðëèöå”, “Áàòüê³â-
ñüêèé ïîð³ã”, “Ï³ñíÿ íà äîáðî”),
ÿê³ ñòàëè êëàñèêîþ â³ò÷èçíÿíî¿
ïîï-ìóçèêè. Àëå â³í íàñàìïåðåä
êîìïîçèòîð àêàäåì³÷íî¿ òðàäèö³¿,
îäèí ³ç êðàùèõ ó÷í³â Áîðèñà Ëÿ-
òîøèíñüêîãî ³ Ìèðîñëàâà Ñêîðè-
êà. À ùî ìè çíàºìî ïðî éîãî ñèì-
ôîí³¿, ³íñòðóìåíòàëüí³ êîíöåðòè,
ïðî áàëåò, ÷èñëåíí³ êàìåðí³ ï’ºñè,
îðàòîð³¿ òà êàíòàòè? Õ³áà ëèøå òå,
ùî ¿õ ìàéæå íå âèêîíóþòü. Îïå-
ðà-îðàòîð³ÿ Êàðàáèöÿ “Êè¿âñüê³
ôðåñêè” îäíîãî ðàçó áóëî ïðåä-
ñòàâëåíà â Íàö³îíàëüí³é îïåð³, àëå
òâ³ð òàê ³ íå ñòàâ ðåïåðòóàðíèì.

Êè¿âñüêà ÷àñòèíà ôåñòèâàëþ Êà-
ðàáèöÿ â³äáóäåòüñÿ ó Ôîíä³ ñïðè-
ÿííÿ ðîçâèòêó ìèñòåöòâ. Ó ïðî-
ãðàì³ ëèøå êàìåðíà ìóçèêà. Êð³ì
òâîð³â ²âàíà Êàðàáèöÿ, ïðîçâó÷àòü
ï’ºñè ðîñ³éñüêèõ àâàíãàðäèñò³â Àð-
òóðà Ëóð’º, Ìèêîëè Ðîñëàâöÿ ³

Îëåêñàíäðà Ìîñîëîâà, îäíîãî ç
íàéö³êàâ³øèõ ðîñ³éñüêèõ êîìïî-
çèòîð³â ñó÷àñíîñò³ Âîëîäèìèðà
Òàðíîïîëüñüêîãî, à òàêîæ êëàñè-
ê³â — Ñòðàâ³íñüêîãî, Øîñòàêîâè-
÷à, Ïðîêîô’ºâà. Ò³øàòü ³ ³ìåíà âè-
êîíàâö³â, ñåðåä ÿêèõ — ìîñêîâ-
ñüêèé àíñàìáëü “ÕÕ âåê”, ï³àí³ñ-
òè Àðòåì Ëÿõîâè÷, Îëåêñ³é Êóð-
áàòîâ (îáèäâà — ïåðåìîæö³ êîí-
êóðñó Ãîðîâèöÿ), Þð³é Êîò, Ìè-
êîëà Êîæèí ³ Àíäð³é Êàðåòí³êîâ,
âîêàë³ñòêà Òàìàðà Õîäàêîâà, êâàð-
òåò ³ìåí³ Ëèñåíêà òà ³íø³.

Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî ïåðøèé
ôåñòèâàëü ïàì’ÿò³ ²âàíà Êàðàáèöÿ
ñòàíå òðàäèö³éíèì. Òå, ùî â³í
óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèé — ÿê çà
çì³ñòîì, òàê çà ì³ñöåì ïðîâåäåí-
íÿ — íå âèïàäêîâî. Â ê³íö³ 60-õ
Êàðàáèöü áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ
óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â, âèçíà-
íèõ ó Ìîñêâ³. Â³í ñòàâ ëàóðåàòîì
Âñåñîþçíîãî êîìïîçèòîðñüêîãî
êîíêóðñó.

20, 21, 22, 24, 26 ÷åðâíÿ, 19.00
Ôîíä ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìèñòåöòâ
(ìåòðî “Êîíòðàêòîâà ïëîùà”) âóë.
Ôðîë³âñüêà, 1/6

Кирилівсь ий а вапар вважається найбільшим в У раїні

ВВ ІІ ДД ПП ОО ЧЧ ИИ НН ОО КК

АА НН ОО НН СС

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У с бот на Азовсь ом збережжі в се-
лищі місь о о тип Кирилівці Запорізь-
ої області від рився найбільший в
У раїні центр розва для дітей та дорос-
лих. За оцін ами е спертів, за площею
а вапар "Острів с арбів" та ож входить
до першої п'ятір и серед розважальних
за ладів Східній Європі. До від риття
а вапар засновни и під от вали бла-
одійн а цію, в рам ах я ої запросили
дітей із ре іональних ш іл-інтернатів.

До ва и меш анців столиці,
ерівни ів підприємств, станов, ор анізацій та

житлово-е спл атаційних онтор!
У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2010/2011р. 30 червня - 14 липня

2010 ро в частині Солом’янсь о о таШевчен івсь о о районів (житлові масиви Бати-
єва ора, Первомайсь ий, Чо олів а, Караваєві Дачі, Л ’янів а (част ово) АК “Київенер-
о” проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж від районної отельні “Молодь”,
теплома істралей№1 РК “Відрадний” (я а працює від ТЕЦ-5) та №1, 1(4), 6 СТ-1.
У зв’яз з цим з 18.00 29 червня постачання арячої води б де припинено.
Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:

- в лиць Толсто о, Приво зальної площі, в лиць Во зальної, Полз нова, Л ашеви-
ча, Повітрофлотсь о о проспе т , в лиць Стадіонної, Тополевої, Ф чи а, Умансь ої,
Ушинсь о о, Фастівсь ої, Волинсь ої, Вінниць ої, Медової, Народно о Ополчення,
Ернста, Зелено ірсь ої, Червонозоряно о проспе т (част ово), в лиць Петра Рад-
чен а, Бориса Гаріна, Андрія Голов а, Солом’янсь ої, Амосова, Клінічної, Петра За-
ломова, Городньої, До чаєвсь ої, Івана Неходи, Петра Краси ова, К дряшова (Со-
лом’янсь ий район, тепломережі від ТМ-1, 1(4) станції теплопостачання СТ-1);

- в лиць Вадима Гетьмана, Польової, Ярослава Галана, Гарматної, Борща івсь ої, Ге-
нерала Т пи ова, Машиноб дівної, Виборзь ої, проспе т Перемо и, в лиць А а-
демі а Ян еля, Дашавсь ої, Польової (Солом’янсь ий район, тепломережі від ТМ-1
РК “Відрадний”, я а працює від ТЕЦ-5);

- в лиць Жилянсь ої, Борща івсь ої, Політехнічної, проспе т Перемо и, в лиць Зо-
оло ічної, Де тярівсь ої, Олени Телі и, Доро ожиць ої, П ачова, Ба ов тівсь ої,
Ми оли М раш а, Ман їльсь о о, Лермонтовсь ої, Герцена, Мельни ова, Ст дент-
сь ої, Ми оли Пимонен а, Бехтеревсь о о пров л , в лиць Січових Стрільців, Пол-
тавсь ої, Дмитрівсь ої, Павлівсь ої, Злато стівсь ої, ПавлаПестеля, Комінтерн (Шев-
чен івсь ий район, тепломережі від теплома істралей№6СТ-1 та№1РК “Молодь”).
Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до темпе-

рат ри не вище 40 °С, з тис ом, підвищеним на 25%, що відповідає нормативам. Це
дозволить заздале ідь виявити ма симально можлив іль ість пош оджень, розпо-
чати роботи в цих місцях та попередити та им чином їх появ під час опалювально о
сезон . Через виявлені пош одження подавання арячої води може затрим ватися на
час, необхідний для їх с нення, про що Київенер о додат ово повідомить житлово-
е спл атаційні ор анізації.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з
я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів до збереження матеріаль-
них цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може тра-
питися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та ви идів во-
ди на поверхню.
Б дьте важні та обережні! У разі вини нення провалин та появи на поверх-

ні води не наближайтеся самі та не доп с айте до та их місць дітей! Пові-
домляйте про виявлені випад и Київенер о за телефонами:

Солом’янсь ом районі (зона РК “Відрадний”) - 272-23-73, 497-60-72;
Солом’янсь ом районі (зона СТ-1) - 249-47-29, 287-67-23;
Шевчен івсь ом районі - 272-23-73, 287-67-23.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж Київенер о не нарахо-
в є обся ів споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для отримання аря-
чої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють ЖЕКи.

Щодо подальшо о рафі а випроб вань тепломереж Київенер о б де й надалі ін-
форм вати ЗМІ та житлово-е спл атаційні ор анізації, я і з ідно із за онодавством зо-
бов’язані повідомляти меш анців про тимчасов відс тність арячої води.

Додат ов інформаціющодо проведення випроб вальних робіт можна отримати за
телефонами інформаційно-довід ової сл жби АК “Київенер о” 15-88 або 201-58-79.

АК “Київенер о”

До ва и а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства
“У раїнсь а медійна омпанія”

За рите а ціонерне товариство “У раїнсь а медійна омпанія” повідомляє про
с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 3 серпня 2010 ро о 16.00
за адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о, 22 (літера А), 4-й поверх, . 411.

Порядо денний:
1. Затвердження виснов Ревізійної омісії, затвердження звітів та баланс

Товариства за 2009 рі .
2. Затвердження річних рез льтатів діяльності Товариства за 2009 рі .
3. Прийняття рішення про часть або припинення часті Товариства в інших

підприємствах.
4. Про ви п Товариством власних а цій а ціонерів.
5. Про внесення змін до стат т Товариства.
6. Про зміни в персональном с ладі Ревізійної омісії.
7. Про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів іншом

реєстратор .
8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
За рите а ціонерне товариство “У раїнсь а медійна омпанія” (тис. рн.)

Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів
а ціонерів з 15.00 до 15.30.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:

• до мент, що посвідч є особ ;
• для представни ів а ціонерів - до менти,що підтвердж ють повноваження на

представництво інтересів а ціонера.
А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд

денно о та отримати додат ов інформацію за адресою: 01601 У раїна,
м. Київ, в л. Воровсь о о, 22, 4-й поверх, . 411, тел. (050) 593-22-10.

ТОВ “Епіцентр К”
інформ є про наміри отримання дозвол на ви иди забр днюючих речовин
в атмосферне повітря від проммайданчи а за адресою: в л.Віс озна, 4
в Деснянсь ом районі м. Києва.
Валові ви иди по майданчи розташ вання підприємства с ладають:
О сид азот - 0,143т/рі ;
О сид в лецю - 0,051 т/рі ;
Пил деревини - 0,0891т/рі ;
Кислота сірчана - 0,017т/рі ;
Мар анцю о сид - 0,001 т/рі .
Підприємство відноситься до 3-ї р пи.
За важення та пропозиції щодо намірів ТОВ “Епіцентр К” просимо

направляти в місячний термін до Деснянсь ої держадміністрації в м. Києві
за адресою: м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 29.

Відповідно до п.2 ст.2 За он У раї-
ни “Про обрання на посад та звільнен-
ня з посади професійно о с дді Верхов-
ною Радою У раїни” повідомляємо про
під отов матеріалів щодо обрання
Тра ало Валентини Володимирівни
безстро ово с ддею Вищо о адміністра-
тивно о с д .

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 16770,8 20284,1

Основні засоби 8,3 8,3

Дов остро ові фінансові інвестиції 12069,3 12069,3

Запаси 0,2 0,3

С марна дебіторсь а забор ованість 4699,5 4654,7

Грошові ошти та їх е віваленти - 31,7

Нерозподілений приб то -36397,0 -31593,8

Власний апітал -30897,0 -26093,8

Стат тний апітал 5500,0 5500,0

Дов остро ові зобов’язання 47666,2 45876,0

Поточні зобов’язання 1,6 501,9

Чистий приб то (збито ) -4803,2 -26782,2

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 5500000,0 5500000,0

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом період (шт.) - -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних а цій
протя ом період - -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 1 2

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.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець.
Ре лама др ється мовою ори інал
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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: ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 204-10
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Îëåêñ³é Êóæåëüíèé —
ìèòåöü çà ïîêëèêàííÿì
Ïîíàä 25 ðîê³â â³í î÷îëþº òåàòðàëüíó
ìàéñòåðíþ “Ñóç³ð’ÿ”
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Уже понад 25 ро ів на-
родний артист У раїни
Оле сій К жельний є не-
змінним х дожнім ерів-
ни ом Київсь ої а адеміч-
ної майстерні театрально-
о мистецтва "С зір’я". За
свою творч діяльність він
поставив більш я 25 ви-
став, безліч онцертів та
рочистих заходів. Артист
має чимало ці авих пла-
нів і зад мів, я ими він
завжди отовий поділити-
ся.

Òÿæ³ííÿ äî ïóáë³÷íîñò³ ñâîãî
÷àñó ïåðåøêîäèëî Îëåêñ³þ Êó-
æåëüíîìó ñòàòè ³íæåíåðîì. Äëÿ
áàãàòüîõ áóëî äèâèíîþ, ùî àáñî-
ëþòíèé ë³ðèê íå ëèøå âñòóïèâ,
à é çàê³í÷èâ àâòîäîðîæíèé ³íñòè-
òóò. Ùîïðàâäà, â íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³ þíàê óñ³ ï’ÿòü ðîê³â êåðó-
âàâ õóäîæíüîþ ñàìîä³ÿëüí³ñòþ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ìî-
ëîäèé ñïåö³àë³ñò òðè ðîêè ïðî-
ïðàöþâàâ ó êîíñòðóêòîðñüêîìó
áþðî. Îäíàê ï³ñëÿ òðèâàëèõ ðîç-
äóì³â óñå ïîêèíóâ ³ âñòóïèâ äî
Êè¿âñüêîãî òåàòðàëüíîãî ³íñòèòó-
òó. Ïîò³ì — íà âèù³ ðåæèñåðñüê³
êóðñè äî ìàéñòåðí³ Ñåðã³ÿ Äàí-
÷åíêà. Òàê 35 ðîê³â òîìó ïî÷àëà-
ñÿ òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü Îëåêñ³ÿ Êó-
æåëüíîãî. "ß íå ïðàöþþ â òåàò-
ð³, ÿ ñëóæó òåàòðó, — áàãàòîçíà÷-
íî çàçíà÷èâ ïàí Êóæåëüíèé.—
Ãîñïîäü ïðèçâàâ ìåíå äî ö³º¿
ñëóæáè. ² â öüîìó âåëèêà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü. Êîæåí àêòîð âèïðî-
áîâóº ùîñåêóíäíó ïîòðåáó òâî-
ðèòè. Öå íå ïðîñòî ïðîôåñ³ÿ —
öå ïîêëèêàííÿ, áëàãîñëîâåííà
ïðàöÿ". Â³í ðîçïîâ³â, ùî ñïî÷àò-
êó ïðàöþâàâ ãîëîâíèì ðåæèñå-
ðîì ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî
àíñàìáëþ "Êàëèíà". Íåâäîâç³
ñòâîðèâ ñâ³é òåàòð-ìàéñòåðíþ
"Ñóç³ð’ÿ", â ÿê³é çà âñ³ ðîêè ¿¿ ³ñ-

íóâàííÿ ãðàëè ïðàêòè÷íî âñ³ òå-
àòðàëüí³ ç³ðêè. Ñåðåä á³ëüø í³æ 25
ïîñòàíîâîê, çä³éñíåíèõ Îëåêñ³ºì
Êóæåëüíèì, îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³-
äàþòü âèñòàâè çà òâîðàìè êëàñè-
ê³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè: "Êîëèñ-
êîâà äëÿ Ëåñ³", "Ñàä áîæåñòâåííèõ
ï³ñåíü", "Âñå ïðî êîõàííÿ". Îêð³ì
öüîãî, ïàí Êóæåëüíèé º àâòîðîì
³ ðåæèñåðîì ë³òåðàòóðíèõ âå÷îð³â,
ïðèñâÿ÷åíèõ òâîð÷îñò³ Ìàêñèì³-
ë³àíà Âîëîøèíà ó Íàö³îíàëüí³é
ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè, Ïàâëà Çàãðå-
áåëüíîãî ó Ïëàíåòàð³¿ òà Îëåêñàí-
äðà Ñèçîíåíêà ó Ìåìîð³àëüíîìó
êîìïëåêñ³ "Íàö³îíàëüíèé ìóçåé
³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
1941—1945 ðîê³â" òà â Íàö³îíàëü-
í³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè ñòàëè ÿñ-
êðàâèìè ïîä³ÿìè â æèòò³ Êèºâà.
Îñòàííþ éîãî òâîð÷ó ³äåþ áóëî
âò³ëåíî â ñïåêòàêë³, ïðèñâÿ÷åíîìó
65-ð³÷÷þ Ïåðåìîãè, "ß íå áåðó

ó÷àñòü ó â³éí³, â³éíà áåðå ó÷àñòü ó
ìåí³" çà ó÷àñòþ â³äîìèõ àêòîð³â
²ííè Êàëàøíèêîâî¿, Ñåðã³ÿ ³ Ñòà-
í³ñëàâà Ìåëüíèêîâèõ ³ áàãàòüîõ ³í-
øèõ. Ïðîòå ïðåì’ºðó ïåðåíåñëè.
"Ïðè÷èíà — ô³íàíñîâà, — ïîÿñ-
íþº ñèòóàö³þ Îëåêñ³é Êóæåëüíèé,
— àëå çàðàç öþ ïðîáëåìó âæå ðîç-
â'ÿçàíî çàâäÿêè ñïîíñîðñüê³é äî-
ïîìîç³. Ñïåêòàêëü âèéäå äî Äíÿ
çâ³ëüíåííÿ Êèºâà, ³ ãëÿäà÷³ éîãî
ïîáà÷àòü óæå â ëèñòîïàä³. Ïðî
ñïåêòàêëü ñêàæó ëèøå òå, ùî éî-
ãî äóõîâíà ñïðÿìîâàí³ñòü — ï³ñíÿ,
ÿêà ó âàæê³ âîºíí³ ðîêè äîïîìîã-
ëà âèñòîÿòè é ïåðåìîãòè". Íåùî-
äàâíî ñòîëè÷íà âëàäà â³äçíà÷èëà
Îëåêñ³ÿ Êóæåëüíîãî ìèñòåöüêîþ
ïðåì³ºþ "Êè¿â", ÿêà çà çíà÷èì³ñ-
òþ íå ïîñòóïàºòüñÿ Øåâ÷åíê³â-
ñüê³é. Óñþ ñóìó õóäîæí³é êåð³â-
íèê "Ñóç³ð’ÿ" âèêîðèñòàâ äëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ïîñòàíîâêè

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 16 ÷åðâíÿ
ОВНИ, життя — це не поті нес інченних обтяжливих проблем, а ве-

селий мас арад. Б дьте на п бліці, райте, захоплюйте, наснаж йте на
висо і бла ородні вчин и. Нині ваша яс рава індивід альність привабить
чимало ці авих людей, я им с дилося зі рати важлив роль майб т-
ньом .

ТЕЛЬЦЯМ сміхатиметься Форт на, том всі ваші бажання мають шанс
на повн реалізацію. Зберіть сі зад ми до пи і мерщій перед! Від домо-
чадців та ож надійд ть подар н и, проте і ви не зволі айте з презентом.

БЛИЗНЯТА, день сприяє всебічній д ховній армонії особистості, ч до-
вом фізичном тон с . Тож айф йте і заряджайтеся позитивом. Я що на
д ші сонячно, отже, ви потрапляєте вібрації вселенсь ої любові. А це озна-
чає, що від ріховних ро ів застраховані й не на оїте д рниць.

РАКИ, доля вас пест ватиме. Особливо тоді, оли з шляхетних намірів
нама атиметеся зробити світ ращим, добрішим, маннішим. Саме тоді
доля весняною повінню заповнить спорожнілі резерв ари ваших надбань.

ЛЕВИ, день промайне на ребені піднесення, відч єте повне задоволен-
ня собою. А роздрат вання можливе від неправильної оцін и мотивів лю-
дей: то переносите на них власні проблеми, безпідставно підозрюєте, то,
навпа и, ідеаліз єте. Спотворення емоційно о сприйняття заважатиме внес-
ти повн ясність реальність. Тож не забивайте олов зайвими д м ами.

ДІВАМИ ер ватим ть підсвідомі інстин ти, фантазії, емоції, принай-
мні на природн ло і , роз м, пра тицизм розрахов вати не варто. Од-
на це допоможе спішно втілити ар'єрні зад ми, адже та маніп лю-
вати шефом, я ви, мало ом з оле вдасться.

ТЕРЕЗИ, ви серце, д ша і роз м б дь-я о о оле тив (сл жбово о,
др жньо о, сімейно о). Місія надзвичайно висо а, і саме відч ття влас-
ної знач щості й незамінності по ладає на вас особлив відповідаль-
ність за долі людей, спіх спільних справ.

СКОРПІОНИ, вам, я і оточенню, б де неле о подивитися правді
вічі. Том є ризи потрапити в непевн ситацію і заре оменд вати себе
я зрадлив особ , на я не можна по ладатися. Не вводьте ні о о в
оман , бо обд рите й себе. Кар'єрний спіх залежить від сл жбових ре-
ор анізацій, з стрічайте різні модернізації з радістю.

СТРІЛЬЦІ, союзи вершаться на небесах, і вам послано через партне-
ра ваше дзер ало. Заплющіть очі на недолі и та вади с п тни ів (діло-
вих, шлюбних) — і розхитані взаємини реанім ються, запан є мир, лю-
бов, зла ода, що й зцілить від ріховних рис хара тер .

КОЗОРОГИ налаштовані рати на ч жих поч ттях, е спл ат вати слаб о-
сті й потя и. Це допоможе стати біля ерма оле тив і ма ічно ним прав-
ляти, нав'яз ючи свою волю. Одна мисліть ло ічно і тверезо, дотрим йте
взятих зобов'язань, бо ризи єте самі потрапити в та ж паст .

ВОДОЛІЇ, творчі подобання, сма и, звич и, естетичні пристрасті о-
ханої людини стан ть для вас взірцем обожнення, я що ви її по-справж-
ньом любите. Рівняйтеся на половин , більше приділяйте їй ва и —
тоді власні вади відійд ть на задній план, іна ше (в разі е оїстичної впер-
тості) спотворите райд жн артин взаємин.

РИБИ, ваша ява вимальов є артини, дале і від реальності, том до-
сл хайтеся порад та за важень домочадців. А втім, я що ваша діяльність
творча або вам з я оїсь причини треба ідеально ви онати потрібн роль,
атмосфера дня ч дово цьом посприяє

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù³, ãðî-

çè. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +23...+26°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+22...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+12...+16°Ñ, âíî÷³ +11...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü Ëóê’ÿíà-â³òðèëüíèêà. Íà

Ëóê'ÿíà ï³âäåííèé â³òåð — äî âðîæàþ ÿðîâèõ, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé —
äî ñèðîãî ë³òà, ñõ³äíèé — äî íàíîñíèõ õâîðîá. "Íà Ëóê'ÿíà, íàïå-
ðåäîäí³ Ìèòðîôàíà, íå ëÿãàé ñïàòè ðàíî, à ïðèäèâëÿéñÿ, çâ³äêè â³-
òåð äìå". Äîù âåñü äåíü ³äå — áàãàòî ãðèá³â áóäå. ßêùî ñòàíåòüñÿ
ãðîçà — äî ïîãàíîãî çáîðó ñ³íà.

²ìåíèííèêè: 
Àëiíà, Áðàòóìèë, Äåíèñ, Äìèòðî, Êëàâäié, Êèðèëî, Ëóêà, Ïîëi-

íà, Þëiàí, Þñòèíà

4 1 7 3

7 6 5 1

5 8 9 2

7 6 4 9

5 7 9

1 2

2 4 7

4 9 3

5 6 7 2

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 4 8 1 9 5 2 7 3

2 9 1 4 7 3 5 6 8

3 7 5 2 6 8 1 9 4

9 6 7 5 8 1 3 4 2

5 3 2 6 4 7 8 1 9

8 1 4 9 3 2 7 5 6

7 2 9 3 5 6 4 8 1

1 5 6 8 2 4 9 3 7

4 8 3 7 1 9 6 2 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 15 ÷åðâíÿ
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