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ЗАКОН І ДРАЙВ
Кияни відзначили День Констит ції
та День молоді

Â÷àñíî ³ ôàõîâî
Ñïåö³àë³ñòè íàçäîãíàëè ãðàô³ê ðåêîíñòðóêö³¿ Îë³ìï³éñüêîãî ñòàä³îíó

Ðåêîíñòðóêö³ÿ Íàö³îíàëüíîãî ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñó "Îë³ìï³éñüêèé" òðèâàº çà
ãðàô³êîì. Óæå äî âåðåñíÿ íà ì³ñö³ òåïå-
ð³øí³õ íàï³âðîçâàëèí ç'ÿâëÿòüñÿ îñíîâí³
ñïîðóäè ãîëîâíî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè êðà¿íè.
Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé
³íæåíåð ãåíï³äðÿäíèêà — ÀÒ "Õîëäèíãî-
âà êîìïàí³ÿ "Êè¿âì³ñüêáóä" — Îëåêñàíäð
Ãàëèöüêèé.

"Íà ïî÷àòêó ðîêó ìè äåêëàðóâàëè â³äñòà-
âàííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò â³ä ãðà-

ô³êà. Ïðè÷èíàìè òîãî áóëè ñêëàäí³ ïîãîä-
í³ óìîâè òà íåíàëåæíå ô³íàíñóâàííÿ. Ñüî-
ãîäí³ óæå ïðàöþºìî çà ãðàô³êîì. Â³äïîâ³ä-
íî äî âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàíü ìè â àê-
òèâí³é ôàç³ âèêîíàííÿ çàãàëüíèõ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò",— çàçíà÷èâ ïàí Ãàëèöüêèé.

Ó "Êè¿âì³ñüêáóä³" çàïåâíÿþòü, ùî âîñå-
íè íà "Îë³ìï³éñüêîìó" çâåäóòü óñ³ çàïëà-
íîâàí³ ñïîðóäè, êð³ì ïàðê³íãó. Òîæ çàëè-
øàòüñÿ ò³ëüêè îïîðÿäæóâàëüí³ ðîáîòè. ßê
êàæå ³íæåíåð "Êè¿âì³ñüêáóäó", "öóêåðêà

áóäå ãîòîâà, òðåáà áóäå ëèøå êðàñèâî îá-
ãîðíóòè ¿¿". Òîáòî âîñåíè ðîçïî÷íóòüñÿ ìà-
ëÿðí³ ðîáîòè, îôîðìëåííÿ çîâí³øíüîãî
âèãëÿäó êîìïëåêñó òà éîãî âíóòð³øíº
îçäîáëåííÿ.

À ïîêè ùî íà ì³ñö³ ìàéáóòíüî¿ óí³êàëü-
íî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè àêòèâíî ïðàöþþòü
ëþäè â êàñêàõ. ¯õí³ìè ñèëàìè ïðîòÿãîì
ë³òà òóò ïëàíóþòü çàê³í÷èòè òàê çâàíó õî-
ëîäíó çîíó, äå áóäóòü âáèðàëüí³, ñëóæáî-
â³ ïðèì³ùåííÿ, çîíè âáîë³âàëüíèê³â ïëî-
ùåþ â³ñ³ì òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â òà VIP-
çîíè. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãàëèöüêîãî, íèí³
ïîâíèì õîäîì òðèâàº îáëàøòóâàííÿ àâòî-
áóñíî¿ ñòîÿíêè òà ïàðê³íãó. Äî ê³íöÿ ðî-
êó ïî ö³é ÷àñòèí³ ðåêîíñòðóêö³¿ ïëàíóþòü
çàâåðøèòè ïðîåêòè.

Ó âåðåñí³ òàêîæ ìàþòü óñòàíîâèòè
îñòàííþ ç â³ñ³ìäåñÿòè êîëîí, ÿê³ óòðèìó-
âàòèìóòü íàâ³ñ íàä òðèáóíàìè ñòàä³îíó. Öå
íàéñêëàäí³øèé åòàï ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðò-
êîìïëåêñó. "Â³í íàãàíÿâ ñòðàõ íà âñ³õ,
àäæå áóâ íîâèì ÿê ó â³ò÷èçíÿí³é ïðàêòè-

ö³, òàê ³ â ºâðîïåéñüê³é. Àëå íàðàç³ êîëî-
íè ìîíòóþòü çã³äíî ç ãðàô³êîì",— çàçíà-
÷èâ Îëåêñàíäð Ãàëèöüêèé. Á³ëüøå òîãî, ó
÷åðâí³ íà "Îë³ìï³éñüêîìó" âæå íàâ³òü ðîç-
ïî÷àëè äåÿê³ âïîðÿäêóâàëüí³ ðîáîòè. Çà-
âåðøèòè ¿õ ïëàíóþòü íàñòóïíîãî ðîêó.

"ßêùî äî ïî÷àòêó çèìè íàì óäàñòüñÿ çà-
áåçïå÷èòè ïîäà÷ó åíåðãîíîñ³¿â, ïåðåäóñ³ì
òåïëà, òîä³ ìè íå âòðàòèìî æîäíîãî äíÿ,
³ îïîðÿäæóâàëüí³ ðîáîòè, ÿê³ âèêîíóþòü
ïåðåâàæíî ïðè ïëþñîâ³é òåìïåðàòóð³, òðè-
âàòèìóòü íîðìàëüíî",— äîäàâ ôàõ³âåöü.

Ë³êâ³äóâàííÿ çñóâó çà ãðàô³êîì ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé" äíÿìè ï³ä-
òâåðäèâ òàêîæ ì³í³ñòð ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Ðàâ³ëü Ñàô³óëë³í. "Â³äñòàâàííÿ ó ñïîðó-
äæåíí³ îá'ºêò³â ªâðî-2012 çà ïîïåðåäíüî¿
âëàäè áóëî êàòàñòðîô³÷íèì, ïðî ùî ÿ ÿê
ãîëîâà êîì³òåòó áóä³âíèöòâà ÍÑÊ "Îë³ì-
ï³éñüêèé" çàÿâëÿâ íå ðàç",— ñêàçàâ â³í.

Ì³í³ñòð íàãîëîñèâ, ùî àáñîëþòíî âïåâ-
íåíèé: ªâðî-2012 áóäå ïðîâåäåíî â÷àñíî
³ âäàëî
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Найс ладніший етап ре онстр ції "Олімпійсь о о" триває без збоїв - жо змонтовано половин ні альних олон для на риття

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

До інця літа за альні б дівельні роботи на НСК "Олімпійсь ий" завер-
шать. Про це "Хрещати " повідомили в АТ "Холдин ова омпанія
"Київмісь б д". Восени план ють розпочати оформлення зовнішньо о
ви ляд та вн трішнє оздоблення, тож масивним ранам і б дівельни-
ам прийд ть на змін "мала механізація" та сантехні и й еле три и.
Для оздоблення до почат опалювально о сезон основні спор ди
спорт омпле с план ють під лючити до систем енер опостачання.
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Ìåð³ÿ ñòâîðþâàòèìå 
“Ùàñëèâ³ ïàðè”

Ó ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ íàðàäà ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
ç ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî ïîäðóæíüîãî æèò-
òÿ â Êèºâ³. Ó çàñ³äàíí³ âçÿëè ó÷àñòü êå-
ð³âíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, ïðåçèäåíò
âñåóêðà¿íñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó
“Ñ³ì’ÿ”, ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêèõ öåíòð³â
ñîö³àëüíèõ ñëóæá òà Áóäèíêó â÷èòåëÿ, à
òàêîæ êåð³âíèêè ðàéîííèõ â³ää³ë³â ðåºñ-
òðàö³¿ öèâ³ëüíîãî ñòàíó. Ïðèñóòí³ îáãî-
âîðèëè ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîãðàìó ï³äãî-
òîâêè ìîëîä³ äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ
“Ùàñëèâà ñ³ì’ÿ” òà çàñëóõàëè ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿¿ ðå-
àë³çàö³¿ ó ñòîëèö³. Ñåðåäí³é ïîêàçíèê
ðîçëó÷åíü ó Êèºâ³ çà 2001—2009 ðîêè
ñòàíîâèòü 48,5 %, ³ ê³ëüê³ñòü ¿õ çðîñòàº.
Ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî ïîäðóæ-
íüîãî æèòòÿ ñòàº äåäàë³ àêòóàëüí³øèì.
Ìåòîþ ïðîãðàìè ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ
äëÿ ïàð, ÿê³ ãîòóþòüñÿ äî îäðóæåííÿ, º
ïîáóäîâà ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â, ðîçâèòîê
ìîðàëüíîñò³, çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó â
ñ³ì’¿, ðîçëó÷åííÿì. Çàíÿòòÿ ç ìîëîääþ
â³äáóâàòèìóòüñÿ ó Öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè (âóë. Íîâîäàðíèöü-
êà, 26) òà â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèí-
êó â÷èòåëÿ (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 57,
ê³ìí. 103). Êóðñè ðîçïî÷èíàòèìóòüñÿ 
2 ñåðïíÿ, 6 âåðåñíÿ, 4 æîâòíÿ, 1 òà 22
ëèñòîïàäà

“Ëèá³äñüêó” 
òà “Äåì³¿âñüêó” ñïîëó÷èëè

Ó÷îðà âðàíö³ çàâåðøåíî ðåêîíñòðóê-
ö³þ âåðõíüî¿ çàáóäîâè êîë³¿ íà ñòàíö³¿
“Ëèá³äñüêà” Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³é-
ñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó. Êóðåí³âñüêî-
×åðâîíîàðì³éñüêà ë³í³ÿ Êè¿âñüêîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó çàïðàöþâàëà ó çâè÷íîìó ðå-
æèì³. Ðîáîòè âèêîíóâàëè ç ìåòîþ ñïî-
ëó÷åííÿ “Ëèá³äñüêî¿” ç íîâèìè ñòàíö³-
ÿìè, ÿê³ áóäóþòü ó íàïðÿìêó æèòëîâîãî
ìàñèâó Òåðåìêè. Çîêðåìà, ç 26 äî 29
÷åðâíÿ êè¿âìåòðîáóä³âö³ ïðîêëàäàëè êî-
ë³¿ ó á³ê ñòàíö³¿ “Äåì³¿âñüêà”. Öå çíà÷íî
ïðèñêîðèòü áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ òà
îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè â ïðîöåñ³ ï³äãî-
òîâêè äî ââåäåííÿ â ä³þ ñòàíö³é “Äåì³-
¿âñüêà”, “Ãîëîñ³¿âñüêà” òà “Âàñèëüê³â-
ñüêà”

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ó öåíòð³ ì³ñòà ç’ÿâèëèñÿ 
ãåðî¿ êàçîê

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó ïàðêó ³ìåí³ Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà â³äêðèâñÿ êâ³òêîâèé âåðí³-
ñàæ. Òóò ñòâîðåíî 10 êàçêîâèõ êîìïîçè-
ö³é, ñåðåä ÿêèõ Áóðàòèíî, Òîðòèëëà, ×å-
áóðàøêà, Âîñüìèí³ã, Õèòðèé Ëèñ òà ãå-
ðî¿ óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ êàçîê. Äëÿ ðî-
áîòè ìàéñòðè âèêîðèñòàëè ïîíàä 35 òè-
ñÿ÷ êâ³ò³â. Ïåðåä ãëÿäà÷àìè âèñòóïàëè
âèõîâàíö³ ðàéîííîãî àíñàìáëþ “Ïóëüñ”,
à ìàëå÷ó ïðèãîùàëè ìîðîçèâîì. “Íåìàº
á³ëüøî¿ íàãîðîäè, í³æ çàõîïëåí³ î÷³ ä³-
òåé, ¿õí³ ùèð³ óñì³øêè. Çàâäÿêè ìàéñòåð-
íîñò³ ñêóëüïòîð³â êîæåí ç íèõ ïîòðàïèâ
äî êàçêè, à ìè — äîðîñë³ — ïîâåðíóëèñü
ó äèòèíñòâî”,— ñêàçàâ ãîëîâà Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó Â³êòîð Ïèëèïèøèí.
Â³äâ³äàòè âèñòàâêó ìîæíà ùîäíÿ ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ë³òà, àæ äî ïåðøèõ õîëîä³â

Íà Òåðåìêàõ 
çàïðàöþâàâ áþâåò

Á³ëüø ÿê ï³âðîêó íå ïðàöþâàâ áþâåò
íà ïðîñïåêò³ Ãëóøêîâà, 39. Ç ³í³ö³àòèâîþ
â³äðåìîíòóâàòè éîãî âèñòóïèâ â³öå-ïðå-
çèäåíò Êîíãðåñó â³ðìåí Óêðà¿íè òà äå-
ïóòàò Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéðàäè Àêîï Ìàð-
òèðîñÿí. Çà éîãî ñëîâàìè, êèÿíè áóëè
ïîçáàâëåí³ ÿê³ñíî¿ âîäè ÷åðåç áðàê êîø-
ò³â ó áþäæåò³, òîìó ä³àñïîðà âèð³øèëà
âèä³ëèòè ãðîø³ íà çàì³íó ô³ëüòð³â ³ íà-
ñîñà. Êîíãðåñ â³ðìåí Óêðà¿íè â Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ïëàíóº âçÿòè öåé áþâåò
íà ñâ³é áàëàíñ

Ñòîëè÷í³ ïðîáëåìè 
ðîçâ’ÿçóâàòèìóòü ïî-íîâîìó
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çì³íèâ 5 çàñòóïíèê³â

Ó ï’ÿòíèöþ â ñòîëè÷í³é ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëèñÿ êàäðîâ³ çì³íè. Çã³ä-
íî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, ïðèçíà÷åíî íîâèé
ñêëàä éîãî çàñòóïíèê³â. Óñ³ êàíäèäàòóðè
ïîãîäæåíî ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Â³ê-
òîðîì ßíóêîâè÷åì òà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì
Ìèêîëîþ Àçàðîâèì. Íà ñüîãîäí³ íàé-
ìåíøå ³íôîðìàö³¿ º ïðî Îëåêñàíäðà Ìå-
ùåðÿêîâà. Â³äîìî, ùî ðàí³øå â³í êåðóâàâ
áóä³âåëüíîþ ãàëóççþ â Ì³í³ñòåðñòâ³ îáî-
ðîíè. Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ ïàí Ìåùåðÿêîâ
â³äïîâ³äàòèìå çà ÃÓ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ, à òàêîæ êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî òà
ì³ñòîáóäóâàííÿ.

Ðóñëàí Êðàìàðåíêî êóðèðóâàòèìå ïè-
òàííÿ åêîíîì³êè ì³ñòà, ÃÓ ô³íàíñ³â, çå-
ìåëüí³ ïèòàííÿ. Â³í íàðîäèâñÿ 1978 ðî-
êó â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êðåìåí÷óöüêèé äåð-

æàâíèé ïîë³òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò. Ïðà-
öþâàâ ó ì³ñöåâ³é àäì³í³ñòðàö³¿. Ç 1998 äî
2001 ðîêó áóâ ïîì³÷íèêîì ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ “Óêðòàòíàô-
òè”. Ïîòîìó ïðàöþâàâ ó “Óêðíàôòà öåí-
òð³”, “Óêðìîðïîðò³” òà î÷îëþâàâ ÒÎÂ
“Â³ê Îéë”. Ó 2007 ðîö³ ïðèçíà÷åíî çà-
ñòóïíèêîì ì³í³ñòðà ÆÊÃ Óêðà¿íè.

Îëåêñàíäð Ïóçàíîâ ðîçâ’ÿçóâàòèìå
ïðîáëåìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ôîðìó-
âàòèìå âíóòð³øíþ ïîë³òèêó ìåð³¿, â³äïî-
â³äàòèìå çà ðîáîòó ç ñóäàìè. Ïðàöþâàâ ó
þðèäè÷í³é ô³ðì³ “Äæ³-Á³-Åì åíä Ïàðò-
íåðñ”, áàíêó “Óêðà¿íà”, îá³éìàâ ïîñàäè
íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ, íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàõèñòó
³íòåðåñ³â áàíêó òà âõîäèâ äî ïðàâë³ííÿ
ÀÊÁ “Ï³âäåíêîìáàíê”. Ó 2003 ðîö³ çà-
ñíóâàâ òà î÷îëèâ þðèäè÷íó ô³ðìó “Ïó-

çàíîâ òà Ïàðòíåðè”, ìàº äîñâ³ä ó ñôåð³
êîðïîðàòèâíîãî ïðàâà, ì³æíàðîäíîãî á³ç-
íåñó òà ñóäîâî¿ ïðàêòèêè.

Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî îï³êóâàòèìåòüñÿ
ñôåðàìè îñâ³òè, êóëüòóðè òà íàóêè. Ïðà-
öþâàòèìå ç âåòåðàíñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Ó 1994 ðîö³ â³í áóâ ðàäíèêîì ïðåçèäåí-
òà, êåð³âíèêîì ñëóæáè ç ïèòàíü ãóìàí³-
òàðíî¿ ïîë³òèêè. Ç 2007 ðîêó ïðàöþâàâ
ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè íàö³îíàëü-
íîãî ³íôîðìàãåíòñòâà “Óêð³íôîðì”.

Îëåñàíäð Ìàçóð÷àê áóäå â³äïîâ³äàëüíèì
çà ÆÊÃ, ïèòàííÿ áëàãîóñòðîþ, ïàëèâà òà
åíåðãåòèêè. Ç 1998 äî 2008 ðîêó áóâ ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî,
ïîò³ì — çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.

“Çàðàç ó ñòîëèö³ íåìàº ºäèíî¿ ïðîãðàìè
ðîçâèòêó ÆÊÃ, â³äñóòíÿ ñõåìà  ìîäåðí³çà-
ö³¿ òåïëîçàáåçïå÷åííÿ, à ïðîãðàìà åíåðãîç-
áåðåæåííÿ áóëà âèêîíàíà ëèøå íà 20%.
Ïåðø çà âñå ÿ ïëàíóþ íàäàòè ðîáîò³ ó äî-
â³ðåíèõ ìåí³ ñôåðàõ ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó.
Áóäåìî ïðîâîäèòè ðåôîðìóâàííÿ ³ ïî÷è-
íàòè ãîòóâàòèñÿ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó”, — ñêàçàâ "Õðåùàòèêó" ïàí Ìàçóð÷àê.

Ïðèçíà÷åí³ çàñòóïíèêè çì³íèëè íà
ïîñàäàõ Äåíèñà Áàññà, Âàëåð³ÿ Ì³ðîíî-
âà, Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, à òàêîæ Àëëó
Øëàïàê òà ²ãîðÿ Äîáðóöüêîãî

Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

“Хрещати ” б де інформ вати про адрові
зміни столичній держадміністрації

КК АА ДД РР ИИ

Êâ³òêîâèé áóì
Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëèñÿ êîíêóðñè ç îçåëåíåííÿ

Â³äó÷îðà ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ
òðåò³é ùîð³÷íèé ³íòåðíåò-êîí-
êóðñ “Êâ³òó÷å ì³ñòî”. Éîãî ³í³-
ö³àòîðàìè º ÊÌÄÀ òà ³íòåð-
íåò-æóðíàë “Íàø Êè¿â”. ßê
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
îðãêîì³òåò³ êîíêóðñó, íèí³ø-
íüîãî ðîêó äî òðàäèö³éíèõ íî-
ì³íàö³é “Êðàùèé áàëêîí” òà
“Êðàùà ë³òíÿ òåðàñà” äîäàëà-
ñÿ íîâà — “Êðàùå ïîäâ³ð’ÿ”. Ó
í³é â³äçíà÷àòü ìåøêàíö³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ÿê³
âëàñíèìè ñèëàìè êðàñèâî îá-
ëàøòóâàëè ñâîº ïîäâ³ð’ÿ. Ïåðå-
ìîæö³â âèçíà÷àòèìóòü â³äâ³-
äóâà÷³ ñàéòó êîíêóðñó òà àâòî-
ðèòåòíå æóð³ çà ï³äñóìêàìè ãî-
ëîñóâàííÿ, ùî òðèâàòèìå ïðî-
òÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â. Ïðèçè äëÿ
ïåðåìîæö³â òà ô³íàë³ñò³â íàäà-
âàòèìóòü ÊÌÄÀ ³ ñïîíñîðè.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðå-
ùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ßðî-
ñëàâ Ìàêàð÷óê, ó ðàìêàõ

“Êâ³òó÷îãî ì³ñòà” ïåðåäáà÷å-
íî é êîíêóðñ íà íàéêðàùó
êëóìáó ñòîëèö³.

“Äî ó÷àñò³ çàïðîøóºìî âñ³õ
îõî÷èõ,— ñêàçàâ â³í.— Òîáòî,
îêð³ì çåëåíáóä³âö³â, ïîêàçàòè
ñâî¿ êëóìáè ìîæóòü ð³çí³ îðãà-
í³çàö³¿, ïðèâàòí³ îñîáè, ÆÅÊè”.
Ïàí Ìàêàð÷óê ðîçïîâ³â, ùî âè-
çíà÷àòèìóòü ïåðåìîæöÿ ñàì³
êèÿíè. Äëÿ íîì³íàíò³â êîíêóð-
ñó ïåðåäáà÷åíî ãðîøîâ³ çàîõî-
÷åííÿ. “Ñòâîðåíî ñïåö³àëüíèé
ïðèçîâèé ôîíä,— ïîâ³äîìèâ
â³í.— Íà ñüîãîäí³ îñòàòî÷íó ñó-
ìó âèíàãîðîäè óòî÷íþþòü, âî-
íà ñòàíîâèòèìå â³ä 20 äî 30 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Ö³ êîøòè àáî îò-
ðèìàº îäèí ç àâòîð³â íàéêðà-
ùî¿ êëóìáè, àáî ¿õ ðîçïîä³ëÿòü
çà òðüîìà ïðèçîâèìè ì³ñöÿìè”.
Çà ñëîâàìè ßðîñëàâà Ìàêàð÷ó-
êà, âðàõîâóâàòèìóòü óñå: ³ êîì-
ïîçèö³þ, ³ âèêîðèñòàíèé ìàòå-
ð³àë, ³ éîãî ê³ëüê³ñòü, ³ âàðò³ñòü.
Çàâåðøèòüñÿ êîíêóðñ íàïðèê³í-

ö³ ëèïíÿ. Ïåðåìîæö³â âèçíà-
÷àòü ó ñåðïí³.

ßðîñëàâ Ìàêàð÷óê ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íèí³ çåëåíáóä³âö³ ïî-
÷àëè ðîçáèðàòè êâ³òêîâèé ãî-
äèííèê íà âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüê³é. “Çà 10 äí³â ðîáîòè çàâåð-
øàòü, ³ íà öüîìó ì³ñö³ ç’ÿâèòü-
ñÿ íîâà êîìïîçèö³ÿ,— ñêàçàâ
â³í.— Ïëàíóºìî äî ê³íöÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó, ÿê ³ îá³öÿëè,
òðè÷³ çì³íèòè çîâí³øí³é âèãëÿä

ãîäèííèêà. Íàðàç³ âèêîðèñòà-
ºìî íàö³îíàëüí³ ìîòèâè, òàê
çâàíó âèøèâàíêó”.

Äî ñëîâà, ö³é òåì³ ïðèñâÿ-
òÿòü ³ þâ³ëåéíó 55-òó êâ³òêî-
âó âèñòàâêó äî Äíÿ íåçàëåæ-
íîñò³. “Íèí³øíüîãî ðîêó ïðè-
çîâèé ôîíä êâ³òêîâî¿ âèñòàâ-
êè çíà÷íî çðîñòå ³ ñòàíîâèòè-
ìå ìàéæå 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü,—
çàçíà÷èâ ãîëîâíèé çåëåíáóä³-
âåöü Êèºâà

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

Учора на за ритій нараді
Київсь о о місь о о олови
перший заст пни олови КМДА
Оле сандр Попов представив
нових заст пни ів олови КМДА і
напрям и, за я і вони
відповідатим ть. За по одженням
із Президентом У раїни та пре-
м'єр-міністром робот в мерії
розпочали Р слан Крамарен о,
Оле сандр Маз рча , Леонід Но-
вохать о, Оле сандр Мещеря ов
та Оле сандр П занов.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Низ а заходів, метою я их є масштабне вітчан-
ня міста, розпочалася в Києві. Зо рема в інтер-
нет- он рсі визначатим ть переможців номіна-
ціях "Кращий бал он", "Краща літня тераса",
"Краще подвір'я" та "Краща л мба". До часті
запрош ють сіх охочих. На переможців очі ють
рошові вина ороди від КМДА і спонсорів. О рім
то о, зміниться й дизайн віт ово о одинни а —
йо о облашт ють національних мотивах. "Рі ою
вишивано " назвали й нинішній ювілейний 55-й
віт овий он рс, я ий відб деться до Дня неза-
лежності.

За най раще оформлення бал она иянам обіцяють значні рошові
вина ороди
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Çàë³çí³
øê³äíèêè
Êèÿíè íèùàòü ãàçîíè
ñâî¿ìè àâò³âêàìè

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З травня до місь о о сall-центр
надійшло майже 1000 с ар на не-
сан ціоноване пар вання автомо-
білів. З них 400 звернень стос ва-
лися машин, полишених на приб -
дин овій території. Ще 390 авто-
любителів ре лярно залишали
своїх "залізних оней" на зелених
зонах та дворах ба атоповерхі-
во . Зареєстровано 100 випад ів
невдоволення пар ванням ро-
мадсь их місцях, а та ож миттям
автіво на приб дин овій території.

Îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ë³òí³õ ïðîáëåì ó ì³ñ-
ò³ ñòàëî ïàðêóâàííÿ. Ïîïðè ïåð³îä â³äïóñ-
òîê ñòîëèöÿ ïðîäîâæóº ñòðàæäàòè â³ä íå-
êóëüòóðíèõ àâòîëþáèòåë³â.

Ó ì³ñüêîìó ñall-öåíòð³ “Õðåùàòèêó” ïî-
â³äîìèëè, ùî íàéá³ëüøå ñêàðã íà íåçàêîí-
íå ïàðêóâàííÿ íàä³éøëî ç Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó — 138. Ïðîáëåìíèìè º òàêîæ
Ñâÿòîøèíñüêèé — 134 çâåðíåííÿ, Îáîëîí-
ñüêèé — 120 òà Äí³ïðîâñüêèé — 131. Ïî
Äàðíèöüêîìó ðàéîíó, ÿêèé ïîñ³äàº ï’ÿòó
ïîçèö³þ â “÷îðíîìó ñïèñêó” — 90 çâåðíåíü
êèÿí.

Ìåøêàíö³, ÿê³ òåëåôîíóþòü ïîñò³éíî, íà-
ïîëÿãàþòü, ùîá â³äïîâ³äí³ ñëóæáè íåãàéíî
â³äðåàãóâàëè íà ïàðêóâàííÿ ìàøèí ó ïàð-
êàõ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, “Ïàðòèçàí-
ñüêà ñëàâà”, â çåëåíèõ çîíàõ íà ïðîñïåêò³
Ìèêîëè Áàæàíà, âóëèö³ Àííè Àõìàòîâî¿.
Íà ïàðêìàéäàí÷èê ïåðåòâîðèëàñÿ òàêîæ òå-
ðèòîð³ÿ á³ëÿ âõîäó äî á³áë³îòåêè ³ìåí³ Âåð-
íàäñüêîãî.

Æèòåë³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó íåâäîâîëåí³
çàëèøåíèìè àâò³âêàìè íà âóëèöÿõ Áåðåçíÿ-
ê³âñüê³é, Òèìîøåíêà, ïðîñïåêò³ Ìàÿêîâ-
ñüêîãî. Òèì ÷àñîì ³ç Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
ïîñò³éíî íàäõîäÿòü ñêàðãè íà ïàðêóâàííÿ, à
â³äïîâ³äíî ³ ñèñòåìíå ðóéíóâàííÿ çåëåíèõ
çîí Ðóñàí³âñüêî¿ íàáåðåæíî¿, ïàðêó êóëüòó-
ðè “Âåðáíèé ãàé”, áóëüâàðó Äàâèäîâà.

Ç³ ñë³â îáîëîíö³â, àâòîìîá³ë³ñòè ðóéíó-
þòü ãàçîíè íåïîäàë³ê ñòàíö³¿ ìåòðî “Ãåðî-
¿â Äí³ïðà”. Ï³øîõîäíèìè òðîòóàðàìè ¿çäÿòü
ìàøèíè â óðî÷èù³ “Íàòàëêà”, á³ëÿ îçåðà
Âåðáíîãî.

Áàãàòî íàð³êàíü íà íåñàíêö³îíîâàíå ïàð-
êóâàííÿ ³ â³ä æèòåë³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó,
ÿê³ ïðîñÿòü âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîðóøíèê³â,
êîòð³ ðóéíóþòü çåëåí³ çîíè íà âóëèö³ Ãåîð-
ã³ÿ Ãîíãàäçå, íàâêîëî îçåðà Ñèíüîãî.

Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³, ÿê ñâ³ä÷àòü
çâåðíåííÿ éîãî ìåøêàíö³â, áàãàòî ïîðóøåíü
ïàðêóâàííÿ â ïàðêó íà Áàòèºâ³é ãîð³, “Äðóæ-
áè íàðîä³â”, íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, á³ëÿ
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ.

Ìåøêàíö³ æ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó íà-
ìàãàþòüñÿ áîðîòèñÿ ç òîðã³âëåþ áóä³âåëüíè-
ìè ìàòåð³àëàìè ç âàíòàæ³âîê íà çåëåí³é çî-
í³ óçäîâæ âóëèö³ Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿. Áàãàòî
íàð³êàíü íà àäðåñó âîä³¿â, ÿê³ ñòàâëÿòü ìà-
øèíè ó ñêâåð³ íà âóëèöÿõ Àêàäåì³êà Áóëà-
õîâñüêîãî, ×èñòÿê³âñüê³é.

Ç Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ÷èìàëî çâåðíåíü äî
ì³ñüêîãî call-öåíòðó íàä³éøëî ç ïðèâîäó òà-
êèõ ïîðóøåíü íà âóëèöÿõ Í³ìàíñüê³é, Ìè-
ê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é, íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè, íà òðîòóàð³ ïðîâóëêó Ùîðñà á³ëÿ â’¿ç-
äó äî â³éñüêîâîãî øïèòàëþ.

Íàãàäàºìî, ùî ç áåðåçíÿ ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä” ðîçïî÷àëî àêö³þ “Ñâèíÿ çà êåðìîì”.
Çà çâåðíåííÿìè êèÿí ôàõ³âö³ ôîòîãðàôó-
þòü ïîðóøíèê³â òà âèïèñóþòü êâèòàíö³¿ íà
ñïëàòó øòðàôó. Çà ï³äðàõóíêàìè, àâòîìî-
á³ëü, ùî çà¿õàâ íà çåëåíó çîíó ÷îòèðìà êî-
ëåñàìè, â ñåðåäíüîìó óøêîäæóº 7 êâ. ì ãà-
çîíó. Âàðò³ñòü â³äíîâëåííÿ òàêî¿ ïëîù³ ñòà-
íîâèòü 454 ãðí. Øòðàô çà çíèùåííÿ êâ³ò-
íèê³â — â³ä 17 äî 51 ãðí. Çà íà¿çä íà çåëå-
í³ íàñàäæåííÿ äâîìà êîëåñàìè äîâåäåòüñÿ
ñïëàòèòè 260 ãðí
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ВалентинаЛИТВИНОВА,
пенсіонер а:

Мене найбільше не
влаштов ють пар місця
на трот арах. Ця терито-
рія — для людей, а не для
машин. Я иян а, але
тимчасово меш аю за
ордоном. Я що порівня-
ти сит ацію за ордоном,
європейсь их розвине-

них раїнах, і в нас, то це
— небо і земля. Там ма-
шина стане на трот арі —
це величезний штраф. Ти
навіть на бордюр не
маєш права олесом за-
їхати. Просто б дь-хто
може зателефон вати до
поліції і пос аржитися на
машин , що стоїть на
трот арі, й одраз ж при-

їжджають правоохоронці
та забирають її на штраф-
майданчи , я що власни
не підійде. Чом наші
трот ари в жахливом
стані? Том що на них
пар ються, і за них ніхто
не відповідає. Т т, цен-
трі міста, доволі широ ий
трот ар, щоб облашт ва-
ти платні пар ін и, а я що
в лиця в зь а, лінію пар-
вання роблять п н ти-

ром.

Анатолій ПЕТРУНЯ,
водій та сі:

Це д же болюче питан-
ня. Машини ставлять
два ряди, проїхати не-
можливо. А за пар ван-
ня на зелених зонах, я

вважаю, треба с воро
штраф вати. Е оло ія Ки-
єва починає пс ватися —
се зелене, о рім дерев,
витоптано, заїжджено. За
та і пор шення треба
стя вати вели і штрафи.
На своїй дачі ніхто ж на
джипах не роз’їжджає.
Чом ж тоді місті це до-
зволено?

Віталій КУЗЬМІНКОВ,
ви ладач бізнес-
ан лійсь ої мови:

Я жив на Позня ах,
там справді є проблема
з пар майданчи ами.
Район новий, не д же зе-
лений, і навіть ті азони,
що є, винищені, бо на
них постійно пар ють

автомобілі. Без мовно,
це питання треба виріш -
вати. Гадаю, можна ство-
рювати підземні чи над-
земні ба атоповерхові
пар ін и, потрібно про-
д мати нов політи , що
б ла б ма симально
оптимальною я для во-
діїв машин, та і для місь-
ої влади.

Оле сандр ТРОЦЮК,
б дівельни :

У нас т т хто де хоче,
там і пар ється. Ні о о
це не т рб є. Треба змі-
нити ставлення людей, бо
все залежить саме від
нас. Я жителі дбають про
свою територію, та ою
вона й б де. Немає різ-

ниці, село це чи вели е
місто.

Любов САЛОЇД,
пенсіонер а:

Та , ця проблема сто-
лиці є, і треба її я ось роз-
в’яз вати. Особливо в
центрі міста трот аром
неможливо пройти. На-
віть мене на Березня ах
важ о проходити — д же
ба ато машин, а подвір’я
самі по собі малень і, тож
це ще більше с ладнює
сит ацію. Д маю, потріб-
но збільш вати іль ість
спеціально облаштованих
стояно .

Аліса КОВАЛЕНКО,
“Хрещати ”

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ñòîëèöþ çàïàðêóâàëè
Æèòåë³ øîêîâàí³ íàõàáí³ñòþ àâòîìîá³ë³ñò³â
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

В мовах тотально о дефіцит
місць для пар вання столичні
автомобілісти залишають свої
машини, де тіль и можна. У по-
ш ах вільно о лапти а часто
заїжджають на трот ари та на
азони місь их в лиць. Це, звіс-
но, об рює иян.

Ìåøêàíö³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ñêàðæàòüñÿ íà àâòîìîá³ë³ñò³â, ÿê³ ïàðêó-
þòü ñâî¿ àâò³âêè â íåïåðåäáà÷åíèõ äëÿ
öüîãî ì³ñöÿõ, à ïîäåêóäè ñòàâëÿòü ìàøè-
íè ïðÿìî íà êëóìáàõ. Òàê, áàãàòî ñêàðã
ñòîñóºòüñÿ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè.

“Ìè îáóðåí³ òèì, ùî áàãàòî àâòîìîá³-
ë³â ñòî¿òü ïðÿìî â çåëåí³é çîí³ â³ä áó-
äèíêó ¹ 56 íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè äî âó-
ëèö³ Íåñòåðîâà, íàâïðîòè ÊÍÅÓ,— çâåð-
òàºòüñÿ äî ðåäàêö³¿ “Õðåùàòèêà” ìåøêà-
íåöü âóëèö³ Íåñòåðîâà Îëåã Êóùåíêî.—
Ïðîñèìî ðîç³áðàòèñÿ ç öèì ïèòàííÿì òà
îáãîðîäèòè çàñ³ÿíó òðàâîþ çîíó”.

Òàêèõ çâåðíåíü ç ðàéîíó äîâîë³ áàãà-
òî. Ç³ ñë³â òàìòåøí³õ ìåøêàíö³â, ïîñò³é-
íî ïàðêóþòü àâò³âêè íà çåëåíèõ êëóìáàõ
ñòóäåíòè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêî-
íîì³÷íîãî óí³âåðñ³òåòó íà ïðîñïåêò³ Ïå-
ðåìîãè, 54.

“Óæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìè ïðîâîäèìî
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó òà âèïèñóºìî
øòðàôè ïîðóøíèêàì,— êàæå ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ßðî-
ñëàâ Ìàêàð÷óê.— Ìè ñåðéîçíî ïîñòàâè-
ëèñÿ äî ö³º¿ ïðîáëåìè”.

Ïðàöþþòü ç ìåøêàíöÿìè æèòëîâèõ
ìàñèâ³â ³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè, îäíàê á³ëü-
ø³ñòü âëàñíèê³â ìàøèí íå õî÷óòü ³òè ï³ø-
êè 5—10 õâèëèí â³ä íàéáëèæ÷î¿ àâòîñòî-
ÿíêè äî ñâîãî áóäèíêó àáî ïëàòèòè 7—10
ãðí çà ñòîÿíêó.

“Íà æàëü, ïîâíîâàæåíü ó íàñ íåìàº,—
ïîÿñíþº çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ ÆÅÊ
“Äåãòÿð³âñüêà” Âàëåíòèíà ×óìàê,—

ïðîòîêîë³â íà ïîðóøíèê³â ó ïðîêóðàòó-
ð³ íå ïðèéìàþòü, ïîÿñíþþ÷è, ùî
ÆÅÊè íå ìàþòü ïðàâà ¿õ ñêëàäàòè. Àëå
æ ïàðêóâàííÿ íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðè-
òîð³¿ — öå ïðîáëåìà íå ëèøå äëÿ ìåø-
êàíö³â, à é äëÿ êîìóíàëüíèê³â. Àâò³âêè
çàâàæàþòü ïðèáèðàííþ äâîð³â, ïðî¿çäó
ñì³òòºâîç³â, çàõàðàùóþòü äèòÿ÷³ ìàéäàí-
÷èêè. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ñòàðèõ
æèòëîâèõ ìàñèâ³â, ÿêèõ ó íàøîìó ðàéî-
í³ äóæå áàãàòî”.

Ïðîáëåìà ïàðêóâàííÿ â Êèºâ³ çàãîñ-
òðþºòüñÿ. Íà ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ ïîíàä ì³ëü-
éîí àâòî. Ùå 15 ðîê³â òîìó ¿õ ïðèïàäà-
ëî íà òèñÿ÷ó æèòåë³â 25-30. Ñüîãîäí³ öå
ñï³ââ³äíîøåííÿ çíà÷íî âèùå. Â³ëüíèõ
ì³ñöü äëÿ ìàøèí õðîí³÷íî áðàêóº. À ïðè-
áóòêîâ³ñòü ïàðêóâàëüíîãî á³çíåñó íå äî-
ñÿãàº é 10 % íà ð³ê, ùî ìåíøå, í³æ â ³í-
øèõ á³çíåñîâèõ ñôåðàõ. Éîãî ðîçâèòîê
ãàëüìóºòüñÿ ³ áðàêîì â³ëüíèõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, ³ òðóäíîùàìè ç îòðèìàííÿì êðå-
äèò³â. Â åë³òíèõ áóäèíêàõ ïåðåäáà÷åíî

îáëàøòóâàííÿ êîìôîðòíèõ, ÿê ïðàâèëî,
ï³äçåìíèõ, àâòîñòîÿíîê. “Ï³äçåìåëëÿ”
îð³ºíòóþòüñÿ íà êë³ºíò³â ç âèñîêèìè
ñòàòêàìè.

Àâòîìîá³ë³ñòè ç íèçüêèì ð³âíåì äîõîä³â
îáõîäÿòüñÿ íåäîðîãèìè ñòîÿíêàìè, à ÷àñ-
òî ëèøàþòü ìàøèíè, äå ò³ëüêè ìîæíà.

Çã³äíî ç äàíèìè ñòàòèñòèêè, ì³ñüêà
ïàðêóâàëüíà ñëóæáà â çìîç³ íàäàòè ëè-
øå äâàäöÿòü òèñÿ÷ ìàøèíî-ì³ñöü. Ó ïëà-
íàõ êåð³âíèöòâà ñòîëèö³ çá³ëüøèòè ¿õ äî
ñòà òèñÿ÷.

²íñòèòóò ãàðàæíîãî áóä³âíèöòâà çàïðîïî-
íóâàâ ñâ³é âèíàõ³ä — ïàðêë³ôò. “Ñïî÷àòêó
çðîáèìî òàê³ ïàðêîâêè â öåíòð³, ïîòð³áíî
ð³øåííÿ ùîäî çåìëåâ³äâåäåííÿ,— ðîçïîâ³-
äàº äèðåêòîð “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó” Îëå-
íà Ïîë³ùóê.— Óÿâ³òü, ÿê ìàëî ì³ñöÿ âîíà
çàéìå, ÿêùî ¿¿ äîâæèíà — 18 ìåòð³â, à øè-
ðèíà — 10. Ö³íà òàêîæ áóäå “íîðìàëüíîþ
³ óçãîäæåíîþ”. ßêùî òàê³ ïàðêë³ôòè âñòà-
íîâëÿòü ó “ñïàëüíèõ” ðàéîíàõ, òî âîä³ÿì
íàäàäóòü ìîæëèâ³ñòü êóïèòè ñîá³ ì³ñöå”

ßêå âàøå ñòàâëåííÿ 
äî ïðîáëåìè ïàðêóâàííÿ â ì³ñò³?

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Столичні автомобілісти, я і не хоч ть платити за цивілізоване пар вання, перетворюють
трот ари на зони для машин
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Офіційні свят ові заходи розпочалися традиційним по ладанням вітів ерівництвом держави до пам`ятни ів Тарасові Шевчен та Михайл Гр шевсь ом

Çàêîí ³ äðàéâ 
Êèÿíè â³äçíà÷èëè Äåíü Êîíñòèòóö³¿ òà Äåíü ìîëîä³ 
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê”

Від с боти до понеділ а ияни відпочивали. Аби всі жителі столиці
мо ли ідно відзначити одраз два свята – День Констит ції та День
молоді, мерія під от вала насичен про рам . Кияни та ості міста
мали змо відвідати офіційні заходи, онцерти, спортивні зма ання
чи побачити свят овий феєрвер .
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Біля пам`ятни а Тарасові Шевчен для відвід вачів від рили віт ов вистав аз ових сцен.
Особливо захваті від малень о о міста б ла малеча

Свідомі ияни жваво об оворювали на в лицях бажані зміни до за онів

У свій день столична молодь наповнила майдан Незалежності сміш ами та оптимізмом

Любителі БМХ- при от вали лядачам захопливе е стремальне шо
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження змін до складу конкурсного комітету 
з проведення конкурсів щодо визначення перевізників

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування у м. Києві

Розпорядження № 370 від 21 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт". Порядку проведення конкурсу з переве�
зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами і доповненнями), Умов організації та проведення кон�
курсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Києві, за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 15.03.2007 № 260/921 (із змінами та доповненнями), з
метою впорядкування та належної організації перевезень пасажирів в місті Києві, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу конкурсного комітету з про�
ведення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів
на міських автобусних маршрутах загального користування у
м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 02.06.2009 № 641 (із змінами та доповнення�
ми), виклавши його в новій редакції, що додається.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

Про прокладання мережі водопостачання до будинку
Посольства Королівства Іспанія в Україні на вул. Хорива,

46 у Подільському районі
Розпорядження № 373 від 25 травня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про пере�
дачу об'єктів державної і комунальної власності", "Про благоустрій населених пунктів", враховуючи ава�
рійний стан мереж водопостачання будинку Посольства Королівства Іспанія в Україні на вул. Хорива, 46,
на виконання вимог припису Управління експлуатації водопровідних мереж від 23.01.2006 № 3 та беручи
до уваги звернення комунального підприємства 'Тенеральна дирекція Київської міської ради з обслугову�
вання іноземних представництв" від 10.02.2010 № 29/310�208, в межах здійснення функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Генеральна дирекція з
обслуговування іноземних представництв" згідно з розроб�
леною та затвердженою в установленому порядку проект�
но�кошторисною документацією та графіком виконання ро�
біт (додається) здійснити роботи з прокладання мережі во�
допостачання до будинку Посольства Королівства Іспанія в
Україні на вул. Хорива, 46 у Подільському районі та пере�
ключення до збудованої нової мережі водопостачання жит�
лового будинку № З5�А на вул. Спаській за умови виконан�
ня пункту 2 цього розпорядження.

1.1. Роботи з прокладання мережі водопостачання вико�
нати відкритим способом, захватками, забезпечивши
тризмінний режим роботи.

1.2. Перехід мережі під проїзною частиною вул. Хорива
виконати відкритим способом з перекриттям руху транс�
порту на вул. Хорива згідно з графіком виконання робіт.

2. Комунальному підприємству "Генеральна дирекція Ки�
ївської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв":

2.1. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в м. Ки�
єві схему організації руху транспорту та пішоходів, встановлен�
ня огородження та дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

2.2. Одержати в установленому порядку дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в інспекції державного архітектур�
но�будівельного контролю у м. Києві.

2.3. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�
хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання ро�
біт.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами і доповнення�
ми).

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини вулиці та міжквартальних проїздів на всю ширину
за типом існуючого та відновити благоустрій прибудинко�
вих територій і передати їх за актом відповідно комуналь�
ному підприємству "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Подільського району", комунальному підприємству "По�
діл�житло".

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) у встановленому порядку за�

Про внесення змін до Положення про Київський музей
російського мистецтва

Розпорядження № 384 від 28 травня 2010 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону Укра�
їни "Про музеї та музейну справу", рішення Київської міської ради від 02.04.2009 № 155/1211 "Про ство�
рення філій Київського музею російського мистецтва", розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2009 № 807 "Про організаційно�правові за�
ходи, пов'язані з виконанням рішення Київради від 02.04.2009 № 155/1211", з метою приведення поло�
ження Музею у відповідність до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Затвердити перелік зон відпочинку біля води, на яких
за умов виконання комплексу заходів із благоустрою та об�
лаштування дозволено відпочинок з купанням; перелік місь�
ких централізованих пляжів, на яких дозволено відпочинок
з купанням; перелік водних об'єктів, які не рекомендовані
для купання населення в літньому оздоровчому сезоні 2010
року, що додаються.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного
фонду м. Києва "Плесо" (далі — КП "Плесо"):

2.1. Постійно здійснювати роботи із благоустрою та об�
лаштування зон відпочинку біля води.

2.2. Забезпечити роботу рятувально�водолазної служби
із попередження нещасних випадків на воді та надання до�
помоги потерпілим в зонах відпочинку біля води.

2.3. Забезпечити планове обстеження і очистку дна ак�
ваторії в зонах відпочинку біля води, на яких за умов вико�
нання комплексу заходів із благоустрою та облаштування до�
зволено відпочинок з купанням в літньому оздоровчому се�
зоні 2010 року.

2.4. Забезпечити організацію необхідної кількості ряту�
вальних постів в зонах відпочинку біля води згідно з існу�
ючими нормами.

2.5. Забезпечити надання медичними працівниками пер�
шої невідкладної медичної допомоги в зонах відпочинку бі�
ля води при нещасних випадках та екстремальних ситуаці�
ях.

2.6. Забезпечити Інформування населення м. Києва та
гостей столиці про зони відпочинку біля води та правила по�
ведінки під час відпочинку біля води.

2.7. Забезпечити виконання комплексу дератизаційних
робіт та дезінфекційних заходів на суходолі в зонах відпо�
чинку біля води.

2.8. Забезпечити проведення протималярійних заходів
силами боніфікаторів згідно з планами завдань Київської
міської санітарно�епідеміологічної станції.

2.9. Звернутись до Головного управління Міністерства
внутрішніх справ України в м. Києві стосовно посилення за�
ходів забезпечення охорони громадського порядку в зонах
відпочинку біля води.

2.10. Вжити заходів щодо недопущення несанкціонова�
ного руху автотранспорту в межах прибережних захисних
смуг.

2.11. Звернутись до управління Державної автомобіль�
ної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в м. Києві з проханням забезпечити постійне
патрулювання з метою запобігання паркуванню автомобілів
в прибережно�захисних смугах та до комунального підпри�
ємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Київдорсервіс" щодо вста�
новлення відповідних обмежувальних дорожніх знаків.

2.12. Забезпечити проведення лабораторного контролю
в місцях відпочинку населення (відкриті водойми, грунт, пі�
сок) на відповідність нормативним показникам упродовж
сезону 2010 року.

2.13. Звернутись до Київської міської санітарно�епідемі�
ологічної станції з приводу здійснення санітарно�епідемі�
ологічного нагляду за станом зон відпочинку біля води.

2.14. У встановленому порядку залучати третіх осіб для
здійснення заходів із благоустрою та облаштування зон від�
починку біля води.

1. Утворити Раду з питань взаємодії місцевих органів вико�
навчої влади та органів місцевого самоврядування м. Києва як
консультативно�дорадчий орган при виконавчому органі Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. Затвердити Положення про Раду з питань взаємодії
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого са�
моврядування м. Києва та її склад, що додаються.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 14.11.2007 № 1461 "Про

створення Координаційної ради з питань місцевого само�
врядування в м. Києві".

4. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Д. Бассу 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 відповідно до компетенції.

Голова Л. Черновець ий

1. Затвердити зміни до Положення про Київський му�
зей російського мистецтва, затвердженого розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від
06.10.1997 № 1558 "Про затвердження Положення про
Київський музей російського мистецтва", виклавши його
в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 07.04.1998 № 722 "Про за�
твердження Положення про Дитячу картинну галерею м. Києва".

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 01.03.2006
№ 336 "Про завершення ремонтно�реставраційних робіт

будівель Дитячої картинної галереї міста Києва на вул.
Шовковичній, 17 у Печерському районі".

4. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня змісту цього розпорядження у засобах масової інфор�
мації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації — начальника Головного управління освіти та на�
уки Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

Про Раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування м. Києва

Розпорядження № 388 від 28 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання Указу Президента
України від 09.04.2010 № 533/2010 "Про Раду регіонів", з метою забезпечення взаємодії органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань реалізації державної регіональної по�
літики та системного вдосконалення моделі місцевої влади у м. Києві, в межах функцій органу державної
виконавчої влади:

Про підготовку зон відпочинку біля води міста Києва 
до літнього оздоровчого сезону 2010 року та заходи

щодо попередження нещасних випадків на водних
об'єктах

Розпорядження № 390 від 31 травня 2010 року

Відповідно до пункту 7 статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону Укра�
їни "Про благоустрій населених пунктів", розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року
№ 190/2001�рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах" та з ме�
тою забезпечення відпочинку киян на міських пляжах і в зонах відпочинку на водних об'єктах, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

безпечити зарахування нової водопровідної мережі до ко�
мунальної власності територіальної громади м. Києва з на�
ступною передачею у володіння та користування ВАТ "АК"
Київводоканал".

4. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на генерального директора комунального
підприємства "Генеральна дирекція Київської міської ради з
обслуговування іноземних представництв" Кривоноса П. О.

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

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

Голова Л. Черновець ий
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2.15. У встановленому порядку забезпечити створен�
ня належної соціально�побутової інфраструктури в зонах
відпочинку біля води.

3. Головному управлінню охорони здоров'я та ме�
дичного забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
силами Станції швидкої медичної допомоги забезпечи�
ти надання медичної допомоги в зонах відпочинку біля
води в екстремальних ситуаціях відповідно до плану
взаємодії КП "Плесо" та Станції швидкої медичної до�
помоги.

3.1. Виконавчим органам районних у м. Києві рад
(районним у м. Києві державним адміністраціям) спільно
з КП "Плесо" забезпечити встановлення попереджуваль�
них знаків та щитів біля водних об'єктів, які не рекомен�
довані для купання населення, згідно з додатком.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), КП "Плесо"
постійно проводити роз'яснювальну роботу серед насе�
лення, у т. ч. у дитячих та навчальних закладах, із залу�
ченням засобів масової інформації щодо попередження
нещасних випадків на воді.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на в. о. заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації Добруцького І. І.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про встановлення меморіальної дошки на честь Героя
Радянського Союзу Хандоги Тимофія Прокоповича

Розпорядження № 391 від 31 травня 2010 року

На виконання Указу Президента України від 23 березня2010 року № 403/2010 "Про додаткові заходи
щодо відзначення 65�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років" та з метою вша�
нування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Встановити меморіальну дошку на честь Героя Радян�
ського Союзу Хандоги Тимофія Прокоповича на бульв. Ле�
сі Українки, 14.

2. Взяти до відома, що витрати, пов'язані із виготовлен�
ням меморіальної дошки, будуть профінансовані за кошти
газових господарств України.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісіу цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови — керівника апарату Київської місь�
кої державної адміністрації Стичинського Б. С.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження номенклатури 
та норм накопичення матеріального резерву 

для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків 

в місті Києві
Розпорядження № 402 від 2 червня 2010 року

Відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 32, 36 Закону
України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак�
теру", Указу Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 "Про заходи щодо підвищення рівня захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 "Про порядок створення і використання мате�
ріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
та їх наслідків" (із змінами та доповненнями), з метою забезпечення запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, надання термінової допомоги постраждало�
му населенню м. Києва, виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, та
реальних потреб у матеріально�технічних засобах:

1. Затвердити Порядок створення і використання мате�
ріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслід�
ків в місті Києві, що додається.

2. Затвердити номенклатуру та норми накопичення ма�
теріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичай�
них ситуацій техногенного і природного характеру та їх на�
слідків, що підлягають закладанню в місцевий матеріальний
резерв виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), що додається.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій, керівникам потенційно�небезпечних об'єк�
тів та об'єктів підвищеної небезпеки міста Києва в уста�
новленому порядку затвердити номенклатуру та обсяги
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації над�
звичайних ситуацій техногенного і природного характе�
ру та їх наслідків, виходячи з максимально прогнозова�
них розмірів надзвичайних ситуацій, та провести робо�

ту по накопиченню місцевих та об'єктових матеріальних
резервів.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

— забезпечити охорону, складське обслуговування цін�
ностей місцевого матеріального резерву виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), призначених для проведення аварійно�рятувальних
та відновлювальних робіт, а також для життєзабезпечення
населення м. Києва, на складах цивільної оборони II групи;

— щорічно при формуванні міського бюджету міста Ки�
єва в бюджетних запитах надавати пропозиції щодо видат�
ків, необхідних для поповнення місцевого матеріального ре�
зерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);

— як головному розпоряднику коштів доручити прове�
дення необхідних процедур із закупівлі матеріально�техніч�

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження змін до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27.02.2010 № 108

Розпорядження № 408 від 7 червня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про аварійно�рятувальні служби", наказів Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
17.11.2003 № 441 "Про затвердження Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію", за�
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2003 за № 1120/8441 (із змінами та доповненнями),
та від 19.06.2003 № 201 "Про затвердження Порядку атестації аварійно�рятувальних служб та рятуваль�
ників" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.07.2003 за № 640/7961 (із змінами та допов�
неннями), з метою атестації аварійно�рятувальних служб і рятувальників м. Києва на здатність до прове�
дення аварійно�рятувальних робіт, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу Територіальної міжвідом�
чої атестаційної комісії з атестації аварійно�рятувальних
служб та рятувальників м. Києва, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 27.02.2010 № 108,
виклавши його в редакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

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

них цінностей матеріального резерву, призначених для про�
ведення аварійно�рятувальних та відновлювальних робіт, а
також для життєзабезпечення населення міста Києва, їх збе�
рігання та використання,

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) під час формування міського бюджету м. Києва
передбачати, виходячи із можливостей міського бюджету 
м. Києва, кошти на утримання і поповнення матеріального
резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) відповідно до бюджет�

них запитів, наданих Головним управлінням з питань над�
звичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

6. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Даразі Камілі Анатоліївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 40@а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 838/838 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Даразі Камілі Анатоліївні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 40�а у Дар�
ницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянці Даразі Камілі Анатоліївні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Лєрмонтова, 40�а у Дарницькому районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Даразі Камілі Анатоліївні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 05.02.2007 № 19�801, управління охоро�
ни навколишнього природного середовища від 06.05.2006
№ 071/04�4�19/1521 та від 26.04.2007 № 071/04�4�22/1877,
Київської міської санепідемстанції від 04.05.2006 N 2743,
дочірнього підприємства "Інститут генерального плану міс�
та Києва" від 25.04.2006 № 1020.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд в межах земельної ділянки.

3.5. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

3.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Сєрову Володимиру Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Золочівській,

19@а у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 228/228 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Сєрову Володимиру Олек�
сандровичу для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Зо�
лочівській, 19�а у Подільському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Сєрову Володимиру Олек�
сандровичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею 0,08 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Золочівській, 19�а у По�
дільському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Сєрову Володимиру Олександровичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян�
ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право власності на земельну ділянку.

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�

ництва відповідно до рішення Київради від 27.02.2003
№ 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забу�
довників) у створенні соціальної та інженерно�транспорт�
ної інфраструктури м. Києва".

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 14.02.2006 № 19�1235, Державного
управління екологічної безпеки в м. Києві від 22.06.2000
№ 08�8�13/4525, головного державного санітарного ліка�
ря м. Києва від 03.06.2000 № 2825, Державної служби
охорони культурної спадщини від 23.03.2005 № 22�
1180/35.

3.6. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ�

О�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад�начальни�а

та заст�пни�ів�начальни�а�Головно�о��правління�з�питань

вн�трішньої�політи�и�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю�

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

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

Основні�обов’яз�и:

- ор�анізов	є�та�здійснює�заходи�з�реалізації�державної�вн	трішньої�політи�и�	

м. Києві�	�с	спільно-політичній�сфері;

- забезпеч	є� взаємодію� ви�онавчо�о� ор�ан	� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації)� з� �ромадсь�ими� ор�анізаціями,� політичними

партіями�та�іншими�об’єднаннями��ромадян;

- аналіз	є� с	спільно-політичні� процеси� 	�м.� Києві,� �от	є� та� надає� �ерівництв	

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

адміністрації)�інформаційно-аналітичні�матеріали�з�цих�питань,�розробляє�прое�ти

�омпле�сних� і� цільових� про�рам� реалізації� державної� вн	трішньої� політи�и� 	

м. Києві;

- план	є,��оордин	є�та�	за�альнює�рез	льтати�проведення�	�м.�Києві��ромадсь�их

сл	хань,� �ромадсь�их� об�оворень,� �онс	льтацій� та� інших�форм� взаємодії� з

�ромадсь�істю;

- забезпеч	є�форм	вання,�реалізацію�та��онтроль�за�ви�онанням�про�рам�сприяння

місцевом	� самовряд	ванню,� підтрим�и� діяльності� ор�анів� самоор�анізації

населення�та�місцевих�ініціатив�	�м.�Києві

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів:

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

рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

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

або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в� інших�сферах�е�ономі�и�не

менше� 4� ро�ів,� або� стаж� роботи� на� посаді� �оловно�о� спеціаліста� не�менше

7 ро�ів;

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

- вільне��орист	вання�ПК;

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

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

Конта�тний�телефон�270-57-29.

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

на�ород� апарат	� ви�онавчо�о� ор�ан	� Київради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�протя�ом�30�днів�з�дня�п	блі�ації�о�олошення�в��азеті,�за�адресою:

01044,�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�36,��аб.�1109-а.

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

надіслати�інформацію�з�власними�даними�за�встановленою�формою,�розміщеною

на�офіційном	�веб-порталі�Київсь�ої�місь�ої�влади�www.kmv.gov.ua�на�еле�тронн	

адрес	�kuts@kma.gov.ua,�позначивши�	�темі�листа�своє�прізвище.

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

Філія�Житлотеплоенер�о�АК�“Київенер�о”�в�2010�році�в��отельні�по�пр.�На	�и,�24�план	є�ви�онати�замін	�застаріло�о

�отла�НИИСТУ-5�на��отел�КВВД-0,63.�Котельна�призначена�для�теплопостачання�систем�опалення�і��арячо�о�водопостачання

�р	пи�житлових,��ромадсь�их�б	дівель,�розташована�на�території�житлово�о�масив	�в�Голосіївсь�ом	�районі.�Номінальна

теплова�пот	жність�ново�о��отла�КВВД-0,63�становить�0,54�Г�ал/�од�або�0,63�МВт.�Соціально-е�ономічна�необхідність

заміни��отла�націлена�на�е�ономію�паливно-енер�етичних�рес	рсів�в�процесі�вироблення�теплової�енер�ії�та�підвищення

�оефіцієнт	��орисної�дії��отельно�о�	стат�	вання.

На�стан�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�при�е�спл	атації�об’є�т	�б	де�впливати�димова�тр	ба,�я�а�забезпеч	є

відведення�димових��азів,�що�	творюються�під�час�спалювання�природно�о��аз	�в�топ�ах�теплотехнічно�о�	стат�	вання

�отельні.�Основні�речовини,�я�і�б	д	ть�надходити�в�атмосфер	:�азот	�діо�сид,�в	�лецю�о�сид,�о�сид�азот	.

Для�забезпечення�нормативно�о�стан	�нав�олишньо�о�середовища�прое�том�передбачається�застос	вання�с	часно�о

�азоспоживно�о�	стат�	вання�з�вироблення�теплової�енер�ії�з�низь�им�ви�идом�забр	днюючих�речовин�в�атмосферне

повітря.

За�рах	но��застос	вання�с	часно�о��азово�о�пальни�а�обся��ви�ид	�в�атмосферне�повітря�забр	днюючих�речовин�і

парни�ових��азів�зменшиться�на�29,2�т/рі�.

Адміністрація�Житлотеплоенер�о�АК�“Київенер�о”�зобов’яз	ється�забезпечити�ви�онання�вимо��е�оло�ічної�безпе�и�і

за�онодавства�У�раїни�з�питань�з�охорони�нав�олишньо�о�середовища�в�процесі�б	дівництва�і�е�спл	атації�запрое�товано�о

виробничо�о�об’є�та.

Адміністрація�Житлотеплоенер�о�АЕК�“Київенер�о”

ТОВ�“Пар��Лейн”�(У�раїна,�01021,�м.�Київ,�в	л.�Гр	шевсь�о�о,�28/2,�н/п�43)�відповідно�до�розпорядження

КМДА�№�416�від�10.04.2009�р.�та�рішення�КМР�№�4057�від�29.04.2010�р.�повідомляє�про�розроблення

прое�т	�ре�онстр	�ції�з�приб	довою�нежилих�б	дин�ів�(літ.�1,�2,�47,�60)�для�розміщення�тор�івельно-

розважально�о�та�офісно�о��омпле�с	�з�пар�ін�ом�та�зі�знесенням�аварійних�спор	д�(літ.�7,�8,�54)�по

в	л.�Ма�ніто�орсь�ій,�1-А�	�Деснянсь�ом	�районі�м.�Києва�на�земельній�ділянці�площею�5,4��а.

Дост	п��ромадсь�ості�до�в�азаної�до�	ментації�здійснюється�в�(м.�Київ,�в	л.�Ма�ніто�орсь�а,�1-А).

Про�нозовані� правові� наслід�и:� реалізація� положень� затверджено�о�містоб	дівно�о� обґр	нт	вання,

оформлення�земле�орист	вання.�Про�нозовані�е�ономічні�наслід�и:�	поряд�	вання�заб	дови,�надання

посл	�,� збільшення� �іль�ості� робочих�місць,� 	поряд�	вання� інженерно-транспортної� інфрастр	�т	ри,

вирішення�про�нозних�питань�заб	дови.

Забезпечення� об’є�та� теплом� передбачається� від� власних� дахових� �отелень� на� �азовом	� паливі;

еле�троенер�ією� від� існ	ючих�місцевих�мереж� еле�тропостачання.�Джерелом� водопостачання� б	де

існ	юча�місцева�мережа�АК�“Київводо�анал”�(35 м

3

/доб	).�Госппоб	тові�стічні�води�б	д	ть�відводитися

існ	ючою�місцевою�мережею� �аналізації� АК� “Київводо�анал”.� Захист� земель� від� забр	днення� б	де

забезпечено�за�рах	но��влашт	вання�збор	�дощово�о�сто�	.�Охорон	�підземних�вод�від�забр	днення

забезпечить�відведення�дощових�і�талих�вод�на�запрое�товані�ло�альні�очисні�спор	ди,�план	вання�та

асфальт	вання�території.

Про�нозовані�е�оло�ічні�наслід�и:�вплив�на��лімат,�мі�ро�лімат�та�нав�олишнє�техно�енне�середовище

відс	тній,� вплив� на� повітряне,� водне� середовище� та� ґр	нти� в�межах� норм;� вплив� на� тваринний� та

рослинний�світ,�заповідні�об’є�ти��омпенсований�з�ідно�дендроплан	,�вплив�на�нав�олишнє�соціальне

середовище�позитивний.�Відходи�виробництва�	тиліз	ються�та�знеш�одж	ються�за�о�ремим�до�овором

в�межах� нормативів.� Здійснюється� бла�о	стрій� та� озеленення.� Від�	�и� та� пропозиції� направляти� до

Деснянсь�ої�районної�державної�адміністрації�(адреса)�та�ТОВ�“Пар��Лейн”�протя�ом�місяця�з�момент	

п	блі�ації�о�олошення.

ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ
1. Інвестор�(замовни�)�—�філіал�Житлотеплоенер�о�АЕК�“Київенер�о”

2. Поштова�адреса:�в	л.�К	дряшова,�15,�м.�Київ,�03035.

3. Місце�розташ	вання�майданчи�а�б	дівництва�—�пр.�На	�и,�24,�Голосіївсь�ий�район,�м.�Київ.

4. Хара�теристи�а�діяльності�(об’є�та)�—�заміна�застаріло�о��отла�“НИИСТУ-5”�cm�№�7�на��отел�КВВД-63.

5. Технічні�і�техноло�ічні�дані�—�номінальна�теплова�пот	жність�ново�о��отла�0,63�МВт.

6. Соціально-е�ономічна�необхідність�планованої�діяльності�—�заміна�застаріло�о�теплотехнічно�о�	стат�	вання�для

вироблення�теплової�енер�ії�на�с	часне�енер�ое�ономічне�та�е�оло�ічно�безпечне.

7. Потреба�в�рес	рсах�при�б	дівництві�і�е�спл	атації:

� земельних�—�додат�ових�не�передбачається;

� енер�етичних:

- еле�троенер�ія:�додат�ових�не�передбачається;

- природний��аз:�додат�ових�не�передбачаються;

� водопостачання�та�водовідведення�—�без�змін�в�межах�існ	ючих�об’ємів;

� тр	дових�—�без�змін,�обсл	�ов	вання�запрое�товано�о�об’є�та�передбачається�існ	ючою��іль�істю�працюючих.

8. Транспортне�забезпечення�(при�б	дівництві�і�е�спл	атації)�—�автотранспорт.

9. Е�оло�ічні�та�інші�обмеження�планованої�діяльності�за�варіантами�—�немає.

10. Необхідна�е�оло�о-інженерна�під�отов�а�і�захист�території�за�варіантами�—�не�потреб	є.

11. Можливі�впливи�планованої�діяльності�(при�б	дівництві�і�е�спл	атації)�на�нав�олишнє�середовище:

� �лімат�і�мі�ро�лімат�—�зміна��лімат	�і�мі�ро�лімат	�не�передбачається;

� повітряне�—�ма�симальні�очі�	вані�рівні�забр	днення�атмосферно�о�повітря�на�межі�СЗЗ�в�межах�встановлених

ГДК�населених�п	н�тів;

� водне�—��осподарсь�о-поб	тові�стічні�води�відводяться�в�Існ	юч	��аналізаційн	�систем	�з��онцентраціями�в�межах

встановлених�ГДС;

� ґр	нт�—�не�впливає;

� рослинний�і�тваринний�світ,�заповідні�об’є�ти�—�не�впливає;

� нав�олишнє�соціальне�середовище�(населення)�—�не�впливає;

� нав�олишнє�техно�енне�середовище�—�не�впливає.

12. Відходи�виробництва�і�можливість�їх�повторно�о�ви�ористання,�	тилізації,�знеш�одження�чи�безпечно�о�захоронення

—�передбачається�вивезення�поб	тових�відходів,�з�ідно�з�до�оворами,�в�межах�встановлено�о�ліміт	.

13. Обся��ви�онання�ОВНС�—�	�відповідності�до�вимо��ДБН�А.2.2-1-2003.

14. Участь��ромадсь�ості�—�з�матеріалами�прое�т	�і�ОВНС�можна�ознайомитися�з�1�червня�2010�ро�	�за�адресою:

м. Київ,� в	л.� К	дрі,� 5,� тел.� 206-21-14.�Для� подачі� пропозицій� стосовно� запрое�товано�о� об’є�та� звертатися� в

місячний� термін� за� адресою:�м.� Київ,� в	л.� К	дрі,� 5,� тел.� 206-21-14� або� до� Голосіївсь�ої� районної� державної

адміністрації�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Димитрова,�2.

Замовни��філіал�“Житлотеплоенер�о” Генпрое�т�вальни��ТОВ�“Енер�о-Інвест”

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет	�Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн	

енер�ію,�що�відп	с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�23.06.2010�№ 733�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з�	рах	ванням��раничних�рівнів�при�пост	повом	�переході�до�форм	вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни�	�липні�2010�ро���становитим	ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�липня�2010�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п	н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт	,��оп./�Вт�од

53,19 10,64 63,83 69,28 13,86 83,14

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот	жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он	

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети�	”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”
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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 215-10
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ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД

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

ëàñòÿõ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +20…+24°Ñ, âíî÷³ +18…+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ +23...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +23…+24°Ñ,
âíî÷³ +19…+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18…+21°Ñ, âíî-
÷³ +16…+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+30°Ñ, âíî÷³
+20…+21°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü Ìàíó¿ëà. Íà Ìàíó¿ëà

ñîíöå çàñòîþºòüñÿ (çâîë³êàº â çåí³ò³). Ïî÷èíàºòüñÿ áóéíå çðîñ-
òàííÿ ðîñëèííîñò³. Òóìàí ñòåëèòüñÿ âðàíö³ ïî âîä³ — äî ãàðíî¿
ïîãîäè; ï³äí³ìàºòüñÿ ç âîäè âãîðó — äî äîùó. Æóêè äçèæ÷àòü —
äî äîùó. Êîìàð³ äçèæ÷àòü — äî äîùó. Êîìàð³â áàãàòî — äî âðî-
æàþ. Ðàêè âèïîâçàþòü ç âîäè — äî íåãîäè, áàãàòî ðàê³â ó ð³÷ö³
— äî áàãàòîãî óëîâó ðèáè. 

²ìåíèííèêè: 
Åìiëiÿ, Ëóöèíà, Ìàíó¿ë, Ñàâåë, Içìà¿ë, Äîëãîñëàâ, Ìàêñèì

1 8 7 3

3 8 6 5

1

6 1 7

2 4 6

6

2 5 4

6 4

9 1 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.

1 3 9 8 7 2 4 6 5

5 8 6 1 4 9 2 3 7

4 2 7 5 3 6 8 1 9

7 9 5 4 2 3 6 8 1

8 6 3 7 9 1 5 4 2

2 1 4 6 5 8 9 7 3

9 4 1 2 6 7 3 5 8

3 5 8 9 1 4 7 2 6

6 7 2 3 8 5 1 9 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 25 ÷åðâíÿ

Інтеле т альні поєдин и в пар Шевчен а відб ваються навіть спе

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 30 ÷åðâíÿ
Цьо о дня все непро нозоване, нічо о не план йте, через

непередбач вані сит ації жорст і рафі и полетять ш ереберть.
Робіть те, до чо о лежить д ша, сил вати себе мар дними
справами не треба. В повітрі витає д х про рес , за ли ає ви-
ходити із застою. Свобода, рівність і братерство — асло дня.

ОВНИ, ваша революційна одержимість, о риленість, неординар-
ність д же імпон ватиме людям і спон атиме їх до наслід вання.
Влашт йте приятельсь з стріч — б дете д шею омпанії. Ор анізо-
в йте оле тивні заходи, об’єдн йтеся в л би за інтересами, полі-
тичні партії, лиш не потрапте в тенета ілюзій!
ТЕЛЬЦІ, поставте на чільне місце професійні справи. Годі бли-

тися в хатніх справах, дім ні ди не втече, а б д вати ар’єр , твор-
чо реалізов ватися треба, бо щасливе майб тнє зачинить перед ва-
ми двері. І пильн йте, аби не опинитися в полоні примар.
БЛИЗНЯТА, розправте рила, адже ви — не сіра миша, а птах ви-

со о о польот , ба ато ранна особистість. Настав час для блис чої
саморе лами, задійте весь арсенал природних здібностей, дося -
нень та продемонстр йте п бліці своє справжнє я!
РАКИ, здоровий ґл зд може полишити вас і від рити шлях сіля-
им спо сам. Можлива небезпечна сит ація, зо рема через вдава-
них др зів. Проте це намалювала ваша б рхлива ява, а дійсність
зовсім іна ша, вона веде вас доро ою випроб вань.
ЛЕВИ, дов ола витає д х обман , вивчайте людей, час роз мітися

на психоло ічних тон ощах. Нині доля вас випробов ватиме тестом
“хто чим дихає”. Я що ж б дете самоза оханим нарцисом, завалите
іспит собі на оре.
ДІВИ, я що вам н дно, налашт йтеся на творчі е сперименти. Од-

на вима айте від людей, з я ими пов’язані сл жбовими зами, ли-
ше то о, на що самі здатні, й не більше. Завищите план — нажи-
вете таємних воро ів.
У за оханих ТЕРЕЗІВ — свято. Гол бтеся, любіться, “вішайте ло -

шин на в ха” одне одном . Втім, не заб вайте: слово не порожній
зв і має властивість “помандр вати” я фантом, а потім матеріалі-
з ватися...
СКОРПІОНИ, влашт йте енеральне прибирання (ремонт) рідній

оселі, модернізаційний аврал сімейних стінах піде на ористь доб-
роб т й очистить д ш від е оїстично о мотлох .
СТРІЛЬЦІ, риниця вашої д ші не зам литься, я що б дете з сі-

ма на орот ій нозі, з альтр їстичною ле істю б д ватимете стос н-
и, не претенд ючи на роль чителя. Розмовляйте на ці аві теми,
станьте захопливим співрозмовни ом і ні в я ом разі не хваліться!
КОЗОРОГИ, я що захочеться свіжих вражень, нових знань, др ж-

ніх посиденьо , не до оряйте собі за неробочий настрій, це природ-
ні ритми дня. Потіште себе тим, чо о хочеться, витрачайте роші з
радістю, задовольняючи витребень и та е сперименти, розмовляй-
те на різноманітні теми.
ВОДОЛІЇЯМ відведено роль ероя дня, ви б дете поп лярними і

знаменитими, втім, “презент йте” себе та товно, аби не роздрат -
вати юрб з хвалістю. Доля дар є вам арт-бланш на шлях само-
стійних дій, тож не під ачайте!
РИБИ, день підіб’є підс м и останньо о місяця, вті айте подалі від

обтяжливих проблем — їм ні інця, ні раю. Відпочивайте, розслаб-
ляйтеся д шею та тілом, можна наодинці чи з людьми, я им щиро до-
віряєте, тоді очисний вн трішній процес стане орисним

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Анжелі а РУДНИЦЬКА,
телевед ча, співач а
Швидше за

все, не хотіла б
працювати чи-
новни ом. Лише
за мови, що я
напевно знатим :
все те, що я роб-
лю, — це не
просто пере ла-
дання я ихось папірців з місця на міс-
це чи ходіння від абінета до абіне-
та, а моя праця справді приносить
рез льтат. Бо я все в житті роблю з
певноюметою. У мене є знайомі, от-
рі працюють державних стр т рах,
і вони часто розповідають історії, я і,
на мою д м , свідчать про низь
прод тивність роботи. Звичайно, се-

ред чиновни ів, я і серед представ-
ни ів сіх інших сфер, є люди аде -
ватні, дієві, професійні, а є та і, що
лише вдають заці авлення, а на-
справді нічо о не роблять.

Семен ГОРОВ,
режисер, ліпмей ер

Маб ть, не хотів
би. В мене вже є
своє завдання,
своє призначен-
ня, я — митець.
Хоча, звісно, я не
зарі аюсь... Я -
що ж оцінювати
робот чиновни-

а, то мож с азати, що оли ти
справді сл жиш людям, оли роз -
мієш своє завдання і призначення,

то це д же добре в б дь-я ій про-
фесії і в б дь-я ій роботі.

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ,
дизайнер
Працювати чи-

новни ом, певно,
хотів би, але по-
боююсь, що
“один полі не
воїн”. Я що те-
бе немає одно-
д мців, оманди,
я а б працювала
з тобою плідно в одном напрям ,
то д же с ладно щось змінити ло-
бально. Я би я бачив, що моя ро-
бота має рез льтати і приносить о-
ристь державі, міст , то б в би ра-
дий працювати чиновни ом.
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ДД УУ ММ КК ИИ   КК ИИ ЯЯ НН

×è õîò³ëè á âè ïðàöþâàòè
÷èíîâíèêîì?

Êóëüòóðíèé
â³äïî÷èíîê 


