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ЧИСТІ ПІД`ЇЗДИ СТАЛИ РОЗКІШШЮ
Кияни с аржаться на неприбрані б дин и

Òàðèôè. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ
Ñòîëèöÿ ïîâåðíóëàñÿ äî êîëèøí³õ ðîçö³íîê íà êâàðòïëàòó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З першо о липня в Києві діють змінені тарифи на
житлово- ом нальні посл и. Про це заявив заст п-
ни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. Плат за опа-
лення та аряче водопостачання поверн то до рівня,
встановлено о торі червні. Ці розцін и проісн вали
чотири місяці — їх б ло приз пинено з ідно з мемо-
ранд мом. За ономірність запроваджених тарифів
перевіряли цінова та житлова інспе ції, Антимоно-
польний омітет. Жодно о пор шення та зловживання
не виявили. Том в серпні ияни платитим ть за о-
м нальні посл и на 17 % більше, ніж попередньо-
м місяці. Водночас для піль ових ате орій б де
збережено всі с бсидії.

Â³äó÷îðà â ñòîëèö³ çì³íèëèñÿ òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, çîê-
ðåìà íà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ. Ðîçö³íêè ïîâåðíóëè
äî ìèíóëîð³÷íèõ, ÿê³ çàïðîâàäèëè â ÷åðâí³ 2009-ãî ³ ÿê³ çãîäîì
çìåíøèëè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ï³äïèñàíîãî ìåìîðàíäóìó. Ïðî öå ó÷î-
ðà ï³ä ÷àñ áðèô³íãó â ìåð³¿ çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.

“ß íå ðîçãëÿäàþ ñüîãîäí³ öå ïèòàííÿ ÿê ï³äâèùåííÿ òàðèô³â,—
ñêàçàâ â³í.— À ëèøå ÿê âèêîíàííÿ óìîâ ìåìîðàíäóìó ñòîñîâíî
ïðèâåäåííÿ òàðèô³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî òèõ, ÿê³ ä³ÿëè òîð³ê ïðîòÿ-
ãîì ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â”.

Òîæ çà îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ÿê³é ìåøêàº îäíà îñîáà, òåïåð
òðåáà ñïëà÷óâàòè áåç ñóáñèä³é ³ ï³ëüã 222,75 ãðí (äî öüîãî — 191,69
ãðí). Äâîê³ìíàòíà äëÿ òðüîõ îñ³á îá³éäåòüñÿ ó 423,23 ãðí (ðàí³øå —
361,64 ãðí). Çà òðèê³ìíàòíó ñ³ì’¿ ç ÷îòèðüîõ ëþäåé äîâåäåòüñÿ âè-
êëàñòè 580,62 ãðí çàì³ñòü 499,57 ãðí. Çàãàëîì, çà ñëîâàìè íà÷àëü-
íèêà ÃÓ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Âàñèëÿ ßñòðóáèíñüêîãî, êâàðò-
ïëàòà çðîñëà íà 17 %.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ, ùî òîð³ê êèÿíè
ñïëà÷óâàëè ñòîâ³äñîòêîâî, òîìó íàäàë³ ïðîáëåì òåæ íå ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ.

“Çàêîíí³ñòü òàðèô³â ïåðåâ³ðÿëî ÷èìàëî ³íñòàíö³é — ö³íîâà, æèò-
ëîâà, Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò,— çàóâàæèâ ïîñàäîâåöü.— ²íñïåê-
òóâàííÿ çàê³í÷èëèñÿ, æîäíîãî çàóâàæåííÿ íåìàº, ïîðóøåíü ³ çëî-
âæèâàíü ç áîêó ì³ñüêî¿ âëàäè íå âèÿâëåíî. Òîìó ç 1 ëèïíÿ ðàí³øå
ïðèéíÿò³ òàðèôè çíîâó íàáóëè ÷èííîñò³”.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî äîäàâ, ùî íàðàç³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ðîç-
ðîáëÿþòü ñèñòåìó çàïðîâàäæåííÿ ðåãóëÿòîðà, ÿêèé âèçíà÷àòèìå ð³-
âåíü òàðèô³â ïî âñ³é Óêðà¿í³. “Ïîêè öüîãî íåìàº, ïðî áóäü-ÿêå íî-
âå ï³äâèùåííÿ íå ìîæå áóòè é ìîâè,— çàïåâíèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ.— Íàñàìïåðåä íà òåïëî, ãàðÿ÷ó é õîëîäíó âîäó òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ”.

Ùîäî ÿêîñò³ ïîñëóã, òî, íà äóìêó ïàíà Ãîëóá÷åíêà, âîíè ïîë³ï-
øàòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè â ñòîëèö³ âèçíà÷àòüñÿ ç âèðîáíèêîì ãàðÿ-
÷î¿ âîäè ³ òåïëà. “Òîä³ ìîæíà áóòè ñïèòàòè çà íàãð³â âîäè, ïîòð³á-
íó òåìïåðàòóðó,— ïîÿñíèâ â³í.— Êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî” íå õî÷å
íà ñüîãîäí³ âèçíàòè ñåáå âèðîáíèêîì, à ìè íå ìîæåìî ¿¿ çìóñèòè
öå çðîáèòè”. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî äîäàâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà ïðî-
ïîíóº ïåðåäàòè ì³ñòó íà áàëàíñ òåïëîâ³ ïóíêòè, ïðî ÿê³ äáàòèìå êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî.

“Òîä³ ìè çìîæåìî âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòàòè âèðîáíè-
êîì ãàðÿ÷î¿ âîäè é òåïëà òà âèêîíàâöåì ïîñëóã,— ïîÿñíèâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî.— Ïåðåêîíàíèé, ùî â öüîìó ðàç³ êèÿíè ïî÷íóòü àêòèâ-
í³øå âñòàíîâëþâàòè ë³÷èëüíèêè. Çìåíøàòüñÿ âèòðàòè, à îòæå, ³ ïëà-
òà çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”.

Îêð³ì öüîãî, Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ ïîíàä
26 òèñÿ÷ ñ³ìåé îòðèìàþòü ñóáñèä³¿. Ñóìà äîïëàò ñòàíîâèòèìå â ìå-
æàõ 15 ìëí ãðí ùîì³ñÿöÿ. Îñíîâíà ÷àñòèíà — äåðæàâí³ êîøòè,
ðåøòó âèä³ëÿòèìóòü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
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Ó ìåð³¿ â³äçíà÷èëè 
òàëàíîâèòó ìîëîäü

Íèí³øíüîãî ðîêó äî ÃÓ â ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿
áóëî ïîäàíî 79 êàíäèäàòóð, ùî ïðåòåí-
äóâàëè íà îòðèìàííÿ ùîð³÷íî¿ ñòèïåí-
ä³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ îá-
äàðîâàíî¿ ìîëîä³. Ç íèõ â³ä³áðàíî 50 íàé-
êðàùèõ. Îêð³ì òîãî, 39 þíèõ êèÿí îò-
ðèìàëè Ïîäÿêó ì³ñüêîãî ãîëîâè. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ÃÓ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, ðîçì³ð
ñòèïåíä³¿ ñòàíîâèòü 1700 ãðí. Ïðèçíà÷à-
þòü ¿¿ ç ìåòîþ ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþ-
âàííÿ òà çàñâ³ä÷åííÿ îñîáèñòèõ äîñÿã-
íåíü òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³. Íà çäîáóòòÿ
ñòèïåíä³¿ ùîðîêó ïðåòåíäóþòü êèÿíè â³-
êîì â³ä 14 äî 35 ðîê³â: ó÷í³, ñòóäåíòè,
ïðàö³âíèêè, âèêëàäà÷³, â÷èòåë³, ìîëîä³
ìèòö³, ñïîðòñìåíè,— ÿê³ çðîáèëè îñî-
áèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê âèðîáíèöòâà,
íàóêè, îñâ³òè, êóëüòóðè ³ ñïîðòó Óêðà¿íè.
Âðàõîâóþòü, ÷è ìàº ïðåòåíäåíò íàóêîâ³
ðîçðîáêè, îðèã³íàëüí³ âèíàõîäè, àâòîð-
ñüê³ òâîðè, à òàêîæ îô³ö³éíå âèçíàííÿ
çàñëóã ó ãàëóç³ âèðîáíèöòâà, íàóêè, êóëü-
òóðè, ñïîðòó, â³äçíàêè çà òâîð÷ó ä³ÿëü-
í³ñòü

Á³ëÿ öåíòðàëüíîãî 
ÐÀÃÑó çâåäóòü 
ï’ÿòèç³ðêîâèé ãîòåëü

Äî ªâðî-2012 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³ çâåäóòü ãðîìàäñüêèé öåíòð ç
ï’ÿòèç³ðêîâèì ãîòåëüíèì êîìïëåêñîì.
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ãðîìàäñüêèé
öåíòð òà ãîòåëü SKY TOWERS ñïîðóäÿòü
íà âóëèö³ Øîëóäåíêà â ìåæàõ ïðîñïåêòó
Ïåðåìîãè òà âóëèö³ Áîðùàã³âñüêî¿. Âèêî-
íàâöåì ðîá³ò âèçíà÷åíî ÒÎÂ “Àãåíö³ÿ
îô³ñíîãî áóä³âíèöòâà”. Çîêðåìà, â³ä 21
÷åðâíÿ 2010 ðîêó äî 20 âåðåñíÿ 2011-ãî çà-
áóäîâíèê ïðîêëàäàòèìå ³íæåíåðí³ ìåðåæ³
äî öåíòðó ç ãîòåëüíèì êîìïëåêñîì. Êð³ì
òîãî, ó çâ’ÿçêó ç ïîåòàïíèì âèêîíàííÿì
ðîá³ò, ùî ïîòðåáóâàòèìå òèì÷àñîâîãî îá-
ìåæåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, áóäå îðãàí³-
çîâàíî íîâó ñõåìó äîðîæíüîãî ³ ï³øîõ³ä-
íîãî ðóõó. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò êîì-
ïàí³ÿ ìàº â³äíîâèòè ïîêðèòòÿ. ßê â³äîìî,
íàðàç³ îô³ö³éíèì òóðèñòè÷íèì îïåðàòî-
ðîì òóðí³ðó ÓªÔÀ — òóðèñòè÷íîþ àãåí-
ö³ºþ TUI Travel — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ó Êè-
ºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ö³ëüîâèõ ãðóï
ÓªÔÀ ç êè¿âñüêèìè ãîòåëÿìè ï³äïèñàíî
72 óãîäè çàãàëîì íà 5 òèñÿ÷ 992 íîìåðè.
Ç íèõ 1 òèñÿ÷à 950 íîìåð³â ïåðåäáà÷åíî ó
ï’ÿòèç³ðêîâèõ ãîòåëÿõ

Ðºñòðàö³ÿ ñêóòåð³â 
êîøòóâàòèìå 
300 ãðèâåíü

Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ Êèºâà çàêëèêàº âî-
ä³¿â ñåðéîçíî ïîñòàâèòèñÿ äî çì³í ó çàêî-
íîäàâñòâ³. Çîêðåìà, íå çâîë³êàòè ç ðåºñòðà-
ö³ºþ ìîïåä³â ³ ñêóòåð³â òà îòðèìàòè ïîñâ³ä-
÷åííÿ íà ïðàâî êåðóâàííÿ ö³ºþ òåõí³êîþ.
Íîâîââåäåííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó ç îá’ºìîì äâèãóíà äî 50 ñì3,
ñïðÿìîâàí³ íà çìåíøåííÿ àâàð³éíîñò³.
Àäæå, çà äàíèìè ïðåñ-ñëóæáè ñòîëè÷íî¿
ÄÀ², ëèøå çà 5 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó
â Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî 47 äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ïîä³é çà ó÷àñòþ ìîòîòðàíñïîðòó.
Òðîº ëþäåé çàãèíóëè ³ 52 ä³ñòàëè òðàâìè.
Ðåºñòðàö³ÿ ñêóòåðà àáî ìîïåäà êîøòóâà-
òèìå éîãî âëàñíèêîâ³ â ñåðåäíüîìó 300
ãðèâåíü

Êè¿â òà Âèøãîðîä 
ñïîëó÷àòü çàë³çíèöåþ

Êè¿âñüêà îáëàñíà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ðà-
çîì ç Ï³âäåííî-Çàõ³äíîþ çàë³çíèöåþ
çðîáëÿòü çàë³çíè÷íå ñïîëó÷åííÿ â³ä Êè-
ºâà äî Âèøãîðîäà. Ïðî öå çàÿâèâ ãîëîâà
Êè¿âùèíè Àíàòîë³é Ïðèñÿæíþê. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, çàâäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ ïî-
ë³ïøèòè ïåðåâåçåííÿ ëþäåé, êîòð³ ïðà-
öþþòü ó ñòîëèö³

Ñòîëèöþ ðÿòóþòü 
â³ä ïîæåæ
Êèÿí ïðîñÿòü íå ðîçïàëþâàòè áàãàòòÿ ó ïàðêàõ

Ñòîëèöÿ ïîòðàïèëà äî çîíè âèñîêî¿ ïî-
æåæíî¿ íåáåçïåêè. Ïðî öå çàÿâèëè â Ã³ä-
ðîìåòöåíòð³. Òàì ïîâ³äîìèëè, ùî çà çà-
ãàëüíîþ øêàëîþ Êèºâó âèçíà÷åíî ð³âåíü
4 ç 5. Æèòåë³â ì³ñòà â³äïîâ³äíî çàêëèêà-
þòü áóòè ìàêñèìàëüíî îáà÷íèìè ç âîãíåì,
îñîáëèâî â ñîñíîâèõ ïàðêàõ.

Óáåðåãòè ì³ñòî â³ä íåáåçïåêè ãîòóºòüñÿ
ñòîëè÷íå ÃÓ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óæå ïîíîâëåíî 658 ê³ëîìåòð³â ïðîòèïî-
æåæíèõ áîðîçåí, âñòàíîâëåíî 54 øëàãáà-
óìè íà â’¿çäàõ äî ë³ñîïàðêîâèõ çîí, ñòâî-

ðåíî 10-òîííèé çàïàñ ïàëüíîãî äëÿ ïî-
æåæíèõ ìàøèí òà ³íøî¿ ñïåöòåõí³êè.

“Òåðèòîð³ÿ ë³ñîâîãî ôîíäó Êèºâà ñòà-
íîâèòü ïîíàä 3,9 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â,— êàæå
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Â³òàë³é Ïøåíè÷-
íèé,— àáè íå äîïóñòèòè ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ïîæåæ, ìè ïðîâîäèìî ñï³ëüí³ ðåéäè
ç ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”, ì³ë³ö³ºþ òà ï³ä-
ðîçä³ëàìè ÌÍÑ ó Êèºâ³. Òàêîæ ó âèõ³ä-
í³ ïàòðóëþâàòèìåìî ïàðêè íà ãåë³êîïòå-
ð³”.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÷èíîâíèêà, â ñòîëèö³

óæå çàô³êñîâàíî 38 çàãîðÿíü. Íàé÷àñò³øå
ðÿòóâàëüíèêè âè¿çäèëè íà Òðóõàí³â îñòð³â
òà Ë³ñîâèé ìàñèâ, ó Ïóùó Âîäèöþ. Íà
ùàñòÿ, îá³éøëîñÿ áåç ëþäñüêèõ æåðòâ. Äî
ñëîâà, òîð³ê ï³ä ÷àñ ñïåêè â Êèºâ³ áóëî
çàô³êñîâàíî 727 çàéìàíü íà ïëîù³ ïîíàä
113 ãåêòàð³â.

“Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî â á³ëüøî-
ñò³ âèïàäê³â ñàìå ëþäñüêèé ÷èííèê º
ïðè÷èíîþ ïîæåæ³. Ïðèì³ðîì, òîð³ê ï³ñ-
ëÿ îäíîãî ç ï³êí³ê³â íà Òðóõàíîâîìó îñ-
òðîâ³ âèãîð³ëî 40 ãåêòàð³â òðàâè é ÷àãàð-
íèê³â. Àáè ïîãàñèòè âîãîíü, äîâåëîñÿ
ïðîñèòè äîïîìîãè â ï³äðîçä³ë³â ÌÍÑ ó
Êèºâ³, à ùîá çàïîá³ãòè òàêèì âèïàäêàì,
íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ îðãàí³çóâàëè íà-
â³òü ñïåö³àëüíèé ïîñò ÌÍÑ”,— ïðèãà-
äóº ïîñàäîâåöü. Â³í ïðîñèòü êèÿí ïî
ìîæëèâîñò³ íå âëàøòîâóâàòè ï³êí³ê³â ç
âîãíèùàìè, îñê³ëüêè áàãàòî ïàðê³â ùå
íå ðîç÷èùåí³ â³ä çëàìàíèõ óçèìêó äåðåâ.
Äëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò, çà ñëîâàìè ïàíà
Ïøåíè÷íîãî, ì³ñòó ïîòð³áíî 2,5 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü

Ìàéáóòí³õ ñïîðòñìåí³â 
òðåíóâàòèìóòü ó Ã³äðîïàðêó
Ó Êèºâ³ â³äêðèòî ïðîôåñ³éíèé ìàéäàí÷èê 
äëÿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëó
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Поніжитися на сонці та зміцнити
здоров'я иївсь і діти змож ть
на новом професійном май-
данчи для пляжно о волейбо-
л . Вчора йо о від рили в Гідро-
пар олова омісії Київради з
питань охорони здоров'я і соці-
ально о захист Алла Шлапа та
президент Федерації пляжно о
волейбол Києва Ми ола Тищен-
о. Безплатно займатися цим
видом спорт малі ияни змо-
ж ть же в серпні. Та не лише
дитячі ніж и бі атим ть по новій
спортивній арені. Учора т т
перше в У раїні старт вав між-
народний т рнір європейсь ої
серії CEV Satelite. Та о о мас-
штабно о дійства раїнсь і
пляжні волейболісти не бачили
вже давно.

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé â Óêðà¿í³
ïðîôåñ³éíèé ìàéäàí÷èê äëÿ ïëÿæíîãî âî-
ëåéáîëó. Ñïîðòèâíà àðåíà çàïðàöþâàëà â
Ã³äðîïàðêó â íîâîìó ïëÿæíîìó êîìïëåê-
ñ³ Olmeca Plage, ÿêèé éîãî âëàñíèêè íà-
çèâàþòü ôðàíöóçüêîþ Ðèâ’ºðîþ. Ó÷îðà æ
âîíà ïðèéíÿëà ïåðøèõ â³äâ³äóâà÷³â — ïå-
ðåäîâèõ ïëÿæíèõ âîëåéáîë³ñò³â ªâðîïè.

Óïåðøå â Óêðà¿í³ ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ
ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ºâðîïåéñüêî¿ ñåð³¿
CEV Satelite. Òðèâàòèìå â³í äî 5 ëèïíÿ.
Ó çìàãàííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü 36 êîìàíä.
Îðãàí³çóâàëè ä³éñòâî ÊÌÄÀ òà Ôåäåðàö³ÿ
ïëÿæíîãî âîëåéáîëó Êèºâà.

“Ñüîãîäí³øí³é òóðí³ð ³ â³äêðèòòÿ ïðî-
ôåñ³éíîãî ñòàä³îíó â³äáóâàþòüñÿ çà ï³ä-
òðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Ãîëîâíå, ùî öå íå ðàçîâà àêö³ÿ,

à ïåðøèé ³ç áàãàòüîõ ñï³ëüíèõ çàõîä³â Ôå-
äåðàö³¿ ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Ó íàñ º äîìîâëåí³ñòü ïðî ïîäàëüøå
âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìàéäàí÷èêà ÿê ñïîð-
òèâíîãî îá’ºêòà”,— çàçíà÷èëà ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê.

“Ðîçâèòîê ñïîðòó — îäèí ç ïóíêò³â ïðî-
ãðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíó-
êîâè÷à. Ìè ïåðåêîíàí³, ùî òðåáà íå ðóé-
íóâàòè ñïîðòèâí³ øêîëè, ñòàä³îíè ³ áóäó-
âàòè òàì îô³ñí³ öåíòðè, à ïîäáàòè ïðî ô³-
çè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³”,— ñêàçàâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó Âåðõîâíî¿
ðàäè ç ïèòàíü íàóêè òà îñâ³òè Ìàêñèì
Ëóöüêèé.

Óæå â ñåðïí³ êè¿âñüê³ ä³òè çìîæóòü çàé-

ìàòèñÿ ïëÿæíèì âîëåéáîëîì íà ïðîôåñ³é-
íîìó ìàéäàí÷èêó, ïðè÷îìó áåçïëàòíî. Çà
ì³ñÿöü ³ç âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ þíàöüêèõ
ñïîðòèâíèõ øê³ë ñôîðìóþòü ãðóïè ïëÿæ-
íèõ âîëåéáîë³ñò³â. Òàêèì ÷èíîì ì³ñüêà
âëàäà ìàº íàì³ð íàñèòèòè ë³òí³é â³äïî÷è-
íîê ìàëèõ êèÿí òà äîëó÷àòè ä³òëàõ³â äî
ñïîðòó.

“Ãîëîâíå íàøå çàâäàííÿ — ñîö³àëüí³
ïðîãðàìè, â ÿê³ íàñ âêëþ÷åíî íà ð³âí³
äåðæàâè. Ôåäåðàö³ÿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëó
àêòèâíî ñï³âïðàöþº ç³ ñòðóêòóðàìè, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü çà ðîçâèòîê ñïîðòó ñåðåä ìî-
ëîä³. Òàêîæ ìè íåâäîâç³ â³äêðèºìî øêî-
ëó ç ïëÿæíîãî âîëåéáîëó äëÿ ä³òåé ç îñî-
áëèâèìè ïîòðåáàìè”,— ñâîºþ ÷åðãîþ ï³ä-
ñóìóâàâ Ìèêîëà Òèùåíêî
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Місь а влада об`єднала з силля з Федерацією пляжно о волейбол для розвит спорт
в столиці

Íàòàë³ÿ ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У вихідні в Києві через спе очі ється пожежонебезпечна сит ація.
Про це "Хрещати " повідомили в Гідрометцентрі. Столичні сл жби
от ються запобі ти масовим за орянням. Киян за ли ають б ти
особливо обережними з во нем на пі ні ах. Протя ом останньо о мі-
сяця рят вальни ам довелося майже 40 разів асити пар ові пожежі.
На щастя, обійшлося без людсь их жертв. Для найліпшо о онтролю
територію міста патр люватим ть на елі оптері.



11 55 �� 55 11

Áåç 
ñîâêà 
³ â³íèêà
Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ íàéáðóäí³ø³
áóäèíêè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За даними місь о о сall-центр ,
нарі ань на прибирання б дин ів
ом нальної власності протя ом
двох останніх місяців надійшло
від иян понад тисяч . Переваж-
но меш анці ба атоповерхіво
с аржаться на нея існе приби-
рання сходових літо і під'їздів
або ж на те, що цієї посл и
вза алі не надають. З десяти
районів столиці лідир ють Соло-
м'янсь ий, Святошинсь ий та
Шевчен івсь ий.

Ç 1000 ñêàðã ó ñòîëèö³ íà Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí ïðèïàäàº 165. Á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ ñòîñóþòüñÿ íåÿê³ñíîãî ïðèáèðàííÿ
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ çàðåºñòðîâàíî 154 íàð³êàí-
íÿ íà àäðåñó êîìóíàëüíèê³â, ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó — 131.

“Íå ðàç ïðîñèëè ïðèáèðàòè ñõîäîâó êë³ò-
êó æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 15 íà âóëèö³ ×èñ-
òÿê³âñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³,—
ñêàðæèòüñÿ Ñåðã³é Âîéöåõ³âñüêèé.— ÆÅÊ
íàäàº íåïðàâäèâ³ â³äïîâ³ä³, íà ñõîäàõ íå
ïðèáèðàþòü. Ïðîñèìî ñêëèêàòè êîì³ñ³þ
äëÿ îö³íêè ñàí³òàðíîãî ñòàíó ï³ä’¿çäó”.

Ïðî òå, ùî òðèâàëèé ÷àñ ïðèáèðàëüíè-
êà â ï³ä’¿çä³ í³õòî íå áà÷èâ, ïîâ³äîìëÿº ç
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Ëþäìèëà Ðóäåí-
êî ç áóäèíêó ¹ 58 íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÊÏ “Äåãòÿð³âñüêå” íà ñêàð-
ãè ìåøêàíö³â íå ðåàãóº, òèì ÷àñîì ó òðå-
òüîìó ï³ä’¿çä³ ñìîð³ä, àíòèñàí³òàð³ÿ. Ìåø-
êàíêà áóäèíêó ¹ 76 íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ñå-
âàñòîïîëÿ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ³íâàë³ä
äðóãî¿ ãðóïè Ñâ³òëàíà Õîìÿ÷óê òàêîæ
çâåðòàºòüñÿ ç ïðîõàííÿì íàäàâàòè ïîñëó-
ãó (ÊÏ “Ãðóøåâñüêå”). Çàãàëîì òàêèõ çà-
ÿâ çà äâà ì³ñÿö³ äî ñëóæáè 15-51 íàä³éø-
ëî ìàéæå 750. Ç íèõ ó 134 êèÿíè ïîâ³äîì-
ëÿþòü ïðî òå, ùî â áóäèíêàõ íå ðîáëÿòü
âîëîãîãî ïðèáèðàííÿ.

ª áàãàòî ñêàðã íà íåíàëåæíå óòðèìàí-
íÿ ï³äâàë³â, òåõí³÷íèõ ïîâåðõ³â òà ãîðèù.
Çà òîé æå ïåð³îä ¿õ íàë³÷óºòüñÿ 86. Ìèò-
òÿ â³êîí, â³òðèí, â³òðàæ³â, äçåðêàëüíèõ ïî-
âåðõîíü ³ äâåðåé — óñå öå òàêîæ íåïîêî-
¿òü ìåøêàíö³â, à òàêîæ äîòðèìàííÿ îðåí-
äàðåì ñàí³òàðíîãî ñòàíó â ïðèì³ùåíí³. Òà-
êèõ çàðåºñòðîâàíî 21 òà 23 â³äïîâ³äíî.

Çíà÷íà ÷àñòèíà ñêàðã ñòîñóºòüñÿ Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó — 120, Äåñíÿíñüêîãî —
103, ñò³ëüêè æ — Îáîëîíñüêîãî. Ìàð³ÿ
Êàïëóíîâà, ìåøêàíêà Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ç áóäèíêó ¹ 39 íà âóëèö³ Ðàé-
äóæí³é, ïîâ³äîìëÿº, ùî íà øîñòîìó ïî-
âåðñ³ ñï³ëüíîãî êîðèäîðó áóä³âåëüíå ñì³ò-
òÿ çàâàæàº ìåøêàíöÿì çàõîäèòè äî âëàñ-
íî¿ êâàðòèðè. Íà çâåðíåííÿ êèÿíêè äî
ÆÐÅÎ ¹ 408 â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàëà. Ñâ³ò-
ëàíà Ñ³ðà ç Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ñêàð-
æèòüñÿ íà òå, ùî â ï³ä’¿çä³ ¹ 5 áóäèíêó
¹ 13 ïðîñïåêòó Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà í³õòî
íå ïðèáèðàâ óæå ï³âðîêó. Àëå íà ÷èñëåí-
í³ çâåðíåííÿ ÆÅÊ ¹ 503 íå ðåàãóº.

Ëèøå äâà ðàéîíè ì³ñòà — Ïå÷åðñüêèé
òà Ãîëîñ³¿âñüêèé — çà ê³ëüê³ñòþ ñêàðã ñóò-
òºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ — 35 òà 53
â³äïîâ³äíî. Ìîæëèâî, ç ïðîáëåìîþ òàì
ñïðàâëÿþòüñÿ ÿêîñü ïî-ñâîºìó, ³ íàñòàâ
÷àñ çàïîçè÷èòè äîñâ³ä
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Надія ГОНТАРЕНКО,
пенсіонер а
Та , весь час прибира-

ємо, бо ЖЕК не обсл о-
в є нас. Д же бр дно в
нашом під’їзді. Ми вже
навіть з іншими меш ан-
цями під’їзд домовили-
ся наводити чистот по
черзі. Нещодавно написа-
ли відмов від тих посл ,
я их нам ЖЕК не надає.
Може, вони й оплач ють
працю прибиральни ів,
але ніхто в нас навіть не
підмітає.

Дмитро ТАТЧЕНКО,
працівни заповідни а
У б дин , в я ом нині

жив , не прибирав, т т
відносно чисто. А раніше,
в іншом , доводилося. У
нас б ло від ороджено
три вартири, і ми почер-
ово прибирали самі, бо
по ано це робив ЖЕК.
Вза алі про стан приби-
рання в під’їздах столи-
ці с ладно щось с азати,
по-різном б ває. У нашо-
м б дин прибирання
наразі оцінюю на “трій ”.

Надія ЗАДОРОЖНА,
пенсіонер а
Та , прибирала. Не е-

нерально, але сходи під-
мітала, напри лад. М си-
ла, бо неприємно ж хо-
дити в бр дном під’їзді.
ЖЕК нас д же рід о на-
водить лад. Дивлюся вже
десятиліттями на ці об-
шарпані ві на в під’їзді.
Я жив в б дин х дож-
ни ів, п’ятиповерхівці.
Коли т т меш ала Тетяна
Яблонсь а, часто приїжд-
жали різні поважні осо-

би, і навіть К чма її вітав
з я имсь святом. Тоді
нам, звісно, і двері фар-
б вали, і стіни вимивали,
а тепер ніхто про це не
дбає.

Наталія БЕХАВІОР,
ст дент а
Ні оли не сти алася з

та им, щоб ом сь із на-
шо о б дин доводилося
прибирати. Там, де я
меш аю, завжди все чис-
то, тож нам пощастило.
За алом нині, літ , по-

мітила, що трохи чистіше
в иївсь их під’їздах ста-
ло; чи раще прибирають,
чи люди роз’їхалися.

Оле сандр
МАЙБОРОДА,
продавець
Я ні оли не прибирав, і

мож с азати, що в нашо-
м під’їзді більш-менш
чисто. Хоча, звісно, не
все ідеально, але б ває і
ірше. Мої бать и жив ть
Білій Цер ві, й там

справді д же бр дно.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

×è ïðèáèðàëè âè ñâ³é ï³ä’¿çä?

×èñò³ ï³ä’¿çäè ñòàëè 
ðîçê³øøþ
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà íåïðèáðàí³ áóäèíêè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Посл и прибирання під'їздів ба ато вартирних
б дин ах ом нальної власності ЖЕКи в ба атьох
випад ах не надають. Про це свідчать численні
нарі ання меш анців на робот ом нальни ів. За
два місяці до Сл жби допомо и мера иянам їх
надійшло понад тисяч .

Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â áàãàòîïîâåðõ³âîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ îïëà÷óþòü ïîñëóãè, ùî ³ñíóþòü ëèøå íà ïàïåð³. Îäíà ç
íèõ — ïðèáèðàííÿ ï³ä’¿çä³â. Ó ïåðåë³êó íà ïëàò³æö³ âîíà ñòî-
¿òü ÷è íå íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ïðîòå ìàëî õòî ç êèÿí ïðèãàäàº,
êîëè â áóäèíêó ìèëè â³êíà ÷è ñõîäè.

“ß âæå ³ íå ïàì’ÿòàþ, êîëè áà÷èëà çà îñòàíí³ äåê³ëüêà ðîê³â
ïðèáèðàëüíèöþ â ï³ä’¿çäàõ íàøîãî áóäèíêó,— êàæå ìåøêàíêà
áóäèíêó ¹ 27 íà âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é Îëåíà Êóçüì³âíà.— Àëå
æ öå ïîñëóãà, ÿêó ïîâèíåí íàäàòè íàì ÆÅÊ, ìè çà íå¿ ñïëà-
÷óºìî. Òà ùî êàçàòè, ÿêùî, ïîïðè êîäîâèé çàìîê íà âõ³äíèõ
äâåðÿõ, íà ï³äëîç³ çàâæäè ïîâíî ðåêëàìíèõ ëèñò³âîê, ÿê³ âèâà-
ëþþòüñÿ ç ïîøòîâèõ ñêðèíüîê. Õî÷à ³ áåç íèõ ñì³òòÿ é ïèëó
âèñòà÷àº. Îêð³ì íàñ, í³õòî òóò íå ïðèáèðàº”.

Òàêèõ ñêàðã â³ä æèòåë³â Ñîëîì’ÿíêè íàéá³ëüøå ïîð³âíÿíî ç
³íøèìè ðàéîíàìè ñòîëèö³. “Ö³ëèé ð³ê íå ïðèáèðàþòü êîðèäî-
ðè íà âñ³õ äåâ’ÿòè ïîâåðõàõ áóäèíêó ¹ 19 íà âóëèö³ Ñì³ëÿí-
ñüê³é,— çàïåâíÿº Ëþáîâ Ãí³òåöüêà,— àëå æ ïëîùó êîðèäîð³â
âðàõîâàíî â ïëàò³ çà óòðèìàííÿ áóäèíêó. Ïðîñèìî äîïîìîãòè
îðãàí³çóâàòè ïðèáèðàííÿ”.

Ùîá ðîç’ÿñíèòè ñèòóàö³þ, ìè çâåðíóëèñÿ äî ÊÏ “×îêîë³â-
ñüêå”, ùî îáñëóãîâóº öåé áóäèíîê. Îäíàê íà áàãàòîðàçîâ³ äçâ³í-
êè “Õðåùàòèêà” çâó÷àëè íå íàéïåðåêîíëèâ³ø³ â³äïîâ³ä³ ñåêðå-
òàðÿ ³ äèñïåò÷åðà: “Çàòåëåôîíóéòå, íà÷àëüíèê íå ïîâåðíóâñÿ ç
íàðàäè” àáî “Ó íàñ îá³äíÿ ïåðåðâà”.

Òèì ÷àñîì, íà ðóêàõ ó íàñ ùå îäèí ëèñò çàÿâíèö³ — ìåø-
êàíêè áóäèíêó ¹ 15/13 íà âóëèö³ Ìàðøàëà Æóêîâà Àëëè Îã³é.
Æ³íêà ñêàðæèòüñÿ, ùî ñõîäîâî¿ êë³òêè ¿¿ áóäèíêó òàêîæ íå
ïðèáèðàëè òðèâàëèé ÷àñ. “Õðåùàòèê” çàòåëåôîíóâàâ ³ â ÆÅÊ
¹ 301.

“Áåçóìîâíî, ïðèáèðàííÿ ï³ä’¿çä³â òà êîðèäîð³â — öå ïîñëó-
ãà ÆÅÊó, ³ ìè ¿¿ íàäàºìî,— ÷åìíî çàïåâíèëà âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Îêñàíà Ï³÷êà.— Íà 45 áóäèíê³â ó íàñ 11
ïðèáèðàëüíèöü òà 15 äâ³ðíèê³â. Ö³º¿ ê³ëüêîñò³ ïåðñîíàëó çàìà-
ëî äëÿ òàêî¿ ïëîù³. Ñòîñîâíî çãàäàíî¿ àäðåñè, òî ñàìå ñüîãî-
äí³ ìè çàêð³ïèëè çà öèì áóäèíêîì êîíêðåòíó ëþäèíó, ÿêà ðî-
áèòèìå âîëîãå ïðèáèðàííÿ ï³ä’¿çäó òà êîðèäîð³â òðè÷³ íà ì³-
ñÿöü äî òðåòüîãî ïîâåðõó, îäèí ðàç — îñòàíí³õ ø³ñòü ïîâåðõ³â.

Âàðò³ñòü òàêî¿ ïîñëóãè çàêëàäåíî — ÿê 14 êîï³éîê çà 1 êâàä-
ðàòíèé ìåòð ïîòð³áíî¿ ïëîù³”.

Ìîæëèâî, ïðîáëåì ñüîãîäí³ áàãàòî â ÆÅÊ³â. Íà áàëàíñ³ êîæ-
íî¿ ç³ 114 êîìóíàëüíèõ êîíòîð ñòîëèö³ â ñåðåäíüîìó ïî 50-70
áóäèíê³â. Àëå ê³ëüê³ñòü òóò íå âèïðàâäîâóº ÿêîñò³, ³ ñïîæèâà÷
ïîñëóã ìàº ïðàâî ¿õ âèìàãàòè

Незважаючи на ре лярні проплати, ЖЕКи не поспішають прибирати
під`їзди
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Ñó÷àñíèé áàâàðñüêèé ðàðèòåò
BMW óæå íå ðàç äèâóâàëà ñâî¿õ øàíóâàëüíèê³â ìîäåëÿìè “íà âñ³ ÷àñè”
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Автомобіль, я о о немає
анало ів, завжди ви ли-
ає подвійні відч ття. З
одно о бо , раритет —
це, звісно, р то. З іншо-
о — за радається д м а,
а може, він том й ра-
ритетах, що попит не-
має. І в омпанії BMW д -
же ризи вали, створив-
ши моделлю 5 GT не
просто ще одн модифі-
ацію поп лярної ласич-
ної "п'ятір и", а автомо-
біль, що не має анало ів
на вершині середньо о
лас . До слова, разом з
вип с ом 5 GT з'явився
абсолютно новий автомо-
більний се мент. Цей ав-
томобіль — інша інтерпре-
тація хара терних озна
представниць о о седан .
Водночас с часно о, різ-
нобічно о Sports Activity
Vehicle і ласично о Gran
Turismo.

Вели ий і яс равий

Ó äèçàéí³ êóçîâà BMW ï’ÿòî¿
ñåð³¿ Gran Turismo â îäíó ãàðìî-
í³éíó ºäí³ñòü çëèâàþòüñÿ òèïî-
â³ äëÿ BMW ïðîïîðö³¿, ïîðîäèñ-
òèé âèòÿãíóòèé ñèëóåò ³ êóïåïî-
ä³áíà ë³í³ÿ äàõó. Íà ïàðêìàé-
äàí÷èêàõ àâòîìîá³ëü ïðèâàáëþº
ïîãëÿäè. Â³í á³ëüøèé çà á³ëü-
ø³ñòü ìàøèí, åëå´àíòí³øèé òà
áàãàòøèé. ² ïðè öüîìó — BMW.
Ó æîäíî¿ ³íøî¿ ìàðêè àâòî òà-
êîãî äèçàéíó áóòè íå ìîæå.

Êîëè â³ä÷èíÿºø äâåð³, ïîãëÿä
çàäîâîëåíî ëîâèòü ñêëî áåç ðà-
ìîê. À ÿê æå ³íàêøå? Àäæå —
êóïå. Îäíàê öå êóïå äëÿ âåëè-
êî¿ ïîäîðîæ³ ñåðéîçíèõ ëþäåé,
òîæ ³ ðîçì³ðè â íüîãî â³äïîâ³ä-
í³. Äî ñëîâà, äâåð³, ÿê ³ êàïîò,
ç àëþì³í³þ. ² âàæàòü âîíè ëè-
øå ïî 28 êã.

Ùå îäíå ðàäóº ïîãëÿä, êîëè
âìèêàþòüñÿ ôàðè äåííîãî ñâ³ò-
ëà: çíàìåíèò³ áàâàðñüê³ “àíãåëü-
ñüê³ îêóëÿðè” òåïåð óïåðøå äëÿ
BMW âèêîíàíî ó âèãëÿä³ ñâ³ò-
ëîä³îäíèõ ê³ëåöü. Çàäí³ ë³õòàð³
òåæ ç³ ñâ³òëîä³îäàìè, ïðîòå â
íèõ ãîëîâíå — ôîðìà. Âîíè í³-
áè çëèò³ é âèë³ïëåí³ âîãíÿíèì
ïîòîêîì øìàòêè ïîë³ðîâàíèõ
ðóá³íó ³ áóðøòèíó.

À çàäí³ — ï’ÿò³ — äâåð³ ÿçèê
íå ïîâåðòàºòüñÿ íàçèâàòè êðèø-
êîþ áàãàæíèêà. Âîíè ç äâîõ
÷àñòèí: ìåíøî¿ ìåòàëåâî¿ ³ á³ëü-
øî¿, ùî ï³ä³éìàºòüñÿ ðàçîì ³ç
çàäí³ì ñêëîì. Çîâí³ öå ÷èìîñü
íàãàäóº ñêëàäàííÿ æîðñòêîãî
âåðõó êàáð³îëåòà. À êîëè â ñà-
ëîí³ íàòèñêàºø êíîïêó â³äìè-
êàííÿ áàãàæíèêà ³ åëåêòðîìî-
òîð ïðèâîäèòü êîíñòðóêö³þ â
ðóõ, çäàºòüñÿ, í³áè â³ä÷èíÿºòü-
ñÿ âàíòàæíèé â³äñ³ê âåëè÷åçíî-
ãî ë³òàêà — “Àíòåÿ” ÷è “Ìð³¿”.

Зоряне небо
Íàñê³ëüêè âåëèêèé ñàëîí

BMW 5 GT, ìîæíà çðîçóì³òè,
êîëè ðîçâåðíóòèñÿ íà âîä³éñüêî-
ìó êð³ñë³ àáî ñ³ñòè íà çàäíüîìó
ñèä³íí³. Âèãëÿä ç ì³ñöÿ äðàéâå-
ðà äèâóº. Òåìíà âíóòð³øíÿ îá-
áèâêà äàõó ñòâîðþº âðàæåííÿ âå-

÷³ðíüîãî íåáà, íà ãîðèçîíò³ ÿêî-
ãî çàõîäèòü ñîíöå,— çàäíº â³ê-
íî. Çà ðàõóíîê îïòè÷íîãî îáìà-
íó — òåìíîãî (à íå çâè÷íîãî
ñâ³òëîãî) âåðõó — öå ñîíöå çäàº-
òüñÿ äóæå äàëåêèì. Òàêèì, ùî
ìèìîâîë³ õî÷åòüñÿ ïåðåñ³ñòè íà
çàäí³é ðÿä ³ ïåðåâ³ðèòè, ÷è ä³ñ-
òàòè çâ³äòè äî òîãî â³êíà ðóêîþ.
À êîëè ïåðåñ³äàºø, òî çàáóâàºø,
íàâ³ùî öå çðîáèâ, îñê³ëüêè äè-
âóºøñÿ âæå ç ³íøîãî — ç ïðîñ-
òîðó äëÿ ïàñàæèð³â ççàäó. Ç³
çðîñòîì á³ëüø ÿê 180 ñì ìîæíà
â³ëüíî (õî÷åòüñÿ ï³äêðåñëèòè öå
ñëîâî) ñèä³òè íà çàäíüîìó ñèä³í-
í³, çàêèíóâøè íîãó íà íîãó.
Ïðè÷îìó ùå ³ çðó÷íî ðîçêèíó-
òèñÿ. Âèðîáíèê ñòâåðäæóº, ùî â
ïàñàæèð³â íà çàäíüîìó ñèä³íí³
â³ëüíîãî ì³ñöÿ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
â BMW ñüîìî¿ ñåð³¿, à çàïàñ
ïðîñòîðó íàä ãîëîâîþ — ÿê ó
BMW X5. ² â³í íå êðèâèòü äó-
øåþ. Äî òîãî æ çàäí³ ñèä³ííÿ ùå
ìîæíà îêðåìî ðóõàòè âïåðåä-íà-
çàä, à ñïèíêè ì³íÿþòü íàõèë.

Ïðîñò³ð ñàëîíó ðîçñ³þº
ïîãëÿä. Ëèøå çãîäîì çâåðòàºø
óâàãó íà ñâ³òëó øê³ðó îááèâêè
êð³ñåë, äåðåâ’ÿíó îáðîáêó ïàíå-
ë³ ïðèëàä³â ³ äâåðåé. Ó BMW 5
GT óñå öå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íà-
ëåæíå, ñòâîðþº â ñàëîí³ íàò-
õíåííó ðîçê³øíó àòìîñôåðó ³
çàáåçïå÷óº âèäàòíèé êîìôîðò
ñó÷àñíîãî Gran Turismo.

Вели а подорож

Çà êåðìîì òàêîãî àâòîìîá³ëÿ,
÷åñíî êàæó÷è, íàâ³òü íå çàìèñ-
ëþºøñÿ íàä òèì, ÿêèé ó íüîãî
äâèãóí. ² êîëè ä³çíàºøñÿ, ùî äè-
çåëüíèé, çíîâó äèâóºøñÿ. Ðîáî-
òè øåñòè öèë³íäð³â òðèë³òðîâîãî
ìîòîðà ïîòóæí³ñòþ 245 ê. ñ., ùî
áóâ ó òåñòîâîãî BMW 5 GT, â ñà-
ëîí³ íå ÷óòíî. À êîëè çí³ìàºø
íîãó ç ãàëüì³âíî¿ ïåäàë³, ³ àâòî-
ìîá³ëü ïî÷èíàº ðóõ, â³ä÷óâàºø,
ÿêà ï³ä êàïîòîì ïîòóæí³ñòü. Âå-
ëèêèé ïðåäñòàâíèöüêèé ë³ìóçèí
íåâèìóøåíî, ÿê ñïîðòêóïå, ðîç-
ãàíÿºòüñÿ äî 100 êì/ãîä ìåíøå,

í³æ çà 7 ñåêóíä! À éîãî ìàêñè-
ìàëüíà øâèäê³ñòü — 240 êì/ãîä.
Òîìó äëÿ âèáîðó òåñòîâî¿ òðàñè
àëüòåðíàòèâè íå áóëî — ëèøå
Áîðèñï³ëüñüêà. Äî òîãî æ òóò ëåã-
êî óÿâèòè, ùî êàòàñòðîô³÷íî çà-
ï³çíþºøñÿ íà ë³òàê.

BMW 5 GT ¿äå âïåâíåíî ³ ïî-
òóæíî. Àëå æ öå GT, à îòæå,
øâèäê³ñòü ïðàêòè÷íî íåïîì³ò-
íà. Ïàñàæèðè íà çàäíüîìó ñè-
ä³íí³ çàäîâîëåí³ — ìîðãíóòè íå
âñòèãëè, ÿê äîì÷àëè ç â³òåðöåì.
À âîä³é çäèâîâàíèé: í³áè øâèä-
êî ¿õàâ, à íå â³ä÷óâ.

Ïåâíîþ “ïðîòèîòðóòîþ” êî-
ëèñêîâîìó êîìôîðòó Gran 
Turismo ìîæíà ââàæàòè âîñüìè-
ñòóï³í÷àñòó àâòîìàòè÷íó êîðîá-
êó ïåðåäà÷, ùî äîñ³ ïðîïîíóâà-
ëè ëèøå äëÿ äâàíàäöÿòèöèë³-
íäðîâîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî ñå-
äàíó BMW 760i. Ó BMW 5 GT
âîíà ñåð³éíà. ßêùî ïåðåìêíó-
òèñü ó ðó÷íèé ðåæèì, à íàëàø-
òóâàííÿ ï³äâ³ñêè çðîáèòè ñïîð-

òèâíèìè (ùî â 5 GT òåæ ìîæ-
ëèâî), äðàéâåð ìîæå ïåðåæèòè
ìàéæå òàê³ â³ä÷óòòÿ, ÿê â³ä êå-
ðóâàííÿ ñïîðòèâíèì êóïå êëà-
ñó GT.

Ó òåñòîâîìó àâòî áóëî âñòà-
íîâëåíî ñèñòåìó Adaptive Dri-
ve, ùî ïîºäíóº ôóíêö³¿ åëåê-
òðîííîãî ðåãóëþâàííÿ æîðñòêî-
ñò³ àìîðòèçàòîð³â òà àêòèâíîãî
ïðèäóøåííÿ êðåíó. Äîäàòêîâî
äî ð³âí³â “NORMAL”,
“SPORT” ³ “SPORT+” êíîïêîþ
ñèñòåìè ðåãóëþâàííÿ äèíàì³êè
ðóõó íà öåíòðàëüí³é êîíñîë³
ìîæíà âñòàíîâèòè ðåæèì
“COMFORT”. Êð³ì òîãî, â
“SPORT+”, à òàêîæ ó ðåæèì³
ðåãóëþâàííÿ òÿãè íàëàøòîâóº-
òüñÿ âèùèé ïîð³ã ñïðàöüîâóâàí-
íÿ ñèñòåìè ñòàá³ë³çàö³¿ DSC.

Íà âåëèêèõ øâèäêîñòÿõ àâòî-
ìîá³ëü âïèñóºòüñÿ â ïîâîðîòè
äóæå ñóâåðåííî, ïðè÷îìó íåçà-
ëåæíî â³ä äîðîæíüîãî ïîêðèò-
òÿ — ìîêðîãî ÷è ñëèçüêîãî. Îöå

âæå ÿñêðàâà ¿çäà. Òàêî¿ í³ÿê íå
÷åêàºø â³ä âåëèêîãî ³ âîëüÿæ-
íîãî àâòî.

Ï³ñëÿ âñ³õ íàøèõ ïîäîðîæåé
ùå îäíèì ñþðïðèçîì ñòàëà âè-
òðàòà ïàëüíîãî. Íà 100 êì ó ñå-
ðåäíüîìó — ìåíøå, í³æ 7 ë³ò-
ð³â äèçïàëüíîãî.

Раритет
BMW ï’ÿòî¿ ñåð³¿ Gran Turis-

mo — öå ñòàòóñíèé ³ åëå´àíòíèé
àâòîìîá³ëü äëÿ ëþáèòåë³â êëàñè÷-
íèõ ðå÷åé, ðîçêîø³ é ïðåì³óì-
ÿêîñò³. Òîìó BMW 5 GT —
ñïðàâæí³é ðàðèòåò, íà âóëèöÿõ
ïåðåõîæ³ âèâåðòàþòü øè¿, äèâëÿ-
÷èñü éîìó âñë³ä, ³ ï³äõîäÿòü ïî-
äèâèòèñÿ íà ïàðêìàéäàí÷èêó. À
ðàðèòåòîì àâòîìîá³ëü ñòàâ, áî äà-
ëåêî íå â êîæíîãî âèñòà÷àº ñì³-
ëèâîñò³ ïðîäåìîíñòðóâàòè ³íäèâ³-
äóàëüí³ñòü, íå ïîñîðîìèâøèñÿ
ëþáîâ³ äî ðîçêîø³. Òà é êîøòè
íà öå çíàéäóòüñÿ äàëåêî íå â
êîæíîãî

Автомобіль наданий на тест омпанією “АВТ БАВАРІЯ”
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хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22



Про передачу громадянці Залезінській Наталії Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Михайла Чалого, 33#а 
у Святошинському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 595/3429 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд на вул. Михайла Чалого, 33�а у Святошин�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до
цього рішення, вилучити із зеленої зони та перевести за
функціональним призначенням до території житлової та
громадської забудови.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле�
них насаджень в центральній частині міста", затверджених
рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, в частині виведення території, визначеної міс�
тобудівним обґрунтуванням, зі складу зони лісів та лісо�
парків.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Залезінській Наталії Іванівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого, 33�а 
у Святошинському районі м. Києва.

5. Віднести частину лісових земель площею 0,10 га у
кварталі № 117 виділів 5, 6 Київського лісництва кому�
нального підприємства "Святошинське лісопаркове госпо�
дарство" до земель запасу житлової та громадської забу�
дови з виключенням їх з категорії земель лісового фонду
(лист�згода Київського обласного управління лісового гос�
подарства від 03.03.2007 № 01�04/423).

6. Передати громадянці Залезінській Наталії Іванівні, за
умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Михайла Чалого, 33�а у Святошин�
ському районі м. Києва за рахунок земель запасу житло�
вої та громадської забудови.

7. Громадянці Залезінській Наталії Іванівні:
7.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

7.2. 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.

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

7.4. 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".

7.5. Питання відшкодування збитків лісогосподарсько�
го виробництва здійснити в установленому порядку.

7.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 13.07.2007 № 19�7020 та від
28.08.2007 № 09�8877, Київської міської санепідстанції від
18.07.2007 № 5620 та від 14.09.2007 № 7319, комуналь�
ного підприємства "Святошинське лісопаркове господар�
ство" від 22.02.2007 № 132, Київського комунального
об'єднання "Київзеленбуд" від 22.03.2007 № 148�581, Ки�
ївського обласного управління лісового господарства від
03.03.2007 № 01�04/423, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
04.06.2007 № 05�08/3670, Головного управління охорони
культурної спадщини від 31.05.2007 № 3882.

7.7. Погодити проектно�кошторисну документацію бу�
дівництва житлового будинку, господарських будівель і
споруд з ГУ МНС України в м. Києві.

8. Попередити власника земельної ділянки, що вико�
ристання землі не за цільовим призначенням тягне за со�
бою припинення права власності на неї відповідно до ви�
мог статей 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Випуск №79 (782)
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю "Енергоресурс#Україна"

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з об'єктами соціальної
інфраструктури та торгівлі на вул. Лісній, 1 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1027/1027 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 20, 93,
120, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з об'єктами соціальної інфраструк�
тури та торгівлі на вул. Лісній, 1 у Дарницькому районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, вилучити із зони зелених насаджень
загального користування та перевести за функціональним
призначенням до зони житлової та громадської забудови
в межах, визначених містобудівним обгрунтуванням.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони 
м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�

саджень в центральній частині міста", затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам, земельну ділянку площею
11,23 га на вул. Лісній, 1 у Дарницькому районі м. Києва.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Енергоресурс�Україна" для будівництва, експлуатації та об�
слуговування житлового комплексу з об'єктами соціальної
інфраструктури та торгівлі на вул. Лісній, 1 у Дарницькому
районі м. Києва.

5. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�
тю "Енергоресурс�Україна", за умови виконання пункту 6
цього рішення у короткострокову оренду на 5 років земель�

1. Внести зміни до рішення Київради від 28.08.08 № 85/85
"Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади м. Києва закінченого будівництвом об'єкта — "База
комунального підприємства по утриманню зелених насаджень
Печерського району м. Києва на Залізничному шосе, 61 
у Печерському районі м. Києва", а саме:

1.1. Пункт 2.4 рішення викласти у такій редакції:
"2.4. Після виконання пункту 2.3 цього рішення оформи�

ти в установленому порядку передачу у власність обслуго�
вуючого кооперативу "Зеленбудсервіс�К" майнового ком�
плексу виробничої бази на вулиці Радіальній, 5 у Печер�
ському районі м. Києва, яка належить до комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва, згідно з додатком 4
до цього рішення".

1.2. Доповнити рішення додатком 4, виклавши його у та�
кій редакції:

ну ділянку площею 11,23 га для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування житлового комплексу з об'єктами со�
ціальної інфраструктури та торгівлі на вул. Лісній, 1 у Дар�
ницькому районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування у зв'язку з перехо�
дом права власності на нерухоме майно — піонерський
табір "Родина" (договір купівлі�продажу від 25.10.2006
№ 2947).

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Енергоре�
сурс�Україна":

6.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

6.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища, Київської міської санепідстанції, Державно�
го управління охорони навколишнього природного середо�
вища в м. Києві, Державної служби з питань національної
культурної спадщини, Головного управління земельних ре�
сурсів у м. Києві.

6.3. У місячний термін звернутись 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 користування земельною ділянкою.

6.4. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

6.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

6.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

6.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008
№ 561/561).

6.8. Передати Головному управлінню житлового забез�
печення виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) 7 % загальної площі квартир в цьому
житловому будинку (крім службового житла) на підставі пунк�
ту 38 рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475
"Про бюджет міста Києва на 2008 рік".

6.9. Проектом будівництва житлового будинку передба�
чити місця постійного зберігання автотранспорту (крім від�
критих автостоянок) у кількості, не меншій за одне маши�
номісце на кожні дві квартири в цьому будинку.

6.10. Сплатити до цільового фонду спеціального фон�
ду бюджету міста Києва на розвиток будівництва до мо�
менту здачі в експлуатацію кошти в розмірі 5% витрат з
будівництва, виходячи з опосередкованої вартості спору�
дження житла, установленої Міністерством регіонального
розвитку і Будівництва України для міста Києва станом на
день оплати, на підставі пункту 39 рішення Київської місь�
кої ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Ки�
єва на 2008 рік".

7. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

8. 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 посилення контролю у місті Києві за доступом 
до силового електричного устаткування

Рішення Київської міської ради № 457/1513 від 21травня 2009 року

Відповідно до статті ЗО Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 22 За$
кону України "Про столицю України — місто$герой Київ", статті 10 Закону України "Про електроенергети$
ку" та з метою покращення безпеки громадян Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Посилити контроль за доступом до силового електрич�
ного устаткування у місті Києві.

2. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з балансоутримувачами жит�
лового фонду комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва та з балансоутримувачами житлового фон�
ду інших форм власності за їх згодою у термін до 01.03.09
розробити та подати до Головного управління палива, енер�
гетики та енергозбереження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) гра�
фік по проведенню перевірок об'єктів силового електрич�
ного устаткування щодо унеможливлення доступу до них
сторонніх осіб.

3. Просити Державну інспекцію з енергетичного нагляду
за режимами споживання електричної і теплової енергії у 
м. Києві спільно з АЕК "Київенерго" у термін до 01.06.09 про�
вести перевірку об'єктів силового електричного устаткуван�
ня, зазначеного у пункті 2 цього рішення.

4. Головному управлінню палива, енергетики та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) вести оперативний

контроль за виконанням графіка проведення перевірок
об'єктів силового електричного устаткування.

5. Підприємствам та організаціям, що належать до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва, на ба�
лансі яких знаходяться об'єкти силового електричного устат�
кування, у термін до 01.09.09 вжити необхідних заходів що�
до унеможливлення доступу до них сторонніх осіб та усуну�
ти зауваження, виявлені за результатами перевірки, прове�
деної згідно з пунктом 3 цього рішення.

6. Рекомендувати підприємствам та організаціям інших
форм власності, на балансі яких знаходяться об'єкти сило�
вого електричного устаткування, у термін до 01.09.09 вжи�
ти необхідних заходів щодо унеможливлення доступу до них
сторонніх осіб та усунути зауваження, виявлені за резуль�
татами перевірки, проведеної згідно з пунктом 3 цього рі�
шення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради 
від 28.08.08 № 85/85

Рішення Київської міської ради № 465/1521 від 21травня 2009 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої
та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 06.11.2008 № 07/1#290вих#08 на рішення Київської

міської ради від 27.12.2007 № 1553/4386 "Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна
компанія "Щедро" земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального

комплексу у складі житлових будинків, торговельно#
офісних приміщень, об'єктів соціально#побутового

призначення та громадського обслуговування 
на вул. Кіото у Деснянському районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 499/1555 від 21 травня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 06.11.2008 № 07/1$
290вих$08 на рішення Київської міської ради від 27.12.2007 № 1553/4386 "Про передачу товариству з об$
меженою відповідальністю "Будівельна компанія "Щедро" земельної ділянки для будівництва, експлуата$
ції та обслуговування багатофункціонального комплексу у складі житлових будинків, торговельно$офісних
приміщень, об'єктів соціально$побутового призначення та громадського обслуговування на вул. Кіото у Дес$
нянському районі м. Києва", вважає неможливим його задоволення на таких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 27.12.2007 № 1553/4386 затверджено проект відведення та пере$
дано товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Щедро" у довгострокову оренду на
10 років земельну ділянку загальною площею 15,23 га, в тому числі в межах прибережних захисних смуг
1,55 га, для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу у складі жит$
лових будинків, торговельно$офісних приміщень, об'єктів соціально$побутового призначення та громад$
ського обслуговування на вул. Кіото у Деснянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада$
них у власність чи користування.

Опротестовуване рішення Київської міської ради не порушує вимог статей 39, 184 Земельного кодексу
України, статей 17, 19 Закону України "Про основи містобудування" та статті 13 Закону України "Про пла$
нування і забудову територій", зокрема щодо відсутності детального плану території та плану земельно$
господарського устрою з огляду на нижченаведене.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом у сфері регулювання земель$
них відносин, зокрема щодо регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний
кодекс України.

Норми Закону України "Про основи містобудування" та Закону України "Про планування і забудову те$
риторій" не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка$
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен$
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа$
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом у сфері регулювання зе$
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у випадку відсутності розробленої та за$
твердженої у встановленому порядку містобудівної документації

Крім того, рішенням Київської міської ради від 27.12.2007 № 1553/4386 внесено зміни до "Програми
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в централь$
ній частині міста", затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, а саме: ви$
ключено вказану територію з переліку озеленених територій загального користування міста Києва.

Враховуючи викладене, Київська міська рада, приймаючи рішення від 27.12.2007 № 1553/4386 "Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Щедро" земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу у складі житлових будин$
ків, торговельно$офісних приміщень, об'єктів соціально$побутового призначення та громадського обслу$
говування на вул. Кіото у Деснянському районі м. Києва", діяла на підставі, в межах повноважень та у спо$
сіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи витяг з протоколу № 7 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань земель$
них відносин, містобудування та архітектури від 03.03.2009, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехід$
них положень Земельного кодексу України, статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська місь$
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 06.11.2008 № 07/1�290вих�08 на рішення Київської місь�
кої ради від 27.12.2007 № 1553/4386 "Про передачу това�
риству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компа�
нія "Щедро" земельної ділянки для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування багатофункціонального комплексу у
складі житлових будинків, торговельно�офісних приміщень,
об’єктів соціально�побутового призначення та громадсько�

го обслуговування на вул. Кіото у Деснянському районі м.
Києва".

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

"Додаток 4 до рішення Київради від 28.08.08 № 85/85

Перелік об'єктів майнового комплексу виробничої бази на вулиці
Радіальній, 5 у Печерському районі, які належать до комунальної
власності територіальної громади м. Києва, закріплені на праві

господарського відання за комунальним підприємством по утриманню
зелених насаджень Печерського району м. Києва та підлягають

передачі у власність обслуговуючого кооперативу "Зеленбудсервіс#К"

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

№ з/п Перелі об'є тів Адреса Площа, в. м

1 Виробничо-лабораторний орп с в л. Радіальна, 5 літ. А 543,6

2 Господарчий орп с в л. Радіальна, 5 літ. Б 542,1

3 Поб тові приміщення в л. Радіальна, 5 літ. В 189,9

4 Контрольно-проп с ний п н т в л. Радіальна, 5 літ. Г 24,6

5 С лад паливно-мастильних матеріалів в л. Радіальна, 5 літ. Д 28,6

6 Оранжерея в л. Радіальна, 5 1490,0

7 Парни и в л. Радіальна, 5 655,0

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 08.12.2008 № 07/1#317вих#08 
на рішення Київської міської ради 

від 14.06.2007 № 820/1481 "Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю "Акватіка XXI" земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування

спортивного комплексу, тенісних кортів, футбольних 
та баскетбольних майданчиків, зони відпочинку 

та дитячих майданчиків на вул. Прирічній 
(біля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі 

м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 500/1556 від 21 травня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 08.12.2008 № 07/1$
317вих$08 на рішення Київської міської ради від 14.06.2007 № 820/1481 "Про передачу товариству з об$
меженою відповідальністю "Акватіка XXI" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову$
вання спортивного комплексу, тенісних кортів, футбольних та баскетбольних майданчиків, зони відпочин$
ку та дитячих майданчиків на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі м. Києва",
вважає неможливим його задоволення в зв'язку з тим, що вказане рішення прийняте в порядку, встанов$
леному законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельних ділянок, який
відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на момент прий$
няття опротестовуваного рішення) погоджено з Головним управлінням містобудування, архітектури та ди$
зайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації), Київською міською санепідстанцією, Державним управлінням охорони навколишнього природ$
ного середовища в м. Києві, Головним управлінням охорони культурної спадщини виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням земельних ресур$
сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та щодо якого Отримано вис$
новок державної експертизи землевпорядної документації.

На підставі рішення Київської міської ради від 14.06.2007 № 820/1481 між Київською міською ра$
дою та товариством з обмеженою відповідальністю "Акватіка XXI" укладено договір оренди земель$
ної ділянки, який зареєстровано у книзі записів державної реєстрації договорів за № 78$6$00466 
від 27.09.2007.

Опротестовуване рішення Київської міської ради не порушує вимог статей 39, 184 Земельного кодексу
України, статей 17, 19 Закону України "Про основи містобудування" та статті 13 Закону України "Про пла$
нування і забудову територій", зокрема щодо відсутності детального плану території та плану земельно$
господарського устрою з огляду на таке.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом у сфері регулювання земель$
них відносин, зокрема щодо регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний
кодекс України.

Норми Закону України "Про основи містобудування" та Закону України "Про планування і забудову те$
риторій" не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка$
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен$
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа$
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом у сфері регулювання зе$
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у разі відсутності розробленої та затвер$
дженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Твердження заступника прокурора міста Києва про те, що в проекті землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі м. Києва відсутня
згода Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації та відсутній висновок Державного коміте$
ту України по водному господарству спростовується нижченаведеним.

Частиною шостою статті 123 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на момент прийняття опро$
тестовуваного рішення) не передбачалось погодження проекту відведення земельної ділянки з районни$
ми адміністраціями та Державним комітетом України по водному господарству. Також відповідно до Ука$
зу Президента України "Про Положення про Державний комітет України по водному господарству" від
14.07.2000 № 898/2000 (в редакції, що діяла на момент прийняття опротестовуваного рішення) до пов$
новажень Державного комітету України по водному господарству не входили повноваження щодо надан$
ня висновків про погодження проектів землеустрою.

Враховуючи викладене, Київська міська рада, приймаючи рішення від 14.06.2007 № 820/1481 "Про пе$
редачу товариству з обмеженою відповідальністю "Акватіка XXI" земельної ділянки для будівництва, екс$
плуатації та обслуговування спортивного комплексу, тенісних кортів, футбольних та баскетбольних май$
данчиків, зони відпочинку та дитячих майданчиків на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) у Оболон$
ському районі м. Києва" діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією
України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного ко$
дексу України, статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 08.12.2008 № 07/1�317вих�08 на рішення Київ�
ської міської ради від 14.06.2007 № 820/1481 "Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю "Аква�
тіка XXI" земельної ділянки для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування спортивного комплексу, тенісних
кортів, футбольних та баскетбольних майданчиків, зони
відпочинку та дитячих майданчиків на вул. Прирічній (бі�

ля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі м. Ки�
єва".

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок для ведення
колективного садівництва у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 510/1566 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садівничих товариств
"Мрія" Харківського району м. Києва, "Підбірний" Дарниць�
кого району м. Києва, "Мрія", "Зоря" Дарницького району
м. Києва у приватну власність земельні ділянки у Дарниць�
кому районі м. Києва для ведення колективного садівниц�
тва, відведені відповідно до рішень виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 30.07.68
№ 1284 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і ус�
тановам під колективні сади", від 28.03.67 № 500/4 "Про
відвод земельних ділянок підприємствам і установам під ко�
лективні сади", від 17.10.67 № 1741 "Про відвод земель�
них ділянок підприємствам і установам міста земельних ді�
лянок під колективні сади", від 20.07.65 № 1248 "Про під�
сумки обміру землі, відведеної установам, підприємствам
та організаціям під колективні сади в селищі Осокорки", від
12.04.66 "Про дальший розвиток колективного садівництва
та виноградарства робітників і службовців в м. Києві" та рі�
шення виконавчого комітету Київської міської Ради народ�
них депутатів від 17.12.79 № 1632 "Про колективне садів�
ництво /виноградарство/ у м. Києві, порушення земельно�
го законодавства та Типового статуту садівницького това�
риства робітників та службовців", згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. 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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

3. Попередити власників земельних ділянок, що право
приватної власності на земельні ділянки може бути припине�
но у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного
кодексу України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:
4.1. Позицію 8 додатка 2 до рішення Київської міської ра�

ди від 03.02.2000 № 6�11/727 "Про приватизацію земельних
ділянок садівничого товариства "Мрія" Харківського району".

4.2. Позицію 11 додатка 1 до рішення Київської міської
ради від 26.06.2003 № 532�3/692 "Про приватизацію зе�
мельних ділянок садівничого товариства "Підбірний" Харків�
ського району".

4.3. Позицію 3 додатка 2 до рішення Київської міської ра�
ди від 18.02.99 № 140�10/241 "Про приватизацію земельних
ділянок садівничого товариства "Луч" Харківського району".

4.4. Позицію 7 додатка 2 до рішення Київської міської ра�
ди від 29.04,99 № 221�3/322 "Про приватизацію земельних
ділянок садівничого товариства "Зоря" Харківського району".

5. 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради



ОВНИ,
зосе-

редьтеся на
д ом ашн і х
с п р а в а х ,
н а в е д і т ь
лад в оселі,
залатайте
дір и в пси-
холо ічній а рі родини, сімейні на-
ради в рай важливі. Нині а тиві-
з ється д х родовод , том від-
сторонюватися від проблем
близь их не можна, бо пере ри-
єте живлення енетично о досві-
д від попередніх по олінь. Ви-
вчайте історичне мин ле сво о
раю, національні традиції, дослі-
дж йте сімейне оріння, бажано
відвідати місце народження, від-
новити зв'язо з дале ими роди-
чами.

ТЕЛЬЦІ,
стос н ах

з родичами ви-
мальов ється
трансформа-
ційна см а,
перейдете на
новий вито
розвит . Підбивайте підс м и,
розставляйте рап и над "і" та
розпочинайте все по-новом з
рах ванням доп щених мін сів.
Рвати зи в пориві емоцій не мож-
на, це спрово є носталь ію, без
опі и родичів ви ніби птах з підби-
тими рилами. Б дьте роз мни а-
ми і неодмінно візьміть на озбро-
єння за важення та побажання
близь их. Це ваш святий обо-
в'язо .

БЛИЗНЯТА,
поставте ін-

тереси сім'ї на
чільне місце,
озирніться на-
зад і проаналі-
з йте, чо о не
додали роди-
ні, бать ам, дітям морально й ма-
теріально та мерщій заповнюйте
проґалини. Інвест йте все, чим
ба аті, в родинний доброб т, ро-
біть важливі по п и, здійснюй-
те операції з нер хомістю, а та-
ож дбайте про д шевний ом-
форт під рідним дахом. Слід по-
осподарсь и підходити до ви-
трат сімейно о бюджет , аби
збере ти довір близь их до вас.

РАКИ
на порозі

о н о в л е н н я .
Більшість ва-
ших потреб і
бажань відхо-
дить мин ле,
звич и теж ар-
динально змінюються, вади зни а-
ють. Мерщій лі відов йте "хвости"
справ, іна ше вони надов о зави-
сн ть баластом і заважатим ть іти
про ресивним шляхом та реалізо-

в вати нові зад ми. Не п с айте ні-
чо о на самоплин, з одж йте
вчин и, дії з партнерами (шлюбни-
ми, діловими). Співпраця, я і сер-
дечна армонія, неможливі без вза-
ємної підтрим и. Лише в надійній
парі відч єте всю повно ровність
б ття.

ЛЕВИ,
ромадсь а

мет шня вам
на ш од , не
встрявайте в
оле тивні роз-
бір и, це зби-
ватиме з пан-
тели . Відійдіть тінь, поб дьте на
самоті. Та відч єте, я правильно
діяти далі, саме вн трішній олос
під аже виважені рішення. Тіль и
при сіть язи а і не афіш йте то о,
що робите, особливо не роз оло-
ш йте онфіденційних джерел при-
б т ів, я і, ймовірно, застр менять
з новою силою. Ба атійте тихо...

ДІВАМ
доведеться
ардинально

змінити напря-
мо діяльності.
Старі цілі себе
вичерпали, а
втім, нічо о
дивно о і драматично о т т немає.
Це за ономірний процес, настав
час полишити відпрацьовані про-
рами і визначити нові орієнтири.
Роз ортати масштабні прое ти по-
и що зарано, нехай визрівають, а
ви радьтеся з досвідченими сорат-
ни ами, др зями, рідними та о-
т йте підґр нтя. Воно має б ти
добротним, іна ше зерна ідей та
з силь не дад ть очі ваних пло-
дів.

ТЕРЕЗИ,
вас період

фатальних пе-
реворотів
житті. Час сві-
домити свою
місію в житті,
по ли ання ,
мет народження на цій землі.
Адже не се рет, що ба ато псевдо-
цінностей нам прищеплює соці м,
політична ідеоло ія чи ре ламні ро-
ли и. Тепер доведеться остаточно
визначитися з персональними цін-
ностями і з чистою совістю р хати-
ся далі, від ин вши з доро и непо-
тріб. Я що доведеться пост пити-
ся ар'єрними амбіціями заради
особисто о щастя, зробіть це! А за-
тяті ар'єристи ризи ють звали-
тись прірв не араздів.

СКОРПІОНИ,
тримайтеся

людей, я і по-
діляють ваші
по ляди, інте-
реси. Запози-
ч йте досвід,
але чіт о до-

трим йтеся власної лінії зад мів, я і
мають пра тичне підґр нтя. Здоро-
вий ґл зд вам не зрадить, оли все
детально прорахов ватимете. Ни-
ні ваші ідеали наб вають нових
барв, відходить неб ття те, що
себе вичерпало і вже неспромож-
не б ти р шієм. А втім, природа по-
рожнечі не терпить, на змін при-
йд ть нові захоплення, творчі по-
добання, ці аві особистості.

СТРІЛЬЦІ,
триває ради-

альнамодерні-
зація життєвих
цілей. І це про-
цес не для сла-
бач ів, потрібні
олосальнапси-
холо ічна міцність, об'є тивна оцін а
бажань і можливостей плюс ділова
хват а.При от йтесябаланс ватинад
прірвою бажань і можливостей, ле -
их переможних стриб ів ор неб -
ває. І пам'ятайте: я що за ваминемає
надійно о матеріально о, морально-
о тил , ризи вати протипо азано.

КОЗОРОГИ,
б дьте ч й-

ними, толе-
рантними, не
тираньте діло-
вих, шлюбних
партнерів, во-
ни д же емо-
ційні й мож ть під вашим тис ом
наламати дров. По лопочіться про
їхній психоло ічний омфорт, дай-
те можливість зробити перепочи-
но , і тоді ращих помічни ів та на-
дійних союзни ів, з я ими можна
йти в о онь і в вод оді й ш ати.
Втім, оли вас щось не влаштов є,
обґр нт йте претезії онстр тив-
но, без емоцій, тоді діало вдасть-
ся, точ и доти знайд ться.

ВОДОЛІЇ,
я що допі а-

ють боляч и,
слід пройти ме-
дичне обсте-
ження, знайти
час для лі -
вальних та про-
філа тичних процед р. На роботі до-
трим йтеся правила: тихіше їдеш —
далі б деш. Менше емоцій в ладай-
те в тр довий процес (до чо о про-
во ватим ть працедавці), вчіться
абстра ватися, не всот йте, я б-
а оле тивні перипетії, працюйте з
мінімальним орінням. Творчий ент -
зіазм не з асне, зате на фізичном
тон сі це позначиться ч дово.

РИБИ,
я що по-

др жні стос н-
и зайшли
безвихідь, ста-
ли ярмом на
шиї, най ра-
щим стим лом
для їхньої реанімації посл жить
спільна т рбота про дітей — вир -
шайте разом відп ст . Спільне
творче заняття, хобі та ож вас
об'єднає та зріднить. Варіантів для
збереження шлюбно о щастя чи-
мало, тож обирайте за сма ами й
можливостями і не артайте долю,
я а вас випробов є на віддано о
взірцево о сім’янина. Напри інці
липня ця " ат вальна" см а (2,5
ро ) заверш ється. Любовним ро-
манти ам с а ати в реч для від-
д шини не варто, бо змарн єте си-
ли, час та роші

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (4—10 ëèïíÿ)
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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:

1. Начальни а Головно о правління охорони здоров’я
Основні обов’яз и:

- от є пропозиції до прое тів е ономічно о розвит м. Києва та прое тів
місцево о бюджет по ал зі “Охорона здоров’я”, подає їх на роз ляд
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) та забезпеч є їх ви онання;

- здійснює ор анізаційне і методичне ерівництво роботою за ладів охорони
здоров’я з питань надання лі вально-профіла тичної допомо и та забезпечення
санітарно-епідемічно о бла опол ччя населення міста;

- вивчає стан здоров’я населення, вживає заходів для запобі ання і зниження
захворюваності та втрати працездатності, а та ож збільшення тривалості життя
людей;

- ор анізов є та здійснює онтроль за обся ом та я істю надання медичної
допомо и піль овим верствам населення.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
- вища медична освіта за валіфі ацією лі ар;
- стаж роботи ал зі охорони здоров’я державній сл жбі на ерівних посадах

не менше 3 ро ів або стаж роботи ал зі охорони здоров’я на ерівних посадах
не менше 4 ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о спеціаліста ал зі
охорони здоров’я 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.
2. Начальни а Головно о правління містоб д вання, архіте т ри та

дизайн місь о о середовища — оловно о архіте тора м. Києва
Основні обов’яз и:

- бере часть реалізації державної політи и сфері містоб д вання та
архіте т ри, подає до Київсь ої місь ої ради та ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) пропозиції з цих питань;

- розробляє Правила заб дови міста Києва та подає їх на затвердження в
становленом за онодавством поряд ;

- надає замовни ам архіте т рно-план вальні завдання, інші вихідні дані на
прое т вання об’є тів архіте т ри для ново о б дівництва, розширення,
ре онстр ції, реставрації, апітально о ремонт , бла о строю територій,
поряд , встановленом Кабінетом Міністрів У раїни, з ідно з Правилами
заб дови міста Києва, от є прое ти дозволів на проведення цих робіт;

- форм є єдин політи щодо естетично о ви ляд об’є тів архіте т ри в системі
існ ючої заб дови.
Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:

- освіта повна вища за валіфі ацією архіте тор;
- стаж роботи ал зі містоб д вання та архіте т ри державній сл жбі на

ерівних посадах не менше 3 ро ів або стаж роботи ал зі містоб д вання та
архіте т ри на ерівних посадах не менше 4 ро ів;

- наявність творчих розробо ;

Особи, я і бажають взяти часть он рсі, подають перелі на ових праць
та прое тів, що розроблялися за частю андидата ал зях архіте т ри та
б дівництва, а та ож власні письмові пропозиції щодо дос оналення діяльності
архіте т рної ал зі та 3 планшети розміром 0,8 х 0,8 м з ілюстрацією робіт.

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.

Головне правління з питань під отов и та проведення
в У раїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро
з ф тбол ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
Провідний спеціаліст

Кваліфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- вільне орист вання ПК.

Конта тний телефон 581-98-56.

До менти на часть он рсі подаються до Головно о правління з питань
під отов и та проведення в У раїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро
з ф тбол ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за адресою:
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 16-22, пов. 12.

У зв'яз із затемненням Сонця (11 липня о 22 од.
34 хв.) тиждень мине під зна ом доленосних подій,
отрі ожно о виявляться в певній сфері. Прий-
мати важливі рішення вже пізно, ви не володієте
повною інформацією, тож віддайтеся плин подій і
з радістю з стрічайте те, що вам написано на ро-
д , бо все, що відб вається — на добро. Ува а! Ов-
ни, Ра и, Терези, Козоро и, ви проходите най-
с ладніші випроб вання, оли емоційна розбеще-
ність може тн ти злий жарт. Моліть Всевишньо о
про розс дливість, пра тицизм і м дрість.
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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 217-10
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НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ îá-

ëàñòÿõ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +22...+26°Ñ, âíî÷³ +17...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +23...+26°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +24...+27°Ñ, âíî÷³ +17...+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+17...+23°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëè-
êèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+28°Ñ,
âíî÷³ +16...+20°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü óøàíóâàííÿ ìó÷åíèêà

Çîñèìè — ïîêðîâèòåëÿ áäæ³ë. Ââàæàëîñÿ, ùî ÿêùî áäæîëè ñèäÿòü íà
ñò³íêàõ âóëèêà — äî âåëèêî¿ ñïåêè, øâèäêî ëåòÿòü äî ñâî¿õ âóëèê³â -
ñêîðî áóòè äîùó. Ïåðåä ïîñóõîþ áäæîëè ñòàþòü çë³øèìè, ÷àñò³øå
æàëÿòü. 

²ìåíèííèêè: Çîñèì, Â'ÿ÷åñëàâ, Iâàí, Óðáàí, Þäà 
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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.

7 2 4 3 1 9 6 8 5

6 5 1 7 8 4 3 2 9

3 9 8 6 2 5 7 1 4

5 6 2 4 7 1 9 3 8

4 1 3 9 6 8 5 7 2

9 8 7 5 3 2 4 6 1

8 7 5 2 4 3 1 9 6

1 4 6 8 9 7 2 5 3

2 3 9 1 5 6 8 4 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 1 ëèïíÿ

Êðàñóíÿ 
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД

У період літніх етнофестивалів ияни полюбляють рас ватися національном вбранні

Андре ТАН,
дизайнер
Най ч а с т і ш е

відвід ю іноте-
атри. Д же люб-
лю ходити на дні
франц зь о о, ні-
мець о о, іспан-
сь о о іно та ін-
ші тематичні по-
ази. А та біль-
ше ніде не б -
ваю, або ж ст дії з ран до ночі.
Та ий ось я в цьом плані зан дний.

Яна КЛОЧКОВА,
спортсмен а

Доволі часто б ваю
різноманітних

льт рних за ла-
дах. Щоправда, о-
ли б ла ва ітною,
останніх іль а мі-
сяців, не та а тив-
но, звісно, відві-
д вала. А та за а-

лом найбільше захоплююсь бале-
том. Нещодавно ходила до Націо-
нальної опери, дивилася “Лебедине
озеро”, “Жизель”, “Л с нчи ”. Ще
часто ходж на прем’єри фільмів до
інотеатрів.

Жанна КАДИРОВА,
х дожниця
Звичайно, май-

же постійно відві-
д ю від риття а-
лерей і нама аюсь
б вати на всіх по-
діях, що стос ють-
ся с часно о мис-
тецтва. Ці авлюся
іно. Часто ходж
до інотеатр
“Жовтень”, а під час інофестивалю
“Молодість” відвід ю всі по ази і-
нотеатрі “Київ”. В а адемічном теат-
рі д же давно не б ла, на жаль. Але
я ісь е спериментальні театральні
речі на фестивалях пере лядаю. У м -
зеї національно о мистецтва нещо-

давно проводили вистав , то мала
можливість все детально вивчити. Та-
ож наш м зей війни д же люблю,
часто про лююсь там. За алом лю-
ди переважно відвід ють льт рні
за лади під час подорожей, а та за-
лопотані справами і майже не зали-
шають час на льт р , на жаль. Хо-
ч побажати частіше відходити від б -
денності й більше відвід вати ль-
т рні за лади.

Ель КРАВЧУК,
співа
Ходж в іно, до

ресторанів. Нара-
зі тіль и та . Опе-
ри не люблю, в те-
атрах теж давно
не б в і не ці ав-
люся особливо.
Тож мож с азати,
що, рім інотеат-
рів, нія их інших
льт рних за ладів не відвід ю. Та

нині часи та і...

ДД УУ ММ КК ИИ   КК ИИ ЯЯ НН

ßê³ êóëüòóðí³ çàêëàäè ñòîëèö³
âè íàé÷àñò³øå â³äâ³äóºòå?

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
“Про що оворять чолові и”
заспіває російсь а “Би-2”

9 липня на літньом майданчи
Arena Concept Plaza вист пить одна з
най ращих російсь их ро - р п “Би-
2”. Концерт при рочений до виход
ново о позачер ово о альбом р пи
“Про що оворять чолові и” (пісні та
м зи а до однойменно о інофільм
“Квартет И”). Усі відвід вачі до по-
чат онцерт змож ть пере лян ти
однойменний фільм. На онцерті про-
зв чать пісні з останніх двох альбо-
мів рт , а та ож хіти сієї творчості.

Джаз від Vijay Iyer Trio
6 липня Вели ом залі Національної м зичної а адемії У раїни імені

Петра Чай овсь о о ( онсерваторія) рам ах серії “М зи а справжньо-
о сма ” відб деться онцерт амери ансь о о джазово о оле тив Vi-
jay Iyer Trio. У тріо рають Віджай Айєр (рояль), Стефан Крамп ( онтра-
бас), Мар с Гілмор (барабани). Яс раві представни и с часно о джа-
зово о фортепіанно о тріо представлять останній альбом Historicity, я ий
ба ато зар біжних видань визнали джазовою платів ою ро .

Все раїнсь а вистав а мисливсь их соба
Від 2 до 4 липня Національном ом-
пле сі “Е споцентр У раїни” тривати-
ме ІІІ Все раїнсь а вистав а мислив-
сь их соба , я а відб вається раз на
три ро и. На просторих рин ах свої
най ращі я ості продемонстр ють
майже вісім сотень мисливсь их соба
з різних ре іонів нашої раїни та за-
р біжжя. Оцінюватим ть вміння соба
міжнародні с дді.

День метели а
3 липня Київсь ом зоопар відзна-

чають День метели а. Відвід вачі змо-
ж ть побачити різні види цих омах, зя-
ти часть в е оло ічній ві торині та різ-
номанітних он рсах.
Малень им відвід вачам зоосад про-

пон ють власнор ч с ласти з папер фі-
р и метели ів, а всім охочим — озна-

йомитися з безплатною міні-е спози-
цією іль ох видів живих метели ів від
найменших до найбільших е земплярів.

Фестиваль жіночо о іно
1 липня в інотеатрі “Київ” розпочинається спецпрое т “Кіно: Жіночий

стиль”, артини я о о присвячені жіночим долям. Фільм-від риття — е -
ранізація ниж и Па ло Коельо “Вероні а виріш є померти” режисера
Емілі Ян . Головн роль стрічці зі рала володар а премії “Еммі” Сара
Мішель Геллар. Та ож про рамі: спеціальна добір а орот ометражо
від Future Shorts — “ФЕМІНОло ія” — дванадцять робіт про “псевдо-
слаб ” стать і не тіль и, остюмована мелодрама “Шері” режисера Сті-
вена Фріза з Мішель Пфайфер і при одниць а мелодрама “Кармо”, що
представляє свіжий по ляд на роль жін и в долі чолові ів.

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”
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