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Ïàðê³íã ïî-ºâðîïåéñüêè
Ñòîëè÷í³ àâòîìîá³ë³ñòè ïëàòÿòü íà ð³âí³ ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó

Ö³íà íà ïàðêóâàííÿ â Êèºâ³
ñòàëà ÿáëóêîì ðîçáðàòó ì³æ êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ" ³ Äåðæàâíîþ ³í-
ñïåêö³ºþ êîíòðîëþ çà ö³íàìè.
Îñòàííÿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó çáè-
ðàºòüñÿ îñêàðæèòè ÷èíí³ ó ñòî-
ëèö³ òàðèôè. Áóö³ìòî ï³äïðèºì-
ñòâî ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ òàðèô-
íî¿ ïîë³òèêè âêëþ÷èëî âèòðàòè,

ÿêèõ âîíî íå ìàº, àáî ïîñëóãè,
ÿêèõ ðåàëüíî íå íàäàº. Òðåòüîþ
ñòîðîíîþ êîíôë³êòó âèñòóïèëà
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Êîì³òåò
ïðÿìî¿ ä³¿". ¯¿ ãîëîâà Äìèòðî
Ãíàï çàÿâëÿº, ùî åêîíîì³÷íî îá-
´ðóíòîâàíèì òàðèôîì íà ïàðêó-
âàííÿ ïî âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñòà º
íå á³ëüøå í³æ äâ³ ãðèâí³ çà ãîäè-
íó.

Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³
çàïåâíÿþòü: ãðîø³, çàêëàäåí³ â
òàðèô³, ñïðÿìîâóþòü íà áàãàòî
ö³ëåé. "Ó íàñ çîêðåìà çàçíà÷åíî
óòðèìàííÿ òà ïðèáèðàííÿ ïàðêó-
âàëüíîãî ìàéäàí÷èêà, à öå ðîç-
ì³òêà, çíàêè, óòðèìàííÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïàðêîìàò³â, îñíà-
ùåííÿ ñèñòåìàìè â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ, çàðïëàòà ïðàö³âíèêàì",—

ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð ÊÏ "Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ" Îëåíà Ïîë³ùóê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íèí³øí³ ö³íè áó-
ëî äîñòåìåííî âèâ÷åíî, ðîçðàõî-
âàíî é ïîãîäæåíî ç Óïðàâë³ííÿì
ö³íîâî¿ ïîë³òèêè. Êð³ì òîãî, ïðè-
áóòîê éäå íà ðîçâèòîê òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà. Íàãà-
äàºìî, íåùîäàâíî ó ñòîëèö³ â³ä-
êðèëè ñó÷àñíèé áàãàòîð³âíåâèé
ïàðê³íã íà Ñòîëè÷íîìó øîñå.
Ï'ÿòèïîâåðõîâà áóä³âëÿ çàáåçïå-
÷èëà ì³ñöÿìè äâàäöÿòü äåâ'ÿòü àâ-
ò³âîê. Íàñòóïíîãî ðîêó òàê³ êîì-
ïàêòí³ ïàðê³íãè ïëàíóþòü óñòà-
íîâëþâàòè ³ â ³íøèõ ðàéîíàõ.

Ç 2009 ðîêó îïëàòà ïàðêóâàííÿ
â Êèºâ³ çàëåæèòü â³ä ì³ñöÿ ðîç-
òàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà. Â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, òàê çâàí³é
ïåðø³é çîí³, çà ãîäèíó äîâåäåòü-
ñÿ çàïëàòèòè 10 ãðí. Íà îêîëè-
öÿõ ïîñëóãà îá³éäåòüñÿ óäâ³÷³ äå-

øåâøå. Â ³íøèõ ðàéîíàõ ç àâòî-
ìîá³ë³ñò³â áåðóòü 7 ãðí çà ãîäèíó
ñòîÿíêè.

Äî ñëîâà, â Ìîñêâ³ âàðò³ñòü
ïàðêóâàííÿ çðîñëà ìàéæå â ÷îòè-
ðè ðàçè ùå ï'ÿòü ðîê³â òîìó. Íà-
ðàç³ ñòîÿíêà ìàøèíè íà ìóí³öè-
ïàëüíèõ ïàðêìàéäàí÷èêàõ ðîñ³é-
ñüêî¿ ñòîëèö³ êîøòóº 40 ðóáë³â, ó
ïåðåðàõóíêó öå ïðèáëèçíî 10
ãðèâåíü ïî âñüîìó ì³ñòó. Ïîä³á-
í³ òàðèôè é ó ºâðîïåéñüêèõ ñòî-
ëèöÿõ — 1 ºâðî çà ãîäèíó.

Òèì ÷àñîì êèÿí íèí³øí³ òàðè-
ôè âëàøòîâóþòü. Áàãàòî òèñÿ÷
àâòîìîá³ë³ñò³â ï³äêëþ÷èëèñÿ äî
ïîñëóãè ìîá³ëüíîãî ïàðêóâàííÿ
òà êîðèñòóþòüñÿ ïàðêîìàòàìè.
Âîäíî÷àñ âîä³¿â îáóðþº õàìñòâî
ïàðêóâàëüíèê³â, êîòð³ ïîäåêóäè
âèìàãàþòü äîäàòêîâ³ ãðîø³ çà äî-
ïîìîãó â ïàðêóâàíí³ ÷è íàãëÿä çà
àâò³âêîþ

9
4

Київсь і автомобілісти отові оплач вати пар ов за європейсь ими цінами, я що посл а надається я існо
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Державна інспе ція онтролю за цінами вима ає знизити тарифи на пар вання
столиці. На д м представни ів ромадсь о о об'єднання "Комітет прямої дії", оди-
на стоян и машини на майданчи повинна ошт вати не більше ніж 2 рн замість
нинішніх 10. У КП "Київтранспар сервіс" запевняють, що вартість стоян и автомобі-
лів на майданчи ах б ло чіт о розраховано й по оджено з Управлінням цінової полі-
ти и. Щоб розв'язати проблем , сторони зверн лися до с дів. Тим часом ияни пла-
тити за нинішніми тарифами не проти. Розцін и відповідають платі європейсь их
столицях. Водночас автомобілісти с аржаться на хамство пар вальни ів.
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Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü çàïóñòèòè
ð³÷êîâå òàêñ³

Ð³÷êîâå òàêñ³ ïî÷íå êóðñóâàòè ïî Äí³ï-
ðó âæå íàïðèê³íö³ ëèïíÿ. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ “Ïëåñî” Ìè-
õàéëî ×îáàíó. “Ìè çàê³í÷óºìî ïåðåãîâî-
ðè ç ³íâåñòîðàìè, çà ê³ëüêà òèæí³â ïðîåêò
ìàº ñòàðòóâàòè”, — ñêàçàâ ïîñàäîâåöü. Ïå-
ðåâîçèòèìóòü ëþäåé íåâåëèê³ êàòåðè íà
ï’ÿòü îñ³á ³ç ñèìâîë³÷íèìè “øàøå÷êàìè”.
Çàìîâèòè éîãî ìîæíà áóäå, ÿê ³ çâè÷àéíå
òàêñ³, ïî òåëåôîíó, ïðè÷îìó, â áóäü-ÿêèé
÷àñ äîáè. Íà âèêëèê òàêñ³ äî¿æäæàòèìå
ùîíàéá³ëüøå çà ï³âãîäèíè, àäæå íà âîä³
ïðîáîê íåìàº”, — êàæóòü ³íâåñòîðè ïðî-
åêòó. Íèí³ êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü ñîöîïèòó-
âàííÿ ãîðîäÿí, äå ë³ïøå, íà ¿õíþ äóìêó,
îáëàøòóâàòè ïðè÷àëè. Ñïî÷àòêó âèêîðèñ-
òîâóâàòèìóòü ò³, ùî º, çîêðåìà “Îáîëîíü”,
“Áåðåçíÿêè”, “Íàâîäíèöüêèé ïàðê”, “Ïî-
øòîâà ïëîùà”, à òàêîæ ó Ã³äðîïàðêó ³ íà
Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³. Íà â³äì³íó â³ä çâè-
÷àéíîãî òàêñ³ ê³ëîìåòðàæó íå âðàõîâóâà-
òèìóòü — ïî¿çäêà êîøòóâàòèìå ïðèáëèçíî
100 ãðèâåíü

Ìóçå¿ ìîæóòü çàëèøèòèñü 
áåç îõîðîíè

ßê çàÿâèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè Ñâ³òëàíà Çîð³íà, ì³ñòî çà-
áîðãóâàëî çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó
Äåðæàâí³é ñëóæá³ îõîðîíè ìàéæå 2,3 ìëí
ãðí çà ïîñëóãè îõîðîíè ìóçå¿â. “Òîð³ê, êî-
ëè áîðã ì³ñòà ñòàíîâèâ ï’ÿòü ì³ëüéîí³â,
Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè â³äêëèêàëî ñâî-
¿õ ïðàö³âíèê³â ç äåÿêèõ ìóçå¿â, òîæ ìóçåé-
íèêè, àáè âáåðåãòè ö³íí³ åêñïîíàòè, ñàì³
íî÷óâàëè ó ïðèì³ùåííÿõ, — ðîçïîâ³ëà ïà-
í³ Çîð³íà. — ² íàì óæå íàòÿêíóëè, ùî öå
ìîæå ñòàòèñÿ é öüîãî ðîêó”. Ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ïîîá³öÿâ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó íàéáëèæ÷èì
÷àñîì

Ëàâðà ïðîñèòü 
ïåðåéìåíóâàòè 
âóëèöþ Ìàçåïè

Äåïóòàò Êè¿âðàäè òà åêñ-çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ñïðîñòóâàâ
³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî íà÷åáòî äî ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè Êèºâà çâåðíóâñÿ Ïàòð³àðõ Ìîñ-
êîâñüêèé Êèðèëî ç ïðîõàííÿì ïåðåéìåíó-
âàòè âóëèöþ ²âàíà Ìàçåïè. “²íôîðìàö³ÿ,
ùî “ìóñóºòüñÿ” ó ÇÌ², í³áè ÿ îçâó÷èâ â³ä-
ïîâ³äíå çâåðíåííÿ ãîëîâè Ðîñ³éñüêî¿ Ïðà-
âîñëàâíî¿ Öåðêâè Ïàðò³àðõà Ìîñêîâñüêî-
ãî íà çàñ³äàíí³ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè, íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³”, — çàçíà÷èâ
ïàí Æóðàâñüêèé. Â³í ïîÿñíèâ, ùî ç ³í³ö³-
àòèâîþ ïåðåéìåíóâàííÿ âèñòóïèâ íàì³ñ-
íèê Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, â³í æå äåïó-
òàò Êè¿âðàäè, Ïåòðî Ëåá³äü. Ïîâåðíóòè âó-
ëèö³ ¿¿ ³ñòîðè÷íó íàçâó Ëàâðñüêà âóñòàìè
ñâÿòîòöÿ áóö³ìòî ïðîñÿòü ³ ÷èñëåíí³ â³ðÿ-
íè. Íàçâàòè âóëèöþ Ëàâðñüêîþ äóõîâåí-
ñòâî ïðîñèëî ùå 2007 ðîêó, êîëè êîëè âî-
íà ñòàëà íîñèòè ³ì’ÿ ²âàíà Ìàçåïè. Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè íå ìàþòü ìîðàëüíîãî ïðàâà çàëèøè-
òè áåç óâàãè öå çâåðíåííÿ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ñâÿòîøèí 
ãàñèòü áîðãè

Â ïîíåä³ëîê ó Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ â³äáó-
ëîñÿ ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ñåìåíà Áîðèñåíêà. Ãîëîâíèì ïè-
òàííÿì áóëî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî
çàðïëàò³ ³ ïëàòåæ³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Çà
ñëîâàìè äîïîâ³äà÷³â, ó ðàéîí³ º ïîçèòèâí³
òåíäåíö³¿ ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè. Òàê, â³ä 1
ñ³÷íÿ äî 1 ëèïíÿ öüîãî ðîêó Ñâÿòîøèí, ÿêèé
çàéìàâ ïåðøå ì³ñöå ³ç çàáîðãîâàíîñò³, íèí³
çà ïîêàçíèêàìè çàëèøèâ ïîçàäó òðè ñòîëè÷-
íèõ ðàéîíè. Çà öåé ÷àñ áîðãè ïîãàøåíî íà
37,8 %, ùî ñòàíîâèòü 13,5 ìëí ãðí. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Áîðèñåíêà, ïîêàçíèêè ïîçèòèâ-
í³, àëå âîíè íå äàþòü ïðàâà çìåíøóâàòè òåì-
ïè. Òîìó áóëî âèð³øåíî ñêëàñòè ÷³òê³ ãðà-
ô³êè ïîâåðíåííÿ çàòðèìàíèõ çàðïëàò

Çåìëþ — êèÿíàì
РР ЕЕ ФФ ОО РР ММ ИИ

Äëÿ ÎÑÁÁ ñïðîñòÿòü ïðîöåäóðó çàêð³ïëåííÿ ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Об'єднання співвласни-
ів ба ато вартирних
б дин ів стають ефе -
тивними столиці.
Меш анці самі обира-
ють посл и, напрям
ладають до овори, а

потім мож ть впливати
на я ість посл . Пер-
ший заст пни олови
КМДА Оле сандр Попов
заявив, що цьо о ро
підтрим а ОСББ б де
пріоритетною планах
реформи житлово- о-
м нально о осподар-
ства. На сьо одні од-
ним із оловних питань
лишається за ріплення
земельних діляно за
об'єднаннями. Учора
проблем об оворили
на засіданні постійної
омісії Київради
з питань ЖКГ.

Íîâà ïðîãðàìà ðåôîðìóâàí-
íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ñòîëèö³, ÿêó ïëàíó-
þòü çàòâåðäèòè âæå öüîãîð³÷,
ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíè-
ê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.
Ïðî öå ó â³âòîðîê íà çàñ³äàíí³
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ÆÊÃ ïîâ³äîìèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ìàçóð÷àê.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñüîãîäí³
ïîðÿä ç ïåðåâàãàìè îá’ºäíàííÿ
âèíèêàº é ÷èìàëî ïðîáëåì, ³
ì³ñòî ãîòîâå ¿õ ðîçâ’ÿçóâàòè.

“Ðàí³øå íå áóëî ñòðóêòóðè,
ùî êîíòðîëþâàëà á ä³ÿëüí³ñòü
ÎÑÁÁ. À òåïåð ¿õ ïåðåâ³ðÿòèìå
³íñïåêö³ÿ ç ÆÊÃ íà çàïèò ñà-
ìèõ ìåøêàíö³â. ßêùî áóäóòü
ïîðóøåííÿ, ñïðàâè ïåðåäàâà-
òèìóòü äî ïðîêóðàòóðè”, — ïî-
ÿñíèâ ïàí Ìàçóð÷àê. Öå äàñòü
çìîãó óíåìîæëèâèòè íàñàìïå-
ðåä ïîäâ³éíó áóõãàëòåð³þ —
íàéá³ëüøèé “ãð³õ” êåð³âíèê³â
ÎÑÁÁ”.

À ñïðàâæí³ì ³ìïóëüñîì äëÿ
ñòâîðåííÿ íîâèõ îá’ºäíàíü
ñòàíå çàêîíîäàâ÷å âðåãóëþâàí-
íÿ ïèòàííÿ çåìë³, à ñàìå
îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà
ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ. Çà
ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó Þð³ÿ Áîíäàðÿ, íàé-
áëèæ÷èìè ðîêàìè ïîòð³áíî õî-
÷à á 60 % áóäèíê³â ïåðåäàòè ó
âëàñí³ñòü ÎÑÁÁ. Íèí³ öÿ öèô-
ðà ñòàíîâèòü ëèøå 8 %.

×ëåíè ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ï³äòðèìàëè ïðîïîçè-
ö³þ îôîðìëÿòè ïàêåò äîêóìåí-
ò³â íà çåìëþ äëÿ êèÿí êîøòîì
ì³ñòà. Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ áóäå
âèíåñåíî íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Þð³é Áîíäàð íàãàäàâ, ùî ó
2008 ðîö³ áóëî ñòâîðåíî ïðî-
ãðàìó âèä³ëåííÿ “ï³äéîìíèõ”
êîøò³â äëÿ íîâîñòâîðåíèõ
ÎÑÁÁ. Ïëàíóâàëè, ùî îá’ºä-
íàííÿ îòðèìóâàòèìóòü 30
òèñ. ãðí äëÿ îôîðìëåííÿ ïà-
ïåð³â ³ ïîòî÷í³ âèòðàòè. Íà

æàëü, ÷åðåç êðèçó ïðîãðàìà
çàãàëüìóâàëà.

×àñòî ïåðåä ñòâîðåííÿì
ÎÑÁÁ ëþäåé çóïèíÿº âëàñíà
íåîá³çíàí³ñòü ó ïðàâîâèõ ïè-
òàííÿõ. Îòîæ, çà ñëîâàìè
Âîëîäèìèðà Ìàçóð÷àêà, ïî-
òð³áíî ñòâîðèòè êîíñóëüòà-
ö³éíèé öåíòð äëÿ êèÿí, äå ¿ì
íàäàâàòèìóòü þðèäè÷íèé ñó-
ïðîâ³ä. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîâî-
äèòèìå êóðñè ç ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ áóõãàëòåð³â
ÎÑÁÁ, íàâ÷àòèìå íþàíñ³â
ãîñïîäàðþâàííÿ. Íàðàç³ òàê³
ïîñëóãè ïðîïîíóþòü þðèñòè
â ²íòåðíåò³. Çà äâ³ ç ïîëîâè-
íîþ òèñÿ÷³ ãðèâåíü îôîðìè-
òè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
ÎÑÁÁ îá³öÿþòü ïðîòÿãîì
äâîõ ì³ñÿö³â

КК ОО НН КК УУ РР СС

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Підземне "царство" метрополітен , де пасажири
"мчать наче птахи", оспівали майже два десят и
авторів. Їхні пропозиції щодо майб тньо о імн
иївсь о о метро завтра роз ляне е спертне ж рі.
А оловн пісню обер ть 9 липня. Її автор отри-
має цінний подар но . Гімн метро вирішили обра-
ти в рам ах свят вання 50-річчя підприємства.
Тим часом Київраді розцінюють он рс я
марнотратство.

“Âåñåëèé íàñòð³é òà äîáðî äàðóº êè¿âñüêå ìåòðî” — éäåòüñÿ â
îäíîìó ç òåêñò³â, çàïðîïîíîâàíèõ äëÿ ã³ìíó ñòîëè÷íî¿ ï³äçåì-
êè. Íàãàäàºìî, äî ñâîãî 50-ë³òíüîãî þâ³ëåþ ñòîëè÷íèé ìåòðî-
ïîë³òåí îãîëîñèâ êîíêóðñ íà íàéêðàùèé ã³ìí. Â³äá³ð òðèâàâ
óâåñü ÷åðâåíü, à íèí³ íà ñàéò³ ïåðåâ³çíèêà â³äâ³äóâà÷³ ãîëîñóþòü
çà íàéâäàë³øèé âàð³àíò. Çàãàëîì íà êîíêóðñ íàä³éøëî 18 ïðî-
ïîçèö³é, àëå âèìîãàì â³äïîâ³äàëè ëèøå äåñÿòü òåêñò³â. Âîíè é
ïîòðàïèëè äî â³äá³ðêîâîãî òóðó â îí-ëàéí-ãîëîñóâàíí³.

Ç äåñÿòîê òèñÿ÷ ãîëîñ³â óæå º, òîáòî ÷èìàëî êèÿí ïðîñëó-
õàëè âàð³àíòè ³ çðîáèëè âèá³ð. Ñâîº âàãîìå ñëîâî âæå çàâòðà
ñêàæå åêñïåðòíå æóð³. Îêð³ì ÷ëåí³â îðãêîì³òåòó ç ï³äãîòîâ-
êè ñâÿòêóâàíü, äî æóð³ ìàþòü âõîäèòè ³ ìèòö³, êîòð³ çíàþòü-
ñÿ íà âåëè÷íèõ òâîðàõ. Îäíàê ó ïðåñ-ñëóæá³ íå çìîãëè ïîâ³-
äîìèòè, õòî ñàìå âèçíà÷àòèìå âëàñíå õóäîæíþ ö³íí³ñòü òâî-
ðó. Òàê ñàìî ïîêè ùî íåâ³äîìî, ÷è â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò, íà
ÿêîìó îáåðóòü òîé ºäèíèé ³ íåïîâòîðíèé âàð³àíò. Âèñòóïè
ó÷àñíèê³â ìàëè ñòàòè çàâåðøàëüíèì åòàïîì êîíêóðñó. Òèì ÷à-

ñîì íàãîðîäèòè ïåðåìîæöÿ ìåòðîïîë³òåí³âö³ îá³öÿþòü óæå
9 ëèïíÿ.

Ãîëîâí³ âèìîãè: òåêñò ìàº â³äîáðàæàòè ä³ÿëüí³ñòü ìåòðîïî-
ë³òåíó, à ìóçèêà ïîâèííà áóòè óðî÷èñòîþ ³ ï³äíåñåíîþ. “Òè
çàâæäè ç³ ìíîþ, âçèìêó ³ âåñíîþ, ì÷èø ìåíå ÿê ïòàõ ó íîâèé
ïîë³ò”, — îñï³âóº ïåðåâ³çíèêà Ìàð³ÿ Ñèäîð÷åíêî.

“Íà åñêàëàòîð³ âãîðó òà âíèç øâèäêî é íàä³éíî — îñü íàø äå-
â³ç”, — çàõîïëåíèé ìåòðîïîë³òåíîì Îëåêñàíäð Áàðåé. “Ùå õâèëè-
íà, ³ ïîðèíó ó ï³äçåìíå öàðñòâî”, — âäàºòüñÿ äî ìåòàôîðè Ìèêî-
ëà Áóòîâ. Àâòîðè îïèñóþòü íå ëèøå çðó÷í³ñòü ïî¿çäêè, à é êîëåê-
òèâ, çàâäÿêè ÿêîìó òàêèé êîìôîðò ìîæëèâèé. “Óñ³ òðóäîâ³ êîëåê-
òèâè ìåòðî çàâæäè á³ëÿ ñåðöÿ ïëàíåòè, äå ñåðåä âîãí³â åëåêòðè÷-
íèõ ç³ðîê ñîñòàâè íàñ ì÷àòü, ìîâ ðàêåòè! Ñâÿòèé Âîëîäèìèð Ãîñ-
ïîäí³ì Õðåñòîì íà âäà÷ó ¿õ áëàãîñëîâëÿº, à õâèëÿ äí³ïðîâñüêà ï³ä
ìåòðîìîñòîì çäîðîâ’ÿ ³ ùàñòÿ áàæàº!” — íàïèñàâ Ïàâëî ×îðíèé.

Àâòîð íàéêðàùîãî òåñòó îòðèìàº ö³ííèé ïîäàðóíîê â³ä ï³äïðè-
ºìñòâà. Ç íèì òàêîæ ï³äïèøóòü àâòîðñüêèé äîãîâ³ð, àäæå ã³ìí ìàº
ñòàòè âëàñí³ñòþ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. ßê ðîçïîâ³ëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ïåðåâ³çíèêà, ï³ñíþ ìîæíà áóäå ïîñëóõàòè íå ëèøå íà óðî-
÷èñòîñòÿõ, à é çðàíêó ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ìåòðîïîë³òåíó, âìèêàòè-
ìóòü éîãî òàêîæ íà åñêàëàòîðàõ.

Îäíàê íå âñ³ ç íåòåðï³ííÿì î÷³êóþòü çàâåðøåííÿ êîíêóðñó. Ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè é òóðèçìó Îëåêñàíäð Áðè-
ãèíåöü ââàæàº, ùî ã³ìí ï³äçåìö³ íå ïîòð³áíèé. “Öå íå òàê âàæ-
ëèâî ³ íàãàäóº ã³ìíîìàí³þ ðàäÿíñüêî¿ åïîõè. Êîëè êîæåí çàâîä
ìàâ ã³ìí ïðî òå, ùî â³í íàéêðàùèé ³ âèïóñêàº íàéë³ïø³ êîìáàé-
íè”,— ïîÿñíþº äåïóòàò. Íà äóìêó ïàíà Áðèãèíöÿ, â óìîâàõ òèñ-
íÿâè-øòîâõàíèíè â ìåòðîïîë³òåí³ íàâðÿä ÷è êèÿí îêðèëþâàòè-
ìóòü óðî÷èñò³ ï³ñí³. “Êð³ì òîãî, öå ìóí³öèïàëüíå ï³äïðèºìñòâî,
³ íà òàê³ êîíêóðñè âèòðà÷àþòü ãðîø³ ãðîìàäè. ßê ñïðèéìàòè òà-
ê³ âèòðàòè, òèì ïà÷å ó ñâ³òë³ ìîæëèâîãî ïîäîðîæ÷àííÿ ïðî¿ç-
äó?” — ï³äñóìóâàâ äåïóòàò

За ріплення діляно за ОСББ дозволить иянам перетворити свої двори зелені оази
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Êèÿíè îñï³âàëè ï³äçåìêó
Ìåòðîïîë³òåí ïðîâ³â êîíêóðñ íà íàéêðàùèé ã³ìí
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Óñå
“äî ëàìïî÷êè”
Ñòîëè÷í³ ÆÅÊè
â³äìîâëÿþòüñÿ
ðåìîíòóâàòè îñâ³òëåííÿ
â áóäèíêàõ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Освітлення під'їздів — питання

для иян болюче і непросте. Про

це свідчать численні с ар и меш-

анців ба атоповерхіво . За два

останніх місяці до місь о о call-

центр їх надійшло майже 900,

найбільше — зі Святошинсь о о

та Дніпровсь о о районів.

Ëàìïî÷êè, ÿê³ âêðó÷óþòü ñàì³ ìåøêàí-
ö³ áóäèíê³â àáî ïðåäñòàâíèêè ÆÅÊ³â ÷è
ÎÑÁÁ, çà çàÿâîþ òèõ-òàêè êèÿí, äîâãî ï³ä'-
¿çä íå îñâ³òëþþòü — õâèëèí 15. ¯õ àáî õòîñü
âèêðó÷óº äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá, àáî "ç êîð³í-
íÿì" ïñóþòü õóë³ãàíè.

Òàê, êèÿíèí ç âóëèö³ Ìèê³ëüñüêî-Áîòà-
í³÷íî¿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Â³òàë³é Êîð-
áóò íå ðàç çâåðòàâñÿ äî ñëóæáè äîïîìîãè
ìåðà 15-51 ç ïðîõàííÿì òåðì³íîâî âæèòè
çàõîä³â. Äâà ì³ñÿö³ ïîñï³ëü ó ï³ä'¿çä³ éîãî
áóäèíêó òà íà ïîâåðõàõ â³ä ïåðøîãî äî
ï'ÿòîãî òåìðÿâà. Ä³ñòàòèñÿ êâàðòèðè ââå÷å-
ð³ äëÿ ïåíñ³îíåðà ñòàëî ïðîáëåìîþ.

Òåòÿíà ×åðíîáàé, Â³òàë³é Ñàâ÷óê, ÿê³
ïðîæèâàþòü ó òîìó æ ðàéîí³ íà âóëèö³
Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, ïîâ³äîìëÿþòü, ùî
íà ñõîäîâèõ êë³òêàõ ¿õí³õ áóäèíê³â ñâ³òëà
íåìàº òðèâàëèé ÷àñ.

Âîäíî÷àñ çàÿâíèöÿ Íàòàë³ÿ Êàë³í³íà,
ìåøêàíêà âóëèö³ Ïàíê³âñüêî¿, 19 óêîòðå
ñòâåðäæóº, ùî â ¿¿ áóäèíêó íàâïàêè, ñâ³ò-
ëî íå âèìèêàºòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. Ïî-
òð³áíî â³äðåìîíòóâàòè ïðîâîäêó òà âèìè-
êà÷ îñâ³òëåííÿ, îäíàê ÊÏ ÆÅÎ ¹ 105 íå
ðåàãóº íà çàÿâêè. Âî÷åâèäü, êîìóíàëüíè-
êè ê³ëüêà ëàìïî÷îê íå ââàæàþòü åêîíî-
ì³ºþ.

Ìåøêàíêà âóëèö³ Òðîñòÿíåöüêî¿ ç Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó Ãàëèíà Ñ³ëü÷åíêî òåæ çà-
óâàæóº, ùî îñâ³òëåííÿ ó ¿¿ áóäèíêó ¹ 7
ïðè âõîä³ äî ï³ä'¿çäó ïðàöþº ó ðàíêîâ³ òà
äåíí³ ãîäèíè, à ââå÷åð³ òà âíî÷³ âèìèêàº-
òüñÿ, òîæ óñ³ ïîâåðõè ïîòîïàþòü ó òåìðÿ-
â³. Ðåàêö³¿ ïðàö³âíèê³â ÆÅÊ ¹ 201 íå äî-
÷åêàòèñÿ.

Â³ä 3 ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó ïîíî÷³ é ó
áóäèíêó ¹ 18 íà âóëèö³ Óðë³âñüê³é, ïðè-
÷îìó íà âñ³õ ïîâåðõàõ òà íà âõîä³. ÆÅÊ
¹ 221 íå ðåàãóº íà çâåðíåííÿ.

Åëåêòðèêà ÆÁÊ "Çâ'ÿçê³âåöü" ìåøêàíö³
áóäèíêó ¹ 39/48 íà âóëèö³ Ìèëîñëàâñüê³é
íå ðàç ïðîñèëè â³äíîâèòè îñâ³òëåííÿ íà
ñõîäîâèõ êë³òêàõ, îäíàê ïðàö³âíèê êîìó-
íàëüíî¿ ñëóæáè ïðîáëåìó óñóâàòè â³äìî-
âèâñÿ.

Íà âóëèö³ Îçåðí³é, 30/51 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ (ÆÅÊ ¹ 508) íà ï'ÿòîìó ïîâåð-
ñ³ ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â ïðèïàäàº ïèëîì
âèðâàíèé ïëàôîí, ñòèð÷àòü åëåêòðîäðîòè.
Ñêàðãè ùîäî òåìðÿâè â ï³ä'¿çäàõ ïðîäîâ-
æóþòü íàäõîäèòè çà íîìåðîì 15-51 â³ä îáó-
ðåíèõ íåÿê³ñíèì îáñëóãîâóâàííÿì êèÿí.
Íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå çâåðíåíü çàðåºñòðî-
âàíî â³ä ìåøêàíö³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-
íó — 185. Íå íàáàãàòî ìåíøå ç Äí³ïðîâ-
ñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â ì³ñ-
òà — 125 ³ 120 â³äïîâ³äíî. Òðîõè ïîñòóïà-
þòüñÿ ³íø³ ðàéîíè. À íà îñòàííüîìó ì³ñ-
ö³ â "÷îðíîìó ñïèñêó" Ïå÷åðñüêèé ðàéîí —
34 çâåðíåííÿ ç òàêîþ ïðîáëåìîþ.

Ñòîëè÷íà âëàäà ìàº íàì³ð îñâ³òëþâàòè
ï³ä'¿çäè ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â çà äîïîìîãîþ
ïðèñòðî¿â, ÿê³ áóäóòü îäíî÷àñíî é ðåêëàì-
íèìè ùèòàìè, é ³íôîðìàö³éíèìè òàáëî. Ó
2009—2010 ðîêàõ ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâèòè
ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íàä âõîäàìè áóäèí-
ê³â, ÿê³ çìîæóòü îñâ³òëþâàòè 10—20 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿
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Андрій ПУЧИНІН,
чень х дожньої ш о-
ли:

— Однозначно, треба.
Я би ви бачили наш жах-
ливий під'їзд, то зроз -
міли б, нас іль и він цьо-
о потреб є. Насампе-
ред, я б там пола одив
пор чні та пофарб вав
стіни, аби хоч я ось на-
дати йом привабливо-
сті. Не завадив би й а-
пітальний ремонт. Вос-
таннє ремонт т т роби-

ли, певно, 6-7 ро ів то-
м , тож, адаю, вже час
повторити.

Оле сій ГНУСАРКОВ,
водій:

— Не с аж , що наш
під'їзд потреб є я о ось
лобально о ремонт . З
час ремонт , а це б ло
десь ро ів 5 том , в б дин-

більш-менш пристой-
ний ви ляд. Єдине, до чо-
о в мене є претензія— це
вхідні двері, їх вже давно
потрібно б ло пола одити.

Тетяна КУЗНЄЦОВА,
ж рналіст а:

— Та , робити ремонт в
нашом під'їзді точно тре-
ба. Плит а давно вся пооб-
сипалась, фарба відл щи-
лася. Д маю, треба при-
наймні все перефарб вати.
Останнє, що в нас робили
в під'їзді, то це ро ів іль а
том міняли двері, а та ре-
монт доволі давно не б -
ло. Наразі стан не те щоб
ритичний, але ціл ом мож-
на с азати, що ремонт по-
трібний.

Іван ПОТРІБНИЙ,
пенсіонер:

— Ой, ви знаєте, ми са-
мі, меш анці б дин , ро-
бимо ремонт під'їзді.
Самі й фарб ємо, й схо-
дові літ и впоряд ов -
ємо, оли треба. А звер-
татися до ЖЕК з та ими
проханнями — марна
справа. Хіба хто від -
неться? І с іль и дове-
деться че ати? Ось том
завдя и нам самим стан
під'їзд наразі задовіль-
ний.

Людмила РИБАКОВА,
пенсіонер а:

— Ні, не потрібно. У
нас відносно новий б ди-
но , і ще не та ба ато ча-
с мин ло, щоб оновлю-
вати під'їзд. Хоча претен-
зії певні є, бо трохи хал-
т рно зроблено все б ло.
За алом оцінила б стан
під'їзд на "четвір ".

Під от вала
Аліса КОВАЛЕНКО,

"Хрещати "

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ ИИ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ç ðå÷àìè — íà âèõ³ä
Òðåòèíà áóäèíê³â êèÿí â àâàð³éíîìó ñòàí³
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

На д м е спертів, о-
жен третій житловий
б дино Києві підля-
ає знесенню. Аморти-
заційний термін е с-
пл атації "хр щово "
давно за інчився. Ще
через 5—10 ро ів ці б -
дин и стан ть небез-
печними для проживан-
ня, я напри лад, для
меш анців триповерхо-
во о б дин № 5 на
б льварі Перова Дніп-
ровсь ом районі. Капі-
тально о ремонт т т
не пам'ятають. Коли
прориває аналізацію,
люди отові па вати
валізи. Місь а влада
обіцяє розпочати про-
рам відселення, од-
на термінів називати
не поспішає.

Ñòàð³ òðèïîâåðõ³âêè íà
áóëüâàð³ Ïåðîâà áóäóâàëè ùå
ó ø³ñòäåñÿòèõ ðîêàõ äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â Äåñíÿíñüêî¿ âîäîã³í-
íî¿ ñòàíö³¿. Óæå òîä³ ¿õ íàçè-
âàëè áàðàêàìè. Ñüîãîäí³, çà
ñëîâàìè òàìòåøí³õ ìåøêàí-
ö³â, ñïîðóäè íå â³äïîâ³äàþòü
íàâ³òü ö³é íàçâ³.

"ßê ìîæíà æèòè â áóäèíêó,
ÿêîìó òàê áàãàòî ðîê³â? —
ñêàðæèòüñÿ ìåøêàíêà òðèïî-
âåðõ³âêè ¹ 5 Ìàðèíà Ðóñ³í.—
Íàâ³òü ó ÆÅÊó ¹ 408 íå çíà-
þòü, ùî ðîáèòè, êîëè ïðîðè-
âàº êàíàë³çàö³þ àáî ³íø³ êî-
ìóí³êàö³éí³ ñèñòåìè. Í³õòî íå
ìîæå â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ,
êîëè ðîáèòèìóòü êàï³òàëüíèé
ðåìîíò, ÿêîãî â íàøîìó áó-
äèíêó âæå áàãàòî ðîê³â íå
ïðîâîäèëè. Â³äìîâêè, ùî íå-
ìàº êîøò³â, óæå íàáðèäëè.
Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ó äóæå
ïîãàíîìó ñòàí³, ãîñòüîâîãî
ïàðêìàéäàí÷èêà íåìàº, ïðè-

áóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ íå â³äïî-
â³äàº âèìîãàì. Àñôàëüò óæå
äàâíî ïðîâàëèâñÿ á³ëÿ ï³ä’¿ç-
ä³â. À ìè æ ñïëà÷óºìî êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè. Òî ñêàæ³òü, çà
ùî? Íàì îá³öÿëè íîâå æèòëî,
òà ïîêè öå ñòàíåòüñÿ, ïîòð³á-
íî çàáåçïå÷èòè íîðìàëüí³
óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ ó ñòà-
ðîìó".

Çà ñëîâàìè êåð³âíèöòâà 
ÆÅÊó ¹ 408, ï'ÿòü òàêèõ áó-
äèíê³â — ¹¹ 5, 5à, 7, 9, 9à —
ñïðàâä³ äóæå ïðîáëåìí³, àëå é
êîìóíàëüí³ áîðãè çà íèìè òÿã-
íóòüñÿ ïîòóæí³. "Ëèøå ïî
ï'ÿòîìó áóäèíêó ¿õ á³ëüøå ÿê
30 òèñÿ÷,— êîìåíòóº ãîëîâíèé
³íæåíåð åêñïëóàòàö³éíî¿ êîí-
òîðè Ñåðã³é Ðÿá³÷êî.— Âîäíî-
÷àñ òàì ñïðàâä³ íåìàº ï³äâàëó,
êàíàë³çàö³éíà ñèñòåìà ïðîëÿ-
ãàº ó ï³äëîç³ êâàðòèð. ßêùî
ïðîðèâ, ñàì³ ðîçóì³ºòå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ ó ïðèì³ùåíí³".

Ôàõ³âåöü íàãàäóº, ùî º
ì³ñüêà ïðîãðàìà ç ïåðåñåëåí-
íÿ ìåøêàíö³â àâàð³éíèõ áó-
äèíê³â. Îäíàê íàçâàòè òåðì³-
í³â ¿¿ ðåàë³çàö³¿ íå áåðåòüñÿ.

"À êàïðåìîíò ìè ðîáèòèìå-
ìî, ÿêùî êîøòè íàä³éäóòü. Ïî
ïëàíó öüîãî ðîêó ìàëè ðåìîí-
òóâàòè äàõ áóäèíêó ¹ 5",—
êàæå ïàí Ðÿá³÷êî.

"Íà æàëü, íåìîæëèâî îäðà-
çó çàáåçïå÷èòè êâàðòèðàìè
ì³ëüéîí ëþäåé ç àâàð³éíîãî
æèòëîôîíäó,— ïîÿñíþº ïðîá-
ëåìó ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Þð³é Áîíäàð.— Òàê³ ïèòàííÿ
ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè â ³íäèâ³-
äóàëüíîìó ïîðÿäêó. Ïðîãðà-
ìîþ "Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð'ÿ"
ïåðåäáà÷åíî êàïðåìîíò ñòà-
ðèõ áóä³âåëü. Ï³ä ÷àñ êîðèãó-
âàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó ñóìó
êîøò³â óòî÷íþâàòèìóòü, ³
ðàéîíè âæå ñòâîðþþòü â³äïî-
â³äí³ ðåºñòðè".

Íà ðåôîðìóâàííÿ æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
íèí³øíüîãî ðîêó ñòîëèöÿ
ïëàíóº âèòðàòèòè ïîíàä 526
ìëí ãðí. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Ïà-
äàëêà. Çà éîãî ñëîâàìè, ç öèõ

êîøò³â 506 ì³ëüéîí³â ïåðåä-
áà÷åíî ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ òà
19 ì³ëüéîí³â — ó ðàéîííèõ.

Çîêðåìà, íà â³äíîâëåííÿ
àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ âíóò-
ð³øíüîêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â
ïëàíóþòü âèòðàòèòè 70 ìëí
200 òèñ. ãðí, íà êàïðåìîíò
æèòëîâîãî ôîíäó — 114 ìëí
912 òèñ. ãðí.

Ó ðàéîííèõ áþäæåòàõ çà-
òâåðäæåíî ïðèçíà÷åííÿ â ñó-
ì³ 17 ìëí 628 òèñ. ãðí íà âè-
êîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó
æèòëîâîìó ôîíä³ òà ³íøèõ çà-
õîä³â ç ìîäåðí³çàö³¿ æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Ïàí Ïàäàëêà äîäàâ, ùî
ç ìåòîþ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèì-
êè æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ
îðãàí³çàö³é ì³ñòà ç ðàéîííèõ
áþäæåò³â óæå ñïðÿìîâàíî íà
äîòàö³þ æèòëîâîìó ãîñïîäàð-
ñòâó 1 ìëí 671,6 òèñ. ãðí. Öå
äàëî çìîãó ÆÅÊàì âèïëàòèòè
çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì,
çä³éñíèòè ðîçðàõóíêè çà âè-
âåçåííÿ òà óòèë³çàö³þ òâåðäèõ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ³ òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â

×è ïîòð³áíî ðåìîíòóâàòè âàø ï³ä'¿çä?
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Нинішньо о ро на реформ вання житлово- ом нально о осподарства столиця план є витратити
понад 526 мільйонів ривень
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Головний то си оло МОЗ
У раїни пояснив, що насампе-
ред потрібно, аби не отр їти-
ся рибами, та я діяти, оли
це сталося.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è áóëè âæå
öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ âèïàäêè îòðóºííÿ
ãðèáàìè?

— Íà ùàñòÿ, ïîêè ùî çàô³êñîâàíî
ïîîäèíîê³ âèïàäê³ îòðóºííÿ ãðèáàìè
â ä³òåé òà â îäíîãî äîðîñëîãî. Ïðîòå
ñåçîí “òèõîãî ïîëþâàííÿ” ðîçïî÷àâ-
ñÿ ëèøå íåùîäàâíî.

— À êîëè áóëà îñòàííÿ íàäçâè÷àéíà
ñèòóàö³ÿ ìàñîâîãî îòðóºííÿ ãðèáàìè?

— 1996 ðîêó. Òîä³ äî ë³êàðåíü ïî-
òðàïèëî ïîíàä 20 òèñÿ÷ æèòåë³â Óêðà-
¿íè. Çàãàëîì æå â³ä ë³ñîâîãî äåë³êàòå-
ñó ùîðîêó ñòðàæäàþòü â³ä ï³âòîðè äî
òðüîõ òèñÿ÷ óêðà¿íö³â.

— Ó òàêîìó ðàç³ ÿê âè îö³íèòå ÿê³ñòü
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè?

— Äî ÷åñò³ íàøèõ ë³êàð³â ìóøó
ñêàçàòè, ùî ç ðîêàìè ê³ëüê³ñòü òèõ,
êîãî âäàºòüñÿ âðÿòóâàòè ï³ñëÿ òàêèõ
îòðóºíü, çðîñòàº. ßêùî ó â³ñ³ìäåñÿ-
òèõ ðîêàõ äâàäöÿòîãî ñòîð³÷÷ÿ ñìåðò-
í³ñòü ñåðåä äîðîñëèõ ñÿãàëà 50 â³äñîòê³â, à ñåðåä ä³òåé — 80, òî â ìèíóë³ ðîêè ö³ öèô-
ðè çìåíøèëèñÿ â³äïîâ³äíî äî 5 ³ 25 â³äñîòê³â â³äïîâ³äíî. Äî ñëîâà, ï³ä ÷àñ ðîçìîâ ³ç
ìî¿ì êîëåãîþ ç Âåëèêîáðèòàí³¿ ìåí³ ñêëàäíî áóëî ïîÿñíèòè éîìó, ÷îìó â íàñ òàê áà-
ãàòî îòðóºíü ãðèáàìè. Ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ öåé ïðîäóêò ïðîäàþòü ó ñóïåðìàðêåòàõ àáî
íà ðèíêàõ óæå â ïåðåðîáëåíîìó âèãëÿä³ (êîíñåðâîâàí³ ÷è ñóøåí³) ³ íàäõîäèòü â³í ëè-
øå ç³ ñïåö³àëüíèõ ãîñïîäàðñòâ.

— Ïîÿñí³òü, ùî ñë³ä ðîáèòè â ðàç³ ï³äîçðè íà îòðóºííÿ ãðèáàìè, ÿê³ îñíîâí³ ñèìï-
òîìè?

— Ó æîäíîìó ðàç³ íå âäàâàòèñÿ äî ñàìîë³êóâàííÿ, à îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòèñÿ äî
ë³êàðÿ. Ïåðåâàæíî ñèìïòîìè îòðóºííÿ âèÿâëÿþòüñÿ ïðîòÿãîì øåñòè ãîäèí ï³ñëÿ
ñïîæèâàííÿ. Öå íóäîòà, áëþâàííÿ ³ ïðîíîñ. Îòðóºííÿ áë³äîþ ïîãàíêîþ ìàº ëà-
òåíòíèé ïåð³îä â³ä øåñòè ãîäèí äî òðüîõ ä³á, ³ áóâàº, ùî ï³ñëÿ ïîÿâè çãàäàíèõ
ñèìïòîì³â ëþäèí³ ñòàº êðàùå, à ÷åðåç íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó íàñòàº ð³çêå ïî-
ã³ðøåííÿ. Ïðîàíàë³çóâàâøè ñòàòèñòèêó îòðóºíü ñàìå áë³äîþ ïîãàíêîþ, ìè çðîáè-
ëè âèñíîâîê, ùî â 95 â³äñîòêàõ âèïàäê³â îòðóéíèé ãðèá ïîòðàïëÿâ äî êîøèêà òèõ,
õòî çáèðàâ òàê çâàíó çåëåíó ñèðî¿æêó. Ìîëîä³ ôîðìè öèõ ãðèá³â ïðàêòè÷íî íåìîæ-
ëèâî ðîçð³çíèòè. ² íàðîäí³ ìåòîäè, çîêðåìà ñð³áíà ëîæêà ÷è öèáóëèíà, ÿê³ ï³ä ÷àñ
âàð³ííÿ ìàþòü “âèêàçàòè” îòðóéí³ ãðèáè, íå ïðàöþþòü. Ïîìèëêîâîþ º äóìêà, áó-
ö³ìòî ãîð³ëêà äîïîìàãàº ïîëåãøèòè ïåðåá³ã ³íòîêñèêàö³¿. Íàâïàêè, ÷àñòî ñïèðòíå
ï³äñèëþº ³ ïðèøâèäøóº ãðèáíå îòðóºííÿ.

ßêùî ó âàñ º ï³äîçðà, ùî âè ÷è ð³äí³ îòðó¿ëèñÿ ãðèáàìè, íàñàìïåðåä ñë³ä ïðîìè-
òè øëóíîê: âèïèòè ìàêñèìàëüíî ìîæëèâó ê³ëüê³ñòü ï³äñîëåíî¿ âîäè (ñòîëîâà ëîæ-
êà ñîë³ íà ë³òð âîäè), à ï³ñëÿ öüîãî âèêëèêàòè áëþâàííÿ. Àáè î÷èñòèòè êèøê³âíèê,
ìîæíà çðîáèòè êë³çìó. Õî÷ó íàãîëîñèòè: ÿêùî â êîãîñü ³ç ñ³ì’¿ ç’ÿâèëèñÿ ñèìïòî-
ìè îòðóºííÿ ãðèáàìè, à ¿ëè ¿õ óñ³, òî îáñòåæèòèñÿ ïîòð³áíî òàêîæ óñ³ì.

— ×è ìîæíà óáåçïå÷èòèñÿ â³ä òàêèõ ïðèêðèõ ñèòóàö³é?
— ß íå ìîæó çàêëèêàòè êèÿí â³äìîâèòèñÿ â³ä êóï³âë³ ÷è çáèðàííÿ “ë³ñîâîãî ì’ÿñà”,

áî éîãî ñïîæèâàííÿ º ÷àñòèíîþ íàøî¿ ìåíòàëüíîñò³. Ïðîòå ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî îò-
ðó¿òèñÿ ìîæíà íàâ³òü ¿ñò³âíèìè ãðèáàìè. Àäæå ãðèáè — öå ïîòóæí³ ñîðáåíòè ïðè-
ðîäè, ÿê³ âáèðàþòü ç äîâê³ëëÿ ÿê êîðèñí³, òàê ³ øê³äëèâà ðå÷îâèíè. Òîìó þøêà íà-
â³òü ç á³ëèõ ãðèá³â ìîæå ïðèçâåñòè äî ëåòàëüíîãî ê³íöÿ, ÿêùî ¿õ íàçáèðàëè â çîíàõ
òåõíîãåííîãî çàáðóäíåííÿ. À êóïóþ÷è íà ñòèõ³éíîìó ðèíêó ëèñè÷êè ÷è îïåíüêè,
âè ìîæåòå áóòè âïåâíåí³, ùî âîíè âèðîñëè â åêîëîã³÷íî áåçïå÷í³é ì³ñöåâîñò³? Ãðè-
áè — öå âèñîêîêîíöåíòðîâàíèé á³ëêîâèé ïðîäóêò, ÿêèé ëþäñüêèé îðãàí³çì âàæêî
ïåðåòðàâëþº. Òîìó ä³òÿì äî äåñÿòè ðîê³â, ó ÿêèõ ùå ôîðìóºòüñÿ ñèñòåìà òðàâëåí-
íÿ, ÿ á íå ðåêîìåíäóâàâ ¿ñòè íàâ³òü ïåðåâ³ðåí³ øàìï³íüéîíè òà ãëèâè ³ç ñóïåðìàð-
êåò³â. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî ãðèáè íå º âêðàé ïîòð³áíèì êîìïîíåíòîì ó ðàö³îí³ õàð-
÷óâàííÿ. Ìè ÷óäîâî ìîæåìî æèòè ³ áåç íèõ. Ïðèì³ðîì, ìîÿ ðîäèíà öüîãî ïðîäóê-
òó â äèê³é ïðèðîä³ íå çáèðàº ³ íå âæèâàº

Спіл валася Натал а МАРКІВ,
“Хрещати ”

Ñòîëè÷í³ ãðèáí³ ì³ñöÿ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Грибни и заполонили столичні
рин и. І хоча ці лісові прод ти
офіційно до продаж забороне-
но, ияни поспішають затовари-
тися. Здебільшо о на стихійних
базарах п ють лисич и — від
15 рн за літр. Місь і сансл жби
запевняють, що вже почали рей-
ди, аби вбере ти иян від отр -
єнь. Водночас перевірити плені
на рин риби на вміст радіо-
н лідів, я з'яс валося,
неможливо.

Óæå ïîíàä ñ³ì ðîê³â íà êè¿âñüêèõ ðèí-
êàõ îô³ö³éíî çàáîðîíåíî òîðãóâàòè ë³ñî-
âèìè ãðèáàìè. Îäíàê öå çîâñ³ì íå îçíà-
÷àº, ùî ¿õ íå ïðîäàþòü. Íèí³ ó ñòîëèö³ ñå-
çîí äàð³â ë³ñó ÿêðàç ó ðîçïàë³. Ìàéæå íà
âñ³õ áàçàðàõ, à îñîáëèâî á³ëÿ ê³íöåâèõ
ñòàíö³é ìåòðî, óðàíö³ ãðèáíèêè ñòîÿòü ðÿ-
äàìè. Çâ³ñíî, ïðî äîêóìåíòè íà ïðîäàæ
òóò íå éäåòüñÿ. Ïîêóïêà — ëèøå íà ñâ³é
ñòðàõ ³ ðèçèê.

“Íàâ³ùî ÿ áðàòèìó äîçâ³ë, ÿêùî â ìåíå
ëèøå êîøèê ëèñè÷îê, à íàçáèðàëà ÿ ¿õ á³-
ëÿ Áîÿðêè,— ïîÿñíþº ïðîäàâ÷èíÿ ó ï³ä-
çåìíîìó ïåðåõîä³ ìåòðî “Ñâÿòîøèí”.—
Öå õ³áà îïòîâèêè ïî ò³ âñ³ äîêóìåíòè á³-
ãàòèìóòü. À ÿ ñïðîäàëàñÿ ³ ïî¿õàëà”.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, â îïòîâèê³â æîäíîãî ïà-
ïåðó íà ïðîäóêö³þ òåæ íåìàº. Íà áóäü-ÿê³
çàïèòàííÿ æ³íêè ç÷èíþþòü ñâàðêó, ìîâ-
ëÿâ, íå õî÷åòå íå áåð³òü, ³ä³òü ñîá³ é íå ÷³ï-
ëÿéòåñÿ.

Äî ñëîâà, ïðîäàþòü çäåá³ëüøîãî ëèñè÷-
êè. Çà ï³âë³òðîâó áàíêó ïðîñÿòü 6 ãðèâåíü.

Ïîáëèçó Ëóê’ÿí³âñüêîãî ðèíêó òîðãóþòü

äîðîæ÷å. Çà ï³âë³òðà ïîòð³áíî çàïëàòèòè
ùîíàéìåíøå 7 ãðí, à ë³òð “ç ã³ðêîþ” îá³é-
äåòüñÿ ó 15. Ïðîòå é ïðîäàòè òóò ñâ³é òîâàð
çíà÷íî ñêëàäí³øå, áî ì³ë³ö³ÿ ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèòü ðåéäè ³ ïðîãàíÿº “íåëåãàëüíèõ”
áàáóñü ³ç ãîðîäèíîþ, çîêðåìà é ãðèáàìè.

“Çàáîðîíà òîðãóâàòè “ë³ñîâèì õë³áîì” ä³º
â Êèºâ³ ç 2003 ðîêó, — ïîÿñíþº çàâ³äóâà÷
â³ää³ëó õ³ì³êîòîêñèêîëîã³¿ òà ðàä³îëîã³¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè Êàòåðèíà Øâèäåíêî. — Íà áàæàí-
íÿ ïîêóïö³â ìè ïåðåâ³ðÿºìî ãðèáè íà âì³ñò

ðàä³îíóêë³ä³â. Çâåðòàòèñÿ ìîæíà ÿê äî ì³ñü-
êî¿ äåðæëàáîðàòîð³¿, ùî íà âóëèö³ Âîëèí-
ñüê³é, 12, òàê ³ äî âåòåðèíàðíèõ ëàáîðàòî-
ð³é íà 43 îô³ö³éíèõ ðèíêàõ. Àíàë³çè íà
âì³ñò ó ãðèáàõ öåç³þ 137 ³ ñòðîíö³þ 90 ðîá-
ëÿòü áåçïëàòíî”. Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòè-
êà” ïðèäáàâ ï³âë³òðà ãðèá³â ³ âèð³øèâ çðî-
áèòè åêñïåðòèçó íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó ðèíêó.
Ïðîòå öå âèÿâèëîñÿ íåìîæëèâèì. Ôàõ³âö³
ïîÿñíèëè, ùî âèêîíóþòü àíàë³ç ëèøå ïðî-
äóêö³¿, îô³ö³éíî äîçâîëåíî¿ äî ïðîäàæó. À
ãðèáè, íàâ³òü á³ë³, óæå áàãàòî ðîê³â âíåñå-

íî äî ïåðåë³êó óìîâíî ¿ñò³âíèõ ïðîäóêò³â.
Îòîæ âèõîäèòü, ùî, êóïèâøè äàðè ë³ñó, ãðà-
ºìî â ðóëåòêó ³ç âëàñíèì çäîðîâ’ÿì.

Äî ñëîâà, â ²íòåðíåò³ ç’ÿâèëîñÿ ÷èìàëî
îãîëîøåíü ïðî òå, ùî ô³ðìè êóïóþòü îï-
òîì ëèñè÷êè äëÿ ðåàë³çàö³¿ â Í³ìå÷÷èí³.
Ïðîïîíóþòü çà ê³ëîãðàì ó ñåðåäíüîìó 12
ãðí, ñàì³ æ ïðîâîäÿòü ðàä³îëîã³÷íèé êîí-
òðîëü. ² ùî ö³êàâî, ç íàøèõ ãðèáî÷ê³â òàì
ðîáëÿòü íå “çàêðóòêè” íà çèìó, à ë³êè. Ëè-
ñè÷êè ìàþòü àíòèãåëüì³íòí³ âëàñòèâîñò³,
à òàêîæ ³ç íèõ âèðîáëÿþòü ³íñóë³í

Êèÿíè ïî÷àëè 
çàêóïîâóâàòè 
ëèñè÷êè
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Для любителів збирати риби “тихе полювання” іноді за інч ється тра ічно

Áîðèñ ØÅÉÌÀÍ: “Ùîðîêó ÷åðåç ãðèáè äî ë³êàðåíü
ïîòðàïëÿº äî òðüîõ òèñÿ÷ óêðà¿íö³â”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 29.05.2008 № 07/1�108вих�08 на рішення 

Київської міської ради від 01.10.2007 № 430/3264 
“Про зміну цільового призначення земельних ділянок, 

які перебувають у власності та в оренді товариства 
з обмеженою відповідальністю “Явір�плюс” 
на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) 

в Оболонському районі міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 503/1559 від 21травня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 29.05.2008 № 07/1�
108вих�08 на рішення Київської міської ради від 01.10.2007 № 430/3264 “Про зміну цільового призначен�
ня земельних ділянок, які перебувають у власності та в оренді товариства з обмеженою відповідальністю
“Явір�плюс” на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) в Оболонському районі міста Києва” вважає не�
можливим його задоволення на таких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 № 430/3264 “Про зміну цільового призначення земель�
них ділянок, які перебувають у власності та в оренді товариства з обмеженою відповідальністю “Явір�
плюс” на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) в Оболонському районі міста Києва” змінено цільове
призначення земельних ділянок площею 7,1616 га на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) у Обо�
лонському районі м. Києва, які належать на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю “Явір�
плюс” відповідно до рішення Київської міської ради від 26.04.2007 № 483/1144 “Про продаж земельних
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “Явір�плюс” для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування спортивно�досугового комплексу на вул. Прирічній біля затоки Собаче Гирло у Оболонському
районі м. Києва” та право власності на які посвідчено державними актами на право власності на земель�
ні ділянки від 17.07.2007 № 04�8�00072 та № 04�8�00073, та дозволено використання зазначених земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�адміністративного комплексу з вбу�
довано�прибудованими приміщеннями громадсько�торговельного, соціального призначення та паркінга�
ми.

Також опротестовуваним рішенням затверджено проект відведення та передано товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Явір�плюс” у довгострокову оренду на 10 років земельні ділянки загальною пло�
щею 4,8360 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�адміністративного комплексу з
вбудовано�прибудованими приміщеннями громадсько�торговельного, соціального призначення та паркін�
гами на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі м. Києва, в тому числі:

— ділянку № 3 площею 1,9983 га — за рахунок земель, відведених відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 15.07.2004 № 439/1849 “Про передачу земельних ділянок дочірньому підприємству “ЯВІР�
ПЛЮС” товариства з обмеженою відповідальністю “Явір�95” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання спортивно�досугового комплексу на вул. Прирічній, біля затоки Собаче Гирло, у Оболонському райо�
ні м. Києва” та право користування якими посвідчено договором оренди земельних ділянок від 02.11.2006
№ 78�6�00392 та договором про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.08.2007
№ 78�6�00454;

— ділянку № 4 площею 1,0555 га — за рахунок земель, відведених відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 15.07.2004 № 439/1849 “Про передачу земельних ділянок дочірньому підприємству “ЯВІР�
ПЛЮС” товариства з обмеженою відповідальністю “Явір�95” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання спортивно�досугового комплексу на вул. Прирічній, біля затоки Собаче Гирло, у Оболонському райо�
ні м. Києва” та право користування якими посвідчено договором оренди земельних ділянок від 02.11.2006
№ 78�6�00392 та договором про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.08.2007
№ 78�6�00454;

— ділянку № 5 площею 1,7823 га — за рахунок земель, відведених відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 15.07.2004 № 439/1849 “Про передачу земельних ділянок дочірньому підприємству “ЯВІР�
ПЛЮС” товариства з обмеженою відповідальністю “Явір�95” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання спортивно�досугового комплексу на вул. Прирічній, біля затоки Собаче Гирло у Оболонському райо�
ні м. Києва” та право користування якими посвідчено договором оренди земельних ділянок від 02.11.2006
№ 78�6�00392 та договором про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.08.2007
№ 78�6�00454.

Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 № 430/3264 “Про зміну цільового призначення земель�
них ділянок, які перебувають у власності та в оренді товариства з обмеженою відповідальністю “Явір�
плюс” на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) в Оболонському районі міста Києва” прийняте в по�
рядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної
ділянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на
момент прийняття опротестовуваного рішення) погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохо�
ронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та культурної спадщини та щодо яко�
го отримано висновок державної землевпорядної експертизи.

Не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, щодо не�
обхідності застосування пункту 10.2 ДБН 360�92 та пунктів 4.2, 6.1 ДСП № 173�96 при передачі земель�
ної ділянки в користування, оскільки ці правовідносини врегульовані нормами Земельного кодексу Укра�
їни та Законом України “Про оренду землі”.

Також опротестовуване рішення не порушує вимог статей 17, 19 Закону України “Про основи містобу�
дування” та статей 12, 13 Закону України “Про планування і забудову територій”, зокрема щодо відсут�
ності розробленого детального плану території та плану земельно�господарського устрою. Адже норми
Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову територій” 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. При цьому нормами законодавства України не заборонено відведення земельної ділянки
у разі відсутності розробленої та затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Помилковим є висновок заступника прокурора міста Києва про порушення Київською міською радою
Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” та наказу Державного комітету
України по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391 “Про затвердження Методики проведення держав�
ної експертизи землевпорядної документації” з огляду на таке.

Відповідно до статті 31 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” обо�
в’язкова державна експертиза проводиться за клопотаннями (заявами) замовників чи розробників об’єк�
тів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів — також за клопотаннями відповідних орга�
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А згідно з Методикою проведення державної
експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Державного комітету України по земель�
них ресурсах від 03.12.2004 № 391, організація проведення державної експертизи за всіма формами і ви�
дами проводиться безпосередньо експертними підрозділами в складі органів виконавчої влади у сфері
державної експертизи. При проведенні обов’язкової та добровільної державної експертизи замовник по�
дає Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласним, Київсько�
му та Севастопольському міським головним управлінням земельних ресурсів заяву (для фізичних осіб) або
клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи. Якщо проведення державної експертизи від�
несено до компетенції Державного комітету України по земельних ресурсах України, то заява (клопотан�
ня) та об’єкт експертизи з супровідним листом направляються до експертного підрозділу Державного ко�

мітету України по земельних ресурсах України. Тобто повноваження щодо організації та проведення екс�
пертизи проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок належать не Київській міській раді, а
безпосередньо органам виконавчої влади у сфері державної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 01.10.2007 № 430/3264 “Про зміну цільо�
вого призначення земельних ділянок, які перебувають у власності та в оренді товариства з обмеженою
відповідальністю Явір�плюс” на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) в Оболонському районі міста
Києва” діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та зако�
нами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 93, 124, 125 та пунктом 12 перехідних положень Зе�
мельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 29.05.2008 № 07/1�108вих�08 на рішення Київської місь�
кої ради від 01.10.2007 № 430/3264 “Про зміну цільового
призначення земельних ділянок, які перебувають у власно�
сті та в оренді товариства з обмеженою відповідальністю
“Явір�плюс” на вул. Прирічній (біля затоки Собаче гирло) в
Оболонському районі міста Києва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю
Київради про результати розгляду протесту повідомити
заступнику прокурора міста Києва в установленому по�
рядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 507/1563 від 21травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва (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.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.98 № 65 “Про передачу громадянам у приватну влас�
ність земельних ділянок для будівництва та обслуговуван�

ня жилих будинків і господарських будівель” на дев’ятій сто�
рінці у першій позиції:

— у четвертій графі цифри “0,0704” замінити цифрами та
словами:

“44/100 від 0,0708
19/100 від 0,0708
37/100 від 0,0708”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом “част�

кову”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

30.11.2000 № 88�5/1065 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування жит�
лових будинків і господарських будівель” на першій сторін�
ці у шостій позиції:

— у п’ятій графі слова “Приходько Петро Никифорович”
вилучити;

— у шостій графі цифри та букву “65/68�а”замінити циф�
рами “65”;

— сьому графу викласти в такій редакції:” 
1/4 від 0,06
1/4 від 0,06
1/4 від 0,06
1/4 від 0,06”.
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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію громадянам, членам дачного 
кооперативу письменників “Конча�Заспа”, 

земельних ділянок для дачного будівництва 
в селищі Конча�Озерна, 27�а у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 508/1564 від 21травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам дачного кооперативу
письменників “Конча�Заспа”, у приватну власність земель�
ні ділянки для дачного будівництва в селищі Конча�Озерна,
27�а у Голосіївському районі м. Києва, відведені відповідно
до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради де�
путатів трудящих від 06.08.57 № 1257 “Про закріплення зе�
мельної ділянки за спілкою Радянських письменників Укра�
їни під будівництво індивідуальних дач письменників” (згід�
но 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.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
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ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок садівничих 
товариств “Восточне” Харківського району м. Києва 

та “Сонячний” для ведення колективного садівництва 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 511/1567 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
“Восточне” Харківського району м. Києва та “Сонячний”, у
приватну власність земельні ділянки у Дарницькому райо�
ні м. Києва для ведення колективного садівництва, відве�
дені відповідно до рішень виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 925/18
“Про відведення земельних ділянок установам, організа�
ціям та підприємствам м. Києва під організацію колектив�
них садів для інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці,
учасників Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці” та
від 07.07.80 № 933 “Про відведення земельних ділянок ус�
тановам, організаціям та підприємствам м. Києва та під ор�
ганізацію колективних садів для інвалідів та учасників Ве�
ликої Вітчизняної війни і ветеранів праці”, згідно з додат�
ком.

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

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

ди від 17.03.2005 № 163�3/2739 “Про приватизацію земель�
них ділянок у Дарницькому районі м. Києва для ведення са�
дівництва”.

4.2. Позицію 12 додатка до рішення Київської міської ради
від 03.02.2000 № 6�5/727 “Про приватизацію земельних діля�
нок садівничого товариства “Сонячний” Харківського району”.

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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 513/1569 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва (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.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від

17.03.2005 № 192/2767 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд” у шістдесят сьомій пози�
ції:

— у п’ятій графі слова “Іванько Микола Сергійович” за�
мінити словами:

“Іванько Микола Миколайович, Іванько Валентина Іванів�
на”;

— у сьомій графі цифри “1/2” замінити цифрами: 
“1/4,
1/4”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

24.05.2007 № 696�3/1357 “Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва та обслуговування жилих будин�
ків, господарських будівель і споруд” у шостій позиції:

— у п’ятій графі слово “вул.” замінити словом “пров.”.
4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від

24.05.2007 № 696�1/1357 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у десятій позиції:

— у сьомій графі цифри “0,06” замінити цифрами “0,10”.
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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 514/1570 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва (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.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно�кош�
торисної документації вирішувати в порядку, визначеному пра�
вилами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 116�2/217 “Про передачу громадянам у приват�
ну власність земельних ділянок для обслуговування житло�
вих будинків та господарських будівель” на вісімнадцятій
сторінці у дев’ятій позиції знизу:

— у четвертій графі слово “Наталя” замінити словом “На�
талія”;

— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом “част�
кову”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 696�5/1357 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва” у другій позиції:

— у п’ятій графі слова “Микола Якович” замінити слова�
ми “Людмила Петрівна”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
12.10.2000 № 33�3/1010 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва” у сороковій позиції:

— п’яту графу доповнити словами “Єрмоленко Наталія
Олексіївна”;

— сьому графу викласти в такій редакції: 
“62/100 від 0,1,
38/100 від 0,1”;
— восьму графу доповнити словами: “передається у

спільну часткову власність”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 515/1571 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва (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
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
тів, що посвідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
23.12.2003 № 324/1199 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у вісімдесят восьмій позиції:

— у п’ятій графі слова “Бурлак Костянтин Іванович” замі�
нити словами:

“Бурлак Віра Михайлівна, 
Бурлак Юрій Костянтинович”;
— у сьомій графі цифри і слово “55/100 від 0,09” замі�

нити цифрами і словами:
“55/200 від 0,09,
55/200 від 0,09”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 518/1574 від 21 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Святошинському райо�
ні м. Києва (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 звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земель�
них ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню
документів, що посвідчують право власності на земель�
ні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

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

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 17.02.98 № 327 “Про пере�
дачу громадянам у приватну власність земельних діля�
нок для будівництва та обслуговування жилих будинків
і господарських будівель” на шостій сторінці у першій по�
зиції:

— у четвертій графі цифри “0,0877” замінити цифрами та
словами:

“1/2 від 0,0877
1/2 від 0,0877”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом “част�

кову”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Þâ³ëåéíèé ñåçîí ïðîéøîâ íà á³ñ 
Êè¿âñüêà îïåðåòà ç³áðàëà 80 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â 
Íàñòÿ ÑÈÌÓÕÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Цьо о ро столична оперета не
переставала див вати та захоп-
лювати лядачів. У рам ах юві-
лейно о 75- о сезон артисти
представили ба ато прем'єр, що
відб лися з аншла ами. За роз-
вито раїнсь ої льт ри за ла-
д б ло присвоєно стат с націо-
нально о. Театральні рити и пе-
ре онані, що на сьо одні столич-
на оперета не має рівних в У ра-
їні. Днями артисти за рили се-
зон.

"Íàðåøò³ ïîëþáèëà ðàí³øå íåíàâè-
ñíèé ìåí³ òåàòð îïåðåòè. ² äëÿ öüîãî º
ùîíàéìåíøå òðè ïðè÷èíè. Ïî-ïåðøå, â
ìåíå ç'ÿâèëîñÿ áàæàííÿ éîãî â³äâ³äóâà-
òè. Ïî-äðóãå, òåàòð âðàçèâ äîáðèì ñìà-
êîì, çíèêëà âóëüãàðí³ñòü, ÿêî¿ òóò áóëî
çàáàãàòî. Òåïåð íà ñöåí³ ãàðìîí³éí³ âè-
ñòàâè, çàñîáè âèðàçíîñò³ ïîºäíóþòüñÿ ó
ñï³ëüíó ð³÷. Îïåðåòà ñòàëà íàðåøò³ óêðà-
¿íñüêèì òåàòðîì. ß íå äóìàëà í³êîëè, ùî
"Ì³ñòåð ²êñ", "Ìîÿ ÷àð³âíà ëåä³" ìîæóòü
ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ. Êîëè ñêëàäí³ ðå-
÷³ çâó÷àòü ð³äíîþ ìîâîþ, ³ ãëÿäà÷ ¿õ
ñïðèéìàº, öå ò³øèòü ìîþ óêðà¿íñüêó äó-
øó",— êàæå çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè, òåàòðàëüíèé êðèòèê Âàëåíòèíà
Çàáîëîòíà.

² ñïðàâä³, äî þâ³ëåéíîãî ñåçîíó òåàòð
ï³äãîòóâàâñÿ ã³äíî. Ãëÿäà÷³â çàïðîøóâàëè
íà ïåðåãëÿä ÿê ïðåì'ºð, òàê ³ îíîâëåíèõ
êëàñè÷íèõ òâîð³â. Çà îñòàíí³ìè äàíèìè,
ïîñòàíîâêè ç³áðàëè 80 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â.

"Ðàç³â ï'ÿòäåñÿò ÿ äèâèëàñÿ âèñòàâó "Ñî-
ðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê" ó ð³çíèõ òåàòðàõ. ²
öå áóëî îáðàçëèâî äëÿ óêðà¿íñüêîãî õàðàê-
òåðó, òàê íåñì³øíî ñì³ÿëèñÿ ç íàñ, "õîõ-
ë³â". Â îíîâëåí³é ïîñòàíîâö³ Áîãäàíà
Còðóòèíñüêîãî ÿ òàê ò³øèëàñÿ, ùî ìè ñà-
ì³ âì³ºìî ç ñåáå ïîñì³ÿòèñÿ ïî-äîáðîìó,
ùèðî é âåñåëî",— äîäàº ïàí³ Çàáîëîòíà.

Íàãàäàºìî, ùî ñàìå çà öþ ïîñòàíîâêó
òåàòð îòðèìàâ âèñîêó ïðåì³þ. Ç àíøëàãîì
â³äáóëèñÿ ãàñòðîë³ â ×åðí³ãîâ³, ãëÿäà÷àì,
îêð³ì "Ñîðî÷èíñüêîãî ÿðìàðêó", ïîêàçà-
ëè "Ì³ñòåð ²êñ" òà ãàëà-êîíöåðò "Îïåðå-
òà — ëþáîâ ìîÿ".

Ìàëåíüêèì ãëÿäà÷àì öüîãîð³÷ ï³äãîòó-
âàëè ìóçè÷íó êàçêó "Ëàìïà Àëàää³íà" íà
ìóçèêó Ñåðã³ÿ Áåäóñåíêà.

Çíàéøîâ òåàòð ìîæëèâ³ñòü ³ äëÿ äîáðî-
÷èííîñò³. Ìàëîçàáåçïå÷åí³ êèÿíè, ³íâàë³-
äè, ä³òè-ñèðîòè ìàëè çìîãó áåçïëàòíî ïå-
ðåãëÿíóòè âèñòàâè "Êàðíàâàë êàçîê â
Óêðà¿í³", "Öèáóë³íî", "Á³ëîñí³æêà òà ñå-
ìåðî ãíîì³â", "Ëàìïà Àëàää³íà", "Òàêå ºâ-
ðåéñüêå ùàñòÿ", "Ì³ñòåð ²êñ".

"Êîëè ëþäèíà, íåîô³ò, ³äå âïåðøå äî
òåàòðó, ¿é ëåãøå ïî÷èíàòè ñïðèéíÿòòÿ
ñêëàäíî¿ éîãî ôîðìè ç ìóçè÷íîãî òåàòðó,
òîìó ùî òàì ³ ñþæåòè ïðîñò³ø³, êîì³÷í³-
ø³, é ³íòèìí³øà îáñòàíîâêà, ùî äîïîìà-

ãàº óâ³éòè â öþ êóëüòóðó. Ñòðàòåã³ÿ Êè¿â-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàò-
ðó îïåðåòè äóæå ÷³òêà ³ äèíàì³÷íî ðåàë³-
çóºòüñÿ. Â öüîìó ïëàí³ òóò íåìàº êîíêó-
ðåíò³â",— óïåâíåíà äîêòîð ìèñòåöòâîçíàâ-
ñòâà Ãàëèíà Âåñåëîâñüêà.

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ³ñòîð³ºþ çàêëàäó
áóëî âèäàíî þâ³ëåéíèé êàòàëîã "Êè¿â-
ñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè. 75 ðî-
ê³â!" Íà éîãî ñòîð³íêàõ — ö³êàâ³ ôàêòè,
óí³êàëüí³ ôîòî òðóïè çàñíîâíèêà Ïåð-
øîãî óêðà¿íñüêîãî ñòàö³îíàðíîãî òåàòðó

Ñàäîâñüêîãî, ñöåíè ç âèñòàâ ïî÷àòêó ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ, ïîðòðåòè Ìàð³¿ Çàíüêîâåöüêî¿,
Ìèêîëè Ëèñåíêà, ÷èÿ òâîð÷³ñòü ñòàëà íå-
â³ä'ºìíîþ ³ ÿñêðàâîþ ÷àñòèíîþ ³ñòîð³¿
â³ò÷èçíÿíîãî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Øàíóâàëüíèêè îïåðåòè ìàþòü çìîãó
îçíàéîìèòèñü ³ç ñó÷àñíèì ñòàíîì çàêëà-
äó, ðåïåðòóàðîì ³ ç³ðêîâèì ñêëàäîì àð-
òèñò³â.

Íàñòóïíîãî ñåçîíó ñòîëè÷íà îïåðåòà
îá³öÿº íå çìåíøóâàòè ðèòìó òà ç³áðàòè íà
ñâî¿õ âèñòàâàõ 100 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â

Êè¿â ñòàâ âîñüìèì ì³ñòîì, äå
çàïðàöþâàëà ê³íîìàéñòåðíÿ
CinemaHall. ßê çàçíà÷àþòü îð-
ãàí³çàòîðè, ïðîåêò íå ìàº àíà-
ëîã³â çà êîðäîíîì. Éîãî ìåòà —
îá'ºäíàòè ëþäåé, ùî ö³êàâëÿòü-
ñÿ ê³íåìàòîãðàô³÷íèì ìèñòåö-
òâîì, íàëàãîäèòè îáì³í ³íôîð-
ìàö³ºþ, äîñâ³äîì, à òàêîæ ñï³â-
ïðàöþ ó ñôåð³ ê³íî é òåëåáà÷åí-

íÿ ì³æ ïðîôåñ³îíàëàìè òà ïî-
÷àòê³âöÿìè.

Ï³ñëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ëó-
ãàíñüêà, Õàðêîâà, Çàïîð³ææÿ,
Ïîëòàâè, Îäåñè òà Äîíåöüêà îá'-
ºäíóâàòè ê³íîìàí³â óçÿëèñÿ é ó
ñòîëèö³. Íà óðî÷èñòîìó â³äêðèò-
ò³ ê³íîìàéñòåðí³ CinemaHall ó
Áóäèíêó ê³íî ãîñòÿì ïðåäñòàâè-
ëè àóä³îâ³çóàëüíèé ïåðôîìàíñ òà

ìàéñòåð-êëàñ â³ä ë³äåð³â ê³íîá³ç-
íåñó. Ïðèì³ðîì, ïðåäñòàâíèêè
Starmedia ðîçïîâ³ëè ïðî îñîáëè-
âîñò³ ñòâîðåííÿ ñïåöåôåêò³â ó ñó-
÷àñíîìó ê³íåìàòîãðàô³ òà ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè öå íà ïðèêëàä³ êîí-
êðåòíèõ ê³íîñòð³÷îê.

"Êè¿â — äèâîâèæíå ì³ñòî. Òóò
ìàêñèìàëüíå çîñåðåäæåííÿ òâîð-
÷èõ, ö³êàâèõ, òàëàíîâèòèõ ëþäåé.
Íàì óæå çàòåëåôîíóâàëè áàãàòî
ëþäåé, ³ äåõòî íàâ³òü âèÿâèâ áà-
æàííÿ âçÿòè ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿
ïðîåêòó. Ùîäî óêðà¿íñüêî¿ ñòî-
ëèö³ ó íàñ âåëèê³ ïåðñïåêòèâè, â
ïëàí³ ³ ëþäåé, ³ ñïîíñîðñòâà. Ãà-
äàþ, öåíòð ïðîåêòó ïîòðîõó ïå-
ðåì³ùóâàòèìåòüñÿ ñàìå äî Êè-
ºâà",— ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" îð-
ãàí³çàòîð ²ëëÿ Ñâèäëåð.

Òàêîæ â³í íàãîëîñèâ, ùî Cine-
maHall íå ìàº íà ìåò³ çàðîáëÿí-
íÿ íà êîìóñü ãðîøåé, à ïðîïîíóº
â³ëüíèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ. "Êî-

ìåðö³éíèõ ïðîåêò³â áàãàòî, à îñü
íåêîìåðö³éíîãî â Óêðà¿í³ ùå íå
áóëî. Ìè â³äêðèò³ äëÿ âñ³õ, ³ íå
äëÿ ðîçâàãè, à äëÿ çíàíü. Cine-
maHall — äëÿ ëþäåé òâîð÷èõ, àê-
òèâíèõ, êîòð³ õî÷óòü ÷îãîñü äî-
ñÿãòè, ³ òóò êîæåí ìîæå çíàéòè
ùîñü äëÿ ñåáå",— çàçíà÷èâ ïàí
Ñâèäëåð.

Îô³ö³éíîþ äàòîþ íàðîäæåííÿ
ïðîåêòó ê³íîìàéñòåðí³ Cinema-
Hall ìîæíà ââàæàòè 29 æîâòíÿ
2009, à éîãî áàòüê³âùèíîþ —
Äí³ïðîïåòðîâñüê. Çà ÷àñ ³ñíóâàí-
íÿ íàâêîëî ê³íîìàéñòåðí³ çãóðòó-
âàëèñÿ á³ëüø í³æ 3500 ëþáèòåë³â
òà ö³íèòåë³â öüîãî âèäó ìèñòåö-
òâà ð³çíèõ â³êó òà ïðîôåñ³¿. Ó êîí-
òåêñò³ ïðîåêòó äàâàëè ìàéñòåð-
êëàñè òàê³ ìèòö³, ÿê Àäàì Ì³ëåâ-
ñüêèé (ê³íîêðèòèê, Ïîëüùà), Í³-
êîëÿ Àíæåëü (ðåæèñåð, Ôðàíö³ÿ),
Àííà Ðàäà (ðåæèñåð, Ðîñ³ÿ), ²ðåí
Ðîçäîáóäüêî (ïèñüìåííèöÿ, ñöå-

íàðèñò, Óêðà¿íà), Îëåêñ³é Êóõà-
ðüîíîê (3-D ðåæèñåð, Ðîñ³ÿ).

Òàêîæ äî â³äêðèòòÿ âñåóêðà¿í-
ñüêîãî íåêîìåðö³éíîãî ïðîåêòó â
Êèºâ³ îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè
ìàéñòåð-êëàñè â³ä áðèòàíñüêîãî
òà ôðàíöóçüêîãî ðåæèñåð³â —
Äæóë³àíà Ä³ñìîðà ³ Ðóáåíà Ëàíä-
ñáåðãåðà. Ïåðøèé ï³äãîòóâàâ ëåê-
ö³þ ïðî òå, ÿê ïðîñóíóòè ñâ³é â³-
äåîïðîäóêò íà ÒÂ ³ çðîáèòè éî-
ãî óñï³øíèì, à äðóãèé íàéö³êà-
â³øå ðîçïîâ³â ³ñòîð³þ òâîð÷îñò³
Âóä³ Àëåíà, éîãî æèòòÿ, òà ïðî
íàéêðàù³ ô³ëüìè ìàéñòðà.

Íàðàç³ ê³íîìàéñòåðíÿ ïðîâî-
äèòü êîíêóðñ íà íàéêðàù³ ê³íî-
ñöåíàð³¿ ³ âèçíà÷àºòüñÿ ç ïðîãðà-
ìîþ çàõîä³â ó ñòîëèö³. Íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì îðãàí³çàòîðè ïëàíó-
þòü ïðîâîäèòè ôîòîêîíêóðñ íà
òåìó ê³íî, à íàñòóïíîãî ðîêó —
ê³íîôåñòèâàëü, êîíöåïö³þ ÿêîãî
ïîêè ùî òðèìàþòü ó òàºìíèö³

Äëÿ ëþáèòåë³â åêðàííîãî ìèñòåöòâà â³äêðèëè ñïåöìàéñòåðíþ

Ê³íîìàíàì òóò ì³ñöå
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Дізнатися все про іномистецтво зсередини та в най-
менших деталях відтепер мож ть сі йо о столичні ша-
н вальни и. Для них днями від рито спеціальн май-
стерню CinemaHall. Позиціон ють прое т я не омер-
ційний. Він спрямований на обмін інформацією, досві-
дом, проведення майстер- ласів для сіх іноманів.
Робот майстерня розпочала з он рс на най ращий
іносценарій. Наст пно о ро план ють провести пер-
ший фестиваль стрічо .

ТТ ЕЕ АА ТТ РР

Зір и иївсь ої оперети пообіцяли наст пном сезоні з стрічати своїх прихильни ів від ритими обіймами
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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 220-10
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Îé, íà ²âàíà, 
îé íà Êóïàëà 

ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 7 ëèïíÿ
Сьо одні ми міцно стоїмо на землі, раціоналізм бере ор . То-

м навіть пал им творчим нат рам, витонченим ідеалістам дове-
деться сп ститися з небес і под мати про хліб нас щний та на-
вчитися лічити роші. Наводьте лад поб ті, при от йте для
близь их щось смачнень е, виріш йте фінансові питання та по-
дбайте про ощадливіше ви ористання всіх енер орес рсів. Саме
сьо одні можна знайти найле ший спосіб реаліз вати заповітне
бажання. Форт на сміхається працелюбам, а тих, хто б’є бай-
ди и, оминає.
ОВНИ, при альм йте ент зіазм, не розпорош йте сил на справи,

за я ими вбачаєте с мнівн рез льтативність, бо підірвете здоров’я.
Це день мінімальної витрати енер орес рсів. Усе детально обмір й-
те, прорах йте, тоді на мінімальних обертах дося нете ма симальної
прод тивності.
ТЕЛЬЦІ, вас є всі шанси стати ероєм дня, продемостр вати най ра-

щі здібності й таланти і заре оменд вати я най раще. На шлях заповіт-
них бажань орить зелене світло, тож дерзайте — все ваших р ах!
БЛИЗНЯТА, для розв’язання поточних проблем замало висо о о ін-

теле т , філософсь их прем дростей. Маєте виявити пра тицизм, опе-
ративність, продемонстр вати свої таланти. Впоряд ов йте поб т, а та-
ож ведіть ділові пере овори. В навчанні подбайте про ф ндамент знань,
під ріплений пра тичними нави ами.
РАКИ, нині ч дові мови для роз віт ділових, осподарсь их здібнос-

тей, армонійних поч ттів, а та ож реалізації ви ідної ідеї. Майте на ва-
зі: роші, я і знання, не повинні лежати мертвим вантажем. А тивіз й-
те пош и потрібної інформації і не айно п с айте її в хід.
ЛЕВИ, наполе ливо тр діться, добросовісно ви он йте фахові зобов’-

язання, і рез льтат перевершить сі сподівання. Шлях реалізації пра -
матичних зад мів стелений вітами, ерівництв імпон є ваша пра тич-
ність, тож с онцентр йте ва шефа саме на цих я остях, і тоді лопо-
татися про ар’єр не доведеться.
ДІВИ, форс йте події, зволі ання протипо азане. Ваші пропозиції під-

хоплять однод мці, або ж ви самі втілите в життя чиїсь пра тичні зад -
ми. Це вдалий час для технічних робіт, підприємництва, омерційних
операцій, спорт , землеробства з метою а тивізації фізичних рес рсів
ор анізм .
ТЕРЕЗИ, я що ви занепо оєні вмістом аманця, ті лопоти немарні.

С оріше за все зароблені роші отримаєте. Ви фахівець висо о о ла-
с , тож можете з чистою совістю вима ати в шефа матеріальної омпен-
сації за до ладені з силля.
СКОРПІОНИ, день сприяє енер ійній співпраці. У подр жній парі сти-

м лом для зміцнення союз стане природний се с альний потя або
пра тична ви ода. Партнери й родичі змож ть стати надійними союзни-
ами, я що ви запропон єте ви ідн перспе тивн про рам спільних дій.
Разом зможете ори переверн ти.
СТРІЛЬЦІ, реор анізаційні перипетії на сл жбі сприймайте я належ-

не, бо це на ористь аманця і ар’єри. Навіть оли завдання шефа не
д же наснаж ють, працюйте с р п льзно, адже заробляєте вели і плю-
си долі, отра вас випробов є я професіонала. Смиренно тя ніть сл ж-
бово о воза (до інця липня).
КОЗОРОГИ, вітер романтичних пристрастей над ває ваші вітрила в
спішном напрям . Найменші перепони зни н ть, тож оли вподоба-
ли м з , охайтеся і насолодж йтеся в парі дов оочі ваним взаємним
щастям! Тим, хто має хобі, поталанить на ви од .
ВОДОЛІЯМ домашній омфорт подар є найбільш фізичн та емоцій-

н втіх . З радістю працюйте на ороді, в сад , займіться бла о строєм осе-
лі, чеп ріть рідні стіни, пі л йтеся про домочадців. Це добре позначиться
на здоров’ї, я е нині переживає цілющ трансформацію. Про охання теж
не заб вайте, воно є ва омою с ладовою терапевтично о меню.
РИБИ, рез льтативність — ось ваш орієнтир. Від рийте серце наз -

стріч спіл ванню, онта т йте з тими, хто не идає слів на вітер, і самі
дотрим йте цьо о. Діало із партнерами на а т альн для вас тем при-
несе не лише мас приємних вражень, а й допоможе прийняти онс-
тр тивне рішення щодо співпраці

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-

ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³
+14...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +27°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +20...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +24...+28°Ñ, âíî÷³ +15...+20°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +19...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+16°Ñ, âíî÷³ +13...+14°Ñ.

Ñüîãîäí³
²âàíà Êóïàëà — îäíå ç ãîëîâíèõ ñâÿò êàëåíäàðÿ ñëîâ'ÿí, äåíü

Ð³çäâà ²îàííà Õðåñòèòåëÿ. Êóïàéëà — ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â â³äîìèé
ó ñëîâ'ÿí ÿê ñâÿòî Ñîíöÿ çð³ëîñò³ ë³òà ³ çåëåíî¿ êîñîâèö³. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì ñüîãîäí³ Ð³çäâî ²îàííà Ïðåäòå÷³. Íà
²âàíîâó í³÷ çîðÿíî — áàãàòî ãðèá³â áóäå. Ïåðøà çåëåíà êîñîâèöÿ.
Ñèëüíà ðîñà — äî âðîæàþ îã³ðê³â; çîðÿíà í³÷ — äî âðîæàþ ãðèá³â.
Ó äåíü ²âàíà Êóïàëà ä³â÷àòà çàâèâàþòü â³íêè ç òðàâ, à ââå÷åð³
ïóñêàþòü ¿õ âîäîþ, ñïîñòåð³ãàþ÷è, ÿê ³ êóäè âîíè ïîïëèâóòü. 

²ìåíèííèêè: Iâàí, Âëàñòèìèë, Àíòîí, ßêiâ
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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.

2 6 5 8 1 7 3 4 9

8 4 7 3 9 6 5 2 1

1 3 9 5 4 2 8 6 7

7 8 3 2 5 9 6 1 4

5 2 4 6 8 1 7 9 3

9 1 6 7 3 4 2 8 5

6 5 1 4 7 8 9 3 2

3 9 8 1 2 5 4 7 6

4 7 2 9 6 3 1 5 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 6 ëèïíÿ

К пальсь і він и заполонили чи не всі озера столиці — чора ияни ш али своє щастя
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Павло КОРОБЧУК,
поет:

— Я вважаю,
що віт па-
пороті по-
трібно ш а-
ти завжди,
н е з а л е ж н о
від рамо од-
нієї паль-
сь ої ночі на
рі . Адже хто

знає, можливо, ця віт а для тебе
роз вітає щодня, навіть зим ,
десь пор ч із місцем, де ти меш-
аєш, а ти навіть її не помічаєш. Це
символічний образ, він нам під а-
з є, що потрібно вірити і сподіва-
тися. І, звісно ж, пальсь ої ночі
потрібно особливо пильно, з під-
отов ою ш ати її. В дитинстві я

та і не наважився піти з братом
ночі до ліс на пош и, але баб -
ся азала, що її небіж-с сід
юності та и знайшов віт .

Василь ВІРАСТЮК,
стронґмен, володар тит л

“Найсильніша людина У раїни”:
—Ні, ні оли не

ш ав і навіть не
д мав про це.
Він ів на вод та-
ож не п с ав.
К пальсь і обря-
ди по ано знаю,
особливо не ці-
авився.Може, й
вірю в існ вання
чо ось містично о, але ні оли та им
не переймався. Ці реч, маб ть, для
дівчат більше підходять.

Сер ій ФОМЕНКО,
во аліст рт “Мандри”:
—Цвіт папоро-

ті ні оли не ш ав,
а ось через во онь
на свято Івана К -
пала стрибав ба-
ато разів. За а-
лом до обрядів на
К пала та й на ін-
ші свята ставлюся
арно, ос іль и завдя и їм житті до-
дається ба ато ці аво о, захопливо-
о, вони зба ач ють людин . Впевне-
ний, я що вже хтось над має ш ати
віт і спроб є, то знайде, це точно.
Та оли оворити але орично, то по-
ш цвіт папороті триває протя ом
сьо о життя, дехто йо о знаходить,
дехто — ні, се залежить від то о, чи
поціл вав людин Бо тім’яч о.

ДД УУ ММ КК ИИ   КК ИИ ЯЯ НН

×è øóêàëè âè êîëèñü 
öâ³ò ïàïîðîò³?


