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ЛЛЄТЬСЯ ВОДИЦЯ,
ТА НЕ МОЖНА НАПИТИСЯ
Кияни с аржаться на нея існ вод
столичних бюветах

Âèïðîáóâàííÿ êàòàêë³çìàìè
Ó ñóáîòó Êèºâîì ïðîêîòèëàñÿ áóðÿ, à â íàñòóïí³ âèõ³äí³ ïðîãíîçóþòü íåñòåðïíó ñïåêó

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Мин лої с боти столицею пронісся ра ан.
Семеро иян дістали травми. Б ревій пова-
лив майже чотириста дерев. Вони потрощи-
ли машини, аражі та б дин и. Дехто нама-
ається звин ватити КО "Київзеленб д" то-
м , що не прибрало вчасно пош оджених чи
с хих дерев. Та в підприємстві запевняють,
що аварійність дерев перевіряють щотижня,
а в том , що сталося, винна стихія. В ГУ з
надзвичаних сит ацій повідомили, що пориви
вітр ся али 15-20 метрів за се нд , а опа-
дів з почат липня випало вже десять ра-
зів більше, ніж зазвичай. До інця тижня
природа от є иянам інші випроб вання. Си-
нопти и про ноз ють, що стовпчи и термо-
метрів ся атим ть познач и 37 рад сів.

Íèí³øí³é ð³ê ìîæíà íàçâàòè ðîêîì êàòàêë³çì³â. Óçèì-
êó Êè¿â ðàçîì ç ³íøèìè ì³ñòàìè Óêðà¿íè òà ñâ³òó ïîòî-
ïàâ ó íåáà÷åí³é ê³ëüêîñò³ ñí³ãó. Òîä³ ïîòåïë³ííÿ õîò³ëè,
ÿê í³êîëè. Îäíàê ³ âë³òêó ïîãîäà íå ïîñï³øàº ðàäóâàòè.

Íåñòåðïíó ñïåêó çì³íþþòü çëèâè òà óðàãàíè. Ìèíóëèìè
âèõ³äíèìè ñòîëèöåþ ïðîíåñëàñÿ ñèëüíà áóðÿ. Ïîðèâè
â³òðó ñÿãàëè 15-20 ìåòð³â çà ñåêóíäó. À îïàä³â ç ïî÷àòêó
ëèïíÿ âèïàëî ó äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå, í³æ õàðàêòåðíî äëÿ
öüîãî ì³ñÿöÿ. Âíàñë³äîê çëèâè ç ïîðèâ÷àñòèì â³òðîì äî-
¿õàòè äî ðîáîòè â ïîíåä³ëîê äëÿ áàãàòüîõ êèÿí ñòàëî ïðîá-
ëåìîþ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ÊÌÄÀ âòðàòè âæå ï³äðàõóâàëî. Éîãî íà÷àëüíèê Â³òàë³é
Ïøåíè÷íèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî áóðåâ³é ïîâà-
ëèâ ìàéæå 400 äåðåâ. Äëÿ ñåìè êèÿí ñòèõ³ÿ çàê³í÷èëàñÿ
òðàâìàìè: äâîõ óäàðèëà áëèñêàâêà, à ï’ÿòåðî ñòàëè æåðò-
âàìè ïàä³ííÿ äåðåâ. Êð³ì òîãî, áàãàòî ñòîëè÷íèõ ìåø-
êàíö³â çàçíàëè ìàòåð³àëüíèõ âòðàò, àäæå áóðåâ³é ïîøêî-
äèâ ìàøèíè, ãàðàæ³ òà áóäèíêè. Òàê, Ñâ³òëàíà Ïîëóåê-
òîâà ç Áîðùàã³âêè ðàä³ëà ñâîºìó “Ïåæî” ëèøå ï³âòîðà
ðîêó. Ó âèõ³äí³ íà íüîãî çâàëèëîñÿ îäðàçó äâ³ òîïîë³. “Îä-
íå äåðåâî âïàëî íà êàïîò, à ³íøå — íà áàìïåð. Â³äíîâ-
ëåííþ àâò³âêà âæå íå ï³äëÿãàº”,— ç ñóìîì ðîçïîâ³ëà ïà-
í³ Ïîëóåêòîâà.

Êîìóíàëüí³ ñëóæáè çðåàãóâàëè ìèòòºâî. Ãîëîâí³ àâòî-
øëÿõè, êàæóòü ó ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”, ðîç÷èñòèëè íàñàì-
ïåðåä. “Íà ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ñòèõ³¿ êèíóëè âñ³ ðåñóð-
ñè. Áðèãàäè ïðàö³âíèê³â ïðàöþþòü áåçïåðåðâíî, àáè êè-
ÿíè ÿêîìîãà ìåíøå â³ä÷óëè äèñêîìôîðò ÷åðåç “âèò³âêè”
ïðèðîäè”,— ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè-
¿âçåëåíáóä” ßðîñëàâ Ìàêàð÷óê.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ïøåíè÷íîãî, êè¿âçåëåíáóä³âö³ ïî-
âèíí³ ïðîâåñòè åêñïåðòèçó ïîâàëåíèõ äåðåâ íà àâàð³é-
í³ñòü. Òîä³ ñòàíå â³äîìî, âïàëè âîíè ÷åðåç ñèëüíèé â³-
òåð ÷è âñå-òàêè ï³äïðèºìñòâî ÷îãîñü íåäîãëåä³ëî. Çà
ñëîâàìè ïðåñ-ñåêðåòàðÿ “Êè¿âçåëåíáóäó” Îëåíè Îãàíå-
ñîâî¿, êàçàòè, ùî âñ³ ïîâàëåí³ äåðåâà áóëè ñóõèìè, íå
ìîæíà. “Ïîäåêóäè äåðåâà ïîâèðèâàëî ç êîð³ííÿì, à öå
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî áóðåâ³é íàñïðàâä³ áóâ äóæå ñèëü-
íèì, òîæ çàïîá³ãòè òàêèì âòðàòàì áóëî ñêëàäíî”,— ñêà-
çàëà âîíà.

Êð³ì òîãî, ïàí Ìàêàð÷óê ïîâ³äîìèâ, ùî ïðàö³âíèêè
“Êè¿âçåëåíáóäó” ùîòèæíÿ ïåðåâ³ðÿþòü ñòîëè÷í³ äåðåâà
íà ñóõ³ñòü ³ íàÿâí³ñòü ïîøêîäæåíü. “Äåðåâî â àâàð³éíî-
ìó ñòàí³ îäðàçó æ çàíîñÿòü äî â³äïîâ³äíîãî ïëàíó ³ ïðî-
òÿãîì òèæíÿ ë³êâ³äóþòü”,— çàïåâíèâ ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð îðãàí³çàö³¿.

Íàãàäàºìî, öå íå ïåðøèé óðàãàí ó Êèºâ³ öüîãî ë³òà.
Î÷èùóâàòè ïîäâ³ð’ÿ òà äîðîãè â³ä ñîòí³ ïîâàëåíèõ äåðåâ
ñòîëè÷íèì êîìóíàëüíèêàì äîâåëîñü ó ÷åðâí³. Íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì áóðåâ³þ â ñòîëèö³ ñèíîïòèêè íå ïðîãíîçóþòü.
Íàòîì³ñòü íàïðèê³íö³ òèæíÿ êèÿíè çìóøåí³ áóäóòü õî-
âàòèñÿ â³ä ïåêó÷îãî ñîíöÿ. Â³ä ÷åòâåðãà ñèíîïòè÷í³ ñëóæ-
áè ïåðåäáà÷àþòü ñóõó é ñïåêîòíó ïîãîäó. Ïîçíà÷êà òåð-
ìîìåòðà ñÿãíå 37 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì. Äî ñëîâà, Êè¿â —
íå ºäèíà ñòîëèöÿ ó ªâðîï³, æèòåë³ ÿêî¿ ïîòåðïàþü â³ä çà-
øêàëþâàíü ïëþñîâî¿ òåìïåðàòóðè. Àíîìàëüíà ñïåêà îõî-
ïèëà âñþ ºâðîïåéñüêó òåðèòîð³þ
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Працівни и "Київзеленб д " постійно перевіряють на аварійність дерева, одна запобі ти несподіваним сит аціям с ладно



²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Рівно 69 ро ів том по-
чалася оборона Києва
від німець о-фашист-
сь их за арбни ів. Тоді
за ин ли сотні тисяч
солдатів. Пам’ять про
них чора вшан вали
ветерани, ш олярі та
представни и місь ої
влади. Перший заст п-
ни олови КМДА Оле -
сандр Попов пообіцяв,
що влада допоможе ве-
теранам з приміщення-
ми та землею. З на-
ст пно о ро Київрада
затвердить цільов про-
рам підтрим и вете-
рансь о о р х .

Ó÷îðà â Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ
Ðèòóàë ïàì’ÿò³. Âøàíîâóâàëè
âèçâîëèòåë³â ñòîëèö³ â³ä í³-
ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-
íèê³â. Â³äòîä³ ìèíóëî 69 ðî-
ê³â. 11 ëèïíÿ 1941 ðîêó í³ìö³
ïðîðâàëè ðóá³æ Íîâîãðàä-Âî-
ëèíñüêîãî óêð³ïëåííÿ ðàéîíó
³ âèéøëè íà ï³äñòóïè äî Êè-
ºâà. Ïðîòå çàõèñíèêè ñòîëèö³
Óêðà¿íè ç³ðâàëè ïëàí ðàïòî-
âîãî âòîðãíåííÿ ³ â íåð³âíèõ
áîÿõ ñòîÿëè çà ì³ñòî äî îñåí³.
Çàãèíóëè ñîòí³ òèñÿ÷ íàøèõ
ñîëäàò³â.

Âøàíóâàííÿ îáîðîíö³â ïî-
÷àëè ç â³äâ³äèí ìîãèëè çàãèá-
ëèõ. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ðàçîì ç âåòåðàíàìè, êè¿âñüêè-
ìè øêîëÿðàìè òà ïîñàäîâöÿ-
ìè â³äâ³äàëè õóò³ð Ìðèãè íà
îêîëèö³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó â Êîí÷³-Çàñï³. Òóò ïðîõî-
äèëà ë³í³ÿ îáîðîíè ñòîëèö³,
óçäîâæ ÿêî¿ áóëî îáëàøòîâà-
íî 102 äîòè. ×àñòèíà ç íèõ º

é äîñ³. Íèí³ òàì ðîçòàøîâà-
íèé íàðîäíèé ìåìîð³àë ïàì’-
ÿò³. Íà éîãî òåðèòîð³¿ — ïî-
õîâàííÿ á³ëüø í³æ ï³âòèñÿ÷³
ïîëåãëèõ âî¿í³â. Äî ¿õí³õ ìî-
ãèë ³ ïîêëàëè êâ³òè. Âåòåðàíè
çâåðíóëèñÿ äî Îëåêñàíäðà
Ïîïîâà ç ïðîõàííÿì ïîñïðè-
ÿòè ó âèð³øåíí³ çåìåëüíîãî
ïèòàííÿ ìåìîð³àëó. Çà 17 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä íüî-
ãî òàê ³ íå îôîðìèëè íàëåæ-
íèì ÷èíîì.

Ï³ñëÿ öüîãî ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ â³äâ³äàâ áó-
äèíîê âåòåðàí³â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî ðàéîíó. Öå ºäèíà ó Êèºâ³
òàêà ñòðóêòóðà ðàéîííîãî ð³â-
íÿ. Òóò çáèðàþòüñÿ, ñï³ëêóþ-
òüñÿ, ðîçâ’ÿçóþòü ñâî¿ ùîäåí-
í³ êëîïîòè 175 âåòåðàí³â, ÿê³
ìåøêàþòü ó ðàéîí³. Îëåêñàíäð
Ïîïîâ ïîö³êàâèâñÿ, íàñê³ëü-
êè åôåêòèâíà òàêà ôîðìà ï³ä-
òðèìêè äëÿ íèõ. “Öå äóæå
âàæëèâî. Óäîìà ìè á “âàðèëè-

ñÿ” íàîäèíö³ ç³ ñâî¿ìè ïðîá-
ëåìàìè. À òóò ìè çãóðòîâàí³,
ïîñò³éíî êîíòàêòóºìî ç âëà-
äîþ, à íå ëèøå â³ä ñâÿòà äî
ñâÿòà”,— ïîä³ëèëèñÿ ó÷àñíèêè
â³éíè. Ðàéîííà âëàäà äîïîìà-
ãàº, ÷èì ìîæå. “Ðàí³øå ä³ÿëà
ïðîãðàìà “Òóðáîòà”, à ñüîãî-
äí³ â³ä íå¿ ò³ëüêè íàçâà ëèøè-
ëàñÿ. Ëþäåé ã³äíèõ óâàãè ÷è-
ìàëî, à ñàìî¿ óâàãè — íóëü.
Ìè âèêðó÷óºìîñÿ, ÿê ìîæåìî.
Òðîõè ç ðàéîííîãî áþäæåòó
âèä³ëÿºìî, øóêàºìî ñïîíñî-
ð³â, àáè íàø³ âåòåðàíè íå ïî-
÷óâàëèñÿ çàáóòèìè”,— ñêàçàâ
ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåð-
ã³é Ñàäîâîé.

Äîñâ³ä ðàéîíèõ áóäèíê³â âå-
òåðàí³â ìîæóòü ïîøèðèòè ³ ïî
âñüîìó Êèºâó. “Ñüîãîäí³ âå-
òåðàíè ðîçïîâ³ëè ìåí³ ïðî ñâî¿
ïðîáëåìè. ×èìàëî ç íèõ ìîæ-
íà ðîçâ’ÿçàòè íà ð³âí³ ì³ñòà.
Öå ³ êëîïîòè ç ïðèì³ùåííÿìè,
³ ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ çåìë³

ìåìîð³àëó”,— çàçíà÷èâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Â³í ñêàçàâ, ùî
âñ³ îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ áó-
äå âèð³øåíî ïðîòÿãîì ï³âðî-
êó. “Äî íàñòóïíîãî ðîêó ìè
ðîçðîáèìî ö³ëüîâó ïðîãðàìó,
äå áóäå ïðîïèñàíî çàõîäè ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó âåòåðàí³â òà
ô³íàíñóâàííÿ ¿õ. Á³ëüøå íå
ïîòð³áíî áóäå ïðîñèòè êîøò³â
íà ÿê³ñü ïîòðåáè, áî âñå áóäå
âðàõîâàíî ³ îáîâ’ÿçêîâèì äî
âèêîíàííÿ”,— çàçíà÷èâ ïîñà-
äîâåöü. Â³í íàãîëîñèâ íà âàæ-
ëèâîñò³ âèõîâàííÿ ó ìîëîäîãî
ïîêîë³ííÿ ïîøàíè äî âåòåðà-
í³â òà ³ñòîð³¿. “Ìåí³ äóæå ïðè-
ºìíî, ùî ñüîãîäí³, ó ñâÿòèé
äëÿ Êèºâà äåíü, äî ìîãèë çà-
õèñíèê³â ñòîëèö³ ïðèéøëè òà-
êîæ íàéìîëîäø³ êèÿíè. Íàø
îáîâ’ÿçîê, ÿê âëàäè, ïðîïàãó-
âàòè ïîâàãó äî âëàñíî¿ ³ñòîð³¿,
ïîâàãó äî ãåðî¿â òà ïî÷óòòÿ
ïàòð³îòèçìó”,— ñêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ
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Íà Äàðíèöüêèé ì³ñò 
äîäàëè 625 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Êàáì³í âèð³øèâ âèä³ëèòè ç³ ñòàá³ë³çàö³é-
íîãî ôîíäó 625 ìëí ãðí íà áóä³âíèöòâî
Äàðíèöüêîãî àâòîìîá³ëüíî-çàë³çíè÷íîãî
ìîñòó â Êèºâ³. Ãðîø³ ñïðÿìóþòü ó ðàìêàõ
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012. Â³äïî-
â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáì³í âèäàâ 7 ëèï-
íÿ. Â óðÿä³ çàçíà÷àþòü, ùî áóä³âíèöòâî öüî-
ãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíèõ øëÿõ³â Êèºâà, çîêðåìà ñòâî-
ðèòü ìîæëèâ³ñòü äëÿ ðàö³îíàëüíîãî ðîçïî-
ä³ëó îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèðñüêèõ ³ øâèä-
ê³ñíèõ ïîòÿã³â ì³æ ñòàíö³ºþ “Êè¿â-Ïàñà-
æèðñüêèé” ³ íîâèì âîêçàëüíèì êîìïëåê-
ñîì íà ñòàíö³¿ “Äàðíèöÿ”. Êð³ì òîãî, öå
äîïîìîæå ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè çá³ëüøåííÿ
³íòåíñèâíîñò³ àâòîìîá³ëüíîãî ñïîëó÷åííÿ
ì³æ ë³âèì ³ ïðàâèì áåðåãàìè Äí³ïðà. Íàãà-
äàºìî, â ÷åðâí³ Êàáì³í âèä³ëèâ Ï³âäåííî-
Çàõ³äí³é çàë³çíèö³ 100 ìëí ãðí íà ñïîðó-
äæåííÿ Äàðíèöüêîãî ìîñòó

Êè¿âñüêèé çîîïàðê ùå ðàç
ïðî³íñïåêòóþòü

Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ñòâîðèëî ñâîþ êî-
ì³ñ³þ äëÿ ïåðåâ³ðêè Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íî-
ãî ïàðêó. Êîì³ñ³ÿ, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè
ïðàö³âíèêè Ì³íïðèðîäè, Äåðæñëóæáè çàïî-
â³äíî¿ ñïðàâè, ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ çîîëî-
ã³÷íèõ ïàðê³â äåðæàâè, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, êîìïëåêñíî îö³íèòü ñèòóàö³þ ó çâ’ÿç-
êó ç ôàêòàìè çàãèáåë³ òâàðèí. Äåòàëüíî áó-
äå âèâ÷åíî ñòàí çîîëîã³÷íî¿ êîëåêö³¿, óìîâè
óòðèìàííÿ òà îðãàí³çàö³þ ãîäóâàííÿ òâàðèí,
ïðèðîäîîõîðîííó ä³ÿëüí³ñòü òà ³íø³ ôàõîâ³
ïèòàííÿ, ùî ïîòðåáóþòü óâàãè. Ó ðàç³ ïîòðå-
áè ìîæëèâ³ é äîäàòêîâ³ åêñïåðòèçè. Îñòàòî÷-
í³ âèñíîâêè áóäå çðîáëåíî ëèøå ï³ñëÿ ðå-
òåëüíîãî âèâ÷åííÿ âñ³õ îáñòàâèí

Ó ñòîëèö³ ïðèáèðàþòü 
ïëàâó÷³ ðåñòîðàíè

Ì³ñüêà âëàäà ùå äâà ðîêè òîìó ïî÷àëà ïå-
ðåâ³ðêó ïëàâçàñîá³â, íà ÿêèõ ðîçì³ùåíî ãî-
òåë³ òà ðåñòîðàíè. Á³ëüø³ñòü òàêèõ çàêëàä³â,
à ¿õ ó ì³ñò³ ìàéæå ñîòíÿ, íå ñïëà÷óþòü æîä-
íî¿ êîï³éêè çà îðåíäó çåìë³, ìîâëÿâ, ñòîÿòü
íà âîä³. Ó íå¿ æ âîíè çëèâàþòü ñòîêè, îñê³ëü-
êè íå ï³ä’ºäíàí³ äî êàíàë³çàö³¿. Áåçäîçâ³ëü-
í³ñòü ³ çáèòêè íå áóëè äîñòàòí³ì àðãóìåíòîì
äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â. ² ëèøå òåïåð ïðîêóðà-
òóðà âñåðéîç âçÿëàñü çà öåé âèä á³çíåñó. Ìè-
íóëîãî òèæíÿ òðàíñïîðòíà ïðîêóðàòóðà Êè-
ºâà â³äáóêñóâàëà ðåñòîðàí “Ìóðàêàì³” ç äðó-
ãîãî ïðè÷àëó Íàáåðåæíîãî øîñå. Çà ôàêòîì
íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ íàáåðåæíî¿ ïî-
ðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Äî ê³íöÿ ëèï-
íÿ ïðàâîîõîðîíö³ ïëàíóþòü ïðèáðàòè ç íà-
áåðåæíî¿ óñ³ ðåñòîðàíè òà ãîòåë³

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ïîä³ëüñüê³ ê³êáîêñåðè 
íàéêðàù³ ó ñâ³ò³

Ñïîðòèâíà ñêàðáíèöÿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-
íó ïîïîâíèëàñÿ ÷åðãîâèì çîëîòîì. Ç ÷åìï³î-
íàòó ñâ³òó ³ç ê³êáîêñèíãó, ùî â³äáóâñÿ ó
ãðåöüêîìó Àëåêñàíäðîïîë³ñ³, ïîâåðíóëàñÿ
óêðà¿íñüêà êîìàíäà. Â çìàãàííÿõ âçÿëè
ó÷àñòü 300 ñïîðòñìåí³â ³ç 25 êðà¿í. Ó êî-
ìàíäíîìó çàë³êó Óêðà¿íà ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñ-
öå. Ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿ çá³ð-
íî¿ ç ê³êáîêñèíãó WPKA (ÂÏÊÀ) âçÿëè
ó÷àñòü 6 ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ïî-
ä³ëüñüêèé öåíòð “Ñïîðò äëÿ âñ³õ”

Ó Ñâÿòîøèí³ äîïîìàãàþòü
ð³äíèì íàðêîçàëåæíèõ

Ó ðàìêàõ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ “Äîïîìîæè
êîíêðåòí³é ëþäèí³” Ñâÿòîøèíñüêèé öåíòð
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³
çàïðîâàäèâ ïðîåêò “Êðîê ó æèòòÿ”. Éîãî ìå-
òà — áåçïëàòíà òà àíîí³ìíà ï³äòðèìêà áàòü-
ê³â, ð³äíèõ íàðêî- òà àëêîçàëåæíèõ. Ñüîãî-
äí³ î 18.30 â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ãðó-
ïè âçàºìîäîïîìîãè. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ —
çà íîìåðàìè òåëåôîí³â: 274-18-82, 424-76-55,
063-855-77-81

Ï³äòðèìêà âåòåðàí³â ñòàíå
ö³ëüîâîþ ³ ãàðàíòîâàíîþ
Ó ì³ñò³ â³äçíà÷èëè ð³÷íèöþ ïî÷àòêó îáîðîíè Êèºâà 
â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Ç 8 ïî 23 ëèïíÿ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà (Õðåùàòèê, 32),
óñ³ îõî÷³ ìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîåê-
òàìè ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàðèõ òà ïîáóäîâè
íîâèõ ôîíòàí³â ó Êèºâ³. Ñâî¿ ïîáàæàí-
íÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæíà çàïèñóâàòè â
êíèãó â³äãóê³â. Ó æóð³ ïîîá³öÿëè âðàõó-
âàòè äóìêè êèÿí ï³ä ÷àñ ï³äáèòòÿ ðåçóëü-
òàò³â êîíêóðñó, ÿê³ áóäå îô³ö³éíî ïîâ³-
äîìëåí³ 27 ëèïíÿ.

Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü äåñÿòü àâòîð-
ñüêèõ êîëåêòèâ³â. ßê ðîçïîâ³â ðàäíèê Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ãîð Äîáðóöü-
êèé, çàïëàíîâàíî ðåêîíñòðóþâàòè âîäî-
ãðà¿ íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 25 (íàâïðîòè
ê³íîòåàòðó “Äðóæáà”), íà âóëèö³ Õðåùà-
òèê, 15 (á³ëÿ Ïàñàæó), ó Íàâîäíèöüêîìó
ïàðêó (â êîìïëåêñ³ ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíè-
êàì Êèºâà) òà â³äíîâèòè äâà ôîíòàíè â
ïàðêó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ âèä³ëÿòü ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 3,5
ìëí ãðí. À äëÿ çâåäåííÿ íîâèõ ôîíòàí³â
ó ñêâåð³ íà âóëèö³ ãåíåðàëà Òèìîøåíêà
(Îáîëîíñüêèé ðàéîí), ó ïàðêó “Ìîëîä³æ-
íèé” â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, òà â ïàðêó
“Ïîçíÿêè” øóêàòèìóòü ñïîíñîð³â.

“Ñåðåä ïðåäñòàâëåíèõ ïðîåêò³â áàãàòî
ìóçè÷íî-ñâ³òëîâèõ âîäîãðà¿â. Ó ªâðîï³ òà-
êèõ áàãàòî, à â Êèºâ³ ïîêè ùî íåìàº,—
ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Öåíòð ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êèºâà” Âàñèëü Ïðè-
ñÿæíþê.— Ôîíòàíè ç ï³äñâ³òêîþ ó íàñ áåç-
óìîâíî ïðèæèâóòüñÿ, âîíè äóæå åôåêòí³.
À îñü ìóçè÷í³ âîäîãðà¿ íàéêðàùå ðîçòàøî-
âóâàòè â ïàðêàõ, äå øóì â³ä òðàíñïîðòíèõ
ðîçâ’ÿçîê íå çàâàæàòèìå íàñîëîäæóâàòèñÿ
ïîºäíàííÿì âîäè ³ ìóçèêè. Íàñàìïåðåä
ñâ³òëî-ìóçè÷í³ ôîíòàíè äîö³ëüíî âñòàíîâ-
ëþâàòè íà Òðîºùèí³ òà Ïîçíÿêàõ”.

Òàêîæ íà êîíêóðñ ïîäàíî ê³ëüêà ïðî-
åêò³â ôîíòàí³â ç òàê çâàíèì ê³íåòè÷íèì
åôåêòîì — ïîºäíàííÿì ðóõîìèõ ô³ãóð ³ç
ïîòîêàìè âîäè. Íàïðèêëàä, îäèí ç àâ-

òîðñüêèõ êîëåêòèâ³â ïðîïîíóº çâåñòè íà
Õðåùàòèêó, 15 âîäÿíèé ãîäèííèê. Äóæå
ö³êàâèé ïðîåêò ìóçè÷íî-ê³íåòè÷íîãî
ôîíòàíó “Ïîïåëþøêà”, ïðåäñòàâëåíèé
ïîçà êîíêóðñîì ³ ðîçðîáëåíèé ñïåö³àëü-
íî äëÿ ñêâåðó á³ëÿ ô³ëàðìîí³¿. Íà äóìêó
÷ëåí³â æóð³, öåé ôîíòàí ÷óäîâî âïèñàâ-
ñÿ á ó äîâê³ëëÿ ô³ëàðìîí³¿, ïðîòå ïîòð³á-
íî çíàéòè ³íâåñòîð³â, ÿê³ âò³ëÿòü çàäóì
àðõ³òåêòîð³â ó æèòòÿ.

Íà äóìêó Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà, â Êè-
ºâ³ áðàêóº ôîíòàí³â, ³ ðîçì³ùóâàòè ¿õ
ìîæíà íå ëèøå íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ,
à é íà ïîäâ³ð’ÿõ áóäèíê³â. “Îá’ºäíàííÿ
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèí-
ê³â ìîæóòü ñàìîñò³éíî îáëàøòîâóâàòè íà
ñâî¿é òåðèòîð³¿ çîíè â³äïî÷èíêó ç íåâå-
ëè÷êèìè ôîíòàíàìè,— çàóâàæèâ Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê.

Äî ñëîâà, çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó áó-
äå â³ä³áðàíî òðè íàéêðàù³ ïðîåêòí³ ïðî-
ïîçèö³¿. Äëÿ â³äçíà÷åííÿ àâòîð³â âñòàíîâ-
ëåíî ïðåì³¿: ïåðøà — 20 òèñÿ÷, äðóãà —
15 òèñÿ÷, òðåòÿ — 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов пообіцяв, що столична влада всебічно
підтрим ватиме ветерансь ий р х
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Ó ñòîëèö³ çàãðàþòü íîâ³ ôîíòàíè
Ì³ñüêà âëàäà îãîëîñèëà êîíêóðñ íà ðåêîíñòðóêö³þ ñòàðèõ 
òà ïîáóäîâó íîâèõ âîäîãðà¿â

НН ІІ ХХ ТТ ОО   НН ЕЕ   ЗЗ АА ББ УУ ТТ ИИ ЙЙ

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



11 55 �� 55 11

Òÿæê³
äîðîãè
Êèÿíè íå çàäîâîëåí³
ñòàíîì ïîêðèòòÿ 
íà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³ÿõ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Численні с ар и иян на нена-
лежний стан асфальтово о по-
риття на столичних доро ах,
трот арах, майданчи ах та при-
б дин ових територіях щодня
надходять до місь о о сall-цен-
тр . За неповних півтора місяця
їх зареєстровано понад 1100.
Більшість заявни ів просять від-
ремонт вати доро и на приб -
дин ових територіях. Най ірше
становище — Святошинсь ом
районі.

Ì³ñüê³ äîðîãè — ïîêàçíèê áëàãîóñò-
ðîþ ìåãàïîë³ñà. ßêùî äîðîãà ãëàäåíüêà,
áåç âèáî¿í ³ ïðîâàë³â, ç ðîçì³òêîþ — öå
íå ëèøå áåçïåêà ðóõó, à é ïîçèòèâíå âðà-
æåííÿ ïðî ì³ñòî. Ùî æ äî ñòàíó ïîêðèò-
òÿ íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ áàãàòî-
ïîâåðõ³âîê, òî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ, ñóäÿ÷è
ç³ ñêàðã êèÿí, ó âêðàé íåçàäîâ³ëüíîìó
ñòàí³. Òàê â³ä 01.06.10 äî Ñëóæáè äîïî-
ìîãè ìåðà êèÿíàì 15-51 íàä³éøëî 790
çâåðíåíü ñòîñîâíî ñàìå àñôàëüòóâàííÿ
òà ðåìîíòó äîð³ã íà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³ÿõ. Áîðèñ Áåðåçîâñüêèé ñêàðæèòü-
ñÿ íà ïðîâàëè ïîêðèòòÿ íàâïðîòè ï³ä'¿ç-
äó ¹ 1 áóäèíêó ¹ 116 íà âóëèö³ ×åðâî-
íîàðì³éñüê³é (Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí). Ç
ïðîõàííÿì îáëàøòóâàòè â'¿çä íà ïîäâ³ð'ÿ
ç äîñòóïîì äëÿ àâòîìîá³ë³â ïîæåæíî¿
ñëóæáè, ì³ë³ö³¿, "øâèäêî¿ äîïîìîãè"
çâåðíóâñÿ ìåøêàíåöü áóäèíêó ¹ 111 âó-
ëèö³ Òðîñòÿíåöüêî¿ Îëåêñàíäð Òàðàñåí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, áð³âêà çàíàäòî âè-
ñîêà, ï³ä'¿çä äî áóäèíêó ïðàêòè÷íî íå-
ìîæëèâèé, òîæ òðåáà âæèòè çàõîä³â. Ç
ïðîõàííÿì çààñôàëüòóâàòè ï³øîõ³äí³ äî-
ð³æêè íà âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à, 10 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ çâåðíóëàñÿ Ñâ³ò-
ëàíà Ãîí÷àð. Ãàííà Ô³ë³íà, ÿêà ìåøêàº
íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 44, ñêàðæèòüñÿ
íà òå, ùî ïðîòÿãîì ðîêó â ïðîâàë ïî-
êðèòòÿ íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ ñò³-
êàº âîäà ï³ñëÿ äîùó òà âèìèâàº çåìëþ
á³ëÿ ôóíäàìåíòó. Ïîòð³áíî àñôàëüòóâà-
òè ³ äîð³æêè íà ïîäâ³ð'¿ áóäèíêó, â ÿêî-
ìó ìåøêàº Îëåíà Ãàðîâåíêî ç âóëèö³ Ñî-
ëîì'ÿíñüêî¿, 19. Çà ñëîâàìè çàÿâíèö³, ÷å-
ðåç áåçë³÷ ÿì äîùîâà âîäà çàò³êàº ó ï³ä-
âàë. Íà àñôàëüòóâàíí³ äîðîãè íàâïðîòè
äðóãîãî ï³ä'¿çäó áóäèíêó ¹ 38 íà âóëèö³
Âàäèìà Ãåòüìàíà íàïîëÿãàº Âëàäèñëàâ
Íåñòóëÿ. Âåëèêà ÿìà, ÿêà óòâîðèëàñÿ ùå
2009 ðîêó, çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ñòâîðþº
íåáåçïåêó òà íåçðó÷í³ñòü äëÿ âîä³¿â ³ ïå-
ðåõîæèõ. Îëåêñ³é Ìàêñèìåíêî, ³íâàë³ä,
ùî ðóõàºòüñÿ íà â³çêó, çâåðòàºòüñÿ ç ïðî-
õàííÿì çààñôàëüòóâàòè ïîêðèòòÿ á³ëÿ áó-
äèíêó ¹ 32 íà âóëèö³ ²âàíà Ôðàíêà. Áà-
ãàòî ñêàðã ³ ç ïðèâîäó íåçàäîâ³ëüíîãî ñòà-
íó ï³øîõ³äíèõ çîí. Äîð³æêó, ÿêà ïðîëÿ-
ãàº óçäîâæ ïëÿæó îçåðà "Ñîíÿ÷íå" òà âó-
ëèö³ Ðåâóöüêîãî, ïðîñÿòü ïîêðèòè àñ-
ôàëüòîì ìåøêàíö³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.
Íà íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí ïðî-
¿æäæî¿ ÷àñòèíè íà Ñïàðòàê³âñüê³é ñêàð-
æèòüñÿ ìåøêàíåöü âóëèö³ ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ Ìèêîëà Êîïèëåöü. Â³í ñòâåðäæóº,
ùî äîðîãà â àâàð³éíîìó ñòàí³ ÷åðåç âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü ÿì òà âèáî¿í. Òàêîæ áà-
ãàòî çâåðíåíü ñòîñóþòüñÿ òðàìâàéíèõ çó-
ïèíîê ó ì³ñò³. Ë³äèðóþòü çà ê³ëüê³ñòþ
ñêàðã Ñâÿòîøèíñüêèé, Øåâ÷åíê³âñüêèé
òà Äí³ïðîâñüêèé ðàéîíè. Íàéìåíøå ¿õ
íàä³éøëî ç Ãîëîñ³¿âñüêîãî òà Ïîä³ëü-
ñüêîãî
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Ëëºòüñÿ âîäèöÿ, 
òà íå ìîæíà íàïèòèñÿ
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà íåÿê³ñíó ðîáîòó ñòîëè÷íèõ áþâåò³â
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Â³äîìî, ùî ñòîëè÷í³ ìåø-
êàíö³ äëÿ ñïîæèâàííÿ â³ääà-
þòü ïåðåâàãó âîä³ íå ç êðàí³â
ì³ñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³.
Àëå ïîñò³éíî êóïóâàòè âîäó â
ïëÿøêàõ, çâ³ñíî, íå âñ³ì ïî êè-
øåí³. Âèõ³ä ºäèíèé — ì³ñüê³
áþâåòè. Îäíàê òðåòèíà ¿õ ó Êè-
ºâ³ íà ñüîãîäí³ íå ïðàöþº. Òà
é ò³, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ãî-
ðîäÿíè, íå çàâæäè ïîäàþòü
äîáðîÿê³ñíó âîäó.

Íà äóìêó â÷åíèõ, âîäà, ï³ä-
íÿòà ç ãëèáèíè 80-100 ìåòð³â,
ñïðàâä³ ïðèäàòíà äëÿ ñïîæè-
âàííÿ, à îñü â³äêðèò³ äæåðåëà,
ç ÿêèõ ¿¿ ïîñòà÷àþòü äëÿ ïîáó-
òîâèõ ïîòðåá ì³ñòà, íèí³ ñë³ä
îìèíàòè. Äàëåêî íå äîâåäåòü-
ñÿ õîäèòè, ùîá îá´ðóíòóâàòè
ö³ ñëîâà. Òðåáà ëèøå â³äêðóòè-
òè âîäîã³ííèé êðàí òà ñàìîìó
ïåðåêîíàòèñü ó öüîìó. Òîæ,
àáè çàïîá³ãòè íåïðèºìíîñòÿì
ç³ ñòàíîì ñâîãî çäîðîâ’ÿ, á³ëü-
ø³ñòü êèÿí ³äóòü ïî âîäó äî
áþâåò³â. Òà íå çàâæäè ¿õí³é
âì³ñò âñåëÿº äîâ³ðó. Ïðî öå
ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ ñêàðãè. “Öå
æ ãàíüáà äëÿ â³äïîâ³äàëüíèõ
÷èíîâíèê³â Êèºâà òà Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³,— çà-
ÿâëÿº îáóðåíèé êèÿíèí Ìèêî-
ëà Ïðîøèí,— äå ãàðàíò³ÿ òî-
ãî, ùî ìåøêàíö³ ì³ñòà íå çìî-
æóòü îòðó¿òèñÿ áðóäíîþ âîäîþ
ç áþâåòó ¹ 12, ùî íà ðîç³ âó-
ëèöü Ðèçüêî¿ òà Øàìðèëà?
Ô³ëüòð íà áþâåò³ âñòàíîâëåíî,
àëå â³í íå ïðàöþº. ² í³õòî çà
öå íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³. À
êèÿíè äîâ³ðëèâî ï’þòü áðóäíó
âîäó, ÿêà ñïðè÷èíÿº ð³çí³ õâî-
ðîáè, òà âêîðî÷óþòü ñâîº æèò-
òÿ”. Öå çâåðíåííÿ çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ùîäî ïîãàíî¿ ÿêîñò³
âîäè ó âêàçàíîìó âèùå áþâåò³
ðîçãëÿíóòî â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà ÊÌÄÀ ðàçîì ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Áþâåòíèé êîìïëåêñ çà âêà-
çàíîþ àäðåñîþ (ïîáóäîâàíî
1999 ðîêó) ïåðåáóâàº íà áàëàí-
ñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ”. Â³í íå
ïðàöþâàâ ç 16.09.2009 ðîêó,

îñê³ëüêè âèéøëî ç ëàäó ô³ëü-
òðóâàëüíå îáëàäíàííÿ òà áëîê
óïðàâë³ííÿ ïîäà÷³ âîäè. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, ñòàíîì íà 30.05.2010
òàì âñòàíîâëåíî íîâ³ ñèñòåìè
“Åêîñîôò FK-1685-GL”, òîæ
ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
ðîçïî÷àëî ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè

äëÿ â³äíîâëåííÿ ôóíêö³îíó-
âàííÿ áþâåòó â íîðìàëüíîìó
ðåæèì³. Àëå æ òàêèõ ñêàðã ïî
ì³ñòó ëèøå çà íèí³øí³é ì³ñÿöü
íàä³éøëî ïîíàä òèñÿ÷ó. Á³ëü-
ø³ñòü, à ñàìå 950, ñòîñóºòüñÿ
íåðîáî÷îãî ñòàíó áþâåò³â. Ïî-
â³äîìëÿþòü êèÿíè ³ ïðî íåíà-
ëåæíèé òåõí³÷íèé ñòàí òàêèõ
êîìïëåêñ³â òà íåÿê³ñíå âîäî-
ïîñòà÷àííÿ ç íèõ. Áàãàòî êè-
ÿí çâåðòàþòüñÿ òàêîæ ç ïðî-
õàííÿì âñòàíîâèòè âîäîíàá³ð
ó ïåâíîìó ðàéîí³. Íàéá³ëüøå
ñêàðã íàä³éøëî ç Ïîä³ëüñüêî-
ãî, Ñâÿòîøèíñüêîãî òà Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â. Áàãàòî
“áþâåòíèõ” ïðîáëåì ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó. Òà íàéìåíøå íàð³-
êàíü ç öüîãî ïèòàííÿ â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³. Àáè âïî-
ðÿäêóâàòè àðòåç³àíñüêå âîäî-
ïîñòà÷àííÿ òà ïîë³ïøèòè ðî-
áîòó áþâåò³â, ñòîëè÷íà ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ïîçèòèâíî
ðîçãëÿíóëà ïèòàííÿ ïðî ïåðå-
äà÷ó âñ³õ òàêèõ êîìïëåêñ³â íà
áàëàíñ ÊÏ “Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ”.
Çàáîðãîâàí³ñòü ðàéîí³â ïåðåä
“Êè¿ââîäîêàíàëîì” çà îáñëó-
ãîâóâàííÿ âîäîïîñòà÷àëüíèõ
êîìïëåêñ³â ó ëèïí³ ñòàíîâèëà
ïîíàä 2 ìëí ãðí. Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ÷àñòèíó îòðèìàíîãî
â³ä ïåðåìîæöÿ òåíäåðíèõ òîð-
ã³â — ÒÎÂ “Òåõíîìàø” — îá-
ëàäíàííÿ íà ñóìó 1 ìëí 670
òèñ. ãðí ïåðåäàëî “Êè¿âêîìóí-
ñåðâ³ñó”. Ùå ÷àñòèíó îáëàä-
íàííÿ ìàéæå íà 60 òèñ. ãðí
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíãîñ-
ïîäàðñòâà îäåðæàëî â³ä ÒÎÂ
“Òåõíîìàø”. Ïðîòÿãîì äâîõ
îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ó ñòîëèö³ â³ä-
ðåìîíòîâàíî 30 áþâåò³â.
Ø³ñòü íèí³ íà òåõí³÷íîìó ïðî-
òîö³. Ó 2010 ðîö³ ì³ñüêèì áþ-
äæåòîì ïåðåäáà÷åíî 5 ìëí ãðí
íà óòðèìàííÿ òà ðåìîíò áþ-
âåò³â. Íàãàäàºìî, ùî â ì³ñò³ º
206 áþâåò³â, ç íèõ 75 íå ïðà-
öþþþòü

Лідія ПАШКОВСЬКА,
пенсіонер а:

— Набираю з рана та
відстоюю. Я ось брала во-
д з бювет , ип'ятила, та
я побачила на ип на чай-
ни , відтоді ні оли не хо-
дила по артезіансь вод .
В мене та е враження, що
її там зовсім не очищ ють.
Можливо, з рана вода не
наба ато ліпша, але наві-
що ходити дись, я що
та ий по аний рез льтат.

Валентина ГОРУЛЯ,
пенсіонер а:

— Переважно набираю
вод в бюветах. Звісно, я
не мож с азати, нас іль и
вона чистіша за т , що з
рана, ми ж хімічно о ана-
ліз не робили. Але, напри-
лад, оли ми з риниці
десь за Києвом п'ємо вод ,
ми ж теж її не перевіряємо.
Том , на мою д м , все ж
та и раще споживати во-
д з бюветів, аніж з рана.

І ор ВІТЬКО, праців-
ни соціальної сфери:

— По різном б ває, ін-
оли з рана споживаємо
вод , ін оли з бювет на-
бираємо. Хоча, певно,
все ж та и частіше спо-
живаємо вод з рана.
Просто біля нас бювет
за рили нещодавно, та й
за алі не д же зр чно
т ди щораз ходити.
Найліпше, д маю, п -
вати очищен вод в ма-

азинах, але та , звичай-
но, дорожче виходить.

Дар'я МАРТИНЕНКО,
ст дент а:

—Щоб просто пити, то
п ю вод в ма азинах

пласти ових пляш ах. А
для при от вання страв
здебільшо о з рана ви о-
ристов ємо вод , ип'яти-
мо її, звісно ж. Бюветами
не орист юсь, з рана все
ж та и зр чніше, бо не тре-
ба ні ди йти.

Марія ВОБЛОВА, ст -
дент а:

—Я і для пиття, і для при-
от вання страв завжди -
п ю спеціальн очищен во-
д в ма азинах чи мар е-
тах. З рана ате орично
води не споживаємо, бо во-
на там д же бр дна, а до
бюветів ходити час бра є.

Під от вала
Аліса КОВАЛЕНКО,

“Хрещати ”
Фото Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

ßêó âîäó â Êèºâ³ âè ï’ºòå?
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Кияни хоч ть пити чист вод з бюветів
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Учасни и та ості етнічно о фестивалю "Країна Мрій" порин ли в атмосфер давніх звичаїв
Король танцювальних фестивалів Global Gathering зібрав Києві іль а десят ів ді-джеїв, я і
представили оловні напрям и еле тронної м зи и – від жорст о о техно до омерційно о ха с

Êè¿â 
ìóçè÷íèé
Öèìè âèõ³äíèìè ìåøêàíö³â ñòîëèö³
ðîçâàæàëè ï³ñíÿìè ³ òàíöÿìè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот та неділю, попри дощов по од , ияни залюб и відвід вали
численні м зичні дійства. 10 та 11 липня на Співочом полі тривала
традиційна "Країна Мрій" — з народними м зи ами, поп лярними ет-
нічними та с часними оле тивами, запальними танцями, майстер-
ласами та вистав ою-ярмар ом мільців з різних ре іонів У раїни.
Від с ботньо о дня аж до ран численних лаберів та шан вальни ів
еле тронної танцювальної м зи и зібрав фестиваль Global Cathering,
на я ом свої сети віді рали най ращі вітчизняні та зар біжні ді-джеї.
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З ран до вечора на Співочом полі рали м зи и На Андріївсь ом звозі просто неба можна посл хати в личних м зи антів, побачити х дожні
вистав и, замовити портрет місцевих х дожни ів

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Випуск №84 (787)
вівторок, 13 липня
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 
і споруд у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 523/1579 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 Деснянському райо!
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки 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 клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельних ді!
лянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен!
тів, що посвідчують право власності на земельні ділян!
ки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но!
вого будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні міс!
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад!
міністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управ!
лінні держархбудконтролю.

2.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів!

ництва відповідно до рішення 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 рішення Київської міської ради від
27.11.2003 № 222/1096 “Про приватизацію земельних діля!
нок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд” у сто шостій позиції у дру!
гій графі цифри “62127001” замінити цифрами “62127002”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання стоматологічної допомоги 
в КП “Київська міська стоматологічна поліклініка” 

соціально незахищеним верствам населення
Рішення Київської міської ради № 539/1595 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України, пунктів 23, 25 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, додатка № 2 до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік” протокол № 4 постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я
та соціального захисту від 12.08.08 та з метою надання стоматологічної допомоги соціально незахище�
ним верствам населення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити постійній комісії Київради з питань охоро!
ни здоров’я та соціального забезпечення, Головному
управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечен!
ня виконавчого органу Київради (Київської міської держав!
ної адміністрації) та Головному управлінню соціального за!
хисту населення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) спільно сформувати спис!
ки (обсягом 40 чоловік на місяць) з числа соціально не!
захищених верств населення міста Києва для надання їм
стоматологічної допомоги в КП “Київська міська стома!
тологічна поліклініка”

2. Комунальному підприємству “Київська міська стома!
тологічна поліклініка” забезпечити якісну стоматологічну
допомогу соціально незахищеним верствам населення
міста Києва за списками, що формуються відповідно до
пункту 1 цього рішення.

3. Доручити Головному управлінню охорони здоров’я та

медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) та Головному управ!
лінню соціального захисту населення виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) спіль!
но розробити Положення на виконання рішення Київради
“Про надання стоматологічної допомоги в КП “Київська
міська стоматологічна поліклініка” соціально незахищеним
верствам населення” та затвердити його розпорядженням
виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації). Визначити термін на підготовку та затвер!
дження відповідного Положення до 01.01.09.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про встановлення товариству 
з обмеженою відповідальністю “Коніка” 

орендної плати за земельну ділянку 
на вул. Ярославів Вал, 40 
у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 549/1605 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України, пункту 28 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України —
місто�герой Київ”, враховуючи звернення ТОВ “Коніка” від 05.03.2009 № 050/02, протокол засідання по�
стійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю
“Коніка” річну орендну плату за земельну ділянку на вул. Яро!
славів Вал, 40 у Шевченківському районі м. Києва у розмірі 3
(три) відсотки від її нормативної грошової оцінки.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Коніка”
звернутись до Головного управління земельних ресурсів ви!
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад!
міністрації) для внесення змін до договору оренди земель!
ної ділянки.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо!

го органу Київради (Київської міської державної адміністра!
ції) внести зміни до підпункту 4.2 пункту 4 договору орен!
ди земельної ділянки № 91!6!00763 згідно з пунктом 1 цьо!
го рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально!еко!
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 
і споруд у Подільському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 525/1581 від 21травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земель!
ні ділянки для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд у Подільсько!
му районі м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних діля!

нок 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 проведення реконструкції чи нового будівництва
питання оформлення дозвільної та проектно!кошторисної до!
кументації вирішувати в порядку, визначеному правилами за!
будови м. Києва, а питання пайової участі вирішити до почат!
ку будівництва відповідно до рішення Київської міської ради 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

припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та
доповнення:

4.1. У додатку до розпорядження Київської міської дер!
жавної адміністрації від 15.09.97 № 1426 “Про передачу
громадянам у приватну власність земельних ділянок для
обслуговування житлових будинків і господарських буді!
вель” на сьомій сторінці у сьомій позиції:

— у п’ятій графі цифри “0,08” замінити цифрами та
словами:

“3/4 від 0,08 1/4 від 0,08”;
— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом

“часткову”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

24.06.99 № 302/403 “Про передачу громадянам у при!
ватну власність земельних ділянок для обслуговування
житлових будинків та господарських будівель” у сімдесят
третій позиції:

— у п’ятій графі виключити слова “Глущук Віктор Ми!
колайович”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “0,0654”;
— у восьмій графі виключити слова “передається у

спільну часткову власність”.
4.3. З урахуванням договору купівлі!продажу частини

житлового будинку гр. Абакшонок В. Г. від 16.07.65 та на
підставі частини четвертої статті 120 Земельного кодек!
су України у додатку до рішення Київської міської ради від
23.03.2000 № 56!1/777 “Про передачу у приватну влас!
ність земельних ділянок для обслуговування житлових бу!
динків і господарських будівель” на сьомій сторінці сьо!
му графу чотирнадцятої позиції викласти в такій редак!
ції:

“1/3 від 0,1 2/3 від 0,1”.
4.4. Одинадцяту позицію додатка до розпорядження

Київської міської державної адміністрації від 05.02.98
№ 215 “Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлових будинків і господарських будівель” визнати та!
кою, що втратила чинність.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Троя” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування прибудови 
до павільйону=кафе на вул. Комінтерну, 4 

у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 554/1610 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Троя” для будівництва, експлуатації та обслуговування при!
будови до павільйону!кафе на вул. Комінтерну, 4 у Шевчен!
ківському районі м. Києва.

2. Припинити Міністерству освіти і науки України право
користування частиною земельної ділянки площею 0,02 га,
відведеної відповідно до рішень виконавчого комітету Київ!
ської міської Ради депутатів трудящих від 04.07.67 № 1062
“Про відвод Державному комітету Ради Міністрів УРСР по
професійно!технічній освіті під будівництво спортивного кор!
пусу”, від 21.11.67 № 1896 “Про додатковий відвод Дер!
жавному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно!тех!

нічній освіті під будівництво спортивного корпусу”, і зара!
хувати її до земель запасу житлової та громадської забудо!
ви (лист!згода від 29.05.2006 № 1/1!2434).

3. Передати товариству з обмеженою відповідальніс!
тю “Троя”, за умови виконання пункту 4 цього рішення, в
короткострокову оренду на 1 рік земельну ділянку площею
0,03 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
прибудови до павільйону!кафе на вул. Комінтерну, 4 у
Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель за!
пасу житлової та громадської забудови (площею 0,02 га)
та міських земель, не наданих у власність чи користуван!
ня (площею 0,01 га).

4. Товариству з обмеженою відповідальністю “Троя”:
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4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько!
го середовища від 10.02.2006 № 19!1137, управління охо!
рони навколишнього природного середовища від 29.03.2005
№ 071/04!4!19/951, Державної служби охорони культурної
спадщини від 24.03.2006 № 22!752/35, Головного управлін!
ня культури, мистецтв та охорони культурної спадщини від
28.03.2005 № 001!09/1665, дочірнього підприємства “Ін!
ститут генерального плану міста Києва” від 30.03.2005
№ 673, Шевченківської районної у м. Києві державної адмі!
ністрації від 29.04.2005 № 01/37!2231, Київської міської сан!
епідстанції від 02.03.2005 №1441, Головного управління зе!
мельних ресурсів від 22.03.2007 № 03!25/366!В.

4.3. 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.

4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо!
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ!
леному порядку.

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів!
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

4.7. 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.

5. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
фізичній особі — підприємцю 
Гуменюку Віталію Петровичу, 

громадянину Агеєву Андрію Олексійовичу 
та громадянину Устілку Андрію Володимировичу 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування торговельного павільйону 

на просп. Перемоги, 100=с 
у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 559/1615 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки фізичній особі — підприємцю Гуменю!
ку Віталію Петровичу, громадянину Агеєву Андрію Олек!
сійовичу та громадянину Устілку Андрію Володимирови!
чу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
торговельного павільйону на просп. Перемоги, 100!с у
Святошинському районі м. Києва.

2. Передати фізичній особі — підприємцю Гуменюку
Віталію Петровичу, громадянину Агеєву Андрію Олексійо!
вичу та громадянину Устілку Андрію Володимировичу у ко!
роткострокову оренду на 5 років земельну ділянку загаль!
ною площею 0,0149 га для експлуатації та обслуговуван!
ня торговельного павільйону на просп. Перемоги, 100!с
у Святошинському районі м. Києва за рахунок земель,
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих від 23.06.65
№ 1058/а “Про відвод земельних ділянок Управлінню Ки!
ївського метрополітену під будівництво станцій, будівель!
них майданчиків та лінії метрополітену “Завод Більшо!
вик — Святошино” зокрема площею 0,0040 га в межах
червоних ліній, в тому числі:

— фізичній особі — підприємцю Гуменюку Віталію Пет!
ровичу 2/5 від 0,0149 га;

— громадянину Агеєву Андрію Олексійовичу 2/5 
від 0, 0149 га;

— громадянину Устілку Андрію Володимировичу 1/5 від
0,0149 га.

3. Фізичній особі — підприємцю Гуменюку Віталію Пет!
ровичу, громадянину Агеєву Андрію Олексійовичу та гро!
мадянину Устілку Андрію Володимировичу:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувачів відпо!
відно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ!

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян!
ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ!
леному порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь!
кого середовища від 08.04.2009 № 19!2949, Київської
міської санепідстанції від 11.12.2007 № 10290, управлін!
ня охорони навколишнього природного середовища від
19.10.2007 № 071/04!4!22/5812, Головного управління
охорони культурної спадщини від 09.11.2007 № 8548, до!
чірнього підприємства “Інститут генерального плану міс!
та Києва” ВАТ “Київпроект” від 21.11.2007 № 3653, ко!
мунального підприємства “Київський метрополітен”, Ки!
ївської міської державної адміністрації від 30.10.2007
№ 269!НЗС.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку екс!
плуатації відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

4. Попередити землекористувачів, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при!
пинення права користування нею відповідно до вимог ста!
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про придбання вагонів 
метрополітену

Рішення Київської міської ради № 546/1602 від 28 травня 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, Закону України “Про транспорт”, Закону України “Про міський електричний транспорт”, Закону Укра�
їни “Про фінансовий лізинг”, положення “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, за�
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 921, на виконання Державної програ�
ми будівництва і розвитку метрополітенів на 2006�2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Мініс�
трів України від 07.03.06 № 257, та Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фі�
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16.10.08 № 937, та з метою підвищення безпеки, комфортності і культури транспортного об�
слуговування киян та гостей столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити КП “Київський метрополітен” провести за!
купівлю фінансових лізингових послуг (100 вагонів мет!
рополітену) з правом викупу за результатами проведено!
го тендеру зі сплатою з бюджету міста Києва в 2009 ро!
ці не більше 15 % від загальної вартості предмету лізин!
гу, а решти коштів протягом 2010!2014 років.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер!
жавній адміністрації):

2.1. Забезпечити вжиття організаційно!правових за!
ходів щодо виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Взяти до відома, що фінансування закупівлі фі!
нансових лізингових послуг (вагони метрополітену) буде
здійснюватись за рахунок та в межах асигнувань, перед!
бачених у бюджеті та Програмі соціально!економічного
розвитку міста Києва на 2009 та наступні роки. 

2.3. При формуванні проектів бюджету та Програми
соціально!економічного розвитку міста Києва на 2010 та

наступні роки передбачати кошти на реалізацію пункту 1
цього рішення.

2.4. Щорічно подавати Київській міський раді звіт про
хід виконання цього рішення.

3. Комунальному підприємству “Київський метрополі!
тен” умови надання фінансово!лізингових послуг згідно
з пунктом 1 цього рішення погодити з постійною комісією
Київради з питань бюджету та соціально!економічного
розвитку та з виконавчим органом Київради (Київською
міською державною адміністрацією).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціаль!
но!економічного розвитку та постійну комісію Київради з
питань транспорту та зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Ле Фрог” 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування торговельного комплексу 
на просп. Науки, 4/2 у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 556/1612 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши представлені матері�
али, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальніс!
тю “Ле Фрог”, за умови виконання пункту 2 цього рішен!
ня, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділян!
ку площею 0,08 га (в тому числі в межах червоних ліній
площею 0,05 га) для експлуатації та обслуговування тор!
говельного комплексу на просп. Науки, 4/2 у Голосіїв!
ському районі у зв’язку з переходом права власності на
майно (свідоцтво про право власності на нежитлове при!
міщення від 06.03.2002, серія НП № 010004887 та дого!
вір купівлі!продажу від 21.06.2004, серія ВВЕ № 494503)
за рахунок земель, відведених відповідно до пункту 4 та
додатка 4 до рішення Київської міської ради від 24.12.98
№ 97/198 “Про надання та вилучення земельних ділянок”
і пункту 2 рішення Київської міської ради від 28.12.99
№ 201/703 “Про надання і вилучення земельних ділянок”,
та право користування якою посвідчено договором орен!
ди земельної ділянки від 29.08.2000 № 79!6!00013 (лист!
згода від 14.09.2004 № 138). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Ле
Фрог”:

2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід!
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ!
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян!
ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

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

2.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи но!
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про!
ектно!кошторисної документації вирішувати в порядку,
визначеному правилами забудови м. Києва.

2.5. Питання правово!майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.6. Частину земельної ділянки, яка розташована в ме!
жах червоних ліній, використовувати з обмеженнями від!
повідно до вимог містобудівного законодавства.

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земель!
ної ділянки від 29.08.2000 № 79!6!00013 (лист!згода то!
вариства з обмеженою відповідальністю “Сфінкс ЛТД” від
14.09.2004 № 138) з моменту державної реєстрації дого!
вору оренди земельної ділянки між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю “Ле
Фрог”.

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 4 та
додаток 4 до рішення Київської міської ради від 24.12.98
№ 97/198 “Про надання та вилучення земельних ділянок”
та пункт 2 рішення Київської міської ради від 28.12.99
№ 201/703 “Про надання і вилучення земельних ділянок”.

5. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при!
пинення права користування нею відповідно до вимог ста!
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Тугай Юлії Олексіївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Сосновому, 42 
у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 569/1625 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо вне!
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц!
тва індивідуальних житлових будинків та господарських
будівель і споруд в районі селища Биківня у Деснянсько!
му 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, перевести за функціональним при!
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Тугай Юлії Олексіївні для бу!
дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо!
дарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 42 у Дес!
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Тугай Юлії Олексіївні, за умо!
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас!
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських бу!
дівель і споруд у пров. Сосновому, 42 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянці Тугай Юлії Олексіївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки

згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі!
тектури та дизайну міського середовища виконавчого ор!
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю.

5.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів!
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь!
кого середовища від 10.07.2008 № 19!8428, Державно!
го управління охорони навколишнього природного сере!
довища в м. Києві від 04.06.2008 № 05!08/3568, Київ!
ської міської санепідстанції від 18.09.2008 № 8188, Го!
ловного управління охорони культурної спадщини від
06.06.2008 № 3965, Головного управління земельних ре!
сурсів від 04.12.2008 № 05!4000.

5.5. 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 земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен!
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання но!
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян!
ки.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У пар імені Шевчен а
свої творчі дороб и —
артини, вишиван и —
презент вали ст денти
Університет третьо о ві-
. Відвід вачі мо ли т т

же заповнити ан ет ст -
дента та потанцювати.
Наст пно о навчально о
ро за лад для літніх
людей від риває філії
всіх 10 районах міста і
запрош є абіт рієнтів на-
вчитися ново о та знайти
др зів.

Íåçâè÷í³ ñòóäåíòè — áàáóñ³ é
ä³äóñ³, ÿê³ çðóéíóâàëè ñòåðåîòèï
ïðî ïàñèâí³ñòü ë³òí³õ ëþäåé, ç³-
áðàëèñü ó ñåðåäó â ïàðêó íàâïðî-
òè ÷åðâîíîãî êîðïóñó Íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó Øåâ÷åíêà. Ïî-
áëèçó ñöåíè íà ñòåíäàõ âîíè äå-
ìîíñòðóâàëè ñâî¿ ðîáîòè — âè-
øèò³ ñêàòåðòèíè, ñîðî÷êè, ðóø-
íèêè, êàðòèíè. Ïîðó÷ â ³íôîðìà-
ö³éíèõ íàìåòàõ ïåðåõîæ³ ìîãëè
îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî Óí³-
âåðñèòåò òðåòüîãî â³êó òà îäðàçó
çàïèñàòèñÿ íà êóðñè. Ç äèíàì³ê³â
ëóíàëà ãó÷íà ìóçèêà, ³ íàâ³òü äîù
íå ñòàâ íà çàâàä³ òàíöÿì ï³ä
“Ñìóãëÿíêó” òà “×îðíîãî êîòà”.

Óí³âåðñèòåò òðåòüîãî â³êó, äå
íàâ÷àþòüñÿ ë³òí³ ëþäè, â³äêðèòî
òîð³ê ëèøå â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³. Ñòóäåíòàìè ïåðøîãî êóð-

ñó ñòàëî ïîíàä 900 îñ³á, ³ ìàéæå
âñ³ âèð³øèëè ïåðåâåñòèñÿ íà íà-
ñòóïíèé êóðñ. Ç óðàõóâàííÿì ïî-
ïèòó â íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³
ô³ë³¿ âèð³øèëè â³äêðèòè â óñ³õ
ðàéîíàõ ì³ñòà.

Â óí³âåðñèòåò³ º 10 ôàêóëüòåò³â:
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, ë³òåðà-
òóðíî-õóäîæí³é, ïðàâîâèé, çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ïñèõîëî-
ã³÷íèé, àíãë³éñüêî¿ ìîâè, êîì-
ï’þòåðíèé, êðàºçíàâ÷èé, õîðî-
âèé òà áàëüíîãî òàíöþ. Öüîãîð³÷
ïëàíóþòü íàáðàòè òàêîæ ãðóïó
îõî÷èõ âèâ÷èòè ÿïîíñüêó ìîâó.
Çàçâè÷àé ïåíñ³îíåðè çàïèñóþòü-
ñÿ îäðàçó íà ê³ëüêà ôàêóëüòåò³â,
íàéïîïóëÿðí³ø³ — àíãë³éñüêî¿
ìîâè òà êîìï’þòåðíèé. Íàâ÷à-
þòü âèêëàäà÷³-âîëîíòåðè. ßê ó
ñïðàâæíüîìó óí³âåðñèòåò³, òóò
ïîñâÿ÷óþòü ó ñòóäåíòè òà âèäà-
þòü ñòóäåíòñüê³ êâèòêè.

Ïðî çàòðåáóâàí³ñòü òàêîãî çà-
êëàäó êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èëà ÷åð-
ãà îõî÷èõ çàïèñàòèñÿ íà íàâ÷àí-
íÿ. “ß äîâîë³ ï³çíÿ äèòèíà â ðî-
äèí³, ³ êîëè íà âèðîáíèöòâ³ ïî-
÷àëè ââîäèòè êîìï’þòåðè, âæå
çâ³ëüíèëàñÿ, ùîá ìàòè çìîãó äî-
ãëÿäàòè áàòüê³â-ïåíñ³îíåð³â. Òî-
ìó ìåíå çàö³êàâèâ íàñàìïåðåä
êîìï’þòåðíèé ôàêóëüòåò, à òà-
êîæ ïðàâîçíàâ÷èé, ïñèõîëîã³÷-
íèé, ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, —
ðîçïîâ³äàº 63-ð³÷íà êèÿíêà Òà-
ìàðà Òèìîô³¿âíà. — Âäîìà ìàþ
êîìï’þòåð, òîæ õî÷ó îñâî¿òè ²í-
òåðíåò. Òàêîæ äîïîìàãàþ ñèíîâ³
ñêëàäàòè çâ³òí³ òàáëèö³, ïðîâî-
äèòè àóäèò. Õîò³ëîñÿ á öå ðîáè-
òè íå íà êàëüêóëÿòîð³, à íà êîì-
ï’þòåð³”.

“Õî÷ó âèâ÷èòè àíãë³éñüêó ìî-
âó, — ïîä³ëèëàñÿ 72-ð³÷íà Ãàëè-
íà ªôèì³âíà. — Ñèí ìåøêàº â
Êàíàä³, â éîãî ðîäèí³ ÷åêàþòü íà
ïîïîâíåííÿ. ßêùî ìåí³ äîâåäåòü-
ñÿ ïî¿õàòè, õî÷ó áóòè ãîòîâîþ”.

Àá³òóð³ºíòè ç ö³êàâ³ñòþ ðîçäèâ-
ëÿëèñÿ âèñòàâëåí³ ðîáîòè, ñï³ë-
êóâàëèñÿ ç³ ñòóäåíòàìè. Îëåêñàí-
äðà Ëÿùåâñüêà ç ôàêóëüòåòó ïðè-
êëàäíîãî ìèñòåöòâà ïîêàçóâàëà
âëàñíîðó÷ âèøèò³ ðóøíèêè, ñåð-
âåòêè. “Ìîÿ äèòÿ÷à ìð³ÿ íàâ÷è-
òèñÿ ãàðíî âèøèâàòè çáóëàñÿ, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ëÿùåâñüêà. —
Òåïåð ïëàíóþ îïàíóâàòè ïñèõî-
ëîã³þ òà ïðàâî, ùîá îð³ºíòóâàòè-
ñÿ â íîâîìó çàêîíîäàâñòâ³”.

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Æàííà
Ñàâð³ëîâà ìèíóëèì íàâ÷àëüíèì
ðîêîì çàäîâîëåíà. “Ïåðøå íàøå
äîñÿãíåííÿ — öå îïòèì³çì òà åí-
òóç³àçì íàøèõ ñòóäåíò³â. Óçèìêó,
íàâ³òü ïîïðè îæåëåäèöþ, â³äâ³-
äóâàí³ñòü áóëà 80 %. Äðóãå äîñÿã-
íåííÿ — ðîçøèðåííÿ. Íèí³ øó-
êàºìî â³äïîâ³äí³ ïðèì³ùåííÿ.
Âæå òåïåð ó êîæíîìó ðàéîí³ íàä-
õîäèòü ïî 100 äçâ³íê³â íà äåíü,”
— ïîâ³äîìèëà ðåêòîð. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, Óêðà¿íà çàéìàº ïåðøå ì³ñ-
öå ñåðåä êðà¿í ÑÍÄ çà ïîêàçíè-
êîì äåïðåñ³¿ ó ë³òí³õ ëþäåé, à ó
ñâ³ò³ — îäèíàäöÿòå. Óí³âåðñèòåò
òðåòüîãî â³êó ïîêëèêàíèé çì³íè-
òè öþ òåíäåíö³þ. Îáìåæåíü ùî-
äî òåðì³íó íàâ÷àííÿ ó íàñ íåìàº,
ëèøå íà ôàêóëüòåòàõ àíãë³éñüêî¿
ìîâè òà êîìï’þòåðíîìó ìîæíà
íàâ÷àòèñÿ ëèøå ð³ê, ùîá ÿêîìî-
ãà á³ëüøå ëþäåé çìîãëè â³äâ³äà-
òè çàíÿòòÿ. Íàâ÷àííÿ íà óñ³õ êóð-
ñàõ — áåçïëàòíå

Äëÿ çíàíü íåìàº â³êó
Â óí³âåðñèòåò³ äëÿ ïåíñ³îíåð³â 
ðîçïî÷àâñÿ íàá³ð ãðóï

Ст денти Університет третьо о ві не лише навчаються, а й залюб и майстр ють, малюють та вишивають

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

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
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з визначення вітчизняних астролерів, для підтрим и я их
передбачається надання оштів, що надходять від збор на проведення
астрольних заходів до спеціально о фонд бюджет м. Києва. До часті
он рсі доп с аються вітчизняні астролери, я і подають до менти

та інформацію про астрольний захід з ідно з перелі ом, затвердженим
на азом Міністерства льт ри і т ризм У раїни від 23.03.2004 № 156.

Кон рс б де проведено вересні 2010 ро за пріоритетними
напрям ами - театральні астролі, раїнсь і онцертні про рами.

Заяв и ( двох примірни ах) на часть он рсі приймаються до
7 вересня 2010 ро за адресою: м. Київ, б л. Т. Шевчен а, 3, . № 317.

Телефон для довідо : 279-67-58.

Посвідчення лі відатора на

ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 203347 на ім’я Ластів и

Оле сандра Не тарійовича

вважати недійсним.

Вищий осподарсь ий с д
У раїни повідомляє про під о-
тов матеріалів щодо обран-
ня безстро ово на посад
с дді Вищо о осподарсь о о
с д У раїни Сибі и Оле сан-
дра Ми олайовича.

Втрачений Державний а т на
право власності на земельн
ділян № 43, що розташова-
на за адресою: м. Київ, Свято-
шинсь ий р-н; с/т “Авіатор”,
в л. 8 Садова, я ий належав
Саврімович Діні Ві торівні, вва-
жати недійсним.

Вищий осподарсь ий с д
У раїни повідомляє про під о-
тов матеріалів щодо обран-
ня безстро ово на посад
с дді Вищо о осподарсь о о
с д У раїни С рип и Ірини
Михайлівни.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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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 225-10
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Ïëÿæ íà òðîòóàð³ 
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 13 ëèïíÿ
ОВНИ, розправляйте рила насна и і демонстр йте з оролівсь ою

величчю се, чим на ородив вас Господь. День сприяє п блічним ви-
ст пам, де можна по азати я най раще таланти, творчі дося нення,
позалицятися та завоювати любов тих, до о о лежить серце.

ТЕЛЬЦІ, спрям йте з силля сімейне р сло. Нехай втішає те, що
в домі ви не рабиня, я а займається мар дною роботою та “пиляє”
близь их за неохайність, а величава цариця — любляча, щедра, ос-
тинна, поблажлива. Геть сірі б дні, створіть домочадцям свято і ра-
зом повеселіться вволю!

БЛИЗНЯТА одержимі інформаційним олодом, пра н ть наситити
роз мові літини б дь-що! Ш айте потрібн інформацію, і ви її неод-
мінно здоб дете, а водночас задовольните емоційн спра . А втім, о-
ли знань бра є, повор шіть власні запаси, там і знайдете потрібне.

РАКАМ потрібен емоційний від на персональні потреби. Я що д -
ша переповнена висо ими поч ттями і їх предостаньо, аби поділити-
ся з оточенням, отже, все ч дово. Не бійтеся б ти е оїстами, забез-
печ йте себе тим, чо о хочеться, а то о, що нав’яз ють інші, не прий-
майте.

ЛЕВИ, холодність, бра е спресивних емоцій, я і нав’яз вання влас-
них поч ттів під впливом е оїстичних інстин тів, роз’єдн є вас із ре-
альністю, ви ли ає д шевне сп стошення. Роз мно “баланс йте”, аби
задовольнити власні потреби і не заш одити інтересам оточення.

ДІВАМ визначено давати прит ло , милостиню, тішати знедоле-
них. Станьте тихою аванню, емоційним мая ом, що спрямов є лю-
дей до рятівно о бере а. Одна майте на вазі, ваше завдання — не
звалювати на власні плечі ч жих бід та проблем, а сприяти, аби лю-
ди рят валися самот ж и.

ТЕРЕЗИ, др жба між людьми нині вини атиме на тлі “хімії”, а не сві-
домо о вибор . Ви не аналіз єте др жніх стос н ів і не ділите това-
ришів за спеціальними ритеріями, просто вам д же омфортно ра-
зом, і це оловне! Д шевно насолодж йтеся і обері айте оле тивний
мі ро лімат від не атив .

СКОРПІОНИ, ваше завдання — о орн ти т рботою не лише близь-
их, а всіх, хто волею долі опинився пор ч. Саме та е по ровитель-
ство, від на біди людей без мер антильності зробить вас сильни-
ми і авторитетними.

СТРІЛЬЦІ, не нама айтеся б ти “добрень им” завдя и лестощам,
а то й ви аданим омпліментам. Різати правд -мат — ваш святий
обов’язо . Я що відч ваєте д шею істинн с ть речей, можете без
ризот с мління висловлювати все в ефірний простір!

КОЗОРОГИ, причина надзвичайної потреби в інтимних онта тах
риється либо ій емоційній нестабільності, тож ш айте армоній-
но о се с ально о с п тни а, і вн трішнє напр ження мов р ою зні-
ме! Одна не “при леюйтеся” до партнера, я дитя до матері, і не при-
вчайте йо о до та ої звич и!

ВОДОЛІЇ, б дьте в парі, армонійні партнерсь і взаємини є інстр -
ментом задоволення власних потреб, одна не “прима ніч йтеся” до
союзни ів (ділових, шлюбних) і не дозволяйте їм цьо о робити. Ви —
дві незалежні самодостатні особистості, що мож ть існ вати я разом,
та і порізно.

РИБИ, причина хвороб орениться в не ативних поч ттях, звич ах,
потребах. Значні розлади здоров’я насправді енер ються либинни-
ми вадами, я их слід позб тися. А втім, зцілитися нес ладно, зосе-
редьтеся на собі, присл хайтеся до позивних ор анізм . Нині ви сам
собі лі ар!

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 ÷àñîì äîù. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+28°Ñ,
âíî÷³ +20...+24°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +30°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +25...+28°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +28...+32°Ñ, âíî÷³
+24...+26°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +25...+30°Ñ, âíî÷³
+21...+24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³òåð
ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+28°Ñ, âíî÷³
+20...+23°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî ãîðîáèíà ðÿñí³º ÷åðâîíîþ ÿãîäîþ

- íàñòóïíå ë³òî áóäå äîùîâå. Êîìàð³ é ³íø³ êîìàõè ââå÷åð³
êëóáî÷àòüñÿ - äî ãàðíî¿ ïîãîäè. Âñå íåáî çàâîëîêëè ãóñò³ á³ë³ õìàðè,
ïðîòå âîíè éäóòü âèñîêî íàä çåìëåþ ³ êîíòóðè ¿õ âèäíî ÷³òêî - äîùó
íå áóäå, ìîæëèâèé â³òåð. 

²ìåíèííèêè: Áîãóñëàâ, Åðíñò, Ìàðãàðèòà, Àíäðié, Ìàòâié,
Ñîôðîí, Âàðôîëîìié, Iâàí, Ìàòôåé, Ïåòðî, Ïèëèï, Ñèìîí,
Òàäåé, Õîìà, ßêiâ, Ðàäîìèëà 

9 7 8

7 1 9 6

5 8 4 9

7 8 4 2

4 7 2 8 1 3

5 6

6 8 4

6 2

9 3 8

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.

9 1 6 7 2 4 5 8 3

5 8 3 9 6 1 2 7 4

7 2 4 5 3 8 6 1 9

3 5 8 6 1 9 7 4 2

4 7 2 3 8 5 1 9 6

6 9 1 4 7 2 3 5 8

2 4 7 8 5 3 9 6 1

1 6 9 2 4 7 8 3 5

8 3 5 1 9 6 4 2 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 9 ëèïíÿ

Юрій ГОРБУНОВ,
телевед чий:

— Я що по-
р і в ню в а т и
Київ з інши-
ми європей-
сь ими сто-
лицями, то,
на мою д м-
, в нас

ф о н т а н і в
за алі не-

достатньо. І я що в центрі більш-
менш непо ана сит ація, то десь
подалі від центр їх обмаль. Том
саме там варто б ло б збільшити
іль ість фонтанів. А ще б ло б д -
же добре, я би в столиці зроби-
ли та ий арний, вели ий м зич-
ний фонтан з підсвіченням, я
Барселоні, напри лад.

Дмитро ЛАЗУТКІН,
поет, письменни , ж рналіст:
— Н і о л и

нічо о не б -
ває заба ато,
а особливо,
оли іль ість
с проводж є-
ться і я істю.
Я що овори-
ти про сит -
ацію з фонта-
нами в центрі міста, то я не д маю,
що стане ірше, я що їх стане біль-
ше. Це пре расно, оли в місті ба-
ато фонтанів, в спе вони д же ос-
віжають повітря. Крім то о, біля фон-
танів можна добре проводити час,
їсти морозиво, ціл ватися з дівчата-
ми... Звичайно ж, особливо бра є
фонтанів “спальних” районах.

Ш ра КАРАМАЗОВ,
часни ро - рт
“Брати Карамазови”:
— Фонта-

нів нашій
столиці д же
мало, і тре-
ба, щоб обо-
в’яз ово їх
стало біль-
ше. І т т
зовсім не
має значен-
ня, центр це чи о олиці міста. Га-
даю, с різь Києві вони б д ть
доречними. Більше то о, фонтани
роблять місто арнішим, естетич-
нішим. Це йо о архіте т рна о ра-
са. Я що в нас нія дорі не мо-
ж ть пола одити, то нехай хоча б
фонтанів стане більше.

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Äå â ñòîëèö³ áðàêóº ôîíòàí³â?

У та е спе отне літо раще біля води
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