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СТОЛИЧНІ ВІКЕНДИ
Кіль ість я існих і дост пних місць
відпочин в місті зростає
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НАШЕСТЯ ШКІДЛИВИХ КОМАХ
Меш анці с аржаться
на о пацію міста тар анами

Íà á³çíåñ-çìîâíèê³â ïóñòèëè
ñïåöï³äðîçä³ëè
ÀÌÊÓ “âòèõîìèðèòü” ö³íè íà ðîóì³íã, ïàëüíå òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè

Âåëèêèì á³çíåñ-ñòðóêòóðàì äîâåäåòüñÿ
çàáóòè ïðî íå÷åñí³ ìåòîäè ãðè íà ðèíêó.
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò ñòâîðèâ "ñïåö-
ï³äðîçä³ëè" áîðîòüáè ç ïîðóøíèêàìè. Ïðî
öå â÷îðà ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ÀÌÊÓ Îëåêñ³é
Êîñòóñºâ. "Ìè ïåðåéøëè â³ä ãàëóçåâîãî äî
ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèíöèïó ðîáîòè. Ñòâî-
ðèëè ïîòóæí³ ï³äðîçä³ëè, ùî çàéìàòèìóòü-
ñÿ ðîçñë³äóâàííÿì êîíêðåòíèõ êàðòåëåé,
ìîíîïîëüíèõ çëîâæèâàíü, àíòèêîíêóðåíò-
íèõ ä³é. Ãîëîâíà óâàãà áóäå äî ïîòóæíèõ
á³çíåñ-ñòðóêòóð",— çàçíà÷èâ ïîñàäîâåöü.

Ïîëå äëÿ ä³é øèðîêå — ëèøå çà ï³âðî-
êó êîì³òåò âèÿâèâ 1400 ïîðóøåíü êîíêó-
ðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà, â òîìó ÷èñë³
429 ìîíîïîëüíèõ çëîâæèâàíü, 189 çìîâ,
240 âèïàäê³â ïîðóøåíü ³ç áîêó îðãàí³â âëà-
äè òîùî. Ç ïðîõàííÿì ïðî çàõèñò ïðàâ äî
ÀÌÊÓ íàä³éøëî 2,5 òèñÿ÷³ çâåðíåíü â³ä

ãðîìàäÿí òà þðîñ³á. Çà ï³âðîêó íà ïîðóø-
íèê³â íàêëàëè øòðàôè íà 15,5 ìëí ãðí. Öå
â 3,5 ðàçó ïåðåâèùóº àíàëîã³÷í³ ïîêàçíè-
êè ìèíóëîãî ðîêó.

Óñ³ ïîðóøåííÿ òàê ÷è ³íàêøå á'þòü ïî
ïðîñòèõ ñïîæèâà÷àõ. Íàïðèêëàä, òðè êîì-
ïàí³¿ âèðîáíèêà ñêðàïëåíîãî ãàçó îøòðà-
ôóâàëè íà 3 ìëí ãðí. Âîíè ïåðåâèùèëè
ö³íó íà ñâ³é ïðîäóêò, à íèì çàïðàâëÿþòü
àâòîìîá³ë³ ÷èìàëî âîä³¿â. Ñàíêö³¿ çàñòîñó-
âàëè òàêîæ ïðîòè ÷îòèðüîõ êîìïàí³é âè-
ðîáíèê³â öåìåíòó. "ßêùî âàðò³ñòü áóäìà-
òåð³àë³â íåâèïðàâäàíî çàâèùåíà, òî â ï³ä-
ñóìêó öå âïëèâàº ³ íà âàðò³ñòü æèòëà äëÿ
ãðîìàäÿí",— ïîÿñíèâ Îëåêñ³é Êîñòóñºâ.
Âçÿâñÿ êîì³òåò ³ çà çàë³çíèöþ. Ï³âäåííî-
Çàõ³äíó çàë³çíèöþ ïðèìóñèëè çìåíøèòè
çáîðè ç ãðîìàäÿí ³ç 15 äî 12 ãðí, òà ç 15
äî 10 ãðí ïðè ïîâåðíåíí³ êâèòêà. Íå çà-

áóëè ³ ïðî áàíêè. Ï'ÿòåðî íàéá³ëüøèõ áàí-
ê³âñüêèõ óñòàíîâ ïîîá³öÿëè, ùî á³ëüøå íå
íàâ'ÿçóâàòèìóòü êë³ºíòàì ïåâí³ ñòðàõîâ³
êîìïàí³¿ ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ êðåäèò³â.

Íèí³ íà ðîçãëÿä³ â ÀÊÌÓ ïðèáëèçíî 90
ñïðàâ. Ñåðåä íèõ ³ ñïðàâà ïðîòè ìîá³ëü-
íèõ îïåðàòîð³â. Íå âëàøòîâóº íåéìîâ³ð-
íî âèñîêà âàðò³ñòü ðîóì³íãó. "Êîæåí, õòî
áóâ çà êîðäîíîì, çíàº, ùî çðîáèø îäèí
êîðîòêèé äçâ³íîê äîäîìó — ³ ãðîøåé íà
ðàõóíêó íåìàº. À ï³äåø äî ê³îñêó, êóïèø
¿õíþ êàðòêó, òî íå âñòèãàºø âèãîâîðèòè ¿¿
äî ê³íöÿ. Äèâóº, ÷îìó ðîóì³íã äîðîæ÷èé
çà ì³æíàðîäíèé çâ'ÿçîê?",— êàæå ãîëîâà
ÀÌÊÓ. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ öþ ñïðàâó
ðîçñë³äóþòü ñï³ëüíî ç ðîñ³éñüêèìè òà êà-
çàõñüêèìè àíòèìîíîïîëüíèêàìè. Ò³ êà-
æóòü, ùî ö³íà ðîóì³íãó çàâèùåíà ó 5 ðà-
ç³â. Òàêîæ âèâ÷àº ÀÌÊÓ ³ âàðò³ñòü âíóò-
ð³øí³õ òà çîâí³øí³õ àâ³àïåðåâåçåíü. Ð³âåíü
ïîñëóã òàêèé ñîá³, à ö³íè âèù³, í³æ ó ªâ-
ðîï³. Áîðþòüñÿ â êîì³òåò³ ³ ç îìàíëèâîþ
ðåêëàìîþ. "Íàéá³ëüøå òàêî¿ ó ôàðìàöåâ-
òèö³. Íàïðèêëàä, "Øèëåíòèí" òà "Óêðà¿í"
í³áèòî ë³êóþòü óñ³ õâîðîáè ³ íàâ³òü ðàê.
Õî÷ äî ë³êàðÿ íå éäè. Ðåêëàìà ìàº áóòè
äîñòîâ³ðíîþ, ³ áàæàíî, ùîá ìåäè÷í³ ïðå-
ïàðàòè ðåêëàìóâàëè â ñïåö³àë³çîâàíèõ âè-
äàííÿõ",— çàçíà÷èâ ãîëîâà êîì³òåòó.

Îêðåìî ïîðóøèëè ïèòàííÿ òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Çà ñëîâàìè ïàíà

Êîñòóñºâà, òàðèôè íà òåïëî ³ ãàðÿ÷ó âî-
äó â Êèºâ³ íà ñüîãîäí³ íå º åêîíîì³÷íî
îá´ðóíòîâàíèìè. "Íà ì³é ïîãëÿä, öåé òà-
ðèô åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàíèé. Ìàëî
òîãî, Êè¿â, ìàáóòü, ºäèíå ì³ñòî, äå íå âè-
çíà÷åíî âèêîíàâöÿ öèõ ïîñëóã. Òîæ, ÿê-
ùî âàì íåäîãð³þòü ÷è íåäîëëþòü, âàì í³-
êóäè íàâ³òü çâåðíóòèñÿ çà ïåðåðàõóí-
êîì",— ñêàçàâ ãîëîâíèé àíòèìîíîïîëü-
íèê. Âîäíî÷àñ â³í çàçíà÷èâ, ùî íå éäåòü-
ñÿ ïðî òå, âèñîêèé òàðèô ÷è íèçüêèé.
"ßêùî ìè ò³ëüêè çàðàç ïî÷àëè ïëàòèòè â
Êèºâ³ 11 ³ç êîï³éêàìè çà êóáîìåòð ãàðÿ-
÷î¿ âîäè, òî â Îäåñ³ âæå ê³ëüêà ðîê³â ñïëà-
÷óþòü ïî 18 ãðí. Éäåòüñÿ íå ïðî âèñîêó
ö³íó, à ïðî òå, ÷è âðàõîâàíî ³íòåðåñè
ìåøêàíö³â, ïðî òå, ùî çðîáëåíî, àáè çíè-
çèòè ñîá³âàðò³ñòü. ×îìó ñïîæèâà÷³ ìàþòü
ïîêðèâàòè âòðàòè â ìåðåæàõ?",— ââàæàº
Îëåêñ³é Êîñòóñºâ.

Êè¿âñüêà âëàäà ïîçèòèâíî îö³íþº òàêó
àêòèâ³çàö³þ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó
Óêðà¿íè. "Çâè÷àéíî, çëîâæèâàííÿ, çìîâè
ìàþòü ì³ñöå ³ íà ðèíêó îïåðàòîð³â çâ'ÿç-
êó, â ìåðåæàõ çàïðàâîê òîùî. Öå íå òàºì-
íèöÿ. Òîìó ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ ïîçèòèâ-
íî âïëèíå íà íàâåäåííÿ ïîðÿäêó. Ãîëîâ-
íå, ùîá ö³ "ñïåöï³äðîçä³ëè" íå ñòàëè ÷åð-
ãîâèì çàñîáîì òèñêó íà á³çíåñ",— ñêàçàëà
ðàäíèê ìåðà Êèºâà ç ïèòàíü ï³äïðèºì-
íèöòâà Ëþäìèëà Äåíèñþê
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Антимонопольний омітет заці авився мобільними операторами, я і необґр нтовано підвищ ють вартість ро мін
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

За півро Антимонопольний омітет виявив більш ніж 1400 пор -
шень он ренційно о за онодавства. Бізнес змовляється, необґр н-
товано підвищ є ціни на посл и і дає оманлив ре лам . За та е
пор шни ів оштраф вали на 15 млн рн. Взялися за бан и, залізнич-
них та авіаперевізни ів, операторів зв'яз . Напри лад, вартість ро-
мін перевищена в 5 разів. Пор шни ів штраф ватим ть на мільйо-
ни, а боротися з ними б д ть о ремі спецпідрозділи.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êè¿âðàäà óõâàëèëà 
Ïðîãðàìó ïîâîäæåííÿ 
ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè

Ïðîãðàìó ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³ä-
õîäàìè â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2010—2015 ðîêè çà-
òâåðäæåíî íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ V ñåñ³¿
Êè¿âðàäè VI ñêëèêàííÿ 8 ëèïíÿ 2010 ðîêó.
Çà öåé äîêóìåíò ïðîãîëîñóâàâ 91 äåïóòàò. Ó
íüîìó éäåòüñÿ ïðî ðîçøèðåííÿ ³ ìîäåðí³çà-
ö³þ ïîòóæíîñòåé ç³ çáèðàííÿ, ïåðåðîáëåííÿ
òà çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ñòâîðåí-
íÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³
ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè. Êîøòè íà ðåàë³çà-
ö³þ ïðîãðàìè âèä³ëÿòèìóòü çà ðàõóíîê ÿê
âèäàòê³â áþäæåòó, òàê ³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòè-
ö³é. Çàãàëîì ïîòð³áíî ïðèáëèçíî 4 ìëðä ãðí,
çîêðåìà öüîãîð³÷ ç áþäæåòó áóäå âèä³ëåíî
201,5 ìëí ãðí

Ó Êèºâ³ çàòâåðäÿòü 
êîíöåïö³þ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè

Êîíöåïö³ÿ äîïîìîæå âïîðÿäêóâàòè ðåê-
ëàìíèé ðèíîê ó ñòîëèö³. ßê çàÿâëÿþòü ó Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü ðåêëàìè, êîí-
öåïö³þ ðîçðîáëÿòèìóü ç óðàõóâàííÿì àðõ³-
òåêòóðíèõ òà ëàíäøàôòíèõ îñîáëèâîñòåé Êè-
ºâà òà ç âèêîðèñòàííÿì ì³æíàðîäíîãî äî-
ñâ³äó. Ðîçïî÷íóòü ðîáîòó ç ìîí³òîðèíãó âñ³õ
îïåðàòîð³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà âèÿâëåí-
íÿ ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ êîíñòðóêö³é òà
íà â³äïîâ³äí³ñòü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ íî-
ñ³¿â óñ³ì íîðìàì òà âèìîãàì

Ñòàðòóâàëà àêö³ÿ 
“Äàé øàíñ çäîðîâ’þ”

Àêö³þ îðãàí³çîâàíî çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñ-
òåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, Âñå-
óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íà-
ñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” Ì³í³ñòåðñòâà
ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³ ñïîðòó òà êîìóíàëüíîãî îá-
’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä”. Ìåòîþ àêö³¿ áó-
äå çá³ð êîøò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî ôåñòèâàëþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ “Íàòóðà-ôåñò”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ â ñòî-
ëèö³ 18-19 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó. Â ðàìêàõ
ôåñòèâàëþ çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè ôóòáîëü-
í³ é òàíöþâàëüí³ çìàãàííÿ, ìàéñòåð-êëàñè
çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ òà ³íø³ êóëüòóðí³ çà-
õîäè. Çà çàäóìîì îðãàí³çàòîð³â, ó ìàéáóò-
íüîìó â³ëüí³ â³ä òþòþíó òà àëêîãîëþ çîíè
ìàëè á áóòè îðãàí³çîâàí³ íà êîæíîìó ñâÿ-
ò³ â³ä ì³ñüêîãî äî çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî
ìàñøòàáó

23 òèñÿ÷³ 
ïåðøîêëàñíèê³â 
îòðèìàþòü 
êàíöåëÿðñüê³ íàáîðè 
â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðåçóëü-
òàòàìè òåíäåðó çàêóïèòü 23 òèñÿ÷³ íàáîð³â
äëÿ öüîãîð³÷íèõ ïåðøîêëàñíèê³â. Äîãîâî-
ðè íà çàãàëüíó ñóìó 664,8 òèñÿ÷³ ãðèâåíü
óêëàäåíî ç Ì³æíàðîäíèì ó÷áîâî-âèñòàâ-
êîâèì öåíòðîì “Ãðàíä-åêñïî” òà ÒÎÂ
“Îáåð³ã”. Âàðò³ñòü îäíîãî íàáîðó ñòàíî-
âèòü 29 ãðí, ùî íà òðè ãðèâí³ á³ëüøå, í³æ
òîð³ê

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ñüîãîäí³ ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ªâãåí Ðîìàíåíêî ïðîâîäèòü
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. Ïðèéîì ðîç-
ïî÷íåòüñÿ î 15:00 ó ïðèì³ùåíí³ ÆÅÊó
¹ 704 çà àäðåñîþ: âóë. Ìåæîâà, 25. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿº â³ää³ë çâ’ÿçê³â ³ç çàñîáàìè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ÐÄÀ. Ãðîìàäÿíè çìîæóòü âèñëîâèòè
ñâî¿ ñêàðãè, çâåðíóòèñÿ ç ïðîïîçèö³ÿìè.
Ïðèéîì â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ïîïåðåäí³ì
çàïèñîì

Ñîö³àëüíå æèòëî 
ç âèäîì íà Äí³ïðî

ВВ ІІ ДД ПП ОО ЧЧ ИИ НН ОО КК

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

Ïîíàä 800 êâàðòèð äëÿ ÷åðãîâèê³â çâåäóòü íà Ïîçíÿêàõ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Наст пно о ро в Києві план -
ють здати чотири нових б дин и
для чер ови ів. У них б де 844
вартири з різними варіантами
план вання, ос іль и б дівлі б -
д ть не панельними, а ар ас-
но-монолітними. При житловом
омпле сі звед ть перший Ки-
єві е спериментальний ба ато-
рівневий автоматизований пар-
ін на 870 машиномісць. Попри
та і зр чності, вартість вадрат-
но о метра нових б дин ах не
перевищить 8 тис. рн. Частин
вартир продад ть за піль овою
схемою “70/30”, решт чер ови-
и отримають безплатно.

Êâàðòèðíà ÷åðãà â Êèºâ³, ïîïðè êðè-
çîâ³ ÿâèùà, ïîñò³éíî ñêîðî÷óºòüñÿ. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó îòðèìàòè äîâãîî÷³êóâàí³
êâàðòèðè çìîæóòü ùå 844 ñ³ì’¿. Ñàìå òà-
êà ê³ëüê³ñòü êâàðòèð áóäå â ÷îòèðüîõ íî-
âèõ áóäèíêàõ, ÿê³ ïîáóäóþòü ó 3-ìó ì³ê-
ðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè.
Ïðîåêòè ìèíóëîãî òèæíÿ ñõâàëèëè íà
ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³. Âæå ó òðåòüîìó êâàð-

òàë³ õî÷óòü ðîçïî÷àòè ðîáîòè ïî çàä³ëó.
Äâà áóäèíêè ìàòèìóòü ïî 192 êâàðòèðè,
äâà ³íøèõ — ïî 230. Çàãàëüíà ïëîùà ñòà-
íîâèòèìå 46,7 òèñ. êâ. ì. Çàìîâíèêîì º
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ. Áóäóâàòèìå ÊÏ “Æèòëî³íâåñòóä-
ÓÊÁ”. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà
äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà Àíàòîë³ÿ Ïàí-
÷óêà, áóäèíîê çâîäèòèìóòü çà íîâîþ òåõ-
íîëîã³ºþ. “Îñîáëèâ³ñòü ïðîåêòó â òîìó,
ùî áóäèíêè áóäóòü íå ïàíåëüíèìè, à êàð-
êàñíî-ìîíîë³òíèìè. Öå äàº çìîãó äëÿ ìî-
á³ëüíîñò³ ïðîåêò³â êâàðòèð, ¿õ ð³çíî¿ âà-
ð³àö³¿”,— ïîÿñíèâ ïàí Ïàí÷óê. Ïëàíó-
âàííÿ êâàðòèð ìîæå áóòè íàéâèãàäëèâ³-
øèì, à îò ¿õíÿ ïëîùà áóäå ð³çíîþ. Îä-
íîê³ìíàòíà êâàðòèðà ìàòèìå ìåòðàæ ïðè-
áëèçíî 40 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, äâîê³ìíàò-
íà çà 50, òðèê³ìíàòíà ìàéæå 70 êâ. ì.
Êîæåí ìåòð êîøòóâàòèìå äîâîë³ äåøåâî.
“ª ïåâí³ îáìåæåííÿ ùîäî âàðòîñò³ êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà, àäæå æèòëî çâîäèòèìóòü
÷àñòêîâî çà áþäæåòí³ êîøòè. Ìè ðîçðà-
õîâóºìî íà ïðèáëèçíó âàðò³ñòü 8 òèñÿ÷
ãðèâåíü çà ìåòð”,— ïîÿñíèâ Àíàòîë³é
Ïàí÷óê. Ïðî âàðò³ñòü æèòëà éäåòüñÿ òî-
ìó, ùî ÷àñòèíó éîãî áóäå ïðîäàíî çà
ï³ëüãîâèìè ñõåìàìè “70/30” ÷è ³íøèìè,
ÿê³ ðîçðîáëåí³ òà óñï³øíî ðåàë³çîâóþòü-
ñÿ â Êèºâ³. Íàãàäàºìî, öüîãî ðîêó âæå ïå-
ðåäàíî ÷åðãîâèêàì äâà òàêèõ áóäèíêè.
Ðîáîòè ùå íà òðüîõ íàáëèæàþòüñÿ äî çà-
âåðøåííÿ.

Ìàéáóòí³ì ìåøêàíöÿì æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó íà Ïîçíÿêàõ äóæå ïîùàñòèòü. Ïî-
ïåðøå, ¿õí³ áóäèíêè áóäóòü ³ç ÷óäîâèì
êðàºâèäîì íà Äí³ïðî. Ïî-äðóãå, ïðè æèò-
ëîâîìó êîìïëåêñ³ çâåäóòü ïåðøèé íàéïî-
òóæí³øèé ó ñòîëèö³ áàãàòîð³âíåâèé ìå-
õàí³÷íèé ïàðê³íã. “Ó ñêëàä³ ïðîåêòó çà-
ìîâíèêîì çàïðîïîíîâàíî áóä³âíèöòâî
åêñïåðèìåíòàëüíîãî áàãàòîð³âíåâîãî ìå-
õàí³÷íîãî ïàðê³íãó ç ë³ôòàìè òà çà¿çäîì
³ âè¿çäîì àâò³âîê ó íüîãî çà äîïîìîãîþ
àâòîìàòèêè áåç âîä³ÿ. Öåé ïàðê³íã áóäå
ïåðøèì ó ì³ñò³ òàêèì âåëèêèì”,— ñêà-
çàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé. Ñåìè- àáî äå-
â’ÿòèÿðóñíèé ïàðê³íã áóäå ðîçðàõîâàíî
íà 870 ìàøèíîì³ñöü. Ïàí Áðîíåâèöüêèé
êàæå, ùî çâåäåííÿ öüîãî îá’ºêòà ñòàíå
ïî÷àòêîì áóä³âíèöòâà áàãàòîð³âíåâèõ
ïàðê³íã³â ó ì³ñò³. “Öå äóæå ïåðñïåêòèâ-
íà ñïðàâà. Ó ñòîëèö³ º ïðîãðàìà áóä³â-
íèöòâà ïàðê³íã³â. Îñîáëèâî âîíè ïîòð³á-
í³ â ðàéîíàõ ìàñîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè,
á³ëÿ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê. Òàêîæ ïî-
òð³áí³ âåëèê³ ïåðåõîïëþþ÷³ ïàðê³íãè íà
â’¿çä³ äî ì³ñòà”,— ïîÿñíèâ ÷èíîâíèê. Ñî-
á³âàðò³ñòü îäíîãî ìàøèíîì³ñöÿ ó ìåãà-
ïàðê³íãó íà Ïîçíÿêàõ ïîïåðåäíüî êîø-
òóâàòèìå 8-10 òèñÿ÷ óìîâíèõ îäèíèöü.
Çàìîâíèê ïîì³ðêóº, ÿêèì ÷èíîì ïðîåêò
ìîæíà òðîõè çäåøåâèòè

Ñòîëè÷í³ â³êåíäè
Ê³ëüê³ñòü ÿê³ñíèõ ³ äîñòóïíèõ ì³ñöü â³äïî÷èíêó â ì³ñò³ çðîñòàº

Ïîðà â³äïî÷èíêó ïðîñòî íåáà â ñàìî-
ìó ðîçïàë³. Òîæ ìàëî õòî ç êèÿí íà â³-
êåíä çàëèøàºòüñÿ âäîìà. Òèì ïà÷å, ùî
ê³ëüê³ñòü ÿê³ñíèõ ³ äîñòóïíèõ ì³ñöü â³ä-
ïî÷èíêó íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ â ñòîëèö³
çðîñòàº. Òàê, â³äíåäàâíà â Êèºâ³ ïîá³ëü-
øàëî îô³ö³éíèõ ïëÿæ³â. Äíÿìè ñàí³òàð-
íî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñëóæáà âèäàëà ïàñïîðò
íà äîçâ³ë â³äïî÷èâàòè á³ëÿ îçåðà Âåðáíî-
ãî, ùî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà.

"Ìè îòðèìàëè âæå ï'ÿòèé ïàñïîðò â³ä
ÑÅÑ. Â³äíåäàâíà îô³ö³éíî êóïàòèñÿ ìîæ-
íà ³ íà îçåð³ Âåðáíîìó",— ïîâ³äîìèâ âè-
êîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â äèðåêòîðà ÊÏ "Ïëå-
ñî" Õâè÷à Ìåïàðèøâ³ë³. Äî â³äêðèòòÿ íî-
âîãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó ï³äãîòóâàëèñÿ äîá-
ðå. Íà ïëÿæí³é çîí³ ðîçì³ðîì ï³âòîðà ãåê-
òàðè ïðîñ³ÿëè ï³ñîê, îáëàøòóâàëè ìåäè÷-
íèé ³ ðÿòóâàëüíèé ïóíêòè, à òàêîæ óñòà-
íîâèëè íîâ³ ëàâè. Êð³ì öüîãî, íà îíîâ-
ëåíîìó ïëÿæ³ ïðàöþþòü òðè ïèòíèõ ôîí-
òàí÷èêè, â³ñ³ì êàá³íîê äëÿ ïåðåâäÿãàííÿ

³ ï'ÿòü á³îòóàëåò³â. "Òîï÷àí³â ³ øåçëîíã³â
ïîêè ùî íåìàº, àëå íåçàáàðîì ç'ÿâëÿòü-
ñÿ ³ âîíè — çàâåçå ïðèâàòíà ô³ðìà",—
ñêàçàëà äèðåêòîð ïëÿæó Í³íåëü Ðîäñüêà.
Äëÿ óð³çíîìàí³òíåííÿ â³äïî÷èíêó êèÿí
íà îçåð³ çàïðàöþâàëè êàòàìàðàíè. Ïðî-
¿õàòèñÿ íà íèõ âîäíèìè ïðîñòîðàìè ìîæ-
íà çà òðèäöÿòü ãðèâåíü çà ãîäèíó. Çà òà-
êèìè ñàìèìè ðîçö³íêàìè ìîæíà îðåíäó-
âàòè ³ ÷îâåí.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå ÑÅÑ âèäàëà äîçâî-
ëè íà â³äïî÷èíîê ÷îòèðüîì êè¿âñüêèì
ïëÿæàì. À ñàìå: Ðàéäóãà (Äí³ïðîâñüêèé
ðàéîí), ×îðòîðèé (ïàðê Äðóæáè íàðî-
ä³â), îçåðî Òåëüá³í (Áåðåçíÿêè) ³ Äèòÿ-
÷èé (Ã³äðîïàðê). Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó
ÊÏ "Ïëåñî" ïëàíóþòü îòðèìàòè ïàñïîð-
òè ïëÿæ³ Ïóùà-Âîäèö³ (ñòàâîê ¹ 8 íà
ð³÷ö³ Ãîðåíö³), Ñîíÿ÷íèé (Äàðíèöüêèé
ðàéîí).

Äëÿ òèõ æå, õòî íàäàº ïåðåâàãó íå ïà-
ëþ÷îìó ñîíöþ, à ë³ñîâ³é òèø³ òà ïðèðîä-
íîìó çàò³íêó, ïðàöþº ñïåö³àëüíî îáëàø-

òîâàíà ï³êí³ê-çîíà ó ë³ñîïàðêó íà Âèíî-
ãðàäàð³. Òîð³ê ìåð³ÿ òóò óñòàíîâèëà äåñÿòü
äåðåâ'ÿíèõ áóäèíî÷ê³â ³ îäèíàäöÿòü ñòî-
ëèê³â ç³ ñò³ëü÷èêàìè. Â³äïî÷èíîê òóò, ÿê
³ ðàí³øå, áåçïëàòíèé. Õî÷à äåÿê³ âèíà-
õ³äëèâ³ ï³äïðèºìö³ âèð³øèëè íà ùåäðî-
ñò³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ï³äçàðîáèòè. ßê ñòà-
ëî â³äîìî, çà îðåíäó ì³ñöÿ á³çíåñìåí
Þð³é áåðå ñòî ãðèâåíü. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñò³ëüêè êîøòóº éîãî ðàíí³é ï³äéîì. Ìîâ-
ëÿâ, â³í çðàíêó çàéìàº ì³ñöÿ, à ïîò³ì ¿õ
ïðîäàº. Ó ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä" ïðî òàê³ ³í-
íîâàö³¿ â ï³êí³ê-çîí³ é íå çíàëè. "Áóäå-
ìî âæèâàòè çàõîä³â. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
âèâ³ñèìî òàáëè÷êè, ùî êîðèñòóâàòèñÿ áó-
äèíî÷êàìè ìîæíà áåçïëàòíî",— ñêàçàâ
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ßðî-
ñëàâ Ìàêàð÷óê. Àëå êèÿíè íàñò³ëüêè âïî-
äîáàëè öþ ï³êí³ê-çîíó, ùî â³ëüí³ ì³ñöÿ
òóò ó âèõ³äí³ — äåô³öèò. Ðàí³øå ì³ñüêà
âëàäà ïëàíóâàëà â³äêðèòè ùå ìàéæå äå-
ñÿòü òàêèõ çîí â³äïî÷èíêó. Òà â "Êè¿âçå-
ëåíáóä³" êàæóòü, ùî áðàêóº êîøò³â

Врят ватися від спе и можна тіль и на воді

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

У Києві одним офіційним пля-
жем стало більше. Днями сані-
тарно-епідеміоло ічна сл жба
видала дозвіл, за я им можна
відпочивати біля озера Вербно-
о. Для приємно о та безплат-
но о відпочин иян там просі-
яли пісо , становили лави, об-
лашт вали медичний і рят валь-
ний п н ти. Тож я існих і без-
платних пляжів столиці тепер
п'ять. Водночас на єдиній міс-
ті безплатній пі ні -зоні винахід-
ливий бізнесмен почав заробля-
ти роші на оренді місць. У КО
"Київзеленб д" обіцяють жити
заходів.
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Ì³ñòó
çàãðîæóþòü
íå÷èñòîòè
Êè¿âñüêà êàíàë³çàö³ÿ 
ó àâàð³éíîìó ñòàí³

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Про те, що водо інно- аналіза-
ційне осподарство столиці дав-
но вже потреб є за альної ре-
онстр ції, свідчать численні
с ар и. З 1.06.2010 ро до
місь о о call-центр їх надійшло
майже півтори сотні. Більшість
звернень стос ються по ано о
технічно о стан аналізаційних
олодязів та нея існо о обсл о-
в вання їх.

Áàãàòüîì êàíàë³çàö³éíèì êîëîäÿçÿì
Êèºâà âæå çà ñ³ìäåñÿò ðîê³â. ª é òàê³,
ÿê³ ïîáóäîâàíî ùå íà ïî÷àòêó ìèíóëî-
ãî ñòîð³÷÷ÿ. Çà äàíèìè ôàõ³âö³â, 30 % êà-
íàë³çàö³éíî-âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ ñòî-
ëèö³ âè÷åðïàëè ñâ³é òåðì³í åêñïëóàòàö³¿.
Òîæ íå äèâíî, ùî ïðîòÿãîì ðîêó â ì³ñ-
ò³ òðàïëÿþòüñÿ íå äåñÿòêè é íàâ³òü íå
ñîòí³, à òèñÿ÷³ àâàð³é. Çâ³ñíî, íå õî÷óòü
ìèðèòèñÿ ç òàêîþ ñèòóàö³ºþ é êèÿíè, áî
ñàìå ¿ì ïåðøèìè äîâîäèòüñÿ çàçíàâàòè
íåçðó÷íîñòåé â³ä íå÷èñòîò. "Äðóãèé ì³-
ñÿöü ïîñï³ëü á³ëÿ ï³ä'¿çäó áóäèíêó ¹ 44à
íà âóëèö³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ òå÷å áðóäíà
êàíàë³çàö³éíà âîäà,— ñêàðæèòüñÿ ìåø-
êàíåöü Ñòàí³ñëàâ Íàçàðåíêî,— ïðîðèâè
êàíàë³çàö³éíî¿ ñèñòåìè òóò ñèñòåìàòè÷-
í³, òà ÆÅÎ-103 íå ïîñï³øàº âèïðàâëÿ-
òè ñèòóàö³þ". Àâòîäîðîãà âóëèö³ Øîëîì
Àëåéõåìà â³ä áóäèíêó ¹ 19 äðóãèé òèæ-
äåíü çàëèòà ñòîêàìè êàíàë³çàö³¿, îñê³ëü-
êè âîíà çàáèëàñÿ. Çàÿâíèöÿ Ëþäìèëà
Ãîí÷àð çâåðòàºòüñÿ ÷åðåç ñëóæáó 15-51
äî ÆÐÅÎ-409 ç ïðîõàííÿì íàðåøò³ â³ä-
ðåàãóâàòè. Ïîñò³éíî çàáèâàºòüñÿ êîëåê-
òîð íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ áóäèí-
êó ¹ 1à íà âóëèö³ Àêàäåì³êà Êîðîëüî-
âà. "Íà íåîäíîðàçîâ³ çâåðíåííÿ äî ÊÏ
ÐÅÎ-3 ðåàêö³¿ æîäíî¿,— ïîâ³äîìëÿº
ìåøêàíåöü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Ìè-
êîëà Òàðàêàí,— ïîñïðèÿéòå ó âèð³øåí-
í³ öüîãî ïèòàííÿ". Òàêèõ ñêàðã çà ï³â-
òîðà ì³ñÿöÿ íàä³éøëî 95, íàéá³ëüøå —
ç³ Ñâÿòîøèíñüêîãî, Ñîëîì'ÿíñüêîãî òà
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â. Áàãàòî çâåð-
íåíü ³ â³ä ìåøêàíö³â ïðèâàòíîãî ñåêòî-
ðó. Çà òîé ñàìèé ïåð³îä — ïîíàä ñîðîê,
òðåòèíà — ³ç Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó. "Ç
ïî÷àòêó ðîêó íå îáñëóãîâóþòü âèãð³áíî¿
ÿìè ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ íà âóëèö³ Áî-
éîâ³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³,— ïîâ³-
äîìëÿº ìåøêàíêà áóäèíêó ¹ 16 Îëåíà
Êóëèê,— ñïåöòðàíñïîðò íå ïðè¿æäæàº,
òîìó âçäîâæ âóëèö³ òå÷å ñìåðäþ÷à ð³äè-
íà, ùî ñòâîðþº àíòèñàí³òàðíå ñåðåäî-
âèùå íàâêîëî". Ëþáîâ Ñèäîðîâà ç³ Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó çàÿâëÿº, ùî êàíà-
ë³çàö³éí³ êîëîäÿç³ íà âóëèö³ Âàñèëÿ
Àëåêñóõ³íà ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ïåðå-
ïîâíåí³ âîäîþ, òîìó ð³âåíü ó òóàëåòàõ òà
âàííèõ ê³ìíàòàõ âîäè ï³äâèùåíèé. Íà
âóëèö³ Ãðîçíåíñüê³é (Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîí), çà ñëîâàìè Äìèòðà Êóðàê³íà,
ì³æ áóäèíêàìè ¹¹ 12 òà 14, ùî ïåðå-
áóâàþòü íà áàëàíñ³ ÊÏ "Ñèðåöüêà", íà
çåëåí³é çîí³ â êîëåêòîð³ òàêîæ ï³äí³ìàº-
òüñÿ íà ïîâåðõíþ âîäà ç ôåêàë³ÿìè. Çà
äàíèìè ïðåñ-ñëóæáè Ì³í³ñòåðñòâà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, íà
ðîçâèòîê òà ðåêîíñòðóêö³þ âîäîïðîâ³ä-
íîãî ãîñïîäàðñòâà Êèºâà íà 2004-2010
ðîêè âèä³ëåíî 179,2 ìëí ãðí, ùî ñòàíî-
âèëî ëèøå 9,3 % ïîòðåáè. Ïðîãðàìîþ
ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó êà-
íàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà Êèºâà íà ïå-
ð³îä 2006-2010 ðîê³â êîøò³â ïåðåäáà÷å-
íî íà ñóìó 616,65 ìëí ãðí, òîáòî 10,4 %
ïîòð³áíîãî îáñÿãó
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ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ ИИ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Анатолій АНДРЄЄВ,
б дівельни :

— Нас іль и я знаю, їх
наразі значно менше
стало. Коли я жив р-
тожит , то їх б ла ціла
па, а тепер за ними на-

віть с чив. Я вза алі-то
сільсь ий, том з цією
проблемою менше сти-
ався. А напри лад,
сестри, я а живе в ба а-
топоверховом б дин в
місті, то вже їх ро ів 5-6
немає. У Києві, я ч ю від
знайомих, же давнень-
о проблеми з тар ана-
ми не вини ало. Я д -

маю, що зменшенню їх-
ньої іль ості сприяють
я існі ремонти і я існіша
хімія.

Катерина ІСАЄВА,
пенсіонер а:

— Ой, навіть не мож
при адати, оли б ла та-
а напасть. Зараз тар а-
нів д же мало, хоча час
від час вони з'являють-
ся, навіть попри те, що я
не та давно зробила ре-
монт вартирі. Том пе-
ріодично з ними борюся,
але вже не та лобаль-
но, я олись б ло. Десь

поміч я о ось тар ана,
швидень о олівцем нама-
люю і все.

Геннадій БОЦЕНЮК,
олова слов'янсь ої д -
ховної течії:

— Д же давно, десь ро-
ів десять том . Пам'ятаю,
в 2002 році в мо о товари-
ша, я ий жив б дин на
в лиці Ярославів вал, б ло
щось страшне з цими тар-
анами. І з то о час біль-
ше їх не бачив. Д маю, що
їх поменшало за цей час, і
я навіть ч в, що нібито во-
ни десь позни али. Навряд

це пов'язано з мобільними
телефонами, я часто а-
ж ть. На мою д м , це че-
рез я сь хімічн идот и-
тайсь о о ґат н , я а по-
ст пово їх винищила.

Вадим СТАШУК, ме-
неджер:

— Постійно з ними бо-
ремось. Та , є та а проб-
лема. У нас вартирі
тар анів д же ба ато. За
весь час, що ми там жи-
вемо, їхня іль ість навіть
особливо не зменш ва-
лась. Ми проб вали вже
найрізноманітніші засо-

би, та це лише част ово
допома ало.

Оль а КОСТЕНКО,
приватний підпри-
ємець:

— Уза алі не пам'ятаю,
щоб олись боролися з
тар анами. Хіба що в р-
тожит ах дра оманівсь о-
о виш , оли б вала, то їх
там справді ба ато бачила.
А та я особисто не сти а-
лася з та ою проблемою.

Під от вала
Аліса КОВАЛЕНКО,

“Хрещати ”
Фото Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Êîëè âîñòàííº áîðîëèñÿ ç òàðãàíàìè?

Íàøåñòÿ øê³äëèâèõ êîìàõ
Ìåøêàíö³ ñêàðæàòüñÿ íà îêóïàö³þ ì³ñòà  òàðãàíàìè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

До доміво і вартир ба атопо-
верхіво столиці завітали непро-
шені ості — омахи та тар ани.
Про це свідчать численні с ар и
до Сл жби допомо и мера и-
янам. Лише за півтора літніх мі-
сяці їхня іль ість ся ла майже
трьохсот. Ком нальни и запевня-
ють, що ця проблема — сезонна,
том т рб ватися немає приво-
д . Та за словами меш анців б -
дин ів, причина в іншом — ан-
тисанітарном стані ба атьох б -
дівель столиці.

Ïèòàííÿ áîðîòüáè ç òàðãàíàìè, ÿêå
çàâæäè õâèëþâàëî ãîñïîäèíü, ñõîæå, çíî-
âó ñòàº àêòóàëüíèì. Êîìàõè, ÿê³ ìîæóòü
øâèäêî ðîçìíîæóâàòèñÿ âæå ÷åðåç ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêî¿
îòðóòè, âæå çíèêàëè ç êâàðòèð êèÿí. Òå-
ïåð, ñõîæå, "ðóä³ òà âóñàò³" çíîâó àòàêó-
þòü ñòîëè÷í³ áóäèíêè. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü
÷èñëåíí³ ñêàðãè ìåøêàíö³â áàãàòîïîâåð-
õ³âîê. ßê ñòâåðäæóþòü äåÿê³ ç íèõ, ç'ÿâè-
ëèñÿ êîìàõè íåçâè÷íî âåëèêèõ ðîçì³ð³â.
"Çâåðòàëàñÿ â ìåð³þ ùå íà ïî÷àòêó ÷åðâ-
íÿ,— ñêàðæèòüñÿ ìåøêàíêà áóäèíêó
¹ 23 íà âóëèö³ Âîëîñüê³é Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó Íàòàë³ÿ Øïàê,— à òåïåð ðîáëþ
öå ïîâòîðíî. Ó ï³ä'¿çä³ ¹ 2 íàøîãî áó-
äèíêó ðîçïëîäèëèñÿ âåëè÷åçí³ òàðãàíè,
ïî÷èíàþ÷è ç ãîðèùà ³ çàê³í÷óþ÷è ï³äâà-
ëîì. Â³ä Ïîäiëüñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ÿ îòðèìàëà òàêó â³äïîâ³äü:
"09.06.10 ð. Äí³ïðîâñüêîþ áàñåéíîâîþ
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîþ ñòàíö³ºþ
ïðîâåäåíî äåç³íñåêö³þ â ï³äâàëüíîìó
ïðèì³ùåíí³, íà ãîðèù³ òà íà ñõîäîâèõ
êë³òèíàõ ó áóäèíêó ¹ 23 íà âóëèö³ Âî-
ëîñüê³é". Àëå, íà æàëü, òàðãàí³â ñòàëî ùå
á³ëüøå ³ âîíè ïîâçàþòü íàâ³òü ïåðåä âõî-
äîì äî ï³ä'¿çäó. Êð³ì òîãî, â ï³ä'¿çä³ íå
ïðèáèðàþòü óæå ì³ñÿöü, à â äâîð³ — òèæ-
äåíü. Âèâîçÿòü ò³ëüêè ñì³òòÿ". Çà ³íôîð-
ìàö³ºþ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ï³ä ÷àñ îáñòå-
æåííÿ 8 ëèïíÿ áóäèíêó ¹ 23 íà âóëèö³

Âîëîñüê³é âèÿâëåíî, ùî ïðèáóäèíêîâà
òåðèòîð³ÿ òà ñõîäîâ³ êë³òèíè áóäèíêó çíà-
õîäÿòüñÿ â çàäîâ³ëüíîìó ñàí³òàðíîìó ñòà-
í³, òàðãàí³â ó áóäèíêó íå âèÿâëåíî. ×è-
íîâíèêè òàêîæ ñòâåðäæóþòü, ùî ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü äâ³ðíèêà áóäèíîê ïðèáèðà-
þòü áðèãàäíèì ìåòîäîì, à ï³ñëÿ ñêàðãè
âæå íàâåäåíî ïîðÿäîê. Ìàëî òîãî, äè-
ðåêòîðó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Ââåäåíñüêå" íàäàíî äîðó÷åííÿ ùîäî
îñîáèñòîãî ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ çà ñàí³-
òàðíèì ñòàíîì öüîãî áóäèíêó òà ïðèáó-
äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. ßêùî ñëîâà ÷èíîâíè-
ê³â â³äïîâ³äàþòü ¿õí³ì ä³ÿì, òî øê³äëèâ³
êîìàõè íåçàáàðîì ïîêèíóòü "îõàéíèé"
ä³ì ³, ìîæëèâî, âèðóøàòü íà ïîøóêè ³í-
øîãî, á³ëüø çàáðóäíåíîãî. Òàêèõ äîñòàò-
íüî â ì³ñò³. Íàïðèêëàä, ³ç ö³ºþ ïðîáëå-
ìîþ íåîäíîðàçîâî äî Ñëóæáè äîïîìîãè
ìåðà êèÿíàì çâåðòàëàñÿ ìåøêàíêà áó-
äèíêó ¹ 4, ùî íà áóëüâàð³ Ïåðîâà, Íà-
ä³ÿ Ãðèãîðåíêî. Çà ñëîâàìè æ³íêè, ó ñüî-
ìîìó ï³ä'¿çä³ áàãàòîïîâåðõ³âêè âåëèêà

ê³ëüê³ñòü òàðãàí³â, ÿê³ ïîòðàïèëè äî êâàð-
òèð. Ìåøêàíö³ áóäèíêó çàíåïîêîºí³, ùî
òàðãàíè ïîâçàþòü íà ñòîëàõ, ¿æ³, çàëàçÿòü
äî õîëîäèëüíèê³â, à âíî÷³ é ïî ëþäÿõ, öå
æ íîñ³¿ ð³çíèõ ³íôåêö³é. ßê ðîçïîâ³ëè
íàì ó ÆÐÅÎ-406, òàêèõ ñêàðã óë³òêó ñòàº
çíà÷íî á³ëüøå, ³ êîìóíàëüíèêè ðåàãóþòü
íà íèõ ñâîº÷àñíî. "ß á íå ñêàçàâ, ùî
ê³ëüê³ñòü ñêàðã íà ðîçïîâñþäæåííÿ òàð-
ãàí³â ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóä³âëÿõ, íàâ³òü
ïîïðè ë³òî, çíà÷íî çðîñëà, — ñòâåðäæóº
íà÷àëüíèê ÆÐÅÎ-406 ²âàí Ñòåïàíåíêî,
— çàçâè÷àé ìè ðåàãóºìî íà íèõ ñâîº÷àñ-
íî. Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè, çã³äíî ç ãðà-
ô³êîì ðîá³ò, ñïåö³àëüíà ñëóæáà, ç ÿêîþ
â íàñ óêëàäåíî äîãîâ³ð, ðîáèòü äåç³íñåê-
ö³þ ó áóäèíêàõ". Îäíàê, ïîïðè îïòèì³ñ-
òè÷í³ ñòâåðäæåííÿ êîìóíàëüíèê³â, ùî
ïðîáëåìè ç³ øê³äëèâèìè êîìàõàìè, ÿê
òàêî¿, ó ñòîëèö³ íåìàº, âñå-òàêè ê³ëüê³ñòü
ñêàðã äî call-öåíòðó çðîñëà. Íàéá³ëüøå ¿õ
ó Äí³ïðîâñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó òà Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîíàõ
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×åðâîíîãðàä — 
çàõ³äíà ñòîëèöÿ øàõòàð³â
Ì³ñòî ìîæå ïîõâàëèòèñÿ ³ äàâí³ìè ïðèâèäàìè, ³ ðîçâèòêîì áàéäàðêîâîãî òóðèçìó

Червоно рад,
я ий не захотів
знов стати
Кристинополем

²ñòîð³ÿ ×åðâîíîãðàäà ïî÷èíàº-
òüñÿ ç 1692 ðîêó, êîëè ïîëüñüêèé
ãðàô Ôåë³êñ-Êàçèìèð Ïîòîöüêèé
çàêëàâ ìàºòîê ³ íàçâàâ éîãî íà
÷åñòü äðóæèíè Êðèñòèíîïîëåì.
Òîä³ áóëî ïîáóäîâàíî ïàëàö,
êîìïëåêñ ìîíàñòèðÿ áåðíàðäè-
í³â ç êîñòåëîì Ç³ñëàííÿ Ñâÿòîãî
Äóõà, ÿê³ ç ïåâíèìè çì³íàìè çáå-
ðåãëèñÿ ³ äîíèí³. Êîñòåë ñòàâ
öåðêâîþ Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà,
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðê-
âè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó, à â êî-
ëèøíüîìó ïàëàö³ ðîçòàøîâàíà
ô³ë³ÿ Ëüâ³âñüêîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿
ðåë³ã³¿. ×è íå íàéö³êàâ³øèì åêñ-
ïîíàòîì ìóçåþ º ìàêåò ç ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ êîëèøíüîãî ìàºòêó.
Êðèñòèíîï³ëü ñëàâèâñÿ ïàðêîì,
îáëàøòîâàíèì çà çðàçêîì Âåð-
ñàëüñüêîãî. Ñåðåä ïîëüñüêîãî
ïàíñòâà éîãî íàçèâàëè Âîëèí-
ñüêîþ Âåíåö³ºþ, àäæå çíà÷íó
÷àñòèíó ïëîù³ çàéìàëè ôîíòàíè,
ðóêîòâîðí³ êàíàëè òà ñòàâêè —
ïîðÿä òå÷óòü ð³÷êè Ñîëîê³ÿ òà Çà-
õ³äíèé Áóã, îòîæ ç âîäîþ ó äàâ-
í³õ ìàéñòð³â ñàäîâî¿ ñïðàâè ïðîá-
ëåì íå áóëî. Íà æàëü, íèí³ â³ä
âîäíîãî ïàðêó í³÷îãî íå ëèøèëî-

ñÿ. ßê ³ â êîæíîìó ïðèñòîéíîìó
çàìêó, â ÷åðâîíîãðàäñüêîìó ïà-
ëàö³ Ïîòîöüêèõ º ñâ³é ïðèâèä.
Êðèñòèíîï³ëü ïåðåõîäèâ â³ä îä-
íèõ âëàñíèê³â äî ³íøèõ ³ áóâ íå-
âåëèêèì ì³ñòå÷êîì ó ñêëàä³ Àâñò-
ðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿, â ÿêîìó
ìåøêàëè ïåðåâàæíî ïîëÿêè. Êî-
ëè 1951 ðîêó îô³ö³éíî ïî÷àëè áó-
äóâàòè øàõòè íà òåðèòîð³¿ Ëüâ³â-
ñüêî-Âîëèíñüêîãî âóã³ëüíîãî áà-
ñåéíó, ëþäåé ñþäè çàïðîøóâàëè
ç óñüîãî Ñîþçó. Òîä³ æ ³ ïåðåé-
ìåíóâàëè Êðèñòèíîï³ëü íà ×åð-
âîíîãðàä. Íèí³ öå ïîíàä â³ñ³ìäå-
ñÿòèòèñÿ÷íå ì³ñòî ïëþñ äâà “ñó-
ïóòíèêè” — Ñîñí³âêà (12 òèñÿ÷)
òà ñìò Ã³ðíèê (4 òèñÿ÷³) — º íàé-
á³ëüø ³íòåðíàö³îíàëüíèì ó
Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³. ², ùî ö³êàâî,
äóæå ïàòð³îòè÷íèì: ñàìå â ×åð-
âîíîãðàä³ âïåðøå â Óêðà¿í³ 1989
ðîêó äåìîíòóâàëè ïàì’ÿòíèê Ëå-
í³íó. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó âñòàíî-
âèëè ïàì’ÿòíèê Ñòåïàíîâ³ Áàí-
äåð³ é âîäíî÷àñ ñòàðàííî äîãëÿ-
äàþòü çà ìåìîð³àëîì ïàì’ÿò³ ðà-
äÿíñüêèõ âî¿í³â. Íà ïî÷àòêó
äåâ’ÿíîñòèõ ðîê³â ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ ó ì³ñò³ õîò³ëè ïðîâîäèòè ðå-
ôåðåíäóì ïðî ïîâåðíåííÿ ì³ñòó
³ñòîðè÷íî¿ íàçâè Êðèñòèíîï³ëü,
ïðîòå á³ëüø³ñòü âèñëîâèëèñÿ
ïðîòè ö³º¿ ³í³ö³àòèâè. Ìîâëÿâ,
Êðèñòèíîï³ëü áóâ ïîëüñüêèì ì³ñ-
òîì (íà â³äì³íó â³ä Ñîêàëÿ, Áåë-
çà ÷è Óãíåâà, äå óêðà¿íñüêà ãðî-

ìàäà áóëà íàé÷èñåëüí³øîþ). Ç
ï³ä´ðóíòÿì íàçâè ×åðâîíîãðàä
äîïîìîãëè é ³ñòîðèêè, ÿê³ íàãà-
äàëè, ùî çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
íà öèõ çåìëÿõ áóëè “÷åðâåí³ ãî-
ðîäè”, çàõ³äíèé ôîðïîñò âîëî-
ä³íü Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî.

Îêð³ì ïàëàöó Ïîòîöüêèõ, öåð-
êîâ Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà òà Ñâÿ-
òîãî Þðà, â ×åðâîíîãðàä³ îáî-
â’ÿçêîâî òðåáà â³äâ³äàòè ô³ë³þ
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìó-
çåþ, àäæå òàì ç³áðàíî óí³êàëüíó,
áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, êîëåêö³þ âè-
øèâàíîê òà ³íøîãî îäÿãó Ñîêàëü-
ñüêîãî ðàéîíó. Ëèøå òóò õàðàê-
òåðíå âèøèâàííÿ ñîðî÷îê ÷îð-
íèì ïî á³ëîìó. Çà ïîÿñíåííÿìè
åòíîãðàô³â, â³ä ÷àñ³â íàá³ãó ìîí-
ãîëî-òàòàð íà ö³é çåìë³ ïîñò³éíî
ïðîëèâàëàñÿ ëþäñüêà êðîâ, òîæ
æ³íêè ïîñò³éíî õîäèëè â òðàóð³,
òîìó é âèøèâàëè ñâî¿ ñîðî÷êè
÷îðíèìè íèòêàìè. Çà ³íøîþ âåð-
ñ³ºþ, ÷îðíèé êîë³ð — öå êîë³ð
÷îðíîçåìó, à ñàìå â öüîìó ðåã³î-
í³ òÿãíåòüñÿ ñìóãà ÷îðíîçåìó (ùî
íå õàðàêòåðíî äëÿ Ëüâ³âùèíè ÷è
ñóñ³äíüî¿ Âîëèí³). Îòîæ ³ ìåðå-
æèëè îäÿã ÷îðíèì, àáè â³ääÿ÷è-
òè çà ðîäþ÷³ ´ðóíòè. ²ùå îäí³ºþ
â³äì³ííîþ ðèñîþ æ³íî÷èõ ñîðî-
÷îê º òàê çâàí³ áîãîðîäè÷àíñüê³
(ïðèñâÿ÷åí³ Áîãîðîäèö³) êîì³ðè,
ÿê³ äî áîëþ íàãàäóþòü êîì³ðè
“ìàòðîñîê”. Ðóêàâè âèøèâàëè â³ä
çàï’ÿñòÿ äî ïëå÷à, ïîºäíóþ÷è ³
ãåîìåòðè÷í³, ³ ðîñëèíí³, ³ çîî-
ìîðôí³ ìîòèâè, ùî íåòèïîâî äëÿ
³íøèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Îäíå
ñëîâî, ñîðî÷êè ñîêàëüñüêîãî ðå-
ã³îíó — öå òå, ùî òðåáà áà÷èòè.
Íå ìåíø ö³êàâîþ º êîëåêö³ÿ ïè-
ñàíîê çíàìåíèòîãî íà óâåñü ñâ³ò
³ “òðàäèö³éíî” ìàëîçíàíîãî â
Óêðà¿í³ Òàðàñà Ãîðîäåöüêîãî.

Äëÿ ëþáèòåë³â àêòèâíîãî â³ä-
ïî÷èíêó îêîëèö³ ×åðâîíîãðàäà º
÷óäîâèì ì³ñöåì — äîâêîëà ñîñ-
íîâ³ ë³ñè ³ áàãàòî ð³÷å÷îê, ïî
ÿêèõ çðó÷íî ñïëàâëÿòèñÿ íà êà-
ÿêàõ (÷îâíàõ, ñõîæèõ íà áàéäàð-
êó). Îñòàíí³ìè ðîêàìè Ñîëîê³ÿ,
Ðàòà òà Çàõ³äíèé Áóã ïîïóëÿðí³
ñåðåä ïîëüñüêèõ áàéäàðî÷íèê³â,
³ öå äîâîë³ ñèìâîë³÷íî, òîìó ùî
Ðàòà ³ Ñîëîê³ÿ áåðóòü ïî÷àòîê ñà-
ìå â Ïîëüù³, ïîáëèçó ×åðâîíî-

ãðàäà âîíè âïàäàþòü ó Çàõ³äíèé
Áóã ³ çíîâó ïîâåðòàþòüñÿ íà
ïîëüñüêó òåðèòîð³þ. Ùîðîêó â
ðàìêàõ ïðîãðàìè ñï³âïðàö³ ì³æ
ïðèêîðäîííèìè òåðèòîð³ÿìè
Óêðà¿íè òà Ïîëüù³ â³äáóâàþòüñÿ
ñïëàâè íà áàéäàðêàõ, à ïîáëèçó
×åðâîíîãðàäà ðîçãîðòàºòüñÿ òó-
ðèñòè÷íå íàìåòîâå ì³ñòå÷êî.

Найменші міста
вели ої У раїни —
Белз та У нів

Ëþáèòåëÿì ñòàðîâèíè ×åðâî-
íîãðàä âàðòî â³äâ³äàòè ³ òîìó, ùî
ç íüîãî íàéïðîñò³øå ä³ñòàòèñÿ
äâîõ íàéìåíøèõ â Óêðà¿í³ ì³ñò —
Áåëçà òà Óãíåâà, à òàêîæ ðàéîí-
íîãî öåíòðó ðåã³îíó — Ñîêàëÿ.
Âëàñíå, íàéäàâí³øèì ïîñåëåí-
íÿì íà ö³é çåìë³ º Áåëç — êî-
ëèøíÿ ñòîëèöÿ óä³ëüíîãî êíÿç³â-
ñòâà (ïåðøà çãàäêà — â “Ïîâ³ñò³
ìèíóëèõ ë³ò”). Ì³ñòå÷êî, ðîçòà-
øîâàíå çà 12 ê³ëîìåòð³â â³ä ×åð-
âîíîãðàäà, çíàìåíèòå òèì, ùî ñà-
ìå çâ³äñè ïîëüñüêèé êíÿçü Âëà-
äèñëàâ Îïîëüñüêèé âèâ³ç ³êîíó
Áîæî¿ Ìàòåð³, íèí³ â³äîìó ÿê
“Ìàòêà Áîñêà ×åíñòîõîâñêà”, ùî
º íàéá³ëüø øàíîâàíîþ ðåë³êâ³ºþ
Ïîëüù³. Áåëç òàêîæ áóâ ñòîëè-
öåþ õàñèä³â Ãàëè÷èíè, ³ çà ¿õí³ì
ïîâ³ð’ÿì ïðèøåñòÿ ìåñ³¿ ïî÷íå-
òüñÿ ñàìå ç ì³ñöåâî¿ ñèíàãîãè.
Ùîïðàâäà, çðóéíóâàíî¿ ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ñèíàãîãè í³-
ÿê íå â³äáóäóþòü — ó ì³ñò³ ëèøè-
ëàñÿ îäíà ºâðåéñüêà ñ³ì’ÿ. Íàé-
äàâí³øîþ àðõ³òåêòóðíîþ ïàì’ÿò-
êîþ, ÿêà çáåðåãëàñÿ, º äåðåâ’ÿíà
öåðêâà Ïàðàñêåâè Ï’ÿòíèö³, ÿêó
äàòóþòü 15 ñòîð³÷÷ÿì. Ñòîðîæî-
âó âåæó, Äîì³í³êàíñüêèé êîñòåë,
Ðàòóøó ïîáóäîâàíî ó 17-18 ñòî-
ð³÷÷ÿõ. Â 11-17 ñòîë³òòÿõ Áåëç áóâ
îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò Ãàëè÷è-
íè, à íèí³ òóò ìåøêàº çàëåäâå äâ³
ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â.
Òîìó êîëè îïèíÿºøñÿ íà ìàëèõ,
ââàæàéòå, ñ³ëüñüêèõ, âóëè÷êàõ,
çäàºòüñÿ, í³áè ïîòðàïèâ ó çà÷àðî-
âàíå êîðîë³âñòâî, ÿêå çàñíóëî â
î÷³êóâàíí³ ë³ïøèõ ÷àñ³â.

Íåïîäàë³ê Áåëçà, çà ê³ëîìåòð
â³ä ïîëüñüêîãî êîðäîíó, ðîçòà-

øîâàíå ì³ñòî Óãí³â, ÿêå îô³ö³é-
íî ìàº ñòàòóº íàéìåíøîãî â
Óêðà¿í³. “Â³ê³ïåä³ÿ” ïîäàº, ùî
òóò ïðîæèâàº 999 ìåøêàíö³â,
ïðîòå ñàì³ óãí³â÷àíè çàïåâíÿþòü,
ùî ¿õ ïðèíàéìí³ íà òðèñòà ÷îëî-
â³ê á³ëüøå. Íèí³ öå ìàöþïóñ³íü-
êå ì³ñòå÷êî ñõîæå íà òàêó ñîá³
çàíåäáàíó ñêðèíüêó ç êîøòîâíîñ-
òÿìè. Òóò çáåðåãëîñÿ ÷èìàëî àð-
õ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê, ÿêèìè ì³ã
áè ïèøàòèñÿ îáëàñíèé öåíòð. Óã-
í³â ñëàâèâñÿ íà âñþ Ãàëè÷èíó òà
Ïîëüùó ñâî¿ìè øåâöÿìè — ÷î-
áîòè â³ä ì³ñöåâèõ ìàéñòð³â äóæå
ö³íóâàëè. À çàì³æíþ æ³íêó ç Óã-
íåâà ìîæíà áóëî ðîçï³çíàòè íà-
â³òü íà âåëåëþäíèõ ëüâ³âñüêèõ áà-
çàðàõ, áî óãí³â÷àíêè îñîáëèâèì
ñïîñîáîì çàâ’ÿçóâàëè õóñòêó —
“â ÷óáà”. “Ñïîðóäèòè” òàêèé
âèòâ³ð íà ãîëîâ³ ìîæíà áóëî ç
äâîìåòðîâîãî ïîëîòíà!

Ðîçïîâ³ñòè òóðèñòàì ïðî ì³ñòî
ìîæå ÷è íå êîæåí ìåøêàíåöü Óã-
íåâà. À ÿêùî ïîùàñòèòü çóñòð³òè-
ñÿ ç Ãàëèíîþ Ãóáåí³, âèêëàäà÷-
êîþ ì³ñöåâîãî ó÷èëèùà ³ êðàº-
çíàâöåì â³ä Áîãà, ïåðøîêëàñíà
åêñêóðñ³ÿ âàì ãàðàíòîâàíà.

Ì³æ ×åðâîíîãðàäîì ³ Ñîêàëåì
ëèøå ñ³ì ê³ëîìåòð³â, îòîæ âàð-
òî â³äâ³äàòè òàêîæ ³ ðàéöåíòð.
Íàñàìïåðåä òðåáà ïîäèâèòèñÿ
áåðíàðäèíñüêèé êëÿøòîð (ìî-
íàñòèð) íàä Çàõ³äíèì Áóãîì. Ç
÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â ïàì’-
ÿòö³ àðõ³òåêòóðè ä³ÿëà òþðìà ñó-
âîðîãî ðåæèìó. Ñîêàëü÷àíè îõî-
÷å ðîçïîâ³äàþòü ì³ñöåâó ëåãåí-
äó, ùî â ñ³ìäåñÿòèõ ðîêàõ êåð³â-
íèöòâó â’ÿçíèö³ äóæå ìóëÿâ î÷³
õðåñò íàä ãîëîâíîþ áàíåþ ñîáî-
ðó, ³ òîìó ñì³ëèâöþ ç ì³ñöåâèõ
çàñóäæåíèõ, ÿêèé çí³ìå õðåñò,
îá³öÿëè ñêîðîòèòè òåðì³í íà
ï’ÿòü ðîê³â. Îäíàê îõî÷èõ íå
çíàéøëîñÿ. Ó Ñîêàë³ çáåðåãëèñÿ
ñòàðîäàâí³ öåðêâè, ðàòóøà òà ³í-
ø³ ïàì’ÿòêè.
Доїхати найзр чніше поїздом

№ 659 Київ—Львів до Червоно ра-
да. Квито плац артном ва оні
ошт є 76 рн, пейном — 95.
У місті є іль а ціл ом пристойних
отелів. А до Белза, У нева чи Со-
аля можна дістатися маршр т а-
ми з місцево о автово зал

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Неформальн столицю шахтарів Львівщини варто відві-
дати хоча б для то о, аби подивитися, я жив ть нині
шахтарі на заході У раїни. Любителі старовини мож ть
знайти в о олицях ба ато ці аво о: нязівсь ий Белз,
найменше місто У раїни — У нів, шляхетний Со аль
(власне адміністративний центр район , в я ом роз-
ташований Червоно рад). Відправною точ ою для о -
ляд цих містечо най раще обирати саме Червоно-
рад.

Цер ва Свято о Володимира ( олишній остел Зіслання Свято о Д ха)

Пам’ятни за иблим шахтарям в Червоно раді
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання дозволу 
обслуговуючому кооперативу 

гаражно�будівельному кооперативу 
“Залізничне колесо” на розробку 

та складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

на вул. Уманській, 8 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування гаражів

Рішення Київської міської ради № 548/1604 від 28 травня 2009 року

Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу гаражно�будівельного кооперативу “Залізничне ко�
лесо” від 29.04.2009 № 17756 та відповідно до статті 41, пункту 12 Перехідних положень Земельного ко�
дексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” пункту 3 Порядку розроблення про�
ектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 № 677, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл обслуговуючому кооперативу гараж�
но�будівельному кооперативу “Залізничне колесо” на роз�
робку та складання проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки загальною площею 0,60 га на 
вул. Уманській, 8 у Солом’янському районі м. Києва без�
оплатно у власність для будівництва, експлуатації та об�
слуговування гаражів ветеранами залізничниками, вете�
ранами Великої Вітчизняної війни, заслуженими праців�
никами транспорту, почесними залізничниками — члена�
ми кооперативу.

2. Обслуговуючому кооперативу гаражно�будівельному
кооперативу “Залізничне колесо” відповідно до наданого
дозволу замовити розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної та погодити його з органом із земель�
них ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміоло�
гічним органами, органами архітектури і охорони культур�
ної спадщини у встановленому законодавством порядку та

у випадках, передбачених законом, одержати позитивний
висновок державної землевпорядної експертизи.

3. Питання майнових відносин вирішувати у встановле�
ному законодавством порядку.

4. Обслуговуючому кооперативу гаражно�будівельному
кооперативу “Залізничне колесо” у місячний термін звер�
нутись до Головного управління земельних ресурсів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) із клопотанням щодо отримання технічних умов
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.

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 передачу громадянину 
Панасюку Олегу Терентійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Отто Шмідта, 2�м 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 563/1619 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця 2), земельну ділян�
ку площею 0,05 га на схилах вул. Отто Шмідта у Шевчен�
ківському районі м. Києва.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Панасюку Олегу Терентійови�
чу для ведення індивідуального садівництва на вул. Отто
Шмідта, 2�м у Шевченківському районі м. Києва.

3. Передати громадянину Панасюку Олегу Терентійови�
чу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,05 га для ведення ін�
дивідуального садівництва на вул. Отто Шмідта, 2�м у Шев�
ченківському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

4. Громадянину Панасюку Олегу Терентійовичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

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

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

4.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 12.02.2009 № 09�1330, Київської місь�
кої санепідемстанції від 31.03.2009 № 1700, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 27.02.2009 № 05�08/938/1, Державної
служби з питань національної культурної спадщини від
08.04.2009 № 22�933/9 та Головного управління земельних
ресурсів від 06.05.2009 № 05�4473.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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 громадянину 
Коржу Миколі Григоровичу 

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

господарських будівель і споруд 
у пров. Радистів, 9�а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 566/1622 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 обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації “Будівництво ком�
плексу садибної забудови в с. Биківня в Деснянському
районі м. Києва”.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію, яка визначена в містобу�
дівному обгрунтуванні, віднести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Коржу Миколі Григоровичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 9�а у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Коржу Миколі Григоровичу, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд у пров. Радистів, 9�а у Деснянському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

5. Громадянину Коржу Миколі Григоровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. 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”.

5.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу

Київради (Київської міської державної адміністрації) та
одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

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

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.07.2008 № 19�8430, Київської місь�
кої санепідстанції від 11.11.2008 № 9394, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 10.10.2008 № 05�08/6941, Головного
управління охорони культурної спадщини від 22.12.2008
№ 8690 та Головного управління земельних ресурсів від
29.01.2008 № 05�4205.

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

Про передачу громадянину 
Бидюку Анатолію Анатолійовичу 

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

господарських будівель і споруд 
у пров. Радистів, 20 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 570/1626 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації будівництва комплек�
су садибної забудови у пров. Радистів (с. Биківня) у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до
цього рішення, перевести за функціональним призначен�
ням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Бидюку Анатолію Анатолійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 20 у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Бидюку Анатолію Анатолійо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Радистів, 20 у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Бидюку Анатолію Анатолійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) та
одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 27.01.2009 № 09�893 та від 29.12.2008
№ 19�15734, дочірнього підприємства “Інститут генераль�
ного плану міста Києва” від 23.04.2008 № 1116, Київської
міської санепідстанції від 02.07.2008 № 5082, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 20.05.2008 № 05�08/2464, Головного
управління земельних ресурсів від 11.02.2009 № 05�4221.

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

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. 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”.

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
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Про передачу громадянці 
Легезі Людмилі Артемівні 

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

господарських будівель і споруд 
у пров. Радистів, 28 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 571/1627 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 обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації будівництва ком�
плексу садибної забудови у пров. Радистів (с. Биківня) у
Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до
цього рішення, перевести за функціональним призначен�
ням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Легезі Людмилі Артемівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Радистів, 28 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Легезі Людмилі Артемівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд у пров. Радистів, 28 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Легезі Людмилі Артемівні:

5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) та
одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 18.12.2008 № 09�15040 та від
05.03.2008 № 19�2800, дочірнього підприємства “Інститут
генерального плану міста Києва” від 23.04.2008 № 1119,
Київської міської санепідстанції. від 19.06.2008 № 4706,
Державного управління охорони навколишнього природно�
го середовища в м. Києві від 20.05.2008 № 05�08/2465, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 16.02.2009
№ 05�4232.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�

Про передачу громадянину 
Кривошеєнку Богдану Валерійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Солов’їній, 11�г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 577/1633 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 обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — розташування малоповер�
хової садибної забудови на вул. Лауреатській у Голосіївському
районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рішен�
ня, віднести за функціональним призначенням до території
житлової та громадської забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кривошеєнку Богдану Валерійо�
вичу для будівництва, експлуатації та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Соло�
в’їній, 11�г у Голосіївському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Кривошеєнку Богдану Валерійо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Солов’їній, 11�г, у Голосіївсько�
му районі м. Києва за рахунок земель житлової та громадської
забудови.

5. Громадянину Кривошеєнку Богдану Валерійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на. виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління земельних ресурсів від 11.06.2009 № 05�4674, Головно�
го управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.04.2009 № 19�2999, Державної служби
з питань національної культурної спадщини від 18.05.2009
№ 22�1374/9, Київської міської санепідстанції від 19.05.2009
№ 2919, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 27.04.2009 № 071/04�4�22/2210.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

5.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
приватної власності на земельну ділянку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Алєксєєвій Тамарі Валеріївні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Димитрова, 9�г 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 567/1623 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Алєксєєвій Тамарі Валері�
ївні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Димитрова,
9�г у Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Алєксєєвій Тамарі Валеріївні,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Димитрова, 9�г у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

3. Громадянці Алєксєєвій Тамарі Валеріївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 01.12.2008 № 19�14457, Київської
міської санепідемстанції від 09.01.2007 № 25, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
26.09.2007 № 071/04�4�22/5124, дочірнього підприєм�
ства “Інститут генерального плану міста Києва” від
20.01.2005 № 92.

3.3. 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.

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

3.5. 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”.

3.6. Виконати роботи з інженерної підготовки тери�
торії по захисту її від підтоплення та затоплення пове�
невими водами і погодити їх у встановленому поряд�
ку.

3.7. Питання майнових відносин вирішувати у встанов�
леному порядку.

3.8. 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.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 545/1601 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки
в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. 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”.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу 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

Про передачу громадянину 
Копошинському Сергію Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Солов’їній, 11�д 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 576/1632 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 внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — розташування малоповер�
хової садибної забудови на вул. Лауреатській у Голосіївському
районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рішен�
ня, віднести за функціональним призначенням до території
житлової та громадської забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Копошинському Сергію Васи�
льовичу для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Со�
лов’їній, 11�д у Голосіївському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Копошинському Сергію Васильо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Солов’їній, 11�д у Голосіївсько�
му районі м. Києва за рахунок земель житлової та громадської
забудови.

5. Громадянину Копошинському Сергію Васильовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління земельних ресурсів від 12.06.2009 № 05�4681, Головно�
го управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 09.04.2009 № 19�2984, Державної служби
з питань національної культурної спадщини від 18.05.2009
№ 22�1375/9, Київської міської санепідстанції від 20.05.2009
№ 2971, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 27.04.2009 № 071/04�4�22/2211.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

5.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
приватної власності на земельну ділянку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Àëàí ÁÀÄÎªÂ: “Ïðîåêò “Ìàäåìóàçåëü
Æèâàãî” ñòàíå ïîä³ºþ 
äëÿ êóëüòóðíî¿ Óêðà¿íè”

— Ðîçêàæ³òü ïðî ìàñøòàáè ïðî-
åêòó: ðîáî÷ó ãðóïó, áþäæåò...

— Ó ïðîåêò³ â ö³ëîìó çàä³ÿíî
á³ëüø ÿê 300 îñ³á: ñòèë³ñòè, â³-
çàæèñòè, äåêîðàòîðè, àêòîðè.
Ìè çàïðîñèëè íå ëèøå ïðîôå-
ñ³éíèõ ìîëîäèõ àêòîð³â, à é ëþ-
äåé, ÿê³ íå ìàëè àêòîðñüêîãî äî-
ñâ³äó. Êåðóâàëèñÿ, ï³äáèðàþ÷è
¿õ, òàêèìè êðèòåð³ÿìè ÿê òèïàæ
³ ôàêòóðà.

Áþäæåò ïðîåêòó ñòàíîâèòü 2,5
ì³ëüéîíà äîëàð³â. Çéîìêè òðèâà-
òèìóòü 2 ì³ñÿö³. Íàä ìóçèêîþ
ïðàöþº ²ãîð Êðóòîé, ñëîâàìè
çàéìàºòüñÿ ñàìà Ëàðà Ôàá³àí. Çà-
ãàëîì ïðåçåíòàö³ÿ ìàº ñòàòè ïî-
ä³ºþ äëÿ Óêðà¿íè.

— ßêèì áóäå æàíð ïðîåêòó?
— Öå ìóçè÷íèé ô³ëüì, ùî

ñêëàäàºòüñÿ ç 12 ê³íîíîâåë,
ñï³ëüíèì ñþæåòîì ÿêèõ º ïîð-
òðåò æ³íêè. Ó ñòð³÷ö³ ñòâîðåíî
ê³ëüêà æ³íî÷èõ îáðàç³â: öå ³ æ³í-
êà ç ìàéáóòíüîãî, ³ âàã³òíà øàõ³ä-
êà, ³ ôàíòàç³ÿ ïðî ñâ³ò áåç æ³íîê.
Òàêîæ ïîðóøóºìî òåìó ïîáèòòÿ
æ³íîê ÷îëîâ³êàìè. Ö³ ³ñòîð³¿ íå
âèãàäàí³ — âîíè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ
ç òèì, ùî ïåðåæèëà Ëàðà.

— Âè êàæåòå, ùî ïðîåêò ìàº
ñòàòè ìàñøòàáíèì?

— Á³ëüø í³æ, ÿê æàðòóº ²ãîð
Êðóòîé. Ñâ³òîâà ç³ðêà Ëàðà Ôà-
á³àí çàáåçïå÷óº ðîáî÷èìè ì³ñ-
öÿìè áàãàòüîõ óêðà¿íö³â. Çàçíà-
÷ó, ïðàöþþ÷è íàä "Ìàäåìóàçåëü
Æèâàãî", ìè íå æåíåìîñÿ çà ìî-
äîþ. Ïðîñòî ðîáèìî ñâîþ ñïðà-
âó ³ õî÷åìî áóòè ïî÷óòèìè.

— Õòî âàñ çàïðîñèâ âçÿòè ó÷àñòü
ó ïðîåêò³?

— Âëàñíå, ²ãîð Êðóòîé ðàí³øå
áóâ çíàéîìèé ³ç Ëàðîþ, à ïîò³ì
ïîçíàéîìèâ ³ç íåþ ìåíå. Ìè òî-
ä³ ãîòóâàëè â Ìîñêâ³ â³äåî äëÿ
Äìèòðà Õâîðîñòîâñüêîãî. ²ãîð
êàçàâ, ùî éîìó ñïîäîáàëèñÿ íå-
òðàäèö³éí³ ³äå¿, ÿê-òî â³äçíÿòè
"âàã³òíîãî" Õâîðîñòîâñüêîãî.
Êðóòîé ÿêîñü çàçíà÷èâ, ùî ìþ-
çèêë "Ìàäåìóàçåëü Æèâàãî" —
öå óí³êàëüíèé ³íòåðíàö³îíàëü-
íèé ïðîåêò, â ÿêîìó áåðóòü
ó÷àñòü óêðà¿íñüêèé ðåæèñåð
îñåòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ,
ôðàíöóçüêà ñï³âà÷êà, ó ÿêî¿ ìà-
òè ³òàë³éêà, à ñàìà âîíà æèëà â
Êàíàä³, ³ ðîñ³éñüêèé êîìïîçè-
òîð.

— ßê âàì ïðàöþºòüñÿ ç òàêîþ
ç³ðêîþ ñâ³òîâî¿ ñöåíè, ÿê Ëàðà Ôà-
á³àí?

— ×óäîâî. Âîíà ïðèñëóõàºòüñÿ
äî òîãî, ùî ¿é êàæó ÿ, àëå ïîäàº ³
ñâî¿ ³äå¿. Íàïðèêëàä, çîâñ³ì íåùî-
äàâíî âîíà ï³ä³éøëà äî ìåíå é ïî-
äàëà ö³êàâó ³äåþ äëÿ îäí³º¿ ç³ ñöåí,
ÿêà ¿é íàñíèëàñÿ. Õî÷ó äîäàòè, ÿ
çàâæäè ìàâ ï³äîçðè, ùî êîëè ëþ-
äèíà ñï³âàº ñâî¿ ï³ñí³, ïîâí³ñòþ ¿õ
â³ä÷óâàþ÷è, ìàº ³ íåàáèÿê³ àêòîð-
ñüê³ ìîæëèâîñò³. Àëå Ëàðà âðàçèëà
ìåíå ñâîºþ àðòèñòè÷í³ñòþ.

— ×îìó íàçâà àëüáîìó (à çâ³äñè
é ô³ëüìó) ñàìå "Ìàäåìóàçåëü Æè-
âàãî"?

— Ëàðà ðîçïîâ³äàëà, ùî êîëè ¿¿
ìàìà áóëà âàã³òíîþ íåþ, âîíà ïî-
äèâèëàñÿ ô³ëüì "Äîêòîð Æèâà-
ãî". Ñàìå òîä³ é âèð³øèëà íàçâà-
òè ¿¿ Ëàðîþ. Âèá³ð íàçâè áóâ îñî-
áèñòèì âèáîðîì ñï³âà÷êè.

— ×è ïëàíóºòå ïðåäñòàâèòè
ô³ëüì íà ê³íîôåñòèâàëÿõ?

— Ïðî öå ìîæíà ãîâîðèòè ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè. Ìîæëèâî,
ô³ëüì ³ áóäå çàÿâëåíî íà ê³íîôåñ-
òèâàëÿõ. Êîëè ³ äå â³äáóäåòüñÿ
ïðåì’ºðà, òàêîæ ïîêè ùî íåâ³äî-
ìî, àëå íåçàáàðîì çàê³í÷àòüñÿ
çéîìêè. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, öåé
ìþçèêë, âïåâíåíèé, áóäå ïîïó-
ëÿðíèì ³ çàòðåáóâàíèì ó ªâðîï³

Розмовляла Ві торія ВОРОНІНА,
спеціально для "Хрещати а"

Ñòàðîäàâí³ ãðåêè 
³ äåìîãðàô³ÿ
Çàâòðà â Êè¿âñüêîìó ìóí³öèïàëüíîìó òåàòð³ îïåðè 
³ áàëåòó äëÿ ä³òåé ³ þíàöòâà â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâèé
ïðåì’ºðíèé ïîêàç îïåðè Ôðàíñèñà Ïóëåíêà 
çà ï’ºñîþ Ã³éîìà Àïîëë³íåðà
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

"Ïåðñè Ò³ðåñ³ÿ" Ïóëåíêà ïîñòà-
âèâ Äìèòðî Òîäîðþê, äèïëîìî-
âàíèé ðåæèñåð êè¿âñüêî¿ êîíñåð-
âàòîð³¿, ÿêèé ìèíóëîãî ðîêó âè-
ïóñêàâñÿ ç "²ñïàíñüêîþ ãîäèíîþ"
Ðàâåëÿ. Ñóäÿ÷è ç â³äãóê³â, éîãî
ðîáîòà áóëà îäí³ºþ ç íàéÿñêðà-
â³øèõ. Òîäîðþê â³äîìèé ÿê âî-
êàë³ñò ïîïóëÿðíîãî ìîëîä³æíîãî
ãóðòó "Àâ³àòîð", àëå íå â öüîìó
ð³÷. Ï³ñëÿ çäà÷³ äèïëîìà â³í íå
çíèê ³ íå çì³íèâ ïðîôåñ³þ, ÿê áà-
ãàòî õòî,— â³í çàëèøèâñÿ â îïåð-
í³é ðåæèñóð³, íà ÿê³é, çäàâàëîñÿ,
â íàñ âæå ìîæíà ïîñòàâèòè õðåñò.

Ñïðàâä³, ìóçè÷íèé òåàòð Ïóëåí-
êà ³ âçàãàë³ îïåðà ÕÕ ñòîë³òòÿ —
ð³äê³ñòü äëÿ óêðà¿íñüêèõ òåàòð³â.
Ïîñòàíîâêà "Ïåðñ³â Ò³ðåñ³ÿ" —
îñîáëèâèé âèïàäîê, àäæå â íàøèõ
á³áë³îòåêàõ íàâ³òü íåìàº ïàðòèòó-
ðè, ¿¿ ñïåö³àëüíî íàäàëî Ïîñîëü-
ñòâî Ôðàíö³¿ â Óêðà¿í³ áåç ïðàâà
êîï³þâàííÿ, ³ éøëîñÿ âñüîãî ïðî
ï'ÿòü óêðà¿íñüêèõ ïîñòàíîâîê. Ñàì
æå 27-ð³÷íèé ðåæèñåð â ñàìîìó
ôàêò³ ïîñòàíîâêè êîì³÷íî¿ îïåðè
Ïóëåíêà çà ñþððåàë³ñòè÷íèì ôàð-
ñîì Àïîëë³íåðà ïîáà÷èâ ãëèáøèé
ñåíñ: íà éîãî äóìêó, ïðîáëåìà íà-

ðîäæåííÿ ä³òåé, ïðî ÿêó ðîçïîâ³-
äàºòüñÿ â ï'ºñ³, â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³
òàêîæ º àêòóàëüíîþ, ÿê ³ ñòî ðî-
ê³â òîìó ó Ôðàíö³¿.

Ñþæåò îïåðè — â³ëüíà ³íòåð-
ïðåòàö³ÿ äàâíüîãðåöüêîãî ì³ôó
ïðî ñë³ïîãî â³ùóíà, ÿêèé ïîëîâè-
íó æèòòÿ ïðîæèâ ÷îëîâ³êîì, à ïî-
ëîâèíó — æ³íêîþ. Äðóæèíà, ïî-
çáàâëåíà óâàãè ÷îëîâ³êà, ñòàº ôå-
ì³í³ñòêîþ, ó íå¿ â³äïàäàþòü ãðóäè,
à ÷îëîâ³ê ïî÷èíàº íàðîäæóâàòè ä³-
òåé. Â³í íàðîäèâ çà îäíó í³÷ ïî-
íàä ñîðîê òèñÿ÷ äîðîñëèõ ³ òàëà-
íîâèòèõ ä³òåé, à êîëè ç'ÿâèâñÿ íà
ñâ³ò ïåðøèé íåâäàëèé ñèí, íåðî-
áà ³ øàíòàæèñò, ãåðî¿÷íèé òàòî
çðîçóì³â, ùî âñå öå éîìó íàñíè-
ëîñÿ, ³ çíîâó ïî÷àâ ëþáèòè ñâîþ
äðóæèíó. Çà öèìè ïåðåòâîðåííÿ-
ìè ³ çáî÷åííÿìè ç ö³êàâ³ñòþ ñïîñ-
òåð³ãàþòü ìåøêàíö³ âèãàäàíîãî
ì³ñòà Çàíç³áàðà, ³ âñ³ì âåñåëî.

Âèñòàâà éäå ôðàíöóçüêîþ ìî-
âîþ, àëå ³ áåç ïåðåêëàäó âñå çðî-
çóì³ëî. Òàìàðà Õîäàêîâà â ðîë³
äðóæèíè ãåðîÿ âåëè÷àâî ÷îëîâ³-
êîïîä³áíà, âîíà íå áî¿òüñÿ ñï³âà-
òè, íàâ³òü êîëè ë³òàº íàä ñöåíîþ
(ìàáóòü, öåé ïðèéîì ïîâèíåí
ï³äêðåñëèòè "äóõîâíèé âåðõ", ÷î-
ëîâ³÷å íà÷àëî, àëå âèéøëî, ÿê íà
öèðêîâ³é àðåí³). Ðàí³øå ìåí³ äî-

âîäèëîñÿ ÷óòè ¿¿ â êàìåðíèõ òâî-
ðàõ, àëå âèÿâèëîñÿ, âîíà ìîæå
áóòè äóæå ð³çíîþ. Ó íå¿ ìîãóòí³é
ãîëîñ îïåðíî¿ ñï³âà÷êè ³ ïëàñòè÷-
íèé øèðîêèé ä³àïàçîí.

Ïåðåãëÿä âèñòàâè â³äáóâàºòüñÿ
íà îäíîìó äèõàíí³, àëå ðàïòîì â
ê³íö³ ïåðøî¿ ä³¿ ó âàñ âèíèêàº
îáèâàòåëüñüêèé ³íòåðåñ — à ÿê
çîáðàçÿòü ñîðîê òèñÿ÷ ä³òåé?

Ãóìîðîì çàðàæàº âæå ñàìà ìó-
çèêà — ìàéñòåðíà, ç "ðîçìîâíè-
ìè" òåìáðàìè ó âèøóêàí³é îð-
êåñòðîâö³, ³ â òîé æå ÷àñ, ïðîñòà
³ äîõ³äëèâà. Äèðèãåíò Ìèõàéëî
Ìîðîç äîêëàâ ìàêñèìóì çóñèëü,
ùîá âèéøîâ ñàìå "íåõèòðèé" ïó-
ëåíê³âñüêèé ñòèëü, õî÷ ³ áóëî â
îðêåñòð³ ê³ëüêà ïðîìàõ³â ó äóõî-
âèõ ³ ðîçá³æíîñòåé ³ç âîêàëüíè-
ìè ïàðò³ÿìè. Àëå öå äð³áíèö³ â
ïîð³âíÿíí³ ç òèìè çàâäàííÿìè,
ÿê³ ñòàâèâ Äìèòðî Òîäîðþê,—
çàêëàñòè â òåàòð³ äåìîãðàô³÷íó
áîìáó. Êàæóòü, äâ³ àêòðèñè â ïå-
ð³îä ðîáîòè íàä ñïåêòàêëåì
ñïðàâä³ çàâàã³òí³ëè

15 липня, 19.00
Київсь ий м ніципальний а а-

демічний театр опери і балет
для дітей і юнацтва
в л. Межи ірсь а, 2

Цьо о ро Алан Бадоєв б в визнаний най ращим ре-
жисером, за що отримав премію "Київ". Проте на до-
ся н том він не з пиняється, натомість береться за
масштабні прое ти. Нині він за інч є зйом и мюзи л
"Мадем азель Жива о" про відом фран омовн спі-
вач Лар Фабіан.
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А ціонерна енер опостачальна омпанія
“Київенер о”

повідомляє, що б ли втрачені свідоцтва про право
власності на та і об’є ти нер хомо о майна:

- б дівля трансформаторної підстанції № 2863, я а розташована за адресою:
б льв. Лесі У раїн и, 26 (літера Ж) (свідоцтво про право власності видане на
підставі на аз Головно о правління ом нальної власності м. Києва від
07.06.2006 № 1201-В, серія ЯЯЯ № 567934, записане реєстров ни
№ д. 6з-282 за реєстровим № 215з від 23.07.2007);

- б дівля трансформаторної підстанції №4226, я а розташована за адресою:
б льв. Лесі У раїн и, 26 (літера Е) (свідоцтво про право власності видане на
підставі на аз Головно о правління ом нальної власності м. Києва від
07.06.2006 № 1201-В, серія ЯЯЯ № 567933, записане реєстров ни
№ д. 6з-282 за реєстровим № 215з від 23.07.2007);

- б дівля трансформаторної підстанції — 2725, я а розташована за адресою:
в л. Ба ніна, 3 (літера Ц) (свідоцтво про право власності видане на підставі
на аз Головно о правління ом нальної власності м. Києва від 11.05.2006
№ 886-В, серія ЯЯЯ № 355631, записане реєстров ни № 18з-252 за
реєстровим № 976з від 20.12.2006);

- б дівля розподільчої підстанції №8, я а розташована за адресою: в л. Горь о о,
52 (літера А) (свідоцтво про право власності видане на підставі на аз Головно о
правління ом нальної власності м. Києва від 07.03.2006 № 283-В, серія ЯЯЯ
№ 734993, записане реєстров ни № 134п-250 за реєстровим №7856-П
від 19.04.2006);

- РП№20, я ий розташований за адресою: пров. Червоно вардійсь ий, 6 (літера
Д) (свідоцтво про право власності видане на підставі на аз Головно о
правління ом нальної власності м. Києва від 26.01.2010 № 71-В, серія САС
№ 741553, записане реєстров ни № 202п-80 за реєстровим № 9859-П
від 03.03.2010).

Втрачені свідоцтва про право власності вважати недійсними.

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

За рите а ціонерне товариство “У раїнсь а медійна омпанія” повідомляє про
с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 31 серпня 2010 ро о 16:00
за адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о, 22 (літера А), 4-й поверх, . 411.

Порядо денний:
1. Про припинення Товариства шляхом йо о лі відації добровільном поряд ;
2. Про призначення лі відаційної омісії (лі відатора) Товариства, визначення її повноважень

та поряд прийняття нею рішень;
3. Про порядо та стро и проведення лі відаційної процед ри Товариства;
4. Про ор анізацію ви онання рішень, прийнятих на цих За альних зборах а ціонерів.

Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів а ціонерів з
15.00 до 15.30.

Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
до мент, що посвідч є особ ;
для представни ів а ціонерів — до менти, що підтвердж ють повноваження на
представництво інтересів а ціонера.

А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд денно о та отримати
додат ов інформацію за адресою: 01601 У раїна, м. Київ, в л. Воровсь о о, 22, 4-й поверх,
. 411, тел. (050) 593-22-10.
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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 226-10
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Õòî íå ëþáèòü ñìà÷íî
ïî¿ñòè... 

ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД
Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 14 ëèïíÿ
ОВНИ, до вечора не беріться за ви онання відповідальних справ. Твор-

ча ява і потреба в свободі заважатим ть дотрим ватися правил та інст-
р цій. Можете прип ститися помил и або просто з аяти марно час.
Сердечні справи теж оповито ілюзіями. Вечір сприяє наполе ливій с р -
п льозній праці та ефе тивній прод тивності.
ТЕЛЬЦІ, до обід не поспішайте хапатися за нові справи. Займайте-

ся тим, що розпочали раніше. Зате в інці дня зросте не лише праце-
здатність, старанність, пра тичність, а й естетизм, ч ттєвість. Можете
призначати побачення і влаштов вати особисте життя.
БЛИЗНЯТА, день подар є творче піднесення, злет платонічних поч т-

тів, мас приємних з стрічей, спіл вань. Тіль и пильн йте, аби вас не
пошили в д рні. В інці дня налашт йтеся на щире спіл вання з роди-
чами, оханими, домашніми або займіться бла о строєм оселі.
РАКИ, вдень постарайтеся ни ати занять, пов’язаних із с ворою

звітністю, аль ляцією витрат, товарно- рошовими операціями. Спо-
са і обман цей час є немин чими, і ризи єте потрапити в тенета

л аво о. У інці дня здатність орієнт ватися в обстановці зросте, і об-
вести вас нав оло пальця б де неможливо. У ба атьох посилиться се -
с альний потя до шлюбно о обранця, тож охайтеся та цемент йте со-
юз сердець.
ЛЕВІВ тема романтичних взаємин ці авитиме найбільше. Адже вони

переповнені хвилюючими інтри ами, недомов ами. Обранець залишає-
ться за сімома зам ами. Том б дьте обережними. Сит ації б д ть не
на ваш ористь, т т вас або обд рять, або станете жертвою самооб-
ман . Ввечері хміль із олови розвіється, і настане протверезіння... Мож-
ливі рошові надходження.
ДІВИ, збавте темп, не мет шіться. Я не дивно, але самітнення ста-

не для вас ч довим тоні ом. Мрійте, моделюйте плани на майб тнє, але
з рах ванням реалій сьо одення. Вечір присвятіть тіхам, подр жні сто-
с н и вже зів’яли від вашої інертності, тож мерщій надол ж йте з аяне.
Бо иня Кохання б де милостива до вас до 7 серпня.
ТЕРЕЗИ, вдень потреба в ам рних при одах б де найа т альнішою.

Розважайтеся в товаристві др зів, сяйте чарівністю, інтеле том, заря-
джайте життєвий а м лятор позитивними емоціями. Вечір зм сить вас
поб ти на самоті, втім тет-а-тет із собою вам б де не н дно, а д же ом-
фортно.
СКОРПІОНИ, ар’єрний престиж є для вас оловною метою. Втім, т т

ризи єте наштовхн тися на рифи оманливих бажань, і допомо ти лю-
дям, я і потреб ють посадової опі и, швидше за все не вдасться. Не мо-
зольте очі ерівництв , а дос оналюйтеся я фахівець! Увечері можли-
ве непередбач ване знайомство, спіл вання з однод мцями, др зями.
СТРІЛЬЦІ, витайте на рилах рожевих ілюзій. Це розслабляє, проб -

дж є творчі фантазії, поліпш є самопоч ття. В інці дня на перший план
вийд ть сл жбові цілі та завдання, невирішені ар’єрні проблеми знов
на адають про себе. Втім, ба атьох можливий сл жбовий роман...
У КОЗОРОГІВ день психоло ічної трансформації. Зробіть ревізію в

д ші, щось не ативне в собі варто тиліз вати, а новим захопленням да-
ти про ресивний поштовх. Уни айте справ із людьми, я их мало знаєте.
Лише ті особи, з им п д солі з’їли, мають р титися в вашій життєвій
орбіті. Ввечері завітає форт на, порад вавши різноманітними сюрпри-
зами.
ВОДОЛІЇ, чіт ий орієнтир стос н ах для вас — недосяжний міраж.

Том тримайтеся від ерівних до м, не виставляйте претензій оточен-
ню. Вас не зроз міють. Увечері пильн йте за фінансами, особливо я -
що ви є чиїмось боржни ом. Перева и на боці редиторів, і саме вони
ди т ють свої правила, а ви лише повинні їм оритися.
РИБИ, ритми дня спо шатим ть до бездіяльності. Не насил йте се-

бе, розслабтеся, адже с онцентр ватися на роботі все одно не вдасть-
ся. Дов ола — омедійний театр. Том не вірте ні ом , хто вист пає хит-
рим а тором і нама ається ви ли ати вас жалість, ер ючись тон им
розрах н ом. Ввечері завітають любовні ян оли, з стріньте їх остинно

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 ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+28°Ñ, âíî÷³
+22...+24°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +29°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +24...+28°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +25...+30°Ñ, âíî÷³
+20...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +24...+28°Ñ, âíî÷³
+21...+24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+33°Ñ, âíî÷³ +21...+24°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü Êóçüìè ³ Äåì'ÿíà. Êóçüìà-

Äåì'ÿí ïðèéøëè - íà êîñîâèöþ ï³øëè. Ðîçïàë ñ³íîêîñ³ííÿ. ßêùî â
öåé äåíü ïðîãðèìèòü ãð³ì àáî áëèñêàº áëèñêàâêà - çèìà öüîãî ðîêó
áóäå íåäîâãîþ. Âñ³ì ë³òî ãàðíå, òà ìàê³âêà ë³òà âàæêà. Çíÿòòÿ ïåðøèõ
îâî÷³â. 

²ìåíèííèêè: 
Àíãåëiíà, Àðñåíié, Áîíàâåíòóðà, Äåì'ÿí, Êóçüìà, Íèêîäèì,

Ðàòèñëàâ 
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3 9 6 8 4

9 8 4 6 2

9 8 5 3

5 2

1 8

2 3 6 1

8 1 3 9

1 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.

4 9 1 2 6 7 5 3 8

3 2 7 1 5 8 9 6 4

5 8 6 4 3 9 1 2 7

7 5 8 6 1 3 4 9 2

6 4 9 5 7 2 8 1 3

1 3 2 8 9 4 7 5 6

2 6 5 7 8 1 3 4 9

8 1 3 9 4 6 2 7 5

9 7 4 3 2 5 6 8 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 13 ëèïíÿ

Ст денти Університет третьо о ві ор аніз вали он рс най ращо о харя

Дмитро ХАРИТОНОВ,
продюсер, до менталіст:

— Не д же
люблю от ва-
ти, більше
люблю їсти.
Просто бра є
час навіть
с проб ва ти
щось при от -
вати. Є та а

невелич а мрія, зробити це. В ме-
не нині виходять в ефірі дві лі-
нарні про рами в Росії та У раїні.
Тож я дивлюся на страви, я і там
представляють, і те, що мені подо-
бається, прош при от вати др -
жин . А найбільше мені подобають-

ся ач а, спа еті, всіля а риба на
рилі.

Ві торія БУРЛАКА, алерист,
х дожній рити :
— Най люб-

леніша моя
страва — сир-
ни и, але я д -
же не люблю їх
от вати. Дово-
лі часто роблю
салат “Моца-
релла” з помі-
дорами. А за алом творю лінарні
дива доволі зрід а, і здебільшо о це
те, що можна при от вати нашвид о-
р ч, з овочами, з м’ясом. За с ладні

страви майже не бер ся, не люблю
витрачати на харство ба ато час .

Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— Найбільше

люблю от вати
р а ї н с ь и й

борщ. Певно,
борщ — одна з
моїх най люб-
леніших страв, я
мі би йо о їсти
і вранці, і в обід,
і ввечері. Я ба ато чо о вмію і люб-
лю от вати, але найсмачнішим ви-
ходить борщ. Я навіть 8-9 ласі хо-
тів б ти харем, том і тепер, оли
є час, охоче от ю різні страви.

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА
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