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Ш м зношених трамваїв пор ш є
спо ій иян

Êè¿â îãîëîñèâ áîðîòüáó ÑÍ²Äó
Ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë ³ ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿ çàòâåðäèëè â÷îðà íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

Ó÷îðà äåïóòàòè ç³áðàëèñÿ íà çà-
êëþ÷íå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ï'ÿòî¿
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Ïîïåðåäó â íà-
ðîäíèõ îáðàíö³â ë³òí³ êàí³êóëè,
òîæ ïåðåä â³äïî÷èíêîì âîíè âè-
ð³øèëè ïîïðàöþâàòè ñïîâíà.
Îêð³ì ï³âòîðè ñîòí³ çàïëàíîâà-
íèõ äëÿ ðîçãëÿäó ïðîåêò³â ð³-
øåíü, äåïóòàòè äîäàòêîâî âèíåñ-
ëè íà ðîçãëÿä ïîíàä ï'ÿòäåñÿò ïè-
òàíü. Íàéâàæëèâ³øå íà ïîðÿäêó
äåííîìó — ïðîáëåìè çäîðîâ'ÿ,
ï³äòðèìêà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ³ ä³-
òåé.

"Áåççàïåðå÷íî, íàéö³íí³øå ó
êîæíî¿ ëþäèíè — öå ¿¿ çäîðîâ'ÿ.

Òîìó ò³ ïðîãðàìè, ÿê³ ñïðÿìîâà-
í³ íà çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ çà-
õâîðþâàíü ³ ¿õíº åôåêòèâíå ë³êó-
âàííÿ, çàâæäè çíàéäóòü ï³äòðèì-
êó â ñåñ³éí³é çàë³. Òå ñàìå ñòî-
ñóºòüñÿ ï³äòðèìêè çíåäîëåíèõ ä³-
òåé ³ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êè-
ÿí. Òîìó âñ³ äåïóòàòè, íåçàëåæ-
íî â³ä ïîë³òè÷íèõ ñèë, ó òàêèõ
ïèòàííÿõ îá'ºäíàþòüñÿ çàäëÿ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ êèÿí ³ çäîðîâ'ÿ ìàé-
áóòí³õ ïîêîë³íü",— çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.

"Ïðîãðàìà ç ïðîô³ëàêòèêè ïî-
øèðåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿ äàñòü çìî-

ãó äîñÿãòè òåíäåíö³¿ çíèæåííÿ
ê³ëüêîñò³ íîâèõ âèïàäê³â Â²Ë-³í-
ô³êîâàíèõ îñ³á, çíèçèòè äî 2 â³ä-
ñîòê³â âèïàäêè ïåðåäà÷³ öüîãî â³-
ðóñó â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè, à òà-
êîæ çàáåçïå÷èòè ó 100 â³äñîòê³â
ä³òåé, íàðîäæåíèõ Â²Ë-³íô³êîâà-
íèìè ìàòåðÿìè, â÷àñíî âèÿâëÿ-
òè âèïàäêè ³íô³êóâàííÿ",— ñêà-
çàëà ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ïëàíóºòü-
ñÿ çàêóïèòè äîñòàòíüî åêñïðåñ-
òåñò³â äëÿ ä³àãíîñòèêè çàõâîðþ-
âàííÿ, ðîçøèðèòè ìåðåæó Êàá³-

íåò³â äîâ³ðè òà çàáåçïå÷èòè ¿õ ô³-
íàíñóâàííÿ, â³äêðèòè ï'ÿòü ìóí³-
öèïàëüíèõ ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåí-
òð³â äëÿ õ³ì³÷íî çàëåæíèõ îñ³á,
ñòâîðèòè ìîá³ëüíó àìáóëàòîð³þ,
à òàêîæ ïîì³òíî óäîñêîíàëèòè
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïðîô³ëàê-
òèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì.
Îêð³ì öüîãî, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ìàñ-
øòàáíà ïðîñâ³òíèöüêà ðîáîòà ³
ï³äãîòîâêà ñïåö³àë³ñò³â ³ç ïèòàíü
Â²Ë/ÑÍ²Äó. Çàáåçïå÷åííÿ öèõ ³
ðåøòè çàõîä³â ïîòðåáóº á³ëüø ÿê
127 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ²ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó ïëàíóþòü âèä³ëèòè
ìàéæå 114 ì³ëüéîí³â.

Çà âèä³ëåííÿ êîøò³â íà çàõîäè
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè "Òóðáîòà" ïðî-
ãîëîñóâàëè ìàéæå âñ³ ïðèñóòí³
äåïóòàòè. Òîæ íà ïîòðåáè ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåíèõ êèÿí öüîãî
ðîêó ñïðÿìóþòü ìàéæå 65 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Òðåòèíà ï³äå íà
ïîãàøåííÿ ìèíóëîð³÷íî¿ çàáîð-
ãîâàíîñò³. À òàêîæ ãðîø³ ñïðÿ-
ìóþòü íà îïëàòó íàâ÷àííÿ ä³òåé-

ñèð³ò â óí³âåðñèòåò³ "Óêðà¿íà",
îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, âè-
ïëàòó îäíîðàçîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷íèì êè-
ÿíàì ³ âåòåðàíàì òîùî.

Íà ñåñ³¿ áóëî òàêîæ çàòâåðäæå-
íî íèçêó çàõîä³â Ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé íà 2010 ð³ê. Íà îçäîðîâ-
ëåííÿ çíåäîëåíèõ ä³òåé ³ç ì³ñüêî-
ãî áþäåæòó âèä³ëÿòü 500 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷è-
ëè òàêîæ ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàì
"Ä³òè âóëèö³" òà "Ðîáîòà ç ä³òüìè,
ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòº-
âèõ îáñòàâèíàõ". Ðîçðîáíèêè
ïðîåêòó ïåðåêîíàí³, ùî éîãî ðå-
àë³çàö³ÿ äàñòü çìîãó ïîïåðåäèòè
áåçïðèòóëüí³ñòü ä³òåé ³ ïðàâîïî-
ðóøåííÿ ñåðåä ï³äë³òê³â.

"Íàâêîëî ñîö³àëüíèõ ïèòàíü
äèñêóñ³é ó äåïóòàò³â ìàéæå íå âè-
íèêàº. Òîìó ùî â òàêîìó âèïàä-
êó âñ³ ìè âèñòóïàºìî çà ¿õíº óõâà-
ëåííÿ, àäæå éäåòüñÿ ïðî äîáðî-
áóò êèÿí",— çàïåâíèâ äåïóòàò â³ä
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Â³êòîð Ãðèíþê
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Під час пленарно о засідання Київради олова омісії з питань охорони здоров’я та соціально о захист Алла Шлапа під реслила, що най оловніше питання для деп татсь о о орп с — підтрим а
соціально незахищених иян і знедолених дітей
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Завершальне пленарне засідання п'ятої сесії ознамен валося хваленням низ и соці-
альних рішень. Майже одно олосно вчора їх хвалювали народні обранці. Відта , пла-
н ється за чотири ро и значно зменшити іль ість ВІЛ-інфі ованих і випад и смерт-
ності серед них. Для цьо о деп тати затвердили про рам профіла ти и ВІЛ-інфе ції.
Крім то о, цьо річ на потреби соціально вразливих иян виділять майже 65 мільйонів
ривень за про рамою "Т рбота". А Сл жба справах дітей проведе низ заходів.
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“Êîìóíàëêà” 
íå âäàðèòü ïî êèÿíàõ

Êè¿âñüêà âëàäà äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó íå
³í³ö³þâàòèìå ï³äâèùåííÿ ö³í íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè. Ïðî öå â÷îðà çàÿâèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. “Äî
ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó ç íàøîãî áîêó ³í³ö³àòèâ
ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³í íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè íå áóäå”,— ñêàçàâ Ïîïîâ, êîìåíòóþ÷è
äâà ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ðåãóëþâàííÿ
åëåêòðîåíåðãåòèêè ïðî ï³äâèùåííÿ ãðàíè÷íèõ
ö³í íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ ³ òåïëîêîìóíåíåðãî.
Ùîäî ïîñòàíîâè ïðî ï³äâèùåííÿ ö³í íà ãàç äëÿ
íàñåëåííÿ Ïîïîâ â³äçíà÷èâ, ùî òàêå çðîñòàííÿ
íå ïîçíà÷èòüñÿ íà ñîö³àëüíîìó çàõèñò³ êèÿí.
“Çá³ëüøåííÿ íà 50 â³äñîòê³â — öå íå 100, íå 60,
³ íàâ³òü íå 20 ãðí. ßêùî öå îäíîê³ìíàòíà êâàð-
òèðà, òî öå ìåíøå 10 ãðí. ß äóìàþ, ùî öå ñåð-
éîçíî íå ïîçíà÷èòüñÿ íà ïèòàíí³ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ëþäåé”,— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Óðÿä äàâ 10 ì³ëüéîí³â 
íà êè¿âñüêó äàìáó

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â âèä³ëèâ 10,049 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó çàõèñíî¿ äàìáè íà Êè¿âñüêîìó âîäîñõîâèù³.
Ïðî öå éäåòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ Êàáì³íó ¹ 1354
â³ä 7 ëèïíÿ. Êîøòè âèä³ëåíî äëÿ òåðì³íîâîãî â³ä-
íîâëåííÿ äàìáè íà Êè¿âñüêîìó âîäîñõîâèù³ ó
çâ’ÿçêó ç âèìèâàííÿì ´ðóíòó é ïîøêîäæåííÿì
áåòîííîãî óêð³ïëåííÿ â ïåð³îä íåïîãîäè. ßê â³-
äîìî, ó êâ³òí³ ÌÍÑíèêè ãîòóâàëèñÿ äî ìîæëè-
âîãî ï³äòîïëåííÿ îêðåìèõ ðàéîí³â ñòîëèö³. Òî-
ä³ æ áóëî îáñòåæåíî äàìáó òà óõâàëåíî ð³øåííÿ
ïðî ïîòðåáó ¿¿ ðåêîíñòðóêö³¿

Ó öåíòð³ ñòîëèö³ îáìåæàòü ðóõ
òðàíñïîðòó

Ó çâ’ÿçêó ç ïîòî÷íèì ðåìîíòîì äîðîæíüîãî
ïîêðèòòÿ, ùî ïðîâîäèòèìóòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðå-
æèì³, íà ÷îòèðè äí³ â öåíòð³ Êèºâà îáìåæàòü ðóõ
òðàíñïîðòó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ÊÊ “Êè¿âàâòî-
äîð”. Çîêðåìà áóäå îáìåæåíî ðóõ íà âóëèö³ Ãðó-
øåâñüêîãî íà ïðîì³æêó â³ä Ñàäîâî¿ äî Øîâêî-
âè÷íî¿. Îáìåæåííÿ ä³ÿòèìå ç 22.00 â³ä ñüîãîäí³
äî 19.00 19 ëèïíÿ

Çà ñàìîâ³ëüíó ðåêëàìó —
øòðàô á³ëüø 
í³æ òèñÿ÷à ãðèâåíü

Îñòàíí³ì ÷àñîì ñàìîâ³ëüíå ðîçêëåþâàííÿ
ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü íàáóëî ãëîáàëüíèõ ìàñ-
øòàá³â ó Êèºâ³. Îáêëåþþòü óñå — áóä³âë³, îïî-
ðè îñâ³òëåííÿ, øëÿõîïðîâîäè, çóïèíêè ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó ³ ñàì òðàíñïîðò. Ì³ñüê³
ñëóæáè íå âñòèãàþòü ïî÷èñòèòè îáêëåºíå, ÿê
ç’ÿâëÿºòüñÿ íîâà íåçàêîííà ðåêëàìà. Öå çìó-
ñèëî âäàòèñÿ äî øòðàô³â. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ñòîëèö³ ùîäåííî âè-
ÿâëÿº ïîðóøíèê³â, ÿê³ ðîçêëåþþòü îãîëîøåí-
íÿ, òà ñêëàäàº ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå
ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò. 152 ÊÓïÀÏ, ñàíêö³ºþ
ÿêî¿ ïåðåäáà÷åíî øòðàô ó ðîçì³ð³ â³ä 1360 ãðí
äî 1770 ãðí

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Öåíòð Ïîäîëó 
ðåêîíñòðóþþòü 
ï³ä íàãëÿäîì ÊÌÄÀ

Äíÿìè â Ïîä³ëüñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
â³äáóëàñÿ ðîáî÷à íàðàäà ùîäî ñòàíó ïðîåêòó-
âàííÿ ³ ðåêîíñòðóêö³¿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó òà
Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³. Çàñëóõàòè ³íôîðìàö³þ
ïðèéøëè ³ ïðåäñòàâíèêè ÊÌÄÀ. Ì³ñüêà âëà-
äà íàãîëîøóº, ùî Ïîä³ë — ³ñòîðè÷íà ö³íí³ñòü
ì³ñòà, òîæ ðåêîíñòðóêö³ÿ ìóñèòü áóòè ÿê³ñíîþ,
à ðîáîòè â³ä ïðîåêòó äî ðåàë³çàö³¿ — ôàõîâè-
ìè. “Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç ³ Êîíòðàêòîâà ïëîùà
ñòàíóòü ïåðëèíîþ ì³ñòà Êèºâà ³ ñïðèÿòèìóòü
ðîçâèòêó òóðèçìó. Òîìó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî
íèí³ ïðîâåñòè âñ³ ïîòð³áí³ ðîáîòè íà ºâðîïåé-
ñüêîìó ð³âí³. Ìè ìàºìî åôåêòèâíî âèáóäîâà-
í³ â³äíîñèíè âëàäíî¿ âåðòèêàë³, êîëè êîæíà
ã³ëêà âëàäè ìàêñèìàëüíî ñïðèÿº øâèäê³é òà
ÿê³ñí³é ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ ªâãåí Ðîìàíåíêî. Ïðîåêò
ðåêîíñòðóêö³¿ Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ ó÷àñíèêàì
íàðàäè ïðåäñòàâèâ Þð³é Ëîñèöüêèé. Íàïðè-
ê³íö³ íàðàäè ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ äî ê³íöÿ íà-
ñòóïíîãî òèæíÿ ïîãîäèòè ÷³òêèé ïëàí ä³é

Íåëåãàëüíà ðåêëàìà
Ó Êèºâ³ äåìîíòóþòü íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ á³ã-áîðäè
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Учора працівни и Головно о
правління з питань ре лами
мали демонт вати 12 неза онно
встановлених ре ламних щитів
невідомих власни ів, зо рема
два — на проспе ті Палладіна
Святошинсь ом районі.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
ðåêëàìè Îëåãà Øåâöÿ, ùîòèæíÿ íà ñïå-
ö³àëüíèé ñêëàä ï³äïðèºìñòâà ïðèâîçÿòü
äî 50 á³ã-áîðä³â. Ðîáîòà óïðàâë³ííÿ ç ðîç-
÷èùåííÿ ñòîëè÷íèõ âóëèöü â³ä òàêèõ “íå-
ëåãàë³â” íàãàäóº ñ³ç³ôîâó ïðàöþ — ñêëà-
äàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ðåêëàìè íà ì³ñü-
êèõ äîðîãàõ ñòàº âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå.

Ïåðøèì “ï³ä í³æ” ï³øîâ ñòàíäàðòíèé
ðåêëàìíèé ùèò íà ïðîñïåêò³ Ïàëëàä³íà,
24, ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî “Àêàäåìì³ñ-
òå÷êî”. Ìåíøå í³æ ãîäèíó ïîòð³áíî áó-
ëî ïðàö³âíèêàì, ùîá ðîç³áðàòè êîíñòðóê-
ö³þ òà ïîâàíòàæèòè ¿¿ íà ìàøèíó. “Àáè
äåìîíòóâàòè îäèí òàêèé ùèò, ìè âèòðà-
÷àºìî äî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü,— ðîç-
ïîâ³â Îëåã Øâåöü.— ßêùî ç’ÿâèòüñÿ ãîñ-
ïîäàð êîíñòðóêö³¿, òî â³í ìóñèòü êîìïåí-
ñóâàòè íàì ö³ âèòðàòè, à òàêîæ çàïëàòè-
òè â³ä ï³âòîðè äî äâîõ ç ïîëîâèíîþ òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü àäì³í³ñòðàòèâíîãî øòðàôó.
Ïðîòå, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, ãîñïîäàð³
ç’ÿâëÿþòüñÿ çð³äêà — ëèøå â 30 â³äñîò-
êàõ âèïàäê³â. Ùîá çàáðàòè òàêèé ùèò ó
êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, â³í ìàº ïðîëåæà-
òè íà ñïåö³àëüíîìó ñêëàä³ ï’ÿòü ðîê³â.
Îòîæ êîíô³ñêàö³ÿ íåçàêîííî âñòàíîâëå-
íèõ ùèò³â — ñïðàâà çáèòêîâà äëÿ íàñ,
àëå ìè çìóøåí³ ¿õ ïðèáèðàòè ç ì³ñüêèõ

âóëèöü, áî ³íêîëè âîíè ðåàëüíî çàãðî-
æóþòü áåçïåö³ ÿê àâòîìîá³ë³ñò³â, òàê ³ ï³-
øîõîä³â”.

Íà òåðèòîð³¿ Êèºâà âñòàíîâëåíî ïîíàä
14 òèñÿ÷ á³ã-áîðä³â, ðåêëàìíèõ ùèò³â òà
ñ³ò³ëàéò³â. Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè, ïîíàä ï³âòîðè
òèñÿ÷³ ç íèõ âíåñåíî äî ïðîòîêîë³â íà äå-
ìîíòàæ, òîáòî ¿õ ðîçì³ñòèëè áåç æîäíîãî
ïîãîäæåííÿ òà äîçâîëó. À çàãàëîì ³íñïåê-
òîðè óïðàâë³ííÿ òà ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà”
ìàëî íå ùîäíÿ âèÿâëÿþòü íîâ³ íåçàêîí-
íî âñòàíîâëåí³ á³ã-áîðäè. “Ó íàñ âèíè-
êàº áàãàòî çàïèòàíü äî ì³ë³ö³¿,— êàæå
Îëåã Øâåöü,— àäæå, ùîá âñòàíîâèòè
ñòàíäàðòíèé (18 ì2) ðåêëàìíèé ùèò, òðå-
áà òðè-÷îòèðè ãîäèíè. Êð³ì òîãî, äëÿ öüî-
ãî âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüíó òåõí³êó,

ÿêó ñêëàäíî “íå ïîì³òèòè”. Ìè òàêîæ
çâåðòàºìîñÿ äî âñ³õ êèÿí: ÿêùî áà÷èòå,
ùî âñòàíîâëþþòü á³ã-áîðäè, ïîâ³äîìòå
ïðî öå äî ì³ñüêîãî càll-öåíòðó (15-51)”

Ùîá óïîðÿäêóâàòè ðèíîê çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè Êèºâà, ñòâîðèòè ïðîçîð³ òà çðî-
çóì³ë³ óìîâè äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó â ö³é
ñôåð³, ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè ïðîïîíóþòü ðîçðîáèòè ³ çà-
òâåðäèòè Êîíöåïö³þ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
ñòîëèö³. Îáîâ’ÿçêîâî ïëàíóþòü âðàõóâà-
òè àðõ³òåêòóðí³ òà ëàíäøàôòí³ îñîáëèâî-
ñò³ íàøîãî ì³ñòà. Êð³ì òîãî, âñÿ ðåêëà-
ìà — çîâí³øíÿ, íà òðàíñïîðò³, â ìåòðî —
ìàº ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ îäí³é ñòðóêòóð³,
çîêðåìà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü
ðåêëàìè, ïðî ùî íå ðàç çàÿâëÿëà éîãî íà-
÷àëüíèê Ëþäìèëà Äåíèñþê

Щотижня зі столичних в лиць демонт ють по іль а десят ів ре ламних неле алів
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Àðòåç³àíñüê³ ïîòîêè ñÿãíóòü
âåðõí³õ ïîâåðõ³â íà Ïîçíÿêàõ
Íàñòóïíîãî ðîêó ì³ëüéîíè “âèêèíóòü” íà âîäó
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Питна вода, що її подають и-
янам, повністю відповідає ниніш-
нім стандартам, щоправда, ра-
їнсь им. Незабаром їх мож ть
пере лян ти. За п’ять ро ів жод-
на лабораторія, ні СЕС, ані Держ-
стандарт не фі с вали відхилень.

Äîñÿãàþòü òàêî¿ ÿêîñò³ çà äîïîìîãîþ
ùå êëàñè÷íèõ ðàäÿíñüêèõ òåõíîëîã³é. Ó
öüîìó â÷îðà ïåðåêîíàâñÿ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.
Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ãîäèí â³í îãëÿäàâ
îá’ºêòè âîäîïîñòà÷àííÿ ñòîëèö³ ï³ä ÷àñ
âè¿çíî¿ íàðàäè. Âèñíîâîê — ãàëóçü ïîòðå-
áóº ñåðéîçíèõ ãðîøåé.

Ïåðøèì ïóíêòîì â³äâ³äèí ñòàâ êîì-
ïëåêñ ñïîðóä àðòåç³àíñüêîãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ “Îñîêîðêè Ï³âí³÷í³” íà Ïîçíÿêàõ.
Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ äîáðå çíàþòü, ùî â ãî-
äèíè ï³ê âîäà äî âåðõí³õ ïîâåðõ³â ïðîñòî
íå äîõîäèòü ÷åðåç íàäòî ìàëèé òèñê.
Ïðîáëåìó ðîçâ’ÿçàâ áè çàïóñê íàâ³òü ëè-
øå ïåðøî¿ ÷åðãè íîâîãî êîìïëåêñó. Éî-
ãî ïî÷àëè áóäóâàòè ùå â 1994 ðîö³. Òàê ³
íå çáóäóâàëè, çàòå âæå äîâåëîñÿ ëàãîäè-
òè. “×åðåç áðàê êîøò³â òóò óñå áóëî çàïó-
ùåíå, ïåðåòâîðèëîñÿ íà ðó¿íó òà çâàëèùå.
Ðîáîòó ìè â³äíîâèëè â 2004 ðîö³ ³ ôàê-
òè÷íî ïðîâåëè ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà”,—
ïîÿñíèâ ãåíäèðåêòîð êîðïîðàö³¿ “Êè¿â-
ï³äçåìøëÿõáóä” — ãîëîâíîãî ï³äðÿäíèêà
Àíàòîë³é Ãàëü÷óê. Çà éîãî ñëîâàìè, âæå
ãîòîâ³ ÷îòèðè ñâåðäëîâèíè, ïðàöþþòü íàä
ðåçåðâóàðàìè ÷èñòî¿ âîäè. Îñòàíí³, äî ñëî-
âà, º óí³êàëüíèìè äëÿ ÑÍÄ. Öå âåëè÷åç-

í³ ï³äçåìí³ “áàñåéíè”. ¯õí³ ñò³íêè âêðèò³
ñïåö³àëüíèì ³çîëþþ÷èì ìàòåð³àëîì. Âî-
íè ãåðìåòè÷í³, ìîæíà ñêàçàòè, ñòåðèëüí³,
÷àñ â³ä ÷àñ ïðîõîäèòèìóòü î÷èñòêó ³ äåç-
³íôåêö³þ. Ç öèõ íàä÷èñòèõ ðåçåðâóàð³â ïî-
äàâàòèìóòü âîäó ìåøêàíöÿì Ïîçíÿê³â,
Îñîêîðê³â ³ ÷àñòèíè Õàðê³âñüêîãî ìàñè-
âó. Àáè çàâåðøèòè ïåðøó ÷åðãó êîìïëåê-
ñó, ïîòð³áíî ùå ïðèáëèçíî 30 ìëí ãðí. Íà
1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó áóëî âèêîðèñòàíî ìàé-
æå 69 ìëí ãðí. Íà öåé ð³ê áóëî çàïëàíî-
âàíî ëèøå 2 ìëí. Íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè ìàëè “äîêèíóòè” ùå 8 ìëí. Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ êàæå, ùî äî ê³íöÿ ðîêó ìî-
æóòü äàòè ùå 10 ìëí, òà ñò³ëüêè æ óæå íà-
ñòóïíîãî. “Ãàäàþ, ó òðàâí³ ïåðøó ÷åðãó
ìîæíà çàïóñòèòè. Öå áóäå ïîäàðóíîê ìåø-
êàíöÿì äî Äíÿ Êèºâà”,— ñêàçàâ ÷èíîâ-
íèê. Çàïóñê ïåðøî¿ ÷åðãè äàñòü çìîãó íîð-
ìàëüíî ïîäàâàòè âîäó ìåøêàíöÿì ïðîòÿ-
ãîì 10 ðîê³â. Äðóãà ³ òðåòÿ ÷åðãà ïåðåäáà-
÷àþòü ùå 11 àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí ³ 7
ðåçåðâóàð³â. Âîíè ñòàíóòü ó íàãîä³, îñê³ëü-
êè ïðèëåãë³ ðàéîíè àêòèâíî ðîçáóäîâó-
þòüñÿ. À íà äðóã³é ³ òðåò³é ÷åðãàõ çãîäîì
âñòàíîâëÿòü î÷èñíå îáëàäíàííÿ, ÿêå î÷è-
ùàòèìå âîäó âæå äî ºâðîñòàíäàðò³â.

Cåðéîçí³ êîøòè çíàäîáëÿòüñÿ, àáè íà-
âåñòè ëàä íà Äåñíÿíñüê³é âîäîïðîâ³äí³é
ñòàíö³¿. Öå äîâîë³ ïîòóæíèé îá’ºêò, ÿêèé
çàêà÷óº ³ î÷èùóº ùîäîáè 580-600 òèñÿ÷
êóáîìåòð³â âîäè, òîä³ ÿê Êè¿â ñïîæèâàº
900 òèñÿ÷. Ïðîòå îáëàäíàííÿ ñòðàøåííî
çíîøåíå. Íåùîäàâíî âèéøëè ç ëàäó äâà
íàñîñè, à äåÿê³ äåòàë³, ùî ïîòðåáóþòü çà-
ì³íè, êîøòóþòü ïî 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà
øòóêó. Íà ðîçðîáêó ÒÅÎ ³ ïåðâèííó ðå-
êîíñòðóêö³þ òðåáà 1,5 ìëí ãðí. Ùå 80
ìëí íå çàâàäèëî á äëÿ áóä³âíèöòâà çàâî-
äó ç âèðîáëåííÿ ã³ïîõëîðèòó íàòð³þ. Â³í

áåçïå÷í³éøèé äëÿ î÷èñòêè âîäè, í³æ ð³ä-
êèé õëîð, ÿêèé â îñíîâíîìó çàñòîñîâó-
þòü íèí³. Çíîøåíå òàêîæ äîçóþ÷å îáëàä-
íàííÿ, òîæ äî âîäè ³íîä³ äîäàþòü á³ëü-
øå ðåàãåíòó, í³æ ïîòð³áíî. Íà çàì³íó îá-
ëàäíàííÿ òðåáà ùå 7 ìëí ãðí.

“Ìè çä³éñíèëè êîìïëåêñíèé îãëÿä ñèñ-
òåìè âîäîïîñòà÷àííÿ Êèºâà. Âàðòî ñêàçà-
òè, ùî ïðîáëåìè º, ³ äîâîë³ ñåðéîçí³. Ïî-
òð³áíî âêëàäàòè êîøòè, ³ íå ëèøå ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Ïèòàííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ
ïð³îðèòåòíå, àäæå ¿¿ ÿê³ñòü — çäîðîâ’ÿ êè-
ÿí, à âàðò³ñòü — ¿õí³ åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè.
Â öüîìó ðîö³ ìè òðîõè âèïðàâèìî ñèòó-
àö³þ ³ çá³ëüøèìî àñèãíóâàííÿ ç áþäæåòó.
Íàñòóïíîãî ðîêó öå áóäå îäèí ³ç ïð³îðè-
òåòíèõ íàïðÿìê³â ðàçîì ³ç åíåðãîçáåð³ãàí-
íÿì”,— ñêàçàâ ÷èíîâíèê. Â³í äîäàâ, ùî
âàðòî çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿. “Áóäå æ åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ, çìåíøàòüñÿ âòðàòè, îêóï-
í³ñòü òàêèõ ïðîåêò³â 2-5 ðîê³â. Òîìó íà-
â³òü ñàì³ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü ïîçè÷àòè
êîøòè, à ïîò³ì ïîâåðòàòè ¿õ çà ðàõóíîê
åêîíîì³¿”,— âïåâíåíèé ïàí Ïîïîâ

Добова норма споживання води Києвом
ся ає 800-900 тисяч бометрів. Є три дже-
рела її постачання: Дніпро, Десна та арте-
зіансь і свердловини. З останніх ачають
приблизно 90 тисяч бометрів, тобто
10—12 % від добової норми. Переважна
частина меш анців отрим ють змішан во-
д : очищен річн та артезіансь . В дея их
районах, напри лад, на Оболоні та право-
бережній частині Троєщини п’ють чист ар-
тезіансь вод . В столиці її дістають із двох
водоносних оризонтів: сеномансь ий ( ли-
бина 100—150 м) та юрсь ий (300—350 м).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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ßê ãðèá³â
ï³ñëÿ äîùó
Ê³ëüê³ñòü ÌÀÔ³â 
ó ñòîëèö³ äðàòóº êèÿí

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Лічити малі архіте т рні форми в
Києві — справа невдячна, бо од-
на точної іль ості не дізнатися.
Проте аналіз вати доцільність роз-
міщення їх столиці часто дово-
диться самим ородянам. Адже
саме вони випробов ють незр ч-
ності від та о о с сідства. За пе-
ріод з 1.06.10 до 16.07. 10 до
місь о о call-центр надійшло
більше 800 заяв з проханням де-
монт вати малі МАФи.

Ìåøêàíåöü âóëèö³ Äðàãîìàíîâà (Äàð-
íèöüêèé ðàéîí) Äìèòðî Ñàëÿíèê ñêàð-
æèòüñÿ, ùî íà çåëåí³é çîí³ ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿ íà ïðîñïåêò³ Ãðèãîðåíêà á³ëÿ áó-
äèíêó ¹ 25â âñòàíîâëåíî ê³îñê ç ïðèéî-
ìó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. Çàâàæàº ÌÀÔ ³
ìåøêàíöÿì âóëèö³ Òðîñòÿíåöüêî¿, ÿêèé
âëàñíèêè, çà ñëîâàìè çàÿâíèö³ ²ðèíè Êîñ-
òåíêî, "ïðèëàøòóâàëè" íà àâòîáóñí³é çó-
ïèíö³ "Âóëèöÿ Âåðáèöüêîãî". Æ³íêà ðîç-
ïîâ³äàº, ùî â ê³îñêó òîðãóþòü ïèâîì, òîæ
á³ëÿ íüîãî çáèðàþòüñÿ ï'ÿíè÷êè, ÿê³ øóì-
ëÿòü òà ëàþòüñÿ äî ÷åòâåðòî¿ ãîäèíè ðàí-
êó. ÆÁÊ "Æåì÷óã" ïðîñèòü ðîç³áðàòèñÿ ç
íåçàêîííèì ðîçì³ùåííÿì òîðãîâåëüíîãî
íàìåòó á³ëÿ áóäèíêó ¹ 12 íà âóëèö³ Êîñ-
ìîíàâòà Âîëêîâà (Äåñíÿíñüêèé ðàéîí) ïå-
ðåä âõîäîì äî ïðîäìàãó. Âëàñíèêè ðîçñòà-
âèëè ñòîëèêè ç³ ñò³ëüöÿìè, òîæ ïîêóïö³
ñïîæèâàþòü ñëàáîàëêîãîëüí³ íàïî¿ òà ïè-
âî ïðÿìî íà î÷àõ ó ìåøêàíö³â áóäèíêó, òà
ùå é ç-ï³ä ïîëè ãîð³ëêó ä³ñòàþòü. Çà ñëî-
âàìè ìåøêàíö³â âóëèö³, äîçâîë³â â³äïîâ³ä-
íèõ îðãàí³â íà ðîçì³ùåííÿ íàìåòó íà ïðè-
áóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿, ÿêó îáñëóãîâóº ÆÁÊ
"Æåì÷óã", êåð³âíèöòâî ìàãàçèíó ñï³âðîá³ò-
íèêàì æèòëîâî¿ êîíòîðè íå íàäàëî, ÿê ³
ðîç'ÿñíåíü. "Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ íà
âóëèö³ Ðàéäóæí³é íà çåëåí³é çîí³ á³ëÿ áó-
äèíêó ¹ 11 òàêîæ âñòàíîâëåíî ÌÀÔ áåç
äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿,— ñêàðæèòüñÿ
Þð³é Êàë³í÷óê.— Â³í ôóíêö³îíóº áåç ë³-
öåíç³¿ íà ïðîäàæ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà àë-
êîãîëüíèõ íàïî¿â". Êàòåðèíà Âàñèëèøèíà
ñêàðæèòüñÿ, ùî íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæ-
í³é íàâïðîòè Ïðèð³÷íî¿, 5 âñòàíîâëåíî âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü ê³îñê³â, ùî çàâàæàº ìåø-
êàíöÿì ñóñ³äí³õ áóäèíê³â â³äïî÷èâàòè. Ç
íåîäíîðàçîâèì ïðîõàííÿì äåìîíòóâàòè
ÌÀÔ ç ïðîäàæó ïèâà íà âóëèö³ Ìàðøàëà
Ãðå÷êà, ùî çàéìàº 100 ì2, çâåðòàºòüñÿ Âà-
ëåíòèíà Áåðë³í. Ñâ³òëàíà Áóðÿê ç âóëèö³
Æìåðèíñüêî¿ (Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí) ïî-
â³äîìëÿº ïðî òå, ùî íà ðîç³ âóëèöü ßêóáà
Êîëàñà òà Ê³ïð³àíîâà âñòàíîâëåíî òðè ê³î-
ñêè, ç ÿêèõ äâà ïðàöþþòü ó ðåæèì³ ñêëà-
äó, à â òðåòüîìó òîðãóþòü ñëàáîàëêîãîëü-
íèìè íàïîÿìè. Êèÿíêà çâåðòàºòüñÿ ç ïðî-
õàííÿì ïåðåâ³ðèòè äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè ó
âëàñíèê³â. Íå ðàç äî ñëóæáè 15-51 òåëåôî-
íóº Â³êòîð Ãîðä³ºíêî, ÿêèé ìåøêàº íà 
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè (Ñîëîì'ÿíñüêèé
ðàéîí). Â³í îáóðåíèé ÌÀÔàìè â ï³äçåì-
íîìó ïåðåõîä³, ùî âåäå â³ä âèõîäó ç³ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî "Øóëÿâñüêà" â á³ê ìàãàçèíó
"Ñ³ëüïî", áî âîíè äóæå çâóæóþòü ïðîõ³ä
äëÿ ïåðåõîæèõ òà çàõàðàùóþòü çëèâíåâ³
ñòîêè. Êè¿âñüêà âëàäà ïëàíóº ïðèïèíèòè
íåçàêîííå âñòàíîâëåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóð-
íèõ ôîðì çà äîïîìîãîþ êðèì³íàëüíîãî çà-
êîíîäàâñòâà, ùî ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ñàìîâ³ëüíå çàõîïëåííÿ çåìë³. Ïðî
öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê, ÿêèé îï³êóºòüñÿ ïèòàí-
íÿì áëàãîóñòðîþ ñòîëèö³. Â³í çàçíà÷èâ, ùî
öüîãîð³÷ ó ì³ñò³ äåìîíòîâàíî 600 ÌÀÔ³â,
à íîâèõ âñòàíîâëåíî 160
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Ма сим ПОЗАР, ме-
неджер:

— У мене просто вели-
чезне незадоволення во-
діями маршр то . Їх сіх
треба замінити, бо це
зовсім неаде ватні люди.
Я ось бачив по телевізо-
р , я п'яний водій мар-
шр т ою дітей возив до
ш оли, він просто випа-
дав з машини. Хіба це
нормально? І в нас Ки-
єві та их, що їздять зав-
жди тріш и "під рад -
сом", ба ато. Та ож ра-
фі роботи наземно о
транспорт , на мою д м-
, неприйнятний. Нині я

вже не орист юся ро-

мадсь им транспортом,
бо їждж на авто, а оли
б в пішим, то я ось б ло,
що я проче ав маршр т-

ціл один , а оли во-
на приїхала і люди поча-
ли об рюватися, то он-
д тор с азав, що ми
маємо радіти, що вони
вза алі приїхали. Це
просто рай нахабства.

Оле сандр КІРОВ-
СЬКИЙ, фахівець з не-
р хомості:

— Ні, звісно. Особливо
претензії до наземно о
транспорт , автоб сів і
тролейб сів: рс ють не
та часто, я потрібно, з

вели ими проміж ами ча-
с . Крім то о, сама техні-
а на межі розр хи. Щоб
поліпшити я ось стан
місь о о транспорт , по-
трібно повністю оновити
йо о технічно, а та ож
варто пере лян ти й по-
ращити рафі роботи.

Оле сандр РУДЕНКО,
б дівельни :

— Я переважно орис-
т юся метро, і в принци-
пі мене в цьом виді ро-
мадсь о о транспорт
все влаштов є. Хіба що в
одини пі на зеленій іл-
ці, напри лад, завжди д -
же забиті потя и, можли-

во, варто збільшити іль-
ість поїздів. А ще пере-
хід із "Золотих воріт" на
"Театральн " в одини
пі — це просто жах.

Анастасія МАЛИШЕ-
ВА, ж рналіст а:

— Хоча я не д же люб-
лю ромадсь ий транс-
порт, все ж та и дово-
диться ним орист вати-
ся. За алом немає та о-
о, щоб д же щось не
влаштов вало. Я пере-
важно в метро їждж , і т т
ніби все аразд, аби ли-
ше проїзд не дорожчав
надалі. У наземном
транспорті все залежить

від маршр т , бо по-різ-
ном б ває, десь се нор-
мально, а десь — по ано.

Оль а ЮРКІВСЬКА,
пенсіонер а:

— Я лише метро орис-
т юся, і мене все ціл ом
влаштов є: рафі робо-
ти, я ість. Я їждж в та і
одини, оли немає с п-
чення людей, том не жа-
ліюся, що ва они пере-
повнені.

Під от вала
Аліса КОВАЛЕНКО,

“Хрещати ”

Фото
Гри орія КУБЛАНОВА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

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

Íå ñòóêàéòå, êîëåñà
Øóì çíîøåíèõ òðàìâà¿â ïîðóøóº ñïîê³é êèÿí
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Перевезення иян здійснює 209
трамваїв, е спл атаційний про-
бі я их давно вичерпаний. Не
дивно, адже за останніх 20 ро-
ів трамвайний пар столиці не
оновлювався. Зношеність р хо-
мо о с лад і олій створює
певні незр чності я для паса-
жирів, та і в цілом для містян.
Звідси і безліч с ар . Від почат-

літа до Сл жби 15-51 з цьо о
питання зверн лося приблизно
сто осіб.

Êîìôîðòíèé, íàä³éíèé, åêîíîìíèé. Öå
âñå ïðî òðàìâàé. Íàéåêîëîã³÷íèé òà áåç-
øóìíèé âèä ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó. Õî÷à,
ÿêùî àíàë³çóâàòè êè¿âñüêèé òðàìâàéíèé
ïàðê, ³ç îñòàíí³ì òâåðäæåííÿì ìîæíà íå
ïîãîäèòèñÿ. "Â³êíà ìîº¿ êâàðòèðè âèõî-
äÿòü íà òðàìâàéí³ êîë³¿ 25-ãî ìàðøðóòó,—
çàÿâëÿº ìåøêàíåöü âóëèö³ Àííè Àõìàòî-
âî¿ Àðòåì Çóáîê.— Ï³ä ÷àñ ðóõó òðàìâàÿ,
ïî÷èíàþ÷è ç ðàííüîãî ðàíêó ³ äî ïîëî-
âèíè ïåðøî¿ íî÷³, íà âåñü ðàéîí ëóíàº
øóì, áðÿçê³ò ³ ãóðê³ò. Ñïàòè íåìîæëèâî.
Ó áàãàòüîõ ó áóäèíêó º ãðóäí³ ä³òè, à ãóð-
ê³ò â³ä òðàìâàéíèõ êîë³ñ çàâàæàº â³äïî-
÷èâàòè ìàëþêàì ³ ¿õí³ì áàòüêàì. Ìîæëè-
âî, öåé øóì ñïðè÷èíÿþòü çàñòàð³ë³ êîë³¿
òà áåçïîñåðåäíüî ðóõîìèé ñêëàä, âèðîá-
ëåíèé ùå çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ ³ ÿêèé äàâíî íå
ðåìîíòóâàâñÿ. Òîä³ ÿê â ªâðîï³ òðàìâàé
º îäíèì ³ç íàéòèõ³øèõ âèä³â òðàíñïîðòó.
Ïðîøó âàøîãî ñïðèÿííÿ ó ðîçâ'ÿçö³ ö³º¿
ïðîáëåìè". Çðîçóì³ëî, ùî ñåíñ ö³º¿ ñêàð-
ãè çàêëàäåíèé íàáàãàòî ãëèáøå. Àäæå
øóì â³ä ðóõó òðàìâà¿â — öå ò³ëüêè "âåð-
õ³âêà àéñáåðãà" ïðîáëåì, ÿê³ íàêîïè÷èëè-
ñÿ â òðàìâàéíîìó ïàðêó ñòîëèö³. "Áåç-
øóìíèé ðóõ íå äëÿ íàøèõ çàñòàð³ëèõ ìî-
ðàëüíî ³ ô³çè÷íî òðàìâà¿â,— çàÿâëÿº çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïàñàæèð-
ñüêèõ ïåðåâåçåíü ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Âà-
ñèëü Ìóñòàôàºâ,— àäæå äëÿ áåçøóìíîãî
ðóõó ïîâèííà áóòè ïåðåäáà÷åíà ïåâíà òåõ-
íîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ õîäîâî¿ ÷àñòèíè
òðàìâàÿ ³ â³äïîâ³äíî ðåéîê. ¯¿ çàñòîñîâó-
þòü ÿêðàç â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. Êè¿â-

ñüêèé òðàìâàéíèé ïàðê çà 20 ðîê³â ùå
æîäíîãî ðàçó íå îíîâëþâàâñÿ. Ïðîòå, ïî-
ïðè öå, íàì âäàºòüñÿ ï³äòðèìóâàòè éîãî
â íîðìàëüíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³". Ó ñâî-
¿õ ñêàðãàõ êèÿíè òàêîæ ïîðóøóþòü ïèòàí-
íÿ ùîäî çàïóñêó ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ. "Êîëè íàðåøò³ ïóñòèòå øâèäê³ñíèé
òðàìâàé,— ö³êàâèòüñÿ ó ì³ñüêî¿ âëàäè êè-
ÿíèí Îëåêñàíäð Øåâ÷åíêî.— Çàïóñê ë³-
í³¿ îá³öÿëè ùå â 2008 ðîö³. Òàêîæ õîò³ëî-
ñÿ, ùîá ïîâåðíóâñÿ òðàìâàé äî öåíòðó
ì³ñòà, äå â³í ðàí³øå áóâ, äî Ïàëàöó ñïîð-
òó, íà Çàë³çíè÷íèé ìàñèâ, íà Ìîñêîâñüêó
ïëîùó, ÿ âæå íå êàæó ïðî ì³ñò Ïàòîíà".
Ó ìåð³¿ â³äáóëèñÿ íàðàäè, íà ÿêèõ óõâà-
ëåíî ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â íà

çàâåðøåííÿ ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Êîíòðîëüíèé òåð-
ì³í çäà÷è îá'ºêòà 6 ëèñòîïàäà. Ïðîòå ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ çàïåâíèâ, ùî â ìåð³¿ äîêëàäóòü óñ³õ
çóñèëü, àáè òðàìâàé çàïóñòèòè ðàí³øå —
âæå äî 14 æîâòíÿ. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî
³íæåíåðà ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Þð³ÿ Áîì-
áàíäåðîâà, ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó çà-
ïëàíîâàíî íà 70—75 % â³äíîâèòè ñóñï³ëü-
íèé òðàíñïîðò ì³ñòà. À îñü òðàìâà¿ ïîêè
ùî íå êóïóâàòèìóòü, à áóäóòü ðåêîíñòðó-
þâàòè ñòàð³, ïðîäîâæóþ÷è òåðì³í åêñïëó-
àòàö³¿ ùå íà 10—12 ðîê³â. Àäæå îäèí íî-
âèé òðàìâàé ºâðîêëàñó êîøòóº â³ä 1,5 äî
3,5 ì³ëüéîíà ºâðî

×è âëàøòîâóº âàñ ì³ñüêèé òðàíñïîðò?

Трамвайний пар столиці не оновлювався майже 20 ро ів
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Ì³ñòî ³ñòîðè÷íèõ çàãàäîê 
òà íàéñìà÷í³øî¿ êóõí³
Ó Ïîëòàâ³ íå ïðîïóñò³òü ïàì’ÿòíèêà ãàëóøö³

Південний форпост
Переяславсь о о
нязівства
Ïåðøà íàçâà ì³ñòà — Ëòàâà, ùî

³ñòîðèêè ïîâ’ÿçóþòü ç îäíîéìåí-
íîþ ïðèòîêîþ Âîðñêëè, äå ñïî-
÷àòêó ïåðåáóâàëî ïîñåëåííÿ. Â
²ïàò³¿âñüêîìó ë³òîïèñ³ çàçíà÷åíî,
ùî êíÿçü ²ãîð Ñâÿòîñëàâîâè÷
1174 ðîêó, ïåðåñë³äóþ÷è îðäè ïî-
ëîâåöüêèõ õàí³â Êîáÿêà é Êîí-
÷àêà, “ïåðååõàë Âîðîñêëó Ëòàâû”
³ çàâäàâ ïîðàçêè ïîëîâöÿì. Ó ÷à-
ñè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ Ëòàâà âõîäèëà
äî ñêëàäó íàéá³ëüøîãî Ïåðåÿñ-
ëàâñüêîãî êíÿç³âñòâà, áóëà íàé-
ï³âäåíí³øèì éîãî ôîðïîñòîì.
Ïîñåëåííÿ íå îìèíóëà ã³ðêà äî-
ëÿ — âîíî çàçíàëî íèù³âíîãî
ñïóñòîøåííÿ â³ä òàòàðî-ìîíãîëü-
ñüêèõ îðä õàíà Áàòèÿ.

Óæå ç ñåðåäèíè Õ² ñòîð³÷÷ÿ
Ïîëòàâà ìàº ìàã³ñòðàò, Ìàãäå-
áóðñüêå ïðàâî, ãåðá ³ ïå÷àòêó.
Ïðîòÿãîì 1648—1775 ðîê³â âîíà
º àäì³í³ñòðàòèâíèì öåíòðîì
Ïîëòàâñüêîãî ïîëêó, ùî î÷îëèâ
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíó áîðîòüáó
ïðîòè ìàãíàòñüêî¿ Ïîëüù³. Êî-
çàêè ïîëêó áðàëè ó÷àñòü â îáëî-
ç³ Ëüâîâà ³ Çàìîñòÿ, ó áèòâ³ ï³ä
Áåðåñòå÷êîì ³ Æâàíöåì. Íà çãàä-
êó ïðî ïåðø³ ïåðåìîãè çàñíîâà-
íî Õðåñòîâîçäâèæåíñüêèé ìî-
íàñòèð, ùî ñòàâ ïàì’ÿòêîþ ³ñòî-
ð³¿ òà àðõ³òåêòóðè ÕV²²² ñòîë³òòÿ.

Полтавсь а битва і...
“вор сте ла”

Ïîëòàâñüêà áèòâà ñòàëà äîëå-
íîñíîþ â³õîþ íå ëèøå â ³ñòîð³¿
ì³ñòà, à é ö³ëîãî íàðîäó. 27 ÷åðâ-
íÿ 1709 ðîêó áóëà îñòàííÿ ñïðî-
áà â ÷àñè ãåòüìàíùèíè ²âàíà Ìà-
çåïè çàõèñòèòè ³íòåðåñè óêðà¿í-
ö³â. Àëå ñàìå öÿ áèòâà, à òî÷í³-
øå, ¿¿ íàñë³äêè, áàãàòî â ÷îìó íà-
ïåðåä îáóìîâèëè øëÿõè é íàâ³òü
òåìïè ðîçâèòêó ì³ñòà, éîãî àðõ³-
òåêòóðè. Ãîëîâíèì ³ç íèõ º ñòâî-
ðåííÿ íàâåñí³ 1802 ðîêó Ïîëòàâ-
ñüêî¿ ãóáåðí³¿, ùî ïðî³ñíóâàëà äî
1925 ðîêó. ²ñíóº ëåãåíäà ïðî òå,
í³áèòî Ïåòðî I, ÿêèé âòðàòèâ ó
ö³é ð³÷ö³ ï³äçîðíó òðóáó, íàçâàâ
¿¿ “âîðîì ñòåêëà” (âîð ñêëà). Îä-
íàê öÿ âåðñ³ÿ íå ìàº íàâ³òü íàé-
ìåíøî¿ ðåàëüíî¿ ï³äñòàâè. Àäæå
íàçâà Âîðñêëà â ³ñòîðè÷íèõ äî-
êóìåíòàõ ç 1174 ðîêó, òîáòî çà
ï’ÿòü ñòîð³÷ äî íàðîäæåííÿ öüî-
ãî öàðÿ.

Архіте т рний
ансамбль
Кр ла площа

Ïðîòÿãîì Õ²Õ ñòîë³òòÿ ì³ñòî
àêòèâíî ðîçøèðþºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ñâîãî íîâîãî ñòàòóñó. Ó
íüîìó ç’ÿâëÿºòüñÿ óí³êàëüíèé
àðõ³òåêòóðíèé àíñàìáëü Êðóãëà
ïëîùà — ºäèíèé íà ïðîñòîðàõ

êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
ì³ñòîáóä³âíèé àíñàìáëü åïîõè
çðàçêîâîãî êëàñèöèçìó. ª òóò ³
Êîðïóñíèé ñàä, ÿêèé íàçèâàþòü
ùå ñàäîì Ïåòðà I. Öå íàéá³ëü-
øèé ïàðê, äå ëþáëÿòü ïðîãóëþ-
âàòèñÿ æèòåë³ é ãîñò³ ì³ñòà. Â³í
îêðóãëî¿ ôîðìè, à ä³àìåòð éîãî
ñòàíîâèòü 350 ìåòð³â.

Ç îãëÿäó íà ñîë³äíèé â³ê ì³ñòà
ìîæíà çäîãàäàòèñÿ, ÿê áàãàòî â
íüîìó ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè é
êóëüòóðè. Íà âóëèö³ Ëåí³íà ïî-
áà÷èòå òåàòð ³ìåí³ Ãîãîëÿ, êðàº-
çíàâ÷èé ìóçåé, ðîçòàøîâàíèé ó
êîëèøíüîìó áóäèíêó ãóáåðí-

ñüêîãî çåìñòâà — äâà éîãî ïîâåð-
õè çìîæóòü ðîçïîâ³ñòè ³ñòîð³¿ ïðî
âñ³ òàºìíèö³ é âèçíà÷í³ ì³ñöÿ
êðàþ. Ìèíóâøè ñêâåðè ç ôîíòà-
íàìè, Ïåòðîâñüêèé ïàðê, áåçë³÷
ìàãàçèí³â, âèéäåòå äî ²âàíîâî¿
ãîðè, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé ö³-
ëèé êîìïëåêñ ïàì’ÿòîê: Óñïåí-
ñüêèé ñîáîð, ìóçåé-ñàäèáà ²âàíà
Êîòëÿðåâñêîãî, êðàñèâà á³ëà ðî-
òîíäà é óëþáëåíèé òóðèñòàìè
ïàì’ÿòíèê ïîëòàâñüê³é ãàëóøö³.
Ç ²âàíîâî¿ ãîðè â³äêðèâàºòüñÿ ÷ó-
äîâà ïàíîðàìà íà Âîðñêëó, íèæ-
íº ì³ñòî é Õðåñòîâîçäâèæåí-
ñüêèé ìîíàñòèð.

Ì³ñòî ïðèêðàøàþòü âåëè÷í³
ñïîðóäè ÷èñëåííèõ õðàì³â, íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñåðåä ÿêèõ
Ïîâ³òîâå ó÷èëèùå, ²íñòèòóò
øëÿõåòíèõ ä³â÷àò, Äóõîâíå ó÷è-
ëèùå, Øêîëà ñàä³âíèöòâà, Êà-
äåòñüêèé êîðïóñ. Ó Ïîëòàâ³ íà-
ðîäèâñÿ ë³òåðàòóðíèé ãåí³é, êëà-
ñèê íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòó-
ðè, ²âàí Êîòëÿðåâñêèé òà ï³ñåí-
íèé òàëàíò Ìàðóñ³ ×óðàé. Ó ì³ñ-
ò³ íàâ÷àëèñÿ Ìèêîëà Ãîãîëü,
Ìèõàéëî Ñòàðèöüêèé, áóâàëè
êîìïîçèòîð Ìèêîëà Ëèñåíêî,
Ïàíàñ Ìèðíèé.

Біла альтан а
Íà ì³ñö³ Ïîä³ëüñüêîãî áàñò³î-

íó äî 200-ë³òíüîãî þâ³ëåþ Ïîë-
òàâñüêî¿ áèòâè áóëî çâåäåíî
ñïîðóäó, áåç ÿêî¿ íèí³øí³ ïîë-
òàâö³ íå óÿâëÿþòü ñâîãî ì³ñòà.
Öå Á³ëà àëüòàíêà. Âîíà íàãàäóº
ïðî òå, ùî ñàìå òóò íà äðóãèé
äåíü ï³ñëÿ Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè

â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ì³ñüêèõ ðåì³ñ-
íèê³â ³ç Ïåòðîì I. Íåâèïàäêî-
âà é ôîðìà àëüòàíêè — ï³äêî-
âîïîä³áíà. Çà ëåãåíäîþ, ì³ñöå-
âèé êîâàëü íà ö³é ïëîù³ ìàé-
ñòåðíî ï³äêóâàâ öàðñüêîãî êî-
íÿ, ùî çàãóáèâ ï³äêîâó ï³ä ÷àñ
Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè. Ñïîðóäà âè-
ãíóòà êðàÿìè äî Óñïåíñüêîãî
ñîáîðó ³ ñòî¿òü íà 8 êîëîíàõ äî-
ðè÷íîãî îðäåíà. Á³ëà àëüòàíêà
çàâåðøóº ïîëòàâñüêå ïëàòî ²âà-
íîâî¿ ãîðè.

Т ри областю
ßêùî âè ïîòðàïèòå íà Ïîë-

òàâùèíó íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ, òî
ìàòèìåòå óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü
ñòàòè ó÷àñíèêîì âñåñâ³òíüî â³-
äîìîãî Ñîðî÷èíñüêîãî ÿðìàð-
êó. Ë³ïøå ¿õàòè çà ìàðøðóòîì
“Ñë³äàìè Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè”,
ïîáóâàòè â ¿¿ ìóçå¿, äå ïîíàä
4000 åêñïîíàò³â, îçíàéîìèòèñÿ
ç 16 óí³êàëüíèìè ïàì’ÿòíèêà-
ìè, ùî ïðèñâÿ÷åí³ ö³é ïîä³¿.
Ñåðåä íèõ ìîíóìåíò Ñëàâè ³ç
ñèìâîëîì ïåðåìîãè Îðëîì íà
Êðóãë³é ïëîù³ — ì³ñö³ â³äïî-
÷èíêó Ïåòðà I ï³ñëÿ Ïîëòàâ-
ñüêî¿ áèòâè. Ö³êàâî ïîáà÷èòè
òàêîæ Õðåñòîâîçäâèæåíñüêèé
ìîíàñòèð, Ñàìïñîí³ºâñüêó,
Ñïàñüêó é Ìàêàð³âñüêó öåðêâè,
Ìãàðñüêèé ìîíàñòèð (“Õðàìè
Ïîëòàâè”). Ïðî ë³òåðàòóðíó
Ïîëòàâùèíó ðîçïîâ³ñòü áàòüê³â-
ùèíà Ìèêîëè Ãîãîëÿ, à â ñåë³
Îï³øíÿ îáîâ’ÿçêîâî â³äâ³äàéòå
Íàö³îíàëüíèé ìóçåé óêðà¿í-
ñüêîãî ãîí÷àðñòâà

Через Полтав рс ють ба ато поїздів із Києва: № 20 “Київ—Л -
ансь ”, я ий відб ває о 18.47, а та ож додат овий — о 23.57 щодня;
№ 180 “Київ—Полтава”, рім вівтор а, щодня, час відправлення —
20.57; № 114 “Київ—Полтава” в понеділо , серед та п’ятницю — о 5.20.
З пиняються Полтаві й поїзди, що прям ють до Сімферополя, Хар-
ова, Донець а. Ціна вит а в пейном ва оні — 106 рн, плац арт-
ном — 70.42 рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Барвисте і мальовниче місто, що роз ин лося на висо-
чині ліво о бере а Ворс ли, має ба ат історію, я а
в лючає безліч подій світово о масштаб . Полтава —
один з ч дових д ховних центрів нашої раїни. Перші
відомості про місто дат ються 1174 ро ом, одна
останні археоло ічні дослідження свідчать, що перше
поселення на місці с часної Полтави з’явилося ще
899 ро .

Пам’ятни полтавсь ій ал шці

Улюблене місце відпочин полтавців — Корп сний сад, я ий ще називають садом Петра І
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Нормативно

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

хрещатик

Про передачу громадянці 
Поїздник Ользі Василівні 

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

господарських будівель і споруд 
у 1"му пров. Сосновому, 5 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 579/1635 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 та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1�му пров. Сосновому, 5 (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 відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Поїздник Ользі Василівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 1�му пров. Сосново�
му, 5 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Поїздник Ользі Василівні, за
умови 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 1�му пров. Сосновому, 5 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

5. Громадянці Поїздник Ользі Василівні:
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
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. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 10.07.2008 № 19�8440, Київської
міської санепідстанції від 04.02.2009 № 591, управління
охорони навколишнього природного середовища від
22.10.2008 № 071/04�4�22/6018, Головного управління
охорони культурної спадщини від 30.07.2008 № 5198.

5.4. 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.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж та
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

Про передачу громадянці 
Остапенко Наталії Владиславівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 28 

у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 584/1640 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 та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Сосновому, 28 (с. 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 відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Остапенко Наталії Владиславів�
ні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 28 у
Деснянському районі м. Києва

4. Передати громадянці Остапенко Наталії Владиславів�
ні, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�

тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Сосновому, 28 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянці Остапенко Наталії Владиславівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 
України.

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

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.07.2008 № 19�8445, Київської міської
санепідстанції від 04.02.2009 № 588, управління охорони
навколишнього природного середовища від 22.10.2008

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Ключку Сергію Олексійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 40

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 580/1636 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 та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Сосновому, 40 (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 відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Ключку Сергію Олексійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Сосново�
му, 40 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Ключку Сергію Олексійови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Сосновому, 40 у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Ключку Сергію Олексійовичу:
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. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 10.07.2008 № 19�8436, Київської
міської санепідстанції від 04.02.2009 № 593, управління
охорони навколишнього природного середовища від
22.10.2008 № 071/04�4�22/6028, Головного управління
охорони культурної спадщини від 30.07.2008 № 5189.

5.4. 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.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж та споруд, що знаходяться в межах земельної ді�
лянки.

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

Про передачу громадянці 
Поліщук Ірині Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 38 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 581/1637 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 та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Сосновому, 38 (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 відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Поліщук Ірині Володимирівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 38 
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Поліщук Ірині Володимирівні,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Сосновому, 38 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянці Поліщук Ірині Володимирівні:
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
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. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 10.07.2008 № 19�8434, Київської
міської санепідстанції від 28.01.2009 № 471, управління
охорони навколишнього природного середовища від
22.10.2008 № 071/04�4�22/6027, Головного управління
охорони культурної спадщини від 30.07.2008 № 5187.

5.4. 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.

5.5. 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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№ 071/04�4�22/6026, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 30.07.2008 № 5196.

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 нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж 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 по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Квят Еліні Валеріївні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Краснодарській, 12 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 589/1645 від 28 травня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 120, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Квят Еліні Валеріївні для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Краснодарській, 12
у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Квят Еліні Валеріївні, за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, у приватну власність земель�
ну ділянку загальною площею 0,10 га для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Краснодарській, 12 у Шевченківському райо�
ні м. Києва (договір купівлі�продажу житлового будинку від
25.10.2007 № 1317), у тому числі:

— площею 0,0793 га — за рахунок земель, наданих згід�
но з рішенням виконкому Жовтневої районної Ради депута�
тів трудящих від 12.06.47 № 274/104;

— площею 0,0207 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Квят Еліні 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 управ�

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 08.04.2009 № 19�2948, Київської міської санепід�
станції від 14.05.2009 № 2811, управління охорони навко�
лишнього природного середовища від 02.04.2009 № 071/04�
4�22/1837, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини від 14.05.2009 № 22�1340/9.

3.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

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

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

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

3.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо
організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в на�
туру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвід�
чує право приватної власності на земельну ділянку.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Прізвище,
ім'я та по бать ові

День та одини
особисто о
прийом
ромадян

за адресою:
м. Київ, в л.
Хрещати , 36

День
та час

особисто о
виїзно о
прийом
ромадян

Місце
проведення
особисто о
виїзно о
прийом
ромадян

День та час
проведення
прямих
" арячих"
телефонних
ліній за тел.
279-40-59

Черновець ий
Леонід Михайлович

3 вівторо
17.00-19.00

- - -

Дов ий
Олесь Станіславович

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради

2 четвер
11.00-12.00

- - 3 четвер
16.00-17.00

Попов
Оле сандр Павлович

Перший заст пни
(питання надзвичайних сит ацій;
охорони здоров'я та медично о
забезпечення; взаємодії з
засобами масової інформації)

3 вівторо
11.00-12.00
4 середа
14.00-15.00

- - 2 середа
16.00-17.00

Гол бчен о
Анатолій Костянтинович

(питання під отов и та проведення
в У раїні фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з
ф тбол ; транспорт , зв'яз та
інформатизації; надання
рит альних посл ; ре лами;
охорони, тримання та е спл атації
вн трішніх водойм м. Києва і
земель водно о фонд ; т ризм )

1 вівторо
12.00-13.00
3 вівторо
12.00-13.00

2 вівторо
12.00-13.00

Печерсь а районна
м. Києві державна
адміністрація

4 вівторо
11.00-12.00

Крамарен о
Р слан Михайлович

(питання е ономі и та інвестицій;
вн трішньо о фінансово о
онтролю; бюджет ; цінової
політи и; пенсійно о забезпечення;
ви ористання та охорони
земельних рес рсів)

2, 4 вівторо
14.00-15.00

3 п'ятниця
14.00-15.00

Подільсь а районна
м. Києві державна
адміністрація

3 вівторо
14.00-15.00

Маз рча
Оле сандр Володимирович

(питання палива, енер ети и та
енер озбереження; житлово-
ом нально о осподарства;
бла о строю міста)

1 середа
14.00-15.00
3 середа
16.00-17.00

2 понеділо
16.00-17.00

Святошинсь а
районна м. Києві
державна
адміністрація

2 середа
14.00-15.004 середа

16.00-17.00
Голосіївсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

Мещеря ов
Оле сандр Ми олайович

(питання містоб д вання та
архіте т ри; ре лювання
містоб дівної діяльності;
б дівництва житла; забезпечення
населення житловою площею)

2 четвер
15.00-16.00
4 четвер
15.00-16.00

1,3 п'ятниця
15.00-16.00

Шевчен івсь а
районна м. Києві
державна
адміністрація

3 четвер
15.00-16.00

Новохать о
Леонід Михайлович

(питання соціально о захист
населення та захист населення від
наслід ів аварії на ЧАЕС; роботи
ветерансь их та жіночих
ор анізацій; праці та зайнятості;
молодіжної політи и та соціально о
забезпечення молоді; освіти та
на и; льт ри та мистецтв;
фіз льт ри та спорт ; опі и та
забезпечення прав неповнолітніх;
охорони льт рної спадщини;
справ національностей та релі ії)

1 четвер
12.00-13.00
3 четвер
12.00-13.00

2 четвер
16.00-17.00

Дарниць а районна
м. Києві державна
адміністрація

1 середа
15.00-16.00

4 четвер
16.00-17.00

Солом'янсь а
районна
м. Києві державна

адміністрація

П занов
Оле сандр Геннадійович

(питання ом нальної власності;
забезпечення за онності та
правопоряд ; вн трішньої
політи и, с спільно-політичної
сит ації в столиці та зв'яз ів з
ромадсь істю; робота БТІ)

3, 4 четвер
11.00-12.00

1 понеділо
12.30-13.30
3 понеділо
12.30-13.30

Дніпровсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

3 понеділо
11.00-12.00

Сівець
Ві тор Ми олайович

(питання промисловості, на ово-
технічної та інноваційної політи и;
ре ляторної політи и та
підприємництва; тор овельно о і
поб тово о обсл ов вання;
е оло ії та охорони нав олишньо о
природно о середовища; охорони
праці; захист прав споживачів)

1, 3 п'ятниця
12.00-13.00

2 понеділо
12.00-13.00
4 понеділо
10.00-11.00

Деснянсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

2 понеділо
11.00-12.00

Стичинсь ий
Броніслав Станіславович

(питання до ментально о
забезпечення; роботи зі
зверненнями ромадян; діяльності
архівів)

1 середа
16.00-17.00
2 четвер
17.00-18.00

3 середа
10.00-11.00

Оболонсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

2 четвер
16.00-17.00

Про передачу громадянці 
Вакуленко Тамарі Василівні 

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

господарських будівель і споруд 
у 1"му пров. Сосновому, 3 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 607/1663 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 1�му пров. Сосновому, 3 (с. Биківня) у Деснян�
ському районі м. Києва.

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

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Вакуленко Тамарі Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 1�му пров. Сосновому, 3 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Вакуленко Тамарі Василівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 1�му пров. Сосновому, 3 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Вакуленко Тамарі Василівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�

жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.07.2008 № 19�8441, Київської міської
санепідстанції від 04.02.2009 № 590, управління охорони
навколишнього природного середовища від 22.10.2008
№ 071/04�4�22/6017, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 30.07.2008 № 5199.

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 нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж та
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 по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Графік
проведення особистого прийому громадян 

та прямих ("гарячих")
телефонних ліній керівництвом 

Київської міської державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2010 року



ОВНИ,
хто др , а

хто недр , ни-
ні з’яс ється.
Розпрощайтеся
з тими, чиї по-
ляди є для вас
ч жими, а з
людьми, вн т-
рішні потреби я их відповідають вашим
д ховним подобанням та ідеоло ічним
інтересам, об'єднайтеся і ро йте далі
поряд і шан йте їх. Та е сорт вання є по-
зитивним ро ом, не ш од йте за тим,
що себе вичерпало! Поперед очі ють
осяйні оризонти!

ТЕЛЬЦІ,
дім та робо-

та — ось арячі
епіцентри по-
дій, між я ими
вамдоведеться
метатися, аби
с різь сти н -
ти.На ар'єрних
шляхах витаєд х про рес .Всепередба-
чити неможливо. Пра ніть знайти одно-
д мців серед оле . Та ож обов'яз ово
с оротітьдистанціюміжвами ішефом(він
вамщиродовіряє). Таємнопощаститьдо-
мовитися на б дь-я тем та прос н ти
власні інтереси. Не бійтеся ризи вати,
йти "ва-бан "можна, аленес рмлячипро
цедов ола.Вролі "сіро о ардинала",що
тримає р на п льсі подій, р тить фі-
нансові афери, перевершитесамих себе.

БЛИЗНЯТА
сідають за

парт в ш олі
під назвою
"життя". Не ло-
віть ґав, адже
ожна мить іс-
н вання пре-
расна, ос іль-
и несе позитивний досвід, поповнюючи
с арбницю д ховної еволюції. З радістю
с ньте носа до ч жо о проса. Допитли-
вість — ф ндаментальне джерело моти-
вації дій, р шій майб тньо о. Не ц райте-
ся дис сій. Висловлюйте те, що д ма-
єте. Навіть силою ір ої правди можете
роз рити в людях за онсервовані талан-
ти, проб дити най ращі риси вдачі, під-
няти д х, наставити на шлях істини.

РАКИ,
отримання

задоволення
від б ття є для
вас приоріте-
том. Живіть т т
і зараз, всот -
ючи ожною
літиною єства
ма симальноемоційні, інтеле т альні роз-
ва и. Сприймайте себе та ими, я ими ви

є.Об'є тивнасамооцін астанезапор ою
спіх між бажаннями і можливостями.
Заздрість, відсторонення несимпатичних
вам людей— то паст а, а нама ання ста-
ти ращим, роз мнішим, заможнішим —
шлях, що веде на олімп реалізації висо-
ої мети. Єднайтеся з тими, хто вас лю-
бить, до о о відч ваєте емоційний потя .
Саме в професійній сфері армонійним
парним стос н ам с дилося зі рати про-
відн роль. По ровителів ар'єрі чима-
ло, зар чайтеся їхньоюпідтрим ою та за-
робляйте роші.

ЛЕВИ,
більше е с-

пресії! Ви сам
собі пан, сл а і
творець! Я що
здатні завести-
ся з півоберт і
випромінювати
в нав олишній
простірпот жні вібрації, тожвід лючитивід
джерел осмічної енер ії вас ніхто невси-
лах. Самоствердження в різноманітних
сферах діяльності пройде на ра. У по-
др жніх стос н ах доведеться р хатися
мінним полем. Т т назріли армічні події.
Тож, оли м дрість не зрадить, заб дьте
всі непороз міння і налашт йте стос н и
на новий лад. Ви той, хто тон о роз мі-
єтьсянафілософсь ихпрем дростях, тож
впевнити охано о, що чорне — це на-
справді біле, тр днощів не становитиме.
Ви для ньо о — істина в останній інстан-
ції, і це оловне для збереження шлюб !

ДІВИ,
фантазіям

відведено о-
ловн роль
житті. Немає
мрій, енер опо-
то и знестр м-
лені. В медита-
тивном стані,
подалі від мет шні, вам від риється Боже
од ровення, в азавши шлях до правиль-
ної мети. Втім, самітнюйтеся та витайте
низень о. Відриватися від реальності не
варто, іна ше фантом бажань безслідно
зни не за хмарами. Здоров'я та сл жбо-
вих справ це особливо стос ється. Чіль-
не місце посяд ть стос н и з авторитет-
нимиособами.Вонимають армічн при-
род , том не повторіть помило мин ло-
о і старанно ори йте свою поведін .

ТЕРЕЗИ
нині серце,

мозо , творчий
енератор о-
ле тив . Г рто-
ва діяльність
наповнює вас
пот жним по-
тенціалом, на-
вчає б ти справжнім др ом. Це та сфе-
ра, де ви сяєте я особистість, під оря-
єтеся за онамрозвит соці м . Коло то-
варишів по д х та інтересам—широ е і
різноманітне. У ба атьох остро постане
тема взаємно о охання. Від неї ні ди не
подітися. Пест йте бла овірних, але не
привчайте їх до повної залежності. Ваші
стос н и мають баз ватися тіль и на по-
требах насолоді. І жодних претензій на
"приватизацію"обранцянеповинноб ти!

СКОРПІОНИ,
ваш автори-

тет може стати
я пот жною
силою, та і ахі-
л е с о в о ю
п'ятою. Все за-
лежатиме від
д ховної зріло-
сті й міння зала одж вати парадо си,
спрово овані ординею.Я щонавн тріш-
ньом плані пан є армонія, п'єдесталвла-
ди вам арантовано. Я що ні, дволи ість

поведін и спрово є до тотально о ди -
таторстванадпідле лими,протидій тапід-
рив авторитет .Ставтевисо бла ород-
н мет і віддано сл жіть їй, пам'ятаючи,
що в ваших р ах ч жі долі, де е оїстич-
ним забав ам зась.

СТРІЛЬЦІ,
я що одер-

жимі шаленим
бажанням на-
вчатися — це
ч дово! Най-
раще пощас-
тить в опан -
ванні на и о-
хання. Т т ви неперевершений знавець
романтично о мистецтва, оловне — не
втратити д шевний зв'язо із обранцем,
бо спорідненість д ш є домін ючим фа -
тором армонії. За ар'єр не т рб йтеся.
Хоча т тщел наютьфінальні а орди ро-
м , приємним "плюсом" є сюрпризи до-
лі, я а зняла випроб вальн "обло " (2,5
ро и) і тепер професійній сфері наста-
неомріянеполе шення, о риляючидопо-
садово о зростання.

КОЗОРОГИ,
тема пра-

вильно о вибо-
р с п тни а
( д і л о в о о ,
шлюбно о)ста-
не найважливі-
шою. Адже ви
заряджаєтеся
життєвою енер ією через довірливі парт-
нерсь і стос н и.Щира довіра до обран-
ця підвищ є самооцін , вселяє впевне-
ність, робить вас самодостатньою осо-
бистістю, допомо аючи жити в пото ах
незвичних е страординарних подій і
спішно розвиватися. А ос іль и важелі
спільних матеріальних і енер етичних ре-
с рсів ваших р ах, тож процвітання
шлюб залежить від вашо о осподар-
сь о охист тадбайливості.Дорожіть тим,
що маєте!

ВОДОЛІЇ
по ли ані

роз риватися
я особистість
через онта ти
з іншими
людьми.Одна
це не означає,
що партнер
має стати енер етичним донором. Вза-
ємнадиф зія протипо азана, боцепоро-
дж єпсихоло ічн залежністьодневідод-
но о, а вам потрібно переб вати в стані
подвійної динамічності, не зливаючись в
однеціле. Компромісне з одженняспіль-
них точо зор та інтересів зробить ваш
шлюб щасливим, а життя повно ровні-
шим. Ваш партнер є бла ородною, во-
льовоюособистістю. Тожпишайтеся і пе-
реймайте йо о доро оцінний досвід.

РИБИ,
оді апіт -

лювати перед
хворобами.
Настав час
о олосити їм
нещадн війн !
Насамперед
ретельно про-
аналіз йте, де вони в оренилися. Неспо-
дівано з'яс ється, що нед и є рез льта-
том ордині, або їхня причина армічній
залежності від жіно , я потрібно м дро
обірвати. Уни айте фальшиво о смирен-
ня і не дозволяйте співч ттям сп стош -
вати вас. Я що хтось плачеться, надайте
йом шанс самом врят ватися, але не
потрібнозвалюватинасебеч жийвантаж
проблем!

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü 18 — 24 ëèïíÿ
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Сит ації тижня мають ар-
мічн причин з е заме-
наційною перевір ою.
Озирніться: події ( зв'яз-

з новими зобов'язання-
ми та повноваженнями),
що започат овані в люто-
м 2009 ро й отримали
випроб вальний термін до
жовтня, тепер наб вають
ритично о розмах . Не
хвалюйте ардинальних
рішень. Усе переосмис-
літь і довіртеся р шійній
силі нинішніх обставин,
тоді все б де аразд. Ле-
вів, Водоліїв, Тельців,
С орпіонів це стос ється
насамперед.

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

Шановні ияни!
Повідомляємо про почато ромадсь о о об ово-

рення прое т містоб дівної до ментації б дівниц-

тва соціально- ромадсь о о омпле с с ладі о-

телю, офісних б дівель, ба атоф н ціонально о тор-

овельно о центр , пар ін , об’є та енер озабез-

печення та для влашт вання доро и за адресою:

вартал обмежений б льв. Др жби Народів,

в л. Горь о о, в л. Ми оли Грінчен а та в л. Пана-

са Любчен а, Голосіївсь ий район м. Києва.

Замовни б дівництва: ТОВ “Інвестиційний союз

“Либідь”.

Ознайомитися із зазначеним прое том б дівництва та

отримати детальн інформацію щодо ньо о ви зможете

на веб-сайті: www.ocean-plaza.kiev.ua.

Пропозиції (за важення) щодо прое т можна зали-

шати на веб-сайті www.ocean-plaza.kiev.ua або надси-

лати поштою за адресою: 04050, м. Київ, в л. Мель-

ни ова, 12.

Стро подання пропозицій (за важень) щодо прое т

— до 26 липня 2010 ро .

Громадсь е об оворення вищев азано о прое т

б дівництва відб деться 27 липня 2010 ро о 19.00

приміщенні У раїнсь о о інстит т на ово-технічної

і е ономічної інформації (м. Київ, в л. Антоновича

(Горь о о), 180).

З пова ою,

Ор анізатори

До ва и меш анців столиці, ерівни ів
підприємств, станов, ор анізацій
та житлово-е спл атаційних онтор!

У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2010/2011 р. 2-16 серпня
2010 ро в частині Дарниць о о та Дніпровсь о о районів (житлові масиви
Лівобережний, Стара Дарниця, ДВРЗ, Хар івсь ий, Соцмісто, Нова Дарниця).
АК “Київенер о” проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж.

У зв’яз з цим з 18.00 01 серпня постачання арячої води б де
припинено.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:

- в лиць Панельної, Челябінсь ої, Мильча ова, Ми ільсь о-Слобідсь ої,
Броварсь о о проспе т , Раїси О ипної, Флоренції та здовж
Р санівсь о о анал , в л. Шліхтера, Фанерної, Сивась ої, Алма-
Атинсь ої, Машиністівсь ої, Літинсь ої, Новоросійсь ої, Мар анець ої,
Ро озовсь о о, Калачівсь ої, Ба инсь их омісарів, Празь ої, Сосюри,
Сер ієн а, Червоно вардійсь ої, Поп дрен а, пров. Сеномансь о о,
просп. Га аріна (Дніпровсь ий район);

- проспе т Бажана, Хар івсь о о шосе, в лиць Рев ць о о,
Слав ородсь ої, Тростянець ої, Полісь ої, Бориспільсь ої, Вересневої,
Зрош вальної, При олійної та здовж залізничної олії (Дарниць ий
район).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вище 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить заздале ідь виявити ма симально можлив
іль ість пош оджень, розпочати роботи в цих місцях та попередити та им
чином їх появ під час опалювально о сезон . Через виявлені пош одження
подавання арячої води може затрим ватися на час, необхідний для їх
с нення, про що Київенер о додат ово повідомить житлово-е спл атаційні
ор анізації.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або
пор ч з я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів до
збереження матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових
мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі,
може трапитися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням
провалин та ви идів води на поверхню.

Б дьте важні та обережні! У разі вини нення провалин та появи
на поверхні води не наближайтеся самі та не доп с айте до та их
місць дітей! Повідомляйте Київенер о про виявлені випад и
Дарниць ом та Дніпровсь ом районах за телефонами: 510-83-09,
566-13-48, 510-68-54, 291-08-47.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж
Київенер о не нарахов є обся ів споживання теплової енер ії
житловим ор анізаціям для отримання арячої води. Кори вання
розрах н ів з меш анцями здійснюють ЖЕКи.

Щодо подальшо о рафі а випроб вань тепломереж Київенер о б де й
надалі інформ вати ЗМІ та житлово-е спл атаційні ор анізації, я і з ідно із
за онодавством зобов’язані повідомляти меш анців про тимчасов
відс тність арячої води.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вальних робіт можна
отримати за телефонами інформаційно-довід ової сл жби АК “Київенер о”
15-88 або 201-58-79.

АК “Київенер о”

Постановою Господарсь о о с д м. Києва (01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць-
о о, 44-Б) від 06.07.2010 р. справі № 44/422-б визнано бан р том А ціонерне
товариство за рито о тип “Завод “Металпресмаш” (04071, м. Київ,
в л. Ярославсь а, б д. 58; од ЄДРПОУ 14311135; р/р 26002122478 в
ПАТ “Райффайзен Бан “Аваль” м. Києві , МФО 380805) та від рито лі відаційн
процед р .

Лі відатором призначено ТОВ “Малті ом”, поштова адреса: 03115, м. Київ,
в л. Львівсь а, б д. 1/9, оф. 33; тел. (044) 585-94-31.
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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 228-10
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Íàâ’ÿçëèâèé ñåðâ³ñ
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+30°Ñ, âíî-
÷³ +20...+25°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +29°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +24...+28°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +27...+34°Ñ, âíî÷³
+20...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +24...+32°Ñ, âíî÷³
+20...+23°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+36°Ñ, âíî÷³ +24...+26°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ Ìàê³â äåíü - íåáàæàíî ðîçïî÷è-

íàòè àáî ïðîäîâæóâàòè âàæëèâ³ ñïðàâè. Ðåêîìåíäóºòüñÿ äîòðèìóâàòè-
ñÿ îáåðåæíîñò³. Ó öåé äåíü ïîìèíàþòü áëàæåííîãî ²îàííà Ìîñêîâ-
ñüêîãî - éîìó ìîëÿòüñÿ ïðè õâîðîá³ çóá³â ó ä³òåé. Ïåðåä íåãîäîþ ëèí
ïî÷èíàº íåïîêî¿òèñÿ, ùîõâèëèíè ï³äí³ìàþ÷èñü íà ïîâåðõíþ. 

²ìåíèííèêè: 
Àíàòîëié, Áðàòóìèëà, Âàñèëü, Äåðæèñëàâ, Äiîìèä, ßêèíò, ªâëàì-

ïié, Iâàí, Êîñòÿíòèí, Ëîãâèí, Ìàðêî, Ìîêié, Íèêîäèì, Ïèëèï,
ßöåíò

4 5 8

8

6 4 1

5 9
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1 9 8 6 5

2 6 5 1

3 5 1 7 6

3 5 8 9

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.

6 8 7 4 3 1 9 5 2

4 5 1 9 2 6 8 3 7

3 9 2 8 7 5 4 6 1

5 2 4 6 9 7 1 8 3

7 1 9 5 8 3 6 2 4

8 6 3 1 4 2 5 7 9

1 3 5 2 6 4 7 9 8

9 7 6 3 1 8 2 4 5

2 4 8 7 5 9 3 1 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 15 ëèïíÿ

Чо о тіль и не ви адають, аби приверн ти ва
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Àô³øà “Õðåùàòèêà”
“Тринадцятий місяць”

Київсь ом м ніципальном
а адемічном театрі опери та балет

Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó äëÿ
ä³òåé ³ þíàöòâà â äåíü çàêðèòòÿ òåàòðàëüíîãî ñåçîíó, 17 ëèïíÿ, ïî-
êàæå âåñåëó âèñòàâó-êîíöåðò “Òðèíàäöÿòèé ì³ñÿöü”. Ãëÿäà÷³â ÷åêàº
“âåëèêèé ãàðìèäåð”, ÿêèé âëàøòóþòü ãåðî¿ áàãàòüîõ âèñòàâ — “Ð³-
ãîëåòòî” ³ “ßê êîçàêè çì³ÿ ïðèáîðêóâàëè”, “Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòà-
íà” ³ “Ïåðñè Ò³ðåñ³ÿ”, “Çà÷àðîâàíèé ÷óìàê” ³ “Í³÷ ïåðåä Ð³çäâîì”,
“Êîù³é Áåçñìåðòíèé” ³ “×àð³âíà ìóçèêà”, à ãîëîâíå — óëþáëåí³ ãå-
ðî¿ ç’ÿâëÿòüñÿ ó çîâñ³ì íåî÷³êóâàíîìó ñöåí³÷íîìó ³ì³äæ³. Àâòîð ³äå¿
òà ïîñòàíîâíèê öüîãî ä³éñòâà — ìîëîäèé òàëàíîâèòèé ðåæèñåð Îêñà-
íà Òàðàíåíêî. Ó ïîñòàíîâö³ çàä³ÿíî âåñü òâîð÷èé ïîòåíö³àë òåàò-
ðó — ïðîâ³äíèõ ñï³âàê³â, àðòèñò³â áàëåòó, õîð, ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð.

Зма ання з в лично о бас етбол
17 ëèïíÿ çìàãàííÿ ç âóëè÷íîãî áàñêåòáîëó îðãàí³çóþòü íà ñïîð-

òèâíîìó ìàéäàí÷èêó Ïóøê³íñüêîãî ïàðêó. ²ãðè ïðîõîäèòèìóòü çã³ä-
íî ç îô³ö³éíèìè ïðàâèëàìè ãðè ç âóëè÷íîãî áàñêåòáîëó. Íàéêðàù³
÷îòèðè êîìàíäè çãîäîì ïðåäñòàâëÿòèìóòü Êè¿â ó ô³íàëüíîìó òóð³
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè-2010, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó ñåðïí³. Íàéêðàù³ ãðàâ-
ö³ ìàòèìóòü ïðàâî âèáîðîòè ì³ñöå ó çá³ðí³é êîìàíä³ Óêðà¿íè ³ âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó êóáêó ç âóëè÷íîãî áàñêåòáîëó Moscow
Open-2010.

4 вистав и в “Я Галереї”
Öüîãî òèæíÿ ÷îòèðè íîâèõ åêñïîçèö³¿ â³äêðèëèñÿ â ïðèì³ùåííÿõ

“ß Ãàëåðå¿”. Ïîãëÿä íà äèòÿ÷èé ñâ³ò ³ç òî÷êè çîðó ìèòöÿ ³ áàòüêà
âò³ëèâ ó ñâîºìó ïðîåêò³ “Çàáàâè äèòÿ÷³” ëüâ³âñüêèé õóäîæíèê Àí-
äð³é Ãóìåíþê (“ß Ãàëåðåÿ” íà Âîëîñüê³é, 55/57). Ïðîåêò Ñòàí³ñëà-
âà Ïåðôåöüêîãî “Ùî òàêå ìèñòåöòâî?”, ðîçäóìè íàä òðàíñôîðìà-
ö³ºþ ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Êèºâà ó ðîáîòàõ ïðîåêòó “Âåëèêå áóä³â-
íèöòâî” ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè “Ãåíîôîíä” Àíòîíà Ëîãîâà òà Ìèêè-
òè Êðàâöîâà, à òàêîæ ôîòîãðàô³¿ Àííè Âîéòåíêî “Òè ³ëþç³ÿ”, â ÿêèõ
íà ì³ñö³ áåòîííèõ ñòîâï³â ñòâîðþºòüñÿ ³ëþç³ÿ ïðîñòîðó ³ âñåïðèñóò-
íîñò³ çà äçåðêàëîì ìîæíà ïîáà÷èòè â “ß Ãàëåðå¿” íà Õîðèâà, 49-Á.

Фестиваль-мас арад за містом
“Êè¿âñüêà ô³áóëà” ïðîéäå 17 òà 18 ëèïíÿ ó öåíòð³ êóëüòóðè “Ïàðê

Êè¿âñüêà Ðóñü”, ùî â ñåë³ Êîïà÷³â. Ñòàðîäàâí³é Êè¿â íàâ³äàþòü ìåø-
êàíö³ êàçêîâèõ êðà¿í: ïåðñîíàæ³ óëþáëåíèõ ëåãåíä ³ ôåíòåç³. Òàì êè-
ÿíè çìîæóòü ïîáà÷èòè, ÿê ãíîì ñïåðå÷àºòüñÿ ç åëüôîì, ï³ðàòè ðîç-
øóêóþòü çíèêëèé àðòåôàêò, à ÿïîíñüê³ ñàìóðà¿ âëàøòîâóþòü äâîáî¿
íà ãàëÿâèí³ ï³ä âàëàìè ñòàðîäàâíüîãî Êèºâà. Ó ïðîãðàì³ ñâÿòà — ëè-
öàðñüê³ òóðí³ðè òà ³ñòîðè÷íå ôåõòóâàííÿ, ÿðìàðîê ìàéñòð³â ³ í³÷íå
øîó. Òàêîæ ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ãîñòåé ðîçâàæàòèìóòü ñåðåäíüîâ³÷í³
ìóçèêè.

Франц зь і м зичні е сперименти в Xlib
17 ëèïíÿ â êè¿âñüêîìó êëóá³ Xlib âèñòóïèòü åêñïåðèìåíòàë-ñêð³-

ìî-êîëåêòèâ ³ç Ôðàíö³¿ My Own Private Alaska. Ãóðò íå âèêîðèñòî-
âóº ã³òàðè: ó ñêëàä³ êîìàíäè — áàðàáàííèê, ï³àí³ñò ³ âîêàë³ñò. Ïî-
÷àòîê î 19.00.

Дис оте а під мостом
Ó ñóáîòó â êëóá³ The Most Open Air î 23.00 â³äáóäåòüñÿ âå÷³ðêà Per-

estroyka Kidz íàçâàíà íà ÷åñòü ïîë³òèêè ÑÐÑÐ ó ïåð³îä ç 1985-ãî ïî
1991 ð³ê, êîëè ïðîãîëîøóâàëàñÿ â³äìîâà â³ä êëàñîâî-³äåîëîã³÷íî¿ êîí-
ôðîíòàö³¿ é óñ³ ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè ìîæíà áóëî ðîçâ’ÿçàòè ëèøå ñï³ëü-
íî, âèõîäÿ÷è ç âèçíàííÿ ïð³îðèòåòó çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé. Ó
ïðîåêò³ Perestroyka Kidz ñâî¿ ñåòè â³ä³ãðàþòü ìàéñòðè õàðä-òåõíî ñöå-
íè — DJÒs Michael Random (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), Lady Kate, Anna Vet-
er, AcTiFish, Aggressor, Mindfreak, A. Fallen vs Stardust; second floor:
Ziman, Ter-Meat, Zel, Brain Murder, H. T. C., Spitfire United, Cuba

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, "Хрещати "

Оль а ОСТАЛЕЦЬКА (Гавана),
співач а:

— Це залежить
від то о, з я о о
бо дивитися.
Я що, напри-
лад, зверн ти
ва на її я ість,
то, на мою д м-
, нас в Києві

д же ба ато не-
я існої ре лами з жахливою полі ра-
фією. Крім то о, ре лама абсолютно
хаотично розташована, с різь пона-
ти ано, одна заходить на інш , і це
має абсолютно неестетичний ви ляд.
Особливо не подобається, оли ре -
ламні банери пере ривають я ісь
арні архіте т рні спор ди. Та а ре -
лама— не рівень столиці. Нехай її б -
де менше, але вона б де я існішою.
Та ож хоч зазначити та тенден-
цію: столиці, оли, напри лад, ом-
панія не проплач є за свою ре лам
і її здирають, з’являється па здер-
тих наполовин бі -бордів,— це
просто я ийсь жах. Щодо ре лами
тютюн та ал о олю, то для мене, я
для людини, я а не п’є і не рить,
вона вза алі-то неприйнятна. Але м -

ш зазначити, що ця ре лама справ-
ді арна та я існа: в неї в ладають
вели і роші, і вона не пс є ви ляд
міста.

Андрій ДОМАНСЬКИЙ,
телевед чий:
— Давно відо-

мо, що зовнішня
ре лама в місті
має існ вати для
то о, щоб я ось
п ер е ри в а т и
я ісь архіте т р-
ні недолі и, при-
рашати поде -
ди я ісь не д же арні місця в міс-
ті. Мож с азати, що в нас столи-
ці перебір із ре ламою, її заба ато.
І по ано те, що вона просто жахли-
ва, нея існа і зовсім не додає пози-
тив в зовнішньом естетичном
сприйнятті міста. Щодо ре лами тю-
тюн та ал о олю, то я на неї мало
звертаю ва и. Сам я проти ре ла-
ми тютюн . Але ре лама та ож є на-
повнювачем місь о о бюджет , то-
м заборонити її зовсім б ло б не-
правильно. Можливо, треба вводи-
ти я ісь жорст і норми онтролю.

Вона має орієнт ватися тіль и на
свою цільов а диторію і не верб -
вати я ихось нових лієнтів. І, зви-
чайно, мають існ вати обмеження.

Оле КОЦАРЕВ,
поет, письменни :
— Більшість

ре лами не д -
же подобається.
Найбільше дра-
т є я есь її д же
нице смислове
наповнення і по-
мил и в словах,
ніби люди в
ш олі не вчили-
ся. Проте, не д маю, що її заба ато
в столиці. Заба ато оцих о олошень,
я і чіпляють с різь — на дерева,
стовпи, з пин и і та е інше. Це
справді пс є естетичний ви ляд міс-
та. Ре лами тютюн та ал о олю за-
раз нібито неба ато. Навряд нас
вона потрібна. У нас і та раїна, де
ба ато п’ють і рять. Тож рам ах
пропа анди здорово о способ жит-
тя раще б ло б її заборонити

Спіл валася Аліса КОВАЛЕНКО,
“Хрещати ”
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