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ЗРУЧНО, АЛЕ БРУДНО
Кияни вима ають, аби після проведення ярмаро
прибирали в лиці

Òåìïåðàòóðíà êðèçà
Ñïåêà íå â³äïóñòèòü äî ê³íöÿ ëèïíÿ

Íåéìîâ³ðíà ñïåêà, ùî äîøêó-
ëÿº êèÿíàì îñü óæå ê³ëüêà äí³â,
ìàº âñ³ øàíñè ïðîòðèìàòèñÿ ùå
äâà òèæí³. Ïðî öå â÷îðà ðîçïî-
â³â êåð³âíèê “Óêðã³äðîìåòöåí-
òðó” Ìèêîëà Êóëüá³äà. Ö³º¿ íå-
ä³ë³ â Êèºâ³ áóëî çàô³êñîâàíî
òåìïåðàòóðíèé ìàêñèìóì äëÿ 18
ëèïíÿ çà ïåð³îä â³ä 1881 ðîêó.
Ãîëîâíèé ìåòåîðîëîã êàæå, ùî â
íåä³ëþ çàô³êñóâàëè 35,3 0Ñ. Ïî-
ïåðåäí³é ìàêñèìóì äëÿ öüîãî
äíÿ, çàô³êñîâàíèé ó 2007 ðîö³,
áóâ íà ãðàäóñ ìåíøå. Ñàì³ êèÿíè

çâè÷àéíèìè òåðìîìåòðàìè “çà-
ñ³êëè” ìàéæå ñîðîêàãðàäóñíó
òåìïåðàòóðó. Ïîëåãøåííÿ î÷³êó-
âàòè íå âàðòî. “Ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ äâîõ òèæí³â ñóòòºâèõ
çì³í íå áóäå. Áóäóòü íåçíà÷í³
òåìïåðàòóðí³ êîëèâàííÿ â ìåæàõ
2—3 ãðàäóñ³â. Öå çàëåæàòèìå â³ä
ê³ëüêîñò³ õìàð àáî â³ä ìàëîàê-
òèâíèõ ôðîíò³â”, — ïîÿñíèâ ïàí
Êóëüá³äà. Çà ö³ äâà òèæí³ çíîâó
ìîæëèâ³ òåïëîâ³ ðåêîðäè.

Äî ê³íöÿ ë³òà òåïëà òåæ íå áðà-
êóâàòèìå. Çà ëèïåíü-ñåðïåíü ó

ð³çíèõ ðåã³îíàõ çàçâè÷àé 30—40
äí³â ³ç òåìïåðàòóðîþ âèùå 30
ãðàäóñ³â, íà ï³âäí³ ¿õ âçàãàë³ ïî-
íàä 50. “Òàêèõ äí³â ³ç 30—35-ãðà-
äóñíîþ ñïåêîþ ñòàº âñå á³ëüøå.
Òåìïåðàòóðà âïåðòî ïîâçå âãîðó.
Çà îñòàíí³õ 20 ðîê³â ñåðåäí³é ïî-
êàçíèê äëÿ Óêðà¿íè íà ëèïåíü-
ñåðïåíü ï³äâèùèâñÿ íà 0,8—1,5
ãðàäóñà. Ïðè÷îìó íà ï³âíî÷³
çðîñòàííÿ á³ëüøå”, — ïîÿñíèâ
ãîëîâíèé â³ò÷èçíÿíèé ïðîãíî-
çèñò ïîãîäè. Äî ñëîâà, äîù³ âè-
ïàäóòü íå òàê ðÿñíî, à íà ï³âíî-

÷³ Óêðà¿íè ìîæëèâèé íàâ³òü äå-
ô³öèò îïàä³â. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü
ëèøå Çàõ³äíà Óêðà¿íà, äå òàê çâà-
íà ïåðåõ³äíà çîíà ì³æ ñïåêîþ òà
ïîì³ðíîþ ïîãîäîþ. Òàì ìîæëè-
â³ çëèâè, ãðàä ³ øêâàëüí³ â³òðè.

Ñïðàâæíþ çàãðîçó íåñòåðïíà
ñïåêà íåñå àñòìàòèêàì, ã³ïåðòî-
í³êàì ³ ëþäÿì, ÿê³ ìàþòü íåäó-
ãó ñåðöÿ. Çà ñëîâàìè çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âîëîäè-
ìèðà Çàãîðîäíüîãî, ê³ëüê³ñòü
âèêëèê³â øâèäêî¿ äîïîìîãè äî
òàêèõ õâîðèõ çðîñëà äåñü íà 10
â³äñîòê³â. Òåïëîâèõ óäàð³â ïîêè
ùî íå çàô³êñîâàíî. Àáè ïðèêðî-
ãî íå òðàïèëîñÿ ç âàìè, íàãàäà-
ºìî ïîðàäè ôàõ³âö³â. Çîêðåìà
ë³êàð³ íàïîëåãëèâî ðåêîìåíäó-
þòü ë³òí³ì ëþäÿì óíèêàòè ïðî-
ãóëÿíîê ï³ä ñîíöåì ó ïåð³îä ì³æ
11 òà 16 ãîäèíàìè, ïèòè á³ëüøå
ð³äèíè, â³äïî÷èâàòè â çàò³íêó òà
çàõèùàòè ãîëîâó â³ä ñîíöÿ. Ôà-

íàòàì çàñìàãè “ñìàæèòèñÿ” íå
á³ëüøå äâîõ ãîäèí, ³ òî ò³ëüêè
çðàíêó. Ìîëîä³ íå ðåêîìåíäó-
þòü ïèòè ð³çí³ åíåðãåòè÷í³ íà-
ïî¿. Áî öå äîäàòêîâå íàâàíòà-
æåííÿ íà ñåðöå.

Ñîíöå ñâî¿ìè ïàëþ÷èìè ïðî-
ìåíÿìè äîøêóëÿº íå ëèøå ëþ-
äÿì. Ñïåêè íå âèòðèìóþòü äîðî-
ãè. “Êè¿âàâòîäîð” óæå ïîâ³äî-
ìèâ ïðî ç³ïñîâàí³ àâòîøëÿõè.
Çáèòêè ñÿãàþòü á³ëüø ÿê 6 ìëí
ãðí, ³ öå ëèøå ïî÷àòîê. Âîä³ÿì
âàíòàæ³âîê íàãàäóþòü ïðî çàáî-
ðîíó â’¿çäó äî ì³ñòà âäåíü. Íå
âèòðèìóþòü ³ áàíêîìàòè. Àïàðà-
òóðà íàãð³âàºòüñÿ äî 40 ãðàäóñ³â
³ âèùå é äàº çáî¿. Àáè âò³øèòè
óêðà¿íö³â, çàçíà÷èìî, ùî ñòðàæ-
äàþòü ³ íàø³ ñóñ³äè. Çîêðåìà ðî-
ñ³ÿíè. Òàì, ó ñåðåäíüîìó òà íèæ-
íüîìó Ïîâîëæ³, òåìïåðàòóðà ïî-
â³òðÿ âçàãàë³ ñÿãàº 40—42 0Ñ. ßê-
ðàç çâ³äòè ³ ïîòðàïëÿº äî íàñ
ôàêòè÷íî ïîâ³òðÿ ïóñòåë³
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Меш анці столиці хто я може рят ються від спе и
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Вода, віяла, сервет и і, чо о вже там, антиперспіранти — найпотрібніші нині иянам
речі. Адже найближчих два тижні меш анцям столиці доведеться рят ватися від не-
стерпної спе и. Температ ра повітря б де висо ою і оливатиметься в межах 2—3
рад сів. Опадів не очі ється. Синопти и про ноз ють, що й до інця літа б де до-
волі аряче. В столиці спе а “під ош є” сердечни ів, плавить доро и та виводить
із лад техні .
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Ðåôîðìè, ÿê³ î÷³êóþòü
íà êèÿí

Ñòîëèöþ î÷³êóþòü êàðäèíàëüí³ ðåôîð-
ìè. Âïðîâàäæóâàòè ¿õ ó æèòòÿ çáèðàºòü-
ñÿ íîâà óïðàâë³íñüêà êîìàíäà, ÿêó çãóð-
òóâàâ íàâêîëî ñåáå ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Êè-
ÿíàì îá³öÿþòü ðåôîðìó ñèñòåìè îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, êàðäèíàëüíó çì³íó â³äíîñèí
ì³æ ì³ñüêîþ âëàäîþ òà ìåøêàíöÿìè.

Ïðèêìåòíèì º òå, ùî ö³ ðåôîðìè âæå
äàâíî âò³ëåíî â æèòòÿ â Êîìñîìîëüñüêó,
äå Îëåêñàíäðà Ïîïîâà òðè÷³ îáèðàëè ìå-
ðîì. Ó ïðîìèñëîâîìó ì³ñò³, äå ëèøå 50
òèñÿ÷ ìåøêàíö³â, ïðàöþþòü ïðèâàòí³ ñ³-
ìåéí³ ë³êàð³ òà ïðèâàòí³ ÆÅÊè, âïðîâà-
äæåíî åëåìåíòè ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè. Â
ðåçóëüòàò³ ìåøêàíö³ íå ïëàòÿòü çà ë³êè
â ë³êàðíÿõ òà îòðèìóþòü çíèæêè íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè â ðàç³ â÷àñíîãî ðîçðà-
õóíêó. Òàêîæ ó Êîìñîìîëüñüêó âæå íå
ïåðøèé ð³ê ä³º ïðîãðàìíî-ö³ëüîâèé ï³ä-
õ³ä äî ôîðìóâàííÿ áþäæåòó, êîëè êîø-
òè ðîçïèñóþòü íå çà àáñòðàêòíèìè ñòàò-
òÿìè âèòðàò, à âèòðà÷àþòü íà êîíêðåòí³
ïðîãðàìè ³ ñïðàâè.

Öå âñå — íàñë³äîê ðåôîðì, ÿê³ 15 ðî-
ê³â òîìó çàïî÷àòêóâàâ ìîëîäèé ìåð. Éî-
ìó òà éîãî êîìàíä³ òîä³ äîâåëîñÿ ä³ÿòè
áåç ï³äòðèìêè äåðæàâè, ôàêòè÷íî íà
âëàñíèé ñòðàõ ³ ðèçèê. Òåïåð öåé äîñâ³ä
Îëåêñàíäð Ïîïîâ õî÷å çàñòîñóâàòè â Êè-
ºâ³, ìàþ÷è ï³äòðèìêó ÿê äåðæàâíî¿ âëà-
äè, òàê ³ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî.

Ïðî òå, ÿê³ ñàìå ðåôîðìè ÷åêàþòü íà
êèÿí, ä³çíàâàâñÿ "Õðåùàòèê". Æóðíà-
ë³ñòè âèäàííÿ ç’¿çäèëè äî Êîìñîìîëü-
ñüêà, àáè íà âëàñí³ î÷³ ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ
â òîìó, ÿê ö³ ðåôîðìè çì³íèëè æèòòÿ
ìåøêàíö³â ì³ñòà. Äåòàëüíèé çâ³ò ïðî ðå-
çóëüòàòè ïî¿çäêè ÷èòàéòå ó íàéáëèæ÷î-
ìó íîìåð³

Íåëåãàëüíó ðåêëàìó
ïðèáåðóòü ³ç ì³ñòà

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ÊÌÄÀ ïðîâåëî ðåéä ïî
áîðîòüá³ ç ñàìîâ³ëüíèì ðîçêëåþâàííÿì
ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ð-
êè ïðàö³âíèêè öüîãî òà ³íøèõ óïðàâ-
ë³íü âèÿâèëè ÷èìàëî ïîðóøíèê³â, ÿê³
ðîçì³ñòèëè áåç äîçâîë³â ñâîþ ðåêëàìó
íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
òà îïîðàõ ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ". Çà ôàê-
òàìè òàêèõ çëî÷èí³â ñêëàäåíî íèçêó
ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîðó-
øåííÿ. Âðàõîâóþ÷è ïîçèòèâíèé ðåçóëü-
òàò ïðîâåäåíîãî ðåéäó, òàê³ çàõîäè òðè-
âàòèìóòü äî ïîâíîãî ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîá-
ëåìè

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî Äíÿ õðåùåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³-Óêðà¿íè

Êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ ï³äïèñàëî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ "Ïðî çàõîäè ç â³äçíà÷åííÿ ó
Êèºâ³ Äíÿ õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³-
Óêðà¿íè". Íàðàç³ ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðó-
ïó òà çàòâåðäæåíî ïëàí ï³äãîòîâêè äî
ñâÿòà. Éîãî ñòîëèöÿ ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðê-
âè â³äçíà÷àòèìå 28 ëèïíÿ. Ó çâ'ÿçêó ç
öèì ðåë³ã³éíèì ãðîìàäàì ì³ñòà íàäàº-
òüñÿ äîïîìîãà íå ëèøå â îðãàí³çàö³¿
ñâÿòêóâàííÿ, à é â îõîðîí³ ãðîìàäñüêî-
ãî ïîðÿäêó, ðîçì³ùåíí³ ïðèâ³òàíü òî-
ùî. Äî ñëîâà, öüîãî ðîêó â ðàìêàõ ñâÿò-
êóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³çèò Ïàòð³àð-
õà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³ Êèðèëà.
Ïëàíóºòüñÿ, ùî â³í â³äâ³äàº Ñîô³éñüêèé
ñîáîð, Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó, áóä³â-
íèöòâî Êàôåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÏÖ òà
²îíèíñüêèé ÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð, äå â³ä-
áóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ìîëîä³æíèõ, öåð-
êîâíî-ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â. Îêð³ì òî-
ãî, çà ñïðèÿííÿ Ì³æíàðîäíî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Äåíü õðåùåííÿ Ðóñ³"
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ â³äáóäåòü-
ñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ ïðîâ³ä-
íèõ äóõîâíèõ õîðîâèõ êîëåêòèâ³â, à òà-
êîæ ïîïóëÿðíèõ ìóçè÷íèõ ãóðò³â ³ç Ðî-
ñ³¿ òà Óêðà¿íè

Êè¿âñüêîþ Ëàâðîþ
îï³êóâàòèìåòüñÿ äåðæàâà
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè âèð³øèëè ïåðåäàòè ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè
äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Деп тати Київради пе-
редали Національний
Києво-Печерсь ий запо-
відни до державної
власності. У мерії пере-
онані, що пам'ят ою
архіте т ри світово о
значення повинна опі -
ватися держава. Роз-
в'язання низ и проблем
че ає від та о о рішен-
ня дире тор святині Ма-
рина Громова. А олова
" льт рної" омісії
Оле сандр Бри инець
ст рбований майб т-
ньою долею м зеїв і х -
дожніх майстерень, що
знаходяться на території
заповідни а.

Íàö³îíàëüíèì Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêèì ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèì çà-
ïîâ³äíèêîì îï³êóâàòèìåòüñÿ
äåðæàâà. Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè çà òàêå ð³øåííÿ ïðîãî-
ëîñóâàëè 73 äåïóòàòè ç³ 112
ïðèñóòí³õ. Çàñòóïíèê Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé íàãî-
ëîñèâ, ùî ïèòàííÿ áåçïëàòíî¿
ïåðåäà÷³ ïàì’ÿòêè ç êîìóíàëü-
íî¿ äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ îá-
ãîâîðþâàëîñÿ íà ïîãîäæóâàëü-
í³é ðàä³ ³ çíàéøëî ï³äòðèìêó.
Çàïîâ³äíèê ïåðåäàëè äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-
òóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

ÊÌÄÀ êàæóòü, ùî ïåðåäà÷à
ïàì'ÿòêè êóëüòóðè ñâ³òîâîãî
çíà÷åííÿ ï³ä îï³êó äåðæàâè —
ð³øåííÿ âèïðàâäàíå. "Êèºâî-
Ïå÷åðñüêà ëàâðà âõîäèòü äî
ïåðåë³êó âñåñâ³òíüî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ, òî-
ìó öå ö³ëêîì ñïðàâåäëèâî, ùî
ñàìå äåðæàâà ïîâèííà íåñòè
çà íå¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ëè-
øå ïåðåä óêðà¿íñüêèì íàðî-
äîì, à é ïåðåä ñâ³òîâèì òîâà-
ðèñòâîì",— çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê
öüîãî â³äîìñòâà Ðóñëàí Êóõà-
ðåíêî. Òà âñå-òàêè, ÷è ï³äóòü
òàê³ çì³íè íà êðàùå äëÿ ñàìî¿
ïàì'ÿòêè, çà éîãî ñëîâàìè, çà-
ëåæèòü â³ä äèðåêòîðà çàïîâ³ä-
íèêà. Òîáòî, ÿêùî â³í ïîâåäå
ñåáå ÿê ñïðàâæí³é ãîñïîäàð ³
â³ääàíî ïðàöþâàòèìå íà áëà-
ãî ïàì'ÿòêè êóëüòóðè, òî ñâÿ-
òèíÿ ïðîöâ³òàòèìå. Ñâîºþ

÷åðãîþ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
çàïîâ³äíèêà Ìàðèíà Ãðîìîâà
ïåðåêîíàíà, ùî ïåðåäà÷à Ëàâ-
ðè â äåðæàâíó âëàñí³ñòü äîïî-
ìîæå ðîçâ'ÿçàòè íèçêó ïðîá-
ëåì, çîêðåìà ç íàëåæíèì çáå-
ðåæåííÿì òåðèòîð³¿ çàïîâ³ä-
íèêà.

Îêð³ì òîãî, îêðåìèì ïðîåê-
òîì ð³øåííÿ, ùî áóëî âíåñåíî
äî ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ,
ïåðåäáà÷åíî ïåðåäà÷ó òàêîæ íà
áåçïëàòí³é îñíîâ³ Óñïåíñüêîãî
ñîáîðó Íàö³îíàëüíîãî Êèºâî-
Ïå÷åðñüêîãî çàïîâ³äíèêà. Öå
ð³øåííÿ óõâàëþâàëè îêðåìî.
Çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëè 68 äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè. Çã³äíî ç äî-
êóìåíòîì, äî äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³ ïåðåäàëè Óñïåíñüêèé ñî-
áîð íà âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè, 21
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1921 êâàä-
ðàòíèé ìåòð.

Òà íå âñ³ â ìåð³¿ ïîçèòèâíî
ñïðèéíÿëè òàê³ çì³íè. Çîêðå-
ìà ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà
òóðèçìó Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü
îáóðåíèé òèì, ùî ïðîåêò öüî-
ãî ð³øåííÿ íå íàäàëè äëÿ ðîç-
ãëÿäó íà çàñ³äàíí³ éîãî êîì³-
ñ³¿. Â³í çàíåïîêîºíèé, ùî íè-
í³ íàâèñëà çàãðîçà íàä ìóçå-
ÿìè òà õóäîæí³ìè ìàéñòåðíÿ-
ìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòî-
ð³¿ çàïîâ³äíèêà. Ïàí Áðèãè-
íåöü ïðèïóñêàº, ùî ¿õ çâ³äòè
âèñåëÿòü. "Ñïîä³âàþñÿ, ùî â
Ëàâð³ çíàéäåòüñÿ ì³ñöå ³ ìîíà-
õàì, ³ ìóçåÿì, ³ õóäîæíèêàì.
Àäæå Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâ-
ðà — íå ò³ëüêè öåðêîâíà ñâÿ-
òèíÿ, à é äóõîâíà. À äóõîâ-
í³ñòü — ïîíÿòòÿ çíà÷íî øèð-
øå çà öåðêîâí³ñòü",— íàãîëî-
ñèâ ãîëîâà êîì³ñ³¿

ЗЗ   ЛЛ ЮЮ ДД ЬЬ ММ ИИ   ІІ   ДД ЛЛ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ

ПП АА ММ ’’ ЯЯ ТТ КК ИИ   ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЇЇ

Ì³ñòî ãîòóºòüñÿ 
äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
Äî æîâòíÿ â ñòîëèö³ çàì³íÿòü ³ â³äðåìîíòóþòü òåïëîìåðåæ³

Äîêè êèÿíè ìð³þòü ïðî áîäàé íåâåëè÷-
êó ïðîõîëîäó, âëàäà ì³ñòà âæå äáàº ïðî çà-
áåçïå÷åííÿ ì³ñòÿí òåïëîì óçèìêó. Íà ðîç-
øèðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ìèíóëî¿
ï’ÿòíèö³ îáãîâîðèëè ï³äãîòîâêó äî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó 2010-2011. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ìà-
çóð÷àêà, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüíó ñôåðó, ñüîãîäí³ º âñ³ ïåðåäóìîâè äëÿ
òîãî, àáè ì³ñòî ï³äãîòóâàëîñÿ äî çèìè êðà-
ùå, í³æ ó ïîïåðåäí³ ðîêè. Ïðè÷îìó êðà-
ùîþ ñèòóàö³ÿ ìàº áóòè ÿê íàäâîð³, òàê ³ â
äîì³âêàõ êèÿí. "Öüîãî ðîêó ìè çìîæåìî

ï³äãîòóâàòèñÿ êðàùå ³ íà öå º îá’ºêòèâí³
ïðè÷èíè. Ïî-ïåðøå, âèä³ëåíî ïîòð³áí³
êîøòè íà ïðèäáàííÿ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõ-
í³êè ³ ïîñèïàëüíèõ ìàòåð³àë³â. Òîæ ìîæíà
ðîçðàõîâóâàòè, ùî Êèºâó íå çàãðîæóâàòè-
ìóòü òàê³ ñí³ãîâ³ çàâàëè, ÿê ìèíóëî¿ çèìè",—
ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê. Êèÿíè íå
ëèøå ¿çäèòèìóòü áåçïå÷íèìè äîðîãàìè, à é
íàä³éí³øèìè øëÿõàìè íàäõîäèòèìå òåïëî
äî êâàðòèð. ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" íàêîïè÷èëî
ïðèáëèçíî 40 ê³ëîìåòð³â ïîïåðåäíüî-³çî-
ëüîâàíèõ òðóá. Íèìè çàì³íÿòü íàéá³ëüø ëà-
òàí³ ä³ëÿíêè òåïëîìåðåæ. Îêð³ì öüîãî, 100

ìëí ãðí âèä³ëÿòü íà ðåìîíò æèòëîâîãî ôîí-
äó. Äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çàì³íÿòü ³ ìî-
äåðí³çóþòü ìàéæå 300 ë³ôò³â. Óñ³ ïëàíîâ³
ðîáîòè ìàþòü çàâåðøèòè äî 1 æîâòíÿ, áî
âæå 15-ãî ñòàðòóº îïàëþâàëüíèé ñåçîí.

Àáè ìåøêàíö³ ñòîëèö³ áóëè ç òåïëîì, íà
ï³äãîòîâêó ñèñòåìè îïàëåííÿ áóäå ñïðÿìî-
âàíî 437 ìëí ãðí. ²ç íèõ 255 — ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó, 182 ìëí ãðí — âëàñí³ êîøòè ÀÊ
"Êè¿âåíåðãî" ³ ÇÀÒ "Äàðòåïëîöåíòðàëü".
"Êè¿âåíåðãî" ïëàíóº äàòè ñâî¿õ 130 ìëí ãðí.
Íà ñüîãîäí³ 50,4 ìëí ³ç íèõ óæå îñâîºíî íà
ðåìîíò óñòàòêóâàííÿ òà ï³äãîòîâêó ìåðåæ.

Äî ñëîâà, äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó Êè¿â âðåøò³ çìîæå âèçíà÷èòèñÿ ç âè-
ðîáíèêîì ãàðÿ÷î¿ âîäè. Îëåêñàíäð Ìàçóð-
÷àê çàçíà÷èâ, ùî âæå íà öüîìó òèæí³
ÊÌÄÀ ïðîâåäå äâ³ íàðàäè ç êîìïàí³ÿìè
"Êè¿ââîäîêàíàë" òà "Êè¿âåíåðãî" äëÿ óõâà-
ëåííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ç öüîãî ïðè-
âîäó. Êîìïàí³¿ àáî â³çüìóòü íà ñåáå îáî-
â'ÿçêè ç âèðîáëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè ìåøêàíöÿì, àáî â³ääàäóòü ìåðå-
æ³ íà áàëàíñ ÊÏ "Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî".
Òàêîæ ó áàãàòüîõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ óñ-
òàíîâëÿòü ë³÷èëüíèêè. Öå äàñòü çìîãó
ìåøêàíöÿì ñóòòºâî çàîùàäèòè

Києво-Печерсь а лавра входить до перелі всесвітньої льт рної спадщини ЮНЕСКО
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

До и ияни мріють лише про прохолод , в мерії розпочали ампанію
з під отов и до опалювально о сезон 2010-2011. Зо рема в КМДА
мин лої п'ятниці йшлося про те, я забезпечити иян теплом зим .
Посадовці обіцяють холодн пор ро розчищені доро и — виділе-
но більше рошей на очищ вальн техні та реа енти. На під отов
теплосистеми витратять понад 437 млн рн. Найаварійніші ділян и
мереж замінять новими тр бами. У б дин ах становлять лічильни и,
аби населення не платило на вітер. Столиця нарешті отримає вироб-
ни а арячої води.
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Оле сандр ДОБРО-
ХЛОП, ор анізатор б -
дівельно о процес :

— Випад ово іль а
разів заходили. Але та ,
щоб лобально с пля-
тися, то це нереально.
Там майже ті самі ціни,
може, трохи дешевше.
Відч тної різниці немає.
До то о ж, оли бач
я існ прод цію, то зав-
жди д же ба ато п ю
про запас, а я що це да-
лечень о від б дин , то
важ о все потім тя ти
додом . А та і ярмар и
завжди проходять дале-
о від нас. Фр ти та
овочі частіше на рин ах

п ю, а м’ясо — в с -
пермар еті, бо онтроль
за м’ясною прод цією
там дещо ращий.

Юрій ПАРІЙСЬКИЙ,
працівни сфері об-
сл ов вання:

— Ні, ні оли не відві-
д вав. К п ю де прийде-
ться. Здебільшо о за -
пов ю прод ти в с пер-
мар етах. Та зр чніше.
Тим більше, с пермар ет
зовсім поряд із нашим
б дин ом знаходиться. А
ярмаро десь дале о. Бі-
ля нас ще ні оли не про-
водили.

О сана ДАВИДЕНКО,
державний сл жбо-
вець:

— Та , відвід ю ярмар-
и. Я тіль и на ода, та
одраз і йдемо на ярмаро
і за пов ємо прод ти, я і
нас більше влаштов ють.
Звичайно, бажано, щоб
прод ти б ли від вироб-
ни а, а на ярмар ах зде-
більшо о та і і продають.
Але ж вони не та часто
проводяться, том пере-
важно ходимо на рино за
місцем проживання. На
найближчом до нас рин-

теж іноді проходять яр-
мар и. Їх відвід ємо. Я іс-
тю прод ції на ярмар ах
задоволена.

Надія ЩЕРБАТІЙ,
пенсіонер а:

—Здебільшо о відвід ю
непрод тові ярмар и.
Прод ти п ю на рин і
лише тоді, оли йд додо-
м після роботи. Ми рід о
спеціально дись їздимо
за прод тами. Хоча в нас
районі Ленін радсь ої

площі вза алі немає нор-
мально о рин , ди мож-
на б ло б зайти й с пити-
ся. Том доводиться доро-
ою додом , десь біля мет-
ро, заходити дись на
рин и чи в ма азини за
прод тами. Нині, врахо-
в ючи та спе , стара-

юся десь поближче щось
п вати.

Наталія ПАСЮК, пси-
холо :

— Не відвід ю. Одно о
раз на та ом ярмар
мед п вали. Переважно
с пов юся в с пермар е-
тах. Та зр чніше. Навіть на
рин и рід о заходж . Осо-
бливо, оли та а спе а, то
д же важ о дов о знаходи-
тися в цих павільйонах. Хо-
ча біля нас і рин я та о-
о немає. 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

Çðó÷íî, àëå áðóäíî
Êèÿíè âèìàãàþòü, àáè ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ÿðìàðîê
ïðèáèðàëè âóëèö³
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Щоро “ ео рафія” проведення сільсь о оспо-
дарсь их ярмар ів місті розширюється — ияни
задоволені тим, що неподалі б дин ів мають
змо придбати дешеві овочі чи фр ти вироб-
ни ів. Проте бочці мед є лож а дьо тю. Б ває,
що після ярмар ів на в лицях залишаються пи
сміття, розчавлених овочів чи фр тів і іншо о не-
потреб . Часто районні ом нальні сл жби не мо-
ж ть між собою “поділити”, хто саме має приби-
рати в лиці після та их ярмар ів. Нині через спе-

тимчасово приз пинили проведення ярмар ів.
Отож місь і сл жби мають трохи час , аби вирі-
шити ці питання.

Íà êóïè íåïîòðåáó, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ ï³ñëÿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ ÿðìàðê³â, ñêàðæàòüñÿ êèÿíè ìàëî íå ç óñ³õ ðàéîí³â
ì³ñòà (ìåøêàíö³ âóëèö³ Ë³ñê³âñüêî¿ ç Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó;
ïðîñïåêòó Ïðàâäè, 5-11, ùî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³; âóëèöü
Íàóìîâà òà Ï³äë³ñíî¿ ç³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó òà ³íøèõ). Çà
äîâîë³ íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó ç 1 äî 19 ëèïíÿ äî ñàll-öåí-
òðó íàä³éøëî 18 çâåðíåíü, çàãàëüíèé çì³ñò ÿêèõ ïðèáëèçíî îä-
íàêîâèé: íåïðèáðàí³ âóëèö³, çíèùåí³ çåëåí³ ãàçîíè, ñìîð³ä ÷å-
ðåç òå, ùî áðàêóº á³îòóàëåò³â.

Ñåðã³é Áîðåéêî, ÿêèé ìåøêàº íà âóëèö³ Ñòðàòåã³÷íå øîñå,
4, îáóðåíèé áåçëàäîì íà âóëèö³ ï³ñëÿ ÿðìàðê³â. “Ï³ñëÿ ïðîäî-
âîëü÷èõ ÿðìàðê³â çàëèøàºòüñÿ áàãàòî áðóäó òà ñì³òòÿ, ïðîäóê-
òè ðåàë³çóþòü áåç äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì (ïðî-
äóêòè íà çåìë³ é íà ñîíö³ ï³ä òåìïåðàòóðîþ á³ëüø í³æ 30 ãðà-
äóñ³â), äëÿ ïðîäàâö³â íåìàº âáèðàëåíü. Àâò³âêè ïðèïàðêîâàí³
òàêèì ÷èíîì, ùî óíåìîæëèâëþþòü ïðîõ³ä”, — ïèøå ó çâåð-
íåíí³ äî ñàll-öåíòðó Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷.

“Òàê³ ñêàðãè íàäõîäÿòü äî Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, ³ êîæíó ç íèõ ìè ðîçãëÿäàºìî ³ ðåàãóºìî,— ðîçïîâ³ëà ïðåñ-
ñåêðåòàð ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ ²ííà Ëóïàøêî.— Çà ïðàâè-
ëàìè ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â, ïðîäàâö³ çîáîâ’ÿçàí³ ñàìîñò³éíî
ïðèáèðàòè ñâî¿ òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ òà âèâîçèòè âèñîêîãàáàðèò-
í³ â³äõîäè. Àëå íà òàê³ ÿðìàðêè ïðè¿æäæàþòü áàãàòî ñåëÿí òà
äð³áíèõ ï³äïðèºìö³â, ÿêèõ íåìîæëèâî ïðîêîíòðîëþâàòè. ²ùå
îäíà ïðîáëåìà â òîìó, ùî º âèïàäêè, êîëè ìåøêàíö³ äîâêî-
ëèøí³õ áóäèíê³â, “ï³äëàøòîâóþ÷èñü” ï³ä ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â,
ñòâîðþþòü ñòèõ³éí³ çâàëèùà. Äóæå ÷àñòî ïðàö³âíèêè ì³ñöåâî-
ãî ÆÅÊó ïîâ³äîìëÿëè, ùî â êóïàõ, ÿê³ çàëèøàëè ï³ñëÿ òîðã³â-
ë³, âèÿâëÿëè áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè òà ³íøèé ìîòëîõ.

Ïðî òå, ùî º ïðîáëåìà ç³ âñòàíîâëåííÿì á³îòóàëåò³â ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â, âèçíàþòü ìàëî íå â óñ³õ ðàéîííèõ óïðàâ-

ë³ííÿõ òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Ð³÷
ó ò³ì, ùî âñòàíîâëþâàòè ¿õ íàäòî äîðîãî, òîìó ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ÿðìàðê³â ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ óêëàäàþòü äîãîâîðè ³ç
ì³ñöåâèìè çàêëàäàìè òîðã³âë³ òà õàð÷óâàííÿ, àáè ïðè¿æäæ³
ïðîäàâö³ ìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ âáèðàëüíÿìè â ì³ñöåâèõ áàðàõ
³ êàôå

×è â³äâ³äóºòå âè òðàäèö³éí³ ÿðìàðêè?

Зазвичай на місці тор івлі продавці залишають після себе ори
непотреб
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Êèÿíè 
îáèðàþòü
ðèíêè
Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ïðîòè 
çàêðèòòÿ ïëîäîâî-îâî÷åâèõ 
ìàéäàí÷èê³â

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Триває сезон за отівель прод ції
на зим — чимало иян онсерв -
ють овочі та фр ти. У тих, о о
нема власних садів- ородів, п -
ють прод ти на рин ах. Ко ось не
влаштов ють завищені, на їхню
д м , ціни. Хтось с аржиться на
те, що д же важ о виробни про-
тисн тися поміж “пере по ”, ще
ом сь хотілося б (або навпа и —
не хотілося), аби ор аніз вали пло-
дово-овочевий рино неподалі від
б дин ів. Можливо, саме сезоном
онсерв вання можна пояснити ма-
сові звернення иян до саll-центр
щодо роботи місь их рин ів. У пе-
ріод із першо о до дев’ятнадцято-
о липня надійшло 81 звернення.

Ó ì³ñò³ òðàäèö³éíî ó âèõ³äí³ âëàøòîâóþòü ÿð-
ìàðêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Ïðî-
òå îñòàíí³õ ê³ëüêà òèæí³â òàê³ ìàñîâ³ “ðîçïðî-
äàæ³” â³ä âèðîáíèê³â ñêàñîâàíî — íàäòî âè-
ñîêà òåìïåðàòóðà íà âóëèö³. Îòîæ äáàéëèâ³
ãîñïîäèí³ òà ãîñïîäàð³ ïîäàëèñÿ çà êðàìîì íà
ñòàö³îíàðí³ ðèíêè. Ìåøêàíêà âóëèö³ Ñº÷åíî-
âà,7 Þë³ÿ Ëèõèöüêà çâåðòàºòüñÿ äî ñàll-öåí-
òðó ç ïðîõàííÿì âëàøòóâàòè ì³ñöÿ äëÿ ïðîäà-
æó ñ³ëüãîñïðîäóêö³¿ íà Âîëîäèìèðñüêîìó ðèí-
êó. “Òàì, äå êîëèñü ìîæíà áóëî ïðèäáàòè êàð-
òîïëþ, ìîðêâó ÷è áóðÿê, áóäóþòü áóòèêè ïðî-
ìèñëîâèõ òîâàð³â”,— îáóðþºòüñÿ Þë³ÿ Ëè-
õèöüêà. Ïîä³áíå çâåðíåííÿ ³ â ìåøêàíêè Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó Ëþáîâ³ Ãîäåñ. ×èìàëî êèÿí
ñêàðæàòüñÿ, ùî ì³ñöåâ³ ðèíêè “îêóïóâàëè” ïå-
ðåêóïíèêè, ³ çâè÷àéí³é ëþäèí³, ÿêà ìàº íåáà-
ãàòî îâî÷³â ÷è ôðóêò³â íà ïðîäàæ, íàäçâè÷àé-
íî âàæêî “ïðîáèòèñÿ” äî ïîêóïö³â. Òàê³ çâåð-
íåííÿ íàä³éøëè â³ä Îëüãè Äàøóòèíî¿ ç âóëè-
ö³ Ëóíà÷àðñüêîãî, ùî â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³. Ëþäìèëà Øèøîâà, ìåøêàíêà áóäèíêó íà
âóëèö³ Àíäðþùåíêà, ùî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³, çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó
ðèíêó âñ³ ì³ñöÿ äëÿ ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿ çàéíÿò³ ïîñò³éíèìè òîðãîâöÿ-
ìè (çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíè ïåðåïðîäóþòü ïðîäóê-
òè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè), à òèì, õòî ñàì âè-
ðîñòèâ êàðòîïëþ ÷è áóðÿê, í³äå ïðèòóëèòèñÿ
ç³ ñâî¿ì òîâàðîì.

26 ÷åðâíÿ áóëî çàêðèòî ïëîäîâî-îâî÷åâèé
ðèíîê “Âèíîãðàäàð” íà ïåðåõðåñò³ ïðîñïåêòó
Ñâîáîäè òà âóëèö³ Ïîðèêà, 2, ùî â Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³. Öå âèêëèêàëî õâèëþ îáóðåí-
íÿ â ì³ñöåâèõ. Ïðèíàéìí³ äî ñàll-öåíòðó ùî-
äî öüîãî ðèíêó íàä³éøëî á³ëüø ÿê 50 òåëå-
ôîííèõ äçâ³íê³â ³ ëèñò³â ³ç ïðîõàííÿìè òà âè-
ìîãàìè çáåðåãòè ðèíîê. Çà ñëîâàìè ìåøêàí-
ö³â, öå ÷è íå ºäèíå ì³ñöå ì³êðîðàéîíó, äå
ìîæíà çà ïðèéíÿòíèìè ö³íàìè ïðèäáàòè ñâ³-
æ³ îâî÷³ òà ôðóêòè. Êð³ì òîãî, ìåøêàíö³â ëÿ-
êàº, ùî, çà ÷óòêàìè, òàì ïëàíóþòü ðîçì³ñòè-
òè ìàéäàí÷èêè äëÿ òîðã³âë³ ñåêîíä-õåíäîì.
×èìàëî íàä³éøëî çâåðíåíü â³ä ïåíñ³îíåð³â,
ÿêèì âàæêî äàëåêî õîäèòè çà îâî÷àìè-ôðóê-
òàìè (íàéáëèæ÷èé ðèíîê çà ê³ëüêà êâàðòàë³â).
Çîêðåìà îáóðþþòüñÿ çàêðèòòÿì ðèíêó ìåø-
êàíö³ ì³êðîðàéîíó Âèíîãðàäàð ïåíñ³îíåðêè
Ñâ³òëàíà Õîì’ÿê òà Âàëåíòèíà Êåë³íà.

Êèÿíêà Ñâ³òëàíà Øèøåíêî ö³êàâèòüñÿ òèì,
êóäè ïåðåíåñëè ðèíîê “Ãîëîñ³¿âñüêèé ðÿä”,
ùî á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëèá³äñüêà”. ²âàí Êîì-
ïàíåöü âèìàãàº â³äíîâèòè ðîáîòó Ñ³ííîãî ðèí-
êó àáî õî÷à á óñòàíîâèòè òàì òèì÷àñîâ³ íàâ³-
ñè äëÿ ñåëÿí äëÿ òîðã³âë³ ïëîäîâî-îâî÷åâîþ
ïðîäóêö³ºþ. Õî÷à â ñòîëèö³ ÷èìàëî ñóïåðìàð-
êåò³â, ïðîòå ì³ñüê³ âåëèê³ é ìàë³ ðèíêè êîðèñ-
òóþòüñÿ âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä êèÿí, ³
ì³ñüêà âëàäà äîêëàäàòèìå çóñèëü, àáè çáåðåã-
òè òàì òîðã³âëþ ³ çðîáèòè ¿¿ öèâ³ë³çîâàí³øîþ
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Ðåºñòðàö³þ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
ó ÄÀ² âäîñêîíàëèëè

Äåïàðòàìåíò Äåðæàâòî³íñïåêö³¿
ÌÂÑ Óêðà¿íè âæèâ çàõîä³â äëÿ ïî-
ë³ïøåííÿ ÿêîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ ³ ñòâîðåííÿ íàéñïðèÿòëèâ³-
øèõ óìîâ äëÿ òèõ, õòî çâåðòàºòüñÿ â
ÄÀ² ç ïèòàíü ðåºñòðàö³éíî-åêçàìå-
íàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè Äåïàðòà-
ìåíò³ ÄÀ² ñïåö³àëüíî ñòâîðåíî ðåºñ-
òðàö³éíî-åêçàìåíàö³éíèé â³ää³ë
(ÐÀÎ, âóëèöÿ Âåëèêà Ê³ëüöåâà,4).
Ñï³âðîá³òíèêè öüîãî ï³äðîçä³ëó îá-
ñëóãîâóþòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðîæèâà-
þòü ó Êèºâ³, àëå çàðåºñòðîâàí³ â ³í-
øèõ ðåã³îíàõ. Òàê³ îñîáè ìîæóòü áåç
ïðîáëåì çàðåºñòðóâàòè â ñòîëèö³ ñâ³é
òðàíñïîðòíèé çàñ³á. Ïðè öüîìó íà
àâòî âèäàþòü íîìåðí³ çíàêè â³äïîâ³ä-
íîãî ðåã³îíó. Îäíî÷àñíî Äåðæàâòî-
³íñïåêö³ÿ ñòâîðþº êîìôîðòí³ óìîâè
äëÿ ïîêóïö³â îô³ö³éíèõ àâòîñàëîí³â.
Âîíè òàêîæ áåç ïðîáëåì, ³ç ì³í³ìàëü-
íèìè âèòðàòàìè, ìîæóòü çàðåºñòðó-
âàòè ïðèäáàí³ ìàøèíè. Äëÿ öüîãî
áåçïîñåðåäíüî äî àâòîñàëîí³â âè¿æä-
æàþòü ìîá³ëüí³ ãðóïè ïðàö³âíèê³â
ÐÅÎ. Äî òîãî æ íåäàâíî íà òåðèòî-
ð³¿ êîìïëåêñó "Àâòîöåíòð íà Ñòîëè÷-
íîìó" (Êè¿â, Ñòîëè÷íå øîñå, 90) â³ä-
êðèëàñÿ ùå îäíà ô³ë³ÿ ðåºñòðàö³éíî-
åêçàìåíàö³éíîãî â³ää³ëó Äåïàðòàìåí-
òó ÄÀ², äå ìîæíà çàðåºñòðóâàòè àâ-
òîìîá³ëü, à òàêîæ ïðîéòè äåðæàâíèé
òåõí³÷íèé îãëÿä. Òóò îáñëóãîâóþòü
íå ëèøå ô³çè÷íèõ îñ³á, à é ïðåäñòàâ-
íèê³â ð³çíèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ

ªâðîïåéñüêèé
àâòîðèíîê ïåðåñòàâ
çðîñòàòè

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîäàæ³â çà ïåð-
øå ï³âð³÷÷ÿ 2010 ðîêó, àâòîìîá³ëüíèé
ðèíîê ó ªâðîï³ îïèíèâñÿ ìàéæå íà
òîìó ñàìîìó ð³âí³, ùî é ð³ê òîìó. Çà
ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ áóëî ïðîäàíî
7.285.487 àâòîìîá³ë³â, ùî âñüîãî íà
0,2 â³äñîòêà á³ëüøå, í³æ çà 6 ïåðøèõ
ì³ñÿö³â 2009 ðîêó. Çà äàíèìè ACEA,
íàéá³ëüøèé ìàéäàí÷èê Ñòàðîãî Ñâ³-
òó — Í³ìå÷÷èíà — ïðîñ³ëà íà 28,7
â³äñîòêà, í³ìö³ íå çìîãëè ïîäîëàòè
òîð³øí³é äâîõì³ëüéîííèé ðóá³æ ³
ïðèäáàëè â íèí³øíüîìó ðîö³
1.468.791 àâòîìîá³ë³â, çáåð³ãøè ïðè
öüîìó ë³äåðñòâî ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í. Íà äðóãå ì³ñöå âèéøëà Ôðàí-
ö³ÿ, ùî çá³ëüøèëà ñâî¿ ïðîäàæ³ íà
5,4 â³äñîòêà, à äàë³ — ²òàë³ÿ, äå áóëî
ðåàë³çîâàíî íà 2,9 â³äñîòêà àâòîìî-
á³ë³â á³ëüøå, í³æ ó ïåðøîìó ï³âð³÷-
÷³ 2009 ðîêó

Íà àâòîçàïðàâêàõ
íåÿê³ñíå ïàëüíå

Â Óêðà¿í³ ñòâîðþþòü ðåºñòð ÿêîñ-
ò³ ïàëüíîãî, ùî ïðîïîíóþòü íà ÀÇÑ.
Ïðèáëèçíî 35 % ïàëüíîãî íà ÀÇÑ
Óêðà¿íè — íåÿê³ñíå, ïðî öå çàÿâèâ
íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ 16 ëèïíÿ Þð³é
×îðíîáðèâåöü, äèðåêòîð ²íñòèòóòó
ñïîæèâ÷èõ åêñïåðòèç, êåð³âíèê ïðî-
åêòó "Êàðòà ÿêîñò³ ïàëüíîãî Óêðà-
¿íè". Çà éîãî ñëîâàìè, ôàõ³âö³ ïðî-
åêòó, ùî ³ñíóº âæå 7 ðîê³â, ïëàíóþòü
ç³áðàòè ïðîáè íàéïîïóëÿðí³øîãî
áåíçèíó À-95 â Óêðà¿í³ ³ äîñë³äæóâà-
òè ¿õ ó ñåðòèô³êîâàí³é ëàáîðàòîð³¿.
Íà ñüîãîäí³ â³äïðàöüîâàíî âæå ïðè-
áëèçíî 200 ÀÇÑ ó 7 îáëàñòÿõ Óêðà-
¿íè. Ðåçóëüòàòè âèÿâèëèñÿ íåâò³øíè-
ìè — ìàéæå 20 % ïàëüíîãî íå â³ä-
ïîâ³äàþòü ñòàíäàðòàì. Íàéã³ðøà ñè-
òóàö³ÿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, íàéêðà-
ùà — â Îäåñüê³é. Ãîëîâíà ìåòà ïðî-
åêòó — ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ðåºñòðó
ÿêîñò³ ïàëüíîãî, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿêå
áóäå äîñòóïíîþ íà ðåñóðñ³ benzina.
com. ua. Êîæåí àâòîìîá³ë³ñò ìàòèìå
çìîãó îäíèì êë³êîì ä³çíàòèñÿ ïðî
õàðàêòåðèñòèêó ïàëüíîãî, ÿêå â³í çà-
ïðàâëÿº â áàê ñâîãî àâòî íà ò³é àáî
³íøèé ÀÇÑ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè

Àâòîìîá³ëüíèé ðèíîê
Íîâ³ ïðîïîçèö³¿
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Jaguar XJ презент вали
з пол ницею в золоті

Ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ³ ðîçïî÷à-
ëèñÿ ïðîäàæ³ ôëàãìàíà êóëüòîâî¿ ìàðêè
Jaguar ìîäåë³ ïðåì³óì-êëàñó XJ.

Íàâ³òü íàêðèòèé ïîêðèâàëîì, öåé àâòî-
ìîá³ëü ñïðàâëÿâ âðàæåííÿ. Â³ä÷óâàëîñÿ, ùî
ï³ä òêàíèíîþ ùîñü ðîçê³øíå. À êîëè íî-
âèíêà ç'ÿâèëàñÿ ïåðåä î÷èìà ïóáë³êè, ÿêà
ç³áðàëàñÿ, âñ³ çðîçóì³ëè, ùî äîâåäåòüñÿ ïå-
ðåãëÿíóòè ñâî¿ óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèé âè-
ãëÿä ïîâèíåí ìàòè âåëèêèé ³ ðîçê³øíèé
ñïîðòèâíèé ñåäàí.

²íòåð'ºð ñàëîíó òåæ íå ñõîæèé íà ³íø³
àâòîìîá³ë³. Öå ãàðìîí³ÿ õàéòåêó ³ êëàñèêè.
Íàòóðàëüíà øê³ðà ³ äåðåâî, ç³áðàíèé âðó÷-
íó àíàëîãîâèé ãîäèííèê, õðîìîâàí³ "òóðá³-
íè" îòâîð³â äëÿ îáäóâàííÿ. À ïîðÿä — ïîâ-
í³ñòþ ð³äêîêðèñòàë³÷íà â³ðòóàëüíà ïðèëà-
äîâà ïàíåëü (ôàêòè÷íî ìîí³òîð) ³ åêðàí
öåíòðàëüíîãî äèñïëåÿ ç òåõíîëîã³ºþ ïîä-
â³éíîãî çîáðàæåííÿ, íà ÿêîìó âîä³é áà÷èòü
òåõí³÷í³ äàí³, à ïåðåäí³é ïàñàæèð ó öåé æå
÷àñ äèâèòüñÿ ô³ëüì. Çâóê íàäõîäèòü ³ç 20 äè-
íàì³ê³â 1200-âàòòíî¿ ïðåì³óì-ñèñòåìè Bow-
ers & Wilkins. Ç òàêîþ àêóñòèêîþ Jaguar XJ
áåç íàòÿæêè ìîæíà íàçâàòè íàéøâèäøèì ó
ñâ³ò³ êîíöåðòíèì çàëîì.

Äî ñëîâà, ó XJ íàéêðàùà â ³ñòîð³¿ ìàð-
êè Jaguar àåðîäèíàì³êà. À çàâäÿêè 5-ë³ò-
ðîâîìó áåíçèíîâîìó 8-öèë³íäðîâîìó òóð-
áîìîòîðó ïîòóæí³ñòþ 510 ê³íñüêèõ ñèë âå-
ëè÷åçíèé àâòîìîá³ëü íàáèðàº ðîçãîíó äî
100 êì/ãîä ìåíøå, í³æ çà 5 ñåêóíä! Ìàê-
ñèìàëüíó øâèäê³ñòü åëåêòðîí³êà ïðèìóñî-
âî îáìåæóº 250 êì/ãîä.

Ðîçê³øíèé Jaguar XJ ïðåçåíòóâàëè â ãà-
ëåðå¿ ITIS, äå íîâèé ôëàãìàí ïðîñòî¿òü
ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Çà íèì çàêð³ïëåíèé ñïåö³-
àëüíî íàâ÷åíèé ìåíåäæåð, ÿêèé çìîæå äå-
òàëüíî é ³íäèâ³äóàëüíî ðîçïîâ³ñòè ïðî ïå-
ðåâàãè íîâîãî ïðåäñòàâíèêà ñ³ìåéñòâà êî-
òÿ÷èõ. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòóñó Jaguar XJ, ãîñ-
òåé ïðåçåíòàö³¿ ïðèãîùàëè ôðàíöóçüêèì
êîíüÿêîì Courvoisier ³ óêðà¿íñüêîþ ïîëó-
íèöåþ â íàòóðàëüíîìó õàð÷îâîìó çîëîò³.
Ö³íè íà íîâèíêó ïðåì³óì-êëàñó ñòàðòóþòü
³ç 115 000 ºâðî.

Subaru Impreza XV

Íîâèé êîìïàêòíèé êðîñîâåð Impreza XV
äî ñïîðòèâíîãî õàðàêòåðó ³ êëàñè÷íî¿ êåðî-
âàíîñò³ Subaru äîäàâ ï³äâèùåíó ïðîõ³äí³ñòü.
Òîìó ãîëîâíå ³ç çîâí³øí³õ â³äì³ííîñòåé íî-
âèíêè — öå çá³ëüøåíèé äî 185 ìì äîðîæ-
í³é ïðîñâ³ò ³ ïîñèëåíà ï³äâ³ñêà, ùî äàþòü
çìîãó áåç ïîáîþâàííÿ ç'¿æäæàòè ç àñôàëüòó
íà ïðèì³ñüê³, ë³ñîâ³ òà ïîëüîâ³ äîðîãè. Äëÿ
çàõèñòó â³ä ïîäðÿïèí íà áàìïåðàõ ³ áîêîâè-
íàõ Impreza XV — ïëàñòèêîâ³ íàêëàäêè. Âæå
â áàçîâ³é âåðñ³¿ â Impreza XV ðåéëèíãè íà
äàõó äëÿ äîäàòêîâîãî áàãàæó, ÿêèé ìîæå çíà-

äîáèòèñÿ ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³. Óñåðåäèí³ —
îíîâëåíèé ñàëîí ³ç ÿê³ñí³øèõ ìàòåð³àë³â.

Ï³ä êàïîòîì — 150 ÷èñòîïîðîäíèõ
ñóáàð³âñüêèõ êîíåé îïîçèòíîãî äâèãóíà, â³-
äîìîãî ç ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü ìîäåë³. Â³í
àãðåãàòóºòüñÿ ç 5-ñòóï³í÷àñòîþ ìåõàí³÷íîþ
ÊÏÏ àáî ç 4-ñòóï³í÷àñòèì àäàïòèâíèì àâ-
òîìàòîì Sportshift. Ñèëîâèé àãðåãàò XV îñ-
íàñòèëè ìîäåðí³çîâàíèìè ñèñòåìàìè âïóñ-

êàííÿ ³ âèïóñêó, â íüîìó çíèçèëè âíóòð³ø-
í³ âòðàòè íà òåðòÿ. Â ðåçóëüòàò³ ïîë³ïøè-
ëèñÿ åëàñòè÷í³ñòü ìîòîðà, éîãî åêîëîã³÷-
í³ñòü ³, íàéâàæëèâ³øå, — åêîíîì³÷í³ñòü.

Ïîïðè òå, ùî â Óêðà¿í³ Impreza XV ðîç-
ïî÷àëè ïðîäàâàòè ìåíøå, í³æ ÷åðåç ì³ñÿöü
ï³ñëÿ ñòàðòó ¿¿ ïðîäàæ³â ó ßïîí³¿, öå íîâèí-
êà ò³ëüêè äëÿ íàøî¿ êðà¿íè. Â òîìó ñåíñ³,
ùî öþ ìîäåëü ó âèãëÿä³ êðîñîâåðà í³êîëè
â Óêðà¿í³ íå ïðîäàâàëè. Ó ñâ³ò³ Impreza êðî-

ñîâåð çíàþòü ³ç 1995 ðîêó. Òîáòî — âæå 15
ðîê³â. Ìîæå, òîìó â íàçâ³ Impreza òðåòüîãî
ïîêîë³ííÿ ô³ãóðóº XV — àáî "ï'ÿòíàäöÿòü"
ðèìñüêèìè öèôðàìè.

Новий Volkswagen Touareg

Volkswagen ïðåçåíòóâàâ â Óêðà¿í³ äðóãå
ïîêîë³ííÿ ïîçàøëÿõîâèêà ïðåì³óì-êëàñó
Touareg. Ïåðåìîæåöü Äàêàðà ñòàâ íèæ÷èì
³ äîâøèì, çì³íèëèñÿ ðàä³àòîðíà ðåø³òêà ³
ôàðè. Àâòîìîá³ëü òåïåð âèãëÿäàº ñïîðòèâ-
í³øèì ³ àãðåñèâí³øèì, ëèøå ïðåäñòàâíèöü-
êèé ñèëóåò çàëèøèâñÿ çíàéîìèì.

Ïîêè ùî â Óêðà¿í³ áóäóòü äîñòóïíèìè
Touareg ³ç 6-öèë³íäðîâèì 280-ñèëüíèì 3,6-
ë³òðîâèì áåíçèíîâèì FSI ³ ç 6-öèë³íäðîâèì
240-ñèëüíèì äèçåëüíèì TDI, ÿêèé äîáðå
çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå â ïîïåðåäíüîìó ïîêî-
ë³íí³ ìîäåë³. Ó íîâèíö³ îáèäâà ñèëîâèõ àã-
ðåãàòè êîìïëåêòóþòüñÿ íîâîþ àâòîìàòè÷-
íîþ 8-ñòóï³í÷àñòîþ ÊÏÏ Tiptronic ³ç ìîæ-
ëèâ³ñòþ ðó÷íîãî ïåðåìèêàííÿ ïåðåäà÷.

Ñò³éê³ñòü ³ êåðîâàí³ñòü äîâîë³ âåëèêîãî
àâòîìîá³ëÿ äàþòü çìîãó ïðîõîäèòè êðóò³ ïî-
âîðîòè íà øâèäêîñò³ ï³ä 100 êì/ãîä, à íà êî-
ðîòêèõ ïðÿìèõ ä³ëÿíêàõ ðîçãàíÿòèñÿ äî 150
êì/ãîä. ×óäîâ³ ïîêàçíèêè äëÿ ì³ñüêî¿ ¿çäè.
Çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ âàãè (íà 208 êã) äè-
íàì³êà ó íîâîãî Touareg ïîë³ïøèëàñÿ. À
ïàëüíîãî â³í ñïîæèâàº íà 20 % ìåíøå.

Touareg New íå âòðàòèâ ³ ñâî¿õ ïîçàøëÿ-
õîâèõ ïåðåâàã. Â³í áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ³
ñïåö³àëüíèõ óì³íü âîä³ÿ äîëàº ïåðåøêîäè,
ÿê³ áàãàòî õòî îá'¿õàâ áè äåñÿòîþ äîðîãîþ.
Íàïðèêëàä, ï³ä³éìàºòüñÿ íà ãîðá ³ç óõèëîì
ó 45 ãðàäóñ³â, äîëàº áð³ä çàâãëèáøêè 58 ñì,
ìàº êóò â'¿çäó/âè¿çäó — 30 ãðàäóñ³â, éîìó íå
ñòðàøíèé ïîïåðå÷íèé íàõèë ó 35 ãðàäóñ³â
³ êóò ðàìïè — äî 27 ãðàäóñ³â.

Íà çàäíüîìó äèâàí³, ÿê ³ ðàí³øå, 3 ïîâ-
íîö³ííèõ ì³ñöÿ, à ïðîñòîðó äëÿ í³ã ñò³ëüêè,
ùî çà âèñîêèì âîä³ºì ö³ëêîì ìîæå êîì-
ôîðòíî ñèä³òè òàêèé ñàìèé âèñîêèé ïàñà-
æèð. Ïðè÷îìó, çàêèíóâøè íîãó íà íîãó

Subaru Impreza XV

Jaguar XJ

Volkswagen Touareg
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хрещатик

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю “ПОЛІБІЗНЕС” договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
тимчасового збірно'розбірного торговельного 

павільйону на перетині вул. Глибочицької та 
вул. Мельникова у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 553/1609 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “ПОЛІБІЗНЕС” від 27.03.2008 № П/1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років з 22.04.2009 договір оренди зе�
мельної ділянки площею 0,0110 га (в межах червоних ліній)
від 21.04.2004 № 91�6�00248, укладений між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відповідальністю
“ПОЛІБІЗНЕС” для експлуатації та обслуговування тимчасо�
вого збірно�розбірного торговельного павільйону на пере�
тині вул. Глибочицької та вул. Мельникова у Шевченківсько�
му районі м. Києва на підставі пункту 4 рішення Київської
міської ради від 25.09.2003 № 31/905 “Про надання і вилу�
чення земельних ділянок та припинення права користуван�
ня землею”.

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна�
ченої в договорі оренди земельної ділянки від. 21.04.2004

№ 91�6�00248, підлягає приведенню у відповідність до норм
законодавства.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ПОЛІБІЗ�
НЕС” у місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до договору
оренди земельної ділянки від 21.04.2004 № 91�6�00248.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину Оленичу Сергію Васильовичу
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. 2'й Проектній,

34 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 560/1616 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 зе�
мельної ділянки громадянину Оленичу Сергію Васильовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. 2�й Проектній, 34 у Дар�
ницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Оленичу Сергію Васильовичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,08 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. 2�й Проектній, 34 у Дарницькому

Про передачу земельної ділянки громадянці 
Романюк Лілії Іванівні для ведення індивідуального 

садівництва на вул. Гамарника, 58'а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 564/1620 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Романюк Лілії Іванівні для ве�
дення індивідуального садівництва на вул. Гамарника, 58�а
в Оболонському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Романюк Лілії Іванівні, за умови
виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,12 га для ведення індивідуально�
го садівництва на вул. Гамарника, 58�а в Оболонському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянці Романюк Лілії Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського се�
редовища від 08.09.2008 № 19�11270, головного держав�
ного санітарного лікаря м. Києва від 20.08.2008 № 7068,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 06.11.2008 № 071/04�4�22/6448, Голов�
ного управління охорони культурної спадщини від 18.08.2008
№ 5570, Оболонської районної у м. Києві державної адмі�
ністрації від 14.08.2008 № Р�2520.

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

районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Оленичу Сергію Васильовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

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

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

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

3.5. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.12.2005 № 19�11055, Київської місь�

кої санепідстанції від 04.02.2006 № 674, управління охоро�
ни навколишнього природного середовища від 04.02.2006
№ 071/04�4�19/337, дочірнього підприємства “Інститут ге�
нерального плану міста Києва” від 29.09.2005 № 2188 та Го�
ловного управління земельних ресурсів від 10.04.2007 № 03�
79/375�В.

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

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 по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Приходько Євдокії Гордіївні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва 
на вул. Михайла Коцюбинського, 39'а 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 578/1634 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гро�
мадянці Приходько Євдокії Гордіївні у приватну власність
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва
на вул. Михайла Коцюбинського, 39�а у Святошинському
районі м. Києва.

2. Передати громадянці Приходько Євдокії Гордіївні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,04 га для ведення індиві�
дуального садівництва на вул. Михайла Коцюбинського, 
39�а у Святошинському районі м. Києва за рахунок міських
земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Приходько Євдокії Гордіївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

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

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 23.10.2007 № 19�11995, Київської місь�
кої санепідстанції від 06.12.2007 № 10167, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 28.11.2007
№ 071/04�4�22/6851, Головного управління земельних ре�
сурсів від 25.03.2008 № 05�2968.

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 по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 22.10.2007 № 82'6'00456, укладеного 

згідно з рішенням Київради від 12.07.2007 № 1063/1724

Рішення Київської міської ради N 585/1641 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “ІНТЕРСПОРТ” від 16.12.2008 № 00�64, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 22.10.2007 № 82�6�00456, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідаль�
ністю “ІНТЕРСПОРТ” на підставі рішення Київської міської ра�
ди від 12.07.2007 № 1063/1724 “Про передачу земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕР�
СПОРТ” для будівництва, експлуатації та обслуговування
спортивно�розважального комплексу з критим 50�метро�
вим басейном та житловими приміщеннями для спортсме�
нів та інших осіб у пров. Лабораторному, 7�а у Печерсько�
му районі м. Києва”, а саме:

— в абзаці третьому підпункту 8.4 пункту 8 слова “але не
пізніше, ніж через три роки з моменту державної реєстра�
ції Договору” виключити.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕР�
СПОРТ” у місячний термін звернутися до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) із кло�
потанням щодо організації робіт по внесенню змін до
договору оренди земельної ділянки від 22.10.2007
№ 82�6�00456.

3. 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
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Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 26.01.2007 № 79'6'00474, укладеного між Київською

міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю “Торговий дім “Фенікс”, 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автовокзалу, торговельно'розважального, 
виставково'готельно'офісного комплексу 

з паркінгами та житловими будинками 
на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 586/1642 від 28 травня 2009 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до договору оренди земель�
ної ділянки від 26.01.2007 № 79�6�00474, укладеного між Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю “Торговий дім “Фенікс”, для будівництва, експлуатації та обслуговування ав�
товокзалу, торговельно�розважального, виставково�готельно�офісного комплексу з паркінгами та житло�
вими будинками на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 26.01.2007 № 79�6�00474, укладеного між Київ�
ською міською радою та товариством з обмеженою від�
повідальністю “Торговий дім “Фенікс” для будівництва,
експлуатації та обслуговування автовокзалу, торговельно�
розважального, виставково�готельно�офісного комплек�
су з паркінгами та житловими будинками на Кільцевій до�
розі,1 у Голосіївському районі м. Києва, а саме: слова

“Торговий дім “Фенікс” замінити словом “Мегаполісжит�
лобуд”.

2. 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 приватизацію садових 
земельних ділянок садових товариств 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 602/1658 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для ведення садівництва у Оболонському районі 
м. Києва (згідно з додатком).

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

нок відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

2.2. Звернутися до Головного управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) із клопотаннями щодо організації ро�
біт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на міс�
цевість) та виготовленню документів, що посвідчують пра�

во власності на земельні ділянки.
3. Попередити власників земельних ділянок, що право

приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Царенко Зої Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 30 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 608/1664 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 об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Сосновому, 30 (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 цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Царенко Зої Олександрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 30 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Царенко Зої Олександрівні, 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 пров. Сосновому, 30 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування. 

5. Громадянці Царенко Зої Олександрівні:
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, архітектури та ди�
зайну міського середовища виконавчого органу Київради (Ки�
ївської 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 місько�
го середовища від 10.07.2008 № 19�8439, Київської міської
санепідстанції від 04.02.2009 № 595, управління охорони
навколишнього природного середовища від 22.10.2008
№ 071/04�4�22/6023, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 30.07.2008 № 5184.

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
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 внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 02.04.2009 № 272/1328 

“Про відміну рішень Київської міської ради”

Рішення Київської міської ради № 612/1668 від 28 травня 2009 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, враховуючи звернення народного депутата Укра�
їни Лисова І. В. від 15.04.2009 № 21, доручення заступника міського голови — секретаря Київради від
22.04.2009 № 16814, колективне звернення громадян України та доручення заступника голови Київської
міської державної адміністрації від 15.09.2008 № 014�КО�22301, керуючись статтею 22 Закону України
“Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського кодексу України, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до позиції 28 додатка до рішення Київ�
ської міської ради від 02.04.2009 № 272/1328 “Про відміну
рішень Київської міської ради”, виклавши її в редакції згід�
но з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти

на постійну комісію Київради з питань земельних відно�
син.

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

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 06.02.98

№ 220 “Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для обслуговування жилих будинків 

і господарських будівель” та про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 18.10.2007

№ 995/3828 “Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Дніпровському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 590/1646 від 28 травня 2009 року

Розглянувши представлені матеріали та враховуючи звернення Шевченко Катерини Іллівни, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 06.02.98 № 220 “Про пе�
редачу громадянам у приватну власність земельних ділянок
для обслуговування жилих будинків і господарських буді�
вель”, а саме:

— на третій сторінці у сьомій позиції зверху у четвертій
графі цифри “0,06” замінити цифрами та словами: 

“3/4 від 0,06
1/4 від 0,06”;
— у шостій графі слова “передається у спільну приват�

ну власність” замінити словами “передається у спільну част�
кову власність”.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
18.10.2007 № 995/3828 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дніпровському райо�
ні м. Києва”, а саме: у підпункті 4.1 пункту 4 слова та циф�
ри від 24.04.2003 № 400�1/560” замінити словами та циф�
рами “від 27.11.2003 № 221/1095”.

3. 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 Міляєву 
Владиславу Дмитровичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Сосновому, 32 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 606/1662 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 пров. Сосновому, 32 (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 громадянину Міляєву Владиславу Дмитро�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 32
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Міляєву Владиславу Дмитро�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Сосновому, 32 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Міляєву Владиславу Дмитровичу:
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�8437, Київської міської
санепідстанції від 28.01.2009 № 474, управління охорони
навколишнього природного середовища від 22.10.2008
№ 071/04�4�22/6024, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 30.07.2008 № 5190.

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
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Для любителів водно о
світ в столичном Б дин-

природи ор анізовано
вистав а варі мних риб
і рослин. Наразі на ви-
ставці представлено по-
над 70 видів а варі мних
риб і 120 видів рослин
найдивовижніших форм,
розмірів і забарвлення.
Відвід вачі мож ть на
власні очі побачити з -
бастих бара д, різно-
барвних дис сів, а ще
спостері ати ці аве видо-
вище: одівлю ровожер-
ливих піраній.

Îäèí ³ç äèâîâèæíèõ êóòî÷ê³â,
ÿêèé ôàõ³âö³ ðàäÿòü â³äâ³äàòè êè-
ÿíàì ³ ãîñòÿì ñòîëèö³, öå ì³ñüêèé
Áóäèíîê ïðèðîäè. Çàêëàä, ðîçòà-
øîâàíèé íà âóëèö³ Ðîãí³äèíñüê³é,
3 ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïàëàö
ñïîðòó”, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â

º âèçíàíèì åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöü-
êèì öåíòðîì. Òóò ïîñò³éíî ïðî-
âîäÿòü íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ ñåì³íà-
ðè, êðóãë³ ñòîëè, òåìàòè÷í³ çóñòð³-
÷³. Îêð³ì öüîãî, ùå é âëàøòîâó-
þòü ö³êàâ³ âèñòàâêè. Ïðî öå â÷î-
ðà “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³ëà ïðîâ³ä-
íèé ôàõ³âåöü êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà êè¿âñüêîãî Áóäèíêó
ïðèðîäè Ñâ³òëàíà Ïåòðîâà. Çà ¿¿
ñëîâàìè, íèí³ â ñò³íàõ çàêëàäó ä³º
óí³êàëüíà âèñòàâêà àêâàð³óìíèõ
ðèá ³ ðîñëèí. “Òóò ìîæíà ïîáà-
÷èòè íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ ïð³ñ-
íîâîäíèé àêâàð³óì, ÿêèé ì³ñòèòü
6 òîíí âîäè,— ñêàçàëà âîíà.— Â
íüîìó æèâóòü ìàéæå 50 âèä³â àê-
âàð³óìíèõ ðèá ³ ïîíàä 100 âèä³â
âîäíèõ ðîñëèí. Óñüîãî íà âèñòàâ-
ö³ ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 70 âèä³â
àêâàð³óìíèõ ðèá ³ 120 âèä³â ðîñ-
ëèí íàéäèâîâèæí³øèõ ôîðì, ðîç-
ì³ð³â ³ çàáàðâëåííÿ”. Ïàí³ Ïåòðî-
âà äîäàëà, ùî â ñóñ³äíüîìó àêâà-
ð³óì³ ðîçì³ñòèëèñÿ çóáàñò³ áàðà-
êóäè. Áóäü-ÿêó ðèáêó, ùî ìåíøà
â³ä íèõ çà ðîçì³ðàìè, ö³ õèæàêè
ñïðèéìàþòü ò³ëüêè ÿê êîðì. Âåð-
øèíîþ ìèñòåöòâà àêâàð³óì³ñòèêè
º ÿñêðàâ³ ð³çíîáàðâí³ äèñêóñè. Ö³
áëèçüê³ ðîäè÷³ ñêàëÿð³é îñîáëèâî

âèìîãëèâ³ äî äîãëÿäó. Íàâ³òü íå-
çíà÷íå çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè âî-
äè º äëÿ íèõ ñìåðòåëüíèì.

“Íà äèâîâèæíèõ ñêëÿíèõ ñî-
ìàõ ìîæíà âèâ÷àòè âíóòð³øíþ
áóäîâó ðèá, — çàçíà÷èëà Ñâ³òëà-
íà Ïåòðîâà. — ×åðåç çîâñ³ì ïðî-
çîðå ò³ëüöå ÷óäîâî âèäíî ñêåëåò,
êðîâîíîñíó ñèñòåìó ³ íàâ³òü ìà-
ëåíüêå ïóëüñóþ÷å ñåðöå. Äî ñëî-
âà, òàê³ ðèáêè â Êèºâ³ º ëèøå
òóò”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, çàìîâèâøè
êîëåêòèâíó åêñêóðñ³þ, â³äâ³-
äóâà÷³ çìîæóòü ñïîñòåð³ãàòè ö³-
êàâå âèäîâèùå: ãîä³âëþ êðîâî-
æåðëèâèõ ï³ðàí³é, ùå é â³äçíÿ-
òè ïîáà÷åíå íà ôîòî ÷è â³äåî.

Ñâ³òëàíà Ïåòðîâà çàçíà÷èëà,
ùî â³äíåäàâíà â ðîáîò³ ì³ñüêîãî
Áóäèíêó ïðèðîäè â³äáóëèñÿ çì³-
íè. Ðàí³øå çàêëàä ïðàöþâàâ ïðî-
òÿãîì òèæíÿ, îêð³ì íåä³ë³ òà ïî-
íåä³ëêà. Ó ëèïí³ æ åêñïîçèö³¿
â³äêðèò³ ùîäíÿ ç 12.00 äî 18.30.
Âèõ³äíèé ïåðåíåñåíî íà ïîíåä³-
ëîê ³ â³âòîðîê. Ö³íà âõ³äíîãî
êâèòêà íà âñ³ âèñòàâêè — 10 ãðí
(äëÿ øêîëÿð³â, ñòóäåíò³â, ïåíñ³î-
íåð³â — 5 ãðí). Âàðò³ñòü åêñêóð-
ñ³¿ — 25 ãðí. Òåëåôîí äëÿ äîâ³-
äîê: 234-45-47

Áàðàêóäè ïî ñóñ³äñòâó
ç äèñêóñàìè
Ó ì³ñüêîìó Áóäèíêó ïðèðîäè â³äêðèòî 
óí³êàëüíó âèñòàâêó àêâàð³óìíèõ ðèá

На виставці представлено понад 70 видів а варі мних риб і 120 видів рослин

Кольороподіл А2

(формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети

«Хрещати ».

Тел.: 235-82-72,

234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види

додр арсь их

робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   Заява про наміри та е оло ічні наслід и б дівництва
еле тропідстанції “Олімпійсь а” з про ладанням

абельної лінії 110 В від еле тропідстанції “Мос овсь а”
до еле тропідстанції “Олімпійсь а” в м. Києві

1. Замовни : Головне правління апітально о б дівництва міста Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації). Поштова та
еле тронна адреса: 04073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113, телефон, 200-38-74,
E-mail: logukb@i.ua.

2. Місце розташ вання майданчи а(траса): Майданчи на території НСК
“Олімпійсь ий”. Траса КЛ 110 В та ВОЛЗ проходить по в лицям Голосіївсь о о та
Печерсь о о районів м. Києва. ПС “Олімпійсь а” та абельно-тр бна аналізація
знаходяться Печерсь ом районі м. Києва.

3. Хара теристи и об’є та: Передавання еле троенер ії. Не належить ло об’є тів,
що становлять підвищен е оло ічн небезпе .

4. Соціально-е ономічна необхідність прое тної діяльності: Підвищення надійності
еле тропостачання споживачів Печерсь о о район міста Києва.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві та е спл атації:

Земельних — ділян а на території НСК “Олімпійсь ий”.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві та е спл атації): забезпеч є
Генпідрядни та Замовни .

7. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: немає.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами:
не потрібно.

9. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві та е спл атації) на
нав олишнє середовище: немає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження, безпечно о заховання: немає.

11. Обся ви онання ОВСН: в повном обсязі, передбаченом в ДБН А.2.2.-1-2003.

12. Участь ромадсь ості: вимо и не вис вались.

Генпрое т вальни ТОВ “Київсь а енер етична б дівельна омпанія”
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 оворення прое т

містоб дівної до ментації б дівництва житлово-офісно о центр з
об’є тами соціально- льт рно о призначення, подальшої йо о
е спл атації і обсл ов вання на в л. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2
(Літ. “А”) в Печерсь ом районі м. Києва.

Замовни б дівництва: ТОВ “КАН. Девелопмент”.

Ознайомитися із зазначеним прое том б дівництва та отримати детальн
інформацію щодо ньо о ви зможете на веб-сайті: www.dimitrova.kiev.ua.

Пропозиції (за важення) щодо прое т можна залишати на веб-сайті
www.dimitrova.kiev.ua або надсилати поштою за адресою: 04073, м. Київ,
пров. К ренівсь ий, 19/5.

Стро подання пропозицій (за важень) щодо прое т —до 29 липня 2010 ро .

Громадсь і об оворення вищев азано о прое т б дівництва відб д ться
30 липня 2010 ро о 18.00 приміщенні Гімназії № 32 (м. Київ,
в л. І. Федорова, 2).

З пова ою, Ор анізатори

Інформація
Фонд приватизації ом нально о майна Голосіївсь о о р-н м. Києва о олош є

он рс з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені для проведення
незалежної оцін и об’є тів в Голосіївсь ом районі м. Києва.

Перелі об’є тів, що пропон ються до незалежної оцін и:

Претенденти подають одн заяв на часть он рсі за встановленою формою та всі
необхідні підтвердні до менти з ідно “Положення про он рсний відбір с б’є тів оціночної
діяльності” із змінами та доповненнями, затверджено о на азом ФДМУ №2100 від 25.11.03
та зареєстровано о Міністерством юстиції У раїни за №1194/8515 від 19.12.03.

Кон рсна пропозиція претендента подається в одном запечатаном онверті.
При повторній часті он рсі протя ом поточно о ро , разі відс тності змін, замість

становчих до ментів надається лист-підтвердження про відс тність змін.
Кон рс відб деться через 14 днів після оп блі вання інформації за адресою: пр-т 40-річчя

Жовтня,42, імната 58.
Прийом до ментів на часть он рсі відб деться за адресою: пр-т 40-річчя Жовтня,42,

імната 58 не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення он рс , тел. 259-73-93.
Інформація Фонд приватизації ом нально о майна

Голосіївсь о о р-н м. Києва
Приватизовані шляхом ви п .
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Пань івсь а, №12 (літ. А). Приватизовано

юридичною особою за цін 219 600,00 ривень в т.ч. ПДВ 36 600,00 ривень.
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 46-В (літ. А). Приватизовано

юридичною особою за цін 1 072 780,00 ривень в т.ч. ПДВ 178 788,00 ривень.

№
п/п

Назва об’є та Місце розташ вання
об’є та

Площа та хара теристи а
об’є та (приміщення,

б дин ) в. м

1. Нежилі приміщення пров. Голосіївсь ий 34,40 (І поверх)

2. Нежилі приміщення просп. 40-річчя Жовтня 58,50 (цо оль)

3. Нежилі приміщення просп. А . Гл ш ова 75,20 (2 поверх)

4. Нежилі приміщення в л. А . Заболотно о 85,60 (2 поверх)

5. Нежилі приміщення в л. Грінчен а 123,80 (підвал)

6. Нежилі приміщення в л. Тарасівсь а 12,50 (І поверх)

7. Нежилі приміщення в л. Набережно-Корч ватсь а 140,00 (І поверх)

8. Нежилі приміщення пров. Коломійсь ий 68,60 (підвал)

9. Нежилі приміщення в л. Горь о о 37,40 (підвал)

10. Нежилі приміщення в л. Горь о о 150,20 (цо оль)
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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:  ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà Ïðàâäà”

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1124
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Ñïðàãëå ì³ñòî
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД Ãîðîñêîï êèÿíèíà

íà 20 ëèïíÿ
У ОВНІВ день а тивних дій. Не хапайтеся за ермо правлін-
ня, а оріться, с млінно ви он йте взяті на себе обов'яз и. Вда-
ле поєднання фахової майстерності, ділово о досвід та інт -

їції принесе вам хороший рез льтат.

ТЕЛЬЦІ, спіх партнерсь их стос н ів залежатиме від вас са-
мих. Не асіть пол м'я інтимних бажань, а дайте йом роз о-
рітися і зміцнити розхитаний шлюб. Ваші обранці д же емо-

ційні, прони ливі, сильні, тож танцюйте під їхню д д , а паралельно
пле айте і свої інтереси.

БЛИЗНЯТА, бажання допома ати людям стане ор анічною
потребою. Одна не варто в онитві за лаврами пошани на-
в'яз вати свою допомо . Доля пошле саме тих осіб, я і по-

треб ють термінової підтрим и. Вина орода не прим сить на себе че-
ати — аманець потовстішає.

У РАКІВ трі мф охання. День промайне на тлі се с альної
е спресії. На ход створюватимете романтичні сценарії і спіш-
но втілюватимете їх життя, вист паючи і режисером, і а то-

ром. Тож сміливо влаштов йте приватне життя!

ЛЕВАМИ ер ватиме либо ий сімейний інстин т. Особистий
затишо стане нероздільним із омфортом рідних. Відб деться
спільна д шевна взаємовир ч а, і в сім'ї запан є райсь а ідилія.

ДІВИ, підібрати " люч" до людей дасться без особливих з -
силь. Одна рідні вас мало ці авитим ть, навпа и, ви з радіс-
тю йтимете на онта т із незнайомцями. На щастя, нині до

вашо о поля зор потраплять серйозні впливові особи, з я ими можна
зав’язати міцн др жб .

ТЕРЕЗИ несподівано з'яс ють, що роші дають їм ма ічн сил ,
завдя и я ій вонимож ть онтролювати сит ації, впливати на до-
лі людей та робити їх щасливими. З радістю витрачайте зароб-

лене — не збіднієте. Навпа и, той, хто щедро віддає, — зба ач ється.

СКОРПІОНИ випромінюватим ть ч йність і т рбот , отов-
ність за першим по ли ом допомо ти, зробити добро людям.
Ця висо а місія і підносить вас на вершин д ховності, заря-

джає олосальними силами, робить певненими в собі. Байд жості та
мер антильності с ажіть зась!

СТРІЛЬЦІ, самітнення — най ращий спосіб позб тися ілю-
зій, триво , підозр, самообманів. Інт їтивний радар висвітить
весь на ромаджений не атив. Тож зможете очистити д ш

від психоло ічних "то синів", я і заважають еволюційном пост п .

КОЗОРОГАМ визначено взяти реванш на неле ій др жній
стезі, стати лідером оле тиві, бо мають іпнотичний вплив
на людей. Силою поч ттів та емоцій, се с альних бажань вам

визначено долею онтролювати сит ації і поверн ти їх потрібном для
себе напрям .

ВОДОЛІЇ, я що ваш фах пов'язаний із по ровительством,
сервісом, задоволенням власних потреб, спіх на роботі а-
рантований. А оли хочете знайти нове робоче місце, для по-

ш ів нині най ращі часи.

РИБИ, в ролі вихователя, наставни а, порадни а б дете не-
перевершеними. Інт їтивно прони аючи в д шевний стан лю-
дей, здатні об'є тивно їх оцінити, дати м др порад й наста-

вити на шлях істини
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. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+32°Ñ,
âíî÷³ +20...+26°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +32°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +26...+30°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+34°Ñ, âíî÷³
+22...+26°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +22...+29°Ñ, âíî÷³
+19...+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+33°Ñ, âíî÷³ +22...+24°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî ñüîãîäí³ òóìàí ç ï³âäíÿ — äî ïî-

ãîæî¿ äíèíè, ç ï³âíî÷³ — äî äîùó. Òðèâàëà íåãîäà, à ãîðîáö³ ïî-
æâàâèëèñÿ ³ çàöâ³ð³íüêàëè — íåçàáàðîì âñòàíîâèòüñÿ ÿñíà ïîãîäà.
Êâ³òè ïàõíóòü ñèëüí³øå — äîù áëèçüêèé.

²ìåíèííèêè: 
Àêàê³é, Ãåðìàí, ªâäîê³ÿ, ªôðîñèí³ÿ, Ïàâëî, Ïåðåãð³í, Ïîìïåé,

Õîìà

1 8 9 4

9 3 6 1

4 6 3 9

4

9

9 8 6

7 3 8 1

6 7 2

2 9 4

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

2 1 4 5 7 8 9 6 3

5 8 6 9 1 3 2 7 4

9 3 7 2 6 4 5 1 8

8 2 3 6 4 5 1 9 7

6 4 5 1 9 7 8 3 2

1 7 9 8 3 2 6 4 5

4 9 8 7 2 6 3 5 1

3 5 1 4 8 9 7 2 6

7 6 2 3 5 1 4 8 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 16 ëèïíÿ

Свіжа водич а допоможе пережити спе

Олена ШОПТЕНКО, танцівниця:
— Я

с п о р т с -
мен а я
людина до-
волі витри-
вала, том
перенош
цю спе
неваж о. Я
навіть тре-
н юся в та-
і спе отні
дні. Зви-
чайно, це с ладніше, ніж за нор-
мальної температ ри, проте це по-
треба. Особливо спе ою не перей-
маюся, не настіль и для мене вона
є нестерпною. Т т людині важливо
мати сил волі, дисциплін , витри-
валість. Я що не можеш змінити
я ісь не д же приємні реалії, то вар-
то змінити ставлення до них. Хоча,
звичайно, я нама аюся не виходити
і не переб вати дов о на в лиці до

четвертої одини дня. А та ож нама-
аюся здебільшо о переб вати в
приміщеннях із ондиціонером. Удо-
ма і в машині в мене є ондиціонер.

Ми ола МОЗГОВИЙ, народний
артист У раїни:
— Вза -

алі не ви-
лаж з во-
ди. Ба ато
плаваю з
с а м о о
ран — це
перший та-
ий метод
порят н .
А др ий —
це березо-
вий вас,
я ий д же допома ає від спе и, і ре-
оменд ють вживати йо о всім лю-
дям, ос іль и він д же орисний. До
то о ж він доволі просто робиться:
березовий сі , 10 родзино , 1 сто-

лова лож а мед і жмень а с ш и.
Усе це має настоятися десь під-
валі чи по ребі.

Олена СТЕПАНЕНКО-ПРИ-
ЛУЦЬКА, поетеса:
— П о -

стійно об-
ливаємося
холодною
в о д о ю .
Вночі за-
ортаємо-
ся воло і
простира-
дла. Про-
холодний
д ш прий-
маю ледве
не ожні 10 хвилин. Дітися нема -
ди, ондиціонер в вартирі по и що
немає. Тож ви ористов ємо певні
єдино можливі спроби порят н .

Під от вала
Аліса КОВАЛЕНКО, “Хрещати ”

ДД УУ ММ КК ИИ   КК ИИ ЯЯ НН
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