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МЕДИКИ Й ВЛАДА ПРАЦЮЮТЬ
ПЛІЧ-О-ПЛІЧ
Лі арі в азали чиновни ам на проблеми
та озв чили шляхи їх розв’язання
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СТОЛИЧНИХ ПРОДАВЦІВ ПРИВІТАЛИ
ЗІ СВЯТОМ
На ожно о иянина припадає вдвічі більше площі
ма азин , ніж за алом в У раїні

Ñåçîí îçäîðîâëåííÿ
Ì³ñüêà âëàäà îðãàí³çóâàëà ñòîëè÷íèì ä³òÿì íåçàáóòí³é â³äïî÷èíîê íà ìîð³ òà â ãîðàõ

Ë³òî — ïîðà â³äïî÷èíêó òà ãàð-
íîãî íàñòðîþ. Îäíàê äëÿ á³ëüøî-
ñò³ áàòüê³â — öå ñïðàâæíÿ ïðîá-
ëåìà. Àáè ö³ëèìè äíÿìè ä³òè íå
òèíÿëèñÿ âóëèöÿìè áåç íàãëÿäó,
ìàëå÷ó â³ääàþòü ï³ä îï³êó áàáóñÿì
³ ä³äóñÿì. Àëå æ íå â óñ³õ º òàêà
ìîæëèâ³ñòü. Òîìó ïèòàííþ ë³òíüî-
ãî â³äïî÷èíêó ìàëèõ êèÿí ì³ñüêà
âëàäà ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó.
“Ë³òíº îçäîðîâëåííÿ — îäíå ç
ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü óïðàâë³ííÿ.
Òîìó, ïîïðè êðèçîâ³ ÿâèùà, ìè
íàìàãàºìîñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå ä³òåé
â³äïðàâèòè íà â³äïî÷èíîê äî ìî-
ðÿ, â ãîðè ÷è ïðîñòî ïîë³ïøèòè

ñâîº çäîðîâ’ÿ â ñàíàòîð³ÿõ”, — çà-
çíà÷èâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ
Îñòàï Ñìóê.

Ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ ä³òåé ³ ñòóäåí-
ò³â óæå îçäîðîâèëè çàâäÿêè ìîëî-
ä³æíîìó óïðàâë³ííþ. Çîêðåìà çà
êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó â Êðèìó,
Îäåñüê³é ³ Çàïîð³çüê³é îáëàñòÿõ
â³äïî÷èëè ìàéæå ï’ÿòñîò ä³òåé
øê³ëüíîãî â³êó. Ç âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â äî ïàíñ³îíàòó “Ðóòà”,
ùî â Îäåñüê³é îáëàñò³, ç’¿çäèëè
ìàéæå òðèñòà ñòóäåíò³â. Îêð³ì
öüîãî, â êðàùèõ äèòÿ÷èõ òàáîðàõ
“Àðòåê” ³ “Ìîëîäà ãâàðä³ÿ” çà

êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó îçäî-
ðîâèëîñÿ â³äïîâ³äíî 853 òà 245 ä³-
òåé. Ïóò³âêè íàäàëî Ì³í³ñòåðñòâî
Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó. Çàãàëîì æå íà öüîãîð³÷íå
îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ì³ñüêèì áþ-
äæåòîì äëÿ óïðàâë³ííÿ ïåðåäáà÷å-
íî ïîíàä 2,5 ìëí ãðí.

Òà íà öüîìó îçäîðîâ÷à êàìïàí³ÿ
íå çàê³í÷óºòüñÿ. Â³äïî÷èíîê ä³òåé
ó ñàíàòîð³ÿõ ³ òàáîðàõ òðèâàòèìå ³
âîñåíè. Ùå ïëàíóºòüñÿ ê³ëüêà çà-
¿çä³â äî äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ öåí-
òð³â “Àðòåê” ³ “Ìîëîäà ãâàðä³ÿ” é
³íøèõ. Íàðàç³ æ ãîòóþòüñÿ äî ïî-
¿çäêè â Ñêàäîâñüê ä³òè ï³ëüãîâèõ

êàòåãîð³é â³êîì 4—6 ðîê³â ðàçîì ³ç
îäíèì ³ç áàòüê³â. “Â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ îçäîðîâëåííÿ
òà â³äïî÷èíêó ä³òåé Êèºâà, ïóò³âêè
äëÿ îçäîðîâëåííÿ íàäàþòü íàñàì-
ïåðåä ä³òÿì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñî-
áëèâî¿ óâàãè òà ï³äòðèìêè”, — íà-
ãîëîñèâ ïàí Ñìóê. Çîêðåìà ïåð-
øèìè íà â³äïî÷èíîê ¿äóòü ³íâàë³-
äè, ñèðîòè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ, à òàêîæ îáäà-
ðîâàí³ ä³òè. Íà ïåðøî÷åðãîâîìó
ë³òíüîìó â³äïî÷èíêó ñîö³àëüíî íå-
çàõèùåíî¿ ìàëå÷³ íàãîëîñèëà ³ ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ Àëëà Øëà-
ïàê. “Öüîãî ðîêó ô³íàíñóâàííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà” çìåíøåíî. Òà ç ìîº¿ ³í³-
ö³àòèâè áóëî çáåðåæåíî ñòàòò³ âè-
äàòê³â íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-ñèð³ò.
Íà öå äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷åíî
á³ëüø í³æ òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü”,
— ñêàçàëà ïàí³ Øëàïàê.

Ñâîºþ ÷åðãîþ â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ

îçäîðîâ÷à êàìïàí³ÿ òàêîæ ó ñàìîìó
ðîçïàë³. Òàì çàïåâíÿþòü, ùî íèí³ø-
íüîãî ðîêó ïëàíóþòü â³äïðàâèòè íà
ë³òí³é â³äïî÷èíîê ïîíàä 1100 êè¿â-
ñüêèõ øêîëÿð³â ð³çíèõ êàòåãîð³é.

Äî ñëîâà, ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ ì³ñü-
êà âëàäà îðãàí³çóâàëà ö³êàâèé â³ä-
ïî÷èíîê ä³òåé ó ïðèøê³ëüíèõ òà-
áîðàõ. Òàêèõ ó ñòîëèö³ ïðàöþâàëî
137. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ øêîëÿð³ â³ä-
â³äóâàëè òåàòðè, ìóçå¿, âèñòàâêè,
çàéìàëèñÿ ñïîðòîì, òàíöÿìè òà
â³äøë³ôîâóâàëè ñâî¿ çíàííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ.

Ïðî îçäîðîâëåííÿ ìîëîäîãî ïî-
êîë³ííÿ äáàþòü ³ ïðîôñï³ëêè. ßê
ïîâ³äîìèëà â÷îðà “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà îá’ºäíàíî¿ ïðîôñï³ëêè ïðà-
ö³âíèê³â ÊÌÄÀ ³ Êè¿âðàäè Â³ðà
Áåëºé, íàðàç³ âæå â³äïî÷èëè é íà-
áðàëèñÿ ñèë ïåðåä ïî÷àòêîì íî-
âîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó 266 ä³òåé.
“Âîíè â³äïî÷èâàëè â Ñóäàêó, Ëà-
çóðíîìó òà ²ðïåí³, — çàçíà÷èëà âî-
íà. — Äî ê³íöÿ ë³òà â³äïðàâèìî íà
îçäîðîâëåííÿ ùå ïðèáëèçíî ï’ÿò-
äåñÿò ä³òåé”
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Кампанія з літньо о оздоровлення дітей — самом розпалі. Попри риз , місь ій
владі вдається забезпечити дітлахів ідним літнім відпочин ом. Головне правління
сім'ї та молоді вже оздоровило майже дві тисячі дітей і ст дентів Києва. Здебіль-
шо о малеча відпочиває на морі. Рідше — в орах і санаторіях інших ре іонів. Пер-
шими їд ть оздоровлюватися діти-інваліди, сироти та діти з малозабезпечених
родин.
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Ñòîëè÷í³ ðèíêè 
ïåðåâ³ðÿòü

Ñòîëè÷íà âëàäà ïåðåâ³ðèòü ä³ÿëüí³ñòü êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ “Áåñàðàáñüêèé ðè-
íîê”, “Âîëîäèìèðñüêèé ðèíîê” ³ “Æèòí³é
ðèíîê”. Ïðî öå éäåòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³
ÊÌÄÀ. Ïåðåâ³ðêà â³äáóäåòüñÿ â ðàìêàõ âè-
â÷åííÿ íàëåæíîãî âèêîðèñòàííÿ ï³äïðèºì-
ñòâàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ³íñïåêö³¿ öèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ âëàäà ì³ñòà ñòâîðèëà êîì³ñ³þ íà ÷î-
ë³ ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ ³ ïî-
áóòó. Êîì³ñ³¿ äîðó÷åíî äî 1 ñåðïíÿ íàäàòè
çâ³ò ïðî ïåðåâ³ðêè. Â³äïîâ³äàëüíèì çà âè-
êîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíà÷åíèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü

“Êè¿âåíåðãî” 
íå â³äêëþ÷àòèìå 
åëåêòðèêó ï³ä ÷àñ ñïåêè

ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” íå ìàº íàì³ðó â³äêëþ÷à-
òè åëåêòðîåíåðã³þ ñïîæèâà÷àì ÷åðåç ñïåêó.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ êîìïàí³¿ íàãîëîøóþòü, ùî
ðåæèìí³ çàõîäè, ÿêèõ âæèâàþòü äëÿ çáåðå-
æåííÿ áàëàíñó åíåðãîñèñòåìè, ìàþòü íà ìå-
ò³ çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüí³ñòü åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà. “¯õíÿ ñóòü ïî-
ëÿãàº ó âíóòð³øí³õ òåõí³÷íèõ îñîáëèâîñòÿõ
ðîáîòè åíåðãîêîìïàí³¿ é ïîâîäæåíí³ ç îá-
ëàäíàííÿì ³ ìåðåæàìè â ñêëàäíèõ óìîâàõ
ñïåêè. Ö³ çàõîäè íå ìàþòü í³ÿêîãî â³äíî-
øåííÿ äî ïîçáàâëåííÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè-
êè”,— éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³. Òàêîæ “Êè-
¿âåíåðãî” íàãîëîøóº, ùî í³êîëè íå ïîâ³-
äîìëÿëà ïðî íàì³ð â³äêëþ÷àòè ñïîæèâà÷àì
åëåêòðèêó. “Ó ïðåñ-ðåë³ç³ ïðî ñòàí ³ç åëåê-
òðîçàáåçïå÷åííÿì ï³ä ÷àñ ë³òíüî¿ ñïåêè
éøëîñÿ ïðî íåïåðåäáà÷óâàí³ àâàð³éí³ â³ä-
êëþ÷åííÿ, ìîæëèâ³ çà òàêî¿ ñèòóàö³¿. Ïðî
ïðèìóñîâå â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðèêè êîìïà-
í³ÿ íå ïîâ³äîìëÿëà ³ íå ìàº íàì³ðó âæèâà-
òè òàêèõ çàõîä³â”,— çàçíà÷åíî â ïîâ³äîì-
ëåíí³. “Êè¿âåíåðãî” íàãàäóº, ùî ÷åðåç ñò³é-
êó âèñîêó òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ ìåøêàíö³
ñòîëèö³ êîðèñòóþòüñÿ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ùî çíà÷íî çá³ëüøóº íà-
âàíòàæåííÿ íà åëåêòðîìåðåæ³. Íàéá³ëüø³
ïðîáëåìè ³ç ñòàá³ëüí³ñòþ åëåêòðîïîñòà÷àí-
íÿ íàðàç³ âèíèêàþòü ó öåíòðàëüíèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà

Âîëîäèìèðñüêó ã³ðêó 
ðåêîíñòðóþþòü

Âîñåíè ðîçïî÷íåòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ Âî-
ëîäèìèðñüêî¿ ã³ðêè. Ïëàíóþòü â³äòâîðèòè
â öüîìó ì³ñö³ ïàíîðàìó “Ãîëãîôè”, âñòà-
íîâèòè íîâ³ é îáíîâèòè ³ñíóþ÷³ àëüòàíêè
³ ñïîðóäèòè íîâèé ôîíòàí. Ïðîåêò óæå
ïðîéøîâ óñ³ åêñïåðòèçè. Ó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàíí³ “Êè¿âçåëåíáóä”, ÿêèé º çàìîâ-
íèêîì áóä³âíèöòâà, “Õðåùàòèêó” ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ðîáîòè ìàþòü çàâåðøèòè äî 2012
ðîêó. Çà ñëîâàìè àðõ³òåêòîðà Þð³ÿ Ëî-
ñèöüêîãî, ðîçðîáíèêè ïðîåêòó ïëàíóþòü
ìàêñèìàëüíî íàáëèçèòè âèä ã³ðêè äî òî-
ãî, ÿêèé âîíà ìàëà â ïîçàìèíóëîìó ñòî-
ë³òò³. Çîêðåìà õî÷óòü â³äáóäóâàòè âîäîíà-
ï³ðíó áàøòó, äå ìîæíà áóäå ðîçì³ñòèòè êà-
ôå àáî ðåñòîðàí, à íàãîð³ çðîáèòè îãëÿäî-
âèé ìàéäàí÷èê. Ö³êàâèíêîþ Âîëîäèìèð-
ñüêî¿ ã³ðêè ñòàíå â³äòâîðåíà ïàíîðàìà
“Ãîëãîôè” íà ìàéäàí÷èêó, ùî âèõîäèòü
äî Óêðà¿íñüêîãî äîìó. Á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà
Ñâÿòîìó Âîëîäèìèðó çàì³ñòü àñôàëüòó âè-
ìîñòÿòü ïëèòêó â ñ³ðèõ, æîâòèõ ³ ÷åðâîíèõ
òîíàõ ³ âñòàíîâëÿòü ôîíòàí. Ó ïàðêó çàì³-
íÿòü ëàâî÷êè, óðíè. Îêð³ì öüîãî, âñòàíîâ-
ëÿòü ë³õòàð³, ñòèë³çîâàí³ ï³ä ñòàðîâèíó òà
ïðîòÿãíóòü äâà ì³ñòêè. Îäèí — íàä Âîëî-
äèìèðñüêèì ñïóñêîì, äðóãèé — íàä ðåé-
êàìè ôóí³êóëåðà

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ó ÷åòâåð 
â³äáóäåòüñÿ ñåñ³ÿ 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéðàäè
Пленарне засідання ХХIХ сесії Оболонсь ої

районної місті Києві ради відб деться 29 лип-
ня 2010 ро о 10.00 за адресою: в лиця Ти-
мошен а,16, вели а а това зала

Ìåäèêè é âëàäà 
ïðàöþþòü ïë³÷-î-ïë³÷
Ë³êàð³ âêàçàëè ÷èíîâíèêàì íà ïðîáëåìè òà îçâó÷èëè 
øëÿõè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії відб лася спільна
нарада першо о заст пни а о-
лови КМДА Оле сандра Попова,
представни ів Головно о прав-
ління охорони здоров'я та ме-
дично о забезпечення з провід-
ними лі арями. Сторони об ово-
рили проблем запровадження
страхової медицини, бра ад-
рів і мізерно о фінанс вання.

Â³äâ³äàâøè ê³ëüêà ìåäçàêëàä³â ì³ñòà é
îçíàéîìèâøèñü ³ç ïðîáëåìàìè íà ì³ñ-
öÿõ, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ç³áðàâ ðàçîì ïðîâ³ä-
íèõ ôàõ³âö³â ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. Â÷îðà â ìå-
ð³¿ ë³êàð³ òà íàóêîâö³ â³äâåðòî çàÿâèëè
ïðî ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè òà îçâó÷èëè âëàñ-
íå áà÷åííÿ ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ.

“Ïîáà÷åíå ìíîþ çà ê³ëüêà äí³â âèêëè-
êàëî â ìåíå ñåðéîçíå ðîç÷àðóâàííÿ”,—
êîíñòàòóâàâ ïàí Ïîïîâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, íèí³ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìà-
þòü ñåðéîçíå íåäîô³íàíñóâàííÿ, â³ä÷óò-
íèìè º òàêîæ íåñòà÷à êàäð³â ³ çíîøåíå
îáëàäíàííÿ. ×èíîâíèê íàãîëîñèâ, ùî
ðîçðîáêà ïëàíó ðîçâèòêó º ñïðàâîþ íà-
ãàëüíîþ. Â³í ìàº áóòè ñòðàòåã³÷íèì ³ ðîç-
ðàõîâàíèì íà ðîê³â ï’ÿòíàäöÿòü. Âîäíî-
÷àñ íà ïåðøó òðèð³÷êó ì³ñòî ïîâèííî ìà-
òè êîíêðåòí³ øëÿõè ðåôîðìóâàííÿ ñòî-
ëè÷íî¿ ìåäèöèíè.

Çà íèõ ³ âçÿëèñÿ â÷îðà â ìåð³¿ — âëà-
äà òà ôàõ³âö³ ïë³÷-î-ïë³÷. Çîêðåìà âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Âîëîäèìèð Çà-

ãîðîäí³é çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè åêñ-
ïåðòíó ðàäó ç ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ. Ñâîºþ ÷åðãîþ, ãîëîâíèé
ïåä³àòð Êèºâà Â³òàë³é Ìàéäàííèé êëà-
ñèô³êóâàâ ïðîáëåìè ãàëóç³ òàê: îðãàí³-
çàö³éí³, êàäðîâ³ òà “ñóòî ìåäè÷í³”. Ïè-
òàííÿ äîö³ëüíîñò³ çàïðîâàäæåííÿ ñòðà-
õîâî¿ ìåäèöèíè âèêëèêàëî äèñêóñ³þ ñå-
ðåä ïðèñóòí³õ. Ñîë³äàðíèìè ÷ëåíè íà-
ðàäè áóëè â òîìó, ùî âîíà ïîòð³áíà, àëå
íàñê³ëüêè âäàëèì áóäå åêñïåðèìåíò ³ç ¿¿
ââåäåííÿì ó ñòîëèö³, ÷è ãîòîâå ì³ñòî äî
öüîãî? Âîäíî÷àñ ìàéæå êîæåí ôàõ³âåöü
âóçüêîãî ïðîô³ëþ ì³ã êîíñòàòóâàòè äå-
ô³öèò ìåäïåðñîíàëó. Âñ³ ç³éøëèñÿ íà
òîìó, ùî ç âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëà-

äàìè âàðòî ï³äïèñàòè äîãîâ³ð ïðî ö³-
ëüîâó ï³äãîòîâêó êàäð³â. “Á³ëüøå òðåòè-
íè ïåä³àòð³â ó ì³ñò³ — 70-ð³÷í³ òà ñòàð-
ø³ çà â³êîì. Òðåáà ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
îïëà÷óâàòè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, óêëàâ-
øè ç íèìè äîãîâ³ð ïðî òå, ùî ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ âèøó âîíè ï³äóòü ïðàöþâàòè
â äåðæàâí³ óñòàíîâè”,— íàãîëîñèâ ïàí
Ìàéäàííèé.

Îäíîçíà÷íå ñõâàëåííÿ îòðèìàëà ïðî-
ïîçèö³ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ïåðåäàòè çà-
êëàäè ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³) äî ðàéîí³â, à
ñòàö³îíàðí³ çàêëàäè çàïðîïîíóâàëè çàëè-
øèòèìóòü ì³ñòó

Çà ãðàô³ò³ áóäóòü øòðàôóâàòè
Êè¿â ïåðåéìàº ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä

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

Íåçàáàðîì ñôåðó áëàãîóñòðîþ ñòîëèö³
î÷³êóþòü ñåðéîçí³ çì³íè. Íàéïåðøèõ çà-
çíàº êåð³âíèöòâî ïðîô³ëüíîãî ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ. Ïðî öå “Õðåùàòèêó”
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.
“Íèí³ ìè ïðîâîäèìî çàì³íó êåð³âíèöòâà
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì. Âî-
íî â îñíîâíîìó çàéìàëîñÿ ÌÀÔàìè. Öå
âàæëèâå ïèòàííÿ ³ ìè çàëèøèìî éîãî íà
êîíòðîë³, îäíàê, íà ì³é ïîãëÿä, º ðå÷³ ñóò-
òºâî âàæëèâ³ø³ äëÿ êèÿí”,— çàçíà÷èâ ïàí
Ìàçóð÷àê. Çíà÷íî âàæëèâ³øèì â³í ââàæàº
íàâåäåííÿ ÷èñòîòè, à òàêîæ ñòàí áëàãîóñò-
ðîþ. “Ëþäåé ö³êàâèòü ïîðÿäîê, îñâ³òëåí-
íÿ, ùîá áóëè óðíè, ëàâè, âàçîíè, ôîí-
òàí÷èêè — âñå, ùî ðîáèòü æèòòÿ êèÿí
êîìôîðòí³øèì, à â³çèò ãîñòåé äî ñòîëèö³
ïðèºìí³øèì”,— çàçíà÷èâ ÷èíîâíèê.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ìàçóð÷àêà, ñèñòåìà
ïðèáèðàííÿ ì³ñòà ñòàíå ö³ë³ñíîþ. Ì³ñü-
êà âëàäà íàðàç³ íàëàãîäæóº ò³ñíó ñï³âïðà-
öþ ç ðàéîíàìè. Òåïåð ñòîðîíè íå êèâà-
òèìóòü îäíå íà îäíîãî, ìîâëÿâ, âè ïîãà-
íî ïðàöþºòå, à âè íå äîäàºòå ãðîøåé.

×èñòîòà ñòàíå ñï³ëüíîþ ìåòîþ. À îò îáî-
â’ÿçêè âñå-òàêè ðîçïîä³ëÿòü. Çà ñâîþ òå-
ðèòîð³þ â³äïîâ³äàòèìóòü áàëàíñîóòðèìó-
âà÷³. “Òåïåð ïîâí³ñòþ ðîçïîä³ëåíî, õòî çà
ùî â³äïîâ³äàº. ßêùî öå æèòëîâ³ áóäèí-
êè — ÆÅÊè, çóïèíêè — “Êè¿âàâòîäîð”,
ñòîâïè ë³í³¿ îñâ³òëåííÿ — “Êè¿âì³ñüêñâ³ò-
ëî”,— ïîÿñíèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ñòîâïè îñâ³òëåííÿ â³í çãàäàâ íåâè-
ïàäêîâî. ×èíîâíèê çðîáèâ íåâåëè÷êå
óòî÷íåííÿ ùîäî áîðîòüáè ç ðîçêëåé-
êîþ îãîëîøåíü ó íåäîçâîëåíèõ ì³ñöÿõ.
Âèÿâëÿºòüñÿ, øòðàôóâàòèìóòü íå ëèøå
òèõ, êîãî ñï³éìàþòü ï³ä ÷àñ íàêëåþâàí-
íÿ. Ñàíêö³¿ çàñòîñîâóâàòèìóòü ³ ùîäî
çàìîâíèê³â. “Â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñòè-
ìóòü îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ñåáå ðåêëàìóþòü.
Âîíè, çâ³ñíî, êàæóòü, ùî óêëàäàëè äî-
ãîâîðè ç ðîçêëåéíèêàìè ³ äîðó÷àëè ¿ì
ðîçêëåþâàòè îãîëîøåííÿ ëèøå â äîçâî-
ëåíèõ ì³ñöÿõ. À ò³ í³áèòî íà âëàñíèé
ðîçñóä ÷³ïëÿþòü ðåêëàìó àáèäå. Àëå òà-
êà â³äìîâêà íå ä³ÿòèìå”,— íàãîëîñèâ
÷èíîâíèê. Â³í íàãàäàâ, ùî îáêëåþâàí-
íÿ îãîëîøåííÿìè â íåäîçâîëåíèõ ì³ñ-

öÿõ, à öå ïðàêòè÷íî âñå, êð³ì ùèò³â,
êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê ïîðóøåííÿ áëàãîóñò-
ðîþ. Çàêîí, óõâàëåíèé ìèíóëîð³÷, ïå-
ðåäáà÷àº çà öå øòðàôè äëÿ ô³çè÷íèõ
îñ³á á³ëÿ 1,4 òèñ. ãðí ³ äëÿ þðèäè÷íèõ —
1,7 òèñ. ãðí. Ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ
øòðàôó óõâàëþº àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³-
ñ³ÿ ç³ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â. Ãðîø³ ñòÿ-
ãóþòü ïðèìóñîâî.

Îäíàê íå ëèøå çà îãîëîøåííÿ äîâå-
äåòüñÿ çàïëàòèòè. Â ìåð³¿ âïåâíåí³, ùî
ãðàô³ò³ òåæ ïñóº âèãëÿä ñòîëèö³, îñîáëè-
âî, ÿêùî ìàëþþòü íà ïàì’ÿòêàõ àðõ³òåê-
òóðè. “Ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, äå ÿ áóâ
ìåðîì, íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ìè çàáîðîíèëè
ðîçìàëüîâóâàòè ì³ñòî ãðàô³ò³. Ëîâèëè öèõ
õëîï÷èê³â, âèêëèêàëè áàòüê³â ³ çà ¿õí³é
ðàõóíîê ïîâí³ñòþ ïåðåôàðáîâóâàëè ôà-
ñàäè áóäèíê³â ³ ïàðêàíè”,— ðîçïîâ³â ïàí
Ìàçóð÷àê. Òàêó ñàìó ïðàêòèêó âèêîðèñ-
òîâóâàâ ìåð Íüþ-Éîðêà Äæóë³àí³, áîðþ-
÷èñü ³ç ðîçìàëüîâíèêàìè ïî¿çä³â ìåòðî.
Òåïåð “õóäîæíèê³â” øòðàôóâàòèìóòü ³ â
Êèºâ³. Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê âèñëîâèâñÿ
òàêîæ ïðîòè ðîçìàëüîâóâàííÿ ïàíåëüíèõ
áóäèíê³â ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà íà÷åá-
òî äëÿ ï³äíÿòòÿ íàñòðîþ ìåøêàíöÿì.

Ç ïî÷àòêó ðîêó â ñòîëèö³ çà ïîðóøåí-
íÿ áëàãîóñòðîþ ñòÿãíóòî 250 òèñ. ãðí
øòðàôó. Ö³ êîøòè âæå îïëà÷åí³. Ùå ïî-
íàä òèñÿ÷ó ïðîòîêîë³â ñêëàäåíî. Ïîëî-
âèíà ç íèõ íèí³ íà îïðàöþâàíí³ â àäì³-
í³ñòðàòèâí³é êîì³ñ³¿

Татяна КОТИК,
“Хрещати ”

Під час наради в мерії об оворили питання реформ вання столичної медицини

Кіос и вже не оловна проблема для місь ої влади. Їх і далі трима-
тим ть на онтролі, але серйозніш ва приділять чистоті в місті,
освітленню дворів і в лиць, а та ож елементам бла о строю. Лави,
азони, л мби, за словами заст пни а олови КМДА Оле сандра
Маз рча а, мають створювати омфорт для иян. Тим, хто пс вати-
ме бла о стрій, б де неперелив и. Напри лад, штрафи сплач вати-
м ть не лише роз лейни и ре лами, а й рафітни и. З почат ро
пор шни и бла о строю вже сплатили чверть мільйона ривень.
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Ма сим ДАЩЕНКО,
інженер:

— У нас немає та о о,
щоб дворах ба ато а-
ражів наставляли. Та , є
випад и, де навіть дитя-
чі майданчи и заб д ва-
ли аражами, цивілізова-
но та і охайнень о. Та
це не масове явище. Але
з іншо о бо , с ажіть,
ди подіти автів и? У

мене машини немає, на-
при лад, і я її не п ю
том , що не знаю, ди
її потім пар вати. Зви-
чайно, під б дин ами
десят и машин. Бо оли
зводили житло, то не
розрахов вали на та
іль ість машин. І добре,
я що це дев’ятиповерхо-

вий б дино . А от моєї
мами шістнадцятипо-
верхів а, там за алі
жах, с іль и машин
дворі.
Світлана ОЛІЙНИК,

вчитель а:

— Біля нашо о б дин-
аражів немає, та й із

проблемою засилля ав-
томобілів дворі ми, на
щастя, по и що не сти-
алися. Хоча, звичайно,
та а проблема в місті є,
і вона не може мене не
т рб вати, особливо я
матір, том що машини
часто ставлять біля ди-
тячих майданчи ів, а це
мене не зовсім влашто-
в є.

Ми ола КОВБАСЮК,
пенсіонер:

— Мене ця проблема
особливо не зачіпає. Але
чи в нас хтось пот рб -
вався, де ці машини по-
ставити людям. У мене
немає машини, а в моїх
с сідів є. Тож із місцем
для пар вання вини ла
проблема. Спеціальних,
відведених для цьо о -
точ ів немає, через це ми
м симо миритися з та им
становищем. Не треба
д мати щось на шталт
“мені заважає ця машина
чи цей араж”, а треба за-
питати в себе, “чи є в ньо-
о інший варіант”. Люди
ж ненавмисно їх ставлять
та , щоб сім б ло не-
зр чно ходити. Кіль ість

машин постійно зростає,
і це пре расно, бо свід-
чить про зростання рівня
достат в людей. Том
влада має под мати і
обов’яз ово я ось вирі-
шити це питання, до и
сит ація ще більше не по-
іршилася.

Юрій ЗАХАРОВ, ме-
неджер:

— Про аражі нічо о не
мож с азати, а от те, що
машинами наш двір пов-
ністю заставлений — це
справді серйозна пробле-
ма. Машини пар ють
здебільшо о в неперед-
бач ваних для цьо о міс-
цях. Чим створюють чи-
малі незр чності для без-

переш одно о проход
меш анців.
Ірина КОЛОТИЛО,

юрист:

— Я жив в новом б -
дин . У нас аражів біля
б дин ще не всти ли
наставити. Але навіть по-
при те, що б дино но-
вий і нібито мали б вра-
х вати місце для стоян-
и, та чом сь це не про-
д мали, і машини став-
лять де прийдеться. Пов-
ністю пере ороджені пі-
шохідні трот ари, том
пройти неможливо. Ось
це дош ляє.

Під от вала
Аліса КОВАЛЕНКО

“Хрещати ”
Фото

Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

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

Íåáåçïå÷íå ñóñ³äñòâî
Óñå ÷àñò³øå ó äâîðàõ ì³ñòà àâòîìîá³ëüí³ ãàðàæ³ çàéìàþòü
òåðèòîð³þ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві, я і в інших вели их
містах У раїни, надзвичайно
с ладною є проблема пар ван-
ня автомобілів. Я що вдень во-
ни “о п ють” центральні райо-
ни міста та територію дов ола
станов, то ввечері — двори та
приб дин ов територію. А б -
ває і та е, що вза алі нахабно
займають дитяч територію.

²ç òàêîþ ïðîáëåìîþ ç³òêíóëèñÿ ìåø-
êàíö³ áóäèíêó ¹ 8 ó ïðîâóëêó Òàòàð-
ñüêîìó, ùî â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. 10
ëèïíÿ, âíî÷³, íà òåðèòîð³¿, äå çàçâè÷àé
ãðàëèñÿ ä³òè, ç’ÿâèëèñÿ äâ³ ìåòàëåâ³ êîíñ-
òðóêö³¿. Îáóðåí³ ìåøêàíö³ âèêëèêàëè
ìàéñòð³â ³ç ÊÏ “Òàòàðêà”, ÿêå îáñëóãî-
âóº öþ òåðèòîð³þ, à òàêîæ ì³ë³ö³þ. Áóëî
ñêëàäåíî â³äïîâ³äíèé àêò ïðî íåçàêîííå
áóä³âíèöòâî, ïðîòå íå áóëî êîìó ïðåä’ÿ-
âèòè öåé äîêóìåíò, áî âëàñíèê ãàðàæ³â
íåâ³äîìèé.

“Àáè äåìîíòóâàòè îá’ºêò, ïîòð³áíî ìà-
òè ð³øåííÿ ñóäó,— êàæå çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà ÊÏ “Òàòàðêà” Ëþäìèëà Îáîäç³í-
ñüêà,— à ïîäàâàòè â ñóä íåìà íà êîãî.
Ïðî öåé âèïàäîê çíàº íàâ³òü êåð³âíèö-
òâî ðàéîíó, ³ ìè çðîáèìî âñå, àáè ïðè-
áðàòè íåçàêîíí³ ãàðàæ³ ç äèòÿ÷îãî ìàé-
äàí÷èêà. Òèì á³ëüøå, ùî íàì äóæå äî-
ïîìàãàþòü ñàì³ ìåøêàíö³ öüîãî áóäèí-
êó. Íàïðèêëàä, ñüîãîäí³ äçâîíèëè ³ ïî-
â³äîìëÿëè, ùî á³ëÿ ãàðàæ³â óíî÷³ ç’ÿâè-
ëèñÿ ÿê³ñü íîâ³ åëåìåíòè êîíñòðóêö³¿”.

Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ íåçàêîííèé ãàðàæ
ç’ÿâèâñÿ ïîáëèçó äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà
íåïîäàë³ê âóëèö³ Íàðîäíîãî îïîë÷åí-
íÿ, 4-à, ùî â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. ²
ùî ïîêàçîâî, òåæ óíî÷³. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ñëóæáó 15-51 ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü

Îëåêñàíäð Ãðèùåíêî. Ó ÊÏ “×îêîë³â-
ñüêå”, ÿêå îáñëóãîâóº öþ òåðèòîð³þ, ïðî
öåé “íîâîáóä” òåæ çíàþòü. Çàñòóïíèê
äèðåêòîðà öüîãî ï³äïðèºìñòâà Ë³ä³ÿ
Ñòàñþê ðîçïîâ³äàº, ùî çà âêàçàíîþ àä-
ðåñîþ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà íåìàº, ïðî-
òå º ö³ëèé ðÿä íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ
ãàðàæ³â. “Öåé áóäèíîê ³ ïðèëåãëà äî
íüîãî òåðèòîð³ÿ, íà ÿê³é ðîçì³ùåíî ñ³ì
÷è â³ñ³ì ãàðàæ³â, ïåðåéøëè äî íàñ â³ä
“Óêðçàë³çíèö³”,— êàæå Ë³ä³ÿ Ñòàñþê.—
Ôàõ³âö³ íàøîãî ï³äïðèºìñòâà óæå íà-
ïðàâèëè ç öüîãî ïðèâîäó ëèñò äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
ÊÌÄÀ. Òåïåð ÷åêàºìî â³äïîâ³ä³. Ñàìî-
ñò³éíî äåìîíòóâàòè êîíñòðóêö³¿ ìè íå
ìàºìî ïðàâà”.

Íåçàêîíí³ ãàðàæ³ âñòàíîâëþþòü òàê íà-
õàáíî òîìó, ùî ïîðóøíèê³â íàäçâè÷àé-
íî âàæêî ïðèòÿãòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Íàñàìïåðåä äîâîë³ âàæêî äîâåñòè, êîìó
ö³ êîðîáêè íàëåæàòü, à øòðàô çà ïîðó-
øåííÿ íîðì áëàãîóñòðîþ (à íåçàêîíí³
ãàðàæ³ ÿêðàç ³ ïîðóøóþòü áëàãîóñòð³é)
ñòàíîâèòü â³ä 800 äî 1700 ãðèâåíü, ùî íå
äóæå ñòðèìóº ïîðóøíèê³â. “Ïðîáëåìà é
ó òîìó, ùî â Óêðà¿í³ íå âèïèñàíî íà çà-
êîíîäàâ÷îìó ð³âí³, íà ÿê³é â³äñòàí³ â³ä
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ìîæíà ðîçì³ùóâà-
òè ãàðàæ³, — êàæå ïåðøèé çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Äåðæêîìçåìó â Êè-
ºâ³ Â³êòîð Êóíö. — Ïðîòå çà¿æäæàòè ó
âëàñíèé ãàðàæ ÷åðåç òåðèòîð³þ äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà òî÷íî íå ìîæíà”. 

×è äîøêóëÿþòü âàì àâòîìîá³ëüí³ 
ãàðàæ³ ó âàøîìó äâîð³?

Неза онні аражі на приб дин овій території — справжнє лихо для меш анців
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Приватних автомобілів із ро в рі
збільш ється, і ожном “новоспе-
ченом ” автовласни доводиться
розв’яз вати проблем , де стояти-
ме йо о машина. Ті, хто ба атший,
п ють місця в підземних пар ін-
ах, дехто оренд є землю на при-
ватних пар вальних майданчи ах,

о ось автів а ноч є біля під’їз-
д , а є “т рботливі” осподарі, я і
нама аються встановити персо-
нальний араж. Проблема лише в
том , що “ра ш и” нама аються
“втисн ти” в зелені приб дин ові
зони. Ба ато иян не в захваті від
та о о с сідства. Про це свідчить
іль ість звернень до саll-центр .
За період із першо о до 19 липня
їх надійшло 47. Найбільше дзвін ів
б ло з Солом’янсь о о, Шевчен ів-
сь о о та Оболонсь о о районів.

Êîëåêòèâíó ñêàðãó íà âñòàíîâëåíèé íà çå-
ëåí³é çîí³ ãàðàæ íàïèñàëè ìåøêàíö³ áóäèí-
ê³â 8 ³ 8-à, ùî íà âóëèö³ Âàñèëåíêà ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Çîêðåìà êèÿíêà
²ðèíà Øåëàäîíîâà çâåðòàºòüñÿ ç ïðîõàííÿì
ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü äîçâîëó íà âñòàíîâëåí-
íÿ ãàðàæà, ÿêèé ç’ÿâèâñÿ â áåðåçí³ íèí³øíüî-
ãî ðîêó íà çåëåí³é çîí³ ì³æ öèìè áóäèíêà-
ìè. Ö³êàâî òå, ùî ³ñòîð³ÿ ç³ âñòàíîâëåííÿì
ïðîáëåìíîãî îá’ºêòà äîáðå â³äîìà ðàéîíí³é
âëàä³. Çîêðåìà âëàñíèöþ ãàðàæà áóëî ïðè-
òÿãíóòî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
òà çîáîâ’ÿçàíî äåìîíòóâàòè ãàðàæ ³ â³äíîâè-
òè çíèùåí³ ãàçîíè. Ïðîòå, ïîïðè â³äïîâ³äí³
ïðèïèñè, ãàðàæ ñòî¿òü ³ äîíèí³. “Äîïîìîæ³òü
äåìîíòóâàòè ãàðàæ”, — çâåðòàºòüñÿ äî ñàll-
öåíòðó ³ùå îäèí ìåøêàíåöü ³ç âóëèö³ Âàñè-
ëåíêà Ìèêîëà Êîñòóøåâè÷.

Ñâ³òëàíà Öâºòêîâà, ìåøêàíêà áóäèíêó, ùî
íà âóëèö³ Ôó÷èêà, 9, ó òîìó ñàìîìó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³, ïîâ³äîìëÿº, ùî çà áóäèí-
êîì ¹ 8 òðèâàº ìàñøòàáíå çâåäåííÿ ãàðàæ³â.
Íà ¿¿ äóìêó, æîäíèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â
äëÿ öüîãî áóä³âåëüíèêè íå ìàþòü. Òîæ ïðî-
ñèòü ïåðåâ³ðèòè öþ ³íôîðìàö³þ ³ âæèòè â³ä-
ïîâ³äíèõ çàõîä³â.

×àñòî ìåòàëåâ³, òàê çâàí³ ìîá³ëüí³ ãàðàæ³,
âèðîñòàþòü ï³ä â³êíàìè êèÿí, íàâ³òü ïîïðè
ïðîòåñòè. Òàê, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ìåø-
êàíö³ áóäèíêó íà âóëèö³ Óðèöüêîãî, 15 ñòâî-
ðèëè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó àêòèâ³ñò³â, ÿê³ “âî-
þþòü” ³ç ñâî¿ì ñóñ³äîì, ÿêèé óñòàíîâèâ “ðà-
êóøêó” íà çåëåí³é çîí³. Çîêðåìà Â³êòîð³ÿ Ñàâ-
÷åíêî âêàçóº, ùî í³ ãîëîâà ÆÁÊ “Êîìóíàëü-
íèê” (ùî îáñëóãîâóº áóäèíîê), í³ ìåøêàíö³
áóäèíêó äîçâîëó íà âñòàíîâëåííÿ ãàðàæà íå
äàâàëè. Ñêàðæèòüñÿ íà ñâîãî ñóñ³äà ³ ìåøêà-
íåöü ³ç âóëèö³ Ãë³íêè, áóäèíîê ¹ 3 Â’ÿ÷å-
ñëàâ Ìàêåºâ. Ïðè÷èíà êîíôë³êòó — ìåòàëå-
âèé ãàðàæ ï³ä â³êíàìè áóäèíêó.

Îäðàçó òðîº ìåøêàíö³â áóäèíêó ç âóëèö³
Ñàëþòíî¿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó,13 — Ë³-
ä³ÿ Êóë³øîâà, Îëåêñàíäð Æîëóäºâ ³ Ëàðèñà
Áóðêî — ïðîñÿòü ðîçãëÿíóòè, ÷è çàêîííî
âñòàíîâëåíèé ãàðàæ íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðè-
òîð³¿.

Âàñèëü Ñòåïàíåíêî ³ç âóëèö³ ×åðíÿõîâñüêî-
ãî, 47 ïðîñèòü ïåðåâ³ðèòè äîçâ³ëüíó äîêóìåí-
òàö³þ íà âñòàíîâëåííÿ ãàðàæà íà äâà àâòîìî-
á³ë³ íà ïåðåòèí³ âóëèöü ×åðíÿõîâñüêîãî òà
Ñòàâðîïîëüñüêî¿ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
Âàñèëü Äàíèëîâè÷ ïîâ³äîìëÿº, ùî öÿ ñïîðó-
äà “çàëàçèòü” íà òåðèòîð³þ òðîòóàðó ³ çàâà-
æàº ïåðåõîæèì.

Òàêîæ äî ñàll-öåíòðó çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿ-
íè, ÿê³ õî÷óòü ðîçì³ñòèòè íà ïðèáóäèíêîâ³é
òåðèòîð³¿ òèì÷àñîâ³ ãàðàæ³. Äî ñëîâà, òàêå
ïðàâî ìàþòü ³íâàë³äè â³éíè ³ ïðàö³ ç çàõâî-
ðþâàííÿìè îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó
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Ñòîëè÷íèõ ïðîäàâö³â 
ïðèâ³òàëè ç³ ñâÿòîì
Íà êîæíîãî êèÿíèíà ïðèïàäàº âäâ³÷³ á³ëüøå ïëîù³ ìàãàçèíó, í³æ çàãàëîì â Óêðà¿í³

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé â ìåð³¿
êðàù³ ïðàö³âíèêè òîðã³âë³ îòðèìà-
ëè â³äçíàêè. Ïîäÿêè òà ïî÷åñí³
ãðàìîòè â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî âðó÷èëè 124
ïðàö³âíèêàì ãàëóç³. Êð³ì òîãî, 3
ïîäÿêè òà äèïëîìè íàä³éøëè â³ä
Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè.
Ñâî¿ìè ãðàìîòàìè ïðàö³âíèê³â
òîðã³âë³ íàãîðîäèëî ïðîô³ëüíå
óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ. Ùå 250 ïðàö³â-
íèêàì âðó÷èëè â³äçíàêè ó ðàéî-
íàõ. “Ìè âèñëîâëþºìî âàì âåëè-
÷åçíó âäÿ÷í³ñòü çà âàøó ïðàöþ,
àäæå ñàìå çàâäÿêè âàì Êè¿â ïîñ³-
äàº ë³äèðóþ÷å ì³ñöå â òîðã³âë³ êðà-
¿íè, à êèÿíè ìàþòü çìîãó êóïóâà-
òè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ÿê³ñí³ òîâà-
ðè òà ñìà÷í³ é êîðèñí³ ïðîäóê-
òè”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü. Â³í çàçíà-
÷èâ, ùî ïðàöþâàòè â òîðã³âë³ íå
òàê-òî é ëåãêî, çâàæàþ÷è íà

æîðñòêó êîíêóðåíö³þ, ìîæëèâ³
ïîñòàâêè íåÿê³ñíèõ òîâàð³â ³ íåð-
âè ÷åðåç ïðåòåíç³¿ ïîêóïö³â. “Áà-
æàþ, ùîá âàøà ñïðàâà ëèøå ïðî-
öâ³òàëà, à âàø³ êë³ºíòè áóëè çàâ-
æäè çàäîâîëåíèìè”,— ñêàçàâ ÷è-
íîâíèê.

Óñ³ ö³ íàãîðîäè íå ïðîñòî ôîð-
ìàëüí³ñòü ÷è “ïîêàçóõà”. ¯õ
ñïðàâä³ îòðèìàëè ã³äí³ ëþäè.
Ñêàæ³ìî, Ìàð³ÿ Àí³ñ³ìîâà ëåäâå
çíàéøëà ê³ëüêà õâèëèí, ùîá çàé-
òè çà ãðàìîòîþ. Âæå 34 ðîêè æ³í-
êà ïðàöþº íà çàâîä³ “Ðîñèíêà”,
î÷îëþº â³ää³ë çáóòó. Íèí³ ïðà-
öþâàòè äîâîäèòüñÿ ïîíàä íîðìó,
àäæå ó ñïåêó ñïðàãë³ êèÿíè âè-
ìàãàþòü íàïî¿â. “Ïðàöþâàòè äëÿ
ëþäåé íå âàæêî; âàæêî, êîëè áåç
ðîáîòè”,— êàæå ïàí³ Àí³ñ³ìîâà.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ì³ñòàìè
Êè¿â ìàº íàéðîçâèíåí³øó ìåðåæó
ìàãàçèí³â ³ ðåñòîðàí³â. Íà ê³íåöü

ìèíóëîãî ðîêó ¿õ ó ì³ñò³ áóëî 2937
òà 1328 â³äïîâ³äíî. Ïðè÷îìó ïî-
ñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü âå-
ëèêèõ ìàðêåò³â. Íèí³ ó ì³ñò³ 738
ïðîäîâîëü÷èõ óí³âåðñàì³â. 171 ñó-
ïåðìàðêåò ³ç ïëîùåþ äî 2,5 òèñ.
êâ ì, ³ 46 — äóæå âåëèêèõ ã³ïåð-
ìàðêåò³â. Ùå 15 ã³ïåðìàðêåò³â ³ç
ñóòî íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè.
Íà ïî÷àòîê 2010 ðîêó çàáåçïå÷å-

í³ñòü íàñåëåííÿ ñòîëèö³ òîðãîâîþ
ïëîùåþ ìàãàçèí³â íà 10 òèñ. îñ³á
ñòàíîâèëà 3573 êâ. ì, òîä³ ÿê â
Óêðà¿í³ — 1744 êâ. ì. Òàê ñàìî
êðàùå êèÿí çàáåçïå÷åíî ì³ñöÿìè
â ðåñòîðàíàõ. ßêùî â êðà¿í³ íà 10
òèñ. ìåøêàíö³â ïðèïàäàº 353 ïî-
ñàäêîâèõ ðåñòîðàííèõ ì³ñöÿ, òî â
ñòîëèö³ öåé ïîêàçíèê — 481. Ùî-
ïðàâäà, ÿêùî äî ìàãàçèí³â êèÿíè

õîäÿòü ñòàá³ëüíî, òî çàìîâëåííÿ â
ðåñòîðàíàõ òðîõè çíèçèëèñÿ. Òî-
âàðîîá³ã ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ çà
ï’ÿòü ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó â ñòîëè-
ö³ ñòàíîâèâ 25 799,5 ìëí ãðí, ùî
íà 2 % á³ëüøå, í³æ çà òàêèé ñà-
ìèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Ó òîé
æå ÷àñ îá³ã ðåñòîðàííîãî ãîñïî-
äàðñòâà ñêîðîòèâñÿ íà 8,5 % äî
1061,3 ìëí ãðí

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Я що на ці вихідні вас запланований похід ма азина-
ми, не лін йтеся с азати іль а ла ідних слів продав-
цям- онс льтантам і асирам. В останню неділю липня
в У раїні відзначають День працівни а тор івлі. Ця а-
л зь важлива не лише тим, що є однією з оловних
наповнювачів бюджет , а й тим, що без тор івлі життя
с часної людини неможливе. Пра тично все, що ми
їмо і чим орист ємося, “дароване” нам продавцями.
Їхня праця не залишилася поза ва ою столичної вла-
ди. Позавчора працівни ів тор івлі вітали Колонній
залі КМДА, вчора свят вання продовжили вже в У ра-
їнсь ом домі.

Під час рочистостей в мерії ращі працівни и тор івлі отримали відзна и

Âàñèëü ÙÅÐÁÅÍÊÎ: “Êè¿â çàéìàº ïðîâ³äíå ì³ñöå
ñåðåä óñüîãî òîâàðîîá³ãó Óêðà¿íè”

— Íàñê³ëüêè âàãîìèé ñåêòîð
òîðã³âë³ â åêîíîì³ö³ Êèºâà? Ñê³ëü-
êè êîøò³â ñïðÿìîâóº ãàëóçü äî áþ-
äæåòó?

— Ìèíóëîãî ðîêó ï³äïðèºì-
ñòâà òîðã³âë³ ñïðÿìóâàëè äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó 7 ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðî-
êó — 3 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü.

— ª ÿê³ñü ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè
ó ðîçâèòêó òîðã³âë³ Êèºâà?

— Ç ïðèºäíàííÿì äî ÑÎÒ ó
íàñ, ÿê ³ â áàãàòüîõ ³íøèõ êðà-
¿íàõ, º òåíäåíö³ÿ äî ðîçâèòêó âå-
ëèêèõ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ, âå-
ëèêèõ ñóïåðìàðêåò³â. Âîäíî÷àñ
ì³ñöåâèé ìåíòàë³òåò âíîñèòü ñâî¿
êîðåêòèâè. Ëþäè õî÷óòü, àáè â
æèòëîâèõ ìàñèâàõ ìàãàçèíè ç òî-
âàðàìè ïåðøî¿ ïîòðåáè áóëè â
ìåæàõ ï³øîõ³äíî¿ äîñòóïíîñò³.
Öå íå òàê ïðîñòî çàáåçïå÷èòè
øâèäêî é îäðàçó, çâàæàþ÷è íà
íåïðîñòèé ìåõàí³çì çåìëåâ³äâå-

äåííÿ òîùî. Ìè äîâîë³ óñï³øíî
êîìïåíñóºìî öå çà ðàõóíîê ÿð-
ìàðê³â. Íà ñüîãîäí³ ç ïî÷àòêó
ðîêó âæå ïðîâåëè 125, äå ðåàë³-
çóâàëè á³ëüø ÿê 12 òèñÿ÷ òîíí
ïðîäóêö³¿. ² âñå çà ö³íàìè íèæ-
÷èìè íà 15 â³äñîòê³â, í³æ íà
ðèíêàõ ÷è â ìàãàçèíàõ. Óæå
ñêëàëè ãðàô³ê íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ,
ùîá ùîñóáîòè ïðîõîäèëî ïî
ï’ÿòü ÿðìàðê³â. Îäí³º¿ ñóáîòè â
îäíèõ ðàéîíàõ. Íàñòóïíî¿ — â
ï’ÿòè ³íøèõ.

— Äî ñëîâà, âæå äðóãèé òèæäåíü
ñêàñîâóþòü ÿðìàðêè?

— Ñïåêà ñòðàøíà. Òà é ñàí-
åï³äåìñòàíö³ÿ ðàäèòü óòðèìàòè-
ñÿ â³ä òîðã³âë³. Ì’ÿñî-ìîëî÷í³
ïðîäóêòè òðåáà ðåàë³çîâóâàòè ç
õîëîäèëüíèõ êàìåð. À âñ³õ òîð-
ãóþ÷èõ íèìè íå çàáåçïå÷èø. Òî-
ìó ìè òèì÷àñîâî ïðèçóïèíèëè,
àëå íåçàáàðîì ïîíîâèìî ïðîâå-
äåííÿ ÿðìàðê³â. Äî ñëîâà, íà÷å

â³ä÷óâàëè òàêó ñïåêó, öüîãî ðî-
êó ìè â³äêðèëè çíà÷íî á³ëüøå
òî÷îê ³ç ïðîäàæó ìîðîçèâà òà
ïðîõîëîäæóâàëüíèõ íàïî¿â. Òàê
ñàìî ÿê ³ ì³ñöü ³ç ïðîäàæó ôðóê-
ò³â òà îâî÷³â. Â³äíåäàâíà äî ñòî-
ëèö³ ïî÷àëè çàâîçèòè áàøòàíí³.
Öüîãî ðîêó ìè çàïëàíóâàëè çà-
êóïèòè äëÿ Êèºâà 220 òèñÿ÷
òîíí ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿.
Öå íà 20 òèñÿ÷ òîíí á³ëüøå, í³æ
òîð³ê. Äîäàì, ùî Êè¿â — ºäèíå
ì³ñòî, ùî çàéìàºòüñÿ öèì öåí-
òðàë³çîâàíî. Â³äòàê, ìàºìî çìî-
ãó âòðèìóâàòè ïîì³ðí³ ö³íè ïðî-
òÿãîì ðîêó.

— Ç ïî÷àòêîì êðèçè êàçàëè, ùî
íàéá³ëüøå âîíà âäàðèòü ïî òîðã³â-
ë³. Ìîâëÿâ, ìàãàçèíè çàêðèâàþòü-
ñÿ îäèí çà îäíèì. Íàñê³ëüêè çìåí-

øèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â òîðã³â-
ë³ â ì³ñò³?

— Ïðîãíîçè ùîäî çìåíøåííÿ
ìåðåæ³ íå äóæå âèïðàâäàëèñÿ.
Ïîñòðàæäàëè ïåðø çà âñå ò³, õòî
ðåàë³çîâóâàâ îäíó ãðóïó òîâàð³â.
ßêùî ïîïèò íà íèõ çìåíøóºòü-
ñÿ, òî áåçóìîâíî, çìåíøóþòüñÿ
äîõîäè, ³ âàæêî çâåñòè ê³íö³ ç
ê³íöÿìè. ²íøà ñïðàâà, ùî â ö³-
ëîìó çíèçèâñÿ òîâàðîîá³ã, ³ äîâî-
ë³ ñåðéîçíî. Ïåðø çà âñå ñêîðî-
òèâñÿ ïðîäàæ òîâàð³â äîâãîòðèâà-
ëîãî âèêîðèñòàííÿ. Íàïðèêëàä,
àâòîìîá³ë³â — ñïàä ìàéæå 80 â³ä-
ñîòê³â. Ïîáóòîâî¿ òåõí³êè — 60
â³äñîòê³â. Ìåíøå ïðîäàþòü é ³í-
ø³ íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Àëå
Êè¿â çàéìàº ïðîâ³äíå ì³ñöå ñåðåä
óñüîãî òîâàðîîá³ãó Óêðà¿íè. Ïè-
òîìà âàãà êè¿âñüêèõ òîðãîâåëüíèõ
ìåðåæ ñòàíîâèòü 15 â³äñîòê³â.

— Òîä³ ÷è âïëèíóëà êðèçà íà
ÿê³ñòü òîâàð³â? Ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â çëèâà ñêàðã íà íåÿê³ñ-
íó ïðîäóêö³þ.

— Ó íàñ ê³ëüê³ñòü òàêèõ ñêàðã
íå çá³ëüøèëàñÿ. Ìîæå, â êîãîñü
âèíèêëà òàêà äóìêà, ùî ÿêùî º
çíèæêè íà òîâàð, òî â³í íå íàä-
òî ÿê³ñíèé. Ïðîñòî ìàãàçèíè çà-
ö³êàâëåí³ ¿õ õî÷ ÿêîñü ïðîäàòè,
õî÷à á ì³í³ìàëüíî. Öå íå äàº ï³ä-
ñòàâ êàçàòè, ùî ðèíîê çàõîïèëè
ôàëüñèô³êàò ³ áðàê.

— Ìèíóëîãî ðîêó ì³ñüêà âëàäà
ðîçðîáèëà òàê³ ïðîåêòè ÿê "Äî-

ìàøí³é ìàãàçèí" ³ "Êè¿âñüê³ ðèí-
êè". Íàñê³ëüêè âäàëîñÿ ðåàë³çóâà-
òè ö³ ³í³ö³àòèâè?

— Äóæå âàæêî êîíêóðóâàòè ç
âåëèêèìè ñóïåðìàðêåòàìè, àëå
ìàãàçèíè òàê³ º. Âîíè ðîçâèâà-
þòüñÿ. Òå, ùî ³äåÿ õîðîøà, ï³ä-
òâåðäæóþòü çâåðíåííÿ êèÿí. Ïî-
êè ùî öèõ ìàãàçèí³â íåáàãàòî,
äåñü ³ç äåñÿòîê. Òà é ðîáîòà ¿õ ùå
íåäîñêîíàëà, àëå ïîòðîõó âñå íà-
ëàãîäæóºìî.

— Ñüîãîäí³ â Äåíü ïðàö³âíèêà
òîðã³âë³ âèíàãîðîäæóâàëè íàéêðà-
ùèõ. ×è º ÷îðíèé ñïèñîê?

— ×îðíîãî ñïèñêó â êè¿âñüê³é
òîðã³âë³ íåìàº. Íàéã³ðøå — öå
äð³áí³ íåãàðàçäè. Íàïðèêëàä,
íåïîðîçóì³ííÿ ïðîäàâöÿ ³ ïî-
êóïöÿ. Òîðã³âëÿ — öå òåæ æèò-
òÿ, ³ òóò òðåáà áóòè êîìóí³êà-
áåëüíèì, äîáðîçè÷ëèâèì. Ìàòè
ò³ ðèñè õàðàêòåðó, ùî äîïîìà-
ãàþòü ïîðîçóì³òèñÿ. ×åðåç òå,
ùî äëÿ áàãàòüîõ êèÿí ïðîôåñ³ÿ
ïðîäàâöÿ íå äóæå ïðåñòèæíà, äî
âåëèêèõ ìàãàçèí³â áåðóòü ïåðå-
âàæíî ç ³íøèõ ì³ñòå÷îê. Âîíè
ùå íå â³ä÷óëè ðèòìó æèòòÿ êè-
ÿí, íå çîâñ³ì ïðîôåñ³îíàëè, ¿ì
áðàêóº äîñâ³äó. Ñåðåä ö³º¿ êàòå-
ãîð³¿ ïðàö³âíèê³â òðàïëÿþòüñÿ
ïðèêð³ âèïàäêè: àáî íà êàñ³ ïî-
ðàõóâàëè íåïðàâèëüíî, àáî òåð-
ì³í ïðîãëåä³ëè, àáî â³äïîâ³ëè
íåââ³÷ëèâî

Розмовляла Ірина ЛАБУНСЬКА,
"Хрещати "

Торі столичні підприємства тор івлі спрям вали до
місь о о бюджет 7 млрд рн. За перше півріччя ни-
нішньо о — понад 3 млрд рн. Попри риз , Київ посі-
дає провідне місце серед сьо о товарообі У раїни.
Питома ва а столичної тор овельної мережі – 15 від-
сот ів. У місті й надалі розвиватиметься мережа "До-
машніх ма азинів", із спадом спе и зросте іль ість
традиційних сільсь о осподарсь их ярмаро . Про це
"Хрещати " напередодні професійно о свята розповів
перший заст пни начальни а Головно о правління
тор івлі та поб т КМДА.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про збільшення території лісового заказника місцевого
значення "Межигірсько�Пуща�Водицький"

Рішення Київської міської ради № 531/1587 від 28 травня 2009 року

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", статей 51�54 Закону України "Про природно�заповідний фонд України", розглянувши клопотання Обо�
лонської районної у м. Києві державної адміністрації від 20.01.09 № 04�11�68, беручи до уваги "Обґрун�
тування доцільності коригування меж лісового заказника місцевого значення "Межигірсько�Пуща�Водиць�
кий" у зв'язку із необхідністю дотримання режиму природно�заповідного фонду та збільшенням його те�
риторії задля забезпечення ефективного функціонування коридорів екологічної мережі м. Києва", розроб�
лене Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України від 22.12.08 № 112�9/629, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Переліку природних об'єктів, які ого�
лошуються заказниками та пам'ятками природи місцевого
значення, затвердженого рішенням Київської міської ради від
24.10.02 № 96/256 “Про оголошення заказниками та пам'ят�
ками природи місцевого значення природних об'єктів у м. Ки�
єві", виклавши пункт 12 в редакції згідно з додатком до цьо�
го рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Євтушенку Олександру
Валерійовичу у приватну власність земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Пожарського,

28�б у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 583/1639 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 на вул. Пожарського, 28�б у Деснянському районі
м. Києва.

2. Передати громадянину Євтушенку Олександру Вале�
рійовичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Пожарського, 28�б у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Євтушенку Олександру Валерійовичу:
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. 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.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.02.2009 № 19�1269, Київської місь�
кої санепідстанції від 16.03.2009 № 1368 та управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 27.02.2009
№ 071/04�4�22/1167.

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 приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських

будівель і споруд у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 595/1651 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок садівничого
товариства "Бджілка" Харківського району м. Києва 

для ведення колективного садівництва у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 601/1657 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садівничого товари�
ства "Бджілка" Харківського району м. Києва, у приватну
власність земельні ділянки у Дарницькому районі м. Києва
для ведення колективного садівництва, відведені відповід�
но до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
депутатів трудящих від 15.04.58 № 720 "Про відвод підпри�
ємствам та установам земельних ділянок під колективні са�
ди в Русанівському масиві Дарницького району", згідно з до�
датком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�

до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

3. Попередити власників земельних ділянок, що право
приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

4. 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

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ді�
лянки для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Подільському районі м. Ки�
єва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки власників земельних ділянок від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на
місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують пра�
во власності на земельні ділянки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівництва
питання оформлення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному правилами за�
будови м. Києва, а питання пайової участі вирішити до почат�
ку будівництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3. Попередити власників земельних ділянок, що:

3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

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

4. У зв'язку із технічною помилкою внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.11.2007 № 1192/4025 "Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва та обслуговування житлових будинків, гос�
подарських будівель і споруд у Подільському районі м. Києва"
у четвертій позиції:

— у сьомій графі цифри "0,10" замінити цифрами "0,04".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Ярко Альоні Ігорівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Горького, 35 в Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 609/1665 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 проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ярко Альоні Ігорівні для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Горького, 35 в Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Передати громадянці Ярко Альоні Ігорівні, за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Горького, 35 в Деснянському районі м. Києва за
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання.

3. Громадянці Ярко Альоні Ігорівні:
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 но�

вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 20.07.2007 № 19�7322, ВАТ "Київпроект"
від 14.04.2006 № 896, Київської міської санепідстанції від
13.11.2007 № 9371, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Києві від
15.11.2007 № 05�08/8561, Головного управління земельних
ресурсів від 20.12.2007 № 05�2450.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу 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 направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам 

Рішення Київської міської ради № 529/1585 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради 28.05.09, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону Укра�
їни "Про статус депутатів місцевих рад", в якій зазначено, що

якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий у
встановлений Київрадою строк, то посадова особа зобов'яза�
на письмово повідомити про це Київраді та депутатові Київра�
ди, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не по�
винен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ОВНИ,
тема сердечних стос н ів виходить на

перший план. Одна це не привід длямас-
штабних "за лів". Розважайтеся з роз -
мом, залицяйтеся іфлірт йте расиво. І хо-
ча сили переповнюють, проте оли "несе"
не ерована стихія до вершин задоволен-
ня, при альм йте, боможетевпастивпрір-
в розп сти. Я що поряд є (чи з'явився)
серйозний, д ховно зрілий партнер, я ий
ви ли ає безмежн довір , має бездо ан-
н реп тацію, вважайте, що вам пощасти-
ло зі створеннямшлюб . А оли ні— заче-
айте. Краще б ти самотнім, аніж із им
попало. Вітро онам зась! У партнерсь их
стос н ах розпочинаються випроб вання
долі, що триватим ть 2 ро и.

ТЕЛЬЦІ,
дім, сім'я, родинні традиції, що створю-

ють надійний тил, є святинею. Ви отові на
все, аби збере ти своє затишне ніздо, де
поч ваєтеся величною оролевою, оханою
і бажаною. У стос н ах "бать и-діти" настає
про рес. Корист йтеся по ровительством
ріднихдляреалізаціїзаповітнихбажань.Біль-
ше самітнюйтеся, це сприятиме омоло-
дженню стос н ів із людьми, енерації мрій,
я им с дилося спішно матеріаліз ватися.
Релі ійна тема є д же важливою. Ви здатні
либо озан ритися вивченняд ховнихпи-
тань.Віртев сехороше імоліться.Всевиш-
ній від неться на ваші прохання!

БЛИЗНЯТА,
ле ість, ізя оюзав'яз ютьстос н и,єре-

з льтатом сердечності, др желюбності, ін-
стин тивно овідч ття,я діятивб дь-я ійоб-
становці.Людивідповідаютьвзаємністю, о-
ли не фальшивите, не орчите з себе блаз-
ня, а щиро роз риваєтеся їм наз стріч, я
віт а до сонця. Соціальне оточення є баро-
метром д ховно о зростання. Успішно роз-
ширюйтетоварись е олоіволодарюйтетам!

РАКИ,
матеріальні бла а стан ть мірилом жит-

тєвих цінностей. Одна роші є с арбом
тоді, оли зароблені власними з силлями.
Отже, я що ви ідний фахівець, с млінно
працюєте, можете з чистою совістю роз-
ошелювати шефа щодо підвищення зар-
плати.Висо і посадовці нині з радістювізь-
м ть вас під своє рило і ви онають найви-
ба ливіше прохання. Я що професія по-
в'язана з оле тивноюдіяльністю, це озна-
чає, що ви патиметеся в творчих насо-
лодах, я риба воді. Моральний айф від
роботи— величезний. Він заряджає опти-
мізмом і вселяє олосальн впевненість
собі, особливо оли опі єтеся долями ін-
ших людей. А це нині в ваших силах!

ЛЕВИ,
шлях самоствердження встелено вітами

спіх , слави, престиж . Поп лярніть соці-
мізростає.Оточенняжадібноловить ожен
ваш жест, слово, опіює поведін , що на-
ладаєвисо відповідальністьза оженвчи-
но .Незаци люйтесянаб деннихречах,бо
вич довороз мієтесянафілософсь ихпре-
м дростях іздатнізавдя ивитонченом рас-
номовств донести їхдосердецьлюдей,на-
ставитинап ть істинитих,хтозабл ав не-
тряхбезд ховності.Більшеподорож йте,не
заци люйтесянафінансовихпроблемах.Од-
на бор ів варто позб тися!

ДІВИ,
не проґавте золото о шанс навести

мости з людьми. Ви здатні підібрати люч
доєствалюдей, об'єднатисяв армонійний
союз (діловий,шлюбний,фінансовий) і оці-
нити себе з точ и зор партнерсь их вза-
ємин. Хочете розба атіти — не лін йтеся,
працюйте, займайтеся бла одійністю, і то-
ді все повертатиметься сторицею. Дост п
до ч жих рес рсів від ритий. Утім, не " ре-
біть" із жадібністю до себе, а делі атно бе-
ріть й інвест йте ті апітали в хороші спра-
ви. Старт є 2-річна см а, де доля почне
вас привчати до ас етизм в тратах, дбай-
ливом ви ористаннювласнихна опичень.
Доведетьсянавчитисябере ти ожн опій-

, зате з одом ро та ої е ономії обер-
неться вели ими приб т ами.

ТЕРЕЗИ,
с м вати ні оли. Дов ола ба ато впли-

вових і харизматичних осіб, із я ими мож-
на зав'язати ділові стос н и, запозичити
доро оцінно ожиттєво о,професійно одо-
свід , навчитисям дрості, зростид ховно.
Пра ніть до дна випити чаш с місно о іс-
н вання, насамперед подр жніх взаєми-
нах. Ваш бла овірний о рилений ент зіаз-
мом і оптимізмом ( оловне — охає вас!),
тож пост пайтеся одне одном . Ви дві са-
модостатні особистості—яс раві незалеж-
ні зір и, тож сяйте, ни аючи взаємної ди-
ф зії, вона є р йнівною!

СКОРПІОНИ
нині ся н ли апо ею д ховної зрілості.

Дося неннявизнають.Одна майтена ва-
зі, воздасться лише те, що засл жили за
тривалий період. Байди вали — рез ль-
тат відповідний. Том не розмінюйтеся на
дрібниці, а ставте передсобоювисо і бла-
ородні цілі. Ба атьох очі є злет ар'єрі,
захоплюючі нові (і давні!) творчі прое ти, я і
с дилося спішно реаліз вати. Головне —
зможетепоєднати творчепо ли ання зоб-
раною професією, отримавши найбільш
насолод від цьо о процес та ще й підня-
тися сл жбовими сходин ами.

СТРІЛЬЦІ
по ли ані розширити ментальний прос-

тір, зазирн тивнезвідане, статим дрішими
і дос оналішими й поділитися тими здоб т-
ами з оточенням. Дивіться на речі з висоти
лобальнихперспе тив. У творчом плані ви
ся н ли пі ової план и, особиста харизма в
роз віті, тож орист йтеся тими привілеями
небес і завойов йте місце під сонцем! На
щастя, доля вже зняла жорст обло (що
тривала 2,5 ро и) в ар’єрній сфері, відте-
пер т т вам нічо о не заважатиме.

КОЗОРОГИ,
матеріальна заці авленість і реа ція на

роші безпосередньо впливають на реалі-
зацію масштабних планів. Об'єдн йтеся з
домашніми, саме рідні є для вас трансля-
тором бла одаті. Спільно зможете твори-
ти вели і справи.Щодо ар'єри, то т т роз-
починається с вора випроб вальна см а
долі на 2,5 ро и, оли не варто розрахов -
вати на лаври та почесті. Задовольняйте-
ся тим,щомаєте, бережітьфаховий імідж,
посадове сходження в ор забло овано, а
ерівництво налаштовано за р тити вам
ай и і тримати в "залізних р авицях".

ВОДОЛІЇ,
оді сіяти онфронтацію, воюватизапер-

шість! Візьміть с п тни и отовність поді-
литися собою із партнеромпошлюб чиді-
ловим омпаньоном, і співпраця принесе
ба аті плоди. Зав'яз йте онта ти, віднов-
люйтедавні зв'яз и,за лючайтетр дові о-
ди, беріть на себе зобов'язання. І не ц рай-
теся нових знайомств. Інт їтивно ви здатні
знайтишляхдосердецьсаметихлюдей,я і
ощасливлятьвас.Безризи довіряйтепер-
шом з стрічном .Я щостраждаєтевідса-
мотності, не сидіть, с лавши р и, аш ай-
те собі пар . Випад ове знайомство може
стати дов оочі ваним сюрпризом.

РИБИ,
нашлях поліпшенняматеріально о доб-

роб т орить зелене світло, і ви маєте всі
шанси розба атіти. Пра матичні он ренти
(я і м чили протя ом 2,5 ро ів) вже зни ли
зділово о оризонт іцевтішає,настало аз-
овеполе шення. Теперможнаспо ійно а-
чати ділові м с ли та прод тивно співпра-
цювати.Головне—не омпле с ватиперед
авторитетами, нала одити армонійниймі -
ро лімат оле тиві, а з оле ами та висо-
ими посадовцями поч ватися на рівних.
Ви—працелюб, мієте расиво та естетич-
но ви он вати дор чені завдання, і це а сіо-
ма. Тож перед, на тр дові бари ади зароб-
ляти роші!

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (25—31 ëèïíÿ) 

Ïîðà âîäíèõ 
ïðîöåäóð
Êîëè íà âóëèö³ òåìïåðàòóðà ï³äâèùóºòüñÿ 
äî 30°Ñ, ó âñ³õ ó ãîëîâ³ ò³ëüêè îäíå
áàæàííÿ — ïîòðàïèòè áëèæ÷å äî âîäè
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Я і де намо н ти
в Києві

Ïåðøå "ìîêðå" ì³ñöå ñòîëè-
ö³ — öå, çâè÷àéíî æ, ïëÿæ³, à ¿õ
ó Êèºâ³ íåìàëî. Öåíòðàëüíèé
ïëÿæ íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³
ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ ó ì³ñò³ çàâäÿêè ïåéçà-
æàì, ÿê³ â³äêðèâàþòüñÿ â³äïî-
÷èâàëüíèêàì (òóò ³ êàôå, ³ ïî-
ð³âíÿíî ÷èñòèé ï³ñîê, ³ ïðîêàò
øåçëîíã³â). Òàêîæ ì³ñöå ï³ä
ñîíöåì ìîæíà çíàéòè â Ã³äðî-
ïàðêó — öå ïëÿæ³ "Âåíåö³ÿ" (íà-
ïðîêàò äàþòü ëåæàêè ³ ïàðàñîëü-
êè, à òàêîæ òóò ïîãðàºòå ó âî-
ëåéáîë àáî ïëÿæíèé ôóòáîë),
"Äèòÿ÷èé" (äî âàøèõ ïîñëóã
ïëÿæí³ ïàðàñîëüêè, ëåæàêè,
øåçëîíãè, òóàëåòè, ìåäïóíêò ³
íàâ³òü ôîíòàí÷èê ³ç ïèòíîþ âî-
äîþ) ³ "Ìîëîä³æíèé" (òóò êîì-
ôîðòó ìåíøå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
ëåæàê³â ³ ïàðàñîëüîê, àëå â³äïî-
÷èíîê âàì êîìïåíñóº ïîð³âíÿ-
íî ÷èñòèé ïëÿæ). Â³ä îñòàííüî-
ãî, äî ñëîâà, ìàºòå çìîãó çà íå-
âåëè÷êó ïëàòó ïåðåáðàòèñÿ íà
÷îâí³ íà "Íóäèñòñüêèé ïëÿæ".

Ùå îäèí ïëÿæ "×îðòîðèé"
çíàõîäèòüñÿ â ë³â³é ÷àñòèí³ ïàð-
êó Äðóæáè íàðîä³â (â³äïî÷èíîê
ìîæå ïîðàäóâàòè ïðîêàòîì ÷îâ-
í³â ³ âîäíèõ ëèæ, à òàêîæ êàôå,
ïåéíòáîëîì, âåëîñèïåäàìè ³ ñà-
óíàìè). Íà îçåð³ Ðàéäóæíîìó
(Ðàéäóæíèé ìàñèâ) çíàõîäèòüñÿ
ïëÿæ "Ðàéäóãà" (òóò â³äêðèòî
ê³ëüêà êàôå, îðåíäó øåçëîíã³â,
ïðîêàò ÷îâí³â, êàòàìàðàí³â, à òà-
êîæ íà òåðèòîð³¿ ïðàöþº ìåä-
ïóíêò ³ òóàëåò). Õòî íå ë³íóºòüñÿ
¿õàòè íà îêîëèöþ, äî âàøèõ ïî-
ñëóã ïëÿæ "Ì³í³ñòåðêà", ä³ñòàòè-
ñÿ äî ÿêîãî ìîæíà íà ìàðøðóòö³
â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî "Ãåðî¿â Äí³ïðà"
(îñîáëèâ³ñòü öüîãî ïëÿæó — äâà
áåðåãè. Îäèí ³ç íèõ öèâ³ë³çîâà-
í³øèé, çðîáëåíèé ï³ä ïëÿæ³, ³í-
øèé — äèêèé; òàêîæ íà òåðèòî-
ð³¿ çíàõîäèòüñÿ ê³ëüêà êàôå, àëå
òàê³ çðó÷íîñò³ ÿê òóàëåò àáî øåç-
ëîíãè â³äñóòí³). Ë³ñîïàðêîâà çî-
íà äëÿ â³äïî÷èíêó çóñòð³íå âàñ
íà îçåðíîìó ïëÿæ³ â Ïóù³-Âî-
äèö³ (ìîæíà âçÿòè íàïðîêàò ÷î-
âåí àáî êàòàìàðàí, àëå çàãàëîì
ïëÿæ ðîçðàõîâàíèé á³ëüøå íà òå,
ùîá ïîçàñìàãàòè ³ íàñîëîäèòèñÿ
ïðèðîäîþ, àí³æ íà òå, ùîá ïî-
êóïàòèñÿ). Ïëÿæ "Ñîíÿ÷íèé" ³ç
ðîçâàæàëüíèì öåíòðîì íà òåðè-
òîð³¿ ÷åêàº æèòåë³â Õàðê³âñüêîãî
ìàñèâó (äî âàøèõ ïîñëóã ïðîêàò
÷îâí³â ³ êàòàìàðàí³â).

А тивний
відпочино

Êîìó íå ö³êàâî "ìîêíóòè", âà-
ëÿþ÷èñü íà ïëÿæàõ, ìè ïðîïî-
íóºìî ðîáèòè öå ï³ä ÷àñ çàíÿòü
ñïîðòîì. ×îì áè íå ðîçïî÷àòè
ç â³íäñåðô³íãó? Çðîáèòè öå
ìîæíà íà Êè¿âñüêîìó âîäîñõî-
âèù³. Ñâî¿ ïîñëóãè íàäàñòü Êè-
¿âñüêèé â³íäñåðô³íã-êëóá (ïðà-
öþº: ïí-ïò: 12.00-20.00; ñá-íä,
ñâÿòà: 10.00-20.00). Âñå, ùî â³ä
âàñ âèìàãàºòüñÿ,— ç³áðàòèñÿ ³
ïðè¿õàòè íà ì³ñöå. Äëÿ íîâà÷ê³â

º íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè: îäíîäåí-
íà (1 ãîäèíà ïðîêàòó ïëþñ íà-
â÷àííÿ ç ³íñòðóêòîðîì — 250
ãðí) ³ äâîäåííà (ïî÷àòêîâèé ð³-
âåíü (òåîð³ÿ, áàçîâ³ ðóõè, ïîâî-
ðîòè) — âñ³ äí³ â áóäü-ÿêèé
÷àñ — 2000 ãðí), äðóãèé ð³âåíü
(ñòàðò ³ç áåðåãà, ãë³ñèðóâàííÿ,
ðóõ ó òðàïåö³¿, íîæíèõ ëÿì-
êàõ) — ò³ëüêè ó â³òðÿíó ïîãî-
äó — 2500 ãðí)). Çíàõîäèòüñÿ
êëóá ó Âèøãîðîä³ (15 õâèëèí ¿ç-
äè â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî "Ãåðî¿â
Äí³ïðà"). Äëÿ äîñâ³ä÷åíèõ
ñïîðòñìåí³â íàäàºòüñÿ ïðîêàò (1
ãîäèíà ïðîêàòó — 100 ãðí (áóä-
í³) é 120 ãðí ó âèõ³äí³ äí³).

Äî ùå îäí³º¿ åêñòðåìàëüíî-
ìîêðî¿ ñïîðòèâíî¿ ãðóïè ìîæíà
â³äíåñòè êàòàííÿ íà êíèáîðä³.

Êíèáîðä — öå ñïåö³àë³çîâàíà
äîøêà äëÿ êàòàííÿ íà âîä³. Òîé,
õòî êàòàºòüñÿ, ñèäèòü íà êîë³-
íàõ ïðèâ'ÿçàíèé äî äîøêè. Âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü òðþê³â (ñàëüòî),
à òàêîæ áëèçüê³ñòü âîäè ïðèçâî-
äèòü äî àãðåñèâí³øèõ àäðåíàë³-
íîâèõ â³ä÷óòò³â â³ä êàòàííÿ.

Êàòàííÿ íà êíèáîðä³ êîì-
ôîðòíå ³ áåçïå÷íå, îñê³ëüêè âè-
êëþ÷àº íàâàíòàæåííÿ íà êîë³í-
íèé ñóãëîá ³ ãîëåíîñòîï, ùî äàº
çìîãó îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ
â³ä êàòàííÿ íà âîä³ øèðøîìó
êîëó íàñåëåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³
ëþäÿì ³ç îðòîïåäè÷íèìè ïðîá-
ëåìàìè â ñóãëîáàõ í³ã.

Ö³íà ïðîêàòó êíèáîðäà ñòàíî-
âèòü: 1 õâèëèíà — 1 ãðí, 1
äåíü — 100 ãðí.

Любителям
адреналін

Ñêàé-ñê³ — öå îäèí ³ç íàé-
íåçâè÷í³øèõ âîäíîëèæíèõ ñíà-
ðÿä³â, ÿê³ âèíàéøëî ëþäñòâî.

Êîíñòðóêö³ÿ ï³äâîäíîãî êðèëà
º òàêîþ, ùî áóäü-ÿêà ëþäèíà
çäàòíà ëåãêèìè ðóõàìè êîðïó-
ñó çë³òàòè íàä âîäîþ, ðîáèòè
ñàëüòî, ðîçâîðîòè, íå çàòðà÷à-
þ÷è âåëèêèõ çóñèëü. Êàòàííÿ
íà ñêàé-ñê³ íå íàâàíòàæóº ñóã-
ëîáè ãîëåíîñòîïà, êîë³í ³ ñòåã-
íà, ùî º âàæëèâèì äëÿ ëþäåé
ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ³ ç ïðîá-
ëåìàìè â îïîðíî-ðóõîâîìó àïà-
ðàò³.

Ïðîêàò ñêàé-ñê³ îá³éäåòüñÿ
âàì ó: 1 õâèëèíà — 2 ãðí, 1
äåíü — 200 ãðí.

Âåéêáîðäèíã — ïîïóëÿðíèé
ïðîôåñ³îíàëüíèé ñïîðò, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç êîìá³íàö³¿ âîä-
íèõ ëèæ, â³íäñåðô³íãà, ñíî-
óáîðäèíãà ³ ñêåéòáîðäèíãà.
Éîãî ìîæíà ïîð³âíÿòè ç âîä-
íèìè ëèæàìè, ç ò³ºþ ëèøå ð³ç-
íèöåþ, ùî âåéêáîðäåð íå
ïðîñòî ¿äå çà êàòåðîì, òðèìà-
þ÷èñü çà òðîñ, à ùå é âèêîíóº
ð³çí³ òðþêè çà äîïîìîãîþ õâè-
ë³ ³ òðàìïë³í³â. Ñåðôîâà õâèëÿ
âèõîäèòü çà ðàõóíîê ñïåö³àëü-
íîãî çàâàíòàæåííÿ áàëàñòîì
êàòåðà-áóêñèðóâàëüíèêà. Êà-
òåð, ðóõàþ÷èñü ³ç øâèäê³ñòþ
ìàéæå 20 êì íà ãîäèíó, ñòâî-
ðþº õâèëþ äîñòàòíþ äëÿ òîãî,
ùîá â³ä÷óòè âñ³ çàäîâîëåííÿ
êàòàííÿ íà ñåðô³.

Òàêå çàäîâîëåííÿ êîøòóâàòè-
ìå: 1 õâèëèíà — 2 ãðí, 1 äåíü —
200 ãðí ïëþñ ïðîêàò êàòåðà-áóê-
ñèðóâàëüíèêà â ðåæèì³ âåéê-
ñåðô 1 õâèëèíà — 15 ãðí.

Äëÿ íîâà÷ê³â º îêðåì³ ïðîãðà-
ìè. Ïåðøèé ðàç ó÷áîâå çàíÿòòÿ
òðèâàòèìå ïðèáëèçíî 30 õâèëèí
íà ó÷áîâ³é êàíàòí³é äîðîç³, âàð-
ò³ñòü ÿêî¿: 84 ãðí — áóäí³ äî
15.00; 115 ãðí — áóäí³ ï³ñëÿ
15.00; 154 ãðí — ó âèõ³äíèé
äåíü

Комфортне і безпечне атання на ниборді – справжнє задоволення

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик 23 липня 2010 РРІІЗЗННЕЕ 77

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

ВАТ�“КИЇВГАЗ“�ПОВІДОМЛЯЄ
Постановою�НКРЕ�від�13.07.2010�№812�“Про�затвердження�Роздрібних�цін�на�природний��аз,�що�ви�ористов�ється�для�потреб�населення...”�з�1-�о�серпня�2010�ро���встановлені�наст�пні

ціни�та�тарифи�на��аз�природний,�що�ви�ористов�ється�населенням�на�поб�тові�потреби

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�“УКРІНПРО“
повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

10�вересня�2010�ро���о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�площа�Спортивна,�3.

Порядо��денний:

1. Про� переведення� вип�с��� іменних� а�цій� ЗАТ� “У�рінпро“� до��ментарної�форми� існ�вання� �

бездо��ментарн��форм��існ�вання�(дематеріалізація�вип�с���а�цій).

2. Обрання�депозитарію,�я�ий�б�де�обсл�!ов�вати�вип�с��а�цій,�щодо�я�о!о�прийнято�рішення

про�дематеріалізацію.

3. Обрання�збері!ача,���я�о!о�ЗАТ�“У�рінпро“�б�де�від�ривати�рах�н�и�в�цінних�паперах�власни�ам

а�цій.

4. Визначення�дати�припинення�ведення�реєстр�.

5. Про�затвердження�те�ст��повідомлення�про�дематеріалізацію,�що�підля!ає�оп�блі��ванню�в

одном��з�офіційних�др��ованих�видань�Державної��омісії�з�цінних�паперів�та�фондово!о�рин��

та� визначення� способ�� повідомлення� персонально� �ожно!о� власни�а,� зареєстровано!о� в

реєстрі� власни�ів� іменних� цінних� паперів� ЗАТ� “У�рінпро“� про� прийняття� рішення� про

дематеріалізацію�вип�с���іменних�а�цій�ЗАТ�“У�рінпро“.

6. Внесення�змін�до�стат�т��ЗАТ�“У�рінпро“���зв’яз���із�зміною�форми�існ�вання�а�цій.

Реєстрація�з�9.30�до�10.00�за�в�азаною�адресою.

Дня��часті���зборах�необхідно�мати:�паспорт�або�інший�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�для

представни�ів� а�ціонерів� додат�ово�довіреність,� оформлен�� з!ідно� з� чинним� за�онодавством

У�раїни.

Головне��правління�житлово�о��осподарства

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної��адміністрації)

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на� заміщення� ва�антних� посад� державних� сл�жбовців� VI� �ате!орії,� !оловних� та

провідних�спеціалістів;�вимо!и:�вища�освіта�відповідно!о�професійно!о�спрям�вання

(ма!істр,� спеціаліст),� стаж� роботи� за�фахом� на� державній� сл�жбі� не�менше� 3-х

ро�ів,�!ромадянство�У�раїни,�дос�онале�володіння�державною�мовою.

Заяви�приймаються�протя!ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�за�адресою:�01601,

м. Київ-601,�в�л.�Б.�Хмельниць�о!о,�3,�тел.�(044)�278-50-09.

О�олошення

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Соломен�о�Н.�О.,�що�роз!ляд�справи�за�апеляційною

с�ар!ою�Соломен�о�Ніни�Оле�сандрівни�на��хвал��Подільсь�о!о�районно!о�с�д��міста�Києва�від

11� травня� 2010�ро��� �� цивільній� справі� за� позовом� третьої� особи� з� самостійними� вимо!ами

Соломен�о�Ніни�Оле�сандрівни�до�Савчен�а�Оле�сандра�Гри!оровича,�третя�особа�без�самостійних

вимо!�Соломен�о�Оле�сандр�Іванович�про�зобов’язання�вчинити�дії�та�стя!нення�с�ми�по�цивільній

справі�за�позовом�Савчен�о�Оле�сандра�Гри!оровича�до�Соломен�а�Оле�сандра�Гри!оровича�про

стя!нення�забор!ованості�за�неви�онання�зобов’язання�від�ладено�на�29�липня�2010�р.�о 10.30

та�відб�деться�в�приміщенні�Апеляційно!о�с�д��м.�Києва�(в�л.�Солом’янсь�а,�2-А).

С�ддя�Апеляційно!о�с�д��м.�Києва�За�ропивний�О.�В.

За цивілізовану забудову
У� вихідні� в� 37-й� за!ально-

освітній� ш�олі� відб�лися� !ро-

мадсь�і� сл�хання� з� об!оворення

прое�т�� містоб�дівної� до��мен-

тації�про�можливість�зведення�по-

ряд�тор!овельно-поб�тово!о��ом-

пле�с��—�на�перетині�в�лиць�Ан-

тоновича� (�олишня� Горь�о!о)� і

Тельмана.� Ор!анізатор� заход�,

Ф�ндація� сприяння� розвит��

місцево!о� самовряд�вання� в

м.Києві�“Європейсь�ий�Київ“,�вла-

шт�вала�з�стріч�замовни�а�об’є�-

та�і�йо!о�прое�тантів�з�меш�анця-

ми�мі�рорайон�.�Це�б�ла�остання

на!ода�для��иян�і�заці�авлених�ор-

!анізацій� висловити� свої� за�ва-

ження�щодо�прое�т�,�об!оворен-

ня� я�о!о� тривало� понад�місяць,

від�оли� в� “Хрещати��“� з’явилося

відповідне�о!олошення.

Замовни�ом�б�дівництва�семи-

поверхово!о�(з�підземним�пар�ін-

!ом)�тор!овельно-поб�тово!о��ом-

пле�с�� поряд� з� б�дин�ом� по� в�-

лиці� Тельмана,� 4� є� товариство� з

обмеженою�відповідальністю�“ПБК

“Б�д-Бізнес“.� Земельна� ділян�а

площею� 0,08� !е�тара� виділена� в

оренд��на�п’ять�ро�ів�на�підставі

рішення�Київради�№871/1552�від

14�червня�2007-!о.�Відта�,�за�сло-

вами�заст�пни�а�дире�тора�“Б�д-

Бізнес�“�Юрія�Ба!мета,�нія�их�про-

типравних� дій� ніхто� не� вчиняє.� І

додав,�що�товариство�зверн�лося

до�“Майстерні�Геор!ія�Д�ховично-

!о“� з� проханням� розробити� про-

е�тн��пропозицію�по�тор!овельно-

поб�товом���омпле�с�,�а��оли�во-

на�б�ла�!отова,�настав�час�ради-

тися�з�меш�анцями�мі�рорайон��і

заці�авленими�ор!анізаціями.�Про-

вести� !ромадсь�і� сл�хання� “Б�д-

Бізнес“� дор�чив�Ф�ндації� “Євро-

пейсь�ий�Київ“,�адже���неї�позад�

понад� сімдесят� �спішно� влашто-

ваних�сл�хань.

Зазвичай�подібні�заходи�про-

ходять�під�тис�ом�об�рених��иян,

я�і�не�хоч�ть�миритися�з�дедалі

більшим� �щільненням� території

міста,� а� отже�—� з� обмеженням

їхньо!о�життєво!о�простор�.�Та�

б�ло�і�цьо!о�раз�.�Майже�!один�

б�рлила�а�диторія�перш�ніж�пе-

рейшла�до� �онстр��тивно!о� об-

!оворення� можливої� заб�дови.

Врешті-решт� б�ли� поч�ті� слова

!олов�ючо!о,��ерівни�а�Ф�ндації

“Європейсь�ий� Київ“� Михайла

Пінч��а,� я�ий� нама!ався� заспо-

�оїти� меш�анців� мі�рорайон�:

“Не�треба�нападати�на�замовни-

�а�і�прое�танта.�Це�добре,�що�во-

ни� прийшли.� Що� за�он� зо-

бов’яз�є� їх� представляти� свої

наміри.� Від� о!�льно!о� “хоч�“� чи

“не� хоч�“� мало�що� залежить�—

не�ви�даєте�дозвіл�на�б�дівниц-

тво.� Це� виріш�ється� �� висо�их

�абінетах.� Завдання�—� знайти

за�онні�методи,�щоб�новоб�дови,

я�що� хочете,� не� б�ло.� Напри-

�лад,� треба� внести�до�прото�о-

л�� !ромадсь�их� сл�хань� добре

обґр�нтовані�заперечення,�а�він,

цей�прото�ол,�ляже�на�столи�тих

�абінетів“.

Ще�більше�розрядив�сит�ацію

�ерівни��архіте�т�рної�майстерні,

названої� своїм� іменем,� Геор!ій

Д�ховичний.� Він� одраз�� зробив

важливий� а�цент� на� том�,� що

йдеться�не�про�прое�т�зведення

тор!овельно-поб�тово!о� �ом-

пле�с�,� а� лише� про� �онцепцію

розміщення�цьо!о�об’є�та�з�виз-

наченням� йо!о� можливих� пара-

метрів.�У�чом��різниця?�

Є�тіль�и�намір�звести�б�дівлю,

ще�не�проводилися�ні�!еоло!ічні,

ні� ба!ато� інших� досліджень.� Не

б�ло� �омпле�сної� е�спертизи

об’є�та.

За� словами� Геор!ія� Д�хович-

но!о,� тор!ово-поб�товий� �ом-

пле�с�план�ється�приб�д�вати�до

торця� п’ятиповерхів�и� по� в�лиці

Тельмана,� 4.� Передбачені� �ом-

пенсаційні� заходи� для� власни�ів

восьми�торцевих��вартир�—�вони

отримають� додат�ові� житлові

приміщення:�по�одній��імнаті.

Проте� навіть� потенційні� пре-

тенденти� на� по�ращення�житло-

вих� �мов,� схоже,� не� д�же� раді

та�ій�перспе�тиві.�Тим�паче�мало

зроз�міло,� я�� ви!лядатиме� ця

приб�дована� �імната.� Том�� Ге-

ор!ій�Д�ховичний�отримав�одра-

з���іль�а�запрошень�прийти�в�осе-

лю�і�роз�азати,�що�й�до�чо!о.

Уза!альнив�претензії�до�замов-

ни�а�й�архіте�тора�меш�анець�б�-

дин���по�в�лиці�Горь�о!о,�124-128

Василь�Шевчен�о.�Ще�на�почат��

сл�хань�йо!о�одно!олосно�обрали

до� се�ретаріат�� зборів� і� він� зро-

бив��се�можливе,�аби�вони�прой-

шли�спо�ійно.�За�плечима���ньо!о

вели�ий�досвід�на��ерівних�поса-

дах:�член�Ради�Спіл�и�юристів�У�-

раїни,� б�в� заст�пни�ом� !олови

Державно!о��омітет��телебачення

і� радіомовлення� У�раїни,� а� !ро-

мадсь�а�діяльність�починалася�ще

1987� ро��� на� посаді� !олови� ор!-

�омітет��Молодіжно!о�житлово!о

�омпле�с�� “А�адемічний“� АН

УРСР —�саме�то!о�МЖК,�я�ий�роз-

б�дов�вав�мі�рорайон�нижче�Во-

лодимирсь�о!о�рин��,� і� де� тепер

хоч�ть�звести�ще�й�тор!овельно-

поб�товий� �омпле�с.� Тож� �о-

лишній�м�ляр�“Київмісь�б�д�“�с�а-

зав�та�е:

—�Хоча�б�дівельні�норми,�мож-

ливо,� й� дозволяють� звести� нов�

спор�д�,� але� місцеві� меш�анці

проти�надмірно!о��щільнення�те-

риторії.�До�то!о�ж�нема�потреби

в�цьом��поб�товом���омпле�сі�—

дов�ола� ба!ато� подібних

приміщень:�др�!ий�поверх�Воло-

димирсь�о!о� рин��,� “Сільпо“,

“Ф�ршет“…�Під�мі�рорайоном�те-

че�річ�а�Либідь�і�ставити�на�пла-

в�нах�б�дино��недоцільно.�Він�б�-

де� не� те�що� золотим,� а� нео��п-

ним.�Коли�сво!о�час��ми�били�т�т

палі,� то� дов!о� не� мо!ли� нічо!о

вдіяти�—�вода�весь�час�приб�ва-

ла.� Тобто� йдеться� про� прое�т,

я�ий�невдалий�ні�для�нас,�ні�для

б�дівельни�ів.� Гадаю,� вони� зро-

з�міли,�що� не� та�� ле!�о� б�де� їм

прийти� сюди,� навіть� з� �сіма

дозвільними� до��ментами.� Том�

�раще� цьо!о� не� робити.� Одна�

�ардинальне� вирішення� пробле-

ми�—� відміна� рішення� Київради

про�виділення�земельної�ділян�и

під�небажан��заб�дов�.�Я�що�ні —

ми�б�демо�відстоювати�свої�пра-

ва���про��рат�рі.

У�цілом��!ромадсь�і�сл�хання

пройшли�спо�ійно�й��онстр��тив-

но.�Після�їх�за�риття�!олов�ючий

Михайло�Пінч���на!адав�“Хреща-

ти��“,�що�повідомляючи�населен-

ню,�заці�авленим�ор!анізаціям�та

ор!анам�місцевої� влади�про�об-

!оворення� можливо!о� б�дівниц-

тва,� Ф�ндація� розробила

спеціальний� інформаційний� па-

�ет� і� забезпечила� йо!о� тираж�-

вання�в�необхідній��іль�ості.�Після

чо!о�надіслала�поштою�меш�ан-

цям� мі�рорайон�.� А� це� 588� по-

внолітніх� �иян.� Тож� �сі� бажаючі

мо!ли� с�ористатися� своїм� �он-

стит�ційним�правом�взяти��часть

��!ромадсь�их�сл�ханнях.�Прото-

�ол�цієї�з�стрічі�!от�ватиме�се�-

ретаріат� разом� з� членами�по!о-

дж�вальної��омісії,�я��,�я�� і�се�-

ретаріат,� обрали� збори� �иян.

Ф�ндація�передасть�се�ретаріат�

всі� отримані� нею� від� !ро-

мадсь�ості�особисті�реєстраційні

листи�та��оле�тивні�заяви�із�про-

позиціями�та�за�важеннями�що-

до� прое�т�� містоб�дівної� до��-

ментації.�Далі�зазначені�листи�та

заяви�приєднають�до�прото�ол�

сл�хань� і� передад�ть� замовни��

б�дівництва,�аби�він�мі!�відреа!�-

вати�на�за�важення.

Валерій�НОВОСВІТНІЙ

Р

Архіте�тор�Геор�ій�Д�ховичний�і��олов�ючий�Михайло�Пінч���(правор�ч)

роз�лядають�схем��заб�дови

№

п/п
Споживання�природно�о��аз�

За�наявності��азових

лічильни�ів

За�відс�тності��азових�лічильни�ів

Ціна��аз�,�

�рн�за�1���б.�м

Тариф�на�місяць�в��вартирах,�я�і�мають:

На�індивід�альне

опалення�б�дин�ів�в

опалювальний�період,

�рн�на�1��в.�м

Ціна��аз�,�

�рн�за�1���б.�м

плит���азов��при

наявності��арячо�о

водопостачання,�

�рн�на�1�людин�

плит���азов��при

відс�тності��арячо�о

водопостачання�і

�азово�о�водона�рівача,

�рн�на�1�людин�

плит���азов��і��азовий

водона�рівач,�

�рн�на�1�людин�

1.
Норма�споживання�природно!о�!аз��на

1�місяць,���б.�м
- - 9,8 18,3 23,6 11,0

2. Річний�обся!�споживання�!аз�:

2.1. не�перевищ�є�2500���б.�м 0,7254 0,7980 7,82 14,60 18,83 8,78

2.2. не�перевищ�є�6000���б.�м 1,0980 1,2078 11,84 22,10 28,50 13,29

2.3. не�перевищ�є�12000���б.�м 2,2482 2,4732 24,24 45,26 58,37 27,21

2.4. перевищ�є�12000���б.�м 2,6856 2,9541 28,95 54,06 69,72 32,50

КОНКУРС
“Світ�захоплень”
Для��часті�в��он��рсі�надішліть�роз-

повідь�про�ваше�захоплення� (хобі)� і

фото,�що�йо!о� ілюстр�є� (по�можли-

вості).� Кон��рс� триватиме� до� січня

2011�ро��.

Це�мож�ть�б�ти�розповіді�про�до-

машніх��любленців,��оле�ціон�вання,

вироби� де�оративно-при�ладно!о

мистецтва,�фото!раф�вання,�живо-

пис,�вишивання,�спорт,�подорожі,�ви-

рощ�вання��вітів.

Щочетвер!а�в�!азеті�вміщ�ватим�ть

найці�авіші� розповіді� й�фото.� Автор

отримає�приз —��вит�и�до��інотеат-

р�.�Матеріали�до�др����відбиратиме

�он��рсна��омісія�з!ідно�з�“Положен-

ням�про��он��рс”.

Матеріали�на��он��рс�надсилайте

на�адрес��реда�ції:�01034,�Київ-34,

Володимирсь�а,� 51-б� або� на

Е-maіl:�v�рusk@kmh.kiev.ua

Обов’яз�ово�в�ажіть�прізвище,�ім’я,

адрес��та��онта�тний�телефон.�Міні-

мальний�розмір�фото�10x15,�в�еле�-

тронном�� ви!ляді� щонайменше

1600x1200.�Те�ст�до�3�тисяч�зна�ів.

Матеріали,� надіслані� на� �он��рс,

реда�ція�не�реценз�є�і�не�повертає.

хрещатик

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�—483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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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 231-10
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Ìàóãë³ öåìåíòíèõ
äæóíãë³â 

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. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

äåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+30°Ñ,
âíî÷³ +20...+24°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +30°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +28...+30°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+28°Ñ, âíî÷³
+20...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +24...+31°Ñ, âíî÷³
+20...+24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+29°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî öåé äåíü ïðèïàäå íà ï'ÿòíèöþ (ï³ñíèé

äåíü) ³ âäåíü ïðîãðèìèòü ãð³ì — äî äîáðîãî êëþâàííÿ ðèáè. Ãëóõèé
ãð³ì ó öåé äåíü â³ùóº ñëàáêèé äîù, à ðîçêîòèñòèé — ñèëüíó ³ òðèâàëó
çëèâó. Áàãàòî ÿã³ä — äî õîëîäíî¿ çèìè. 

²ìåíèííèêè: 
Àíòîí, Ðàäèâîé, Àïîëëiíàðié, Áðèãiòà, Äàíèëî, Ëåîíòié, Ìåëèñëàâ,

Þð³é, Ïåòðî, Ñòåïàí

9

3 7 9 1

1 9

9 2 1

3 7 2 1

1 5 8

5 6

5 6 3

4 1

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.

7 1 6 4 8 9 5 3 2

9 8 5 1 3 2 4 7 6

4 3 2 5 7 6 1 8 9

5 9 3 7 2 1 6 4 8
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Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, співа :
— У дитинстві
на літніх ані -
лах відпочивав
по-різном ! Їз-
дили всією
сім’єю на море,
а ще — в Кар-
пати. Я д же
любив відпочи-

вати з бать ами. Ос іль и протя ом
ро вони б ли д же зайняті, а під
час моїх літніх ані л мо ли брати
відп ст и, ми разом ці аво прово-
дили час. Та ож із одноліт ами та
др зями їздив до дитячих таборів —
це б ло д же весело, вражень ви-
стачало на весь рі . Ін оли залишав-
ся Львові та разом із др зями -
ляв цим пре расним містом, щора-

з від риваючи в ньом щось нове
для себе. Літо — це пре расна по-
ра для відпочин , попри те, с іль-
и тобі ро ів.

Інна ЦИМБАЛЮК, модель:
— У нас із

бать ами фа -
тично б ло два
оловних міста
відпочин , ди
ми їздили при-
близно десь лі-
то через літо,
це Бол арія та
Крим. Та ож іль а разів б ли в Кар-
патах. О рім цьо о, вліт в нас час-
то проводилися спортивні збори на-
шої оманди з х дожньої імнасти-
и, і ми разом дись вир шали тре-

н ватися та відпочивати. До баб сі
чи дід ся їздити вліт не доводило-
ся, ос іль и вони місцеві.

Сер ій ПАНТЮК, письменни :
— Я щоліта

їздив до своєї
баб сі в село
С е е л е ц ь
Хмельниць ої
області. Прово-
див там се лі-
то, д же арне,
мальовниче се-
ло — най раще в світі. Я навіть на
зимові ані ли їздив т ди відпочи-
вати. А до моря вир шили вже то-
ді, оли свої діт и з’явилися. От і
нині ми з сім’єю збираємося в до-
ро на морсь ий відпочино .

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Äå â äèòèíñòâ³ ïðîâîäèëè
ë³òí³ êàí³êóëè?

Іноді підліт и вибирають та і небезпечні е стремальні розва и

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
“Тарта ” “Портер Пабі”

24 липня “Портер Пабі” відб деться сольний онцерт рт “Тарта ”.
Глядачам б де представлено пісні з ново о альбом “Опір Матеріалів”.
Альбом вип стили в останній день 2009 ро , і він став п’ятим дис о-
рафії рт . З почат ро альбом же здоб в премію “НЕПопса” за най-
ращий альбом ро від радіостанції Джем FM.
Г рт “Тарта ” з’явився 14 ро ів том і майже одраз ж став відомим,

перемі ши на фестивалі “Червона р та”. До 1999 ро д ет Оле сандра
Положинсь о о і Василя Зін евича-молодшо о виріс до вінтет . Г рт за-
сів над записом дебютно о альбом “Демо рафічний Виб х”, я ий б в
отовий же в інці 2001 ро .
З 2002 ро “Тарта ” спільно з та ими раїнсь ими м зи антами, я

Катя Chilly, ртами ТНМК, De Shifer, “Фа тично Самі”, “Мотор’ролла”,
“Д ет Світязь” і “Роллі с” запис ють низ пісень, я их с мі вистачи-
ло б на повний альбом. 1 р дня 2005 ро “Тарта ” презент вав аль-
бом ремі сів “Перший Комерційний”. До ньо о ввійшли старі відомі піс-
ні в еле тронній обробці.
24 липня, “Портер Паб”, 21.30

Мюзи л “Кабаре”
Мюзи л розповідає історію молодої ан лійсь ої співач и Саллі Бо лз.

Дія відб вається в 30-х ро ах ХХ сторіччя в Берліні під час приход фа-
шистів до влади. Люди жив ть постійній тривозі, в боротьбі за вижи-
вання, життя часто під идає їм с ладні випроб вання. І лише в стінах а-
баре Kit Kat Club можна сховатися від при ноблюючо о світ і розважи-
тися від д ші, сл хаючи спів незрівнянної Саллі Бо лз. Але вічно свят-
ючо о Берліна з’явився інший бі , і тепер неймовірно важ о збере ти

своє щастя, займатися любленою справою. І лише абаре Kit Kat Club
нама ається не помічати страшних подій і продовж є своє шо .
Мюзи л Cabaret перше б ло поставлено в 1966 році на Бродвеї. Він

витримав більш я 1000 постаново і здоб в оловн театральн премію
Амери и Tony Awards номінації “Най ращий мюзи л”. Кіль ома ро а-
ми пізніше, в 1972 році, на е ран вийшов м зичний фільм Боба Фосса
“Кабаре” з Джоелом Греєм і Лайзою Мінеллі в оловних ролях. Успіх б в
неймовірним. Фільм здоб в 8 “Ос арів”, 3 “Золотих лоб си” і 4 премії
Національної ради іно рити ів США, а в 2006 році йо о в лючили до
п’ятір и най ращих мюзи лів Національно о інстит т іномистецтва
Амери и. Компанія Musical Trade Company в особі Наталії Гром ш іної
придбала права на постанов мюзи л в Росії і раїнах СНД.
Компанія Musical Trade Company представляє російсь версію мюзи -

л Cabaret на сцені МЦКМ. Арт-продюсер і режисер прое т — Наталія
Гром ш іна. У оловних ролях: Наталія Гром ш іна, Світлана Свєті ова,
Анастасія Стоць а, Оле сандр Мара лін, Сер ій Лі, І ор Балалаєв.
27 липня, Міжнародний центр льт ри і мистецтв, 19.00
Ціна: 150—1500 рн

Під от вали
Тетяна ЛІСОВА, Дарія ДЕЙНЕКО,

спеціально для “Хрещати а”
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