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ЛЮБОВ І ЛІД
Сьо одні вазі читачів пропон ємо мініатюри
Юлії Ковален о

Ó ïîøóêàõ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
Âëàøòóâàòè äèòèíó äî äèòñàäêà ñòàº âñå ñêëàäí³øå

Íèí³ â 565 äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ Êèºâà çäîáóâàþòü îñâ³òó 84,8 òèñÿ÷³
ä³òåé, ùî íà 790 äîøê³ëüíÿò á³ëüøå, í³æ

ìèíóëîãî ðîêó (äàí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè).
Ïðîòå ïîïèò íà ì³ñöå â äèòñàäêó ñåðåä

êèÿí çðîñòàº. Ï³äëèëî ìàñëà ó âîãîíü öüî-
ãîð³÷íå ââåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè ä³òåé ç 5-ð³÷íîãî â³êó.

“Óñ³ ä³òè, áàòüêè ÿêèõ çâåðòàþòüñÿ äî
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ðàéîí-
íèõ óïðàâë³íü îñâ³òè òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, âëàøòîâàí³ â äèòñàä-
êè ì³ñòà”,— öèòàòà ç â³äïîâ³ä³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êèºâà. Íàòî-
ì³ñòü ìàºìî 116 çâåðíåíü äî ñall-öåíòðó
(15-51) â³ä êèÿí, ó ÿêèõ âèíèêëè ïðîáëå-
ìè ï³ä ÷àñ âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó.

“Íåìàº â³ëüíèõ ì³ñöü!” — öå ïåðøå ³
íàé÷àñò³øå ïîÿñíåííÿ êåð³âíèöòâà íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ó â³äìîâ³ çàðàõóâàòè äè-
òèíó, ³íôîðìóº ñëóæáà 15-51, ïîñèëàþ÷èñü
íà çâåðíåííÿ áàòüê³â. Áóëè âèïàäêè, êî-
ëè ïðî â³äñóòí³ñòü ì³ñöü ïîâ³äîìëÿëè ï³ñ-
ëÿ ïðîõîäæåííÿ äèòèíîþ âñòóïíèõ òåñò³â
³ ùå áåçãëóçä³øå — ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñ-
ëÿ âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ñàäêà. Ñêàð-
æàòüñÿ áàòüêè é íà îïëàòó — 5 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü ïåðåä ïðîõîäæåííÿì äèòèíîþ âñòóï-
íèõ òåñò³â

Продовження теми читайте на 3-й стор.
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²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

До реда ції “Хрещати а” же неодноразово зверталися ияни
зі с ар ами щодо проблемно о влашт вання дітей до дитсад ів.
Ці с ар и роз лядалися в попередніх п блі аціях. Проте питання не-
стачі дош ільних за ладів не вирішено, ос іль и звернення продов-
ж ють надходити не лише до реда ції азети, а й до Сл жби допомо-
и иянам 15-51.

Нестач місць дитсад ах відч вають не лише вихователі, а й діти
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Ìàéáóòí³õ 
áåðåãèíü 
âèõîâóþòü 
³ç äèòèíñòâà
Ñîö³àëüíèé ïðîåêò 
“ß — Áåðåãèíÿ” äîïîìîæå 
ñòàòè ñèëüí³øèìè ä³â÷àòêàì 
³ç ³íòåðíàò³â 
³ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí
Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У четвер, 23 вересня, за підтрим и
Міністерства У раїни справах сім’ї,
молоді та спорт , Київсь ої місь ої
державної адміністрації та Державної
соціальної сл жби для сім’ї, дітей і
молоді старт вав соціальний прое т
"Я — Бере иня". Йо о оловні часни-
ці — дівчат а 14—17 ро ів із соціаль-
но вразливих верств населення — на-
вчатим ться... жіночій м дрості.

Ñàìå æ³íö³ ïðèðîäîþ âèçíà÷åíî íå ëèøå â³ä-
ïîâ³äàëüíó ì³ñ³þ ïðîäîâæåííÿ ðîäó, à é âèõî-
âàííÿ ìàéáóòí³õ ãðîìàäÿí, çáåðåæåííÿ òðàäè-
ö³é ïîêîë³íü. Äëÿ ñó÷àñíî¿ æ³íêè çàâäàííÿ º
ùå ñêëàäí³øèì, áî âîíà ìàº ðåàë³çóâàòèñÿ ùå
é ÿê îñîáèñò³ñòü. Íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â ïðî-
åêòó Áëàãîä³éíîãî ôîíäó Âëàäè Ïðîêàºâî¿ òà
êîìïàí³¿ “Oriflame”, îñîáëèâî âàæêî àäàïòóâà-
òèñÿ â ñîö³àëüíîìó æèòò³ òèì ä³â÷àòêàì, ÿê³
çðîñòàþòü ó ³íòåðíàò³ ÷è â ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðî-
äèíàõ. Ñàìå äëÿ íèõ ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ñî-
ö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ùî ì³ñòèòü ïðàêòè÷í³ çà-
íÿòòÿ ç ïñèõîëîã³¿, ìåäèöèíè, åòèêè. Ó ïðîåê-
ò³ òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ³ ä³â÷àòêà ³ç áëàãîïîëó÷-
íèõ ðîäèí: öå ò³, õòî ïåðåì³ã ó êîíêóðñ³ íà íàé-
êðàùó ðîçïîâ³äü ïðî ñâîº óÿâëåííÿ ðîë³ Áåðå-
ãèí³.

Þíèõ áåðåãèíü íàâ÷àòèìóòü íå ëèøå äîãëÿ-
äó çà ñîáîþ òà îñíîâàì åòèêåòó, à é òàêèì ðå-
÷àì ÿê: âèçíà÷åííÿ âëàñíî¿ ðîë³ â ñóñï³ëüñòâ³,
ñòîñóíêè â ðîäèí³, æ³íî÷å çäîðîâ’ÿ, çàïîá³ãàí-
íÿ Â²Ë, óíèêíåííÿ ðàíí³õ àáîðò³â òîùî.

Äî ïðîãðàìè çàëó÷åíî äèòÿ÷èõ ïñèõîëîã³â,
ìåäèê³â, êîñìåòîëîã³â. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ïðî-
åêòó, ÿê çàçíà÷àþòü îðãàí³çàòîðè, º îòðèìàí-
íÿ ìàéáóòíüîþ æ³íêîþ çíàíü ³ íàâè÷îê, ïî-
òð³áíèõ äëÿ ¿¿ ãàðìîí³éíîãî æèòòÿ, à òàêîæ
ôîðìóâàííÿ â ä³â÷àòêàõ ñàìîïîâàãè ³ â³ðè ó
âëàñí³ ñèëè.

Ïðîåêò “ß — Áåðåãèíÿ” òðèâàòèìå äî 26 ãðóä-
íÿ 2010 ðîêó. Ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ âñ³ ó÷àñ-
íèö³ îòðèìàþòü â³äçíàêè çà óñï³õè, ÿêèõ äîñÿã-
ëè, òà ö³íí³ ïðèçè

Ãîðä³ñòü “Áóðåâ³ñíèêà”
Äèâî-àïàðàò òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ — ðîçðîáêà 
çàâîäó — âì³º ðÿòóâàòè ëþäñüê³ ñåðöÿ

НН ОО УУ  ХХ АА УУ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь і на овці в ал зі меди-
цини розробили найреволюцій-
ніш апарат р , я а не дає з -
пинитися диханню, лі відов є на
ранніх стадіях хвороби серця та
он озахворювання молочної за-
лози. В та их серйозних можли-
востях вітчизняних розробо
чора пере онався перший за-
ст пни олови КМДА Оле -
сандр Попов під час відвідин за-
вод "Б ревісни ". Місь а влада
має намір поновити підприєм-
ств замовлення на медичн
апарат р , адже з 2005 ро
столиця не п вала "рідних"
апартів шт чно о дихання, нато-
мість завозила зар біжні, що в
іль а разів ошт ють дорожче.

Ó ðàìêàõ òèæíÿ á³çíåñó, ùî ïðîõî-
äèòü ó Êèºâ³ ç 20 ïî 27 âåðåñíÿ, ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ïðîäîâæóº çíàéîìèòèñÿ ç
ðîáîòîþ ï³äïðèºìñòâ ³ç âåëèêèì ïîòåí-
ö³àëîì. Ó÷îðà â³í çàâ³òàâ íà Êè¿âñüêèé
äåðæàâíèé çàâîä “Áóðåâ³ñíèê”. Ïðîô³ëü
ï³äïðèºìñòâà íà ñüîãîäí³ — â³éñüêîâî-
ìåäè÷íèé, ³ ðàí³øå àêöåíò ðîáèëè ñà-
ìå íà ïåðøîìó íàïðÿì³: “Áóðåâ³ñíèê”
âèãîòîâëÿâ íàéñó÷àñí³ø³ “ìîçêîâ³ ñèñ-
òåìè” äëÿ â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë,
ïîñòà÷àâ ñèñòåìè ðàä³îëîêàö³é òà óïðàâ-
ë³ííÿ ÿê äëÿ êîðàáë³â, òàê ³ äëÿ ï³äâîä-
íèõ ÷îâí³â. Çàðàç íà çàâîä³ º ïðèëàä,
ÿêèé íà ðåìîíò ïðèâåçëè ðîñ³ÿíè, éî-
ãî âàðò³ñòü ïðèáëèçíî 15 ìëí äîëàð³â.
Âçàãàë³ ðàí³øå â³éñüêîâèé ïðîô³ëü äà-
âàâ çàâîäó îáîðîò ó 120 ìëí äîëàð³â íà
ð³ê, ñüîãîäí³ öå ìàêñèìóì 70 ìëí ãðí
ð³÷íèõ.

Îäíàê “Áóðåâ³ñíèê” ëèøàºòüñÿ ñåðåä
ïåðåäîâèê³â, ³ îäíà ç íàéïðîãðåñèâí³-
øèõ éîãî ðîçðîáîê — ðàä³îëîêàö³éíà
ñòàíö³ÿ “Áóðåâ³ñíèê-1”. Íåâåëè÷êèé,
àëå ìåãàôóíêö³îíàëüíèé àïàðàò, ÿêèé
âèêîðèñòîâóþòü ÿê íà ôëîò³, òàê ³ íà
ïðèêîðäîííèõ ïîñòàõ, çäàòåí “çàñ³êòè”
îá’ºêòè íà â³äñòàí³ äî 64 ìèëü ³ îäíî-
÷àñíî “âåñòè” ñïîñòåðåæåííÿ çà ï³âñîò-
íåþ îá’ºêò³â. 23 òàê³ óñòàíîâêè íèí³
îõîðîíÿþòü êîðäîíè Óêðà¿íè.

Òåïåð ï³äïðèºìñòâî á³ëüøó âàãó ïðè-
ä³ëÿº ñâîºìó “ìèðíîìó” íàïðÿìêó —

ìåäèöèí³. Ñïåö³àë³ñòè “Áóðåâ³ñíèêà”
ðîçðîáèëè â³ñ³ì ð³çíèõ àïàðàò³â øòó÷-
íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü, à òàêîæ ³ àïàðàò
“Ìàëÿòêî” äëÿ ä³òåé äî 6 ðîê³â. Óñ³ àïà-
ðàòè âèãîòîâëåíî çà íîâ³òí³ìè òåõíîëî-
ã³ÿìè. Âîíè ìàþòü ÷èìàëî ôóíêö³é.
Îêð³ì âåíòèëÿö³¿, éîãî âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ íàðêîçó. Îáëàäíàííÿ êîíòðîëþº
òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ, êîíöåíòðàö³þ
ñêëàäîâèõ, îá’ºì âäîõó, ÷àñòîòó ³ òàêå
³íøå. Çà òåõíîëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè âîíè í³÷èì íå ïîñòóïàþòüñÿ ³íî-
çåìíèõ àíàëîãàì, à çà ö³íîþ — â 2—4
ðàçè äåøåâø³. Ðîçðîáèëè íà “Áóðåâ³ñ-
íèêó” ïîðòàòèâí³ àïàðàòè äëÿ ðÿòóâàëü-
íèê³â ³ îáëàäíàííÿ äëÿ êàðåò “øâèäêî¿
äîïîìîãè”.

Ïîêàçàëè Îëåêñàíäðó Ïîïîâó ³ àïà-
ðàò òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ. Ñàìå òàê çà-
õ³äí³ åêñïåðòè íàçèâàþòü óêðà¿íñüêó
ðîçðîáêó “Êàðä³îìàãñêàí” — ïðèëàä
äëÿ ä³àãíîñòèêè çàõâîðþâàíü ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè íà íàéá³ëüø ðàíí³õ
ñòàä³ÿõ. “Ïàì’ÿòàºòå òðàã³÷í³ âèïàäêè
ç³ øêîëÿðàìè ï³ä ÷àñ çàíÿòü ³ç ô³ç-
êóëüòóðè? Òàê îò, ÿêáè âîíè ïðîéøëè
îáñòåæåííÿ íà öüîìó àïàðàò³, îäðàçó
áóëè á âèçíà÷åí³ íàéìåíø³ çàãðîçè”,—
ïîÿñíèâ îäèí ³ç ðîçðîáíèê³â “Êàðä³î-
ìàãñêàíó”, ïðîâ³äíèé ñï³âðîá³òíèê
ÍÀÍÓ Âîëîäèìèð Ñîñíèöüêèé. Îá-
ñòåæåííÿ òðèâàº 20 õâèëèí, º àáñî-
ëþòíî íåøê³äëèâèì ³ äàº ïîâíó êàð-

òèíó ñòàíó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè.
Òàêèé àïàðàò êîøòóº 200 òèñÿ÷ äîëà-
ð³â. Âàðò³ñòü í³ìåöüêîãî àíàëîãà 1 ìëí
ºâðî.

Íèí³ â Óêðà¿í³ ïðàöþº ëèøå äâà
“Êàðä³îìàãñêàíè” çà êîøòè ªâðîñîþçó.

Ðîçïîâ³ëè òàêîæ ïðî ùå îäíó ö³êà-
âó ðîçðîáêó — àïàðàò äëÿ ä³àãíîñòè-
êè îíêîçàõâîðþâàíü ìîëî÷íî¿ çàëîçè. 

“Óñå, ùî ìè ïîáà÷èëè òóò, — äóæå
àêòóàëüíå ³ ïîòð³áíå îáëàäíàííÿ âè-
ñîêîãî ð³âíÿ. Âîíî ìóñèòü áóòè â íà-
øèõ êë³í³êàõ, êàðåòàõ “øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè”. Ñï³âïðàöÿ ç çàâîäîì áóäå âçàº-
ìîâèã³äíîþ. Íàøå çàâäàííÿ — àáè êè-
ÿíè áóëè çäîðîâèìè ³ äîâãî æèëè, à
ï³äïðèºìñòâî ÿêðàç ïðîïîíóº òåõíîëî-
ã³¿, ÿê³ äîïîìàãàþòü ó öüîìó. Ìè äó-
æå çàö³êàâëåí³, àáè ï³äïðèºìñòâî ìà-
ëî ðåñóðñè äëÿ ðîçâèòêó. Çðîáèìî âñå
ìîæëèâå, ùîá ñï³âïðàöÿ ñòàëà ò³ñí³-
øîþ. Âæå äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ñïðî-
áóºìî çðîáèòè ïåðøå çàìîâëåííÿ”,—
ïîä³ëèâñÿ íàì³ðàìè Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Äî 2005 ðîêó Êè¿â êóïóâàâ äëÿ ë³êà-
ðåíü 50—100 àïàðàò³â øòó÷íî¿ âåíòèëÿ-
ö³¿ ëåãåíü ùîð³÷íî. Â³äòîä³ ì³ñòî ôàê-
òè÷íî íå êóïóâàëî â “Áóðåâ³ñíèêà” îá-
ëàäíàííÿ, íàòîì³ñòü äî ë³êóâàëüíèõ çà-
êëàä³â çàâîçèëè ³íîçåìíó àïàðàòóðó. Ïî-
òðåáà ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü ó òàêèõ àïà-
ðàòàõ íà ñüîãîäí³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî
300 îäèíèöü

Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé ñèìïîç³óì, ïðèñâÿ÷åíèé ë³êóâàííþ îíêîçàõâîðþâàíü
Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïîäîëàºìî ðàê

ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН АА

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ 900 òèñÿ÷
ëþäåé ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó ÿê
îíêîõâîð³, ç íèõ 60 òèñÿ÷ êèÿí.
Òàêó ñóìíó ñòàòèñòèêó îçâó÷èâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ íà óðî÷èñòîìó
ïðèéîì³ íà ÷åñòü ì³æíàðîäíîãî
íàóêîâîãî ñèìïîç³óìó â Êîëîíí³é
çàë³ ÊÌÄÀ. Íàóêîâå ç³áðàííÿ,

ïðèñâÿ÷åíå íîâ³òí³ì ðîçðîáêàì ó
ë³êóâàíí³ îíêîçàõâîðþâàíü, âëàø-
òóâàâ ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿
ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ òà ðàä³îá³îëî-
ã³¿ ³ìåí³ Ð. ª. Êðàâåöüêîãî íà
÷åñòü 50-ð³÷÷ÿ ç äíÿ çàñíóâàííÿ.

“Çàâäÿêè âàøîìó ïðîôåñ³îíà-
ë³çìó ³ íàïîëåãëèâîñò³ â Óêðà¿í³
âåäåòüñÿ ñåðéîçíà ðîáîòà, ïîâ’ÿ-

çàíà ç ïðîô³ëàêòèêîþ òà ë³êóâàí-
íÿì îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü,—
â³äçíà÷èâ â³í ðîáîòó íàøèõ ñï³â-
â³ò÷èçíèê³â, ñï³âðîá³òíèê³â ³íñòè-
òóòó.— ß ðàäèé, ùî â ñòîëèö³ º
íàóêîâèé çàêëàä, ÿêèé º áåçóìîâ-
íèì ë³äåðîì ó ðîçðîáö³ ³ âïðîâà-
äæåíí³ ìåòîä³â âèÿâëåííÿ òà ë³-
êóâàííÿ îíêîçàõâîðþâàíü. Áàæàþ
éîãî ñï³âðîá³òíèêàì ïîäàëüøèõ
óñï³õ³â ³ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ
ö³ëåé”. Äî ïðèâ³òàíü äîëó÷èâñÿ ³
ñåêðåòàð ÊÌÄÀ Îëåñü Äîâãèé,
ÿêèé ç³çíàâñÿ, ùî öÿ ñòðàøíà õâî-
ðîáà íå îìèíóëà ³ éîãî ðîäèíó.
“Ìè ãîòîâ³ äîïîìàãàòè ³ ñïðèÿòè
ôàõ³âöÿì ó ñïðàâ³ ïîäîëàííÿ ö³º¿
íåäóãè”,— çàçíà÷èâ â³í. Êîëåêòèâ
³íñòèòóòó òà ê³ëüêà éîãî ïðàö³âíè-
ê³â çà ñâîþ â³ääàíó ïðàöþ îòðè-
ìàëè Ïî÷åñí³ ãðàìîòè òà ïîäÿêè
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
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Розробни и по азали, я працює апарат "шт чно о дихання" зсередини

Дире тор інстит т , а адемі НАН Василь Чех н отримав для сво о оле тив
Почесн рамот я вдячність за 50-річн плідн працю
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Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З 21 по 24 вересня в Києві тривав на овий міжнарод-
ний симпозі м "П хлина та ор анізм: с часні аспе ти
давньої проблеми" з на оди 50-річчя Інстит т е спе-
риментальної патоло ії, он оло ії та радіобіоло ії імені
Р. Є. Кравець о о. Знач щість цьо о питання для сто-
лиці відзначила і місь а влада, влашт вавши для чле-
нів симпозі м прийом і на ородивши оле тив інсти-
т т .
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Çàì³ñòü äèòñàäêà — 
ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà?
Îðåíäàð³ çàéìàþòü ïðèì³ùåííÿ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ÷àñòî 
³ç çàêîíîäàâ÷èìè ïîðóøåííÿìè
²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
"Õðåùàòèê"

У той час, оли чимало бать ів
оббивають поро и ерівництва
дитсад ів, щоб "вс н ти" своє
дитя, а відповідь отрим ють
відмов через відс тність вільних
місць або пропозицію внести
"спонсорсь " допомо , семи
десят ах олишніх освітніх за ла-
дах Києва працюють стоматоло-
ічні машини, ш млять с ш и для
волосся, швейні машин и, офісні
фа си та принтери, стріляють ав-
томати в омп'ютерних і рах...

Довічна оренда
Íåùîäàâíî Ïðîêóðàòóðà Êèºâà ñêàñó-

âàëà ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ â îðåí-
äó ïðèì³ùåíü äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â íà âóëè-
ö³ Øîëîì Àëåéõåìà, 4-à (äå ðîçì³ùóâàâ-
ñÿ ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò), íà ïðîñïåê-
ò³ Ìàÿêîâñüêîãî, 62-ã (äå çíàõîäèëàñÿ ïå-
ðóêàðíÿ) òà íà âóëèö³ Áàëüçàêà, 86-à (äå
ïðàöþâàëà ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ).
Ïðîòå â ìåðåæ³ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ì³ñòà 73 äèòñàäêè íå âèêîðèñòî-
âóþòü çà ïðèçíà÷åííÿì. 44 % öèõ ïðèì³-
ùåíü çàä³ÿí³ â îñâ³òí³õ ö³ëÿõ: ïî÷àòêîâ³
øêîëè, öåíòðè ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³-
ä³â, ë³öå¿ òà 56 % ïðèì³ùåíü ïåðåäàíî â
îðåíäó íå îñâ³òí³ì îðãàí³çàö³ÿì: â³ää³ëåí-
íÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ïîäàòêîâ³é àäì³-
í³ñòðàö³¿, ïîë³êë³í³êàì, óïðàâë³ííþ þñ-
òèö³¿, ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, áëàãî-
ä³éíèì ôîíäàì, êîìåðö³éíèì óñòàíîâàì
(äàí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
Êèºâà).

Ïðîêóðàòóðà ñòîëèö³ âêàçóº íà êóïó ïî-
ðóøåíü îðåíäàð³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ÿê³ íåñâîº÷àñíî âíîñÿòü îðåíäíó ïëàòó,
íå ñòðàõóþòü îðåíäîâàíå ìàéíî, âèêî-
ðèñòîâóþòü ïðèì³ùåííÿ áåç ïîçèòèâíî-
ãî âèñíîâêó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äå-
ì³îëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè, äîçâîëó íà ïî÷à-
òîê ðîáîòè îðãàí³â äåðæàâíîãî ïîæåæíî-
ãî íàãëÿäó.

"Ïîâåðíóòè îðåíäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ —
öå ëèøå ï³âñïðàâè,— ðîçïîâ³äàº ïðàö³â-
íèê Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè îäíîãî ç ðàéîí³â
ì³ñòà (ïîïðîñèëà àíîí³ìíîñò³).— Ó áþ-
äæåò³ íåìàº ïóíêòó, ÿêèé áè çàáåçïå÷óâàâ
â³äíîâëåííÿ îðåíäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ï³ä
ãðóïè. Äåðæàâà çàáåçïå÷óº ëèøå çàðîá³ò-
íîþ ïëàòîþ êîëåêòèâ äèòñàäê³â, ñïëà÷óº
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, àâàð³éí³ ðîáîòè òà 50
â³äñîòê³â õàð÷óâàííÿ. Àëå çàòèøîê äèòÿ-
÷èõ ãðóï ó áþäæåò³ íå ïðîïèñàíî".

Îñü òóò ³ ìàºìî ñêàðãè áàòüê³â íà êåð³â-
íèöòâî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêå âèìàãàº
çàâåçåííÿ ùåáåíþ çà âëàøòóâàííÿ äèòè-
íè. Àáî æ ùîì³ñÿ÷íèé çá³ð 40 ãðí íà ïå-
÷èâî, ìèþ÷³ çàñîáè, âèâ³ç ñì³òòÿ, îâî÷³ (çà
³íôîðìàö³ºþ call-öåíòðó).

Ініціатива за бать ами
Â Óïðàâë³íí³ îñâ³òè ïîÿñíþþòü, ùî îáî-

â'ÿçêîâà äîøê³ëüíà îñâ³òà ä³òåé ñòàðøîãî
äîøê³ëüíîãî â³êó íå çîáîâ'ÿçóº áàòüê³â
âëàøòîâóâàòè äèòèíó äî äèòÿ÷îãî ñàäî÷-
êà. Äëÿ öüîãî ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïàëà-
öàìè, ãóðòêàìè, öåíòðàìè ðîçâèòêó, êëó-
áàìè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äèòèíè, çâåð-
íóòèñÿ äî øê³ë, ó ÿêèõ ïðàöþþòü ñóá'ºê-
òè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê³ ìà-
þòü ë³öåíç³þ ï³äãîòîâêè ä³òåé äî øêîëè.
Òîáòî îñíîâíèé çàäóì ââåäåííÿ îáîâ'ÿç-
êîâî¿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè — ï³äãîòóâàòè ä³-
òåé äî æèòòÿ â ñóñï³ëüíèõ ãðóïàõ, ÿê³ ÷å-
êàþòü íà íèõ ó øêîë³. Òàêà ï³äãîòîâêà ìî-
æå çä³éñíþâàòèñÿ íå ëèøå â äèòñàäêàõ.

Ïðàâî êîæíî¿ 5-ð³÷íî¿ äèòèíè íà îáî-
â'ÿçêîâó äîøê³ëüíó îñâ³òó â ïîâíîö³ííèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ äåðæàâà íå ìîæå ðå-
àë³çóâàòè. "Âèéòè ç³ ñêðóòè äîïîìàãàþòü
ãðóïè êîðîòêîòðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ,—
êàæóòü â Óïðàâë³íí³ îñâ³òè.— Ö³ ãðóïè äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè â³äêðèâàþòü ëèøå ç³ çãî-
äè áàòüê³â. Ùîäíÿ áàòüêè ìîæóòü áåçïëàò-
íî ïðèâåñòè äèòèíó íà ÷îòèðè ãîäèíè â
êîðîòêîòðèâàëó ãðóïó, äå äàþòü îñâ³òí³
çíàííÿ çà áàçîâîþ ïðîãðàìîþ "ß ó ñâ³ò³".

Òîæ áà÷èìî, ùî õî÷ ³ º íàìàãàííÿ ÿêîñü
âèð³øèòè ïèòàííÿ íåñòà÷³ ì³ñöü ó äèòñàä-
êàõ, àëå ö³ íàìàãàííÿ íå äàþòü â³äïîâ³ä³ áà-
ãàòüîì áàòüêàì, ÿêèì íå âäàëîñÿ çíàéòè
ì³ñöå â äîøê³ëüíîìó çàêëàä³ ñâî¿é äèòèí³

Аня ПОКРОВСЬКА, фінансист:

— Не нама алися влаштов вати-
ся — дитина ще мала. Але знайомі
аж ть, що важ о потрапити, бо
запис ватися потрібно за рі -півто-
ра. За алом, від и позитивні, бо я
налаштов валася, що потрібно б де
ом сь щось платити, робити пода-
р ноч и. Др зі аж ть, що сит ація
в сад ах центра міста більш-менш
нормальна. Лише потрібно підійти
до завід ючої і записатися. Єдиний

нюанс, що вона робить відбір дітей
на свій розс д. А ще аж ть, що за-
від юча може відмовити, не назива-
ючи причини.

О сана БОРОВИК, мар етоло :

— Я з Печерсь о о район . Коли
віддавала дитин до сад а, тоді
тр днощів вза алі нія их не вини а-
ло. Не знаю, я садоч ах тепер,
бо відійшла від них — дитина вже
ш олі навчається.

Мефодій ЧЕРНЯВСЬКИЙ, пен-
сіонер:

— Мій син ходив до ло ічної ш о-
ли взим , я а дає дош ільн осві-
т . Це приватна, елітна ш ола, то,
звичайно, до дитсад а не ходили.
Лише збираємося до Б дин вчи-
теля йти, там дош ільн освіт да-
ють. Каж ть, що місця є і оплата мі-
німальна.

Олена САВАЛЕНКО, пенсіонер-
а:

— Ми не хочемо віддавати дити-
н до садоч а, хочемо її дома вихо-
в вати. Раніше садоч ів не б ло і ді-
ти б ли освіченішими, і льт рні-
шими, аніж зараз. Я вважаю, що на-
лежно можна дитин й дома вихо-
вати. Не довіряємо дитин садоч-
ам.

Катерина ЖОРОВА, домо ос-
подар а:

— Наша дитина ходить до садоч-
а на Борща івці. Проблем із міс-
цем нас нія их не б ло, бо влаш-
тов валися через знайомих. Мож-
ливо, проблеми є, але ми їх обій-
шли.

Опит вала
Ірина ЩЕРБАТА, “Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è âèíèêàëè òðóäíîù³ ï³ä ÷àñ âëàøòóâàííÿ
äèòèíè äî äèòñàäêà?

Ба ато дитсад ів міста не лише ви ористов ють не за призначенням, а й переб вають
занедбаном стані
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ÃÐÀÔ²Ê
ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí 

òà ïðÿìèõ ("ãàðÿ÷èõ") òåëåôîííèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 

òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
íà 2010 ð³ê

Прізвище, ім'я
та по бать ові

День та час
особисто о прийом
ромадян за адресою:

День
та час

особисто о
виїзно о
прийом

Місце проведення
особисто о виїзно о

прийом

День та час
проведення
прямих

(" арячих")
телефонних

ліній

Ви он ючий обов'яз и
начальни а ГУОЗ та МЗ
За ородній Володимир
Васильович

ІІ та IV вівторо місяця,
11.00—13.00
в л. Прорізна, 19,
(1 поверх, ім. 3)

І вівторо
місяця
14.00—16.00

ІІІ вівторо
місяця
16.00—18.00

Центральна районна
полі ліні а
Шевчен івсь о о р-н
(в л. Са са ансь о о,
100)
Центральна районна
полі ліні а Деснянсь о о
р-н (в л. За ревсь о о,
81/1)

Перша середа
місяця
12.00—13.00
тел. 278-41-91

Перший заст пни
начальни а ГУОЗ та МЗ
Мохорєв Віталій
Андрійович

Щосереди, 15.00—17.00
в л. Прорізна, 19
(І поверх, ім. 3)

Перший четвер
місяця
09.00—10.00
тел. 278-41-91

Заст пни начальни а
ГУОЗ та МЗ
Бич ов В'ячеслав
Володимирович

І та ІІІ вівторо місяця,
11.30—13.00,
пров л. Геор іївсь ий, 9,
(ІІІ поверх, ім. 306)

Третій вівторо
місяця
10.00—11.00
тел, 278-41-91

Заст пни начальни а
ГУОЗ та МЗ
В'ялий Ми ола
Петрович

Понеділо 14.00—17.00
Четвер 10.00—13.00
в л. Прорізна, 19
(І поверх, ім. 1)

Заст пни начальни а
ГУОЗ та МЗ
Мельни Олена
Ми олаївна

Щоденно 10.00—12.00
15.00—17.00
в л. Прорізна, 19
(ІІ поверх, ім. 17)

Ïðèì³òêè:

* òåëåôîí "ãàðÿ÷î¿" ë³í³¿ ÃÓÎÇ òà ÌÇ — 278-41-91
** ó âèïàäêó, ÿêùî äåíü ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ "ãàðÿ÷î¿" òåëåôîííî¿ ë³í³¿ ïðèïàäàº íà ñâÿòêîâèé (âèõ³äíèé)

äåíü, òî ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ "ãàðÿ÷î¿" ë³í³é ïåðåíîñèòüñÿ íà ïåðøèé ï³ñëÿ ñâÿòêîâîãî (àáî âèõ³äíîãî)
ðîáî÷èé äåíü íà òîé æå ÷àñ

ЛЛ ІІ ТТ ЕЕ РР АА ТТ УУ РР НН ИИ ЙЙ   КК ЛЛ УУ ББ

Сьо одні “Хрещати ” одержав не ативн рецензію на опо-
відання Дениса Жар их “Глаза и “Жаба” від Сер ія С іца.
Це оповідання читачі мож ть прочитати за адресою
http://kreschatic.kiev.ua/ua/3756/art/1283372813.html, я -
що вони хоч ть підтримати рити а або я що не з одні з
ним, пишіть до нашо о Літерат рно о л б на адрес
“Хрещати а” d.zh@kmh.kiev.ua

Íîâûå âðåìåíà ðîæäàþò íîâûõ
ãåðîåâ. Â íà÷àëå 90-õ â íàøåé
ñòðàíå ïîÿâèëàñü ïðîñëîéêà
îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ — ìåíåäæå-
ðîâ, êîíñóëüòàíòîâ, ýêñïåðòîâ ïî
ðàçëè÷íûì âîïðîñàì è ò. ä. Ñåé
ñîöèóì âîçíèê òàê íåîæèäàííî
áûñòðî, ÷òî íè êèíî, íè ëèòåðà-
òóðà ïîíà÷àëó íèêàê íå ñðåàãè-
ðîâàëè íà ýòî. Îáðàçîâàâøóþñÿ
ëàêóíó òóò æå çàíÿëî âåçäåñóùåå
òåëåâèäåíèå. Òåëåýêðàí ìãíîâåí-
íî çàïîëîíèëñÿ áåñêîíå÷íûìè
ñåðèàëàìè, ãäå âñå ñîáûòèÿ î÷å-
ðåäíîãî “ìûëà” ïðîèñõîäèëè íà
íåñêîí÷àåìûõ ýòàæàõ ñòåêëîáå-
òîííûõ ìîíñòðîâ. Àêâàðèóìíàÿ
æèçíü ñîòðóäíèêîâ çàïåñòðåëà
êðèìèíàëüíî-ìåëîäðàìàòè÷åñêè-
ìè ñþæåòàìè ñ íåñêîí÷àåìîé âå-
ðåíèöåé áåçäàðíî-îäíîîáðàçíûõ
õîäîâ.

Îäíàêî âñå òå÷åò, âñå ìåíÿåò-
ñÿ. Ïðèøëî âðåìÿ íîâåëëèñòîâ
îáðàòèòü âíèìàíèå íà “ãåðîåâ
íàøåãî âðåìåíè”. Èòàê, ïåðåä
íàìè ðàññêàç Äåíèñà Æàðêèõ
“Ãëàçà è “Æàáà”. Ìåñòíûé ñåðä-
öååä, óâëåêøèñü ñîòðóäíèöåé
ñâîåãî îòäåëà, ïîïàäàåòñÿ çà ýòèì
äåëîì íà ãëàçà çàìåñòèòåëþ äè-
ðåêòîðà ôèðìû, äåëîâîìó è ïðå-
óñïåâàþùåìó áèçíåñìåíó, óâû,
îáîéäåííîìó âíèìàíèåì æåí-
ùèí. Âñïûõíóâøàÿ çàâèñòü ìãíî-
âåííî îêðàøèâàåòñÿ â ÷åðíûé
öâåò. Ïàðà-òðîéêà àäìèíèñòðà-
òèâíî-”íàóøíûõ” õîäîâ — è âîò
óæå ãåðîé îôèñíî-ëþáîâíûõ óâ-
ëå÷åíèé íàâñåãäà ïîêèäàåò íå-
êîãäà ðîäíûå ñòåíû.

Âïðî÷åì, ÷åðåç íåêîòîðîå âðå-
ìÿ “èçãíàííûé” âíîâü ïîÿâëÿåò-
ñÿ íà ãîðèçîíòå. Ñðàâíÿâøèñü ñî
ñâîèì çëîïûõàòåëåì ïî äîëæíî-
ñòè, îí âîçâðàùàåòñÿ ñ òåì, ÷òî-
áû çàáðàòü áûëóþ âîçëþáëåííóþ
ñ ñîáîé íàâñåãäà. Ïîâåðæåííûé
ðàçëó÷íèê çàâèñòëèâî ñìîòðèò íà
öåëóþùóþñÿ ïàðî÷êó, óñòðîèâ-
øóþñÿ íà çàäíåì ñèäåíèè “Æà-
áû”, ðàðèòåòíîé “Âîëãè”, êîòî-
ðàÿ ñîïðîâîæäàåò íàøåãî ãåðîÿ
âñå ïîâåñòâîâàíèå.

Âîò, ñîáñòâåííî, è âñå. Ìà-
ëåíüêèé ñëó÷àé èç æèçíè ñîâðå-
ìåííûõ êëåðêîâ. Íåìíîæêî ëþ-
áîâíîãî ôëèðòà âïåðåìåøêó ñ
ðåâíîñòüþ è çàâèñòüþ.

Îäíàêî òàêèìè ëè óæ íîâûìè
îêàçàëèñü ïðåäëàãàåìûå ïåðèïå-

òèè? Íè÷óòü íå áûâàëî. Ïðèðî-
äà ÷åëîâåêà îñòàëàñü íåèçìåííîé
ñî âðåìåí îíûõ. Ìíîãîå èç
“âíîâü ñêàçàííîãî” îêàçàëîñü, íà
ïîâåðêó, îòçâóêîì áûëûõ âåðøèí
îòå÷åñòâåííîé äðàìàòóðãèè.
Ïîìíèòå? Íîâîñåëüöåâ, Êàëóãè-
íà, Ñàìîõâàëîâ... Òðîãàòåëüíàÿ
èñòîðèÿ “ñëóæåáíîãî ðîìàíà”
áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà, ïðè-
êëþ÷èâøåãîñÿ â îäíîì èç ñîâåò-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïî÷åìó æå ñðåäè òûñÿ÷è ïî-
äîáíûõ èñòîðèé ìû âñïîìèíàåì
èìåííî ýòó? Äåëî â òîì, ÷òî ñà-
ìîå ãëàâíîå íå “î ÷åì”, à “êàê”.
Ìèð ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ êðàéíå
äåëèêàòíàÿ òåìà. Âåäü ìèð íå
îïðåäåëÿåòñÿ ñòîèìîñòüþ àâòî-
ìîáèëåé è íàðî÷èòîé êðèêëèâî-
ñòüþ ðîñêîøíûõ íàðÿäîâ. Ìóçû-
êà, ñòèõè, õàðàêòåðû... Â ðåçóëü-
òàòå ïîÿâëÿåòñÿ òà Àòìîñôåðà,
ïðåäîùóùåíèå ãðÿäóùåé Èñòî-
ðèè, êîòîðàÿ îòêðûâàåò âçîðó
òîíêóþ áÿçü ÷åëîâå÷åñêèõ ïåðå-
æèâàíèé. Ïîãðóæàÿñü â ýòîò ìèð,
çðèòåëü-÷èòàòåëü-ñëóøàòåëü ïðî-
íèêàåòñÿ ýòèìè îùóùåíèÿìè,
ïðåäåëüíî ñîïåðåæèâàÿ ãåðîÿì.

Óâû, ëàêîíè÷íîñòü íå âñåãäà
ñïóòíèöà óñïåõà. Èìåííî Âîçäó-
õà è íå õâàòàåò ïðîèçâåäåíèþ íà-
øåãî àâòîðà. Ðàññêàç íàïèñàí
î÷åðêîâûì ñòèëåì. Ïîðîé ñîçäà-
åòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïåðåä íà-
ìè çàÿâêà íà ñöåíàðèé. Ïåðñîíà-
æè âûãëÿäÿò êîíñïåêòèâíûìè
ýñêèçàìè. Íåêîòîðûå õàðàêòåð-
íûå ÷åðòû äåéñòâóþùèõ ëèö ïî-
ÿâëÿþòñÿ ëèøü ê ôèíàëó äåéñòâà,
óïîìèíàÿñü âñêîëüçü. Íåò ïðå-
äûñòîðèè, ïðåëþäèè ê Ñîáûòè-
ÿì.

Îò÷àñòè, ïîäîáíàÿ “àñêåòè÷-
íîñòü” îáúÿñíÿåòñÿ ïðîêðóñòî-
âûì ëîæå ãàçåòíîé ïóáëèêàöèè.
Ìàëàÿ ïëîùàäü çàäàåò äîâîëüíî
æåñòêèå óñëîâèÿ èçëîæåíèÿ. È
âñå æå ñåé ìèíèìàëèçì îñòàâëÿ-
åò îùóùåíèå íåäîñêàçàííîñòè.
Íåâîëüíî â ïîÿâèâøåìñÿ âàêó-
óìå æäåøü ñïàñèòåëüíîãî ãëîòêà
æèâèòåëüíîãî Ýôèðà, íàäåÿñü,
÷òî êîãäà-íèáóäü ýðçàö-ãåðîè,
àêè “Æàáà” ëÿãóøêà èç ðóññêîé
ñêàçêè ïðåâðàòÿòñÿ-òàêè â ëþäåé.
×òî æ, íàì îñòàåòñÿ ëèøü æäàòü
è íàäåÿòüñÿ, êîãäà ýñêèç ïðåâðà-
òèòñÿ â æèâîïèñíîå ïîëîòíî.
Àâîñü, ÷óäî ñáóäåòñÿ...

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

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

ÄÅÆÀ ÂÞ 2010
L’essentiel est invisible pour lesyeux

Ñàìîãî ãëàâíîãî ãëàçàìè íå óâèäèøü
(À. äå Ñåíò-Ýêçþïåðè)

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.
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Нормативно

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

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Випуск №124 (827)
п’ятниця, 24 вересня
2010 року ДОКУМЕНТ

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації — будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд на вул. Метрологічній, 9, 9�а, 11,
11�а, 13, 13�а, 15, 15�а, 17, 17�а у Голосіївському районі
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: перевести територію в ме�
жах, визначених містобудівним обґрунтуванням, з сільсько�
господарської території до території садибної забудови.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 25.02.64 № 202 “Про відвод земельної ділянки Спеціа�
лізованій школі�інтернату фізико�математичного профілю”
як таке, що не було виконано в установленому порядку, та
віднести частину земельної ділянки площею 0,10 га до зе�
мель запасу житлової та громадської забудови.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Хмарі Вадиму Юрійовичу для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Метрологіч�
ній, 9�а у Голосіївському районі м. Києва. 

5. Передати громадянину Хмарі Вадиму Юрійовичу, за
умови виконання пункту 6 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Метрологічній, 9�а у Го�
лосіївському районі м. Києва за рахунок земель запасу жит�
лової та громадської забудови.

6. Громадянину Хмарі Вадиму Юрійовичу:
6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
6.2. 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.

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

6.4. 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”.

6.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 03.07.2008 № 229) та інші пи�
тання майнових відносин вирішувати в установленому по�
рядку.

6.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.08.2008 № 19�10611 та від 12.11.2008
№ 09�14006, Київської міської санепідстанції від 14.10.2008
№ 8815, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 03.07.2008 № 4696, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
12.08.2008 № 05�08/5024, комунальної організації “Центр
містобудування та архітектури” від 14.08.2008 № 14�2177.

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

8. 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 
Хмарі Вадиму Юрійовичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Метрологічній, 9$а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 676/1732 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину 
Стаднику Мирославу Ярославовичу 

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

господарських будівель і споруд 
у пров. Устимівському, 23$а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 728/1784 від 18 червня 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
земельної ділянки громадянину Стаднику Мирославу Яро�
славовичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Усти�
мівському, 23�а у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Стаднику Мирославу Яро�
славовичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею 0,08 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Устимівському, 
23�а у Солом’янському районі м. Києва за рахунок місь�
ких земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Стаднику Мирославу Ярославовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 07.04.2009 № 19�2910 та № 09�2931,
Київської міської санепідстанції від 29.04.2009 № 2435,
управління охорони навколишнього природного середови�

ща від 02.04.2009 № 071/04�4�22/1825, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 18.05.2009 № 05�4512.

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Олендеру Максиму Миколайовичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Червонофлотській, 20$в 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 706/1762 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

2. Припинити право користування частиною земельної ді�
лянки площею 0,08 га, відведеної відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 29.10.63 № 1621 “Про закріплення за Київською те�
риторіальною Радою по Управлінню курортами профспілок
земельної ділянки під існуючий будинок відпочинку і дозвіл
на будівництво спального корпусу” (листи закритого акціо�
нерного товариства лікувально�оздоровчих закладів проф�
спілок України “Укрпрофоздоровниця” від 22.09.2004 № 05�
39/1675 та від 09.11.2005 № 01�12/2104), та віднести її до
земель запасу житлової та громадської забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Олендеру Максиму Микола�
йовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Червоно�
флотській, 20�в в Оболонському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Олендеру Максиму Миколайо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,08 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Червонофлотській, 20�в в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови.

5. Громадянину Олендеру Максиму Миколайовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

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

5.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.02.2009 № 19�1823, від 24.04.2009
№ 09�3682, Київської міської санепідстанції від 22.04.2009

№ 2253, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 02.04.2009 № 071/04�4�22/1779, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.03.2009
№ 2016, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини від 22.04.2009 № 22�1057/9 та Головного
управління земельних ресурсів.

5.5. 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.

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

5.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 23.02.2009 № 232) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

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 до рішення 
Київської міської ради від 21.10.2004 № 612/2022 

“Про передачу дочірньому підприємству “Водограй” 
земельних ділянок у короткострокову оренду 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
закладів громадського харчування 

на Броварському проспекті, 12, 14, 16 
у Дніпровському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 746/1802 від 18 червня 2009 року

Розглянувши технічну документацію щодо внесення змін до рішення Київської міської ради та врахову"
ючи звернення дочірнього підприємства “Водограй” від 09.12.2008 № 09"555, № 09"556, № 09"557, Ки"
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
21.10.2004 № 612/2022 “Про передачу дочірньому під�
приємству “Водограй” земельних ділянок у короткостро�
кову оренду для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання закладів громадського харчування на Броварсько�
му проспекті, 12, 14, 16 у Дніпровському районі м. Ки�
єва”, а саме:

— слово “будівництва” вилучити;
— слова та цифру “у короткострокову оренду на 5 років”

замінити словами та цифрами “у довгострокову оренду на
25 років”.

2. Дочірньому підприємству “Водограй” замовити в ус�
тановленому порядку внесення змін до договорів оренди
земельних ділянок від 25.06.2005 № 66�6�00274, № 66�6�
00275, № 66�6�00276, укладених між Київською міською ра�
дою та дочірнім підприємством “Водограй”.

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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Ëþáîâ ³ ë³ä
Сьо одні вазі читачів пропон -
ємо мініатюри Юлії Ковален о.
Вона написала про себе: "Ходи-
ти, розмовляти і писати почала
пра тично одночасно. Романтич-
ний цині чи цинічний роман-
ти , доживши до своїх “-надця-
ти” ро ів, та і не зроз міла, я а
риса хара тер в мені перева-
жає". І просить: "Не ш айте в
моїй прозі либо о о зміст , йо о
там немає. Усе до смішно о
просто й часто знаходиться в
нас під носом. Головне — помі-
тити це і не побоятися побачити
та им, я им воно є". Що побачи-
ли читачі "Хрещати а" в творчо-
сті Юлії Ковален о, можливо, не-
забаром дізнаємося з рецензій
"Літерат рно о л б " азети.

Любит? не любит?

ß ãàäàëà ïî òâîåìó ëèöó, ïî òâîèì ãëà-
çàì. Ïûòàëàñü íàéòè îòâåò â êàæäîé ÷åð-
òî÷êå òâîåãî ëèöà. Ïî òîìó, êàê òû óëû-
áàëñÿ ìíå, êàê ñìîòðåë íà ìåíÿ, êàê îò-
âîäèë âçãëÿä, åñëè òîëüêî ñìîòðåòü óæå
áûëî íåâîçìîæíî. ß ãàäàëà ïî òâîèì ðó-
êàì. Ïî òîìó, êàê îíè ïðèêàñàëèñü ê ìî-
åìó ëèöó, êàê ãëàäèëè ìîè âîëîñû. Ãà-
äàëà ïî òâîåìó ñåðäöó. Ïî åãî ñòóêó â
ãðóäè, êîãäà òû ïðèæèìàë ìåíÿ ê ñåáå.
Òâîè ãëàçà, ðóêè, ñåðäöå êðè÷àëè ìíå
“Îí ëþáèò òåáÿ!”. “Îí ëþáèò òåáÿ!” âòî-
ðèëî èì ìîå ñåðäöå. “Âîçìîæíî, ÷òî òå-
áå òàê òîëüêî êàæåòñÿ” âîçðàæàë ðàçóì.
À ÿ âñå ðàâíî âåðèëà â ñâîþ ëè÷íóþ ñêàç-
êó ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì. Ñêàçêó, â êî-
òîðîé òû ñêàæåøü ìíå, ÷òî ÿ åäèíñòâåí-
íàÿ, ëþáèìàÿ è òû áîëüøå íå ïðåäñòàâ-
ëÿåøü ñâîåé æèçíè áåç ìåíÿ. Ñêàçêó, â
êîòîðîé òû íå óéäåøü íî÷üþ ê ñåáå äî-
ìîé, à íàâñåãäà îñòàíåøüñÿ â íàøåì äî-
ìå.

ß ñàìà ïûòàëàñü íàïèñàòü ýòó ñêàçêó.
Ðàäè ýòîãî èñêàëà ïðîÿâëåíèå òâîèõ
÷óâñòâ êî ìíå äàæå òàì, ãäå èõ, âîçìîæ-
íî, è íå áûëî. Ïî êðóïèöàì ñîáèðàëà
íàøè îòíîøåíèÿ. Õîëèëà è ëåëåÿëà òî,
÷òî óäàëîñü ñîçäàòü. Áûëà îñòîðîæíà,
÷òîáû íå ðàçðóøèòü ñâîé âîçäóøíûé çà-
ìîê. ß íèêîãäà íå çàäàâàëà òåáå òîò ñà-
ìûé âîïðîñ î òîì, ëþáèøü ëè òû ìåíÿ.
ß ïðîñòî áîÿëàñü, ÷òî, óñëûøàâ “íåò”
èëè “íå çíàþ”, óæå íå ñìîãó âåðèòü â
ñâîþ ñêàçêó. ß èçáåãàëà ññîð, âåäü ñêà-
çî÷íûå ãåðîè íå ññîðÿòñÿ. Ïîýòîìó ñå-
ãîäíÿ ÿ óåõàëà. ß ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî ñà-
ìà ãîòîâà ðàçðóøèòü âñå òî, ÷òî ñ òðóäîì
ñîçäàâàëà ñòîëüêî ëåò.

ß ïðèåõàëà â äåðåâíþ â ñòàðûé äîì,
êîòîðûé ïîâèäàë íå îäíî ïîêîëåíèå íà-
øåé ñåìüè. Íåò íè÷åãî ëó÷øå íà Ðîæäå-
ñòâî, ÷åì îùóòèòü äóõ ïðåäêîâ, íàïîëíè-
òüñÿ èõ ñèëîé. Áàáóëÿ ñîâñåì íå óäèâè-
ëàñü ìîåìó íåîæèäàííîìó ïðèåçäó. Ìíå
äàæå ïîêàçàëîñü, ÷òî îíà çíàëà î íåì çà-
ðàíåå. Íèãäå áîëüøå, êàê â ýòîì ñòàðîì
äîìå, ÿ íå ÷óâñòâóþ ñåáÿ òàêîé çàùè-
ùåííîé. ß ïðèñëîíÿþñü ùåêîé ê ãîðÿ-
÷åé ïå÷è è ñëóøàþ, êàê â ïå÷íîé òðóáå
çàâûâàåò âåòåð. Ýòà ìóçûêà âåòðà îáëà-
äàåò âîëøåáíûì ñâîéñòâîì — óñïîêà-
èâàòü. Áàáóëÿ çàíîñèò ÷àé, è ìû âäâîåì
ñàäèìñÿ çà áîëüøîé êðóãëûé ñòîë, ìíå
ìíîãî íóæíî ðàññêàçàòü è î ìíîãîì íóæ-
íî óìîë÷àòü. ß óëûáàþñü, øó÷ó, ñàìà
ñìåþñü íàä ñâîèìè øóòêàìè. ß âñåãäà
òàê äåëàþ, ÷òîáû íå çàïëàêàòü. Áàáóëÿ
âíèìàòåëüíî âãëÿäûâàåòñÿ â ìîå ëèöî,
ïîäëèâàåò åùå ÷àé, ñëóøàåò, êàê ÿ âðó î
ñâîåé çàìå÷àòåëüíîé æèçíè ñ òîáîé.

— Ñîâñåì ïëîõî, äåâî÷êà? — òèõî ñïðà-
øèâàåò îíà ìåíÿ. Åå ðóêà ëîæèòñÿ íà ìîè
ðóêè, ñæèìàþùèå ÷àøêó.— Ïîòåðïè, ñêî-
ðî ëåã÷å ñòàíåò.

ß óæå ïëà÷ó, ñëåçû òåêóò ïî ùåêàì, à ÿ

äàæå íå ïûòàþñü èõ îñòàíîâèòü. Óòêíóâ-
øèñü ìîêðûì ëèöîì â åå êîëåíè, ÿ áåñ-
ñâÿçíî ðàññêàçûâàþ åé âñþ ïðàâäó. Áàáó-
ëÿ ãëàäèò ìîè âîëîñû, ïðèãîâàðèâàÿ ïðè
ýòîì “Ïîïëà÷ü, ïîïëà÷ü, òåáå ýòî äëÿ èñ-
öåëåíèÿ íóæíî”.

Âå÷åðîì îíà íåîæèäàííî ïðåäëàãàåò
ìíå:

— Õî÷åøü ïîãàäàòü íà ñóæåííîãî? Ñå-
ãîäíÿ íî÷ü îñîáàÿ. Íî÷ü ïåðåä Ðîæäå-
ñòâîì.

ß óäèâëåííî ñìîòðþ íà íåå — óæ íå
øóòèò ëè.

— Áàáóëÿ, òû æå ìíå â äåòñòâå íå ðàç-
ðåøàëà ãàäàòü, âñåãäà ãîâîðèëà, ÷òî äëÿ
ìåíÿ ýòî ëèøíåå.

— Íå ðàçðåøàëà. À íà êîãî òåáå áûëî ãà-
äàòü? Ãàäàíèå âåäü ïðàâäó ãîâîðèò, òîëü-
êî åñëè ê íåìó ðåäêî ïðèáåãàòü, à èíà÷å
ýòî ïóñòûå çàáàâû. Òîëüêî åãî êîëäîâñêóþ
ñèëó ðàñõîäîâàòü.

ß ñ íåòåðïåíèåì íàáëþäàþ ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ê ðèòóàëó ãàäàíèÿ. Áàáóëÿ çàíàâå-
øèâàåò îêíà, ðàññòàâëÿåò ñâå÷è. Êîãäà âñå
ãîòîâî, îíà çîâåò ìåíÿ ê ÷àíó ñ âîäîé. ß
ïðîèçíîøó êàêèå-òî çàãîâîðíûå ñëîâà è
âîæó ñâå÷êîé â ðóêå. Âîñê êàïàåò òîíåíü-
êèìè êàïëÿìè, îñòàâëÿÿ íà âîäå ïðè÷óä-
ëèâûå ôèãóðû.

— ×òî âèäèøü? — øåï÷åò ìíå áàáóëÿ.
— Ïîõîæå íà ïòèöó ñ êîëüöîì â êëþ-

âå,— øåï÷ó â îòâåò ÿ, áîÿñü íàðóøèòü òè-
øèíó.

Áàáóëÿ óëûáàåòñÿ è çàáèðàåò ó ìåíÿ ñâå-
÷ó.

— Íó âîò è ïîãàäàëè. Èäè ñïàòü. À çàâ-

òðà äîìîé ïîåäåøü, òåáÿ òàì õîðîøèå âåñ-
òè æäóò.

— À ÷òî ýòî çíà÷èò? — ñïðàøèâàþ ÿ è
óæå äîãàäûâàþñü, ÷òî ýòî ìîæåò îçíà÷àòü
ñ÷àñòëèâûé êîíåö ìîåé ñêàçêè.

ß âîçâðàùàþñü äîìîé, íà ìîåé äóøå
ñïîêîéíî. Ïðîøåäøàÿ íî÷ü íå äàëà îòâå-
òîâ íà ìîè âîïðîñû, íî ïðèíåñëà íàäåæ-
äó. À êîãäà ÿ ïîÿâëþñü â äâåðÿõ, ïàõíó-
ùàÿ ìîðîçíûì óòðîì, òû âîçüìåøü â ñâîè
òåïëûå ðóêè ìîå çàìåðçøåå ëèöî è ñêà-
æåøü “ß ñêó÷àë ïî òåáå”. Òîãäà ÷àðû ðàñ-
ñåþòñÿ è ìîÿ ñêàçêà ñòàíåò ÿâüþ, â êîòî-
ðîé òâîè ãëàçà, ñåðäöå è äóøà ïðîêðè÷àò
ìíå “ß òåáÿ ëþáëþ!”.

Звезды на льд ,
или Правила выживания
на с ольз ом

Îáèëèå òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì, ãäå
ïðîñòûå ðîññèéñêèå çâåçäû ðàññåêàëè ëåä
ïîä âåñåëóþ ìóçûêó, çàñòàâèëî ìåíÿ ïîäó-
ìàòü, ÷òî åñëè îíè ìîãóò, òî ÷åì ÿ-òî õóæå.
Ðåøèâ, ÷òî îò ñïîðòèâíîé ñëàâû ìíå íå óé-
òè, ÿ òðÿõíóëà ñòàðèíîé, ïûëüþ íà àíòðå-
ñîëÿõ è èçâëåêëà íà ñâåò áîæèé ñâîè êîíü-
êè, ïðîëåæàâøèå òàì 15 ëåò.

Ïåðâûå ïÿòü ìèíóò íà êàòêå: ìàìà äîðî-
ãàÿ, ñêîëüêî íàðîäà! Ìèíóòà ïÿòíàäöàòàÿ: à
íîãè-òî ïîìíÿò! Ìèíóòå íà ñîðîê ïÿòîé ÿ
óæå ðàçäåëèëà êàòàþùèõñÿ íà ãðóïïû, êàæ-
äàÿ èç êîòîðûõ îòëè÷àëàñü ñâîèì ñòèëåì,
ñòðàííîñòÿìè è îïàñíîñòÿìè äëÿ ìîåãî îð-
ãàíèçìà.

Èòàê:
1. “Çâåçäû íà ëüäó” — êàòàþòñÿ õîðî-

øî, ïîëíîñòüþ îòäàâàÿñü êàòàíèþ. Îòðà-
áàòûâàþò íîâûå ýëåìåíòû, íå çàáûâàÿ ïî-
ëþáîâàòüñÿ íà ïðîèçâåäåííûé ýôôåêò. Â
ôàíàòè÷íîì ïîðûâå ìîãóò íàåõàòü íà âàñ,
íî åñëè âû øóñòðû, òî îòäåëàåòåñü òîëü-
êî âèäîì êîíüêà ïåðåä ñâîèì ôåéñîì. Åñ-
ëè ýòî çðåëèùå âàñ íå çàâîðîæèò, ìîæåòå
âûñêàçàòü “çâåçäå”, ÷òî î íåé äóìàåòå. Íà
âàñ îáèäÿòñÿ è áóäóò ãîðäî îáúåçæàòü ñòî-
ðîíîé.

2. “Æèâ÷èêè” — íîñÿòñÿ ïî ëüäó íà ñó-
ìàñøåäøåé ñêîðîñòè, ñîçäàâàÿ áðîóíîâ-
ñêîå äâèæåíèå è âíîñÿ îæèâëÿæ. Ìîãóò
íåîæèäàííî ïðîì÷àòüñÿ ìèìî, âûçâàâ ïà-
íèêó, ðàçáðîä è øàòàíèå ó íåóâåðåííî
ñòîÿùèõ íà êîíüêàõ. Ïî ñâîåé ïðèðîäå
áåçîïàñíû, ïîñêîëüêó êàêèì-òî ÷óäîì
óìóäðÿþòñÿ ïðîñà÷èâàòüñÿ â ñàìûå óçêèå
ìåñòà.

3. “Ïèíãâèíû” — ïîïàëè íà ëåä íå-
ñêîëüêî ìèíóò íàçàä. Õîäÿò ãðóïïêàìè è
â îñíîâíîì âäîëü áîðòèêà. Ñòèëü êàòà-
íèÿ — øàãîâûé, çàêëþ÷àþùèéñÿ â õîäü-
áå ïî ëüäó â êîíüêàõ. Îòëè÷àþòñÿ íåðâ-
íîñòüþ è ïóãëèâîñòüþ. Ëåãêî òåðÿþò ðàâ-
íîâåñèå îò êîíòàêòà ñ Æèâ÷èêàìè. Îïàñ-
íîñòè íå ïðåäñòàâëÿþò äî ïåðåõîäà â ãðóï-
ïó “Íàäåæäà êîíüêîáåæíîãî ñïîðòà”.

4. “Íàäåæäà êîíüêîáåæíîãî ñïîðòà” —
ñ÷èòàþò ñåáÿ çâåçäàìè íà ëüäó, ïîýòîìó
êàòàíèÿ ó áîðòèêà ñ÷èòàþò íèæå ñâîåãî
äîñòîèíñòâà. Ïðè ýòîì íà êîíüêàõ ñòîÿò
íåóâåðåííî, çàíèìàþò ìíîãî ìåñòà çà ñ÷åò
ðàñòîïûðåííûõ ðóê è ðàñêîðÿ÷åííûõ íîã.
Êðàéíå íåóñòîé÷èâàÿ ñóáñòàíöèÿ, ìîæåò
ðóõíóòü âàì ïîä íîãè íà ðîâíîì ìåñòå, íå
ïîäàâàÿ ïðè ýòîì ïðåäóïðåæäàþùåãî ñèã-
íàëà “Ðàçîéäèñü!”. Ðåêîìåíäóåòñÿ âûÿâ-
ëÿòü “Íàäåæäó” íà ïåðâûõ ìèíóòàõ êàòà-
íèÿ è îáúåçæàòü ñòîðîíîé.

5. “Äåôî÷êè” — â ñâîþ î÷åðåäü ïîäðàç-
äåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû:

“Äåôî÷êè-ïàðíèêè” — íà ëåä ïîïàäà-
þò ñ ìîëîäûìè ëþäüìè è íå ïî ñâîåé èíè-
öèàòèâå, ÷òî âèäíî ïî èõ èñïóãàííûì ãëà-
çàì è ïàëüöàì, öåïêî óõâàòèâøèìñÿ çà
ïåðñîíàëüíîãî Ì×. Äâèæåíèå ïî ëüäó îñó-
ùåñòâëÿþò ñ ïîìîùüþ áóêñèðà, êîòîðûé
ñòîéêî òàñêàåò çà ñîáîé ýòó íîøó, ïðî-
êëèíàÿ òîò äåíü, “êîãäà ñåë çà áàðàíêó
ýòîãî ïûëåñîñà”.

“Äåôî÷êà è ...åùå äåôî÷êà” — òîæå êà-
òàþòñÿ ïàðàìè, òîëüêî, â îòëè÷èå îò ïåð-
âîé ãðóïïû, íå èìåþò ïîääåðæèâàþùåãî
áóêñèðà, êîòîðûé ñïàñàåò îêðóæàþùèõ îò
íåîæèäàííîãî ïàäåíèÿ “äåôî÷êè”. Îòëè-
÷àþòñÿ ïîâûøåííîé âèçãëèâîñòüþ. Ïðî-
åçæàÿ ìèìî, ðåêîìåíäóåòñÿ çàòûêàòü óøè.
Ïî íåóñòîé÷èâîñòè ìîãóò ñðàâíèòüñÿ ñ
“Íàäåæäîé êîíüêîáåæíîãî ñïîðòà”, ñ òîé
ðàçíèöåé, ÷òî ïðè ïàäåíèè çàíèìàþò â
äâà ðàçà áîëüøå ìåñòà.

6. “Êâà÷è” — ýòî ïåðåêâàëèôèöèðîâàâ-
øèåñÿ “æèâ÷èêè”, êîòîðûå íàøëè ñåáå
ïîäîáíûõ è âíåñëè ëåãêîå ðàçíîîáðàçèå â
ïðîöåññ êàòàíèÿ ýëåìåíòàìè èãðû “Êâà÷”.
Â îòëè÷èå îò “æèâ÷èêîâ”, áîëåå îïàñíû,
ò. ê. â ïîãîíå çàáûâàþò ïðî îêðóæàþùèõ,
êîòîðûå â óæàñå øàðàõàþòñÿ ê áîðòèêàì.
Ïðè âñòðå÷å ñ “êâà÷îì” óñòîèò òîëüêî ñà-
ìûé ñïîêîéíûé. Ðåêîìåíäóåòñÿ íå äåëàòü
ðåçêèõ äâèæåíèé, ìåäëåííî ïðîäâèãàòüñÿ
ê ñåðåäèíå êàòêà, òóäà “êâà÷è”, êàê ïðà-
âèëî, íå çàåçæàþò.

7. “Õîêêåèñòû” — ñîçäàþò âïå÷àòëåíèå
çàáëóäèâøèõñÿ. Âûäåëÿþòñÿ èç òîëïû õîê-
êåéíîé ôîðìîé, îòñóòñòâèåì êëþøêè è
òîðìîçîâ. Ñòèëü êàòàíèÿ — àãðåññèâíî-
ñèëîâîé. Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ èì ïîä íî-
ãè ìîãóò íà÷àòü ïðåññîâàòü ó áîðòà. Äåð-
æèòåñü îò õîêêåèñòà ïîäàëüøå, â ñëó÷àå óã-
ðîçû ïðèïóãíèòå ñêàìüåé øòðàôíèêîâ.

Èç âûøåñêàçàííîãî âûòåêàåò íèæåñëå-
äóþùåå: àäðåíàëèí è ïîòåðÿ íåñêîëüêèõ
íåðâíûõ êëåòîê âàì ãàðàíòèðîâàíû. Êà-
òîê — ýòî òàêîå óäîâîëüñòâèå, êîòîðîå îò-
çûâàåòñÿ âàì â êàæäîì äâèæåíèè íà ñëå-
äóþùèé äåíü è â êàæäîé ñèíåâå óøèáîâ
åùå íåñêîëüêî íåäåëü. Ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî
áîëåëè ðóêè. Íàâåðíî, ïðè ïàäåíèè ÿ òàê
óäèâèëàñü, ÷òî íàïðÿãëàñü â ñàìûõ íåîæè-
äàííûõ ìåñòàõ
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№45-О�з�відбор�

с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,

що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва�

Мета�оцін
и�—�визначення�рин
ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н
��орендної�плати

1 Нежиле� приміщення� площею

55,2 �в. м —�Броварсь�е�Лісництво,

�вартал�№�71

2 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�140,0��в. м�—�Приозерна,�б/н�1

(Озеро�“Вербне”)

3 Нежиле�приміщення�площею�70,0��в. м

—� Слобід�а,� 2� (Пляж� “Передмістна

Слобід�а”)

4 Частина�підземно�о�переход$�за�аль-

ною�площею�32,5��в. м�—�Станція�ме-

тро�“Берестейсь�а”,�б/н

5 Частина�підземно�о�переход$�за�аль-

ною�площею�21,0��в. м�—�Станція�ме-

тро�“Берестейсь�а”,�б/н

6 Частина�вестибюля�№1�за�альною�пло-

щею�8,2��в. м�—�Станція�метро�“Героїв

Дніпра”,�б/н

7 Частина�вестибюля�№2�за�альною�пло-

щею�8,2��в. м�—�Станція�метро�“Героїв

Дніпра”,�б/н

8 Частина�вестибюля�№1�за�альною�пло-

щею�10,1��в. м�—�Станція�метро�“Дар-

ниця”,�б/н2

9 Частина�вестибюля�станції�за�альною

площею�16,0� �в. м�—�Станція�метро

“Доро�ожичі”,�б/н

10 Частина�вестибюля�за�альною�площею

8,3��в. м�—�Станція�метро�“Др$жби�На-

родів”,�б/н

11 Частина�вестибюля�за�альною�площею

21,5� �в. м�—�Станція�метро� “Др$жби

Народів”,�б/н

12 Приміщення�№20�$�вестибюлі�станції

за�альною�площею�6,7��в. м�—�Станція

метро�“Золоті�Ворота”,�б/н

13 Частина�переход$�площею�10,0��в. м�—

Станція�метро�“Контра�това�“,�б/н1

14 Частина� переход$� станції� за�альною

площею�27,62��в. м�—�Станція�метро

“Контра�това�“,�б/н1

15 Частина� вестибюля� станції� площею

8,0 �в. м�—�Станція�метро�“Либідсь�а”,

б/н2

16 Частина�переход$�площею�17,9��в. м�—

Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н2

17 Частина�переход$�площею�13,8��в. м�—

Станція�метро�“Л$�’янівсь�а”,�б/н

18 Частина� вестибюля� станції� площею

13,25� �в. м� —� Станція� метро

“Л$�’янівсь�а”,�б/н

19 Частина�вестибюля�станції�(приміщен-

ня�№31)�площею�27,8��в. м�—�Станція

метро�“Л$�’янівсь�а”,�б/н

20 Частина�переход$�площею�17,0��в. м�—

Станція�метро�“Мінсь�а”,�б/н

21 Частина�переход$�площею�31,4��в. м�—

Станція�метро�“Майдан�незалежності”,

б/н

22 Частина�переход$�площею�12,6��в. м�—

Станція�метро�“Нив�и”,�б/н

23 Частина� переход$� (західний� вести-

бюль)� площею�8,71� �в. м�—�Станція

метро�“Нив�и”,�б/н

24 Частина�переход$�(східний�вестибюль

№1)�площею�14,25��в. м�—�Станція�ме-

тро�“Нив�и”,�б/н

25 Частина� переход$� (вестибюль� №1)

площею�10,0� �в. м�—�Станція�метро

“Оболонь”,�б/н

26 Частина� переход$� (вестибюль� №2)

площею�12,9� �в. м�—�Станція�метро

“Петрів�а”,�б/н

27 Частина�вестибюля�№1�площею�8,0��в. м

—�Станція�метро�“Позня�и”,�б/н

28 Частина� переход$� (вестибюль� №2)

площею� 8,0� �в. м�—�Станція� метро

“Позня�и”,�б/н

29 Частина�переход$�площею�13,8��в. м�—

Станція�метро�“Позня�и”,�б/н

30 Частина�підземно�о�переход$�за�аль-

ною�площею�50,0��в. м�—�Станція�ме-

тро�“Позня�и”,�б/н1

31 Частина�вестибюля�за�альною�площею

9,8 �в. м� —� Станція� метро� “Рес-

п$блі�ансь�ий�стадіон”,�б/н2

32 Частина�переход$�площею�13,5��в. м�—

Станція�метро�“Святошин”,�б/н1

33 Частина�переход$�станції�(західний�ве-

стибюль�№2)�за�альною�площею�13,5

�в. м�—�Станція�метро� “Святошин”,

б/н1

34 Частина� переход$� станції� площею

34,81��в. м�—�Станція�метро�“Тараса

Шевчен�а”,�б/н

35 Частина�переход$�площею�25,6��в. м�—

Станція�метро�“Театральна”,�б/н

36 Частина�підземно�о�переход$�площею

105,0� �в. м�—�Станція�метро� “Теат-

ральна”,�б/н

37 Частина�вестибюля�станції�площею�6,9

�в. м�—�Станція�метро�“Університет”,

б/н

38 Частина�переход$�площею�17,8��в. м�—

Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1

39 Частина� переход$� (вестибюль� №2)

площею�26,55��в. м�—�Станція�метро

“Хар�івсь�а”,�б/н1

40 Частина�підземно�о�переход$�за�аль-

ною�площею�32,0��в. м�—�Станція�ме-

тро�“Хар�івсь�а”,�б/н2

41 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�35,0 �в. м�—�б$льв.�Кольцова,�1

(ТП)

42 Нежиле�приміщення�площею�133,1��в. м

—�б$льв.�Лепсе�Івана,�31,�літ.�А

43 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�17,76 �в. м�—�б$льв.�Лепсе�Івана,

36�Г�(ТП)

44 Нежиле� приміщення� площею� 150,1

�в. м�—� б$льв.�Шевчен�а� Тараса,� 3,

літ.�А

45 Нежиле�приміщення�площею�21,6��в. м

—�б$льв.�Шевчен�а�Тараса,�3,�літ.�А

46 Нежиле�приміщення�площею�8,7��в. м

—�б$льв.�Шевчен�а�Тараса,�3,�літ.�А

47 Нежиле�приміщення�площею�15,0��в. м

—�б$льв.�Шевчен�а�Тараса,�3,�літ.�А

48 Нежилий�б$дино��площею�925,6��в. м

—�в$л. Іс�рівсь�а,�5�а,�літ.�А

49 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�74,7��в. м�—�в$л. А�адемі�а�Б$ла-

ховсь�о�о,�36�(ТП)

50 Нежиле�приміщення�площею�137,2 �в. м

—�в$л. Артема,�11,�літ.�А

51 Нежилий�б$дино��площею�1278,0��в. м

—�в$л. Артема,�89,�літ.�А,�А’

52 Нежилий�б$дино��площею�241,7��в. м

—�в$л. Артема,�89,�літ.В

53 Нежиле�приміщення�площею�19,3��в. м

—�в$л. Артема� /Обсерваторна,� 21/27

літ.�А

54 Нежиле�приміщення�площею�120,8��в. м

—�в$л. Басейна,�1/2,�літ.�А

55 Нежилий�б$дино��площею�416,3��в. м

—�в$л. Борисо�лібсь�а,�6

56 Нежиле�приміщення�площею�8,0��в. м

—�в$л. Бориспільсь�а,�15,��.�1

57 Нежиле�приміщення�площею�81,6��в. м

—�в$л. Бориспільсь�а,�15,��.�5

58 Нежиле�приміщення�диспетчерсь�о�о

п$н�т$�площею�28,9��в. м�—�в$л. Бо-

риспільсь�а,�19

59 Нежиле�приміщення�площею�2160,0��в. м

—�в$л. Бориспільсь�а,�26�а,�літ.�А

60 Нежиле�приміщення�площею�69,1��в. м

—�в$л. Б$л�а�ова,�13,�літ.�А

61 Нежиле�приміщення�площею�80,9��в. м

—�в$л. Вітряні�Гори,�3,�літ.�А

62 Нежиле�приміщення�площею�15,5��в. м

—�в$л. Василь�івсь�а,�22,�літ.�А

63 Нежиле�приміщення�площею�32,3��в. м

—�в$л. Василь�івсь�а,�22,�літ.�Б,В

64 Нежиле�приміщення�площею�6,0��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

65 Нежиле�приміщення�площею�113,2��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

66 Нежиле�приміщення�площею�45,0��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

67 Нежиле�приміщення�площею�80,0��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

68 Нежиле�приміщення�площею�75,2��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

69 Нежиле�приміщення�площею�9,0��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

70 Нежиле�приміщення�площею�51,5��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

71 Нежиле�приміщення�площею�28,0��в. м

—�в$л. Верхній�Вал,�16

72 Нежиле�приміщення�площею�14,0��в. м

—�в$л. Виборзь�а,�111,��.�1

73 Нежиле�приміщення�площею�136,7��в. м

—�в$л. Вол�о-Донсь�а,�21�А,�літ.�А

74 Нежиле�приміщення�площею�750,9��в. м

—�в$л. Володимирсь�а,�42,�літ.�А,А’

75 Нежиле� приміщення� площею� 170,0

�в. м�—�в$л. Володимирсь�а,�45

76 Нежиле� приміщення� площею� 183,3

�в. м�—�в$л. Воровсь�о�о,�18/2

77 Нежиле� приміщення� площею� 556,0

�в. м�—�в$л. Героїв�Дніпра,�14,�літ.�Г

78 Нежиле�приміщення�площею�182,8��в. м

—�в$л. Героїв�Дніпра,�18,�літ.�А

79 Нежиле�приміщення�площею�23,75��в. м

—�в$л. Героїв�Дніпра,�26

80 Нежиле�приміщення�площею�222,1��в. м

—�в$л. Го�олівсь�а,�4,�літ.�А

81 Нежиле�приміщення�площею�174,0��в. м

—�в$л. Горь�о�о,�115

82 Нежиле�приміщення�площею�277,7��в. м

—�в$л. Горь�о�о,�3,�літ.�Б

83 Нежиле�приміщення�площею�217,9��в. м

—�в$л. Горь�о�о,�3,�літ.�Б

84 Нежиле�приміщення�площею�96,8��в. м

—�в$л. Горь�о�о,�32,�літ.�А

85 Нежиле�приміщення�площею�239,8��в. м

—�в$л. Дашавсь�а,�22

86 Нежиле�приміщення�площею�227,7��в. м

—�в$л. Де�тярівсь�а.�31,�літ.�А

87 Нежиле�приміщення�площею�95,1��в. м

—�в$л. Деміївсь�а,�41,�літ.�А

88 Нежиле�приміщення�площею�37,3��в. м

—�в$л. Довжен�а,�2

89 Нежиле�приміщення�площею�86,6��в. м

—�в$л. Довжен�а,�2

90 Нежиле�приміщення�площею�72,0��в. м

—�в$л. Довжен�а,�7,�літ.Е

91 Нежиле�приміщення�площею�70,3��в. м

—�в$л. Д$бініна�Володі,�16

92 Нежиле�приміщення�площею�36,63��в. м

—�в$л. Жилянсь�а,�83/53

93 Нежиле�приміщення�площею�38,7��в. м

—�в$л. Жилянсь�а,�96

94 Нежиле� приміщення� площею� 107,6

�в. м�—�в$л. Жилянсь�а,�96

95 Нежиле�приміщення�площею�90,0��в. м

—�в$л. Ж$�ова�Маршала,�30�(ТП)

96 Нежиле�приміщення�теплово�о�п$н�т$

площею�85,0��в. м�—�в$л. За�ревсь�о-

�о�Ми�оли,�47-А�(ТП)

97 Нежиле�приміщення�площею�22,3��в. м

—�в$л. Зодчих,�50,�літ.�А

98 Нежиле�приміщення�площею�104,0��в. м

—�в$л. Кіото,�10

99 Нежиле�приміщення�площею�1402,6��в. м

—�в$л. Космонавта�Вол�ова,�2�а,�літ.�А

100 Нежиле�приміщення�теплово�о�п$н�т$

площею�95,3��в. м�—�в$л. Космонавта

Вол�ова,�20�А�(ТП)

101 Нежиле�приміщення�площею�267,9��в. м

—�в$л. Костянтинівсь�а� /Фролівсь�а,

1/2,�літ. А, Б

102 Нежиле�приміщення�площею�33,9��в. м

—�в$л. К$дрі�Івана,�33,�літ.�Б

103 Нежиле�приміщення�площею�533,5��в. м

—�в$л. Лайоша�Гавро,�20,�літ.�А

104 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�20,3��в. м�—�в$л. Липсь�а,�15�(ТП)

105 Нежилий�б$дино��площею�3462,1��в. м

—�в$л. Липсь�а,�15,�літ.�А

106 Нежилий�б$дино��площею�389,1��в. м

—�в$л. Липсь�а,�15,�літ.�Б

107 Нежилий� б$дино�� площею�70,3� �в. м

—�в$л. Лисо�ірсь�а,�6,�літ.В

108 Нежилий�б$дино��площею�7,2��в. м�—

в$л. Лисо�ірсь�а,�6,�літ.Ж

109 Нежиле�приміщення�площею�73,74��в. м

—�в$л. Ломоносова,�33/43

110 Нежиле�приміщення�площею�13,1��в. м

—�в$л. Лятошинсь�о�о,�24,�літ.�А

111 Нежиле�приміщення�площею�71,7��в. м

—�в$л. Мілютен�а,�34,�літ.�А

112 Нежиле�приміщення�площею�248,5��в. м

—�в$л. Мала�Житомирсь�а,�9,�літ.�Б

113 Нежиле�приміщення�площею�379,2��в. м

—�в$л. Маршала�Малиновсь�о�о,� 34,

літ.�А

114 Нежилий�б$дино��площею�6931,9��в. м

—�в$л. Межи�ірсь�а,�2,�літ.�А

115 Нежиле�приміщення�площею�51,9��в. м

—�в$л. Межи�ірсь�а,�2,�літ.�А

116 Нежиле�приміщення�площею�98,4��в. м

—�в$л. Михайлівсь�а,�14,�літ.�А

117 Нежиле�приміщення�за�альною�площею

151,4��в. м�—�в$л. Ні�олаєва,�3�(ТП)

118 Нежиле�приміщення�площею�42,5��в. м

—�в$л. Оболонсь�а,�21,�літ.�А

119 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�23,66��в. м�—�в$л. Озерна,�3,��. 1

120 Нежиле�приміщення�площею�1797,5��в. м

—�в$л. Онис�евича�Гри�орія,�1,�літ.�А

121 Нежиле�приміщення�площею�702,0��в. м

—�в$л. Полярна,�7�А

122 Нежиле�приміщення�площею�421,5��в. м

—�в$л. Пори�а�Василя,�13,�літ. Б

123 Нежиле�приміщення�площею�32,8��в. м

—�в$л. Пори�а�Василя,�13,�літ.�В

124 Нежиле�приміщення�площею�50,7��в. м

—�в$л. Приозерна,�2,�літ.�А

125 Нежиле�приміщення�площею�93,0��в. м

—�в$л. Прирічна,�7

126 Нежилий�б$дино��площею�1232,1��в. м

—�в$л. Прорізна,�12�А,�літ.�А

127 Нежилий�б$дино��площею�138,0��в. м

—�в$л. Прорізна,�12,�літ.�Б

128 Нежилий� б$дино�� площею�63,7� �в. м

—�в$л. П$хівсь�а,�1�А,��.32

129 Нежиле�приміщення�площею�79,9��в. м

—�в$л. П$ш�інсь�а,�32,�літ.�А,�А’

130 Нежиле�приміщення�площею�840,7��в. м

—�в$л. П$ш�інсь�а,�32,�літ.�А,�А’

131 Нежиле�приміщення�площею�52,0��в. м

—�в$л. П$ш�інсь�а,�32,�літ.�А,�А’

132 Нежиле�приміщення�площею�108,7��в. м

—�в$л. П$ш�інсь�а,�32,�літ.�А,�А’

133 Нежиле�приміщення�площею�140,0��в. м

—�в$л. Пшенична,�16

134 Нежиле�приміщення�площею�415,3��в. м

—�в$л. Райд$жна,�23,�літ.�А

135 Нежиле�приміщення�площею�26,76��в. м

—�в$л. Рас�ової�Марини,�2

136 Нежила�спор$да��ромадсь�ої�вбиральні

(біля�ст.метро�“Лівобережна”)�площею

128,0��в. м�—�в$л. Рас�ової�Марини,�б/н

137 Нежиле�приміщення�за�альною�площею

53,4��в. м�—�в$л. Рев$ць�о�о,�11�(ТП)

138 Нежиле�приміщення�площею�8,51��в. м

—�в$л. Рев$ць�о�о,�12/1-1

139 Нежиле�приміщення�площею�178,4��в. м

—�в$л. Рев$ць�о�о,�16�а,�літ.�А

140 Нежиле�приміщення�за�альною�площею

18,35��в. м�—�в$л. Рев$ць�о�о,�8-А�(ТП)

141 Нежиле�приміщення�площею�538,8��в. м

—�в$л. Рейтарсь�а�-Геор�іївсь�ий�пров.,

8-5,�літ.�Б

142 Нежиле�приміщення�площею�16,71��в. м

—�в$л. Р$ден�о�Лариси,�З�В�(ТП)

143 Нежиле�приміщення�площею�120,0��в. м

—� в$л. Саб$рова� Оле�сандра,� 16-А,

літ. А

144 Нежиле�приміщення�площею�373,5��в. м

—�в$л. Сирець�а,�29,�літ.�А

145 Нежиле�приміщення�площею�40,0��в. м

—�в$л. Смирнова-Ласточ�іна,�20

146 Нежиле�приміщення�площею�171,0��в. м

—�в$л. Смоленсь�а,�6,�літ.�А

147 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�161,3��в. м�—�в$л. Смолича�Юрія,

4�(ТП)

148 Нежилий�б$дино��площею�823,0��в. м

—�в$л. Старово�зальна,�22,�літ.�А

149 Нежиле�приміщення�площею�17,4��в. м

—�в$л. Стецен�а,�20�А,��.2

150 Нежиле�приміщення�площею�35,4��в. м

—�в$л. Стецен�а,�20�А,��.2

151 Нежиле�приміщення�площею�430,0��в. м

—�в$л. Стецен�а,�20�А,��.7

152 Нежилий�б$дино��площею�1568,3��в. м

—�в$л. Стрітенсь�а,�15,�літ.�А

153 Нежиле�приміщення�площею�17,0��в. м

—�в$л. С$здальсь�а,�4/6

154 Частина�підземно�о�переход$�(ст.мет-

ро�“Доро�ожичі”)�площею�40,0��в. м�—

в$л. Телі�и�Олени,�б/н1

155 Нежиле�приміщення�площею�8,0��в. м

—�в$л. Толсто�о�Льва,�31,��.�1

156 Нежиле�приміщення�площею�2,0��в. м

—�в$л. Толсто�о�Льва,�31,��.�1

157 Нежиле�приміщення�площею�131,1 �в. м

—�в$л. Толсто�о�Льва,�31,��.�1

158 Нежилий�б$дино��площею�4752,8��в. м

—�в$л. Трьохсвятительсь�а,�4,�літ.�Г

159 Нежиле�приміщення�площею�78,55 �в. м

—�в$л. Трьохсвятительсь�а,�7,�літ.�А

160 Нежиле�приміщення�площею�215,8��в. м

—�в$л. Трьохсвятительсь�а,�7,�літ. А

161 Нежиле�приміщення�площею�3,31��в. м

—�в$л. Трьохсвятительсь�а,�7,�літ.�Г

162 Нежиле�приміщення�площею�18,8��в. м

—�в$л. Усен�а�Павла,�6,��.16

163 Нежиле�приміщення�площею�100,0��в. м

—�в$л. Усен�а�Павла,�6,��.5

164 Нежиле�приміщення�площею�349,4��в. м

—�в$л. Усен�а�Павла,�6,��.6

165 Нежиле�приміщення�площею�900,0��в. м

—�в$л. Усен�а�Павла,�6,��.6

166 Нежиле�приміщення�площею�103,0��в. м

—�в$л. Усен�а�Павла,�7/9,��.1

167 Нежиле�приміщення�площею�63,0��в. м

—�в$л. Усен�а�Павла,�7/9,��.37

168 Нежиле�приміщення�площею�297,6 �в. м

—�в$л. Фран�а�Івана,�36,�літ.�Б

169 Нежиле�приміщення�площею�77,6��в. м

—�в$л. Фр$нзе,�132,�літ.�А

170 Нежиле�приміщення�площею�72,1��в. м

—� в$л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,� 34,

літ. Б,�Б’

171 Нежиле�приміщення�площею�59,8��в. м

—�в$л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,�37

172 Нежилий�б$дино��площею�441,7� �в. м

—�в$л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,�64,�літ. А

173 Нежиле�приміщення�площею�1585,9��в. м

—�в$л. Хрещати�,�19,�літ.�А

174 Нежиле�приміщення�площею�209,03 �в. м

—�в$л. Хрещати�,�32

175 Нежиле�приміщення�площею�22,0��в. м

—�в$л. Червонот�аць�а,�1�А,��.�7

176 Нежиле�приміщення�площею�92,1��в. м

—�в$л. Шолом-Алейхема,�3,�літ.�А

177 Нежиле� приміщення� площею�1687,6

�в. м� —� в$л. Щерба�ова� /Салютна,

54/2,�літ.�А

178 Нежиле�приміщення�площею�12,0��в. м

—�в$л. Юн�ерова�Ми�оли,�37-Л

179 Нежиле�приміщення�площею�260,7��в. м

—�в$л. Юри�Гната,�7�А,�літ.�А

180 Нежилий�б$дино��площею�1783,8��в. м

—�в$л. Ялтинсь�а,�11,�літ.�А

181 Нежилий�б$дино��за�альною�площею

145,9��в. м�—�в$л. Ялтинсь�а,�11,�літ. В

182 Нежиле�приміщення�площею�893,2��в. м

—�в$л. Ярославів�Вал,�18,�літ.�А

183 Нежиле� приміщення� площею� 1860,7

�в. м�—�в$л. Ярославів�Вал,�36-38,�літ.�А

184 Нежиле�приміщення�площею�104,6��в. м

—�в$л. Ярославів�Вал,�36-38,�літ.�А

185 Нежиле�приміщення�площею�61,2��в. м

—�пл. Бессарабсь�а,�2

186 Нежиле�приміщення�площею�150,9��в. м

—�пл.�Бессарабсь�а,�2

187 Нежиле�приміщення�площею�13,5��в. м

—�пл.�Бессарабсь�а,�2

188 Нежиле�приміщення�площею�65,0��в. м

—�пл.�Героїв�Бреста,�1

189 Частина�підземно�о�переход$�площею

40,0��в. м�—�пл.�Ленін�радсь�а,�б/н

190 Нежиле�приміщення�площею�72,0��в. м

—�просп.�Бажана�Ми�оли,�3�А-1

191 Частина�підземно�о�переход$�за�аль-

ною�площею�66,0��в. м�—�просп.�Ба-

жана�Ми�оли.�б\н�6

192 Нежилий� б$дино�� площею�42,0� �в. м

—�просп.�Відрадний,�52-А

193 Нежиле�приміщення�площею�266,0��в. м

—�просп.�Героїв�Сталін�рада,�65,�літ.�А

194 Нежиле�приміщення�площею�31,0��в. м

—�просп.�Космонавта�Комарова,�7

195 Нежиле�приміщення�площею�121,0��в. м

—�просп.�Космонавта�Комарова,�7

196 Нежиле�приміщення�площею�77,03��в. м

—�просп.�Космонавта�Комарова,�7

197 Нежиле�приміщення�площею�86,8��в. м

—�просп.�Лісовий,�22�(ТП)

198 Нежиле�приміщення�площею�637,2��в. м

—�просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,

28-В,�літ.�А

199 Нежиле�приміщення�площею�50,0��в. м

—�просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,�31

200 Нежиле�приміщення�площею�2,0��в. м�—

просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,�31

201 Нежиле�приміщення�площею�157,2��в. м

—�просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,

47,�літ.�А

202 Нежиле�приміщення�площею�14,2��в. м

—�просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,

47,�літ.�А

203 Нежиле�приміщення�площею�100,8��в. м

—�просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,

73,�літ.�А

204 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею� 101,65� �в. м� —� просп.� Мая-

�овсь�о�о�Володимира,�79�Б�(ТП)

205 Нежиле�приміщення�площею�1256,2��в. м

—�просп.�Оболонсь�ий,�20,�літ.�А

206 Нежиле�приміщення�площею�63,2��в. м

—�просп.�Перемо�и,�104�Б,�літ.�А

207 Нежиле�приміщення�площею�32,8��в. м

—�просп.�Перемо�и,�104�Б,�літ.�А

208 Нежиле�приміщення�площею�46,6��в. м

—�просп.�Перемо�и,�104�Б,�літ.�А

209 Нежилий�б$дино��площею�6379,4��в. м

—�просп.�Перемо�и,�38,�літ.�А

210 Частина� підземно�о� переход$,� в� т.ч.

нежиле�приміщення�площею�9,00��в. м

(в$л. Невсь�а)� площею�40,0� �в. м�—

просп.�Перемо�и,�б/н9

211 Нежиле�приміщення�площею�273,1��в. м

—�просп.�Повітрофлотсь�ий,�47,�літ.�А

212 Нежиле�приміщення�площею�17,65��в. м

—�просп.�Повітрофлотсь�ий,�81,�літ.Н

213 Нежиле�приміщення�площею�29,3��в. м

—�просп.�Повітрофлотсь�ий,�92,�літ.�А

214 Нежиле�приміщення�площею�638,75��в. м

—�просп.�Повітрофлотсь�ий,�96,�літ.�Ж

215 Нежиле�приміщення�площею�56,2��в. м

—�просп.�Повітрофлотсь�ий,�96,�літ.З

216 Нежиле� приміщення� за�альною� пло-

щею�117,8��в. м�—�просп.�Правди,�37

(ТП)

217 Нежиле�приміщення�площею�344,9��в. м

—�просп.�Свободи,�2,�літ.�А’

218 Нежиле�приміщення�площею�9,0��в. м

—�просп.�Тичини�Павла,�18

219 Нежиле�приміщення�площею�69,0��в. м

—�просп.�Тичини�Павла,�18

220 Нежиле�приміщення�площею�100,5��в. м

—�просп.�Тичини�Павла,�18

Учасни�ам��он��рс��необхідно�пода-

ти�до�Головно�о��правління��ом�нальної

власності�м.�Києва��он��рсн��до��мен-

тацію�в�одном��запечатаном���онверті,

до�я�о�о�додається�лист�з�описом�на-

даних�до��ментів.

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�вста-

новленою�формою)�—�на��ожний�об’є�т

о�ремо.

2. Підтвердні� до��менти� (в� 1-м$� е�зем-

плярі):

* �опія� $становчо�о� до�$мента� претен-

дента.

* �опії��валіфі�аційних�до�$ментів�оціню-

вачів,�я�і�працюють�$�штатном$�с�ладі

та�я�их�б$де�зал$чено�до�проведення

оцін�и�та�підписання�звіт$�про�оцін�$

майна.

* письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б$де

додат�ово�зал$чено�претендентом�до

проведення� робіт� з� оцін�и�майна� та

підписання� звіт$� про� оцін�$� майна,

завірені�їх�особистими�підписами.

* �опія� сертифі�ата� с$б’є�та� оціночної

діяльності,�видано�о�претендент$�Фон-

дом�державно�о�майна�У�раїни.

* інформація� про� претендента� (до�$-

мент,�я�ий�містить�відомості�про�пре-

тендента�щодо�йо�о�досвід$�роботи,

�валіфі�ації�та�особисто�о�досвід$�ро-

боти�оцінювачів,�я�і�працюють�$�йо�о

штатном$�роз�ладі�та�додат�ово�зал$-

чаються� ним,� з� незалежної� оцін�и

майна,�$�том$�числі�подібно�о�майна

тощо).

3. Кон��рсна� пропозиція� (на� �ожний

об’є�т�о�ремо)�претендента�подається�$

запечатаном$� �онверті� і� містить� пропо-

зицію�щодо� вартості� ви�онання� робіт,

�аль�$ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онан-

ням� робіт,� а� та�ож� термін$� ви�онання

робіт.

Кон��рс�відб�деться�об�11.00�8 жовт-

ня�2010�ро���в�Головном���правлінні��о-

м�нальної�власності�м. Києва�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в�л. Хрещати�,�10.�

Телефони�для�довідо�:�

279-54-83,�279-56-59.

До��менти� приймаються� до� 13.00

5 жовтня�2010�ро���за�адресою:�м.�Київ,

в�л. Хрещати�,�10,��ім.�510.�

Телефон�за�ально�о�відділ�:

279-27-19.

Начальни��відділ��е�спертної�оцін�и

та�перспе�тивно�о�розвит��

майнових�відносин�м.�Києва

В. П.�Остапч��

Інстит�т�проблем�моделювання�в�енер�етиці

ім.�Г. Є. П�хова�НАН�У�раїни

здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:�

В� таблиці� в�азано� стартов$� вартість� приміщення� до� почат�$� �он�$рс$,� без� врах$вання

�ом$нальних�та�інших�платежів�станом�на�30.06.2010 р.

Пропозиції� $часни�ів� �он�$рс$� надаються� в� запечатаних� �онвертах� з� печат�ою� $часни�а

�он�$рс$� та� з� написом� “на� �он�$рс”� до� 12.00� 29� вересня� 2010 р.� за� адресою:�м.� Київ-164,�

в$л. Ген.�На$мова,15,��імната�№�303.�

Кон�$рс�відб$деться�о�10.00�30�вересня�2010 р.�в�приміщенні�а�тово�о�зал$�за�адресою:

м. Київ-164,�в$л. Ген.�На$мова,15.

Довід�и� про� $мови� проведення� �он�$рс$� та� перелі�� необхідних� для� �он�$рс$� до�$ментів

можна�отримати�з�9.00�до�12.00�за�адресою:�м.Київ-164,�в$л. Ген.�На$мова,15,�за�телефоном

(044)�424-91-62�.

№

з/п

Хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщ.,

�в. м

Можлива

мета

ви�ористання

приміщень

Стартова�ціна

�рн./�в. м/

місяць

(станом�на

30.06.2010 р.)

1 Кім.�№�219,�219А�на�др$�ом$

поверсі�адміністр.�б$дівлі

м.�Київ�—�164,

в$л. На$мова,15

31,9 Розташ$вання

офіс$

102,43

2 Кім.�228�на�др$�ом$�поверсі

адміністративної�б$дівлі

м.�Київ�—�164,

в$л. На$мова,15

19,3 Розташ$вання

офіс$

102,00
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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 271-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  24 вересня 2010

Ñåíïîë³ÿ íåçâè÷àéíà
Ó Êè¿âñüêîìó áóäèíêó ïðèðîäè
â³äêðèâñÿ îñ³ííüî-çèìîâèé ñåçîí
ïîêàç³â ê³ìíàòíèõ ô³àëîê

"Öå äóæå âàæëèâà äëÿ êîëåê-
ö³îíåð³â âèñòàâêà,— ðîçïîâ³äàº
ïðåäñòàâíèê ñåêö³¿ "Ñåíïîë³ÿ"
ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó Áóäèí-
êó ïðèðîäè ²ðèíà Þì³íà,— àäæå
äóæå áàãàòî ðîñëèí ïîãàíî ïåðå-
íåñëè àáî âçàãàë³ çàãèíóëè ÷åðåç
íàäçâè÷àéíî ñïåêîòíå ë³òî, ³ ìè,
òàê áè ìîâèòè, ï³äðàõîâóºìî ñâî¿
"âòðàòè". Òà ïîïðè öå, íà âèñòàâ-
ö³ ïðåäñòàâëåíî á³ëüø í³æ 200
ñîðò³â ñåíïîë³é ³ êîëåêö³þ åï³-
ñö³é. Ö³ íàäçâè÷àéíî êðàñèâ³ é
íåâèáàãëèâ³ ê³ìíàòí³ ðîñëèíè íå
ïðîäàþòü ó êâ³òêîâèõ ìàãàçèíàõ.
Ïîáà÷èòè é ïðèäáàòè ¿õ ìîæíà
ëèøå íà òàêèõ âèñòàâêàõ ïðèâàò-
íèõ êîëåêö³é — âîíè íàäçâè÷àé-
íî ëàìê³ é ïîãàíî ïåðåíîñÿòü
òðàíñïîðòóâàííÿ".

Õî÷à ôàõ³âö³ ³ íàð³êàþòü íà ïî-
ãàíå "ñàìîïî÷óòòÿ" ñâî¿õ ï³äîï³÷-
íèõ, òà íåîô³òàì êâ³òêîâî¿ ñïðà-
âè íà âèñòàâö³ º íà ùî ïîäèâèòè-
ñÿ — "ïåðåò³êàííÿ" â³äò³íê³â áëà-
êèòíîãî, ðîæåâîãî, áðóíàòíî-÷åð-
âîíîãî òà á³ëî-ñàëàòí³ òîíè îêñà-
ìèòîâèõ êâ³òîê. À ÷îãî âàðò³ ëè-
øå íàçâè — "×àð³âíà òåùà", "Ïåð-
øèé ë³ä", "Ãëàä³àòîð", "Ñâÿòà íà-
¿âí³ñòü". Ö³êàâèì º òå, ùî ÷èìà-
ëî â³äâ³äóâà÷³â, øóêàþ÷è ïîòð³á-
íó ðîñëèíó, äèâèëèñÿ íå íà ðîç-
ì³ð ³ çàáàðâëåííÿ ïåëþñòê³â êâ³-
ò³â, à íà íàçâó, áî, ÷àñòåíüêî íà-
â³òü ñàì³ ôàõ³âö³ íå ìîæóòü ³ç 100-
â³äñîòêîâîþ éìîâ³ðí³ñòþ "³äåíòè-
ô³êóâàòè" ñåíïîë³¿. Ùîäî ö³í, òî

íà ðîçïîâñþäæåí³ âèäè âîíè ö³ë-
êîì äîñòóïí³: äåñÿòü — ï'ÿòíàä-
öÿòü ãðèâåíü çà ëèñòî÷îê, äâà-
äöÿòü — òðèäöÿòü — çà ìîëîäåíü-
êó ðîñëèíêó ³ â³ä ï'ÿòäåñÿòè — çà
äîðîñëó ç êâ³òàìè. "Íåùîäàâíî,
íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-àóêö³îí³â,
ðîñ³éñüêèé êîëåêö³îíåð ïðèäáàâ
ñåíïîë³þ-õèìåðó çà 700 äîëàð³â,—
êàæå ²ðèíà Þì³íà.— Öå íàéäî-
ðîæ÷à ñåíïîë³ÿ, ïðî ÿêó ìåí³ äî-
âîäèëîñÿ ÷óòè. À ö³íóþòü ñåíïî-
ë³¿-õèìåðè ÷åðåç òå, ùî ¿õ âàæêî
ñåëåêö³îíóâàòè òà ðîçìíîæóâàòè".

"Íå çíàþ æîäíîãî ñåëåêö³îíå-
ðà, ÿêèé ðîçáàãàò³â áè íà âèðîùó-
âàíí³ äîìàøí³õ ô³àëîê. Âèðó÷åí³
â³ä ïðîäàæó êâ³ò³â ãðîø³ íàé÷àñ-
ò³øå éäóòü íà êóï³âëþ ³íøèõ ñåí-
ïîë³é, òèõ, ÿêèõ íåìàº â êîëåê-
ö³¿",— çàóâàæóº Ëþäìèëà ²âàíî-
âà. Ñåáå âîíà íàçèâàº äàâí³ì êî-
ëåêö³îíåðîì (ïîíàä 20 ðîê³â "ñòà-
æó") ³ ïî÷àòêóþ÷èì ñåëåêö³îíå-
ðîì (ñ³ì ðîê³â). "Ó ìåíå â çâè÷àé-
í³é äâîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ "æèâå"
ïîíàä 650 âèä³â ñåíïîë³é, çàõîò³-
ëîñÿ é ñîá³ ñïðîáóâàòè ñòâîðèòè
ñâîº äèâî. Íà âèâåäåííÿ íîâîãî
ñîðòó ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå ÷î-
òèðè ðîêè. Ïðîòå öå õîá³ "çàòÿ-
ãóº", ³ íàâ³òü ìî¿ ð³äí³, ÿê³ êîëèñü
íàð³êàëè íà "ñåíïîë³çàö³þ" êâàð-
òèðè, ç ö³êàâ³ñòþ î÷³êóþòü, ùî æ
âèéäå ó ïðîöåñ³ ñåëåêö³¿".

Âèñòàâêà â Áóäèíêó ïðèðîäè
òðèâàòèìå äî íåä³ë³ — 26 âåðåñ-
íÿ

ВВ ИИ СС ТТ АА ВВ КК АА

7 2 4
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5 8 7

7 6

9 6 5 1

6 1 7

8 4 7 2

9 7

1 5 8 2

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 3 6 8 4 5 1 7 9

8 7 1 9 3 6 4 2 5

9 4 5 2 7 1 8 3 6

1 9 7 6 2 3 5 8 4

6 2 4 5 8 7 3 9 1

5 8 3 1 9 4 2 6 7

4 6 2 7 5 8 9 1 3

3 1 8 4 6 9 7 5 2

7 5 9 3 1 2 6 4 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
23 âåðåñíÿ

На виставці представлено понад 200 сортів фіало

ОВНИ
Емоційненапр женняд жесильне.Вас

роздирають давні образи, ниють мин лі
моральні рани, прово ючи онфлі ти з
оточ ючими. Знайдіть собі сили все по-
аневи реслитизпам'яті і пробачити.Вам
під сил с ин ти цей не ативний тя ар і
добре облашт вати особисте життя, не
спалюючи мости доброзичливих стос н-
ів. Пам'ятайте про ар'єр ! Нині профе-
сійна сферавиходить напершийплан, де
домашні проблемине повинні б ти на за-
ваді.

ТЕЛЬЦІ
Я що хочете триматися на ар'єрно-

м олімпі, пра ніть до творчої ори іналь-
ності, а тивіз йтеестетичнийсма .Зараз
ви фаворі в ерівництва. Головне—три-
мати здоров с бординацію, не встрява-
ти в таємні авантюри, б ти чесними і по-
рядними в сьом . Таємні недр и не дрі-
мають і мож ть з радістю на апостити,
прони н вши ваш д ш . Б дьте обач-
ними з малознайомими людьми, переві-
ряйтедостовірність отриманої інформації.
Стос н ипідтрим вати ращезбла ород-
ними людьми. Офіс — місце доленосних
подій вашом житті.

БЛИЗНЯТА
Нестримна пристрасть бажань,що за-

тьмарює здоровий л зд, з бна. Усми-
ріть власниць і інстин ти, здолайте нена-
ситне емоційне "хоч ". Все, що вам на-
лежить, доля дбайливо пошле. Спирай-
теся на пра тицизм і ви ористов йте ра-
ціонально ожн мить життя. Для під-
трим и любовної ідилії оловне, щоб ма-
теріальне пі л вання одне про одно о і
спільність д ховних інтересів б ли в ар-
монії.

РАКИ
Тема мирної ділової співпраці стане

найа т альнішою.Я знайтишляхдо ом-
проміс і не зазнативтрат черезвласні іні-
ціативи?.. Ставте на перше місце інтере-
си холодно ровних омпаньйонів, ідіть
них на повод , зваж ючи всі "за" і "про-
ти", тоді ни нете помило і ви раєте. За-
пасд ховних іматеріальнихрес рсів тих,
із им доводиться мати справ , вели ий.
Тож міло ними орист йтеся, і нарі ати
на невдач не доведеться.

ЛЕВИ
Я що д шевні триво и за нали в без-

вихідь, переслід євідч ття самотності, ви-
оренити йо о різноманітним спіл ван-
ням не вийде. Лише серйозні ділові он-

та ти, об оворення он ретних питань
принес ть спіх і задоволення. Відви ай-
тевідроліМатері Терези.Жертовністьни-
ні забираєдоро оцінні сили.Лишебартер-
ні посл и, ви ідна робота, що приносить
хорошийприб то , потрібнананинішньо-
м життєвом етапі. Особи, я і вам сл -
жать, допома ають, і від о о ви залежи-
те— ділові партнери, однод мці — запо-
р апроцвітання іматеріально обла опо-
л ччя.

ДІВИ
Пра н чистворити тепл зад шевн ат-

мосфер в товарись ом оточенні, при о-
т йтеся розщедритися на подар н и. Д -
ховне і матеріальне переплелося в один
л бо . Не помажеш — не поїдеш. Хоче-
те охати і б ти оханими — не с піться
(ви відмінний фахівець широ о о профі-
лю, завжди рошейзаробите), іна шеста-
нете персоною нон рата в серці любих
вам людей. Утім, завоювати обранця і за-
манитив оловоротпоч ттівб деневаж о,
бовияс раві, еротичні, роз мні. Тожб дь-
те щасливими!

ТЕРЕЗИ
Щастя, фарт, спіх, поп лярність вас

очі ють романтичній сфері, зате в про-
фесійній діяльності можете розчар вати-
ся. Неприємні містичні інциденти на ро-
боті свідчать про помил ово обраний
шлях.Я що ар'єранес ладається,швид-
шезавсевашароботаневідповідає твор-
чом по ли анню, що маєте від природи,
і це дзвіно арми з метою змістити орі-
єнтири в правильне р сло. Я е?.. Сім'я—
ось територія, депотрібнопри ластима -
сим м з силь для створення міцно о на-
дійно о тил .

СКОРПІОНИ
Відлюдництво—най ращийлі ар і д -

ховний наставни нині. Підбийте підс м-
и мин ло о ро . Славте і дя йте Все-
вишньом за все, що маєте. Він щедро
обдаров є за мин лі засл и, ви он є
прохання і побажання. Ні о о не с діть і
вас не ос дять. Облиште "пиляти" всіх! У
ожно о свій шлях житті, індивід альна
про рама розвит , а ваше завдання —
з міти підібрати люч до людей, знайти
споріднен д ш .Дале онеш айте: все,
що потрібно для вашо о розвит ,— по-
р ч.

СТРІЛЬЦІ
Вам доведеться вприт л зіт н тися з

небезпечнимисит аціями, я ихдов о ни-
али, але, на жаль... і з честю з них вийти.

Я що бізнес р йн ється, вас " ин ли" з
рошима або зрадив вірний др , не зне-
віртеся і не подібнюйтеся до та о о ро-
, бо метод о о за о о, з б за з б поси-

лить онфронтацію.Переплавтевсобі нів
намилість, проженіть заздрість, не за ля-
дайте до ч жо о аманця, а задовольняй-
теся тим, що маєте. У мистецтві заворо-
жити людей роз мом вам нині немає рів-
них. І це золотий озир.

КОЗОРОГИ
Не нама айтеся "строїти людей", ди -

т вати свої вимо и оточенню. Цим ли-
ше піддасте жар до їхньо о бойово о
ент зіазм , посилите протиріччя. У б дь-
я ій боротьбі визначена "нічия". Тож я -
що захочете взяти ор до матичною
впертістю, зважте на те, що он р юча
сторона ідно відповість хитрістю і під-
ст пністю. Одна останнє слово повин-
но б ти за вами, вибір належить зроби-
ти, виходячи із особистих пра тичних
мір вань. Партнерсь е оточення в емо-
ційном рвінні затя не вас армічне
мин ле.

ВОДОЛІЇ
Я що пра нете піддати емоційної пари

в жерло сл жбових дося нень і старанно
ви он єте робот , майте на вазі — мо-
жетевтратитиздоров'я.Мі ро ліматвофі-
сі напр жений. Тож не перевтомлюйтеся,
беріться за люблен справ , направля-
ючиенер ію творчер сло.Добре,щопо-
ряд ідні партнери-спільни и, з нимимож-
на спішно розширити р озір, плідно
співпрацювати, впровадж ючи за альні
ідеї йпропозиції. Том ненав'язливозахоп-
люйте їх своїми зад мами і штовхайте віз
прое тів потрібном напрям .Нині ви—
р льовий!

РИБИ
Радійтежиттю, б дьтещедрими і вели-

од шнимиз оханими,дітьми,родичами!
Ваше світосприйняття ардинально змі-
нюється, йдепереоцін ажиттєвихціннос-
тей. Тож, я що вини н ть е стремальні
сит ації—цена раще.Перетворення, де
на ромаджений не атив переплавляєть-
ся в позитив, неб ваєбез стресів. Голов-
не — вчасно сховатися від настирливої
п блі и, самітництво—ч довийлі ар і від-
новни втрачених сил.Одержимихсліпою
пристрастю до обранця Небеса орієнт -
ють на братерсь і стос н и, і пам'ятайте:
справжня др жба вище за задоволення
всіх тілесних бажань!

Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Кімнатні фіал и вдячний для оле ціон вання вид вітів,
адже лише офіційно зареєстрованих сортів відомо понад
15 тисяч. Цей вид рослин має свої "фан- л би" в сьом
світі. У нашом місті, при Київсь ом місь ом Б дин
природи, діє се ція "Сенполія", члени я ої пра тично
щомісяця проводять вистав и. Вчора, після літньої пере-
рви, відб лося від риття осінньо-зимово о сезон .
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