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ВІЛЛІ ТОКАРЄВ:
“ПОПРИ ТЕ, ЩО Я БУВ ЗМУШЕНИЙ
ЕМІГРУВАТИ ДО АМЕРИКИ,
Я ЗАВЖДИ ВІДЧУВАВ СЕБЕ
САМЕ РАДЯНСЬКОЮ ЛЮДИНОЮ”

Ïî¿çäè ï³øëè íàä Äí³ïðîì
Äàðíèöüêèì ìîñòîì â³äêðèòî çàë³çíè÷íèé ðóõ

Ó÷îðà áóëî â³äêðèòî çàë³çíè÷íèé ðóõ íà
Äàðíèöüêîìó çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîìó
ìîñòîâîìó ïåðåõîä³. Â öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ
âçÿëè ó÷àñòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçà-
ðîâ, ì³í³ñòð òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè
Êîñòÿíòèí ªôèìåíêî, ãåíäèðåêòîð “Óêðçà-
ë³çíèö³” Ìèõàéëî Êîñòþê, íà÷àëüíèê Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Îëåêñ³é Êðèâîï³-
øèí ³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çàïóñê ðóõó ïàñàæèð-

ñüêèõ ïîòÿã³â íà ìîñòó îçíàìåíóâàâ çàâåð-
øåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè áóä³âíèöòâà ïåðåõîäó.
“Êîëåêòèâ çàë³çíè÷íèõ áóä³âåëüíèê³â ³ ìîñ-
òîâèê³â ïîêàçàâ, ùî ìîæå óñï³øíî âèêîíó-
âàòè íåïðîñò³ çàâäàííÿ. ² òîìó öå íàøà ç âà-
ìè íåâåëèêà, àëå ïåðåìîãà. ß óïåâíåíèé,
ùî âæå ó 2011 ðîö³ ì³ñò çàïðàöþº íà ïîâ-
íó ïîòóæí³ñòü”, — ñêàçàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Ìèêîëà Àçàðîâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ì³í³ñòð òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿç-

êó Óêðà¿íè Êîñòÿíòèí ªôèìåíêî çàçíà÷èâ,
ùî, çã³äíî ç ïëàíîì, çàïóñê ðåãóëÿðíîãî çà-
ë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ ïëàíóâàëè íà 1 æîâò-
íÿ, ïðîòå ïîñòàðàëèñÿ âïîðàòèñÿ ðàí³øå,
ùîá ìîæíà áóëî ïðîäîâæèòè ïîäàëüøó ÷åð-
ãó áóä³âíèöòâà. “Öå îäíà ç íàéñêëàäí³øèõ
ä³ëÿíîê, ³ ðîáîòè íà í³é ðîçïî÷íóòü 28 âå-
ðåñíÿ”, — ðîçïîâ³â ïàí ªôèìåíêî. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ïðèáëèçíî 20 æîâòíÿ çàôóíê-
ö³îíóº çàë³çíè÷íà çóïèíêà íà ë³âîìó áåðå-
ç³. Òàêîæ äî íîâîãî ðîêó ïåðåäáà÷àþòü çäà-
òè â åêñïëóàòàö³þ àâòîìîá³ëüíèé çà¿çä ç ë³-
âîãî áåðåãà Äí³ïðà íà ïðàâèé. Ó ïåðøîìó
êâàðòàë³ 2011-ãî ïëàíóþòü çàâåðøèòè áóä³â-
íèöòâî çà¿çäó ç ïðàâîãî áåðåãà íà ë³âèé, à
äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó — ïîâí³ñòþ çà-
ê³í÷èòè áóä³âíèöòâî ìîñòó.

Ó÷îðàøíº â³äêðèòòÿ ðóõó ïîòÿã³â â³äáóëî-
ñÿ íà äâîõ çàë³çíè÷íèõ êîë³ÿõ ïåðåïðàâè. Çà-
ãàëîì æå ïðîåêò Äàðíèöüêîãî çàë³çíè÷íî-àâ-
òîìîá³ëüíîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ïåðåäáà÷àº
äâ³ ñêëàäîâ³: çàë³çíè÷íó — äâ³ êîë³¿ òà àâòî-

ìîá³ëüíó — äîðîãà ç øåñòè ñìóã (ïî òðè â
êîæíîìó íàïðÿìêó). Éîãî ïðîòÿæí³ñòü ñòà-
íîâèòü 1066 ìåòð³â. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ïðî-
òÿãîì äîáè ìîñòîì çìîæóòü ïðî¿õàòè 60 òè-
ñÿ÷ àâò³âîê ³ 120 ïàð ïî¿çä³â. Çâåäåííÿ ïåðå-
õîäó îá³éäåòüñÿ á³ëüøå í³æ ó 9 ìëðä ãðí. 
Ç íèõ ïîíàä 4 ìëðä ãðí âèòðàòÿòü íà çâåäåí-
íÿ àâòîäîðîæíî¿ ÷àñòèíè. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ìîñòó ôàõ³âö³ âäàëèñÿ äî
àáñîëþòíî íîâèõ òåõí³÷íèõ ð³øåíü. Îäíèì
³ç íèõ º ðîçòàøóâàííÿ ïðîïóñêó àâòîìîá³ëü-
íîãî òà çàë³çíè÷íîãî ïîòîê³â ìîñòó íà îäíî-
ìó ð³âí³. Òàêîæ Äàðíèöüêèé ì³ñò ïîêè ùî
º ºäèíèì â Óêðà¿í³, äå âèêîðèñòàíî íåðîç-
ð³çí³ ïðîã³íí³ ñïîðóäè àðêîâî¿ êîíñòðóêö³¿
äîâæèíîþ 110 ìåòð³â êîæíà, à òàêîæ óí³-
êàëüí³ îïîðè êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³, âèãîòîâëå-
í³ ç îöèíêîâàíî¿ ñòàë³.

Íàãàäàºìî, ùî áóä³âíèöòâî Äàðíèöüêîãî
çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ íîâîãî çàë³çíè÷íî-àâ-
òîìîá³ëüíîãî ìîñòó ÷åðåç Äí³ïðî ó Êèºâ³
ðîçïî÷àëîñÿ â 2004 ðîö³
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Дарниць им залізнично-автомобільним мостовим переходом за рс -
вали пасажирсь і потя и. Вчора там б ло рочисто від рито залізнич-
ний р х. З одом їздитим ть і автів и. Прем'єр-міністр У раїни Ми о-
ла Азаров, прис тній на від ритті залізнично о спол чення, висловив
певненість том , що вже наст пно о ро переправа через Дніпро
запрацює на повн пот жність.

Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров і перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов під час рочисто о від риття залізнично о р х Дарниць им мостовим переходом
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МЕШКАНЦІ БУДИНКІВ, ЄДНАЙТЕСЯ
У столиці за п’ять ро ів сі б дин и
з ом нальної власності мають перейти
«самостійне плавання»
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Äîðîã³ êèÿíè, 
øàíîâí³ ãîñò³ ñòîëèö³,

ïðàö³âíèêè òóðèñòè÷íî¿
ãàëóç³!

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ òðàäèö³éíî â³äçíà-
÷àºòüñÿ Âñåñâ³òí³é äåíü òóðèçìó òà Äåíü
òóðèçìó â Óêðà¿í³ — ñâÿòî âñ³õ, êîãî âàá-
ëÿòü áëèçüê³ ³ äàëåê³ ìàíäð³âêè, àêòèâíèé
³ çì³ñòîâíèé â³äïî÷èíîê. Êè¿â ñïðàâåäëè-
âî ââàæàþòü îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ òó-
ðèñòè÷íèõ öåíòð³â íå ëèøå Óêðà¿íè, à é
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Äëÿ öüîãî íàøà ñòîëèöÿ
ìàº âñ³ ïåðåäóìîâè: ³ñòîðèêî-êóëüòóðíå íà-
äáàííÿ, âåëèêèé åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë,
âèã³äíå ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ, áàãàòî-
â³êîâó àðõ³òåêòóðó. Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ òó-
ðèçì º ãàëóççþ åêîíîì³êè, ùî äàº çìîãó
ïðè ïîð³âíÿíî íåâåëèêèõ êàï³òàëîâêëàäåí-
íÿõ çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íî ðåíòàáåëüíå
âèêîðèñòàííÿ "ì³ñöåâèõ ðåñóðñ³â" — ³ñòî-
ðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é, ðåê-
ðåàö³éíîãî ïîòåíö³àëó. Òîìó äëÿ Êèºâà º
ö³ëêîì ïðàâîì³ðíèì âèá³ð òóðèçìó ÿê îä-
íîãî ç ïðîâ³äíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó ì³ñ-
òà, âèçíà÷àëüíîþ ñêëàäîâîþ éîãî ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà. Öå ñòàº îñîáëèâî âàæëèâèì
íàïåðåäîäí³ ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëü-
íî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó
ç ôóòáîëó. Âèá³ð Êèºâà àðåíîþ ïðîâåäåí-
íÿ ô³íàëüíîãî ìàò÷ó ãîëîâíî¿ ñïîðòèâíî¿
ïîä³¿ 2012 ðîêó º ÷óäîâîþ íàãîäîþ çàäëÿ
ïîäàëüøî¿ ðîçáóäîâè ñòîëèö³, ôîðìóâàííÿ
¿¿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó. Òîæ ìè çîáîâ'ÿçàí³
ñêîðèñòàòèñÿ ö³ºþ óí³êàëüíîþ ìîæëèâ³ñ-
òþ. Ç³ ñâÿòîì âàñ, êèÿíè, ïðàö³âíèêè ñôå-
ðè òóðèçìó, øàíóâàëüíèêè ìàíäð³â! Ì³ö-
íîãî âàì çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â, òóðèñ-
òè÷íî¿ íàñíàãè òà îñîáèñòîãî äîáðîáóòó.
Áàæàþ ùàñëèâèõ ìàíäð³âîê ³ íåçàáóòí³õ
ïîäîðîæåé!

Перший заст пни олови КМДА
Оле сандр ПОПОВ

Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè
êîëèøí³õ ïàðòèçàí 
³ ï³äï³ëüíèê³â

Ìèíóëîãî òèæíÿ â ì³ñò³ â³äçíà÷èëè Äåíü
ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Ç ìåòîþ âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é — ìåøêàíö³â Êè-
ºâà, ñòîëè÷íà âëàäà ïðîâåëà íèçêó çàãàëü-
íîì³ñüêèõ çàõîä³â. Çîêðåìà ðèòóàëè Ïàì'-
ÿò³ ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³-
äîìîãî ñîëäàòà, ìîãèë îðãàí³çàòîð³â ³ êå-
ð³âíèê³â ï³äï³ëüíî-ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó â
ðîêè â³éíè Ñèäîðà Êîâïàêà, Îëåêñ³ÿ Ôå-
äîðîâà, Òèìîô³ÿ Ñòðîêà÷à. Â³íêè òàêîæ
ïîêëàëè äî Ïàì'ÿòíîãî çíàêà íà ÷åñòü áî-
éîâî¿ ñï³âäðóæíîñò³ ïàðòèçàíñüêèõ áðèãàä
ó áîðîòüá³ ïðîòè ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.
Îêð³ì öüîãî, â Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè
â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé ì³òèíã "Ïîäâèã íàðîä-
íèõ ìåñíèê³â — áåçñìåðòíèé" çà ó÷àñòþ êå-
ð³âíèê³â ÊÌÄÀ, âåòåðàí³â ï³äï³ëüíî-ïàð-
òèçàíñüêîãî ðóõó, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñòîëè÷íî¿ ìîëîä³. Äëÿ
êîëèøí³õ âî¿í³â îðãàí³çóâàëè ñâÿòêîâèé
êîíöåðò

Ó Êèºâ³ ïî÷èíàºòüñÿ
ìàñîâèé äåìîíòàæ ê³îñê³â
Ñüîãîäí³ “âèðîê” âèíåñóòü 254 ÌÀÔàì

ББ ЛЛ АА ГГ ОО УУ СС ТТ РР ІІ ЙЙ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

До 2012 ро МАФів Києві
має поменшати, аби не заважа-
ли проход , не ш одили інже-
нерним мережам і не продавали
си арети дітям. Кіос и стан ть
ошатнішими — для них затвер-
дять типоло ію, певний стан-
дартний привабливий ви ляд.
Вони стоятим ть відповідно до
схем розміщення. По и що їх
масово демонт ватим ть. Най-
ближчим часом знес ть 1440
бездозвільних об’є тів, перші
254 — вже сьо одні.

Äî ïðîáëåìíîãî ïèòàííÿ ê³îñê³â ó ñòî-
ëèö³ ñâîãî ÷àñó âëàäà ñòàâèëàñÿ äîâîë³
âîéîâíè÷å. Áóëî çàïðîïîíîâàíî íàâ³òü
ïðèáðàòè ¿õ äî 2012 ðîêó. Òà çâàæàþ÷è íà
òå, ùî öå — ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ êèÿí ³ çðó÷-
í³ñòü ïðèäáàííÿ íàéïðîñò³øèõ òîâàð³â
äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÌÀÔè âèð³øè-
ëè íå ïðèáèðàòè, à ëèøå íàâåñòè ç íèìè
ëàä. Íàä öèì òåæ äîâãî "áèëèñÿ". ², çðåø-
òîþ, Êîì³òåò åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì çàïðî-
ïîíóâàâ íîâó ïðîãðàìó ïîëîæåíü ïðî
òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè. ¯¿ îçâó÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.

Äîïîìàãàëè éîìó óïðàâë³íö³ ç Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, à
òàêîæ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ÿê³ ï³âãîäèíè ðîç-
ïîâ³äàëè, ùî ïðîáëåìà ÌÀÔ³â — ñêðèíü-
êà Ïàíäîðè, à "÷àñ, âèòðà÷åíèé íà çâîë³-
êàííÿ" º âòðà÷åíèì. "Íåìàº êðà¿í, äå á íå
áóëî ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì. Àëå íå-
ìàº æîäíî¿ ñòîëèö³, äå á ñèòóàö³ÿ ç íèìè
áóëà òàêîþ, ÿê ó Êèºâ³,— çàçíà÷èâ ïàí
Ìàçóð÷àê.— Òîìó ìè áåðåìîñÿ çà íàâå-
äåííÿ ïîðÿäêó ³ äî 2012 ðîêó çðîáèìî öå".
Íàñàìïåðåä ó ì³ñò³ ïðîâåäóòü ³íâåíòàðè-
çàö³þ. ¯¿ âæå ðîçïî÷àòî, ³ íàðàç³ ïåðåë³÷å-
íî ìàéæå 11 òèñÿ÷ ê³îñê³â. Óñ³ òèì÷àñîâ³
ñïîðóäè âèð³øèëè ðîçä³ëèòè íà òðè êàòå-
ãîð³¿. Ïåðøà — ò³, ùî íå ìàþòü äîçâîë³â

³ âñòàíîâëåí³ ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ ìîðà-
òîð³þ. ̄ õ çíîñèòèìóòü áåç ðîçäóì³â. "Ó â³â-
òîðîê íà êîì³ñ³¿ ìè ï³äïèøåìî ð³øåííÿ
ïðî äåìîíòàæ ïåðøèõ 254 îá'ºêò³â. Çàãà-
ëîì çíåñåííþ ï³äëÿãàþòü 1440 ê³îñê³â",—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê. Çîêðåìà ïðè-
áèðàòèìóòü îá'ºêòè ç ïðîõîä³â äî ìåòðî,
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ òþòþíîâî-ïèâí³ ê³î-
ñêè á³ëÿ øê³ë. Äðóãà êàòåãîð³ÿ — ò³, ùî
ìàþòü äåÿê³ äîçâîëè. ¯ì ïðîäîâæàòü òèì-
÷àñîâèé òåðì³í ðîáîòè íà ð³ê, äîêè ðîç-
ðîáëÿòèìóòü ö³ë³ñíó ñõåìó ðîçì³ùåííÿ
ÌÀÔ³â. ßêùî âîíè ïîòðàïëÿòü äî ñõåìè,
òî çìîæóòü ï³ñëÿ âíîðìóâàííÿ äîêóìåí-
òàö³¿ ïðàöþâàòè ³ íàäàë³. ², íàðåøò³, äî
òðåòüî¿ êàòåãîð³¿ íàëåæàòü ê³îñêè-"ïðèìà-
ðè". ¯õ ïîêè ùî íåìà, àëå ÿêùî ìåøêàí-
ö³ ââàæàþòü, ùî ¿ì ïîòð³áåí òàêèé îá’ºêò,
òî ä³ëÿíêó ï³ä ÌÀÔ áóäå âèñòàâëåíî íà
àóêö³îí, ³ îõî÷³ ï³äïðèºìö³ çìîæóòü ðîç-
ïî÷àòè íà í³é ñâ³é á³çíåñ.

Îòæå, â³äïðàâíîþ òî÷êîþ ìàº ñòàòè ñõå-
ìà ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (ÒÑ). ̄ õ
ìàþòü ï³äãîòóâàòè ðàéîíè, à ì³ñòî çâåäå â

ºäèíå ö³ëå. Ó ìåð³¿ õî÷óòü çðîáèòè ºäèíèé
ìåõàí³çì. ÌÀÔàìè çàéìàòèìåòüñÿ îáìå-
æåíå êîëî ñòðóêòóð: çåìëþ âèä³ëÿòèìå Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, ïëàòó âñòàíîâëþâàòèìå Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, äî-
çâ³ëüí³ äîêóìåíòè âèäàâàòèìå "ªäèíèé
îô³ñ", çà ïîðÿäêîì ñòåæèòèìå Ãîëîâíå Óï-
ðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì. Óñå
ìàº â³äáóâàòèñÿ ïðîçîðî ³ áåç "ïëàòè çà
ñïðèÿííÿ". Âëàñíèêàì âèñóíóòü óìîâè ùî-
äî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ê³îñê³â.

Ïîëîæåííÿ ïðî òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè äå-
ïóòàòè ìîæóòü óõâàëèòè âæå öüîãîð³÷, à
Ñõåìà ðîçì³ùåííÿ îð³ºíòîâíî ìîæå áó-
òè ãîòîâîþ â êâ³òí³ íàñòóïíîãî ðîêó. Êî-
ëè âñå öå çðîáëÿòü, êîæåí îá'ºêò ìàòè-
ìå ñâ³é îðäåð íà ðîçì³ùåííÿ ³ áóäå çà-
ðåºñòðîâàíèé ó áàç³ äàíèõ. Çðîñòóòü ³
íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó. Íèí³ ëèøå 
2,8 òèñÿ÷³ ê³îñê³â ñïëà÷óþòü çà çåìëþ.
Òîä³ ÿê, çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, çà
îðåíäó ä³ëÿíîê ì³ñòî ìàëî á îòðèìóâà-
òè 200—240 ìëí ãðí íà ð³ê

ÌÀÔè ÿê çðó÷íà îêðàñà ì³ñòà
Ó Êèºâ³ îáðàëè íàéêðàùèé çà âèãëÿäîì ³ çì³ñòîì ê³îñê

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

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Для заохочення підприємців, я і
здійснюють свою діяльність за-
онно та тримають МАФ охай-
ном ви ляді, столична влада
провела он рс "Мала фор-
ма — расивий зміст", що ви-
значив ращий іос міста. Най-
зраз овіший МАФ знаходиться
Печерсь ом районі.

Öüîãî ðîêó ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ
"Ãðîìàäÿíñüêèé Êîðïóñ" çà ï³äòðèìêè
ÊÌÄÀ âïåðøå áóëî ïðîâåäåíî êîíêóðñ
"Ìàëà ôîðìà — êðàñèâèé çì³ñò". ßê ðîç-
ïîâ³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà
Ñåðã³é Ðþìøèí, ó ñòîëèö³ ïðàöþº ìàé-
æå 11 òèñÿ÷ ÌÀÔ³â ³, íà æàëü, íå âñ³ âî-
íè ìàþòü äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè. Ùîá óïî-
ðÿäêóâàòè õàîòè÷íå ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â,
ì³ñüêà âëàäà ðàçîì ³ç ï³äïðèºìöÿìè òà
ãðîìàäñüê³ñòþ ðîçðîáëÿº ï³äõîäè äî ºäè-
íî¿ êîìïëåêñíî¿ ñõåìè ê³îñê³â. "Ìè âè-
ð³øèëè çàïðîâàäèòè êîíêóðñ íà êðàùèé
ÌÀÔ ³ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà çàîõî÷åííÿ
ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çàêîííî çä³éñíþþòü ä³-

ÿëüí³ñòü, à òàêîæ òóðáóþòüñÿ ïðî åñòå-
òè÷íèé âèãëÿä ê³îñêó ³ óòðèìóþòü ó íà-
ëåæíîìó ñòàí³ ïðèëåãëó òåðèòîð³þ",—
ðîçïîâ³â ïðåçèäåíò ÃÎ "Ãðîìàäÿíñüêèé
Êîðïóñ" Ðîìàí Ñîëîäêèé. Ç 1500 çàÿâîê
àâòîðèòåòíå æóð³ âèçíà÷èëî òðè íàéêðà-
ùèõ ê³îñêè, ÿê³ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü
êðèòåð³ÿì êîíêóðñó. Ïåðåìîãó çäîáóâ
îá'ºêò, ðîçòàøîâàíèé íà âóëèö³ Êóòóçî-
âà, 13, ùî â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³, âëàñ-
íèêîì ÿêîãî º Íàòàë³ÿ Õàð÷åíêî. ¯¿ ìàëà
àðõ³òåêòóðíà ôîðìà çíàõîäèòüñÿ òóò óæå
äâà ðîêè, ìàº äîâîë³ ïðåçåíòàáåëüíèé âè-
ãëÿä — êàâîâîãî êîëüîðó, ÷èñòà ³ îøàò-
íà. "Âçàãàë³ òðåáà çðîáèòè ôîòîãàëåðåþ
"êðàù³ ÌÀÔè ñòîëèö³" ³ ïîêàçóâàòè ¿õ ÿê
çðàçêè òèì, õòî ïëàíóº ðîçïî÷àòè ä³ÿëü-
í³ñòü ó öüîìó íàïðÿìêó. Òîìó ö³ëêîì ï³ä-
òðèìóþ ³í³ö³àòèâó ïðî òå, ùî òàêèé êîí-
êóðñ òðåáà ïðîâîäèòè ùîð³÷íî ç ìåòîþ çà-
ëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ â íüîìó ÿêîìîãà á³ëü-
øå ï³äïðèºìö³â. Ââàæàþ, ùî â³í âïëèíå
íà ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ ñòîëèö³ â ï³ä-
ãîòîâö³ äî ªâðî-2012",— çàóâàæèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî çà äâà ðîêè Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü àðõ³òåêòóðè ðîçðî-
áèòü íîâ³ óí³ô³êîâàí³ ôîðìè äëÿ ÌÀÔ³â.

Ùîäî íàãîðîäæåííÿ ô³íàë³ñò³â, òî âî-
íî â³äáóäåòüñÿ çàâòðà, 29 âåðåñíÿ, ó Êî-

ëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ. Ïåðåìîæöÿì êîíêóð-
ñó âðó÷àòü äèïëîìè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè,
à âëàñíèöÿ íàéêðàùîãî ÌÀÔó îòðèìàº
ïóò³âêó äî ªãèïòó íà 2 îñîáè.

Âèãëÿä ê³îñê³â, ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà ðî-
áîòà òóðáóº ³ ïåðåñ³÷íèõ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³. Ç ïî÷àòêó ðîêó äî ñall-öåíòðó íà-
ä³éøëî ìàéæå 5,5 òèñÿ÷ äçâ³íê³â, ùî
ïåðåâàæíî ñòîñóâàëèñÿ âñòàíîâëåííÿ ³
äåìîíòàæó ÌÀÔ³â, óòðèìàííÿ ïðèëåã-
ëî¿ äî íèõ òåðèòîð³¿. Ìèíóëîãî òèæíÿ
ïðàö³âíèêè Ñëóæáè äîïîìîãè êèÿíàì
15-51 ïðîâåëè çóñòð³÷ ³ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè Ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè, òîðã³âë³ òà ïîáóòó, à òà-
êîæ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà.
Çîêðåìà êèÿí òóðáóº, ùî ê³ëüê³ñòü
ÌÀÔ³â ïîñò³éíî çðîñòàº, âîíè ç’ÿâëÿþ-
òüñÿ á³ëÿ øê³ë, íà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³ÿõ, çíèùóþòü çåëåíó çîíó ñòîëè-
ö³. Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿
âëàäè ðîçïîâ³ëè ïðî ÷èíí³ íîðìè ùî-
äî ÌÀÔ³â, à òàêîæ ïðî çàïëàíîâàíå íî-
âîââåäåííÿ — ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ åëåê-
òðîííî¿ áàçè òèì÷àñîâî ðîçì³ùåíèõ
ñïîðóä íà áàç³ ãåî³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòå-
ìè. Çà äîïîìîãîþ òàêî¿ "ìàïè" â ²íòåð-
íåò³ êîæåí êèÿíèí çìîæå ïåðåâ³ðèòè,
÷è çàêîííî âñòàíîâëåíèé ÌÀÔ ó éîãî
ïîäâ³ð’¿

Заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча ознайомив прис тніх із новою про рамою
положень про тимчасові спор ди
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Ìåøêàíö³ áóäèíê³â, ºäíàéòåñÿ
Ó ñòîëèö³ çà ï’ÿòü ðîê³â óñ³ æèòëîâ³ ñïîðóäè ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ìàþòü ïåðåéòè â “ñàìîñò³éíå ïëàâàííÿ”
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

За три місяці цьо о ро (з 23
червня до 23 вересня) до саІІ-
центр надійшло 78 576 (!)
дзвін ів із с ар ами на робот
ЖЕКів. Та ом стан речей є
альтернатива — створення об'єд-
нань співвласни ів ба ато вар-
тирних б дин ів (ОСББ). Місь а
влада підтрим є створення та их
ор анів самоор анізації населен-
ня і план є, що вже наст пно о
ро їхня іль ість ся атиме
1400, а через п'ять ро ів сі б -
дин и з ом нальної власності
мають перейти в "самостійне
плавання". У столиці по азовим
є Дарниць ий район — п'ята час-
тина иївсь их ОСББ діє саме
т т. Днями в районі розпочав
робот Конс льтативний центр зі
сприяння створенню ОСББ.

Â³äîìèé âèñë³â Îñòàïà Áåíäåðà ç “Äâà-
íàäöÿòè ñò³ëüö³â” “Ñïàñåíèå óòîïàþ-
ùèõ — äåëî ðóê ñàìèõ óòîïàþùèõ” ïðå-
÷óäîâî õàðàêòåðèçóº ñòàí ñïðàâ ó æèòëî-
âîìó ãîñïîäàðñòâ³ ì³ñòà. Òàì, äå º ³í³ö³-
àòèâí³ ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ âçÿòè íà ñåáå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà “æèòòÿ ³ ïîáóò” ñâîãî áó-
äèíêó — ëàä, íîâ³ òà äîãëÿíóò³ äèòÿ÷³ ìàé-
äàí÷èêè, ÷èñò³ òà îñâ³òëåí³ ï³ä’¿çäè. Ïðî-
òå äóæå ÷àñòî ìåøêàíö³ íå çíàþòü, ÿê
ñòâîðèòè ÎÑÁÁ, ³ íå íàâàæóþòüñÿ íà òà-
êèé êðîê, áî òîä³ äîâåäåòüñÿ ñàìîòóæêè
ïëàòèòè çà ðåìîíòè, ÿê³ ¿ì íå ïî êèøåí³.

Àáè äîïîìîãòè ëþäÿì ðîç³áðàòèñÿ â íþ-
àíñàõ ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ, ó Êèºâ³ ïðàöþþòü
óæå äâà êîíñóëüòàòèâíèõ öåíòðè — îäèí
ä³º ïðè Ãîëîâíîìó ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíîìó öåíòð³, ³íøèé — ìèíóëîãî
òèæíÿ â³äêðèâñÿ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, à
â ïåðñïåêòèâ³ òàê³ öåíòðè áóäå ñòâîðåíî â
êîæíîìó ðàéîí³. Ùîäî ô³íàíñîâî¿ ï³ä-
òðèìêè, òî, ÿê íåîäíîðàçîâî ðîçïîâ³äàâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê, öüîãî ðîêó âèä³ëåíî 11 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü íà ðåìîíò ïîêð³âåëü ³ ë³ôò³â ó áó-
äèíêàõ, äå ä³þòü ÎÑÁÁ àáî ïëàíóþòü ¿õ
ñòâîðèòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. “Äîïîìàãà-
òè òðåáà òîìó, õòî ñàì ùîñü ðîáèòü,— êà-
æå Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.— Ôàêòè÷íî Êè-
¿â ñüîãîäí³ ìàº 549 ÎÑÁÁ, ùî ñòàíîâèòü
5 â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñòîëè÷-
íèõ áóäèíê³â. Íîâ³ ôîðìè óïðàâë³ííÿ êî-

ìóíàëüíîþ ñôåðîþ îñîáëèâî àêòóàëüí³,
êîëè çðîñòàþòü ö³íè íà åíåðãîíîñ³¿, à öå —
ñâ³òîâà òåíäåíö³¿, ÿêà íàâðÿä ÷è îìèíå ³
íàñ”.

“Äàðíèöüêèé ðàéîí º ïîêàçîâèì ó ñòâî-
ðåíí³ ÎÑÁÁ íå ëèøå äëÿ Êèºâà, à é äëÿ
Óêðà¿íè”,— ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê Êîíñóëü-
òàòèâíîãî öåíòðó, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ãðî-
ìàäñüêîãî öåíòðó ñïðèÿííÿ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³é ðåôîðì³ â Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà Àíàòîë³é ßðóñåâè÷.— Ó íàñ
“íàéìîëîäøèé” æèòëîâèé ôîíä ó Êèºâ³.
Òàêå ñîá³ ì³ñòî â ì³ñò³, äå ìåøêàº ÷èìà-
ëî ëþäåé, ÿê³ íå áîÿòüñÿ áðàòè íà ñåáå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óòðèìàííÿ ñâîãî áó-
äèíêó. Êð³ì òîãî, ÷åðåç ÎÑÁÁ íàéëåãøå
âïðîâàäæóâàòè íîâ³ åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõ-
íîëîã³¿”. Áóäèíêè, ó ÿêèõ ä³þòü “ïåðåäî-
â³” ÎÑÁÁ — “Ñîíÿ÷íèé”, “Îñîêîðêè-Êè-
¿â”, “Äæåðåëà” òà ³íø³ — ðàçþ÷å â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä òèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê, äå “âî-
ëîäàðþþòü” ÆÅÊè — òàì íå ëèøå íå çíè-
êàþòü ëàìïî÷êè ó ï³ä’¿çäàõ, ¿õ ìîæíà âè-
ð³çíèòè ç-ïîì³æ ³íøèõ çà äîãëÿíóòèìè äè-
òÿ÷èìè ìàéäàí÷èêàìè, ðîçê³øíèìè êëóì-
áàìè, â³ëüíèìè â³ä àâòîìîá³ë³â ãàçîíàìè.
Êåð³âíèêè ÎÑÁÁ ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî
â ¿õí³õ ìåøêàíö³â ïðîêèíóëîñÿ ïî÷óòòÿ
ñàìîïîâàãè, ÿêå íå äîçâîëÿº ëàìàòè ñâîº
æ ìàéíî ÷è ñì³òèòè íà ñâîºìó ïîäâ³ð’¿.

²ç ³íæåíåðîì ÎÑÁÁ “Äæåðåëà” Îëüãîþ
Îëåêñåºâîþ æóðíàë³ñò “Õðåùàòèêà” ïî-
çíàéîìèëàñÿ íà âèñòàâö³-ñåì³íàð³ “Òåïëî.
Òåïëèé ä³ì-2010” ó ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöü-
êî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Îëüãà Îëåêñå-
ºâà ïðèãëÿäàëàñÿ äî ð³çíîìàí³òíèõ ³ííî-

âàö³éíèõ ðîçðîáîê äëÿ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. “Ìè õî÷åìî íà äàõó áóäèíêó
âñòàíîâèòè ñïåö³àëüí³ ñîíÿ÷í³ áàòàðå¿, ÿê³
á ãåíåðóâàëè åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ îñâ³òëåí-
íÿ ï³ä’¿çä³â, à â ïåðñïåêòèâ³ é äëÿ ï³ä³ãð³-
âó ãàðÿ÷î¿ âîäè â ë³òí³é ïåð³îä”,— ðîçïî-
â³äàº Îëüãà ²âàí³âíà.— Á³ëüø³ñòü ìåøêàí-
ö³â áóäèíêó çãîäí³ íà ñóòòºâ³ âèòðàòè ñüî-
ãîäí³, àáè ìàòè ìîæëèâ³ñòü åêîíîìèòè çàâ-
òðà”.

Äî ñëîâà, áàãàòî ç êîìóíàëüíèõ íîó-õàó,
ÿê³ ì³ñüêà âëàäà õîò³ëà á âïðîâàäèòè â æèò-
òÿ, º âæå ä³éñí³ñòþ ó áóäèíêàõ íà Ë³âîìó
áåðåç³. Çîêðåìà ó âèñîòêàõ íà âóëèö³ Ãìè-
ð³, 3, Ðåâóöüêîãî, 5 ³ Õàðê³âñüêîìó øîñå,
152 â ï³ä’¿çäàõ âñòàíîâëåíî ñâ³òèëüíèêè ³ç
äàò÷èêàìè ðóõó. “Çðàíêó éäåòå íà ðîáîòó,
à ïîâåðòàºòåñü óâå÷åð³. Íàâ³ùî æ ö³ëèé
äåíü “ïàëèòè” ñâ³òëî?” — çàïèòóº Àíàòî-
ë³é ßðóñåâè÷. Ïåâíîþ ïåðåâàãîþ Ë³âîãî
áåðåãó ñòîëèö³ º âèñîêèé ð³âåíü ãðóíòîâèõ
âîä. Ó äåÿêèõ ÎÑÁÁ âèêîðèñòàëè öå íà
ñâîþ êîðèñòü — îáëàøòóâàëè ñâåðäëîâè-
íè òåõí³÷íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîëè-
âó ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Ö³ óñòàíîâêè
îêóïèëè ñåáå âæå â ïåðøèé æå ñåçîí ðî-
áîòè.

Ïðîòå, íàéãîëîâí³øå, ñàìå â áóäèíêàõ,
äå ôóíêö³îíóþòü ÎÑÁÁ, íàéëåãøå âïðî-
âàäæóâàòè íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ ³ç åêîíîì³¿ òà
îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè é îïàëåííÿ. ßê íàãî-
ëîøóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ë³÷èëüíèêè òåïëà íà-
ñàìïåðåä óñòàíîâëþâàòèìóòü ñàìå â òèõ
áóäèíêàõ, ÿê³ ìàþòü ãîñïîäàð³â. Ï³ëîòíèé
ïðîåêò ³ç ïîêâàðòèðíîãî îáë³êó òåïëà áó-

ëî ïðîâåäåíî òîð³ê ó áóäèíêó íà Õàðê³â-
ñüêîìó øîñå, 152. ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà,
çà îòðèìàíèìè äàíèìè ³ç ë³÷èëüíèê³â
îïëàòà òåïëà â ñåçîí ó ñåðåäíüîìó áóëà
ìåíøîþ â 2,1 ðàçó, í³æ ó êâàðòèðàõ, äå
ïðèëàä³â îáë³êó íå áóëî. “Ï³ä ÷àñ öüîãî
ïðîåêòó ìè ç³òêíóëèñÿ ³ç äîâîë³ ïîøèðå-
íîþ äóìêîþ, ùî ñàì ë³÷èëüíèê àâòîìà-
òè÷íî º ïðè÷èíîþ åêîíîì³¿,— ïðîäîâæóº
Àíàòîë³é ßðóñåâè÷.— Äîâåëîñÿ ïîÿñíþ-
âàòè ëþäÿì, ÿê êîðèñòóâàòèñÿ ðåãóëÿòîðà-
ìè áàòàðåé, ÿêèì ìàº áóòè òåïëîâèé ðå-
æèì ó ïîìåøêàíí³, ÿê ïðàâèëüíî ïðîâ³ò-
ðþâàòè ê³ìíàòè. Êîëè æ ëþäè óñâ³äîìè-
ëè, ùî òåïåð ñàì³ ìàþòü âàæåë³ âïëèâó íà
ðîçì³ð îïëàòè çà òåïëî — òîä³ åêîíîì³ÿ ³
ñïðàâä³ ñòàëà ñóòòºâîþ. Íå ñåêðåò, ùî â
Óêðà¿í³ â òðè-÷îòèðè ðàçè âèù³ âèòðàòè
åíåðãîíîñ³¿â ó êîìóíàëüí³é ñôåð³, í³æ ó
Çàõ³äí³é ªâðîï³”.

Õî÷à íå çàâæäè ÎÑÁÁ º ïàíàöåºþ â³ä
óñ³õ êîìóíàëüíèõ ëèõ. ßê ðîçïîâ³äàº íà-
÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Äàðíèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Îëåêñàíäð Ñåðã³ºíêî, ³ç 68 ÎÑÁÁ, ÿê³
ñòâîðåíî â ðàéîí³, ó â³äì³ííîìó ñòàí³ ëè-
øå òðåòèíà. Ùå òðåòèíà ¿õ íàäàþòü ïîñëó-
ãè ñâî¿ì ìåøêàíöÿì íà ð³âí³ ÆÅÊ³â, à
ðåøòà — ó æàëþã³äíîìó ñòàí³. “Êàäðè âè-
ð³øóþòü óñå,— ï³äñóìîâóº Îëåêñàíäð Ñåð-
ã³ºíêî.— Äî àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðòàþòüñÿ êè-
ÿíè ç³ ñêàðãàìè íà êåð³âíèê³â ÎÑÁÁ, àëå
ìè íå ìîæåìî ¿ì äîïîìîãòè, òîìó ùî â
çàêîí³, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ
îðãàí³çàö³é, çàçíà÷åíî, ùî âñ³ ïèòàííÿ ìà-
þòü âèð³øóâàòèñÿ âñåðåäèí³ öèõ îðãàí³çà-
ö³é. Òîáòî âñå çàëåæèòü â³ä ñàìèõ ìåøêàí-
ö³â, â³ä ¿õíüî¿ ³í³ö³àòèâíîñò³ òà â³äïîâ³-
äàëüíîñò³. Êð³ì òîãî, íà ìîþ äóìêó, ÷å-
ðåç ê³ëüêà ðîê³â ìè ïðèéäåìî äî òîãî, ùî
â íàø³é êðà¿í³ çàïðîâàäÿòü ë³öåíçóâàííÿ
ñëóæáè íàäàâà÷³â ïîñëóã. Íàðàç³ â íàñ ñà-
ì³ æ ÎÑÁÁ åêñïëóàòóþòü æèòëîâèé ôîíä,
òîáòî íàéìàþòü ïðèáèðàëüíèê³â, åëåêòðè-
ê³â. Ó Í³ìå÷÷èí³, íàïðèêëàä, áóäèíêîâ³
êîì³òåòè çàëó÷àþòü êîìïàí³þ, ÿêà êîìïå-
òåíòíî çàáåçïå÷óº óòðèìàííÿ áóäèíêó. Öå
äóæå åôåêòèâíî, êîëè òàê³ ï³äïðèºìñòâà —
¿õ ìîæíà íàâ³òü íàçâàòè ïðèâàòíèìè
ÆÅÊàìè — êîíêóðóþòü çà ñïîæèâà÷à —
ñàìå îöå ³ º ôàêòîðîì ñòðèìóâàííÿ êîìó-
íàëüíèõ ïëàòåæ³â ³ ãàðàíò³ºþ ÿê³ñíèõ ïî-
ñëóã. Äî ñëîâà, âæå íèí³ ñåðéîçí³ áóä³-
âåëüí³ êîìïàí³¿ ìàþòü äî÷³ðí³ ï³äïðèºì-
ñòâà ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ íîâîáó-
äîâ. ² ùî ö³êàâî, ñêàðã â³ä ìåøêàíö³â íà
ðîáîòó ñàìå òàêèõ ï³äïðèºìñòâ íåìà”. Òå-
ìà ñòâîðåííÿ íîâèõ ÎÑÁÁ ³ åôåêòèâíîñò³
ðîáîòè âæå ä³þ÷èõ áóäå íàäçâè÷àéíî àê-
òóàëüíîþ, áî â íàéáëèæ÷³ ï’ÿòü ðîê³â óñ³
áóäèíêè ³ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà
ìàþòü ïåðåéòè ó “â³ëüíå ïëàâàííÿ”

Оле КАРПІВ, адво ат:
— Ціл ом о-
товий. Я що
це б де мій
б а а т о по -
верховий б -
дино , ото-
вий брати
часть о-
мітеті ба а-
то вартир-
но о б дин-

: або я имось чином збирати під-
писи, або вносити свої пропозиції,
щоб облаштов вати приле л тери-
торію, робити ремонт. Але по и що
та о о не б ло, бо жив в своєм
б дин .

Олеся РОМАНЮК, архіте тор:
— Можли-

во, це зале-
жить від вид
роботи та
вільно о ча-
с . Я мож
розфарб ва-
ти дитячий
майданчи , а
інше, можли-
во, не захоч робити. У нас є
вітни дворі, пофарбований
дитячий майданчи , та він роз-
фарбований неці аво. Але це
роблять не меш анці. Жителі на-
шо о ооперативно о б дин
дали з од на ор анізацію та их

робіт найманими працівни ами.
Самостійно ж ми лише прибира-
ємо раз на рі .

Ві торія СУРАЙ, співробітни
а ентства:

— Та . Готова
навіть влас-
ним при ла-
дом. По и що
ми спіл ємо-
ся зі співвлас-
ни ами б -
дин та на-
м а а є м о с я
домовитися з

начальни ом ЖЕК , щоправда,
спіхів нія их: до начальни а ЖЕК

неможливо дост атися. У нас два
ліфти, і жоден не працює. Це вже
не перший рі !

Юрій ШКОДА, фотох дожни :
— Г о т о -

вий. Не
знаю, прав-
да, для чо о
це потрібно,
бо біля мо о
б д и н
повний по-
рядо і жод-
них за ва-
жень немає.
Але я що б ла б потреба, то тоді
б дол чився до роботи.

Сер ій ДЮРІ, правлінець:
— У нас ні-

чо о не вирі-
ш ється, то-
м що ні ом
нічо о не тре-
ба. Ми самі
нама алися
проявляти іні-
ціатив , звер-
талися до
ЖЕК — од-
на реа ції не б ло. Але я би б в
вільний час і потрібно б ло щось ро-
боти, то тоді зал чився б до робіт.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ãîòîâ³ àêòèâíî áðàòè ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì 
âàøîãî áóäèíêó, ïîäâ³ð’ÿ?
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Там, де є ініціативні люди, — лад, нові і до лян ті дитячі майданчи и, чисті та освітлені під‘їзди



Нормативно
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Випуск №125 (828)
вівторок, 28 вересня
2010 року ДОКУМЕНТ

Про передачу громадянці Синявській 
Оксані Володимирівні у приватну власність земельної 

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

на вул. Толочанській, 26 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 737/1793 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. Внести зміни до Програми комплексного розвитку
зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції фор�
мування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від
19.07.2005 № 806/3381, виключивши з переліку озелене�
них територій, що резервуються для розвитку мережі зе�
лених насаджень загального користування, що відповіда�
ють типологічним ознакам та планувальним вимогам (таб�
лиця 17), земельну ділянку площею 0,09 га у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Синявській Оксані Володими�
рівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Толочанській,
26 у Деснянському районі м. Києва.

3. Передати громадянці Синявській Оксані Володимирів�
ні, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,09 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Толочанській, 26 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

4. Громадянці Синявській Оксані Володимирівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. 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.

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

4.4. 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”.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 26.03.2009 № 09�2601 та від 25.03.2009
№ 19�2543, Київської міської санепідстанції від 21.04.2009
№ 2198, управління охорони навколишнього природного
середовища від 02.04.2009 № 071/04�4�22/1625, Головно�
го управління земельних ресурсів від 18.05.2009 № 05�4513.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Шалюті 
Валерію Олександровичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у 7;му 

пров. Радистів, 6 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 732/1788 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 зе�
мельної ділянки громадянину Шалюті Валерію Олександро�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 7�му пров. Радистів,
6 у Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Шалюті Валерію Олександро�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 7�му пров. Радистів, 6 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Шалюті Валерію Олександровичу:
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. 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 11.02.2009 № 09�1310, № 19�1295, Ки�
ївської міської санепідстанції від 26.03.2009 № 1579, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
02.04.2009 № 071/04�4�22/1884, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 27.05.2009 № 05�4541.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Лялі 
Вадиму Володимировичу 

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

господарських будівель 
і споруд у 1;му пров. Дружби, 4 

у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 738/1794 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Лялі Вадиму Володимирови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 1�му пров. Дружби, 4 у
Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Лялі Вадиму Володимирови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1�му пров. Дружби, 4 у Дарницькому
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Лялі Вадиму Володимировичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

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

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

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.09.2007 № 19�9659, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 06.11.2007
№ 071/04�4�22/6308, головного державного санітарного лі�
каря м. Києва від 28.03.2007 № 2013, дочірнього підприєм�
ства “Інститут генерального плану міста Києва” від
21.03.2007 № 813, Головного управління земельних ресур�
сів від 18.03.2008 № 05�2903.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Вахрамєєвій 
Зої Георгіївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у 7;му пров. Радистів, 2 у Деснянському районі 

м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 733/1789 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 зе�
мельної ділянки громадянці Вахрамєєвій Зої Георгіївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 7�му пров. Радистів, 2 у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Вахрамєєвій Зої Георгіївні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 7�му пров. Радистів, 2 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянці Вахрамєєвій Зої Георгіївні:
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. 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 11.02.2009 № 09�1312, № 19�1294, Ки�
ївської міської санепідстанції від 25.03.2009 № 1577, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
02.04.2009 № 071/04�4�22/1824, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 27.05.2009 № 05�4543.

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
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Â³ëë³ ÒÎÊÀÐªÂ:
“Ïîïðè òå, ùî ÿ áóâ çìóøåíèé
åì³ãðóâàòè äî Àìåðèêè, 
ÿ çàâæäè â³ä÷óâàâ ñåáå 
ñàìå ðàäÿíñüêîþ ëþäèíîþ”

— ×è âïåðøå ïðè¿æäæàºòå â
Óêðà¿íó ïîðàäóâàòè øàíóâàëüíè-
ê³â ñâîº¿ òâîð÷îñò³?

— Íàñïðàâä³ â Óêðà¿í³ ÿ áóâ äó-
æå áàãàòî ðàç³â, íèí³ âæå ³ íå çë³-
÷èòè ñê³ëüêè, àëå òî áóëè â îñ-
íîâíîìó ïðèâàòí³ â³çèòè, à îñü ³ç
îô³ö³éíèì êîíöåðòíèì òóðîì
âîñòàííº ãàñòðîëþâàâ ùå â 
89-ìó, îäðàçó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç³
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ðàíí³é ïåð³îä
ñâîº¿ òâîð÷îñò³ äî â³ä’¿çäó çà îêå-
àí.

— Çàê³í÷èâ ìóçè÷íå ó÷èëèùå
ïðè Ëåí³íãðàäñüê³é êîíñåðâàòî-
ð³¿ ³ìåí³ Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà,
êëàñ êîíòðàáàñà. Çà ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ âñòèã ïîïðàöþâàòè â òàêèõ â³-
äîìèõ ðîñ³éñüêèõ á³ã-áåíäàõ ÿê
îðêåñòð Àíàòîë³ÿ Êðîëëà, ñèì-
ôî-äæàç³ Æàííà Òàòëÿíà, àí-
ñàìáë³ Áîðèñà Ðè÷êîâà, ï³ä àêîì-
ïàíåìåíò ÿêîãî ñï³âàëà Ãþë³ ×î-
õåë³. Ï³çí³øå ÿ áóâ çàïðîøåíèé
äî íàéçîðÿí³øîãî íà ò³ ÷àñè àí-
ñàìáëþ “Äðóæáà” ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Îëåêñàíäðà Áðîíåâèöüêîãî
òà Åä³òè Ï’ºõè. À ïîò³ì óæå ïî-
÷àâ òÿæ³òè äî ñîëüíî¿ òâîð÷îñò³,
ðîçïî÷àâ ïèñàòè ³ âèêîíóâàòè
âëàñí³ ï³ñí³.

— Ùî áóëî íàéñêëàäí³øèì äëÿ
âàñ ó ðîêè, ÿê³ ïðîâåëè â Øòà-
òàõ?

— Ãîëîâíèì áóëî íå çëàìàòè-
ñÿ, ïåðø çà âñå ïñèõîëîã³÷íî,
çíàéòè ñåáå â öèõ íîâèõ íåïðîñ-

òèõ óìîâàõ. Òà ùî òàì êàçàòè,
ëþäèíà ïðè¿çäèòü äî ³íøî¿ êðà-
¿íè, ïî ñóò³, áåç ãðîøà â êèøåí³
³ éîìó ïîòð³áíî íà ùîñü æèòè,
÷èìîñü õàð÷óâàòèñÿ. Âëàñíå, â
ï³ñí³ “Õìàðî÷îñè” â òðîõè æàð-
ò³âëèâ³é ôîðì³ ÿ ïðî öå ðîçïîâ³â.

— ×è ââàæàºòå ñåáå ðàäÿíñüêîþ
ëþäèíîþ? ×è çàâàæàëè ðàäÿíñüêå
âèõîâàííÿ, ñïîñ³á ìèñëåííÿ àäàï-
òóâàòèñÿ â ³íø³é, êàï³òàë³ñòè÷í³é,
êðà¿í³?

— Ïîïðè òå, ùî ÿ áóâ çìóøå-
íèé åì³ãðóâàòè äî Àìåðèêè, ÿ
çàâæäè â³ä÷óâàâ ñåáå ñàìå ðàäÿí-
ñüêîþ ëþäèíîþ, ³ öå, çâè÷àéíî,
ïîçíà÷èëîñÿ ³ íà àäàïòàö³¿ â ö³é
êðà¿í³... ² ÷èì ñêëàäí³øå ìåí³ òàì
áóëî, òèì ñèëüí³øå ³ ñèëüí³øå
âèíèêàëî â³ä÷óòòÿ íîñòàëüã³¿ çà
Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì.

— Òåïåð âè æèâåòå â Ìîñêâ³.
×îìó ïîâåðíóëèñÿ?

— ß ³ âè¿æäæàòè çàãàëîì íå õî-
ò³â ñâîãî ÷àñó. Òàê ñêëàëèñÿ îá-
ñòàâèíè. À êîëè âèïàëà íàãîäà
ïîâåðíóòèñÿ íà Áàòüê³âùèíó, òî
ÿ ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì îä-
ðàçó æ íåþ ñêîðèñòàâñÿ.

— Âàø³ êîëåãè ïî ñöåí³ ò³, õòî
ï³çí³øå âè¿õàëè äî ÑØÀ, çâåðòà-
ëèñÿ äî âàñ ïî äîïîìîãó? ßê òîä³
³ íèí³ ï³äòðèìóºòå ñòîñóíêè ç íè-
ìè? ×è ÷àñòî òàì áóâàºòå?

— Åì³ãðàíòè ç Ñîþçó çàâæäè
îäíå îäíîìó äîïîìàãàëè â Àìå-
ðèö³, õòî æ ùå äîïîìîæå, ÿêùî

íå ñâî¿? ² ÿ äîïîìàãàâ, êîìó ÷èì
ì³ã... À íàðàç³ îñîáëèâî¿ ïîòðåáè
¿çäèòè äî Àìåðèêè â ìåíå íåìàº,
àäæå ìîÿ ñ³ì’ÿ â Ìîñêâ³, à òóäè
ÿ ¿æäæó ò³ëüêè êâ³òè ïîëèâàòè...

— Âàñ íàçèâàþòü ëþäèíîþ áåç
â³êó, çàâäÿêè âàø³é åíåðã³¿, îïòè-
ì³çìó, ñèë³ äóõó. ßê â îñîáèñòîìó
æèòò³ ö³ ðèñè õàðàêòåðó äîïîìàãà-
þòü âàì?

— Ñèëà äóõó, ÿê âè êàæåòå, í³-
êîëè íå ïîâèííà ïîëèøàòè ëþ-
äèíó, òîìó ùî áóäü-ÿê³ æèòòºâ³
íåãàðàçäè, ÿêèõ âèñòà÷àëî ³ â ìå-
íå, ò³ëüêè çàâäÿêè ñèë³ äóõó é
îïòèì³çìó âäàºòüñÿ ïîäîëàòè.

— Âè îíîâëþºòå ñâ³é ðåïåðòóàð.
×è º íîâ³ ãðàíä³îçí³ ïðîåêòè?

— ß í³êîëè íå ïðàãíóâ çàéìà-
òèñÿ ãðàíä³îçíèìè ïðîåêòàìè.
Çàâæäè çàéìàâñÿ òèì, ùî ïðîñòî
ïèñàâ ï³ñí³, ÿê³ çãîäîì ñëóõàëè
ì³ëüéîíè ëþäåé. Âëàñíå, òåïåð ÿ
ïðîäîâæóþ çàéìàòèñÿ òèì ñàìèì.

— ×è êîðèñòóºòåñÿ óñï³õîì ó æ³-
íîê? ßê³ æ³íêè âàì ïîäîáàþòüñÿ?

— Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÿ —
çðàçêîâèé ñ³ì’ÿíèí ³ ëþáëÿ÷èé
÷îëîâ³ê, â³äïîâ³äü ëåæèòü íà ïî-
âåðõí³. Ïîäèâ³òüñÿ íà ìîþ äðó-
æèíó — ³ âñå çðîçóì³ºòå ïðî ìî¿
æ³íî÷³ âïîäîáàííÿ!

— Ùî ïîáàæàëè á êèÿíàì, ÿê³
æèâóòü ó íèí³øí³õ íåïðîñòèõ ðå-
àë³ÿõ?

— Êèÿíàì ÿ õî÷ó ïîáàæàòè
æèòòºâîãî îïòèì³çìó, ïåðø çà
âñå, ³ òîä³ áóäü-ÿê³ ïðîáëåìè ðîç-
â’ÿæóòüñÿ ³ áóäü-ÿê³ âåðøèíè ï³ä-
êîðÿòüñÿ. Ïîâ³ðòå, ÿ çíàþ, ïðî
ùî êàæó, ñàì ò³ëüêè öèì çàâæäè
³ ðÿòóâàâñÿ. Êèÿíè — ÷óäîâ³ ëþ-
äè. Ó ìåíå òóò áàãàòî äðóç³â, ³ ÿ
ñïîä³âàþñÿ ç³ âñ³ìà ïîáà÷èòèñÿ
íà ñâîºìó þâ³ëåéíîìó êîíöåðò³ â
Êèºâ³. Òàê ùî çàïðîøóþ âñ³õ 29
âåðåñíÿ äî Áóäèíêó îô³öåð³â.
Ïðîâåäåìî öåé âå÷³ð ðàçîì!

Розмовляла Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”

Не одне по оління шан вальни ів шансон із задово-
ленням сл хає самоб тні пісні ле ендарно о Віллі То-
арєва, адже вони заряджають енер ією, життєлюбніс-
тю. У середині 70-х невтомний романти і м зи ант з
однією валізою вир шив за о еан пош ах щастя.
Після 15-річної відс тності він приїхав на бать івщин
вже знаменитим автором і ви онавцем шля ерів: “Не-
бос ребы, небос ребы, а я малень ий та ой”, “А над
Г дзоном ж равли не пролетают” і ба атьох інших. Йо-
о незаб тні астролі стали справжнім трі мфом. І ось
днями, на честь сво о ювілею, Король шансон знов
дає онцерт Києві.

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
â³äêðèòî Ãðîìàäñüêó
ïðèéìàëüíþ

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çà àäðå-
ñîþ: 03115, ì.Êè¿â, âóë. Äåïóòàòñüêà,
13 ðîçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó Ãðîìàäñüêà
ïðèéìàëüíÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óê-
ðà¿íè Îëåêñ³ÿ Ïëîòí³êîâà. "Ó íàñ
ñï³ëüíà ìåòà — çðîáèòè íàø ðàéîí,
íàøå ì³ñòî òàêèì, ùîá áóëî ïðèºìíî
â íüîìó æèòè ³ íàì, ³ íàøèì ä³òÿì, ³
îíóêàì,— çàçíà÷èâ ïàí Ïëîòí³êîâ.—
Â³äêðèòòÿ ïðèéìàëüí³ º îçíàêîþ òî-
ãî, ùî ìè âñå çðîáèìî äëÿ ïîë³ïøåí-
íÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ
êîæíîãî ìåøêàíöÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó òà äëÿ ï³äíÿòòÿ ïðàâîâî¿ îá³-
çíàíîñò³ ãðîìàäÿí". Ãðîìàäñüêà ïðèé-
ìàëüíÿ ïðàöþâàòèìå çã³äíî ç âèêîíàííÿì ïåðåäâèáîð÷î¿ îá³öÿíêè
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à "Ïî÷óþ êîæíîãî!". Â³äîìî, ùî â í³é ïðàöþâàòè-
ìå þðèñò, ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê, òîìó êîæåí ñâÿòîøèíåöü çìîæå
çâåðòàòèñÿ ïî äîïîìîãó ³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ðîçâ'ÿçóâàòè ñâî¿ ïðîá-
ëåìè íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ   
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СС ПП ІІ ВВ ЧЧ УУ ТТ ТТ ЯЯ ЧЧ ТТ ИИ ВВ ОО

Ì³æ äâîõ óäàð³â
ñåðöÿ...
Сер ій Ковальч — за професією лі ар- ардіоло , а за по ли анням серця — Поет.
Працює завід вачем відділення ардіоло ії в Клінічном оспіталі МВС. А вільний від
роботи час присвяч є поетичній М зі. Йо о поезія — нама ання досл хатися влас-
но о серця, розібратися в йо о ритмах, проди тованих нашим непростим сьо оден-
ням. А ще в цій поезії — неповторний тр но швид оплинної молодості і зачар ван-
ня життям, я е пре расне щомиті! А що та е мить життя? Тіль и Поети та Лі арі
знають — всьо о лише відстань між двох дарів серця...

Анатолій Матвійч
Народний артист У раїни

Мораль сьо одення

Вірити, надіятися, жити,
Дар вати сміш и юрбі,
Не топтать охання віти
І не заздрити ні др , ні собі.
Не мовчати, де потрібне слово,
І не бі ти, оли треба йти,
Щоб в житті не стати

випад овим,
Б ти зодчим, зводячи мости.
Вірністю за ох вати в себе,
Чемністю роззброювать нахаб,
Вміти поважати Землю й Небо,
Йти до правди, я до волі раб.
Віддаватись мріям, мов дитина,
Пома ати всім, хто біді,
Кожн мить, хвилин чи один
Не з бить в життєвом п ті.
Всі людсь і за они, ідеали
До висот орлиних піднести.
І не лізти на анебні п’єдестали.
Чи отовий до сьо о цьо о ти?

***
Я дя ю тобі, о наша У раїно,
За те, що матір ти мені дала,
Пре расн матір, ніжн і єдин ,
А ще за мрії, що, я два рила,
Нес ть мене через людсь і

доро и,
Нес ть мене через хит і мости.
В часи приємні і в часи

триво и
Я їх заприся аюсь бере ти.

***
Стань для мене расою землі,
Посміхнися ромаш ою в житі,
Стань для мене лючем ж равлів,
Ароматом за оханих вітів.
Стань раплиною сонця в росі

І за оханим вітром над нею,
Стань мо ттю прадавніх лісів
І єдиною в світі зорею.

Стань ти хвиль ою в світлі води
І с арбницею щиро о слова.
Моя мріє! До мене прийди,
Подар й мені світ вечоровий.

***
Чом мій сон твоє ім’я ш ає —
Десь на звороті фото підпис є,—
Я за бив твоє ім’я, а ти моє,
І серце й досі в пош ах бл ає.

Чом в тобі нема то о розмаю,
Я ий весна любові роздає.
Заб дь моє ім’я, а я твоє
Хоча б ще раз сні своїм

з адаю.

Чом ще й досі я тебе не знаю,
Дощ за ві ном та без пинно

ллє,
Тепер охання нас не впізнає,
Пожов лим листям вітер стеж

замітає.

Десь на звороті фото підпис є,
Ш ода, що то вже фото не моє.

***
Сні и поволі відійд ть,
І стан ть звичними т мани.
І в білосніжн алам ть
Гортатиметься місяць п’яно.

Верн ть додом солов’ї,
Сади тон ими пахощами

зрадять,
За омонять, охаючи, аї,
І рі и рацією знадять.

Про инеться живе од сн ,
Кохання Землю нап ває.
Ти при от йсь стрічать весн ,
Про инься, др же мій,— світає.

ПОДІЛЮСЬ

Поділюся зі світом
Весняним білим цвітом
І охання привітом
Поділюся із ним.
Поділюся зі світом
Теплим променем літа
І олоссям налитим
Серед сонячних жнив.
Поділюся зі світом
Я т маном розлитим,
Тихим зоряним світлом
Серед шепот хвиль.
Поділюся зі світом,
Щоб стать щастям зі рітим
І яс раво зоріти
На порозі надій.

***
Від ордонів людсь ої д ші
Відст пивши всьо о лиш на ро ,
Бач тіль и п стелю, й межі
Т т не має нітючий пісо .

Я посеред п стелі стою,
Поміж смертю й життям?

на межі.
І вбиває д ш мою
Ле оважність людсь ої д ші.

Подолаю ордони тих меж,
Що б д є людсь а д ша.
Але хоч дізнатися все ж,
Де без л здя людсь о о межа

26 вересня 2010 ро на шістдесят дев’ятом році життя обірвало-
ся життя засл жено о б дівельни а У раїни, олишньо о першо о за-
ст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністрації Івана Ан-
дрійовича ФОМЕНКА.
Іван Андрійович Фомен о народився 18 червня 1942 ро в селі Во-

ронівці Вознесенсь о о район Ми олаївсь ої області. За інчив Київ-
сь ий інженерно-б дівельний інстит т. Після йо о за інчення працю-
вав спочат в тресті “Київмісь б д-6”, а потім Київсь ом місь ом
омітеті Компартії У раїни. З 1992 ро до 1994 ро б в енеральним
дире тором державно о ом нально о об’єднання зелено о б дівниц-
тва “Київзеленб д”. З 1994 ро до 2007 ро працював заст пни ом
олови, першим заст пни ом олови Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації.
Маючи вели ий досвід правлінсь ої роботи, Іван Андрійович заре-
оменд вав себе валіфі ованим ор анізатором і спеціалістом б дівель-
но о виробництва, наполе ливо і плідно реалізов вав державн жит-
лов політи . Б в деп татом Київсь ої місь ої ради. Розс дливість,
оптимізм, принциповість і вимо ливість б ли йо о хара терними ри-
сами ставленні до справи і людей. За виробничі дося нення, с млін-
н і чесн працю Івана Андрійовича Фомен а на ороджено орденом
“За засл и” III ст пеня, 1996 році присвоєно почесне звання засл -
жено о б дівельни а У раїни, в 2002 році вр чено орден “За засл и”
II ст пеня, а 2005 ро — орден “За засл и” І ст пеня.
Висловлюючи щире співч ття рідним, близь им та др зям по ійно-

о, певнені, що світла пам’ять про Івана Андрійовича, йо о яс равий
тр довий та життєвий шлях назавжди залишаться в серцях сіх, хто
йо о знав та працював з ним.

Ñòîëè÷íà ãðîìàäñüê³ñòü
çàçíàëà òÿæêî¿ âòðàòè

Омельчен о
Оле сандр Оле сандрович

Сів ович
Володимир Леонідович

Черновець ий
Леонід Михайлович

Попов Оле сандр Павлович
Гол бчен о

Анатолій Костянтинович
Герасимч

Володимир Володимирович
Лисов І ор Володимирович

Борисов Валерій Дмитрович
Поживанов

Михайло Оле сандрович
Полячен о

Володимир Авр мович
Сташевсь ий

Станіслав Телісфорович
Бабіч Алла Оле сіївна

Баб ш ін Сер ій В’ячеславович
Бич ов Сер ій Іванович

Бідний Валерій Гри орович
Бірю ов Ві тор Петрович

Бистр ш ин
Оле сандр Павлович

Бар лен ов В. В.
Ва араш Ві тор Михайлович

Верес Ми ола Юхимович
Верни ора Надія Федорівна

Голиця Михайло Ми олайович
Голов о Дмитро Бо данович

Гол бєва Ірина Єв енівна
Голота Тарас Анатолійович

Горовен о
Михайло Оле сійович

Г дзій Анатолій Андрійович
Г лен о Дмитро Йосипович
Дань евич Іван Петрович

Єльчен о Юрій Ни ифорович
Ж Павло Федорович

Ж ов Володимир Андрійович
З рсь ий

Валентин Арсентійович
Іванов Андрій Анатолійович
Кирилю Ми ола Петрович

Кияниця
Оле сандр Анатолійович

Кір’ян Валерій Андрійович
Ковален о Анатолій Андрійович

Ковт н Владлен К зьмич
Козлова Ірина Антонівна

Корнієн о Анатолій Іванович
Королю Оле сандр Іванович

Кривонос
Павло Оле сандрович

Ла а Ві тор Андрійович
Мазепа

Володимир Оле сандрович
Малінсь а Людмила Андріївна

Мартинен о А. П.

Мартиню
Станіслав Михайлович

Масі Костянтин Іванович
Матвійч

Оле сандр Ми олайович
Меленін Оле сандр Леонідович

Меліхова Тетяна Іванівна
Міщен о Лідія Антонівна

Мо ро сов
Анатолій Оле сійович

Мороз Ми ола Іванович
М хови ов

Анатолій Ми олайович
Незнал Оле сандр Гри орович
Нер баць а Тетяна Гри орівна

Новохать о Леонід Михайлович
Орлен о Ми ола Іванович

Олійни Борис Ілліч
Пань о Оле сій Ми олайович
Пилипишин Ві тор Петрович

Плач ов Іван Васильович
Присяжню Василь Федорович

Присяжню
Володимир Костянтинович

Петрен о Володимир Іванович
Попов Оле сандр Юхимович

Романю
Гри орій Ми олайович
Россада Юрій Іванович

Рюмшин Сер ій Ми олайович
Садовой Сер ій Ми олайович

Сер іїв М. М.
Сидоров Іван Петрович

Степаню Анатолій Петрович
Сінч Василь Володимирович

Сте леньова Тетяна Анатоліївна
Стичинсь ий

Броніслав Станіславович
Сторожен о

Володимир Сер ійович
Стро ань Тетяна Гри орівна

С щен о Сер ій Ми олайович
Тов ач Ми ола Володимирович
Фредю Ми ола Ми олайович

Харитонч Ми ола Васильович
Хмельниць ий Василь Іванович
Хомен о Ми ола Васильович

Ціни Петро Оле сійович
Чеб нін Оле сій Іванович

Шпари Михайло Ми олайович
Швець Оле сандр Юхимович

Шевч Оле сандр Семенович
Шевчен о Валентина Семенівна
Шестопалов Сер ій Вадимович
Щербен о Василь Про опович

Ястр бинсь ий Василь Іванович
Я овен о

Оле сандр Степанович
Я овлєва Людмила

Яловий Володимир Борисович
Ящен о Борис Васильович
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Інформація�щодо�отримання�дозвол��для�подачі�в�засоби�масової�інформації

для ознайомлення�з�нею��ромадсь�ості

Товариство� з� обмеженою� відповідальністю� “ВОСТОК”�має� автозаправочн� станцію�№02/05,�що� розташована� по

проспе�т�Ваттіна,�9��Деснянсь�ом�районі�м.�Києва.�АЗС�здійснює�збері#ання,�роздрібн�тор#івлю�світлими�нафтопрод�тами,

заправ��ними�автомобілів.

АЗС�належить�до�др��ої��р�пи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються�До�менти�з�обґрнтвання�ви�идів.�З#ідно�зі�Звітом�про

інвентаризацію�ви�идів�забрднюючих�речовин�в�атмосферне�повітря�на�майданчи��АЗС�діють�14�стаціонарних�джерел,�від

я�их� в� атмосфер� надходить� 4� найменвань� забрднюючих� речовин� (пари� бензин,� в#леводні,� о�сиди� азот� і� в#лецю).

Смарні�ви�иди�становлять�0,289181�#/се��та�4,23264�тн�за�рі�.

За�резльтатами�розрахн�ів�розсіювання�забрднюючих�речовин�в�атмосферном�повітрі,�ви�онаних��ході�проведення

робіт�з�об#рнтвання�обся#ів�ви�идів�для�отримання�Дозволів,�встановлено,�що�найбільші��онцентрації�забрднюючих�речовин,

що�находять�від�стаціонарних�джерел�на�майданчи��АЗС,��приземном�шарі�атмосфери�на�межі�санітарно-захисної�зони

значно�менші�#раничнодопстимих��онцентрацій�(ГДК).

Та�им�чином,�діяльність�АЗС�№02/05�по�проспе�т�Ваттіна,�9��Деснянсь�ом�районі�м.�Києва�не�спричиняє�небезпечно#о

вплив�на�стан�атмосферно#о�повітря,�що�надає�можливість�отримати�в�становленом�поряд��Дозвіл�на�ви�иди�забрднюючих

речовин�в�атмосферне�повітря.

Пропозиції�надсилайте�до�Деснянсь�ої�районної���м.�Києві�державної�адміністрації�за�адресою:

02217,�м.�Київ,�проспе�т�Мая�овсь�о#о,�29;

-�приймальня�—�тел.:�545-34-90,�515-77-75;

-�або�Відділ�з�питань�е�оло#ії�—�тел.�547-75-76.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва

про�проведення��он��рс��№�62-ПP

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

Кон�рсний�відбір�сб’є�тів�оціночної�діяльності�бде�здійснюватись�відповідно

до�Положення�про��он�рсний�відбір�сб’є�тів�оціночної�діяльності,�затверджено#о

на�азом�Фонд�державно#о�майна�У�раїни�25.11.2003�р.�№�2100�і�зареєстровано#о

�Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003р.�за�№1194/8515.

Учасни�ам� �он��рс�� необхідно� подати� до� Головно�о� �правління

�ом�нальної� власності� м.� Києва� �он��рсн�� до��ментацію� в� одном�

запечатаном�� �онверті,� до� я�о�о� додається� лист� з� описом� наданих

до��ментів.�Кон��рсна�до��ментація�с�ладається�з:

1.Заява� на� �часть� в� �он��рсі� (за� встановленою�формою)�—� на� �ожний

об’є�т�о�ремо.

2.Підтвердні�до��менти�(в�1-м��е�земплярі):

- �опія�становчо#о�до�мента�претендента;

- �опії��валіфі�аційних�до�ментів�оцінювачів,�я�і�працюють��штатном�с�ладі

та�я�их�бде�залчено�до�проведення�оцін�и�та�підписання�звіт�про�оцін�

майна;

- письмові�з#оди�оцінювачів,�я�их�бде�додат�ово�залчено�претендентом�до

проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання�звіт�про�оцін��майна,�завірені

їх�особистими�підписами;

- �опія�сертифі�ата�сб’є�та�оціночної�діяльності,�видано#о�претендент�Фондом

державно#о�майна�У�раїни;

- інформація�про�претендента�(до�мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента

щодо� йо#о� досвід� роботи,� �валіфі�ації� та� особисто#о� досвід� роботи

оцінювачів,�я�і�працюють��йо#о�штатном�роз�ладі�та�додат�ово�залчаються

ним�з�незалежної�оцін�и�майна,��том�числі�подібно#о�майна�тощо).

3.�Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається�� запечатаном��онверті� і

містить�пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт,��аль�ляції�витрат,�пов’язаних

з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін�ви�онання�робіт.

Кон��рс� відб�деться� о� 14.30� 13.10.2010� ро��� в� Головном�� �правлінні

�ом�нальної�власності�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10.

Телефони�для�довідо�:�279-56-59,�279-54-73.�До��менти�приймаються�до

13.00�6.10.2010�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,��ім.�510.

Телефон�за�ально�о�відділ��279-27-19.

№

п/п

Назва�об’є�та Адреса�об’є�та

Мета�оцін�и�визначення�рин�ової�вартості�з�метою�продаж�

1. Па�ет�а�цій�(3100�шт.,�29,9488%)��статтном�фонді�ЗАТ�НВЦ�“Борща#івсь�ий

хімі�о-фармацевтичний�завод”.�

Місцезнаходження�підприємства:�03134,�м.�Київ,�вл.�Мир,�17;�т.�205-41-10.�

Гал�зь�народно�о��осподарства:�хімі�о-фармацевтична�промисловість.�

Стат�тний��апітал: 19�035�489,0�#рн.�

Наявність�об’є�тів,�що�містять�державн��таємницю:�немає.

Інформація�щодо�отримання�дозвол��для

подачі�в засоби�масової�інформації�для

ознайомлення�з нею �ромадсь�ості

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“ВОСТОК”�має�автозаправочн�станцію

№02/36,�що�розташована�по�проспе�т�На�и,�5��Голосіївсь�ом�районі�м.�Києва.

АЗС�здійснює�збері#ання,�роздрібн�тор#івлю�світлими�нафтопрод�тами�та�заправ�

ними�автомобілів.

АЗС�належить�до�др��ої��р�пи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються�До�менти�з

обґрнтвання�ви�идів.�З#ідно�зі�Звітом�про�інвентаризацію�ви�идів�забрднюючих

речовин�в�атмосферне�повітря�на�майданчи��АЗС�діють�11�стаціонарних�джерел,

від� я�их� в� атмосфер� надходить� 4� найменвань� забрднюючих� речовин� (пари

бензин,� в#леводні,� о�сиди� азот� і� в#лецю).� Смарні� ви�иди� становлять

0,290593#/се��та�4,291038�тн�за�рі�.

За� резльтатами� розрахн�ів� розсіювання� забрднюючих� речовин� в

атмосферном�повітрі,�ви�онаних��ході�проведення�робіт�з�об#рнтвання�обся#ів

ви�идів� для� отримання� Дозволів,� встановлено,� що� найбільші� �онцентрації

забрднюючих�речовин,�що�находять�від�стаціонарних�джерел�на�майданчи��АЗС,

� приземном�шарі� атмосфери� на�межі� санітарно-захисної� зони� значно�менші

#раничнодопстимих��онцентрацій�(ГДК).

Та�им�чином,�діяльність�АЗС�№02/36�по�проспе�т�На�и,�5� �Голосіївсь�ом

районі�м.�Києва�не�спричиняє�небезпечно#о�вплив�на�стан�атмосферно#о�повітря,

що� надає� можливість� отримати� в� становленом� поряд�� Дозвіл� на� ви�иди

забрднюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.

Пропозиції�надсилайте�до�Голосіївсь�ої�районної���м.�Києві�державної

адміністрації�за�адресою:

03039,�м.�Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�42.�Тел.�281-66-62;

або�Відділ�з�питань�е�оло�ії�та�охорони�дов�ілля:

03127,�м.�Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�89.�Тел.�259-82-42.

Київсь�е�місь�е

відділення�Фонд�

Соціально�о�захист�

інвалідів�о�олош�є

�он��рс
на�заміщення�ва�антної�посади

провідно�о�спеціаліста�юридич-

но�о�се�тор�.

Вимо�и� до� �андидатів:�повна� вища

освіта� відповідно#о� професійно#о

спрямвання,�стаж�роботи�за�фахом�на

держ.� слжбі� не�менше� 2� ро�ів� або� в

інших� сферах� правління� не�менше� 3

ро�ів,�#ромадянство�У�раїни,�дос�онале

володіння� �раїнсь�ою�мовою,� вміння

працювати�на��омп’ютері.

Термін�подачі�до��ментів�—�1�місяць

з�дня�пблі�ації�о#олошення.

До��менти� приймаються� за� адре-

сою:� 03150,� м.� Київ,� вл.� Червоно-

армійсь�а,�104.

Додат�ові� відомості� про� �мови

проведення��он��рс��можна�одержати

за�телефоном�501-76-45.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�відповідачів�Ябло�ов�Олен�Борисівн

я�а� проживає� за� адресою:� м.� Київ,

вл. Хар�івсь�е�шосе,�174,��в.�27�та�Салаваті

Махмда�Мохамеда�Алі,�я�ий�меш�ає�за�адре-

сою:�м.�Київ,�вл.�Хар�івсь�е�шосе,�174,��в. 27,

�сдове�засідання,�я�е�відбдеться�18 жовтня

2010�ро��о�17.00�за�адресою:�м. Київ,�вл. Ко-

шиця,�5-а,��аб.�204,�для�часті��сдовом�роз-

#ляді�цивільної�справи�за�позовом�Ббли��Віри

Іванівни�до�Ябло�ової�Олени�Борисівни,�Сала-

ваті�Махмда�Мохамеда�Алі� про� повернення

бор#.�При�собі�мати�паспорт.

З�опблі�ванням�о#олошення�про�ви�ли�

відповідачів� вважається� повідомлений� про

день,�час�та�місце�роз#ляд�справи�і�в�разі�не-

яв�и�йо#о�до�сд�справа�може�бти�роз#ля-

нта�за�йо#о�відстності.

Відповідач� � випад�� неяв�и� в� сдове

засідання� зобов’язаний� повідомити� сд� про

поважність�причини�неяв�и.

Сддя� Дарниць�о#о� районно#о� сд

м. Києва�О.М.�Колесни�

ОГОЛОШЕННЯ�

Автозаправочна�станція�ТОВ�“Л.Б.П.”�

повідомляє�про�наміри�отримати�Дозвіл�на�ви�иди

забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.

Підприємство�розташоване�за�адресою:�м.�Київ,�Залізничне�шосе,�1-А.

Підприємство�належить�до�2� (др��ої)� �р�пи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються

до�менти�з�обґрнтвання�обся#ів�ви�идів�забрднюючих�речовин.

ТОВ�“Л.Б.П.”�здійснює�приймання,�збері#ання� і�заправ��бензинами�маро�

А-92,� А-95,� А-95� Премім,� А-98,� дизельним� паливом� рхомо#о� с�лад

авто#осподарств,�підприємств,�ор#анізацій�та�приватних�автомобілів.

З#ідно�зі�звітом�про�інвентаризацію�ви�идів,�на�підприємстві�діє�14�стаціонарних

джерел� ви�идів,� від� я�их� в� атмосфер� потрапляє� 6� найменвань� забрднюючих

речовин���іль�ості�0,321354�#/се�.�або�5,375517�т/рі�.

На� період� проведення� робіт� з� обґрнтвання� обся#ів� ви�идів� для� отримання

Дозвол,�з#ідно�з�резльтатами�розрахн�ів�розсіювання�забрднюючих�речовин

від�стаціонарних�джерел�ви�идів�не�перевищють�ГДК.

Заваження� та� пропозиції� надсилайте� в�місячний� термін� після� пблі�ації� до

Печерсь�ої� районної� державної� адміністрації� в� м.� Києві:� 01010,�м.� Київ,

вл. Сворова,�15,�тел.�226-26-93.

ОГОЛОШЕННЯ�

Автозаправочна�станція�

ТОВ�“ТФК�“Європа�ЛТД”
повідомляє�про�наміри�отримати�Дозвіл�на�ви�иди

забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.

Підприємство�розташоване�за�адресою:�м.�Київ,�Столичне�шосе,�98.

Підприємство�належить�до�2� (др#ої)� #рпи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються

до�менти�з�обґрнтвання�обся#ів�ви�идів�забрднюючих�речовин.

ТОВ�“Європа�ЛТД”�здійснює�приймання,�збері#ання�і�заправ��бензинами�маро�

А-92,� А-95,� А-95� Премім,� А-98,� дизельним� паливом� рхомо#о� с�лад

авто#осподарств,�підприємств,�ор#анізацій�та�приватних�автомобілів.

З#ідно�зі�звітом�про�інвентаризацію�ви�идів,�на�підприємстві�діє�10�стаціонарних

джерел�ви�идів,�від�я�их�в�атмосфер�потрапляє�10�найменвань�забрднюючих

речовин���іль�ості�0,248165�#/се�,�або�31,522212�т/рі�.� Із�них�парни�ових�#азів

31,521600�т/рі�.

На� період� проведення� робіт� з� об#рнтвання� обся#ів� ви�идів� для� отримання

Дозвол,�з#ідно�з�резльтатами�розрахн�ів�розсіювання�забрднюючих�речовин

від�стаціонарних�джерел�ви�идів�не�перевищють�ГДК.

Заваження� та�пропозиції� надсилайте�в�місячний�термін�після�пблі�ації�до

Голосіївсь�ої�районної�державної�адміністрації�в�м.�Києві:�03039,�м.�Київ,

просп. 40-річчя�Жовтня,�42,�тел.�281-66-62�або�Відділ�з�питань�е�оло#ії�та�охорони

дов�ілля:�03127,�м.�Київ,�просп.�40-річчя�Жовтня,�89,�тел.�259-82-42.

ОГОЛОШЕННЯ�

Автозаправочна�станція�ТОВ�“ЮКОН”

повідомляє�про�наміри�отримати�Дозвіл�на�ви�иди

забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.

Підприємство�розташоване�за�адресою:�м.�Київ,�Дніпровсь�а�Набережна,�13-б.

Підприємство�належить�до�2� (др#ої)� #рпи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються

до�менти�з�обґрнтвання�обся#ів�ви�идів�забрднюючих�речовин.

ТОВ�“ЮКОН”�здійснює�приймання,�збері#ання� і�заправ��бензинами�маро�

А-92,� А-95,� А-95� Премім,� А-98,� дизельним� паливом� рхомо#о� с�лад

авто#осподарств,�підприємств,�ор#анізацій�та�приватних�автомобілів.

З#ідно�зі�звітом�про�інвентаризацію�ви�идів,�на�підприємстві�діє�12�стаціонарних

джерел� ви�идів,� від� я�их� в� атмосфер� потрапляє� 4� найменвань� забрднюючих

речовин���іль�ості�0,308526�#/се��або�4,513782�т/рі�.

На� період� проведення� робіт� з� обґрнтвання� обся#ів� ви�идів� для� отримання

Дозвол,�з#ідно�з�резльтатами�розрахн�ів�розсіювання�забрднюючих�речовин

від�стаціонарних�джерел�ви�идів�не�перевищють�ГДК.

Заваження� та� пропозиції� надсилайте� в�місячний� термін� після� пблі�ації� до

Дніпровсь�ої� районної� державної� адміністрації� в�м.�Києві:�02094,�м.�Київ,

бльв. Праці,�1/1,�тел.�559-10-73.

ОГОЛОШЕННЯ

Автозаправочна�станція�ТОВ�“АРС-М”�

повідомляє�про�наміри�отримати�Дозвіл�на�ви�иди

забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.

Підприємство�розташоване�за�адресою:�м.�Київ,�Кільцева�доро#а,�1.

Підприємство�належить�до�2� (др#ої)� #рпи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються

до�менти�з�обґрнтвання�обся#ів�ви�идів�забрднюючих�речовин.

ТОВ�“АРС-М”�здійснює�приймання,� збері#ання� і� заправ��бензинами�маро�

А-92,� А-95,� А-95� Премім,� А-98,� дизельним� паливом� рхомо#о� с�лад

авто#осподарств,�підприємств,�ор#анізацій�та�приватних�автомобілів.

З#ідно�зі�звітом�про�інвентаризацію�ви�идів,�на�підприємстві�діє�10�стаціонарних

джерел� ви�идів,� від� я�их� в� атмосфер� потрапляє� 4� найменвань� забрднюючих

речовин���іль�ості�0,181908�#/се��або�2,381917т/рі�.

На� період� проведення� робіт� з� об#рнтвання� обся#ів� ви�идів� для� отримання

Дозвол,�з#ідно�з�резльтатами�розрахн�ів�розсіювання�забрднюючих�речовин

від�стаціонарних�джерел�ви�идів�не�перевищють�ГДК.

Заваження� та�пропозиції� надсилайте�в�місячний�термін�після�пблі�ації�до

Голосіївсь�ої�районної�державної�адміністрації�в�м.�Києві:�03039,�м.�Київ,

просп. 40-річчя�Жовтня,�42,�тел.�281-66-62�або�Відділ�з�питань�е�оло#ії�та�охорони

дов�ілля:�03127,�м.�Київ,�просп.�40-річчя�Жовтня,�89,�тел.�259-82-42.
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.
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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 273-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  28 вересня 2010

Æèòòÿ 
ó â³ääçåðêàëåíí³ êàçêè
Äðàìà-ôåºð³ÿ “Ë³ñîâà ï³ñíÿ” ðîçêðèâàº
ãëÿäà÷åâ³ cïðàâæí³ ö³ííîñò³ ðåàëüíîãî ñâ³òó
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Переживання оловних е-
роїв вистави "Лісова піс-
ня" постановці режисе-
ра Театр юно о лядача,
засл жено о діяча мис-
тецтв У раїни Ві тора Ги-
рича за мотивами п'єси
Лесі У раїн и, а торам
вдалося донести до п блі-
и. Та ий висново можна
б ло зробити після пере-
ляд спе та лю. Інсцені-
зація відомо о твор в с -
часній інтерпретації не
спотворила с ті драми,
навіть навпа и. А під рес-
лили і доповнили її не-
звичні де орації та, без-
мовно, вірт озна а тор-
сь а ра. Серед лядачів
б ли і ж рналісти азети
"Хрещати "

Ç ïåðøèõ õâèëèí âèñòàâà çà÷à-
ðîâóº íåçâè÷í³ñòþ äåêîðàö³é.
Áàðâè ë³ñó ó âåëè÷åçíèõ äçåðêà-
ëàõ â³äîáðàæàëè ÿñêðàâ³ ïîëîòíà
øîâêîâî¿ òêàíèíè. Ãðà êîëüîð³â
³ ñâ³òëà ó ïîºäíàíí³ ç êðàñèâîþ
ñó÷àñíîþ ìóçèêîþ ðîçáóðõóº
óÿâó. Òàêèé ñâîºð³äíèé ï³äõ³ä äî
ïîñòàíîâêè àí³òðîõè íå ðîç÷àðî-
âóâàâ. Íàâïàêè, ìåëîä³éíå çâó-
÷àííÿ ñîï³ëêè, ÿê, âëàñíå, ³ ñàì³
ñöåíêè ç ðåàëüíîãî ëþäñüêîãî
æèòòÿ, êîíòðàñòíî âèð³çíÿëîñÿ íà
òë³ íåçâè÷íèõ ðèòì³â ôàíòàñòè÷-
íîãî öàðñòâà. Äâà ïàðàëåëüí³ ñâ³-
òè, äâà îáðàçè — Ìàâêà ³ Ëóêàø,
ùî â³äïîâ³äíî âò³ëþþòü åìîö³¿ ³
ðîçóì, ïðîòÿãîì óñ³º¿ ïîñòàíîâêè
íàìàãàþòüñÿ óæèòèñÿ, ïåðåïëåñ-
òèñÿ, äîïîâíèòè îäíå îäíîãî,
çëèòèñÿ â ³äèë³þ. Öÿ ³ñòîð³ÿ ïðî
â³÷íå, ï³äíåñåíå ïî÷óòòÿ — ïðî
ëþáîâ. ßêðàç ¿¿ é íå çì³ã óòðèìà-
òè ñ³ëüñüêèé õëîïåöü, âì³ñòèòè ó
ñâîºìó ìàëåíüêîìó ñåðö³, õî÷à á
ÿê êðàñèâî âîíî âì³ëî ñï³âàòè.

Ñòðàõ ïåðåä âèáîðîì, ñâîáîäîþ
ïî÷óòò³â óçÿâ ãîðó, ïðèð³êàþ÷è
ãîëîâíîãî ãåðîÿ íà â³÷í³ ñòðàæ-
äàííÿ, ðîç÷àðóâàííÿ â ñîá³. Íå
çìîãëà âæèòèñÿ ñåðåä ëþäåé ³ ë³-
ñîâà êðàñóíÿ, ùî òàê ïàëêî ïî-
êîõàëà õëîïöÿ. Ïðèçåìëåíå, ðå-
àëüíå æèòòÿ — íå äëÿ íå¿. ßêèé
ñåíñ "ïåðåæèâàòè çà ò³ëî", êîëè
äóøà ³ñêðèòüñÿ, ïåðåëèâàºòüñÿ,
ëèíå. Ìàâêà íå âèòðèìóº êîðèñ-
òîëþáñòâà, áåçäóøøÿ, çðàäè.
Ïðîòå ö³íîþ ñòðàæäàíü, áîëþ é
íàâ³òü ñìåðò³ âîíà çäàòíà ïðîáà-
÷èòè êîõàíîãî, óò³ëèòèñÿ â íüî-
ìó, ïðîðîñòè ³ çàöâ³ñòè: "Ãðàé,

ëþáèé, ãðàé, äàé ãîëîñ ìîºìó
ñåðöþ". ² Ëóêàø çíîâó ãðàº... Ïî-
õìóðèé îñ³íí³é äåíü ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ íà ì³ñÿ÷íó âåñíÿíó í³÷.
Ìàâêà â çîðÿíîìó â³íêó ñïàëàõóº
êîëèøíüîþ êðàñîþ. Ëóêàø êè-
äàºòüñÿ äî íå¿. Àëå ò³íü Ìàâêè
çíèêàº. Ïàäàº ñí³ã, ³ Ëóêàø çà-
âìèðàº ï³ä êó÷óãóðîþ...

Ï'ºñà Ëåñ³ Óêðà¿íêè í³êîëè íå
âòðàòèòü àêòóàëüíîñò³. Áî ïîåòå-
ñà ñïîíóêàº íàñ äî ðîçäóì³â íàä
ñïðàâæí³ìè ³ñòèíàìè ëþäñüêîãî
áóòòÿ. ² ðåæèñåðîâ³ ñó÷àñíî¿ ïî-
ñòàíîâêè âäàëîñÿ öþ ñóòü äîíåñ-
òè äî äóø³ ãëÿäà÷à

ТТ ЕЕ АА ТТ РР Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 28 âåðåñíÿ
День промайне на веселій оптимістичній ноті. Заб дь-
те про мин ле і не д майте про майб тнє. Дійсність
пре расна! Живіть нинішнім днем, нічо о не план йте,
тоді нервове напр ження я р ою зніме, і на д ші
б де свято. Я що допі атиме інтеле т альний олод,
це нормально. В амов йте ненаситні апетити з різно-
манітних інформаційних джерел. Нові знання дад ть
безцінний життєвий досвід.

ОВНИ, жорст і рафі и дня полетять ш ереберть, дезор аніз ють вас.
Одна не пані йте, а робіть те, що випадає за обставинами. Можете
братися за іль а справ одночасно — все с ладатиметься ч дово. Осо-
бливо, оли б дете в парі, разом можете ори зр шити, завдя и енер-
ії, я енер ють довірливі партнерсь і стос н и.
ТЕЛЬЦІ, на шлях особисто о бізнес — зелене світло. Хапайтеся за

ідеї та пропозиції. Можливо, їх б де заба ато, одна з одом відсорт єте
зерна від полови — найцінніші принес ть ба атий рожай.
БЛИЗНЯТА, нині ви — режисер і а тор на життєвій сцені. Ви он йте

ролі, я их вима ають обставини — маєте ба атий реперт ар. Лише вчас-
но пере лючайтеся, оли відч єте, що осідлали не сво о оня або це не
до вподоби оточенню.
РАКИ, ви — резерв ар за лісних таємниць та сл жбових се ретів. Їх

не можна роз олош вати, я що дорожите ар'єрою, власною реп та-
цією. Не виносьте сміття зі своєї хати. Самот ж и можете зала одити
най остріші проблеми, адже в р ах маєте золотий лючи від сердець
рідних. Це день розв'язання армічних в злів з жін ами.
ЛЕВИ, прям йте т ди, де велелюдно, де витає д х добра, спорідне-

них ідеалів та любові. Там і з стрінете то о др а, з я им доля поєднає
романтичними зами.
ДІВИ, я що вас не влаштов є зарплатня, мерщій на илим до шефа,

він ви онає ваші прохання. Без с ромності на адайте про давні сл жбо-
ві засл и, їх вас, блис чо о фахівця, хоч реблю ати! Нині ваші сло-
ва мають ма ічн сил , тож вплин ти на рішення не б де с ладно.
ТЕРЕЗИ випромінюють харизм , і водночас серйозні, відповідальні.

Оточення обожнює вас і отове йти чи не во онь та вод за та им по-
водирем. У робочом офісі можете "вип с ати пар " на свій сма , це
лише додасть авторитет вашій презентабельній персоні.
СКОРПІОНИ, влашт йте свято інтимних тіх (ліпше це ор аніз вати під

рідним дахом), вчасно реаліз вавши се с альний потя — охання від-
ладати на потім не можна. Тр днощі стос н ах з авторитетними фі-
рами є відл нням з попередньої реін арнації, тож оли щось с ладає-

ться с переч вашій волі, змиріться.
СТРІЛЬЦІ, ромадсь ий імідж росте, я на дріжджах. Ділові партнери

перетворяться на др зів, з я ими пов'яз ватим ть насамперед д ховні
інтереси, а для ба атьох перейд ть романтичн пристрасть. Вас оха-
тим ть! Я що рішите таємними романами, це пережит и армічно о
мин ло о, похороніть їх, бо на личете бід .
КОЗОРОГИ, шт рм йте ар'єрні вершини не в лобов , а тиловими

стеж ами, проводьте за лісні пере овори, домовляйтеся з висо опо-
садовцями, демонстр йте мистецтво професіоналізм в оле тиві, са-
ме від підтрим и оле на ниві співпраці залежить д же ба ато.
ВОДОЛІЇ, запаліть свіч охання, її во ни зі ріє ваші серця з обран-

цем і зробить союз щасливим. Не проґавте свій зоряний час! Я що за-
лопотані роботою, не біда, люблена професія ч дово ви онає роль на-
снажниці.
РИБИ, озирніться назад та " тиліз йте" омпле си і все, що віджило

себе, вичерпало рес рси. Спе авшися то о баласт , що осів м лом три-
во , образ, болю, відч єте неймовірний приплив сил для д ховно о і фа-
хово о зростання. Нічо о дивно о — природа порожнечі не терпить. Удо-
ма наведіть лад, пови идайте старі речі, причеп ріть оселю

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÷àñîì

äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+16...+22°Ñ, âíî÷³ +10...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +18...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+19...+25°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+13...+16°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëè-
êèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ,
âíî÷³ +11...+13°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü âåëèêîìó÷åíèêà Ìèêèòè. Éîìó ìîëèëèñÿ ïðî çö³ëåííÿ íåìîâ-

ëÿò â³ä ðîäèìö³â. Çã³äíî ç ïîâ³ð'ÿì, öüîãî äíÿ äîìîâèê íàïóñêàâ íà
ãóñåé ïñóâàííÿ, à âîäÿíèé ãóáèâ âîäîïëàâíó ïòèöþ. ̄ õ íàìàãàëèñÿ çà-
äîáðèòè — ãîðîäè ïîëèòè, â ëàçí³ ñêóïàòèñÿ, õàòó âèìèòè. Ó öåé äåíü
ãóñàêè ëåòÿòü — çèìîíüêó íà õâîñò³ òÿãíóòü. Ê³íåöü áàáèíîãî ë³òà.

²ìåíèííèêè: 
Àíäð³é, Ãðèãîð³é, Äìèòðî, ²âàí, Ãíàò, Ëþäìèëà, Ìàêñèì, Ìàð³ÿ,

Ìèêèòà, Ìèêîëà, Ïåòðî, Ñòåïàí, Áîãäàí, Â'ÿ÷åñëàâ, Ôåäîò

4 3 2

6 2 8 3 1

3 6 9 8

7

5 1 2 7 4 9

1

7 2 9

4 2

7 9 4 3

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.

8 6 7 2 3 4 9 1 5

2 4 1 5 9 7 8 6 3

9 5 3 6 1 8 2 7 4

4 1 2 9 7 5 6 3 8

7 9 8 3 2 6 4 5 1

6 3 5 4 8 1 7 2 9

1 8 4 7 5 2 3 9 6

5 2 9 8 6 3 1 4 7

3 7 6 1 4 9 5 8 2

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

Емоції і роз м нама аються злитися в єдин ідилію
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