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Ïåðøèé ï³øîâ
Ñòàâ ðóéíóâàòèñÿ îäèí ³ç ïåðøèõ á³çíåñ-öåíòð³â ñòîëèö³ — “Ì³ëåí³óì”.
Àðõ³òåêòîðè ââàæàþòü, ùî öå ò³ëüêè ïî÷àòîê

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ,
Îëåêñ³é ÃÎÐß×ÅÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Один із перших поб дованих Києві бізнес-
центрів “Мілені м” розвалюється б вально
на очах. Фасад б дівлі на розі Вели ої Жито-
мирсь ої та Володимирсь ої в рився тріщи-
нами і обсипається. Зовсім недавно цю
престижн столичн спор д залишили орен-
дарі. Архіте тори вважають, що причина р й-
н вання не випад ова і поля ає в безд мній
архіте т рній політиці оточення попередньо о
мера Оле сандра Омельчен а. Вони та ож
прип с ають, що долю “Мілені м ” незаба-
ром повторять більшість “новомодних” біз-
нес-центрів Києва, зведених із пор шенням
б дівельних норм.

Ïðîáëåìè “Ì³ëåí³óìó” âèäíî íåîçáðîºíèì îêîì — ¿õ
óñ³ áà÷àòü. Ôàñàä ðåêîíñòðóþþòü ðîêàìè, îäíàê â³í ïî-
ñò³éíî òð³ñêàºòüñÿ ³ íåáåçïå÷íî ñèïëåòüñÿ. Áóä³âëþ çà-
ëèøèëè âñ³ éîãî ÷èñëåíí³ îðåíäàð³, îêð³ì ðåñòîðàíó,
ùî çàéìàº ïåðøèé ïîâåðõ.

Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê” ç³ ñêàðãàìè çâåðòàëè-
ñÿ ìåøêàíö³ ñòàðîâèííîãî áóäèíêó, ùî íà ðîç³ âóëèöü
Âîëîäèìèðñüêî¿, 12 òà Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿: ëþäè âæå
ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ñóñ³äóþòü ³ç áóä³âíèöòâîì, ÿêå, âëàñ-
íå, íå ïðèïèíÿºòüñÿ. Ó äâîð³ ¿õíüî¿ ï’ÿòèïîâåðõ³âêè ùå
íàïðèê³íö³ 1990-õ çâåëè óäâ³÷³ âèùèé îô³ñíèé öåíòð
“Ì³ëåí³óì”. Ïðàêòè÷íî îäðàçó æ ï³ñëÿ çäà÷³ â åêñïëó-
àòàö³þ éîãî ïî÷àëè ðåêîíñòðóþâàòè. Ìåøêàíö³ ïðèïóñ-
êàþòü, ùî áóäèíîê çâåëè ³ç ïîðóøåííÿìè, àäæå íà ôà-
ñàä³ ïîñò³éíî ç’ÿâëÿþòüñÿ òð³ùèíè. “Òîð³ê ³ç âåðõí³õ
ïîâåðõ³â â³äâàëèâñÿ âåëè÷åçíèé øìàò ñò³íè, íà ùàñòÿ,
í³êîãî íå âáèâøè. Â³í óïàâ íà òåðèòîð³þ öåíòðó”,—
ñêàðæèòüñÿ êèÿíêà Îëüãà Êîçëîâñüêà.

Öå îäèí ³ç ïåðøèõ á³çíåñ-öåíòð³â, ÿê³ ñïîðóäæåíî ó
ñòîëèö³ ðîê³â äåñÿòü òîìó. Îô³ñíèé öåíòð ìàéæå çà ñ³ì

ðîê³â ³ñíóâàííÿ çäàâàëè â îðåíäó ò³ëüêè íà äâà. À òàê
íà ôàñàä³ é óñåðåäèí³ ïîñò³éíî ùîñü ðåìîíòóþòü. Ù³-
ëèíè íà ñò³íàõ áóä³âåëüíèêè ïîñò³éíî çàìàçóþòü. Òåïåð
ôàñàä îáêëåþþòü ï³íîïëàñòîì, ùîá äîâøå ïðîòðèìàòè-
ñÿ. Êð³ì òîãî, âîäîïðîâ³äíó òðóáó íå ñõîâàëè â ñò³íó —
âîíà ïðîñòî íàçîâí³. Ìåøêàíö³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî êîæ-
íî¿ çèìè ïðàö³âíèêè ïîëèâàþòü ¿¿ îêðîïîì, àáè íå çà-
ìåðçàëà âîäà.

Íàðîäíèé àðõ³òåêòîð ÑÐÑÐ òà Óêðà¿íè Âàäèì Ëàäí³é
ââàæàº, ùî òàê³ ñèòóàö³¿ áóâàþòü ÷åðåç íåïðîôåñ³îíà-
ë³çì çàáóäîâíèêà ³ áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷èíîâíèê³â, ÿê³
äàþòü äîçâîëè íà áóä³âíèöòâî ó ì³ñöÿõ, ÿê³ âêàçàëè çà-
ìîâíèêè. “Âñå öå çàãðîæóº êàòàñòðîôîþ. Êîëè áóä³âë³
ëèøå 8 — 9 ðîê³â, à âîíà âæå óñÿ ó òð³ùèíàõ, òî ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, ùî âîíà çãîäîì ïðîñòî çðóéíóºòüñÿ. Íà ìîþ
äóìêó, ñë³ä ñòâîðèòè ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ ³ ç’ÿñóâàòè, â
ÿêîìó ñòàí³ ïåðåáóâàº öåé á³çíåñ-öåíòð. ßêùî â àâàð³é-
íîìó, òî éîãî ïîòð³áíî äåìîíòóâàòè, à íå ÷åêàòè, ïîêè
â³í ñàìîçíèùèòüñÿ”, — óïåâíåíèé Âàäèì Ëàäí³é.

За інчення на 2-й стор.
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Âåòåðàíàì 
â³äøêîäóþòü 
ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³

²ç ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ êîìïåíñàö³¿ ñòî-
ëè÷íèì âåòåðàíàì âèòðàò íà ïðî¿çä ó òðàíñ-
ïîðò³ âèä³ëèëè 71,33 òèñ. ãðí. Êîøòè ðîçïî-
ä³ëÿòü ì³æ ÷ëåíàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿ êîëèøí³õ ïàðòèçàí³â ³ ï³ä-
ï³ëüíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. “Ñòî-
ëè÷íà âëàäà çàâæäè ï³äòðèìóâàëà ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿. Òàêà äîïîìîãà îñîáëèâî ïîòð³á-
íà ¿ì ó íèí³øí³é íå äóæå ëåãêèé ÷àñ”,— ñêà-
çàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ

Çà 16 ä³ëÿíîê 
ì³ñòî îòðèìàº 
ïîíàä 250 ìëí ãðí

Ó÷îðà ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-
ðè çàòâåðäèëà ïåðåë³ê ä³ëÿíîê íà ïðîäàæ. Ç
16 ïðîåêò³â ð³øåíü óñ³ íàä³ëè, êð³ì îäíîãî,
ïåðåéäóòü ó âëàñí³òü þðèäè÷íèõ îñ³á. Ç ô³-
çè÷íèõ — 13 ñîòîê â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
âèêóïèòü êèÿíèí Âàëåíòèí ²ñàê äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-äîçâ³ëüíî-
ãî öåíòðó. Íàéá³ëüøà çà ïëîùåþ ä³ëÿíêà —
5, 7 ãà â óðî÷èù³ “Íàòàëêà” íà Îáîëîí³ —
ïåðåéäå äî ÇÀÒ “Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-1”.
Åêñïåðòíà ãðîøîâà îö³íêà ¿¿ ñòàíîâèòü
91 895 923 ãðí. Òàì ïëàíóþòü ñïîðóäèòè
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ. Íàéìåí-
øèé æå íàä³ë — äî 10 ñîòîê — ðîçòàøîâà-
íèé íà ×îêîë³âñüêîìó áóëüâàð³ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³. Éîãî çà 2 301 402 ãðí ïðè-
äáàº ÒÎÂ ÂÊÏ “Êîìóíøëÿõáóä” äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’-
ºêòà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Çàãàëîì â³ä
ïðîäàæó çåìë³ ì³ñòî îòðèìàº 269 813 382
ãðí

Êèÿíè 
“ïîëþâàòèìóòü” 
íà âàíòàæ³âêè-
ïîðóøíèö³

Ó ÊÌÄÀ çàòâåðäèëè ñêëàä ñïåö³àëüíî¿
êîì³ñ³¿, êîòðà âèâ÷àòèìå ïðîáëåìí³ ìîìåí-
òè, ïîâ’ÿçàí³ ç çàáîðîíîþ ðóõó âàíòàæ³âîê
ì³ñòîì. ¯¿ î÷îëèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Âîíà âèäàâàòèìå
ñïåö³àëüí³ ïåðåïóñòêè äëÿ àâòîìàøèí, ÿê³
çàáåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà, òîáòî
ñì³òòºâîç³â, ïåðåâ³çíèê³â ïðîäóêò³â,
“Óêðïîøòè”. Îäíî÷àñíî ðîáèòèìóòü óñå,
ùîá ïîë³ïøèòè óìîâè â³äñòîþ äëÿ ³íøèõ
äàëüíîá³éíèê³â. Ïëàíóþòü ðîçøèðåííÿ äî-
ð³ã íà â’¿çä³ äî ì³ñòà, âñòàíîâëåííÿ á³îòó-
àëåò³â, êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³òòÿ. Ïàðàëåëü-
íî ïîñèëÿòü áîðîòüáó ç âîä³ÿìè, ÿê³ âèð³-
øèëè â³äñòîþâàòè ãàáàðèòí³ àâòî íà òðîòó-
àðàõ ñòîëèö³. “Êîìïàí³¿ âàíòàæîïåðåâ³çíè-
ê³â íå ìàþòü ïðàâà åêîíîìèòè íà êèÿíàõ ³
ìóñÿòü ëèøàòè ñâ³é òðàíñïîðò ëèøå ó ïðè-
çíà÷åíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ. ß çàêëèêàþ êè-
ÿí íå ³ãíîðóâàòè ö³ ÿâèùà ³ òåëåôîíóâàòè
0-51 ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïðèïàðêîâàíî¿ ó
ñïàëüíîìó ðàéîí³ âàíòàæ³âêè”,— çàÿâèâ
Äåíèñ Áàññ

Ïåðåðàõóâàòè 
ïåíñ³þ 
ìîæíà ïî òåëåôîíó

Ç 1 ëèïíÿ öüîãî ðîêó äåùî ï³äâèùèâñÿ
ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò. Íàñòóïíå çðîñòàí-
íÿ çàïëàíîâàíå âæå íà 1 âåðåñíÿ. Ä³çíàòè-
ñÿ, íà ñê³ëüêè çá³ëüøèëàñÿ âàøà ïåíñ³ÿ,
ìîæíà ó ðàéîííîìó ïåíñ³éíîìó â³ää³ëåíí³.
Ïðîòå ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ïåíñ³éíîãî
ôîíäó â Êèºâ³ ââàæàþòü, ùî íå âñ³ ë³òí³ ëþ-
äè ìàþòü çìîãó çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ â³äâ³äà-
òè óñòàíîâè. Àáè âîíè ìîãëè ç’ÿñóâàòè óñ³
ïèòàííÿ, â³äêðèëè òåëåôîíí³ “ãàðÿ÷³ ë³í³¿”.
Ó ÃÓ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó âîíà ïðàöþâàòèìå
çà íîìåðîì 482-11-18, â óïðàâë³íí³ ç íàðà-
õóâàííÿ òà âèïëàòè ïåíñ³é — 566-40-35. Òà-
ê³ ë³í³¿ ïðàöþâàòèìóòü ³ â êîæíîìó ðàéîí-
íîìó â³ää³ëåíí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Êèºâà.
¯õí³ íîìåðè ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíîì
call-öåíòðó 0-51

Ïåðøèé ï³øîâ
Ñòàâ ðóéíóâàòèñÿ îäèí ³ç ïåðøèõ á³çíåñ-öåíòð³â ñòîëèö³ —
“Ì³ëåí³óì”. Àðõ³òåêòîðè ââàæàþòü, ùî öå ò³ëüêè ïî÷àòîê

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ñï³âãîëîâà ãðîìàäñüêîãî êîì³òåòó çàõèñòó
àðõ³òåêòóðè Êèºâà Ìèõàéëî Äºõòÿðºâ âáà÷àº
ïðè÷èíó ðóéíóâàííÿ ó ïðîðàõóíêàõ ïðîåêòó-
âàëüíèê³â. “Ð³÷ ó ò³ì, ùî îô³ñíèé öåíòð çâå-
äåíî â çîí³ âèñîêîãî ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä. Ò³
ñòàð³ áóäèíêè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ïîðÿä, áóäó-
âàëè íà ñòð³÷êîâèõ ôóíäàìåíòàõ, à á³çíåñ-
öåíòð óæå ñòî¿òü íà ïàëÿõ, îñü ³ ìàºìî òå, ùî
ìàºìî”,— ñêàçàâ ïàí Äºõòÿðºâ”Õðåùàòèêó”.

Ïðîåêòóâàëüíèêîì á³çíåñ-öåíòðó “Ì³ëåí³-
óì” º Ñåðã³é Áàáóøê³í — öüîìó ïàíîâ³ íà-
ëåæèòü íèçêà àðõ³òåêòóðíèõ ïðîåêò³â, ùî, íà
äóìêó áàãàòüîõ, ñïîòâîðþþòü âèãëÿä ñòîëè-
ö³. Íàïðèêëàä, ñàìå éîìó êèÿíè ìàþòü “çàâ-
äÿ÷óâàòè” çà íèí³øí³é ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³.
Ïî÷óòè êîìåíòàð â³ä Ñåðã³ÿ Áàáóøê³íà íå
âäàëîñÿ: â³í íèí³ â³äïî÷èâàº çà êîðäîíîì.

Àðõ³òåêòîðè ðóéíóâàííÿ “Ì³ëåí³óìó” íå
ââàæàþòü âèïàäêîâèì. ² ïîâòîðèòè äîëþ öüî-
ãî á³çíåñ-öåíòðó ìîæóòü ³íø³ ïðîåêòè, äå ïî-
ðóøåíî íèçêó àðõ³òåêòóðíèõ íîðì. “Ð³÷ ó ò³ì,
ùî ñèòóàö³¿ íà êøòàëò ò³º¿, ÿêà ñêëàëàñÿ íà
Âîëîäèìèðñüê³é, 12, íà æàëü, íå âèïàäêîâ³.
Ó Êèºâ³ äîâîë³ áàãàòî çñóâîíåáåçïå÷íèõ çîí,
òîìó ïîòð³áíî äóæå îáà÷íî îáèðàòè ì³ñöÿ äëÿ
áóä³âíèöòâà. Êîëè çâîäèø áàãàòîïîâåðõ³âêó,
îáîâ’ÿçêîâî ñë³ä âèêîïàòè âåëè÷åçíèé êîòëî-
âàí, ÿêèé, âëàñíå, ³ ïîðóøóº çñóâíó çîíó”,—
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” Âàäèì Ëàäí³é

Валерія ЯКОВЕНКО,
Оле сій ГОРЯЧЕВ,

спеціально для “Хрещати а”
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Через “безд мн архіте т рн політи ” попередньої влади бізнес-центр “Мілені м”,
що на в л. Володимирсь ій, 12, розсипається на очах

Ìåòð çà ìåòð
Ðîçðîáëåíî ñõåìó ðîçïîä³ëó æèòëà äëÿ ïîòåðï³ëèõ 
â³ä àôåðè “Åë³òà-öåíòðó”

Ó÷îðà â Êè¿âðàä³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Ïåðøèì
ïèòàííÿì îáãîâîðåííÿ ñòàâ ïðîåêò ð³-
øåííÿ ïðî ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ âêëà-
äåíèõ ³íâåñòèö³é ïîòåðï³ëèì â³ä áóä³âåëü-
íî¿ àôåðè “Åë³òà-öåíòðó”. Ñõåìó îçâó-
÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷, ÿêèé î÷îëþâàâ ðîáî÷ó ãðóïó ç
öüîãî ïèòàííÿ. Äîäàòêîâ³ ðîç’ÿñíåííÿ
ùîäî çàïðîïîíîâàíîãî äîêóìåíòà äåïó-
òàòàì íàäàâàëè íà÷àëüíèêè ÃÓ åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é Ìàðèíà Ëóêàøèíà ³ ÃÓ
ô³íàíñ³â Â³êòîð Ïàäàëêà.

Íàñàìïåðåä ïàí Ãîëîâà÷ ïîñêàðæèâñÿ
äåïóòàòàì, ùî, ïîïðè ïîêëàäåí³ íà àäì³-
í³ñòðàö³þ çîáîâ’ÿçàííÿ ðîçâ’ÿçàòè ïðîá-
ëåìó óðÿäîì ³ ñàìèì Ïðåçèäåíòîì íà çà-
êîíîäàâ÷îìó ð³âí³, ì³ñöåâà âëàäà âèÿâè-
ëàñÿ âêðàé îáìåæåíîþ. “Ìè âèâ÷èëè äî-
ñâ³ä íàøèõ ñóñ³ä³â, çîêðåìà Ðîñ³¿, Ïîëü-
ù³, äå òåæ áóëè òàê³ àôåðè. Àëå æ òàì ¿õ-
í³ íàñë³äêè çàëàãîäæóâàëè ïàðàëåëüíî ç³
çì³íàìè â çàêîíàõ, àáè ïîä³áíå íå ïîâòî-

ðèëîñÿ, à â íàñ öüîãî ðîáèòè í³õòî íå
çáèðàºòüñÿ. Óðÿäîâà êîì³ñ³ÿ íàñ ïðîñòî
íå ÷óº”,— ç³òõíóâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ. Ïîò³ì â³í ðîç’ÿñíèâ: ÷è íå ºäè-
íî ìîæëèâèì ñïîñîáîì äîïîìîãòè ëþ-
äÿì ñòàíå óêëàäåííÿ óãîä ì³æ ÊÌÄÀ òà
ïîòåðï³ëèìè “ïðî ïåðåóñòóïêó ïðàâà âè-
ìîãè òà ïîíîâëåííÿ ïðàâà ïîòåðï³ëîãî”.
Òàêèì ÷èíîì â þðèäè÷í³é ïëîùèí³ ìå-
ð³ÿ çìîæå íàäàâàòè êâàðòèðè.

Îäíàê îòðèìàòè æèòëî ìîæíà áóäå ëè-
øå çà ñõåìîþ “ìåòð çà ìåòð”, âèïëà÷ó-
âàòè êîìïåíñàö³é ìåð³ÿ íå ìàòèìå ïðà-
âà. Óêëàäàòè óãîäè ïëàíóþòü íàïðèê³í-
ö³ ðîêó — ïî çàâåðøåííþ ïðîåêòíèõ ðî-
á³ò íà óñ³ 14 áóäèíê³â, ÿê³ íèí³ çàïëà-
íîâàíî. ×îòèðè ç íèõ ÕÊ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” íåçàáàðîì óæå ïî÷íå ñïîðóäæóâà-
òè. Çà ³íâåñòèö³éíîþ óãîäîþ, â êîæíî-
ìó äëÿ ïîñòðàæäàëèõ áóäå ïåðåäàíî 25
â³äñîòê³â êâàðòèð. Ïåðøî÷åðãîâî ïåðåä-
áà÷åíî çäàòè 700 ïîìåøêàíü. Òèì ÷à-
ñîì ó ñïèñêó ïîòåðï³ëèõ íàë³÷óºòüñÿ
1753 ëþäåé.

“Í³÷îãî ñòðàøíîãî, âîíè âæå äàâíî âè-
çíà÷èëèñÿ, â ÿêîìó ïîðÿäêó îòðèìóâàòè-
ìóòü æèòëî”,— çàñïîêî¿â äåïóòàò³â ïàí
Ãîëîâà÷. Ñóïåðå÷ëèâèì ïèòàííÿì, çà
ñëîâàìè Â³êòîðà Ïàäàëêè, íàòîì³ñòü ìî-
æå ñòàòè ìåòðàæ. Ïðèì³ðîì, ÿêùî ëþäè-
íà çàïëàòèëà “Åë³òà-öåíòðó” çà 50 ìåò-
ð³â, à â íîâîìó áóäèíêó º êâàðòèðè ëè-
øå ïî 65 ìåòð³â êâàäðàòíèõ. “Ó òàêîìó
ðàç³ ëþäè çìîæóòü äîïëàòèòè é çà ðèí-
êîâîþ ö³íîþ âèêóïèòè â ³íâåñòîðà ðåø-
òó ïëîù³”,— òóò æå ïîÿñíèëà Ìàðèíà
Ëóêàøèíà.

Ñàì³ ³íâåñòîðè íà âàð³àíò, çàïðîïîíî-
âàíèé ìåð³ºþ, ö³ëêîì ïîãîäæóþòüñÿ.
“Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ³íâåñòèö³éí³ óãîäè
ìîæóòü íå çá³ãàòèñÿ, òîìó ëþäè ãîòîâ³
äîïëàòèòè”,— çàïåâíèâ ó÷îðà ãîëîâà
“Ñï³ëêè áðóòàëüíî îøóêàíèõ ãðîìàäÿí”
²âàí Íåñ³í. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ íàé-
á³ëüøå æèòëà ïîòðåáóþòü 430 ñ³ìåé. Òèì
÷àñîì ñóïåðå÷íîñò³ âèíèêàþòü ç ³íøèì
îá’ºäíàííÿì ïîñòðàæäàëèõ — “Öåíòðîì
ïðàâîçàõèñòó”, ÿêå àêòèâíî ï³äòðèìó-
âàâ äåïóòàò â³ä Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
Ëåâ Ïàðöõàëàäçå. “Âîíè ïðîñòî íå õî-
÷óòü ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè, à ïðàãíóòü
ïðîäîâæóâàòè äèñêóñ³þ çàðàäè äèñêóñ³¿,
ïîñò³éíî ç ÷èìîñü íå ïîãîäæóþ÷èñü”,—
ïðîêîìåíòóâàâ ïàí Ãîëîâà÷. Òåëåôîíè
ñàìîãî Öåíòðó ó÷îðà íå â³äïîâ³äàëè.

Çàãàëîì æå çàóâàæåíü äî çàïðîïîíî-
âàíîãî ïðîåêòó ð³øåííÿ ó ÷ëåí³â êîì³-
ñ³¿ íå âèíèêëî. Îñòàòî÷í³ äîêóìåíòè áó-
äå ï³äãîòîâëåíî äî ê³íöÿ òèæíÿ, à ðîç-
ãëÿíóòü ¿õ íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè. “Íå äóìàþ, ùî âàðòî çâîë³êàòè, öå
íàäòî áîëþ÷à äëÿ ì³ñòà ïðîáëåìà. Âêëþ-
÷àéìî äî ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ 28
ñåðïíÿ”,— çãóðòóâàâ êîëåã ï³ä ê³íåöü
äèñêóñ³¿ ãîëîâà ôðàêö³¿ â³ä Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî Äåíèñ Êîìàðíèöü-
êèé

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні омісії Київради з питань бюджет б ло опри-
люднено схем розподіл вартир для потерпілих від афери "Елі-
та-центр ”. Найдієвішим варіантом, за словами фахівців, стане
ладення од від імені адміністрації з інвесторами про пере с-

т п права вимо и. До менти підпис ватим ть після здачі при-
значених для "елітівців" б дин ів е спл атацію. Схема омпен-
сації працюватиме в режимі "метр за метр". Грошей людям не
пропон ватим ть. Самі потерпілі на та ий варіант по одж ються.
Більше то о, люди отові доплатити за додат ові метри житла.
Остаточний варіант оди б де отовий до інця тижня. Деп тати
про ноз ють, що прое т рішення потрапить на найближч сесію
Київради.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина 
на 30 липня
День� видасться� емоційно� насиченим,� б�де� наповнений

приємними� подіями,�що� позитивно� позначиться� на� діловій� та

сердечній� сферах.� Світ� нині� сприймається� д�шею,� а� роз�м

відходить�на�задній�план,�том�,��важно�спостері�аючи�за�настроєм

та�реа�цією�оточення,�можна�побачити�йо�о�вн�трішній�стан.�Я�що

дов�ола�вас�милі,�привітні,�доброзичливі�люди�—�в�них��середині

мир,�а�ті,�хто�виявляє�а�ресію,�дихають�війною.�Уни�айте�веле-

людних�місць,�бажано�провести�день���теплій�інтимній�атмосфері

з�близь�ими�та�рідними.�Сни�віщі,�ви�нарешті�інт�їтивно�зба�нете

с�ть�незроз�мілих�речей,�знайдете�пояснення�за�ад�овій�поведінці

людей.

ОВНИ,� спрям�йте� сили� на� вівтар� сімейно�о� доброб�т�,� тоді� д�ша

роз�вітне�і�наповниться�ароматом�бла�одаті.�

ТЕЛЬЦІВ доля�обдар�є�шлюбним�щастям.�Кохайтеся,��ол�бтеся,�адже

для�любовної�ідилії�нині�ч�дова�пора.

БЛИЗНЯТА,�ваша�д�ша�фонтан�ватиме�ніжністю,�ч�йністю,�т�рботою,

обсипаючи�щедротами�всіх,�хто�пор�ч.�Це�ч�дова�на�ода�заре�оменд�вати

себе�з�най�ращо�о�бо���та�зійти�на�п’єдестал�поп�лярності.�Ховатися�за

с�ромністю�вам�протипо�азано.�

РАКИ сяйн�ть�ораторсь�им�мистецтвом.�Дар�пере�он�вати,�схиляти

до�своєї�точ�и�зор��маєте�блис��чий,�отож�пишайтеся:�шан�вальни�ів

та�симпати�ів�приб�де.

ЛЕВИ,� ви� випромінюєте� се�с�альні�флюїди,� тож� імовірно� станете

об’є�том�зваблення�протилежної�статі.�Влашт�йте�інтимне�побачення�і

насолодж�йтеся�блаженною�миттю�щастя.

ДІВИ,� я�що�ваше�серце�знема�ає�від�самоти,�нині�є�реальні�шанси

з�стріти��армонійн��половин��.�З�нею,�можливо,�з�одом�підете�навіть�під

вінець.

ТЕРЕЗИ опиняться�на�пі���професійної�дос�оналості.�Клепайте��роші

та�заробляйте�бали�на��ористь��ар’єри,�нині�т�т�ваше��оловне�джерело

приб�т�ів.�Романтичні�при�оди�та�ож�повинні�входити�до�“меню”�життєвих

пріоритетів,�вчіться��оханню�не�теоретично,�а�на�пра�тиці.

У�СКОРПІОНІВ на�любовном��небосхилі�зійшла�щаслива�зоря.�Ваш

омріяний� ідеал� ходить� пор�ч�—�не� проґавте�йо�о.� І� не� заб�вайте� про

сімейні�справи,�а�робота�ні��ди�не�втече,�та�й��он��рентів�т�т�вам�немає.�

СТРІЛЬЦІ,�присвятіть�день�домашнім�т�рботам.�Рідним���рай�потрібні

ваші��ва�а,�підтрим�а,�пі�л�вання.�Тож�не�жалійте�себе,�а�ліпше�станьте

взірцевим�сім’янином.�

КОЗОРОГИ,� б�дьте� поблажливими.� Зводити� рах�н�и,� вима�ати

зробити�те,�на�що�ви�самі�не�здатні,�нині�немає�сенс�.�Я�що�з��имось

побили� �орщи�и,�мирно� з’яс�йте� стос�н�и,� і� вчорашні� воро�и� стан�ть

др�зями.�

ВОДОЛІЇ,�ви�самі�собі�наснажни�,�пан,�сл��а.� І�Небеса�вітають�та��

незалежність!�Тримайте��ишені�ширше�—�до�них�потеч�ть��роші,�адже

надійд�ть�ви�ідні�ділові�пропозиції.�

РИБИ,�ян�оли��охання�до�ваших�посл��.�Нехай�трепетне�ніжне�поч�ття,

що� з’явиться� несподівано,� перетвориться� на� б�рхлив�� любовн�

пристрасть.� Тоді� на�опичені� стреси� я�� р��ою� зніме� —� і� здоров’я

поліпшиться��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

ЗАТ�“Завод��ерамзитово�о��равію”�
(�од�ЄДРПОУ�32104982)�

повідомляє,�що�позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�15�вересня�2008�р.�о�12.00�

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Червонопрапорна,�34.

Порядо��денний:

1.�Прийняття�рішення�про�відч�ження�основних�засобів�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Завод��ерамзитово�о��равію”.

2.�Прийняття�рішення�про�перепрофілювання�виробництва.

3.�Внесення�змін�до�стат�т��товариства�шляхом�ви�ладення�стат�т����новій�реда�ції.

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�з�11.00�до�11.45���день�проведення�зборів.�

Для��часті���зборах�при�собі�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�� (паспорт),�а�для�представни�ів�а�ціонерів�—�ще�й�дор�чення,�оформлене

відповідно�до�чинно�о�за�онодавства.

З�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�зборів,�можна�ознайомитися���б�х�алтерії�товариства.

Телефон�для�довідо��(044)�525-22-36. Дире�ція

До��ва�и�а�ціонерів�АКБ�“У�рсоцбан�”!
Правління�АКБ�“У�рсоцбан�”�повідомляє,�що�до�поряд���денно�о

За�альних�зборів�а�ціонерів�АКБ�“У�рсоцбан�”,�

я�і�відб�д�ться�12�серпня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

м.�Житомир,�пл.�Перемо�и,�6,��отель�“Житомир”,��онференц-зал,

вносяться�додат�ові�питання:

3. Про� внесення� змін� та� доповнень� до�Положення� про�Ревізійн�� �омісію�А�ціонерно-

�омерційно�о�бан���соціально�о�розвит���“У�рсоцбан�”.�

Реєстрація��часни�ів�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���б�де�здійснюватись�12�серпня

2008�ро���з�9.30�до�10.40�за�місцем�проведення�зборів.�

Для�реєстрації��часни�ам�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���необхідно�мати�паспорт,

а� та�ож�до��менти,� я�і� підтвердж�ють� повноваження� �ерівни�а�юридичної� особи�—

а�ціонера�Бан���(витя��із�стат�т��та�до��менти,�що�підтвердж�ють�ле�ітимність�обрання

(призначення)�на�посад���ерівни�а,�завірені�печат�ою�юридичної�особи).�Уповноваженим

особам� а�ціонерів�—�паспорт� та� засвідчен�� з�ідно� з� чинним� за�онодавством�У�раїни

довіреність�на�право�представляти�на�За�альних�зборах�а�ціонерів�Бан���інтереси�а�ціонера,

я�ий�надав�та�і�права��повноваженій�особі.�Власни�и�привілейованих�а�цій�не�мають�права

�олос��при�вирішенні�питань�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��.�

Довід�и�за�телефонами:�

в�м.�Києві�(044)�205-45-46,�(044)�205-45-48;�фа�с�(044)�529-13-07,�(044)�205-45-47.�

Довід�ово�повідомляємо,�що�інформація�про�с�ли�ання�За�альних�зборів�а�ціонерів�АКБ

“У�рсоцбан�”� б�ла� оп�блі�ована� в� �азетах� “Голос� У�раїни”� від� 27.06.08� р.�№�121� та

“Хрещати�”�від�27.06.08�р.�№113.

Правління�АКБ�“У�рсоцбан�”

22.07.2008� р.� Святошинсь�им

районним�с�дом�м.�Києва�прийня-

то�заочне�рішення�про�позбавлення

Саврея� Андрія� Васильовича� бать-

�івсь�их� прав� відносно� неповно-

літньо�о�сина�Саврея�Іллі�Андрійови-

ча,�31.12.1995�р.�народження.

С�ддя�А.П.�Чала.

ВІДДІЛ�ПРИВАТИЗАЦІЇ

КОМУНАЛЬНОГО�МАЙНА

ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�

м.�КИЄВА�

повідомляє�про�завершення�приватизації

об’є�тів� �ом�нальної� власності� район�

шляхом� ви��п�� нежилих� приміщень

пл. 269,60��в.�м�по�в�л.�Волось�а,�36/38,

літ. А�—�юридичною�особою.

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ

ЗАКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА

“АКЦІОНЕРНА�СТРАХОВА�КОМПАНІЯ

“ІНТЕРТРАНСПОЛІС”

Правління�ЗАТ�АСК�“ІнтерТрансПоліс”�повідомляє:

За�альними� зборами� а�ціонерів� ЗАТ� АСК� “ІнтерТрансПоліс”,� я�і

відб�лися�24�липня�2008�р.�прийнято�рішення�про�затвердження�змін�до

Стат�т��ЗАТ�АСК�“ІнтерТрансПоліс”,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно�о

�апітал�.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�23.07.2008�№�828�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���серпні�2008�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�серпня�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од

38,75 7,75 46,50 50,99 10,20 61,19

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1938
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Ãóáèòü ëþäåé âîäà
Åêïåðòè ãîâîðÿòü ïðî çá³ëüøåííÿ ôàëüñèô³êàò³â
íà ðèíêó áóòèëüîâàíî¿ âîäè

Íàðàç³ äëÿ íèõ ãàðÿ÷à ïîðà,
àäæå âë³òêó ïîïèò íà àêâà â³òó
çíà÷íî çðîñòàº. À âò³ì, íå âñ³ ï³ä-
ïðèºìö³ äîáðîñîâ³ñí³. Ùîá íå
ïðî´àâèòè íàãîäó äîáðå çàðîáèòè,
äåõòî øâèäêî, ÿê ìîâèòüñÿ, âè-
äàº íà ãîðà òà ïîñòà÷àº â ìàãàçè-
íè íåÿê³ñíó ïðîäóêö³þ.

Àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ "Åêñïåðò" ïåðåâ³ðèëè äåñÿòü â³-
äîìèõ áðåíä³â óêðà¿íñüêî¿ ì³íå-
ðàëüíî¿ âîäè íà ðàä³àö³éíó áåçïå-
êó, à ñàìå: "Îáîëîíñüêó", "Ñîô³þ
Êè¿âñüêó", "Îðäàíó", "Êàë³ïñî",
"Ïðîçîðó", "Òðóñêàâåöüêó",
"ÁîíÀêâó", "Äîáðó âîäó", "Ìîð-
øèíñüêó", "Áîí áóàññîí". Äîñë³-
äæåííÿ ïðîâîäèëè íàóêîâö³ ²íñòè-
òóòó êîëî¿äíî¿ õ³ì³¿ òà õ³ì³¿ âîäè.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè âèÿâëåíî, ùî
äåÿê³ âèðîáíèêè çëîâæèâàþòü
ñïåö³àëüíèìè ñîëüîâèìè äîáàâ-
êàìè ç ï³äâèùåíèì âì³ñòîì êà-
ë³þ. Öå îçíà÷àº, ùî çà íàäì³ðó
êàë³þ âîäà ïðàêòè÷íî äîâîäèòü-
ñÿ äî ðàä³àö³éíî íåáåçïå÷íî¿ ìå-
æ³. ßêùî âèïèòè ñêëÿíêó òàêîãî
òðóíêó, íàâðÿä ÷è ùîñü ñòàíåòü-
ñÿ, àëå çà ñèñòåìàòè÷íîãî ñïîæè-
âàííÿ íàñë³äêè îáîâ'ÿçêîâî áó-
äóòü ïîì³òíèìè.

Ëàáîðàòîðíèì øëÿõîì âñòàíîâ-
ëþâàëè êîíöåíòðàö³þ êàë³þ ó
êîæíîìó ç³ çðàçê³â. Ó ïðèðîäíî-
ìó ñòàí³ âîäà ì³ñòèòü ïðèáëèçíî
20 ì³ë³ãðàì³â éîãî íà ë³òð. Ñâîºþ
÷åðãîþ, êàë³é ìàº ó ñâîºìó ñêëà-
ä³ äî 0,012% ðàä³îàêòèâíîãî ³çî-
òîïà — êàë³þ-40. Òîáòî êîíöåí-
òðàö³ÿ ðàä³îàêòèâíîãî åëåìåíòà
ìàº áóòè ì³çåðíîþ ³ ïðàêòè÷íî
áåçïå÷íîþ äëÿ ñïîæèâà÷à. Àëå íå-
äîáðîñîâ³ñí³ âèðîáíèêè äîáàâëÿ-
þòü äî ì³íåðàëêè ñïåö³àëüí³

ñîëüîâ³ äîáàâêè, êîòð³ ì³ñòÿòü êà-
ë³þ çíà÷íî á³ëüøå, âíàñë³äîê ÷î-
ãî éîãî ð³âåíü ìîæå íàáëèæàòèñÿ
äî ðàä³àö³éíî íåáåçïå÷íî¿ ìåæ³.

Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, âîíè ï³-
äîçðþâàëè â öüîìó ñàìå êèÿí, òà
íåáåçïå÷íîþ âèÿâèëàñÿ âîäà
"Áîí áóàññîí" ç Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà. Ó í³é, çà ðåçóëüòàòàìè äî-
ñë³äæåííÿ, ì³ñòèòüñÿ 440 ì³ë³ãðà-
ì³â êàë³þ íà ë³òð. Öå á³ëüøå, í³æ
ó 20 ðàç³â ïåðåâèùóº íîðìó.

Òåëåôîí çàâîäó, ðîçòàøîâàíî-
ãî íà âóëèö³ Ìàð³¿ Êþð³ ó Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêó, ñïî÷àòêó íå â³äïî-
â³äàâ (àâòîìàò ïðîïîíóâàâ çàëè-
øèòè ïîâ³äîìëåííÿ). Òà íàïîëåã-
ëèâ³ñòü êîðåñïîíäåíòà "Õðåùàòè-
êà" âðåøò³-ðåøò óâ³í÷àëàñÿ óñï³-
õîì: ñåêðåòàðêà ïåðåàäðåñóâàëà
íàñ äî íà÷àëüíèêà ïðîöåñó âè-
ðîáíèöòâà âîäè Îëåãà Òîðáè. Îä-
íàê ÷èíîâíèê êîìåíòóâàòè äàí³
åêñïåðòèçè ïî òåëåôîíó êàòåãî-
ðè÷íî â³äìîâèâñÿ, çàïðîñèâøè
ñòîëè÷íîãî æóðíàë³ñòà â³äâ³äàòè
éîãî îñîáèñòî. Òîä³, ìîâëÿâ, ³
â³äïîâ³ñòü íà çàïèòàííÿ. Òîáòî
òî÷êó çîðó ïðåäñòàâíèê³â êîìïà-
í³¿, ÿêà âèäàº íà-ãîðà ìàéæå ðà-
ä³îàêòèâíó ì³íåðàëêó "Áîí áóàñ-
ñîí", ïî÷óòè òàê ³ íå âäàëîñÿ.

Ó Äåðæñïîæèâñòàíäàðò³ "Õðå-
ùàòèêó" ïîâ³äîìèëè, ùî ïåðåâ³ð-
êîþ òà ñåðòèô³êàö³ºþ ì³íåðàëîê
çàéìàºòüñÿ Öåíòð ñåðòèô³êàö³¿
ïðîäóêò³â ïðè Óêðìåòðòåñòñòàí-
äàðò³. Éîãî ïðåñ-ñåêðåòàð Ðîêñî-
ëàíà Ö³ðóê â³äïðàâèëà êîðåñïîí-
äåíòà äî... âåñåëîãî ì³ñòà Îäåñè.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñàìå òàì ðîçòàøî-
âàíèé ²íñòèòóò êóðîðòîëîã³¿ —
äåðæàâíèé ìîíîïîë³ñò íà ñåðòè-
ô³êàö³þ ì³íåðàëüíèõ âîä.

Êîðåñïîíäåíòîâ³ âäàëîñÿ ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç Îëåíîþ Í³ê³ïºëî-
âîþ, ÿêà î÷îëþº "âîäÿíèé" â³ä-
ä³ë íàóêîâîãî çàêëàäó. Îäíàê öå
ìàëî ùî ïðîÿñíèëî. "Âîäà "Áîí
áóàññîí",— ñêàçàëà ïàí³ Í³ê³ïº-
ëîâà,— º íå ì³íåðàëüíîþ, à ïèò-
íîþ. Òîìó ìè ¿¿ íå ïåðåâ³ðÿëè íà
ðàä³îàêòèâí³ ðå÷îâèíè. Öå êîì-
ïåòåíö³ÿ öåíòð³â ñòàíäàðò³â òà
ìåòðîëîã³¿". Êîëî, ÿê ìîâèòüñÿ,
çàìêíóëîñÿ: âèÿâèòè â³äïîâ³äàëü-
íèõ çà â³ëüíèé ïðîäàæ ðàä³àö³é-
íî íåáåçïå÷íîãî ïðîäóêòó íå âäà-
ëîñÿ. Áî ²âàí êèâàº íà Ïåòðà, à
Ïåòðî, çâ³ñíî, íà Éâàíà...

Åêñïåðòè çàóâàæóþòü, ùî ïðîá-
ëåìíà òàêîæ ³ ïèòíà âîäà ó âåëè-
êèõ ì³ñòêîñòÿõ, òàê çâàíà êîíêó-
ðåíòíà. Âèðîáíèêè ´àðàíòóþòü
ÿê³ñòü, ÿêî¿ âîíà ìîæå é íå ìàòè.
¯¿ âèðîáëÿþòü ç ìåòîþ çàáåçïå-
÷åííÿ ïîïèòó íàñåëåííÿ íà âîäó,
ÿêèé ïîñò³éíî çðîñòàº. Îòîæ ñïî-
æèâà÷åâ³ íå âàðòî ïîêëàäàòèñÿ íà
íàïèñè "ïðèðîäíà", "î÷èùåíà" ³
òàêå ³íøå. Ïåðåäóñ³ì òðåáà çâåð-
òàòè óâàãó íà ñìàê, àäæå ÷àñòî àê-
âà â³òó äåç³íô³êóþòü, ùîá çíèùè-
òè ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷í³ äëÿ ëþ-
äèíè ì³êðîîðãàí³çìè. Ñïîñ³á çíå-
çàðàæåííÿ â³ä³ãðàº ïðè öüîìó
âàæëèâó ðîëü — â³í âïëèâàº íà
ñìàê âîäè òà ¿¿ êîðèñí³ñòü. À íå-
ùîäàâíî âèÿâèëè, ùî äåÿê³ âè-
ðîáíèêè âîäè ó âåëèêèõ ì³ñòêîñ-
òÿõ ÿê àáñîðáåíòè âèêîðèñòîâó-
âàëè àíòèá³îòèêè. Öå çíà÷íî ïðè-
ñêîðþâàëî ñàì ïðîöåñ î÷èùåííÿ
âîäè. Âîíè íå ïåðåéìàëèñÿ òèì,
ùî ïîðóøóâàëè çàêîí òà ìîãëè
çàøêîäèòè çäîðîâ'þ ëþäåé.

Íà æàëü, â³ò÷èçíÿí³ âèðîáíè-
êè ì³íåðàëüíèõ âîä íå ïîñï³øà-
þòü â³äêðèòè ô³ðìîâ³ ñåêðåòè,
ìîâëÿâ, êîìåðö³éíà òàºìíèöÿ, ³
âñå, ùî ïîòð³áíî çíàòè ïîêóï-
öåâ³, âêàçàíî íà åòèêåòö³. Îòîæ
ôàõ³âö³ Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿
ñïîæèâà÷³â ðåêîìåíäóþòü íå êó-
ïóâàòè âîäó íåçíàéîìèõ òîðãî-
âèõ ìàðîê, çàíàäòî äåøåâó, à òà-
êîæ òàêó, ÷èÿ íàçâà íàãàäóº â³-
äîìèé áðåíä, àëå ç äåÿêîþ ð³ç-
íèöåþ â íàïèñàõ áóêâ. Ó òàêîìó
ðàç³ ìîæíà ç ïåâí³ñòþ ñêàçàòè,
ùî öå ï³äðîáêà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,

3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+26...+28°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +22...+23°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +23...+25°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³
+13...+15°Ñ

Чиста та прозора, на перший по ляд, мінеральна вода може виявитися досить небезпечною
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Îëåêñ³é ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ,
²ðèíà ÏÎÃÎÐ²ËÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хрещати ", внаслідо досліджень,
проведених спеціалістами Інстит т олоїдної хімії та
хімії води, з'яс валося, що дея і виробни и мінераль-
них вод пор ш ють споживчі стандарти, додаючи в
прод т заба ато хімічних речовин, що призводить до
по іршення я ості й не ативно о вплив на здоров'я
споживачів.


