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Ïàðëàìåíò íå òàíöþâàâ 
íà äèñêîòåö³ ó Þë³¿ Òèìîøåíêî
Äåïóòàòè âèêðåñëèëè ³ç çàêîíîïðîåêòó “äåðèáàíí³” ì³ëüÿðäè â³ä ÁÞÒ

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Верховна Рада затвердила
запровадження надзвичайно о
е оло ічно о стан в західних
областях У раїни і хвалила
зміни до Держбюджет . Намір
прем'єра Юлії Тимошен о "під
ш мо " тра едії провести через
парламент додат ові ошти де-
п тати роз адали. "Політична
дис оте а на атастрофі" та і не
відб лася. Натомість постраждалі
мають сі шанси отримати
потрібні їм ошти.

Ó÷îðàøíº ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè íà äèâî ðîçïî÷àëîñÿ ç³ çëàãîäæå-

íîãî ãîëîñóâàííÿ ïàðëàìåíòàð³¿â ùîäî çà-
ïðîâàäæåííÿ íàäçâè÷àéíîãî åêîëîã³÷íîãî
ñòàíó â øåñòè çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ, ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä ñòèõ³éíîãî ëèõà 23 — 27 ëèïíÿ.
439 ãîëîñ³â “çà” â³ä óñ³õ ôðàêö³é ï³ñëÿ 30
õâèëèí îáãîâîðåííÿ âèêëèêàëè çàäîâîëå-
íó óñì³øêó ñï³êåðà Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ³ éî-
ãî ìîìåíòàëüíèé ï³äïèñ ï³ä çàêîíîì.

Ïðîòå íàñòóïíå ïèòàííÿ — âíåñåííÿ
çì³í äî Äåðæáþäæåòó — ïîñóâàëîñÿ çíà÷-
íî ñêëàäí³øå. Íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â áóëî
ïðåäñòàâëåíî îäðàçó òðè ïðîåêòè çì³í äî
ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà äåðæà-
âè: â³ä Êàáì³íó, â³ä Ïðåçèäåíòà òà â³ä ðå-
ã³îíàëà Îëåêñàíäðà Ïåêëóøåíêà. Îñòàí-
í³é ïðèïèíèâ íàïîëÿãàòè íà ðîçãëÿä³ âëàñ-
íîãî çàêîíîïðîåêòó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðåçè-
äåíòñüêà ñòîðîíà ïîãîäèëàñÿ âêëþ÷èòè äî
ñâîãî äîêóìåíòà äîäàòêîâèõ 300 ìëí ãðí
³ç ðåçåðâíîãî ôîíäó íà ïîäîëàííÿ íàñë³ä-
ê³â ñòèõ³éíîãî ëèõà. Ï³ñëÿ öüîãî ðîçêëàä

ó ñåñ³éíîìó çàë³ îäíîçíà÷íî çì³íèâñÿ íà
êîðèñòü ïðåçèäåíòñüêîãî âàð³àíòó çì³í, õî-
÷à áþäæåòíèé êîì³òåò ðåêîìåíäóâàâ óõâà-
ëèòè óðÿäîâèé. “Óðÿäîâèé çàêîíîïðîåêò
ïåðåäáà÷àº 2 ì³ëüÿðäè 300 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, ïðåçèäåíòñüêèé — 4 ì³ëüÿðäè 200
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ð³çíèöÿ º î÷åâèäíîþ.
Çàïèòàéòå áóäü-ÿêîãî ìåøêàíöÿ ²âàíî-
Ôðàíê³âùèíè, Áóêîâèíè, Çàêàðïàòòÿ, ùî
éîìó á³ëüøå äî âïîäîáè, â³í ñêàæå: êîëè
äåðæàâà çàðàç íåãàéíî äàñòü á³ëüøå ãðî-
øåé”,— íàãîëîñèâ ãîëîâà ôðàêö³¿ ÍÓ —
ÍÑ Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî. Çðåøòîþ ïðå-
çèäåíòñüêèé çàêîíîïðîåêò ó ïåðøîìó ÷è-
òàíí³ ï³äòðèìàëè 440 äåïóòàò³â.

Îäíàê ï³ñëÿ òðèãîäèííîãî äîîïðàöþ-
âàííÿ ó áþäæåòíîìó êîì³òåò³, äå á³ëüø³ñòü
äåïóòàò³â º ïðèá³÷íèêàìè Þë³¿ Òèìîøåí-
êî, ïðîåêò çì³í äî ãîëîâíîãî ô³íàíñîâî-
ãî äîêóìåíòà áóëî íå âï³çíàòè. Ïðîòèñòè-
õ³éí³ ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºðà ³

ðåã³îíàë³â äîïîâíèëèñÿ äîïîìîãîþ àãðà-
ð³ÿì ³ âèòÿãëè àæ íà 5 ìëðä 800 ìëí ãðí.
Îêð³ì òîãî, íåñïîä³âàíî â ïðîåêò³ çì³í
ç’ÿâèëàñÿ ñóìà â 23,5 ìëðä ãðí äåðæàâíèõ
ãàðàíò³é Óêðàâòîäîðó íà â³äáóäîâó ³ ïðî-
êëàäàííÿ äîð³ã (ðàí³øå íà öå ïåðåäáà÷à-
ëè 800 ìëí ãðí). Îñòàíí³é ôàêò âèêëèêàâ
îáóðåííÿ ðåã³îíàë³â. Îëåêñàíäð Ïåêëó-
øåíêî çàêëèêàâ äåïóòàò³â ãîëîñóâàòè â ö³-
ëîìó çà ðàí³øå çàïðîïîíîâàíèé ïðåçè-
äåíòñüêèé “çàêîíîïðîåêò ó ÷èñòîìó âè-
ãëÿä³, áåç “äåðèáàííèõ” 24 ì³ëüÿðä³â”. Ñå-
ñ³éíèé çàë ï³äòðèìàâ öþ ³í³ö³àòèâó 441
ãîëîñîì, çîêðåìà ³ ôðàêö³ÿ ÁÞÒ. Þë³¿
Òèìîøåíêî ï³ä øóìîê òðàãåä³¿ òàê ³ íå
âäàëîñÿ ïðîòÿãòè ñóòòºâ³ êîøòè ÷åðåç ïàð-
ëàìåíò. Ïðîòå íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ï³ñëÿ
ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ âîíà îäíàê îãîëîñèëà
ïðî ÷åðãîâó ïåðåìîãó ¿¿ óðÿäó. Íàòîì³ñòü
Àðñåí³é ßöåíþê çàêëèêàâ “íå ðîáèòè ïî-
ë³òè÷íî¿ äèñêîòåêè íà êàòàñòðîô³”
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Äåìîíòóâàëè ùå 
15 íåëåãàëüíèõ ê³îñê³â

Íåëåãàëüíî âñòàíîâëåí³ ÌÀÔè çíåñëè
â÷îðà á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Âèäóáè÷³”, ùî â
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. Òàì ¿õ äåìîíòóâàëè àæ
15. “Íàêîïè÷åííÿ òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ê³îñê³â ïî-
áëèçó ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó ñïðè÷èíèëî ìà-
ñó íåçðó÷íîñòåé äëÿ ïåðåñóâàííÿ ïàñàæèð³â
òà ïðî¿çäó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Á³ëüøå
òîãî, áàãàòî ê³îñê³â ñòîÿëè ïðÿìî ïåðåä âõî-
äîì ó ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä, ùî óíåìîæëèâëþº
åâàêóàö³þ ïàñàæèð³â ó ðàç³ íåáåçïåêè”,—
ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, äåìîíòóþòü
íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ ÌÀÔè â êîæíîìó
ðàéîí³ ÷è íå ùîäíÿ. Çàãàëîì ïðîòÿãîì
îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ ç ì³ñòà ¿õ ïðèáðàëè ïî-
íàä 100

Ó ìåòðî â³äðåìîíòóâàëè 
åñêàëàòîðè

Íà ñòàíö³¿ ìåòðî “Àðñåíàëüíà” çàâåðøè-
ëè ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò ï³äéîìíè-
êà. Ï³ñëÿ âèïðîáóâàííÿ éîãî ââåëè â ä³þ.
Òàê ñàìî çàïðàöþâàâ îäèí åñêàëàòîð íà
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëüâà Òîëñòîãî”, àëå òóò äî
æîâòíÿ òåïåð ëàãîäèòèìóòü ³íøèé. Òîð³ê êà-
ï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíî òðè ï³äéîìíèêè íà
“Âîêçàëüí³é”. Çàãàëîì æå ó 2007 ðîö³ áóëî
çä³éñíåíî 12 ïëàíîâèõ òà 6 ïîòî÷íèõ ðåìîí-
ò³â åñêàëàòîð³â

Íåçàêîííî¿ çàáóäîâè 
â ì³ñò³ íå áóäå

Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìó õàî-
òè÷íî¿ íåçàêîííî¿ çàáóäîâè ì³ñòà. Ïðî öå
çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé. “Äî îíîâëåíîãî ñêëàäó ðàäè óâ³é-
øëî áàãàòî íîâèõ ëþäåé, çîêðåìà ³ ÿ. Âàð-
òî çàçíà÷èòè, ùî êîæåí ïðîåêò â³äòåïåð ðîç-
ãëÿäàòèìóòü ïóáë³÷íî ³ç çàëó÷åííÿì çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çàö³êàâëåíèõ ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é”,— ñêàçàâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé. Â³í äîäàâ, ùî “ïîïåðåäíÿ ì³ñòîáóä³â-
íà ðàäà íàñò³ëüêè äèñêðåäèòóâàëà ³ ñåáå, ³
çâàííÿ àðõ³òåêòîðà çàãàëîì, ùî ïðîäîâæåí-
íÿ ¿¿ ðîáîòè áóëî á ïðîòè êèÿí òà ³ñòîðè÷-
íî¿ ïàì’ÿò³ ì³ñòà”. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
íàãàäàâ ïðî äîçâ³ë íà ñêàíäàëüíó çàáóäîâó
íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 9.

Òèì ÷àñîì çàêîííå áóä³âíèöòâî â ì³ñò³
ïðîäîâæóâàòèìóòü. Ïðèì³ðîì, íà çàñ³äàíí³
çàòâåðäèëè ïðîåêò çâåäåííÿ êîìïëåêñó íà
âóëèö³ ²âàíà Êóäð³, 15, ùî íà Ïå÷åðñüêó.
ÒÎÂ “Òîðãîâèé ä³ì “Êè¿âñüêîãî êàðòîííî-
ïàïåðîâîãî êîìá³íàòó” çàïëàíóâàâ ñïîðó-
äèòè òàì 16—17-ïîâåðõîâó áóä³âëþ, äå áó-
äóòü îô³ñè òà ïîáóòîâ³ ïðèì³ùåííÿ, à òà-
êîæ êàôå, ô³òíåñ-êëóá òà ï³äçåìíèé ïàð-
ê³íã

Äåøåâ³ ïðîäóêòè 
ïðîäàâàòèìóòü 
íà äâîõ ÿðìàðêàõ

Óæå òðàäèö³éíî â ñóáîòó â ñòîëèö³ â³äáó-
äóòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Öüî-
ãî ðàçó ¿õ çàïëàíóâàëè äâà: â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ íà âóë. Ìàðøàëà Êîíºâà òà ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó íà âóë. Ïàëëàä³íà, 13.
Ì’ÿñî, ìîëîêî, ðèáó, êàðòîïëþ, îâî÷³,
ôðóêòè, áîðîøíÿíî-êðóï’ÿí³, áàêàë³éí³ òî-
âàðè òà öóêîð òàì ìîæíà áóäå ïðèäáàòè çà
ö³íàìè âèðîáíèê³â íà 10—15 % äåøåâøå,
í³æ íà ïîñò³éíèõ ðèíêàõ òà â ñóïåðìàðêå-
òàõ

Êèÿíè ìîæóòü äîïîìîãòè 
ïîñòðàæäàëèì â³ä íåãîäè

Ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ â³äêðèëà ãàðÿ÷ó ë³-
í³þ ç íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì â³ä
ïîâåíåé íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. Ùîá ïåðåðà-
õóâàòè 10 ãðí, äîñòàòíüî çàòåëåôîíóâàòè
çà íîìåðîì 8-900-300-10-90. Êîøòè çí³-
ìóòü àâòîìàòè÷íî. Ò³, õòî õî÷å íàä³ñëàòè
ðå÷³ àáî á³ëüøó ñóìó, ìîæóòü çâåðíóòèñÿ
äî îïåðàòîðà 8-800-500-30-20. Ó ìåð³¿ íà-
ãîëîøóþòü: êîðèñòóâàòèñÿ ïîòð³áíî ëèøå
öèìè íîìåðàìè òåëåôîí³â, îñê³ëüêè çà ³í-
øèìè óæå òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè øàõðàé-
ñòâà

Ïîëþâàííÿ íà íåëåãàë³â
Ì³ñüêà âëàäà àêòèâ³çóâàëà áîðîòüáó ç³ ñòèõ³éíîþ 
òîðã³âëåþ â ìåòðî

“Ïðîòÿãîì ëèïíÿ äî íàñ íà-
ä³éøëî á³ëüøå ÿê ï³âòèñÿ÷³
çâåðíåíü. Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà
íåñàíêö³îíîâàíó òîðã³âëþ òà
ïðîñÿòü âæèòè çàõîä³â”,— ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê ì³ñüêîãî call-öåíòðó “051”
Íàòàë³ÿ Äàíüêî. Îñîáëèâî ëþ-
äè íåâäîâîëåí³ ðÿäàìè ÿòîê ó
ïåðåõîäàõ ìåòðîïîë³òåíó. Êî-
ðîáêè, â³çêè òà ðîçâ³øàíà ïî-
âñþäè ñï³äíÿ á³ëèçíà çàâàæà-
þòü ïàñàæèðàì. Á³ëÿ òî÷îê íà
êøòàëò “Óñå ïî 3 ãðèâí³” çà-
çâè÷àé þðìëÿòüñÿ çàö³êàâëåí³
ïîêóïö³, ÿê³ ³íîä³ ïîâí³ñòþ ïå-
ðåêðèâàþòü ïðîõ³ä.

“Áóäü-ÿê³ ñêóï÷åííÿ ëþäåé ó
ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ äóæå íå-

áåçïå÷í³, àäæå ðàïòîì ùîñü
òðàïèòüñÿ, ïðèì³ðîì, ïîæåæà,
³ òðåáà áóäå åâàêóéîâóâàòè ëþ-
äåé. Òîä³ âñ³ êîðîáêè é ëîòêè
ïåðåòâîðÿòüñÿ íà ñìåðòåëüíó
çàãðîçó. Íèí³ çàê³í÷óþòüñÿ â³ä-
ïóñòêè, ëþäåé ó ì³ñò³ á³ëüøàº,
à â³äïîâ³äíî é ïàñàæèð³â ìåò-
ðî, òîìó ìè àêòèâ³çóâàòèìåìî
áîðîòüáó ç³ ñòèõ³éíîþ òîðã³â-
ëåþ”,— ñêàçàëà çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëþäìèëà Äå-
íèñþê.

Íàðàç³ çîíó ïåðåõîä³â á³ëÿ
ìåòðî ïîä³ëåíî íà ï³äçåìíó ³
íàçåìíó. ¯õ â³äïîâ³äíî ïàòðó-
ëþþòü äâ³ áðèãàäè ïðàâîîõî-
ðîíö³â. Òà êîëè ïåðø³ â³äãàíÿ-
þòü òîðã³âö³â ³ç òðîòóàð³â, ò³

ñïóñêàþòüñÿ ó ïåðåõîäè. “² òàê
ö³ëèé äåíü. Ó íàñ ñâîÿ ðîáîòà,
â íèõ — ñâîÿ. Ìè âåñü ÷àñ òàê
õîäèòèìåìî. Õ³áà æ íà ñàìó
ïåíñ³þ âèæèòè ìîæíà? Õîò³ëè
á óçàêîíèòè ñâîþ òî÷êó, àëå
òóò óæå âñå çàéíÿòî”,— ç³òõàº
ïðîäàâåöü êâ³ò³â íà “Ñâÿòîøè-
í³” Ìàð³ÿ.

Íà äâîõ ñóñ³äí³õ ñòàíö³ÿõ —
“Àêàäåìì³ñòå÷êó” ³ “Æèòîìèð-
ñüê³é” — ó÷îðà âðàíö³ ó ï³äçåì-
íèõ ïåðåõîäàõ íåëåãàëüíèõ
òîðãîâö³â íå áóëî. ×åðãîâèé
ì³ë³ö³îíåð ðîçïîâ³â, ùî óæå
ðîç³ãíàâ “á³çíåñìåí³â”, áî âñ³õ
çíàº íà ³ì’ÿ. Ïðîäàâö³ ðîçì³ñ-
òèëèñÿ íåïîäàë³ê — òàì, äå âæå
ìàþòü ïàòðóëþâàòè ³íø³ ÷åðãî-

â³ â³ä Ñâÿòîøèícüêîãî ðàéîíó.
Ò³ æ, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, òîãî äíÿ
íå ïðèéøëè.

Êîíòðîëþº ñòèõ³éí³ òî÷êè
ïðîäàæó ³ â³ää³ë îðåíäè ñòî-
ëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó. Òàì
çàïåâíèëè, ùî ïîñò³éíî îðãà-
í³çîâóþòü âíóòð³øí³ ïåðåâ³ð-
êè òà ðåéäè íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ.
Äî òîãî æ ìåòðîïîë³òåí çàö³-
êàâëåíèé ³ â ëåãàë³çàö³¿ òîðã³â-
ë³ ó ïåðåõîäàõ, îñîáëèâî äî-
çâîëåíîþ ïðîäóêö³ºþ: êâ³òàìè
òà ãàçåòàìè. Äëÿ öüîãî â³äâî-
äÿòü ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ, äå âñòà-
íîâëþþòü ïëàñòèêîâ³ ê³îñêè
àáî ñòåëàæ³. Ñïëà÷åí³ çà îðåí-
äó ïîäàòêè íàäõîäÿòü äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Під інець літа ияни
знов почали масово
с аржитися на неле-
альних тор івців пе-
реходах метрополітен .
Лише протя ом остан-
ньо о місяця та их
звернень надійшло 500.
Поспішаючи на робот ,
ияни не хоч ть протис-
атися до метро поміж
ят ами зі спідньою бі-
лизною й товарами "по
3 ривні". Отож місь а
влада разом із район-
ним ерівництвом а ти-
віз вала боротьб зі
стихійною тор івлею.
Неле альних продавців
роз аняють дві бри ади
патр лів — наземна та
підземна. Паралельно,
аби забезпечити людей
роботою КМДА, про-
довж є про рам ле а-
лізації тор івців та вста-
новлення їхніх іос ів
незаборонених місцях.

×èíîâíèê³â âîñåíè ïåðåë³÷àòü
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося засідання шта-
б з під отов и Києва до опалю-
вально о сезон . Цьо о раз йо-
о присвятили проблемам стан
тепломереж міста. Засл хавши
відповідальних осіб, перший за-
ст пни олови КМДА Анатолій
Гол бчен о дор чив їм тижне-
вий термін під от вати рафі и
випроб вання тр б та отелень.
Потеплішають батареї иян, за
йо о словами, з першо о жовт-
ня. За недбале ви онання робіт
чиновни и отримають до ани.

Íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ ì³ñüêîãî øòà-
áó ç ï³äãîòîâêè ÆÊÃ ñòîëèö³ äî çèìè îñ-
íîâíèì ïèòàííÿì ñòàëà ï³äãîòîâêà òåï-
ëîìåðåæ. Éîãî ïðîâîäèâ ïðîô³ëüíèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Íàñàìïåðåä â³í çàñëóõàâ íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ Îëåêñ³ÿ Äå-
ìèäîâà. Òîé ïðîçâ³òóâàâ, ùî íàðàç³ íà
ãîòîâí³ñòü äî ìîðîç³â âèïðîáóâàëè âæå

70 % òåïëîìåðåæ. Çà éîãî ñëîâàìè, ôà-
õ³âö³ âèÿâèëè 850 ïîøêîäæåíü, äî 80 %
ç ÿêèõ óæå óñóíóëè.

“ß â öå íå â³ðþ”,— îáóðèâñÿ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî.

“Íà ïðîãðàìó ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ, ÿê³
ïðàöþâàòèìóòü â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³-
îä, âèä³ëåíî 73 ìëí ãðèâåíü. Âîíà ðîç-
ðàõîâàíà íà 21 îá’ºêò. Ïðîòå âèêîíàíî
ðîá³ò ëèøå íà 3,4 ì³ëüéîíà”,— ïðîäîâ-
æóâàâ òèì ÷àñîì äîïîâ³äà÷. Ùîäî íåîñ-
âîºííÿ êîøò³â, ïàí Äåìèäîâ ïîÿñíèâ ¿õ
çàòðèìêîþ. Ìîâëÿâ, çàÿâêó ïîäàëè ùå ó
êâ³òí³, à ðàõóíîê ïîïîâíèâñÿ ëèøå íåùî-
äàâíî.

“Âàøå óïðàâë³ííÿ — ì³é ãîëîâíèé
á³ëü”,— ïî÷àâ äîêîðÿòè ï³ñëÿ äîïîâ³ä³
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ, êîøòè
íåäîîñâîþþòü ïîñò³éíî, ³ â òàêîìó æ ðèò-
ì³ óïðàâë³ííÿ çíàõîäèòü ïîÿñíåííÿ äëÿ
ñâîº¿ ïîãàíî¿ ðîáîòè.

Ïàí Ãîëóá÷åíêî çîáîâ’ÿçàâ óïðàâë³ííÿ
ïîäàòè éîìó çà òèæäåíü ñõåìó îñâîºííÿ
äî ê³íöÿ ðîêó âñ³õ 73 ì³ëüéîí³â âèä³ëå-
íèõ êîøò³â. Çà íåâèêîíàííÿ ðîáîòè ïðà-
ö³âíèêàì çàãðîæóþòü äîãàíè.

Ðîçïî÷àòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí öüîãî
ðîêó ïàí Ãîëóá÷åíêî äîðó÷èâ ç 1 æîâò-
íÿ. “Ñêëàñòè ãðàô³ê ³ ç 1-ãî äî 15-ãî

æîâòíÿ ï³äêëþ÷èòè âñ³ îá’ºêòè äî îïà-
ëåííÿ. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêîþ áóäå
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ. Íà íàñòóïíå çàñ³-
äàííÿ õî÷ó áà÷èòè ãðàô³êè, âæå óçãîäæå-
í³ ç “Êè¿âåíåðãî”. Âèçíà÷òå òàêó íîðìó
âîäè, ÿêà íàãð³âàòèìåòüñÿ ÿê òåïëîíîñ³é,
ùîá ïðè öüîìó íå “ïîñàäèòè” âàø³ ñèñ-
òåìè ³ ìè çíîâó íå ìàëè ïðîáëåì”,— äî-
ñòóïíî ðîç’ÿñíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
íà÷àëüíèêó ÃÓ ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà
åíåðãîçáåðåæåííÿ ³ ïðåäñòàâíèêàì ðàéî-
í³â.

Ïðî çàï³çí³ëå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â
ïåðøîìó çàñòóïíèêó ìåðà ñïðîáóâàëè
ïîñêàðæèòèñÿ ç ÃÓ îñâ³òè òà íàóêè. Çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³äïîâ³äíîãî â³äîì-
ñòâà Ãàííà Ðóäåíêî çàïåâíÿëà, ùî ãðî-
ø³ íà ï³äãîòîâêó øê³ë äî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó òà îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó äîñ³ íå
âèä³ëåíî.

“Íàïðèêëàä, ³ç 133 äàõ³â â³äðåìîíòîâà-
íî ëèøå 39, à ç 68 ôàñàä³â áóä³âåëü —
ò³ëüêè 17”,— çàçíà÷èëà âîíà. Îäíàê ï³ä
÷àñ äèñêóñ³¿ âèÿâèëîñÿ, ùî óïðàâë³ííÿ
äîñ³ íå ïîäàëî çàÿâêó íà ïîòð³áíó ñóìó.
Ùîá óñóíóòè âñ³ íåäîë³êè, Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî çàïëàíóâàâ ïðîâåñòè îêðåìó íà-
ðàäó ç ï³äãîòîâêè øê³ë ó â³âòîðîê òà äî-
ðó÷èâ óñ³ì â³äïîâ³äàëüíèì çà öå îñîáàì
äîáðå ï³äãîòóâàòèñÿ

Âèííèõ ó ïîãàí³é ï³äãîòîâö³ ì³ñòà äî ìîðîç³â ïîêàðàþòü

Неле альні продавці невдовзі зни н ть із переходів метро, обіцяють мерії, тим часом підприємцям,
я і хоч ть працювати за онно, робочі місця облашт ють
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и�а�ціонерів�спільно�о

��раїнсь�о-німець�о�о

за�рито�о�а�ціонерно�о�

товариства�“Вантаж”

(ідентифі�аційний��од�22929699),�

17� вересня� 2008� ро��� о� 13.00� �

приміщенні�Heinbokel�GmbH� Interna-

tionale� Transporte� за� адресою�21745-

Німеччина,�м.�Хеммор,�в�л.�Ха�птштрас-

се,�6,�відб�д�ться�позачер�ові�за�альні

збори�а�ціонерів.�

Порядо��денний:�прийняття�рішення

про�заборон��відч�ж�вати�б�дь-я�е�не-

р�хоме� майно� СП� ЗАТ� “Вантаж”� на

період�2008-2011�рр.

Печерсь�ий� районний� с�д�

м.� Києва� повідомляє� про� день,

час�та�місце�с�дово�о�засідання��

справі� за� позовом�А�ціонерно�о

товариства�“Інд�стріально-Е�спор-

тний�Бан�”�до�Пархомен�а�Тараса

Володимировича� про� стя�нення

забор�ованості�в�поряд��,�перед-

баченом��ЦПК�У�раїни,�я�е�приз-

начено�на�10�вересня�2008�ро���о

15.00�за�адресою:�м.�Київ-01010,

в�л.�М.�Гайцана,�4,��аб.�405�(�оло-

в�ючий�с�ддя�К�зьмен�о�В.В.).

С�ддя�К�зьмен�о�В.В.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва

ви�ли�ає�З�б�а�Леоніда�Михайловича,

місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Зодчих

26,��в.�53,�в�с�дове�засідання�по�спра-

ві�за�позовом�З�б�о�Людмили�Василів-

ни�до�З�б�а�Леоніда�Михайловича�про

розірвання�шлюб�,�я�е�відб�деться�під

�олов�ванням�с�дді�Л��’янен�о�Л.М.�10

вересня� 2008� р.� о� 15.00� за� адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�№1.

У� разі� вашої� неяв�и� с�д� роз�ляне

справ����ваш��відс�тність.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва ви�ли�ає�Мамедова�Юрія�Оле�сійовича,

в�я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання�по

справі�за�позовом�Трохимен�о�Ганни�Оле�-

сандрівни�до�Мамедова�Юрія�Оле�сійови-

ча�про�розірвання�шлюб�,�що�відб�деться

в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03027,�м.

Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,

�аб.�№�1�19.08.2008�р.�о�14.00.�

В�разі�йо�о�неяв�и�на�в�азане�с�дове�за-

сідання�с�д�роз�лядатиме�справ��без�йо-

�о��часті.�

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви�-

ли�ає�К�льчиць���Емілію�Геор�іївн��в�я�ості�від-

повідача�в�с�дове�засідання�по�цивільній�спра-

ві�№�2-703-1/08�за�позовом�Панфілової�Ірини

Володимирівни�до�К�льчиць�ої�Емілії�Геор�іїв-

ни,�третя�особа:�Об’єднання�співвласни�ів�ба-

�ато�вартирно�о�б�дин��� “Громада”� про� зо-

бов’язання�передати�справи�та�до��менти.

С�дове�засідання�призначено�та�відб�деть-

ся�11�серпня�2008�ро���о�16.00�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�01010,�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли

Гайцана,�б.�4,��абінет�406.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�перед-

бачені�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�А.В.�Мельни�.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва про-

пон�є�вам�розмістити�повідомлення�в�респ�б-

лі�ансь�их� др��ованих�ЗМІ� про�день,� час� та

місце�проведення�с�дово�о�засідання���спра-

ві�за�позовом�Кравчен�а�Дмитра�Володими-

ровича�до�ТОВ�“Файн�арз”�про�стя�нення�с�-

ми,�я�е�призначено�на�07�серпня�2008�ро���о

15.00�за�адресою:�м.�Київ�—�01001,�в�л.�Хре-

щати�,�42-А,��аб.�16�(�олов�юча�—�с�ддя�Ка-

фідова�О.В.).
С�ддя�Кафідова�О.В.

Посвідчення� дитини,� я�а� пос-

траждала� внаслідо�� Чорнобиль-

сь�ої� �атастрофи,� серія� Д,�

№�425563�на�ім’я�Кири�а�Дмитра

Дмитровича�вважати�недійсним.

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

Передбачається� провести� ре�онстр��цію� з� розширенням�майново�о� �омпле�с�� під

автоцентр�по�проспе�т��Возз’єднання,�7-Б�в�м.�Києві.�Призначенням��омпле�с��є�технічне

обсл��ов�вання� і� поточний� ремонт� автомобілів.� На� станції� технічно�о� обсл��ов�вання

план�ється�проводити�наст�пні�роботи:�технічне�обсл��ов�вання�ле��ових�автомобілів�з

заміною��отових�а�ре�атів�і�деталей,�поточний�ремонт�а�ре�атів�і�в�злів,�шиномонтаж�і

баланс�вання��оліс,�ре��лювання�розвал��та�сходження��оліс,�діа�ности�а�і�ре��лювання

дви��нів,�діа�ности�а�і�ре��лювання�еле�тричних�систем,�та�ож�мий�а�автомобілів.

Пости� технічно�о� обсл��ов�вання� обладнані� системами� відвод�� вихлопних� �азів� від

працюючих�дви��нів�машин.�Виробничі�процеси�забезпечені�повним��омпле�том�фільтрів

для�очищення�повітря�з�ефе�тивністю�96-99%.

Компле�с�обладнано�очисними�спор�дами�для�очист�и�дощових�сто�ів�від�завислих

речовин�та�нафтопрод��тів.�Ви�ористов�ється�механічна�очист�а�(відстій�та�фільтр�вання)

і�обладнана�всіма�видами�інженерно�о�забезпечення.

На� станції� технічно�о� обсл��ов�вання� б�д�ть� �творюватися� відходи� (поб�тові� та

виробничі),�я�і�б�д�ть�передаватися�з�ідно�з���ладеними�до�оворами.

Режим�роботи�—�дві�зміни,�305�днів.

Оцін�а�розрах�н�ово�о�рівня�забр�днення�атмосферно�о�повітря,�проведена�з�ідно�з

Державними�санітарними�правилами�охорони�атмосферно�о�повітря�населених�міст�(від

забр�дненням�хімічними�та�біоло�ічними�речовинами)�№�201�від�09.07.97,�свідчить,�що

рівень�забр�днення�—�доп�стимий,�а�ст�пінь�йо�о�небезпечності�—�безпечний.

За� с���пністю� всіх� роз�лян�тих� чинни�ів�можна� твердити,�що� в� режимі� нормальної

техноло�ічної�е�спл�атації�вплив�на�нав�олишнє�природне�середовище�на�рівні�0,1�ГДК

і� не� перевищ�є� 10�%� від� ГДК.� Ризи�� аварійних� сит�ацій� при� правильній� е�спл�атації

об’є�та�та�при�дотриманні�заходів�по�техніці�безпе�и,�протипожежних�заходів�—�відс�тній.

Та�им�чином,�е�оло�ічний�ризи��діяльності�ви�лючається.

Прое�тна�діяльність�відповідає�всім�нормам�і�вимо�ам�за�онів�У�раїни�“Про�охорон�

атмосферно�о� повітря”,� “Про� охорон�� нав�олишньо�о� природно�о� середовища”� і� не

завдасть�значно�о�не�ативно�о�вплив��на�нав�олишнє�природне�середовище.

Від���и�і�пропозиції�надсилати�в�відділ�е�оло�ії�Дніпровсь�ої�в�м.�Києві�рай-

держадміністрації�за�адресою:�м.�Київ,�02094,�б�львар�Праці,�1/1,�т.�573-34-64.

Інстит�т�проблем�

матеріалознавства�НАНУ

пропон�є�на��он��рсній�основі�в�оренд��площі�

по�в�л.�Сл�жбовій, 3:�

— офісно-виробничі�приміщення���п’ятиповерховом��б�дин���з�опаленням�за�аль-

ною�площею�257�м2 при�стартовій�ціні�з�ПДВ�—�45,5��рн�за�1�м2;

— виробниче�приміщення�без�опалення�площею�187�м2 при�стартовій�ціні�з�ПДВ —

32��рн�за�1�м2.

Тел.�424-03-01.

Заява�

про�е�оло�ічні�наслід�и�ре�онстр��ції�

районної��отельні�“Ж�ляни”�

З�ідно�Листа�—�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�холдин�овій

�омпанії�“Київмісь�б�д”�дозволяється�ви�онання�ре�онстр��ції�районної��отельні

“Ж�ляни”�по�в�л.�П�люя,�5-б�в�Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

Прое�т�розроблений�ПП�“ПКБ�“МІГ”�для�забезпечення�теплопостачання�перспе�тивних

споживачів�мі�рорайон��“Т�рець�е�містеч�о”�і�передбачає�ви�онання�приб�дови�розмірами

15x8�м� до� існ�ючої� �отельні,� з� розташ�ванням� всередині� приб�дови� �отлоа�ре�ат�

ма�симально�можливої� пот�жності� 14�МВт,�що� не� потреб�є� додат�ово�о� збільшення

майданчи�а��отельні.

Потреба�в�енер�етичних�рес�рсах�при�б�дівництві�і�е�спл�атації:�паливо�—�природний

�аз�—�5259�нм3/�од.;�еле�троенер�ія�—�446��Вт;�вода�—�195,84�м3/доб.�Концентрація

ш�ідливих�речовин�не�перевищ�є�ГДК���повітрі�населених�місць.

При� прое�т�ванні� приб�дови� дотрим�вались� всіх� вимо�� чинних� б�дівельних� норм� і

правил�прое�т�вання,�я�і�відносяться�до��омпетенції�ор�анів�державно�о��онтролю.

Прое�том� озеленення� території� передбачається�ма�симальне� збереження� існ�ючих

насаджень,�а�та�ож�ре�оменд�ється�посад�а�де�оративно-листяних�дерев�і���щів.

Зазначений�об’є�т�належить�до�“Перелі���видів�діяльності�та�об’є�тів,�що�становлять

підвищен�� е�оло�ічн�� небезпе��”� (Постанова� Кабінет��Міністрів� У�раїни�№� 557� від

27.07.95�р.).

Замовни��зобов’яз�ється�здійснювати�е�спл�атацію�об’є�та���відповідності�з�діючими

стандартами,� нормами� та� правилами� в� �ал�зі� охорони� нав�олишньо�о� середовища� і

техні�и�безпе�и.

Замовни�: холдин�ова��омпанія�“Київмісь�б�д”,�тел.:�288-50-41,�288-50-42.

Генпрое�т�вальни�: ПП�“ПКБ�“МІГ”,�тел.�524-75-05.

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва ви�ли�ає� я�

відповідача�СПД�—�Кар�опольцев��Ві�торію�Анатолівн��(ід.��од

2672617745)�по�справі�13/70�за�позовом�ДПІ���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�до�СПД�—�Кар�опольцевої�Ві�торії�Анатолівни

про�стя�нення�забор�ованості.

С�дове�засідання�відб�деться�16.09.2008�р.�о�9.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,�третій�поверх,�7��абінет.

До��ва�и�Перисто�о�О.М.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає�Вас�я��відповідача�в�с�дове�засідання�по

цивільній� справі� Гольденбер�� Рахіль�Мойсеївни� до�Перисто�о�Оле�а�Михайловича,�Ні�олаєва

Романа�Ві�торовича,�Половинч��а�Віталія�Юрійовича�про�визнання�до�овор��дар�вання,�до�оворів

��півлі-продаж�� недійсними� та� визнання� права� власності� на� �вартир�,� я�е� призначено� на

03.09.2008�р.�на�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

С�ддя�М.К.�Гримич.

Головне�фінансове��правління�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

—� �оловно�о�е�ономіста відділ��фінансів���льт�ри,�засобів�масової�інформації,
фізичної���льт�ри�та�спорт��Управління�фінансів�освіти,���льт�ри,�молодіжної
політи�и,�засобів�масової�інформації,�фізичної���льт�ри�та�спорт�;

—� провідно�о�е�ономіста відділ��фінансів�б�дівельно�о��омпле�с��та��апітальних
в�ладень.

Професійні
та
валіфіаційні
вимо�и
до
андидатів —��ромадянство�У�раїни,
вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним
рівнем�спеціаліст,�ма�істр.�Вміння�працювати�на��омп’ютері.�Стаж�роботи�за�фахом
��державній�сл�жбі�не�менше�3-5�ро�ів.

Заяви� приймаються� протя�ом�місяця� від� дня� оп�блі��вання� о�олошення� за
адресою:�м.�Київ-044,�в�л.�Хрещати�,�36,�Головне�фінансове��правління�ви�онавчо�о
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��імн.�819.

Телефон�для�довідо��234-62-50.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

інформ�є,�що�відповідно�до�частини�5�статті�10�

За�он��У�раїни�“Про�позаш�ільн��освіт�”���2007—2008

навчальном��році�пройшли�державн��атестацію

почат�ові�спеціалізовані�мистець�і�

навчальні�за�лади�Печерсь�о�о�район�.

Атестовані�з�відзна�ою:�

ДМШ�№�4�ім.�Д.Д.�Шоста�овича�(в�л.�Бастіонна,�5-А);�

ДМШ�№�28�(в�л.�Пилипа�Орли�а,�13).

Атестована:�

ДМШ�№�9�(в�л.�Лютерансь�а,�10).

Діюче�підприємство�ЗАТ�Виробничо-тор�ова

швейна�фірма�“ДАНА”,
що�знаходиться�в�Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�по�в�л.�Глибочиць�а,

58,� має� намір� отримати� Дозвіл� на� ви�иди� забр�днюючих� речовин� в

атмосферне� повітря� стаціонарними� джерелами.� Підприємство� раніше

спеціаліз�валося� по� пошив�� верхньо�о� одя��.� На� існ�ючий� стан� пошив

верхньо�о�одя���не�здійснюється.

Підприємство� має� 2� стаціонарних� джерела� ви�идів� в� атмосфер�� —

еле�трозварювальний�апарат�та��отельню.

Забр�днюючі�речовини�с�ладаються�з�о�сид��заліза,�мар�анця�та�йо�о�спол��,

діо�сид��азот�,�о�сид��в��лецю,�метан�,�рт�ті�та�о�сид��діазот�.�За�альні�ви�иди

цих�речовин�с�ладають�0,073��/с,�0,248851�т/р.

Підприємство� належить� до� 3� �р�пи� об’є�тів.� За� рез�льтатами� розрах�н�ів

розсіювання� �онцентрації� на� межі� санітарно-захисної� зони� менші� �ранично

доп�стимих.

За�важення�та�пропозиції�щодо�намір��підприємства�отримати�дозвіл�просимо

надсилати�в�Шевчен�івсь���районн��державн��адміністрацію�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�24,�тел.�226-30-00.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,

�станов,�ор�анізацій,�фірм,�житлово-

е�спл�атаційних��онтор�та�меш�анців!

З� 13� до� 27� серпня� 2008� р.� проводитим�ться�

випроб�вання�теплових�мереж част�ово���Подільсь�о-

м�,�Оболонсь�ом��районах�(тепломережі�від�теплома�іс-

тралей�№№�1,�2,�5�СТ-2)�житлових�масивів�К�ренів�а,�По-

діл,�Петрів�а�та�Рибальсь�ий�півострів.

У
зв’яз�
з
цим
постачання
�арячої
води
б�де
при-

пинено,
починаючи
з
18.00
12
серпня.

Випроб�вальні�зони�теплових�мереж�розміщені�в�межах:�

—�в�лиць�Еле�три�ів,�Набережно-Л��ової,�Набережно-Хре-

щатиць�ої,� Боричево�о� То��,� Боричево�о� �звоз�,� в�лиці

Кож�м’яць�ої,� Ярославсь�о�о� пров�л��,� в�лиць�Фр�нзе,

Костянтинівсь�ої,�Оленівсь�ої,�площі�Фр�нзе,�Балтійсь�о-

�о�пров�л��,�в�лиці�Вал�івсь�ої,�Гавансь�о�о�пров�л��,�в�-

лиць�Мар�а�Вовч�а,�Ново�остянтинівсь�ої,� Петропавлів-

сь�ої,�Садовсь�о�о,�С�лярен�а,�Мос�овсь�о�о�проспе�т�.

До�почат���випроб�вань�місцеві�системи�теплоспоживан-

ня�(опалення,��аряче�водопостачання,�вентиляція�та�ін.)�ма-

ють�б�ти�повністю�та�надійно�від�лючені�від�теплових�мереж.

У�разі�вини�нення�пош�оджень�теплових�мереж�подаван-

ня��арячої�води�затрим�ватиметься�на�час,�необхідний�для

їх�ремонт�,�про�що�б�де�додат�ово�повідомлено�житлово-

е�спл�атаційні�ор�анізації.

Власни�и� підвальних� та� напівпідвальних� приміщень,� в

я�их�або�пор�ч�з�я�ими�проходять�теплові�мережі,�мають

вжити�заходів�щодо�збереження�матеріальних�цінностей

��разі�пош�одження�теплових�мереж.

На�в�лицях,���садибах,�підвалах�б�дин�ів,�де�проходять

теплові�мережі,�мож�ть�вини�н�ти�пош�одження�підзем-

них�тр�бопроводів�з�провалинами�та�ви�идом��арячої�во-

ди�на�поверхню.

Б�дьте�обережні,�попередж�йте�дітей�про�небез-

пе��.�Не�наближайтеся�самі�та�не�доп�с�айте�дітей

до�провалин�і�місць�виход���арячої�води�та�повідом-

ляйте�про�та�і�випад�и�за�телефонами:

Подільсь�ий,�Оболонсь�ий�райони�—�

425-19-98,�501-89-16,�425-25-64.

Довід�и�за�телефоном�інформаційно-довід�ової�сл�жби

АК�“Київенер�о”�0-88.

АК�“Київенер�о”



ОВНИ,
я що ви в полоні плотсь их пристрас-

тей — це альмо. Для д ховно о про ре-
с потрібні др зі, з я ими вас об'єдн ють
спільні ідеали та інтереси, що сприяє ба-
ато ранном роз віт особистості.

ТЕЛЬЦІ,
ті айте від домашньо о лопот . На вас

че ає ар'єрний злет, можливо, по и що
цеміраж, але наберіться терпіння й реалі-
з йтесвій талантнапрофесійних теренах.

БЛИЗНЮКИ
вели і роз мниці й чарівниці, але хтоце

відмітить і оцінить? Самі себе не похвали-
те,ніхтонедопоможе.С ористайтесяре -
ламними прийомами і продемонстр йте
свої чесноти та дося нення. Ви засл жи-
ли б ти поп лярними і знаменитими!

РАКИ
залежні від рес рсів (моральних, мате-

ріальних, се с альних) та інших. Учіться
любити всім серцем, без ревнощів, бла-
ородноспівпрацювати, не зрадж ючич -
жі інтереси.

ЛЕВИ,
аби не піти на дно, прибор айте Е о і

мерщій "пере лючайтеся" нашлях армо-

нії та омпроміс . Підлашт йтеся і др ж-
но ро йте в но з партнерами по ро-
боті та шлюб !

ДІВИ,
опинившись в'язниці обставин, не

розі р йте із себе нещасн жертв . Не
плачте, вима аючи співч ття — зап с-
тите про рам самор йнації. Здоров'я
приб де, і ар'єра не піде під іс, я -
що знайдете собі ці аве неординарне
творче заняття, де ваш талант на ов-
ця-е спериментатора роз риється на
повн сил .

ТЕРЕЗИ,
охати і б ти оханими—провіднезав-

дання, і в цьом мистецтві на ниві при-
страсно о оханняніхтонеповиненвасза-
тьмарити!

СКОРПІОНИ,
оді насолодж ватися ар'єрними лав-

рами. На цьом етапі в професійній сфе-
рі ви дося ли ма сим м і вичерпали від-
ведений ліміт рес рсів... Тепер от йте
бла одатний плацдарм під рідним дахом.
Щаслива сім'я — це святе!

СТРІЛЬЦІ,
ні о о не повчайте. Облиште піарити

себе, "роз р ч вати" імідж.Пристосов й-

теся до обставин, вірт озно орієнт йтеся
в соці мі, там знайдете людей зі спорід-
неною д шею, я і стан ть для вас таліс-
маном дачі.

КОЗОРОГИ,
поч ття власної ідності має б ти під-

ріплене матеріальними здоб т ами. Од-
на , я що ви заробляєте недостатньо, а
зазіхаєте на ч же, аби розба атіти та за-
довольнити свої апетити, — не піддавай-
теся тій спо сі!

ВОДОЛІЇ,
пра ніть стати самодостатньою авто-

ритетноюособистістю. "Шн р вати", б -
ти під абл ом вам заборонено, і з тими,
хто на вас тисне, приниж є, слід розпро-
щатися. Робіть те, до чо о підштовх є
вн трішній імп льс.Нині висвіточ,щоося-
ває оточенню шлях світле майб тнє!

РИБИ,
мрійте, моделюйте майб тнє, вірте

себе та допомо Вищих сил, і вам дано
б де. А зроллютр дово оволапорароз-
прощатися. Чи не бачите, що хитре ото-
чення зловживає вашоюпрацелюбністю?
С иньте те тяж е ярмо, бо від ньо о нія ої
подя и, а одні боляч и

Астроло Любов ШЕХМАТОВА
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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 1940
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

16
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

Серед иян особливо ша-
новані б ли місь і палом-
ництва — масові від-
від вання цер ви визна-
чені дні тижня, під час
я их читали рочисті а а-
фісти. Та , вівторо
соборі Михайлівсь о о
монастиря біля ра и свя-
тої вели ом чениці Вар-
вари, четвер

а перед ч дотворним обра-
зом Ми оли Мо ро о Со-
фійсь ом соборі
б перед образом Бо ородиці

Воздвиженсь ій цер ві на
Ближніх печерах
в перед ч дотворною і оною
Бо ородиці в Стретенсь ій
цер ві

Вели ій цер ві Лаври, оли
під час читання а афіст до
тих, хто молився, оп с ався
древній образ Успіння

Під час переб вання Ки-
єві Оноре де Бальза від-
відав Хрещенсь ий ярма-
ро і забажав придбати для
сво о паризь о о б дин
стільці місцево о вироб-
ництва. Але не пив, то-
м що

а вони не сподобались Евеліні
Гансь ій
б не виявилося достатньої іль-
ості стільців та о о ґат н

в не змі домовитися про їхню
достав до Парижа
їхня вартість виявилася йом
не по ишені

1

2

У 1913 році авіатора Петра Нестерова переводять із Вар-
шави до Києва, де він і здоб ває світов слав . Вшан ван-
ням йо о пам'яті й б ло від риття цьо о ро до Дня Києва
в Дніпровсь ом районі пам'ятно о зна а на честь

в перших світовій історії війсь ово-технічних е спериментів із ори-
вання артилерійсь о о во ню в 1913 році під йо о ерівництвом

Петро Нестеров (1887—1914) після за інчення Петерб рзь ої офіцерсь ої
повітроплавальної ш оли отрим є призначення до Варшави. В 1913 році йо-
о переводять до Києва, де він здоб ває світов слав . В иївсь ом небі Не-
стеров перше в світі ви он є фі р вищо о пілотаж — "Мертв петлю" (27
серпня 1913 ро ), ви ористов є проже тор для ведення нічної розвід и. У
том ж році під ерівництвом авіаторів Петра Несторова та Єв рафа Кр те-
ня вперше в світовій пра тиці відб лися війсь ово-технічні е сперименти з
ори вання артилерійсь о о во ню. Це історичне місце розташоване ма-
льовничом пар між в лицями Андрія Малиш а та Броварсь им проспе -
том. Цьо о ро на цьом місці встановлено пам'ятний зна за ініціативи Дніп-
ровсь ої районної держадміністрації. (Валерій С лярен о. Від риття пам'ят-
но о зна а. // Дніпровсь і новини.— 2008.— № 12-13.— С. 3).

Перша з ад а про велосипед з'явилася в иївсь ій пресі в
1869 році. А в 1885 році иянин Еміль Фалер прославився
першим міжмісь им велопере оном між Києвом і

б Житомиром

Перша з ад а в иївсь ій пресі про велосипед з'явилася в 1869 році. Пер-
ші велосипеди с ттєво відрізнялися від с часних. Навіть при хорошом роз-
оні велосипедист доводилося весь час р тити педалі. Проте др ій по-
ловині 80-х ро ів ХІХ сторіччя ба ато иян вже мали велосипеди. А син відо-
мо о иївсь о о власни а меблево о ма азин Еміль Фалер, знаменитий
спортсмен, травні 1885 ро прославився першим міжмісь им велопере-
оном від Києва до Житомира. В 1887 році він поставив ре орд дальності
пробі , проїхавши із Києва до Петерб р а за 12 діб, 1894 році встановив но-
вий ре орд, проїхавши на велосипеді від Києва до Парижа. (Анатолий Ма а-
ров. Малая энци лопедия иевс ой старины.— К., "Довіра", 2005.— С. 94).

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Ор анізатор:

реда ція азети

«Хрещати »

Генеральний спонсор:

Бло Леоніда Черно-

вець о о Солом’ян-

сь ій райраді

м. Києва

Запрош ємо читачів позма атися в знанні історії Ки-
єва. Кон рс триватиме протя ом вітня-жовтня 2008
ро . Щоп’ятниці п блі ватим ться два запитання і по
чотири відповіді на ожне – лише одна б де правиль-
ною, за неї нарахов ватиметься бал. Тридцять часни-
ів, я і набер ть найбільше балів, б д ть запрошені на
очний т р он рс . Абсолютний переможець отримає
с перприз – цифровий фотоапарат, ще десять часни-
ів отримають цінні подар н и.

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 15го туру

1— о серпня о 13-й од. 22 хв. відб деться затемнення Сонця.

Астроло ічна інтерпретація баз ється на фізичних озна ах реальних астрономічних
явищ. Під час затемнення Сонце, Місяць, Земля ши ються в одн лінію на осі мі-
сячних в злів, знамен ючи поворотні моменти долі. В цей час природні сили настіль-
и сильні взаємопідтримці, що ви лючають б дь-я спроб обійти або змінити об-
ставини. Поті д же сильний, щоб пливти проти течії. Провидіння безпосередньо
втор ається в наше життя, приводячи в дію механізми приреченості. Зробивши рі-
ш чий ро , ми стаємо на шлях фат м з обставинами, я і немин че повинні відб -
тися в сил армічних причин. І тим самим за ладаємо чер овий життєвий етап за-
лежно від д ховно о ба аж , з я им підійшли до цієї межі. Затемнення є не стіль и
моментом вибор , с іль и фі сацією наслід вчин ів, в лючаючи нов точ відлі .
Сонячні затемнення стим люють риз в свідомості, змінюють вн трішні станов и.
Вони за ладають новий життєвий ци л (на 18,6 ро ), спричиняючи події, проди то-
вані обставинами. Т т реаліз ються сит ації, об мовлені армічно. Місячні затемнен-
ня, що відб ваються двома тижнями раніше або пізніше, зап с ають про рам подій
(а точніше змін), ви ли аних нашими д м ами, відч ттями, емоціями. Це ризовий
завершальний етап, оли щось зміниться або с ас ється, але та , я б ло раніше,
вже не залишиться. В цей час таємне стає явним, а тивіз ються п блічні онфлі ти,
відб ваються дов ождані з стрічі, фініш є давно назрілий розрив, р йн ються он-
тра ти, домовленості, зливаються й об'єдн ються з силля.
Кожне затемнення має свою індивід альн природ . Воно член "сімейства", тобто

серії затемнень (71 —73 шт.) з певними хара теристи ами ци л (1280 ро ів), що має
почато , середин та завершальн фаз . Б дь-я а серія затемнень зародж ється на
Північном або Південном полюсах (потім р хається в протилежний бі ), дося ає зрі-
лості (через 640 ро ів), вмирає в одном і том ж зодіа альном рад сі. Незворотні
події (зо рема й природні ата лізми) є інстр ментом Провидіння, аби не доп стити
збоїв лобальній Космічній про рамі. Том ожні 18,6 ро відб вається "ревізія" роз-
вит свідомості людей з оре цією їхніх доль правильном напрям .
Тінь затемнення Сонця, проходячи через певні ео рафічні території, в аз є на

ре іони, пов'язані спільними історичними процесами. Нині см а повно о сонячно-
о затемнення (завширш и 250 м) пройде через Західний Сибір, Алтай, Китай,
Мон олію, по лавши стартовий поштовх за альній історичній про рамі.
Нинішнє Сонячне (1- о серпня) і Місячне (16 серпня) затемнення пов'язане з про-

ривом із безвихідної майже безнадійної сит ації в позитивн , що дає ба ато спіш-
них шансів. Космос зап с ає процес виведення з нашо о життєво о пото різно-
манітних "шла ів" (астральних, ментальних, фізичних), звільняючи та им чином від
тяж их життєвих "сценаріїв", та по аз є правильне вирішення, я им потрібно не-
айно с ористатися. Тоді нітюча "проблема-м читель" раптово розв'яжеться, вті-
шаючи при оломш ючим поле шенням. Саме нині в лючається "система наведен-
ня на ціль". Я ась вн трішня сила налаштов є нас на певний діапазон частот і ве-
де в потрібном д ховно еволюційном напрямі, не дозволяючи відхилитися бі .
Народжені в червні — липні — серпні 1918, 1936, 1954, 1972, 1990 ро ів нині опи-
нилися оловороті доленосних змін. За алом люди, що з'явилися на світ пері-
од затемнень, наділені незвичайними я остями, є основоположни ами нових на-
прям ів на ці, політиці, філософії. Вони мають особлив долю, мало схильні до
вплив ідей та д мо з бо оточення, їхнє життя "розписане за одинни ом". Уни -
н ти подій вольовими з силлями вони не мож ть, бо на них по ладена місія відпо-
відальності за ви онання он ретної про рами затемнення.
Утім, ожном зі зна ів Зодіа а визначено індивід альний напрямо р х , де,

разі відхилення, обов'яз ово відб д ться фатальні зміни, забло вавши помил о-
вий шлях.


