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Øêîëÿð³â çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè
Ïîíàä 100 ï³äïðèºìñòâ çàïðîïîíóþòü ó÷í³âñüêèé êðàì

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Цими вихідними різних точ ах столиці
завир ють ш ільні базари. Гот ватися до
них почали заздале ідь. У столичній держ-
адміністрації навіть видали відповідне роз-
порядження. Учнівсь ий рам до міста при-
вез ть понад 100 підприємств з різних ре-
іонів У раїни. Обіцяють продавати одя і
вз ття за цінами виробни ів, не на ба ато
дорожче, ніж торі . Для дітей піль ових а-
те орій за місь ою про рамою "Т рбота" пе-
редбачено ошти для придбання чнівсь ої
форми.

Ñòàí ï³äãîòîâêè òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ äî ïðîâåäåííÿ
øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â îáãîâîðèëî êåð³âíèöòâî ì³ñòà ï³ä ÷àñ
îñòàííüî¿ êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çà ñëîâà-
ìè íà÷àëüíèêà ÃÓ òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ Âàñèëÿ Ùåð-
áåíêà, ÿê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè, â ð³çíèõ êóòî÷êàõ Êèºâà
â³äáóäóòüñÿ øê³ëüí³ ÿðìàðêè. "Óæå ãîòîâå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â, — çàÿâèâ â³í. —
Â³äîìî, ùî â ì³ñò³ ïðîäàâàòèìóòü ïðîäóêö³þ ïîíàä 100
âèðîáíèê³â ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Íàñàìïåðåä, öå
øâåéí³, âçóòòºâ³ ï³äïðèºìñòâà, ñåðåä íèõ ÷èìàëî ñòîëè÷-
íèõ".

Øê³ëüí³ ÿðìàðêè çàâèðóþòü óæå öèìè âèõ³äíèìè. Ó÷-
í³âñüêèì òîâàðîì òîðãóâàòèìóòü ³ â öåíòð³ ì³ñòà, ³ íà îêî-
ëèöÿõ. Íàðàç³ íà âõîä³ äî Öåíòðàëüíîãî óí³âåðìàãó ðî-
á³òíèêè çàê³í÷óþòü ìîíòóâàòè êîíñòðóêö³¿ òîðãîâåëüíèõ
íàìåò³â. Â ãîëîâíîìó ìàãàçèí³ Êèºâà ðîçïîâ³ëè, ùî âæå
ï³äãîòîâàíî øèðîêèé àñîðòèìåíò ôîðì äëÿ õëîï÷èê³â òà
ä³â÷àòîê, êàíöåëÿðñüêîãî ïðè÷àíäàëëÿ, ïîðòôåë³â ³ ðàí-
ö³â. Îäÿã ïåðåâàæíî â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, ö³íè â³ä
ìèíóëîð³÷íèõ îñîáëèâî íå â³äð³çíÿòèìóòüñÿ.

ßêùî íà Õðåùàòèêó ùå ò³ëüêè ãîòóþòüñÿ, òî ó ñïåö³à-
ë³çîâàíîìó ìàãàçèí³ "Øê³ëüíà ôîðìà", ùî íà âóëèö³
Ãëèáî÷èöüê³é, êèïèòü ðîáîòà. Ïðèäáàòè ïðîäóêö³þ, âè-
ïóùåíó îäíèì ³ç êè¿âñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ñþäè ïðè¿çäÿòü
ç ð³çíèõ ðàéîí³â ì³ñòà.

"Çàçâè÷àé ìè ðîçïî÷èíàºìî ïðîäàæ 25—27 ëèïíÿ ³
ïðàöþºìî äî âåðåñíÿ, — ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" ïðîäà-
âåöü Þë³ÿ Àáðàìîâà. — Ö³íè â íàñ íåâèñîê³, òîìó ëþ-
äè ïðè¿çäÿòü îäðàçó ñêóïèòèñÿ. Äî òîãî æ øê³ëüíó ôîð-
ìó ïðîäàºìî âæå íå ïåðøèé ð³ê, íàñ äîáðå çíàþòü ó ì³ñ-
ò³". Ïðèäáàòè â ìàãàçèí³ îäÿã ìîæíà ïåðåâàæíî äëÿ ó÷-
í³â ìîëîäøîãî òà ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó çðîñòîì íå
âèùèõ í³æ 1,7 ìåòðà. Çîêðåìà æàêåò äëÿ ä³â÷àòîê òóò
êîøòóº 190 ãðèâåíü, ñï³äíè÷êè — â³ä 75 äî 130 ãðèâåíü,
ñîðî÷êà õëîï÷à÷à — 50—80 ãðèâåíü, êðàâàòêà — 15 ãðè-
âåíü, ï³äæàê — 210—280 ãðèâåíü, áðþêè — 120—160
ãðèâåíü. "Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ö³íè äåùî çðîñ-
ëè ïðèáëèçíî íà 20—50 ãðèâåíü çàëåæíî â³ä âèäó òîâà-
ðó", — ðîçïîâ³ëà ïðîäàâåöü.

Òèì ÷àñîì íå öóðàþòüñÿ êèÿíè ³ ðèíê³â. Êèÿíêà Òå-
òÿíà Ôåñèê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó", ùî îäÿãàòèìå ñèíà
â øêîëó íà "Òðîºùèí³". "Ìè òàì ñêóïîâóºìîñÿ óæå ê³ëü-
êà ðîê³â ïîñï³ëü. Àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿ íà áàçàð³ íå ìåí-
øèé, í³æ â ÖÓÌ³, àëå äåøåâøèé ³ ïîòîðãóâàòèñÿ ìîæ-
íà", — êàæå æ³íêà.

Íîâó ôîðìó ìàòèìóòü ³ ä³òè ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³¿
Ãðèíåâè÷, êîøòè íà ¿¿ ïðèäáàííÿ çàêëàäåíî â ðàéîí-
í³ áþäæåòè òà ïåðåäáà÷åíî ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ "Òóð-
áîòà". "Òîð³ê áóëî âèä³ëåíî 758 òèñÿ÷ 400 ãðèâåíü,—
çàçíà÷èëà âîíà. — Òîáòî â ñåðåäíüîìó 300 ãðèâåíü íà
îäíó äèòèíó. Öüîãîð³÷íèõ âèäàòê³â ùå íå ï³äñóìîâó-
âàëè". Ïàí³ Ãðèíåâè÷ ïîâ³äîìèëà, ùî íèí³øíüîãî ðî-
êó ïîíàä 22 òèñÿ÷³ øêîëÿð³â-êèÿí îòðèìàþòü òàêîæ
áåçïëàòí³ íàáîðè ïåðøîêëàñíèêà. Äî êîìïëåêòó âõî-
äèòü êíèæêà "Ìè — êèÿíè", àëüáîì äëÿ ìàëþâàííÿ,
ùîäåííèê ³ çîøèòè
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Свою перш ш ільн форм цьо оріч приміряють 22 тисячі столичних чнів

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Á

À
ÃÌ

Ó
ÒÀ



22 ММІІССТТОО Хрещатик  7 серпня 2009

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Íà Ìàéäàí³ áóäå 
3,5 òèñÿ÷³ â³éñüêîâèõ

Ó÷îðà íà òåðèòîð³¿ çàâîäó “Àâ³àíò” â³äáó-
ëàñÿ ðåïåòèö³ÿ â³éñüêîâîãî ïàðàäó, ÿêèé
ïðîéäå Õðåùàòèêîì ó Äåíü íåçàëåæíîñò³
24 ñåðïíÿ. Òðåíóâàííÿ ïðîâåëè íà çë³òí³é
ñìóç³ çàâîäó. Áóëî çàä³ÿíî 20 ïàðàäíèõ ãðóï,
ÿê³ ïðåäñòàâëÿòü íàéêðàù³ â³éñüêîâ³ âèø³ òà
âîºí³çîâàí³ ôîðìóâàííÿ äåðæàâè. Çàãàëîì
ó ðåïåòèö³¿ âçÿëè ó÷àñòü 3,5 òèñÿ÷³ â³éñüêî-
âèõ. Âèñòóïàòèìå ³ â³éñüêîâèé îðêåñòð. Íà
ðåïåòèö³¿ íå áóëî âàæêî¿ òåõí³êè. ßê óæå
ïèñàâ “Õðåùàòèê”, öüîãî ðîêó ïðî¿çäó áðî-
íüîâèê³â ãîëîâíîþ âóëèöåþ íå çàïëàíîâà-
íî. Â³éñüêîâà òåõí³êà ñòîÿòèìå ëèøå íà ªâ-
ðîïåéñüê³é ïëîù³. Òîìó ï³äçåìíèé ï³øî-
õ³äíèé ïåðåõ³ä ï³ä ïëîùåþ ïåðåâ³ðÿþòü íà
ì³öí³ñòü. Îñòàòî÷íî ïîêè ùî íåâ³äîìî, ÷è
ç’ÿâèòüñÿ ó íåá³ íàä Êèºâîì â³éñüêîâà àâ³à-
ö³ÿ. ×èíîâíèêè ñõèëüí³ äî òîãî, àáè ñâÿòî
â³äáóëîñÿ áåç ïîëüîò³â. Íà ïðîâåäåííÿ ïà-
ðàäó Êàáì³í âèä³ëèâ 15 ìëí ãðí. Ç³ ñâîãî
áîêó Êè¿â âèòðàòèòü íà óðî÷èñòîñò³ ìàéæå
2 ìëí ãðí

Äîðîãè âçèìêó 
êîíòðîëþâàòèìóòü 
ö³ëîäîáîâî

Ó ÊÌÄÀ ï³äïèñàëè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ï³äãîòîâêó ñòîëè÷íèõ øëÿõ³â äî çèìîâîãî
ïåð³îäó. Êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ “Êè¿âàâòî-
äîð” ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà — áåðåçíÿ ìàº
îðãàí³çóâàòè ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàííÿ é ðî-
áîòó 298 ñïåöìàøèí. Âîíè ìàþòü î÷èùó-
âàòè äîðîãè é òðîòóàðè òà ïîñèïàòè ¿õ çà-
ñîáàìè â³ä çëåäåí³ííÿ. Îñîáëèâó óâàãó ïðè-
ä³ëÿòü âóëèöÿì ç ðóõîì ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, öåíòðàëüíèì ìàã³ñòðàëÿì, à òàêîæ
âóëèöÿì, äå ñêëàäí³ óìîâè ðóõó. Òàêèõ ó
ì³ñò³ íàë³÷óºòüñÿ 157. Âîäíî÷àñ ó çèìîâèé
ïåð³îä ïëàíóþòü îáìåæèòè ðóõ ïî 51 âóëè-
ö³. Äî öüîãî ïåðåë³êó ïîòðàïèëè çîêðåìà
Ðèëººâà, Ïåòðîâñüêà, Ôåäüêîâè÷à, Òàíêî-
âà, à òàêîæ Ñìîðîäèíñüêèé òà Àíäð³¿âñüêèé
óçâîçè. ×àñòêîâî îáìåæàòü ðóõ òðàíñïîðòó
òàêîæ íà âóëèöÿõ ²íñòèòóòñüê³é, Õìåëü-
íèöüêîãî, Øîâêîâè÷í³é òà Êëîâñüêîìó
óçâîç³. Íà çèìó “Êè¿âàâòîäîð” ìàº çàêóïè-
òè 43,5 òîííè òåõí³÷íî¿ ñîë³ òà 3 òîííè
ôðèêö³éíèõ ìàòåð³àë³â

Âåòåðàíàì õî÷óòü 
äîïîìîãòè 
³ç æèòëîì

Ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øóº ïèòàííÿ çàê³í-
÷åííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó â Áîðòíè÷àõ, â
ÿêîìó äâ³ äâîê³ìíàòí³ êâàðòèðè ìàþòü îò-
ðèìàòè âåòåðàíè â³éíè. Çã³äíî ç ïëàíîâèì
ðîçïîä³ëîì, ó 2008 ðîö³ ÊÌÄÀ íàäàëà 33
êâàðòèðè äëÿ ³íâàë³ä³â â³éíè òà ó÷àñíèê³â
áîéîâèõ ä³é çà ð³çíèìè àäðåñàìè. Ö³ êâàð-
òèðè îòðèìàíî ÿê â³äðàõóâàííÿ ì³ñòó â³ä
çàáóäîâíèê³â. Ïðîòå îäíà êîìïàí³ÿ ó çâ’ÿç-
êó ç êðèçîþ òàê ³ íå çìîãëà çàê³í÷èòè ðî-
áîòè òà ââåñòè áóäèíîê â åêñïëóàòàö³þ. Òî-
ìó äâîº âåòåðàí³â äîñ³ ÷åêàþòü íà êâàðòè-
ðè â áóäèíêó íà âóëèö³ Ëåí³íà, 47—59 ó
Áîðòíè÷àõ. Çâàæàþ÷è íà çíà÷íèé â³äñîòîê
ãîòîâíîñò³ áóä³âë³ — 70 % — ì³ñüêà âëàäà
ðîçãëÿäàº âàð³àíò äîïîìîãè ³íâåñòîðó â çà-
âåðøåíí³ îá’ºêòà, àáè íàðåøò³ âåòåðàíè
îòðèìàëè çàñëóæåí³ é äîâãîî÷³êóâàí³ äî-
ì³âêè

Âèðîáíèêè âèéäóòü 
äî êèÿí

Çàâòðà ó ñòîëèö³ ïðîâåäóòü óæå òðàäè-
ö³éí³ ÿðìàðêè ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Öüîãî ðàçó ¿õ áóäå ÷îòè-
ðè. Êóïèòè ñâ³æèõ îâî÷³â òà ôðóêò³â êè-
ÿíè çìîæóòü çîêðåìà íà âóëèö³ Ïàíüê³â-
ñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ òîðãóâàòèìóòü íà Ëèñê³â-
ñüê³é (â³ä Ìèëîñëàâñüêîãî äî âóëèö³ Ðà-
äÿíñüêî¿). À ó Ñâÿòîøèí³ ÿðìàðêè â³äáó-
äóòüñÿ íà âóëèöÿõ Íàóìîâà òà Ï³äë³ñí³é.
ßê çàâæäè, ïðîäóêòè ïðîäàâàòèìóòü âè-
ðîáíèêè, à îòæå, ö³íà áóäå íèæ÷îþ â³ä
ðèíêîâèõ íà 15—20 %

Êîæíå äåðåâî — 
ï³ä êîíòðîëåì
Êè¿âñüê³ íàóêîâö³ ðîçðîáèëè ïðîãðàìó, ñïðÿìîâàíó 
íà çáåðåæåííÿ òà äîñë³äæåííÿ ðîñëèí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На почат вересня на роз ляд
деп татів Київради представлять
про рам "Моніторин зелених
насаджень Києві". Учора до -
мент, метою я о о є не тіль и
дослідження, а й збереження та
до ляд за зеленими насаджен-
нями, презент вали в мерії.
Столичні на овці вивчатим ть
стан рослин різних точ ах
столиці, насамперед найзабр д-
неніших, і моделюватим ть си-
т ації. О рім то о, до єдино о
реєстр занес ть всі насаджен-
ня Києва.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â íàóêîâö³ Íàö³î-
íàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ìåí³ Ãðèøêà
ÍÀÍ Óêðà¿íè ðîçðîáëÿëè ïðîãðàìó “Ìî-
í³òîðèíã çåëåíèõ íàñàäæåíü ó Êèºâ³”.
Ó÷îðà äîêóìåíò ïðåçåíòóâàëè â ìåð³¿. Äî
îáãîâîðåííÿ çàïðîñèëè á³îëîã³â, åêîëîã³â,
çåëåíáóä³âö³â, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äè-
ðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Íàö³îíàëüíî-
ãî áîòñàäó ³ìåí³ Ãðèøêà Ìèêîëè Øóìè-
êà — îäíîãî ç àâòîð³â ïðîãðàìè, ìåòîþ
ìîí³òîðèíãó ñòàíå íå ò³ëüêè äîñë³äæåííÿ
ñòàíó çåëåíèõ íàñàäæåíü, à é ðîçðîáëåí-
íÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî äîãëÿäó çà íèìè.
Òîáòî ï³äõ³ä íàóêîâî-îá´ðóíòîâàíèé, ñèñ-
òåìíèé. “Ï³ä ÷àñ ðîáîòè íàä “Ìîí³òî-
ðèíãîì çåëåíèõ íàñàäæåíü” áðàëè äî óâà-
ãè âëàñí³ äîñÿãíåííÿ òà çäîáóòêè ³íøèõ
íàóêîâèõ îðãàí³çàö³é, ³íîçåìíèõ êîëåã,—
ðîçïîâ³â ïàí Øóìèê.— Ãîëîâíèìè íà-
ïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³, íà íàøó äóìêó, º
ÿê³ñòü äîâê³ëëÿ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íà òà
äåêîðàòèâíà ôóíêö³¿”. Ìèêîëà Øóìèê
ðîçïîâ³â, ùî íàéá³ëüøó íåáåçïåêó äëÿ çå-
ëåí³ ó ñòîëèö³ ñòàíîâëÿòü ïðîìèñëîâ³ òîê-
ñè÷í³ òà àâòîìîá³ëüí³ âèêèäè.

Äîñë³äÿòü 27 ä³ëÿíîê ³ç çåëåíèìè íà-
ñàäæåííÿìè â íàéíàïðóæåí³øèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ ³ åêîëîã³÷íî çàáðóäíåíèõ ðàéî-
íàõ Êèºâà, à òàêîæ ïàðêè, ñêâåðè, æèò-
ëîâ³ ìàñèâè òà ïðîìçîíè. Çîêðåìà âè-
â÷àòèìóòü ñòàí ðîñëèí, ùî ðîñòóòü ó
ðàéîí³ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³, ïðîñïåêòó Áà-
æàíà, Øóëÿâñüêîãî øëÿõîïðîâîäó, Ê³ëü-
öåâî¿ äîðîãè, íà Òðîºùèí³ òà Îáîëîí³. ²ñ-

òîòíî äîïîìîæóòü ó ðîáîò³ ñïåö³àëüí³
åêîëîã³÷í³ ëàáîðàòîð³¿. Çàãàëîì æå ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ñòâîðèòè ïîâíèé ðåºñòð çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ó Êèºâ³.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ðàäíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü áëàãîóñò-
ðîþ òà îçåëåíåííÿ ²ãîð Äîáðóöüêèé, íà-
ñòóïíèì åòàïîì ïðîãðàìè º ¿¿ çàòâåðäæåí-
íÿ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè òà âèçíà÷åííÿ ðîçì³-
ðó ô³íàíñóâàííÿ. “Ñïîä³âàþñÿ, ùî äåïó-
òàòè ñõâàëÿòü äîêóìåíò, ³ âæå äî ê³íöÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó éîãî ìîæíà áóäå ðåàë³çî-
âóâàòè”,— çàçíà÷èâ ïàí Äîáðóöüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, âàðò³ñòü ïðîãðàìè íà ïåð-
øîìó åòàï³ îö³íþþòü ó 3 ìëí 200 òèñ. ãðí.
Ö³ ãðîø³ ïîòð³áí³ íàñàìïåðåä äëÿ ïðè-
äáàííÿ ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó, îáëàäíàí-

íÿ. Íàäàë³ ñóìà âèòðàò ùîðîêó çìåíøóâà-
òèìåòüñÿ. Ô³íàíñóâàòèìóòü ïðîãðàìó çà
ðàõóíîê òèõ êîøò³â, ÿê³ ï³äïðèºìñòâà ñïëà-
÷óâàòèìóòü çà ñâîþ øêîäó äîâê³ëëþ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëè Øëàïàê, ïðî-
ãðàìà ìàº ðîçâ’ÿçàòè íèçêó ïðîáëåì, íà-
ñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñàìîïî÷óòòÿì íà-
ñåëåííÿ. “Ïåðåêîíàíà, ùî ó âåðåñí³ äå-
ïóòàòè ï³äòðèìàþòü ñïðàâä³ ñîö³àëüíó äëÿ
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðîãðàìó “Ìîí³òî-
ðèíã çåëåíèõ íàñàäæåíü”,— ñêàçàëà âî-
íà.— ßêùî äîêóìåíò ïî÷íóòü ðåàë³çîâó-
âàòè âæå íèí³øíüîãî ðîêó, òî íàâåñí³
2010 ðîêó ìîæíà î÷³êóâàòè ïåðøèõ ðå-
çóëüòàò³â”

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïðîòÿãîì ñåðïíÿ — âåðåñíÿ ó ñòîëèö³
ïðî³íâåíòàðèçóþòü ä³þ÷³ îá’ºêòè ïîáó-
òîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ïðîàíàë³çóþòü
ïîêàçíèêè ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêå ð³øåí-
íÿ áóëî ïðèéíÿòî íà ÷åðãîâîìó ðîçøè-
ðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ,
ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðîêó êèÿíàì
íàäàíî ïîñëóã íà ñóìó 798 ìëí ãðí, ùî
â 1,2 ðàçó á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé
ïåð³îä 2008 ðîêó. Â ðîçðàõóíêó íà îä-
íîãî æèòåëÿ ñòîëèö³ öå ñòàíîâèòü 291
ãðí ïðîòè 251 ãðí ó 2008 ðîö³, àáî âäâ³-

÷³ á³ëüøå, í³æ ó ñåðåäíüîìó ïî Óêðà-
¿í³.

“Ñüîãîäí³ ó ñôåð³ ïîáóòó ïðàöþþòü
ìàéæå 30 òèñÿ÷ îñ³á,— ðîçïîâ³â íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó Âàñèëü Ùåðáåíêî.— Â
ì³ñò³ º ïðèáëèçíî 4,5 òèñÿ÷³ îá’ºêò³â ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Çà-
âäÿêè âèêîíàííþ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü
ìåðåæà îá’ºêò³â ïîáóòó ïðîòÿãîì ï³âð³÷-
÷ÿ çá³ëüøèëàñÿ íà 166 ï³äïðèºìñòâ, à
ê³ëüê³ñòü íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ñòàíîâèòü
2 òèñÿ÷³. Íàéá³ëüøå íîâîñòâîðåíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó (66), Äí³ï-
ðîâñüêîìó (25), Øåâ÷åíê³âñüêîìó (19),
Îáîëîíñüêîìó (15), Äàðíèöüêîìó òà Ïå-
÷åðñüêîìó (ïî 12) ðàéîíàõ.

Â³äêðèòòÿ íîâèõ ï³äïðèºìñòâ ñïðèÿº
ñòâîðåííþ çäîðîâî¿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèí-
êó ïîáóòîâèõ ïîñëóã, à îòæå, ³ çíèæåí-
íþ ö³í íà íèõ. Òîìó ñüîãîäí³ âñ³ ñïîæè-
âà÷³ ç ð³çíèì ð³âíåì äîõîä³â ìàþòü çìî-
ãó îòðèìàòè ïîñëóãè çà ïîòðåáîþ òà ìîæ-
ëèâîñòÿìè. Êð³ì òîãî, ïîïðè êðèçó òðè-
âàº ðîáîòà ùîäî ïîäàëüøîãî óäîñêîíà-
ëåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ð³âíÿ ï³ëüãîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Çàäëÿ çáåðåæåííÿ äîñÿãíóòèõ ïîçèòèâ-
íèõ ðåçóëüòàò³â ó ãàëóç³ òà ¿¿ ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó Êè¿âðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â ùîäî ðîçâèò-
êó ñôåðè ïîáóòîâèõ ïîñëóã ó ì³ñò³ Êèºâ³
íà 2009—2013 ðîêè”

За новою місь ою про рамою пар и для иян робитим ть роз ішнішими та зеленішими

Ó ñòîëèö³ ïîë³ïøèòüñÿ
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
Â³äêðèòòÿ íîâèõ ï³äïðèºìñòâ ñïðèÿº çäîðîâ³é êîíêóðåíö³¿
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Îëåêñ³é ÄÎÂÃÈÉ: “Ïîåç³ÿ ìàº áóòè 
ïðîñòîþ, àëå äî ïðîñòîòè 
ëþäèíà éäå âñå ñâîº æèòòÿ”
Çàâòðà â³äîìîìó óêðà¿íñüêîìó ïîåòîâ³ Îëåêñ³þ Äîâãîìó âèïîâíþºòüñÿ 80 ðîê³â

— Îëåêñ³þ Ïðîêîïîâè÷ó, íåùîäàâíî
âèéøîâ äðóêîì ÷îòèðèòîìíèê âàøèõ òâî-
ð³â. ×è ïðèñâÿ÷åíèé â³í âàøîìó çàâ-
òðàøíüîìó þâ³ëåþ?

— Íå ìîæó îäíîçíà÷íî ñêàçàòè, ùî
÷îòèðèòîìíèê ïðèñâÿ÷åíèé þâ³ëåþ. Öå
äîðîáîê, ÿêèé ãîòóâàâñÿ ÷èìàëî ë³ò.
Ïðîñòî òàê âèïàâ ÷àñ éîãî âèõîäó. Ùå
äåê³ëüêà äí³â òîìó ïåðåãëÿäàëè îñòàíí³é
òîì, ³ â³í ï³øîâ ó äðóêàðíþ. Äî ÷îòèðè-
òîìíèêà â³ä³áðàíî íàéêðàù³ òâîðè, ÿê³
ÿ íàïèñàâ çà ñâîº òâîð÷å æèòòÿ.

— À ÿêà ³ñòîð³ÿ âèõîäó âàøî¿ ïåðøî¿
êíèæêè?

— Öå äóæå ö³êàâà ³ñòîð³ÿ. ß çà îñâ³òîþ
³íæåíåð-ìåõàí³ê. Ïðàöþâàâ ó ðàäãîñï³,
íàâ÷àâ ìåõàí³çàòîð³â. Îäíàê äóæå áàãà-
òî ÷èòàâ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, çîêðåìà
â³ðø³â. ß áóâ äîñèòü îñâ³÷åíèì þíàêîì
íà òîä³øí³é ì³é â³ê. Ïðè÷îìó öå áóëà
çäåá³ëüøîãî ñóòòºâà ñàìîîñâ³òà. ß íå
çáèðàâñÿ ïèñàòè, àëå ñòàëîñÿ îñü ùî.
ßêîñü ïðè¿õàâ íà ×åðí³ã³âùèíó äî ìàòå-
ð³ é áàòüêà ï³ä ÷àñ â³äïóñòêè, òàì ï³øîâ
ó ïîëå ³ â ìåíå ñêëàâñÿ ó ãîëîâ³ â³ðø
“Áàëàäà ïðî êðèíèöþ”. ß ëþáèâ ÷èòàòè
Ðèëüñüêîãî, Áàæàíà, Òè÷èíó òà ³íøèõ
ïîåò³â. Âäîìà ÿ ïðî÷èòàâ ñâ³é òâ³ð ìàòå-
ð³. ¯é äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Ï³çí³øå öÿ áà-
ëàäà áóëà íàäðóêîâàíà ³ óâ³éøëà äî âè-
áðàíîãî.

— Öåé â³ðø óâ³éøîâ ³ äî âàøî¿ ïåðøî¿
çá³ðêè?

— Òàê. À ïåðøà çá³ðêà òåæ âèéøëà íå-
ñïîä³âàíî. ß ïðàöþâàâ ó êîëèøíüîìó
Áåðåçíÿíñüêîìó ðàéîí³ ×åðí³ã³âñüêî¿ îá-
ëàñò³ â ãàëóç³ òåõí³êè. ² ó ìåíå áóâ íàé-
áëèæ÷èé äðóã, äóæå ö³êàâà ëþäèíà, ðå-
äàêòîð ðàéîííî¿ ãàçåòè — ²âàí Ïåòðîâè÷
Äóäêî. ² îñü ÿê áóëî: â³í ãîòóº ãàçåòó, ÿ
÷åêàþ, êîëè çàê³í÷àòü, ùîá ïîò³ì ï³òè ç
íèì äî ì³ñòå÷êà. Îäíîãî ðàçó ÿ ÷èòàâ
â³ðø³, ÿê³ âåðñòàëè, ³ ñêàçàâ, ùî òâîðè
äóæå ñëàáê³. À â³í ñì³ºòüñÿ: “Ñÿäü, íà-
ïèøè êðàùå, òî ÿ òâî¿ ïîñòàâëþ”. ß ï³ä-
ñ³â äî ñòîëó ³ íàïèñàâ òðè ðå÷³, à â³í êà-
æå: “Ñëóõàé, öå íàñïðàâä³ êðàùå”. Íà-
áðàí³ â³ðø³ â³í ïîâèêèäàâ, à ìî¿ ïîñòà-
âèâ. Ö³ òðè ïîåç³¿ íàäðóêóâàëà ñïî÷àòêó
îáëàñíà ãàçåòà, ïîò³ì ðåñïóáë³êàíñüêà,
çãîäîì ¿õ ïåðåêëàëè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
Íà òîé ÷àñ ÿ ï³äïèñóâàâ â³ðø³ íå ñâî¿ì
ïð³çâèùåì, à ïñåâäîí³ìîì Âàñèëü Ãðó-
øà. Îò³ òðè òâîðè íàäðóêóâàëè ³ â ³íøèõ
ãàçåòàõ. Ïðèéøîâ ãîíîðàð íà Âàñèëÿ
Ãðóøó. À â ðàéîí³ íåìàº òàêîãî ÷îëîâ³-
êà. Éäåìî ìè ÿêîñü ç ²âàíîì Äóäêîì ³
Âàñèëåì Êðåìåíåì, öå áóâ íà÷àëüíèê
ïîøòè. Â³í ³ ïèòàº â Äóäêà: “Õòî òàêèé
Âàñèëü Ãðóøà? Éîìó ïðèéøëà êóïà ãî-
íîðàð³â”. Íó, ìè îäåðæàëè ò³ ãîíîðàðè
³ ï³øëè äî ðåñòîðàö³¿. Îñü òàê óñå ïî÷à-
ëîñÿ íåñïîä³âàíî. À ïîò³ì Äóäêî êàæå:
“Òè íàïèøè êíèæêó, ìè ¿¿ íàä³øëåìî äî
âèäàâíèöòâà”. ß çà ì³ñÿöü “óòíóâ” ÷è-
ìàëî ïîåç³é. Íàäðóêóâàëè ¿õ íà ìàøèí-
ö³ òà íàä³ñëàëè äî âèäàâíèöòâà “Ðàäÿí-
ñüêèé ïèñüìåííèê” (íèí³ “Óêðà¿íñüêèé
ïèñüìåííèê”). Â³äïîâ³äü áóëà ïðèáëèç-
íî òàêîþ: “Øàíîâíèé òîâàðèøó Ãðóøà,
âè ñïðàâä³ äóæå òàëàíîâèòà ëþäèíà, àëå
âè ùå æ íå çíàºòåñü íà ïîåç³¿”. ß ðîç-
ñåðäèâñÿ, ñ³â íà àâòîáóñ ³ ïî¿õàâ äî âè-
äàâíèöòâà. Çíàéøîâ òèõ ëþäåé, ÿê³ ïè-
ñàëè â³äïîâ³äü, ³ êàæó: “Â³ääàéòå íà ðå-
öåíç³þ, ùî æ âè ìåí³ ïèøåòå, õëîïö³.
Â³ääàéòå íà ðåöåíç³þ Òè÷èí³, Ñîñþð³,
Óñåíêó, Áàæàíó, êîìóñü ³ç öèõ ìèòö³â.
Õàé ïî÷èòàþòü”. Òîæ âîíè äàëè Âîëî-
äèìèðó Ñîñþð³ òà Ïàâëó Óñåíêó. Ðåöåí-
ç³¿ áóëè äóæå õîðîø³. Íà æàëü, æîäíà ç
íèõ íå çáåðåãëàñÿ. ª ëèøå óðèâêè. Òàê
³ âèéøëà ïåðøà êíèæêà.

Ï³ñëÿ âèõîäó êíèæêè ìåí³ çàïðîïîíó-
âàëè ðîáîòó â Êèºâ³ ó Äåðæë³òâèäàâ³
Óêðà¿íè. Öå áóëà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíà
âèäàâíè÷à àêàäåì³ÿ, íàéïðîôåñ³éí³øå
âèäàâíèöòâî â óñüîìó Ñîþç³. ß ðàçîì ç
Ãðèãîð³ºì Êî÷óðîì, Âàñèëåì Ìèñèêîì,
Ìèêîëîþ Áàæàíîì òà Ìèêîëîþ Ëóêà-
øåì çàïðîãðàìóâàâ ó âèäàâíèöòâ³ ñåð³þ
ïåðëèí ñâ³òîâî¿ ë³ðèêè, òîáòî íàéêðà-
ùî¿, åë³òíî¿ ïîåç³¿. Ïåðåêëàäàëè êíèæ-
êè ò³ëüêè ç îðèã³íàë³â çíàâö³ ³íîçåìíèõ
ìîâ, ÿêèõ ÿ âæå íàçâàâ, çàëó÷èëè òàêîæ
ìîëîäü.

— Ó âèäàâíèöòâ³ “Äí³ïðî” âàñ ôàêòè÷-
íî áóëî ñêîðî÷åíî ç öåíçóðíèõ ì³ðêóâàíü?

— Òàì áóëà ñêëàäí³øà ñèòóàö³ÿ. Ó ìå-
íå áóëà ðåäàêö³ÿ ïîåç³é, äðàìàòóðã³¿ òà
ê³íîäðàìàòóðã³¿. ß ðåäàãóâàâ ï’ÿòèé òîì
Äîâæåíêà. Âïåðøå ó íüîìó ìàëè ïîáà-
÷èòè ñâ³ò éîãî ùîäåííèê, ñöåíàð³¿, äðà-
ìàòè÷í³ òâîðè. Òóäè ÿ ³ âì³ñòèâ “Óêðà-
¿íó â îãí³”. Âîíà ìàëà óâ³éòè äî ïåðøî-
ãî òîìó, àëå ¿¿ ïðîñòî íå ïðîïóñòèëè öåí-
çîðè. Éøîâ óæå ï’ÿòèé òîì, à öåíçóðà
íå ñòàâèòü ïå÷àòêè, äðóêàðíÿ ÷åêàº, âà-
ãîíè ïàïåðó ñòîÿòü. ² ÿ âèð³øèâ ïåðåñòó-
ïèòè âñå, àëå äîìîãòèñÿ, ùîá “Óêðà¿íà
â îãí³” ïîáà÷èëà ñâ³ò. Ìåí³ äîïîìàãàëè

Ï³äñóõà, Ïëà÷èíäà, ùå äåÿê³ ëþäè ç
Ìîñêâè, ³ ï’ÿòèé òîì íàðåøò³ âèéøîâ.
À â íüîìó ³ “Óêðà¿íà â îãí³”. Ùîïðàâ-
äà, â äîäàòêàõ. ² íà öå äèâèëèñÿ äóæå
íåãàòèâíî. Äîâæåíêà äîâãî çàáîðîíÿëè.
Áóëè ùå é ³íø³ ìî¿ ä³¿ ÿê âèäàâöÿ, íà
ÿê³ “öåêîâñüêå” íà÷àëüñòâî äèâèëîñÿ ï³-
äîçð³ëî. ß ñòàâ íåâèã³äíèé.

— ²âàí Äðà÷ ó ïåðåäìîâ³ äî îäíîãî ç òî-
ì³â âàøèõ ïîåç³é ñêàçàâ, ùî âè ïèøåòå
ïðî ðå÷³ äèâîâèæíî ïðîñòî ³ ïèøåòå ðå÷³
äèâîâèæíî ïðîñò³. Âè ïîãîäæóºòåñÿ ç àâ-
òîðîì ïåðåäìîâè? Â ÷îìó ïðîñòîòà âàøèõ
òâîð³â?

— Ó ñâ³ò³ — ³ â ñòîñóíêàõ, ³ â õàðàêòå-
ð³ ëþäèíè, ³ â äåðæàâ³ — ìàº áóòè áëà-
ãîðîäíà ïðîñòîòà. Íå ë³òåðàòóðíà ñïðî-
ùåí³ñòü — öå íåáåçïå÷íî, à ïðîñòîòà.
Ìè, ëþäè, ðîçìîâëÿºìî ïðîñòî. Ó áó-
äåííèõ ðîçìîâàõ òâîðèìî ïîåç³þ. Òîæ ³
ïîåç³ÿ, ÿê ìèñòåöòâî ñëîâà, ìàº áóòè
ïðîñòîþ, àëå äî ïðîñòîòè ëþäèíà éäå
âñå ñâîº æèòòÿ.

— Áàãàòî ÷àñó âè ïðèñâÿ÷óºòå äîñë³-
äæåííÿì ñâîãî ðîäîâîäó. ßêèì ÷èíîì öå
â³äîáðàæóºòüñÿ ó òâîð÷îñò³?

— Ó ìåí³ òå÷å êðîâ ìîãî ðîäó. ß íå

ìîæó âèñëîâèòèñÿ êðàùå, í³æ âè-
ñëîâëþºòüñÿ ì³é ð³ä. Ãîëîñ, ÿêèì ÿ ðîç-
ìîâëÿþ, ãåíåòè÷íî ³äå òåæ â³ä íüîãî.
Ñëîâî ìàº ðîäîâó ãëèáèíó. Òàëàíò, ÿêèé
ÿ ìàþ, ìåí³ äàâ ð³ä, çåìëÿ, ³, ìîæå, òîð-
êíóâñÿ ñâî¿ì ïåðñòîì Áîã. Öå ìîÿ çåì-
ëÿ. ² ÿ íå ìîæó â³äðåêòèñÿ â³ä ñâîãî ðî-
äó. ß éîãî ïðîäîâæóþ, ñëîâîì ³ ä³ëîì,
çîêðåìà é ó ïîåç³¿. Ä³ä ïî ìàòåð³ — õë³-
áîðîá ³ êîçàê. Ä³ä ïî áàòüêîâ³ — õë³áî-
ðîá ³ êîçàê. Ïðàä³ä — êîçàê ³ õë³áîðîá,
òå ñàìå. Ñâ³é êîçàöüêèé ðîäîâ³ä ÿ ïðîñ-
òåæèâ ç 16-ãî ñòîë³òòÿ. Ïîåò ìîæå íàïè-
ñàòè õîðîøèé â³ðø ïðî çåìëþ ëèøå òî-
ä³, êîëè ñàì ëþáèòü öþ çåìëþ ³ ïðèêëà-
äàº äî íå¿ ñâî¿ ðóêè. Ìîæíà íàïèñàòè
ïðàâäó ïðî ëþáîâ äî ìàòåð³ òîä³, êîëè
òè ç ö³ºþ ìàò³ð’þ æèâåø ðàçîì, ëþáèø
¿¿ òà ïîðÿäíî ç íåþ ïîâîäèøñÿ. À öå â
ìîºìó ðîäó, â êîæí³é ðèñ³ õàðàêòåð³â.

— ßê ñòàâèòåñÿ äî ä³ÿëüíîñò³ âàøîãî
îíóêà Îëåñÿ Äîâãîãî ³ ÷è äàºòå éîìó ïî-
åòè÷í³ íàñòàíîâè, íàïðèêëàä, ïåðåä ñåñ³-
ÿìè Êè¿âðàäè?

— ß íå äàþ éîìó æîäíî¿ ïîðàäè, áî
ëþäèíà ïîâèííà ñàìà áóäóâàòè ñåáå â
æèòò³. Öå çíàþòü ³ ìî¿ ä³òè. ß íå âòðó-
÷àþñÿ â ¿õí³ æèòòÿ.

— À ñèí ³ îíóê íå ïðèíîñèëè âàì ñâî¿õ
â³ðø³â, ÿê âè êîëèñü ïðèíîñèëè ìàì³ ñâîþ
ïåðøó ïîåç³þ?

— Í³, Îëåñü í³. À Ñòàí³ñëàâ ïîêàçóâàâ
â³ðø³. Â³í ïèñàâ ¿õ ³ äðóêóâàâ, ùå êîëè
áóâ ó äåñÿòîìó êëàñ³. Ïðî íüîãî ïèñàëè
â ãàçåòàõ, ðåñïóáë³êàíñüêà ãàçåòà íàçâà-
ëà éîãî òàëàíîâèòîþ ëþäèíîþ. Íèí³ â³í
êíèæêó ïîåç³é ïðèñâÿòèâ ñâî¿é äîíüö³.
Ñèí ïðîäîâæóº ïèñàòè, àëå îñíîâíèé
éîãî ôàõ — ³íôîðìàòèêà, ô³çèêà ³ áàãà-
òî ³íøèõ çàö³êàâëåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîì-
ï’þòåðíèìè òåõíîëîã³ÿìè.

— ßêáè ó âàñ áóëà ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíó-
òèñÿ ó ìîëîä³ñòü, ÷è ïðîæèëè á ñâîº æèò-
òÿ ïî-³íøîìó?

— Áóëî òàêå, ùî õîò³ëîñÿ á ïîâåðíó-
òè, àëå íå âñå æèòòÿ. Íàïðèêëàä, ó âè-
ù³é øêîë³ íå âèâ÷àëè ³íîçåìíèõ ìîâ. À
êîëè ÿ ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ïîåç³ºþ, òî íå
áóëî êîëè. Òåïåð ïèøó, ³ ïèøó áàãàòî. ²
òî÷íî íå ïàì’ÿòàþ, ñê³ëüêè íàïèñàâ. Àëå
ïèñàâ ò³ëüêè òå, ùî ëÿãëî ìåí³ íà äóøó.
ß í³êîëè íå ñèëóâàâ ñâîãî ë³òåðàòóðíî-
ãî õèñòó.

— Ï³ñëÿ þâ³ëåþ ó âàñ áóäå íîâèé åòàï
ó òâîð÷îñò³ ÷è ï³äñóìîâóâàòèìåòå ñâ³é
òâîð÷èé çäîáóòîê?

— ß íå ìîæó ñêàçàòè òî÷íî, àëå çàäóì
ó ìåíå òàêèé: íèí³ ÿ ïèøó êíèãó ô³ëî-
ñîôñüêî¿ ë³ðèêè, ïîåç³¿ ó ïðîç³. Ì³é ÷åò-
âåðòèé òîì — âñÿ ïîåç³ÿ ó ïðîç³, ³ âñ³
êðèòèêè, ÿê³ ÷èòàëè éîãî, êàæóòü, ùî öå
ùîñü ö³êàâå. ß íå ìàþ æîäíî¿ ë³òåðàòóð-
íî¿ ïðåì³¿. Ïðåì³¿, ïîñàäè, çâàííÿ ââà-
æàþ äðóãîðÿäíèìè. Ìåí³ õî÷åòüñÿ ùîñü
íàïèñàòè òàê â³ðòóîçíî, ÿê ë³òàº ëàñò³â-
êà — ìîÿ óëþáëåíà ïòàøêà. Ìàáóòü, òàê,
ÿê ë³òàº ëàñò³âêà, íå çìîæå ë³òàòè æîä-
íèé ë³òàëüíèé àïàðàò. Äîñêîíàë³ñòü! À
ëàñò³âêà — ñàìà âèòîí÷åí³ñòü, öå æ òðå-
áà ïðèðîä³ ÿâèòè ó ñâ³ò òàêå ñòâîð³ííÿ.
Òîìó õî÷ó íàïèñàòè òàêó âèòîí÷åíó ë³-
ðè÷íó êíèãó, ùîá ìîæíà áóëî íàçâàòè ¿¿
ïðèáëèçíî “Ëàñò³â’¿íà îðá³òà” àáî “Íà
ëàñò³â’¿í³é îðá³ò³”. ß âæå ðîçïî÷àâ ¿¿. À
âçàãàë³ ïðîäîâæóþ òâîðèòè ô³ëîñîôñüêó
ë³ðèêó. Â ìåíå âåëèêèé æèòòºâèé äîñâ³ä,
òîæ òðåáà äåùî ïîêëàñòè íà ïàï³ð. Áó-
äóòü é ³íø³ êíèæêè

Розмовляв
Петро ЩЕРБИНА,

спеціально для “Хрещати а”
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У с часної молоді є величезний потя до здоб ття вищої освіти

Çíàííÿ 
çà ñåðòèô³êàòîì
Ïðåñòèæí³ ñïåö³àëüíîñò³ â óí³âåðñèòåòàõ
îïàíîâóâàòèìóòü íå íàéêðàù³ çà ð³âíåì çíàíü
ñòóäåíòè, à ï³ëüãîâèêè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Öüîãîð³÷ âñòóïíà êàìïàí³ÿ çà-
ïàì'ÿòàºòüñÿ ïîâíèì ïåðåõîäîì
íà ïðèéîì ó âèùó øêîëó ëèøå
çà ñåðòèô³êàòàìè. Àá³òóð³ºíòè
á³ëüøå íå ñêëàäàëè ³ñïèò³â ó êîæ-
íèé çàêëàä, êóäè õîò³ëè âñòóïè-
òè. Çàì³ñòü öüîãî âîíè ä³ñòàâàëè
îö³íêè çíàíü ó âèãëÿä³ ñåðòèô³-
êàòó çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî
îö³íþâàííÿ ³ ïîäàâàëè ¿õ ó âèù³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Õî÷à, íàïðè-
êëàä, ÍàÓÊÌÀ ïðîäîâæèëà ïðî-
âîäèòè âëàñí³ âíóòð³øí³ òåñòó-
âàííÿ. Âîíè íå âïëèâàþòü íà
âñòóï àá³òóð³ºíòà, ïðîòå äàþòü
çìîãó ñòóäåíòàì, îêð³ì äåðæàâ-
íîãî äèïëîìà, îòðèìàòè ùå é
äèïëîì ÍàÓÊÌÀ.

Âñòóïíó êàìïàí³þ 2009-ãî
óñï³øíîþ ââàæàº äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó âèùî¿ îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè ßðîñëàâ Áîëþáàø. Çîê-
ðåìà æîäíîãî äçâ³íêà ïðî õàáàð-
íèöòâî íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ íå çàô³ê-
ñîâàíî. À ïðîçîð³ñòü çàáåçïå÷ó-
âàëà ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâà
ñèñòåìà "Êîíêóðñ", ùî ðîçì³ùóº
ñïèñêè âñ³õ àá³òóð³ºíò³â óêðà¿í-
ñüêèõ âèø³â.

Íåçàïåðå÷íèì ôàêòîì º âåëè-
÷åçíèé ïîòÿã äî çäîáóòòÿ âèùî¿
îñâ³òè. Âëàñíå â³í ñòâîðèâ ïðîá-
ëåìó, ç ÿêîþ ç³òêíóëèñÿ íàñàì-
ïåðåä ïðåñòèæí³ óí³âåðñèòåòè.
Ê³ëüê³ñòü çàêëàä³â, â ÿê³ ïîäàâà-
ëè äîêóìåíòè àá³òóð³ºíòè, íåîá-
ìåæåíà, ùî ïðèçâåëî äî íåðåàëü-
íèõ êîíêóðñ³â òà øòó÷íîãî àæ³-
îòàæó. Òàê, ëèøå â ÍàÓÊÌÀ
îäèí âèïóñêíèê ïîäàâ äîêóìåí-
òè îäðàçó íà 18 ñïåö³àëüíîñòåé.
À çà äàíèìè îí-ëàéí ñèñòåìè
"Êîíêóðñ" º é òàê³ ðåêîðäñìåíè,
ÿê³ âñòèãëè ïîäàòè äîêóìåíòè àæ
äî 60 ïðèéìàëüíèõ êîì³ñ³é. Îá-
ìåæåíü íå áóäå ³ íàñòóïíîãî ðî-

êó, âïåâíåíèé ßðîñëàâ Áîëþáàø.
Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ôîðìóâàòè
êóëüòóðó âñòóïíèê³â.

Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ, ïðî
ÿêó ãîâîðÿòü ³ ó âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ, ³ â Ì³íîñâ³òè,—
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ì³ñöü äëÿ ï³ëü-
ãîâèõ êàòåãîð³é (³íâàë³äè, ÷îðíî-
áèëüö³), ÿê³ âñòóïàëè â óí³âåðñè-
òåòè ïîçà êîíêóðñîì. Íà äóìêó
Îëåêñàíäðà Âîñòðÿêîâà, â³äïîâ³-
äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ïðèéìàëüíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà, ïðîáëå-
ìà íàâ³òü íå â ê³ëüêîñò³ ï³ëüãî-
âèê³â, à â ¿õíüîìó áàæàíí³ íàâ÷à-
òèñÿ ñàìå â íàéðåéòèíãîâ³øèõ çà-
êëàäàõ. Òàêèì ÷èíîì ïðåñòèæí³
ñïåö³àëüíîñò³ â óí³âåðñèòåòàõ
îïàíîâóâàòèìóòü íå íàéêðàù³ çà
ð³âíåì çíàíü ñòóäåíòè. "²äåàëü-
íèì âàð³àíòîì áóâ áè ïðèéîì
àá³òóð³ºíò³â ëèøå çà áàëàìè â
ñåðòèô³êàò³,— ââàæàº äèðåêòîð
ïàí Áîëþáàø.— Çíàííÿ º ºâðî-
ïåéñüêîþ íîðìîþ, à ï³ëüãè ìî-
æóòü áóòè, íàïðèêëàä, ó ïèòàííÿõ
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ". Ïðî-
òå, íà éîãî äóìêó, ïîâí³ñòþ ñêà-
ñóâàòè ïðèâ³ëå¿ íàðàç³ â Óêðà¿í³
íåìîæëèâî. Òèì ÷àñîì âîíè ÷àñ-
òî ñòàþòü ïðåäìåòîì ìàõ³íàö³é ³
ï³äðîáîê. Â Îäåñ³ áóâ âèïàäîê,
êîëè ìàòè ïðèéøëà ç ñèíîì äî
ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ³ ïðèíåñëà
ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü îáîõ áàòü-
ê³â (!). "×îãî íå çðîáèø çàðàäè
äèòèíè",— ïîÿñíèëà âîíà.

Êîîðäèíàòîðè çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíîãî ïðîåêòó "Âñòóï-2009
î÷èìà ãðîìàäñüêîñò³" çâåðíóëè
óâàãó íà ùå îäèí íþàíñ: öüîãî-
ð³÷ Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
íà 10 äí³â ðàí³øå çà ³íøèõ ïðè-
ïèíèâ âñòóïíó êàìïàí³þ — ïðè-
éîì ñåðòèô³êàò³â òà îãîëîøåííÿ
ñïèñêó ðåêîìåíäîâàíèõ àá³òóð³-
ºíò³â. Çà ñëîâàìè ßðîñëàâà Áî-

ëþáàøà, ÊÍÓ ìàº çàêîíîäàâ÷å
ïðàâî íà àâòîíîì³þ òà ðîçðîá-
ëåííÿ âëàñíèõ ïðàâèë. À çàðàõó-
âàííÿ, ïðîâåäåíå ðàí³øå çà ³í-
øèõ, ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùîá óñ³,
õòî íå âñòóïèâ äî óí³âåðñèòåòó,
âñòèãëè ïîäàòè äîêóìåíòè äî ³í-
øèõ çàêëàä³â. Âîäíî÷àñ ïðåçè-
äåíò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
"Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ"
Ñåðã³é Êâ³ò ââàæàº, ùî òàêà ïî-
ñï³øí³ñòü øêîäèòü ³íòåðåñàì àá³-
òóð³ºíò³â. Íàïðèêëàä, îäèí
âñòóïíèê, ÿêèé ïîäàâ äîêóìåíòè
îäíî÷àñíî äî ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà òà ÍàÓÊÌÀ ³ ïðîé-
øîâ â îáèäâà, òåïåð ìàº òðóäíî-
ù³ ³ç çàáèðàííÿì îðèã³íàëó ñåð-
òèô³êàòó â ÊÍÓ, äå éîãî ïîòð³á-
íî áóëî çäàòè ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â
ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â.

Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³-
òè ³ íàóêè, ñåðåä ë³äåð³â âñòóï-
íî¿ êàìïàí³¿-2009 — Êè¿âñüêèé
íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà (32 àá³òóð³ºí-
òè ç íàéâèùèìè áàëàìè ÇÍÎ),
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåð-
ñèòåò ³ìåí³ Ôðàíêà (7), Êè¿â-
ñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò (4)
òà Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ
(3). Íàéïîïóëÿðí³ø³ ñïåö³àëüíî-
ñò³ — ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè, åêî-
íîì³êà, ïðàâî, ³íîçåìí³ ìîâè.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ñòóäåíòè âñå
÷àñò³øå îáèðàþòü ëîã³ñòèêó, áó-
ä³âíèöòâî, ì³êðîåëåêòðîí³êó,
åíåðãåòèêó, ³íæåíåðíî-òåõí³÷í³
ôàêóëüòåòè. Çàòðåáóâàíèìè çà-
ëèøàþòüñÿ é ïåäàãîã³÷í³ ñïåö³-
àëüíîñò³. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíè-
ìè Ì³íîñâ³òè, öüîãîð³÷ ñòóäåíòà-
ìè óêðà¿íñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ñòàíóòü ïîíàä 500
òèñÿ÷ àá³òóð³ºíò³â. Ùîá óñ³
âñòèãëè îçíàéîìèòèñÿ ç ðåçóëü-
òàòàìè âñòóïó íà áàêàëàâðà ³ äî-
íåñòè îðèã³íàëè ñåðòèô³êàò³â,
òåðì³í ïîäàííÿ ¿õ ïðîäîâæóþòü
äî 10 ñåðïíÿ

Ïðèøëî âðåìÿ 
ïîäóìàòü 
î ñåáå
Ïðîãðàììà "Ëó÷øèé äîì" 
â ýòîì ïëàíå èäåàëüíà

Àíàñòàñèÿ ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ×
ñïåöèàëüíî äëÿ "Êðåùàòèêà"

Всю свою жизнь мы живём ради о о-то. Сначала вос-
питываем детей: посвящаем им всё время без остат-
а. Затем появляются вн и, любовь дед ше и баб -
ше м новенно пере лючается на них, лишь бы о о-
то любить, о ом-то заботится. Но время бежит без-
возвратно. Вн и пошли в ш ол , дети ж совсем
взрослые, да и с работы по высл е лет на пенсию
отправили. Вот то да мы начинаем бить трево . Кара-
л! Мол, не н жны ни ом , по ин ты и забыты!

À ïî÷åìó áû íå ïîñìîòðåòü íà ýòó ñèòóàöèþ ñ äðóãîé ñòîðîíû?
Ïîìíèòå, êàê õîòåëè íàó÷èòüñÿ âÿçàòü, êàê ìå÷òàëè áðîñèòü âñ¸ è
óåõàòü ïîäàëüøå îò öèâèëèçàöèè, îò áåñêîíå÷íûõ õëîïîò è òåëå-
ôîííûõ çâîíêîâ èëè ïåðå÷èòàòü ðîìàíû ñâîåãî ëþáèìîãî ïèñà-
òåëÿ, à ìîæåò, çàïèñàòüñÿ â òðåíàæ¸ðíûé çàë. Òåïåðü âñ¸ ýòî ðå-
àëüíî. Îòäûõàòü è çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì ìîæíî óæå ñåãî-
äíÿ, ñòîèò âñåãî ëèøü ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû "Ëó÷øèé äîì".

Íà Çàïàäå ïåíñèîíåðû íà áóäóùåå ïðîæèâàíèå ñ ðàííåé ìîëî-
äîñòè îòñ÷èòûâàþò íåçíà÷èòåëüíûå ñóììû îò çàðïëàò èëè áàíêîâ-
ñêèå ïðîöåíòû ïî äåïîçèòàì. Â íàøåì ãîñóäàðñòâå, ê ñîæàëåíèþ,
òàêàÿ ñèñòåìà íå ðàáîòàåò. Äàáû îáåñïå÷èòü ñîöèàëüíîé çàùèòîé
íóæäàþùèõñÿ, ñòîëè÷íàÿ âëàñòü âî ãëàâå ñ ìýðîì Êèåâà Ëåîíè-
äîì ×åðíîâåöêèì ðàçðàáîòàëà ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì "Ëó÷øèé äîì".

Òàê óæ ñëîæèëîñü, ÷òî íàøà íàöèÿ áîèòñÿ ëþáûõ áóìàæíûõ ïðî-
öåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ. È ïîíÿòü íàñ ìîæíî. Ñïëîøü
è ðÿäîì àôåðèñòû è âîðû, êîòîðûå ñâîèìè óëîâêàìè è ðàññêàçà-
ìè î "õîðîøåé æèçíè", îáåùàÿ ðàé è êîðîëåâñêèå ïàëàòû, îáìà-
íûâàþò ñòàðèêîâ. Â ðåçóëüòàòå ïåíñèîíåðû îñòàþòñÿ íà óëèöå áåç
êðûøè íàä ãîëîâîé.

Ïðîãðàììà "Ëó÷øèé äîì" â ýòîì ïëàíå èäåàëüíà. Âî-ïåðâûõ, ïî-
çâîíèâ â call-öåíòð (15-51), ìîæíî óñëûøàòü îòâåòû íà âñå èíòå-
ðåñóþùèå âîïðîñû. Âî-âòîðûõ, ñîöðàáîòíèêè ëè÷íî îòâåçóò âàñ â
ïàíñèîíàò, ïðîâåäóò ýêñêóðñèþ ïî âñåé òåððèòîðèè è âû âñ¸ óâè-
äèòå ñâîèìè ãëàçàìè. À, â-òðåòüèõ, ïîæàëóé, ñàìûé ãëàâíûé èç
ïóíêòîâ — ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ òåìè, êòî óæå
äîâåðèëñÿ "Ëó÷øåìó äîìó" è óæå ñåé÷àñ æèâ¸ò â ïàíñèîíàòå.

Òåïåðü íåïîñðåäñòâåííî î ïàíñèîíàòå... Ðàñïîëîæåí îí â æèâî-
ïèñíîì ìåñòå Ïóùè-Âîäèöû. Ëåñ, îçåðî, è äàæå öåðêîâü ÷åðåç äî-
ðîãó. Ïðèðîäà, ÷èñòûé âîçäóõ, ïðèÿòíûé è âåæëèâûé êîëëåêòèâ,
ïîëíàÿ ãàðìîíèÿ è âñå óñëîâèÿ äëÿ îòäûõà. Ó êàæäîãî æèòåëÿ ïàí-
ñèîíàòà ëè÷íàÿ êîìíàòà è ñàíóçåë. Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
÷åëîâåê ÷óâñòâîâàë ñåáÿ êàê äîìà. Îãðîìíàÿ ñâåòëàÿ ñòîëîâàÿ, ãäå
âñåãäà ïàõíåò àðîìàòíûì ÷àåì è âûïå÷êîé. Ïèòàíèå çäåñü ñáàëàí-
ñèðîâàííîå: ïîäáèðàåòñÿ äëÿ êàæäîãî îòäåëüíî. Â ìåíþ âñ¸, ÷òî
äóøà ïîæåëàåò: è ìÿñî, è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, è îâîùè, ôðóêòû,
è ñëàäêîå íà äåñåðò. À êàê æå áåç ýòîãî?! Ïîñëå ñûòíîãî îáåäà ìîæ-
íî îòïðàâèòüñÿ â òðåíàæ¸ðíûé çàë è ñáðîñèòü ïàðó êèëëîãðàìîâ.
Íå ãîòîâû çàíÿòüñÿ ñïîðòîì — îòïðàâëÿéòåñü â áèáëèîòåêó è ïî-
÷èòàéòå êíèãó. Çàáîëåë çóá èëè ïðèõâàòèëî ñåðäöå — íå áåñïî-
êîéòåñü, ìåäèêè çäåñü âñåãäà íà ñòðàæå. Õîòèòå çàíÿòüñÿ ÷åì-òî
àáñîëþòíî íîâûì — çàïèøèòåñü â êðóæîê "î÷óìåëûå ðó÷êè". À åñ-
ëè âû âëàäååòå âîêàëüíûìè äàííûìè èëè ëþáèòå ïëÿñàòü — èç-
âîëüòå â êëóá è ïðèìèòå ó÷àñòèå â ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Ïî ïðàçä-
íèêàì âàñ áóäóò ðàçâëåêàòü âñåâîçìîæíûå òàíöåâàëüíûå êîëëåê-
òèâû è äàæå íàðîäíûå àðòèñòû.

À òåïåðü ñêàæèòå ÷åñòíî: ðàçâå ìîæåò áûòü ÷òî-òî ëó÷øå "Ëó÷-
øåãî äîìà"?

5 ñåðïíÿ 
Îêñàíà ÌÈÑÎÂÑÜÊÀ, 
ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè òà äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³äñâÿòêóâàëà 
45-ð³÷íèé þâ³ëåé 

Доро а О сано Юріївно!
Сердечно вітаємо Вас зі славним ювілеєм!
Нехай Ваша робота і надалі б де ясним променем, що осяває б дні й

свята Дніпровсь о о район .
Хай Вам завжди сміхається доля, б де радісно на серці, а д шевні

щедроти повся час нехай повертаюся до Вас любов’ю та відданістю
людей.

Зі щирою пова ою Людмила Оле сандрівна та Оль а Михайлівна
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про заходи щодо підготовки 
міського господарства до роботи 

в осінньо�зимовий період 2009/2010 року
Розпорядження № 781 від 10 липня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи спільний
наказ Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово"комунального госпо"
дарства України від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств
до опалювального періоду”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.08.2008 № 1117 “Про затвердження Положення про порядок підготовки систем теплоспоживання спо"
живачів до опалювального сезону у м. Києві”, з метою своєчасної та якісної підготовки міського господар"
ства до роботи в осінньо"зимовий період 2009/2010 року, надійного забезпечення об’єктів промислово"
сті, житлово"комунального, соціально"культурного, побутового призначення та населення міста Києва
електричною та тепловою енергією, природним газом, послугами водопостачання та водовідведення, в
межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä 2009/2010 ðîêó çã³äíî ç äî-
äàòêàìè 1—6.

2. Ñòâîðèòè îïåðàòèâíèé ì³ñüêèé øòàá ç
ïèòàíü ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî
ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2009/2010
ðîêó ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì 7.

Îïåðàòèâíîìó ì³ñüêîìó øòàáó ç ïèòàíü
ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáî-
òè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2009/2010 ðî-
êó çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ï³ä-
ãîòîâêîþ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä 2009/2010 ðîêó.

3. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèêîíàâ÷èì
îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), àê-
ö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè-
¿âåíåðãî” (äàë³ — ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”), çàêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Åíåðãîãå-
íåðóþ÷à êîìïàí³ÿ “ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü” (äà-
ë³ — ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü”), ï³ä-
ïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ì.
Êèºâà íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà â³-
äîì÷î¿ íàëåæíîñò³ çàáåçïå÷èòè â òåðì³í äî
01.10.2009 ï³äãîòîâêó îá’ºêò³â æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî òà ïîáó-
òîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, òåïëîäæåðåë, ñèñòåì
òåïëî- òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ äëÿ ðîáîòè â
îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2009/2010 ðîêó â³ä-
ïîâ³äíî äî íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îïåðàòèâíî âèäàâà-
òè îðäåðè íà âèêîíàííÿ ïëàíîâèõ ðîá³ò ³ç
ïðîêëàäàííÿ, ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿ òåï-
ëîâèõ, åëåêòðè÷íèõ òà ³íøèõ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ. Âñòàíîâèòè, ùî ïëàíîâ³ ðîáîòè ïî-
âèíí³ âèêîíóâàòèñÿ çà ãðàô³êàìè, óçãîäæå-
íèìè âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ðàéîííèõ â ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè), Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Ïðåäñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 07.10.1992 ¹ 1187, â ì³æîïàëþ-
âàëüíèé ïåð³îä ïåðåðâè ó ïîñòà÷àíí³ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè â æèë³ áóäèíêè òà íà îá’ºêòè ñî-
ö³àëüíî-êóëüòóðíîãî òà ïîáóòîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ó çâ’ÿçêó ç ðåìîíòîì òà ðåêîíñòðóê-
ö³ºþ òåïëîâèõ ìåðåæ íå ïîâèíí³ ïåðåâèùó-
âàòè 15 ä³á (30 ä³á äëÿ îñîáëèâî ñêëàäíèõ
ðîá³ò).

6. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”
çä³éñíþâàòè çà çàìîâëåííÿì â³äïîâ³äíèõ îð-
ãàí³çàö³é â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â
â³äíîâëåííÿ øëÿõîâîãî ïîêðèòòÿ ï³ñëÿ ë³ê-
â³äàö³¿ àâàð³éíèõ ïîøêîäæåíü òà âèêîíàí-
íÿ ïëàíîâèõ ðåìîíò³â ³íæåíåðíèõ ìåðåæ â
óñòàíîâëåí³ äîçâ³ëüíèìè äîêóìåíòàìè òåð-
ì³íè.

7. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì):

7.1. Ñòâîðèòè ðàéîíí³ îïåðàòèâí³ øòàáè
äëÿ çä³éñíåííÿ ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ çà ï³ä-
ãîòîâêîþ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é
äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä òà êî-
îðäèíàö³¿ ðîá³ò ç åíåðãî-, òåïëî-, âîäî-, ãà-
çîïîñòà÷àëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

7.2. Çàòâåðäèòè äî 15.07.2009 çàõîäè ùî-
äî ï³äãîòîâêè æèëèõ áóäèíê³â, îá’ºêò³â ñî-
ö³àëüíî-êóëüòóðíîãî, ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òà òåïëîâîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â
îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä òà çàáåçïå÷èòè ¿õ
âèêîíàííÿ â òåðì³í äî 01.10.2009.

7.3. Çàñëóõîâóâàòè ó ëèïí³ — âåðåñí³ 2009
ðîêó íà çàñ³äàííÿõ øòàá³â çâ³òè êåð³âíèê³â
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïðî âè-
êîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé
ïåð³îä 2009/2010 ðîêó.

7.4. Çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿
ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèò³
åíåðãîíîñ³¿ òà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
ÿê³ ñïîæèâàþòüñÿ áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè,
à òàêîæ âæèòè âè÷åðïíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ
íåäîïóùåííÿ ¿¿ çðîñòàííÿ ó ïîäàëüøîìó.
Àêòèâ³çóâàòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ñåðåä
íàñåëåííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ñâîº÷àñíî¿ òà
ïîâíî¿ îïëàòè ñïîæèòèõ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã. Ïîïåðåäèòè êåð³âíèê³â ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïðî ¿õ ïåðñî-
íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîâåäåííÿ ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³ ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèò³ åíåðãî-
íîñ³¿ ³ æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà äî-
âåñòè äî â³äîìà, ùî ïðè íàÿâíîñò³ çàáîðãî-
âàíîñò³ çà ñïîæèò³ òåïëîâó, åëåêòðè÷íó åíåð-
ã³þ, ïðèðîäíèé ãàç, à òàêîæ çà âîäîïîñòà-
÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ ¿õ îá’ºêòè íå áóäóòü
ï³äêëþ÷àòèñü äî ä³þ÷èõ ñèñòåì òåïëî-, åëåê-
òðî- ³ ãàçîïîñòà÷àííÿ òà áóäóòü â³äêëþ÷àòèñü
â³ä ä³þ÷èõ ñèñòåì åíåðãîïîñòà÷àííÿ, âîäî-
ïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.

7.5. Ïîêëàñòè ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íà êåð³âíèê³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèõ îðãàí³çàö³é âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, à òà-
êîæ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é,
ùî ìàþòü íà ñâîºìó áàëàíñ³ æèë³ áóäèíêè,
çà ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò
òà çàõîä³â ç ïðèâåäåííÿ ¿õ ó ñòàí â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ó ãàëó-
ç³ ï³äãîòîâêè òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ òà ñèñ-
òåì òåïëîñïîæèâàííÿ äî ðîáîòè â îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä.

Îñîáëèâó óâàãó çâåðíóòè íà ñòàí ïîêð³-
âåëü òà ôàñàä³â, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ åëåê-

òðîùèòîâèõ áóäèíê³â, òåïëîâèõ ïóíêò³â, ãåð-
ìåòèçàö³þ ³íæåíåðíèõ ââîä³â ó áóäèíêè òà
ñòèê³â ïàíåëåé, â³äïîâ³äí³ñòü ñõåì åëåêòðî-
îñâ³òëåííÿ ïðîåêòíèì ð³øåííÿì, ïðîâåäåí-
íÿ ïðîìèâêè ì³ñöåâèõ ñèñòåì îïàëåííÿ, çà-
ñêëåííÿ â³êîí òà óòåïëåííÿ ï³ä’¿çä³â, äîòðè-
ìàííÿ Ïðàâèë áåçïåêè ñèñòåì ãàçîïîñòà-
÷àííÿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Äåð-
æàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïî íàãëÿäó çà îõî-
ðîíîþ ïðàö³ â³ä 01.10.1997 ¹ 254, çàðåºñ-
òðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
15.05.1998 çà ¹ 318/2758, òîùî.

7.6. Ó òåðì³í äî 25.09.2009 çàáåçïå÷èòè
îôîðìëåííÿ íà áóä³âë³, îá’ºêòè òåïëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà, åëåêòðîåíåðãåòèêè ïàñïîðò³â
ãîòîâíîñò³ áóäèíê³â òà àêò³â ãîòîâíîñò³ òåï-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îïàëþâàëü-
íèé ïåð³îä â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì ôîðì.

7.7. Ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè óïðàâë³ííÿìè
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà êåð³âíèêà-
ìè ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ º âëàñíè-
êàìè ³íæåíåðíèõ ñïîðóä ³ ìåðåæ, âæèòè çà-
õîä³â ùîäî ïîñèëåííÿ îõîðîíè îáëàäíàííÿ
íàñîñíèõ ñòàíö³é, ïàâ³ëüéîí³â, òåïëîâèõ êà-
ìåð, ëþê³â ³ ãîðëîâèí òåïëîâèõ òà âîäîïðî-
â³äíî-êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, òðàíñôîðìà-
òîðíèõ ï³äñòàíö³é òà êàáåëüíèõ ìåðåæ.

7.8. Íå äîïóñêàòè â îõîðîííèõ çîíàõ òåï-
ëîâèõ, âîäîïðîâ³äíèõ, êàíàë³çàö³éíèõ, êà-
áåëüíèõ, ãàçîâèõ òà ³íøèõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ðîçòàøóâàííÿ ãàðàæ³â, òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä, çåëåíèõ íàñàäæåíü, ñòîÿíîê àâòîòðàíñ-
ïîðòó òîùî. Âæèòè çàõîäè ùîäî âèíîñó
(çíîñó) íàÿâíèõ îá’ºêò³â ç îõîðîííèõ çîí
³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì.

7.9. Ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì.
Êèºâà “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî” çàáåçïå÷èòè âèêî-
íàííÿ çàòâåðäæåíèõ ïðîãðàì òà â³äíîâëåí-
íÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ âóëèöü, äâîðî-
âèõ òåðèòîð³é ðàéîí³â ì³ñòà.

7.10. Ðàçîì ç Êè¿âñüêèì êîìóíàëüíèì îá’-
ºäíàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” òà Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ ïîçà÷åðãîâî
îôîðìëÿòè åíåðãîïîñòà÷àëüíèì îðãàí³çàö³-
ÿì ïîãîäæóâàëüí³ äîêóìåíòè íà çíåñåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ç
ïåðåêëàäàííÿ ìåðåæ.

7.11. Çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ ìàþòü íà ñâîºìó áàëàíñ³ ïîøêî-
äæåí³ êàáåëüí³ ë³í³¿ 0,4 — 10 êÂ, ðåìîíòíèõ
ðîá³ò òà ââåäåííÿ çàçíà÷åíèõ ìåðåæ â åêñ-
ïëóàòàö³þ äî 01.10.2009.

7.12. Çîáîâ’ÿçàòè óñ³õ âëàñíèê³â æèëèõ òà
íåæèëèõ áóäèíê³â ñâîº÷àñíî ïîâ³äîìëÿòè
ìåøêàíö³â ïðî â³äêëþ÷åííÿ öèõ áóäèíê³â
â³ä ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ ïðè âèêîíàíí³
ã³äðàâë³÷íèõ âèïðîáóâàíü, ïëàíîâèõ òà àâà-
ð³éíèõ ðåìîíò³â çà äàíèìè åíåðãîïîñòà÷àëü-
íî¿ îðãàí³çàö³¿.

8. Çàïðîïîíóâàòè Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿ ç
åíåðãåòè÷íîãî íàãëÿäó çà ðåæèìàìè ñïîæè-
âàííÿ åëåêòðè÷íî¿ ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ì.
Êèºâ³ ñï³ëüíî ç ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” ïðîâåñòè
ïåðåâ³ðêó îá’ºêò³â ñèëîâîãî åëåêòðè÷íîãî
óñòàòêóâàííÿ òà â òåðì³í äî 20.07.2009 íà-
ïðàâèòè ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºì-
ñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³ äëÿ óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â
òà âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî óíåìîæëèâëåííÿ äî-
ñòóïó äî íèõ ñòîðîíí³õ îñ³á.

9. Íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü,
óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ, îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìàþòü ðåçåðâí³ äæå-
ðåëà æèâëåííÿ, çàáåçïå÷èòè ïðàöåçäàòí³ñòü
öèõ ñèñòåì äî ïî÷àòêó îñ³ííüî-çèìîâîãî ïå-
ð³îäó 2009/2010 ðîêó. Çàáåçïå÷èòè ðåçåðâíè-
ìè äæåðåëàìè åíåðãîæèâëåííÿ îá’ºêòè çã³ä-
íî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

10. ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”:
10.1. Ó òåðì³í äî 15.07.2009 íàäàòè âèêî-

íàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä
(ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì) ïåðåë³ê âëàñíèê³â ïîøêîäæåíèõ
àáîíåíòñüêèõ êàáåëüíèõ ë³í³é.

10.2. Ùîì³ñÿ÷íî ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷³
îðãàíè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ³ç â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ
êàáåëüíèõ ë³í³é.

11. ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåï-
ëîöåíòðàëü”:

11.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³ä-
ãîòîâêè óñòàòêóâàííÿ ÒÅÖ, êîòåëåíü òà
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çè-
ìîâèé ïåð³îä 2009/2010 ðîêó çã³äíî ç äîäàò-
êàìè 1, 2.

11.2. Çàáåçïå÷èòè â íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³
íàêîïè÷åííÿ ðåçåðâíîãî âèäó ïàëèâà (ìà-
çóòó, âóã³ëëÿ) äëÿ ñòàëîãî ïðîõîäæåííÿ îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó 2009/2010 ðîêó.

11.3. Âèêîíàòè ðîáîòè ùîäî ïîë³ïøåííÿ
îáëàäíàííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³ çàëè-
øàþòüñÿ â ¿õíüîìó ðîçïîðÿäæåíí³ âíàñë³äîê
îòðèìàííÿ ï³ëüã íà îïëàòó çà çåìëþ â ñóì³
20947,31 òèñ. ãðí, à ñàìå: ÀÊ “Êè¿âåíåð-
ãî” — 18323,77 òèñ. ãðí, ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåï-
ëîöåíòðàëü” — 2623,54 òèñ. ãðí.

12. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” (äà-
ë³ — ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”) âèêîíàòè
çàõîäè ç ï³äãîòîâêè âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çà-
ö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà äî ðîáîòè â îñ³í-
íüî-çèìîâèé ïåð³îä 2009/2010 ðîêó çã³äíî ç
äîäàòêîì 3.

13. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàòè
çàõîäè ç ï³äãîòîâêè äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çè-
ìîâèé ïåð³îä 2009/2010 ðîêó ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â, çàêëàä³â îñâ³òè òà
íàóêè, êóëüòóðè, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó, çã³äíî ç äîäàòêàìè 4, 5, 6.

14. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³äêëþ÷åííÿ ñèñ-
òåì òåïëîïîñòà÷àííÿ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â,
äèòÿ÷èõ, ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â òà ñòàö³îíàð-
íèõ â³ää³ëåíü ë³êàðåíü çä³éñíþºòüñÿ ç
15.09.2009.

Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ùî-
äî ï³äãîòîâêè ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ äî
ðîáîòè â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä ë³êóâàëüíèõ
çàêëàä³â.

15. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³-
çàö³ÿì çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó åíåðãîîá’ºê-
ò³â, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ì³ñöåâèõ ñèñòåì îïà-
ëåííÿ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2009/2010
ðîêó òà äî 25.09.2009 çäàòè ì³ñöåâ³ ñèñòåìè
îïàëåííÿ çà àêòàìè òåïëîïîñòà÷àëüíèì îð-
ãàí³çàö³ÿì â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

16. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, ³íøèì áóä³âåëü-
íèì òà ðåìîíòíèì îðãàí³çàö³ÿì âñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ ó òåðì³íè, ïîãîäæåí³ ç ï³äïðèºì-
ñòâàìè òåïëîâèõ ìåðåæ òà âèêîíàâ÷èìè îð-
ãàíàìè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííè-
ìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè),



1. Çä³éñíèòè ó 2009 ðîö³ ï³äâîäíå îáñòå-
æåííÿ îïîð Ï³âäåííîãî, Ïàðêîâîãî ï³øî-
õ³äíîãî ìîñò³â òà ìîñòó ³ì. ª. Î. Ïàòîíà
÷åðåç ð. Äí³ïðî (äàë³ — îáñòåæåííÿ îïîð
ìîñò³â).

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ
“Êè¿âàâòîäîð” çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòî-
äîð”:

3.1. Âèçíà÷èòè ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ íà
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îáñòåæåííÿ îïîð ìîñ-
ò³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

3.2. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îá-
ñòåæåííÿ îïîð ìîñò³â â òåðì³íè, ùî âè-
çíà÷åí³ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Ïðî³íôîðìóâàòè Óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíî¿ îõîðîíè ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç îáñòå-
æåííÿ îïîð ìîñò³â â ìåæàõ áþäæåòíèõ
ïðèçíà÷åíü, çàòâåðäæåíèõ â ì³ñüêîìó áþ-
äæåò³ ì. Êèºâà íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’-
ºêò³â âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ íà 2009
ð³ê.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про надання у 2009 році 
фінансової допомоги громадським 

та благодійним організаціям для розрахунків
по витратах, пов’язаних з погашенням 

заборгованості за оплату оренди приміщень
та комунальних послуг за минулий рік

Розпорядження № 799 від 14 липня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благодійництво та благодійні ор"
ганізації”, статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на виконання місь"
кої комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами та доповненнями) та з метою допомоги громадським та благодійним орга"
нізаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

Про фінансову підтримку 
Київського об’єднання Спілки самаритян

України у 2009 році
Розпорядження № 768 від 3 липня 2009 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006 —2010 роки, затвердженої рішенням Ки"
ївської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою подальшого соціального захисту інвалідів 
м. Києва, в межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування:

Про проведення підводного обстеження 
опор Південного, Паркового 

пішохідного мостів та мосту ім. Є. О. Патона
через р. Дніпро

Розпорядження № 792 від 10 липня 2009 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, для визначення стану під"
водних частин опор після проходження весняного паводку та з метою запобігання розмиву фундаментів
опор мостів руйнування опор та визначення умов подальшої експлуатації, в межах функцій органу місце"
вого самоврядування:

1. Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè âè-
êîíàííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ô³íàíñîâîþ
äîïîìîãîþ ãðîìàäñüêèì òà áëàãîä³éíèì îð-
ãàí³çàö³ÿì íà ÷àñòêîâó îïëàòó çà îðåíäó òà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè îðåíäîâàíèõ ïðèì³ùåíü
â ÷àñòèí³, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ìàº ñîö³àëüíó ñïðÿìî-
âàí³ñòü, òà íàäàííÿ ïîñëóã íà áåçîïëàòí³é îñ-
íîâ³, â îáñÿç³ 280,0 òèñ. ãðí, çà ðàõóíîê êîø-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2009
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

16.12.2005 ¹ 603/3064 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè), çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
ê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

1. Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþ-
âàòè âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ô³-
íàíñîâîþ äîïîìîãîþ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó êîì³òåòó Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñ-
òà Óêðà¿íè — â îáñÿç³ 270 òèñ. ãðí, çà ðà-
õóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ 
ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005

¹ 603/3064 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè).

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2009/2010
ðîêó âèêîíàòè ðîáîòè ³ç ï³äêëþ÷åííÿ îá’-
ºêò³â, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó IV êâàð-
òàë³ 2009 ð. — ² êâàðòàë³ 2010 ð., äî ä³þ÷èõ
òåïëîâèõ ìåðåæ. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ç ïî-
÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â³äêëþ÷åííÿ
ìåðåæ òåïëîïîñòà÷àííÿ æèëèõ áóäèíê³â äëÿ
âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò íà çîâí³øí³õ
òåïëîâèõ ìåðåæàõ íå çä³éñíþâàòèìåòüñÿ.

17. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó 
ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”,
ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü”, ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”, â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” ³íôîðìóâàòè ïðî âè-
êîíàííÿ:

17.1. Öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷èé
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñü-
êó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) 01.10.2009.

17.2. Ïóíêò³â 7, 10, 12, 13 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ùîì³ñÿ÷íî äî 5 ÷èñëà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãî-
çáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

18. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè
÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðîç’ÿñíþ-
âàëüíó ðîáîòó ïðî íàÿâí³ñòü ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ñòàí ðîçðàõóíê³â çà ñïî-
æèò³ åíåðãîíîñ³¿ òà ï³äãîòîâêó äî îñ³ííüî-
çèìîâîãî ïåð³îäó 2009/2010 ðîêó. Îñîáëè-
âó óâàãó ïðèä³ëèòè çâåðíåííÿì äî ìåøêàí-
ö³â ì³ñòà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ åêîíîìíîãî
ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà âîäè (îñî-
áëèâî â ãîäèíè ìàêñèìóìó íàâàíòàæåííÿ
åíåðãîñèñòåìè òà ñèñòåìè âîäîçàáåçïå÷åí-
íÿ), à òàêîæ óòåïëåííÿ êâàðòèð, â³êîí ñõî-
äîâèõ êë³òèí, âõ³äíèõ äâåðåé òà âèõîä³â íà
ãîðèùà.

19. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

20. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ô³íàíñîâó äî-
ïîìîãó Êè¿âñüêîìó îá’ºäíàííþ Ñï³ëêè ñà-
ìàðèòÿí Óêðà¿íè â ðîçì³ð³ 815,0 òèñ. ãðí
äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî
äîäàºòüñÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê äëÿ âè-
êîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà, ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради
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Про проведення ремонтно�реставраційних 
робіт пам’ятника В. І. Леніну 
на бульварі Тараса Шевченка 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 787 від 10 липня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спад"
щини”, Постанови Ради Міністрів Української РСР від 21.07.1965 № 711 “Про затвердження списку пам’"
ятників мистецтва, історії та археології Української РСР”, з метою відновлення естетичного вигляду пам’"
ятника національного значення В. І. Леніну, який пошкоджено внаслідок акту вандалізму, в межах функ"
цій органу місцевого самоврядування:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Â òåðì³í äî 20.08.2009 çàáåçïå÷èòè
çä³éñíåííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðî-
á³ò ïàì’ÿòíèêà íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ 
Â. ². Ëåí³íó íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

1.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà ïðîâåäåííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

1.3. Ó òðèäåííèé òåðì³í ç ìîìåíòó âè-
õîäó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàáåçïå÷èòè
òèì÷àñîâå çàêðèòòÿ äëÿ îãëÿäó ïàì’ÿòíè-
êà íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ Â. ². Ëåí³íó.

1.4. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèçíà÷è-
òè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ äëÿ

ðîçðîáëåííÿ íàóêîâî-ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà ï³äðÿäíó — äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ áóäå çä³éñíþâàòèñü
çà ðàõóíîê êîøò³â Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
Óêðà¿íè.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Голова Л. Черновець ий

Про фінансову допомогу у 2009 році 
Київському міському комітету 

Товариства Червоного Хреста України
Розпорядження № 831 від 20 липня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Товариство Червоного
Хреста України”, “Про донорство крові та її компонентів”, міської комплексної програми “Турбота” на
2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами
та доповненнями) та з метою подальшого соціального захисту інвалідів у м. Києві, в межах повноважень
органу місцевого самоврядування:

Про надання у 2009 році фінансової допомоги
Благодійній установі “Джерела”

Розпорядження № 832 від 20 липня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, рішення Київської міської ради від 17.11.2005 № 385/2846
“Про проведення в місті Києві експерименту із соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю”,
на виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київ"
ської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами та доповненнями) та з метою продовження у 
м. Києві експерименту із соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю, в межах повноважень ор"
гану місцевого самоврядування:

1. Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþ-
âàòè âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ô³-
íàíñîâîþ äîïîìîãîþ Áëàãîä³éí³é óñòàíî-
â³ “Äæåðåëà” â îáñÿç³ 300,0 òèñ. ãðí, çà ðà-
õóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ 
ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005

¹ 603/3064 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè).

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
ê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий
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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:  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, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1476
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“Ò³í³” ç ìèíóëîãî 
çäàþòü íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Â³êòîð Þùåíêî îá’ºêòèâíî º
îäíèì ³ç íåáàãàòüîõ ïîë³òèê³â,
ÿêèé õî÷ íåçíà÷íîþ ì³ðîþ âèêî-
íàâ ñâî¿ ïåðåäâèáîðí³ îá³öÿíêè.
Ïðîòå íà ñüîãîäí³ â³í º îäíèì ç
ë³äåð³â åëåêòîðàëüíèõ àíòèïàò³é.
Ñåêðåò ãëèáîêîãî ðîç÷àðóâàííÿ
íèí³øí³ì Ïðåçèäåíòîì ó òîìó,
ùî 2004 ðîêó ëþäè ãîëîñóâàëè
íå òàê çà íüîãî, ÿê ïðîòè ðåæè-
ìó Êó÷ìè. Þùåíêî íå çì³ã ïî-
äîëàòè öþ ñèñòåìó. Íàâïàêè, âñå,
ùî ìè ñïîñòåð³ãàºìî òåïåð, º ¿¿
ëîã³÷íèì ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì.
Ïðî òå, ùî ðóõ ³äå ñàìå â öüîìó
íàïðÿìêó, íàãàäóº ïåð³îäè÷íà
ïîÿâà íà ïîë³òè÷íîìó îë³ìï³ îä³-
îçíèõ ïåðñîíàæ³â åïîõè ðîçâè-
íåíîãî êó÷ìèçìó.

13 ëèïíÿ 2009 ðîêó Â³êòîð
Þùåíêî ï³äïèñàâ óêàç ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ çàñòóïíèêîì ãîëîâè
Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè — óïîâíîâàæåíèì Ïðåçè-
äåíòà ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà ä³-
ÿëüí³ñòþ ÑÁÓ Ïåòðà Øàòêîâ-
ñüêîãî. Íåîô³ö³éíîþ ïðè÷èíîþ
òàêîãî êðîêó íàçèâàþòü áàæàí-
íÿ ãàðàíòà ï³äíåñòè âëàñíèé àâ-
òîðèòåò ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
íàõ. Àëå òóò âèíèêàº ê³ëüêà çà-
ïèòàíü. Íåâæå Âåðõîâíèé Ãî-
ëîâíîêîìàíäóâà÷ íå ìàº í³ÿêî-
ãî àâòîðèòåòó â ñèëîâèõ ñòðóêòó-
ðàõ? ² íàâ³ùî éîìó çíàäîáèâñÿ
öåé àâòîðèòåò íàïåðåäîäí³ ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîð³â, àäæå ðå-
çóëüòàò çàëåæèòü â³ä âîëåâèÿâ-
ëåííÿ íàðîäó, à íå â³ä ëþäåé ó
ïîãîíàõ, ÷è íå òàê?

À âò³ì, áàãàòî àíàë³òèê³â ñõî-
äÿòüñÿ íà äóìö³, ùî Ïåòðî Øàò-
êîâñüêèé çîâñ³ì íå òà ô³ãóðà, ÿêà
çäàòíà ï³äíåñòè ÷èéñü àâòîðèòåò.
Ñêîð³øå íàâïàêè. ßê àðãóìåíò
íàâîäÿòüñÿ â³õè ç éîãî òðóäîâî¿
á³îãðàô³¿. Ñêðîìíèé íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ÑÁÓ â Òåðíîïîë³ ð³çêî ï³-
øîâ óãîðó çàâäÿêè ñâîºìó êóìî-
â³ — êîëèøíüîìó êåð³âíèêîâ³
ÌÂÑ, ÑÁÓ ³ ÐÍÁÎ ãåíåðàëîâ³
Âîëîäèìèðó Ðàä÷åíêó. Â 1996 ðî-
ö³ Ïåòðî Øàòêîâñüêèé ñòàâ çà-
ñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êîíòððîçâ³äêè
ÑÁÓ, ïîò³ì î÷îëèâ öå óïðàâë³í-
íÿ, à äåùî çãîäîì áóâ óæå çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè ÑÁÓ. Íà ö³é
ïîñàä³ ïàí Øàòêîâñüêèé çàéìàâ-
ñÿ îäíî÷àñíî ðîçâ³äêîþ ³ êîíòð-
ðîçâ³äêîþ, ùî ìîæëèâî ò³ëüêè â
íàø³é êðà¿í³. Ó 2003 ðîö³ ðàçîì
ç³ ñâî¿ì øåôîì ³ êóìîì â³í ïå-
ðåáðàâñÿ â Ðàäó íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè ³ îáîðîíè. Ç ïîñàäè çàñòóï-
íèêà ãîëîâè öüîãî â³äîìñòâà éî-
ãî çâ³ëüíèëè ó çâ’ÿçêó ç ïîðóøåí-
íÿì êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðî íå-
çàêîííèé ïðîäàæ çáðî¿.

Ñêàíäàëè ³ çâèíóâà÷åííÿ ñòà-
ëè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ êàð’-
ºðíîãî ñõîäæåííÿ Øàòêîâñüêîãî.
Òàê, íàðîäíèé äåïóòàò Ãðèãîð³é
Îìåëü÷åíêî â áåðåçí³ 2005 ðîêó
ïóáë³÷íî çàÿâèâ, ùî Ïåòðî Øàò-
êîâñüêèé áóâ îäíèì ç îðãàí³çà-
òîð³â íåçàêîííîãî ïðîñëóõîâó-
âàííÿ îïîçèö³éíèõ äî Êó÷ìè äå-
ïóòàò³â ³ ïîë³òèê³â. Òàêîæ éîãî

ïðèâ’ÿçóâàëè äî ñïðàâè ïðî âáèâ-
ñòâî æóðíàë³ñòà Ãîíãàäçå — í³áè-
òî òîä³øí³é øåô ÑÁÓ Ëåîí³ä
Äåðêà÷ ïðèçíà÷èâ ñâîãî çàñòóï-
íèêà â³äïîâ³äàëüíèì çà îïåðàòèâ-
íó ðîçðîáêó íåóãîäíîãî æóðíà-
ë³ñòà.

Òà íàéá³ëüøå ³ì’ÿ íèí³øíüîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà çàñâ³òèëîñÿ ï³ä ÷àñ
ñêàíäàë³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çáðîºþ.
Êîëè 2001 ðîêó ñâ³òîâà ñï³ëüíî-
òà ä³çíàëàñÿ ïðî íåçàêîííèé ïðî-
äàæ äî ²ðàíó 12 êðèëàòèõ ðàêåò
ïîâ³òðÿíîãî áàçóâàííÿ Õ-55, ç÷è-
íèâñÿ øóì. Áàãàòî â³ò÷èçíÿíèõ ³
çàõ³äíèõ åêñïåðò³â òîä³ ïðÿìî êà-
çàëè, ùî äî ö³º¿ àôåðè ìàº áåç-
ïîñåðåäí³é ñòîñóíîê Ïåòðî Øàò-
êîâñüêèé. Îäíàê ãîëîâíèì “ñòð³-
ëî÷íèêîì” çðîáèëè ãåíäèðåêòî-
ðà ÒÎÂ “Óêðàâ³àçàìîâëåííÿ” Âî-

ëîäèìèðà ªâäîêèìîâà, êîòðèé
ä³ñòàâ òåðì³í. Ïîðóøèëè êðèì³-
íàëüíó ñïðàâó ³ ïðîòè áåçïîñå-
ðåäíüîãî âèííîãî. Ïðîòå âñå çà-
ê³í÷èëîñÿ çâ³ëüíåííÿì ç ÐÍÁÎ ³
âèñåëåííÿì ç äåðæàâíî¿ äà÷³.

Îòàêó ëþäèíó âçÿëè íà êëþ÷î-
âó ïîñàäó â Ñåêðåòàð³àò³ íàïåðå-
äîäí³ âèáîð³â. Öå ïðèçíà÷åííÿ
ÿêèìñü äèâíèì ÷èíîì çá³ãëîñÿ ç
íå ìåíø äèâíèì ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêîãî ì³æîáëàñíîãî àïåëÿö³é-
íîãî ñóäó íå â³ä÷óæóâàòè íà êî-
ðèñòü äåðæàâè Óêðà¿íà àêö³¿
“Óêðòàòíàôòè”, ùî íåçàêîííî
íàëåæàëè ðîñ³éñüê³é “Òàòíåôòè”.
Òîæ ó òðèâàë³é ñïðàâ³ ïðîòèñòî-
ÿííÿ ì³æ óêðà¿íñüêèìè ³ òàòàð-
ñüêèìè ïàðòíåðàìè “Óêðòàòíàô-
òè” áóëî ïîñòàâëåíî íåëîã³÷íó é,
ïðÿìî ñêàæåìî, íåïàòð³îòè÷íó
êðàïêó.

Êîíôë³êò äîâêîëà íàéá³ëüøî-
ãî â³ò÷èçíÿíîãî íàôòîïåðåðîá-
íîãî çàâîäó (Êðåìåí÷óöüêîãî) ó
ñòàä³¿ ïîñò³éíîãî çàãîñòðåííÿ âæå
ìàéæå äâà ðîêè. Øàõðàþâàò³
íàôòîâèêè ç Êàçàí³ â³ä îñåí³ 2007
ðîêó îðãàí³çóâàëè òîòàëüíó áëî-
êàäó ïîñòà÷àííÿ “÷îðíîãî çîëî-
òà” íà Êðåìåí÷óöüêèé ÍÏÇ, ùî
òðèâàº ³ äîñ³. ×åðåç öå óêðà¿í-
ñüêèé ðèíîê íàôòîïðîäóêò³â
á³ëüø í³æ íàïîëîâèíó íàïîâíþ-
ºòüñÿ ³ìïîðòíèìè áåíçèíàìè ³
äèçåëüíèì ïàëüíèì. Çâ³ñíî, â
óìîâàõ ³ñòîòíî¿ äåâàëüâàö³¿ ãðèâ-
í³ àäåêâàòíèì ÷èíîì çðîñëà ³
âàðò³ñòü íàôòîïðîäóêò³â ó íàø³é
êðà¿í³. Ïîòåðïàþòü â³ä öüîãî âñ³.
Ïî÷èíàþ÷è â³ä ðÿäîâèõ àâòîàìà-
òîð³â, êîòð³ ÷åðåç ï³äñòóïè òàòàð-
ñüêèõ àêö³îíåð³â “Óêðòàòíàôòè”
çìóøåí³ êóïóâàòè áåíçèí çà ö³-

íîþ, ÿêà ùîíàéìåíøå â 1,5 ðà-
çó âèùà çà ä³éñíó. ² çàê³í÷óþ÷è
êîæíèì ç ìåøêàíö³â Óêðà¿íè,
àäæå òðàíñïîðòí³ âèòðàòè º â³ä-
÷óòíîþ ñêëàäîâîþ ñîá³âàðòîñò³
áóäü-ÿêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿:
îòæå, çðîñòàííÿ ö³í íà áåíçèí ³
äèçïàëüíå º ³ñòîòíèì ÷èííèêîì
ïðîâîêóâàííÿ ³íôëÿö³¿! Âàðòî äî-
äàòè é òå, ùî ÷åðåç íåïîâíó çà-
âàíòàæåí³ñòü Êðåìåí÷óöüêîãî
íàôòîïåðåðîáíîãî çàâîäó, ÿêèé
ç âèíè “Òàòíåôòè” âæå ìàéæå
äâà ðîêè ïðàöþº äàëåêî íå íà
ïîâíó ïîòóæí³ñòü, äåðæàâíèé
áþäæåò Óêðà¿íè íåäîîòðèìóº
çíà÷íèõ êîøò³â.

ª äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ, ùî
ëþäèíîþ, êîòðà çàáåçïå÷èëà
óõâàëåííÿ ïðîòèïðàâíîãî é àí-
òèäåðæàâíèöüêîãî ð³øåííÿ ñóäó
ùîäî “Óêðòàòíàôòè”, º íîâîïðè-
çíà÷åíèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñåê-
ðåòàð³àòó, â ÿêîãî çàëèøèëèñÿ
øèðîê³ çâ’ÿçêè â ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàíàõ ³ ñóäîâ³é ñèñòåì³.
Ïðîáëåìó áóëî “ðîçâ’ÿçàíî” ï³ñ-
ëÿ çâåðíåííÿ éîãî äàâíüîãî êîì-
ïàíüéîíà — êîëèøíüîãî çàñòóï-
íèêà íà÷àëüíèêà 9-ãî Óïðàâë³í-
íÿ ÊÄÁ ó Êðèìó Âèõðèñòþêà,
êîòðèé ïåâíèé ÷àñ î÷îëþâàâ
ñëóæáó áåçïåêè ÇÀÒ “Óêðòàòíàô-
òà”, à íèí³ º çàñòóïíèêîì ãîëî-
âè Ïðåäñòàâíèöòâà Òàòàðñòàíó â
òîìó æ òàêè Êðèìó. ßêùî âñå öå
ïðàâäà, òî ïðèïóùåííÿ, ùî íà-
ø³ ñèëîâèêè á³ëüøå ñëóõàþòü
ñâî¿õ êîëèøí³õ êîëåã (íàâ³òü êî-
ëè ò³ ïðàöþþòü ó ÔÑÁ), àí³æ
Ïðåçèäåíòà, íå òàêå é äàëåêå â³ä
³ñòèíè

У резиденції Президента У раїни “Б дин з химерами” оселилися химери з радянсь о о мин ло о

Транснаціональн фінансово-промислов нафтов омпанію “У ртатнафта” створено 1994 ро відповідно
до азів президентів У раїни та Респ блі и Татарстан. У раїна передала до стат тно о фонд омпанії цілі-
сний майновий омпле с — АТ “Кременч нафтоор синтез”, що є правонаст пни ом Кременч ць о о НПЗ.
Від Респ блі и Татарстан — рошові внес и, а ції нафтовидоб вних омпаній.
До с лад Транснаціональної фінансово-промислової нафтової омпанії “У ртатнафта” входять стр т рні

підрозділи, що об’єдн ють розвід вання, видоб то , перероб нафти і зб т нафтопрод тів. Це перша в У ра-
їні верти ально інте рована омпанія.
АТ “У ртатнафта” є лідером нафтопереробної промисловості У раїни і вип с ає широ ий асортимент то-

варної прод ції висо ої я ості, зо рема е оло ічно чисті неетиловані бензини маро А-76, А-92, А-95, літнє і
зимове дизельне пальне, моторні, трансмісійні та інші види мастил, ароматичні в леводні, нафтові розчин-
ни и, парафін, біт м, маз т, сір . Пот жності омпанії розраховані на робот з сіма типами нафти і азово-
о онденсат з річним завантаженням 18,6 млн тонн.
Нафта надходить до омпанії трьома ма істральними тр бопроводами з нафтових родовищ Західно о Си-

бір , Поволжя і Східної У раїни.
АТ “У ртатнафта” має ви ідне ео рафічне положення. Близь е розташ вання морсь их портів Одеси, Фео-

досії і Севастополя значно розширює е спортні можливості омпанії.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

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: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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ОВНИ
Пильн йте за вмістом аманця, не
б дьте марнотратом — нині опій-
а арбованець береже. Гроші
схильні те ти різь ваші пальці, я
вода, дармівщини не передбачаєть-
ся. Др жні посидень и, романтичні
розва и, я чорна діра, по линати-
м ть фінансові запаси. Вам ліпше
самоствердж ватися на п бліці не

за рах но матеріальної щедрості, а демонстр ючи осо-
бист чарівність, д ховн сил і сердечн рас . З праце-
давцями в полемі не вст пайте, бо т т може найти о-
са на амінь!

ТЕЛЬЦІ
Пра нення до дос оналості в ожній
дрібниці, с р п льозне дотримання
за онів пра тицизм , рентабельно-
сті дістане додат овий імп льс. Го-
ловне — не драт вати оточення
жорст им пра матизмом, завище-
ними претензіями. Залиште їм пра-
во на власні сма и. Нама айтеся
певнено стояти на землі, ви повин-

ні відч вати ґр нт під но ами і водночас не схиблювати від
божественних за онів б ття. Д ховні цінності — це про-
п с на ар’єрний олімп, шанс дістати проте цію впливо-
вих персон, можливість творчої реалізації за по ли анням
серця.

БЛИЗНЯТА
Я що вас т рб є майб тнє, ризе
страх перед переш одами, не вар-
то самостійно тя н ти тя ар зав-
дань, т т є ризи потрапити в паст-

не араздів. Тіль и разом з домо-
чадцями можна розв’язати в зол
проблем. Цьо оріч життя з рідни-
ми — не мед, але саме під сімей-
ним дахом вас доля випробов є на
міцність, я особистість. А втім,

енер опотенціал нині висо ий, спрямов йте йо о на вів-
тар сімейно о бла опол ччя, не вима аючи с орої подя-
и, доля відш од є се з одом. Че айте процвітання на
сердечном фронті.

РАКИ
Ви сяєте чарівністю, і це блис чий
озир! Тіль и дотрим йте золотої се-
редин и в бажаннях і можливостях,
пор шення баланс бер — даю не-
прип стиме. Я що з имось із ом-
паньйонів серйозно домовилися про
перспе тив співпраці, де оптималь-
но враховано спільні інтереси (цін ви
собі знаєте!), пор ш вати знов пи-

тання, аби відірвати собі більшийшмат, небезпечно, адже се-
ред ерівництва вас чимало таємних недоброзичливців. Не
прово йте їх на підст пні ро и — збережете реп тацію,
др жні зи.

ЛЕВИ
Ретельно дотрим йте етичних норм і
правил, але не доходьте в цьом до
абс рд в моменти підписання пер-
спе тивних од, з’яс вання профе-
сійних розбіжностей. Др жіть зі спів-
робітни ами, тоді тримаєтеся на
плав і не наш одите матеріальним
інтересам, на отрі робите став . Я

працівни ви відповідальні й працелюбні, але нині ерівниц-
тво на фінансові заохочення с питься — отримаєте тіль и
е вівалент до ладених з силь. А втім, оли витрачати з ро-
з мом, стрим вати апетити, не ши вати, то злидні вас не
спіт ають.

ДІВИ
Я що зібралися відп ст , план єте
взяти над имось шефство, просити
про лопотання, щось серйозне пообі-
цяти, либо о вивчіть сі деталі в цій
сфері, добре прорах йте, ви ідно вам
цечині.На інт їціюнесподівайтеся.Ч -
жа д м а теж не авторитет. У тр до о-
лі ів сл жбовий орабель іде наміче-
ним рсом, оловне — не посадити

йо о на мілин впертістю і принциповістю. С аржитися на не-
милість ерівництва ріх, адже з оле тивом і шефом стос н и
ч дові, що тіль и зміцнює сл жбове реноме, сприяє ар’єрно-
м зростанню.

ТЕРЕЗИ
Тема бор ових матеріальних зобо-
в’язань перед близь ими — живо-
трепетна. С ористайтеся допомо ою
старших членів сім’ї, а ось др зі,
знайомі, охані внес ть тіль и хаос
до фінансової сторони справ, попс -
ють нерви на ґр нті се с ально о і
романтично о незадоволення. Я що
бажаною м зою стане робота або

хтось із жіно оле тиві, тоді на ар’єрном небосхилі за-
палає щаслива зоря, а далі... дійте з ідно з вн трішніми мо-
тиваціями. Все ваших р ах!

СКОРПІОНИ
Тиждень ризовий, ни айтефізичних і
психоло ічних навантажень, ім нітет
низь ий, ор анізм разливий для хво-
роб.Длядося нення омпроміс потрі-
бен омпле сний підхід: тепла др жня
прихильність, під ріплена пра тичною
т рботою, висо ою моральною і мате-
ріальною відповідальністю за взяті зо-
бов’язання (навіть на збито собі) я

вдома, та і на роботі. Від ерівництва не ховайтеся, сміливо
ідіть на илим і вст пайте в пере овори щодо болючих ар’єр-
них та професійних питань.

СТРІЛЬЦІ
Прибор айтепомпезність і не перетво-
рюйтезарадипоп лярності офіснааре-
н для ре лам вання дося нень, талан-
тів, напрацьовано о досвід . Це небез-
печний зб дни для он рентів.
Кар’єра — хлібне місце, але саме т т
ділові с перни и мож ть під ласти вам
виб хів . Прим дряйтеся виріш вати
всі розбіжності зшефом і оле амидип-

ломатично, беріть наозброєння за важення, під аз и, вис вай-
теори інальні ідеї і др жно їх тілюйте заради оле тивно о спі-
х . Тіль и армонійна співпраця принесе ба аті плоди. Тим, хто
переб ває відп стці, потрібнома симальнонасититися свіжи-
мивраженнями, оздоровитиор анізм,меншенерв вати і нена-
в’яз вати ні ом своїх посл .

КОЗОРОГИ
Ви можете потрапити в полон се с -
альних пристрастей (репрод тивна
потенція на ма сим мі), за я і дове-
деться “розщедритися”. Джин плот-
сь ої насолоди вима ає плати підви-
щеною самовіддачею, а с пість при-
рече на самотність, розлюченість і не-
задоволення. Добре, що обранці долі
бажані й чарівні, том ле им фліртом

не обійдеться, є вели ийшанс надов о збере ти взаємний по-
тя . І д ховний та ож. Навіть я що дея і я ості охано о дале-
і від норм вашо о ідеал .

ВОДОЛІЇ
Ор анізованість, мобільність, чіт ість
мислення—запор анейтралізації ри-
тичних сит ацій, острих онфлі тів,що
інтенсивношт рм ватим ть васпротя-
ом тижня. Незадоволеність партнер-
сь ими стос н ами, де триває бойова
равперетя вання аната (асе с і ро-
ші віді рають важлив роль), не варто
трансформ вати в образи, вони отр -

юють д ш вам і оханом . Дивіться на речі ле о і просто, ро-
мантична райливість, еротичне о етство, витончений мор
створять а р свят ово о настрою. За ох йтеся і запалюйте
во нем пристрасті свою половин !

РИБИ
Усередині вас сидить б нтарсь ий бі-
си , що та і хоче посіяти ворожнеч .
Встрявати в с тич и, ініціювати с пе-
реч и, нама атися задавити співроз-
мовни а абл омавторитет , зловжи-
вати сл жбовими повноваженнями —
собі на ш од . Опанов йте мистецтво
діало з людьми старшо о ві , висо-
опосадовцями, діловими і шлюбними
партнерами — це най оротший шлях

до любові й армонії. Ідіть наз стріч проханням оточення, з ра-
дістю допома айте, тоді й ваші молитовні бла ання Всевишній
поч є і ви онає заповітні бажання

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

íà òèæäåíü (9—15 ñåðïíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
До ва и ерівни ів підприємств,
станов, ор анізацій, фірм, житлово-

е спл атаційних онтор та меш анців!
17-30 серпня 2009 р. част ово в Печерсь ом , Голосіївсь ом , Дніп-

ровсь ом районах (тепломережі від теплома істралей ТМ-1,2,8 ТЕЦ-5,
житлові масиви Р санів а, Березня и, Телич а, Звіринець, Лип и, Чор-
на ора, Печерсь ) проводитим ться випроб вання теплових ме-
реж.
У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено, по-

чинаючи з 18.00 16 серпня.

Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:

— в лиць Промислової, Кі відзе, б львар Др жби народів, в лиць
Чесь ої, Чи оріна, Щорса, пров л ів Лабораторно о та Госпітально о,
б львар Лесі У раїн и, в лиці Шов овичної, пров л Козловсь о о, в -
лиць Кр ло ніверситетсь ої, Бан ової, Лютерансь ої, Оль инсь ої, Інс-
тит тсь ої, Садової, Михайла Гр шевсь о о, Пар ової доро и, Кріпосно-
о пров л , Кловсь о о звоз , в лиць Мос овсь ої, К т зова, Арсе-
нальної площі, в лиці Івана Мазепи (тепломережі від теплома істралей
№2, 8 ТЕЦ-5);
— Деревообробно о пров л , Наддніпрянсь о о шосе, б львар

Др жби народів, в лиць Ент зіастів, Березня івсь ої та Дніпровсь ої і
Р санівсь ої набережних (тепломережа від теплома істралі №1 ТЕЦ-5).
До почат випроб вань місцеві системи теплоспоживання (опален-

ня, аряче водопостачання, вентиляція та ін.) мають б ти повністю та на-
дійно від лючені від теплових мереж.
У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої во-

ди затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що Київ-
енер о додат ово повідомить житлово-е спл атаційні ор анізації.
Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або поряд

з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо збережен-
ня матеріальних цінностей разі пош одження теплових мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мере-

жі, можливі пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням про-
валин та ви идів арячої води на поверхню.
Б дьте обережні разі вини нення провалин та появи на по-

верхні арячої води, попередж йте дітей про небезпе . Не набли-
жайтеся самі і не доп с айте дітей до місць виход арячої
води!
Про вини нення провалин та появ на поверхні арячої води просимо

повідомляти за телефонами:
Дніпровсь ий район — 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47;
Голосіївсь ий, Печерсь ий райони— 528-11-69, 529-88-75, 291-08-47.
Інформацію можна отримати за телефоном: 1588 (інформаційно-

довід ова сл жба АК “Київенер о”).
АК “Київенер о”

За альними зборами а ціонерів А ціонерно о страхово о товариства
“Престиж” 20.07.2009 р. прийнято рішення про припинення діяльності шляхом
лі відації А ціонерно о страхово о товариства “Престиж” (ідентифі аційний од
21574142; місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспе т На и, 10), Головою
лі відаційної омісії призначено олов правління Де тярьова Юрія Ми олайовича
(адреса: 03150, м. Київ, в л. Горь о о 100, в. 38, ідентифі аційний номер
1991505952).

Письмові претензії редиторів приймаються протя ом двох місяців від дня
оп блі вання о олошення за адресою: 03039, м. Київ, проспе т На и, 10.

Голова лі відаційної омісії ACT “Престиж” Де тярьов Ю.М.


