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Ðåéòèíã ÷èñòîòè
Ñòîëè÷íó àòìîñôåðó çàáðóäíþþòü 446 ï³äïðèºìñòâ

Ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³ ðåòåëüíî ñòåæàòü çà ñòàíîì àòìîñôåð-
íîãî ïîâ³òðÿ â ì³ñò³. ßê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" ïåðøèé çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ñòàòèñòèêè Êèºâà Îëåíà Êë³øèíà,
ïðîòÿãîì äåâ'ÿòè ì³ñÿö³â 2009-ãî â àòìîñôåðó ì³ñòà ïîòðà-
ïèëî 36,1 òèñÿ÷³ òîíí øê³äëèâèõ ðå÷îâèí. Öå â 1,9 ðàçó á³ëü-
øå ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó.

"Êð³ì òîãî, âèêèäè ä³îêñèäó âóãëåöþ ñòàíîâèëè 5092,8
òèñÿ÷³ òîíí. Çàáðóäíþâàëè ïîâ³òðÿíèé áàñåéí ì³ñòà 446

îðãàí³çàö³¿",— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Êë³øèíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â³ä
ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ïîòðàïèëî 43,2 òîííè øê³äëèâèõ
ðå÷îâèí íà êâàäðàòíèé ê³ëîìåòð, à íà îäíó îñîáó — 13,1
ê³ëîãðàìà.

Çàáðóäíþâà÷àìè ì³ñüêîãî äîâê³ëëÿ çäåá³ëüøîãî º ï³ä-
ïðèºìñòâà, ùî âèðîáëÿþòü åëåêòðîåíåðã³þ, ãàç òà âî-
äó — 87,8 % âèêèä³â. Çà íèìè ïåðåðîáíà ïðîìèñëî-
â³ñòü — 9,1 %.

Ñåðåä ðàéîí³â íàéá³ëüøîãî íàâàíòàæåííÿ — ïîíàä 11
òèñÿ÷ òîíí øê³äëèâèõ âèêèä³â — çàçíàº Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîí. Íàé÷èñò³øèìè ðàéîíàìè Êèºâà ââàæàþòüñÿ Ïå-
÷åðñüêèé, Îáîëîíñüêèé, Ñîëîì'ÿíñüêèé.

Îëåíà Êë³øèíà äîäàëà, ùî ó ñòðóêòóð³ âèêèíóòèõ ñòà-
ö³îíàðíèìè äæåðåëàìè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí á³ëüø³ñòü ñòà-
íîâèëè ä³îêñèä òà ³íø³ ñïîëóêè ñ³ðêè, àçîò, òâåðä³ ÷àñò-
êè, îêñèä âóãëåöþ.

Íà÷àëüíèê ÃÓ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ñèìîíîâ ï³äòâåðäèâ "Õðåùàòèêó" ñêëàäíó
ñèòóàö³þ ç³ ñòàíîì àòìîñôåðè. Çà éîãî ñëîâàìè, çðîñòàí-
íÿ â ïîâ³òð³ ê³ëüêîñò³ ä³îêñèäó çóìîâëåíå ä³ÿëüí³ñòþ îêðå-
ìèõ ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ.

"Çîêðåìà, â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ öå ñì³òòºñîðòóâàëü-
íà ñòàíö³ÿ "Ãð³íêî", à â Äí³ïðîâñüêîìó — Äàðíèöüêà
ÒÅÖ,— ðîçïîâ³â ïàí Ñèìîíîâ. — Îñòàíí³ì ÷àñîì âîíè
êîðèñòóþòüñÿ ìàçóòîì, ùî é ñïðè÷èíèëî çá³ëüøåííÿ
ê³ëüêîñò³ øê³äëèâîãî ä³îêñèäó".

За інчення на 3-й стор.
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Дарниць а ТЕЦ, я а ви ористов є недоброя існий маз т, є одним з найбільших забр днювачів повітря місті
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Протя ом нинішньо о ро найбільше ш ідливих ви идів в атмосфер сталося в Голосіївсь о-
м , Деснянсь ом , Дніпровсь ом районах столиці. Найбільше забр днюють дов ілля підпри-
ємства, що є виробни ами еле троенер ії, аз та води, а та ож переробної промисловості.
За даними статисти и, тіль и протя ом дев'яти місяців 2009 ро в атмосферне повітря сто-
лиці потрапило 36,1 тисячі тонн ш ідливих речовин, що в 1,9 раз більше ніж торі . Найчис-
тішими районами Києва вважаються Печерсь ий, Оболонсь ий, Солом'янсь ий.
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Ñòóäåíòè â ÊÌÄÀ 
ñï³ëêóâàëèñÿ 
ôðàíöóçüêîþ

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ
â³äêðèòòÿ 4-äåííî¿ îñâ³òíüî¿ ñåñ³¿ ºâðîïåé-
ñüêîãî ìîëîä³æíîãî ïàðëàìåíòó “Ä³àëîã ì³æ
êóëüòóðàìè — øëÿõ äî òîëåðàíòíîñò³ òà äå-
ìîêðàò³¿”. Çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ íàïåðåäîäí³ 
13 ñàì³òó “Óêðà¿íà — ªÑ” ³ â íüîìó áåðóòü
ó÷àñòü 100 ìîëîäèõ ó÷àñíèê³â ³ç 25 ì³ñò Óêðà-
¿íè òà ùå 50 ó÷àñíèê³â ³ç êðà¿í ªâðîïè. Íà
öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâ-
íèê ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³, ïîñëè
Í³ìå÷÷èíè òà ²ñïàí³¿ â Óêðà¿í³, à òàêîæ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Ï³ä
÷àñ îñâ³òíüî¿ ñåñ³¿ óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè ïðåä-
ñòàâëÿòü ñâî¿ ðîáîòè â ãàëóç³ åêîíîì³êè, åêî-
ëîã³¿, ñîö³àëüí³ òà íàâ÷àëüí³ ïðîåêòè. Êðàù³
ç íèõ áóäå â³äçíà÷åíî ́ ðàíòàìè. Äî ìîëîä³æ-
íîãî ïàðëàìåíòó âõîäÿòü êîì³òåòè 32 êðà¿í,
à ìîâà ñï³ëêóâàííÿ, çîêðåìà íà ñåñ³¿ â Êè-
ºâ³, º ôðàíöóçüêà òà àíãë³éñüêà

Äî ìåð³¿ çàâ³òàëà 
Ïîñîë Ïåðó

Äíÿìè çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é
Ðóäèê çóñòð³âñÿ ç Íàäçâè÷àéíèì òà Ïîâíî-
âàæíèì Ïîñëîì Ðåñïóáë³êè Ïåðó â Ðåñïóá-
ë³ö³ Ïîëüù³ òà Óêðà¿í³ Ìàðòîþ ×àâàðð³ Äó-
ïóé. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ñòîðîíè îáãîâîðèëè
íàïðÿìêè ñï³âðîá³òíèöòâà. Íàïðèê³íö³ ñ³÷-
íÿ íàñòóïíîãî ðîêó çàïëàíîâàíî â³çèò äå-
ëåãàö³¿ Êèºâà äî Ë³ìè. “Íåçâàæàþ÷è íà òà-
êó äàëåêó â³äñòàíü ì³æ íàøèìè ì³ñòàìè, ìè
ìàºìî áàãàòî ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â äëÿ ïë³ä-
íî¿ äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³. Íàñàìïåðåä öå
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, ðîçâè-
òîê ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà, íàëàãîäæåííÿ êóëüòóð-
íèõ òà òóðèñòè÷íèõ çâ’ÿçê³â”,— íàãîëîñèâ
Ñåðã³é Ðóäèê. Ó ðàìêàõ Äîãîâîðó ïðî ñï³â-
ïðàöþ, ÿêèé ïëàíóºòüñÿ ï³äïèñàòè, òàêîæ
áóäå çä³éñíåíî îáì³í äîñâ³äîì ó ïèòàííÿõ
çàõèñòó äîâê³ëëÿ, çîêðåìà ó ñôåð³ óòðèìàí-
íÿ ïàðê³â òà ñêâåð³â, ðîçâèòêó òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à ñàìå: áóä³âíèöòâî êè-
¿âñüêèìè ôàõ³âöÿìè ìåòðîïîë³òåíó â ñòî-
ëèö³ Ïåðó

Êèÿí 
ïåðåðàõóâàëè

Ùîäåííî â Êèºâ³ ïåðåáóâàº 3,3—3,5 ìëí
îñ³á. Òàê³ äàí³ çàô³êñîâàíî ó “Êîìïëåêñíî-
ìó àíàë³ç³ é ïðîãíîç³ äåìîãðàô³÷íîãî ðîç-
âèòêó Êèºâà äî 2026 ðîêó”, ÿêèé çàòâåðäè-
ëà ó â³âòîðîê çåìåëüíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè.
Îáðàõóíêè ïðîâîäèëè åêñïåðòè ²íñòèòóòó
äåìîãðàô³¿ ÍÀÍÓ. Ðàí³øå ðàõóâàëè ëèøå
çàðåºñòðîâàíèõ ìåøêàíö³â, êîòðèõ íàë³÷óº-
òüñÿ òðîõè á³ëüøå 2,7 ìëí. Ð³çíèöÿ îô³ö³é-
íîãî ³ ðåàëüíîãî íàñåëåííÿ ìàéæå â ì³ëü-
éîí. Ñàìå òîìó ³ âèíèêàº ñèòóàö³ÿ — í³áè-
òî äîñòàòíüî ñàäî÷ê³â òà øê³ë, à ðåàëüíî
ì³ñöü íå âèñòà÷àº. Ñàìå òîìó ïåðåä ðîçðîá-
êîþ íîâîãî Ãåíïëàíó ì³ñòà âëàäà âèð³øèëà
âèçíà÷èòè ñïðàâæíþ ê³ëüê³ñòü êèÿí. Äåìî-
ãðàôè ââàæàþòü, ùî ÷åðåç 15 ðîê³â ó Êèºâ³
ìåøêàòèìå íà 741 òèñ. îñ³á á³ëüøå — ïðè-
áëèçíî 4,2 ìëí

Ó ñóáîòó ïðîéäå 
5 ïðîäîâîëü÷èõ ÿðìàðê³â

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó îðãàí³çîâóº çàâòðà ó ì³ñò³ âæå çâè÷-
í³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. ¯õ ïðîâå-
äóòü ï’ÿòü. Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òîðãóâà-
òèìóòü íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é, â Îáîëîí-
ñüêîìó — íà Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêò³, 
10-20. Ïðèäáàòè íåäîðîã³ ïðîäóêòè ìîæíà
áóäå òàêîæ íà âóëèö³ Çîä÷èõ, 62-64, ùî ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, òà íà âóëèö³ Êî-
çèöüêîãî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó. Ìåøêàíö³
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó çìîæóòü ñêóïèòè-
ñÿ íà âóëèö³ Òàòàðñüê³é, 32-38. Êèÿíàì òà
ãîñòÿì ì³ñòà áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé
àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ — ì’ÿñî
òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðî-
áè, ðèáà, êàðòîïëÿ, îâî÷³, ôðóêòè, áîðîø-
íî-êðóï’ÿí³ òà áàêàë³éí³ òîâàðè, öóêîð. Ö³-
íè, ÿê çàâæäè, íà 10—15 â³äñîòê³â áóäóòü
íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ

×îòèðè íîâ³ ñòàíö³¿ â³äêðèþòü äî íîâîãî ðîêó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Попри звернення міжвідомчої
робочої р пи Кабмін з пинити
ре онстр цію лінії швид існо о
трамвая, роботи на об'є ті три-
вають. У "Київпастрансі" запев-
няють, що виснов и перевіряль-
ни ів не відповідають дійсності.
Особливо ті, що стос ються по-
р шення техноло ій та марно-
тратства. Тож нічим іншим я
політичною рою ці заяви назва-
ти не можна. До інця нинішньо-
о ро б дівельни и мають
здати в е спл атацію чотири
станції — "Кільцева доро а",
"Ромена Роллана", "Гната Юри",
"Сім'ї Сосніних". А протя ом
2010- о план ють повністю за-
інчити ре онстр цію лінії від
"Б львар Лепсе" до "Старово -
зальної".

Ó “Êè¿âïàñòðàíñ³” îáóðåí³ âèñíîâêà-
ìè ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè Êàáì³íó,
ÿêà âèìàãàº çàìîðîçèòè ðåêîíñòðóêö³þ
ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. “Íà ñüîãîäí³
íåìàº ïîòðåáè çì³íþâàòè ãðàô³ê ðîá³ò,
à ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó îïðèëþäíèâ ãîëîâà
ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïåðåâ³ðêè
ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê, íå â³äïîâ³äàº ä³é-
ñíîñò³”,— çàÿâèâ ó ñåðåäó ãåíäèðåêòîð
“Êè¿âïàñòðàíñó” Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ íåìàº ï³äñòàâ
íàâ³òü ãîâîðèòè ïðî òå, ùîá ïðèçóïèíè-
òè ðîáîòè. Â³í çàóâàæèâ, ùî í³÷èì ³í-
øèì ÿê ïîë³òè÷íîþ ãðîþ íàçâàòè ö³ çà-
ÿâè íå ìîæå.

“Íåêîðåêòíî êðèòèêóâàòè íåçàê³í÷åíå
áóä³âíèöòâî,— ââàæàº ïàí Ëàìáóöüêèé.—
ª òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ, ³ ìè éîãî äî-
òðèìóºìî. Íàïðèêëàä, íàì çàêèäàþòü, ùî
íå çâàðåíî 13 êì ðåéîê. Òàê ³ ìàº áóòè —
âîíè âèêëàäåí³, ïîò³ì ¿õ âèð³âíÿþòü ³ ëè-
øå òîä³ çâàðÿòü”. Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé äî-
äàâ, ùî áóäå äîòðèìàíî âèìîã óñ³õ ñëóæá,
çîêðåìà é ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàëó”.

Çà ñëîâàìè ãåíäèðåêòîðà “Êè¿âïàñ-
òðàíñó”, òåõí³÷í³ âèìîãè ùîäî ïðîêëà-
äàííÿ êîë³¿ âèêîíóþòü ³ òåïåð, òîæ òðàì-

âàé áóäå ìåíø øóìíèì, øâèäê³ñíèì, à
êîë³¿ ïðîñëóæàòü äîâøå.

Êð³ì òîãî, íà çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà
ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ïîòð³áíî ìàé-
æå 30 ìëí ãðí öüîãî ðîêó òà 94 ìëí ãðí
íàñòóïíîãî, ñêàçàâ ïàí Ëàìáóöüêèé.

“Çâ³äê³ëÿñü óçÿòà öèôðà â 200 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³, é ìè
íàäàìî âñ³ äîêóìåíòè, ùî öå ï³äòâåðäæó-
þòü. Êð³ì òîãî, ìè ìîæåìî äîâåñòè, ùî
é ³íøà ³íôîðìàö³ÿ Îëåêñàíäðà Ìàçóð÷à-
êà ùîäî çàñòîñóâàííÿ íåäîáðîÿê³ñíèõ
ìàòåð³àë³â íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³”,— çà-
ïåâíèâ ãåíäèðåêòîð “Êè¿âïàñòðàíñó”.

Ïîïðè øàëåíèé òèñê, ðîáîòè íà îá’-
ºêò³ òðèâàþòü çà ãðàô³êîì. ßê ðîçïîâ³â
ó÷îðà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãåíåðàëü-

íîãî äèðåêòîðà “Êè¿âïàñòðàíñó” ç áóä³â-
íèöòâà Âîëîäèìèð Àñàä÷èé, íàðàç³ çà-
âåðøóþòü îçäîáëþâàòè ÷îòèðè ñòàíö³¿ —
“Ê³ëüöåâà äîðîãà”, “Ðîìåíà Ðîëëàíà”,
“Ãíàòà Þðè”, “Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ”. “¯õ ìà-
þòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ, ÿê ³ ïëàíóâà-
ëè, äî íîâîãî ðîêó,— ïîâ³äîìèâ â³í.—
Ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî ïîâí³ñòþ çàâåðøè-
ìî ðåêîíñòðóêö³þ ë³í³¿ â³ä “Áóëüâàðó
Ëåïñå” äî “Ñòàðîâîêçàëüíî¿”.

Íàãàäàºìî, ùî ðåêîíñòðóþâàòè ë³í³þ
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â Êèºâ³ ðîçïî÷àòî
â ÷åðâí³ 2007 ðîêó. Çàãàëüíà êîøòîðèñ-
íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà — 422 ìëí ãðí.
Çàìîâíèêîì âèñòóïàº ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ”, âèêîíàâöåì ðîá³ò âèçíà÷åíî
òðåñò “Êè¿âì³ñüêáóä-2”

Øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ
íå çóïèíèòè

Ê³ëüê³ñòü ðàéîí³â ó ñòîëèö³ íå çì³íèòüñÿ

Ïë³òêè ðîçä³ëåí³ íà ï’ÿòü

Ê³ëüê³ñòü ðàéîí³â ó ñòîëèö³ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì çì³íþâàòèñÿ íå áóäå. ²íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ñêîðî÷åííÿ ¿õ äî ï’ÿòè íàðà-
ç³ íå á³ëüøå, í³æ ÷óòêè. Ïðî öå “Õðå-
ùàòèêó” â÷îðà ïîâ³äîìèëà äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Íàòàë³ÿ Íîâàê (Áëîê Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà).

“Í³ÿêèõ äîêóìåíò³â í³õòî íå áà÷èâ. Öå
âñå â³äáóâàºòüñÿ íà ð³âí³ ïë³òîê. Ñïî÷àò-
êó êàçàëè ñ³ì ðàéîí³â, òåïåð ÷îìóñü íà-
çèâàþòü ï’ÿòü”,— ñêàçàëà âîíà. Ñëîâà äå-
ïóòàòêè ï³äòâåðäèâ é çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷. “ß íå çíàþ,
çâ³äêè öå âçÿëîñÿ, æîäíèõ ðîçïîðÿäæåíü

ÿ íå îòðèìóâàâ”,— îô³ö³éíî çàÿâèâ ÷è-
íîâíèê.

Âîäíî÷àñ åêñïåðòè çàïåâíÿþòü, ùî ïî-
ðà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè äàâíî íà-
çð³ëà. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, äåñÿòü àïàðà-
ò³â ÷èíîâíèê³â äëÿ Êèºâà — çàâåëèêèé
òà íååôåêòèâíèé òÿãàð. “Òèñÿ÷³ êèÿí
ñüîãîäí³ ãîäèíàìè ïðîñèäæóþòü ó ÷åð-
ãàõ äî ÷èíîâíèê³â ó ðàéîíàõ. Àáè îôîð-
ìèòè äîêóìåíòè, çâè÷àéíèé ï³äïðèºìåöü
ìàº ïðîéòè ç äåñÿòîê ³íñòàíö³é, ó êîæ-
íî¿ ç ÿêèõ àáî îá³äíÿ ïåðåðâà, àáî âèìà-
ãàííÿ õàáàð³â. ² öå ïîïðè òå, ùî ñàìå êè-
ÿíè óñ³ì öèì ëþäÿì ñâî¿ìè ïîäàòêàìè

ñïëà÷óþòü çàðïëàòó”,— ïîÿñíþº äèðåê-
òîð Àãåíö³¿ ñèñòåìíî¿ àíàë³òèêè òà ïî-
ë³òè÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ Àíàòîë³é Êó-
ðåíöîâ. Ôàõ³âåöü äîäàº, ùî çìåíøåííÿ
ê³ëüêîñò³ ðàéîí³â äàñòü çìîãó çàïðîâàäè-
òè åôåêòèâíå êåðóâàííÿ ì³ñòîì. Çàì³ñòü
ïîë³òè÷íèõ ïîëåì³ê, ÷èíîâíèêàì äîâå-
äåòüñÿ íàðåøò³ âçÿòèñÿ çà ðåàëüí³ ïðîá-
ëåìè êèÿí, à çåêîíîìëåí³ êîøòè ï³äóòü
íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè òà ñîö³àëü-
í³ âèïëàòè.

Íàãàäàºìî, ùî ïðèéøîâøè äî âëàäè,
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íå ðàç íàãîëîøó-
âàâ íà ïîòðåá³ ðîçâèòêó åôåêòèâíîãî ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Çâàæàþ÷è íà
ðîçøèðåííÿ Êèºâà, ìåð íàìàãàâñÿ ïðè-
çíà÷àòè âèíÿòêîâî âïðàâíèõ óïðàâë³íö³â.
Ñâîãî ÷àñó ì³ñüêèé ãîëîâà íàâ³òü îñîáèñ-
òî ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè äëÿ íà÷àëüíèê³â
ÆÅÊ³â.

Âîäíî÷àñ ê³ëüêà ðàéîí³â ïîñò³éíî “òÿã-
íóòü íà äíî” ñòîëèöþ. Íåâèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîðóøåí-
íÿ òà õàáàðíèê³â íå ðàç çíàõîäèëè ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó òà Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîíàõ

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Чер ов " ач " напередодні виборів зап стили столиці політичні
опоненти мера Леоніда Черновець о о. Мовляв, районів столиці
незабаром стане п'ять. Одна , я з'яс вав "Хрещати ", нія их до -
ментів з цьо о привод мерії не от ють. Водночас е сперти вва-
жають, що реформи давно назріли. С орочення іль ості районів
дасть змо зменшити іль ість чиновни ів, я і замість розв'язання
проблем иян часто займаються хабарництвом та політи ою.

Жодно о пор шення технічних норм з ре онстр ції швид існо о трамвая немає,
запевняють фахівці
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Ñîáà÷à çîíà
Äëÿ âèãóëó äîìàøí³õ
óëþáëåíö³â ðàéîíè ì³ñòà
ìàþòü âèçíà÷èòèñÿ 
ç âèä³ëåííÿì
ñïåöìàéäàí÷èê³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Учора в мерії відб лася нарада про
стан справ щодо визначення
місць, зон та дресир вальних май-
данчи ів для соба районними
держадміністраціями. Адже наразі
сит ація є ритичною. На сьо одні
в столиці є 71 місце та 6 зон для
ви л чотирилапих др зів. На од-
не місце припадає вісімсот тварин.
Та й ці території здебільшо о зна-
ходяться в жахливом стані. Том
районам дор чено виділити та і
території та за ласти й потрібні
ошти на наст пний рі . Для на-
лежно о їх облашт вання зал чати-
м ть спонсорів.

Ó Êèºâ³ íà îäíå ì³ñöå äëÿ âèãóëó òâàðè-
íè ïðèïàäàº â³ñ³ìñîò ñîáàê. Íàðàç³ â ñòîëè-
ö³ çàðåºñòðîâàíî ìàéæå ñòî òèñÿ÷ äîìàøí³õ
òâàðèí, à ì³ñöü äëÿ âèãóëó º âñüîãî 71 ³ 6
çîí, à äðåñèðóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè âçàãàë³ â³ä-
ñóòí³. Â÷îðà â ìåð³¿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïðîâåëà íà-
ðàäó ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîííèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é òà ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü ùîäî ñòàíó
ñïðàâ ïðî âèçíà÷åííÿ çîí, ì³ñöü òà äðåñè-
ðóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñîáàê.

"Öå ïèòàííÿ äóæå àêòóàëüíå íèí³ é ïîòðå-
áóº óâàãè, òîìó ùî áàãàòî êèÿí ìàþòü ñâî-
¿õ äîìàøí³õ óëþáëåíö³â, à ïîòð³áíèõ äëÿ ¿õ
âèãóëó ì³ñöü áðàêóº",— çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà. Ñâîºþ ÷åðãîþ ðàäíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ç ïèòàíü îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà òà òâàðèííîãî ñâ³òó Ñâ³òëàíà Áåð-
ç³íà íàãàäàëà, ùî ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
óæå íåîäíîðàçîâî äîðó÷àâ ðàéîííèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì âèð³øèòè äàíå ïèòàííÿ. Îñòàí-
íº äîðó÷åííÿ çîáîâ’ÿçàëî ðàéîíè âèçíà÷è-
òèñÿ ç çîíàìè âèãóëó ³ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ
äðåñèðóâàííÿ ñîáàê. "Ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ ïî-
âèíí³ âèä³ëèòè òàê³ ì³ñöÿ, ùîá ïåðåäáà÷è-
òè â³äïîâ³äí³ êîøòè â áþäæåò³ íà íàñòóïíèé
ð³ê", — çàçíà÷èëà ïàí³ Áåðç³íà.

Îäíàê ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é çàïåâíÿþòü, ùî îáîìà ðóêàìè "çà"
îáëàøòóâàííÿ ³ äðåñèðóâàëüíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â, ³ çîí äëÿ âèãóëó. Îäíàê íà øëÿõó ïðàê-
òè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïëàí³â ïðîáëåì á³ëü-
øå, í³æ òðåáà. ² ãîëîâíà — çíàéòè êëàïòèê
â³ëüíî¿ òåðèòîð³¿, ÿêó ìîæíà áóëî á íàäàòè
äëÿ ïðîãóëÿíîê ÷îòèðèëàïèõ. Îäíàê ïàí³
Áåðç³íà çàçíà÷èëà, ùî â ì³ñò³ º áàãàòî ïàð-
ê³â, â ÿêèõ ìîæíà â³äâåñòè ïåâí³ ä³ëÿíêè
äëÿ ïðîãóëÿíîê ³ç ñîáàêàìè. Îäíàê ¿õ ïî-
òð³áíî îáëàøòóâàòè íàëåæíèì ÷èíîì. Öå
ïåðåäáà÷àº âèâ³ñêó ³íôîðìàö³éíèõ òàáëè-
÷îê, ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíòåéíåð³â
äëÿ ïðîäóêò³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ òâàðèí ³ ïî-
ïåðåäæóþ÷èõ òà çàáîðîíÿþ÷èõ çíàê³â. Àäæå
íàâ³òü ò³ ê³ëüêà äåñÿòê³â ì³ñöü äëÿ âèãóëó
ñîáàê, ÿê³ º â ñòîëèö³, íå â³äïîâ³äàþòü íîð-
ìàì òà çíàõîäÿòüñÿ â æàõëèâîìó ñòàí³. Íà
äåÿêèõ íàâ³òü íåìàº òàáëè÷îê, äå çàçíà÷à-
ëîñÿ á, ùî òóò ìîæíà ãóëÿòè ç ñîáàêîþ. Òî-
ìó áàãàòî êèÿí íå çíàþòü ïðî ³ñíóâàííÿ òà-
êèõ ì³ñöü. Òîìó é âèâîäÿòü ñâî¿õ óëþáëåí-
ö³â íà ãàçîíè, äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òà ïðèáó-
äèíêîâ³ òåðèòîð³¿.

Ùîäî äðåñèðóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, òî íà
ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ íåìàº æîäíîãî. Ïîêè ùî
ëèøå Îáîëîíñüêà ÐÄÀ íàäàëà ³íôîðìàö³þ
ïðî éîãî ñòâîðåííÿ. Ïîâíå îáëàøòóâàííÿ
òàêî¿ òåðèòîð³¿ îá³éäåòüñÿ ïðèáëèçíî â 200
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Àëå çà òàê³ ãðîø³ ñîáàêàì áó-
äå äå ðîçãóëÿòèñÿ. Ïåðåäáà÷åíî àðêè, òðàìï-
ë³íè, âèøêè, áàð'ºðè, à òàêîæ îñâ³òëåííÿ,
áàêè äëÿ ñì³òòÿ, îãîðîæà, çíàêè, òàáëè÷êè ³
ñòîÿíêà. Òà âèä³ëèòè òàê³ êîøòè íå êîæåí
ðàéîí çìîæå. "ßêùî íàñòóïíîãî ðîêó òàêèõ
ìàéäàí÷èê³â ç'ÿâèòüñÿ äâà-òðè, òî öå âæå áó-
äå äóæå íåïîãàíî",— ââàæàº ïàí³ Áåðç³íà.
Íà äîïîìîãó ïëàíóþòü çàëó÷àòè ñïîíñîð³â,
ÿê³ ìîãëè á íà ò³é æå îãîðîæ³ ðîçì³ñòèòè
ñâî¿ ëîãîòèïè, êîíòàêòí³ íîìåðè òåëåôîí³â
òîùî
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Ñóò³íêè äëÿ “Ñÿéâà”
Êíèãàðíþ, ÿêà ïðàöþº â öåíòð³ ñòîëèö³ ùå ç 1944 ðîêó,
âèñåëÿþòü íà âóëèöþ
Àíòîí ÏÓÑÒÎÂÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ùå îäèí îá’ºêò êóëüòóðè
ìàº âñ³ øàíñè çàëèøèòèñÿ áåç-
õàòüêîì. Öüîãî ðàçó éäåòüñÿ
ïðî êíèæêîâèé ìàãàçèí "Ñÿé-
âî", ùî ðîçòàøóâàâñÿ íà âóëè-
ö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 6-à. Çà
ö³ºþ çíàéîìîþ ìàëî ÷è íå
âñ³ì êèÿíàì àäðåñîþ êíèãàð-
íÿ ïðàöþº ùå ç 1944 ðîêó. À
íà ôàñàä³ áóä³âë³ ò³øàòü îêî
â³ñ³ì ìåìîð³àëüíèõ äîøîê â³-
äîìèõ óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â,
êîòð³ â ïåð³îä ñâîº¿ òâîð÷îñò³
ââàæàëè öå ì³ñöå ë³òåðàòóð-
íèì êëóáîì.

Äíÿìè îðåíäîâàíå ïðèì³-
ùåííÿ, â ÿêîìó äîñ³ ïðàöþ-
âàâ ìàãàçèí, îòðèìàëî íîâî-
ãî âëàñíèêà, òîæ, ÿê êàæóòü
ïðàö³âíèêè êíèãàðí³, âæå ç
ñ³÷íÿ âîíè ìîæóòü îïèíèòè-
ñÿ íà âóëèö³. Íàì ïîÿñíèëè,
ùî ïðèì³ùåííÿ ïðîäàíî ùå
ó âåðåñí³, õî÷à ðîá³òíèêè
ä³çíàëèñü ïðî öå ëèøå ì³-
ñÿöü òîìó. Çà ñëîâàìè ãîëî-
âè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü êóëüòóðè é òó-
ðèçìó Îëåêñàíäðà Áðèãèíöÿ,
ïèòàííÿ ïðî ïðîäàæ ç àóê-
ö³îíó ïðèì³ùåííÿ "Ñÿéâà"
÷åðåç ì³ñüêðàäó íå ïðîõîäè-
ëî. Öå ãàíåáíå ð³øåííÿ áó-
ëî óõâàëåíî Øåâ÷åíê³âñüêîþ
ðàéðàäîþ, ÿê³é ³ íàëåæàëà
áóä³âëÿ. Ïðè÷èíà — çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ìîæíîâëàäö³â ó íåðó-
õîìîñò³, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â
ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ ì³ñòà. Çà
ñëîâàìè ïàíà Áðèãèíöÿ, òà-
ê³ ñèòóàö³¿ ç çàêëàäàìè êóëü-
òóðè âèíèêàþòü ïîâñþäíî,
õî÷à Âåðõîâíîþ Ðàäîþ íà-
êëàäåíî â³äïîâ³äíèé ìîðàòî-
ð³é íà âèñåëåííÿ ðåäàêö³é
äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿, çàêëàä³â êóëüòó-

ðè, âèäàâíèöòâ, êíèãàðåíü,
ï³äïðèºìñòâ êíèãîðîçïîâñþ-
äæåííÿ. ßê ïîâ³äîìèëè ó
"Ñÿéâ³", çàëèøàòè ïðèì³-
ùåííÿ ðîá³òíèêè ïîêè ùî íå
çáèðàþòüñÿ. Âæå ïîäàíî ïî-
çîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
Êèºâà. Òà ïîïðè öå ëþäè
âñå-òàêè áîÿòüñÿ, ùî öþ ÷è
íå ºäèíó êíèãàðíþ â öåíòð³

âèêèíóòü íà âóëèöþ. Cêàí-
äàëè íàâêîëî îñåðåäê³â êóëü-
òóðè äëÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó — âæå äîâîë³ áàíàëü-
íà ð³÷. Íàãàäàºìî, ùî ð³ê òî-
ìó çà ñïðèÿííÿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ðàéîíó ñâî¿ ìàéñòåðí³
âòðàòèëà íèçêà õóäîæíèê³â.
Õî÷à äåÿê³ ç ìèòö³â äóæå
äîâãî âèáîðþâàëè ñâîº ïðà-

âî íà ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ âîíè
çàéìàëè ïðîòÿãîì äåñÿòè-
ë³òü. Îêð³ì òîãî, ç ïðèì³-
ùåííÿ áóëî âèñåëåíî ìàãà-
çèí "Óêðà¿íñüê³ ñóâåí³ðè". Ó
ïàðêó "Íèâêè" ïðèâàòèçîâà-
íî "Çåëåíèé òåàòð", à äèòÿ-
÷èé áóäèíîê ¹ 3 íà âóëèö³
Ñàðàòîâñüê³é ïåðåáóâàº íà
ìåæ³ çàêðèòòÿ

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïñóþòü ïîâ³òðÿ ó ñòîëèö³ òàêîæ çàâîäè
"Êè¿âõ³ìâîëîêíî", "Ãåíåðàòîð", "Óêðïëàñ-
òèê". "×åðåç åêîíîì³÷íó êðèçó òà áðàê
êîøò³â âîíè íå â çìîç³ ìîäåðí³çóâàòè
âèðîáíèöòâî,— ïîÿñíèâ ãîëîâíèé åêîëîã
ì³ñòà.— Íà æàëü, ìè íå ìàºìî âïëèâó íà
ö³ ï³äïðèºìñòâà, òîáòî íå ìîæåìî âæèòè
ïðîòè íèõ æîäíîãî êàðàëüíîãî çàõîäó. Ö³
ïèòàííÿ âèð³øóº Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî
åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ Êèºâà. Ïàí Ñèìîíîâ
äîäàâ, ùî êèÿíè íàé÷àñò³øå çâåðòàþòüñÿ
äî ÃÓ îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ call-
öåíòðó ç³ ñêàðãàìè íà íåïðèºìí³ çàïàõè â³ä
ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó "Åíåðã³ÿ".

Òèì ÷àñîì ñòîëè÷í³ ãðîìàäñüê³ åêîëî-
ã³÷í³ îðãàí³çàö³¿ ïåðåêîíàí³, ùî íàéá³ëü-
øå ì³ñòó øêîäÿòü àâòîìîá³ë³. ßê ðîçïî-
â³â ó÷îðà "Õðåùàòèêó" ãîëîâà êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðè-
ñòâà îõîðîíè ïðèðîäè Ìèêîëà Ùåïåöü,
âïëèâ âèõëîïíèõ ãàç³â çíà÷íî á³ëüøèé ³
çàãðîçëèâ³øèé, í³æ íà ï³äïðèºìñòâàõ.

"Îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ ïåðåâàíòàæåí³
òðàíñïîðòîì Ìîñêîâñüêà òà Ëåí³íãðàä-
ñüêà ïëîù³, Áåññàðàáñüêà, ïåðåòèí ïðîñ-
ïåêò³â Ìàÿêîâñüêîãî, Âàòóò³íà òà áóëüâàð
Ïåðîâà",— ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é Ñèìîíîâ.
ªäèíèì âèõîäîì ç³ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿ åêî-
ëîã ââàæàº ñïîðóäæåííÿ â ì³ñò³ ñó÷àñíèõ
òðàíñïîðòíèõ ðîçâ'ÿçîê, ÿê³ ðîçâàíòàæàòü
ìàã³ñòðàë³ â³ä ìàøèí ³ çíà÷íî ïðèøâè-
äøàòü ðóõ. Ùîäî ñàìèõ ìàøèí, òî á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ â³äïîâ³äàþòü ñâ³òîâèì âèìî-
ãàì ³ ñòàíäàðòàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Äî ñëîâà, ó ñåðåäó â ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ
àêö³ÿ íà çàõèñò ÷èñòîãî ïîâ³òðÿ á³ëÿ Ì³-

í³ñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà. "Óêðà¿íà âõîäèòü äî
äâàäöÿòêè íàéá³ëüøèõ êðà¿í-çàáðóäíþ-
âà÷³â àòìîñôåðè ó ñâ³ò³. À òîìó äåðæàâà
òàêîæ ïîâèííà âçÿòè íà ñåáå çîáîâ'ÿçàí-
íÿ òà ïðèíàéìí³ çóïèíèòè çðîñòàííÿ âè-
êèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â",— çàçíà÷èëà îð-
ãàí³çàòîð àêö³¿ Õðèñòèíà Ðóäíèöüêà ç Íà-
ö³îíàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî öåíòðó Óêðà-
¿íè.— ßêùî â ñóñ³äí³é Ïîëüù³, äå ð³âåíü
âèêèä³â ìåíøèé, äîáðîáóò âèùèé, òî â
Óêðà¿í³ âñå íàâïàêè. Çàì³ñòü ñêîðî÷åííÿ
âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â ïëàíóþòü ¿õ
çá³ëüøèòè íà 70 %.

Íàãàäàºìî, ùî 7 ãðóäíÿ ó Êîïåíãàãåí³
ðîçïî÷íóòüñÿ äâîòèæíåâ³ ïåðåãîâîðè
ÎÎÍ ùîäî çì³íè êë³ìàòó, íà ÿê³ ïðè-
¿äóòü ïðåäñòàâíèêè ç³ 192 êðà¿í ñâ³òó. 98
ë³äåð³â äåðæàâ óæå çàÿâèëè ïðî ñâîþ îñî-
áèñòó ó÷àñòü ó ïåðåãîâîðàõ. Ìåòà çóñòð³-
÷³ — óõâàëåííÿ íîâî¿ óãîäè, ùî çì³íèòü
Ê³îòñüêèé ïðîòîêîë ó 2013 ðîö³. Íèí³ ïå-
ðåãîâîðíèé ïðîöåñ çàòÿãíóâñÿ ÷åðåç íå-
áàæàííÿ äåðæàâ áðàòè íà ñåáå çîáîâ'ÿçàí-
íÿ òà çìåíøóâàòè âèêèäè ïàðíèêîâèõ ãà-
ç³â

Віталій КУРІННИЙ,
"Хрещати "

Обся и ви идів

У тоннах У відсот ах
за 9 місяців

У середньом
одне підприємство

м. Київ 36 141,0 190,5 81,0

райони

Голосіївсь ий 11 578,5 313,9 131,6

Дарниць ий 997,5 73,8 25,6

Деснянсь ий 9 842,3 567,0 307,6

Дніпровсь ий 10 746,8 125,9 219,3

Оболонсь ий 420,5 50,3 6,0

Печерсь ий 58,7 109,7 3,3

Подільсь ий 532,2 93,1 12,1

Святошинсь ий 708,8 97,9 13,1

Солом'янсь ий 571,1 72,2 8,0

Шевчен івсь ий 684,6 99,3 13,4

Ðåéòèíã ÷èñòîòè
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Працівни и ниж ово о ма азин “Сяйво” залишати своє приміщення по и що не збираються
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Â³ä ñåñ³¿ äî ñåñ³¿
Ðåàëüí³ çíàííÿ êîøòóþòü ÷èìàëèõ çóñèëü, à îö³íþâàííÿ ¿õ — ÷àñòî ³ ãðîøåé
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Не се рет, що ор пція
стала невід’ємною части-
ною вітчизняної системи
вищої освіти. Гроші пла-
тять я під час вст п до
вишів, та і в процесі на-
вчання. У ле си оні ст -
дентів доволі часто вжи-
вається вираз “за рив се-
сію” замість традиційно о
“с лав”. З та им явищем
важ о боротися, ос іль и
в ньом є обопільна заці-
авленість, а ін оли й по-
треба. Адже освіта по-
трібна всім, інша справа,
я вона дістається моло-
дим людям, і вже тим
більше застосов ється
надалі. Але це вже тема
для іншої статті. Напере-
додні сезон сесій орес-
пондентів “Хрещати а”
більше ці авило питання:
с іль и одна та а обхо-

диться сьо одні ст денто-
ві. Відповідь на це запи-
тання вийшла неодно-
значною. Я виявилося,
ба ато залежить від чбо-
во о за лад , йо о прес-
тижності, форми власно-
сті, традицій. Це з одно о
бо . Одна є й інший —
самі ст денти, серед я их
є я працелюбні, ціле-
спрямовані, талановиті,
та і не д же, м’я о аж -
чи. Я раз від бажання
др их йти в но з
спішними, а де оли на-
віть із випередженням,
залежить “цінова політи-
а” сесійно о період .

Оцін а ціною
в машин

ßê ³ î÷³êóâàëîñÿ, â íàéïîïó-
ëÿðí³øèé ÂÍÇ êðà¿íè — Íàö³î-
íàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà âñòóïàþòü íå ëèøå
ò³, õòî ïëàíóº íàäàë³ â÷èòèñÿ.
“Ñòóäåíòè-áþäæåòíèêè íàâ÷à-
þòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá îòðèìóâàòè
ñòèïåíä³þ,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” ñòóäåíòêà 3-ãî êóðñó ²ðè-
íà,— à ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà êîìåð-
ö³éí³é îñíîâ³ ó âèø³ ïî÷àëè íà-
áèðàòè äóæå áàãàòî ëþäåé, äàð-
ìî¿ä³â ñåðåä íàøîãî “áðàòà” ïî-
á³ëüøàëî — àäæå ñòèìóëó, ÿê òà-
êîãî, ó íèõ ïðîñòî íåìàº. Îêð³ì
öüîãî, ñòóäåíòè, ÿê³ íå ïðîòè ïî-
ãóëÿòè, “çàòÿãóþòü” ³ ðîçóìíèõ
õëîïö³â ³ ä³â÷àò ó ñâî¿ êîìïàí³¿.
Îñü ó íàñ íà äðóãîìó êóðñ³ áóâ
âèïàäîê, êîëè ä³â÷èíó ç íàøî¿
ãðóïè òðîõè íå âèãíàëè çà ïðî-
ãóëè ³ çà òå, ùî âîíà íå çìîãëà
ñêëàñòè ñåñ³þ. À ¿¿ äðóæêè ñïî-
ê³éíî ñîá³ â³äêóïèëèñÿ”. Àëå ùî-
äî ñóìè, ÿêó ïîòð³áíî çàïëàòèòè
çà òå, ùîá ñïîê³éíî âè¿õàòè â³ä-
ïî÷èâàòè âë³òêó ³ íå äóìàòè ïðî
ïåðåçäà÷³, òî, ÿê âèÿâèëîñÿ, êî-
æåí ïëàòèòü ïî-ð³çíîìó. ßêùî,
íàïðèêëàä, ñòóäåíò âñå-òàêè âè-
â÷àâ ìàòåð³àë ³ ïðîñòî õî÷å êðà-
ùó îö³íêó — éäåòüñÿ ïðî îäíó
ñóìó. Áóâàº, çâè÷àéíî, ùî ìîëî-

ä³ ëþäè çäàþòü çîâñ³ì áåç ãðî-
øåé. À îñü ÿêùî õëîïåöü àáî ä³â-
÷èíà íå õîäèëè íà ëåêö³¿, òà ùå
ïðè öüîìó ïðîãóëþâàëè ³ ïðàê-
òè÷í³ çàíÿòòÿ, “çäàòèñÿ” áóäå
âàæêî. “ß íàâ÷àþñÿ íà òàêîìó
ôàêóëüòåò³, äå íå ïðèéíÿòî äàâà-
òè õàáàðà,— êàæå ñòóäåíò Ñåð-
ã³é,— àëå â³ä äðóç³â ç ³íøèõ,
ïðåñòèæí³øèõ ôàêóëüòåò³â, íà-
÷óâñÿ ïðî íàäõìàðí³ ñóìè. Òàì
ñòóäåíòè ïëàòÿòü ïî 300—400 äî-
ëàð³â çà õîðîøó îö³íêó. ² íå çàâ-
æäè öå äàº î÷³êóâàíèé ðåçóëü-
òàò”,— äîäàâ â³í. Ïðèáëèçíî
ñò³ëüêè æ — 300 äîëàð³â — êîø-
òóº é ³ñïèò íà þðèäè÷íîìó ôà-
êóëüòåò³. Éäåòüñÿ ïðî ïðîô³ëü-
íèé ïðåäìåò, ³ öþ ñóìó ñïëà÷ó-
þòü çà “òð³éêó”. Äëÿ òîãî, ùîá
çäàòè çàë³ê, ñóìè, çâè÷àéíî, º
ìåíøèìè — â³ä 50 ãðèâåíü íà
“çâè÷àéíèõ” ôàêóëüòåòàõ, ³ â³ä
150 ãðèâåíü — íà ïðåñòèæí³øèõ.
Àëå, ç ðîçïîâ³äåé î÷åâèäö³â, áó-
âàº ³ òàê, ùî ³ çà çàë³ê ³ç “ìîä-
íîãî” ïðåäìåòó âñ³ ïîâèíí³ ñïëà-
òèòè ïî 450 ãðèâåíü, ³íàêøå âè-
êëàäà÷ â³äìîâëÿºòüñÿ çàêðèâàòè
â³äîìîñò³. Ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòè-
êó” ³ çîâñ³ì íåñàìîâèò³ ³ñòîð³¿.
Ìîâëÿâ, íà îäíîìó ç ôàêóëüòå-
ò³â, ï³ñëÿ íàñòàííÿ êðèçè, âèêëà-
äà÷³ âèð³øèëè “ðîçîðèòè” ñâî¿õ
ñòóäåíò³â — ïðèçíà÷èëè âñ³ ñóìè
â ºâðî. “ßêùî ðàí³øå ³ñïèò êîø-
òóâàâ, íàïðèêëàä, 400 äîëàð³â, òî
ìèíóëîãî ðàçó âñ³ “ïåðåéøëè” íà
äîðîæ÷ó âàëþòó — ºâðî,— êàæå
ñòóäåíòêà. — Â ö³ëîìó ñóìè ó
íàñ, çâè÷àéíî, á³ëüø³, í³æ â ³í-
øèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
À ÿêùî ñòóäåíò íå íàâ÷àâñÿ ³ õî-
÷å çäàòè ñåñ³þ, òî äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíà êðóãëåíüêà ñóìà. Äåêîëè
çà íå¿ ìîæíà ³ ìàøèíó êóïèòè”.

Зарплата
за сесію

Ïðèáëèçíî ñõîæîþ, àëå “ãó-
ìàíí³øîþ” º ñèòóàö³ÿ ³ â ³íøî-
ìó íå ìåíø ïîïóëÿðíîìó, àëå
âæå òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ —
ÊÏ². Çàë³ê, çà áàæàííÿ, òàêîæ
ìîæíà ñêëàñòè ç äîïîìîãîþ
“äîäàòêîâèõ çóñèëü”. Àëå, çà
ñëîâàìè ñòóäåíò³â, ÷àñòî äëÿ
“ñòâîðåííÿ” õîðîøîãî íàñòðîþ
ó âèêëàäà÷à, ìîëîä³ ëþäè êóïó-
þòü “äîï³íã”. Íàéêðàùå —
ïëÿøêà õîðîøîãî ìàðî÷íîãî
êîíüÿêó ³ ñîëîäîù³. Íà öå ñòó-
äåíòè ñêèäàþòüñÿ ãðîøèìà, õòî
ñê³ëüêè ìîæå. “Áóëè òàê³ âèïàä-
êè, ùî íàø³ äðóç³ ïðîñòî íå
ìîãëè íàçáèðàòè ïîòð³áíî¿ ñó-
ìè, òîìó çäàâàëè, õòî ñê³ëüêè
ìîæå,— ç³çíàºòüñÿ ñòóäåíò Êè-
¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòè-
òóòó Àíòîí,— öüîãî çàçâè÷àé
âèñòà÷àëî íà “ïðåçåíò”. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ãðîøåé çà ³ñïèòè ³
çàë³êè, òî º ñòóäåíòè, ÿêèì
ïðîñò³øå çàïëàòèòè, í³æ ñèä³òè
íà ïàðàõ ùîäíÿ. À ÿêùî â³í ùå
é ïðàöþº, òî éîìó íå “â îáëîì”
â³ääàòè îäíó ñâîþ ì³ñÿ÷íó çàð-
ïëàòó äëÿ òîãî, ùîá “êóïèòè”
ñåñ³þ. Òàê³ ñòóäåíòè ùå íà ïî-
÷àòêó ñåìåñòðó øóêàþòü ï³äõî-
äè äî òèõ âèêëàäà÷³â, ó êîòðèõ
ó ê³íö³ ñåìåñòðó âîíè ïîâèíí³
ñêëàñòè ³ñïèòè ³ çàë³êè”. Ñïåöè-
ô³êó “ïëàòíîãî” íàâ÷àííÿ ó
âèø³ ðîçïîâ³ëà ³ Âàëåíòèíà. Çà
ñëîâàìè ä³â÷èíè, ö³íè íà ³ñïè-
òè çàëåæàòü â³ä òîãî, ÿêèé â³ä-
ñîòîê ïî÷íóòü áðàòè ò³, õòî äî-
ìîâëÿòèìåòüñÿ. ²íêîëè ö³ “âè-
ð³øóâà÷³” çàâèùóþòü ö³íó ó
ê³ëüêà ðàç³â. Ó ñåðåäíüîìó çà ñå-
ñ³þ â³ä “à” äî “ÿ” ïîòð³áíî áó-

äå çàïëàòèòè ïðèáëèçíî òèñÿ÷ó
ãðèâåíü. ßêùî âðàõîâóâàòè
ê³ëüê³ñòü ìîäóë³â ³ ³íøèõ ïðî-
ì³æíèõ ïåðåâ³ðîê çíàíü, öå íå
òàê âæå é áàãàòî. ßê ç’ÿñóâàëî-
ñÿ â ðîçìîâ³ ç³ ñòóäåíòàìè, ëà-
áîðàòîðíà äëÿ “òåõíàðÿ” îáõî-
äèòüñÿ â 100—120 ãðí, êóðñîâèé
ïðîåêò — â 200 ãðí, à éîãî çà-
õèñò êîøòóº 50 ãðí.

À îñü äëÿ ñòóäåíò³â Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè ñåñ³ÿ
º äîðîãèì çàäîâîëåííÿì. Òóò, çà
ñëîâàìè ñòóäåíò³â, ïðàêòè÷íî
æîäåí çàë³ê, ³ñïèò àáî êóðñîâà
íå îáõîäÿòüñÿ áåç ñïëàòè äàí³
êåð³âíèöòâó. Ïðè÷îìó ö³íè äà-
ëåêî íå ùàäí³. “Êóðñîâà ó íàñ
êîøòóº 150—200 äîëàð³â, ³ñ-
ïèò — ïðèáëèçíî 400 äîëàð³â,—
ðîçïîâ³äàº ñòóäåíòêà-ñòàðøî-
êóðñíèöÿ, êîòðà çàõîò³ëà çáåðåã-
òè àíîí³ìí³ñòü. — Íàéâàæ÷å äî-
âîäèòüñÿ çàî÷íèêàì. Âèêëà-
äàöüêèé ñêëàä ÷îìóñü ââàæàº,
ùî âñ³ âîíè — ì³ëüéîíåðè. Äëÿ
íèõ “ñòàâêè äàíèíè” ïðîñòî çà-
øêàëþþòü”. Îòðèìàòè ïîòð³áí³
îö³íêè íà ï³âð³÷íîìó çð³ç³ âàð-
òóº â³ä 200 ãðèâåíü äî 1 500 äî-
ëàð³â çàëåæíî â³ä îáñÿãó ³ ñêëàä-
íîñò³, äîäàþòü ñòóäåíòè.

Не рошима
єдиними

Äàðèíà, êîëèøíÿ ñòóäåíòêà
þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó, êîòðà
íå çàõîò³ëà íàçâàòè ñâ³é ÂÍÇ, ñå-
ñ³þ çà ãðîø³ íå ñêëàäàëà, àëå
ðîçö³íêè íàçâàòè ïîãîäèëàñÿ.
“Çäàòè íàéïðîñò³øèé çàë³ê ÷åðåç
ìåòîäèñòêó êîøòóº 200 ãðèâåíü.
Äóìàþ, âñÿ ñåñ³ÿ îáõîäèòüñÿ

ïðèáëèçíî â 1500 äîëàð³â, àëå áåç
“ñâîº¿” ëþäèíè çàïëàòèòè ö³ ãðî-
ø³ íåðåàëüíî”,— êàæå ä³â÷èíà,
çàçíà÷èâøè, ùî âîíà ñàìà “âè-
¿æäæàëà” çà ðàõóíîê ðîçâàæàëü-
íèõ àêö³é. Òîáòî, àêòèâíî áðàëà
ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³ óí³-
âåðñèòåòó. “Õòîñü ïðîÿâëÿâ ñåáå
â ñïîðò³, çàõèùàþ÷è ÷åñòü ³íñòè-
òóòñüêî¿ êîìàíäè, à ìåí³, ÿê
ó÷àñíèö³ âîêàëüíî¿ ñòóä³¿, äîâî-
äèëîñÿ ñï³âàòè íà óðî÷èñòèõ çà-
õîäàõ çàêëàäó. Çà öå íàñ çàáèðà-
ëè ç ³ñïèò³â ³ ñòàâèëè ï’ÿò³ð-
êè”,— ðîçïîâ³äàº âîíà.

Ïðàêòèêà äà÷³ õàáàðà ÷åðåç
òðåòþ îñîáó âèêîðèñòîâóºòüñÿ â
á³ëüøîñò³ ³íñòèòóò³â. Í³êîìó ç
âèêëàäà÷³â íå õî÷åòüñÿ âòðà÷àòè
ì³ñöå ðîáîòè ÷åðåç äð³áíèö³. Íå-
õàé íàâ³òü ãðîøîâîãî. Äîâåñòè
ïåðåäà÷ó ãðîøåé, íàïðèêëàä, ÷å-
ðåç çâè÷àéíîãî ìåòîäèñòà, íàä-
çâè÷àéíî âàæêî. Íà â³äì³íó â³ä
ïðÿìî¿ äà÷³ õàáàðà. À ÿêùî º
ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó íàðîä-
í³é ñàìîä³ÿëüíîñò³ àáî â ñêëà-
äàíí³ ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè —
ùå êðàùå. Áàãàòî ñòóäåíò³â, îñî-
áëèâî ò³, õòî õî÷å óñëàâèòèñÿ
óëþáëåíöåì âèêëàäà÷à, îáèðà-
þòü äðóãèé âàð³àíò. Ó ïëþñ³ çíà-
õîäÿòüñÿ âñ³ — ³ ò³, ùî â÷àòüñÿ,
³ âèêëàäà÷³. Ïåðø³ ðàä³þòü âèñî-
êèì åêçàìåíàö³éíèì îö³íêàì,
äðóã³ çí³ìàþòü ç³ ñâî¿õ ïëå÷åé
çàéâó ðîáîòó. Òàê³ ä³¿ íå ïðèéíÿ-
òî ââàæàòè õàáàðîì. Çâè÷àéíà
âçàºìîâèã³äíà ðîáîòà. ² ãðîø³ ö³-
ë³, ³ ðåçóëüòàò º. Õî÷à, ÿê çàçíà-
÷àëè â ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì
“Õðåùàòèêà” ïðàêòè÷íî âñ³ ñòó-
äåíòè, íàéïðîñò³øèé ñïîñ³á çáå-
ðåãòè ñâî¿ êðîâí³ — äîáðå â÷è-
òèñÿ. Òîä³ ïëàòèòè çîâñ³ì íå äî-
âåäåòüñÿ

Можна ризти “ раніт на и”, а можна — заплатити
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09 
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”

Рішення Київської міської ради № 519/2588 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.10.09 № 1162 “Про схва�
лення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 06.03.09 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “19 781651,24”,
“1532 962,03” замінити цифрами “20 340 983,88”,
“2 019 264,67” та доповнити текстом “та додаткової дотації з
Державного бюджету України 72 999,0 тис. грн.”.

1.2. У підпункті 1.1.1 пункту 1 цифри “769 621,5” заміни"
ти цифрами “729 621,5”.

1.3. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри “348 358,5” заміни"
ти цифрами “308 358,5”.

1.4. У підпункті 1.1.4 пункту 1 цифри “66 273,9” замінити
цифрами “146 273,9”.

1.5. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “15 578 196,53”,
“4 203 454,71” замінити цифрами “15 651 002,17”,
“4 689 981,71”.

1.6. У підпункті 1.1.5 пункту 1 цифри “2 835,63” замінити
цифрами “2 911,27”.

1.7. У підпункті 1.1.8 цифри “333 000,0” замінити цифра"
ми “819 227,0”.

1.8. Доповнити пункт 1 рішення новими підпунктами
1.1.9,1.1.10: “1.1.9. Додаткова дотація з Державного бю"
джету України на забезпечення лікування хворих на цукровий
діабет — 7 044,9 тис. грн.

1.1.10. Додаткова дотація з Державного бюджету України
на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюдже"
тів — 65 954,1 тис. грн”.

1.9. У пункті 2 цифри “19 781651,24”, “15 561 183,43”,
“4 205 504,71” замінити цифрами “20 340 983,88”,
“15 633 989,07”, “4 692 031,71”.

1.10. У пункті 9 цифри “2 537 077,4” замінити цифрами
“2 537 377,4”.

1.11. Доповнити пункт 4 рішення новими підпунктами
4.5.4, 4.5.5 та  4.7.6: “4.5.4. На виконання робіт із ремонту
ліфтів та ліфтового обладнання у житловому фонді міста Ки"
єва — 6 000,0 тис. грн.

4.5.5. На дотацію комунальним підприємствам по утриман"
ню житлового фонду — 500,0 тис. грн.

4.7.6. На оздоровлення дітей Святошинського району, з
хронічними захворюваннями, в період літніх канікул на базі
дитячої клінічної лікарні № 5 — 31,0 тис. грн”.

1.12. Пункт 41 рішення доповнити новим абзацом:
“Визначити перелік комунального майна та подати на за"

твердження Київській міській раді для забезпечення зобов’я"
зань комунального підприємства “Київпастранс”, комуналь"
ного підприємства “Київський метрополітен”, комунального
підприємства “Київдорсервіс” перед Київською міською ра"
дою у зв’язку із наданням Київською міською радою Євро"
пейському банку реконструкції та розвитку гарантій для за"
безпечення виконання зобов’язань за кредитними угодами,
укладеними між Європейським банком реконструкції та роз"
витку та цими комунальними підприємствами. “.

1.13. Пункт 54 рішення доповнити новими підпунктами
54.6, 54.7, 54.8:

“54.6. Здійснювати організаційно"правові дії, пов’язані із
наданням Київською міською радою Європейському банку
реконструкції та розвитку гарантій для забезпечення виконан"
ня зобов’язань за кредитними угодами, укладеними між Єв"
ропейським банком реконструкції та розвитку та комуналь"
ним підприємством “Київпастранс”, комунальним підприєм"
ством “Київський метрополітен”, комунальним підприємством
“Київдорсервіс”. Здійснювати платежі за рахунок коштів місь"
кого бюджету міста Києва у разі виконання гарантійних зо"
бов’язань перед Європейським банком реконструкції та роз"
витку за гарантіями, наданими Київською міською радою Єв"
ропейському банку реконструкції та розвитку.

54.7. Передбачати протягом усього терміну дії гарантій у
проектах рішень про бюджет міста Києва на відповідний рік
кошти для забезпечення виконання зобов’язань за гаранті"
ями, наданими Європейському банку реконструкції та розвит"
ку.

54.8. Доручити проводити видатки з Державного бюдже"
ту України на проведення заходів з мобілізаційної підготовки
галузей національної економіки України в частині утримання
позаміського запасного пункту управління Київської міської
державної адміністрації. “.

1.14. Пункт 55 рішення доповнити текстом такого змісту:
“, здійснювати всі необхідні організаційно"правові дії, по"

в’язані із наданням Київською міською радою Європейсько"
му банку реконструкції та розвитку гарантії для забезпечен"
ня виконання зобов’язань за кредитними угодами, укладе"
ними між Європейським банком реконструкції та розвитку та
комунальним підприємством “Київпастранс”, комунальним
підприємством “Київський метрополітен”, комунальним під"
приємством “Київдорсервіс”.” 

1.15. Доповнити рішення новими пунктами 67, 68, 69 та
70, пункти 67"71 вважати відповідно пунктами 71"75:

“67. Надати Європейському банку реконструкції та роз"
витку гарантії для забезпечення виконання зобов’язань:

— комунального підприємства “Київпастранс” за кредит"
ною угодою між Європейським банком реконструкції та роз"
витку як кредитором та комунальним підприємством “Київ"
пастранс” як позичальником про надання кредиту у розмірі
60 млн. євро (шістдесят мільйонів євро) від 17 серпня 2007
року зі змінами та доповненнями;

— комунального підприємства “Київський метрополітен”
за кредитною угодою між Європейським банком реконструк"
ції та розвитку як кредитором та комунальним підприємством
“Київський метрополітен” як позичальником про надання кре"
диту у розмірі 40 млн. євро (сорок мільйонів євро) від 17
серпня 2007 року зі змінами та доповненнями;

— комунального підприємства “Київдорсервіс” за кредит"
ною угодою між Європейським банком реконструкції та роз"
витку як кредитором та комунальним підприємством “Київ"
дорсервіс” як позичальником про надання кредиту у розмірі
15 млн. євро (п’ятнадцять мільйонів євро) від 31 жовтня 2008
року зі змінами та доповненнями.

68. Встановити плату за надання Київською міською ра"
дою Європейському банку реконструкції та розвитку гаран"
тій для забезпечення виконання зобов’язань за кредитними
угодами між Європейським банком реконструкції та розвит"
ку як кредитором та комунальним підприємством “Київпас"
транс”, комунальним підприємством “Київський метрополіт"
ен”, комунальним підприємством “Київдорсервіс” як пози"
чальниками у розмірі 1 грн. (одна гривня).

69. Уповноважити Київського міського голову Л. М. Чер"
новецького підписати від імені Київської міської ради дого"
вори гарантії та відшкодування з Європейським банком ре"
конструкції та розвитку, а також документи про надання май"
нового забезпечення та зустрічних гарантій.

70. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснювати розподіл додат"
кової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості міс"
цевих бюджетів у сумі 65954,1 тис. грн., яку передбачено ви"
ділити з Державного бюджету України міському бюджету м.
Києва відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів Укра"
їни від 21 жовтня 2009 року № 1261"р “Про перерозподіл бю"
джетних призначень у 2009 році” між районними у місті Ки"
єві бюджетами та головними розпорядниками бюджетних
коштів міського бюджету міста Києва на забезпечення в пов"
ному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці, на про"
ведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бю"
джетними установами, не допускаючи будь"якої простроче"
ної заборгованості з цих виплат, та на підвищення оплати
праці працівникам бібліотек міста відповідно до постанови Ка"
бінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073,
виходячи з фактичних показників виконання дохідної части"
ни місцевих бюджетів з врахуванням усіх внутрішніх джерел
фінансового забезпечення та наявної простроченої заборго"
ваності по видатках на оплату праці та спожитих енергоносі"
ях.”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 7,14,19.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"

стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та со"
ціально"економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу суб’єкту підприємницької 
діяльності — фізичній особі 

Павловській Валентині Василівні земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

майстерні по ремонту легкових автомобілів 
на вул. Автозаводській, 77 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 92/1147 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки суб’єкту підприємницької діяльності — фі"
зичній особі Павловській Валентині Василівні земельної ді"
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування май"
стерні по ремонту легкових автомобілів на вул. Автозавод"
ській, 77 в Оболонському районі м. Києва.

2. Передати суб’єкту підприємницької діяльності — фізич"
ній особі Павловській Валентині Василівні, за умови вико"
нання пункту 3 цього рішення, у короткострокову оренду на
5 років земельну ділянку площею 0,01 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування майстерні по ремонту лег"
кових автомобілів на вул. Автозаводській, 77 в Оболонсько"
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній особі
Павловській Валентині Василівні:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

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

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів"
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ"
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ"
леному порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ"
ління містобудування, архітектури та дизайну міського середо"
вища від 17.05.2005 № 19"3932, Київської міської санепідстан"
ції від 25.10.2004 № 7984, управління охорони навколишнього
природного середовища від 19.04.2005 № 071/04"4"19/684.

4. Попередити землекористувача, що використання зем"
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен"
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю “ЕЛІТА” 
для реконструкції та будівництва офісно>торговельного

комплексу з підземним автопаркінгом 
на вул. Вербовій, 17>а у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 102/1157 від 19 лютого 2009 року

Розглянувши документацію із землеустрою про внесення змін до проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до проекту землеустрою щодо відведен"
ня земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль"
ністю “ЕЛІТА” для реконструкції та будівництва офісно"тор"
говельного комплексу з підземним автопаркінгом на вул.
Вербовій, 17"а у Оболонському районі м. Києва.

2. Затвердити зміни до проекту землеустрою щодо від"
ведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо"
відальністю “ЕЛІТА” для реконструкції та будівництва офіс"
но"торговельного комплексу з підземним автопаркінгом на
вул. Вербовій, 17"а у Оболонському районі м. Києва.

3. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
26.06.2007 № 1004/1665 “Про передачу товариству з обме"
женою відповідальністю “ЕЛІТА” земельної ділянки для ре"
конструкції та будівництва офісно"торговельного комплек"
су з підземним автопаркінгом на вул. Вербовій, 17"а у Обо"
лонському районі м. Києва”, виклавши пункт 2 в такій ре"
дакції:

“Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ЕЛІТА”, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у ко"
роткострокову оренду на 5 років земельну ділянку загаль"
ною площею 0,4041 га для реконструкції та будівництва
офісно"торговельного комплексу з підземним автопаркінгом
на вул. Вербовій, 17"а у Оболонському районі м. Києва, в
тому числі:

— площею 0,3911 га — за рахунок земель, відведених
відповідно до рішення Київської міської ради від 21.10.2004
№ 580/1990 “Про передачу ТОВ “Еліта” земельної ділянки
для реконструкції з прибудовою будівлі складу металу під
склад"магазин, подальшої його експлуатації та обслугову"
вання на вул. Вербовій, 17"а в Оболонському районі м. Ки"
єва”;

— площею 0,0096 га — за рахунок частини земель, від"

ведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київ"
ської міської ради народних депутатів від 26.01.81 № 77
“Про відведення земельної ділянки підприємству п/с А"7352
під будівництво збірно"розбірного складу”;

— площею 0,034 га — за рахунок частини земель, відве"
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих від 01.11.60 № 1916 “Про
відвод Державному Союзному заводу п/с № 183 земельної
ділянки для перебазування існуючого заводу”.

4. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 21.12.2007 № 78"6"00503, а саме:

— в підпункті 2.1 пункту 2 цифри та слова “3911 (три ти"
сячі дев’ятсот одинадцять) кв. м” замінити цифрами та сло"
вами “4041 (чотири тисячі сорок один) кв. м”.

5. Товариству з обмеженою відповідальністю “ЕЛІТА”:
5.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ"

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що"
до організації робіт по внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки від 21.12.2007 № 78"6"00503.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 08.02.2008 № 19"1553, дочірнього під"
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ
“Київпроект” від 08.02.2008 № 405, Київської міської санепід"
станції від 11.04.2008 № 2792, управління охорони навко"
лишнього природного середовища від 25.02.2008 № 071/04"
4"19/1282, Державного управління охорони навколишньо"
го природного середовища в м. Києві від 23.04.2008 № 05"
08/2026.
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6. Попередити землекористувача, що використання зем"
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен"
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс"
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Андреєву Валерію Івановичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Новій, 41 у Солом’янському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 108/1163 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Андреєву Валерію Івановичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос"
подарських будівель і споруд на вул. Новій, 41 у Солом’ян"
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Андреєву Валерію Івановичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц"
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Новій, 41 у Солом’янському райо"
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас"
ність чи користування.

3. Громадянину Андреєву Валерію Івановичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ"

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

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів"
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ"
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.4. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

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

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 31.03.2004 № 19"2726, головного дер"
жавного санітарного лікаря м. Києва від 18.06.2004 № 4420,
Державного управління екології та природних ресурсів в 
м. Києві від 16.06.2004 № 08"8"20/3300, дочірнього підпри"
ємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ “Ки"
ївпроект” від 30.03.2004 № 552, Головного управління зе"
мельних ресурсів від 04.07.2007 № 05"0853.

3.7. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во"
дами та погодити їх у встановленому порядку.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Кириченко Людмилі Федорівні у приватну власність 

земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Сєдовців, 12>а у Печерському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 109/1164 від 19 лютого 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та відповідно до статей 35, 93,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянці Кириченко Людмилі Федорівні
для ведення індивідуального садівництва на вул. Сєдовців,
12"а у Печерському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Кириченко Людмилі Федорівні,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,01 га для ведення ін"
дивідуального садівництва на вул. Сєдовців, 12"а у Печер"
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на"
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Кириченко Людмилі Федорівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра"
їни.

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

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 22.03.2007 № 19"2591, головного дер"
жавного санітарного лікаря м. Києва від 07.05.2007 № 3133,
управління охорони навколишнього природного середови"
ща від 17.08.2006 № 071/04"4"19/2626, Державної служби
охорони культурної спадщини від 20.04.2007 № 22"990/35.

3.5. Попередити власника земельної ділянки, що вико"
ристання землі не за цільовим призначенням тягне за со"
бою припинення права власності на неї відповідно до ви"
мог статей 140,143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен"
ня змін до містобудівної документації та визначення пара"
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд
на вул. Лермонтова та перспективних вулицях —4"му пров.
Лермонтова, 5"му пров. Лермонтова, 6"му пров. Лермонто"
ва (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести змі"
ни до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішен"
ням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевес"
ти територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обгрунтуванням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Галагану Юрію Олександро"
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин"
ку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова,
181 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Галагану Юрію Олександрови"
чу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц"
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лермонтова, 181 у Дарницькому
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

Про передачу громадянину 
Сандурському Анатолію Валерійовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Лермонтова, 173 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 111/1166 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен"
ня змін до містобудівної документації та визначення пара"
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд
на вул. Лермонтова та перспективних вулицях —4"му пров.
Лермонтова, 5"му пров. Лермонтова, 6"му пров. Лермон"
това (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внес"
ти зміни до Генерального плану міста Києва, затверджено"
го рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме:
перевести територію в межах, визначених зазначеним міс"
тобудівним обгрунтуванням, до садибної житлової забудо"
ви.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Сандурському Анатолію Вале"
рійовичу для будівництва та обслуговування житлового бу"
динку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонто"
ва, 173 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Сандурському Анатолію Вале"
рійовичу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у при"
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу"
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар"
ських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 173 у Дарниць"
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада"
них у власність чи користування.

4. Громадянину Сандурському Анатолію Валерійовичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід"

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

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території по захисту її від підтоплення та затоплення пове"
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

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

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

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів"
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із зміна"
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь"
кої ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 21.09.2007 № 19"10062, управління охо"
рони навколишнього природного середовища від 07.02.2008
№ 071/04"4"22/966, Київської міської санепідстанції від
30.01.2008 № 790, дочірнього підприємства “Інститут гене"
рального плану міста Києва” від 23.10.2006 № 2440, Голов"
ного управління земельних ресурсів від 24.10.2008 № 05"
3739.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Ґалаґану Юрію Олександровичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Лермонтова, 181 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 110/1165 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

4. Громадянину Галагану Юрію Олександровичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід"

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури
та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на ви"
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро"
лю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території по захисту її від підтоплення та затоплення пове"
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.4. У місячний термін звернутися до Головного управлін"
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ"
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо
організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в на"
туру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвід"
чує право власності на земельну ділянку.

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

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц"
тва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008 № 3/4475

“Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та допов"
неннями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ"
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере"
довища від 21.09.2007 № 19"10066, управління охорони нав"
колишнього природного середовища від 07.02.2008
№ 071/04"4"22/969, Київської міської санепідстанції від
30.01.2008 № 789, дочірнього підприємства “Інститут гене"
рального плану міста Києва” від 23.10.2006 № 2436, Голов"
ного управління земельних ресурсів від 24.10.2008 № 05"
3742.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право при"
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра"
їни.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення комунального підприємства 
“Загальноміський Інформаційний центр реагування 

на тривожні виклики та надзвичайні події в 
м. Києві — “Київ>112”

Рішення Київської міської ради № 121/1176 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статей 4, 32 Закону України “Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, статей 3,
4, 31 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, статті 5 Закону України “Про цивільну обо�
рону України”, статті 78 Господарського кодексу України та з метою забезпечення належного рівня безпе�
ки мешканців та гостей столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство виконавчого ор"
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
“Загальноміський Інформаційний центр реагування на
тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Ки"
їв"112” (далі — “Київ"112”).

2. Встановити мінімальний розмір статутного фонду
комунального підприємства “Київ"112” 10000 (десять ти"
сяч) грн 00 коп.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

3.1 Розробити та затвердити структуру, штатну чисель"
ність та Статут комунального підприємства “Київ"112”.

3.2 Вирішити питання щодо матеріально"технічного
забезпечення та виділення приміщення для діяльності
комунального підприємства “Київ"112”.

3.3. В установленому порядку подати на розгляд Ки"
ївської міської ради пропозиції щодо фінансування кому"
нального підприємства “Київ"112” на 2009 рік з місько"
го бюджету.

4. Рішення оприлюднити у газеті Київської міської ра"
ди “Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності і постійну
комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



ОВНИ
На ребені творчо о роз віт ! Енер опо-

тенціал заш алює, ваша чарівність поло-
нить.Пробайди ватицейзолотийчас,п с-
тившись розважальниймарафон,можна,
вибір за вами, але собі на ш од , ос іль и
це с перечить небесам. Удос оналюйтесь
я фахівець,взявши ар'єрн ціль,цілеспря-
мованодонеїйдіть.Мирноспівісн йтез о-
ле ами та працедавцями. З творчою на-
сна ою ви он йте дор чені завдання і не-
одмінно розширюйте оло др зів, бо д х
спільних ідей та інтересів, що єднає вас з
приятелями, є від Бо а.

ТЕЛЬЦІ
Обставини,відя ихля ливовті али,я их

боялися, абине травм вати себепораз а-
ми, за іронієюдолі наздожен тьвас і неод-
мінно посилять вн трішню риз . Чом ?...
Це ваші на ромаджені (за рі ) бор ові зо-
бов'язання,що"зависли" іпотреб ютьроз-
в'яз и. Том хоробро пірніть вир то о
"страхіття" і перевтільтеся з полохливо о
зайцяв еройсь о оБи а,я іналежитьб -
тивамвідприроди.Дбайтета ожпроздо-
ров'я, нині воно потреб є особливо пиль-
ної ва и.

БЛИЗНЯТА
Я щовідсімейнихпроблемпаморочить-

ся олова, терпіть і смиренно їх виріш йте.
Цедавні хвости, я иминехт ватипротипо-
азано. На щастя, поряд з вами люблячі
бла ородні і мітливі партнери, а це аран-
т є вихід із найс ладніших сит ацій. Тіль и
неб дьтее оїстамитас нарамиіпам'ятай-
те про свої моральні, матеріальні обов'яз-
и перед іншими. Не жалійте себе, я що
просять — охоче допоможіть, підіть наз -
стріч, іна ше нерозтрачені сили ( роші)
під ть се одно на збито .

РАКИ
Сл жбовий аврал розпалі, асорти-

мент тр дових завдань широ ий, де від
вас вима ається висо ий діловий хист та
фахова під отов а, чо о без опан вання
новітніх техноло ій нія не дося ти. Все-
бічно вивчайте, зан рюйтеся в с ть пред-
мета, тоді йтимете вно зна овимпро-
ресом, задовольнятимете вимо и ерів-
ництва, видаючина орапрод цію висо-
ої я ості з відповідною оплатою. А ще
раще полюбити робот , тоді вона неод-
мінно відповість взаємністю. Не прода-
вайте свою працю за мізерні ошти! Рід-
на домів а залишається місцем висо ої

відповідальності за мир та зла од , том
не зачіпайте домочадців своєю тиранією.

ЛЕВИ
Оптимізм і мор—цевашНоєв овче .

Радійте бла ам, я і послав Всевишній, і на
більше не претенд йте. Творчий потенціал
фонтан є, поряд люблячі бла ородні парт-
нери, тож долайте любовні вершини, об-
лаштов йте особисте життя і спільно пий-
те чаш щастя до дна. Заплановані важли-
ві по п и, особливо я що на них бра є
оштів, бажано від ласти. У бор неберіть,
а ліпше заробіть (можливість лівих підро-
біт ів вас є). Конта ти з малознайомими
людьми обмежте, мати справи з б дь- им
неварто.Усферіпосередництвамаютьфі-
р вати лише чесні досвідчені професіо-

нали.

ДІВИ
Я щовипереповненіромантичнимиспо-

діваннями—арена їх реалізації знаходить-
ся в рідних стінах. Не терориз йте домаш-
ніх, ви ресліть із пам'яті не атив мин ло о,
дивіться на речі по-філософсь и. Від ри-
ти и за вади та недолі и лише попс єте
нерви, заробите оловний біль. Сім'я— то
вашнадійнийтил і олис ад ховно озрос-
тання. Доведіть свою любов он ретними
пра тичними посл ами, де ваша мітли-
вість зі раєч дов роль.Дисциплін йтефі-
нансові витрати, задовольняйтеся с ром-
ним достат ом. Доля забороняє смітити
рошима на майб тніх 2 ро и.

ТЕРЕЗИ
Я щознанняв арбов ютьсявсерці та ,

я олові, товониперетворюютьсявм д-
рість. Саме до цьо о вам варто пра н ти,
задовольняючи допитливість, в амов ючи
інтеле т альний олод різноманітною ці а-
вою інформацією та наповнюючись свіжи-
мивраженнямивід інтенсивнихспіл вань,
подорожей. Поставте сімейні інтереси на
чільнемісце, навіть вдайтесядопосадових
важелів заради добра домашніх.

СКОРПІОНИ
Пощастить намацати золот жил мате-

ріально озба ачення, завдя иви іднимді-
ловим пропозиціям, посадовим повнова-
женням,по ровительств ерівництва.Од-
на пам'ятайте: сл жба сл жбою, а др ж-
ба др жбою! Тверезо зваж йте всі плюси
та мін си розпочатих справ і ма симально
ви ористов йте обставини, ділові зв'яз и,
пропозиції, ідеї. Навіть випад ове знайом-
ствоможепітина ористь. Том ненехт й-

те спіл ванням із малознайомими особа-
ми, я і омпетентні в тій сфері, де ви має-
те слабин .

СТРІЛЬЦІ
Маєтеяс рав харизматичн особистіть,

що д же виділяє вас серед п блі и, одна
іна ладаєособлив відповідальністьза ож-
нес азанеслово,жест,мімі ,вчино .Пре-
зент йте себе м дро—це на аз! Я що на
сердечном фронті ви здатні робити влас-
н "по од ",прир чившиФорт н ,тонаро-
боті не все та просто. Т т, де вима аєть-
ся с млінна відповідальність, ліпше не ви-
різнятисяв оле тиві,бо ерівництвонепо-
терпить з хвалої саморе лами. Тим паче,
щоприб т ипропорційнозалежатьвідпро-
фесіоналізм .

КОЗОРОГИ
Облиште рити , ні о о не повчайте!

Ваша ідеоло ія баз ється на помил ових
пост латах, від чо о ризи єте нажити ли-
ше таємних воро ів. Більше самітнюйте-
ся, проводьте психоаналіз діалозі з влас-
ноюсовістю.Кайтеся!КлянітьсяТворцюви-
он ватийо озаповідійбільшенепор ш -
вати їх. Та обітниця стане запор ою вн т-
рішньо о очищення, сприятиме д ховній
еволюції. Нині на ваших плечах важ е ар'-
єрне ярмо, де потрібно проявити ма си-
м мвідповідальності,б титворчо ініціатив-
ним і навчитися приймати самостійні рі-
шення.Розчинятисяв оле тивніймасівам
не можна.

ВОДОЛІЇ
Упевненість своїй винят овості — не

плідс б'є тивності,цесправдіта .Увас о-
лосальні можливості для самостверджен-
ня в соці мі, де можете задавати тон сит -
аціям,маніп лювати оле тивноюсвідоміс-
тю,зарадивласноїмети,обравширольне-
формально о лідера. Нині варто насоло-
дж ватисяшлюбнимщастям, що баз єть-
ся на д ховній єдності, а на інтимній дис-
армонії з с п тни ом ліпше не а цент ва-
ти ва — це тимчасово. На роботі заді-
юйтестрате іютаємнихпосадовихважелів
вплив . Одна це не повинно завдати о-
м сь ш оди.

РИБИ
Кар'єрне сходження триває. Від вас ви-

ма ається професіоналізм, виш аність і
дос оналість роботі. Все це маєте, а я -
щододатиле істьнапідйом,енер ійність,
розс дливість, то лаври золото о майстра
арантовані. Цим ви привернете ва ше-
фа, івінстоятимезавас орою.Рибам, от-
рі всім серцем болівають за робот , сим-
патиз ють шеф , підвищення в посаді ціл-
ом арантовано.Нама айтеся виріш вати
всі розбіжності та нез одибез зайвих емо-
цій, тверезо і раціонально.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (6—12) ãðóäíÿ
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

повідомляє про завершення робіт з адрово о, навчально-методично о та ма-
теріально-технічно о забезпечення щодо ліценз вання діяльності з надання освітньої
посл и сфері вищої освіти під отов и фахівців зі спеціальності 7.020205 “М зич-
не мистецтво” та інформ є про отовність до проведення ліцензійної е спертизи.

З інформацією можна ознайомитися в КМАЕЦМ та на сайті
www.kievcircuscollege.kiev.ua

Валідатори СЗАТ “Авіа омпанія “Міжнародні Авіалінії У раїни”
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES СТО-2,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES CTO-8,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES CTO-14,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES CTO-20

вважати недійсними.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Головне правління з питань під отов и та
проведення в У раїні фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

Провідний спеціаліст
Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :

- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння ан лійсь ою мовою;
- аналітичні здібності, висо а працездатність, ом ні абельність,
чесність та порядність.

Провідний спеціаліст
Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :

- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- досвід роботи сфері б х алтерсь о о облі не менше 3-х ро ів;
- вільне володіння про рамою 1С;
- аналітичні здібності, висо а працездатність, ом ні абельність,
чесність та порядність.

Конта тний телефон: 581-98-51.

До менти на часть он рсі подаються до Головно о правління
з питань під отов и та проведення в У раїні фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 ро з ф тбол ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті, за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хреща-
ти , 44, аб. 1.

Я що ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних
посад, просимо надіслати інформацію з власними даними на еле тронн
адрес : kievGU.euro2012@gmail.com з поміт ою про ва ансію.
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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, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2274
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Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Кияни порин ть ніч танцю
Godsk i t chen

Urban Wave ìàº
ñòàòè îñòàííüîþ
ïî-ñïðàâæíüîìó
ñâ³òîâîþ òàíöþ-
âàëüíîþ ïîä³ºþ
öüîãî ðîêó. Ó
ñòîëèö³ ôåñòè-
âàëü ñâÿòêóâàòè-
ìå äåñÿòèð³÷íèé
þâ³ëåé. Ä³éñòâó
íà õâèë³ ï³äíå-
ñåííÿ, ïîïðè
áóäü-ÿêó êðèçó,
ðàä³þòü îðãàí³-
çàòîðè. Çà ñâîþ
³ñòîð³þ â Óêðà¿í³
ôåñòèâàëü ç³áðàâ
íàâêîëî ñåáå 53 òèñÿ÷³ øàíóâàëüíèê³â. Óñ³ êîíöåðòè â³äáóâàëèñÿ
ç àíøëàãàìè. Êâèòêè ðîçêóïîâóâàëè çàçäàëåã³äü. Ñïåö³àëüíî äëÿ
Godskitchen öüîãîð³÷ ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ñïåö³àëüíó ñöåíó Boom-
box. Çâóê íà í³é ìîæíà áà÷èòè, à ñâ³òëî ÷óòè, êàæóòü ôàíè ä³é-
ñòâà. Õåäëàéíåðîì ôåñòó ìàº ñòàòè Markus Schulz — çíàíèé ó ñâ³-
ò³ ä³äæåé òà ïðîäþñåð.
12 р дня, 20.00
МВЦ, Броварсь ий проспе т, 15
Вхід — 190—500 рн

Демо ратична мода
Ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ïîêàçè 
Trade Mark Defile

4-5 ãðóäíÿ ó Öåíòð³ ñòèëþ “Äîìîñôåðà” â ðàìêàõ Trade Mark
Defile â³äáóäóòüñÿ ïðåçåíòàö³¿ êîëåêö³é äðóãèõ ë³í³é äèçàéíåð³â òà
òîðãîâèõ ìàðîê íà îñ³íü—çèìó-2010. Òàêèé îäÿã äîñòóïí³øèé çà
ö³íîþ, ìàñîâèé ³ âîäíî÷àñ ìîäíèé. Öüîãîð³÷ ñâî¿ êîëåêö³¿ ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü ìàðêè Unique People: Loseva & Korovin, Irina Krylo-
va, äîíåöüêèé áóäèíîê ìîäåëåé Petro Soroka, Maria Collection,
Silouette. Àêòóàëüíå âáðàííÿ äëÿ ï³äë³òê³â ïîêàæå ìàðêà ÏÀÐÀ So-
lo, êëàñè÷íèé æ³íî÷èé ä³ëîâèé îäÿã — Natali Bolgar òà Ì³ss Ì, à
÷îëîâ³÷ó ìîäó — VULDI. Òàêîæ óïåðøå äðóãó ë³í³þ æ³íî÷îãî îäÿ-
ãó ïðåäñòàâèòü äèçàéíåð, ó÷àñíèê Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè Õðèñ-
òèíà Áîáêîâà.

Бал ансь ий драйв
Äâîäåííèé ôåñòèâàëü öèãàíñüêî¿ 
ìóçèêè â Êèºâ³

4 òà 5 ãðóäíÿ ó Ïàëàö³ ñïîðòó â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé ìóçè÷íèé
ôåñòèâàëü Balkanfest. Òðè ãðóïè ç øåñòè º öèãàíñüêèìè. Öå ñåð-
áè K. A. L, ÿê³ çì³øóþòü ìóçèêó áîëãàðñüêèõ öèãàí òà ñó÷àñí³ ðèò-
ìè, ðóìóíè Fanfare Ciocàrlia, ùî ïîºäíóþòü òàíöþâàëüí³ ìåëîä³¿
ðóìóíñüêèõ öèãàí, ìàðø³ òóðåöüêèõ â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â òà ³í-
ä³éñüêó åêçîòèêó, ³ ìàêåäîíö³ Koñani Orkestar, ó ÷è¿é ìóçèö³, îêð³ì
öèãàíñüêèõ ³ òóðåöüêèõ ìîòèâ³â, çâó÷èòü ëàòèíà. Óêðà¿íö³â ïðåä-
ñòàâèòü ãóðò “Ãàéäàìàêè”. Ïåðøèé äåíü ôåñòèâàëþ çàêðèâàòèìå
êîëåêòèâ Gogol Bordello, ÿêèé ãðàº öèãàíñüêèé ïàíê, â³äîìèé òå-
àòðàë³çîâàíèìè øîó òà ìóëüòèíàö³îíàëüíèì ñêëàäîì ó÷àñíèê³â íà
÷îë³ ç âèõ³äöåì ç Óêðà¿íè ªâãåíîì ¥óäçåì. À çàâåðøèòü ôåñòè-
âàëü ó íåä³ëþ êîìàíäà Emir Kusturica & The No Smoking Orches-
tra, â ìóçèö³ ÿêî¿ íàì³øàíî òóðåöüê³ òà öèãàíñüê³ ìîòèâè, äæàç ³
ôîëê, ïàíê ³ ðîê-í-ðîë. Íàäàë³ îðãàí³çàòîðè ïëàíóþòü ïðîâîäè-
òè ôåñòèâàëü ùîðîêó.
Balkanfest, 4-5 р дня, 19.00
Палац спорт
вит и 170—800 рн

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Âåòåðàí Àíäð³é Äìèòðåíêî
ïðîéøîâ äâ³ â³éíè
Ïåðåìîãó çóñòð³÷àëè ç â³äðîì ãîð³ëêè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сл жбі в радянсь ій армії
иянин Андрій Дмитрен о
віддав 42 ро и сво о жит-
тя. Ветеранові двох
воєн — радянсь о-фін-
сь ої та Вели ої Вітчизня-
ної — цьо оріч виповнився
91 рі . Одна старо о ар-
т чолові і сьо одні а -
тивний часни с спільно-
о життя. У 22 ро и він пі-
шов на фронт рядовим
солдатом. Перемо ж з -
стрів омандиром авале-
рійсь о о пол .

Ó âèõ³äöÿ ç áàãàòîä³òíî¿ ñåëÿí-
ñüêî¿ ñ³ì’¿, óðîäæåíöÿ Ïîëòàâè
Àíäð³ÿ Äìèòðåíêà þí³ñòü çàê³í-
÷èëàñÿ ðàíî. Â 1940-ìó, êîëè ï³-
øîâ íà ðàäÿíñüêî-ô³íñüêó â³éíó,
éîìó áóëî 22 ðîêè. Çà ð³ê óæå äî-
ñâ³ä÷åíèé ñîëäàò áèâñÿ ç í³ìåöü-
êî-ôàøèñòñüêèìè çàãàðáíèêàìè
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é.

“Ï³ä Ìîñêâîþ â 1941-ìó ñòîÿ-
ëè íå íà æèòòÿ, à íà ñìåðòü. Öå
áóëî ñïðàâæíº ãîðíèëî â³éíè, òóò
³ ïðîéøîâ áîéîâèé ãàðò. Çà çàâ-
äàííÿì ð³ê ïåðåáóâàëè â òèëó âî-
ðîãà. Îòî÷óâàëè ³ çíèùóâàëè í³-
ìåöüê³ ãàðí³çîíè”,— ðîçïîâ³äàº
âåòåðàí.

Ç 1943-ãî âæå ó çâàíí³ çàñòóï-
íèêà êîìàíäèðà êàâàëåð³éñüêîãî
äèâ³ç³îíó Àíäð³é Äìèòðåíêî áðàâ
ó÷àñòü ó çíàêîâèõ áèòâàõ, â³äâî-
éîâóâàâ ó âîðîãà êîæåí ìåòð çåì-
ë³, ñòàíö³þ, íàñåëåíèé ïóíêò.
Çâ³ëüíÿâ âåëèê³ ì³ñòà Ðîñ³¿, Óêðà-
¿íè, ªâðîïè. Øòóðìóâàâ Êåí³ãñ-
áåðã, Äàíöèã.

“Òóò, ó Í³ìå÷÷èí³ é çóñòð³â
äîâãîî÷³êóâàíó ïåðåìîãó,— ïðè-
ãàäóº âåòåðàí,— çâ³ñòêó ïðî ðà-
ä³ñíó ïîä³þ ïî÷óëè ïî ðàä³î-
ïðèéìà÷ó âíî÷³ ç 8-ãî íà 9 òðàâ-

íÿ. Çàïîâ³òí³ ñëîâà áëèñêàâêîþ
îáëåò³ëè ÷àñòèíó. Õòîñü ç îô³öå-
ð³â ïðèí³ñ â³äðî ãîð³ëêè â áë³í-
äàæ, ùîá â³äçíà÷èòè âåëèêó ïî-
ä³þ. Í³õòî ç ñîëäàò³â ò³º¿ íî÷³ íå
ñï’ÿí³â ïîïðè ñìåðòåëüíó âòîìó.
Íà ðàíîê â³éñüêîâà ÷àñòèíà âè-
øèêóâàëàñÿ íà óðî÷èñòèé ì³-
òèíã. Ðàäîñò³ íå áóëî ìåæ. Íå
ñîðîìèëèñÿ ñë³ç. Àäæå íàéãîëîâ-
í³øîþ âèíàãîðîäîþ äëÿ êîæíî-
ãî íà òîé ìîìåíò áóëî æèòòÿ. Íå
âñ³ì âäàëîñÿ äîæèòè äî âåëèêî¿
ïåðåìîãè”.

Ïî â³éí³ ìîëîäèé êîìàíäèð Àí-
äð³é Äìèòðåíêî âèð³øèâ ïðèñâÿ-

òèòè ñåáå â³éñüêîâ³é ñïðàâ³. Çàê³í-
÷èâ ó÷èëèùå, à çãîäîì Â³éñüêîâó
àêàäåì³þ àâ³àö³¿. Ó ìèðí³ ðîêè ïàí
Äìèòðåíêî êîìàíäóâàâ Àðì³ºþ
ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè Íîâîñè-
á³ðñüêà. Â³éñüêîâ³é ñëóæá³ â³í ïðè-
ñâÿòèâ á³ëüø ÿê ñîðîê ðîê³â.

Ñüîãîäí³ âåòåðàí ïðîæèâàº ó
Êèºâ³, ïðîäîâæóº àêòèâíî áðàòè
ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³. Ñ³-
ìåéíå ùàñòÿ ðîçä³ëèâ ç äðóæè-
íîþ Ìàðèíîþ, ç íåþ âèõîâàëè
äâîõ ñèí³â òà äâîõ îíóê³â. ² ñüî-
ãîäí³ â³í, ÿê çàâæäè, æâàâèé, âå-
ñåëèé, ç ³ñêîðêîþ â î÷àõ, ÿê ó äà-
ëåê³ ðîêè áîéîâî¿ þíîñò³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+14°Ñ, âíî÷³
+2...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +4...+5°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +3...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³òåð
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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Киянин Андрій Дмитрен о 42-річн сл жб в радянсь ій армії за інчив
омандиром авалерійсь о о пол


