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РОЗКОПАНІ ВУЛИЦІ ТА КІОСКИ
НА ЗЕЛЕНИХ ЗОНАХ
Місь а влада перевірила, я триває бла о стрій
Дарниць ом та Деснянсь ом районах

Ïèâî â³ää³ëÿòü â³ä ñïîðòó
Êè¿âðàäà ïðîñèòèìå óðÿä îáìåæèòè ðåêëàìó õì³ëüíèõ íàïî¿â

Ì³ñüêà âëàäà íåâïèííî äáàº ïðî çäî-
ðîâ'ÿ êèÿí. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðî-
ê³â Êè¿âðàäà áóëà ³í³ö³àòîðîì àêò³â, ÿê³
îáìåæóþòü òþòþíîïàë³ííÿ òà âæèâàííÿ
àëêîãîëþ. Íàéãîëîâí³øèì ñòàëî ð³øåííÿ
ïðî îáìåæåííÿ âæèâàííÿ òà ïðîäàæó ïè-
âà ³ ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Äî ñëîâà,
äî 2009 ðîêó ïèâî âçàãàë³ íå ââàæàëîñÿ

àëêîãîëüíèì íàïîºì, à â³äíîñèëîñÿ äî çà-
ãàëüíî¿ ãðóïè ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ó òîé
÷àñ ÿê ìåäèêè âæå äàâíî ïî÷àëè áèòè íà
ñïîëîõ ÷åðåç çðîñòàþ÷èé ïèâíèé àëêîãî-
ë³çì. Çàâäÿêè òîð³øí³ì ³í³ö³àòèâàì Êè¿â-
ðàäè ïèâî îòðèìàëî ñâîº âèçíà÷åííÿ ó
Ïðàâèëàõ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè òà ñëàáî-
àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè. "Îäíàê ³íø³ çàêî-

íîäàâ÷³ àêòè, ÿê³ ì³ñòÿòü îáìåæóâàëüíèé
õàðàêòåð ùîäî àëêîãîëüíèõ ³ ñëàáîàëêî-
ãîëüíèõ íàïî¿â, çîêðåìà ñòîñîâíî ïèâà,
áóëî íåäîîïðàöüîâàíî. Ìè ïîáà÷èëè, ùî
íèí³ ïîêè ùî öÿ ïðîöåäóðà íå ðóõàºòü-
ñÿ",— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àëëà Øëàïàê.

Òîìó íà îáìåæåíí³ òîðã³âë³ õì³ëüíèìè íà-
ïîÿìè ñòîëè÷íà âëàäà íå çóïèíèëàñÿ. Â÷î-
ðà ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïàí³ Øëàïàê â³äáóëî-
ñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó. Íà íüîìó äåïóòàòè óõâàëèëè ïðîåêò ð³-
øåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì Êè¿âðàäà çâåðíåòüñÿ
äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà
Êàáì³íó ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ðåêëàìó”. Ñòîëè÷í³ íàðîäí³
îáðàíö³ ïðîñÿòü îáìåæèòè âèêîðèñòàííÿ
ðåêëàìè ïèâà íà òåëåáà÷åíí³ òà ï³ä ÷àñ ìà-
ñîâèõ ³ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â. "Òîìó ùî íèí³
ìè ïðåêðàñíî áà÷èìî: êîëè òðàíñëþþòü

ôóòáîëüíèé ìàò÷ íà òåëåáà÷åíí³, òî îáî-
â'ÿçêîâî â³í ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðåêëàìîþ ïè-
âà. ² ¿¿ æåðòâàìè º íå ëèøå äîðîñëå íàñå-
ëåííÿ, à é ä³òè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ïîðÿä. Âè-
õîäèòü, ùî ðàçîì ³ç ïðîïàãàíäîþ çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ ìè â³äáèðàºìî ó áàãàòüîõ
ëþäåé ÷àñòèíó ¿õíüîãî çäîðîâ'ÿ",— ïîÿñíè-
ëà ÷èíîâíèöÿ.

Ó ìåð³¿ ðîçóì³þòü, ùî, â³äìîâèâøèñü â³ä
ðåêëàìè ïèâà, áþäæåò ìàòèìå ïåâí³ âòðà-
òè, àëå ÷åðåç ïðîïàãàíäó ñïîæèâàííÿ àëêî-
ãîëþ êðà¿íà âòðà÷àº íàáàãàòî á³ëüøå — ñîò-
í³ æèòò³â. "Äàâàéòå áóäåìî ðàõóâàòè íå êîø-
òàìè, à âòðà÷åíèìè ÷è ï³ä³ðâàíèìè æèòòÿ-
ìè",— íàãîëîñèëà ïàí³ Øëàïàê.

Ó êîì³ñ³¿ ñïîä³âàþòüñÿ íà ÿêíàéøâèä-
øó ðåàêö³þ óðÿäó. Âðåãóëþâàòè öå ïèòàí-
íÿ ïëàíóþòü äî ë³òà. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ìàñîâèõ ñâÿòêóâàíü ³ç âèêîðèñòàííÿì âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñïîíñîð³â âîíî, ÿê í³êî-
ëè, áóäå àêòóàëüíèì

5
6

Київрада позбавить пиво стат с модно о напою під час спортивних заходів

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Ре лами пива поменшає. Столичні деп тати план ють зверн тися до
ряд з проханням обмежити пропа анд вживання хмільних напоїв під
час масових заходів, а та ож на телебаченні. Та ий прое т рішення
вчора одно олосно хвалила омісія Київради з питань охорони здо-
ров'я та соціально о захист населення. Він став наст пною лан ою
боротьби місь ої влади зі зловживанням ал о олем. Торі вона ініці-
ювала надання пив стат с ал о ольно о напою, а відта обмеження
йо о продаж та вживання.
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Äî ë³òà â³äêðèþòü 
18 ï³êí³ê-çîí

Óæå â òðàâí³ â ñòîëèö³ â³äêðèþòü òðè ñïå-
ö³àëüíî-â³äâåäåíèõ ï³êí³ê-çîíè. Çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé ïîâ³äîìèâ,
ùî ¿õ îáëàøòóþòü ó ë³ñîïàðêàõ Äàðíèö³ òà
ïî äîðîç³ ó Êîí÷ó-Çàñïó, äå âæå íèí³ âñòà-
íîâèëè 15 áóäèíî÷ê³â-íàêðèòò³â. "Ó ïàðêàõ
º 41 ì³ñöå ç "ìåáëÿìè" — ñòîëèêàìè, ñò³ëü-
öÿìè-ïåíüêàìè, áóäèíî÷êàìè. Ïðèáëèçíî
18 ³ç íèõ ìîäåðí³çóºìî, ÿê íà Âèíîãðàäàð³.
Âñ³ çîíè ïëàíóºìî â³äêðèòè äî ïî÷àòêó ë³-
òà",— çàçíà÷èâ ÷èíîâíèê. Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ
ä³ëÿíîê ðîçòàøîâàí³ áëèæ÷å äî îêîëèöü ì³ñ-
òà. Ó "Êè¿âçåëåíáóä³" êàæóòü, ùî öå áóäóòü
ïî ñóò³ "îêóëüòóðåí³ çîíè ë³ñó", äå ðîçñòàâ-
ëÿòü áóäèíî÷êè, â ÿêèõ ìîæíà ñõîâàòèñÿ â³ä
äîùó, òà ìàíãàëè äëÿ øàøëèê³â. Îñòàíí³ íà
ïåðøèõ ïîðàõ íàäàâàòèìóòü ó êîðèñòóâàííÿ
áåçïëàòíî. Çãîäîì çà íèõ ââåäóòü îïëàòó —
äî 15 ãðí. Ïîðó÷ ìîæíà áóäå ïðèäáàòè â’ÿ-
çàíêó äðîâ ÷è âóã³ëëÿ, ùîá â³äïî÷èâàëüíè-
êè íå íèùèëè äåðåâ. Äëÿ á³ëüøîãî êîìôîð-
òó âñ³ ï³êí³ê-çîíè îáëàäíàþòü á³îòóàëåòàìè,
êîíòåéíåðàìè äëÿ ñì³òòÿ. Äëÿ ä³òåé îáëàø-
òóþòü äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè

Ìåòðî ãîòóº íîâèíêè
Íåçàáàðîì íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêó ë³í³þ

âè¿äóòü íîâ³ ïîòÿãè âèðîáíèöòâà ÂÀÒ "Êðå-
ìåí÷óöüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä". Ïðî öå
ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà "Êè¿âñüêîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó". Íèí³ òðèâàþòü íàëàãîäæóâàëü-
í³ ðîáîòè òà ï³äãîòîâêà äî îáêàòî÷íèõ âè-
ïðîáóâàíü ç÷åïó ç ï'ÿòè âàãîí³â. Ó âàãîíàõ
ìîíòóþòü ñèñòåìó ðåºñòðàö³¿ ïàðàìåòð³â ðó-
õó, ñèñòåìó àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ
øâèäêîñò³ òà íàëàãîäæóþòü ïíåâìàòè÷íå
îáëàäíàííÿ. Òàêîæ äîäàòêîâî âèïðîáîâó-
þòü ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿. Âîäíî÷àñ íàëàäêó
ïðîõîäÿòü ³ 8 ãîëîâíèõ âàãîí³â âèðîáíèö-
òâà ÇÀÒ "Âàãîíìàø" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ùî
íàä³éøëè äî Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó 9
êâ³òíÿ. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íàä³éäóòü ùå 6
ïðîì³æíèõ âàãîí³â âèðîáíèöòâà ÂÀÒ "Ìåò-
ðîâàãîíìàø" (Ìîñêâà). Ó ñàëîí³ íîâèõ âà-
ãîí³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñâ³òëîâà ñìóãà, íî-
â³ îçäîáëþâàëüí³ ïàíåë³ ñò³í òà ñòåë³, ñè-
ä³ííÿ äëÿ ïàñàæèð³â îçäîáëåí³ àíòèâàí-
äàëüíèì ïîêðèòòÿì. Îíîâëåíî òàêîæ êàá³-
íó ìàøèí³ñòà

ÄÀ² ïðîòè ìàðøðóòîê
Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâòî-

ìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â Êèºâ³ Àíàòîë³é Êó-
ð³ííèé âèñòóïàº çà çàì³íó ìàðøðóòíèõ òàê-
ñ³ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ñòîëèö³ àâòîáóñà-
ìè é òðîëåéáóñàìè âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³. Â³í
çàçíà÷èâ, ùî ïåðåíàñè÷åí³ñòü ì³ñòà ìàð-
øðóòêàìè, ð³çíîêàë³áåðíèì òðàíñïîðòîì,
íåîðãàí³çîâàí³ñòü ³ íåîñíàùåí³ñòü çóïèíîê
³ ê³íöåâèõ ïóíêò³â ìàðøðóò³â ñòâîðèëè íà-
ïðóæåíó ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ ñòîëèö³. Íà-
ãàäàºìî, ó 2007 ðîö³ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
çàÿâëÿëà ïðî íàì³ð äîçâîëèòè âèêîðèñòàí-
íÿ ò³ëüêè àâòîáóñ³â âåëèêî¿ òà íàäâåëèêî¿
ì³ñòêîñò³ íà ìàðøðóòàõ ó öåíòð³ ì³ñòà, îä-
íàê öþ ³í³ö³àòèâó íàðàç³ íå ðåàë³çîâàíî
ïîâí³ñòþ. Ðàçîì ³ç âåëèêèìè àâòîáóñàìè
"Êè¿âïàñòðàíñó" öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè é
äîñ³ êóðñóþòü ìàëåíüê³ ìàøèíè ïðèâàòíèõ
ïåðåâ³çíèê³â

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
çàêëàëè “Àëåþ çàõèñíèê³â”

17 êâ³òíÿ 2010 ðîêó â äâîð³ áóäèíêó, ùî
íà âóëèö³ Ïðàçüê³é, 3, â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå
çàêëàäåííÿ é îñâÿ÷åííÿ "Àëå¿ çàõèñíèê³â
Â³ò÷èçíè" íà ÷åñòü 65-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè ó Âå-
ëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 1941—1945 ðîê³â.
Ï³ä ÷àñ öüîãî çàõîäó âåòåðàíè é ó÷àñíèêè
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ÿê³ ìåøêàþòü ó
áóäèíêó, ÷ëåíè ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó
Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é ðàä³, ìîëîäü òà ìåø-
êàíö³ ì³êðîðàéîíó ðàçîì âèñàäèëè ìàéæå
170 äåðåâ òà êóù³â. Íà ÷åñòü âåòåðàí³â òà 65-
î¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³ 1941—1945 ðîê³â íà àëå¿ âñòàíîâëåíî
ìåìîð³àëüíó ãðàí³òíó ïëèòó

Â³äá³é òðèâîãè

Çàãðîçà ñèëüíîãî âåñíÿíîãî
ïàâîäêà ³ ï³äòîïëåííÿ Êèºâà
ìèíóëà. Ö³º¿ âåñíè ð³âåíü âî-
äè íå áóäå á³ëüøèì, í³æ òî-
ð³ê. Ïðî öå çàÿâèâ íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé. Çà éîãî
äàíèìè, ñòàíîì íà â÷îðà äå-
ùî ï³äòîïëåíî Ïàðê äðóæáè
íàðîä³â, ïðèáåðåæíó çîíó Ã³ä-
ðîïàðêó. "Íà Îñîêîðêàõ íå-
çíà÷í³ ï³äòîïëåííÿ íà âóëèö³
Ìàëîçåìåëüí³é, òàì óæå çðî-
áèëè ï³øîõ³äíó äîð³æêó. Íà

Êîð÷óâàòîìó, Ïîäîë³, Îáîëî-
í³ âîäîï³ëëÿ íåìàº", — çàïåâ-
íèâ ÷èíîâíèê.

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ïøå-
íè÷íîãî, ð³âåíü âîäè ó Äí³ï-
ð³ ñòàíîì íà 15 êâ³òíÿ ñòàíî-
âèâ 93,07 ì çà áàëò³éñüêîþ
øêàëîþ, à ïðîòÿãîì 16—17
êâ³òíÿ ï³äíÿâñÿ äî 93,18 ì,
âíàñë³äîê ÷îãî é ñòàëîñÿ ï³ä-
òîïëåííÿ âêàçàíèõ òåðèòîð³é.
Âåëèêà âîäà âèéøëà ïåðåâàæ-
íî íà òåðèòîð³¿ ïëÿæ³â, àëå çà-
ãðîçè íàñåëåííþ íå íåñå. Íà
ðàíîê 19 êâ³òíÿ ð³âåíü âîäè

ñïàâ äî 93,15 ì, íà Êè¿âñüêî-
ìó âîäîñõîâèù³ â³í ñòàíîâèòü
101,6 ì. Çàõèñí³ äàìáè, ïîáó-
äîâàí³ ïî îáèäâà áîêè Äí³ï-
ðà â ðàéîí³ Êèºâà, ðîçðàõîâà-
í³ íà ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü âî-
äè 96 ì çà áàëò³éñüêîþ øêà-
ëîþ. "Ð³âåíü âîäè â Êèºâ³ íå
º çàãðîçëèâèì", — çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé.

Íàãàäàºìî, ùî ì³í³ñòð ç ïè-
òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Íåñòîð Øóôðè÷ ðàí³øå íà
áðèô³íãó ïîâ³äîìèâ, ùî â ì³-
í³ñòåðñòâ³ ÷åêàþòü íà ï³äíÿò-
òÿ äî ìàêñèìàëüíîãî ð³âíÿ âî-
äè â Äí³ïð³ 17—18 êâ³òíÿ.
"Ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü âîäè â
ð³÷ö³ Ïðèï'ÿòü ìè âæå çàô³ê-
ñóâàëè ³ ÷åêàºìî ïî Äí³ïðó
ìàêñèìóì 94—94,5 ìåòðà çà
áàëò³éñüêîþ øêàëîþ, — ñêà-
çàâ òîä³ ïàí Øóôðè÷. — Öå
îçíà÷àº, ùî ìè âïðèòóë íà-
áëèçèìîñÿ äî êðèòè÷íî¿ ïî-

çíà÷êè, à íåþ äëÿ Êèºâà ³ Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³ º ï³äíÿòòÿ âî-
äè äî ð³âíÿ 95,5—96 ìåòð³â".

Âîäíî÷àñ Ì³í³ñòåðñòâî
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é çâåð-
íóëîñÿ äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðî-
êóðàòóðè Óêðà¿íè ùîäî çà-
êîííîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â ó ï³äòîïëåíèõ
ðàéîíàõ Ã³äðîïàðêó â Êèºâ³.
Çà ñëîâàìè ïàíà Øóôðè÷à,
íàâ³òü ³ äåñÿòüîõ  áóäèíê³â íå
ìàëî á òàì áóòè. "ß äàâ â³ä-
ïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ÃÏÓ âè-
â÷èòè ïðèðîäó áóä³âíèöòâà
öèõ îá'ºêò³â ³ âæèòè â³äïîâ³ä-
íèõ çàõîä³â", — çàÿâèâ ì³-
í³ñòð. Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî
â ÌÍÑ çàíåïîêîºí³ ñèòóàö³-
ºþ ùîäî çâåäåííÿ îêðåìèõ
îá'ºêò³â íà ðîçïîä³ëü÷³é äàì-
á³ Êè¿âñüêîãî âîäîñõîâèùà. Ç
öüîãî ïèòàííÿ ì³í³ñòåðñòâî
òàêîæ ãîòóº çâåðíåííÿ äî
Ãåíïðîêóðàòóðè

Фахівці запевняють, що мил ватися висо ою водою залишилося недов о

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ ЬЬ

ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК АА   ВВ ОО ДД АА

Âåñíÿíà ïîâ³íü óæå íå çàãðîæóº ñòîëèö³

Ñâÿòîøèíö³ çíîâó 
ïàñóòü çàäí³õ
Ðàéîí óêîòðå ë³äèðóº çà ê³ëüê³ñòþ ñêàðã äî ñàll-öåíòðó

Óçèìêó êèÿíè ñêàðæèëèñÿ ïåðåâàæíî
íà íåçàäîâ³ëüíó ðîáîòó æåê³âö³â, íåïðè-
áðàí³ ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ òà ïåðåáî¿ ç
òåïëîïîñòà÷àííÿì â îñåëÿõ. Ç íàñòàííÿì
âåñíè ìåøêàíö³â íåïîêîÿòü óæå ³íø³
ïðîáëåìè. ßê ïîâ³äîìèëà ó÷îðà "Õðåùà-
òèêó" â Ñëóæá³ äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì 15-
51 Íàòàëÿ Äàíüêî, ïðîòÿãîì òèæíÿ, ç 13
äî 20 êâ³òíÿ, äî ñàll-öåíòðó çàòåëåôîíó-
âàëè 2771 îñîáà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàéá³ëüøå

ãîðîäÿíè íàð³êàëè íà ðîáîòó, à òî÷í³øå
ïðîñòîþâàííÿ ïàñàæèðñüêèõ ë³ôò³â ó æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ. "Íàðàç³ íå ïðàöþþòü 554
ï³äéîìíèêè,— ïîâ³äîìèëà Íàòàëÿ Äàíü-
êî. — Íàéá³ëüøå ¿õ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ (161), Ãîëîñ³¿âñüêîìó (79), Äí³ï-
ðîâñüêîìó (76)". Âîíà äîäàëà, ùî ÷èìàëî
ñêàðæàòüñÿ êèÿíè é íà ïåðåáî¿ ç ãàðÿ÷èì
âîäîïîñòà÷àííÿì. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïî äî-
ïîìîãó çâåðíóëèñÿ 427 îñ³á, íàéá³ëüøå ç³

Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó (106), Äåñíÿí-
ñüêîãî (56), Øåâ÷åíê³âñüêîãî (44).

Ïàí³ Äàíüêî ðîçïîâ³ëà, ùî ÷èìàëî êè-
ÿí íåçàäîâîëåí³ ïðèáèðàííÿì òåðèòîð³é ó
ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ. Íàéáðóäí³ø³ âîíè ó
Äí³ïðîâñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Ñî-
ëîì'ÿíñüêîìó ðàéîíàõ. À îñü ïðîáëåìà
â³äëîâó áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ñòîñóºòüñÿ
ìàéæå âñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â. Ïðî çãðà¿
÷îòèðèëàïèõ äî ñàll-öåíòðó íàä³éøëî 179
ñèãíàë³â, íàéá³ëüøå ç Äí³ïðîâñüêîãî, Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêîãî. Îêð³ì òî-
ãî, ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî â çãàäàíèõ ðàéîíàõ
êåïñüê³ ñïðàâè ³ ç àñôàëüòóâàííÿì òà ðå-
ìîíòîì ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Íàòàëÿ Äàíüêî ïîâ³äîìèëà, ùî çà ê³ëü-
ê³ñòþ ñêàðã óæå òðàäèö³éíî ë³äèðóº Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ðàéîí (580). Äåùî â³äñòà-
þòü â³ä íüîãî Äí³ïðîâñüêèé (350) òà Ñî-
ëîì'ÿíñüêèé (322). Íàéìåíøå ñêàðã ³ç 13
äî 20 êâ³òíÿ íàä³éøëî äî ñàll-öåíòðó ç
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Цілодобово до Сл жби допомо и мера иянам 15-51 надходять
с ар и від меш анців. Лише протя ом тижня зателефон вали май-
же три тисячі иян. У вітні найбільше ородян б ли невдоволені
роботою ліфтів б дин ах, перебоями арячо о водопостачання та
прибиранням територій ромадсь их місцях. Серед районів, на
я і найчастіше с аржаться ияни, останнім часом називають Свято-
шинсь ий. Найменш проблемним лишається Печерсь ий район.

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Весняна повінь відходить з міста, не завдавши йо-
м значної ш оди. Наразі в Києві дещо підтоплено
Пар др жби народів, прибережн зон Гідропар
та частин Осо ор ів. Я запевняють фахівці, ін-
шим частинам столиці нічо о не за рож є.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  21 квітня 2010 ББЛЛААГГООУУССТТРРІІЙЙ 33

Тр довий оле тив се ретаріат Київсь ої місь ої ради либо о с м є
з привод смерті деп тата Київсь ої місь ої ради 1- о с ли ання,

олишньо о завід вача відділ з питань власності
се ретаріат Київсь ої місь ої ради
ТАТАРЧУКА Віталія Васильовича

і висловлює співч ття близь им та рідним по ійно о.
Перестало битися серце досвідчено о, висо опрофесіонально о,

м дро о ерівни а і вели о о життєлюба.
Життєвий шлях Віталія Татарч а — зразо людсь ої ідності,
добропорядності, вміння толерантно працювати з людьми.

Світл пам’ять про Віталія Васильовича Татарч а назавжди збережемо
в наших серцях.

Київсь а місь а рада та Київсь а місь а державна адміністрація висловлює
либо е співч ття рідним і близь им, а та ож ба атьом чням

та послідовни ам з привод тяж ої втрати — смерті
БОРОДАЯ Василя Захаровича —

видатно о раїнсь о о с льптора, народно о х дожни а У раїни,
а адемі а А адемії мистецтв У раїни, професора,

на ороджено о орденами Леніна, Жовтневої революції,
Вітчизняної війни І, II, III ст пенів, “За засл и” III ст пеня.
Василь Бородай зробив неоціненний внесо до с арбниці

раїнсь о о образотворчо о мистецтва. Уні альна постать майстра,
йо о неперевершений талант і висо а майстерність назавжди залишаться

на сторін ах історії національної льт ри та в наших серцях.
Вели ий педа о ічний дар Василя Захаровича втілився в творчості

не одно о по оління раїнсь их митців, творчість я их ідно визнано
в різних точ ах світ .

Світла пам’ять вели ом майстрові.

Головне правління льт ри і мистецтв ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) висловлює

либо е співч ття рідним і близь им з привод тяж ої втрати —смерті
БОРОДАЯ Василя Захаровича —

видатно о раїнсь о о с льптора, народно о х дожни а У раїни,
а адемі а А адемії мистецтв У раїни, професора,

на ороджено о орденами Леніна, Жовтневої революції,
Вітчизняної війни І, II, III ст пенів, “За засл и” III ст пеня.

Ðîçêîïàí³ âóëèö³ òà ê³îñêè 
íà çåëåíèõ çîíàõ
Ì³ñüêà âëàäà ïåðåâ³ðèëà, ÿê òðèâàº áëàãîóñòð³é ó Äàðíèöüêîìó 
òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Захаращений приватний
се тор на Троєщині, 200
розриттів на в лиці
Драйзера, сміттєзвалище
Бортничах — та і о-

ловні проблеми з бла о-
строю Деснянсь ом
та Дарниць ом районах.
О лян ти території та
з'яс вати, чим може до-
помо ли місто в поліп-
шенні сит ації, приб в
сюди перший заст пни
місь о о олови Анатолій
Гол бчен о. Посадовець
запевнив, що влада ото-
ва ма симально сприяти
завершенню двомісячни-
а з бла о строю. Водно-
час чиновни ам, я і не
хоч ть працювати, пора-
див ліпше звільнити по-
сади.

Ó ïîíåä³ëîê ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî ïîáóâàâ ó Äàðíèöüêîìó òà
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ. Ç òàì-
òåøí³ì êåð³âíèöòâîì ïåðåâ³ðÿ-
ëè, ÿê òðèâàº äâîì³ñÿ÷íèê ç áëà-
ãîóñòðîþ.

Ïàí Ãîëóá÷åíêî îäðàçó çàïðî-
ïîíóâàâ ïî¿õàòè íà ì³ñöÿ, äå º
ñåðéîçí³ ïðîáëåìè, ÿêèõ ðàéîí
íå â çìîç³ ðîçâ’ÿçàòè.

Ñïî÷àòêó çóïèíèëèñÿ ó ïðè-
âàòíîìó ñåêòîð³ íà Òðîºùèí³.
Êðàºâèä íåâò³øíèé, ïî îáèäâà
áîêè äîðîãè — ñì³òíèêè. Íåïî-
òð³á êèäàþòü ³ ìåøêàíö³, ³ áóä³-
âåëüíèêè. Ïðèâàòíèé ñåêòîð º
ïðîáëåìíèì, ìàáóòü, ó âñ³õ ñòî-
ëè÷íèõ ðàéîíàõ. Êèÿíè ââàæà-

þòü çà êðàùå íå óêëàäàòè äîãî-
âîð³â íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ³ ñèä³-
òè ìàéæå ïî âóõà â íüîìó.

Çà¿õàëè òàêîæ íà ïîäâ³ð’ÿ íà
âóëèö³ Äðàéçåðà. Àñôàëüòó òóò
ìàéæå íåìàº — íåäáàëî ë³êâ³äî-
âàí³ íàñë³äêè ÷èñëåííèõ êàíàâ.
Ïî ðàéîíó ³ç ìàéæå äâîõñîò ðîç-
ðèòò³â 159 — ñïðàâà ðóê “Êè¿â-
åíåðãî”. Ïðèáèðàòè êîìïàí³ÿ íå
ïîñï³øàº, òèì ÷àñîì ìåøêàíö³ íå
ìîæóòü íîðìàëüíî õîäèòè äîð³æ-
êàìè ³ òðîòóàðàìè. Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî çàóâàæèâ, ùî öå ïèòàí-
íÿ ñêëàäíå, áî “Êè¿âåíåðãî” íå-
ï³äêîíòðîëüíå ì³ñòó, àëå òðåáà
øóêàòè ìåòîäè âïëèâó, ³ äëÿ öüî-
ãî ãîëîâà ðàéîíó ìàº ðîáèòè âñå
ìîæëèâå.

“Óâåñü ÷àñ ÷óþ, ùî ÷èíîâíè-
êàì çàâàæàþòü ïðàöþâàòè. Íà-
ñïðàâä³ æ ìè çàâàæàºìî ñàì³ ñî-
á³. Öå íàøà ðîáîòà — äáàòè ïðî
ðàéîí. ² ÿêùî ÷èíîâíèê íå çäàò-
íèé âèêîíóâàòè ñâî¿õ ôóíêö³é,
éîìó ë³ïøå çâ³ëüíèòè ïîñàäó”,—
ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè. Äàë³ çàéøëè äî òîðãî-
âåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó íà çåëåí³é
çîí³. Ïðîäàâåöü íà ïðîõàííÿ ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî ñâîãî ðîáîòîäàâöÿ
ñïðîì³ãñÿ â³äïîâ³ñòè, ùî òîãî çâà-
òè Àíàòîë³é. Òàêèé íàâ³ñ — îäèí
³ç áàãàòüîõ ó Êèºâ³, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ
ç íàñòàííÿì òåïëà ³ ìàéæå íà
êîæíîìó ðîç³ ïðîïîíóþòü ïåðå-
õîæèì “æèâå ïèâî”. “Äå ðàéîí-
íà ì³ë³ö³ÿ?” — ãóêíóâ ïàí Ãîëóá-

÷åíêî. Ïîðó÷ âìèòü çíàéøîâñÿ
÷îëîâ³ê, êîòðèé óæå “ðîçäàâàâ”
ïî òåëåôîíó íàêàçè “çà÷èñòèòè
òóò çàâòðà âñå”.

Çà¿õàëà êîì³ñ³ÿ ³ íà ðèíîê “Ïî-
ëþñ”, ùî íà âóëèö³ Åëåêòðîòåõ-
í³÷í³é. Àëå “ðèíîê” — öå ëèøå
íà ïàïåð³. Íàñïðàâä³ æ îáàá³÷ äî-
ðîãè ñòîÿòü âàíòàæ³âêè, ç êîòðèõ
òîðãóþòü îâî÷àìè. Êîøòóº òàêå
ïðàâî — 150 ãðèâåíü íà äåíü.
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî òåæ äîðó-
÷èâ ïåðåâ³ðèòè, íà ùî ñïðÿìîâó-
þòü êîøòè, ³ íàñê³ëüêè çàêîííà
òàêà òîðã³âëÿ. Ãîëîâà ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Çàõàðè÷åâ ñêà-
çàâ, ùî ðàéîí äàâíî ïëàíóº îá-
ëàøòóâàòè íîðìàëüíèé ìàéäàí-
÷èê äëÿ ÿðìàðêó, ùîá ïðîäóêòà-

ìè íå òîðãóâàëè “³ç çåìë³”. “Ñà-
ìå â òàêèõ ïèòàííÿõ ðàéîííà âëà-
äà ïîòðåáóº äîïîìîãè. Òðåáà çì³-
íèòè ï³äõ³ä, çàëó÷àòè ì³ë³ö³þ,
ãðîìàäñüê³ñòü, ÇÌ²”,— ñêàçàâ ÷è-
íîâíèê.

Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ãîëîâà
Â³òàë³é Ñòàøóê òàêîæ ïðîâ³â “åêñ-
êóðñ³þ” ìàðøðóòîì ³ç ïðîáëåìíè-
ìè àäðåñàìè. Àëå íàéá³ëüøå âðàç-
èëî êîì³ñ³þ íåñàíêö³îíîâàíå
ñì³òòºçâàëèùå ó Áîðòíè÷àõ. Ó çåì-
ë³ òóò ïîêè ùî íåìàº âëàñíèêà, ³
öå ëèøå íà ðóêó âàíäàëàì. Áî æ
ÿê ³ùå ìîæíà íàçâàòè ëþäåé, ÿê³
çâàëþþòü ñì³òòÿ ö³ëèìè ìàøèíà-
ìè ïðàêòè÷íî â êóðîðòí³é çîí³!
Ïîðó÷ çåëåí³ ãàëÿâèíè, ë³ñî÷îê,
âîäîéìèùå, àëå äèõàòè íåìîæëè-
âî — íàäòî ñìåðäèòü öåé “ï’ÿòèé
ïîë³ãîí”. Îäíîãî òàêîãî âîä³ÿ
óï³éìàëè íà ãàðÿ÷îìó, â³í ÿêðàç
ï³ä’¿õàâ ³ âæå ïðèãîòóâàâñÿ ñêèäà-
òè âàíòàæ. “Ï³äïðèºìöÿ, ÿêèé â³ä-
ïðàâèâ ñþäè ñàìîñêèä ç³ ñì³òòÿì,
ìè çìóñèìî âñå çâ³äñè âèâåçòè”,—
ïîîá³öÿâ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè. ² íàêàçàâ ç³áðàòè
îêðåìó íàðàäó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ñàìå ç ïèòàííÿ öüîãî çâàëèùà —
ç ïðåäñòàâíèêàìè óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â, áëàãîóñòðîþ,
“Êè¿ââîäîêàíàëó”, “Êè¿âåíåðãî”
òà ³íøèìè ïîñàäîâöÿìè.

Ï³äñóìîâóþ÷è îá’¿çä, Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî íàãîëîñèâ: õî÷à òåð-
ì³í äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ðàéî-
íàì äàëè äî ïåðøîãî òðàâíÿ, óæå
òåïåð çðîçóì³ëî, ùî ë³êâ³äóâàòè
âñ³ íåãàðàçäè íå âñòèãíóòü. “ß
çàïèñàâ áàãàòî äîðó÷åíü, áóäå
ñêëàäåíî íèçêó ïðîòîêîë³â ùîäî
âñ³õ ïîðóøåíü, ³ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ìè â ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿
ïðîâåäåìî çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿”,—
ïîîá³öÿâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Íàñòóïí³ ïåðåâ³ðêè çàïëàíîâà-
íî â Äí³ïðîâñüêîìó, Îáîëîíñüêî-
ìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîíàõ

Жителі приватно о се тор Троєщини не надто дбають про чистот навіть біля власних дворів

Êâ³òè íà áóäü-ÿêèé ñìàê
Ó âèõ³äí³ â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 
âèñòàâêà-ïðîäàæ ðîñëèí

Ó ëþáèòåë³â ïîêîïàòèñÿ â çåì-
ë³ öüîãî ó¿ê-åíäó — ñâÿòî. Ç ï’ÿò-
íèö³ äî íåä³ë³ âîíè ìàòèìóòü ÷ó-
äîâó íàãîäó íàêóïèòè ð³çíîìàí³ò-
íèõ ðîñëèí çà äîñòóïíèìè ö³íà-
ìè. Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
“Êè¿âçåëåíáóä” âèð³øèëî äîïî-
ìîãòè ñïîæèâà÷àì ó âèáîð³ ïî-
òð³áíèõ òîâàð³â. Ç 23 äî 25 êâ³òíÿ
âîíî ïðîâåäå “Âåñíÿíó âèñòàâêó-
ïðîäàæ ðîñëèí”. Âîíà â³äáóäåòü-
ñÿ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ Ïå÷åðñüêî-
ãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó, äå ïðî-
âîäÿòüñÿ òðàäèö³éí³ îñ³íí³ ì³ñüê³
âèñòàâêè êâ³ò³â, â³äîì³ ÿê â Óêðà-
¿í³, òàê ³ ïîçà ¿¿ ìåæàìè.

“Ð³÷ ó ò³ì, ùî êèÿíè ÷àñòî íå

çíàþòü, äå êóïèòè ïîòð³áí³ ¿ì ðîñ-
ëèíè, ñàäæàíö³ ÷è ðåìàíåíò. Òî-
ìó òàêà âèñòàâêà-ïðîäàæ äàñòü
çìîãó öåíòðàë³çóâàòè ïðîäàæ 
óñüîãî ïîòð³áíîãî äëÿ ëþáèòåë³â
ðîñëèí, àáè âîíè íå á³ãàëè ïî
âñüîìó ì³ñòó â ïîøóêàõ”,— ïîÿñ-
íèâ êåð³âíèê â³ää³ëó îçåëåíåííÿ
òà áëàãîóñòðîþ Äìèòðî Áðîâêî.

Ó÷àñòü ó âèñòàâö³ ðîñëèí â³çü-
ìóòü ÷èñëåíí³ ñàäîâ³ öåíòðè ³ ðîç-
ñàäíèêè, îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâè òà
ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç âèðîùóâàííÿì
ðîñëèííî¿ ïðîäóêö³¿ òà âèãîòîâ-
ëåííÿì ñóïóòí³õ òîâàð³â. Íà ñüî-
ãîäí³ áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó âè-
ñòàâö³ âèÿâèëè ñîðîê ï³äïðèºì-
ö³â. Îêð³ì íèõ, ðîñëèíàìè òà ñó-

ïóòí³ìè òîâàðàìè òîðãóâàòèìóòü
Ì³ñüêèé äåêîðàòèâíèé ðîçñàäíèê
“Òåðåìêè” òà êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà. Ì³ñüêà âëàäà íàìàãàºòüñÿ
âñ³ëÿêî äîïîìàãàòè âëàñíèêàì ãî-
ðîä³â, äà÷ ³ ñàä³â. Òàê, ó ìèíóë³ âè-
õ³äí³, çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â
ì³ñò³ â³äáóâñÿ ùîð³÷íèé âåñíÿíèé
ÿðìàðîê äëÿ ñàä³âíèê³â, ãîðîäíè-
ê³â ³ ôåðìåð³â. 

Âîäíî÷àñ, âëàøòîâóþ÷è òàê³ âè-
ñòàâêè òà ÿðìàðêè ðîñëèí, ì³ñü-
êà âëàäà ìàº íàì³ð óáåðåãòè ò³ äå-
ðåâà òà êâ³òè, ÿê³ âèñàäæåí³ íà
êëóìáàõ ñòîëèö³. Äóæå ÷àñòî íå-
äîáðîñîâ³ñí³ êèÿíè ìàþòü íàõàá-
í³ñòü “áðàòè” ðîñëèíè ïðîñòî ç
çåëåíèõ çîí ì³ñòà äëÿ ïåðåñàäæåí-
íÿ ¿õ ó ñåáå íà äà÷³ àáî â ñàäêó.
“Âèñòàâêà-ïðîäàæ ³ ÿðìàðêè äëÿ
ñàä³âíèê³â äàþòü õîðîøó ìîæëè-
â³ñòü êóïèòè çà äîñòóïíèìè ö³íà-
ìè ñàäæàíö³, íàñ³ííÿ êâ³ò³â òà ³í-
ø³ âêðàé ïîòð³áí³ òîâàðè íà áóäü-
ÿêèé ñìàê. ² ïðè öüîìó êëóìáè â
ñòîëèö³ çàëèøàòüñÿ ö³ëèìè é íå-
óøêîäæåíèìè, ïðîäîâæóþ÷è ðà-
äóâàòè ïåðåõîæèõ”,— ñêàçàâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîá-
ðóöüêèé

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Весняна вистав а-продаж рослин відб деться на Спі-
вочом полі Печерсь о о ландшафтно о пар в най-
ближчі вихідні. Проведе її КО "Київзеленб д". Із п'ят-
ниці до неділі саджанцями, насінням вітів, інвента-
рем та іншими потрібними товарами тор ватим ть
більш ніж соро підприємців із реалізації прод ції та
посл сфері садівництва та озеленення.
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Ãðàí³ò íàóêè ïî-ôðàíöóçüêè
Â÷èòèñÿ íà áàòüê³âùèí³ Âîëüòåðà ìîæíà íàâ³òü áåçêîøòîâíî
Ëþäìèëà ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Останнім часом се біль-
ше раїнців обирають
місцем навчання за ор-
донні ніверситети та о-
леджі. Здебільшо о попи-
том в раїнсь ої молоді
орист ються освітні за-
лади США та Т манно о
Альбіон . Проте більшає і
іль ість тих, хто хотів би
здоб ти освіт в онти-
нентальній Європі. Про
перева и і тр днощі на-
вчання Франції дізна-
вався "Хрещати ".

Ê³ëüê³ñòü ôðàíöóçüêèõ âóç³â ó
ñâ³òîâîìó ðåéòèíãó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ìîæíà ïîðàõó-
âàòè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè. Ïðè
öüîìó ìàéæå í³õòî íå ñóìí³âàº-
òüñÿ ó âèñîê³é ÿêîñò³ îñâ³òè â
Ï’ÿò³é ðåñïóáë³ö³, àäæå ôðàí-
öóçüê³ âóçè ìàëî â ÷îìó ïîñòóïà-
þòüñÿ ñóïåðíèêàì ç ³íøèõ êðà-
¿í. Ïîÿñíèòè òàêó, çäàâàëîñÿ á,
íåäîðå÷í³ñòü ìîæíà äóæå ëåãêî,
çíàþ÷è îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿
ñèñòåìè îñâ³òè Ôðàíö³¿.

Íà â³äì³íó â³ä óêðà¿íñüêèõ ñòó-
äåíò³â, ÿê³ ìîæóòü îäåðæàòè âè-
ùó îñâ³òó âèêëþ÷íî â óí³âåðñè-
òåòàõ, ó ñòóäåíò³â-ôðàíöóç³â º âè-
á³ð ì³æ “óí³âåðñèòåòàìè” ³ “âè-
ùèìè øêîëàìè”. Îñòàíí³ — öå
â³äì³òíà ðèñà ôðàíöóçüêî¿ îñâ³-
òè, ùî ï³äêðåñëþº ¿¿ ñàìîáóòí³ñòü
³ íåñõîæ³ñòü íà ôîí³ ³íøèõ êðà-
¿í. “Òàêà ñèñòåìà ñÿãàº êîðåíÿ-
ìè íàïîëåîí³âñüêèõ ÷àñ³â, êîëè â
óðÿä³ âèð³øèëè ñòâîðþâàòè ñïå-
ö³àëüí³ øêîëè, ùî ãîòóâàëè á ôà-
õ³âö³â äëÿ íàö³¿, ôàõ³âö³â ïðè-
êëàäíîãî ïðîô³ëþ,— ïîÿñíþº
àòàøå ç ïèòàíü óí³âåðñèòåòñüêî-
ãî ³ íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
Ïîñîëüñòâà Ôðàíö³¿ â Óêðà¿í³ Ã³-
éîì Êîë³í.— Íàé÷àñò³øå âèù³
øêîëè äóæå ìàëåíüê³, à ïîò³ê ó÷-
í³â ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç 50 îñ³á. 

Îñâ³òà ó “âèùèõ øêîëàõ” ââà-
æàºòüñÿ á³ëüø ïðåñòèæíîþ ³ åë³ò-
íîþ ñåðåä ôðàíöóç³â. Àáè áóòè
çàðàõîâàíèì, ó÷åíü ïîâèíåí ìà-
òè â³äì³ííèé àòåñòàò ïðî ñåðåä-
íþ îñâ³òó ³ çäàòè ê³ëüêà ñêëàä-
íèõ ³ñïèò³â. Êîíêóðñè â “âèùèõ
øêîëàõ”, ÿê ïðàâèëî, äîñèòü âå-
ëèê³ — ïî 7—10 (à òî é á³ëüøå)
áàæàþ÷èõ íà îäíå ì³ñöå, â³äïî-
â³äíî — ñåëåêö³ÿ ïðåòåíäåíò³â
äóæå ñóâîðà.

Íàâ÷àííÿ òðèâàº òðè ðîêè, à
éîãî âàðò³ñòü (“âèù³ øêîëè” çàâ-
æäè ïëàòí³) áóäå çàëåæàòè â³ä
ð³âíÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó é îá-
ðàíîãî íàïðÿìó: ö³íà ìîæå êî-
ëèâàòèñÿ ó ìåæàõ ÿê â³ä 5000 äî
10 000 ºâðî, òàê ³ â³ä 10 000 äî
20 000 ºâðî, íàïðèêëàä, ÿêùî
éäåòüñÿ ïðî ïîïóëÿðíó á³çíåñ-
øêîëó. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ “âè-
ùèõ øê³ë” Ôðàíö³¿ º òå, ùî â íèõ
ãîòóþòü âèñîêîêëàñíèõ ôàõ³âö³â
á³ëüø âóçüêîãî ïðîô³ëþ, í³æ, íà-
ïðèêëàä, â óí³âåðñèòåòàõ. Á³ëüøå
òîãî, íàé÷àñò³øå “âèù³ øêîëè”
ò³ñíî ñï³âïðàöþþòü ç ïîòåíö³é-
íèìè (à ï³ñëÿ âèïóñêó — ðåàëü-
íèìè) ðîáîòîäàâöÿìè âèïóñêíè-
ê³â — ï³äïðèºìñòâàìè, ô³ðìàìè
é îðãàí³çàö³ÿìè. Òîìó îñíîâíèé
íàãîëîñ ó íàâ÷àíí³ ñòàâèòüñÿ íà
ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó “øêîëÿ-
ð³â”, à âèêëàäà÷³ âñ³ ÿê îäèí —
“ãðàþ÷³ òðåíåðè”. Âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü á³çíåñ-ïàðòíåð³â äîçâîëÿº
ó÷íÿì “âèùèõ øê³ë” ³òè äî íèõ
ïðàöþâàòè. ² çà ðàõóíîê ö³º¿ ðî-
áîòè ïîêðèâàòè âèäàòêè íà äî-
ðîã³ îñâ³òí³ ïîñëóãè. Òàê ñàìî òóò

³ñíóº ñèñòåìà íàâ÷àííÿ áåç â³ä-
ðèâó â³ä âèðîáíèöòâà — äâà òèæ-
í³ “ó÷åíü” íàâ÷àºòüñÿ â øêîë³,
ïîò³ì äâà òèæí³ ïðîâîäèòü áåçïî-
ñåðåäíüî íà âèðîáíèöòâ³.

“Á³ëüø àìá³ö³éí³ ñòóäåíòè,
ïðèðîäíî, îáèðàþòü íàâ÷àííÿ â
“âèùèõ øêîëàõ”,— ðîçïîâ³äàº
êîîðäèíàòîð ñòèïåíä³é Îêñàíà
Ëàíäî.— Ï³ñëÿ ¿õ çàê³í÷åííÿ
çíà÷íî ëåãøå çíàéòè ðîáîòó, í³æ
ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³”.
Ôðàíöóçüê³ “âèù³ øêîëè” â³äî-
ì³ ãàðíèìè ôàõ³âöÿìè â ãàëóç³
ìåíåäæìåíòó, ãîòåëüíîãî ³ ðåñ-
òîðàííîãî á³çíåñó, à òàêîæ â³ä-
ì³ííèìè ïðàö³âíèêàìè ³íæåíåð-
íî-òåõí³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé.

Абіт рієнтові
на заміт

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ óí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ îñâ³òè, òî âñòóïèòè íà ïåð-
øèé êóðñ äåðæàâíî¿ àëüìà-ìàòåð
çîâñ³ì íåñêëàäíî — äîñòàòíüî
ïðîñòî ïðàâèëüíî âèêîíàòè íå-
îáõ³äí³ îðãàí³çàö³éí³ ïðîöåäóðè ³
ïîäàòè âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ — ïðîéòè
ñï³âáåñ³äó. Ïîíÿòòÿ âñòóïíèõ ³ñ-
ïèò³â ÿê òàêå — â³äñóòíº. Íåäàð-
ìà ôðàíöóçüê³ ñòóäåíòè êàæóòü
“çàïèñàòèñÿ” äî óí³âåðñèòåòó, à
íå “âñòóïèòè”. Àäæå “âñòóïàþòü”
óñ³, à óí³âåðñèòåòè, â ñâîþ ÷åð-
ãó, çîáîâ’ÿçàí³ ïðèéíÿòè âñ³õ áà-
æàþ÷èõ àá³òóð³ºíò³â. Ïðîòå ïî-
ìèëêîþ áóäå ââàæàòè, ùî ÷åðåç
òàêó ïðîñòîòó âñòóïó, ùî, áåç-
óìîâíî, âðàæàº óêðà¿íñüêèõ ñòó-
äåíò³â, â àóäèòîð³ÿõ ôðàíöóçüêèõ
âóç³â í³äå ÿáëóêó âïàñòè. Àæ í³-
ÿê. Äàëåêî íå êîæåí ôðàíöóçü-
êèé âèïóñêíèê “çàïèñóºòüñÿ” äî
óí³âåðñèòåòó. Çâè÷àéíî, öå ìîæ-
ëèâî çàâäÿêè ³ñíóâàííþ ó Ôðàí-
ö³¿ øèðîêîãî ñïåêòðó ³íøèõ îñ-
â³òí³õ ïðîãðàì, êð³ì óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ. Êð³ì íàâ÷àííÿ â ï³äãîòîâ-
÷èõ êëàñàõ, ïðî ÿê³ âæå éøëîñÿ
âèùå, àá³òóð³ºíò ìîæå ïðîäîâæè-
òè íàâ÷àííÿ â ë³öå¿ é îäåðæàòè
ïîñâ³ä÷åííÿ òåõí³÷íîãî ôàõ³âöÿ
ç âèùîþ îñâ³òîþ (BTS) àáî æ,
íàïðèêëàä, ïðîâ÷èòèñÿ â òåõíî-
ëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ïðè óí³âåð-
ñèòåò³, ùîá îäåðæàòè òåõí³÷íèé
óí³âåðñèòåòñüêèé äèïëîì (DUT).
Òàê, â³äñóòí³ñòü êëàñè÷íî¿ óí³-
âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè çîâñ³ì íå
ïðèìåíøóº ÿêîñòåé ïîòåíö³éíî-
ãî çäîáóâà÷à ðîáîòè â î÷àõ ïîòåí-
ö³éíèõ ðîáîòîäàâö³â.

À ï³ñëÿ îäåðæàííÿ äèïëîìà áà-
êàëàâðà (L³cence) çîâñ³ì íå îáî-

â’ÿçêîâî ïðîäîâæóâàòè îñâ³òó â
ìàã³ñòðàòóð³, ÿê çàâåäåíî â íàñ â
Óêðà¿í³. Äèïëîì áàêàëàâðà ó
Ôðàíö³¿, ÿê, óò³ì, ³ â ³íøèõ ºâ-
ðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ,— öå çàê³í÷å-
íà âèùà îñâ³òà. Äî ðå÷³, äëÿ ³íî-
çåìíèõ ñòóäåíò³â äåøåâøå ³ âè-
ã³äí³øå áóäå îäåðæàòè äèïëîì
áàêàëàâðà â ñåáå íà áàòüê³âùèí³,
à äî Ôðàíö³¿ âèðóøèòè ïî äèï-
ëîì ìàã³ñòðà.

Там, де нас немає
Êð³ì óñüîãî ³íøîãî, ³íîçåìíî-

ãî ñòóäåíòà ìîæå ñïîêóñèòè òîé
ôàêò, ùî ôðàíöóçüêà óí³âåðñè-
òåòñüêà îñâ³òà — áåçêîøòîâíà. ª
ò³ëüêè âèòðàòè íà çàïèñ, ùî íå
ïåðåâèùóþòü ó ñåðåäíüîìó
400—600 ºâðî. Ñóìà, íàâ³òü çà
óêðà¿íñüêèìè ì³ðêàìè, íåâåëè-
êà. Òàêå ïîð³âíÿíî íåäîðîãå íà-
â÷àííÿ ìîæëèâå ó Ôðàíö³¿ çàâäÿ-
êè óðÿäîâ³é ïðîãðàì³, ÿêà ùîðî-
êó âèä³ëÿº íà êîæíîãî ôðàíöóçü-
êîãî àáî ³íîçåìíîãî ñòóäåíòà
áëèçüêî 10 000 ºâðî.

Ïîïðè çîâí³øíþ ïðîñòîòó âñ³õ
âñòóïíèõ ïðîöåäóð ³ ïðèâàáëèâó
äîñòóïí³ñòü ôðàíöóçüêî¿ îñâ³òè,
ñêëàäíîñò³ äëÿ ñòóäåíò³â ðîçïî-
÷èíàþòüñÿ âæå ï³ñëÿ çàïèñó äî
îáðàíîãî âóçó. Ôðàíöóçüê³ óí³-
âåðñèòåòè ïîòðàïëÿþòü äî ò³º¿ êà-
òåãîð³¿ âóç³â, êóäè âñòóïèòè íàáà-
ãàòî ëåãøå, í³æ òàì íàâ÷àòèñÿ. Ç³
ñòà ñòóäåíò³â íà ïî÷àòêó ðîêó íà-
ïðèê³íö³ ïåðøîãî êóðñó ìîæå çà-
ëèøèòèñÿ ëåäâå á³ëüøå ïîëîâè-
íè. Ñïèñóâàííÿ ³ õàáàð³ ïðîôå-
ñîðàì — òàê ñàìî â³äñóòí³. Çà-
âäÿêè ãíó÷êîñò³ ôðàíöóçüêî¿ ñèñ-
òåìè îñâ³òè ñòóäåíò ìîæå ï³ñëÿ
áóäü-ÿêîãî ðîêó íàâ÷àííÿ çì³íè-
òè âóç, ÿêùî éîãî ùîñü íå âëàø-
òîâóº, ³ ïåðåéòè äî ³íøîãî. Òîá-
òî, çàïèñàâøèñü íà ïåðøèé êóðñ
îäíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó, âæå ÷åðåç òðè ðîêè ñòàòè
áàêàëàâðîì àáñîëþòíî ³íøîãî.
Á³ëüøå òîãî, ñòóäåíò íå çîáîâ’ÿ-
çàíèé óñå ðîçïî÷èíàòè çàíîâî.
Ïðîéäåíèé ð³ê â îäíîìó âóç³ éî-
ìó àâòîìàòè÷íî çàðàõóþòü â ³í-
øîìó. ßêùî æ ñòóäåíòîâ³ çàõî-
÷åòüñÿ òðîõè çì³íèòè ñïåö³àëü-
í³ñòü, òî çäàòè àêàäåì³÷íó ð³çíè-
öþ ìàéæå íå çàâäàñòü êëîïîòó.
Òàêà ïðàêòèêà — íå âèíÿòîê ç
ïðàâèë, à äóæå ðîçïîâñþäæåíå
ÿâèùå ñåðåä ôðàíöóçüêèõ ñòóäåí-
ò³â, ùî âðÿòîâàí³ â³ä ñòðàõó âòðà-
òèòè òîé àáî ³íøèé âóç ³ ìîæóòü
ñì³ëèâî øóêàòè ñåáå. “Áàãàòî õòî
ç íèõ çà âñå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ
çì³íèëè ïî 4—5 íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â,— ç åíòóç³àçìîì ï³äòðèìóº
ðîçïîâ³äü Îêñàíà Ëàíäî.— À çà-
âäÿêè âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ôàêóëü-
òàòèâíèõ äèñöèïë³í, òîáòî ïðåä-
ìåò³â íà âèá³ð, êîæåí ñòóäåíò ìî-
æå ñàìîñò³éíî ñêëàñòè ï³äõîäÿùó
äëÿ ñåáå îñâ³òíþ ïðîãðàìó”.

Від теорії
до пра ти и

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, íàéá³ëü-
ø³ òðóäíîù³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî
ñòóäåíòà, ùî õî÷å ïî¿õàòè íà íà-
â÷àííÿ äî Ôðàíö³¿,— öå ïèòàí-
íÿ ô³íàíñ³â. Ä³éñíî, âñå óïèðàº-
òüñÿ â ãðîø³. Çàïèñàòèñÿ äî óí³-
âåðñèòåòó — äîñèòü ïðîñòî, âñòó-
ïèòè äî “âèùî¿ øêîëè” — òåæ
ìîæíà, à îò ïðîæèòè ó Ôðàíö³¿ —
íàéñêëàäí³øå. Ãîëîâíèì ïàï³ð-
öåì äëÿ óêðà¿íöÿ, ùî äîçâîëÿº
îäåðæàòè äîâãîñòðîêîâó ñòóäåíò-
ñüêó â³çó, º äîâ³äêà ç áàíêó ïðî
íàÿâí³ñòü çàñîá³â äëÿ ïðîæèâàí-
íÿ íà òåðèòîð³¿ Ôðàíö³¿ — íå
ìåíøå 5000 ºâðî íà ð³ê àáî ì³-
í³ìóì 450 ºâðî íà ì³ñÿöü. Òà é
öèõ ãðîøåé, çà ñëîâàìè Îêñàíè
Ëàíäî, áóäå íåäîñòàòíüî äëÿ ïðî-
æèâàííÿ ó ôðàíöóçüêîìó ì³ñò³,
îñîáëèâî â Ïàðèæ³, äå ò³ëüêè
ïðèñòîéíå æèòëî ìîæå îá³éòèñÿ
â 500—700 ºâðî (çâè÷àéíî, â ³í-
øèõ ì³ñòàõ äåøåâøå). Ùîá áåç
ïðîáëåì æèòè ó Ôðàíö³¿, ñòóäåí-
òîâ³ íåîáõ³äíî ìàòè 700—900 ºâ-
ðî. Öÿ ñóìà áóäå ïîêðèâàòè âè-
äàòêè íà ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàí-
íÿ, ìåäè÷í³ ïîñëóãè ³ ðîçâàãè.

Âàðòî òàê ñàìî çâåðíóòè óâàãó
íà òå, ùî ïåðøèé ì³ñÿöü ïðîæè-
âàííÿ çà êîðäîíîì — íàéá³ëüø
âèòðàòíèé. Àäæå òðåáà çàïëàòè-
òè íàïåðåä çà äâà ì³ñÿö³ çà æèò-
ëî, ïðèäáàòè êàðòêó äëÿ ìîá³ëü-
íîãî òåëåôîíó (25 ºâðî), òðàíñ-
ïîðòíèé àáîíåìåíò íà ð³ê
(220—296 ºâðî), à ùå é îáçàâåñ-
òèñÿ íåîáõ³äíèì ïîáóòîâèì ïðè-
ëàääÿì. Õàð÷óâàííÿ â ñåðåäíüî-
ìó îá³éäåòüñÿ â 250 ºâðî íà ì³-
ñÿöü. Íà ³íø³ âèòðàòè äîâåäåòü-
ñÿ “âèêëàñòè” áëèçüêî 150 ºâðî.

Квартирне питання
²ñíóþòü ð³çí³ òèïè æèòëà äëÿ

ñòóäåíò³â: óí³âåðñèòåòñüê³ ãóðòî-
æèòêè, çâè÷àéí³ ãóðòîæèòêè, äåð-
æàâíà ï³ëüãîâà êâàðòèðà, à òàêîæ
ïðèâàòíèé ñåêòîð.

Îäåðæàòè ì³ñöå â ãàðíîìó ãóð-
òîæèòêó ââàæàºòüñÿ âåëèêîþ óäà-
÷åþ ñåðåä ñòóäåíò³â, îñîáëèâî ÿê-
ùî âðàõóâàòè âåëèêèé ñòóäåíò-

ñüêèé ïîïèò íà “ì³ñöå ï³ä ñîí-
öåì”. Äî òîãî æ ÿêùî ïðåòåíäåíò
íà æèòëî — íå ñòèïåíä³àò, òî â
íüîãî ïðàêòè÷íî íåìàº æîäíèõ
øàíñ³â îñåëèòèñÿ â ãóðòîæèòêó, äå,
ïðèì³ðîì, íà 1000 ì³ñöü ïðèïàäàº
ðàçè â òðè-÷îòèðè á³ëüøå çàÿâîê
â³ä óñ³õ áàæàþ÷èõ.

Àìàòîðè ïîìèñëèòè íà ñàìîò³
ïîâèíí³ ðîçðàõîâóâàòè íà òå, ùî
ì³í³ìàëüíà (!) ñóìà, ÿêà çíàäî-
áèòüñÿ ¿ì äëÿ òîãî, àáè çíÿòè ê³ì-
íàòó â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, êîëè-
âàºòüñÿ â³ä 200 äî 300 ºâðî. Öå —
â êðàùîìó âèïàäêó, àäæå ö³íè íà
æèòëî ìîæóòü ñÿãàòè ³ 600—700
ºâðî. Ó êðàéíüîìó ðàç³ ñòóäåíò
çàâæäè ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà
îäåðæàííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà
(ALS) àáî îñîáèñòî¿ ãðîøîâî¿ äî-
ïîìîãè íà æèòëî (APL). Ùîá ñêî-
ðèñòàòèñÿ ï³ëüãàìè, íåîáõ³äíî íà-
ïèñàòè çàÿâó äî Ôîíäó ñ³ìåéíèõ
âèïëàò (CAF) òîãî óí³âåðñèòåòó,
äå íàâ÷àºòüñÿ ñòóäåíò.

Працювати —
значить жити

Óñ³ ³íîçåìö³, òàê ñàìî ÿê ³
ôðàíöóçè, ìàþòü ïðàâî ïðàöþ-
âàòè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ (çà âèíÿò-
êîì ñòèïåíä³àò³â). Ò³ëüêè ê³ëü-
ê³ñòü ãîäèí äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ — îáìåæåíà. ×àñ ðîáî-
òè íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 
60 % ïîâíîãî ðîáî÷îãî òèæíÿ (35
ãîäèí), ùî â³äïîâ³äàº 964 ãîäè-
íàì íà ð³ê. Öå íå âèêëþ÷àº ìîæ-
ëèâîñò³ ïðàöþâàòè ïîâíèé ðîáî-
÷èé äåíü íà êàí³êóëàõ, ãîëîâíå
ùîá çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ
ãîäèí ïðîòÿãîì ðîêó íå ïåðåâè-
ùóâàëà ïðèéíÿòó íîðìó. Ó ðîç-
ïîðÿäæåíí³ ñòóäåíòà — âñ³ çâè÷-
í³ “ñòóäåíòñüê³ ðîáîòè”: ðîáîòà
îô³ö³àíòîì, ðåïåòèòîðñòâî, baby-
s³tt³ng... Ì³í³ìóì, íà ÿêèé ìîæ-
íà ðîçðàõîâóâàòè çà ãîäèíó ðî-
áîòè,— áëèçüêî 8—9 ºâðî. Âåëè-
êîþ ïîïóëÿðí³ñòþ â ñòóäåíò³â êî-
ðèñòóþòüñÿ ñåçîíí³ ðîáîòè, à â
ë³òí³é ïåð³îä, íàïðèêëàä, ìîæíà
çàðîáèòè íà ïîñàä³ âîæàòîãî â òà-
áîð³.

Ùîá óíèêíóòè âåëè÷åçíèõ, çà
íàøèìè ì³ðêàìè, âèòðàò, ñòóäåí-
òè ìîæóòü ïîäàòè ñâîþ êàíäèäà-
òóðó íà îäåðæàííÿ ñòèïåíä³¿ Óðÿ-
äó Ôðàíö³¿ — 767 ºâðî, ÿêà äîïî-
ìîæå ïîêðèòè îñíîâíó ÷àñòèíó
âèòðàò, íàïðèêëàä, íà õàð÷óâàí-
íÿ ³ ïëàòó çà æèòëî.

Âèìîãè äî çíàííÿ ìîâè íà íà-
ëåæíîìó ð³âí³ íàâ³òü íå îáãîâî-
ðþþòüñÿ. Áàæàíî ï³äòâåðäèòè éî-
ãî â³äïîâ³äíèìè äèïëîìàìè —
DELF àáî DALF: “òåõíàðÿì” äî-
ñòàòíüî âîëîä³òè ôðàíöóçüêîþ íà
ð³âí³ B2 (÷åòâåðòèé ð³âåíü ³ç øåñ-
òè ìîæëèâèõ), òîä³ ÿê “ãóìàí³òà-
ð³¿” ïîâèíí³ çíàòè éîãî ìàéæå
äîñêîíàëî — íà ð³âí³ C2 (øîñòèé
³ç øåñòè).

Салют, Франціє!
Ó ñàì³é Ôðàíö³¿ íà íåï³äãîòîâ-

ëåíîãî äî æèòòÿ çà êîðäîíîì ñòó-
äåíòà ìîæóòü ÷åêàòè áåçë³÷ òðóä-
íîù³â ïîáóòîâîãî (³ íå ëèøå) õà-
ðàêòåðó, ùî ¿õ â³í ïîâèíåí áóäå
ïîäîëàòè. Áàãàòî â³ä ÷îãî äîâå-
äåòüñÿ â³äâèêíóòè (íàïðèêëàä, â³ä
ö³ëîäîáîâî¿ ðîáîòè ïðîäóêòîâèõ
ìàãàçèí³â, ùî ïðàöþþòü 24 ãîäè-
íè ëèøå â Ïàðèæ³) ³ áàãàòî äî
÷îãî — çâèêíóòè. Çàãàëîì —
êóëüòóðíèé øîê.

Корисні посилання
h t t p : / / u k r a і n e -

campusfrance.org/ua/
h t t p : / / a m b a f r a n c e -

uа.org/france_ukraіne/ (р бри а
“Навчання Франції”)

Вст пити на перший рс франц зь ої альма-матер зовсім нес ладно
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про заходи щодо забезпечення 

сталого водопостачання та водовідведення
Рішення Київської міської ради № 441/3879 від 25 березня 2010 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
житлово�комунальні послуги”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.03.10 № 119
“Про затвердження плану міських заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 11
червня 2009 року № 1511�VI “Про внесення змін до Закону України “Про Загальнодержавну програму ре�
формування і розвитку житлово�комунального господарства на 2004—2010 роки”, у зв’язку з тривалим
неврегулюванням питання виробника гарячої води в м. Києві та з метою забезпечення беззбиткового функ�
ціонування підприємств житлово�комунального господарства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підприємствам та організаціям, які проводять розра�
хунки з надання послуг з централізованого опалення, пос�
тачання холодної та гарячої води і водовідведсппя з насе�
ленням, проводити їх відповідно до Правил з надання по�
слуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведеиня, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630,
за фактичними показаннями засобів обліку води і теплової
енергії, за комерційними приладами обліку, а при їх відсут�
ності — за діючими нормами.

2. Доручити ВАТ “АК “Київводоканал” у строк до 12 квіт�
ня 2010 року підготувати звернення до Державної податко�
вої адміністрації України щодо застосування податкового за�
конодавства з податку на прибуток в частині визначення ва�
лового доходу підприємства при реалізації послуг водопос�
тачання та водовідведеиня житлово�експлуатаційним орга�
нізаціям усіх форм власності, а саме: дозволити ВАТ “АК
“Київводоканал” вираховувати з валового доходу різницю

між сумами, нарахованими житлово�експлуатаційним орга�
нізаціям за показаннями засобів обліку холодної води, та су�
мами, нарахованими житлово�експлуатаційними організаці�
ями населенню за холодне (за показаннями приладів облі�
ку) та гаряче водопостачання (за нормами споживання на 1
особу). Підставою для проведення коригування валового
доходу визначити акти звіряння між ВАТ “АК “Київводока�
нал” та житлово�експлуатаційними організаціями.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію) та постійну комісію Київради з питань
житлово�комунального господарства та паливно�енергетич�
ного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі питання оплати 
релігійними організаціями тарифів на виробництво,

транспортування, постачання теплової енергії, 
послуг з централізованого опалення
і постачання гарячої води та послуг 

з централізованого водопостачання та водовідведення
Рішення Київської міської ради № 442/3880 від 25 березня 2010 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону Укра�
їни “Про ціни і ціноутворення”, Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Закону України “Про
захист прав споживачів”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.10 № 182 “Деякі
питання формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з цен�
тралізованого опалення і постачання гарячої води та послуги з централізованого водопостачання та водо�
відведення”, враховуючи чисельні звернення релігійних організацій, які висловлюють незадоволення що�
до необґрунтованого встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні тарифів для комерційних орга�
нізацій, з метою зниження соціальної напруги серед киян та релігійних організацій, забезпечення еконо�
мічних умов роботи підприємств житлово�комунального господарства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації):

1.1. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 24.02.10 № 182 “Деякі питання формування тари�
фів на виробництво, транспортування, постачання теплової
енергії, послуги з централізованого опалення і постачання га�
рячої води та послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення”.

1.2. Встановити тарифи на теплову енергію та послуги з цен�
тралізованого опалення і постачання гарячої води для релігій�
них організацій на рівні тарифів, встановлених для населення.

1.3. Встановити тарифи на послуги з централізованого во�

допостачання та водовідведення для релігійних організацій на
рівні тарифів, встановлених для населення.

1.4. До 01.04.10 здійснити організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення Головного управління 
правової політики виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 1367/3436 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 26 та статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Головне управління правової політики вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

2. Затвердити Положення про Головне управління пра�
вової політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), що додається.

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

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо ство�
рення Головного управління правової політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

3.2. В установленому порядку вирішити питання фінан�
сового забезпечення та закріплення майна за Головним
управлінням правової політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Київському міському голові затвердити граничну чи�
сельність працівників Головного управління правової полі�
тики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за рахунок перерозподілу
граничної чисельності працівників структурних підрозділів
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

5. Внести зміни:
5.1. Доповнити додаток до рішення Київської міської ра�

ди від 24.05.2007 № 721/1382 “Про діяльність виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)” позицією 24 такого змісту:

“24. Головне управління правової політики”.
5.2. У пункті 3 рішення Київської міської ради від

20.06.2002 № 28/28 “Про утворення виконавчого ор�
гану Київради та затвердження його структури і за�
гальної чисельності” цифри “335” замінити цифрами
“304”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про здійснення антикризових заходів 
запобігання впливу світової фінансової кризи 

на розвиток житлово<будівельної галузі
Рішення Київської міської ради № 422/3860 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до законів України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівель�
ної галузі та житлового будівництва” від 25.12.2008 № 800�VI, “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про планування і забудову територій”, з метою стабілізації
будівництва, підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації житлових прав грома�
дян, які потребують державної підтримки, стимулювання розвитку будівельної та суміжних галузей в умо�
вах світової фінансової кризи, враховуючи звернення суб’єктів господарювання, в тому числі публічного
акціонерного товариства тресту “Київміськбуд�1” імені М. П. Загороднього, звернення Служби зовнішньої
розвідки України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підпункт 48.1.7 пункту 48 рішення Київської міської
ради від 15.07.2004 № 419/1829 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею” скасувати та визнати його нечинним.

У зв’язку з цим підпункти 48.1.8, 48.1.9 пункту 48 вва�
жати відповідно підпунктами 48.1.7, 48.1.8.

1.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 30.03.2005, зареєстрованого Головним управлінням
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від
31.03.2005 № 91�6�00426 у книзі записів державної реєс�
трації договорів, а саме: виключити та визнати недійсним з
моменту укладення абзац 12 підпункту 8.4 пункту 8 догово�
ру.

2. Підпункт 24.1.9 пункту 24 рішення Київської міської
ради від 15.07.2004 № 419�5/1829 “Про надання і вилучен�
ня земельних ділянок та припинення права користування
землею” скасувати та визнати його нечинним.

2.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 30.03.2005, зареєстрованого Головним управлінням
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від
31.03.2005 № 62�6�00214 у книзі записів державної реєс�
трації договорів, а саме: виключити та визнати недійсним з
моменту укладення абзац 14 підпункту 8.4 пункту 8 догово�
ру.

3. Підпункт 1.1.6 пункту 1 рішення Київської міської ра�
ди від 10.07.2003 № 638�18/798 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею” скасувати та визнати його нечинним.

У зв’язку з цим підпункт 1.1.7 пункту 1 вважати відпо�
відно підпунктом 1.1.6.

3.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 23.01.2004, зареєстрованого Головним управлінням
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від
31.01.2004 № 85�6�00097 у книзі записів державної реєс�
трації договорів, а саме: виключити та визнати недійсним з
моменту укладення абзац 12 підпункту 4.5 пункту 4 догово�
ру.

4. Підпункт 4.6 пункту 4 рішення Київської міської ради
від 15.07.2004 № 453/1863 “Про передачу земельних діля�
нок відкритому акціонерному товариству трест “Київміськ�
буд�1” імені М. П. Загороднього для будівництва житлових
будинків з об’єктами соціально�громадського призначення
в урочищі Гончарі�Кожум’яки в межах вулиць Кожум’яцької,
Дегтярної та Гончарної у Шевченківському районі м Києва”
скасувати та визнати його нечинним.

У зв’язку з цим підпункти 4.7, 4.8 пункту 4 вважати від�
повідно підпунктами 4.6, 4.7.

4.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 13.04.2006 року, зареєстрованого Головним управ�
лінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), про що зробле�
но запис від 13.04.2006 № 91�6�00552 у книзі записів дер�
жавної реєстрації договорів, а саме: виключити та визнати

недійсним з моменту укладення абзац 14 підпункту 8.4 пунк�
ту 8 договору.

5. Підпункт 4.7 пункту 4 рішення Київської міської ради
від 23.12.2004 № 904/2314 “Про передачу земельних діля�
нок відкритому акціонерному товариству трест “Київміськ�
буд�1” імені М. П. Загороднього для будівництва житлових
будинків з об’єктами соціально�громадського призначення
в урочищі Гончарі�Кожум’яки в межах вулиць Кожум’яцької,
Дегтярної та Гончарної у Подільському районі м Києва” ска�
сувати та визнати його нечинним.

У зв’язку з цим підпункти 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 пункту 4 вва�
жати відповідно підпунктами 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.

5.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 15.12.2005, зареєстрованого Головним управлінням
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від
23.01.2006 № 85�6�00245 у книзі записів державної реєс�
трації договорів, а саме: виключити та визнати недійсним з
моменту укладення абзац 15 підпункту 8.4 пункту 8 догово�
ру.

6. Підпункти 4.8, 4.9 пункту 4 рішення Київської міської
ради від 22.02.2007 № 241/902 “Про передачу відкритому
акціонерному товариству трест “Київміськбуд�1” імені 
М. П. Загороднього земельної ділянки для будівництва
житлових будинків з вбудовано�прибудованими приміщен�
нями на вул. Героїв Севастополя, 35�А у Солом’янському
районі м. Києва” скасувати та визнати їх нечинними.

У зв’язку з цим підпункт 4.10 пункту 4 вважати відповід�
но підпунктом 4.8 пункту 4.

6.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 21.11.2007, зареєстрованого Головним управлінням
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від
21.11.2007 № 72�6�00459 у книзі записів державної реєс�
трації договорів, а саме: виключити та визнати недійсним з
моменту укладення абзац 15 підпункту 8.4 пункту 8 догово�
ру.

7. Підпункти 3.8 та 3.10 рішення Київської міської ради
від 24.11.2005 року № 457/2918 “Про передачу Службі зов�
нішньої розвідки України земельної ділянки для будівництва
житлових будинків на вул. Братиславській, 14 у Деснянсько�
му районі міста Києва” скасувати та визнати їх нечинними.

У зв’язку з цим підпункт 3.9 пункту 3 вважати відповідно
підпунктом 3.8.

7.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки від 29.03.2006 року, зареєстрованого в Головному управ�
лінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), про що зроблено
запис від 13.04.2006 № 62�6�00341 у книзі записів держав�
ної реєстрації договорів, а саме: виключити та визнати не�
дійсним з моменту укладення абзаци 15 та 16 підпункту 8.4
пункту 8 договору.

8. Внести зміни до додатка (умов продажу) до рішення
Київської міської ради від 18.12.2008 № 867/867 “Про про�
даж земельної ділянки відкритому акціонерному товариству
“Український науково�дослідний інститут харчування” для
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 566/4004 від 25 березня 2010 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради 25.03.10, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону Укра�

їни “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазначено, що
якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянутий у
встановлений Київрадою строк, то посадова особа зобов’яза�
на письмово повідомити про це Київраді та депутатові Київра�
ди, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не по�
винен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про інформацію по фінансуванню установ, 
підпорядкованих Головному управлінню охорони 

здоров’я та медичного забезпечення 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 687/2756 від 27листопада 2009 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи пропо�
зиції Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я і депутатів Київради, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

Про визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів

Рішення Київської міської ради № 435/3873 від 25 березня 2010 року

Керуючись законом України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.08 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”,
відповідно до “Положення про виконавця послуг з вивезення побутових відходів”, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 24.12.09 № 903/2972 “Про внесення змін до рішень Київської міської ради
від 08.11.07 № 1159/3992 “Про затвердження Переліку житлово�комунальних послуг у житловому фонді
м. Києва, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах” та від 30.10.08 № 582/582 “Про
впорядкування діяльності у сфері поводження з побутовими відходами (крім токсичних та особливо небез�
печних) у м. Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити виконавцем послуг з вивезення відхо�
дів у м. Києві комунальне підприємство “Київкомунсер�
віс”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 23.04.09 № 324/1380 

“Про створення комунальної соціальної установи 
“Київський міський комплекс соціальної адаптації 

інвалідів з розумовою відсталістю”
Рішення Київської міської ради № 438/3876 від 25 березня 2010 року

У зв’язку з технічною помилкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

реконструкції адміністративного будинку та будівництва ад�
міністративно�житлового комплексу на вул. Чигоріна, 18 у
Печерському районі м. Києва”, а саме: пункти 3, 7 умов
продажу скасувати та визнати їх нечинними.

8.1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки, укладеного між Київською міською радою та відкритим
акціонерним товариством “Український науково�дослідний
інститут”, зареєстрованого Головним управлінням земель�
них ресурсів виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 06.08.2007 № 82�6�00441,
а саме: абзаци 12, 17 підпункту 8.4 пункту 8 договору ви�
ключити та визнати недійсними з моменту укладення, у
зв’язку з чим скасувати та вважати такими, що втратили
чинність, підпункти 3.4, 3.9 пункту 3 рішення Київської місь�
кої ради від 21.12.2006 № 358/415 “Про передачу відкри�
тому акціонерному товариству “Український науково�дослід�
ний інститут харчування” земельної ділянки для реконструк�
ції адміністративного будинку та будівництва адміністратив�
но�житлового комплексу на вул. Чигоріна, 18 у Печерсько�
му районі м. Києва”.

9. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою та акціонерним то�
вариством “Росичі”, зареєстрованого Головним управлін�
ням земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.12.2007 № 62�6�00458, а саме: абзаци 12, 13 підпункту
8.4 пункту 4 договору виключити та визнати їх недійсними
з моменту укладення, у зв’язку з чим, скасувати та вважа�
ти таким, що втратив чинність підпункт 4.5 пункту 4 рішен�

ня Київради від 08.02.2007 № 128/789 “Про передачу акціо�
нерному товариству “РОСИЧІ” земельних ділянок для будів�
ництва житлового комплексу з об’єктами соціальної інфра�
структури, торгівлі, відпочинку, адміністративних, офісних
та готельних приміщень та для облаштування Всеукраїн�
ського парку пам’яті борців за свободу і незалежність Укра�
їни між вул. Оноре де Бальзака та р. Десенка у Деснянсько�
му районі м. Києва”.

10. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
01.10.2007 № 434/3268 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “Галерна затока” земельної ділян�
ки для реконструкції об’єктів і споруд під об’єкти відпочин�
ку та спорту з подальшими їх експлуатацією та обслугову�
ванням, для благоустрою території з озелененням на вул.
Галерній, 2 у Голосіївському районі м. Києва”, а саме: під�
пункти 7.9, 7.10 пункту 7 рішення скасувати та визнати їх
нечинними.

11. Суб’єктам господарювання у місячний термін звер�
нутись до Головного управління земельних ресурсів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотаннями щодо внесення змін до докумен�
тів, що посвідчують право користування земельними ділян�
ками.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

І. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
23.04.09 № 324/1380 “Про створення комунальної соціаль�
ної установи “Київський міський комплекс соціальної адап�
тації інвалідів з розумовою відсталістю”, а саме:

— підпункт 2.3 пункту 2 викласти в такій редакції:
“2.3. Закріпити за комунальною соціальною установою

“Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з
розумовою відсталістю”, створеною відповідно до пункту І

цього рішення, на праві оперативного управління майно, роз�
ташоване на вул. Сиваській, 16�А та вул. Сиваській, 12/1”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту населення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Інформацію першого заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Кільчицької І. Р. щодо фінансу�
вання установ галузі охорона здоров’я міста Києва взяти до
відома та врахування в роботі.

2. Створити робочу групу із складу депутатів Київради та
представників структурних підрозділів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) з метою
відвідування закладів охорони здоров’я міста Києва, згідно
з додатком.

3. Виконавчому органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) вжити заходів щодо вирішення питань
фінансування установ галузі охорона здоров’я міста Києва,
а саме:

— передбачити всі потреби у фінансуванні закладів охо�
рони здоров’я міста Києва та підготувати відповідні пропо�
зиції для включення їх до Програми соціально�економічно�
го розвитку та бюджету м. Києва на 2010 рік, звернувши осо�
бливу увагу на проблеми і способи фінансування, вважати
фінансування цієї галузі пріоритетним.

4. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації):

4.1. Розробити антикризовий план діяльності закладів
охорони здоров’я міста Києва в умовах фінансово�економіч�
ної кризи та надати цю інформацію у письмовому вигляді
депутатам Київради.

4.2. Скласти графік відвідування закладів охорони здо�
ров’я міста Києва депутатами Київради за участю фахівців
зазначеного Головного управління.

4.3. Надати до постійної комісії Київради з питань охоро�
ни здоров’я та соціального захисту та до депутатських фрак�
цій проект бюджету фінансування закладів охорони здоров’я
міста Києва на 2010 рік та пропозиції до Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва па 2010 рік.

4.4. Щоквартально надавати до Київради інформацію по
виконанню Програми соціально�економічного розвитку міс�
та Києва, освоєнню коштів та висвітленню наявних проблем
у галузі охорони здоров’я.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення Київського міського центру 
екстреної медичної допомоги служби 

медицини катастроф
Рішення Київської міської ради № 437/3875 від 25 березня 2010 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, час�
тини другої статті 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Закону Укра�
їни “Про аварійно�рятувальні служби”, указів Президента України від 26.06.08 № 590/2008 “Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України”, від 16.05.08 “Про стан функціонування єдиної системи за�
побігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, постанов Кабі�
нету Міністрів України від 11.07.01 № 827 “Про затвердження Положення про Державну службу медици�
ни катастроф”, від 05.11.07 № 1290 “Про затвердження Державної програми створення єдиної системи
надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року”, наказів Міністерства охорони здоров’я Укра�
їни від 26.10.01 № 429 “Про затвердження примірного статуту територіального центру екстреної медич�
ної допомоги”, від 18.03.05 № 120 “Про організацію навчання медичних працівників та осіб без медич�
ної освіти з надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях”, який погоджено Міністерством освіти і на�
уки України, від 01.06.09 № 370 “Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги”, від 28.10.02
№ 385 “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад
молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”, який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 12.11.02 № 892/7180, розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.07.09 № 848 “Про організацію навчання окре�
мих категорій працівників без медичної освіти та широких верств населення навичкам надання першої ме�
дичної допомоги” в частині створення Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф з правом юридичної особи Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Створити Київський міський центр екстреної медичної
допомоги служби медицини катастроф згідно з додатком 1
до цього рішення шляхом виділення його разом з об’єктом
нерухомого майна, що належить до комунальної власності
міста Києва, із складу Київської міської станції швидкої ме�
дичної допомоги та медицини катастроф та віднести його до
сфери управління Головного управління охорони здоров’я

та медичного забезпечення виконавчого орган) Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Статут Київського міського центру екстре�
ної медичної допомоги служби медицини катастроф згідно
з додатком 2 до цього рішення.

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

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту І цього рішення.

3.2. Закріпити за Київським міським центром екс�
треної медичної допомоги служби медицини катас�
троф, створеного відповідно до пункту 1 цього рішен�
ня, на праві оперативного управління об’єкт нерухо�
мого майна, зазначений у додатку 1 до цього рішен�
ня.

3.3. Внести зміни до Статуту Київської міської станції

швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, вра�
ховуючи пункт 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту і постійну комісією Київради з питань влас�
ності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 26.05.05 № 393/2968 

“Про встановлення Правил користування водними 
об’єктами для плавання на маломірних 

(малих) суднах у м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 439/3877 від 25 березня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 11 статті 8, статті 67 Водного ко�
дексу України, у зв’язку з необхідністю запобігання випадкам травматизму на воді та з метою забезпечен�
ня належних умов соціального використання водних об’єктів у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Викласти абзац 8 пункту 4.4 Правил користування вод�
ними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у
м. Києві в такій редакції: “Від затоки Собаче гирло до острова
Водників маломірним (малим) суднам забороняється:”.

2. Викласти підпункт 4 абзацу 8 пункту 4.4 Правил корис�
тування водними об’єктами для плавання на маломірних (ма�
лих) суднах у м. Києві в такій редакції: “заходити в Матвіївську

затоку та затоку Оболонь (крім спортивних, рятувальних та су�
ден контролюючих органів);”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань транспорту та зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ЮЮ РР ИИ ДД ИИ ЧЧ НН АА   КК ОО НН СС УУ ЛЛ ЬЬ ТТ АА ЦЦ ІІ ЯЯ

"Хрещати " представляє нов р бри "Юридична онс льтація".
В ній фахівці Головно о правління юстиції в м. Києві та фахові
юристи безплатно роз’яснюватим ть читачам найрізноманітніші
юридичні тон ощі та відповідатим ть на запитання щодо застос -
вання то о чи іншо о за он або підза онно о а т . Поставити
власне запитання можна, написавши листа до реда ції "Хрещати-
а" або на еле тронн с ринь : vypusk@kmh.kiev.ua

— Нещодавно я звільнився з підприємства, на я ом працював іль а останніх
ро ів. Коли я мож стати на облі до Сл жби зайнятості? В я ом розмірі мені б де
виплач ватись допомо а
по безробіттю?

— Ôóíêö³þ ñïðèÿííÿ ó ïðàöå-
âëàøòóâàíí³ ãðîìàäÿí ïîêëàäå-
íî íà Äåðæàâíó ñëóæáó çàéíÿòî-
ñò³.

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà ïðî çàéíÿò³ñòü, ðåºñòðà-
ö³þ òà îáë³ê íåçàéíÿòèõ ãðîìà-
äÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ ïî ñïðèÿí-
íÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, çä³éñíþ-
ºòüñÿ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ çàé-
íÿòîñò³ çà ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðî-
æèâàííÿ (ïîñò³éíî¿ àáî òèì÷àñî-
âî¿ ïðîïèñêè/ðåºñòðàö³¿) çà óìî-
âè ïðåä’ÿâëåííÿ ïàñïîðòà, òðó-
äîâî¿ êíèæêè, öèâ³ëüíî-ïðàâî-
âîãî äîãîâîðó, à â ðàç³ ïîòðåáè
òàêîæ â³éñüêîâîãî êâèòêà, äîêó-
ìåíòà ïðî îñâ³òó àáî äîêóìåíò³â,
ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü.

Òàêîæ äëÿ ðåºñòðàö³¿ ó Äåðæàâ-
í³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ãðîìàäÿíè
ïîäàþòü êîï³¿ âèùåçàçíà÷åíèõ
äîêóìåíò³â, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â ¿õ-
í³é îñîáîâ³é ñïðàâ³.

Äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ ïðè-
çíà÷àºòüñÿ òà âèïëà÷óºòüñÿ ç 8-ãî
äíÿ ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ îñîáè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â Äåðæàâ-
í³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³.

Äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ ïðè-
çíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ îñîáèñòî¿
çàÿâè áåçðîá³òíîãî, äîâ³äêè (äî-
â³äîê) ïðî ñåðåäíþ çàðîá³òíó
ïëàòó (äîõ³ä) çà îñòàíí³ì ì³ñöåì
ðîáîòè (ê³ëüêîìà ì³ñöÿìè) ÷è
ñëóæáè, òðóäîâî¿ êíèæêè, â³éñü-
êîâîãî êâèòêà, êîï³¿ öèâ³ëüíî-
ïðàâîâîãî äîãîâîðó, çà ïðåä’ÿâ-
ëåííÿì, ó ðàç³ íàÿâíîñò³, ñâ³äîö-
òâà ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåð-
æàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ òà
ïàñïîðòà àáî ³íøîãî äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó.

ßêùî îñîáà íå áðàëà ó÷àñò³ â
ñòðàõóâàíí³ â öåé ïåð³îä àáî
ñïëà÷óâàëà ñòðàõîâ³ âíåñêè ìåí-
øå 26 êàëåíäàðíèõ òèæí³â ïðîòÿ-
ãîì ðîêó ïåðåä íàñòàííÿì áåçðî-
á³òòÿ, òî äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ
¿é ïðèçíà÷àºòüñÿ ó ì³í³ìàëüíîìó
ðîçì³ð³ (çà ³íôîðìàö³ºþ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòî-
ñò³, ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð äîïîìî-
ãè ñòàíîâèòü 360 ãðí. íà ì³ñÿöü).

Çàñòðàõîâàí³ îñîáè, âèçíàí³ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áåçðîá³ò-

íèìè, ÿê³ ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â,
ùî ïåðåäóâàëè ïî÷àòêó áåçðîá³ò-
òÿ, ïðàöþâàëè íà óìîâàõ ïîâíî-
ãî àáî íåïîâíîãî ðîáî÷îãî äíÿ
(òèæíÿ) íå ìåíøå 26 êàëåíäàðíèõ
òèæí³â òà ñïëà÷óâàëè ñòðàõîâ³
âíåñêè, ìàþòü ïðàâî íà äîïîìî-
ãó ïî áåçðîá³òòþ çàëåæíî â³ä
ñòðàõîâîãî ñòàæó, àëå íå ìåíøå
500 ãðí. íà ì³ñÿöü. Öå çàçíà÷àº-
òüñÿ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 22 Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêî-
âå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàí-
íÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ".

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ó ðàç³
çâåðíåííÿ äî ðàéîííîãî öåíòðó
çàéíÿòîñò³ ï³ñëÿ ñïëèâó øåñòè
ì³ñÿö³â ç äíÿ çâ³ëüíåííÿ ç ðîáî-
òè âè âòðàòèòå ìîæëèâ³ñòü îòðè-
ìóâàòè äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ
çàëåæíî â³ä ñòðàõîâîãî ñòàæó.

Ðîçì³ð äîïîìîãè ïî áåçðîá³ò-
òþ âèçíà÷àºòüñÿ ó â³äñîòêàõ äî
ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äî-
õîäó), âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüî¿
çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) äëÿ
ðîçðàõóíêó âèïëàò çà çàãàëüíî-
îáîâ’ÿçêîâèì äåðæàâíèì ñîö³-
àëüíèì ñòðàõóâàííÿì, çàòâåðäæå-
íîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 26.09.2001 ð.
¹ 1266.

Çàñòðàõîâàíèì îñîáàì, ÿê³
ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäó-
âàëè ïî÷àòêó áåçðîá³òòÿ, ïðàöþ-
âàëè íå ìåíøå 26 êàëåíäàðíèõ
òèæí³â òà ñïëà÷óâàëè ñòðàõîâ³
âíåñêè, ðîçì³ð äîïîìîãè ïî áåç-
ðîá³òòþ âèçíà÷àºòüñÿ ó â³äñîòêàõ
äî ¿õíüî¿ ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè (äîõîäó) çàëåæíî â³ä ñòðà-
õîâîãî ñòàæó:

— ÿêùî ñòðàõîâèé ñòàæ ìåíøå
äâîõ ðîê³â — äîïîìîãà ïî áåçðî-
á³òòþ ñòàíîâèòèìå 50% â³ä ñåðåä-
íüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè(äîõîäó);

— â³ä 2 äî 6 ðîê³â — 55%;
— â³ä 6 äî 10 ðîê³â — 60%;
— ïîíàä 10 ðîê³â — 70%.
Äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ âèïëà-

÷óºòüñÿ çàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³
áåçðîá³òòÿ ó â³äñîòêàõ äî âèçíà-
÷åíîãî ðîçì³ðó:

— ïåðø³ 90 êàëåíäàðíèõ äí³â —
100%;

— ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 90 êà-
ëåíäàðíèõ äí³â — 80%;

— ó ïîäàëüøîìó (180 êàëåíäàð-
íèõ äí³â) — 70%.

Çàãàëüíà òðèâàë³ñòü äîïîìîãè
ïî áåçðîá³òòþ íå ìîæå ïåðåâè-
ùóâàòè 360 êàëåíäàðíèõ äí³â
ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â.

Äëÿ îñ³á ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó
(çà 2 ðîêè äî íàñòàííÿ ïðàâà íà
ïåíñ³þ ÷îëîâ³ê³â ï³ñëÿ äîñÿãíåí-
íÿ 58 ðîê³â, æ³íîê — 53 ðîê³â)
òðèâàë³ñòü âèïëàòè äîïîìîãè ïî
áåçðîá³òòþ íå ìîæå ïåðåâèùóâà-
òè 720 êàëåíäàðíèõ äí³â.

Òðèâàë³ñòü âèïëàòè äîïîìîãè
ïî áåçðîá³òòþ ñêîðî÷óºòüñÿ íà
ñòðîê 90 êàëåíäàðíèõ äí³â, ³ ¿¿
âèïëàòà ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç 91-ãî
êàëåíäàðíîãî äíÿ ó ðàç³:

1) çâ³ëüíåííÿ ç îñòàííüîãî ì³ñ-
öÿ ðîáîòè ÷è ñëóæáè çà âëàñíèì
áàæàííÿì áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí;

2) çâ³ëüíåííÿ ç îñòàííüîãî
ì³ñöÿ ðîáîòè ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòåþ 37, ïóíêòàìè 3, 4,
7, 8 ñòàòò³ 40, ñòàòòÿìè 41 ³ 45
Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ
Óêðà¿íè, à òàêîæ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâöÿì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 2.1
Ïîðÿäêó íàäàííÿ äîïîìîãè ïî
áåçðîá³òòþ, ó òîìó ÷èñë³ îäíîðà-
çîâî¿ ¿¿ âèïëàòè äëÿ îðãàí³çàö³¿
áåçðîá³òíèìè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêà-
çîì Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä
20.11.2000 ð. ¹ 307, çâ³ëüíåíèì
ç³ ñëóæáè ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷å-
íèõ ïóíêòîì "â" ÷àñòèíè òðåòüî¿,
ïóíêòàìè "å", "º", "æ", "è" ÷àñòè-
íè øîñòî¿, ïóíêòàìè "å", "º", "æ"
÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî â³éñüêîâèé îáî-
â’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó". Öå
âèçíà÷åíî ñòàòòÿìè 22, 23, Çàêî-
íó Óêðà¿íè "Ïðî çàãàëüíîîáî-
â’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå
ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðî-
á³òòÿ".

Äî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ìîæíà
çâåðíóòèñÿ â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé
äëÿ âàñ ÷àñ

Сер ій ЯРМОЛЕНКО,
юрист

ÓÂÀÃÀ, 
ÊÎÍÊÓÐÑ!
Реда ція азети “Хрещати ”

о олош є он рс “Світ захоплень”

Для часті в он рсі надішліть розповідь про ваше захоплення
(хобі) і фото, що йо о ілюстр є (по можливості).
Це мож ть б ти розповіді про домашніх любленців, оле ціон -

вання, вироби де оративно-при ладно о мистецтва, фото раф ван-
ня, живопис, вишивання, спорт, подорожі, вирощ вання вітів.
Щочетвер а в азеті вміщ ватим ть найці авіші розповіді й фото.

Автор отримає приз — вит и до інотеатр . Матеріали до др від-
биратиме он рсна омісія з ідно з “Положенням про он рс”.
Матеріали на он рс надсилайте на адрес реда ції: 01034, Ки-

їв-34, Володимирсь а, 51-б або на Е-mail: vypusk@kmh.kiev.ua.
Обов’яз ово в ажіть прізвище, ім’я, адрес та онта тний телефон.
Мінімальний розмір фото 10x15, в еле тронном ви ляді щонаймен-
ше 1600х1200.
Матеріали, надіслані на он рс, реда ція не реценз є і не повер-

тає.

Шановні а ціонери ( часни и)
За рито о а ціонерно о товариства

“Кінний завод Гранд”!
За рите а ціонерне товариство “Кінний завод Гранд”

повідомляє про проведення чер ових за альних зборів часни ів
ЗАТ “Кінний завод Гранд”.
Дата проведення за альних зборів 7 червня 2010 ро . Збори проходитим ть

за адресою: Київсь а обл., Броварсь ий р-н, смт Калита, в л. О р жна, 2.

Почато зборів об 11.00.

Реєстрація часни ів зборів з 10.30 до 11.00 за в азаною адресою.

Порядо денний позачер ових за альних зборів:
1. Про змін юридичної адреси Товариства.
2. Про затвердження фінансової звітності за 2009 рі .
3. Про змін Генерально о дире тора Товариства.
Для часті зборах а ціонерам потрібно мати до мент, що посвідч є особ

(паспорт), а представни ам а ціонерів — паспорт та довіреність, оформлен
з ідно з чинним за онодавством. А ціонери повинні мати при собі до мент, що
підтвердж є право власності на а ції ЗАТ “Кінний завод Гранд” (сертифі ат або
випис з рах н цінних паперах); та і ж до менти про підтвердження права
власності на а ції а ціонерів, я і видали довіреності, повинні мати представни и
а ціонерів.

З питань поряд денно о, ознайомлення з до ментами, пов’язаними із
поряд ом денним та ор анізаційних питань проведення зборів звертатись за
тел. (044) 234-01-13 або за адресою: Київсь а обл., Броварсь ий р-н, смт Калита,
в л. О р жна, 2.

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

повідомляє
про завершення робіт з адрово о, навчально-методично о та матеріально-технічно о

забезпечення щодо ліцензовано о обся під отов и ба алаврів зі спеціальності 6.020201

"Театральне мистецтво" та інформ є про отовність до проведення ліцензійної е спертизи.

За інформацією звертатися на cайт КМАЕЦМ www.circusacademy.kiev.ua

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

повідомляє
про завершення робіт з адрово о, навчально-методично о та матеріально-технічно о

забезпечення щодо ліцензовано о обся під отов и ба алаврів зі спеціальності 6.020209

"Естрадно-цир ове мистецтво" та інформ є про отовність до проведення ліцензійної е спертизи.

За інформацією звертатися на cайт КМАЕЦМ www.circusacademy.kiev.ua
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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 661
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Ïàâëî Íàóìîâ ïîáóâàâ
íà âñ³õ ôðîíòàõ
Ùîá ñòàòè êóëåìåòíèêîì, â³í “ïîäîðîñë³øàâ”
íà äâà ðîêè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Щоб потрапити на війн ,
Павло На мов поміняв со-
бі ро и в до ментах.
Тіль и та йо о взяли в
піхотно- леметне чили-
ще, щоб потім відправити
на фронт. Але подорослі-
шати довелося не лише
за паспортом. У саме
орнило війни — на обо-
рон Мос ви — потрапив
він тоді з лави розформо-
вано о чилища. Т т і
пройшов перше бойове
хрещення.

Ïî÷àòîê â³éíè Ïàâëî Íàóìîâ
çóñòð³â ø³ñòíàäöÿòèð³÷íèì þíà-
êîì. Çàê³í÷èâ 8 êëàñ³â îäí³º¿ ç³
øê³ë ðàéîííîãî öåíòðó Òàâäà, ùî
ó Ñâåðäëîâñüê³é îáëàñò³. Íà íà-
ñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ âèïóñêíîãî
ïî ðàä³î îãîëîñèëè ïðî íàñòóï
í³ìåöüêèõ â³éñüê. Íàïåðåäîäí³ ç
äðóãîì Ãðèøêîþ äèâèëèñÿ ô³ëüì
“×àïàºâ”, îñîáëèâî õîò³ëîñÿ
õëîï’ÿòàì íàâ÷èòèñÿ ñòð³ëÿòè ç
êóëåìåòà.

“Ç ïåðøîãî ðàçó íå ïðèéíÿëè
çàÿâó ó â³éñüêêîìàò³ ÷åðåç â³ê,—
çãàäóº Ïàâëî Íàóìîâ äàëåêèé 41-
é,— ³ ëèøå â 42-ìó ðîö³ âäàëîñÿ
âñòóïèòè äî Çëàòîóñò³âñüêîãî ï³-
õîòíî-êóëåìåòíîãî ó÷èëèùà, êî-
ëè â òèì÷àñîâîìó ïàñïîðò³ çì³íè-
ëè äàòó íàðîäæåííÿ ç 1925-ãî íà
1923 ð³ê. Ùîïðàâäà, íàâ÷àëèñÿ
íåäîâãî. Ó÷áîâèé çàêëàä áóëî
ðîçôîðìîâàíî ³ âåñü éîãî ñêëàä
áóëî â³äïðàâëåíî äî íàéãàðÿ÷³-
øî¿ òî÷êè — çàõèùàòè Ìîñêâó.
Òóò ïîòð³áí³ áóëè á³éö³ ï³äãîòîâ-
ëåí³”,— çãàäóº ïàí Íàóìîâ.

Ïàâëó Íàóìîâó ïðèñâî¿ëè çâàí-
íÿ ñòàðøîãî ñåðæàíòà. Âçèìêó
1942 ðîêó í³ìö³ áëèçüêî ï³ä³éøëè
äî ñòîëèö³. Ç 80 ÷îëîâ³ê æèâèìè
çàëèøèëèñÿ ÷åòâåðî ùàñëèâ÷è-
ê³â. Ñåðåä íèõ áóâ ³ Ïàâëî Ìàð-
êîâè÷.

Ï³ñëÿ ðîçïîä³ëó â³í ñòàâ çâ’ÿç-
ê³âöåì. Ó 1943 ðîö³ â Êóðñüêî-
Îðëîâñüê³é áèòâ³ éîãî áóëî ñåð-
éîçíî ïîðàíåíî. Ï³ñëÿ øïèòàëþ
ïîòðàïèâ íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä Áå-
ëîðóñ³ çâ³ëüíÿòè îêóïîâàíó òåðè-
òîð³þ ³ áëîêàäíèé Ëåí³íãðàä.
Áðàâ ó÷àñòü â îïåðàö³¿ “Áàãðàò³-
îí”. Âîþâàâ íà âñ³õ ÷îòèðüîõ
ôðîíòàõ, çâ³ëüíÿþ÷è âàæëèâ³ ì³ñ-
òà-ôîðòåö³ ï³âí³÷íî-çàõ³äíèõ ñî-
þçíèõ ðåñïóáë³ê. Øòóðìóâàâ
Êüîí³ãñáåðã.

“Ïåðåáóâàþ÷è â áë³íäàæ³ íà
êîñ³ ñìåðò³ íåïîäàë³ê â³ä Ï³ëàó,
ðàïòîì â³ä÷óâ, ÿê âóäêà ç àíòå-
íîþ â³ä ðàö³¿ ðàïòîì óïàëà. Êî-
ëè âèãëÿíóâ — í³ìö³, ö³ëà ðîòà,
ðóõàþòüñÿ ïðÿìî íà íàñ. À íà
êîñ³ ñòîÿëè òðè “Êàòþø³”,—
ðîçïîâ³äàº âåòåðàí.— Íîæ³âêà-
íîæ³âêà — ÿ ãðå÷êà. Âîãîíü íà
ìåíå,— òåðì³íîâî çâ’ÿçàâñÿ ç ìà-

øèíàìè. Çàëï, äðóãèé, òðåò³é —
í³ìö³ âðîçñèï. Êîëè ï³ä³éøëè
íàø³ â³éñüêà, êîìàíäèð çàïèòàâ:
“Õòî äàâ êîìàíäó ñòð³ëÿòè?” ß
â³äãóêíóâñÿ.— “Äî íàãîðîäè”,—
íàêàçàâ êîìàíäèð”. Òóò, á³ëÿ
Êüîí³ãñáåðãà, â³í ³ çóñòð³â ïåðå-
ìîãó.

Óñå æèòòÿ ö³º¿ ëåãåíäàðíî¿ ëþ-
äèíè áóëî ò³ñíî çâ’ÿçàíå ç â³éñü-
êîâîþ ñïðàâîþ. Ñîðîê ðîê³â â³í
â³äñëóæèâ ó Çáðîéíèõ ñèëàõ. ²
íèí³ Ïàâëî Íàóìîâ áåðå àêòèâíó
ó÷àñòü ó ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàí-
í³ ìîëîä³. ª ïðèêëàäîì ³ àêòèâ³ñ-
òîì âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó. Ìàº ÷îòèðè
ìåäàë³ “Çà â³äâàãó”, îðäåí Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè 1-ãî ñòóïåíÿ, äâà
îðäåíè ×åðâîíî¿ Ç³ðêè, îðäåí
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî 3-ãî ñòó-
ïåíÿ, òðè ìåäàë³ “Çà áîéîâ³ çà-
ñëóãè”

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 21 êâ³òíÿ
ОВНИ, влаштов йте домашні торжества, поминайте пред ів, онов-

люйте сімейні традиції. Д м и старших членів сім’ї мають лишатися для
вас святим. Нині а тивіз ється д х родовод , транслюючи най ращі д -
ховні здоб т и попередніх по олінь, тож б дьте роз мни ами і вчасно
підживіться цим бла ом.

ТЕЛЬЦІ, день промайне на хвилі позитивних зр шень справах, по-
дар є чимало насолод, відновивши давні пор йновані стос н и. Зате
вечір може видатися розжареним, спалахне а ресивна он ренція до-
мі, тож не за острюйте сит ації, а ладьте близь их та рідних “за шер-
стю”.

БЛИЗНЯТА, наведіть лад сердечних та фінансових справах, под-
байте про сімейний доброб т, розплатіться з бор ами. Можливо, тре-
ба щось поремонт вати, пити модернов обнов для оселі. Увечері
не піддавайтеся свавільном настрою, дотрим йте правил безпе и в до-
розі.

РАКИ, займіться персональним іміджем, расива “ па ов а” нині ба-
ато важить стос н ах з людьми. Манери, ардероб, зачіс а, ма іяж є
відображенням позитивних змін на вн трішньом рівні. І я що їх немає,
тим ірше, ходіть старом лахмітті, я е є астральним смітни ом, і де -
рад йте д ховно.

ЛЕВИ, зробіть та , аби вас ш али. Гра в піжм р и піде на ористь,
пощастить тихо завершити давні таємні справи. Нині ви оролі онфі-
денційно о фронт , я довірені особи авторитетних осіб можете ма іч-
но на них впливати, одна пам’ятайте: працелюбність, сл жбові зобов’-
язання — святе! Увечері при от йтеся до емоційно о шторм .

ДІВИ, приємній а рі др жньо о оле тив вам нині, я рибі воді.
Одна розслаблятися та ловити психоло ічний айф є армічною звич-
ою, вчіться перевтілюватися в он ретн роль та рати тоді, оли тре-
ба, а плисти за течією не слід!

ТЕРЕЗИ, редо ар’єриста — це вчорашній день, я ий слід пост по-
во відп стити в мин ле. Різати по-живом небезпечно. Ви ся н ли ви-
значеної ( армічно) посадової план и, фахівець нівро . Тепер опанов й-
те на взірцево о сім’янина. А робота ні ди не втече.

СКОРПІОНИ, дбайлива а м ляція енер орес рсів день допоможе з -
стріти вечірнє ц намі в повній боє отовності. Коли доведеться витрача-
ти сили на боротьб за місце під ар’єрним сонцем, зма атися з он -
рентами, доводити діловим союзни ам свою правот . А я що шеф за-
просить на илим, тримайте йом ... д лю в ишені.

СТРІЛЬЦІ, події дня спрямовані на те, аби ви спішно позб лися ар-
мічних бор ів, я і бло ють шлях до заповітних бажань. З радістю робіть
сім добро, тоді матимете все, чо о захочеться.

КОЗОРОГИ, оді воювати, зачохліть бойовий лемет і подр жіться з
омпромісом, це ваш надійний товариш, з я им можна зала одити най-
с ладніші непороз міння.

ВОДОЛІЇ, в лючіть інсти т самозбереження, це принесе вам пра тич-
н ористь і д шевний спо ій, зміцнить здоров’я. Увечері че айте на б -
рю, одна піддаватися на а ресивні спалахи небезпечно (може дійти до
беш ет ), зр йн єте дотла те, що маєте.

РИБИ, насолодж йтеся д шевною ідилією день, займайтеся люб-
леними справами. Це створить надійний тил. Бо напри інці дня рад с
емоцій заш алить, тож спішно розв’язати проблеми не вдасться, що
може боляче вдарити по здоров’ю

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ó ñõ³äíèõ òà öåíòðàëüíèõ îáëàñòÿõ îïàäè. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+10...+12°Ñ, âíî÷³ +5...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +12...+14°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +12...+15°Ñ,
âíî÷³ +10...+11°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +8...+11°Ñ, âíî÷³
+5...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +9...+12°Ñ, âíî÷³ +7...+8°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì ââàæàºòüñÿ, ùî â öåé äåíü ñîíöå

çóñòð³÷àºòüñÿ ç ì³ñÿöåì. ßêùî äåíü ÿñíèé - çóñòð³÷ áóëà äîáðîþ,
òîæ ë³òî áóäå òåïëèì. ßêùî äåíü òóìàííèé ³ ïîõìóðèé - ì³ñÿöü ³ç
ñîíöåì «ïîñâàðèëèñÿ», ³ âñå ë³òî áóäå õîëîäíèì.

²ìåíèííèêè: Àãàâ, Àñ³íêð³ò, Åðì, ²ðîä³îí, Êåëåñòèí, Íèôîíò,
Ïàâñ³ë³ï, Ðóô, Ñåðã³é, Ôëåãîíò

9 3 1 7

2 1

7 6 2 3

5 4 8 2

8 2 7 1

9 3

6 4 5 2 9

6

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

6 2 3 5 8 7 1 4 9

5 7 8 4 9 1 6 2 3

9 1 4 6 3 2 8 5 7

1 5 2 7 4 6 9 3 8

3 9 6 1 5 8 2 7 4

4 8 7 9 2 3 5 1 6

8 6 5 3 1 4 7 9 2

2 3 9 8 7 5 4 6 1

7 4 1 2 6 9 3 8 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 20 êâ³òíÿ

Сміливості та відва и Павл На мов на війні не бра вало —
на ороди ледве поміщаються на йо о парадній формі

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ


