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БЕЗГОСПОДАРНІ СМІТНИКИ
Чимало столичних дворів потопають
б дівельних відходах

Ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèé îá’ºêò
Óðÿä âí³ñ Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí äî ïåðåë³êó òèõ, ùî íå ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
âêëþ÷èâ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â,
ùî ìàþòü ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ
äëÿ åêîíîì³êè ³ áåçïåêè êðà¿íè,
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí". Ïðî öå
éäåòüñÿ ó ïîñòàíîâ³ óðÿäó â³ä 
9 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ¹ 413. Çã³ä-
íî ç äîêóìåíòîì òà â³äïîâ³äíî
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, îá'-
ºêòè, ùî ìàþòü ñòðàòåã³÷íå çíà-

÷åííÿ äëÿ åêîíîì³êè ³ áåçïåêè
êðà¿íè, íå ï³äëÿãàþòü ïðèâàòè-
çàö³¿. Íàãàäàºìî, ùî ó êâ³òí³
Êàáì³í çàòâåðäèâ ïåðåë³ê ñòðà-
òåã³÷íî âàæëèâèõ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Êèºâîì
ôóíêö³é ñòîëèö³ Óêðà¿íè, çîê-
ðåìà òèõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ïðî-
ãðàìîþ ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåí-
íÿ ó ì³ñò³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè

÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó. Âñ³ âíåñåí³ äî ïåðåë³-
êó îá'ºêòè ïîòðåáóþòü ïåðøî-
÷åðãîâîãî ô³íàíñóâàííÿ ó 2010-
2012 ðîêàõ. Ñåðåä íèõ ³ ñòîëè÷-
íà ï³äçåìêà. Òàê, íà áóä³âíèö-
òâî ä³ëÿíêè Êóðåí³âñüêî-×åðâî-
íîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó â Êèºâ³ ì³æ ñòàíö³ÿìè
"Ëèá³äñüêà" òà "Âèñòàâêîâèé
öåíòð" íèí³øíüîãî ðîêó ç äåðæ-

áþäæåòó âèä³ëåíî 300 ìëí ãðí,
ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó — 76 ìëí
683 òèñ. ãðí. Ó 2011-ìó — 
1 ìëðä 169 ìëí 490,6 òèñ. ãðí.

"Ïðèéíÿòî äåðæàâíèöüêå ð³-
øåííÿ, ÿêîãî ìè äîâãî î÷³êóâà-
ëè,— ïåðåêîíàíèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Âàëåð³é Ì³ðî-
íîâ.— Íåçðîçóì³ëîþ áóëà ïîçè-
ö³ÿ ïîïåðåäíüî¿ âëàäè ùîäî Êè-
¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. Àäæå
ï³äïðèºìñòâî ùîäåííî íàäàº
òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè ìàéæå 1,8
ì³ëüéîíà ïàñàæèðàì". Âàëåð³é
Ì³ðîíîâ äîäàâ, ùî âîäíî÷àñ
ñòîëè÷íà ï³äçåìêà òà êåð³âíèö-
òâî ì³ñòà ç íåòåðï³ííÿì î÷³êó-
þòü ùå íà îäíå âàæëèâå ð³øåí-
íÿ äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. "Ìàþ
íà óâàç³ óõâàëåííÿ Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè Çàêîíó "Ïðî
ìåòðîïîë³òåí", ÿêèé óæå ðîêàìè
ïåðåáóâàº íà ðîçãëÿä³ ó ïðîô³ëü-

íèõ êîì³òåòàõ òà êîì³ñ³ÿõ,— çà-
çíà÷èâ ïîñàäîâåöü.— Ñïîä³âà-
ºìîñÿ, âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ùîäî çãàäàíîãî çàêîíó òàêîæ
áóäå ïîçèòèâíå ð³øåííÿ".

Íàãàäàºìî, ùî ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí" º áàãàòîïðîô³ëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì, ñó÷àñíèì
ñêëàäíèì ³íæåíåðíèì êîìïëåê-
ñîì. Ó éîãî ñêëàä³ ä³þòü 11 åêñ-
ïëóàòàö³éíèõ ñëóæá, 3 åëåêòðî-
äåïî, ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó ðóõî-
ìîãî ñêëàäó, äèðåêö³ÿ áóä³âíèö-
òâà ìåòðîïîë³òåíó. Íèí³ ìåòðî-
ïîë³òåí ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ë³í³é
çàãàëüíîþ äîâæèíîþ ìàéæå
ø³ñòäåñÿò ê³ëîìåòð³â ³ ìàº 46
ñòàíö³é ("Ëüâ³âñüêà áðàìà" ³ "Òå-
ëè÷êà" ïîáóäîâàí³, àëå ùå íå
ïðàöþþòü), íà ÿêèõ ïàñàæèð³â
îáñëóãîâóþòü ï'ÿòèâàãîíí³ ïî¿ç-
äè. Â öåíòð³ ì³ñòà ë³í³¿ ìàþòü òðè
ïåðåñàäî÷í³ âóçëè
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Київсь ий метрополітен щоденно надає транспортні посл и майже 1,8 мільйона пасажирам
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Уряд У раїни вніс Київсь ий метрополітен до перелі страте ічних об'є тів, я і ма-
ють важливе значення для е ономі и і безпе и держави. Адже щодня найшвидшим
і найбезпечнішим видом ромадсь о о транспорт орист ється майже 1,8 млн па-
сажирів. З ідно з до ментом, столичн підзем заборонено приватиз вати. Керів-
ництво міста та підприємства підтрим є рішення Кабінет Міністрів та сподівається,
що незабаром деп тати Верховної Ради хвалять ще й За он "Про метрополітен".
Цей до мент наразі на роз ляді профільних омітетах та омісіях.
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Ñòîëè÷í³ ïàì’ÿòíèêè 
ïîòðåáóþòü ðåñòàâðàö³¿

Çà ñâ³ä÷åííÿì ôàõ³âö³â, íàñàìïåðåä
ïîòð³áíî â³äðåìîíòóâàòè ïàì’ÿòíèêè íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, Ìàãäåáóðçüêîìó
ïðàâó, êíÿçþ Âîëîäèìèðó, Áîãäàíó
Õìåëüíèöüêîìó.

“ßêùî âæå ñüîãîäí³ íå ðîçïî÷àòè ðåñ-
òàâðàö³þ êè¿âñüêèõ ïàì’ÿòíèê³â, òî áà-
ãàòî ç íèõ ìîæóòü çðóéíóâàòèñÿ,— ïåðå-
êîíàíèé íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ðóñ-
ëàí Êóõàðåíêî.— Ïðîòå ãðîøåé íà öå
ïîêè ùî íå ìàºìî. Íà öåé ð³ê ðîçðîá-
ëåíî ïðîãðàìó ç ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò,
îäíàê ìè íå ìîæåìî ¿õ ðîçïî÷àòè, ïîêè
íå âèä³ëÿòü êîøòè”.

Òàê, ìîíóìåíò Íåçàëåæíîñò³ ïîòðåáóº
òåðì³íîâî¿ ãåðìåòèçàö³¿ øâ³â, ïàì’ÿòíèê
Ìàãäåáóðçüêîìó ïðàâó íà Íàáåðåæíîìó
øîñå íàõèëèâñÿ ³ ìîæå âïàñòè. Êð³ì òî-
ãî, ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî ðîáîòè íàä
ïàì’ÿòíèêàìè êíÿçþ Âîëîäèìèðó ³ Áîã-
äàíó Õìåëüíèöüêîìó. ×åêàº íà ñâ³é ÷àñ
³ áóä³âíèöòâî ÷àâóííîãî ôîíòàíó íà Ñî-
ô³éñüê³é ïëîù³, ÿêèé ì³ñüêà âëàäà çà-
ïëàíóâàëà ïîñòàâèòè äî 2012 ðîêó.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êóõàðåíêà, â ãðóï³
ðèçèêó îïèíèâñÿ é ïàì’ÿòíèê êíÿãèí³
Îëüç³ íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³, ÿêèé çà-
çíàâ âïëèâó çèìîâî¿ íåãîäè

Ó Êèºâ³ íà òðåòèíó 
ïîìåíøàëî õàð÷³â ³ç ÃÌÎ

Çà îñòàíí³õ äâà ðîêè íà ïîëèöÿõ ìà-
ãàçèí³â ó ñòîëèö³ ê³ëüê³ñòü ïðîäóêò³â, ùî
ì³ñòÿòü ÃÌÎ, çìåíøèëàñÿ íà 30 â³äñîò-
ê³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê íàóêî-
âî-äîñë³äíîãî öåíòðó âèïðîáóâàííÿ ïðî-
äóêö³¿ “Óêðìåòðòåñòñòàíäàðòó” Âîëîäè-
ìèð Ñåìåíîâè÷. Çà éîãî ñëîâàìè, òàêèé
âèñíîâîê çðîáëåíî íà îñíîâ³ ðåçóëüòà-
ò³â äîñë³äæåíü, ùî ïðîâîäèëè â ñ³÷í³-
êâ³òí³. Ôàõ³âö³ ïðîâåëè àíàë³ç 1154 çðàç-
ê³â ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Ó 101 ïðîá³
âèÿâèëè âì³ñò ÃÌÎ. Ìîäèô³êîâàí³ ñêëà-
äîâ³ çíàéøëè íàâ³òü ó ïðîäóêòàõ ³ç ïî-
çíà÷êîþ “Áåç ÃÌÎ”. Çà äàíèìè åêñïåð-
ò³â, íàéá³ëüøå âì³ñòîì ñóìí³âíîãî
ñêëàäíèêà ãð³øàòü òàê³ âèäè ïðîäóêò³â:
êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ñîºâ³ ïðîäóêòè,
ì’ÿñí³ íàï³âôàáðèêàòè, êîâáàñè, á³îäî-
áàâêè, êóêóðóäçà, ïàñòà ôóíäóêà. Çíàé-
øëè ÃÌÎ òàêîæ ó òîâàðàõ, äå éîãî íå
ïîâèííî áóòè — ó ìóö³ òà ñóõîìó ìîëî-
ö³. Âîäíî÷àñ ïàí Ñåìåíîâè÷ â³äçíà÷èâ
òåíäåíö³þ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðîäóê-
ò³â ç ÃÌÎ íà ñòîëè÷íèõ ïðèëàâêàõ. “Äâà
ðîêè òîìó âè ïåðåâ³ðÿëè òîðãîâ³ ìåðåæ³
Êèºâà ³ âèÿâèëè, ùî 40 â³äñîòê³â ïðî-
äóêò³â, ùî ðåàë³çîâóâàëèñü, ì³ñòèëè
ÃÌÎ. Îòæå, ïîñòà÷àëüíèêè âñå æ òàêè
äåùî çðîçóì³ëè”,— ñêàçàâ åêñïåðò

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Îáîëîíñüêèé ðàéîí
îçäîðîâëþº ä³òåé

Ìèíóëîãî òèæíÿ â Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ
îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ë³òíüîãî îçäîðîâ-
ëåííÿ ä³òåé ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Óâàãó
çîñåðåäèëè íà â³äïî÷èíêó äëÿ ä³òåé-ñè-
ð³ò, ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, áàãàòîä³òíèõ
ðîäèí, íå çàáóëè ³ ïðî îáäàðîâàíèõ ìà-
ëþê³â. Ç ðàéîííîãî áþäæåòó öüîãî ðîêó
íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â ïåðåä-
áà÷åíî êîøòè â ñóì³ 629,7 òèñÿ÷³ ãðí.
Â³äïî÷èíóòü ä³òè ³ â òàáîðàõ äåííîãî ïå-
ðåáóâàííÿ íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Íà äóìêó ÷èíîâíèê³â, ïðèøê³ëüí³ òàáî-
ðè çàáåçïå÷àòü ä³òåé íàñè÷åíèì òà ð³ç-
íîìàí³òíèì äîçâ³ëëÿì, äàäóòü çìîãó ïðà-
öþþ÷èì áàòüêàì íå ïåðåéìàòèñÿ â³äïî-
÷èíêîì ä³òåé óë³òêó. Ïðè öüîìó îñîáëè-
âó óâàãó ðàéîííà âëàäà ïðèä³ëèòü ÿêîñ-
ò³ õàð÷óâàííÿ ó òàêèõ çàêëàäàõ ë³òíüîãî
â³äïî÷èíêó. Ó ÷åðâí³ ä³ÿòèìå 14 òàêèõ
òàáîð³â, ùî ðîçðàõîâàí³ íà 1200 ä³òåé.
Âèõîâàíö³ øêîëè-³íòåðíàòó ïî¿äóòü íà
â³äïî÷èíîê äî òàáîðó â Õåðñîíñüê³é îá-
ëàñò³

Íåçàêîííó ÌÀÔ³þ 
äåìîíòóþòü
Øòðàôìàéäàí÷èê ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é” ïîïîâíèâñÿ 
ùå ÷îòèðìà ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèìè îá’ºêòàìè
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нині з 22 тисяч іос ів Києві
10 тисяч є неза онними. Том
фахівці щодня виявляють і де-
монт ють самовільно встановле-
ні об'є ти. Чотири з них п'ят-
ницю відправили на штрафмай-
данчи . Невідомі підприємці
встановили їх на виїзді з Києва.
Відтепер цієї справою перейма-
тим ться слідчі про рат ри.
Адже, о рім неза онно о б дів-
ництва, зафі совано ще й само-
вільне захоплення землі.

Çäèâóâàííþ ³íñïåêòîð³â â³ää³ëó êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ íå
áóëî ìåæ, êîëè âîíè âèÿâèëè íà âè¿çä³ ç
ì³ñòà íåçàêîííå áóä³âíèöòâî. “Ìè äîáðå
çíàºìî, ùî ä³ºòüñÿ íà ï³äïîðÿäêîâàí³é íàì
òåðèòîð³¿,— ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà çãàäàíîãî â³ää³ëó Âà-
ãàí Ðàôàåëÿí.— À òóò ó íàïðÿìêó Æèòî-
ìèðà íà ïóñòèð³ íåâ³äîì³ ðîçãîðíóëè áóä-
ìàéäàí÷èê. ² âñòèãëè âæå çâåñòè ê³ëüêà
áóä³âåëü ç áåòîííèõ áëîê³â”. Â³í äîäàâ, ùî
³íôîðìàö³þ ùîäî íåñàíêö³îíîâàíî¿ çàáó-
äîâè íåãàéíî ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ñòîëèö³.
Êîëè òàì ïåðåâ³ðèëè äîêóìåíòè, òî ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî íà öüîìó ì³ñö³ ï³äïðèºìåöü çà
äîêóìåíòàìè îòðèìàâ ïðàâî ïîñòàâèòè òðè
ê³îñêè. Îñü ò³ëüêè ÷îìóñü äîçâ³ë íà ðîç-
òàøóâàííÿ îá’ºêò³â âèð³øèâ òðàêòóâàòè
òàê, ÿê éîìó çðó÷í³øå. ² çâ³â ÷îòèðè áå-
òîíí³ áóäèíî÷êè íà áåðåç³ îçåðà. Íà ïî-
ðóøíèêà ñïî÷àòêó îôîðìèëè ïðèïèñ, ïî-
ò³ì — ïðîòîêîë, àëå â³í òàê ³ íå ç’ÿâèâñÿ,
àáè ïîÿñíèòè, ùî ðîçãîðíóâ íà ì³ñö³, äå
ìàëè á ñòîÿòè ñòàíäàðòí³ ÌÀÔè. Õî÷à çà

òèì, ÿê âàæêà òåõí³êà ðóéíóº “øïàê³âí³”,
çäàëåêà ñïîñòåð³ãàëè êðåìåçí³ ìîëîäèêè
íà “õàìåð³”. Îäíàê áðèãàäó äåìîíòàæíè-
ê³â îõîðîíÿâ çàã³í ì³ë³ö³îíåð³â, òîìó âñå
îá³éøëîñÿ áåç ñóòè÷îê.

“² ÑÁÓ, ³ ì³ë³ö³ÿ, ³ ïðîêóðàòóðà íàì
äóæå äîïîìàãàþòü”,— çàçíà÷èâ âèêîíó-
âà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³êòîð Ñ³âåöü.— Àäæå ³ç 22 òèñÿ÷ ê³îñê³â
ó Êèºâ³ 10 òèñÿ÷ º íåçàêîííèìè. À íè-
í³øí³é âèïàäîê âçàãàë³ ñõîæèé íà ñïðî-
áó ñàìîçàõîïëåííÿ çåìë³. Òîìó âëàäà ä³-
ÿòèìå æîðñòêî, ³ äàë³ ç âëàñíèêîì ðîç-
áèðàòèìåòüñÿ ïðîêóðàòóðà”. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ùîá äåìîíòóâàòè ðåøòó íåçàêîí-
íèõ ÿòîê, ôàõ³âöÿì ïîòð³áíî ùå 6-8 ì³-
ñÿö³â. Ëèøå ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ

ó ñòîëèö³ äåìîíòóâàëè ìàéæå 600 ê³îñê³â,
âñòàíîâëåíèõ áåç â³äïîâ³äíèõ äîçâ³ëüíèõ
äîêóìåíò³â.

Äî ñëîâà, âàæêà òåõí³êà — åêñêàâàòîðè,
êðàíè — ïðàöþâàëà äóæå îáåðåæíî: àäæå
óñ³ áóäìàòåð³àëè (áåòîíí³ áëîêè, øèôåð,
íàâ³òü ïëàñòèêîâ³ â³êíà) ïðàö³âíèêè ÊÏ
“Êè¿âáëàãîóñòð³é” ï³ñëÿ äåìîíòàæó ìàþòü
äîñòàâèòè íà øòðàôìàéäàí÷èê. Çâ³äòè ¿õ
ìîæå çàáðàòè ãîñïîäàð, ïîïåðåäíüî ñïëà-
òèâøè âàðò³ñòü äåìîíòàæó ³ çáåð³ãàííÿ éî-
ãî âëàñíîñò³, à öå ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ùîïðàâäà, “ñïîñòåð³ãà÷³” íå äî÷åêàëèñÿ,
ïîêè çàê³í÷àòü ðîçáèðàòè ïñåâäîÌÀÔè ³
ïî¿õàëè íà ÷îðíîìó “õàìåð³” ãåòü. Ìà-
áóòü, ó íèõ í³ÿêèõ ïèòàíü ç ïðèâîäó çà-
êîííîñò³ ïðîöåäóðè íàâ³òü íå âèíèêëî

У столиці щодня зменш ється іль ість неза онних об`є тів
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Ó ñòîëèö³ áðàêóº äîíîð³â
Ïîïðè ³äåàëüí³ óìîâè, ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ çäàòè êðîâ 
ùîðîêó çìåíøóºòüñÿ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У всьом світі 14 червня відзна-
чають День донора. За часи не-
залежності в У раїні їхня іль-
ість зменшилася вдвічі, а тре-
тина охочих здати ров за роші
хворіє на різні інфе ції. У Києві
ризи и зведено до н ля: облад-
нання європейсь е, тест-систе-
ми амери ансь і. Проте на 300
осіб, отрі потреб ють її, ров
здають лише 150.

Ó÷îðà â óñüîìó ñâ³ò³ â³äçíà÷àëè Äåíü
äîíîðà êðîâ³. Ó Êèºâ³ ç öüîãî ïðèâîäó
ïðîâåëè íèçêó çàõîä³â. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî
êðîâ äîíîð³â ïîòð³áíà íå ëèøå õâîðèì
ïåâíèõ êàòåãîð³é, ÿê, íàïðèêëàä, ãåìîô³-
ë³êàì, âîíà ìîæå çíàäîáèòèñÿ êîæíî-
ìó — ïðè ñêëàäíèõ ïîëîãàõ, ïîòåðï³ëèì
â àâàð³ÿõ. “Êîæåí òðåò³é ìåøêàíåöü ïëà-
íåòè áîäàé ðàç ó æèòò³ ïîòðåáóº ïåðåëè-
âàííÿ êðîâ³”,— ðîçïîâ³ëà ãîëîâà Ñï³ëêè
çàõèñòó ïðàâ ïàö³ºíò³â “Çäîðîâ’ÿ íàö³¿”
Âàëåíòèíà Î÷åðåòåíêî.

Çà òàêèõ ïîòðåá äîíîðñüêî¿ êðîâ³ ìàé-
æå ñêð³çü â³ä÷óâàºòüñÿ ¿¿ áðàê. Ðîçâèíóò³
êðà¿íè ñÿê-òàê ôîðìóþòü áàíêè çàïàñ³â.
Çà íîðìàòèâàìè ÂÎÇ, çàïàñ ïðåïàðàò³â
êðîâ³ ìàº áóòè 12 ìë íà îñîáó íàñåëåí-
íÿ. Â êðà¿íàõ ªÑ öåé ïîêàçíèê äîâåäå-
íî äî 15 ìë. Â Óêðà¿í³ â³í ëåäü äîòÿãóº
äî 7,5 ìë êðîâ³. Àáè ìàòè äîñòàòí³ çàïà-
ñè, ïîòð³áíî, ùîá 1—3 % íàñåëåííÿ çäà-
âàëè êðîâ. Ïðîòå â Óêðà¿í³ ê³ëüê³ñòü îõî-
÷èõ çäàòè êðîâ äëÿ ïîðÿòóíêó ³íøèõ äó-
æå íåâèñîêà. “Îñòàíí³ìè ðîêàìè äîíîð-
ñòâî ïåðåæèëî ð³çêèé ñïàä, ê³ëüê³ñòü äî-
íîð³â çìåíøèëàñÿ ïðàêòè÷íî âäâ³÷³. Öå
ìîæíà ïîÿñíèòè íèçüêèì ð³âíåì æèòòÿ
íàñåëåííÿ, ïîã³ðøåííÿì ñîö³àëüíî-äå-
ìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿, íåâèêîíàííÿì äåð-
æàâîþ ï³ëüãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä äî-
íîðàìè êðîâ³”,— ïåðåêîíàíà âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àë-
ëà Øëàïàê.

Ïåðåâ³ðêà êðîâ³ äóæå âàæëèâà, àäæå
÷åðåç òå, ùî â Óêðà¿í³ äîíîðñòâî îïëà-
÷óâàíå (80 ãðí çà äîçó êðîâ³ ó 440 ìë) òà
íåìàº ºäèíîãî ðåºñòðó äîíîð³â, çäàâàòè
êðîâ ³äóòü íå çàâæäè “íàä³éí³” îñîáè.
Ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
öåíòðó êðîâ³ Ëþäìèëà Çàíåâñüêà ðîçïî-
â³ëà, ùî â³äñ³þþòü òðåòèíó òèõ, õòî ïðè-
õîäèòü çäàâàòè êðîâ. “Íà ïåðøîìó åòà-

ï³, ùå äî çäà÷³ êðîâ³, êîëè ëþäèíà ò³ëü-
êè ïðèéøëà äî Öåíòðó êðîâ³ ³ ïðîõîäèòü
4 ïåðøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ îáñòåæåííÿ, êî-
æåí 5-é â³äñ³þºòüñÿ. Ï³ñëÿ òåñòóâàííÿ
äîíîðñüêî¿ êðîâ³ íà ³íø³ ³íôåêö³¿ ìè
“áðàêóºìî” ùå ïðèáëèçíî 14 â³äñîòê³â”.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³ç³â ó
Öåíòð³ êðîâ³ âèêîðèñòîâóþòü ºâðîïåé-
ñüêå îáëàäíàííÿ òà íàéÿê³ñí³ø³ òåñò-
ñèñòåìè àìåðèêàíñüêî¿ êîìïàí³¿ “Åáîò”.
Äëÿ äîíîðà òåæ ãàðàíòîâàíî ïîâíó áåç-
ïåêó — ñèñòåìè ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ îä-
íîðàçîâ³.

Öüîãî ðîêó ì³ñüêèé Öåíòð êðîâ³ ñòàíå
ùå äîñêîíàë³øèì, îñê³ëüêè ì³ñüêà âëàäà
õî÷å ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè éîãî áóä³âíèö-
òâî ³ âèä³ëèëà ç áþäæåòó äëÿ öüîãî 30
ìëí ãðí. Êîøòè íà Öåíòð ó ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 ïåðåêà-
æå ³ Êàáì³í.

Ïðîòå, ïîïðè îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ
çäà÷³ êðîâ³ â Êèºâ³, îõî÷èõ òåæ íå íàäòî
áàãàòî. Ïðè ïîòðåá³ ó 100 òèñÿ÷ êðîâî-
çäà÷ íà ð³ê, â ñòîëèö³ çä³éñíþþòü ëèøå
50 òèñÿ÷. “ßêùî íå òðàïëÿºòüñÿ íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é, êðîâ³ ïîòðåáóº 200—300
îñ³á. À çäàþòü ¿¿ 150,— êàæå ïàí³ Çàíåâ-
ñüêà.— ×åðåç öå êðîâ ñïðÿìîâóþòü íà
íàéâàæ÷³ âèïàäêè — ó ïîëîãîâ³ áóäèíêè,
ñêëàäí³ îïåðàö³¿”
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Íåáåçïåêà
ïîðÿä
Êèÿíè ïîñêàðæèëèñÿ 
íà 162 â³äêðèòèõ ëþêè
á³ëÿ áóäèíê³â

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Боротьба за метал триває. За да-
ними місь о о сall-центр , станом
на дев'яте червня, в столиці помі-
тили майже двісті соро від ритих
лю ів. Кожен із них може призвес-
ти до за ибелі б дь-я о о перехо-
жо о. Том ияни а тивно повідом-
ляють про аналізаційні ями без
ришо за номером 15-51. Най-
більше вони с аржаться на від риті
олодязі біля житлових б дин ів.
Водночас б'ють на сполох і через
відс тні риш и на лю ах біля на-
вчальних за ладів.

Ïîïðè ïîñèëåíó áîðîòüáó ç³ çëîä³ÿìè,
ÿê³ çí³ìàþòü êðèøêè â³ä ëþê³â, â³äêðèò³
êîëîäÿç³ â ñòîëèö³ çàëèøàþòüñÿ ïîøèðå-
íèì ÿâèùåì. Òàê, çà äàíèìè Ñëóæáè äî-
ïîìîãè ìåðà êèÿíàì, ñòàíîì íà äåâ'ÿòå
÷åðâíÿ, â³äêðèòèìè çàëèøàþòüñÿ 239 ëþ-
ê³â. "Íàéá³ëüøå ñòîëè÷í³ æèòåë³ ñêàðæàòü-
ñÿ íà êîëîäÿç³ áåç êðèøîê íà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³ÿõ. Òàêèõ çâåðíåíü, ñòàíîì íà
äåâ'ÿòå ÷åðâíÿ, äî ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó íà-
ä³éøëî 162",— ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê
Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì Íàòàë³ÿ
Äàíüêî.

Íàé÷àñò³øå ç òàêîþ ïðîáëåìîþ çà íîìå-
ðîì òåëåôîíó 15-51 çâåðòàëèñÿ ìåøêàíö³
Ñâÿòîøèíñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
í³â. Íà öèõ òåðèòîð³ÿõ çàãðîçó çäîðîâ'þ òà
æèòòþ êèÿí ñòàíîâëÿòü á³ëüø ÿê ï³âñîòíÿ
â³äêðèòèõ ëþê³â. Íà îäí³é ëèøå âóëèö³ Âà-
ñèëÿ Âåðõîâèíöÿ ñâÿòîøèíö³ ïîïåðåäèëè
ïðî ï'ÿòü íåáåçïå÷íèõ êàíàë³çàö³éíèõ ÿì.
Ïî äâà â³äêðèòèõ ëþêè º íà âóëèöÿõ Âåðõî-
âèíí³é, 80-á, Æîâòíåâ³é, 33, Ìèêîëè Óøà-
êîâà, 14 ³ 14-à, Òóëóçè, 7, Ãíàòà Þðè, 3-5 ³
6-à, ßêóáà Êîëàñà, 17, Ñòðàòîíàâò³â 2 ³ 4.
Âîäíî÷àñ ï³ä çàãðîçîþ îïèíèëèñÿ ³ ïàö³ºí-
òè ïñèõîíåâðîëîã³÷íîãî ³íòåðíàòó. Ñâÿòî-
øèíö³ ïîâ³äîìèëè ïðî ï'ÿòü â³äêðèòèõ êî-
ëîäÿç³â á³ëÿ íüîãî. Ñâîºþ ÷åðãîþ øåâ÷åí-
ê³âö³ íå ìåíø ñòóðáîâàí³ íåáåçïå÷íèìè êà-
íàë³çàö³éíèìè ÿìàìè íà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³ÿõ. Âîíè ïîâ³äîìèëè ïðî 37 òàêèõ âè-
ïàäêè. Ïî äâà â³äêðèòèõ ëþêè æèòåë³ ðàéî-
íó ïîì³òèëè íà âóëèöÿõ Âîðîâñüêîãî, 14-à,
Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, Äìèòð³âñüê³é, 2,
Îëåíè Òåë³ãè, 15, ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 9/47,
Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 12-â, Ùóñºâà, 27/4 òà
Àðòåìà, 5-à.

Íàéá³ëüøå ðèçèêóþòü âïàñòè äî êàíàë³çà-
ö³éíèõ ÿì ä³òè. Íåîáà÷í³ òà íåïîñèäþ÷³ âî-
íè íå çàâæäè äèâëÿòüñÿ ï³ä íîãè. Ç ïî÷àòêó
öüîãî ðîêó æåðòâàìè â³äêðèòèõ ëþê³â ñòàëè
âæå òðîº ä³òëàõ³â. Âîñüìèð³÷íèé øêîëÿð óïàâ
ó ëþê ëèøå çà ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â â³ä
øêîëè. Òîìó ì³ñüêà âëàäà òà ïðàö³âíèêè
ñëóæá, íà áàëàíñ³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ êàíàë³-
çàö³éí³ ÿìè, ïîâèíí³ íàïðî÷óä ðåòåëüíî ïå-
ðåâ³ðÿòè ñàìå ïðèøê³ëüí³ òåðèòîð³¿. Äî ì³ñü-
êîãî ñall-öåíòðó êèÿíè ïîñêàðæèëèñÿ íà äâà-
äöÿòü â³äêðèòèõ ëþê³â á³ëÿ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. Íàéá³ëüøå — â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ — äâàíàäöÿòü íåáåçïå÷íèõ ÿì. Òðîõè ìåí-
øå — â Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó — ÷îòèðè ³ òðè â³äïîâ³äíî. Äåñÿòü íåáåç-
ïå÷íèõ êîëîäÿç³â çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çà àäðåñîþ ïðîñïåêò
Ãëóøêîâà, 2.

Äî ñëîâà, âñüîãî â ñòîëèö³ íàðàõîâóºòü-
ñÿ ïîíàä 500 òèñÿ÷ ³íæåíåðíèõ ëþê³â. Êî-
ìóíàëüíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî âèõîä³â ³ç
êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ç êðàä³æêàìè êðèøîê
ìîæå áóòè ê³ëüêà: óñòàíîâëåííÿ íà âèðî-
áè ñïåö³àëüíèõ çàìê³â, çàì³íà ìàòåð³àëó
êîíñòðóêö³é íà ïîë³ìåðè àáî íàêðèòòÿ ¿õ
áåòîííèìè ïëèòàìè. Âñ³ ö³ ìåòîäè ïî áî-
ðîòüá³ ç âàíäàë³çìîì ó ì³ñò³ âæå çàñòîñî-
âóþòü
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Áåçãîñïîäàðí³ ñì³òíèêè
×èìàëî ñòîëè÷íèõ äâîð³â ïîòîïàþòü ó áóä³âåëüíèõ
â³äõîäàõ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

З настанням літа в місті набрав
темпів сезон б дівництва. Та
водночас значно зросла й іль-
ість с ар на засмічення тери-
торій житлових б дин ів б ді-
вельними відходами. Зазвичай
вони залеж ються, що непо оїть
иян. З однією з та их с ар
зверн лися до азети "Хреща-
ти " меш анці Подільсь о о
район .

Êèÿíèí Ïåòðî Ïèòüêî ó ñâîºìó ëèñò³
ïîâ³äîìëÿº, ùî ó âíóòð³øíüîìó äâîð³ áó-
äèíêó ¹ 34 íà âóë. Ùåêàâèöüê³é ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ òðèâàº íåçàêîííå áó-
ä³âíèöòâî. "Âëàñíèê îäí³º¿ ç êâàðòèð ïå-
ðåïëàíîâóº ïðàêòè÷íî óâåñü äðóãèé ïî-
âåðõ,— ïèøå ïàí Ïèòüêî. Âîäíî÷àñ óñå
ïîäâ³ð'ÿ çàñèïàíå áóä³âåëüíèì ñì³òòÿì,
àëå éîãî ÷îìóñü íå âèâîçèòü. Ìàéäàí÷èê
äëÿ â³äïî÷èíêó òàêîæ çàõàðàùåíèé".
Ìåøêàíö³ ïðîñÿòü äîïîìîãòè ¿ì ðîçâ'ÿçà-
òè ïðîáëåìó.

ßêùî ³ º äîãîâ³ð ç ÆÅÊîì ùîäî íà-
äàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, òî ñàìîñò³é-
íî âèâîçèòè ñì³òòÿ ìåøêàíö³ íå çîáîâ'-
ÿçàí³, ³íôîðìóþòü ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
ÊÌÄÀ, öå ðîáîòà ïîñòà÷àëüíèêà öèõ ñà-
ìèõ ïîñëóã. Äî ñëîâà, â öüîìó äîãîâîð³
âêàçóþòü ïåðåë³ê ðîá³ò, ÿê³ ïîâèííà âè-
êîíóâàòè åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ,
çîêðåìà òàì ìàº áóòè é âèâåçåííÿ ïîáó-
òîâîãî ³ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. ²íøà ð³÷,
ùî áåòîí, êàõåëü òà ³íø³ âàæê³ â³äõîäè
íå ìîæíà êèäàòè ó çâè÷àéí³ êîíòåéíåðè.
¯õ ë³ïøå ñêëàäàòè â ì³øêè ³ âèíîñèòè íà
ñì³òòºâèé ìàéäàí÷èê. ßêùî æ íåìàº äî-
ãîâîðó ç ÆÅÊîì, òî, ìîæëèâî, ³ íå
âäàñòüñÿ ïåðåêîíàòè éîãî íà÷àëüíèêà â
òîìó, ùî óòèë³çàö³ÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ
º îáîâ'ÿçêîì æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿
îðãàí³çàö³¿. Òîæ äîâåäåòüñÿ çà öå çàïëà-
òèòè. Çàçâè÷àé ïîäà÷à òðàêòîðà ç ïðè÷å-
ïîì êîøòóº 50 ãðèâåíü. Óâåñü íåïîòð³á
ïîòð³áíî ç³áðàòè â ì³øêè ³ ñêëàñòè â òà-
êîìó ì³ñö³, äå â³í íå çàâàæàòèìå ñóñ³äàì
òà êîìóíàëüíèì ñëóæáàì. Çàáîðîíåíî çà-

õàðàùóâàòè àâàð³éí³ âèõîäè àáî äâåð³ â
ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. Ç³áðàâøè ðàçîì óñå
ñì³òòÿ, âàì íå äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè çà éî-
ãî âèâåçåííÿ äâ³÷³ àáî òðè÷³. Íàéë³ïøå
äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ ì³øê³â îáå-
ð³òü îäíó ç³ ñâî¿õ ê³ìíàò, ùî ðåìîíòóºòå,
àáî æ ï³äâàë. Êëþ÷ â³ä íüîãî ìîæóòü äà-
òè â ÆÅÊó.

"ßêùî æ âàø³ ïðàâà ïîðóøóþòü, ³ ÆÅÊ
íå õî÷å âèâîçèòè ñì³òòÿ,— êàæå ôàõ³âåöü
þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿ "Ïð³îðèòåò" Àíäð³é
Êëèìåíêî,— ïèø³òü çàÿâó íà ³ì'ÿ éîãî
íà÷àëüíèêà. Ï³ñëÿ ïèñüìîâî¿ â³äìîâè, ùî
íàâðÿä ÷è áóäå, âè çìîæåòå çâåðíóòèñÿ äî

âèùèõ ³íñòàíö³é — ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ àáî
ñóäó".

Ó âèïàäêó Ïåòðà Ïèòüêà ì³ñüêèé ñall-
öåíòð, äî ÿêîãî íàä³éøëà ñêàðãà, ïåðå-
äàñòü ¿¿ äî Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ äëÿ ïîäàëü-
øîãî ðåàãóâàííÿ. Çà äàíèìè Ñëóæáè äî-
ïîìîãè ìåðà êèÿíàì, ëèøå ïðîòÿãîì
êâ³òíÿ—÷åðâíÿ íèí³øíüîãî ðîêó ïðî íå-
â÷àñíå âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ³ ãàáàðèò-
íîãî ñì³òòÿ ïîâ³äîìèëè 93 ìåøêàíö³ ñòî-
ëèö³. Íàéá³ëüøå äçâ³íê³â íàä³éøëî ç³
Ñâÿòîøèíñüêîãî (22), Äí³ïðîâñüêîãî
(14), Ãîëîñ³¿âñüêîãî (13) ³ Äåñíÿíñüêîãî
(12) ðàéîí³â

Продовження.
Почато № 81 від 11 червня 2010 ро

Ó ïåðøîìó âèïàäêó, ïîïðè ñìåðòü
ñïàäêîäàâöÿ, ñòðîê äëÿ ñïàäêîºìöÿ ïî÷-
íå ñïëèâàòè ëèøå ç äíÿ ñìåðò³ îñòàííüî-
ãî ñï³âàâòîðà, ÿêùî æ ìàº ì³ñöå ðîçä³ëü-
íå ñï³âàâòîðñòâî íà ÷àñòèíó òâîðó, ÿêà
ìàº ñàìîñò³éíå çíà÷åííÿ,— òî ç 1 ñ³÷íÿ
ðîêó, íàñòóïíîãî çà ðîêîì ñìåðò³ ñïàä-
êîäàâöÿ.

Ïðî íåäîñêîíàë³ñòü ïîä³ëó ïðàâ àâòî-
ðà íà ìàéíîâ³ òà îñîáèñò³ (íåìàéíîâ³), ùî
ì³ñòÿòüñÿ â ñò.ñò. 14 ³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà"
âæå çàçíà÷àëè äåÿê³ íàóêîâö³.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 14 öüîãî Çàêîíó,
àâòîðîâ³ íàëåæàòü òàê³ îñîáèñò³ íåìàéíî-
â³ ïðàâà:

1) âèìàãàòè âèçíàííÿ ñâîãî àâòîðñòâà
øëÿõîì çàçíà÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì
³ìåí³ àâòîðà íà òâîð³ â éîãî ïðèì³ðíè-
êàõ ³ çà áóäü-ÿêîãî ïóáë³÷íîãî âèêîðèñ-

òàííÿ òâîðó, ÿêùî öå ïðàêòè÷íî ìîæ-
ëèâî;

2) çàáîðîíÿòè ï³ä ÷àñ ïóáë³÷íîãî âèêî-
ðèñòàííÿ òâîðó çãàäóâàòè ñâîº ³ì'ÿ, ÿê-
ùî â³í ÿê àâòîð òâîðó õî÷å çàëèøèòèñÿ
àíîí³ìîì;

3) âèáèðàòè ïñåâäîí³ì, çàçíà÷àòè ³ âè-
ìàãàòè çàçíà÷åííÿ ïñåâäîí³ìà çàì³ñòü
ñïðàâæíüîãî ³ìåí³ àâòîðà íà òâîð³ ³ éî-
ãî ïðèì³ðíèêàõ ³ ï³ä ÷àñ áóäü-ÿêîãî éî-
ãî ïóáë³÷íîãî âèêîðèñòàííÿ.

Â þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³ âæå îá´ðóíòî-
âóâàëè äóìêó ïðî òå, ùî àâòîðñüêå ïðà-
âî ïåðåõîäèòü äî ñïàäêîºìö³â àâòîðà â
ñêëàä³ ìàéíîâèõ ³ îñîáèñòèõ (íåìàéíî-
âèõ) ïðàâ. ² ââàæàëîñÿ, ùî ç îñîáèñòèõ
àâòîðñüêèõ ïðàâ íå ñïàäêóºòüñÿ ëèøå
ïðàâî àâòîðñòâà, ÿêå º íåâ³ä÷óæóâàíèì
ÿê çà æèòòÿ àâòîðà, òàê ³ ï³ñëÿ éîãî ñìåð-
ò³. Âñ³ æ ³íø³ ìàéíîâ³ òà íåìàéíîâ³ ïðà-
âà àâòîðà, çà äåÿêèìè âèíÿòêàìè, ïåðå-
õîäÿòü äî éîãî ñïàäêîºìö³â, îñê³ëüêè ïå-
ðåõ³ä ó ïîðÿäêó ñïàäêóâàííÿ îñîáèñòèõ

(íåìàéíîâèõ) ïðàâ àâòîðà íå ñóïåðå÷èòü
çàãàëüíîìó ïîëîæåííþ ïðî íåâ³ä÷óæå-
í³ñòü îñîáèñòèõ ïðàâ ãðîìàäÿíèíà, ç ÿêèõ
öåé ïåðåõ³ä º âèíÿòêîì.

Â³ä ñïàäêóâàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ âàð-
òî â³äð³çíÿòè ñïàäêóâàííÿ àâòîðñüêî¿ âè-
íàãîðîäè, ÿêó áóëî íàðàõîâàíî çà æèòòÿ
àâòîðà, àëå â³í ñâîº÷àñíî ¿¿ íå îòðèìàâ.
Àáî íàðàõîâàíî, â³äïîâ³äíî äî àâòîðñüêî-
ãî äîãîâîðó íà âèêîðèñòàííÿ òâîðó, âæå
ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòîðà, àëå äî ïðèéíÿòòÿ
ñïàäêîºìöÿìè ñïàäùèíè. Â öüîìó ðàç³
îá’ºêòîì ñïàäêóâàííÿ º íå âèêëþ÷íî àâ-
òîðñüêå ïðàâî, à ïåâíà ãðîøîâà ñóìà. Â
öüîìó âèïàäêó íîòàð³óñ ðîáèòü çàïèò äî
Äåïàðòàìåíòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³
ïðî ðîçì³ð àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè àáî ãî-
íîðàðó òà íà ï³äñòàâ³ äîâ³äêè âèäàº ñâ³-
äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó.

Завід вач Шостої Київсь ої
державної нотаріальної онтори

КАПЕЛЬКА Н. М.

Ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ
ñïàäêîâèõ ñïðàâ 
íà àâòîðñüê³ òà ñóì³æí³ ïðàâà
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З настанням ремонтно о сезон тилізація б дівельно о сміття стає неабия ою проблемою
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У вихідні від рився Київсь ий фестиваль во ню

Âèõ³äíèìè â ñòîëèö³ áóëî ñïåêîòíî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Хоча в с бот та неділю обіцяних синопти ами майже 40 рад сів столиці не
зафі совано, від нестерпної спе и потерпало чимало иян. Дехто з містян айн в
на вихідні за місто — до найближчих сіл та дачних діляно . Ті ж, хто лишився
Києві, знаходили порят но від палючих променів на Дніпровсь их пляжах, побли-
з озер. Дітлахи, напри лад, залюб и прохолодж валися воді місь их водо ра-
їв. Інші разом з бать ами обрали затіно в пар ах і с верах. Д же потерпали від
спе и і столичні доро и, я і просто плавилися на сонці. Через це місь а влада
обмежила в’їзд вантажіво до Києва, зо рема в центральн частин . Завдя и цьо-
м вдасться не лише збере ти ма істралі, а й значно зменшити напр ження на
доро ах, аварійність.
За про нозами синопти ів У р ідрометцентр , майб тньо о тижня спе а спаде до
25—27 рад сів. Та разом з пониженням температ ри в місто прийд ть рози, я і
мож ть с проводж ватися ш валами та радом.

Більшість ородян провели вихідні на Дніпрі

Через сильн спе довелося обмежити в`їзд столицю вантажно о автотранспорт У с бот та неділю хто я тіль и мі рят вався від пе чих сонячних променів
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Малень і ияни залюб и бавились прохолодних водах місь их водо раїв
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження та погодження тарифів 
на послуги з вивезення 

побутових відходів 
та внесення змін до розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 11.12.2008 № 1723 
та від18.11.2009 № 1298

Розпорядження № 397 від 2 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про відходи”, “Про житлово�
комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 “Про затвердження По�
рядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” (із змінами і доповненнями) та рі�
шення Київської міської ради V сесії VI скликання від 25.03.2010 № 435/3873 “Про визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів” з метою погодження тарифів на послуги з вивезення твердих по�
бутових відходів на економічно обґрунтованому рівні та в межах функцій органу місцевого самоврядуван�
ня:

1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих
побутових відходів у м. Києві для житлових організацій усіх
форм власності виконавцю цих послуг, що додаються.

2. Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих
побутових відходів з урахуванням операцій поводження з
твердими побутовими відходами (збирання, зберігання,
перевезення, утилізація, захоронення), що надаються під"
приємствами, що додаються.

3. Внести зміни до Тарифів на послуги з вивезення по"
бутових відходів, що надаються підприємствами, які по"
годжені розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11.12.2008 № 1723 “Про встановлення та погоджен"
ня тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”
(зі змінами та доповненнями), виключивши позиції 1"7
розділу І Вивезення побутових відходів, розділ ІІ Виве"
зення великогабаритних відходів, розділ ІІІ Захоронення
на полігонах ВАТ “Київспецтранс”, розділ V Вивезення
рідких нечистот, розділ VI Знешкодження рідких нечис"
тот.

4. Внести зміни до Тарифів на послуги з вивезення по"

бутових відходів, що надаються підприємствами, які по"
годжені розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 18.11.2009 р. № 1298 “Про встановлення та пого"
дження тарифів на послуги з вивезення побутових відхо"
дів для інших споживачів”, виключивши позиції 1"7.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен"
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 09.12.2009 р. № 1370
“Про внесення змін до розпорядження виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.12.2008 № 1723”.

6. Заступникові голови Київської міської державної ад"
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт"
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо"
рядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження по"
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

№
п/п

Підприємства Тариф, рн. і оп. за 1 б.м.

Житлові ор анізації сіх форм власності

Тариф без ПДВ Тариф з ПДВ

І. Вивезення поб тових відходів

1 КП"Київ ом нсервіс" 38,33 46,00

№
п/п

Підприємства Тариф, рн і оп за 1 б.м

Житлові
ор анізації сіх
форм власності

Фізичні
особи, що
проживають
приватном
се торі

Бюджетні
ор анізації

Інші споживачі

без
ПДВ

з ПДВ з ПДВ без
ПДВ

з ПДВ без
ПДВ

з ПДВ

І. Вивезення поб тових відходів

1 ЗАТ "Спец ом нтехні а" 35,58 42,70 42,70 36,26 43,51 43,89 52,67

2 ТОВ "Фірма "Володар-
Роз"

36,48 43,78 43,78 37,18 44,62 45,87 55,04

3 ТОВ "Селті " 35,52 42,63 42,63 38,92 46,70 50,76 60,91

4 ДП "Фірма Альтфатер-
Київ"

36,47 43,76 43,76 37,16 44,59 43,24 51,89

5 ТОВ "Грін о-Київ" 28,79* 34,55* 34,55* 30,16* 36,19* 41,09* 49,31*

6 ВАТ "Київспецтранс" 36,46 43,75 43,75 39,92 47,90 51,00 61,20

7 ТОВ "Крамар-Рісай лін " 37,48 44,98 44,98 39,35 47,22 54,60 65,52

II. Вивезення вели о абаритних відходів

ВАТ "Київспецтранс" 31,46 37,75 37,75 ' 34,45 41,34 35,38 42,46

ІІІ. Захоронення на полі онах ВАТ "Київспецтранс"

твердих поб тових
відходів

11,10 13,32 13,32 12,15 14,582 14,77 17,72

вели о абаритних
відходів

7,25 8,70 8,70 7,39 8,87 8,66 10,39

Тариф, рн і оп за 1 б.м з ПДВ

V. Вивезення рід их поб тових відходів

Споживачі Залежно від відстані перевезення до місця знеш одження

до 5 м до 10 м до 15 м до 20
м

за ожний м
понад 20 м

жилі б дин и приватної
форми власності

18,41 27,31 36,82 45,60 2,28

бюджетні станови 18,76 27,84 37,51 46,44 2,33

інші споживачі 18,41 30,10 40,57 50,23 2,51

VI. Знеш одження рід их поб тових відходів

Споживачі незалежно від відстані перевезення до місця знеш одження

жилі б дин и приватної
форми власності

13,45

бюджетні станови 13,72

інші споживачі 14,35

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 2 червня 2010 року № 397

Тарифи на послуги з вивезення 
побутових відходів, 

що надається виконавцем послуг

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 2 червня 2010 року № 397

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з урахуванням 
операцій поводження з твердими побутовими відходами 

(збирання, зберігання, перевезення, утилізація, захоронення), 
що надаються підприємствами

Примітка: * В тарифах не враховані витрати на послуги з утилізації та /або захоронення твердих побутових відходів

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про оформлення Управлінню 
Служби безпеки України 

у м. Києві права користування 
земельною ділянкою 

для експлуатації та обслуговування адміністративного
корпусу на вул. Січневого повстання, 7 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 491/1547 від 21 травня 2009 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.01.92 “Про земельну реформу”, статті 92 Зе�

мельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити Управлінню Служби безпеки України у 
м. Києві, за умови виконання пункту 2 цього рішення, пра"
во постійного користування земельною ділянкою площею
0,03 га для експлуатації та обслуговування адміністратив"
ного корпусу на вул. Січневого повстання, 7 у Печерському
районі м. Києва" за рахунок частини земель, відведених від"
повідно до рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради народних депутатів від 04.03.85 № 157/8 “Про відве"
дення земельної ділянки управлінню Комітету державної

безпеки Української РСР по м. Києву та Київській області ра"
зом з існуючим малоповерховим будинком для розміщен"
ня технічних служб по вул. Січневого повстання в Печерсько"
му районі”.

2. Управлінню Служби безпеки України у м. Києві:
2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ"

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки"
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Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 603/4041 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
збереження комунального майна Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення Київради
від 29 квітня 2010 року № 603/4041

Перелік змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 
“Про формування комунальної власності територіальних громад 

районів міста Києва”

Додаток 1 до рішення доповнити позицією 1335 такого"змісту:

2. У додатку 2 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1. б) позицію 24

викласти у такій редакції:

3. Доповнити додаток 11 (таблиця 7, розділ 1.1. б) позицією 104 такого змісту:

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) зміни згідно з додатком до цього рі"
шення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання оренди нерухомого майна 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 473/1529 від 21 травня 2009 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в України”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”,
з метою ефективного використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва та наповнення міського бюджету за рахунок надходжень від оренди нерухомого майна Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати виконавчому органу Київської міської ра"
ди (Київській міській державній адміністрації) за погоджен"
ням з постійною комісією Київради з питань власності на"
давати дозволи балансоутримувачам на укладання тимча"
сових договорів оренди нерухомого майна із застосуван"
ням договірних орендних ставок, терміном до шести міся"
ців, з подальшим затвердженням таких рішень Київською
міською радою.

2. У подальшому провести конкурси на право оренди не"

рухомого майна відповідно до порядку, затвердженого рі"
шенням Київради від 28.09.06 № 34/91.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань власності та на виконав"
чий орган Київської міської ради (Київську міську державну
адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про припинення діяльності 
Київської міської спеціалізованої станції 

швидкої психіатричної допомоги
Рішення Київської міської ради № 464/1520 від 21 травня 2009 року

Відповідно до частин другої та четвертої статті 105, статей 106, 107 Цивільного кодексу України, ста�
тей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, пункту 5 статті 60 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від
28.10.02 № 385 “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських по�
сад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”, наказу Мі�
ністерства охорони здоров’я України від 29.08.08 № 500 “Про заходи щодо удосконалення надання екс�
треної медичної допомоги населенню в Україні” та з метою приведення мережі лікувально�профілактич�
них закладів м. Києва у відповідність до законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

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

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но"
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про"
ектно"кошторисної документації вирішувати в порядку, ви"
значеному правилами забудови м. Києва.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико"
навчого комітету Київської міської Ради народних депутатів

від 04.03.85 № 157/8 “Про відведення земельної ділянки
управлінню Комітету державної безпеки Української РСР по
м. Києву та Київській області разом з існуючим малоповер"
ховим будинком для розміщення технічних служб по вул. Січ"
невого повстання в Печерському районі”.

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

1335 В л. Са са ансь о о, 143, літ. А 722,8 площа з ідно з даними БТІ

24 САРАЙ ШТ. 17 26,4 26,4 1 0,30 0,00 ВУЛ.
ПАНЬКІВСЬКА,
20/82, літ. Е

24 Нежитлова
будівля

ШТ. 17 26,4 26,4 1 0,30 0,00 ВУЛ.
ПАНЬКІВСЬКА,
20/82, літ. Е

104 Господарсь а
спор да

шт. 0 16,70 16,70 1 В л. Р дансь о о,
1а-2, літ. Б

Про надання та передачу Фонду 
державного майна України земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування 
державної установи на вул. Кутузова, 18/9 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 489/1545 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 92, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок Фонду державного майна України для
експлуатації та обслуговування державної установи на
вул. Кутузова, 18/9 у Печерському районі м. Києва.

2. Надати Фонду державного майна України, за умови
виконання пункту 4 цього рішення, у постійне користуван"
ня земельну ділянку площею 0,17 га (ділянка № 1) для
експлуатації та обслуговування державної установи на
вул. Кутузова, 18/9 у Печерському районі м. Києва за ра"
хунок міських земель, не наданих у власність чи корис"
тування.

3. Передати Фонду державного майна України, за умо"
ви виконання пункту 4 цього рішення, у короткострокову
оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,02 га (ді"
лянка № 2), в межах червоних ліній, для експлуатації та
обслуговування державної установи на вул. Кутузова, 18/9
у Печерському районі м. Києва за рахунок міських зе"
мель, не наданих у власність чи користування.

4. Фонду державного майна України:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід"

но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутись до Головного управ"

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан"
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен"
тів, що посвідчують право користування земельними ді"
лянками.

4.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь"

кого середовища від 16.08.2007 № 19"8314, Київської
міської санепідстанції від 28.03.07 № 2093, Державного
управління охорони навколишнього природного середови"
ща в м. Києві від 18.05.2007 № 05"08/1650, Головного
управління охорони культурної спадщини від 17.04.2007
№ 2390, Державної служби з питань національної культур"
ної спадщини від 12.09.2007 № 22"2266/37, Головного
управління земельних ресурсів від 28.01.2008 № 05"2693.

4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання но"
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

4.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но"
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про"
ектно"кошторисної документації вирішувати в порядку,
визначеному правилами забудови м. Києва.

4.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис"
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудів"
ного законодавства.

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

5. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при"
пинення права користування нею відповідно до вимог ста"
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Припинити діяльність Київської міської спеціалізо"
ваної станції швидкої психіатричної допомоги шляхом при"
єднання до Київської міської клінічної психоневрологічної
лікарні № 1.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер"
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно"правові заходи щодо ви"
конання пункту 1 цього рішення.

2.2. Закріпити за Київською міською клінічною психо"
неврологічною лікарнею № 1 на праві оперативного
управління майно приєднаної Київської міської спеціалі"

зованої станції швидкої психіатричної допомоги.
2.3. Привести у відповідність до цього рішення свої

розпорядження щодо діяльності Київської міської спеціа"
лізованої станції швидкої психіатричної допомоги.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності та на постій"
ну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці"
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

Про безоплатну передачу 
житлового будинку 

з комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 466/1522 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 16, пункту 30 частини
першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахо�
вуючи рішення Бобрицької сільської ради Києво�Святошинського району Київської області від 07.08.07 № 225
“Про прийняття в комунальну власність житлових будинків”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно до комунальної власності тери"
торіальної громади села Бобриця Києво"Святошинського
району Київської області житловий будинок загальною пло"
щею 65,0 кв. м на вулиці Шкільній, 15 у селі Бобриця Ки"
єво"Святошинського району Київської області, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Ки"
єва та закріплений на праві господарського відання за ко"
мунальним підприємством “Київський іподром”.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад"
міністрації) разом із комунальним підприємством “Київський
іподром” здійснити в установленому порядку передачу май"
на, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

Присвоїти звання “Почесний громадянин міста Києва” Рибчинському Юрію Євгеновичу, українському поету, драматур"
гу, сценаристу, заслуженому діячу мистецтв України, народному артисту України.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про присвоєння звання
“Почесний громадянин міста Києва”

Рибчинському Юрію Євгеновичу
Рішення Київської міської ради № 459/1515 від 21 травня 2009 року

Відповідно до рішення Київради від 01.06.00 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний грома�
дянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського міського голови”, за вагомий особистий внесок
у справу відродження української культури, становлення сучасної української естрадної пісні, за заслуги в
державній, мистецькій та громадській сфері, а також з нагоди святкування Дня Києва Київська міська ра�
да
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління охорони льт рної спадщини
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

проводить он рс на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця Го-
ловном правлінні охорони льт рної спадщини — оловно о спеціаліста відді-
л облі об’є тів льт рної спадщини.

Умови он рс на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:

1) оловно о спеціаліста відділ облі об’є тів льт рної спадщини:
— вища освіта відповідно о професійно о спрям вання ( валіфі ація “істори ”,

“мистецтвознавець”) за освітньо- валіфі аційним рівнем не нижче спеціалі-с-
та, ма істра;

— стаж роботи за фахом державним сл жбовцем не нижче посади спеціаліста І
або II ате орій не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів, знання ПК, висо е поч ття обов’яз , дисциплі-
нованість, відповідність нормам Ети и поведін и державно о сл жбовця.
До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о оло-

шення про он рс за адресою: м. Київ, в л, Спась а, 12, . 301.
Довід и за тел. 545-61-04.

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни

о олош є про рез льтати он рс на право оренди
державно о нер хомо о майна

(03680, МСП, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

Кон рс відб вся 04 червня 2010 ро о 12.00 за в азаною
вище адресою. Інформація про переможців он рс :

1.Об’є т №1

Наймен вання: Приватне підприємство “У раїнсь а перо-
п хова орпорація”. Місцезнаходження, телефон, фа с: 04050,
м. Київ, в л. Глибочиць а, 33-37

2.Об’є т №2

Наймен вання: Представництво “ЄВРО ЛАЙФКЕР ЛТД”. Місце-
знаходження, телефон, фа с: 03187, м. Київ, пр. А . Гл ш ова, 42.

Інстит т фізіоло ії
ім О.О. Бо омольця НАН У раїни

здає в оренд на он рсних засадах під офіси наст пні приміщення:

1. Лабораторний 16-типоверх. орп с: . №№ 504, 509 площею 76,2 в.м.

2. Аміністративно-лабораторний орп с імната № 111 площею 15,0 в.м.

3. Лабораторно-виробничий орп с: імнати № 1-5 площею 110,5 в.м, імнати
№ 21-27 площею 121,0 в. м.

Стартова вартість приміщень разом з ПДВ на почато он рс без врах вання
ом нальних та інших платежів становить 89,36 рн/ в.м.
Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах з

печат ою часни а он рс та з написом “на он рс” до 25.06.2010 p.
за адресою: 01024, м.Київ, в л. Бо омольця, 4, ім. 108.
Кон рс відб деться 8 липня 2010р. о 10.00 в імнаті № 210 за адресою:

01024, м.Київ, в л. Бо омольця, 4.
Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних для
он рс до ментів можна отримати з 10.00 за телефонами: (044) 2562070,
2562409, 2562554

Київсь е місь е відділення
Фонд соціально о захист інвалідів

о олош є он рс на заміщення ва антної посади провідно о спеціаліста
юридично о се тор .
Вимо и до андидатів: повна вища освіта відповідно о професійно о

спрям вання, стаж роботи за фахом на держ. сл жбі не менше 2 ро ів або в
інших сферах правління не менше 3 ро ів, ромадянство У раїни, дос онале
володіння раїнсь ою мовою, вміння працювати на омп’ютері.
Термін подачі до ментів - 1 місяць з дня п блі ації о олошення.
До менти приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Божен а, 86- .
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати

по телефон 205-41-65.

Інстит т хімії висо омоле лярних
спол НАН У раїни

о олош є он рс на здач в оренд офісних, лабораторних та виро-
бничих приміщень.
Кон рс по здачі приміщень в оренд відб деться 07 липня 2010 р.

о 10.30 в приміщені малої онференц-зали інстит т за адресою: 02160,
м.Київ, Хар івсь е шосе, б д. 48.
Довід и з 9.00 до 17.00 за телефонами: 559-38-95, 559-48-95,

559-73-95;

559-13-94 - приймальня інстит т .

Київсь ий інстит т м зи и
ім. Р.М.Гліера

подав до Міністерства освіти і на и У раїни до менти
щодо ліценз вання діяльності з надання освітніх посл ,
пов’язаних з під отов ою іноземців за а редитованим
напрямом “Мистецтво” ІІІ освітньо- валіфі аційно о рівня.

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   

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.

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.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Б дівництво соціально- ромадсь о о омпле с с ладі

отелю, офісних б дівель, ба атоф н ціонально о
тор овельно о центр , пар ін , об’є та енер озабезпечення та
для влашт вання доро и, обмежених б льв. Др жби Народів,

в л. Горь о о, в л. Ми оли Грінчен а та в л. Панаса
Любчен а Голосіївсь ом районі м. Києва

Мета: Б дівництво, е спл атація та обсл ов вання соціально- ромадсь о о омпле с с ладі
отелю, офісних б дівель, ба атоф н ціонально о тор овельно о центр , пар ін , об’є та
енер озабезпечення та для влашт вання доро и, обмежених б льв. Др жби Народів, в л. Горь о о,
в л. Ми оли Грінчен а та в л. Панаса Любчен а Голосіївсь ом районі м. Києва.
Соціальне завдання: Вплив об’є та на нав олишнє соціальне середовище має позитивний

хара тер, та я по ращ ється рівень соціально-поб тової стр т ри міста та рівень обсл ов вання
меш анців - передбачено розміщення ма азинів непродовольчих товарів, іпермар ет
продовольчих товарів, офісно- отельно о центр та розважально о центр с ладі 12-ти зально о
інотеатр , ба атоф н ціональної зони, в т.ч. а варі м , ресторанних зон, в число отрих входять
фастф ди, об’єднані ресторанні двори и, онцепт альних ресторанів різно о ціново о
позиціон вання, офейн і барів, а та ож дитячо о розважально о центр . Для вирішення питання
збері ання автотранспорт , що належить працівни ам та відвід вачам соціально- ромадсь о о
омпле с , передбачено влашт вання пар ін ів на 1799 машиномісць з наявністю місць для
інвалідів. Крім то о, передбачено влашт вання доро и. Влашт вання соціально- ромадсь о о
омпле с врахов є потреби та інтереси споживачів сіх ві ових ате орій.
Компле с має с часний дизайн.
Крім то о, творюються додат ові робочі місця іль ості 4655 од. (в т.ч. 2671 од. - І чер а

б дівництва, 49 од. - ІІ чер а та 1935 од. - III чер а)
Необхідно зазначити, що передбачене прое том спор дження об’є та енер озабезпечення -

ПС 110/10 “Либідсь а” с двома силовими трансформаторами по 63 МВА - має позитивний вплив
на розвито та ре онстр цію еле тричних мереж міста.

Перелі найбільших впливів на стан НС:
Вплив на повітряне середовище: При б дівництві та е спл атації об’є та рівень забр днення
атмосфери від сіх джерел за визначенням ДСП-201-97 “Державні санітарні правила охорони
атмосферно о повітря населених місць (від забр днення хімічними і біоло ічними речовинами)”
відноситься щодо рівня забр днення - до доп стимо о, щодо ст пеня небезпечності - до безпечної.
Ма симальні разові ви иди забр днюючих речовин при б дівництві незначні.
При е спл атації об’є та на повітряне середовище впливатим ть: дві дахові опалювальні отельні

для І та ІІІ чер б дівництва теплопрод тивністю відповідно 8,4 мВт і 4,6 мВт та автотранспорт
пар ін ах (машино-місць).
Приземні онцентрації забр днюючих речовин від об’є та по ожном забр днюючом ін редієнт

не перевищ ють (без врах вання фон ) 0,1 ГДК. Та им чином, об’є т не має зони вплив (Інстр ція
з оформлення і зміст прое т нормативів ГДВ, Міне обезпе и У раїни).
Вплив на р нт: нове б дівництво потреб є влашт вання підпірних стін, ф ндаментів з
б ронабивних паль, дренажів, верти ально о план вання території і т. п. Б дівництво та
е спл атація об’є та впливатиме на еоло ічне середовище мі рорайон в межах нормативних
вимо .

Вплив на рослинність: З ідно з а том обстеження зелених насаджень № 1128 від 16.12.2009 р.,
с ладеним омісією, що призначена Управлінням КМДА, зріз ванню підля ають 58 дерев, 35 щів
та 0,094 та азонів. Дерева та щі знаходяться я в задовільном , та і в незадовільном стані.
Відновлювана вартість зелених насаджень становить 504157 рн (з ПДВ).
Крім то о, прое том передбачено проведення озеленення приле лих територій (посад а дерев

та щів, влашт вання вітни ів та азонів). Площа озеленення становить 8142 м2 . Всьо о
насадж ється дерев - 121 од., щів - 907 од., вітни ів 320 м2, азонів - 8142 м2. Рослинність
має: висо ий де оративний рівень я ості.
Ш мовий вплив: Відстань від від ритих автостояно до житлових та ромадсь их приміщень
відповідає вимо ам ДБН 360-92* “План вання і заб дова місь их і сільсь их поселень” та ДСП-
173 “Державні санітарні правила план вання та заб дови населених п н тів”. При е спл атації
об’є т не створює на території житлової заб дови рівнів зв ово о тис , що більші за нормативні.

Вплив на водне середовище: Джерелом водопостачання та аналіз вання об’є та є місь і
водопровідні та аналізаційні мережі. С идні води від об’є та відповідають нормативним вимо ам.

Зобов’язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень: прийняті прое тні рішення
дозволять домінім м звести вплив б дівництва, е спл атації та обсл ов вання соціально- ромадсь о о
омпле с с ладі отелю, офісних б дівель, ба атоф н ціонально о тор овельно о центр , пар ін ,
об’є та енер озабезпечення (в т.ч. влашт вання доро и) Голосіївсь ом районі м.Києва на нав олишнє
середовище, природні рес рси, здоров’я і доброб т населення.
Замовни зобов’яз ється повном обсязі реаліз вати всі технічні, ор анізаційні, фінансові та

інші рішення, передбачені прое том, а та ож протя ом сьо о період е спл атації дотрим ватися
техноло ічно о ре ламент , відш од вати сировинні і матеріальні збит и по забезпеченню безпечної
е спл атації і та им чином арант вати ви онання е оло ічних вимо .
Від и та пропозиції надавати на протязі 2-х тижнів за адресою: 04050, м.Київ, в л.

Мельни ова, 12, тел. 229-99-43.

хрещатик

Передплатні ціни

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

З достав ою азети поштов с ринь

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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: ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 203-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  15 червня 2010

Õ³ðóðã ²âàí ßâîðñüêèé
ïîâåðíóâ äî æèòòÿ
ñîòí³ ïàö³ºíò³â

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Понад 12 ро ів
пропрацював ме-
дицині лі ар-хір р
першо о хір р ічно-
о відділення пер-
шої місь ої лі арні
Києва Іван Явор-
сь ий. Але не ста-
жем вимірюється
йо о лі арсь а ді-
яльність, а врято-
ваними життями. І
та их на йо о ра-
х н чимало.
Справжнім профе-
сіоналом людина
стає лише тоді, о-
ли свою професію
обирає за по ли-
анням серця, вва-
жає хір р .

Ùå øêîëÿðåì ïðîâ³í-
ö³éíèé õëîï÷èñüêî ç³
Ëüâ³âùèíè ²âàí ßâîð-
ñüêèé çíàâ, ùî ñòàíå ë³-
êàðåì. Ç ïåðåëîìîì íî-
ãè â³í ïîòðàïèâ äî ìåä-
çàêëàäó âïåðøå. Òàê ³ çà-
ðîäèëèñÿ â äèòÿ÷îìó
ñåðö³ ìð³¿ ïðî ìàéáóòíþ
ïðîôåñ³þ. Àëå ðåàë³çóâà-
òè ¿õ ó æèòòÿ áóëî íå-
ïðîñòî. Íå ç ïåðøîãî ðà-
çó éîìó âäàëîñÿ âñòóïè-
òè äî ìåä³íñòèòóòó. Ïðî-
òå çäàâàòèñÿ þíàê íå
çáèðàâñÿ. Ï³ñëÿ ñëóæáè
â àðì³¿ ñïðîáóâàâ âäðóãå.
Íà öåé ðàç ïîùàñòèëî.
Çàê³í÷èâøè Êè¿âñüêèé
ìåäè÷íèé ³íñòèòóò, ìî-
ëîäèé õ³ðóðã ïðàöþâàâ ó
ãîëîâíîìó â³éñüêîâîìó
øïèòàë³ ñòîëèö³. Çîêðå-
ìà ïðàöþâàâ ôåëüäøå-

ðîì íåâ³äêëàäíî¿ õ³ðóð-
ã³¿ ³ ïàðàëåëüíî — â
"×åðâîíîìó Õðåñò³".
"ßêîìîãà á³ëüøå ïðàêòè-
êè äëÿ ìîëîäîãî ôàõ³â-
öÿ, òèì á³ëüøå ë³êàðÿ, ÿ
íå áîÿâñÿ ðîáîòè, âòî-
ìè — çãàäóº ²âàí ßâîð-
ñüêèé, — Àäæå ñâîãî ÷à-
ñó Ã³ïïîêðàò âëó÷íî âè-
ñëîâèâñÿ ùîäî ïðèçíà-
÷åííÿ íàøî¿ ïðîôåñ³¿:
ë³êàð — äðóã ³ ñëóãà õâî-
ðîãî. Öèì ïðèíöèïîì ³
êåðóþñÿ âñå ñâîº æèòòÿ".
Çãîäîì çä³áíîãî õ³ðóðãà
²âàíà ßâîðñüêîãî ÿê ìî-
ëîäîãî ôàõ³âöÿ, êîòðèé
ïîäàâàâ íàä³¿, çàïðîøó-

þòü ïðàöþâàòè â ïåðøó
ì³ñüêó ë³êàðíþ. Êîëèñü,
çà éîãî ñëîâàìè, ñþäè
áóëî âàæêî âëàøòóâàòè-
ñÿ. Ð³ê â³í ïðàöþâàâ íà
÷âåðòü ñòàâêè, ï³äòâåð-
äæóþ÷è ñâ³é ïðîôåñ³î-
íàë³çì, çàâîéîâóþ÷è
äîáðó ðåïóòàö³þ. Öå ñüî-
ãîäí³ ñëàâà ïðî íüîãî
ðîçïîâñþäèëàñÿ íà âñþ
Óêðà¿íó. "Íà òðåòþ ñâîþ
îïåðàö³þ ÿ ïîãîäèëàñÿ,
ëèøå ä³çíàâøèñü, ùî º â
Êèºâ³ òàêèé ë³êàð â³ä
Áîãà, — ðîçïîâ³äàº ïàö³-
ºíòêà Íàòàë³ÿ Ãóëÿ. —
Îïåðàö³ÿ ïðîéøëà
óñï³øíî, ïî÷óâàþñÿ íà-

áàãàòî êðàùå, ñïîä³âà-
þñÿ, ùî äàâíÿ õâîðîáà
íàðåøò³ â³äñòóïèòü.
Àäæå ïîùàñòèëî ç³òêíó-
òèñÿ íå ëèøå ç ïðîôå-
ñ³îíàë³çìîì, à é ³ç ëþäÿ-
í³ñòþ, äîáðîòîþ, òóðáî-
òîþ. ²âàí ²âàíîâè÷
ñïðàâä³ íà ñâîºìó ì³ñö³".

Áàãàòî äîáðèõ ñë³â íà
àäðåñó ë³êàðÿ âèñëîâèëè
é ³íø³ õâîð³ — õòî âæå
âèäóæóº òà êîìó
äîâåäåòüñÿ ò³ëüêè ëÿãòè
íà îïåðàö³éíèé ñò³ë. À
çà ÷àñ îäíîãî ÷åðãóâàí-
íÿ õ³ðóðã ìîæå çðîáèòè
äî 7 îïåðàö³é. "Îäí³º¿
ô³çè÷íî¿ âèòðèâàëîñò³
òóò íå äîñòàòíüî, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí ßâîðñüêèé.
— Ïåðåä êîæíîþ îïåðà-
ö³ºþ ÿê ëþäèíà â³ðóþ÷à
ÿ â äóìêàõ çâåðòàþñÿ äî
Áîãà. Âàæëèâèé ³ âíóò-
ð³øí³é íàñòð³é. Ïðîòå º
é áàãàòî çîâí³øí³õ ÷èí-
íèê³â. Íàÿâí³ñòü ïîòð³á-
íîãî óñòàòêóâàííÿ, ìå-
äèêàìåíò³â. Àäæå í³ äëÿ
êîãî íå ñåêðåò, ùî ë³êó-
âàòèñÿ íèí³ — äîðîãî. À
â ìåäèöèí³, ì'ÿêî êàæó-
÷è, çàíåïàä. Çîêðåìà ÿ
ïðàöþþ íà óñòàòêóâàí-
í³, ÿêå ïîäàðóâàëè äðó-
ç³. Äîñâ³ä ðîçâèíåíèõ
êðà¿í ñâ³ä÷èòü, ùî äëÿ
òîãî, ùîá ïîñòàâèòè ìå-
äèöèíó íà íàëåæíèé ð³-
âåíü — êîøò³â áàãàòî íå
òðåáà".

²âàí ßâîðñüêèé áàãàòî
îïåðàö³é ðîáèòü çà
ñâîºþ, îñîáèñòî ðîçðîá-
ëåíîþ ìåòîäîþ. Îäíàê
ìàº îáìàëü ÷àñó äëÿ íà-
ïèñàííÿ äèñåðòàö³¿ òà
íàóêîâèõ ïðàöü. Íà éî-
ãî äóìêó, öå â³ä³ðâå éî-
ãî â³ä ïðàêòèêè, ÿêà º
òàêîþ âàæëèâîþ äëÿ õ³-
ðóðãà

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 15 ÷åðâíÿ
День промайне на хвилі радості, оптимізм , д шев-
но о піднесення. Випромінюйте в нав олишній світ
добро та любов і присвятіть доро оцінний час хобі,
любленим заняттям. Вами опі ватиметься М за,
сприяючи творчій самореалізації.

ОВНИ, по ляди протилежної статі с онцентровані на вашій ха-
ризматичній персоні. Одна тримайтеся від спо с, не с ачіть
реч заради хвилюючих вражень. Вам потрібен серйозний парт-
нер, отрий стане др ом, братом і оханцем одночасно, з я им
відч єте д ховн єдність.
ТЕЛЬЦІ, ш айте д шевн втіх не на стороні, а в рідних стінах. Т т

ви бажана і люблена оролева, перед я ою домашні бі ають на-
вшпинь ах, аби до одити вашій величності. Можна запросити остей,
влашт вати свят ов сімейн вечерю.
БЛИЗНЯТА, мітливі, ер довані, жартівливі, фонтан єте ці авими

ідеями, чар єте інтеле том. Тож зав'яз йте орисні онта ти, а в с -
переч ах і дисп тах відстоюйте свою точ зор . Ваші по ляди для п б-
лі и — святе!
РАКИ, б дьте щедрими. Не с піться, діліться чи не останнім, тоді

реальність обернеться спіхом, і ч жі серця та аманці від риються нав-
стіж. Д ховні та творчі цінності — ось бездонне джерело, я е вам да-
р є реальність. Черпайте і живіть щасливо!
ЛЕВИ перетворяться на білих п хнастих створінь, з я ими всім

захочеться ратися, і навіть мож ть стати творчою М зою. Втім,
знайте собі цін і обирайте птахів сво о польот . Орел м сі — не
товариш.
ДІВ очі є спіх таємних справах, ви онанні онфіденційних до-

р чень, відновленні довірливих стос н ів із впливовими особами, е-
рівним персоналом. Можливе романтичне знайомство, що призведе
до таємно о роман .
ТЕРЕЗИ, мистецтво б ти самовідданим др ом ви опан вали, а те-

пер вчіться за ох вати в себе. Ваше щастя ви олис ється в а рі ро-
мантизм , тож я що несподівано про инеться се с альна тя а до о-
ось із давніх приятелів, не див йтеся...
СКОРПІОНИ, б дьте люб'язними, ом ні абельними й одночасно ці-

леспрямованими. Тоді перед вами всі двері відчиняться. Стос н и з
ерівним персоналом поліпшаться, я що з мієте с оротити дистан-
цію і проре лам вати свої дося нення. А тивніше піартесь я фахівець
та заробляйте бон си для ар'єри.
У СТРІЛЬЦІВ є шанс вирватися з ріпосних айданів на волю і по-

розважатися досхоч . Заб дьте про все, що вас нітить, т рб є, три-
вожить, і веселіться, творіть та охайтеся. Ідеал мило о знайти прос-
то, б ло б бажання.
КОЗОРОГИ, ризи — ваш надійний др і д шевний стим лятор.

Одна за ривати собою амбраз р е стремальних сит ацій можна ли-
ше заради манних і бла ородних зад мів. Тоді ваше еройство оці-
нять ідно, а реп тація зміцніє.
ВОДОЛІЇ, оді воювати! С ористайтеся піднесеним настроєм оха-

них, я і ви ин ли білий прапор і о олосили перемир'я. Ваші серця за-
б'ються в нісон, тож мерщій реанім йте стос н и і б д йте міцний
щасливий шлюб. С ладайте ділові оди, проводьте омерційні опе-
рації, влаштов йте ре ламні а ції.
РИБИ, не ц райтеся мар дної роботи. Нині найн дніша робота по-

дар є радість, а доля ще й розщедриться на досвідчено о омпань-
йона чи люб'язно о помічни а. Одна веселій омпанії на сл жбі не
сильно захоплюйтеся, бо перепл таєте робочий процес із розважаль-
ною т сов ою з відповідними не ативними наслід ами...

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 ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù³, ãðîçè. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+22...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +24...+26°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+29...+30°Ñ, âíî÷³ +23...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+18...+22°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+26°Ñ,
âíî÷³ +18...+20°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî ó öåé äåíü â³òðÿí³ ìëèíè ñêðèï-

ëÿòü — áóäå áóðÿ. ßêùî äçâ³í ëóíàº âèðàçíî, áóäå ãàðíà òåïëà
ïîãîäà, ÿêùî ãëóõî — áóäå äîù.

²ìåíèííèêè: 
Íèêèôîð, Iâàí, Ðàòèñëàâ, Iîëàíòà, Âiò, Óëÿíà

8 9 2 3

9 1 7

3 2 4

1 3 2

5 2 4 8

8 1 7

3 5 8

6 8 3 7

4 8 2

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 вад-

раті.

7 4 3 6 5 2 9 1 8

6 2 1 8 9 3 4 5 7

5 9 8 1 4 7 6 3 2

1 5 2 9 3 4 8 7 6

4 3 9 7 6 8 1 2 5

8 7 6 2 1 5 3 9 4

3 6 4 5 7 1 2 8 9

9 8 7 3 2 6 5 4 1

2 1 5 4 8 9 7 6 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 11 ÷åðâíÿ

Іван Яворсь ий — лі ар за по ли анням серця
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Á³ëüø³ñòü îïåðàö³é ë³êàð ïðîâîäèòü çà âëàñíîþ
ìåòîäèêîþ


