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НЕДИТЯЧА ДОЛЯ
Про рами міста зменшили підліт ов
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НОВА ВЛАДА: ПЕРШІ ПІДСУМКИ
Країна оцінила робот Президента
Ві тора Ян овича та йо о ряд

Ôóòáîëüíèé íàñòð³é
Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012

Äî ªâðî-2012 ëèøàºòüñÿ ï³âòî-
ðà ðîêó. Òîæ ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè
ì³ñòà äî öüîãî ìàñøòàáíîãî ñïîð-
òèâíîãî ä³éñòâà äóæå àêòóàëüíå.
Òîìó â÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè
ïðèéíÿëè çà îñíîâó Ì³ñüêó ö³ëüî-
âó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ×åìï³î-
íàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó.
Çðîáèëè öå ïîïðè òå, ùî çàóâà-
æåíü äî äîêóìåíòà áóëî ÷èìàëî.

“Áåçóìîâíî, ð³øåííÿ âàæëèâå,

éîãî ïîòð³áíî áóëî óõâàëèòè. Àëå
âåëèêà ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü, ïðîïî-
çèö³é ³ çàóâàæåíü â³ä äåïóòàòñüêî-
ãî êîðïóñó ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íàä
äîêóìåíòîì ùå òðåáà ïîïðàöþâà-
òè. Òîìó ñüîãîäí³ ìè ïðèéìàºìî
éîãî çà îñíîâó, à çà òèæäåíü, íà-
ñòóïíîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ, ãî-
ëîñóâàòèìåìî çà ïðîãðàìó çàãà-
ëîì”, — çàçíà÷èâ ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Çîêðåìà, äåïóòàòè ïëàíóþòü äî-

îïðàöþâàòè ïóíêòè ïðî ãîòåë³, ðå-
êîíñòðóêö³þ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â,
ïðî âîëîíòåð³â, àåðîïîðò “Æóëÿ-
íè” òà îá’ºêòè êóëüòóðè ³ òóðèçìó.
Â³êòîð Ãðèíþê ç ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íàãîëîñèâ,
ùî äåïóòàòè íåñóòü â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà êîæíó öèôðó, âêàçàíó â
öüîìó âàæëèâîìó äîêóìåíò³, òîìó
òðåáà âèâ÷èòè âñå äîñòåìåííî, àáè
ïîò³ì íå âèíèêàëî ïðîáëåì.

Òàêà ñêðóïóëüîçí³ñòü äåïóòàò³â

ö³ëêîì âèïðàâäàíà, àäæå éäåòüñÿ
ïðî á³ëüøå í³æ 27 ìëðä ãðí. ßê ïî-
â³äîìèëà íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà-
¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012
ÊÌÄÀ Òåòÿíà Ñëèøèê, îñíîâíå
ô³íàíñóâàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ çà
ðàõóíîê ³íâåñòîð³â. À ì³ñüêèé ³
äåðæàâíèé áþäæåòè âèä³ëÿòü ïî
òðè ì³ëüÿðäè ãðèâåíü.

Íå ìåíøå çíà÷åííÿ äëÿ êèÿí
ìàëî ð³øåííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàí-
íÿ âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè íà Ëàâð-
ñüêó. Ç ïðîõàííÿì â³äêëàñòè öå ð³-
øåííÿ äî îñåí³ òà âèíåñòè éîãî íà
çàãàëüíîì³ñüêèé ðåôåðåíäóì âè-
ñòóïèâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèçìó Îëåê-
ñàíäð Áðèãèíåöü. Îäíàê ð³øåííÿ
ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ áóëî ïðèé-
íÿòî 64 ãîëîñàìè.

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà Â³òàë³ÿ Æó-
ðàâñüêîãî, âóëèö³ ïîâåðíåíî ¿¿ ñòà-
ðó íàçâó “Äîðîãà äî ëàâðè”. Òàêèì
áóëî ïðîõàííÿ áàãàòüîõ òèñÿ÷ â³-

ðóþ÷èõ êèÿí, ÿê³ ÷àñòî â³äâ³äóþòü
Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó, à òàêîæ
ñëóæèòåë³â öüîãî õðàìó. Êð³ì ²âà-
íà Ìàçåïè, ïåðåéìåíóâàëè âóëè-
öþ Êðåéñåðà “Àâðîðà” íà Äìèò-
ðà Ëóöåíêà. Êè¿âðàäà âèð³øèëà
âøàíóâàòè ³ì’ÿ çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à
ìèñòåöòâ, àâòîðà ï³ñí³ “ßê òåáå íå
ëþáèòè, Êèºâå ì³é”.

Òàêîæ íà ñåñ³¿ çàòâåðäèëè ïîàä-
ðåñíèé ïåðåë³ê ðîá³ò ç ðåìîíòó àñ-
ôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ. “Ïðîáëåìà
ñòàíó äîð³æîê íà ïîäâ³ð’ÿõ â³äîìà,
ñàìå òîìó â áþäæåò³ Êèºâà íà öåé
ð³ê ìè ïåðåäáà÷èëè ïîíàä 70 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü íà âïîðÿäêóâàííÿ
äîð³ã íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³-
ÿõ. ×àñòêîâî ö³ ðîáîòè âæå âèêî-
íàíî, àëå ³ç çàòâåðäæåííÿì ïîâ-
íîãî ïîàäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºê-
ò³â, ïåðåêîíàíèé, ïðîöåñ ðåìîíòó
ä³ñòàíå íîâèé ³ìïóëüñ”,— íàãîëî-
ñèâ ïàí Äîâãèé. Çàãàëîì ÿìè ïëà-
íóþòü çàëàòàòè íà 235 òèñÿ÷àõ ìåò-
ð³â êâàäðàòíèõ ñòîëè÷íèõ äîð³ã
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У про рамі під отов и до Євро-2012 деп тати вирішили с р п льозно вивчити ожн статтю видат ів та приб т ів

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на сесії Київради деп тати роз лян ли понад 170 питань. Серед найважливі-
ших — під отов а до Євро-2012, переймен вання столичних в лиць, а та ож латан-
ня ям на доро ах. Питання про затвердження Про рами під отов и до Чемпіонат
Європи з ф тбол 2012 ро об оворювали найжвавіше. Попри численні запитання і
за важення до мент прийняли, хоча й за основ . Та ож чора та и переймен вали
в лицю Івана Мазепи на Лаврсь . Деп тати, я і олос вали "за", запевняють —
поверн ли історичн назв .
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Â³çèò ÑÁÓ äî Êè¿âðàäè 
áóâ äðóæí³ì

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çäè-
âîâàíèé ñïðîáàìè ÇÌ² çðîáèòè ç â³çè-
òó ÑÁÓ äî Êè¿âðàäè ñåíñàö³þ. Çà éîãî
ñëîâàìè, â³äâ³äèíè º ñêëàäîâîþ ðîçñë³-
äóâàííÿ, ÿêå ïðîâîäÿòü ïðàâîîõîðîíö³.
Ö³ çàõîäè ñêîîðäèíîâàí³, ¿õ óñ³ëÿêî ï³ä-
òðèìóº ì³ñüêà âëàäà, áî çàö³êàâëåíà ó
ç'ÿñóâàíí³ ³ñòèíè ùîäî éìîâ³ðíèõ çëî-
âæèâàíü. "Ïî-ïåðøå, â³çèò ÑÁÓ íå ìàº
æîäíîãî ñòîñóíêó äî ìåíå îñîáèñòî, ùî,
äî ñëîâà, îô³ö³éíî ï³äòâåðäèëà ðå÷íèê
Ñëóæáè áåçïåêè Ìàðèíà Îñòàïåíêî.
Ïî-äðóãå, æîäíîãî âèëó÷åííÿ äîêóìåí-
ò³â àáî ³íøèõ ðå÷åé ç ìîãî êàá³íåòó íå
áóëî. Ïî-òðåòº, ³ öå íàéâàæëèâ³øå, í³-
ÿêîãî êîíôë³êòó ÷è ïðîòèñòîÿííÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â, ÿê ïðî öå íàïèñàëè äåÿê³ ÇÌ², íå
áóëî, ³ çâè÷àéíî, ÿ îñîáèñòî íå ÷èíèâ
ïåðåøêîä ñë³ä÷èì ä³ÿì",— çàïåâíèâ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè

Çì³íè â îñâ³ò³ âëåòÿòü
ó êîï³º÷êó

Îäèíàäöÿòèð³÷íà ñåðåäíÿ ³ îáîâ'ÿçêîâà
äîøê³ëüíà îñâ³òà ïîòðåáóâàòèìóòü çá³ëü-
øåííÿ ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ ñòî-
ëèö³. Ïðî öå çàÿâèâ äåïóòàò Êè¿âðàäè Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé. "Çà íîâèì çàêîíîì ä³-
òè íàâ÷àòèìóòüñÿ ùå é ó ñóáîòó. Öå ïî-
òðåáóâàòèìå äîäàòêîâèõ êîøò³â íà åëåê-
òðîåíåðã³þ, êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, îïëàòó
ïðàö³ â÷èòåë³â, òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Êð³ì òîãî, îáîâ'ÿçêîâå äîøê³ëüíå íàâ÷àí-
íÿ ïîòÿãíå çà ñîáîþ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, à òàêîæ ïîâåðíåííÿ
ïðîô³ëþ çàêðèòèõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â øëÿ-
õîì âèâ³ëüíåííÿ ¿õí³õ ïðèì³ùåíü ïðèâàò-
íèìè, êîìóíàëüíèìè òà äåðæàâíèìè
ñòðóêòóðàìè",— íàãîëîñèâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé

Ìîñêîâñüêó ïëîùó ãîòóþòü
äî çäà÷³

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ Ìîñêîâñüêî¿
ïëîù³ âèêîíàíî íà 85 %. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëè â êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòî-
äîð". Óæå ïðîêëàäåíî âñ³ ³íæåíåðí³ ìåðå-
æ³, çâåäåíî 95 % îïîð åñòàêàäè, çàâåðøå-
íî îçäîáëåííÿ ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïå-
ðåõîä³â, à òàêîæ áóä³âíèöòâî ìîñòó ÷åðåç
×åðâîíîçîðÿíèé ïðîñïåêò. Òðèâàþòü ðî-
áîòè ç áåòîíóâàííÿ íîâî¿ ä³ëÿíêè àâòî-
ïðî¿çäó òà ðåìîíòó øëÿõîïðîâîäó ÷åðåç
çàë³çíè÷í³ êîë³¿. Ââåäåííÿ îá'ºêòà â åêñ-
ïëóàòàö³þ çá³ëüøèòü ïðîïóñêíó ñïðîìîæ-
í³ñòü Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ ç 9 äî 12 òèñÿ÷
àâòîìîá³ë³â çà ãîäèíó òà ë³êâ³äóº çàòîðè.
Òàêîæ çíà÷íî ïîë³ïøèòüñÿ òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ äëÿ 220 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. Íàãàäàºìî, â äåðæàâ-
íîìó áþäæåò³ íà 2010 ð³ê íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ çàêëàäåíî ìàéæå
85 ìëí ãðí, òîä³ ÿê íà çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà ïîòð³áíî 120 ìëí ãðí. Ó áåðåçí³
ÊÌÄÀ çá³ëüøèëà âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè â ðàéîí³ Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³ íà 24,043 äî 353,427 ìëí ãðí

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
âèïëàòèëè áîðãè
³ç çàðïëàòè

Ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ Êèºâà ªâãåí
Ðîìàíåíêî ïðîìîí³òîðèâ ï³äïðèºìñòâà
ðàéîíó, ùî çàáîðãóâàëè ïåðåä ïðàö³âíè-
êàìè. Ó â³âòîðîê â³í ïðîâ³â ÷åðãîâå, âæå
ï'ÿòå öüîãîð³÷, çàñ³äàííÿ ñïåö³àëüíî¿ òèì-
÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿. ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ àíàë³çó,
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ñèòóàö³ÿ ó ðàéîí³ ïîë³ï-
øèëàñÿ. ßêùî íà 1 ÷åðâíÿ ï³äïðèºìñòâ-
áîðæíèê³â áóëî 30, òî ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ
¿õ ëèøèëîñÿ 23. Çàãàëüíèé æå áîðã ³ç
çàðïëàò ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ñêîðîòèâ-
ñÿ íà 4925,6 òèñ. ãðí àáî íà 37 %. Òèì-
÷àñîâà êîì³ñ³ÿ ò³ñíî ïðàöþº ç ï³äïðèºì-
ñòâàìè-áîðæíèêàìè àáè äîïîìîãòè âè-
ïëàòèòè ëþäÿì çàðîáëåíå. Ùîäî çë³ñíèõ
íåïëàòíèê³â ìàòåð³àëè ïåðåäàþòü ïðàâî-
îõîðîíöÿì

Íåäèòÿ÷à äîëÿ
Ïðîãðàìè ì³ñòà çìåíøèëè
ï³äë³òêîâó áåçïðèòóëüí³ñòü
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

З почат ро в столи-
ці здійснено 128 профі-
ла тичних рейдів "Діти
в лиці". Знаходили без-
прит льних підліт ів не
лише на в лицях чи во -
залах, ба ато хто з них
день відсидж валися
ом'ютерних л бах. У
місь ій Сл жбі справах
дітей запевняють, що
постійна робота же дає
плоди. За останні три
ро и безприт льних під-
літ ів поменшало біль-
ше ніж двічі.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà ì³ñüêî¿ Ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé Îëåêñ³ÿ Íàóìóêà,
ï³ä ÷àñ ðåéä³â "Ä³òè âóëèö³" âè-
ÿâëåíî 29 áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé,
ùå 20 — òèì÷àñîâî çàáðàíî ³ç
íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé. Ó ð³ç-
íèõ ì³ñöÿõ ñòîëèö³ ìàòåð³ òàêîæ
çàëèøèëè ÷îòèðüîõ ìàëþê³â.

"Ñèòóàö³ÿ ³ç äèòÿ÷îþ áåçïðè-
òóëüí³ñòþ áóëà çíà÷íî ã³ðøîþ,
í³æ íèí³,— ðîçïîâ³äàº Îëåêñ³é
Íàóìóê.— Íàïðèêëàä, ó 2007
ðîö³ áóëî çàô³êñîâàíî ïîíàä òè-

ñÿ÷ó ìàëèõ âîëîöþã òà æåáðà-
ê³â, ó 2008-ìó — ìàéæå ø³ñò-
ñîò, òîð³ê — ÷îòèðèñòà. Ðàí³øå
äî Êèºâà ç'¿æäæàëèñÿ áåçïðè-
òóëüí³ ä³òè ìàëî íå ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè, à òåïåð ¿õ ñòàëî çíà÷íî ìåí-
øå — ìàë³ áåçõàò÷åíêè ç ðåã³î-
í³â çíàþòü, ùî â Êèºâ³ ì³ë³ö³ÿ
ïîñò³éíî ïðîâîäèòü ðåéäè".

ßêùî 2007 ðîêó â ì³ñüêîìó
ïðèòóëêó, ÿêèé ðîçðàõîâàíî íà
òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ ñîòí³ ä³-
òåé, ïåðåáóâàëî 140 õëîïö³â ³
ä³â÷àò, òî íèí³ ¿õ 50. Ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëü-
íîñò³ ëèøàºòüñÿ íåáëàãîïîëó÷-
íà ñ³ì'ÿ.

Çà äàíèìè ì³ñüêî¿ ñëóæáè ä³-
òåé, ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó
çä³éñíåíî 936 âè¿çä³â ó òàê³ ðî-
äèíè, ³í³ö³éîâàíî 53 ïðèòÿãíåí-
íÿ áàòüê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³,
à 205 áàòüê³â ïîïåðåäèëè ïðî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåíàëåæíå
âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â.
Ïðîòå, ââàæàþòü ôàõ³âö³, ïîêà-
ðàííÿì áàòüêà ³ ìàòåð³ ïðîáëå-
ìè íåäîãëÿíóòèõ ä³òåé íå ðîç-
â'ÿçàòè, ïîòð³áíî çàëó÷àòè ïñè-
õîëîã³â. Çàâäÿêè ¿õí³é äîïîìîç³
çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé Êèºâà çìîãëè çíÿ-
òè ç îáë³êó 257 ä³òåé. Ó á³ëüøî-
ñò³ âèïàäê³â âäàëîñÿ íàëàãîäè-
òè ñòîñóíêè ó ñ³ì'¿.

Çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ êðèçî-
âèõ ðîäèí ïîì³òèëè ³ â íåäåð-

æàâíèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Öå ï³ä-
òâåðäèâ ³ íàñòîÿòåëü öåðêâè
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ,
ùî íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³. Áà-
ãàòî ðîê³â òàì ä³þòü ïðîãðàìè
äîïîìîãè ä³òÿì ³ç ïðîáëåìíèõ
ðîäèí.

"Ñïðàâä³, íåäîãëÿíóòèõ ä³òåé
ñòàëî ìåíøå,— êàæå íàñòîÿòåëü
²ãîð Îíèøêåâè÷.— Äîïîìàãàòè
ä³òÿì íàøà ïàðàô³ÿ ïî÷àëà ùå
ç ñåðåäèíè äåâ'ÿíîñòèõ ðîê³â

ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Îñü òîä³ áó-
ëà ñïðàâæíÿ êàòàñòðîôà. Íèí³
íà âóëèö³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé
íåìàº. ª íåáëàãîïîëó÷í³ ñ³ì'¿,
ÿê³ íå õî÷óòü ÷è íå ìîæóòü ï³ê-
ëóâàòèñÿ ïðî ñèí³â ³ äîíüîê.
Ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ñó-
ñï³ëüñòâà ìîæóòü ñòàòè êîëèø-
í³ áåçïðèòóëüí³, ÿê³ ïîâèðîñòà-
ëè ³ íå ìîæóòü ïðàöåâëàøòóâà-
òèñÿ, íå ìàþòü êîøò³â íà íà-
â÷àííÿ"

Головною причиною дитячої безприт льності залишаються
небла опол чні сім’ї
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Êèÿí óáåðåæóòü â³ä âîãíþ
Ó ñòîëèö³ ïîáóäóþòü ñó÷àñíå ïîæåæíå äåïî
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

До сотні за орянь середньом
вини ає в Києві щотижня. Вод-
ночас на житлових масивах ри-
тично бра є пожежних депо.
Нині їх працює 22 за потреби
55. Рят вальни ам с ладно при-
б ти на місце події вчасно: їхати
дале о, а доро и перевантажені.
До 2012 ро в Києві хоч ть
звести бодай 7 нових пожежних
п н тів. Перший з них з'явиться
Святошинсь ом районі. Відпо-

відний прое т пройшов обґр нт -
вання на містоб дівній раді се-
ред .

Ó Êèºâ³ ïîáóäóþòü íîâå ïîæåæíå äåïî.
Äëÿ ñòîëèö³ âîíî ñòàíå äâàäöÿòü òðåò³ì,
òîä³ ÿê çà áóä³âåëüíèìè âèìîãàìè òà ïðà-
âèëàìè çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä ïîæåæ òà-
êèõ îá'ºêò³â ùå çà ï³äðàõóíêàìè 2006 ðî-
êó ïîòð³áíî 55.

"Çà íîðìàòèâàìè ðàä³óñ âè¿çäó â³ä äåïî
ìàº ñòàíîâèòè äî 3 ê³ëîìåòð³â, ùîá ðÿòó-
âàëüíèêè âñòèãàëè çà 3-4 õâèëèíè äî¿õà-
òè äî ì³ñöÿ ïðèãîäè. Ñüîãîäí³ äîâîäèòü-
ñÿ ÷àñòî ¿õàòè ³ ïîíàä 10 ê³ëîìåòð³â, îòîæ
âñòèãàþòü õâèëèí çà 10, ³íêîëè é á³ëüøå,
ÿêùî âðàõóâàòè çàâàíòàæåí³ñòü äîð³ã ³ çà-
òîðè",— ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê ñåêòîðó ï³ä-
ãîòîâêè äî ªâðî-2012 ÃÓ ÌÍÑ ó Êèºâ³ Â³-
òàë³é Êàðàñîâñüêèé.

Äëÿ ñòîëèö³ ðîçðîáëåíî ñõåìó áóä³âíèö-
òâà íîâèõ ïîæåæíèõ äåïî äî 2020 ðîêó.
Ïåðøó ÷åðãó ö³º¿ ïðîãðàìè ïëàíóâàëè ðå-
àë³çóâàòè äî ê³íöÿ 2010-ãî, çà öåé ÷àñ ìà-
ëè çâåñòè ñ³ì òàêèõ îá'ºêò³â: 5 — êîøòîì
äåðæàâè, 2 — çà ðàõóíîê ì³ñòà. Ïðîòå
âñòèãëè â³äêðèòè ëèøå îäíå äåïî â 2008
ðîö³ íà Ïîçíÿêàõ.

Çà âëàñí³ 25 ìëí ãðí ì³ñòî çâåëî íàé-
ñó÷àñí³øèé ó êðà¿í³ ðÿòóâàëüíèé ïóíêò ç
òåõí³êîþ, ùî äàº çìîãó ãàñèòè âîãîíü íà
âèñîò³ 17-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó ³ âèùå. Äî
òîãî â Êèºâ³ íå áóäóâàëè ïîæåæíèõ äåïî
ïðîòÿãîì 11 ðîê³â. Íàéá³ëüøå ¿õ áðàêóº ó
òàê çâàíèõ ñïàëüíèõ ðàéîíàõ.

"Áóäèíê³â áàãàòî, âîíè âèñîê³, òîìó îïå-
ðàòèâíî ë³êâ³äîâóâàòè ïîæåæ³ íåïðîñ-
òî",— êàæå Â³òàë³é Êàðàñîâñüêèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íàñàìïåðåä ïîòð³áíî çâåñòè
äâà äåïî â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ îá'ºêò ïëàíóþòü çâåñòè
íà âóëèö³ Ñîëîì³¿ Êðóøåëüíèöüêî¿. Ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó — íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, â
Ñîëîì'ÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ðàä÷åíêà, â
Îáîëîíñüêîìó — íà âóëèö³ Êîíäðàòþêà.

Îäíàê íàéøâèäøå ïîæåæíå äåïî
ç'ÿâèòüñÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà
âóë. Îëåâñüê³é. Ïðîåêò ïðîéøîâ ó ÷åòâåð
îá´ðóíòóâàííÿ íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³. Öå
áóäå âåëèêà ñïîðóäà çàââèøêè â ñ³ì ïî-
âåðõ³â íà òåðèòîð³¿ 1,54 ãà. Áóä³âíèöòâî
ìîæå çàíåïîêî¿òè äåÿêèõ êèÿí, áî éîãî çà-
ïëàíîâàíî í³áèòî â çåëåí³é çîí³. Ïðîòå
íàñïðàâä³ ä³ëÿíêà ðîçòàøîâàíà ó ñàí³òàð-

í³é çîí³ êëàäîâèùà, äî òîãî æ íåïîäàë³ê
ïðîõîäÿòü ë³í³¿ ËÅÏ, òîæ äëÿ â³äïî÷èíêó
ìàéäàí÷èê íå ï³äõîäèòü.

Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ íîâîãî äåïî ðîç-
ì³ñòÿòü ñó÷àñí³ ãàðàæ³ äëÿ ïîæåæíèõ ìà-
øèí. Âèùå áóäóòü àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³-
ùåííÿ. Ùå âèùå — ãóðòîæèòîê äëÿ ðÿòó-
âàëüíèê³â. Çà ñëîâàìè ïàíà Êàðàñîâñüêî-
ãî, ÷àñòî íà âèêëèêè äîâîäèòüñÿ âè¿çäè-
òè âíî÷³ ³, êîëè òðåáà áàãàòî ïîæåæíèê³â,
¿õ çàáèðàþòü ïðîñòî ç ë³æêà. ßêùî âñ³ áó-
äóòü íà ì³ñö³, öå ñïðèÿòèìå îïåðàòèâíî-
ñò³ ðåàãóâàííÿ. Êð³ì òîãî, òàêå ñâîºð³äíå
âèð³øåííÿ æèòëîâîãî ïèòàííÿ ìàº ñòàòè
çàîõî÷åííÿì äëÿ ðÿòóâàëüíèê³â, àäæå íå-
áåçïåêà âèñîêà, à çàðïëàòà íèçüêà. Ãóðòî-
æèòîê áóäå ðîçðàõîâàíèé íà 104 îñîáè.
Çàãàëîì ó äåïî ïðàöþâàòèìóòü 140 ÷îëî-
â³ê. Îá'ºêò çà íîðìàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ
ìàº ç'ÿâèòèñÿ äî 2012 ðîêó. Îá³éäåòüñÿ â³í
ïðèáëèçíî â 30 ìëí ãðí. Ó ÃÓ ÌÍÑ ó
Êèºâ³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî äåðæàâà â÷àñíî
âèä³ëÿòèìå êîøòè íà çâåäåííÿ ïîæåæíèõ
äåïî, àäæå íàëåæíîãî ð³âíÿ áåçïåêè âè-
ìàãàº ³ ÓªÔÀ íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó ñòî-
ëèö³ ªâðî-2012

Аби рят вати місто від за орянь, пожежни и мають б ти завжди напо отові
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Ïðàâî ãðîìàäÿí íà îá’ºäíàííÿ ãàðàíòîâàíî ñòàò-
òåþ 36 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Îäíèì ç íàéâàæëèâ³-
øèõ òà íàéïîøèðåí³øèõ âèä³â îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí º
ïðîôñï³ëêè, ùî ñòâîðþþòü ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà,
çàõèñòó òðóäîâèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ òà ³í-
òåðåñ³â ¿õí³õ ÷ëåí³â òà îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí, ïîâ’ÿçà-
íèõ ñï³ëüíèìè ³íòåðåñàìè çà ðîäîì ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

Ïðàâîâèé ñòàòóñ ïðîôñï³ëîê ðåãóëþºòüñÿ Êîíñòè-
òóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî îá’ºäíàííÿ
ãðîìàäÿí”, Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ë-
êè, ¿õí³ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³”.

Òàêèì ÷èíîì, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü ïðàâî íà
ï³äñòàâ³ â³ëüíîãî âîëåâèÿâëåííÿ áåç áóäü-ÿêîãî äî-
çâîëó ñòâîðþâàòè ïðîôñï³ëêè, âñòóïàòè äî íèõ ³ âè-
õîäèòè íà óìîâàõ òà â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ¿õí³ìè
ñòàòóòàìè, áðàòè ó÷àñòü ó ¿õí³é ðîáîò³.

Àëå º ³ ïåâí³ âèíÿòêè, òàê, ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè íå
ìîæóòü ñòâîðþâàòè ïðîôñï³ëêè, àëå ìîæóòü â³ëüíî
âñòóïàòè äî íèõ, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî ñòàòóòîì.

×ëåíàìè ïðîôñï³ëîê ìîæóòü áóòè îñîáè, ÿê³ ïðà-
öþþòü íà ï³äïðèºìñòâ³, â óñòàíîâ³ àáî îðãàí³çàö³¿
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ é âèä³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ó ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà âèêîðèñòîâóº íàéìàíó
ïðàöþ, ëþäè, êîòð³ çàáåçïå÷óþòü ñåáå ðîáîòîþ ñà-
ìîñò³éíî, îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â îñâ³òíüîìó çàêëà-
ä³.

Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè â³ëüíî îáèðàþòü ïðîôñï³ëêó,
äî ÿêî¿ âîíè õî÷óòü âñòóïèòè. Ï³äñòàâîþ äëÿ âñòóïó
äî ïðîôñï³ëêè º çàÿâà ãðîìàäÿíèíà (ïðàö³âíèêà),
ïîäàíà â ¿¿ ïåðâèííó îðãàí³çàö³þ. Ó ðàç³ ñòâîðåííÿ
ïðîôñï³ëêè ïðèéîì äî íå¿ çä³éñíþºòüñÿ óñòàíîâ÷è-
ìè çáîðàìè.

Äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà ³ çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ÷ëå-
í³â ïðîôñï³ëîê íà â³äïîâ³äíîìó ð³âí³ äîãîâ³ðíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ òðóäîâèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíî-
ñèí ïðîôñï³ëêè, îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëîê ìîæóòü ìà-
òè ñòàòóñ ïåðâèííèõ, ì³ñöåâèõ, îáëàñíèõ, ðåã³îíàëü-
íèõ, ðåñïóáë³êàíñüêèõ, âñåóêðà¿íñüêèõ.

Ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õí³ îá’ºäíàííÿ ó ñâî¿é ä³ÿëü-
íîñò³ íåçàëåæí³ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðîáîòîäàâö³â, ³í-
øèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ¿ì
íå ï³äçâ³òí³ é íå ï³äêîíòðîëüí³.

Ïðîôñï³ëêè ä³þòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà
ñâî¿õ ñòàòóò³â.

Ñòàòóòè (ïîëîæåííÿ) ïðîôñï³ëîê, ÿê³ óõâàëþþòü íà
ç’¿çäàõ, êîíôåðåíö³ÿõ, óñòàíîâ÷èõ àáî çàãàëüíèõ çáî-
ðàõ ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ, íå ïîâèí-
í³ ñóïåðå÷èòè çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè.

Ïðîôñï³ëêè, ¿õí³ îá’ºäíàííÿ ëåãàë³çóþòüñÿ øëÿõîì
ïîâ³äîìëåííÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü çàÿâëåíîìó ñòàòóñó.

Ëåãàë³çàö³þ âñåóêðà¿íñüêèõ ïðîôñï³ëîê, ¿õí³õ îá’-
ºäíàíü çä³éñíþº Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ³í-
ø³ ïðîôñï³ëêè, ¿õí³ îá’ºäíàííÿ — â³äïîâ³äíî Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè
â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñí³, Êè¿âñüêå òà
Ñåâàñòîïîëüñüêå ì³ñüê³, ðàéîíí³, ðàéîíí³ â ì³ñòàõ,
ì³ñüê³ (ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ) óïðàâë³ííÿ 
þñòèö³¿.

Äëÿ ëåãàë³çàö³¿ ïðîôñï³ëîê, îá’ºäíàíü ïðîôñï³ëîê
çàñíîâíèêè àáî êåð³âíèêè âèáîðíèõ îðãàí³â ïîäàþòü
çàÿâè. Äî çàÿâè äîäàþòü ñòàòóò (ïîëîæåííÿ), ïðîòî-
êîë ç’¿çäó, êîíôåðåíö³¿, óñòàíîâ÷èõ àáî çàãàëüíèõ
çáîð³â ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè ç ð³øåííÿì ïðî éîãî çà-
òâåðäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî âèáîðí³ îðãàíè, íàÿâí³ñòü
îðãàí³çàö³é ïðîôñï³ëêè ó â³äïîâ³äíèõ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ, ïðî çàñíîâíèê³â 
îá’ºäíàíü.

Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ïðîôñï³ëêîþ, îá’ºäíàííÿì
ïðîôñï³ëîê äîêóìåíò³â îðãàí ëåãàë³çàö³¿ ó ì³ñÿ÷íèé
òåðì³í ï³äòâåðäæóº çàÿâëåíèé ñòàòóñ çà îçíàêàìè,
âèçíà÷åíèìè ñòàòòåþ 11 Çàêîíó “Ïðî ïðîôåñ³éí³
ñï³ëêè, ¿õí³ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³”, âêëþ÷àº
ïðîôñï³ëêó, îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê äî ðåºñòðó îá’-
ºäíàíü ãðîìàäÿí ³ âèäàº ¿ì ñâ³äîöòâî ïðî ëåãàë³çà-
ö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó

Головний спеціаліст відділ ле алізації
об’єднань ромадян Головно о правління

юстиції місті Києві
О. Трійч

Ïðàâî 
ãðîìàäÿí 
íà ó÷àñòü ó
ïðîôåñ³éíèõ
ñï³ëêàõÃàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ

“Õðåùàòèê”

Дея і здоб т и влади
за перші місяці оче-
видні. Рез льтати
вже відч ли і політи-
и, і прості ромадя-
ни. Дея і є перед-
мовою для подаль-
ших змін, на я і ли-
ше че ає с спіль-
ство. Але в том , що
раїна еволюціон є,
немає с мнівів ані
прихильни ів, ані в
опонентів лави
держави.

Швид ий старт
Â³äì³íí³ñòþ ïðåçèäåíòñòâà

Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ñòàëî òå,
ùî ìîæëèâîñò³ ïî÷èâàòè íà
ëàâðàõ, íàñîëîäæóþ÷èñü ïå-
ðåìîãîþ ³ íàðîäíîþ ï³ä-
òðèìêîþ, â³í íå ìàâ. Äîâå-
ëîñÿ ä³ÿòè øâèäêî ³ ð³øó÷å.
Ç îäíîãî áîêó, ÷åðåç åêîíî-
ì³÷íó êðèçó, â³ä ÿêî¿ ïîòåð-
ïàëè ³ ïðîñò³ ãðîìàäÿíè, ³ ö³-
ë³ ì³ñòà, ç ³íøîãî — ÷åðåç
êðèçó ïîë³òè÷íó, ùî íàïðè-
ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó ïåðå-
ðîñëà ìàéæå â ïîâíó âòðàòó
êåðîâàíîñò³ äåðæàâîþ.

Áàãàòî õòî ñóìí³âàâñÿ â òî-
ìó, ùî íîâîìó Ïðåçèäåíòî-
â³ øâèäêî âäàñòüñÿ ðîçâ’ÿçà-
òè ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ ëèøàëè-
ñÿ ðîêàìè. Àëå ò³, õòî íåäî-
îö³íèâ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à,
âêîòðå ïîìèëèñÿ. Â³í ëèøå
çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â çóì³â çóïè-
íèòè áàãàòîð³÷íó ïîë³òè÷íó
êðèçó, äîì³ãñÿ ôîðìóâàííÿ
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ä³ºçäàòíî¿
á³ëüøîñò³, áëèñêàâè÷íîãî
îáðàííÿ óðÿäó, ïåðåôîðìà-
òóâàííÿ óñ³º¿ ñèñòåìè îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ.

Êåðîâàí³ñòü âëàäè, áåç
ñóìí³âó, ñòàëà îäíèì ç ãî-
ëîâíèõ äîñÿãíåíü âëàäè çà
ïåðøèé ïåð³îä ïðåçèäåíò-
ñòâà. Òàê ââàæàº ³ ñàì Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷. Îêð³ì ëàäó â
ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ äåðæà-
âîþ, íîâà âäàëà âñòèãëà çðî-
áèòè ³ áàãàòî ³íøîãî. Ïåðåä-
óñ³ì ó ãàëóç³ åêîíîì³êè òà â
ñîö³àëüí³é ñôåð³. Âæå âäàëî-
ñÿ ï³äâèùèòè ñîö³àëüí³ ñòàí-
äàðòè, ì³í³ìàëüí³ ïåíñ³¿ òà
ì³í³ìàëüí³ çàðïëàòè. Óõâàëå-
íî ðåàëüíèé áþäæåò, ùî äàº
çìîãó âèçíà÷èòè ïåðñïåêòè-
âè ðîçâèòêó äåðæàâè, â³äìî-
âèòèñÿ â³ä ðó÷íîãî óïðàâë³í-
íÿ ô³íàíñàìè. Êðà¿íà ïîâåð-
íóëàñÿ â ñèñòåìó ïëàíîâîñò³
é ïðîãíîçîâàíîñò³. Çðåøòîþ,
êàæóòü åêñïåðòè, çàâäÿêè ð³-
øó÷èì ä³ÿì êîìàíäè Â³êòî-
ðà ßíóêîâè÷à Óêðà¿í³ âäàëî-
ñÿ óíèêíóòè ìàñøòàáíî¿ ï³ñ-
ëÿâèáîðíî¿ êðèçè, ùî ìîãëà
á ïåðåðîñòè â äåôîëò. Òàê
ââàæàº ³ äèðåêòîð Öåíòðó
äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà Â³òà-
ë³é Êóëèê. “Çàâäÿêè àíòè-

êðèçîâ³é ïîë³òèö³ Ìèêîëè
Àçàðîâà ³ ïðèéíÿòòþ ðåàë³ñ-
òè÷íîãî áþäæåòó Óêðà¿í³
âäàëîñÿ óíèêíóòè êðèç. ² â
ïåðøîìó êâàðòàë³ ìè ìàºìî
çðîñòàííÿ ÂÂÏ 4,8 â³äñîòêà,
à òàêîæ òåíäåíö³þ äî çðîñ-
òàííÿ åêîíîì³êè”, — çàçíà-
÷àº â³í.

Óïåðøå çà òðèâàëèé ÷àñ
öüîãî ë³òà â êðà¿í³ çàô³êñî-
âàíî äåôëÿö³þ, êîëè ö³íè íå
çðîñòàëè, à çìåíøóâàëèñÿ.
Çàðïëàòè, ïåíñ³¿, ñîö³àëüí³
äîïîìîãè âèïëà÷óþòü â÷àñ-
íî ³ â ïîâíîìó îáñÿç³.

Ре іони в центрі
ва и
Äåðæàâà àêòèâíî çàïðîâà-

äæóº íîâó ðåã³îíàëüíó ïîë³-
òèêó. ¯³ çì³ñò Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ áà÷èòü ó ïîáóäîâ³ òàêî¿
ìîäåë³ ì³ñöåâî¿ âëàäè, ùî
âðàõîâóâàëà á ³íòåðåñè ÿê
äåðæàâè, òàê ³ ðåã³îíó, òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ì³ñöåâî-
ãî á³çíåñó, ï³äïðèºìñòâ òà
óñòàíîâ.

Òà íàéâàæëèâ³øå äëÿ ðå-
ã³îí³â òå, ùî íà â³äì³íó â³ä
ïîïåðåäí³õ ðîê³â, êîëè ¿õ áó-
ëî ïîëèøåíî ñàì íà ñàì ç
âëàñíèìè ïðîáëåìàìè, äåð-
æàâà ïî÷àëà àêòèâíî äîïî-
ìàãàòè ó ðåôîðìóâàíí³ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
áðàòè ó÷àñòü ó ô³íàíñóâàíí³
áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêò³â. Öå
ìåòðî, òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿç-
êè, îá’ºêòè äî ªâðî-2012.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ìó-
í³öèïàë³òåò³â ìàº ³ äîïîìî-
ãà ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì
ÆÊÃ. Óðÿä òà Ïðåçèäåíò ³í³-
ö³þâàëè òàðèôíó ðåôîðìó,
ÿêó ÷åðåç ïîïóë³çì òà ïîë³-
òè÷íå áîÿãóçòâî áàãàòî ðîê³â
â³äêëàäàëè. Éäåòüñÿ ïðî çà-
ïðîâàäæåííÿ åêîíîì³÷íî îá-
´ðóíòîâàíèõ òàðèô³â, ùî áà-
çóâàëèñÿ á íà ñêîðî÷åíí³ âè-
òðàò íà âèðîáíèöòâî êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã ³ ÿê³ âñòàíîâ-
ëþâàâ áè íåçàëåæíèé ðåãó-
ëÿòîð. Íîâà âëàäà ïëàíóº ïî-

ñòóïîâî ïåðåéòè íà îïëàòó
ïîñëóã çà ðåàëüíèìè ö³íàìè,
àëå ç îáîâ’ÿçêîâèì ïàðàëåëü-
íèì çàïðîâàäæåííÿì ÷³òêî¿
àäðåñíî¿ äîïîìîãè íàéìåíø
çàõèùåíèì ãðîìàäÿíàì.

Деполітизація
столиці

Êè¿â — íàéóñï³øí³øèé
ðåã³îí êðà¿íè âæå áàãàòî ðî-
ê³â — ÷è íå íàéòÿæ÷å ïåðå-
æèâ åêîíîì³÷íó êðèçó. Áà-
ãàòîì³ëüÿðäí³ âèëó÷åííÿ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà êîðèñòü
äåðæàâíîãî çà ÷àñ³â óðÿäó
Þë³¿ Òèìîøåíêî çíà÷íî ï³-
ä³ðâàëè ìîæëèâîñò³ ñòîëèö³,
óñêëàäíèëè ñèòóàö³þ â áàãà-
òüîõ ãàëóçÿõ ì³ñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Äóæå íàïðóæåíîþ
òðèâàëèé ÷àñ ëèøàëàñÿ ³ ïî-
ë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ. Øòó÷í³ é
í³êîìó íå ïîòð³áí³ äîñòðî-
êîâ³ âèáîðè ìåðà, à ïîò³ì àê-
òèâíà ó÷àñòü ì³ñüêèõ ïîë³òè-
ê³â ó ïðåçèäåíòñüê³é êàìïà-
í³¿ â³äñóíóëè åêîíîì³êó ³ ñî-
ö³àëüíó ñôåðó íà äðóãèé
ïëàí. À ïîñò³éí³ íàìàãàííÿ
ïåâíèõ ïîë³òñèë çíîâó ïðî-
øòîâõíóòè ³äåþ äî÷àñíèõ
âèáîð³â çáóðþâàëè Êè¿âðà-
äó, çàâàæàëè ðîáîò³.

Ïðîòå ç ïðèõîäîì Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à ïåðìàíåíòíà âè-
áîð÷à êàìïàí³ÿ ó ñòîëèö³ íà-
ðåøò³ çàê³í÷èëàñÿ. Íîâà âëà-
äà âèÿâèëà ãîòîâí³ñòü íå íà
ñëîâàõ, à íà ä³ë³ àêòèâíî äî-
ëó÷èòèñÿ äî ðîçâ’ÿçàííÿ
ì³ñüêèõ ïðîáëåì. Íà ïîñàäó
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ìåðà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðè-
çíà÷åíî ôàõ³âöÿ-ãîñïîäàð-
íèêà, ì³í³ñòðà ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Îëåêñàíäðà Ïîïîâà.
Â³í ìàº ðåïóòàö³þ îäíîãî ç
íàéóñï³øí³øèõ ñïåö³àë³ñò³â
êðà¿íè, ïîíàä 13 ðîê³â êåðó-
âàâ ì³ñòîì Êîìñîìîëüñüê,
ïðîâ³â òàì ñòðóêòóðí³ ðåôîð-
ìè ó ãàëóç³ ÆÊÃ, ïîò³ì “ç
íóëÿ” ï³äí³ìàâ Ì³í³ñòåðñòâî
ÆÊÃ ï³ñëÿ éîãî â³äîêðåì-

ëåííÿ â³ä Ì³íðåã³îíáóäó, àê-
òèâíî ³ ðåçóëüòàòèâíî ïðà-
öþâàâ ó ïàðëàìåíò³. Òåïåð
ñâî¿ çíàííÿ ³ åíåðã³þ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ñïðÿìóº íà äî-
ïîìîãó êèÿíàì, à ñï³âïðàöÿ
äåðæàâíî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè
íàðåøò³ ñòàíå ïðîäóêòèâ-
íîþ. Ç ïðèçíà÷åííÿì Îëåê-
ñàíäðà Ïîïîâà â³ä³éäóòü ó
ìèíóëå ³ ðîçìîâè ïðî íîâ³
âèáîðè ÷è ïðî ïîçáàâëåííÿ
êèÿí ïðàâà îáèðàòè ìåðà.

Äîïîìàãàòèìå éîìó îíîâ-
ëåíà êîìàíäà, äî ÿêî¿ óâ³é-
øëè ³ ïðåäñòàâíèêè ÷èííî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè, ³ íîâ³ ôàõ³âö³,
ùî ïðèéøëè íà äîïîìîãó ç
óðÿäó.

Ó ñòîëèö³ âæå çðóøåíî ç
ìåðòâî¿ òî÷êè áóä³âíèöòâî
ñòàíö³¿ ìåòðî “Äåì³¿âñüêà”,
Ïîä³ëüñüêî-Êóðåí³âñüêîãî
ìîñòó, Äàðíèöüêîãî âîêçàëó
òà çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíî-
ãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç
Äí³ïðî, òðàíñïîðòíî¿ ðîç-
â’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é ïëî-
ù³ òà ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïîâ’ÿçóº òàêó óâà-
ãó ç ïðàãíåííÿì öåíòðàëüíî-
ãî êåð³âíèöòâà äîñÿãòè ïî-
çèòèâíèõ çì³í ó ãîëîâíîìó
ì³ñò³ äåðæàâè.

Робота
триватиме

Âò³ëèòè â æèòòÿ ñïîä³âàí-
íÿ ëþäåé, áåç ñóìí³âó, äî-
ïîìîæå ñòàá³ë³çàö³ÿ ñèñòåìè
âëàäè, ïðèïèíåííÿ ïîë³òè÷-
íîãî ïðîòèñòîÿííÿ, íàëàãî-
äæåííÿ íîðìàëüíèõ ðîáî÷èõ
â³äíîñèí ì³æ öåíòðîì ³ ðå-
ã³îíàìè. Ó òå, ùî âñå çàäó-
ìàíå íîâèì ãëàâîþ äåðæàâè
áóäå çä³éñíåíî, â³ðèòü ³ á³ëü-
ø³ñòü íàñåëåííÿ êðà¿íè. Çà
äàíèìè ²íñòèòóòó ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ³ìåí³ Ãîðøåí³íà,
ïîçèòèâíî ïåðøèé ïåð³îä
ðîáîòè íîâî¿ âëàäíî¿ êîìàí-
äè îö³íèëè 64,9 % óêðà¿íö³â,
à ³íøî¿ äóìêè ëèøå 24,1 %
îïèòàíèõ

Íîâà âëàäà: 
ïåðø³ ï³äñóìêè
Êðà¿íà îö³íèëà ðîáîòó Ïðåçèäåíòà 
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà éîãî óðÿäó
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Ì³æ 
êóïàìè
ñì³òòÿ
Æèòåë³ ñòîëèö³ îáóðåí³
ñòèõ³éíèìè çâàëèùàìè
íåïîòðåáó

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Чимало дзвін ів до Сл жби до-
помо и мера иянам 15-51 над-
ходять з привод несан ціонова-
них сміттєзвалищ. За місяць та-
их звернень зареєстровано
350. Я з'яс валося, найбільше
непотреб в лівобережних райо-
нах столиці.

Çà äàíèìè ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó, íàé-
áðóäí³øèì ñåðåä äåñÿòè ðàéîí³â ñòîëèö³
º Äí³ïðîâñüêèé. ²ç 350 ñêàðã ùîäî íå-
ñàíêö³îíîâàíèõ çâàëèù ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â íà íüîãî ïðèïàäàº ìàéæå òðåòèíà —
104 çàÿâè.

Òàê, áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â Ã³äðîïàðêó
ñêàðæàòüñÿ íà êóïè ïëÿøîê, ïàï³ðö³â,
óñ³ëÿêèõ îáãîðòîê, îñîáëèâî â çîíàõ ì³ñü-
êèõ ïëÿæ³â. Êèÿíè íàïîëÿãàþòü íà ðåãó-
ëÿðíîìó ñèñòåìíîìó ïðèáèðàíí³ ö³º¿ òå-
ðèòîð³¿. Íà äóìêó êèÿíèíà Ìèõàéëà
Øîâêîìóäà, ïðàö³âíèêè êàôå, ÿêèõ òàì
áåçë³÷, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çà ÷èñòîòó
ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿.

ª áàãàòî é ³íøèõ ñêàðã. Â³ðà Â³òâèöü-
êà ç âóëèö³ Àíäð³ÿ Ìàëèøêà ïîâ³äîìëÿº
ïðî òå, ùî óçäîâæ ö³º¿ âóëèö³, çîêðåìà â³ä
áóäèíêó ¹ 4, ïðîñòåëèëîñÿ âåëè÷åçíå
ñì³òòºçâàëèùå.

²íøà çàÿâíèöÿ Ë³ä³ÿ Ñîëîõ³íà, êîòðà
ìåøêàº ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ íà âóëèö³
Çîëîò³é, ñòâåðäæóº, ùî ç 1 ëèïíÿ òóò ïðè-
áðàëè ñì³òòºçá³ðíèêè ³ çìóñèëè ëþäåé
êóïóâàòè ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè, òîæ ñüî-
ãîäí³ íà âóëèö³ óòâîðèëîñÿ ñòèõ³éíå ñì³ò-
òºçâàëèùå. Ìåøêàíö³â ö³êàâèòü, ÷è íà
çàêîíí³é ï³äñòàâ³ ïðèáðàëè êîíòåéíåðè.

Ó òîìó æ ñàìîìó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ç ïîä³áíîþ ïðîáëåìîþ çâåðíóëàñÿ Òå-
òÿíà Æóðáà ç âóëèö³ Ñàãàéäàêà (òåæ ïðè-
âàòíèé ñåêòîð), äå îð³ºíòîâíî á³ëÿ áó-
äèíêó ¹ 75 òàêîæ ïðèáðàëè êîíòåéíå-
ðè, ï³ñëÿ ÷îãî í³õòî íå âèâîçèòü ñì³òòÿ.

Ëþáîâ Êóçíºöîâà ç âóëèö³ Ìèêîëè
Óøàêîâà âæå ïîâòîðíî çâåðòàºòüñÿ ç ïðî-
õàííÿì ë³êâ³äóâàòè ñòèõ³éíå ñì³òòºçâàëè-
ùå ïîðó÷ ç îãîðîæåþ øêîëè ¹ 150 (Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ðàéîí). Çà ñëîâàìè çàÿâíè-
ö³, ïî ïîáóòîâèõ â³äõîäàõ á³ãàþòü ïàöþ-
êè. Íà çâåðíåííÿ ïðèáðàòè ñì³òòÿ êîìó-
íàëüíèêè éîãî ëèøå ïåðåíåñëè ó "çðó÷-
í³øå ì³ñöå" — ï³ä íàéáëèæ÷å äåðåâî.

Ïîñò³éíî óòâîðþþòüñÿ êóïè ïîáóòîâî-
ãî ñì³òòÿ íà âóëèö³ Ãåòüìàíà (ðàéîí ²í-
äóñòð³àëüíîìó ìîñòó). Ç³ ñë³â òàìòåøíüî-
ãî ìåøêàíöÿ Ñòàí³ñëàâà Ñòðèêîçà, âñå
ñêð³çü çàñì³÷åíî, â³äõîäè çíîñÿòü ï³ä
ÿëèíêè âæå ó äåíü ïðèáèðàííÿ, ìîæëè-
âî, ç íàéáëèæ÷èõ òîðãîâåëüíèõ ê³îñê³â.
×îëîâ³ê äóæå ïðîñèòü âæèòè çàõîä³â.

Áàãàòî ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù ³ â Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³. Ìèêîëà Áåçñîíîâ ñêàð-
æèòüñÿ, ùî êóïà ñì³òòÿ ëåæèòü ïðîñòî íà
òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî äèòñàäî÷êà (âóëè-
öÿ Áîðèñï³ëüñüêà). Íèí³ ó ïðèì³ùåíí³ —
îô³ñè.

Íå ìåíø îáóðåíèé ³ ìåøêàíåöü âóëè-
ö³ Áðàòèñëàâñüêî¿ ç Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó Âàäèì Øåëåøêî, ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî
çâàëèùå â çåëåí³é çîí³ ì³æ áóäèíêàìè
¹¹ 26 òà 34. Ñïèñîê òàêèõ ñêàðã ìîæ-
íà ïðîäîâæóâàòè. Àëå äîñèòü âêàçàòè ë³-
äåð³â ó "ñì³òòºçìàãàíí³", à öå Äí³ïðîâ-
ñüêèé, Ñâÿòîøèíñüêèé, Ãîëîñ³¿âñüêèé
òà Äàðíèöüêèé ðàéîíè ñòîëèö³, ùîá
çâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ é â³äïîâ³ä-
íèõ ñëóæá, ÿê³, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, íå âè-
êîíóþòü ñâî¿õ ïðÿìèõ ïîñàäîâèõ îáî-
â'ÿçê³â

×îòèðèëàïà ïðîáëåìà
Íà áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê êèÿíè ïîñêàðæèëèñÿ 1300 ðàç³â
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Проблема безприт ль-
них тварин Києві ли-
шається "підвішено-
м " стані. Зі слів е с-
пертів, столиці протя-
ов останніх трьох міся-
ців їх значно поменша-
ло, але й досі іль ість
астрономічна — 35 ти-
сяч. Щодня доводиться
відбиватися від в лич-
них псів. До то о ж по-
частішали випад и по-
сання людей. Про це

свідчать числені с ар и
до Сл жби допомо и
мера иянам. За остан-
ніх два місяці та их
звернень надійшло май-
же 1300.

Íàäîêó÷ëèâèé ãàâê³ò óíî÷³,
àãðåñèâí³ çãðà¿, ùî íàïàäàþòü
íà ïåðåõîæèõ,— íàéïåðø³ àñî-
ö³àö³¿ ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðè-
íàìè. Òà ÿêùî öþ ïðîáëåìó
âèñâ³òëþâàòè ãëèáøå, òî âó-
ëè÷í³ òâàðèíè º íàñàìïåðåä
"òðàíñïîðòåðàìè" íåáåçïå÷íèõ
õâîðîá. Äî òîãî æ ó Êèºâ³ ùî-
ðîêó ô³êñóþòü ñòð³ìêå çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â ïî-
êóñàííÿ ëþäåé.

Çîêðåìà ó ñòîëèö³ 2007 ðîêó
çàðåºñòðîâàíî 1974 óêóñ³â, ó
2008-ìó — 2852, à òîð³ê — óæå
3116. Ïðîïîðö³éíî çðîñòàº ³
ê³ëüê³ñòü ñêàðã â³ä êèÿí ç ïðî-
õàííÿì ðîçâ'ÿçàòè öþ íàáîë³-
ëó ïðîáëåìó.

"Ñòðàøíî õîäèòè â ðàéîí³,—
çâåðòàºòüñÿ äî ñëóæáè 15-51
ìåøêàíêà Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó Â³êòîð³ÿ Ïîðåìñüêà,— à
ââå÷åð³, êîëè ïîâåðòàºøñÿ ç
ðîáîòè, õî÷ ë³òàê çàìîâëÿé.

Ïðîéòè íåìîæëèâî — áåçïðè-
òóëüí³ ïñè íàïàäàþòü. Çãðàÿ
ñòàº á³ëüøîþ, âæå ç'ÿâèëèñÿ
öóöåíÿòà. Äîðîñëèõ ñîáàê ïðè-
áëèçíî 12, ñò³ëüêè æ ³ ìàëèõ.
À ÷åðåç ì³ñÿöü, êîëè âîíè ï³ä-
ðîñòóòü, ùî íàì ðîáèòè? ßê
ä³éòè ñïîê³éíî äî ìàãàçèíó, íà
ðîáîòó?".

Ó â³äïîâ³äü íà öå çâåðíåííÿ
Äàðíèöüêà ÐÄÀ äîðó÷èëà ÒÎÂ
"Êîìïàñ", ÿê óòðèìóâà÷åâ³ áó-

äèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿, âæèòè íåâ³äêëàäíèõ çàõî-
ä³â ç â³äëîâó òâàðèí.

Âîäíî÷àñ íà òàêó ñêàðãó
ìåøêàíöÿ âóëèö³ ×èñòÿê³â-
ñüêî¿ (Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí)
Âàñèëÿ ßðîùóêà äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³ÿ äàëà â³äïîâ³äü, ùî ÷î-
òîðèëàï³ áåçõàò÷åíêè çäåá³ëü-
øîãî ³äåíòèô³êîâàí³ â "Öåí-
òð³ ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí",
ùåïëåí³ òà ïåðåáóâàþòü ï³ä

îï³êîþ âîëîíòåð³â. Òàêîæ ó
ëèñò³ âêàçàíî, ùî "Ïðîãðà-
ìîþ ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàí-
íèìè ìåòîäàìè ïåðåäáà÷åíî
âèëîâëþâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí, âàêöèíàö³þ ¿õ ³ ñòåðè-
ë³çàö³þ".

×èíîâíèêè òàêîæ íàãàäàëè
ïðî ïëàòó çà ïîñëóãè â³äëîâó,
ÿê³ íàäàº ÊÏ "Ïðèòóëîê äëÿ
òâàðèí". ² êîøòóº öå â³ä 250 äî
450 ãðèâåíü. Çà äàíèìè ÊÌÄÀ,
ó ñòîëèö³ îñòàíí³ì ÷àñîì ñòå-
ðèë³çóþòü 150 ñîáàê ùîäíÿ.

"Çà òðè ì³ñÿö³ ê³ëüê³ñòü ÷î-
òèðèëàïèõ áåçõàò÷åíê³â ó Êè-
ºâ³ çìåíøèëàñÿ íà 15 òèñÿ÷,—
êîìåíòóº ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðî-
íè çäîðîâ'ÿ Àëëà Øëàïàê,— ó
áåðåçí³ ¿õ áóëî 50 òèñÿ÷, íèí³
íàë³÷óºòüñÿ ïðèáëèçíî 35 òè-
ñÿ÷. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çà ðà-
õóíîê óêëàäàííÿ óãîä ç êîìó-
íàëüíèìè ³ ïðèâàòíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè".

Ùî ñòîñóºòüñÿ îáëàäíàííÿ
òèì÷àñîâèõ ïðèòóëê³â äëÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí äî ïðîâå-
äåííÿ ó ñòîëèö³ ªâðî-2012, òî,
íà äóìêó ïðåçèäåíòà ì³æíà-
ðîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
çàõèñòó òâàðèí SOS Òàìàðè
Òàðíàâñüêî¿, òðåáà áóäóâàòè
äåøåâ³, àëå ïîñò³éí³ ïðèòóëêè,
íàïðèêëàä, òàê³, ÿê ó Ïèðîãî-
â³.

"Öå îá³éäåòüñÿ ì³ñòó â 3,8
ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà ð³ê,— êî-
ìåíòóº ôàõ³âåöü.— Äëÿ ðîçó-
ì³ííÿ: òîð³ê íà âèð³øåííÿ ïè-
òàííÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ó
ñòîëè÷íîìó áþäæåò³ áóëî ïå-
ðåäáà÷åíî 8 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
² ùî ìàºìî: òâàðèíè, ÿê ³ ðà-
í³øå, íå â ïðèòóëêàõ, à íà âó-
ëèöÿõ, íåñòåðèë³çîâàí³. Çàòå
ì³ñòî âèä³ëÿº 4,2 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü íà óòðèìàííÿ 350 âóëè÷-
íèõ òâàðèí ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâ³ "Ïðèòóëîê äëÿ
òâàðèí" â Áîðîäÿíö³"

В личні тварини насамперед є “транспортерами” небезпечних хвороб

Діана ГОМУНЮК, ст -
дент а:

— Певно, безприт ль-
них соба треба відлов-
лювати. Відстрілювати
однозначно не можна.
Вза алі б дь-я их жор-
сто их методів роз-
в'язання цієї проблеми я
не схвалюю. Нещодавно
бачила випадо , оли
прибл дний пес сив
жін біля станції метро
"Доро ожичі". Ой, там д -
же ба ато соба . Тож ця
проблема в Києві на-
справді є, і треба щось
робити, але в жодном
разі без жертв.

Касьян МАТІШ, спе-
ціаліст IT:

— Треба їх відловлю-
вати і стерилізов вати,
тоді з часом ця пробле-
ма зни не. Не потрібно
жорсто ості, варто прос-
то взяти сит ацію під по-
силений онтроль. Звіс-
но, мене це т рб є. Се-
ред моїх знайомих, на-
при лад, ба ато велоси-
педистів, і ви, певно,
знаєте я їх "люблять"
в личні соба и. Та одна
я вважаю, що треба -
манно онтролювати
іль ість їх, створювати
для них прит л и.

Діна БЄЛКІНА, пенсіо-
нер а:

— Звісно, вони мають
не бі ати в лицями, а жи-
ти в прит л ах, де їх о-
д ють, на лядають за ни-
ми, обсл ов ють. А хто
захоче, може там зяти
собі соба . А що ж іще
робити, аби не б ло без-
прит льних соба ? Не
вбивати ж їх. Треба ро-
бити більше спеціальних
за ладів для них, це єди-
ний спосіб розв'зання
проблеми.

Любов ТИХТЕНКО, пе-
р ар:

— Я із села, том для
мене ця проблема дале а.
Але ви ж роз мієте, що со-
ба а — це жива істота. І
забирати д ш в цієї істо-
ти не можна. Хоче жити і
людина, і соба а. Хто вза-
алі може дати право їх
відстрілювати? Д же ш о-
да тварин. Мені навіть м -
х ш ода вбити. Том , на
мою д м , лише в при-
т л и треба їх прилашто-
в вати.

Сер ій МУШТАС, ст -
дент:

— Треба, маб ть, я ісь
прит л и створювати. Я
абсолютно не с арж ся
на безприт льних соба
місті, не вважаю, що

це та а серйозна проб-
лема. Хоча не с аж , що
не сти ався з нею. Це,
маб ть, збільшо о непо-
оїть тих, хто не любить
соба . На мою д м ,
треба лише лояльно під-
ходити до цієї пробле-
ми.

ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ ИИ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Ùî òðåáà ðîáèòè ç âóëè÷íèìè ïñàìè?
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Під от вала Аліса КОВАЛЕНКО, “Хрещати ”
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про будівництво громадського центру та прокладання 
інженерних мереж на вул. Шолуденка в межах просп. 

Перемоги та вул. Борщагівської 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 453 від 15 червня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, з метою своєчасного введення в експлуатацію громадського центру з 5"зірковим готельним комплек"
сом “SKY TOWERS” на вул. Шолуденка у Шевченківському районі до проведення фінальної частини чем"
піонату Євро"2012 та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Агенція офісно"
го будівництва” від 28.04.2010 № 28/04"5:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю
“Агенція офісного будівництва” (далі — ТОВ “Агенція офіс�
ного будівництва” ) виконання робіт з будівництва громад�
ського центру на вул. Шолуденка в межах просп. Перемо�
ги та вул. Борщагівської у тризмінному режимі.

1.1. Забезпечити рух автотранспорту цілодобово для під�
возу великогабаритних будівельних матеріалів.

2. ТОВ “Агенція офісного будівництва” у термін з
21.06.2010 до 20.09.2011 згідно з розробленою і затвер�
дженою у встановленому порядку проектно�кошторисною
документацією, за умови виконання п. 3 цього розпоря�
дження, виконати роботи з будівництва інженерних мереж
до громадського центру з 5�зірковим готельним комплек�
сом “SKY TOWERS” на вул. Шолуденка, в межах просп. Пе�
ремоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районі, а
саме:

— прокладання електромереж КЛ�10 кВ від РП�76, ТП�
2504 та КЛ�10 кВ від РУ�10 кВ ПС Маріїнська та РУ�10 кВ
ПС Політехнічна до РП�76 (на вул. Борщагівській, просп.
Перемоги, вул. Галі Тимофєєвої, вул. Кирило�Мефодіївській,
вул. Ванди Василевської) закритим способом;

— прокладання водопровідної мережі Д=500мм до ма�
гістралі на вулицях Борщагівській та Шолуденка до об’єкта
та кільцювання водопровідної мережі Д=300 мм до просп.
Перемоги — закритим способом;

— прокладання газової мережі середнього тиску від ма�
гістрального Д=500мм на просп. Перемоги до об’єкта —
відкритим способом;

— реконструкцію існуючих та влаштування нових ка�
налізаційних колодязів у встановленому порядку проек�
том виконання робіт з 22.00 п’ятниці до 05.30 наступно�
го понеділка з тимчасовим обмеженням руху транспорту
і зайняттям проїзної частини шириною 3,5 м за додатко�
вим погодженням з управлінням ДАІ ГУ МВС України в м.
Києві. 

3. ТОВ “Агенція офісного будівництва”:
3.1. Роботи виконувати поетапно з частковим розриттям

тротуарів та проїзної частини із тимчасовим обмеженням
руху транспорту, забезпечуючи ширину проїзної частини в
межах виконання робіт 3,5 метрів;

3.2. На період виконання робіт розробити та погодити з
ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожньо�
го руху до об’єкта та схему руху транспорту при прокладан�
ні інженерних мереж;

3.3. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний
прохід пішоходів шляхом встановлення дорожніх знаків, ого�
родження, пішохідних містків, освітлення для безпечного
проходу пішоходів у місцях виконання робіт;

3.4. При виконанні робіт дотримуватись Правил благо�
устрою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і допов�
неннями);

3.5. Після завершення робіт відновити в межах розрит�
тя покриття проїзної частини за типом існуючого, а троту�
арів — фігурними елементами мощення та передати їх за
актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатацій�
не управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них” Шевченківського району;

3.6. Демонтаж інженерних мереж, що перебувають у ко�
мунальній власності територіальної громади м. Києва, здійс�
нити за власний рахунок.

3.7. АК “Київенерго”, ВАТ АК “Київводоканал”, ВАТ “Київ�
газ” після виконання ТОВ “Агенція офісного будівництва”
пунктів 3.5 та 3.6 цього розпорядження подати до Головно�
го управління комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідні документи на списання демонтова�
ного майна в порядку, затвердженому рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 816/3391 “Про затверджен�
ня Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності тери�
торіальні” громади міста Києва”

3.8. Взяти до відома, що після завершення робіт з будів�
ництва нових інженерних мереж майно зараховується до
комунальної власності територіальної громади м. Києва з на�
ступною передачею у володіння та користування АК “Київе�
нерго”, ВАТ “Київгаз”, ВАТ “АК “Київводоканал”.

4. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на директора ТОВ “Агенція офісного бу�
дівництва” Кухаря СЯ.

5. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення Всеукраїнської спортивної акції 
“Олімпійський день бігу 2010”

Розпорядження № 371 від 21 травня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто"герой Київ” та підпункту 8.1 пункту 8 По"
рядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі"
гійного, культурно"просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен"
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, та з метою забезпечення розвитку фізичної культури
та спорту в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Національного олімпійського ко�
мітету України (далі — НОК) щодо проведення в м. Києві 19
червня 2010 року з 9.00 до 18.00 на вул. Хрещатик Всеукра�
їнської спортивної акції “Олімпійський день бігу 2010”.

2. Головному управлінню по фізичній культурі та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації’) сприяти вирішенню організа�
ційних питань, пов’язаних із проведенням Всеукраїнської
спортивної акції “Олімпійський день бігу 2010”.

3. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Головному управлінню у справах сім’ї та моло�
ді виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям сприяти залученню учасників до прове�
дення зазначеного заходу.

4. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення Всеукраїнської спортивної акції “Олімпійський

день бігу 2010” взяли на себе Київське міське відділення НОК
України, НОК України та підприємство з іноземними інвес�
тиціями “МакДональдз Юкрейн Лтд”.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час прове�
дення Всеукраїнської спортивної акції “Олімпійський день бі�
гу 2010” з перекриттям руху на вул. Хрещатик (за маршру�
том від вул. Інститутської до перехрестя вул. Хрещатик та вул,
Б. Хмельницького) 19 червня 2010 року з 9.00 до 18.00.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) видати в установленому за�
конодавством порядку НОК України дозвіл (ордер) на тим�
часове порушення благоустрою у зв’язку з встановленням
сцени, спеціальних конструкцій та трибун для глядачів з під�
ключенням електромережі на майдані Незалежності для про�

ведення Всеукраїнської спортивної акції “Олімпійський день
бігу 2010” 18 червня 2010 року з 15.00, до 19 червня 2010
року 18.00.

7. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити ме�
дичне обслуговування учасників під. час проведення захо�
дів.

8. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 20.03.2009 № 305/1

Розпорядження № 451 від 15 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про інвестиційну діяльність”,
“Про столицю України — місто"герой Київ”, з метою виконання Програми соціально"економічного розвит"
ку м. Києва на 2010 рік:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 20.03.2009 № 305/1 “Про затвердження ескізно�
го проекту реконструкції, благоустрою та відновлення Голо�
сіївського парку ім. М. Т. Рильського, пам’ятки садово�пар�
кового мистецтва загальнодержавного значення”:

Пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Голосіївській районній у м. Києві державній адмініс�

трації як замовнику проектування та реконструкції Голосіїв�
ського парку у встановленому порядку провести конкурси
із залучення інвесторів до фінансування робіт із забудови

спорудами різного призначення території Голосіївського пар�
ку ім. М. Т. Рильського, пам’ятки садово�паркового мис�
тецтва загальнодержавного значення”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення Міжнародного Фестивалю
“Сходи до Неба” 28 червня 2010 року

на Європейській площі

Розпорядження № 455 від 15 червня 2010 року

Відповідно пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто"герой Київ” та підпункту
8.1. пункту 8 Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів по"
літичного, релігійного, культурно"просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, за"
твердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418:

1. Провести Міжнародний Фестиваль “Сходи до Неба” 28
червня 2010 року на Європейській площі.

2. Взяти до відома, що відповідальність за організацій�
но�технічне та фінансове забезпечення проведення заходу,
зазначеного у п.1 цього розпорядження, взяло на себе ТОВ
“Фестиваль Сходи до Неба”.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити координацію робо�
ти структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
проведення Міжнародного Фестивалю “Сходи до Неба” на
Європейській площі.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Ки�
єві забезпечити перекриття руху транспорту на Європей�
ській площі (від Петровської алеї до вул. Михайлівська)
28 червня 2010 року з 03.00 до 05.00 29 червня 2010 ро�
ку та охорону громадського порядку на Європейській
площі підчас проведення Міжнародного Фестивалю “Схо�
ди до Неба” з 20.00 до 23.50 28 червня 2010 року на Єв�
ропейській площі. Також проїзд вантажного транспорту
до Європейської площі у період з 20 по 26 червня 2010
року.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) забезпечити дотри�
мання правил благоустрою відповідно до встановленого
порядку.

6. КП “Київпастранс”, Комунальній службі перевезень
внести відповідні зміни в роботу пасажирського транспор�
ту загального користування під час проведення Міжнарод�
ного фестивалю “Сходи до Неба” з 20.00 до 23.50 28 черв�
ня 2010 року на Європейській площі.

7. КП “Київський метрополітен”, КП “Київпастранс”, Ко�
мунальній службі перевезень після закінчення заходів, за�
значених у п.1 цього розпорядження, передбачити збільшен�
ня кількості рухомого складу у відповідності до пасажиро�
потоку, а також забезпечити чергування відповідальних осіб
на лінії.

8. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити чер�
гування карет швидкої допомоги під час проведення Між�
народного фестивалю “Сходи до Неба” з 20.00 до 23.50 28
червня 2010 року на Європейській площі.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий
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Про проведення урочистого концерту 
4 липня 2010 року на Майдані Незалежності

Розпорядження № 482 від 25 червня 2010 року

Відповідно до п. 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто"герой Київ” та підпункту 8.1
пункту 8 Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політично"
го, релігійного, культурно"просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердже"
ного рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, враховуючи звернення Міністерства куль"
тури і туризму України від 10.06.2010 № 451/13/15"10, з метою забезпечення проведення урочистого кон"
церту, присвяченого від’їзду українських виконавців для участі у XIX Міжнародному фестивалі “Слов’ян"
ський базар у Вітебську”, та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити проведення урочистого концерту 4 липня
2010 року на Майдані Незалежності, присвяченого від’їзду
українських виконавців для участі у XIX Міжнародному фес�
тивалі “Слов’янський базар у Вітебську”.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення заходу, зазначеного у п. 1 цього розпоряджен�
ня, за дорученням Міністерства культури і туризму України
бере на себе державне підприємство “Мистецтво України”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час прове�
дення заходу, зазначеного у п. 1 цього розпорядження.

4. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити чер�
гування карет швидкої допомоги під час проведення захо�
ду, зазначеного у п. 1 цього розпорядження.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) оформити у встанов�
леному порядку ордер на тимчасове встановлення сценіч�
них та інших необхідних для проведення заходу конструк�
цій на Майдані Незалежності для проведення заходу, за�
значеного у п. 1 цього розпорядження.

6. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків. 

Голова Л. Черновець ий

Про влаштування ліфта в під’їзді № З будинку 
на вул. Б. Хмельницького, 66 

в Шевченківському районі

Розпорядження № 458 від 15 червня 2010 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про основи містобудування”, Правил забу"
дови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 (зі змінами та
доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 28.05.2009 № 536/1592), розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 08.05.2008 № 653 “Про затвердження поадресного розподі"
лу коштів на виконання ремонтних робіт в житловому фонді м. Києва на 2008 рік”, в межах функцій орга"
ну місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню житлового господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) виступити замовником та забез�
печити проектування і влаштування ліфта в під’їзді № 3 бу�
динку на вул. Б. Хмельницького, 66 в Шевченківському
районі.

2. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

2.1. Визначити підрядну організацію на виконання робіт,
зазначених у п. 1 цього розпорядження, відповідно до ви�
мог чинного законодавства;

2.2. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.

3. Підрядній організації:
3.1. Визначити у встановленому порядку проектну орга�

нізацію з розробки проектно�кошторисної документації;
3.2. Розробити, погодити та затвердити в установлено�

му порядку проектно�кошторисну документацію;
3.3. Замовити паспорт опорядження будинку № 66 на

вул. Б. Хмельницького та погодити в установленому по�
рядку в Головному управлінні містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації);

3.4. Виконати роботи згідно з розробленим, погодже�
ним та затвердженим в установленому порядку проектом;

3.5. Забезпечити безпечний прохід пішоходів на час ви�
конання робіт;

3.6. Виконати роботи згідно з Правилами благоустрою міс�
та Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 11051/1051 (зі змінами та доповненнями).

4. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про прокладання інженерних мереж до гуртожитку 
ДП “Хлібокомбінат № 11” на вул. Чернігівській, 51 

у Дніпровському районі

Розпорядження № 456 від 15 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про пе"
редачу об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від
21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи до"
говір оренди земельної ділянки від 14.12.2004 реєстраційний № 66"6"00226 від 20.01.2005, наказ Регіо"
нального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 26.08.2009 № 711 щодо пере"
дачі державного житлового фонду в комунальну власність, лист"згоду на прокладання інженерних мереж
до гуртожитку ДП ВАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат № 11 на вул. Чернігівській, 51 у Дніпровському районі
землекористувача — Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.10.2009 № 044/114/6545"2, з метою виконання
умов передачі гуртожитку ДП ВАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат № 11” на вул. Чернігівській, 51 у Дніпров"
ському районі до комунальної власності району та зважаючи на звернення ДП ВАТ “Київхліб” “Хлібоком"
бінат № 11” від 10.12.2009 № 1000"01/459, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дочірньому підприємству ВАТ “Київхліб” “Хлібокомбі�
нат № 11” згідно з розробленою та затвердженою в уста�
новленому порядку проектно — кошторисною документа�
цією та графіком виконання робіт здійснити прокладання
інженерних мереж до гуртожитку ДП ВАТ “Київхліб” “Хлібо�
комбінат № 11” на вул. Чернігівській, 51 у Дніпровському
районі поетапно з тимчасовим частковим розриттям проїз�
ної частини вул. Чернігівської, залишаючи проїзд для транс�
порту шириною 3,5 м, та міжквартальних проїздів, з тимча�
совим частковим обмеженням руху транспорту і пішоходів.

2. Дочірньому підприємству ВАТ “Київхліб” “Хлібокомбі�
нат № 11”:

2.1. Згідно з чинним законодавства укласти відповідні
угоди з власниками інженерних мереж.

2.2. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС “України в
м. Києві схему організації руху транспорту та пішоходів,
встановлення огородження та дорожніх знаків в місцях ви�
конання робіт на період виконання робіт.

2.3. Одержати в установленому порядку дозвіл на вико�
нання будівельних робіт інспекції державного архітектурно�
будівельного контролю у м. Києві.

2.4. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�
хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання ро�
біт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�

ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповнення�
ми), забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.6. Роботи з підключення до діючих теплових мереж ви�
конати в міжопалювальний період 2009�2010 року.

2.7. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини вулиці та міжквартальних проїздів на всю ширину
за типом існуючого та відновити благоустрій прибудинко�
вих територій і передати їх за актом відповідно КП ШЕУ, КП
УЗН та УЖГ Дніпровського району.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на директора ДП ВАТ “Київхліб” “Хлібо�
комбінат № 11” Русавського Л. В.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) у встановленому порядку за�
безпечити зарахування до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва новозбудованих інженерних ме�
реж з наступною передачею їх у володіння та користування
відповідно ВАТ “Київводоканал” та АК “Київенерго”.

5. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрацій Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
у засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження Правил виклику 
для населення бригад швидкої медичної допомоги, 

спеціалізованої психіатричної допомоги, 
пунктів невідкладної медичної допомоги, 

дільничних лікаряCтерапевта, 
лікаряCпедіатра та лікаряCспеціаліста 

амбулаторноCполіклінічних 
закладів міста Києва

Рішення Київської міської ради № 974/4412 від 17 червня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто"герой Київ”, Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, по"
станови Кабінету Міністрів України від 05.11.07 № 1290 “Про затвердження Державної програми створен"
ня єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року”, наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 29.08.08 № 500 “Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медич"
ної допомоги населенню в Україні”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.09 № 370 “Про
єдину систему надання екстреної медичної допомоги”, на виконання розпорядження Київської міської дер"
жавної адміністрації від 20.06.07 № 737 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації “Програми роз"

1. Затвердити Правила виклику бригади швидкої медич�
ної допомоги Київської міської станції швидкої медичної до�
помоги згідно з додатком 1.

2. Затвердити Правила виклику спеціалізованої психіат�
ричної бригади відділення швидкої психіатричної допомоги
Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1
згідно з додатком 2.

3. Затвердити Правила виклику бригади пункту (відді�
лення) невідкладної медичної допомоги для дорослого на�
селення амбулаторно�поліклінічного закладу міста Києва
згідно з додатком 3.

4. Затвердити Правила виклику лікаря пункту (відділен�
ня) невідкладної медичної допомоги для дитячого населен�
ня амбулаторно�поліклінічного закладу міста Києва згідно з
додатком 4.

5. Затвердити Правила виклику додому дільничного (сі�

мейного) лікаря амбулаторно�поліклінічного закладу для до�
рослого населення міста Києва згідно з додатком 5.

6. Затвердити Правила виклику додому дільничного лі�
каря�педіатра амбулаторно�поліклінічного закладу міста Ки�
єва згідно з додатком 6.

7. Затвердити Правила виклику додому лікаря�спеціаліс�
та амбулаторно�поліклінічного закладу для дорослого та ди�
тячого населення міста Києва згідно з додатком 7.

8. 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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323

Розпорядження № 444 від 15 червня 2010 року

Відповідно до статей 75, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 60 Закону України “Про місце"
ве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення й приведення у відповідність до чинних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку механізму складання та затвердження річних фінансових планів під"
приємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Ки"
єва, та суб’єктів господарювання, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади
міста Києва в розмірі не менше як 30 %, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 “Про затвер�
дження Положення про порядок складання річного фінан�
сового плану підприємством, організацією, установою, що
належить “до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва, та господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва в розмірі не менше як 30 %” (зі змінами, за�
твердженими розпорядженнями Київської міської держав�
ної адміністрації від 25.07.2002 № 1487, від 28.10.2003
№ 1994 та від 07.06.2004 № 981):

1.1. У Положенні про порядок складання річного фінан�
сового плану підприємством, організацією, установою, що
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, та господарським товариством, у якому є част�
ка майна комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва в розмірі не менше як 30 % (далі — Положення):

1.1.1. Пункт 6 після слів “що передує планованому” до�
повнити словами: “з позначкою у верхньому правому кутку
“Проект”.

1.1.2. Підпункт 7.2. пункту 7 після слів “(Київської місь�
кої державної адміністрації)” доповнити словами:

“з позначкою у верхньому правому кутку “Уточнений”. У
зв’язку з особливостями бюджетного процесу термін по�
дання уточнених проектів річних фінансових планів на пев�
ний рік може бути продовжений наказом Головного управ�
ління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) за погодженням із Головним фінансовим управлінням”

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації). “.

1.1.3. Пункт 13 після слів “(Київської міської державної
адміністрації)” доповнити словами:

“з позначкою у верхньому правому кутку “Зміни”.
1.1.4. У пункті 17 слова “річного фінансового плану” за�

мінити словами “річних фінансових планів підприємств та
надання роз’яснень щодо порядку застосування цього По�
ложення”.

1.2. Додатки 1 та 3 до Положення викласти в нових ре�
дакціях, що додаються.

2. Взяти до відома, що зміни, зазначені в пункті 1 цього
розпорядження, набувають чинності з моменту оприлюд�
нення цього розпорядження. Нова редакція додатків 1 та 3
до Положення, що передбачена підпунктом 1.2 пункту 1
цього розпорядження, застосовується при плануванні ді�
яльності підприємств, організацій, установ, що належать до
комунальної власності територіальної громади м. Києва,
розпочинаючи з річних фінансових планів на 2011 рік.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий
Додатки не друкуються. 

Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

витку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної
допомоги, медичної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006 — 2010 роки” та дору"
чення Київського міського голови Черновецького Л. М. від 29.09.09 № 37538 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



ОВНИ,
непороз -

міння з бла о-
вірними — не
привід для
розл чення,
рвати шлюбні
зи є ле о-
важним ро ом, живіть зла оді, не
тираньте один одно о претензіями,
т рб йтеся і допомо айте родині, ді-
тям, старшим домочадцям. Ви— ат-
лант, на я ом тримається бла опо-
л ччя в домі, а подр жня риза, що
намічається на тижні, має перевести
стос н и на про ресивний еволюцій-
ний рівень. На роботі вима ається
сл жбовий виш іл, тіль и не сильно
входьте в тр довий раж, бо вийти з
ньо о зможете через боляч и, я і зі-
б’ють вас зі здорово о фізіоло ічно о
ритм .

ТЕЛЬЦІ,
стос н и з

рідними, оле а-
ми, приятелями
мають ся н ти
про ресивної
фази.Б дьтепо-
сл жливими, толерантними, до о-
джайте оточенню, поставте поч ття
обов’яз на чільнемісце.Прис тність
віддано опартнера,що міємайстер-
но обходити острі ти, стабіліз є я
шлюбні, та і ділові стос н и. Персо-
нальні захоплення слід перевести в
розряд професійних, саме т т ваші
творчі пориви знайд ть своє бла о-
датне підґр нтя.

БЛИЗНЯТА,
живіть повно-

ровно,діставай-
те ма сим м
емоційних насо-
лод, ожна мить
маєдар вативам
задоволення, що
а м лює сили на майб тнє. Я що а -
тивіз ється тема рошей, і ви с дити-
мете всіх і все з матеріальних позицій,
почнете заздрити, знайте: це хитра
паст а від л аво о. Дбайте про ро-
динний доброб т, більше приділяйте
ва и домочадцям, апо еєм взаємин
можна вважати роз міння з бо оха-
но о, йо о анало ічний світо ляд.

РАКИ
переповнені

е спресивними
п о ч т т я м и ,
стрім олов пір-
нають вир б т-
тя. Бажання по-
долати бар’єри, переш оди і випро-
б вати на міць власні енер орес рси
неймовірне! Але самоствердження за
рах но р йнацій—блюзнірство. До-
мовляйтеся, пристосов йтеся до об-
ставин, прибор айте ненаситне “хо-
ч ”. Я що немає взаємовіддачі енер-
ії, це зна то о,що ви д же е оїстич-
ні і мало звертаєте ва и на реа цію

дов ілля. А треба здетон вати в лю-
дях анало ічні риси і запалити їх на
вели і справи. Компроміс парних
стос н ах — запор а вашо о про-
цвітання.

ЛЕВИ,
все таємне

стає явним.
Учіться тримати
я и за з бами
та не роз оло-
ш вати се ре-
тів. Насамперед це стос ється сл ж-
бової онфіденційної інформації. Я -
що дізнаєтесь про неприємні речі,
обман чи підтвердяться підозри, це
добре, адже ходити в д рнях значно
ірше. Живіть режимі ощадливості,
с вора доля прищеплює вам риси
ас етизм вже 2,5 ро , обері аючи
від ле оважно омарнотратства. На-
при інці липня ця см а тис ів за-
інч ється.

ДІВАМ
др жба та

любов — це
святая святих, і
не ставте її на
онвеєр задо-
волення влас-
них інтересів чи е оїстичних заба а-
но . Т т потрібно роз мно брати і
вчасно віддавати. А оли черв’ячо
заздрощів почне підточ вати д ш ,
то по аний симптом, не спо шайте-
ся на ч же ба атство, а вдовольня-
йтеся тим, що маєте. Ш айте хоча
б найменший сенс б дь-я ій спра-
ві (він завжди є) на своєм шлях .

ТЕРЕЗИ,
б дьте авто-

ритетними, але
неавторитарни-
ми. Я профе-
сіонал, ви ся н -
ли найвищої по-
тенційної план-
и, нія ими завданнями не заля аєш.
А втім, оли починає допі ати шеф,
ар’єрні амбіції мож ть а тивіз вати-
ся з не ативними наслід ами. Уни-
айте зіт нень з ерівним персона-
лом, збері айте поч ття власної ідно-
сті. Визначальн роль нині віді рає
підпільність б ття, таємна співпраця.
Т т се ипить, а неви онання взятих
зобов’язань (постарайтеся пере лас-
ти дея і з них на ч жі плечі) за рож є
не араздами, апосництвом з бо
підст пних воро ів, обманом. Дбайте
про здоров’я, бо саме приховані три-
во и, переживання сл ють п с о-
вим важелем для збоїв фізіоло іч-
них ритмах ор анізм .

СКОРПІОНИ,
злет ар’єрі

можливий за-
вдя и досвідче-
ним діловим
омпаньонам,
ви ідним таєм-
ним зв’яз ам,

неофіційним інформаційним джере-
лам, підтримці довірених осіб. Одна
всемаєвідб ватисяпідпо ривомсе -
ретності. С оротіть дистанцію до ше-
фа. Др желюбність, чесність, бла о-
родство—ось лючдойо осерця. Го-
товність читися — перед сім, лі ві-
дов йтефахові про алини,розширюй-
те р озір, йдіть но з на овим
про ресом. Я щопрацюєте вели о-
м оле тиві з жорст ими правилами
або з ртованій оманді однод мців,
можете взяти на себе ф н ції лідера.
Одна це не означатиме, що не по-
трібно працювати нарівні з сіма.

СТРІЛЬЦІ,
посадові та професійні обов’яз и

тяж им ярмом
висять на шиї,
одна подітися
ні ди, терпіть...
Д о т р им й т е
сл жбової с б-
ординації, я що
ви начальни , не
тираньте оле , з рпація влади мо-
же вдарити б меран ом від вищо о
ерівництва і по азати всі ваші мін -
си. Не пніться владні лідери, бо по-
и що ар’єрні вершини для вас є мі-
ражем... Хоча б триматися на ниніш-
ньом посадовом ріслі, я е зловіс-
но хитається. Ш айте відд шин в
творчості, сердечних справах. На
ам рном небосхилі сонячно, тожвза-
ємне охання станенай ращимпода-
р н ом небес за ар’єрні митарства.

КОЗОРОГИ,
поряд з вами

впливові само-
достатні досвід-
чені партнери,
рівняйтеся на
них, підтрим й-
те паритетні
взаємини з бо-
сом, працедавцями, замовни ами,
оле ами. Рівноправ’я, справедли-
вий розподіл піль і обов’яз ів, пова-
а до за он в рай необхідні. Втім
можливе ідеалістичне чи оманливе
явлення про чимало речей, на чо-
м й ризи єте “з оріти”. Втім, те-
орія і пра ти а ро ють поряд з ва-
ми пліч-о-пліч, том армонійне по-
єднання пра тичних прорах н ів і ре-
альних можливостей не дасть вам
поповнити лави невдах, майстерні
з силля принес ть бажані плоди.
Ува а ар’єристам: достойних он-
рентів вас аж занадто, тож не

розслабляйтеся!

ВОДОЛІЇ,
пасивність, я і

аламб рнісвар-
и, з’яс вання
стос н ів ри-
тичні моменти
небезпечні, це
приведе вас на
рай прірви,
б дьте отові зробитивідважний ро ,
особливо олийдетьсяпроматеріаль-
н ви од , пра тичні принципи. А ось
ідеалістиполин тьнасьоменебо ізмо-
ж ть, заб вши про матеральні чвари,
насолодж ватися собі на щастя, тіль-
и пильн йте, аби ті захмарні роман-
тичні віражі не наш одили роботі. .

РИБИ,
дов ола вас

залізобетонна
стіна непороз -
мінь з оточен-
ням, що вселяє
розпач; воювати
сенс немає, примирення теж із об-
ласті фантасти и... Втім, не все та
драматично, смиренно несіть той
хрест і не нарі айте надолю, ті випро-
б ваннядаються по силах. Небільше.
Головне—не зад шити свою приро-
д , с ть її в либо их емоційних пере-
живаннях, дайте волю лабільній пси-
хіці, це і є рятівним виходом з ризо-
во о стан , що дар є поле шення

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (11—17 ëèïíÿ)
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Події тижня через затемнення Сонця (11 липня) роз-
ортаються за армічним сценарієм, за ладається но-
вий життєвий ци л б ття на 3,5 ро . На перший
план виходять справи, я і не айно потреб ють ва и,
а те, що вичерпало себе, втрачає значення. Затем-
нення стим лює риз свідомості, змінює вн трішні
станов и, том тримайтеся від ардинальних ро ів
запалі, не звалюйте на себе важливих зобов’язань.

Контролюйте емоції, бо вони є р йнівними, і моліть
Всевишньо о дати вам світло о роз м , м дрості й
смирення, аби не на оїти д рниць. ОВНІВ, РАКІВ, ТЕ-
РЕЗІВ, КОЗОРОГІВ це стос ється перед сім. Я що
непо оїли я ісь проблеми чи м чили хвороби, після
за острення настане радісне поле шення. Слід звер-
н ти ва на людей, що з’явились вашій “орбіті”,
відтепер їм с дилося надов о б ти біля вас.

До ва и а ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства
Національна а ціонерна страхова омпанія “Оранта”

(надалі — Товариство)
адреса: 01032, м. Київ, в л. Жилянсь а, 75, од ЄДРПОУ 00034186

А ціонери, я і в с пності володіють більш я 10 відсот ами олосів Товариства, повідомляють
про доповнення поряд денно о позачер ових за альних зборів а ціонерів Товариства, що
с ли ані на 27 липня 2010 ро (п блі ації про проведення зборів б ли надр овані в азетах
“Голос У раїни” від 01.06.10 №98 та “Хрещати ” від 28.05.10 №61), наст пними питаннями:

4. Про від ли ання та обрання олови На лядової ради Товариства, андидатів в члени На лядової
ради Товариства.

5. Про від ли ання та обрання олови та членів Ревізійної омісії Товариства, андидатів в члени
Ревізійної омісії Товариства.

6. Утворення та від ли ання ви онавчо о ор ан Товариства. Про від ли ання та обрання олови
та членів Правління Товариства.

7. Про внесення змін та сповнень до Стат т Товариства. Затвердження Стат т в новій реда ції.
8. Про внесення змін до положень про ор ани правління та онтролю Товариством шляхом

ви ладення їх новій реда ції. Затвердження нової реда ції положень про ор ани правління
та онтролю Товариством.

9. Про ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства. Про передач ведення
реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства реєстратор . Про розірвання до овор
на ведення реєстр . Про затвердження мов до овор на ведення реєстр .

А ціонери HACK “Оранта”
LEOBERG HOLDINGS LIMITED та
BACKWOOD HOLDINGS LIMITED

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни від
18 березня 2004 ро №1625-IV “Про порядо обрання на
посад та звільнення з посади професійно о с дді Верховною
Радою У раїни” повідомляємо про під отов матеріалів щодо
обрання на посад с дді Київсь о о апеляційно о
осподарсь о о с д безстро ово К сова Володимира
Володимировича.

Посвідчення ромадянина, я ий

ева йований 1986 році із зони

відч ження, ате орія 2, серія Б,

№ 145517 на ім’я Одінцова

Оле сандра Борисовича вважа-

ти недійсним.

ВШевчен івсь ом районном с ді м. Києва
роз лядається адміністративна справа за позовом
Товарис ва з обмеженою відповідальністю «Еф Ай Ем
Офіс Центр Ма ніто орсь а-2" до Київсь ої місь ої
ради. Київсь о о місь о о олови, третя особа: Голо-
вне правління земельних рес рсів про визнання п н -
т 2 рішення Київсь ої місь ої ради № 944/944 від
25.12.2008 ро «Про вре лювання орист вання зе-
мельними ділян ами в м. Києві» нечинним з момен-
т прийняття. Роз ляд справи призначено на 14.00
28.07.2010 ро в приміщенні Шевчен івсь о о рай-
онно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смир-
нова-Ласточ іна, 10-Б, абінет № 45.

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

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

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

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.
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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 222-10
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Ìàëåíüê³ ìåøêàíö³
âåëèêîãî ì³ñòà

ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì äîù. Â³òåð

ï³âí³÷íèé, ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+28°Ñ, âíî-
÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +30°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +22...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +28...+33°Ñ, âíî÷³
+22...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +21...+25°Ñ, âíî÷³
+19...+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+25°Ñ, âíî÷³ +19...+20°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü Äàâèäà-ñóíè÷íèêà. Äîñ-

òèãàº ñóíèöÿ. Äåíü Òèõâèíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³. Ó öåé äåíü,
îêð³ì ïîñëàííÿ âñÿêèõ áëàã, â ³êîíè ïðîñÿòü ïðî çö³ëåííÿ õâî-
ðîá çóá³â, áàòüêè ïðîñÿòü ³êîíó ïðî çáåðåæåííÿ é çäîðîâ'ÿ íå-
ìîâëÿò.

²ìåíèííèêè: 
Äàâèä, Âëàäèñëàâ, Âåðîíiêà, Çåíîí, Òèõîí, Äåíèñ, Iâàí, Ñòðàõîòà

6 7 5 8

8 7 4

4 8 9

3 1 9

7 8 5

7 8 9 6

1 9

3 5 1 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.

1 7 2 6 9 4 8 3 5

8 3 5 2 1 7 6 9 4

6 9 4 3 5 8 1 7 2

3 5 8 1 7 2 4 6 9

4 6 9 5 8 3 7 2 1

7 2 1 4 6 9 3 5 8

9 4 6 8 3 5 2 1 7

2 1 7 9 4 6 5 8 3

5 8 3 7 2 1 9 4 6
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Хіба ми не одна ові?

Р слана ЛИЖИЧКО, співач а:
— Та , зяла б,

певно, вівчар .
Я д же люблю
тварин. Але, на
жаль, наразі че-
рез свій щільний
рафі , постійні
онцерти не мо-
ж собі цьо о до-
зволити. Бо взя-
ти собі тварин і бачити її раз на мі-
сяць мені не дозволить совість. Я
сама б хотіла нею опі ватися, а не
лишати її на о ось. А за алом сім
людям, о о є можливість, ради-
ла б допома ати та им прит л ам
для тварин. Бо оштів на це виділя-
ють мало. Д же часто люди з влас-
ної ініціативи, з любові до тварин
власним оштом влаштов ють та і
прит л и. Ця д же добра справа. У
майб тньом , оли б де вільніший
рафі , обов'яз ово завед соба ,

і ціл ом можливо, що візьм її саме
з та о о прит л .

Оль а СУМСЬКА, а тор а:
— Я ледве са-

ма собі рад даю
за та ої зайнято-
сті. У нас є вдома
анарей а і хом'-
ячо . Може, і хо-
тіла б зяти со-
бач чи оти а,
але не мож собі
та о о дозволи-
ти, бра є час , щоб їх до лядати. Я
не належ до тих людей, я і люблять
тримати ба ато тварин дома. Звіс-
но, прит л и потрібні, бо вбивати
в личних тварин не манно. Але в
нас мало про це дбають. Добре, я -
що є та і волонтери, я і бер ть со-
бі тварин із прит л ів. У нас нині на
в лицях ба ато людей безприт ль-
них, отрим треба я ось дати рад ,

що вже про тварин азати. Я би на-
шій державі вистачило сил на всіх.

Марта ХОЛОД, дизайнер а-
пелюш ів:
— Маб ть, ні,

бо в мене вже є
вдома оти . А
я би не б ло, то
взяла б я сь
иць з прит л-
, побачила б і

не змо ла вже пі-
ти без тварин и.
Д же люблю о-
тів. В том , що є безприт льні тва-
рини, винні самі люди, я і спочат
бер ть до себе тварин , а потім її
ви идають. Та не можна! Ми має-
мо завжди відповідати за тих, о о
прир чили. Я знаю, що є волонтер-
сь і р пи, я і знаходять тварин ам
осподарів, і це, на мою д м , д -
же добра справа.

ДД УУ ММ КК ИИ   КК ИИ ЯЯ НН
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Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Лицарсь ий т рнір

"Шабля "Коза а Мамая"
Відсьо одні три дні на "Мамаєвій Слободі" триватиме Вели ий лицар-

сь ий т рнір "Шабля "Коза а Мамая". Серед часни ів інні ас адер-
сь і за они лицарів із Королівства Швеції, Франції, Італії. У раїнсь і тра-
диції захищатим ть два за они: озаць ий рінь Оле а Юрчишина, од-
на з най ращих оманд ас адерів Європі, та чамб л (підрозділ) рим-
сь отатарсь их вершни ів на чолі з Лєн ром Бей Усеїновим. Лицарсь ий
за ін Франції очолює співа Оле С рип а. Вхідні вит и для дорослих
ошт ють 40 рн, для ш олярів, ст дентів, пенсіонерів — 10 рн, дітям
дош ільно о ві вхід безплатний.

Арт-розмова та "сімейна неділя"
в PinchukArtCentre

10 липня PinchukArtCentre ор анізов є с ботню розмов , присвячен
роботам с андинавсь о о творчо о д ет х дожни ів Май ла Ельм ріна
та Ін ара Дра сета, чиї роботи представлено на нинішній виставці "Се -
с альність і трансцендентність". Дис сію провед ть Кіліан фон Даллвіц
з Німеччини та арт- рити Марія Хр ща о 15.00 на 5-м поверсі
PinchukArtCentre біля робіт митців. 11 липня в PinchukArtCentre відб -
деться чер ова "Сімейна неділя" для дітей 4—12 ро ів (14.00 на 6-м
поверсі SkyArtCafe залі video-lounge).

Прем'єра "Генсб р. Герой та х лі ан"
На широ і е рани виходить артина про знаменито о м зи анта, по-

ета, режисера, а тора та знано о бабія, жін ами я о о б ли Бриджит Бар-
до та Джейн Бір ін, Сержа Генсб ра. В "біо рафічній фантазії" — істо-
рія ероя з дитинства в о пованом нацистами Парижі до візит на
Ямай в стат сі льтово о м зи анта. Фільм зроблено на основі ра-
фічної новели Сфара про те, я малень о о єврейсь о о хлопчи а почи-
нає переслід вати йо о потворний двійни , наслідо чо о в Сержа з'яв-
ляється нездоланне пра нення до творчості.

Класи а просто неба
У п'ятницю, с бот та неділю о 18.00 на естраді Місь о о сад Цен-

трально о пар льт ри та відпочин в рам ах ХІІІ Міжнародно о фес-
тивалю "Київсь і літні м зичні вечори" сл хачі змож ть поч ти онцерти
талановитої молоді світ "Літня м зична а адемія" за частю Національ-
но о а адемічно о засл жено о симфонічно о ор естр У раїни.

Майстер- ласи в зоопар
10—11 липня з 11.00 до 14.00 столичном зоосаді біля е спозиції "Ди-

тячий зоопар " відб д ться пізнавальні майстер- ласи "Де ор с риньо з
портретами домашніх любленців" та "Лапи, в са, хвіст..." (панно з сип чих
матеріалів). Відвід вачі мож ть взяти часть майстер- ласі безплатно.

Світ най ращом ра рсі
У алереї Brucie Collections від рилася вистав а фото рафій відомо о
раїнсь о о оператора Сер ія Михальч а. В е спозиції представлено

знім и, зроблені в найрізноманітніших точ ах світ : від Единб р а і Па-
рижа до Тан аньї и та Ар ти и, що вражають інемато рафічною есте-
ти ою та філософсь ими мотивами.

"Бої без правил" алереї "Цех"
У алереї "Цех" триває вистав а робіт одесита Єв енія Петрова "Бої без

правил". Візитів а митця — вірт озні, зовсім недитячі а варелі, часто на та-
і ж зовсім недитячі теми. За словами х дожни а, він малює те, що йо о
драт є, тобто хворобливе і зле с спільство. У цьом прое ті втіленням на-
сильства стали пси бійцівсь их порід і їхні осподарі.

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, "Хрещати "
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