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ТЕРИТОРІЯ “Х”
Кореспондент “Хрещати а” взяв часть
е спедиції, що доправила манітарн допомо
відрізані від цивілізації села Львівсь ої області

Øêîëè íàêðèº õâèëÿ áåá³-áóìó
Ó÷í³ ñïàëüíèõ ðàéîí³â çíîâó âèòðà÷àòèìóòü ÷àñ ³ ãðîø³ íà äîðîãó äî øêîëè

Ë³òí³ êàí³êóëè òðèâàþòü, ëèøå
ì³ñÿöü â³äïî÷èíêó çàëèøèâñÿ ä³ò-
ëàõàì. Òèì ÷àñîì ïîâíèì õîäîì
³äå ï³äãîòîâêà íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â äî ðîáîòè. Öüîãî òèæíÿ çà-
ñòóïíèêè ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ òà Ëåîí³ä Íîâîõàòü-
êî ïåðåâ³ðÿòü, â ÿêîìó ñòàí³ ñòî-
ëè÷íà îñâ³òÿíñüêà ãàëóçü. ×èíîâ-
íèê³â ö³êàâèòü íå êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò êëàñ³â, à ðå÷³ ñåðéîçí³ø³.
Íàïðèêëàä, ó øêîëàõ Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó çàâäÿêè çàì³í³ â³-
êîí íà ïëàñòèêîâ³ òåïëî âçèìêó

ç³ãð³âàòèìå ä³òåé. Ó 18-é øêîë³
âçàãàë³ ïîñòàâèëè òåïëîâèé íà-
ñîñ, ùî çìåíøèâ âèòðàòè íà îá³-
ãð³â á³ëüø í³æ íà 60 %. Ïåðåâ³-
ðÿòèìóòü é øê³ëüí³ ñïîðòèâí³
îá’ºêòè. Àäæå äåÿê³ ó÷í³ ãðàþòü ó
ôóòáîë íà ñó÷àñíîìó øòó÷íîìó
ïîêðèòò³. ²íø³ — íà àñôàëüò³ ç
âèáî¿íàìè.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ç’ÿñóþòü, ÷è
ïîòð³áí³ ì³ñòó íîâ³ øêîëè? Íèí³
ó Êèºâ³ ïðîæèâàº 394 òèñÿ÷³ ä³-
òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â. Äëÿ
òîãî, ùîá âîíè çäîáóëè îñâ³òó, â

ì³ñò³ ïîáóäîâàíî 528 øê³ë. Çà
îñòàíí³õ 14 ðîê³â îñâ³òíÿ ìåðåæà
çá³ëüøèëàñÿ íà 134 çàêëàäè, à
ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, äî ñëîâà, çìåí-
øèëàñÿ íà 119 òèñÿ÷. Òîæ ì³ñöü
çà ïàðòàìè á³ëüø í³æ âèñòà÷àº.

Ïðîòå òàêà øê³ëüíà ³äèë³ÿ ìî-
æå âòðèìàòèñÿ ùå ðîê³â äâà-òðè.
Îò-îò äî øê³ë õëèíå õâèëÿ ïåð-
øà÷ê³â — ïðîäóêò ñâîºð³äíîãî áå-
á³-áóìó â ñòîëèö³, ÿêèé ëèøå òðî-
õè ñïîâ³ëüíèëà êðèçà.

Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñòàòèñòèêè, â Êèºâ³ îñòàíí³ì

÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ
çðîñòàííÿ íàðîäæóâàíîñò³. ßêùî
â 2001 ðîö³ íàðîäèëîñÿ 19,4 òèñ.,
òî â 2009-ìó — 32,5 òèñ. íåìîâ-
ëÿò. Ìèíóëîð³÷ ïîêàçíèê íàðî-
äæóâàíîñò³ ñÿãíóâ 11,7 ìàëþêà íà
1 òèñ. íàñåëåííÿ, òîáòî äîñÿã íàé-
âèùîãî ð³âíÿ çà îñòàíí³õ 17 ðî-
ê³â. Ëèøå çà ìèíóëèé ð³ê ê³ëü-
ê³ñòü ä³òåé äî 6 ðîê³â çðîñëà íà 11
òèñÿ÷, äî 197,8 òèñÿ÷³ îñ³á. Âàðòî
âðàõóâàòè ³ ì³ãðàö³éí³ ïðîöåñè. Íå
ñåêðåò, ùî ÷èìàëî ìîëîäèõ ðå-
ïðîäóêòèâíèõ óêðà¿íö³â ñàìå äî
ñòîëèö³ ¿äóòü ó ïîøóêàõ ùàñòÿ.

Ìîëîä³ áàòüêè ç ä³òüìè çàñåëÿ-
þòü íå öåíòð ñòîëèö³, à ñïàëüí³
ðàéîíè òà ìàñèâè àêòèâíî¿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè. Òàì øê³ë ìàéæå
íåìàº. ßêùî æèòëî áóäóâàëè ðå-
êîðäíèìè òåìïàìè, òî øê³ë ç’ÿâ-
ëÿëîñÿ ïî îäí³é íà ð³ê. “Íèí³ â
Êèºâ³ íåìàº ñèñòåìíîãî ï³äõîäó
äî áóä³âíèöòâà æèòëà, êîëè ïîðÿä
³ç êîìïëåêñîì áóäèíê³â îäðàçó
çâîäÿòü øêîëó, äèòñàäîê òà ³íø³
ñîö³àëüí³ çàêëàäè. Â³äòàê äèòèíà

ìóñèòü ¿õàòè äî øêîëè 10—12 çó-
ïèíîê, à òî é äàë³. Öå íåíîðìàëü-
íî, ³ òàêèé íåäîë³ê âàðòî âðàõó-
âàòè ó íîâîìó Ãåíïëàí³ Êèºâà”,—
ââàæàº çàñòóïíèê ïàðëàìåíòñüêî-
ãî êîì³òåòó áóä³âíèöòâà òà ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ²ãîð Ëèñîâ.

Óæå ñüîãîäí³ â îêðåìèõ øêîëàõ
íà Òðîºùèí³ óêîìïëåêòîâàí³ñòü
êëàñ³â, îñîáëèâî ìîëîäøèõ, ñÿ-
ãàº äî 30 ó÷í³â. Öå áàãàòî, âðàõî-
âóþ÷è, ùî ñåðåäí³é ïîêàçíèê ó
ì³ñò³ 23—24 äèòèíè. Âîä³¿ Êèºâà
çíàþòü, ùî çðàíêó ³ ïîîá³ä³ ì³ñ-
òî ù³ëüíî çàïîâíåíå àâò³âêàìè,
ùî ðîçâîçÿòü ä³òåé ç³ ñïàëüíèõ
ðàéîí³â äî øêîëè ³ íàçàä. ßêùî
ê³ëüê³ñòü ä³òåé çá³ëüøèòüñÿ, òî
Êè¿â ìàòèìå ïåðåâàíòàæåí³ àâòî-
øëÿõè òà ì³ñüêèé òðàíñïîðò. Óæå
òåïåð, ïîïðè ï³ëüãè, ñ³ì’¿ ç³
ñïàëüíèõ ðàéîí³â çà ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ âèòðà÷àþòü 60—120 ãðèâåíü
ùîì³ñÿöÿ íà ïðî¿çä. Öÿ ñóìà
çðîñòàº â÷åòâåðî, ÿêùî äèòèíó
âîçÿòü íà àâòî, íàâ³òü ó òîìó ðà-
ç³, ÿêùî àâòî ñëóæáîâå
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Незабаром іль ість чнів в столичних середніх за альноосвітніх за ладах за іль а ро ів зросте, а через це вини ає потреба в б дівництві нових ш іл
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Îëåíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У КМДА вчора старт вав ш ільний тиждень. Чиновни и перевірять, я ом стані
система освіти в місті. За альноосвітніх за ладів нині нібито не бра є. Їх просто
теплять, омп’ютериз ють, приб д ють спортивні майданчи и. Та вже за іль а
ро ів столиці очі ється серйозний наплив чнів. У місті ре ордні по азни и наро-
дж ваності, і майб тні ш олярі вже підростають житлових масивах. Тим часом
ш іл спальних районах майже не б д ють. Фахівці радять врах вати цю про алин
в новом Генплані столиці.
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Ìåäèöèí³ äîäàäóòü 
20 ì³ëüéîí³â

Ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ êèÿí ñâ³ä÷àòü, ùî
ò³ íå íàäòî âäîâîëåí³ íàäàííÿì ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè â ñòîëèö³. Ïðî öå ï³ñëÿ êîëåã³¿ ñòîëè÷-
íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ÊÌÄÀ â ï’ÿòíèöþ çà-
ÿâèâ âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñèòóàö³ÿ
ìîæå çì³íèòèñÿ êàðäèíàëüíî âæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì. Äëÿ öüîãî âàðòî ðîçðîáèòè ³ ðåàë³-
çóâàòè ïðîãðàìó çàõîä³â íà íàñòóïíèé 2011 ð³ê.
×èíîâíèê êàæå, ùî ï³äõîäè äî ãàëóç³ áóäóòü
íîâèìè. Çîêðåìà â ì³ñò³ õî÷óòü íàáëèçèòè ë³-
êàðÿ ³ ïàö³ºíòà, àäæå íå êîæåí õâîðèé ìîæå
ñõîäèòè íà êîíñóëüòàö³þ çà ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â
äî ïîë³êë³í³êè. Ñ³ìåéí³ ë³êàð³, ÿêèõ ïîá³ëüøàº
â ì³ñò³, ñòåæèòèìóòü çà çäîðîâ’ÿì ïàö³ºíò³â ñà-
ì³, òà é æèòèìóòü ïîðó÷. "Ï³ä ÷àñ ïðîåêòóâàí-
íÿ íîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïîòð³áíî, ùîá
òàì îäðàçó çàêëàäàëè ïðèì³ùåííÿ äëÿ àìáó-
ëàòîð³¿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè",— ñêàçàâ Ïîïîâ.
Îïëà÷óâàòè ë³êóâàííÿ äîïîìîæóòü ë³êàðíÿí³
êàñè. Òèì ÷àñîì ìàòåð³àëüíà áàçà ìåäè÷íèõ çà-
êëàä³â ìàº ñóòòºâî ïîë³ïøèòèñÿ. "Éäåòüñÿ ïðî
çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ êèÿí, òîìó çàîùàäæóâàòè íà
öüîìó í³õòî íå áóäå",— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ. Óæå öüîãî ðîêó íà ïîòðåáè ìåäèöèíè âè-
ä³ëÿòü äîäàòêîâî ïðèáëèçíî 20 ìëí ãðí

Ó ÊÌÄÀ çàïðîøóþòü
ïðîôåñ³îíàë³â

Äâ³ ñîë³äí³ âàêàíñ³¿ ç’ÿâèòüñÿ â ñòîëè÷í³é
àäì³í³ñòðàö³¿. Ôàêòè÷íî âèð³øåíî ïèòàííÿ
çâ³ëüíåííÿ î÷³ëüíèö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Ëþäìèëè Êà÷óðîâî¿. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. "ß íàðàç³ â ïî-
øóêó ëþäèíè, ÿêà ãîòîâà âçÿòè íà ñåáå ðà-
çîì ç³ ìíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ò³ øâèäê³, àëå
ð³øó÷³ ä³¿, ÿê³ ìè áóäåìî ðåàë³çîâóâàòè äëÿ òî-
ãî, ùîá çíà÷íî ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ",— ñêà-
çàâ ÷èíîâíèê. ²íøà ïîñàäà, ùî ñòàíå âàêàíò-
íîþ,— íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ô³-
íàíñ³â. Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîâ³äîìèâ ïðî
çâ³ëüíåííÿ Â³êòîðà Ïàäàëêè. Íîâó ëþäèíó
ïðèçíà÷àòèìóòü íà êîíêóðñí³é îñíîâ³

Çà êîìóíàëêó çàáîðãóâàëè
140 ìëí ãðí

Ó ñòîëèö³ á³ëüø í³æ 8,5 òèñÿ÷³ êèÿí çà-
áîðãóâàëè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ó
ñóì³ áîðæíèêè íå äîïëàòèëè 140 ìëí ãðí.
Ñåðåä ÷èñëåííèõ ïåíñ³îíåð³â ³ ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ ñåðåä áîðæíèê³â ³ äîâîë³ çàìîæí³ ïåð-
ñîíè. Áîðã îäíèõ ñòàíîâèòü ïîíàä 10 ãðí, ³í-
øèõ — ïîíàä 10 òèñ. ãðí. Íàéá³ëüøå áîð-
æíèê³â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ — 1742 êâàð-
òèðè âèíí³ 28 ìëí ãðí. Íà äðóãîìó ì³ñö³
Ñâÿòîøèíñüêèé (1301 êâàðòèðà ç çàãàëüíèì
áîðãîì 21 ìëí 758 òèñ. ãðí). Íàéçðàçêîâ³øå
ñïëà÷óþòü ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ — ëèøå
100 êâàðòèð íåïëàòíèê³â (çàãàëüíèé áîðã 1,5
ìëí ãðí). Íà ëþäåé, êîòð³ íå ñïëàòèëè çà
ñïîæèò³ ïîñëóãè âåëèê³ ñóìè, êîìóíàëüíè-
êè ïîçèâàòèìóòüñÿ äî ñóäó

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ïðîõîäèòü áëàãîä³éíèé
ÿðìàðîê

Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä "Ïîäèõ
æèòòÿ" â÷îðà ³ äî ï’ÿòíèö³ ç 11 äî 20 ãîäèíè
ðîçïî÷àâ áëàãîä³éíèé ÿðìàðîê ó Ïàðêó êóëü-
òóðè âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Îêð³ì òîãî, â ñóáîòó òàì â³äáóäåòüñÿ
êîíöåðò çà ó÷àñòþ â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ âèêî-
íàâö³â. Çàõîäè ïðîõîäÿòü ï³ä ãàñëîì: "Äîïî-
ìîæè — öå ïðîñòî". Êîøòè çáèðàþòü äëÿ ë³-
êóâàííÿ 15-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè Íàñò³ Êîòîâî¿, ó
ÿêî¿ âàæêà ôîðìà ðàêó êðîâ³

Ñâÿòîøèíñüêèì ïåíñ³îíåðàì
ïðîïîíóþòü ì’ÿñî ç³ çíèæêîþ

Íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ íà âóëèö³ Êîòåëüíèêîâà, 3 â³äêðèâ-
ñÿ íîâèé ìàãàçèí ³ç ïðîäàæó ì’ÿñíèõ âèðî-
á³â. Öå ô³ðìîâà òî÷êà â³äîìîãî âèðîáíèêà ç
ùîäåííèì îíîâëåííÿì àñîðòèìåíòó òà äî-
ñòóïíèìè ö³íàìè. Äëÿ ïåíñ³îíåð³â ä³º çíèæ-
êà, ùîïðàâäà ëèøå 60 õâèëèí ïðîòÿãîì äíÿ.
"Ïåíñ³éíà ãîäèíà" ó áóäí³ ç 10-î¿ äî 11-î¿,
ó âèõ³äí³ — ç 16.00 äî 17.00

Ë³êàð³ çäîëàþòü òÿæêèé íåäóã
Ó Êèºâ³ â³äêðèëè Öåíòð ÿäåðíî¿ ìåäèöèíè äëÿ ðàííüîãî
âèÿâëåííÿ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Центр із застос ванням
ПЕТ-техноло ій для діа-
ности и та лі вання
ра від рили в с бот в
столиці. Анало ів за ла-
д наразі немає на
просторах СНД і навіть
Євросоюз . Лі вання в
центрі б де безплатним
і дост пним для всіх
раїнців. Перші пацієн-

ти змож ть пройти об-
стеження чи лі вання
вже 14 жовтня. А доти
триватиме під отов а
медперсонал та на-
лашт вання обладнання.
Прем’єр-міністр У раїни
Ми ола Азаров на оло-
сив, що в Києві має б -
ти іль а профільних
медцентрів все раїн-
сь о о значення.

Ïåðøèé öåíòð äëÿ ðàííüî-
ãî âèÿâëåííÿ îíêîëîã³÷íèõ
çàõâîðþâàíü â³äêðèëè äíÿìè â
ñòîëèö³. "Öåíòð ÿäåðíî¿ ìåäè-
öèíè, ÿêèé ìè â³äêðèâàºìî â
Êèºâ³,— óí³êàëüíèé ³ º ïåð-
øèì íå ëèøå â Óêðà¿í³. Éîãî
ð³âåíü âèïåðåäæàº áàãàòî ºâ-
ðîïåéñüêèõ êë³í³ê. Â³í â³ä-
êðèâàº áåçïðåöåäåíòí³ ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòè-
êè ³ ë³êóâàííÿ ðàêó ³ äàº çìî-
ãó ïåðåìîãòè òàêó ñòðàøíó
õâîðîáó, à íàéãîëîâí³øå —
ëþäÿì íàä³þ",— çàçíà÷èâ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìè-
êîëà Àçàðîâ. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî ë³êóâàííÿ õâîðèõ ó öåíòð³
áóäå áåçïëàòíèì ³ äîñòóïíèì
äëÿ õâîðèõ ³ç óñ³õ ðåã³îí³â êðà-
¿íè. Çâåäåííÿ â ñòîëèö³ òàêî-
ãî ìåäçàêëàäó îá³éøëîñÿ â

ìàéæå 400 ìëí ãðí. Çàïëàíó-
âàëè éîãî ùå â 2006 ðîö³, îä-
íàê íà çàâåðøåííÿ áóä³âíèö-
òâà â ïîïåðåäíüîãî óðÿäó ïî-
ñò³éíî áðàêóâàëî ãðîøåé.

"Íîâ³ òåõíîëîã³¿ — öå íîâ³
øàíñè äëÿ ïîðÿòóíêó òèñÿ÷
æèòò³â. Òîìó ñüîãîäí³ â³äêðèò-
òÿ Öåíòðó ïîçèòðîííî-åì³ñ³é-
íî¿ òîìîãðàô³¿ (ÏÅÒ) — öå
äëÿ íàñ ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ. Â³ä-
êðèòòÿ öåíòðó òàêîãî ð³âíÿ â
ñòîëèö³ ñòàëî ìîæëèâèì çà-
âäÿêè ï³äòðèìö³ óðÿäó, çà ùî
ìè éîìó äóæå âäÿ÷í³",— íàãî-
ëîñèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñâî¿õ
ïåðøèõ ïàö³ºíò³â óí³êàëüíèé
ìåäçàêëàä çìîæå ïðèéíÿòè 14
æîâòíÿ. Íàðàç³ òðèâàº ï³äãî-
òîâêà îáëàäíàííÿ òà ïåðñîíà-
ëó. Ôàõ³âö³ öåíòðó ³ç çàñòîñó-

âàííÿ ÏÅÒ-òåõíîëîã³é ïðîõî-
äÿòü ñòàæóâàííÿ â Àâñòð³¿ òà
Í³ìå÷÷èí³ ³ îòðèìàþòü ñåðòè-
ô³êàòè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿
ÿäåðíî¿ ìåäèöèíè.

"Óí³êàëüí³ñòü öüîãî çàêëàäó
â òîìó, ùî òóò ïîºäíóâàòèìóòü
³ ä³àãíîñòèêó îíêîëîã³÷íèõ çà-
õâîðþâàíü, ³ ¿õ ë³êóâàííÿ. Â
öåíòðàõ êðà¿í ªâðîñîþçó º àáî
îäíå, àáî ³íøå, áî ¿õíÿ êîíô³-
ãóðàö³ÿ çàíàäòî äîðîãî îáõî-
äèòüñÿ",— ïîÿñíèâ ãîëîâíèé
ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îíêî-
ëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ Ãåííàä³é
Îë³éí³÷åíêî. Â³í ðîçïîâ³â, ùî
â öåíòð³ çìîæóòü ïðîéòè ä³à-
ãíîñòèêó ïðèáëèçíî ø³ñòü òè-
ñÿ÷ õâîðèõ ùîðîêó, à ë³êóâàí-
íÿ — ìàéæå ñ³ì òèñÿ÷. Ôàõ³â-
ö³ çàïåâíÿþòü, ùî ïîòðåáó Êè-
ºâà ïîâí³ñòþ ïåðåêðèþòü. Òî-
ä³ ÿê â Óêðà¿í³ îáñòåæåííÿ íà

òàêîìó îáëàäíàíí³ ïîòðåáóþòü
âäåñÿòåðî á³ëüøå ïàö³ºíò³â.

"Òàêèõ öåíòð³â â Óêðà¿í³ ïî-
òð³áíî ïîáóäóâàòè ïðèíàéìí³
äåñÿòü. Ìè çàïëàíóºìî ³ áóäå-
ìî áóäóâàòè ùîð³÷íî ïî äâà
òàêèõ öåíòðè, ùîá ïîñòóïîâî
îõîïèòè âñ³õ õâîðèõ íà öþ
âàæêó íåäóãó",— íàãîëîñèâ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð. Êð³ì òîãî,
â³í çàçíà÷èâ, ùî â Êèºâ³ ìà-
þòü çáóäóâàòè ê³ëüêà âñåóêðà-
¿íñüêèõ ïðîô³ëüíèõ ìåäè÷íèõ
öåíòð³â, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü íà
âñþ êðà¿íó òà áóäóòü îñíàùå-
í³ ñó÷àñíèì ìåäè÷íèì îáëàä-
íàííÿì.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ ïîîá³öÿâ ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðó Ìèêîë³ Àçàðîâó, ùî â ñòî-
ëèö³ íàâåäóòü ëàä ó ñèñòåì³ îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ. Ðîáîòó â öüîìó
íàïðÿìêó âæå ðîçïî÷àòî

Ñèìâîë íàö³¿ 
â³äñâÿòêóâàâ 20-ð³÷÷ÿ
Á³ëÿ ìåð³¿ â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ â³äçíà÷åííÿ 
Äíÿ íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà

ЮЮ ВВ ІІ ЛЛ ЕЕ ЙЙ НН ЕЕ

Äâàäöÿòü ðîê³â òîìó, 24 ëèïíÿ 1990
ðîêó, ïåðåä áóä³âëåþ Êè¿âðàäè âïåðøå
îô³ö³éíî ï³äíÿëè íàö³îíàëüíèé ñèíüî-
æîâòèé ïðàïîð — ñèìâîë íîâî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ äåðæàâè. Ç ö³º¿ íàãîäè â ï’ÿòíè-
öþ á³ëÿ ìåð³¿ â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà öåðå-
ìîí³ÿ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ íàö³îíàëüíîãî
ïðàïîðà.

"Ìè ç³áðàëèñÿ ç âàìè íàïåðåäîäí³ âå-
ëèêîãî ñâÿòà, ÿêå ìàº äîëåíîñíå çíà÷åí-

íÿ íå ëèøå äëÿ íàøîãî ì³ñòà, à é äëÿ
âñ³º¿ Óêðà¿íè. Äâàäöÿòü ðîê³â òîìó, 24
ëèïíÿ 1990 ðîêó, â ñòîëèö³ âïåðøå ï³ä-
íÿëè ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð, ÿêèé ñüîãî-
äí³ º äåðæàâíèì çàãàëüíîíàö³îíàëüíèì
ïðàïîðîì. Íàø³ íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè
íèí³ îá’ºäíóþòü ³ îá’ºäíóâàòèìóòü ó
ìàéáóòíüîìó âñå íàñåëåííÿ Óêðà¿íè: ç
ð³çíèìè ïîë³òè÷íèìè ïîãëÿäàìè, ð³çíè-
ìè ïðèíöèïàìè, ð³çíîãî â³êó",— íàãî-

ëîñèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Â³ä ³ìåí³ âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè Êèºâà â³í âèñëîâèâ ùèðó âäÿ÷-
í³ñòü òèì, õòî äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ïðî-
ÿâèâ ñïðàâæíþ ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ ³
âïåðøå ï³äíÿâ íàö³îíàëüíèé ïðàïîð ïå-
ðåä ñòîëè÷íîþ ìåð³ºþ.

Îñîáëèâå çíà÷åííÿ öå ñâÿòî ìàº äëÿ òèõ,
õòî áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó òàêîìó âàæ-
ëèâîìó êðîö³ â ³ñòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâíîñò³.
"Öå áóâ ÷àñ, êîëè ðàäÿíñüêà ³ìïåð³ÿ äîæè-
âàëà îñòàíí³ äí³. ² ñàìå öåé ïðàïîð îá’ºä-
íàâ óêðà¿íö³â óñ³õ ðåã³îí³â. Ïîðó÷ ³ç íàìè
áóëè ìåøêàíö³ Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà, Ëüâî-
âà ³ áàãàòüîõ ³íøèõ ðåã³îí³â. Òîìó ùî öåé
ïðàïîð ñòàâ òèì ñèìâîëîì, ï³ä ÿêèì óêðà-
¿íö³ éøëè äî áîðîòüáè çà íåçàëåæí³ñòü íà-
øî¿ äåðæàâè. ² ð³âíî ÷åðåç ð³ê ³ ì³ñÿöü ìè
ñòàëè íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ",— ïîä³ëèâ-
ñÿ ñïîãàäàìè äåïóòàò Êè¿âðàäè 1990—1994
ðîê³â Îëåêñàíäð Êóëèê

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

У п'ятницю біля мерії рочисто відзначили День національно о пра-
пора в Києві. Саме т т двадцять ро ів том вперше підняли синьо-
жовтий символ раїнсь ої держави. Це сталося за рі до про оло-
шення незалежності У раїни. Два десятиріччя том ті, хто брав
часть заході, проявили справжню ромадянсь позицію. Із та-
им знач щим днем сіх раїнців привітав ви он вач обов’яз ів о-
лови КМДА Оле сандр Попов.

Перший в У раїні центр для ранньо о виявлення он оло ічних захворювань, я ий днями від рили в столиці,
має найс часніше обладнання
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Îëåêñ³é ªÂËÀÕ:

“Í³õòî â íàø³é êðà¿í³ 
íå ïîâèíåí ñòàâàòè íà êîë³íà 
ïåðåä ñèñòåìîþ”
Поява в Київраді співробітни ів
СБУ спричинила ба ато ч то та
аласлив ампанію в ЗМІ.
"Хрещати " вирішив розібрати-
ся в цьом питанні та записав
інтерв'ю з оловою постійної о-
місії з питань земельних відно-
син, архіте т ри і б дівництва
Оле сієм Євлахом, я е має
висвітлити питання, пов'язані з
цією подією.

— Ùî â³äáóâàºòüñÿ â Êè¿âðàä³? Ùî øó-
êàº ÑÁÓ, ³ çâ³äêè ÷óòêè ïðî çàòðèìàííÿ ³
äîïèòè?

— Íå çíàþ, ÷îìó ç ïîÿâè â ñò³íàõ ìåð³¿
ñï³âðîá³òíèê³â ÑÁÓ çðîáèëè òàêó ãàëàñ-
ëèâó ïîä³þ. Ìè äóæå ÷àñòî êîíòàêòóºìî ç
ñèëîâèìè ñòðóêòóðàìè. Ãåíåðàëüíà ïðî-
êóðàòóðà, ÌÍÑ, ÑÁÓ âèêîíóþòü ñâîþ ðî-
áîòó, ³ â öüîìó íåìàº í³÷îãî, ùî ïîòðåáóº
ï³àðó. Ïðàêòè÷íî íà êîæí³é ñåñ³¿ ìè ðîç-
ãëÿäàºìî çâåðíåííÿ é ïîäàííÿ â³ä Ãåí-
ïðîêóðàòóðè, à öå îçíà÷àº, ùî íàø³ êîí-
òàêòè ç ñèëîâèìè ñòðóêòóðàìè íîñÿòü ïî-
ñò³éíèé ðîáî÷èé õàðàêòåð.

Ó äåïóòàòñüêîìó êîðïóñ³ — ëþäè ð³çíèõ
ïðîôåñ³é. Öå â÷èòåë³, êóõàð³, ë³êàð³, åêî-
íîì³ñòè, ³íæåíåðè. Ìè äóæå çàëåæí³ â ñâî-
¿õ ð³øåííÿõ â³ä ôàõ³âö³â-ïðîôåñ³îíàë³â,
ÿê³ ãîòóþòü äîêóìåíòè äî ðîçãëÿäó íà ñå-
ñ³ÿõ, ³ çîáîâ'ÿçàí³ ¿ì äîâ³ðÿòè. Ìè óõâàëþ-
ºìî êîíöåïòóàëüí³ ð³øåííÿ ³ íå ìîæåìî
ñòàâèòè ï³ä ñóìí³â ðîáîòó ôàõ³âö³â ïðî-
ô³ëüíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
²íàêøå ðîáîòà ðàäè ïðîñòî çóïèíèòüñÿ,
çàìîðîçèâøè æèòòÿ ì³ñòà. Äåïóòàò³â íå-
ñêëàäíî êîíòðîëþâàòè, îñîáëèâî êîëè âî-
íè â³äêðèò³ äëÿ êîíòðîëþ. Ïðèêëàä òî-
ìó — êîì³ñ³ÿ, ÿêó ÿ î÷îëþþ.

Óñå, ùî ìè ìîæåìî,— öå êîíòðîëþâà-
òè äîòðèìàííÿ ïðîöåäóð, ÿê³, íà æàëü, íå
ìàþòü çàêîíîäàâ÷îãî ñòàòóñó ³ íåäîñêîíà-
ë³. Ïðè ÷àñò³é çì³í³ êåð³âíîãî ñêëàäó ïðî-
ô³ëüíèõ ñòðóêòóð öå ñòàº âåëè÷åçíîþ
ïðîáëåìîþ äëÿ ì³ñòà ³ ãîðîäÿí. Ëþäè ðî-
êàìè õîäÿòü ïî êîëó ³ íå ìîæóòü ðîçâ'ÿçà-
òè ñâî¿ ïðîáëåìè, òîìó ùî íîâ³ êåð³âíè-
êè íå õî÷óòü íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äî-
çâ³ëüí³ ³ ïîãîäæóâàëüí³ ï³äïèñè ñâî¿õ ïî-
ïåðåäíèê³â. Ñèñòåìó, ùî ñêëàëàñÿ, òðåáà
çì³íþâàòè ³ óäîñêîíàëþâàòè. Òîìó ÿ äóæå
ïîçèòèâíî îö³íþþ çóñèëëÿ ñèëîâèõ ñòðóê-
òóð, ÿê³ äîïîìàãàþòü øóêàòè øëÿõè òàêî-
ãî ðåôîðìóâàííÿ. Çáîêó êàðòèíà çàâæäè
âèäí³øà.

— Àëå ÑÁÓ, ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäèòü ñë³ä-
÷³ ä³¿ ò³ëüêè â ðàç³ ÿâíèõ ïîðóøåíü, ÿê³ ñïðè-
÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè. Ïðî ïðîáëåìè ³ç çåì-
ëåþ â Êèºâ³ áàãàòî ãîâîðÿòü ³, éìîâ³ðíî, â
öüîìó âèïàäêó éäåòüñÿ íå ñò³ëüêè ïðî ðå-
ôîðìó, ñê³ëüêè ïðî ÿêèéñü çëî÷èí?

— Êè¿â îñòàíí³ìè ðîêàìè ïðàöþâàâ ó
ñèòóàö³¿ æîðñòêîãî ïðîòèñòîÿííÿ ç öåí-
òðàëüíîþ âëàäîþ. Âè ïàì'ÿòàºòå, ÿê óñå
öå â³äáóâàëîñÿ. Âëàäà íàâ³òü íå ïðèõîâó-
âàëà ñâîãî ñòàâëåííÿ äî âèáîðó êèÿí. ²,
ïîãîäüòåñÿ, ÿêáè âîíà ìàëà õî÷à á ÿêóñü
ëåã³òèìíó ìîæëèâ³ñòü ïðèòÿãòè äî êàðíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè — âî-
íà á öå çðîáèëà. Àëå í³÷îãî òàêîãî íå â³ä-
áóâàëîñÿ. ² íå òîìó, ùî õòîñü ³ç êèìîñü
ïðî ùîñü äîìîâëÿâñÿ, à òîìó ùî ñïðàâà
íå â äåïóòàòàõ, à â ñèñòåì³, ÿêà ³ñíóâàëà
äàâíî ³ íå ì³íÿº ñâîº¿ ñóò³ äî ñüîãîäí³. ß
âïåâíåíèé: ÿêùî ïîë³òè÷íà ñèñòåìà íå
ñòâîðþº óìîâè ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé,
ïðîñòèé ãðîìàäÿíèí áåçïðàâíèé. Çì³íè-
òè ñèñòåìó â îêðåìî âçÿòîìó ì³ñò³ íåìîæ-
ëèâî. Öå ïðîöåñ ïîë³òè÷íèé, áî äåìîêðà-

ò³ÿ — öå ïðîöåäóðà, ³ çàõèùàº ãðîìàäÿ-
íèíà íå çàêîí, à ñèñòåìà ïðàâà. ßêùî
ñèñòåìà íå çàõèùàº, òî í³ÿêèé çàêîí íå
çàõèñòèòü.

— Òîáòî âè ââàæàºòå, ùî çëî÷èí³â íåìàº?
— Ââàæàþ, ùî â òàê³é ñèñòåì³ âîíè ìî-

æóòü áóòè, òîìó çì³íþâàòè òðåáà ñèñòåìó.
Ñèëîâ³ ñòðóêòóðè âì³þòü âèÿâëÿòè ñëàáê³
ëàíêè ñèñòåìè, ÿê³ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ
ñêîºííÿ çëî÷èí³â. Òîìó äîïîìîãà ñèëîâè-
ê³â äàº çìîãó çíàõîäèòè ïðàâèëüí³ é åôåê-
òèâí³ ð³øåííÿ ç óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ³ çà-
õèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí. Ïðîòå ì³íÿòè ñèñòå-
ìó ðàäèêàëüíî — öå çàâäàííÿ âèùîãî ð³â-
íÿ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè — ïðåçèäåíòñüêî¿ âåð-
òèêàë³, çàêîíîäàâ÷î¿ ³ âèêîíàâ÷î¿ âëàä. Ãî-
ëîâíå — ìåòà ³ â³äïîâ³äí³ ¿é çàñîáè äîñÿã-
íåííÿ, áî îäíàêîâ³ ä³¿ ìîæóòü äàâàòè ð³ç-
í³ ðåçóëüòàòè. ßêùî ìåòà — ëþäè, òî íà
ïåðøîìó ïëàí³ çàâæäè áóäå êîíñòðóêòèâ-
íà ðîáîòà ³ äîïîìîãà ñòîëèö³. Íèí³ äîïî-
ìîãà öåíòðàëüíî¿ âëàäè º, ³ ÿ äóìàþ, êè-
ÿíè öå áà÷àòü. À òå, ùî äîïîìîãà íå îá-
ìåæóºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿì,— öå ïðàâèëü-
íî.

— Ó ôîðìóëþâàíí³ ÑÁÓ ùîäî ñóò³ êðè-
ì³íàëüíî¿ ñïðàâè éäåòüñÿ ïðî âòðó÷àííÿ â
ÿê³ñü åëåêòðîíí³ ñèñòåìè ³íôîðìàö³¿. Ïðî
ùî éäåòüñÿ?

— Éäåòüñÿ ïðî çåìåëüíèé åëåêòðîííèé
êàäàñòð. Íàðàç³ ò³ëüêè Êè¿â ìàº òàêèé êà-
äàñòð, àëå çàâòðà — öå áóäå ºäèíèé çå-
ìåëüíèé êàäàñòð óñ³º¿ êðà¿íè, ³ äîñâ³ä Êè-
ºâà º áåçö³ííèì. Ó âñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó òàêà
åëåêòðîííà ³íôîðìàö³ÿ çíàõîäèòüñÿ ï³ä çà-
õèñòîì ñèëîâèõ ñòðóêòóð äåðæàâè. Äî ââå-
äåííÿ ºäèíîãî êàäàñòðó âñ³ éîãî ïîçèòè-
âè ³ íåãàòèâè ìàþòü áóòè âèÿâëåí³, à ñëàá-
ê³ ëàíêè çàì³íåí³ é çàõèùåí³. ªäèíà ñòðóê-
òóðà, ÿêà ìîæå âèêîíàòè öþ ðîáîòó —
ÑÁÓ. Âîíà öèì ³ çàéìàºòüñÿ.

— Âàì ÷àñòî äîêîðÿþòü òèì, ùî âíîñèòå
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ ïèòàííÿ ç ãîëîñó. Öå çëî-
÷èí?

— Í³. Öå íå çëî÷èí. Öå ì³é îáîâ'ÿçîê ³
ìîº ïðàâî. Íàâåäó ïðîñòèé ïðèêëàä. ß íå
âïëèâàþ íà ôîðìóâàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî
ñåñ³¿ ³ çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿, àëå öå íå çâ³ëü-
íÿº ìåíå â³ä îáîâ'ÿçêó ðîçãëÿäàòè ïèñüìî-
â³ çâåðíåííÿ äî êîì³ñ³¿ äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè ³ êèÿí. Óñ³ òàê³ çâåðíåííÿ îáóìîâëåí³
íåäîñêîíàëîþ ³ äóæå äîâãîòðèâàëîþ ïðî-
öåäóðîþ ï³äãîòîâêè êàäàñòðîâèõ ñïðàâ äî
ðîçãëÿäó íà ñåñ³¿. Ð³øåííÿ ùîäî çåìëåâ³ä-
âîä³â äëÿ õðàì³â àáî áóä³âíèöòâà ìîñòîâèõ
ïåðåõîä³â òåæ âíîñèëèñÿ ìíîþ ç ãîëîñó,
òîìó ùî ÿ çíàâ — çàòÿãóâàííÿ ðîçãëÿäó òà-
êèõ ïèòàíü çíèùóº ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
ñîö³àëüíî¿ ³ êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóð
ñòîëèö³. Çá³ð ïîãîäæåíü çàéìàº ì³ñÿö³ é
ðîêè. Îäíà äîâ³äêà º ä³éñíîþ òðè ì³ñÿö³,
³íøà — ï³âðîêó, òðåòÿ — â³ñ³ì ì³ñÿö³â. Íå
âñòèã ç³áðàòè äî ºäèíîãî òåðì³íó âñ³ äî-
êóìåíòè — éäåø ïî êîëó îòðèìóâàòè ïî-
âòîðí³ ïîãîäæåííÿ. ² âàæëèâî òå, ùî ñïëà-
÷óºø çà öå íåìàë³ ãðîø³. ßêùî ñïðàâó íå
ðîçãëÿíóëè äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ óñ³õ
ïîãîäæåíü, ëþäèíà âòðà÷àº ³ ÷àñ, ³ ãðîø³.
Ùî ¿é çàëèøàºòüñÿ ðîáèòè? Ãðîìàäÿíèí
ïðèõîäèòü íà ïðèéîì äî äåïóòàòà àáî äî
ìåíå ÿê äî ãîëîâè Êîì³ñ³¿, ñòàº íà êîë³íà
³ ïëà÷å. Íå çíàþ ñåðåä äåïóòàò³â ðàäè òà-
êèõ, õòî ìîæå ³ õî÷å íà öå ñïîê³éíî äè-
âèòèñÿ. Ïåðåêîíàíèé, ùî í³õòî â íàø³é
êðà¿í³ íå ïîâèíåí ñòàâàòè íà êîë³íà ïå-
ðåä ñèñòåìîþ. Íå ïîâèííà ñèñòåìà òàê
ïðèíèæóâàòè ëþäåé ³ ïðèìóøóâàòè ¿õ
îïëà÷óâàòè ñâîº ïðèíèæåííÿ. ß ïðîïîíó-
âàâ ïðèáðàòè íîðìó ïðîöåäóðè, çà ÿêîþ
ãðîìàäÿíèí îïëà÷óº îòðèìàííÿ ïîâòîð-
íèõ ïîãîäæåíü. Áàãàòî äåïóòàò³â ï³äòðèìó-
þòü òàêó ïîçèö³þ, àëå âèð³øèòè öå íà ð³â-
í³ ìîãî áàæàííÿ àáî ðåêîìåíäàö³¿, àáî íà-
â³òü ð³øåííÿ óñ³õ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè íå-

ìîæëèâî. Òîìó ³íîä³ ÿ âíîøó ïèòàííÿ ç
ãîëîñó ³ â³äñòîþþ ïðàâà êèÿí òàê, ÿê ìî-
æó. Äî ñëîâà, çâåðí³òü óâàãó, ÿ ìàéæå äå-
ñÿòü äí³â áóâ ó ë³êàðí³, íà îñòàíí³é ñåñ³¿
ùå íå çì³ã ïðàöþâàòè â ñåñ³éí³é çàë³, àëå
ñåñ³ÿ â³äáóëàñÿ. Óñå áóëî ï³äãîòîâëåíî ³
ïðàöþâàëî ÿê ãîäèííèê. Äåïóòàòè ðîçãëÿ-
íóëè ï³äãîòîâëåíèé ñëóæáàìè ïîðÿäîê
äåííèé ³ âíåñëè äî íüîãî ç ãîëîñó ìàéæå
60 çåìåëüíèõ ïèòàíü.

— ª òàêà òî÷êà çîðó, ùî áàãàòî ð³øåíü
Êè¿âðàäè ïðèíîñÿòü çáèòêè ì³ñòó é êðà¿í³,
³ íà íèõ õòîñü íàæèâàºòüñÿ. ßê áóòè öåí-
òðàëüí³é âëàä³ é ñóñï³ëüñòâó â òàêèõ âèïàä-
êàõ? ßê çàõèñòèòèñÿ â³ä íåïðàâèëüíèõ ð³-
øåíü? Áàãàòî çåìë³ ïðîäàíî, áàãàòî â³ääà-
íî â îðåíäó àáî ï³ä çàáóäîâó. ×è çàâæäè ð³-
øåííÿ äåïóòàò³â âèïðàâäàí³ é º ïðàâèëüíè-
ìè?

— Ñâîþ òî÷êó çîðó çàâæäè òðåáà ôîð-
ìóëþâàòè ïðîôåñ³îíàëüíî, à íå íà ð³â-
í³ — "ìåí³ çäàºòüñÿ". Ì³ñüê³ ðàäè çîáîâ'-
ÿçàí³ ðîçãëÿäàòè âñ³ çâåðíåííÿ, ùî íàä-
õîäÿòü â³ä ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á.
Íà çâåðíåííÿ ìîæíà â³äðåàãóâàòè ò³ëüêè
òðüîìà ñïîñîáàìè. Ïåðøèé — óõâàëèòè
ïîçèòèâíå ð³øåííÿ, äðóãå — óõâàëèòè íå-
ãàòèâíå ð³øåííÿ ³ òðåòº — íå óõâàëþâà-
òè í³ÿêîãî ð³øåííÿ. Òàê îò, íàéçáèòêî-
â³øèìè ³ âàæ÷èìè â íàñë³äêàõ º ò³ ð³øåí-
íÿ, ÿêèõ ðàäà íå óõâàëþº. Ùîá ãîâîðèòè
ïðî øêîäó òîãî ÷è ³íøîãî ð³øåííÿ, òðå-
áà ìàòè ïîð³âíÿëüíó òàáëèöþ ç âàð³àíòà-
ìè àëüòåðíàòèâíèõ ð³øåíü, ÿê³ ìîãëè áó-
òè ðåàëüíî óõâàëåí³ é ðåàë³çîâàí³ â ³ñíó-
þ÷èõ óìîâàõ (ïðàâîâèõ ïåðåäóñ³ì). ßêùî
º "íåïðàâèëüí³" ð³øåííÿ, öå ìîæå ñâ³ä-
÷èòè ïðî íåâèñîêèé ³íòåëåêòóàëüíèé, îñ-
â³òí³é àáî ïîë³òè÷íèé ð³âåíü äåïóòàòñüêî-
ãî êîðïóñó, àëå öå íå ìîæå áóòè ï³äñòà-
âîþ äëÿ êàðíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Êè¿âðà-
äà ñïðàâä³ â³ääàëà áàãàòî çåìë³ â îðåíäó,
àëå öå òà çåìëÿ, íà ÿê³é º ÷èÿñü âëàñ-
í³ñòü. Âîíà òàì º ñüîãîäí³, áóëà â÷îðà ³
áóäå çàâòðà. Çåìåëüíà Êîì³ñ³ÿ îäíà ç òèõ,
ùî ôîðìóº áþäæåò. Ùî ì³ñòó âèã³äí³-
øå — ñòÿãóâàòè ì³çåðíèé ïîäàòîê, îòðè-
ìóâàòè çà äîãîâîðîì îðåíäíó ïëàòó àáî
ïðîäàòè — âèð³øóþòü äåïóòàòè, ìàþ÷è
íà öå ïðàâî ³ êåðóþ÷èñü ðåàëüíèìè ïî-
òðåáàìè ì³ñòà. ² â êîæíîìó êîíêðåòíîìó
âèïàäêó ð³øåííÿ óõâàëþº êîëåã³àëüíèé
îðãàí, âðàõîâóþ÷è, ùî º ä³ëÿíêè, äå ì³-
çåðíà îðåíäà, áî öå êðàùå, ùî ìîæå áó-
òè, òîìó ùî áóäóâàòè òàì íå ìîæíà, à
ïèòàòè ç êîãîñü çà ñàí³òàðíèé ñòàí çåìë³
òðåáà. À º ä³ëÿíêè, äå ìàº áóòè äîâãî-
ñòðîêîâà îðåíäà, òîìó ùî ³íâåñòîðè íå
ïðàöþþòü ³ç "òèì÷àñîâèìè" âëàñíèêàìè
á³çíåñó. Íå êàæó÷è âæå ïðî òå, ùî ïðî-
äàòè çåìëþ, ç ÿêî¿ âëàñíèê ïðèì³ùåííÿ
í³êîëè íå ï³äå, ³íîä³ ºäèíà ìîæëèâ³ñòü
ñòèìóëþâàòè éîãî ðîçâèâàòè ñâîþ òåðè-
òîð³þ. Êîæíå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè — êîí-
öåïòóàëüíå, ïîë³òè÷íå. Ùî á òàì íå êà-
çàëè, àëå öèì ñêëàäîì äåïóòàòñüêîãî êîð-
ïóñó áþäæåò ñòîëèö³ çá³ëüøåíèé ó ðàçè,
ðîçïî÷àò³ ìàñøòàáí³ ïðîåêòè, äî ÿêèõ ðà-
í³øå ñòîëèöÿ íå ìîãëà ï³ä³éòè. Ìè — äå-
ïóòàòè, ìîæåìî îïîíóâàòè îäíå îäíîìó,
íå ñèìïàòèçóâàòè, ñïåðå÷àòèñÿ ³ íàâ³òü
îáðàæàòèñÿ, àëå êîëè ñïðàâà ñòîñóºòüñÿ
ì³ñòà ³ ïåðñïåêòèâ éîãî ðîçâèòêó, òî òóò
ìè âì³ºìî îá'ºäíóâàòèñÿ. ß íå ³äåàë³çóþ
ñèòóàö³þ. Ïðîñòî â³ðþ ëþäÿì ³ ùèðî
ñòàâëþñÿ äî íèõ. Íàâ³òü íèí³ íå ìîæó
ïîâ³ðèòè, ùî õòîñü ì³ã ðîáèòè ìàõ³íàö³¿
ç êàäàñòðîì. Ó äåïóòàò³â ³ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿
íàâ³òü ô³ç³÷íî íå áóëî òàêî¿ ìîæëèâîñò³,
àëå ÿêùî öå ðîáèâ õòîñü ³ç ïðàö³âíèê³â
ïðîô³ëüíèõ ñòðóêòóð, òî ðàä³ áóäå äóæå
âàæêî äàë³ ïðàöþâàòè. ßêùî íå äîâ³ðÿ-
òè ôàõ³âöÿì, òî êîìó æ òîä³ äîâ³ðÿòè?
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Óêðà¿íó â³äâ³äàº äåëåãàö³ÿ ÓªÔÀ
²íñïåêòîðè ôóòáîëüíî¿ àñîö³àö³¿ ïåðåâ³ðÿòèìóòü ñòàí ï³äãîòîâêè Êèºâà, 
Äîíåöüêà, Õàðêîâà ³ Ëüâîâà äî ªâðî-2012
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З інспе ційним візитом
11-12 серпня в У раїн
приб де деле ація висо-
опосадовців УЄФА на чо-
лі з енеральним се рета-
рем УЄФА Джанні Інфан-
тіно. Метою візит стане
ознайомлення зі станом
під отов и інфрастр т ри
до проведення чемпіона-
т , об оворення з пред-
ставни ами ряд У раїни
та чотирьох міст- оспода-
рів перебі реалізації
прое тів, що здійснюють
рам ах під отов и до

фінально о т рнір УЄФА
Євро-2012. У центрі ва и
е спертів б д ть сі с ла-
дові під отов и, зо рема
дотримання рафі ів робіт
із б дівництва та ре он-
стр ції аеропортів сіх
міст- осподарів, а та ож
спор дження стадіонів
Києві та Львові, створен-
ня ефе тивних оманд із
правління лючовими
об'є тами. Візит розпоч-
неться 11 серпня з ін-
спе ції Львова, після чо о
деле ація вир шить до
Донець а. 12 серпня де-
ле ація відвідає Хар ів і
Київ.

До Євро-2012 Київ
свят ово підсвітять

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäðà Ïîïîâà ç Íàäçâè÷àéíèì
³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Êîðî-
ë³âñòâà Áåëüã³¿ â Óêðà¿í³ ïàíîì
Ìàðêîì Â³íêîì éøëîñÿ ïðî
ðîçâèòîê âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ
äâîìà êðà¿íàìè. Çîêðåìà â ãàëó-
ç³ åêîíîì³êè, êóëüòóðè, òóðèçìó
òà â ï³äãîòîâö³ Êèºâà äî ïðîâå-
äåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-
2012. Îêð³ì öüîãî, ñòîðîíè îá-
ãîâîðþâàëè îêðåì³ ïèòàííÿ
ïðîãðàìè çàïëàíîâàíîãî íà ëèñ-
òîïàä 2010 ðîêó â³çèòó â ñòîëè-
öþ Óêðà¿íè â ðàìêàõ Åêîíîì³÷-
íèõ ì³ñ³é áåëüã³éñüêîãî ñïàäêî-
âîãî Ïðèíöà Ô³ë³ïïà. Íà çóñòð³-
÷³ éøëîñÿ ïðî ìîæëèâ³ íàïðÿ-
ìêè ñï³âïðàö³ ç êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ âëàäîþ, ïðî ³íâåñòèö³éí³
ïðîåêòè, ùî âæå º â ñòîëèö³, ³ç
çàëó÷åííÿì áåëüã³éñüêîãî êàï³-
òàëó (âîíè ñòîñóþòüñÿ ãîëîâíèì
÷èíîì åëåêòðîòðàíñïîðòó), à òà-
êîæ âèñëîâëþâàëèñÿ íîâ³ ïðî-
ïîçèö³¿ äëÿ ðîçãëÿäó.

Çîêðåìà ñòîðîíè ïîãîäèëèñÿ,
ùî îäíèì ³ç ïåðñïåêòèâíèõ íà-
ïðÿìê³â ñï³âïðàö³ â ðàìêàõ ï³ä-
ãîòîâêè Êèºâà äî ïðîâåäåííÿ
ìàò÷³â ªâðî-2012 º ðåàë³çàö³ÿ
ïðîåêò³â çîâí³øíüîãî ñâÿòêîâî-
ãî îñâ³òëåííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì
íîâèõ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíî-
ëîã³é, ðîçðîáëåíèõ áåëüã³éñüêè-
ìè ôàõ³âöÿìè (äî ðîçãëÿäó çà-
ïðîïîíîâàí³ ïðîåêòè îñâ³òëåí-
íÿ ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³, ôóí³-
êóëåðà, äåÿêèõ ³ñòîðè÷íèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä).

Ïîñîë çàçíà÷èâ, ùî ñàìå â³ä-
â³äèíè Êèºâà ìàòèìóòü âèð³-

øàëüíå çíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ â³çèòó
Ïðèíöà Ô³ë³ïïà, àäæå â³ä öüî-
ãî çàëåæàòèìå éîãî âðàæåííÿ
ïðî Óêðà¿íó. Ìàðê Â³íê ïîïðî-
ñèâ äîçâîëèòè áåëüã³éñüêîìó
ïîñîëüñòâó âëàñíèì êîøòîì ðå-
àë³çóâàòè ïðîåêò âå÷³ðíüîãî ï³ä-
ñâ³÷óâàííÿ ïàì’ÿòíèêà ïåðøî-
ìó êè¿âñüêîìó òðàìâàþ áåëüã³é-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà íà Ïîøòî-
â³é ïëîù³.

Для остей
і часни ів
Євро-2012 столиці
від риють довід ові
центри

Äî ªâðî-2012 âëàäà Êèºâà
ìàº íàì³ð ïîâåðíóòè íà âóëèö³
ñòîëèö³ ì³ñüêäîâ³äêè — ïàâ³ëü-
éîíè, äå ìîæíà áóäå îòðèìàòè
ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. Ïåðøà
ì³ñüêäîâ³äêà ç’ÿâèòüñÿ â ñòîëè-
ö³ âæå ó âåðåñí³ 2010 ðîêó íà-
âïðîòè Ãîëîâïîøòàìòó ³ íàãà-
äóâàòèìå òóðèñòè÷í³ öåíòðè, ùî
ä³þòü çà êîðäîíîì, à â ÷îìóñü
íàâ³òü ïåðåâåðøóâàòè ¿õ. ßê ïî-
â³äîìèëè â ìåð³¿, äîâ³äêîâ³ ïà-
â³ëüéîíè áóäóòü òàêîæ íà Êîí-
òðàêòîâ³é ³ Ñîô³éñüê³é ïëîùàõ,
âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, Ï³âäåííî-
ìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³, á³ëÿ
àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü” òà Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Íà
ì³ñüêäîâ³äö³ ñâ³òèòèìóòüñÿ âå-
ëè÷åçíà ë³òåðà “I” ³ ñèëóåòè êè-
¿âñüêèõ ïàì’ÿòíèê³â, ÿê³ çîáðà-
çÿòü íà ïàâ³ëüéîíàõ. Àäì³í³ñ-
òðàòîðè öåíòð³â ðîçìîâëÿòèìóòü
ê³ëüêîìà ³íîçåìíèìè ìîâàìè ³
àáñîëþòíî áåçïëàòíî íàäàâàòè-
ìóòü ³íôîðìàö³þ ïðî òå, êóäè
ñõîäèòè ³ ùî ïîäèâèòèñÿ. Òàì

æå áóäóòü ðîçäàâàòè ïóò³âíèêè
ïî Êèºâó. Çà ïåâíó ïëàòó (ö³íè
ïîêè ùî îáãîâîðþþòü) ìîæíà
áóäå âèïèòè êàâè àáî ÷àþ, ïðè-
äáàòè ñóâåí³ðè. Îêð³ì öüîãî, â
ïëàí³ ïðîåêòó ïåðåäáà÷åíî óñòà-
íîâêó â êîæíîìó òàêîìó öåíòð³
áåçïëàòíèõ òî÷îê Wi-Fi. Òàêîæ
ó íîâèõ äîâ³äêîâèõ ìîæíà áóäå
êóïèòè çàë³çíè÷í³ é àâ³àêâèòêè,
ï³äøóêàòè êâàðòèðó àáî íîìåð
ó ãîòåë³ òà ä³çíàòèñÿ òåëåôîí òà
àäðåñó áóäü-ÿêîãî ìåøêàíöÿ
Êèºâà, ÿê öå áóëî â ðàäÿíñüê³
÷àñè. Çà äàíèìè ÷èíîâíèêà,
âñòàíîâëåííÿ îäí³º¿ òàêî¿ ì³ñü-
êî¿ äîâ³äêè îá³éäåòüñÿ â 12-16
òèñÿ÷ äîëàð³â. Ô³íàíñóâàòèìóòü
ïðîåêò àáî ïîâí³ñòþ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó, àáî íàïîëîâèíó çà
ó÷àñòþ ³íâåñòîð³â, ÿê³ çìîæóòü
áåçïëàòíî ïðîäàâàòè â öåíòð³
ñóâåí³ðè.

У Донець
навчалися
заспо оювати
фанатів

Ó ñï³ëüíèõ íàâ÷àííÿõ ì³ë³ö³¿,
ÌÂÑ, à òàêîæ ñïåöï³äðîçä³ë³â
“Áåðêóò” ³ “Ãðèôîí” âçÿëè
ó÷àñòü á³ëüøå òèñÿ÷³ îñ³á, ïðè-
÷îìó ò³ëüêè 300 ³ç íèõ çàëèøà-
ëèñÿ â ðîë³ ïðàâîîõîðîíö³â.
Ðåøòà — ãðàëè áåøêåòíèê³â. Çà
ñöåíàð³ºì, óáîë³âàëüíèêè çàõî-
ïèëè ê³ëüêà çàë³çíè÷íèõ âàãî-
í³â, çàáëîêóâàëè äîðîæí³é ðóõ ³
íàìàãàëèñÿ øòóðìóâàòè ñòàä³îí
“Äîíáàñ-Àðåíà”. Òàêèì ÷èíîì
ì³ë³ö³ÿ — â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè
äî ªâðî — â³äïðàöüîâóº íàâè÷-
êè ïîïåðåäæåííÿ êîíôë³êò³â.
Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ó Äîíåöüê³é îáëàñò³ ²âàí Áàø-

òà ââàæàº õîðîøèì ðåçóëüòàòîì
÷àñ, ÿêèé áóëî âèòðà÷åíî íà ïî-
ñàäêó â ñëóæáîâ³ àâòîìîá³ë³ òà
ïðèáóòòÿ íà ì³ñöå êîíôë³êòíî¿
ñèòóàö³¿ — ìèíóëî íå á³ëüøå 12
õâèëèí. “ß ââàæàþ, ùî öå ñåð-
éîçíèé ðåçóëüòàò”, — çàçíà÷èâ
ïðàâîîõîðîíåöü. 

На під отов
до Євро Хар ів
витратив майже
2 млрд рн

Ó Õàðêîâ³ íà îá’ºêòè äî ïðî-
âåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó âæå âèòðàòèëè 1,9 ìëðä
ãðí. Ïðî öå ñüîãîäí³ ïîâ³äîìèâ
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ç ï³ä-
ãîòîâêè äî ªâðî-2012 Õàðê³â-
ñüêî¿ ì³ñüêðàäè Â³êòîð Õðèñòî-
ºâ. Çà éîãî ñëîâàìè, 500 ìëí ãðí
³ç ö³º¿ ñóìè — êîøòè â³ä äåðæà-
âè, 342 ìëí ãðí — êîøòè ì³ñöå-
âîãî áþäæåòó ³ ïðèáëèçíî 
1 ìëðä 100 ìëí ãðí — êîøòè ³í-
âåñòîð³â. Çà ñëîâàìè Õðèñòîºâà,
íà ñåñ³þ Õàðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ïëàíóþòü âèíåñòè íîâèé âà-
ð³àíò ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ç ï³äãî-
òîâêè äî ªâðî-2012. Ó ïðîåêò³
äîêóìåíòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ çá³ëü-
øèòè ô³íàíñóâàííÿ ç äåðæáþä-
æåòó — ç 21 % äî 30 %, ç ì³ñöå-
âîãî — ç 13 % äî 25 %. À ô³íàí-
ñóâàííÿ ç ³íøèõ äæåðåë ïëàíó-
þòü ñêîðîòèòè ç 65 % äî 44 %.

Львів і Вроцлав
обмінюватим ться
волонтерами
до Євро-2012

Ëüâ³â ³ Âðîöëàâ áóäóòü îáì³-
íþâàòèñÿ âîëîíòåðàìè äî ªâ-

ðî-2012. Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â
ëüâ³âñüê³ âîëîíòåðè çìîæóòü
áðàòè ó÷àñòü ó ñîö³àëüíèõ ïðî-
åêòàõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó
Âðîöëàâ³. Ð³øåííÿ ïðî îðãàí³-
çàö³þ îáì³íó âîëîíòåðàìè áóëî
óõâàëåíå íà ðîáî÷³é çóñòð³÷³
ïðåäñòàâíèê³â äåïàðòàìåíòó ªâ-
ðî-2012 Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
òà Âðîöëàâà, ÿêà â³äáóëàñÿ ìè-
íóëîãî òèæíÿ ó Âðîöëàâ³. ßê
ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³
Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÓªÔÀ
ó ïðîåêò³ ªâðî-2012 ðîçøèðèëà
ãîðèçîíòè äëÿ ñï³âïðàö³ ì³æ
ì³ñòàìè-ïîáðàòèìàìè — çîêðå-
ìà â îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿
ñëóæáè íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ òóð-
í³ðó. “Ñï³ëüíî ç ïîëüñüêèìè
êîëåãàìè ìè ïî÷àëè ðîáîòó íàä
ñï³ëüíèì ïðîåêòîì îáì³íó âî-
ëîíòåðàìè, ÿêèé äàñòü çìîãó
ëüâ³âñüêèì âîëîíòåðàì ïðîòÿ-
ãîì äâîõ ì³ñÿö³â îòðèìóâàòè íî-
âèé äîñâ³ä ó Âðîöëàâ³, à âðîö-
ëàâñüêèì — ó Ëüâîâ³. Ó÷àñíèêè
òàêèõ îáì³í³â áðàòèìóòü ó÷àñòü
â îðãàí³çàö³¿ íå ò³ëüêè ïðîïîíî-
âàíèõ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, à é
ðåàë³çîâóâàòè âëàñí³ ³äå¿. Äëÿ
âîëîíòåð³â öå óí³êàëüíà ìîæëè-
â³ñòü ïîáà÷èòè íîâå ì³ñòî, çíàé-
òè íîâèõ äðóç³â ³ îòðèìàòè íî-
â³ çíàííÿ â ñôåð³ ñïîðòèâíîãî
ìåíåäæìåíòó, ÿê³ áóäóòü êîðèñ-
íèìè äëÿ òèõ, õòî õî÷å áóòè ë³-
äåðîì-êîîðäèíàòîðîì âîëîí-
òåðñüêèõ ãðóï ïðè ÓªÔÀ ªâðî-
2012 ó Ëüâîâ³ “, — ðîçïîâ³ëà êî-
îðäèíàòîð ðîáîòè ç âîëîíòåðà-
ìè äåïàðòàìåíòó ªâðî-2012 Ìà-
ð³ÿ Ëóïèí³ñ

За матеріалами прес-сл ж-
би Хар івсь ої місь ради, Ін-
тер Медіа Консалтин , ZAXID.
NET, ura-ua. com, podrobnos-
ti. ua

У рам ах під отов и до Євро-2012 спецпідрозділи МВС "Бер т" і "Грифон почали відпрацьов вати попередження онфлі тів на стадіонах під час проведення
ф тбольних матчів
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Òåðèòîð³ÿ “Õ”
Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” âçÿâ ó÷àñòü 
ó åêñïåäèö³¿, ùî äîïðàâèëà ãóìàí³òàðíó
äîïîìîãó ó â³äð³çàí³ â³ä öèâ³ë³çàö³¿ ñåëà
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³

Важливий вантаж
Óñ³ àâòîìîá³ë³ åêñïåäèö³¿ X-ter-

ritory áóëè çàâàíòàæåí³ ï³ä çàâ'ÿç-
êó. Áàãàæíèêè íàáèò³ äî ñàìîãî
âåðõó, ³ íàâ³òü äîâåëîñÿ ñêëàñòè
ñïèíêó îäíîãî ç ñèä³íü çàäíüîãî
ðÿäó. ²íàêøå âñ³ ÿùèêè ç ãóìà-
í³òàðíîþ äîïîìîãîþ íå ïîì³ùà-
ëèñÿ. Êð³ì âàíòàæó, â êîæíîìó
ïîçàøëÿõîâèêó åê³ïàæ ³ç òðüîõ
îñ³á.

Äî âå÷îðà åêñïåäèö³ÿ ä³ñòàëàñÿ
Ñòàðîãî Ñàìáîðà, á³ëÿ ÿêîãî, çà
ð³÷êîþ Äí³ñòåð, ðîçáèëè òàá³ð.
Âðàíö³ âèðóøèëè äî ñåëà Ëàâð³â,
äå çàëèøèëè ³ãðàøêè ³ îäÿã äëÿ
ì³ñöåâîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó. Ïî-
ò³ì ¿äåìî äî ñåëà Âåëèêà Ë³í³íà.
Òóò ó ì³ñöåâîìó ôåëüäøåðñüêîìó
ïóíêò³ ðîçâàíòàæóºìî ìåäèêà-
ìåíòè ³ ìèþ÷³ çàñîáè. Äàë³ íàø
øëÿõ ÷åðåç ë³ñ ³ Âåðõí³é Îðîâèé
õðåáåò äî ñåëà Ïëîñêîãî.

Îñü òóò ³ ðîçïî÷àâñÿ åêñòðèì,
ïðî ÿêèé ðîçïîâ³äàëè ïî òåëåâ³-
çîðó. Áóêâàëüíî ÷åðåç ï³âãîäè-
íè ðóõó ë³ñîì íîðìàëüíà êîë³ÿ
ïåðåòâîðèëàñÿ íà ñóö³ëüíó áàã-
íþêó. Äåñü ïîïåðåäó íàìåðòâî
çàñòðÿãëà â áàãí³ ôëàãìàíñüêà
ìàøèíà ãîëîâè Êëóáó ïîçàøëÿ-
õîâèõ ïðèãîä Äìèòðà Êîâàëüîâà.
À öå ñåðéîçíî ï³äãîòîâëåíèé ïî-
çàøëÿõîâèê. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ïðÿ-
ìî ïî íàøîìó ìàðøðóòó â êîë³þ
âèò³êàëè ã³ðñüê³ ñòðóìêè, ÿê³
ðîçìèëè ¿¿ äî ñòàíó áîëîòà. Íà-
â³òü ãóñåíè÷íîìó ë³ñîâîçó, ÿêèé
ö³ëêîì óïåâíåíî ïî÷óâàº ñåáå íà
òàêèõ äîðîãàõ, ùîá ïðîáðàòèñÿ,
òóò äîâåëîñÿ ï³äêëàäàòè êîëîäè.
Òîìó ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí áåç-
óñï³øíîãî øòóðìó áîëîòÿíî¿ êî-
ë³¿ áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïî-
âåðòàòè ³ øóêàòè ³íøó äîðîãó.
Øêîäà, ùî áàãàòî ÷àñó çãàÿëè,
ïåðåïèëþþ÷è ñòîâáóðè äåðåâ,
ùî âïàëè ï³ä ÷àñ íåùîäàâíüî¿
áóð³ ³ ðàç ó ðàç ïåðåãîðîäæóâàëè
íàì øëÿõ.

Усі шляхи вед ть
в об’їзд

Çíîâó ïî÷èíàºìî øóêàòè ³í-
øèé ïðî¿çä. Ïðîáóºìî ä³ñòàòèñÿ
äî Ïëîñêîãî, Âèö³âà ³ Ãðîçåâîãî
ñòàðîþ àâñòð³éñüêîþ äîðîãîþ.

Çíîâó íåâäà÷à. Âæå íàãîð³, ìàé-
æå íà ñåðåäèí³ õðåáòà — îáâàë,
äîðîãó ðîçìèëî. Ó ñåëà, êóäè ìè
ïðÿìóºìî, ³ çà õîðîøî¿ ïîãîäè
íåëåãêî ä³ñòàòèñÿ. À ï³ñëÿ çëèâ
òèì á³ëüøå... Ïîâåðòàºìî.

Äå ìè ¿äåìî, òî÷íî çíàº ëèøå
êåð³âíèê åêñïåäèö³¿ Äìèòðî Êî-
âàëüîâ. Â³í ïðîêëàäàº øëÿõ, ³ âñ³
ðóõàþòüñÿ çà íèì. Ìîá³ëüí³ òåëå-
ôîíè â öèõ ì³ñöÿõ ìîæíà ç ÷èñ-
òîþ ñîâ³ñòþ çàõîâàòè â ï³äëîê³ò-
íèê âîä³éñüêîãî êð³ñëà. Çâ'ÿçîê
íåñò³éêèé. ² öå äóæå ì'ÿêî êàæó-
÷è.

Íà, çäàâàëîñÿ á, íåñêëàäíèõ ³
çðîçóì³ëèõ âîä³ºâ³ ñóõèõ ä³ëÿíêàõ
´ðóíòîâî¿ äîðîãè ðàïòîì ìîæå çó-
ñòð³òèñÿ çðàäíèöüêå áîëîòî, ùî
íåâ³äîìî çâ³äêè âçÿëîñÿ. Íåãëè-
áîêî ï³ä çåìëåþ ïðîõîäÿòü ÿê³ñü
âîäí³ ïîò³÷êè, à íà ïîâåðõí³ —
áîëîòÿíà ê³ðêà, ùî ï³äñîõëà. Ïî-
ùàñòèòü, ÿêùî âäàñòüñÿ ïðîñêî-
÷èòè òàêó ä³ëÿíêó ç ðîçãîíó. À
ÿêùî ðîçãóáèâñÿ ³ ïðèãàëüìóâàâ,
ââàæàé — ì³öíî çàñ³â äíèùåì.
Ò³ëüêè ëåá³äêà ³ äîïîìîæå.

Àëå ÿêùî õî÷ îäí³é ìàøèí³
âäàëîñÿ ÷åðåç òàêå áîëîòöå ïðî-
ðâàòèñÿ, âîíà ìîæå äîïîìîãòè
âèáðàòèñÿ ³ âñ³ì ³íøèì. Òàê,
âëàñíå, ³ ðîáèëè. Çâè÷àéíî, âòðà-
òèëè êóïó ÷àñó, àëå âàíòàæ çà
ïðèçíà÷åííÿì äîïðàâèëè. Ñê³ëü-
êè ðàç³â ïðè öüîìó ãóìàí³òàðíà
êîëîíà ôîðñóâàëà âîäí³ ïåðå-
øêîäè, âàæêî íàâ³òü çë³÷èòè. Òà
ùî òàì áðîäè. Íå ðàç äîâîäèëî-
ñÿ ¿õàòè ïðîñòî ïî ðóñëó ã³ðñüêèõ
ð³÷îê.

Завдання ви онано!
Ñòàðòóâàâøè ó Ñòàðîìó Ñàì-

áîð³, åê³ïàæ³ ïîçàøëÿõîâèê³â äî-
ïðàâèëè ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó
äî Ëàâð³âà, Âåëèêî¿ Ë³í³íè,
Ïëîñêîãî, Ãðîçåâîãî, Áàá³íîãî,
Äí³ñòðèêà, Ãîëîâåöüêîãî, Ãâîçä-
öÿ. Ïîò³ì óçäîâæ êîðäîíó ç
Ïîëüùåþ ïðîñóíóëèñÿ äî Äí³ñ-
òðèê-Äóáîâîãî ³ Áîáåðêè. Äàë³
ã³ðñüêèìè ñåëàìè ÷åðåç Ñÿí-
ñüêèé õðåáåò âè¿õàëè äî Áèòë³ òà
Ëèáîõîðè. Îñòàíí³ì ïóíêòîì ó
ïðîãðàì³ ïåðøîãî åòàïó åêñïå-
äèö³¿ ñòàâ Ãðàáîâåöü, ºäèíîþ
"äîðîãîþ" äî ÿêîãî ìîæíà óìîâ-
íî ââàæàòè áîëîòèñòèé êðóòèé
ï³äéîì çíàéîìîãî âñ³ì ëèæíè-
êàì Ñëàâñüêîãî.

Äî íèçêè âàæêîäîñòóïíèõ ñ³ë
áóëî âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâí³
øëÿõè ³ ï³ä'¿çäè — ¿õ â³äçíà÷èëè
íà êàðò³. Ó÷àñíèêè åêñïåäèö³¿ çà-
ô³êñóâàëè òàêîæ ñêëàä ³ ïîòðåáè
íàñåëåííÿ öèõ íàñåëåíèõ ïóíê-
ò³â. Äàí³ ïåðåäàëè äî ÌÍÑ ³ ì³ñ-
öåâèì àäì³í³ñòðàö³ÿì. Äîêè ì³ñ-
öåâà áþðîêðàòè÷íà ìàøèíà ïå-
ðåâàðþâàëà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ,
çàã³í øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ äî-
ïðàâèâ äîïîìîãó.

Ïåðøèé åòàï ïðîåêòó X-territo-
ry çàâåðøèâñÿ, à ÷ëåíè Êëóáó ïî-
çàøëÿõîâèõ ïðèãîä ïîïðÿìóâàëè
äî ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ³ ×åðí³-
âåöüêî¿ îáëàñòåé. Òóò íà íèõ óæå
î÷³êóâàëè â ì³ñöåâèõ â³ää³ëåííÿõ
òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà

Київ — Львівсь а область — Київ
Фото автора

Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Завданням тих, хто олоною позашляхови ів виїхав із Києва, б ло знайти (або про-
ласти) найбезпечніший і най оротший маршр т і доправити по ньом манітарн
допомо в населені п н ти, що відрізали від світ затяжні зливи.

Г манітарна допомо а — це медпрепарати, я і зібрали силами співробітни ів р пи
омпаній "АІС" і отримали від товариства Червоно о Хреста: бинти, марля, вата; ди-
тячий одя і і раш и; ш ільне приладдя; миючі засоби. А олона позашляхови ів —
це спеціально під отовлені для жорст о о оффроада "першопрохідці" членів Кл б
позашляхових при од і три автомобілі, що надані р пою омпаній "АІС" — UAZ Patri-
ot, SsangYong Action і SsangYong Kyron. Назва а ції — X-territory, а люди, отрі сиді-
ли за ермом,— волонтери, що абсолютно без орисливо відмовилися від иївсь ої
спе и на ористь арпатсь их омарів. Серед них і ореспондент "Хрещати а".

Та а е спедиція відб вається вже вдр е поспіль. За словами членів Кл б поза-
шляхових при од, цьом році Червоний Хрест виділив допомо и разів п'ять
більше, ніж мин лом , а часни и е спедиції здоб ли стат с за он швид о о ре-
а вання. У при ордонній зоні Львівсь ої області б ло іль а населених п н тів,
я им б ла потрібна наша допомо а.

Г манітарний араван місцеві меш анці бачили здале

Дея і розмиті доро и доводилось ла одити самим

Ба ню а б ла та ою, що за р зали навіть спеціально під отовлені армійсь і
позашляхови и Витя ти лебід ою сільсь ий тра тор — та ож манітарна допомо а
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про вивчення стану справ на КП “Бессарабський ринок”,

КП “Володимирський ринок”, КП “Житній ринок”
Розпорядження № 502 від 8 липня 2010 року

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вивчення діяльності ко�
мунальних ринків та забезпечення належного використання комунальної власності, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Провести перевірку діяльності КП “Бессарабський ри�
нок”, КП “Володимирськии ринок”, КП “Житній ринок”.

2. Створити комісію з питань перевірки діяльності КП
“Бессарабський ринок”, КП “Володимирськии ринок”, КП
“Житній ринок” та затвердити її у складі, що додається.

3. Комісії з питань перевірки діяльності комунальних рин�
ків до 01.08.2010 року надати виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації) ма�
теріали перевірки. Дозволити голові комісії залучати до ро�
боти разом з комісією науковців, фахівців, представників
підприємницьких кіл та громадськості.

4. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Сівця В. М.

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про заходи щодо підготовки міського господарства 
до роботи в осінньо%зимовий період 2010/2011 року

Розпорядження № 527 від 14 липня 2010 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи спільний
наказ Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово�комунального госпо�
дарства України від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств
до опалювального періоду”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001
(далі Правила), з метою своєчасної та якісної підготовки міського господарства до роботи в осінньо�зи�
мовий період 2010/2011 року, надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово�комунального,
соціально�культурного, побутового призначення та населення міста Києва електричною та тепловою енер�
гією, природним газом, послугами водопостачання та водовідведення, в межах здійснення функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Затвердити заходи щодо підготовки міського господар�
ства до роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011 року згід�
но з додатками 1�10.

2. Створити оперативний міський штаб з питань підготовки
міського господарства до роботи в осінньо�зимовий період
2010/2011 року у складі згідно з додатком 10.

Оперативному міському штабу з питань підготовки міського
господарства до роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011
року забезпечити постійний контроль за підготовкою підпри�
ємств, установ і організацій міського господарства до роботи в
осінньо�зимовий період 2010/2011 року.

3. Головним управлінням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчим
органам районних у м. Києві рад (районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям), акціонерній енергопостачальній компанії
“Київенерго” (далі — АК “Київенерго”), закритому акціонерному
товариству “Енергогенеруюча компанія “ДАРтеплоцентраль” (да�
лі — ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”), підприємствам, установам
та організаціям м. Києва незалежно від форм власності та ві�
домчої належності забезпечити в термін до 01.10.2010 підго�
товку об’єктів житлово�комунального, соціально�культурного та
побутового призначення, теплових господарств, систем тепло�
споживання споживачів та електро� і газопостачання для без�
перебійної роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011 року
відповідно до Правил та норм чинного законодавства.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) оперативно видавати ордери на вико�
нання планових робіт із прокладання, ремонту, реконструкції
теплових, електричних та інших інженерних мереж. Встанови�
ти, що планові роботи повинні виконуватися за графіками, узго�
дженими виконавчими органами районних в м. Києві рад (район�
ними у м. Києві державними адміністраціями), Головним управ�
лінням палива, енергетики та енергозбереження, Головним
управлінням житлового господарства та Головним управлінням
комунального господарства виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Взяти до відома, що згідно з Правилами підготовки та про�
ведення опалювального сезону в місті Києві, затвердженими
розпорядженням Представника Президента України від
07.10.1992 № 1187, в міжопалювальний період перерви у пос�
тачанні гарячої води в жилі будинки та на об’єкти соціально�куль�
турного та побутового призначення у зв’язку з ремонтом та ре�
конструкцією теплових мереж не повинні перевищувати 15 діб
(30 діб для особливо складних робіт).

6. Комунальній корпорації “Київавтодор” здійснювати за за�
мовленням відповідних організацій відповідно до укладених до�
говорів, відновлення шляхового покриття після ліквідації аварій�
них пошкоджень та виконання планових ремонтів інженерних ме�
реж в установлені дозвільними документами терміни.

7. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (районним
у м. Києві державним адміністраціям):

7.1. Створити районні оперативні штаби для здійснення по�
стійного контролю за підготовкою підприємств, установ і ор�
ганізацій до роботи в осінньо�зимовий період та координації

робіт з енерго�, тепло�, водо�, газопостачальними організаці�
ями.

7.2. Затвердити до 15.07.2010 заходи щодо підготовки жи�
лих будинків, об’єктів соціально�культурного, побутового при�
значення та теплового господарства до роботи в осінньо�зимо�
вий період та забезпечити їх виконання в термін до 01.10.2010.

7.3. Заслуховувати у липні — вересні 2010 року на засідан�
нях штабів звіти керівників підприємств, установ та організацій
про виконання заходів щодо підготовки міського господарства
до роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011 року.

7.4. Забезпечити до 01.10.2010 погашення кредиторської
простроченої заборгованості за спожиті енергоносії та житлово�
комунальні послуги, які споживаються бюджетними установа�
ми, а також вжити вичерпних заходів з метою недопущення її
зростання у подальшому. Активізувати роз’яснювальну роботу
серед населення щодо необхідності своєчасної та повної опла�
ти спожитих житлово�комунальних послуг. Попередити керівни�
ків підприємств, установ та організацій про їх персональну від�
повідальність за проведення у повному обсязі розрахунків за
спожиті енергоносії і житлово�комунальні послуги та довести до
відома, що при наявності заборгованості за спожиті теплову,
електричну енергію, природний газ, а також за водопостачання
і водовідведення їх об’єкти не будуть підключатись до діючих
систем тепло�, електро� і газопостачання та будуть відключа�
тись від діючих систем енергопостачання, водопостачання і во�
довідведення.

7.5. Покласти персональну відповідальність на керівників жит�
лово�експлуатаційних організацій всіх форм власності, а також
керівників підприємств і організацій, що мають на своєму ба�
лансі жилі будинки, за проведення необхідних ремонтних робіт
та заходів з приведення їх у стан відповідно до вимог чинного
законодавства у галузі підготовки теплових господарств та сис�
тем теплоспоживання до роботи в осінньо�зимовий період.

Взяти до уваги, що заповнення систем теплоспоживання по�
винно бути завершено до 15.09.2010.

Особливу увагу звернути на стан покрівель та фасадів, інже�
нерних мереж і електрощитових будинків, теплових пунктів, гер�
метизацію інженерних вводів у будинки та стиків панелей, від�
повідність схем електроосвітлення проектним рішенням, прове�
дення промивки місцевих систем опалення, засклення вікон та
утеплення під’їздів, дотримання Правил безпеки систем газо�
постачання України, затверджені наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 № 254, за�
реєстровані в Міністерстві юстиції України 15.05.1998 за
№ 318/2758, тощо.

7.6. У термін до 25.09.2010 забезпечити оформлення в ус�
тановленому порядку паспортів готовності до роботи в опалю�
вальний період на будинки та актів готовності теплового госпо�
дарства споживачів до опалювального періоду.

7.7. Спільно з районними управліннями ГУ МВС України в 
м. Києві та керівниками підприємств і організацій, які є власни�
ками інженерних споруд і мереж, вжити заходів щодо посилен�
ня охорони обладнання насосних станцій, павільйонів, теплових
камер, люків і горловин теплових та водопровідно�каналізацій�
них мереж, трансформаторних підстанцій та кабельних мереж.

7.8. Не допускати в охоронних зонах теплових, водопровід�

них, каналізаційних, кабельних, газових та інших інженерних ме�
реж розташування гаражів, тимчасових споруд, зелених наса�
джень, стоянок автотранспорту тощо. Вжити заходи щодо ви�
носу (зносу) наявних об’єктів з охоронних зон інженерних ме�
реж згідно з чинним законодавством.

7.9. Разом з комунальним підприємством електромереж зов�
нішнього освітлення м. Києва “Київміськсвітло” забезпечити ви�
конання затверджених програм та утримання зовнішнього ос�
вітлення вулиць, дворових територій районів міста в належно�
му стані.

7.10. Разом з Київським комунальним об’єднанням зелено�
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київ�
зеленбуд” та Державним управлінням екології та природних ре�
сурсів в м. Києві позачергово оформляти енергопостачальним
організаціям погоджувальні документи на знесення зелених на�
саджень при виконанні робіт з перекладання мереж.

7.11. Забезпечити контроль за виконанням керівниками під�
приємств, установ, організацій, які мають на своєму балансі по�
шкоджені кабельні лінії 0,4 — 10 кВ, ремонтних робіт та введен�
ня зазначених мереж в експлуатацію до 01.10.2010.

7.12. Зобов’язати усіх власників жилих та нежилих будинків
своєчасно повідомляти мешканців про відключення цих будин�
ків від систем теплопостачання при виконанні гідравлічних ви�
пробувань, планових та аварійних ремонтів за даними енерго�
постачальної організації.

7.13. Забезпечити спрямування до 50 відсотків доходів, що
надходять від оренди майна комунальної власності територіаль�
них громад районів міста, на виконання заходів програми “Ліфт”
у 2010 році (відповідно пункту 66.1. рішення сесії Київради від
14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”).

7.14. З метою забезпечення своєчасного та якісного приби�
рання на прибудинкових територіях снігу під час проходження
опалювального періоду, закупити на тендерній основі малога�
баритну техніку.

8. Запропонувати Державній інспекції з енергетичного на�
гляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у
м. Києві спільно з АК “Київенерго” провести перевірку об’єктів
силового електричного устаткування та в термін до 15.07.2010
направити результати перевірки підприємствам та організаці�
ям незалежно від форм власності для усунення виявлених не�
доліків та вжиття заходів щодо унеможливлення доступу до них
сторонніх осіб.

9. Начальникам головних управлінь, управлінь виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), керівникам підприємств, установ, організацій, які ма�
ють резервні джерела живлення, забезпечити працездатність цих
систем до початку осінньо�зимового періоду 2010/2011 року.
Забезпечити резервними джерелами енергоживлення об’єкти
згідно з чинним законодавством.

10. АК “Київенерго”:
10.1. У термін до 15.07.2010 надати виконавчим органам

районних у м. Києві рад (районним у м. Києві державним адмі�
ністраціям) перелік власників пошкоджених абонентських ка�
бельних ліній.

10.2. Щомісячно інформувати виконавчі органи районних у
м. Києві рад (районні у м. Києві державні адміністрації) про ви�
конання робіт із відновлення пошкоджених кабельних ліній.

11. АК “Київенерго”, ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”:
11.1. Виконати організаційно�технічні заходи щодо підготов�

ки устаткування ТЕЦ, котелень та об’єктів комунальної власно�
сті територіальної громади м. Києва, які передані в управління
АК “Київенерго” до роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011
року відповідно до вимог Правил та забезпечити виконання ро�
біт згідно з додатками 1,2. 

11.2. Забезпечити в необхідній кількості накопичення ре�
зервного виду палива (мазуту, вугілля) для сталого проходжен�
ня опалювального сезону 2010/2011 року.

12. Відкритому акціонерному товариству “Акціонерна компа�
нія “Київводоканал” (далі — ВАТ “АК “Київводоканал”) виконати
заходи з підготовки водопровідно�каналізаційного господарства
міста до роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011 року згід�
но з додатком 3.

ВАТ “АК “Київводоканал” провести капітальний ремонт пла�
вучої насосної станції “Росса�300” на суму 1000,0 тис. грн.

13. Головному управлінню охорони здоров’я та медичного
забезпечення, Головному управлінню освіти і науки, Головному
управлінню культури і мистецтв, Головному управлінню соці�
ального захисту населення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

13.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки установ до
роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011 року згідно з до�
датками 4, 5, 6, 7.

13.2. Вжити необхідні заходи з мобілізації всіх наявних кош�
тів для забезпечення фінансування робіт з підготовки до робо�
ти в осінньо�зимовий період 2010/2011 року згідно з додатка�
ми 4, 5, 6, 7.

14. Головному управлінню житлового господарства та Го�
ловному управлінню комунального господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити виконання заходів з підготовки об’єктів
житлового фонду та комунального господарства до роботи в
осінньо�зимовий період 2010/2011 року згідно з додатками 8,9.

15. Суми пільги по сплаті земельного податку в 2010 році,
надані комунальним підприємствам та підприємствам, які ви�

конують роботи із життєзабезпечення міста Києва, спрямовую�
ться:

— житловими організаціями усіх форм власності на утри�
мання та ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, що
знаходяться у їх повному господарському віданні, підготовку до
осінньо�зимового періоду і на модернізацію ліфтового господар�
ства;

комунальними підприємствами “Госпкомобслуговування” та
“Київжитлоспецексплуатація” на ремонт інженерних мереж, спо�
руд та обладнання, утримання житлового і нежитлового фонду,
комунальні послуги;

— Київським комунальним виробничим підприємством
“Міськпаливо” на ремонт інженерних мереж, споруд та комуналь�
ні послуги;

— АК “Київенерго” та ВАТ “АК “Київводоканал” на виконання
робіт по приведенню переданих у володіння та користування цим
підприємствам безгосподарних та інших об’єктів теплопостачан�
ня та водопровідно�каналізаційного господарства до технічно
справного стану, їх відновлення та утримання;

— ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль” на виконання робіт з ремон�
ту енергетичних котлів;

— відкритим акціонерним товариством “Київгаз” на утри�
мання та ремонт мереж.

16. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) спільно з виконавчими органами районних у м. Києві
рад (районними у м. Києві державними адміністраціями) в тер�
мін до 15.07.2010 вирішити питання розроблення та закріплен�
ня у встановленому порядку планів земельних ділянок будинків
та прибудинкових територій із визначенням площі забудови жи�
лого будинку, проїздів та тротуарів, озеленених територій, ди�
тячих, спортивних, господарських майданчиків, стоянок автома�
шин тощо.

17. Взяти до відома, що підключення систем теплопостачан�
ня пологових будинків, дитячих лікувальних закладів та стаціо�
нарних відділень лікарень здійснюється з 15.09.2010.

Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забез�
печення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) разом з АК “Київенерго” вжити
необхідних заходів щодо підготовки систем теплопостачання до
роботи в опалювальний період лікувальних закладів.

18. Підприємствам, установам та організаціям забезпечити
підготовку енергооб’єктів, інженерних мереж, систем теплоспо�
живання споживачів та до 25.09.2010 отримати акти готовності
до опалювального сезону 2010/2011 року від теплопостачаль�
них організацій в установленому Правилами порядку.

19. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськ�
буд”, іншим будівельним та ремонтним організаціям всіх форм
власності у терміни, погоджені з підприємствами теплових ме�
реж та виконавчими органами районних у м. Києві рад (район�
ними у м. Києві державними адміністраціями), до початку опа�
лювального сезону 2010/2011 року виконати роботи із підклю�
чення об’єктів, які вводяться в експлуатацію у IV кварталі 
2010 р.— І кварталі 2011 р., до діючих теплових мереж. Взяти
до відома, що з початком опалювального сезону відключення
мереж теплопостачання жилих будинків для виконання зазначе�
них робіт на зовнішніх теплових мережах не здійснюватиметься.

20. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (районним
у м. Києві державним адміністраціям), Головному управлінню
житлового господарства, Головному управлінню комунального
господарства, Головному управлінню охорони здоров’я та ме�
дичного забезпечення, Головному управлінню культури і мис�
тецтв, Головному управлінню освіти і науки, Головному управ�
лінню соціального захисту населення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), АК
“Київенерго”, ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”, ВАТ “АК “Київводо�
канал”, відкритому акціонерному товариству “Київгаз” інформу�
вати про виконання:

20.1. Цього розпорядження виконавчий орган Київської місь�
кої ради (Київську міську державну адміністрацію) 01.10.2010;

20.2. Пунктів 7, 10, 12, 13, 14 цього розпорядження щомі�
сячно до 5 числа Головне управління палива, енергетики та
енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

21. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами ма�
сової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) організувати через засоби масової інформації роз’ясню�
вальну роботу про наявність паливно�енергетичних ресурсів,
стан розрахунків за спожиті енергоносії та підготовку до осін�
ньо�зимового періоду 2010/2011 року. Особливу увагу приді�
лити зверненням до мешканців міста щодо необхідності економ�
ного споживання електроенергії та води (особливо в години
максимуму навантаження енергосистеми та системи водоза�
безпечення), а також утеплення квартир, вікон сходових клітин,
вхідних дверей та виходів на горища.

22. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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“Почато ”
ç 22 ëèïíÿ

Немає з нами більше арнень о о
хлопчи а Леонардо ді Капріо. Сьо о-
дні навіть найзапе ліші с епти и ви-
знають, що цей а тор відмінно впо-
рається з серйозними драматични-
ми ролями, я і вима ають чимало о
талант . Цьо о раз йо о персонаж—
Дім Кобб — талановитий злодій, але
не до матеріальних бла він ласий:
він раде цінні се рети з либин під-
свідомості під час сн , оли людсь ий
роз м най разливіший. Рід існі здіб-
ності Кобба зробили йо о цінним
равцем звичном до зради світі
промислово о шпи нства. І ось
Кобба з’являється шанс виправити
помил и. Замість ідеальної радіж и,
Кобб і йо о оманда спеців повинні
б д ть проверн ти зворотнє. Тепер
їхнє завдання — не в расти ідею, а
впровадити її. Я що них вийде, це і
стане ідеальним злочином

“Учень чарівни а”
ç 22 ëèïíÿ

Ма ія існ є доти, до и в неї ві-
рять. “...І хоч ть бачити на вели их
е ранах”,— под мав режисер Джон
Тьортелта б і створив свій фільм, в
я ом знялися та і зір и я Ні олас
Кейдж і Моні а Белл ччі. Дії цієї ос-
тросюжетної аз и роз ортаються
в наші дні на Манхеттені. Майстер
ма ії Бальтазар Блей нама ається
захистити Нью-Йор від сво о дав-
ньо о воро а Ма сима Хорвата —
злостиво о ча л на з найчорніши-

ми планами. Проте Бальтазар від-
ч ває, що не впорається сам і йо-
м потрібен помічни . На цю роль
він обирає звичайнісінь о о хлопця

Дейва, я ий зовсім не хоче рят ва-
ти світ. Проте йом доведеться
пройти прис орений рс ма ії і
вст пити в битв

КК ІІ НН ОО АА ФФ ІІ ШШ АА

Äî Êèºâà ïðèáóâ 
Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé
Êèðèëî
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó íåä³ëþ äî ñòîëèö³ âòðåòº ïðè-
áóâ Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Êè-
ðèëî. Ïðîãðàìîþ éîãî ïåðåáó-
âàííÿ â Êèºâ³ ïåðåäáà÷åíî ÷èìà-
ëî çàõîä³â. Çîêðåìà âæå ó äåíü
ïðèáóòòÿ Ïàòð³àðõ îäðàçó ç àåðî-
ïîðòó “Áîðèñï³ëü” ïîïðÿìóâàâ íà
çóñòð³÷ ³ç áðàò³ºþ Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè, ÿêà â³äáóëàñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ Áëèæí³õ ïå÷åð. Ó÷îðà
çðàíêó Êèðèëî â³äâ³äàâ Ñîô³þ
Êè¿âñüêó, ïîáóâàâ íà çàñ³äàíí³
Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó ðîñ³éñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Çà ðåçóëü-
òàòàìè çàñ³äàííÿ, ïðåäñòàâíèê
Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿ ïðîâ³â
ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòàì ïðî çó-
ñòð³÷ ³ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì. Â³í íàãî-
ëîñèâ, ùî ïðîòîêîë íå ïåðåäáà-
÷àâ ö³º¿ çóñòð³÷³. Ïðè öüîìó Ïàò-
ð³àðõ çàçíà÷èâ, ùî éîãî â³çèò â
Óêðà¿íó ïàñòèðñüêèé ³ íå ïåðåä-
áà÷àº îáãîâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ
ïèòàíü. Óâå÷åð³ Êèðèëî ïîáóâàâ
íà áóä³âíèöòâ³ Âîñêðåñåíñüêîãî
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó. Ñüîãîäí³ î
10.00 Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé â³çü-
ìå ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó ìîëåáí³
íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³. Â óðî-
÷èñòîìó ìîëåáí³ ç íàãîäè â³äçíà-
÷åííÿ Äíÿ õðåùåííÿ Óêðà¿íè-Ðó-
ñ³ â³çüìóòü ó÷àñòü òàêîæ ³ ïðåä-
ñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè, çîêðå-
ìà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåî-
í³ä Íîâîõàòüêî. Îá 11-é ãîäèí³
Êèðèëî çóñòð³íåòüñÿ ç ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Ìèêîëîþ Àçà-
ðîâèì. À î 12-é — â³äâ³äàº ²îíèí-
ñüêèé ÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð. Óâå-
÷åð³ â³í â³çüìå ó÷àñòü ó âñåíîø-

í³é ñëóæá³ íà Ñîáîðí³é ïëîù³
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Çàâòðà î
09.00 Ïàòð³àðõ ïðîâåäå áîæå-
ñòâåííó ë³òóðã³þ íà Ñîáîðí³é
ïëîù³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè.
À îá 11-é ãîäèí³ â³äâ³äàº âèñòàâ-
êó “Ñïàäùèíà ñâÿòîãî êíÿçÿ Âî-

ëîäèìèðà”, ÿêà íàðàç³ åêñïîíóº-
òüñÿ íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà â êîð-
ïóñ³ ¹ 1. Öüîãî ñàìîãî äíÿ çà-
âåðøèòüñÿ â³çèò Ïàòð³àðõà Ìîñ-
êîâñüêîãî Êèðèëà äî Êèºâà

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

До ва и меш анців столиці, ерівни ів
підприємств, станов, ор анізацій
та житлово-е спл атаційних онтор!

У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2010/2011 р. 9–30 серпня
2010 ро в частині Шевчен івсь о о, Подільсь о о, Святошинсь о о районів
(Нив и) АК “Київенер о” проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж
з подальшим ремонтом районної отельні “Нив и”. У зв’яз з цим з 18.00
8 серпня постачання арячої води б де припинено.

Випроб вання здійснюватим ться межах в лиць А адемі а Т полєва, Стецен а,
Маршала Греч а, Котовсь о о, Тираспольсь ої, Саратовсь ої, Салютної,
Ба мансь ої, Чер ась ої, Толб хіна, Калинової, Усс рійсь ої, Цюр пинсь ої,
Баб ш іна, Щерба ова, пров л Ба мана, проспе т Перемо и.
10–24 серпня 2010 ро щорічні випроб вання та ож проводитим ться

в частині Печерсь о о, Голосіївсь о о, Дніпровсь о о районів (Р санів а, Березня и,
Телич а, Звіринець, Лип и, Чорна ора, Печерсь ). У цих районах постачання арячої
води б де припинено з 18.00 9 серпня.

Випроб вання здійснюватим ться межах в лиць Промислової, Кі відзе, б львар
Др жби народів, в лиць Чесь ої, Чи оріна, Щорса, пров л ів Лабораторно о та
Госпітально о, б львар Лесі У раїн и, в лиці Шов овичної, пров л Козловсь о о,
в лиць Кр ло ніверситетсь ої, Бан ової, Лютерансь ої, Оль инсь ої, Інстит тсь ої,
Садової, Михайла Гр шевсь о о, Пар ової доро и, Кріпосно о пров л , Кловсь о о
звоз , в лиць Мос овсь ої, К т зова, Арсенальної площі, в лиці Івана Мазепи,
Деревообробно о пров л , Наддніпрянсь о о шосе, б львар Др жби Народів,
в лиць Ент зіастів, Березня івсь ої та Дніпровсь ої і Р санівсь ої набережних.

Випроб вання проводяться тепломережною водою, охолодженою до температ ри
не вище 40 °С, з тис ом, підвищеним на 25%, що відповідає нормативам. Це дасть
змо заздале ідь виявити ма симально можлив іль ість пош оджень, розпочати
роботи в цих місцях та попередити та им чином їх появ під час опалювально о
сезон . Через виявлені пош одження подавання арячої води може затрим ватися
на час, необхідний для їх с нення, про що Київенер о додат ово повідомить
житлово-е спл атаційні ор анізації, я і зобов’язані інформ вати населення.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч
з я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів до збереження
матеріальних цінностей на випадо пош одження тепломереж. На в лицях,
садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може трапитися
пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та ви идів води
на поверхню.
Б дьте важні та обережні! У разі вини нення провалин та появи на

поверхні води не наближайтеся самі та не доп с айте до та их місць дітей!
Повідомляйте про виявлені випад и Київенер о за телефонами:
- Подільсь ом районі - 425-19-98, 497-60-72;
- Шевчен івсь ом та Святошинсь ом районах - 272-23-73, 497-60-72;
- Дніпровсь ом районі - 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47;
- Голосіївсь ом та Печерсь ом районах - 528-11-69, 529-88-75, 291-08-47.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж Київенер о не
нарахов є обся ів споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для
отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють
ЖЕКи.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вальних робіт можна отримати
за телефонами інформаційно-довід ової сл жби АК “Київенер о” 15-88 або
201-58-79.

АК “Київенер о”

Шановні ияни!
Повідомляємо про почато ромадсь о о об оворення прое т містоб дівної

до ментації б дівництва ба атоповерхових житлових б дин ів з вб дованими
приміщеннями ромадсь о о призначення та підземним пар ін ом на в л. Прил жній, 2
Святошинсь ом районі м. Києва.

Замовни б дівництва: ПП “У рремб дінвест”.

Ознайомитися із зазначеним прое том б дівництва та отримати детальн
інформацію щодо ньо о ви зможете за адресою: м. Київ, в л. Шепелєва, 6.

Пропозиції (за важення) щодо прое т можна надсилати поштою за адресою:
03061, м. Київ, в л. Шепелєва, 6.

Стро подання пропозицій (за важень) щодо прое т - до 4 серпня 2010 ро .

Громадсь і об оворення вищев азано о прое т б дівництва відб д ться 5 серпня
2010 ро о 18.30 приміщенні ом нально о підприємства “РЕО № 7” (м. Київ,
в л. Підлісна, 3).

З пова ою, ор анізатори

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ВАТ “Фарма ”
повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів

9 вересня 2010 ро о 14.00 за адресою:
м. Київ, в л. Фр нзе, 63 ( онференц-зал).

Порядо денний:
1. Про переведення вип с а цій ВАТ “Фарма ” з до ментарної форми вип с в

бездо ментарн форм (дематеріалізація вип с ), обрання Депозитарія та Збері ача та
затвердження Рішення про дематеріалізацію.

2. Затвердження змін до Стат т Товариства шляхом прийняття йо о в новій реда ції, в том
числі, що відповідає вимо ам За он У раїни “Про а ціонерні товариства” в частині
бездо ментарної форми існ вання а цій.

3. Про припинення дії до овор на ведення реєстр № 9 від 13.08.1998 ро , ладено о з
ТОВ “Приб то - реєстр”, та визначення дати припинення ведення реєстр .

4. Визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів про дематеріалізацію а цій.

Дата с ладання перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах
09.09.2010 ро . Реєстрація а ціонерів з 12.00 до 13.00 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та часті зборах необхідно мати до мент, що посвідч є особ ; для
повноважених осіб - до мент, що посвідч є особ та дор чення, оформлене з ідно з чинним
за онодавством. Конта тний телефон: 496-87-77; 496-87-38.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про підс м и

приватизації об’є та малої приватизації ом нальної
власності ( р па А) шляхом ви п :

- нежилі приміщення за альною площею 199,8 в. м, за адресою: м. Київ,
в л. Мілютен а, 34, літера А), приватизовані юридичною особою за
1 151 280,00 рн, в том числі ПДВ 191 880,00 рн.

Лі відатор АТЗТ
“Завод Металпресмаш”
( од ЄДРПОУ 14311135;
м. Київ, в л. Ярославсь а,

б д. 58) повідомляє,
що р лі печат и та
штампи підприємства

АТЗТ “Завод
Металпресмаш”

вважати недійсними.

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)
01034, Київ,
вул. Володимирська,
51�а, репроцентр 
газети «Хрещатик».
Тел.: 235�82�72,

234�12�55
repro.kreschatic. kiev.ua
Усі види додрукарських 
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 233-10
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Â’ÿ÷åñëàâ Óçºëêîâ
â³äïðàâèâ ñóïåðíèêà
â íîêäàóí
Àëå ïîÿñ WBA íå âçÿâ

СС ПП ОО РР ТТ ИИ ВВ НН АА   АА РР ЕЕ НН АА

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Ó Êèºâ³ 16—21°Ñ óíî÷³, 27—32°Ñ âäåíü, ïðîéäå äîù, ãðîçà. Íà

ñõîä³ âíî÷³ 19—24°Ñ, âäåíü 33—38°Ñ, áåç îïàä³â.
Íà çàõîä³ êðà¿íè âíî÷³ 11—16°Ñ,  âäåíü 17—22°Ñ, ïðîéäå äîù,

ì³ñöÿìè ãðàä.
Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ 17—22°Ñ âíî÷³, 28—33°Ñ âäåíü, áåç îïàä³â.

Ó Êðèìó 20—25°Ñ óíî÷³, 31—36 âäåíü. Ñóõà ïîãîäà. Ó öåíòðàëüíèõ
ðåã³îíàõ óíî÷³ 15—20°Ñ, óäåíü 27—32°Ñ. Î÷³êóºòüñÿ äîù, ãðîçà.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü Þõèìà-ñòîæàðíèêà.

Ñòàäíÿ — ãðîçîâà ïîðà. Ë³òî ãð³çíå — çèìà ñí³æíà. ßêùî äîùîâ³
÷åðâ’ÿêè âèïîâçàþòü ³ç çåìë³, òî ÿñíà ñîíÿ÷íà ïîãîäà çì³íèòüñÿ äîùåì
³ ãðîçîþ. Ïòàõè çàìîâêëè, ãîðîáö³ ñõîâàëèñÿ ï³ä äàõîì, ëàñò³âêè ³ ñòðèæ³
ë³òàþòü íàä çåìëåþ — áóäå ãðîçà.

²ìåíèííèêè: 
Ìàðêiÿí, Îíèñèì, Àê³ëà, Íàòàë³ÿ, Òåîôië, Ç³òà, ²âàí, Ñòåïàí,

Êîñòÿíòèí, Ïàíòåëåéìîí
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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.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 23 ëèïíÿ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 27 ëèïíÿ
ОВНИ свою свобод ні на що не проміняють. Др зі замінять вам рід-

них і сім'ю, а людей цін ватимете за те, що вони поділяють ваші д хов-
ні інтереси. Знайомтеся з ці авими особами, об'єдн йтеся, братайтеся,
беріть часть неформальних оле тивних заходах, ори інальних пре-
зентаціях.
ТЕЛЬЦІ, ризи прийняти бажане за даване, по натися за нездійснен-

ною мрією д же висо ий, наслідо чо о вас вважатим ть дива ом. На-
самперед це стос ється професійної сфери, де реп тація може постраж-
дати.
БЛИЗНЯТ вабитиме езотери а. Ці авитиме все незвичне, ори іналь-

не, здатне с ин ти по ров таємничості, розширити сталі явлення про
світ, і сприятиме д ховном дос оналенню. Тяжіння до спіл вання, по-
ш справжніх однод мців посилиться.
РАКИ, не розпочинайте нових справ. Не варто проводити я і-неб дь

серйозні зміни в бізнесі, домашньом строї, звич ах, др жніх стос н-
ах. Ос іль и здатні діяти під впливом ілюзій, ч жі потреби мож ть ста-
ти важливішими за власні, проте з одом роз аєтеся в своєм альтр їс-
тичном рвінні.
ЛЕВИ, ваші партнери витають за хмарами, дива ваті та за ад ові. Не

нама айтеся випитати в них правд , до опатися до істини. Уни айте ді-
лових пере оворів, об оворення он ретних тем, ладання офіційних
од. Рідним варто пробачити дея і дива ватості в поведінці, вони тим-

часові.
ДІВИ, онтролюйте бла одійні пориви і не давайте зайвих обіцяно .

Ваші д м и, плани, рішення розмиті, нечіт і, неоднозначні. Попри щире
бажання допомо ти іншим людям, проявити манізм і без орисливість,
ризи єте не стримати сво о слова.
ТЕРЕЗИ, час від ласти т рботи і розвіятися! Влашт йте собі свято, ос-
іль и від тр дово о натхнення тол не б де. Кохайтеся, розважайте-
ся, відпочивайте на свій сма , райтеся з дітьми, др зями, від то о о-
ефіцієнт вашо о д шевно о бла опол ччя тіль и зросте.
СКОРПІОНИ, прибор айте б нтарсь ий д х і не пере роюйте на но-

вий лад домашні традиції, звич и, не затівайте в оселі апітально о ре-
монт і прибирання. Пле айте в д ші ла ідність, доброзичливість. Тоді
всі, хто опинився поряд, платитим ть взаємністю...
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть ч довом настрої, дар ючи оточенню по-

зитивні емоції. Одна для пош і передачі важливих повідомлень день
несприятливий, бо ризи єте стати жертвою дезінформації, або потріб-
ні люди в найневідповідніший момент зни н ть із оризонт , залишив-
ши вас роз бленими. Утримайтеся від обіцяно , підписання до мен-
тів, подачі заяв до адміністративних інстанцій.
КОЗОРОГИ, тримайтеся від рошових операцій, оформлення платіж-

них до ментів. Приб то , отриманий неза онним шляхом, надалі може
стати причиною непороз мінь, с тичо із подат івцями. Важливими по-
п ами ліпше не захоплюватися, а обмежитися на альними дрібними

витратами. І не б дьте ґавою в людном місці, є ризи стати жертвою
злодіїв.
ВОДОЛІЇ витатим ть на рилах рожевих мрій, солод их спо адів, е-

р ючись носталь ійними ідеалами, з я ими вже час розл читися. Утри-
майтеся від з'ясов вань стос н ів із діловими, шлюбними партнерами.
Шанси, що діало приведе до онстр тивно о рез льтат , до взаємно-
о пороз міння, мізерні.
РИБИ, не бійтеся самотності. Вона імпон є вашом д шевном ста-

н . І ви ли ати на відверт розмов партнера чи с противни а немає
сенс . Вони переб вають на роздоріжжі, їм бра є ло і и, тож навряд
чи ви доче аєтеся від них однозначної поведін и, аде ватно о форм -
лювання д мо і намірів. Я що відірваність від світ обтяж є вас, спро-
б йте замінити реальне спіл вання вірт альним: напри лад, через Ін-
тернет

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ó ÑØÀ çàâåðøèâñÿ âå÷³ð ïðî-
ôåñ³îíàëüíîãî áîêñó, ãîëîâíîþ
ïîä³ºþ ÿêîãî ñòàâ á³é ÷åìï³îíà
WBA â íàï³ââàæê³é âàç³ 26-ð³÷íî-
ãî Áåéáóòà Øóìåíîâà ç Êàçàõñòà-
íó ïðîòè ïðåòåíäåíòà íà öåé òè-
òóë óêðà¿íöÿ Â'ÿ÷åñëàâà Óçºëêî-
âà. ×åìï³îí óæå â ïåðøîìó ðàóí-

ä³ ïîáóâàâ ó íîêäàóí³. Ïðîòå â
ê³íö³ òðåòüîãî ðàóíäó â ðîçì³í³
óäàð³â óæå Øóìåíîâ çàâäàâ òî÷-
íîãî óäàðó ñïðàâà, â³äïðàâèâøè
ñóïåðíèêà íà íàñòèë ðèíãó. Ó íà-
ñòóïíèõ ðàóíäàõ ³ âñþ ñåðåäèíó
áîþ ñèòóàö³þ âïåâíåíî êîíòðî-
ëþâàâ Øóìåíîâ, óäàðè ÿêîãî õàé

³ íå â³äð³çíÿëèñÿ îñîáëèâîþ òî÷-
í³ñòþ, ïðîòå ¿õ ê³ëüê³ñòü ïåðåâåð-
øèëà ê³ëüê³ñòü óäàð³â éîãî îïî-
íåíòà. Â ê³íö³ áîþ Óçºëêîâ íà-
ìàãàâñÿ çì³íèòè ñèòóàö³þ òà âè-
ðâàòè ïåðåìîãó â áîþ, ïðîòå Øó-
ìåíîâ çáåð³ã äîñèòü ñèë, ùîá çà-
ëèøèòè ïåðåâàãó çà ñîáîþ. Ñóä-
ä³ â³ääàëè ïåðåâàãó êàçàõñüêîìó
áîêñåðó.

Ùîäî ³íøîãî áîþ çà ó÷àñòþ
ùå îäíîãî óêðà¿íñüêîãî áîêñå-
ðà, òî 11 âåðåñíÿ Âîëîäèìèð
Êëè÷êî âèéäå íà ðèíã, àëå íå ç
ðîñ³ÿíèíîì Îëåêñàíäðîì Ïî-
âºòê³íèì, ÿê ïåðåäáà÷àëîñÿ. Çà-
ì³ñòü íüîãî ó Ôðàíêôóðò³ ñóïåð-
íèêîì Êëè÷êà ñòàíå Ñåìóåëü
Ï³òåð. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, í³ãå-
ð³ºöü íàáàãàòî íåáåçïå÷í³øèé
Ïîâºòê³íà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

В’ячеслав Узєл ов не змі завоювати тит л чемпіона
світ . В с бот вранці за иївсь им часом раїнсь ий
напівва ови про рав за оч ами Бейб т Ш менов ,
я ом вдалося збере ти свій тит л. А ось с перни ом
Володимира Клич а в поєдин 11 вересня стане не
росіянин Оле сандр Повєт ін, а значно досвідченіший
ні ерієць Сем ель Пітер.

Київсь а ш ола бо с визнана світі
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