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ЧЕРНЫЙ СНАЙПЕР
Военный дете тив,
основанный на реальных фа тах

Ïàòð³àðõ Êèðèëî â³äïðàâèâ 
ìîëåáåíü íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³
Çàõ³ä â³äáóâñÿ ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ ð³÷íèö³ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

Ïåðåä ìîëåáíåì Ïàòð³àðõà â³òàëè ä³-
òè, ÿê³ ïîäàðóâàëè éîìó á³ëèõ ãîëóá³â. Ó
ñâî¿é ïðîìîâ³ Êèðèëî çâåðíóâñÿ äî íà-
ðîäó ³ âêîòðå çàêëèêàâ óñ³õ â³ðÿí äî ºä-
íîñò³. “ß çàêëèêàþ âñ³ ñòîðîíè, âòÿãíóò³
â ïîë³òè÷í³, åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ é ³ñ-
òîð³îñîôñüê³ êîíôë³êòè, çíèçèòè öåé
ãðàäóñ êèï³ííÿ”,— çàÿâèâ ó ñâî¿é ïðî-
ìîâ³ Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñ³
Êèðèëî.
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Патріарх Мос овсь ий Кирило відправив рочистий молебень на Володимирсь ій ірці, при рочений до річниці Хрещення Київсь ої Р сі

Ô
îò
î 
Ó
Í
²À
Í

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора зран Патріарх Мос овсь ий Кирило відправив рочистий молебень на Володимирсь ій ірці. Мас-
штабний захід, в я ом взяли часть тисячі православних, при рочили до завтрашньої річниці Хрещення
Київсь ої Р сі. Помолитися і посл хати лав Російсь ої православної цер ви прийшли та ож представни и
ряд і столичної влади. Серед них прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров, спі ер Володимир Литвин,
заст пни лави Адміністрації Президента Ганна Герман і ви он вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр
Попов.
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Îëåêñàíäð Ïîïîâ î÷îëèâ 
êîì³òåò ç åêîíîì³÷íèõ 
ðåôîðì

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ î÷îëèâ êîì³òåò ç åêîíî-
ì³÷íèõ ðåôîðì çàì³ñòü ìåðà ñòîëèö³
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ïðî öå
éäåòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ ÊÌÄÀ â³ä
19 ëèïíÿ. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, âíå-
ñåíî òàêîæ çì³íè äî ñêëàäó êîì³òåòó
ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì. Çîêðåìà äî
íüîãî ââ³éøëè çàñòóïíèêè ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî, Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê, Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî,
Îëåêñàíäð Ïóçàíîâ òà Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. ßê â³äîìî, ó áåðåçí³ ÊÌÄÀ
óõâàëèëà ð³øåííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ êî-
ì³òåòó ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì, ÿêèé
ïîêëèêàíèé çàïðîâàäèòè â ñòîëèö³
ñèñòåìí³ åêîíîì³÷í³ ðåôîðìè, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà. Çã³äíî ç òåêñòîì ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, éîãî ìàâ î÷îëèòè Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé 

Ó ñåðïí³ Äàðíèöüêèé 
³ Äí³ïðîâñüêèé ðàéîíè 
áóäóòü áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè

Ç 2 äî 16 ñåðïíÿ íà ÷àñòèí³ òåðèòîð³¿
Äàðíèöüêîãî òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â
òðèâàòèìå âèïðîáóâàííÿ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè íà îô³ö³éíîìó
ïîðòàë³ “Êè¿âåíåðãî”. ×åðåç öå äåÿê³
ì³êðîðàéîíè òèì÷àñîâî çàëèøàòüñÿ áåç
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Çîêðåìà â³ä-
êëþ÷åííÿ âîäè ñòîñóâàòèìåòüñÿ æèòëî-
âèõ ìàñèâ³â Ë³âîáåðåæíèé, Ñòàðà òà Íî-
âà Äàðíèöÿ, ÄÂÐÇ, Õàðê³âñüêèé òà Ñîö-
ì³ñòå÷êî. Ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ òàì
ïðèïèíÿòü 1 ñåðïíÿ î 18.00, çàçíà÷àþòü
ó “Êè¿âåíåðãî” 

Êèÿí çàáåçïå÷àòü 
ÿê³ñíîþ 
ïëîäîâî-îâî÷åâîþ 
ïðîäóêö³ºþ óðîæàþ 
öüîãî ðîêó

Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çã³äíî ç äîêóìåí-
òîì, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òîðã³âë³
òà ïîáóòó äîðó÷åíî óêëàñòè óãîäè ç âè-
ðîáíèêàìè ïëîäîâî-îâî÷åâî¿ ïðîäóê-
ö³¿ ç Êè¿âñüêî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé
Óêðà¿íè, à òàêîæ âñòàíîâèòè ïîñò³é-
íèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàö³â-
íèêàìè ïëîäîâî-îâî÷åâèõ áàç ³íñòðóê-
ö³é òà ðåêîìåíäàö³é ³ç ïåðåðîáêè ³ çáå-
ð³ãàííÿ êàðòîïë³, ïëîäîâî-îâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â íà çèìîâî-âåñíÿ-
íèé ïåð³îä 

Ç íàñòóïíîãî òèæíÿ 
â ñòîëèö³ ïðàöþâàòèìóòü
øê³ëüí³ ÿðìàðêè

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ó÷í³â ñòîëèö³ òî-
âàðàìè øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó äî íî-
âîãî 2010-2011 íàâ÷àëüíèõ ðîê³â, âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ øê³ëüíèõ ÿð-
ìàðê³â ³ç 2 ñåðïíÿ äî 5 âåðåñíÿ 2010
ðîêó â óñ³õ äåñÿòè ðàéîíàõ ì³ñòà. Òàê,
21 òà 22 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó íà âóëèö³
Õðåùàòèê ïðîéäå çàãàëüíîì³ñüêèé
øê³ëüíèé ÿðìàðîê, íà ÿêèé áóäå çàëó-
÷åíî ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³, ëåãêî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ ì³ñòà é ³íøèõ ïîñòà÷àëüíè-
ê³â òîâàð³â øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó. Íà-
ãàäàºìî, ùî òðàäèö³éíî ç 2 ñåðïíÿ äî
5 âåðåñíÿ ïðàöþâàòèìå òîðãîâåëüíèé
ìàéäàí÷èê ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé öåíòðàëü-
íèé óí³âåðìàã” íà Õðåùàòèêó, 38, äå
ðåàë³çîâóâàòèìóòü øèðîêèé àñîðòè-
ìåíò òîâàð³â äëÿ øêîëÿð³â.

Îêð³ì òîãî, ç 21 ñåðïíÿ äî 11 âåðåñ-
íÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ ðàéîí-
íèõ ÿðìàðîê ³ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, íà íèõ çä³éñíþâàòè-
ìåòüñÿ òîðã³âëÿ òîâàðàìè øê³ëüíîãî
àñîðòèìåíòó 

Êè¿â âèâ÷àòèìå äîñâ³ä
Ñåóëà

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

ò î ô à ê ò
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ çó-
ñòð³÷ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïî-
ïîâà ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíî-
âàæíèì Ïîñëîì Ðåñïóáë³êè
Êîðåÿ Ïàêîì Ðî-Áüîê. “Ìè
çàö³êàâëåí³ â ïàðòíåðñüêèõ â³ä-
íîñèíàõ, ó íàëàãîäæåíí³ òà
ðîçâèòêó êîíòàêò³â ì³æ á³çíå-
ñîì, ó êóëüòóðíîìó îáì³í³.
Çíàºìî, ÿê áàãàòî ö³êàâèõ ïðî-
åêò³â ðåàë³çîâàíî ó âàø³é êðà-
¿í³ îñòàíí³ì ÷àñîì, ÿê àêòèâ-
íî ðîçâèâàºòüñÿ âàøà åêîíî-
ì³êà. Ó áàãàòüîõ ðå÷àõ âè äëÿ
íàñ º ïðèêëàäîì”, — çàçíà÷èâ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Åêîíîì³êà Êîðå¿ ñïðàâä³ ðîç-
âèâàºòüñÿ ñòð³ìêèìè òåìïàìè.
Êðà¿íà íàâ³òü íàö³ëèëàñÿ íà
ì³ñöå â äåñÿòö³ ñâ³òîâèõ åêî-
íîì³÷íèõ ë³äåð³â. ßê êîðåéö³
äîñÿãàþòü òàêèõ ðåçóëüòàò³â,
ñïåö³àë³ñòè ÊÌÄÀ çìîæóòü ïî-
áà÷èòè íàî÷íî. Ïîñîë çàïðî-
ïîíóâàâ, àáè äåëåãàö³ÿ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè â³äâ³äàëà Êîðåþ ó
ñåðïí³ â ðàìêàõ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí.
Ï³ä ÷àñ â³çèòó ïëàíóþòüñÿ çó-
ñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè,
âåëèêèõ á³çíåñ-êîðïîðàö³é,
ó÷àñòü ó ñåì³íàðàõ. Â³äòàê,

ÊÌÄÀ äî ñåðåäèíè ñåðïíÿ âè-
ð³øèòü, êîãî ñàìå ç³ ñïåö³àë³ñ-
ò³â â³äïðàâèòè äî Êîðå¿ çà äî-
ñâ³äîì. Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ çâåðíóâñÿ ç ïðîõàííÿì,
àáè íàøó äåëåãàö³þ îçíàéîìè-
ëè ç äîñâ³äîì ðîçðîáêè ñòðàòå-
ã³¿ ðîçâèòêó. “ Ìè õîò³ëè á çà-

ëó÷èòè äî ðîáîòè â Êèºâ³ ïðî-
â³äíèõ çàðóá³æíèõ åêñïåðò³â,
ÿê³ áóäóòü, ç îäíîãî áîêó, îá-
’ºêòèâíèìè, à ç ³íøîãî — ïðî-
ïîíóâàòèìóòü ïåðåäîâ³ ðîçðîá-
êè òà ³äå¿”, — ñêàçàâ ÷èíîâíèê.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî Êîðåÿ
ìîæå áàãàòî ÷îãî ïîêàçàòè Êè-
ºâó ³ íàïåðåäîäí³ ªâðî-2012,

àäæå ó 2002 ðîö³ öÿ êðà¿íà
ïðèéìàëà ñâ³òîâèé ÷åìï³îíàò ³ç 
ôóòáîëó.

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ çóñòð³÷³
îáãîâîðèëè ùå îäíå ïèòàí-
íÿ — ïîøóê çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ï³ä áóä³âíèöòâî äèïëî-
ìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà 
Ðåñïóáë³êè Êîðåÿ

Âèìóøåíå òàðèôíå 
ð³øåííÿ
Ñóáñèä³¿ çá³ëüøàòüñÿ, 
áîðãè çìåíøàòüñÿ

ДД ЕЕ РР ЖЖ АА ВВ НН АА   СС ПП РР АА ВВ АА

Íîâèíè ïðî çðîñòàííÿ òàðèô³â íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ, à â ðåçóëü-
òàò³ ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, íàáóëè çíà÷íîãî ðå-
çîíàíñó. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ âèð³øèâ ïîÿñíè-
òè ïðè÷èíè òàêèõ ð³øåíü. Äëÿ öüîãî â³í ó÷îðà ïðîâ³â ñïåö³àëüíó ïðåñ-
êîíôåðåíö³þ. “Áàãàòî êðèòèêè áóëî ñïðÿìîâàíî ³ íà àäðåñó óðÿäó.
Öå íåïðîñòå ð³øåííÿ, ³ âîíî ïîòðåáóº áîäàé ïîÿñíåííÿ”, — çàÿâèâ
ïðåì’ºð.

Î÷³ëüíèê óðÿäó çàçíà÷èâ, ùî âàðòî ðîçâ³í÷àòè äâà ì³ôè. Ïåðøèé —
ùî äëÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè âèñòà÷àº äåøåâîãî ãàçó âëàñíîãî âèäîáóò-
êó. “Íà ïðåâåëèêèé æàëü, éîãî áðàêóº. Äîâîäèòüñÿ çì³øóâàòè ç ðî-
ñ³éñüêèì ãàçîì, ùî çíà÷íî äîðîæ÷èé, çîêðåìà çàâäÿêè äîìîâëåíîñ-
òÿì ïîïåðåäíüîãî óðÿäó”, — ñêàçàâ Ìèêîëà Àçàðîâ. ²íøà ïîìèëêî-
âà äóìêà, çà ñëîâàìè ïðåì’ºðà, ùî êîëè çà ãàç äîïëà÷óþòü ³ç áþäæå-
òó, òî öå ÷óæ³ ãðîø³. “Öå íå òàê. ßêùî äîòóâàòè, òî äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî áðàòè ãðîø³ â áîðã. ² ñüîãîäí³ ìè ö³ áîðãè ìóñèìî ïîâåðòàòè
ïî 4-5 ì³ëüÿðä³â ùîì³ñÿöÿ. Àáî æ ö³ ãðîø³ íå äîïëà÷óâàëè íàñåëåí-
íþ ó âèãëÿä³ ï³äâèùåííÿ çàðïëàò ³ ïåíñ³é. Öå íàø³ ñï³ëüí³ êîøòè ³
íàñåëåííÿ ó òîìó ÷èñë³”, — ïîÿñíèâ ïðåì’ºð.

Ó Êàáì³í³ êàæóòü, ùî óðÿä Òèìîøåíêî êóïóâàâ ðîñ³éñüêèé ãàç ïî
330 äîëàð³â. À ïðîäàâàâ íàñåëåííþ ïî 50, çàãðàþ÷è ç íèì ïåðåä âè-
áîðàìè. Ð³çíèöþ ïîêðèâàëè çà ðàõóíîê ïîçèê ÌÂÔ. Áîðãè Óêðà¿íè

ç 2007 äî 2010 ðîêó çðîñëè á³ëüø í³æ óòðè÷³ — äî 316 ìëðä ãðí. Êî-
æåí óêðà¿íåöü çàâèíèâ ïî 7000 ãðí.

Çàâäÿêè òàê çâàíèì õàðê³âñüêèì óãîäàì, óäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ ïðî
çíèæêó ö³íè íà ãàç ìàéæå íà òðåòèíó àáî íà 100 äîëàð³â. Ïðè öüî-
ìó Àçàðîâ çàçíà÷èâ, ùî çðîñòàííÿ ö³íè, ïðî ÿêå äîìîâèëàñÿ Òèìî-
øåíêî, í³õòî íå ñêàñîâóâàâ. “Òàê³ íåâèã³äí³ óìîâè ï³äïèñàí³, ï³äêðåñ-
ëþþ, íà 10 ðîê³â”, — ñêàçàâ Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ìîæ-
íà áóëî ³ íå ï³äïèñóâàòè í³ÿêèõ óãîä ³ ïëàòèòè ïî 400 äîëàð³â çà ãàç,
àëå òàêîãî á åêîíîì³êà êðà¿íè òî÷íî íå âèòðèìàëà á.

Ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ áóäå âæå ç 1 ñåðïíÿ. À äî
1 âåðåñíÿ ìàþòü áóòè ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ ñïèñêè òèõ, õòî îòðèìàº ñóá-
ñèä³þ íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. ¯¿ íàäàâàòèìóòü äëÿ ìàéæå 
1,5 ìëí ñ³ìåé. Öå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ òîð³ê. ßêùî âðàõóâàòè ùå é ï³ëü-
ãîâèê³â, òî 34 % ñ³ìåé ìàòèìóòü äåðæàâíó ï³äòðèìêó íà îïëàòó êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã. Äî òîãî æ çíèæåíî “ïîð³ã” — ïåíñ³îíåðè îïëà-
÷óâàòèìóòü ëèøå 10 %, à ïðàöþþ÷³ — 15 % âàðòîñò³ ïîñëóã. Ðåøòó
ïðîïëàòèòü äåðæàâà. Îòðèìàòè ñóáñèä³þ òåæ ñòàíå ïðîñò³øå. ßê óæå
ïèñàâ “Õðåùàòèê”, êîæåí, õòî ïðåòåíäóº íà ï³ëüãè, îòðèìàº ïîøòîþ
áëàíê. Éîãî ïîòð³áíî çàïîâíèòè ³ ðàçîì ³ç çàÿâîþ íàä³ñëàòè äî ì³ñ-
öåâîãî óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó.

“Òàê, öå íåïðîñòå ð³øåííÿ. Âîíî ìåí³ ñàìîìó íå äóæå ïîäîáàºòü-
ñÿ. Àëå ÿ ðîçóì³þ, ùî âîíî ïðàêòè÷íî áåçàëüòåðíàòèâíå. ²íøîãî
øëÿõó ñòàá³ë³çóâàòè åêîíîì³êó, çìåíøèòè ðîçì³ðè äåðæàâíèõ áîðã³â,
çóïèíèòè êðèçó åíåðãåòè÷íî¿ ãàëóç³ òà ÆÊÃ íåìàº”, — ï³äñóìóâàâ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð

Ми ола Азаров розпорядився до 1 вересня під от вати спис и тих, хто
через підвищення тарифів на житлово- ом нальні посл и отрим ватиме
с бсидію

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров пояс-
нив, чом для населення підвищили цін на аз.
Бла итно о палива власно о видоб т не вистачає,
а в Росії, завдя и Тимошен о, доводиться п вати
за висо ою ціною. Попередни и рили різницю ре-
дитами МВФ. Відта , У раїна має 316 млрд рн бор-
, а енер етична ал зь і ЖКГ майже в ризовом

стані. Влада хоче з пинити цю дестр цію. Приблиз-
но 34 % раїнсь их сімей від здорожчання аз й
ом нал и захистять піль ами та с бсидіями.
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

На в лиці Костьо-
льній тривають
протизс вні робо-
ти. Два тижні том
після зливи т т
зс н вся ґр нт і
“поповзли” дві під-
пірні стін и між б -
дин ами, що на
Костьольній, 10 і
Трьохсвятитель-
сь ій, 5/1. Один із
б дин ів же зміс-
тився на півтора
метра. Обвалилася
частина доро и,
порепався ас-
фальт. І це попри
те, що Костьоль-
на — єдина в лиця
Києва, занесена до
Держреєстр нер -
хомих пам’ято
У раїни. А пробле-
ма в том , я ви-
явилося, що під-
пірні стіни, я і
трим вали про-
їждж частин , не
мають власни а, і,
відповідно, ніхто
не т рб вався про
їх належний стан.

Îäí³é ³ç âóëèöü ñòî-
ëèö³, ðîçòàøîâàí³é â
öåíòð³ ì³ñòà — Êîñòüî-
ëüí³é, — çàãðîæóº íå-
áåçïåêà. Ð³÷ ó ò³ì, ùî
÷åðåç ïîòóæí³ çëèâè ³
âíàñë³äîê öüîãî îáâàë
´ðóíòó âóëèöÿ ìîæå
çñóíóòèñÿ â íàïðÿìêó
Õðåùàòèêà. Íàñàìïå-
ðåä öå ñòîñóºòüñÿ áó-
äèíêó ¹ 10. “Êîëè îá-
âàëèëàñÿ ï³äï³ðíà ñò³-
íà, òî íàø ä³ì çäðèã-
íóâñÿ òàê, ùî äóìà-
ëà — ïî÷àâñÿ çåìëå-
òðóñ, — ðîçïîâ³äàº ïà-
í³ ²ðèíà, ÿêà ìåøêàº â
ïåðøîìó ï³ä’¿çä³ íà âó-
ëèö³ Êîñòüîëüí³é, 10.
— Òàêå “×Ï” ñòàëîñÿ
âïåðøå. Àëå âñå äî
öüîãî éøëî. Êîëèñü
ñïîê³éíà âóëè÷êà íå
âèòðèìóº òàêîãî íà-
âàíòàæåííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó, à ï³ñëÿ äîù³â
âîäà ç ãîðè, ç Òðüîõ-
ñâÿòèòåëüñüêî¿, “çàâåð-
òàº” íà íàøó âóëèöþ.
Âîíà, íàïåâíî, ³ ðîç-
ìèëà ´ðóíò ï³ä ï³äï³ð-
íèìè ñò³íàìè”. Òà
íàéá³ëüøå ìåøêàíö³â
öüîãî òà ñóñ³äíüîãî áó-
äèíê³â òóðáóº òå, ùî äî
ò³º¿ ÷àñòèíè âåðõíüî¿
ï³äï³ðíî¿ ñò³íè, ùî
âö³ë³ëà, ïðèëÿãàº ãàçî-
ïðîâ³ä. “Íàâ³òü ñòðàø-
íî ïîäóìàòè, ùî á òðà-

ïèëîñÿ, ÿêáè áóëî ïî-
øêîäæåíî òðóáó, —
ïðîäîâæóº ïàí³ ²ðèíà.
— Íå òðåáà áóòè ³íæå-
íåðîì, àáè ïîì³òèòè,
ùî ùå îäíà ñèëüíà
çëèâà — ³ ñò³íà çàâà-
ëèòüñÿ ïîâí³ñòþ”.

Ïðîáëåìà ç ï³äï³ð-
íèìè ñò³íàìè íà Êîñ-
òüîëüí³é íå íîâà äëÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè. Òîð³ê íà
çàìîâëåííÿ Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ÐÄÀ áóëî ðîç-
ðîáëåíî ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíó äîêóìåí-
òàö³þ îäí³º¿ ç³ ñò³íîê.
Ïðîòå íà êîìïëåêñíó
ðåêîíñòðóêö³þ êîøò³â
íå âèñòà÷èëî. Âëàäà
ðàéîíó íåîäíîðàçîâî
çàÿâëÿëà, ùî ñàìîñò³é-
íî âèêîíàòè ö³ ðîáîòè
íå çìîæå. Ãðîø³ äîâå-
ëîñÿ øóêàòè â åêñòðå-
íîìó ðåæèì³, êîëè ï³ä-
ï³ðí³ ñò³íè òàêè çàâà-
ëèëèñÿ.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ç
öüîãî ïðèâîäó áóëî
ñêëèêàíî êîì³ñ³þ ç
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
íà ÿê³é ÷èíîâíèêè âè-
ð³øóâàëè, ùî òðåáà ðî-
áèòè, àáè áóäèíêè ç âó-
ëèö³ Êîñòüîëüíî¿ íå
“ç’¿õàëè” íà Õðåùàòèê.
“Íàðàç³ â îïåðàòèâíî-

ìó ðåæèì³ òðèâàº
óêð³ïëåííÿ âåðõíüî¿
ñò³íè áåç ðîçðîáëåííÿ
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿, — ðîçïî-
â³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøå-
íè÷íèé. — À âçàãàë³,
òàêà ñèòóàö³ÿ òðàïèëà-
ñÿ òîìó, ùî ö³ êîíñ-
òðóêö³¿ áóëî çáóäîâàíî
áåç íàëåæíèõ ³íæåíåð-
íèõ ðîçðàõóíê³â. Îêð³ì
òîãî, âîíè íå ìàþòü
âëàñíèêà ³ ïðî íèõ í³-
õòî íå äáàâ. Âðàõîâó-
þ÷è, ùî á³ëÿ ÷àñòèíè
âåðõíüî¿ ï³äï³ðíî¿ ñò³í-
êè ïðîëÿãàº ãàçîïðîâ³ä
³ â ðàç³ ¿¿ ðóéíàö³¿ ìîã-
ëà âèíèêíóòè íàäçâè-
÷àéíà ñèòóàö³ÿ ç âèáó-
õîì ãàçó, “Êè¿âãàç” íà
ñüîãîäí³ öþ ìåðåæó
âèìêíóâ. Óïðàâë³ííÿ
ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåì-
íèõ ðîá³ò çàìîâèëî
ïðîåêò íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ íèæíüî¿ ï³äï³ðíî¿
ñò³íêè”.

Íà Êîñòüîëüí³é çà
ìåòð â³ä êðàþ “ïð³ðâè”,
ùî óòâîðèëàñÿ íà ì³ñö³
÷àñòèíè âåðõíüî¿ ï³ä-
ï³ðíî¿ ñò³íè, ïðîõîäèòü
òåïëîòðàñà. ßê çàïåâ-

íèëè ïðàö³âíèêè, ÿê³
îãëÿäàëè êîðîáêó òåï-
ëîâîãî êîëîäÿçÿ, íàðà-
ç³ ïîøêîäæåíü êîíñ-
òðóêö³¿ íåìà, àëå ÿêùî
ñõèë ó öüîìó ì³ñö³ ðîç-
ìèâàòèìå ³ íàäàë³, òî
õâèëþâàòèñÿ äîâåäåòü-
ñÿ ³ òåïëîâèêàì.

“Íà æàëü, íèí³ ìè íå
ïðàöþºìî íà âèïåðå-
äæåííÿ òàêèõ íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é, — êà-
æå Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé,
— áðàêóº ãðîøåé íà
ïëàíîâ³ ïåðåêëàäåííÿ
çëèâîñòîê³â, ìåðåæ
“Êè ¿ââîäîêàíàëó” ,
“Êè¿âåíåðãî” òà ³íøèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Íà ìîþ äóìêó, â
Êèºâ³ òðåáà ïîäóìàòè,
â³ä ÿêèõ âèäàòê³â ìîæ-
íà óòðèìàòèñÿ, àáè
ñïðÿìóâàòè êîøòè íà ö³
çàõîäè. Çàãàëüíîâ³äîìî,
ùî çàïîá³ãàòè íàäçâè-
÷àéíèì ñèòóàö³ÿì çíà÷-
íî äåøåâøå, í³æ ¿õ ïî-
ò³ì ë³êâ³äîâóâàòè”.

Íàéìà ñøò àáí ³øà
òåõíîãåííà êàòàñòðîôà,
á³ëüø â³äîìà ÿê Êóðå-
í³âñüêà òðàãåä³ÿ, ñòàëàñÿ
â Êèºâ³ â 1961 ðîö³. Çà
ð³çíèìè äàíèìè, òîä³
çàãèíóëî â³ä 150 äî 1500
êèÿí

Çñóâ çàãðîæóº
ìåøêàíöÿì 
Êîñòüîëüíî¿
×åðåç ïîòóæí³ çëèâè æèòëîâèé áóäèíîê 
ïî÷àâ ñïîâçàòè â ïð³ðâó
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Унаслідо обвал ґр нт б дино № 10 на в л. Костьольній опинився в зс вонебезпечній
зоні

Інформація
щодо обґр нт вання обся ви идів для отримання дозвол на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря районної

отельні “Позня и” (перший етап б дівництва),
я а розташована на в л. Рев ць о о в м. Києві

Для централізовано о забезпечення теплових навантажень опалення та арячо о
водопостачання споживачів житлових масивів Позня и та Осо ор и передбачається
введення в робот першої чер и б дівництва районної отельні “Позня и”, в я ій
встановлено два парових отли тип ДЕ-25 ГМ пот жністю пари 25 т/ од та два
водо рійних отли тип КВГМ-100 тепловою пот жністю по 100 Г ал/ од ожний.
За ст пенем вплив на забр днення атмосферно о повітря підприємство належить
до 1 р пи об’є тів.

Основним виробництвом є прод вання арячої води, що здійснюватиметься
на двох отлах тип “КВГМ-100”. Передбачено ви ористання природно о аз я
палива.

Обся и ви идів найбільш поширених забр днюючих речовин становлять:

Двоо ис азот : Мс= 25,000 /с; Мріч. = 128,000 т/рі .

О ис азот : Мс= 5,000 /с; Мріч. = 21,000 т/рі .

В лецю о ис: Мс = 5,360 /с; Мріч. = 44,500 т/рі .

Наявні технічні рішення щодо техноло ічно о стат вання отельні не
передбачають перевищення нормативів раничнодоп стимих ви идів забр днюю-
чих речовин та і ієнічних нормативів атмосферно о повітря в процесі її
е спл атації.

За важення та пропозиції надсилати впродовж місяця від дати оп блі вання
о олошення відділ е оло ії Дарниць ої районної м. Києві державної адміністрації
на адрес : м. Київ, в л. Кошиця, 11, тел. 565-07-99 або до сл жби охорони
нав олишньо о середовища філіал “Енер оналад а Київенер о” (в л. Червоно-
вардійсь а, 20-А, м. Київ, 02660), тел. 207-67-08.

АК “Київенер о”

О олошення
на проведення інвестиційних он рсів

На підставі розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 15.06.2010 ро
№ 451 “Про внесення змін до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 20.03.2009 № 305/1” Голосіївсь ою районною
м. Києві державною адміністрацією проводиться он рс на зал чення інвесторів до ре онстр ції
Голосіївсь о о пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о, а саме:

1. Перелі об’є тів інвестицій:

а) Б дівництво естради на воді —2-поверхова спор да з залізобетон та с ла площею 600 м2

в лючає в себе рит сцен з підсобними приміщеннями, афетерієм та видовою терасою;
орієнтовна вартість об’є та — 4500,00 тис. рн; с ма внес ів на розвито район становить —
90,00 тис. рн; с ма внес ів на ре онстр цію, бла о стрій та відновлення Голосіївсь о о
пар ім. М. Т. Рильсь о о становить — 465,70 тис. рн;

б) б дівництво б дівлі л б любителів мистецтв з пар ін ом —
2-поверхова спор да з залізобетон , метал та с ла орієнтовною площею — 4000 м2 з
підземним пар ін ом на 70 м/місць: орієнтовна вартість об’є та — 30000,00 тис. рн; с ма
внес ів на розвито район становить — 500,00 тис. рн; с ма внес ів на ре онстр цію,
бла о стрій та відновлення Голосіївсь о о пар ім. М. Т. Рильсь о о становить —
810,54 тис. рн.

в) б дівництво спортивно-оздоровчо о центр — 6-поверхова спор да з метал ,
залізобетон та с ла орієнтовною площею 30 тис. м2 в лючає в себе рит арен для і рових
видів спорт та теніс , плавальний басейн, про ат спортивно о інвентарю, технічні
приміщення, підземний пар ін на 100 м/м та ін.; орієнтовна вартість об’є та —
200000,00 тис. рн; с ма внес ів на розвито район становить — 9750,00 тис. рн;
с ма внес ів на ре онстр цію, бла о стрій та відновлення Голосіївсь о о пар
ім. М. Т. Рильсь о о становить — 881,64 тис. рн.

) б дівництво дитячо о афе “Каравела” та дитячо о містеч а “Лісова аз а”
- б дівництво дитячо о афе “Каравела” — дерев’яна спор да в ви ляді пар сни а,

розташована на поверхні став а, в лючає в себе зал на 50 місць, імнати-м зею на
морсь темати ; орієнтовна площа — 200 м2, орієнтовна вартість об’є та —
700,00 тис. рн;

- дитяче містеч о “Лісова аз а” — об’є т льт рно-розважально о та спортивно-
оздоровчо о спрям вання для дітей від 3 до 13 ро ів. В лючає в себе різноманітні елементи
дитячих і рових майданчи ів; орієнтовна площа 8000 м2, орієнтовна вартість об’є та —
500,00 тис. рн; с ма внес ів на розвито район с ладає — 37,10 тис. рн; с ма внес ів
на ре онстр цію, бла о стрій та відновлення Голосіївсь о о пар ім. М. Т. Рильсь о о
становить — 526,14 тис. рн.

д) поляна для р хливих і ор — площа 4000 м2 для і рових видів спорт ; риті та від риті
майданчи и; орієнтовна вартість — 800,00 тис. рн; с ма внес ів на ре онстр цію, бла о стрій
та відновлення Голосіївсь о о пар ім. М. Т. Рильсь о о становить — 881,64 тис. рн.

е) б дівництво спор ди льт рно-просвітниць о о омпле с — 4-поверхова спор да з
метал та с ла, розташована над природною бал ою; за альна площа — 12 тис. м2, в лючає
в себе бібліоте , а товий зал на 300 місць, а диторії для ле цій та дисп тів, дитячої
хорео рафії, приміщення і ієнічно-оздоровчо о спрям вання, афе на 300 місць та ін.;
орієнтовна вартість об’є та — 85000,00 тис. рн; с ма внес ів на розвито район с ладає
— 1500,00 тис. рн; с ма внес ів на ре онстр цію, бла о стрій та відновлення Голосіївсь о о
пар ім. М. Т. Рильсь о о становить — 629,24 тис. рн.

є) містеч о атра ціонів та дитяче містеч о “Технопар ”
- містеч о атра ціонів — за альна площа 1500 м2 для розміщення с часних атра ціонів та

технічних приміщень; майданчи для цир ових вистав; орієнтовна вартість об’є та —
1200,00 тис. рн;

- дитяче містеч о “Технопар ” — площа заб дови 1200 м2, розважальні і вистав ові
майданчи и; орієнтовна вартість об’є та — 600,00 тис. рн;

с ма внес ів на ре онстр цію, бла о стрій та відновлення Голосіївсь о пар
ім. М. Т. Рильсь о о становить — 831,87 тис. рн.
ж) б дівництво б дівлі е споцентр “Флористи а” — 2-поверхова спор да, за альна площа

600 м2, на я ій розміщ ються вистав ово-тор овельні зали вітів та де оративних рослин;
а товий зал, афетерій; орієнтовна вартість об’є та — 2500,00 тис. рн; с ма внес ів на
розвито район с ладає — 142,80 тис. рн; с ма внес ів на ре онстр цію, бла о стрій та
відновлення Голосіївсь о о пар ім. М. Т. Рильсь о о становить — 426,60 тис. рн.

з) б дівництво льт рно-розважально о омпле с —5-поверхова спор да з залізобетон ,
метал та с ла орієнтовною площею 20 тис. м2; приміщення для рт ів, вистав ові
приміщення, а товий зал на 300 місць, афетерій на 200 місць, зал дис оте и з баром;
орієнтовна вартість об’є та — 120000,00 тис. рн; с ма внес ів на розвито район с ладає
— 5100,00 тис. рн; с ма внес ів на ре онстр цію, бла о стрій та відновлення Голосіївсь о о
пар ім. М. Т. Рильсь о о становить — 966,96 тис. рн.

2. Стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність:
2010-2012 рр.

3. Умовою часті он рсі є сплата реєстраційно о внес розмірі:
2000,00 рн (Дві тисячі рн 00 оп.)

4. Порядо , стро та місце отримання он рсної до ментації:
4.1 Місце: У раїна, м. Київ, пр. На и, 62-а, оф. 1, абінет № 5, т. (044) 525-25-42 з

02.08.2010 р.
4.2 Порядо : особисто, на письмовий запит часни а.
4.3 Розмір плати за під отов інвестиційно о прое т : 3000,00 рн (Три тисячі рн 00 оп.)

5. Місце і термін подання он рсних пропозицій:
Місце подання: У раїна, м. Київ , пр-т. 40-річчя Жовтня, б д. 42, аб. 405, з 10.00 до 18.00.
5.1 Термін подання: інцевий стро 26.08.2010 р. до 10.30.

6. Місце і термін роз риття он рсних пропозицій:
6.1 Місце роз риття: У раїна, м. Київ , пр-т 40-річчя Жовтня, б д. 42, 4-й поверх, зал засідань
6.2 Термін роз риття: дата 26.08.2010 р. об 11.00.

7. Додат ова інформація: довід и за тел.(044) 281-66-15.

Голова он рсної омісії К рінний Ю. Ю.

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)

П Е Р Е Д П Л АТ А  Н А 2 0 1 0 Р І К
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ОО ББ ЕЕ РР ЕЕ ЖЖ НН ОО !!

Â³ñ³ì íàéá³ëüø
çñóâîíåáåçïå÷íèõ
ì³ñöü Êèºâà
Çà ñâ³ä÷åííÿìè ôàõ³âö³â,
äëÿ á³ëüøîñò³ îá’ºêò³â
çàâåðøåíî ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ, 
àëå áðàêóº êîøò³â 
íà âèêîíàííÿ
óêð³ïëþâàëüíèõ ðîá³ò

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Äí³ïðîâñüê³ ñõèëè — ðîáîòè òàì òðèâà-
þòü ïîñò³éíî, àëå ìëÿâî. Öüîãî ðîêó íà
óêð³ïëåííÿ ñõèë³â á³ëÿ Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó
ìàþòü âèä³ëèòè 2,8 ìëí ãðí. Çàãàëîì äëÿ çà-
âåðøåííÿ ðîá³ò ïîòð³áíî ïîíàä 7 ìëí ãðí.
Ïîòðîõó ïðîâàëëÿ ðîç’¿äàº ñõèë ïîáëèçó ñòà-
ä³îíó "Äèíàìî". Ïîòåíö³éíà çàãðîçà º ³ äëÿ
Ìàð³¿íñüêîãî ïàëàöó — åêîëîãè íå äàþòü äî-
çâîëó íà çíåñåííÿ äåðåâ íà ñõèë³, ÿê³ çàâà-
æàþòü âáèòè ïàë³, ùî ìàëè á óòðèìóâàòè
ñõèë. Ï³äòîïëåííÿ òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè, à â³äïîâ³äíî ³ ñïîâçàííÿ ïàì’ÿò-
êè ó Äí³ïðî, ìîæíà óíèêíóòè, ïåðåâ³âøè
äîùîâ³ ñòîêè ç âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè â ãîëîâ-
íèé ì³ñüêèé êîëåêòîð íà âóëèö³ Ñòàðîíà-
âîäíèöüê³é. ² ùî ö³êàâî, äëÿ öüîãî ïðîåêòó
âåëèêèõ êàï³òàëîâêëàäåíü íå òðåáà.

Ñõèëè îçåðà Ãë³íêè á³ëÿ Ëèá³äñüêî¿ ïëî-
ù³ — âîíî óòâîðèëîñÿ íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî
êàð’ºðó ³ íå ìàº ïðèðîäíîãî ñòîêó, òîìó òåð-
ì³íîâî ïîòð³áíî çðîáèòè âîäîâ³äâ³ä äî Ëè-
áåä³, àáè ìàòè çìîãó êîíòðîëþâàòè ð³âåíü
îçåðà. Êð³ì òîãî, â çñóâîíåáåçïå÷í³é ä³ëÿí-
ö³ îïèíèëèñÿ êîìóí³êàö³¿ "Âîäîêàíàëó", "Êè-
¿âåíåðãî" òà òåïëîìåðåæ³.

Êëîâñüêèé óçâ³ç, 14—18 — ÷åðåç íåíàëåæ-
íó åêñïëóàòàö³þ çëèâîñòîê³â ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é áóäèíê³â ¹ 15, 17, 19 íà Ïå÷åð-
ñüêîìó óçâîç³ çðóéíîâàíî äîùîâèé êîëîäÿçü
³ âîäà ðîçìèâàº ñõèë. Öÿ òåðèòîð³ÿ ïðèðîä-
íî ïåðåíàñè÷åíà ´ðóíòîâèìè âîäàìè (ó êî-
ëåêòîð³ "ïðîò³êàº" ð³÷êà Êëîâ), ñèòóàö³ÿ íà
ä³ëÿíö³ º àâàð³éíîþ. Íàðàç³ ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ ðîá³ò ðîçðîáëåíà,
çíà÷íèõ êàï³òàëîâêëàäåíü íå ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ. Ïîòð³áíî íåãàéíî â³äðåìîíòóâàòè äîùî-
âèé êîëîäÿçü ³ çëèâîñòîêè. Ïðîâåäåííþ ðî-
á³ò çàâàæàþòü ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, ÿê³ ïåðå-
øêîäæàþòü çà¿çäó íà òåðèòîð³þ ñïåö³àë³çî-
âàíî¿ òåõí³êè.

Øîâêîâè÷íà, 39/1-à — çñóâ ´ðóíòó ñòàíî-
âèòü çàãðîçó ³íñòèòóòó ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ òà
Æîâòíåâ³é ë³êàðí³. Âèä³ëåíî êîøòè íà ïðî-
åêòóâàííÿ ïðîòèçñóâíèõ ðîá³ò.

Ñõèë Íèæíüîþðê³âñüêîãî ÿðó — çñóâ ́ ðóí-
òó çàãðîæóº ê³ëüêîì îá’ºêòàì. Çîêðåìà áóä³â-
ë³ íà âóëèö³ Íèæíüîþðê³âñüê³é, 53 (ðîáîòè
âíåñåíî äî Ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü
íà öåé ð³ê). Òåðì³íîâ³ ïðîòèçñóâí³ ðîáîòè
òðåáà âèêîíàòè íà ñõèë³ ì³æ òåðèòîð³ºþ ÀÃÊ
"Ìàêàð³âñüêèé" ³ "ÓêðÐîñÅÊÑÎ" — òàì òðè-
âàº àêòèâíèé çñóâ ´ðóíòó íà òåðèòîð³¿ ïëî-
ùåþ ìàéæå 4 òèñ. êâ. ì. Ïîòåíö³éíà çàãðî-
çà º ³ äëÿ áóä³âë³ Ñâÿòî-Ìàêàð³¿âñüêî¿ öåðê-
âè. Äëÿ óêð³ïëåííÿ ñõèëó ïîòð³áíî 4 ìëí ãðí.

Ñõèë ïàãîðáà Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè. Ðîáîòè
ç óêð³ïëåííÿ ñõèëó òðèâàþòü óæå íå îäèí ð³ê,
ïðîòå ôàõ³âö³ é íàäàë³ êîíñòàòóþòü àêòèâíèé
ðîçâèòîê åðîç³éíèõ ïðîöåñ³â öüîãî ïàãîðáà.
Òåõí³÷í³ óìîâè íà ïðîåêòóâàííÿ íåâ³äêëàä-
íèõ çàõèñíèõ çàõîä³â óêð³ïëåííÿ ïàãîðáà Àí-
äð³¿âñüêî¿ öåðêâè íàäàíî Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÊÌÄÀ.

Ñõèë Ñîâñüêî¿ áàëêè á³ëÿ ìàã³ñòðàëüíîãî
òðóáîïðîâîäó òåïëîâèõ ìåðåæ ó ðàéîí³ íà-
ñîñíî¿ ñòàíö³¿ ¹ 2 íà âóëèö³ Çåëåíîã³ðñüê³é
(á³ëÿ Ñîâñüêèõ ñòàâê³â). Çñóâ ´ðóíòó çðóéíó-
âàâ ï³äï³ðíó ñò³íó á³ëÿ ï³äí³ææÿ ñõèëó. ª
çàãðîçà ìàã³ñòðàëüíîìó òðóáîïðîâîäó òåïëî-
âèõ ìåðåæ. Öüîãî ðîêó çàïëàíîâàíî ðîçðî-
áèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ
öüîãî îá’ºêòà.

Ñõèë á³ëÿ 10-ãî êîðïóñó Íàö³îíàëüíîãî àã-
ðàðíîãî óí³âåðñèòåòó íà âóëèö³ Ãåðî¿â îáîðî-
íè, 11. Çñóâ íà òåðèòîð³¿ ìàéæå 1300 êâ. ì ïî-
òðåáóº íåãàéíîãî óêð³ïëåííÿ. Êîøòîðèñíà
âàðò³ñòü ðîá³ò ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 9 ìëí ãðí.
Ïðîåêòí³ ðîáîòè íèí³ çàâåðøåíî

ЄЄ   ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ АА

Êè¿âñüê³ ïàãîðáè ïîâçóòü
Çàçâè÷àé êîøòè íà ïðîòèàâàð³éí³ ðîáîòè âèä³ëÿþòü òîä³,
êîëè âèíèêàº ðåàëüíà çàãðîçà çñóâó áóä³âåëü
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Ó Êèºâ³ çàô³êñîâàíî 82 çñó-
âîíåáåçïå÷í³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ñòà-
íîâëÿòü ï’ÿòü â³äñîòê³â â³ä çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ ì³ñòà. ²ç íèõ
ïðèáëèçíî äåñÿòü çíàõîäÿòüñÿ
â àâàð³éíîìó ñòàí³, ³ ï³ñëÿ
êîæíî¿ ñèëüíî¿ çëèâè º ðåàëü-
íà çàãðîçà áóä³âëÿì ³, ùî
ñòðàøí³øå, æèòòþ ëþäåé.
Ùîïðàâäà, ÷åðåç áðàê êîøò³â
òà ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñèòó-
àö³þ îñòàíí³õ ê³ëüêà ðîê³â
ïðîòèçñóâí³ çàõîäè â ì³ñò³ ô³-
íàíñóþòüñÿ íå â ïîâíîìó îá-
ñÿç³.

Äèðåêòîð ÂÀÒ “Ñïåö³àë³çî-
âàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ
ï³äçåìíèõ ðîá³ò” (ÑÓÏÏÐ)
Îëåã Ðóáëüîâ ïîêàçóº ïóõ-
êåíüêó ïàïêó ïåðåïèñêè ç ÷è-
íîâíèêàìè ùîäî ïðîáëåìè
çñóâó ´ðóíòó íà âóëèö³ Êîñ-
òüîëüí³é, 10 ³ Òðüîõñâÿòèòåëü-
ñüê³é, 5/1. "Ïðîöåñ çñóâó ́ ðóí-
òó íà ö³é ä³ëÿíö³ íàøå ï³ä-
ïðèºìñòâî ô³êñóâàëî ùå â
2002 ðîö³,— ðîçïîâ³äàº â³í.—
Ïðîòå íà ïîïåðåäæåííÿ íàä-
çâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ãðîøåé
â÷àñíî íå ìîãëè âèä³ëèòè, òî-
ìó ¿õ äîâåëîñÿ øóêàòè â åêñ-
òðåíîìó ðåæèì³, êîëè çñóâ òà-
êè ñòàâñÿ. Íà æàëü, öå òåí-
äåíö³ÿ ùîäî ïðîòèçñóâíèõ ðî-
á³ò íà á³ëüøîñò³ òàêèõ àâàð³é-
íèõ ä³ëÿíêàõ ó ì³ñò³. Íàøå
ï³äïðèºìñòâî ìàº íàïðàöüî-
âàíó äîêóìåíòàö³þ íà ïðîòè-
çñóâí³ çàõîäè íà 40—45 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü, ïðîòå "áþäæåò"
ÑÓÏÏÐ çíà÷íî ñêðîìí³øèé.
Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2010-ãî
çä³éñíåíî ïîòî÷íèé ðåìîíò
ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä íà
4 838,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü — íà
êàï³òàëüíèé ðåìîíò ãðîøåé
íåìàº".

Çñóâîíåáåçïå÷í³ ïðîöåñè
ô³êñóþòü çäåá³ëüøîãî íà òå-

ðèòîð³¿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó
ïðàâîãî áåðåãà Êèºâà, ùî
ðîçòàøîâàíèé óçäîâæ ÿð³â ÷è
áàëîê. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü âóëèöü
òóò çîâñ³ì íå ìàþòü êàíàë³-
çàö³¿ òà çëèâîñòîê³â. Àáî æ ö³
îá'ºêòè â çàíåäáàíîìó ñòàí³.
ßê, íàïðèêëàä, íà Êëîâñüêî-
ìó óçâîç³, 14/18 ÷åðåç çðóé-
íîâàíèé ïðèéìàëüíèé äîùî-
âèé êîëîäÿçü ðîçìèâàº àâà-
ð³éíèé ñõèë. "ßêùî âäàñòüñÿ
êàíàë³çóâàòè ïðèâàòíèé ñåê-
òîð ó çñóâîíåáåçïå÷í³é çîí³,
òî àâàð³éí³ñòü òàì ÿêùî íå
ïðèïèíèòüñÿ, òî ïðèíàéìí³
çíà÷íî óïîâ³ëüíèòüñÿ,— êàæå
Îëåã Ðóáëüîâ.— Ó íàñ º ïðè-
êëàä ³ç Êðàìàòîðñüêèì ïðî-

âóëêîì, äå ó ñâ³é ÷àñ ìè ô³ê-
ñóâàëè âåëè÷åçíèé çñóâ, ÿêèé
ïåðåñòàâ "ðîñòè" ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ïðîêëàëè êàíàë³çàö³þ".
Â³í ââàæàº, ùî íàðàç³ ïîòð³á-
íî çðîáèòè ðåâ³ç³þ âîäîïðî-
â³äíèõ êîìóí³êàö³é ó çñóâî-
íåáåçïå÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,
íàñàìïåðåä ó öåíòðàëüíèõ
ðàéîíàõ ñòàðî¿ çàáóäîâè, ³ íå
äîïóñòèòè ï³äâèùåííÿ ´ðóí-
òîâèõ âîä. Íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ
³ç öåãëÿíèì êîëåêòîðîì íà
âóëèö³ Ôðóíçå, â³í çàáèâàº-
òüñÿ ´ðóíòîâîþ ïóëüïîþ òà
³íøèì ìîòëîõîì. Óæå áàãàòî
ðîê³â êåð³âíèöòâî "Êè¿âàâòî-
äîðó" ãîâîðèòü ïðî ïîòðåáó
ðåêîíñòðóêö³¿ ðóñëà Ëèáåä³,
ð³÷êè Íèâêè, Ñèðåöüêîãî

ñòðóìêà, Äàðíèöüêîãî ìåë³î-
ðàòèâíîãî êàíàëó. Çà ñëîâà-
ìè ãîëîâíîãî ³íæåíåðà "Êè-
¿âàâòîäîðó" Âàñèëÿ Ìåëüíè-
÷åíêà, ãîëîâíà ïðè÷èíà ï³ä-
òîïëåííÿ ñòîëèö³ — öå ïðîá-
ëåìà ð³÷êè Ëèáåä³. Ôàõ³âö³
çàïåâíÿþòü: ÿêùî íèí³ âëà-
äà ì³ñòà íå çíàéäå êîøòè íà
êàï³òàëüíó ðåêîíñòðóêö³þ
öèõ îá’ºêò³â, òî ç ÷àñîì ì³ñ-
òî ìîæå îïèíèòèñÿ â ñèòó-
àö³¿, êîëè çñóâè ïî÷íóòüñÿ íå
ëèøå íà ñõèëàõ, à é íà â³ä-
íîñíî "áëàãîïîëó÷íèõ" ä³-
ëÿíêàõ — ï³äòîïëåííÿ íå âè-
òðèìàþòü íåãëèáîê³ ôóíäà-
ìåíòè õðóùîâîê ³ äåâ’ÿòèïî-
âåðõ³âîê, ùî çáóäîâàí³ â ñ³ì-
äåñÿòèõ ðîêàõ

Геннадій ДМИТРИК,
б х алтер:

— Ні оли навіть не за-
мислювався про та е. Я
жив в Шевчен івсь ом
районі столиці, том нам
зс ви б дин ів не за ро-
ж ють. Але я що б та а
за роза б ла, то, ма-
б ть, треба повідомляти
до ЖЕК і райдержадмі-
ністрації. Однозначно
потрібно попередити
людей, я і в цьом б -

дин жив ть, і по ин ти
та б дівлю, щоб себе
безпечити.

Ві тор ОВДІЄНКО,
пенсіонер:

— Я що б дино зс -
вається, треба лише ті а-
ти. А що ж робити? Дя -
вати Бо , та о о в моєм
житті не траплялося. По-
дібні сит ації бачив лише
на е ранах телевізора. А
в Києві ч в, що з Києво-
Печерсь ою лаврою там

щось та е відб вається. З
цим однозначно треба
щось робити і надалі не
доводити б дівлі до та о-
о стан .

Оле сандр ПЛОТ-
НИЦЬКИЙ, ер ючий:

— У випад ах, оли б -
дино "сповзає", треба
я найшвидше вибі ти і
нама атися повідомити
своїх с сідів. А я що за-
вчасно помітив та проб-
лем , то, д маю, треба

повідомляти про це в
ЖЕК. На щастя, в моєм
житті та о о не трапляло-
ся.

Людмила КІШЕНКО,
менеджер із т ризм :

— Я не б ла свід ом
та их подій. А я би та е
сталося, постаралася б
я омо а швидше себе
врят вати. В та их випад-
ах звертатися треба, ма-
б ть, найперше до пра-
воохоронних ор анів,

більше нічо о нині не
прид маю.

І ор, війсь овосл ж-
бовець:

—Д маю, ияни мож ть
спати спо ійно. Бо в нас та-
і б дин и, що їм зс ви не
за рож ють. Я жив в Обо-
лонсь ом районі і та ою
проблемою зовсім не пе-
реймаюся.

Опит вала Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Фото Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Зс в біля 10- о орп с Національно о а рарно о ніверситет на в лиці Героїв оборони

Êèÿíè íå çíàþòü, ùî ðîáèòè ó âèïàäêó,
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.03.2010 № 194

Розпорядження № 529 від 19 липня 2010 року

У зв’язку зі змінами персонального складу Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Затвердити зміни до складу Комітету з економічних ре�
форм виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 30.03.2010 № 194
“Про утворення Комітету з економічних реформ виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)” (зі змінами), виклавши його в новій ре�
дакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Крамаренку Р. М. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про проведення фестивалю сучасного мистецтва 
ГОГОЛЬFESТ на Майдані Незалежності

Розпорядження № 506 від 8 липня 2010 року

Відповідно до пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто"герой Київ” та підпун"
кту 8.1 пункту 8 Порядку організації та проведення в 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, враховуючи звернення Посла Іс"
панії в Україні від 24.05.2010, з метою впорядкування питань, пов’язаних з проведенням фестивалю, та
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити проведення 4 вересня 2010 року на Май�
дані Незалежності фестивалю сучасного мистецтва ГО�
ГОЛЬFESТ.

2. Взяти до відома, що відповідальність за організа�
ційно�технічне та фінансове забезпечення проведення за�
ходу, зазначеного у п.1 цього розпорядження, взяла на
себе громадська організація “ГОГОЛЬFEST”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Ки�
єві забезпечити охорону громадського порядку під час
проведення фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFESТ
4 вересня 2010 року на Майдані Незалежності.

4. Просити Управління Державтоінспекції Головного
управління МВС України у м. Києві забезпечити перекрит�
тя руху транспорту на Майдані Незалежності (від вул. Ін�
ститутської до вул. Городецького) з 22.00 до 00.00 2 ве�
ресня 2010 р., з 22.00 год. 03 вересня 2010 року до 22.00
год. 05 вересня 2010 року, забезпечити умови для віль�
ного заїзду та виїзду центральною частиною міста у ден�
ний час 1 вересня та 5 вересня 2010 р. спеціального
транспорту з необхідним устаткуванням для монтажу та
демонтажу сценічного обладнання.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) підготувати дозвільну до�

кументацію для проведення 04 вересня 2010 року феєр�
верка на Майдані Незалежності та забезпечити контроль
за його проведенням.

6. КП “Київміськсвітло” забезпечити під’єднання до
живлення 03 та 04 вересня 2010 року з 21.00 до 23.00 та
відключення декоративного світла (включаючи підсвітку
фонтанів), нічного освітлення на Майдані Незалежності та
вул. Хрещатик.

7. Просити ВАТ АК “Київводоканал” забезпечити у пе�
ріод 04 вересня 2010 року відключення фонтанів на Май�
дані Незалежності (зі сторони Стели Незалежності).

8. Головному управлінню охорони здоров’я та медич�
ного забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе�
чити чергування карет швидкої допомоги під час прове�
дення фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFESТ 
4 вересня 2010 року на Майдані Незалежності.

9. Головному управлінню контролю за благоустроєм
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) оформити у
встановленому порядку дозвіл (ордер) на право тимча�
сового порушення благоустрою та його відновлення у
зв’язку з встановленням сценічних та інших необхідних
для проведення з 01 до 05 вересня 2010 року фестива�

лю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFESТ на Майдані Неза�
лежності.

10. Шевченківській районній у місті Києві державній
адміністрації забезпечити доступ для встановлення з 2
вересня до 5 вересня 2010 року підйомного крану мар�
ки Liebherr LTM1200 на Майдані Незалежності для здійс�
нення монтажних і демонтажних робіт у зв’язку з прове�

денням заходу, зазначеного у пункті 1 цього розпоря�
дження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Київської міської державної 

адміністрації

Розпорядження № 485 від 25 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово"комунальні по"
слуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку форму"
вання тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору
про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (зі змінами і доповнення"
ми), з метою приведення у відповідність до законодавства України розпоряджень Київської міської дер"
жавної адміністрації:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації:

1.1. від 03.07.2000 № 1056 “Про розщеплення платежів
населення за квартирну плату по нарахуваннях з 1 червня
2000 року” (зі змінами і доповненнями);

1.2. від 06.03.2001 № 396 “Про термінові заходи, спря�
мовані на зменшення споживання холодної та гарячої води
в житловому фонді м. Києва” (зі змінами і доповненнями).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) від 30.05.2007 № 641 “Про впо�
рядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будин�
ків та прибудинкових територій та внесення змін до розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації від
19.05.2000 № 748”.

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

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
6 липня 2010 року № 11/836

Про визнання такими, що втратили чинність, окремих
розпоряджень Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 429 від 14 червня 2010 року

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно"правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992
№ 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно"правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади” (із змінами і доповненнями), з метою приведення у відповідність до
норм чинного законодавства України розпоряджень Київської міської державної адміністрації:

1. Визнати такими, що втратили чинність, окремі роз�
порядження Київської міської державної адміністрації: від
28.01.2000 № 98 “Про встановлення тарифів на послуги
водопостачання”, зареєстроване в Київському міському
управлінні юстиції 18.02.2000 за № 15/207; від 02.08.2002
№ 1548 “Про встановлення граничних відпускних цін на
дрова, які реалізуються лісовими господарствами Київ�
ського комунального об’єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”, за�
реєстроване в Київському міському управлінні юстиції
09.08.2002 за № 59/442; від 18.09.2003 № 1742 “Про на�
дання пільг творчим спілкам”, зареєстроване в Київсько�
му міському управлінні юстиції 29.09.2003 за № 67/553;
від 07.10.2003 № 1856 “Про упорядкування розрахунків
населення за послуги газопостачання та гарячого водо�

постачання”, зареєстроване в Київському міському управ�
лінні юстиції 30.10.2003 за № 71/557.

2. Розпорядження набуває чинності з моменту його
державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у 
м. Києві.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 22.10.2008 № 1445

Розпорядження № 487 від 25 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, з метою
забезпечення своєчасного введення в експлуатацію багатоповерхових житлових будинків з об’єктами со"
ціально"побутового призначення та багатоповерховим паркінгом на вул. Пономарьова, 26 у смт Коцюбин"
ське Київської області та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Регіональні
будівні інвестиції” від 26.05.2010 № 19341, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 22.10.2008 № 1445 “Про дозвіл на прокладання по
території Святошинського району м. Києва інженерних ме�
реж до багатоповерхових житлових будинків з об’єктами
соціально�побутового призначення та багатоповерховим

паркінгом на вул. Пономарьова, 26 у смт Коцюбинське Ки�
ївської області”, а саме:

— у пункті 1 розпорядження цифри “30.06.2009” заміни�
ти цифрами “31.12.2010”.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 29.12.2003 № 2467

Розпорядження № 486 від 25 червня 2010 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 року № 174 “Про Державну комісію
з питань техногенно"екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, в межах функцій місцевого органу ви"
конавчої влади:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 29.12.2003 № 2467 “Про Постійну
комісію з питань техногенно�екологічної безпеки та надзви�
чайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”, замінивши у
пункті 2 слова “першого заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Голубченка А. К.” словами “пер�

шого заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Попова О. П.”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Попова О. П.

Голова Л. Черновець ий



Про капітальний ремонт теплової мережі № 2 СТ<1 
на ділянці від ТК<217<13 до ТК<222<4 на вул. Чапаєва 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 521 від 12 липня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав"
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики Укра"
їни від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електро"
енергетики до роботи в осінньо"зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово"транспортних спорудах міста” та з метою забезпе"
чення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних
ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і
надійного забезпечення об’єктів житлово"комунального, соціально"культурного, побутового призначення
та населення центральної частини м. Києва тепловою енергією, в межах здійснення функцій органу міс"
цевого самоврядування: 

1. Акціонерній енергопостачальній компанії “Київенер�
го” (далі�АК “Київенерго”) здійснити за власні кошти згід�
но з розробленою та затвердженою в установленому по�
рядку проектно�кошторисною документацією роботи з ка�
пітального ремонту теплової мережі № 2 СТ�1 на ділянці
від ТК�217�13 до ТК�222�4 на вул. Чапаєва у Шевченків�
ському районі з частковим поетапним розриттям проїзної
частини, з тимчасовим частковим обмеженням руху транс�
порту, крім автомобілів спеціального призначення, забез�
печивши поїзд транспорту шириною 3,5 м, згідно з гра�
фіком, що додається, а також за умови виконання пункту
2 цього розпорядження.

Дату початку робіт додатково погодити з УДАІ ГУ МВС
України в м. Києві.

2. АК “Київенерго”:
2.1. Роботи виконувати згідно з Правилами благоуст�

рою міста Києва, затвердженими рішенням Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051, забезпечивши три�
змінний режим роботи.

2.2. До початку виконання робіт одержати у встанов�
леному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно�будівельного контро�
лю.

2.3. Забезпечити безпеку дорожнього руху та пішохо�
дів шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків, ого�
родження місць роботи, освітлення, сигнальних ліхтарів в
місцях виконання робіт, необхідної кількості пішохідних
містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів.

2.4. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації дорожнього руху на період ви�
конання робіт, передбачених пунктом 1 цього розпоря�
дження.

2.5. Після завершення робіт відновити на повну шири�
ну покриття проїзної частини за типом існуючого і забез�

печити передачу за актами комунальному підприємству
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо�
руд на них Шевченківського району.

3. АК “Київенерго” після завершення капітального ре�
монту теплової мережі забезпечити підключення всіх спо�
живачів, теплопостачання яких здійснювала теплова ме�
режа, що підлягала капітальному ремонту, на теплопос�
тачання від відновленої теплової мережі.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з капі�
тального ремонту теплової мережі майно зараховується до
комунальної власності територіальної громади м. Києва з
наступною передачею у володіння та користування АК “Ки�
ївенерго”.

5. Доручити Головному управлінню комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити у
встановленому порядку списання демонтованого майна
та зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва відновленої теплової мережі, зазна�
ченої у пункті 1 цього розпорядження.

6. Відповідальність за своєчасне та безаварійне вико�
нання робіт покласти на директора філіалу “Теплові мере�
жі Київенерго” Семенюка Володимира Володимировича.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про капітальний ремонт теплової мережі № 4 ТЕЦ<5 
на ділянці від ТК<413/11<4 до будинку № 8 

на бульварі Лесі Українки та до ТК<413/11<4<1 
у Печерському районі

Розпорядження № 522 від 12 липня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав"
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики Укра"
їни від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електро"
енергетики до роботи в осінньо"зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово"транспортних спорудах міста” та з метою забезпе"
чення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних
ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і

1. Акціонерній енергопостачальній компанії “Київенерго”
(далі — АК “Київенерго”) здійснити за власні кошти згідно з
розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно�кошторисною документацією роботи з капітально�
го ремонту теплової мережі № 4 ТЕЦ�5 на ділянці від ТК�
413/11�4 до будинку № 8 на бульварі Лесі Українки та до
ТК�413/11�4�1 у Печерському районі з частковим поетап�
ним розриттям проїзної частини та тротуару парної сторо�
ни бульвару Лесі Українки, з тимчасовим частковим обме�
женням руху транспорту, крім автомобілів спеціального при�
значення, згідно з графіком, що додається, а також за умо�
ви виконання пункту 2 цього розпорядження.

Перехід через вулицю Госпітальну на перехресті з про�
вулком Госпітальним виконати відкритим способом етапа�
ми у нічний час з частковим обмеженням руху транспорту.
Дату початку робіт додатково погодити з УДАІ ГУ МВС Укра�
їни в м. Києві.

Перехід через проїзну частину парної сторони бульвару
Лесі Українки виконати закритим способом.

2. АК “Київенерго”:
2.1. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою

міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051, забезпечивши тризмінний
режим роботи.

2.2. До початку виконання робіт одержати у встановле�
ному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в ін�
спекції державного архітектурно�будівельного контролю.

2.3. Забезпечити безпеку дорожнього руху та пішоходів
шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків, огоро�
дження місць роботи, освітлення, сигнальних ліхтарів в міс�
цях виконання робіт, необхідної кількості пішохідних містків
та забезпечити безпечний прохід пішоходів.

2.4. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації дорожнього руху на період вико�
нання робіт, передбачених пунктом 1 цього розпорядження.

2.5. Після завершення робіт відновити, в межах розрит�
тя, покриття тротуарів та проїзної частини за типом існуючо�
го і забезпечити передачу за актами комунальному підпри�
ємству по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Печерського району.

3. АК “Київенерго” після завершення капітального ремон�
ту теплової мережі забезпечити підключення всіх спожива�
чів, теплопостачання яких здійснювала теплова мережа, що
підлягала капітальному ремонту, на теплопостачання від від�
новленої теплової мережі.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з капіталь�
ного ремонту теплової мережі майно зараховується до кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва з наступ�
ною передачею у володіння та користування АК “Київенерго”.

5. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити у вста�
новленому порядку списання демонтованого майна та за�
рахування до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва відновленої теплової мережі, зазначеної у
пункті 1 цього розпорядження.

6. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на директора філіалу “Теплові мережі Ки�
ївенерго” Семенюка Володимира Володимировича.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про виконання ремонтних робіт із заміни ізоляційного
покриття на магістральному газопроводі<відгалуженні 

до ГРС<4 (Дарниця) у Деснянському районі
Розпорядження № 523 від 12 липня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, враховуючи звернення Боярського лінійного виробничого управління магістральних газопрово"
дів від 16.12.2009 № 2649/8, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Боярському лінійному виробничому управлінню ма�
гістральних газопроводів філії УМГ “Київтрансгаз” (далі —
Боярському ЛВУМГ філії УМГ “Київтрансгаз”) відповідно до
розробленої та затвердженої у встановленому порядку про�
ектно�кошторисної документації забезпечити виконання ре�
монтних робіт із заміни ізоляційного покриття на магіс�
тральному газопроводі�відгалуженні до ГРС�4 (Дарниця) у
Деснянському районі м. Києва згідно з графіком, що до�
дається.

2. Боярському ЛВУМГ філії УМГ “Київтрансгаз”:
2.1. До початку виконання робіт у встановленому поряд�

ку одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в ін�
спекції державного архітектурно�будівельного контролю та
вирішити питання знесення зелених насаджень лісового
фонду.

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

ди від 25.12.08 № 1051/1051 (із змінами та доповнення�
ми), забезпечивши тризмінний режим роботи.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на головного інженера Боярського ЛВУМГ
філії УМГ “Київтрансгаз” Вижанова С. В.

4. Заступнику голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

надійного забезпечення об’єктів житлово"комунального, соціально"культурного, побутового призначення
та населення центральної частини м. Києва тепловою енергією, в межах здійснення функцій органу міс"
цевого самоврядування:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Продагросервіс” земельних ділянок для будівництва та

обслуговування будівель і споруд торговельно<
розважального центру з підземним паркінгом 

на вул. Вадима Гетьмана, 8/26 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 557/1613 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст"
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�

мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“Продагросервіс” для будівництва та обслуговування будівель
і споруд торговельно�розважального центру з підземним пар�
кінгом на вул. Вадима Гетьмана, 8/26 у Солом’янському райо�
ні м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану розвитку міста Ки�
єва та його приміської зони на період до 2020 року, а саме: пе�
ревести територію в межах, визначених зазначеним проектом
землеустрою, до території громадських будівель та споруд.

3. Передати товариству з обмеженою відповідальністю”Прод�
агросервіс”, за умови виконання пункту 4 цього рішення, зе�
мельні ділянки загальною площею 0,40 га (в тому числі в ме�
жах червоних ліній площею 0,014 га) для будівництва та обслу�
говування будівель і споруд торговельно�розважального цен�
тру з підземним паркінгом на вул. Вадима Гетьмана, 8/26 у Со�
лом’янському районі м. Києва, у тому числі:

— ділянки загальною площею 0,386 га — у довгострокову

оренду на 15 років, зокрема ділянку № 1 площею 0,373 га —
за рахунок частини земель Рахункової палати, відведених від�
повідно до рішення Київської міської ради від 01.10.2007
№ 476/3310 “Про передачу земельних ділянок Рахунковій па�
латі для реконструкції нежитлового будинку для розміщення
територіального управління Рахункової палати у м. Києві та Ки�
ївській області та подальших його експлуатації і обслуговуван�
ня на вул. Вадима Гетьмана, 8/26 у Солом’янському районі м.
Києва”, право користування якою посвідчено державним актом
на право постійного користування земельною ділянкою від
14.11.2008 № 06�9�00099 та договором оренди земельної ді�
лянки від 14.11.2008 № 72�6�00545, ділянку № 2 площею 0,013
га — за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування;

— ділянку № 3 площею 0,014 га (в межах червоних ліній) —
у короткострокову оренду на 5 років — за рахунок частини зе�
мель Рахункової палати, відведених відповідно до рішення Ки�
ївської міської ради від 01.10.2007 № 476/3310 “Про передачу

земельних ділянок Рахунковій палаті для реконструкції нежит�
лового будинку для розміщення територіального управління Ра�
хункової палати у м. Києві та Київській області та подальших йо�
го експлуатації і обслуговування на вул. Вадима Гетьмана, 8/26
у Солом’янському районі м. Києва”, право користування якою
посвідчено державним актом на право постійного користуван�
ня земельною ділянкою від 14.11.2008 № 06�9�00099, догово�
ром оренди земельної ділянки від 14.11.2008 № 72�6�00545.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю “Продагросервіс”: 
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до ви�

мог статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутись до Головного управління

земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) із клопотанням щодо організації ро�
біт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)
та виготовленню документів, що посвідчують право користуван�
ня земельними ділянками.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельних ділянок.

4.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених наса�
джень (акт обстеження зелених насаджень від 17.04.2009 № 408)
та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.

4.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва
відповідно до рішення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік”.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управлін�
ня містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від
26.01.2009 № 09�852 та від 24.01.2009 № 19�842, Київської місь�
кої санепідстанції від 16.02.2009 № 840, управління охорони нав�

колишнього природного середовища від 20.02.2009 № 071/04�4�
22/247, Головного управління охорони культурної спадщини від
05.02.2009 № 725, Головного управління земельних ресурсів від
26.05.2009 № 05�4538.

4.7. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати
з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного законодавства.

4.8. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового бу�
дівництва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному правилами за�
будови м. Києва.

4.9. Питання майнових відносин вирішувати в установленому по�
рядку.

5. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права корис�
тування нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного ко�
дексу України.

6. Рахунковій палаті звернутись в установленому порядку з кло�
потанням до Головного управління земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністрації) що�
до організації робіт по внесенню змін до державного акта на пра�
во постійного користування земельною ділянкою від 14.11.2008
№ 06�9�00099.

7. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділян�
ки від 14.11.2008 № 72�6�00545 з моменту державної реєстрації
договору, укладеного між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю “Продагросервіс”.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій�
ну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Сьо одні азета “Хрещати ” поновлює др вати твори иївсь их письменни ів і поетів. Читачі “Хрещати а” мож ть
надсилати свої твори на адрес азети або на поштов с ринь d.zh@kmh.kiev.ua з поміт ою “Чтиво”. Кращі твори
б д ть надр овані. А по и що читачам пропон ється війсь овий дете тив, автором я о о є ви он вач обов’яз ів о-
ловно о реда тора азети “Хрещати ” Денис Жар их. Цей твір п блі ється вперше мовою ори інал .

×åðíûé ñíàéïåð
Âåñíîé 1943 ãîäà íà ñïîêîé-

íîì ó÷àñòêå Âîðîíåæñêîãî ôðîí-
òà íåñïåøíî äâèãàëàñü àðìåéñêàÿ
áðè÷êà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ñòîÿëà òèõàÿ íî÷ü è ïðèðîäà, ïî-
çàáûâ î âîéíå, ðàñïîëàãàëà ê
ìåðíîìó êëåâàíèþ íîñîì, òîë-
ñòûé ïàññàæèð áðè÷êè áûë ÿâíî
â òîíóñå è ìàòåðùèíà ëèëàñü èç
íåãî ðåêîé:

— Òâîþ ìàòü! Äîñòàëèñü ìíå
äâà èäèîòà, îáà, ñëûøèøü Êîë-
òûùåíêî, îáà, ïîéäåòå ïîä òðè-
áóíàë.

— À ÿ çà ÷òî? — âèçãëèâî
îïðàâäûâàëñÿ äðóãîé ïàññàæèð,
ñèäåâøèé ðÿäîì ñ âîçíèöåé.—
Íó, ïîëîìêà ó âîäèòåëÿ, íó íå
óáåðåã øòàáíîé àâòîìîáèëü, íó
íå âûïîëíèë çàäàíèÿ. Åãî ìîæ-
íî è íàêàçàòü ïî âñåé ñòðîãîñòè,
à ÿ ÷åâî? ß íà ïåðåäîâóþ ñî ñâî-
èì êîìàíäèðîì ïî âñåé ôîðìå.
À ó ñàìîãî ïîäæèëêè òðÿñóòñÿ.

Ïðè ýòîì îáâèíÿåìûé ïðè-
êðûâàë æèâîò êàêèì-òî ÷åìîäà-
íîì, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î åãî
âåñüìà ðîáêîì õàðàêòåðå. Òîëñòî-
ãî ïîëêîâíèêà îïðàâäàíèÿ ïîä-
÷èíåííîãî òîëüêî ðàççàäîðèâàëè:

— Áóäåøü òû ó ìåíÿ íà ïåðå-
äîâîé ãíèòü! Áóäåøü...

— Òèõî, òîâàðèù ïîëêîâíèê,—
âäðóã ïðåðâàë èçëèÿíèÿ âîçíèöà.
Òîâàðèù ïîëêîâíèê íàñòîëüêî
îñòîëáåíåë, ÷òî ìèãîì ïîòåðÿë
äàð ðå÷è. Òàêîãî ðå÷åâîãî îáî-
ðîòà îò ïÿòèäåñÿòèëåòíåãî ñîë-
äàòà îí íå îæèäàë.

— Ýò... Ýò... Ýòî ÷òî òàêîå! Ðÿ-
äîâîé, îáúÿñíèòåñü! — ïåðåøåë
íà âèçã ïîëêîâíèê. Åãî îðäèíà-
ðåö ïðèâû÷íî âòÿíóë ãîëîâó â
ïëå÷è.

— À ÷åãî îáúÿñíÿòü — ëèíèÿ
ôðîíòà ñêîðî. Âîí, âîðîíû íàä
íàìè ëåòàþò. Ìîæåò, èõ ñïóãíóë
êòî? À òóò íåìåöêèå ñíàéïåðà
÷àñòî øàëÿò. Ïîëêîâíèêîâ è ãå-
íåðàëîâ íàùåëêàëè äîñòàòî÷íî,
íî åñòü ñðåäè íèõ îäèí. ×åðíûì
ñíàéïåðîì êëè÷óò. Ñëåäîâ íå
îñòàâëÿåò, çàõîäèò âî âòîðîé
ýøåëîí è áüåò, êîãî õî÷åò. Íå-
äàâíî äâóõ ãåíåðàëîâ çàñòðåëèë.
Îäíîãî ñàì âåç. Áàøêè êàê íå
áûâàëî. È î÷åíü íå ëþáèò îí,
÷òîáû êòî-òî ðóãàëñÿ. Êàê óñëû-
øèò ðóññêèé ìàò, òàê íà íåãî è
èäåò. Çíàåò, íåìåöêàÿ øåëüìà,
êàê ðóãàíü, òàê íà÷àëüñòâî ïðè-
åõàëî.

— Ýòî òî÷íî,— óñìåõíóëñÿ
Êîëòûùåíêî.

— ×òî?! — ïðèîñàíèëñÿ ïîë-
êîâíèê,— îòñòàâèòü ïàíèêó! Êîë-
òûùåíêî, ïðèêàçûâàþ ïîäïåâàòü!

Îôèöåð çû÷íî ïðîêàøëÿëñÿ è
çàòÿíóë:

×åðíûé âîðîí, 
÷òî òû âüåøüñÿ 
íàä ìîåþ ãîëîâîé!
Òû äîáû÷è íå äî...
Íà ýòîì ñëîâå ïðîãðåìåë âû-

ñòðåë — è òåëî ïîëêîâíèêà ìåø-
êîì óïàëî ñ ïîâîçêè. Îðäèíàðåö
è âîçíè÷èé òîæå ïðûãíóëè â ðàç-
íûå ñòîðîíû. Ïðè ýòîì îðäèíà-
ðåö æóòêî çàâûë è êàê áåçóìíûé
ïîáåæàë â ÷àùó. Ýòî èñïóãàëî
ëîøàäü, è îíà âî âåñü îïîð ïî-
áåæàëà ê ëèíèè ôðîíòà.

* * *
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò ÍÊÂÄ Âî-

ëîäÿ Êðàñèöêèé ïðîñíóëñÿ â
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. Áûëî

îùóùåíèå, ÷òî âîò-âîò ñâåðøèò-
ñÿ ÷óäî, è óäà÷à, êîòîðàÿ íå îá-
ðàùàëà âíèìàíèÿ íà íåãî ñ ñà-
ìîãî ðîæäåíèÿ, íàêîíåö ãîòîâà
âîçâûñèòü åãî è îòìåòèòü. Æèçíü
Âîëîäè ñîñòîÿëà èç îäíèõ îãîð-
÷åíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî-
âåçëî åìó ðîäèòüñÿ ñ ïðàêòè÷åñêè
ïðîëåòàðñêîé ðîäîñëîâíîé
(îòåö — ÷àñîâùèê, êàê è îòåö òî-
âàðèùà ßãîäû), âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýòèì äëÿ ïîñòðîåíèÿ ëè÷íîé
êàðüåðû åìó íè ðàçó íå óäàâà-
ëîñü. Äëÿ íîâîãî ðàáî÷å-êðåñ-
òüÿíñêîãî íà÷àëüñòâà îí áûë
ñëèøêîì óìåí, îáðàçîâàí è òî-
íîê, à äëÿ ñòàðûõ ñïåöèàëèñòîâ
öàðñêîé çàêàëêè — ÷åðåñ÷óð ïðî-
âèíöèàëüíûì è ìàëîîáðàçîâàí-
íûì.

Äåòñòâî Âîëîäè ïðîøëî â ñå-
ðîì íåâçðà÷íîì óãëó ïîëóïîäâà-
ëà, ïîëíîå òóìàêîâ, ñëåç è äåò-
ñêèõ îáèä. Îòåö, Ãàâðèèë Êðà-
ñèöêèé, ñïàë îòäåëüíî îò ìàòå-
ðè íà õîðîøåé ïîñòåëè, ïèòàëñÿ
îòäåëüíî îò ñåìüè, îñòàâëÿÿ ñû-
íó è æåíå äåíüãè íà ñêóäíîå
ïðîïèòàíèå. Âîëîäþ äðàë çà ìà-
ëåéøóþ îïëîøíîñòü, îòñ÷èòûâàÿ
óäàðû ñ òî÷íîñòüþ ìåòðîíîìà, è
ñìîòðåë íà íåãî òàê, êàê ñìîòðèò
ïîðîäèñòàÿ ñîáàêà íà ùåíêà-óá-
ëþäêà.

Ëåæà íà òþôÿ÷êå, Âîëîäÿ äà-
æå ïðèäóìàë ñêàçêó î òîì, ÷òî
îòåö è ìàòü è íå ðîäíûå åìó âîâ-
ñå, à ñàì îí ïðèíö äàëåêîãî êî-
ðîëåâñòâà, ïîòåðÿâøèé ñâîèõ ðî-
äèòåëåé. Íî ðàçãîâîðû îòöà è íå-
ìíîãî÷èñëåííîé ðîäíè íå îñòà-
âèëè îò ýòîé ðîìàíòè÷åñêîé âåð-
ñèè è ñëåäà.

Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ, îòåö ïî-
ïûòàëñÿ âûó÷èòü åãî ñâîåìó ðå-
ìåñëó, íî Âîëîäÿ ñðàçó æå óïóñ-
òèë êàêóþ-òî âàæíóþ ïðóæèíêó,
óëåòåâøóþ òàê äàëåêî, ÷òî èñêàòü
åå ïðèøëîñü âñåé ñåìüåé. Îòåö
ñðàçó æå ïðèøåë â íåãîäîâàíèå,

æåñòîêî èçáèë åãî è óæå áîëüøå
íå äåëàë íèêàêèõ ïîïûòîê ÷åìó-
íèáóäü íàó÷èòü ñûíà. Òåì íå ìå-
íåå, ó Âîëîäè âñåãäà áûë ñâîé
óãîë è ñêóäíûé ïàåê, êîòîðûé îí
äåëèë âìåñòå ñ ìàòåðüþ. Ýòî äà-
ëî âîçìîæíîñòü ïàðíþ ó÷èòüñÿ
çíà÷èòåëüíî äîëüøå, ÷åì áîëü-
øèíñòâó åãî ñâåðñòíèêîâ. Ðàäî-
ñòè ýòî ïðèíîñèëî ìàëî. Â øêî-
ëå äåòè íýïìàíîâ è êîìèññàðîâ
íå ïðèíèìàëè åãî çà ñâîåãî, ñ÷è-
òàëè îáîðâàíöåì, à íà óëèöå
ìåñòíàÿ øïàíà íå óïóñêàëà ñëó-
÷àÿ ïîáèòü îäèíîêîãî “ôðàåðà”.

Òî, ÷òî ïîâëèÿëî íà äàëüíåé-
øóþ ñóäüáó þíîøè, òîæå íåëüçÿ
íàçâàòü ñ÷àñòëèâûì ñòå÷åíèåì
îáñòîÿòåëüñòâ. Íà ìàñòåðñêóþ
Êðàñèöêèõ áûë ñîâåðøåí áàí-
äèòñêèé íàëåò. Âîëîäÿ õîðîøî
ïîìíèò èñïóãàííûå ãëàçà îòöà,
ñîìêíóòûå ãóáû ìàòåðè è òðåõ
áàíäèòîâ, âûâîðà÷èâàþùèõ ïîë-
êè è øêàô÷èêè, êîòîðûå ÷àñîâ-
ùèê ñîäåðæàë â îñîáîì ïîðÿäêå.
Îäèí èç áàíäèòîâ íàïðàâèë íà
Âîëîäþ íàãàí è ïîòðåáîâàë ó îò-
öà îòäàòü êàêîå-òî çîëîòî. Ãàâðè-
èë òîëüêî ïîòóïèë âçãëÿä. Òîãäà
ìàòü, êàê êîøêà, áðîñèëàñü íà
áàíäèòà è óêóñèëà åãî çà óõî. Òîò
óäàðèë åå ïèñòîëåòîì — è îíà
ðóõíóëà íàçåìü. Âîëîäÿ çàêðè÷àë
îò óæàñà, à áàíäèòû, ïðèõâàòèâ
äåñÿòîê ÷àñîâ, ñêðûëèñü. Ïîòîì
îêàçàëîñü, ÷òî ìàòü è ñèäåëà íà
òîì ñàìîì çîëîòå, êîòîðîå èñêà-
ëè ãðàáèòåëè. Îíà âûæèëà, íî
îñëåïëà íà îäèí ãëàç. À Âîëîäÿ
èñ÷åç èç äîìó è ïîÿâèëñÿ ñïóñòÿ
íåñêîëüêî ëåò â ôîðìå ìëàäøå-
ãî ëåéòåíàíòà ÍÊÂÄ.

Îòåö, íåñìîòðÿ íà äîëãóþ ðàç-
ëóêó, âñòðåòèë åãî íåäîáðîæå-
ëàòåëüíî. Ïîñëå òîãî, êàê îíè
âûïèëè ïðèíåñåííîå Âîëîäåé
âèíî, îòåö äîñòàë âîäêó, ïîñëå
êîòîðîé óñòðîèë ñûíó ôîðìåí-
íûé ðàçíîñ. Îñíîâíàÿ ìûñëü

ñëîâåñíîãî ôîíòàíà ÷àñîâùèêà
ñâîäèëàñü ê òîìó, ÷òî ñîïëÿêàì
è íåñïîñîáíûì ê ðàáîòå ëþäÿì
ïðåñòóïíî èäòè â îðãàíû, è ÷òî
èìåííî èç-çà òàêèõ âîò ñîïëÿ-
êîâ ñîâåòñêàÿ âëàñòü íå ìîæåò
ïðèáðàòü ê ðóêàì âðàãîâ è âî-
ðîâ, è ÷òî ñîâåòñêèé ãðàæäàíèí
Ãàâðèèë Êðàñèöêèé íàïèøåò â
ÍÊÂÄ ïèñüìî ñ ïðîñüáîé îò-
÷èñëèòü îòòóäà ñâîåãî íåïóòåâî-
ãî ñûíà. Âîëîäå íè÷åãî áîëüøå
íå îñòàâàëîñü, êàê óéòè è áîëü-
øå íèêîãäà íå âîçâðàùàòüñÿ â
äîì, ãäå ïðîøëî åãî áåçðàäî-
ñòíîå äåòñòâî.

Ñëóæáà íå îïðàâäàëà îæèäà-
íèé þíîøè. Âìåñòî îïàñíûõ ïî-
ãîíåé çà áàíäèòàìè è ãîëîâîêðó-
æèòåëüíûõ äóýëåé ñ äèâåðñàíòà-
ìè Âîëîäÿ âûïîëíÿë áóìàæíóþ
ðàáîòó. Èíà÷å è áûòü íå ìîãëî —
ïèñàë îí ãðàìîòíåå è ÷èùå âñåõ
â óïðàâëåíèè. Îòåö ïðèó÷èë åãî
ê ïåäàíòè÷íîñòè, ïîýòîìó Âîëî-
äÿ áåç îñîáûõ óñèëèé ñìîã
âëèòüñÿ â îãðîìíóþ ðåïðåññèâ-
íóþ ìàøèíó, êîòîðàÿ áûëà âîâ-
ñå íå òàê ïðèâëåêàòåëüíà, êàê î
íåé ïèñàëè ñîâåòñêèå ïîýòû è
ïèñàòåëè. Ñ óòðà äî ïîçäíåé íî-
÷è Âîëîäÿ òàñêàë ïóõëûå ïàïêè
ñ äåëàìè, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ
ðîñëî ñ êàæäûì äíåì.

* * *
Êîëè÷åñòâî äåë ïîìîãàëî ïè-

ñàòü áðàâóðíûå îò÷åòû, êîòîðûå,
êñòàòè, òîæå ïîðó÷àëè ïèñàòü
Êðàñèöêîìó, íî ïîëó÷àëè ÷èíû
è ìåäàëè çà íèõ ñîâåðøåííî äðó-
ãèå ëþäè. Âîëîäÿ áûë âàæíîé
÷àñòüþ ñèñòåìû, íî ýòî íå äåëà-
ëî åãî ñâîèì ÷åëîâåêîì â íåé.
Îí íå ïðèíàäëåæàë íè ê îäíîìó
êëàíó íà÷àëüíèêîâ, à ïîòîìó,
êîãäà åãî ñâåðñòíèêè, áëàãîäàðÿ
ïðîòåêöèè, äåëàëè ãîëîâîêðóæè-
òåëüíûå êàðüåðû, ëåéòåíàíò Êðà-
ñèöêèé îñòàâàëñÿ íåçàìå÷åííûì.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Âîëîäÿ

ïîäàë çàÿâëåíèå íà ôðîíò. Íà-
÷àëüñòâî ñíà÷àëà ðàññìåÿëîñü
ýòîìó è íå îáðàòèëî íà îò÷àÿí-
íûé øàã ëåéòåíàíòà íèêàêîãî
âíèìàíèÿ. Íà ôðîíò çà îòëè÷è-
ÿìè äîëæíû åõàòü ñâîè. Ïîòîì â
óïðàâëåíèå ïðèøëè ïåðâûå ïî-
õîðîíêè, è ÷èíîäðàëû ñòàëè ïðÿ-
òàòüñÿ çà ñïèíàìè ëþäåé áåç ñâÿ-
çåé. Íî è òîãäà Âîëîäå íå ïîâåç-
ëî ïîïàñòü íà ôðîíò — îí áûë
íóæåí ÍÊÂÄ èìåííî òàì, ãäå îí
áûë. Ðàáîòû ó îðãàíîâ òîëüêî
ïðèáàâèëîñü — ïîÿâèëèñü ñïå-
êóëÿíòû õëåáîì, äåçåðòèðû, ñà-
áîòàæíèêè è ïàíèêåðû. À ýòî —
íîâûå äåëà, è êòî-òî äîëæåí áûë
èõ âåñòè.

Â 1942 ãîäó âîéíà äîêàòèëàñü
äî âîðîò ãîðîäà, ãäå ñëóæèë Âî-
ëîäÿ. È åìó, êîíå÷íî æå,
ïðèøëîñü ñïàñàòü íå äåòåé, îðó-
æèå èëè áîåïðèïàñû, à òå æå äî-
êóìåíòû, êîòîðûå ïðîêëÿòüåì
ïðî÷íî âîøëè â åãî æèçíü. Ïî-
ìîòàâøèñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñ
àðõèâîì, Âîëîäÿ óãîäèë ïîä áîì-
áåæêó. Äîêóìåíòû ñãîðåëè, à ñàì
îí ïîëó÷èë ñâîå ïåðâîå ðàíåíèå,
òàê è íå ñäåëàâ íè îäíîãî âû-
ñòðåëà ïî âðàãó. Èç ãîñïèòàëÿ îí
ïîïàë ïîä ñëåäñòâèå, íî, â ñâÿçè
ñ ïîëíîé áåñòîëêîâîñòüþ ìëàä-
øåãî ñåðæàíòà, íàçíà÷åííîãî ñëå-
äîâàòåëåì, âåë ñâîå äåëî ñàì. Ýòî
ïîçâîëèëî èçáåæàòü øòðàôíîãî
áàòàëüîíà, è åùå íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ Âîëîäÿ áîëòàëñÿ áåç äåëà âî
ôðîíòîâîì øòàáå ÑÌÅÐØåé.
Ñíà÷àëà îí ñóåòëèâî øàñòàë ó
âñåõ ïîä íîãàìè, à ïîòîì óñïîêî-
èëñÿ è ñòàë æäàòü.

Ñåãîäíÿøíÿÿ íî÷ü áûëà íà äè-
âî ñïîêîéíîé, âîçäóõ êàê-áóäòî
õîòåë íàïèòàòü åãî ñèëàìè ïåðåä
÷åì-òî âàæíûì, îñîáåííûì. È
êîãäà çà çàâòðàêîì Âîëîäÿ ðàç-
ãëÿäåë â îêíî âåñòîâîãî èç øòà-
áà, òî ñîâåðøåííî íå óäèâèëñÿ.

— Âîò ÷òî, ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò,— ðàçìåðåííî ïî-îòå÷åñêè
íà÷àë áåñåäó ñ íèì ïîäïîëêîâíèê
ÍÊÂÄ,— íà íåáîëüøîì ó÷àñòêå
Âîðîíåæñêîãî ôðîíòà ìû ïîòå-
ðÿëè ïÿòü áîëüøèõ âîåííîíà÷àëü-
íèêîâ íàøåé àðìèè. Âñåãî çà äâå
íåäåëè. ß íå îçíàêîìëåí ñ ïëà-
íàìè êîìàíäîâàíèÿ, íî íà ýòîì
ó÷àñòêå ïëàíèðóåòñÿ èëè íàøå íà-
ñòóïëåíèå, èëè æäóò íåìåöêèé
ïðîðûâ. Íå íàøå ýòî äåëî! Íî
ôàêòû, êîòîðûìè ïîäåëèëàñü ñ
íàìè àðìåéñêàÿ ðàçâåäêà, ãîâîðÿò
î òîì, ÷òî ó ñíàéïåðà, êîòîðûé
ñøèá ýòèõ íà÷àëüíèêîâ, åñòü íà-
âîä÷èê ó íàñ. Ôàêò øïèîíàæà áî-
ëåå ÷åì âåðîÿòåí. È ðàññëåäîâàòü
ýòî ïîðó÷àåòñÿ òåáå, ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò. Íàéäè øïèîíà è ïðèâå-
äè åãî ñþäà. Åñëè òû è âïðàâäó
òàêîé îïûòíûé, êàê íàì î ñåáå
ðàññêàçûâàåøü, òî íàéäåøü åãî
áûñòðî. Ñðàçó ñòàíåò ïîíÿòíî —
ñæåã òû àðõèâ èëè äî ïîñëåäíåãî
åãî ñïàñàë. Çàäà÷ó ïîíÿë?

— Òàê òî÷íî! — îò÷åêàíèë
Êðàñèöêèé, è íà÷øòàáà ñìÿã-
÷èëñÿ:

— Âîëîäÿ,— ïåðåøåë îí íà áî-
ëåå òåïëûé òîí,— ìíå ýòîò ãàä
âîò êàê íóæåí! — è êîìàíäèð
ïðîâåë áîëüøèì ïàëüöåì ïî ãîð-
ëó,— èäè ê âîåííûì, òàì òåáÿ
íàïàðíèê æäåò. Âåñòîâîé ðàññêà-
æåò ãäå.

(Äàë³ áóäå)

Âîåííûé äåòåêòèâ, îñíîâàííûé íà ðåàëüíûõ ôàêòàõ
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Âèïèéòå ÷àþ!
Êè¿âñüêèé “×àéíèé êëóá” çàïðîøóº 
íà òðàäèö³éíå ÷àþâàííÿ
Ãàííà ÂÎË×ÎÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Відвідавши єдиний Києві
за лад професійних знав-
ців мистецтва чаювання і
провівши невелич е ж р-
налістсь е розслід вання,
ореспондент "Хрещати а"
пропон є й нам дол чити-
ся до ч дових традицій.

Çâè÷àéíèé áóäèíîê Êèºâà, æîä-
íî¿ ÿñêðàâî¿ âèâ³ñêè. Óâàãó ïðè-
âåðòàþòü êîëüîðó ñâ³òàíêîâîãî íå-
áà êâ³òè, ðîçòàøîâàí³ íà ïîðó÷íÿõ
´àíêó îäíîãî ç ï³ä'¿çä³â. Çàõîäèø —
ùå îäíà äèâèíà: íàñò³ííèé ìàëþ-
íîê ó ñòèë³ êèòàéñüêîãî æèâîïè-
ñó, íà ÿêîìó çîáðàæåíî áàìáóêî-
âèé ë³ñ òà ÷îðíî-á³ëó ïàíäó ç ï³-
àëîþ â ëàïàõ. Óâàæíî ïðèäèâèâ-
øèñü äî ïðîñòèõ, àëå íåòèïîâèõ
ï³äâàëüíèõ äâåðåé, ïîì³÷àºìî äçâ³-
íîê ³ íàïèñ ìàëåíüêèìè ë³òåðàìè:
"×àéíèé êëóá". Íàòèñíóòè öþ
êíîïêó âæå çäàâàëîñÿ ÷èìîñü íàä-
çâè÷àéíèì. Óò³ì, öå äð³áíèöÿ â ïî-
ð³âíÿíí³ ç äèâîì, ùî çà äâåðèìà.

Íàéïåðøå, ñõîäè: îááèò³ âîðñÿ-
íîþ òêàíèíîþ ³ ïðèêðàøåí³ êà-
ì³íöÿìè, ìóøëÿìè, ïðîçîðèìè
âàçî÷êàìè ç³ ñâ³÷êàìè òà êâ³òàìè.
Âîíè âåäóòü äî ïðèõîæî¿, äå ìîæ-
íà ïåðåâçóòèñÿ ó çðó÷í³ êàïö³ àáî
çîâñ³ì áåç íèõ. ×àéíà ê³ìíàòà:
ñïîê³éí³ êîëüîðè, ïðèãëóøåíå
ñâ³òëî ëàìïàäîê íà íåâåëè÷êîìó
ñòîëèêó, àêâàð³óì, ïðèºìíà ìóçè-
êà. Ê³ëüêà äåðåâ’ÿíèõ ï³äâè-
ùåíü — ÷àéí³ ì³ñöÿ, äå ìîæíà
ðîçòàøóâàòèñÿ ñåðåä íåâåëè÷êèõ
ïîäóøîê. ×àéíèé ñòîëèê-ï³äñòàâ-
êà ³ íà í³é äèâîâèæíèé, òîíêî¿
ðîáîòè ÷àéíèé ïîñóä ³ç ãëèíè òà
ôàðôîðó. ² âëàñíå, ÷àé. Âèÿâëÿº-
òüñÿ, ç íèì ìîæíà ïîçíàéîìèòè-
ñÿ, ç³ãð³âøè ñâî¿ì ïîäèõîì, ³
âäèõíóâøè àðîìàò ùå íå çàâàðå-
íîãî ëèñòÿ. Êîæíà âèïèòà ÷àø-
êà — íåïîâòîðíà ïàë³òðà âèòîí÷å-
íèõ â³ä÷óòò³â — ïðèíîñèòü ñïîê³é
äóø³, ïðîÿñíþº ðîçóì. À âò³ì,
äèâíî, ùî òèñÿ÷îë³òíÿ òðàäèö³ÿ
÷àþâàííÿ, ÿêà áåðå ïî÷àòîê ó Êè-
òà¿ ³ äàâíî âêîð³íåíà é ó íàñ, äëÿ
áàãàòüîõ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ ÿâè-
ùåì, ó áóêâàëüíîìó ðîçóì³íí³, åê-
çîòè÷íèì.

×àé ââàæàþòü â³äêðèòòÿì îäíî-
ãî ç öåíòðàëüíèõ ãåðî¿â êèòàé-
ñüêîãî åïîñó Øåíü Íóíó, ç ³ì’ÿì
êîòðîãî ïîâ’ÿçóþòü ïî÷àòîê çåì-
ëåðîáñòâà, òîðã³âë³ òà ìåäèöèíè. Â
äàâíèíó ÷àé âèêîðèñòîâóâàëè âè-
íÿòêîâî äëÿ ñàêðàëüíèõ æåðòâî-
ïðèíîøåíü òà ÿê ë³êè. Òðèâàëèé
÷àñ ÷àé ââàæàâñÿ íàïîºì, ã³äíèì
ò³ëüêè ³ìïåðàòîðà ³ ëèøå çãîäîì,
ó ²Õ ñòîð³÷÷³, ñòàâ ïîøèðåíèì ³
ñåðåä ïðîñòèõ ëþäåé. Ñàìå òîä³
÷àé ³ç Êèòàþ ïîòðàïèâ äî ßïîí³¿
³ ò³ëüêè â ÕVI — ÕVII ñòîë³òòÿõ —
äî ªâðîïè.

Ïîºäíàâøèñü ³ç ì³ñöåâîþ òðà-
äèö³ºþ âèãîòîâëåííÿ òà âæèâàí-
íÿ òðàâ’ÿíèõ íàïî¿â, ÷àþâàííÿ
ñòàëî çâè÷íèì ³ äëÿ óêðà¿íö³â.
Ïðîòå, ÿê çàçíà÷èëà âåäó÷à ÷àé-
íîãî ä³éñòâà êè¿âñüêîãî "×àéíîãî
êëóáó" Ñâ³òëàíà Ãëàçóíîâà, îñòàí-
í³ì ÷àñîì, â ðóñë³ òèïîâîãî äëÿ
çàõ³äíèõ êðà¿í çàõîïëåííÿì Ñõî-
äîì, æèòåë³â íàøî¿ êðà¿íè ³ ì³ñ-
òà îñîáëèâî ö³êàâëÿòü ÷àéí³ òðà-
äèö³¿ ßïîí³¿ òà Êèòàþ. "Âî÷åâèäü
òîìó, ùî ö³ òðàäèö³¿ íåñóòü ³ç ñî-
áîþ ñàìå òå, ÷îãî íå âèñòà÷àº ëþ-
äÿì Çàõîäó. Öå çâåðíåí³ñòü óñåðå-
äèíó ñåáå, ÷óòëèâ³ñòü äî òîãî, ùî
â³äáóâàºòüñÿ. ², ìàáóòü, öåé ³íòå-
ðåñ ðåçîíóº ç òèì, ùî íåñå ÷àéíà
òðàäèö³ÿ, ÿêà äàº çìîãó íàëàøòó-
âàòèñÿ íà ñàìîãî ñåáå",— ðîçïî-
â³äàº ïàí³ Ãëàçóíîâà.

Ïîïðè òå, ùî â Êèºâ³ º äå âè-
ïèòè ñïðàâæíüîãî ñìà÷íîãî ÷àþ,
÷àéíèé êëóá ç îäíîéìåííîþ íà-
çâîþ — ºäèíèé çàêëàä ñòîëèö³, äå
ìîæíà äîëó÷èòèñÿ ³ íàâ÷èòèñÿ ñà-
ìå ìèñòåöòâó ÷àþâàííÿ — òîãî, ùî
ñòàíîâèòü ñóòü ïðàìàòåð³ ñâ³òîâî¿
÷àéíî¿ êóëüòóðè — êèòàéñüêî¿ òðà-
äèö³¿. "ßê öå íå äèâíî,— ïðîäîâ-
æóº Ñâ³òëàíà Ãëàçóíîâà,— öÿ òðà-
äèö³ÿ ïîòðàïèëà â Óêðà¿íó ç Ðîñ³¿,
çàâäÿêè ä³ÿëüíîñò³ ðîñ³éñüêîãî êè-
òàºçíàâöÿ Áðîí³ñëàâà Âèíîãîðîä-
ñüêîãî, êîòðèé äîâãî æèâ ó Êèòà¿,
âèâ÷àâ ÷àéíó òðàäèö³þ ³ ïðèâ³ç ¿¿
äî Ìîñêâè. ² âæå ç Ìîñêâè âîíà
ïîòðàïèëà äî Êèºâà". Íèí³ îäíèì
³ç áåçë³÷³ ö³êàâèõ ïðîåêò³â "×àéíî-
ãî êëóáó" º öèêë ïîä³é "×àéíå ñï³â-
áóòòÿ", òîáòî áóòòÿ ðàçîì ³ç ÷àºì.
Ëþäè ìîæóòü ïðèéòè, ïîñëóõàòè,
ä³çíàòèñÿ ïðî ð³çí³ òðàäèö³¿ ÷à-
þâàííÿ, âèïèòè ÷àþ ³ ó òàêèé ñïî-
ñ³á çàáóòè ïðî áóäåííó ìåòóøíþ ³
â³äíàéòè äóøåâíó ãàðìîí³þ. "Íå
òóðáóéñÿ ïðî çàéâå, ñêîíöåíòðóé-
ñÿ íà ãîëîâíîìó" — ñàìå öå ìàëè
íà óâàç³ êèòàéñüê³ ìóäðåö³, êîëè
êàçàëè "Âèïèé ÷àþ".

ßêùî âàì óæå ö³êàâî àáî íåáàé-
äóæ³ äî ÷àéíîãî ìèñòåöòâà, çàâ-
òðà, 29 ëèïíÿ, î 19.30 "×àéíèé
êëóá" (áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â, 7)
óïåðøå ïðîâîäèòèìå Êàëìèöüêå
òðàäèö³éíå ÷àþâàííÿ. Òîæ âèïèé-
òå ÷àþ!

КК РР ІІ ЗЗ ЬЬ   ВВ ІІ КК ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 28 ëèïíÿ
ОВНАМ важ о б де зосередитися на одном предметі чи занятті,

можливі проблеми з передачею інформації. Зростає ймовірність дріб-
них непороз мінь в поїзд ах, я і здійснюватимете не по своїй волі.
Можлива неоднозначна сит ація з поправ ою власно о здоров'я. Зі
встановленням остаточно о діа ноз варто заче ати.
ТЕЛЬЦІ, надії на майб тнє о рилені ілюзіями. Том не б д йте ро-

жевих зам ів творчом натхненні та емоціях. Усе має баз ватися на
пра тичних прорах н ах і раціоналізмі. Зверніть ва на тих, ом
віддані, та проаналіз йте їхню поведін ...
БЛИЗНЯТА, день видасться мет шливим і непро онозованим. Д м-
и та поч ття б д ть розбалансованими, том в лючіть психоло ічн
лабільність, можливо, доведеться на ход змінювати плани, присто-
сов ватися до сит ацій. Не давайте волю ар'єрним амбіціям. Ви
схильні помил ово взятися за завдання й не розрах вати власні си-
ли.
РАКИ, ділові з стрічі, побачення, знайомства, поїзд и б д ть об -

мовлені пра тичною потребою. Втім, на тлі ділової атавасії, д ша
проситиме нових вражень, емоційно о спіл вання, романти и. Од-
на т т ви ризи єте сти н тися з людьми, я і мають не ативне біо-
поле, стати жертвою їхньо о ма ічно о вплив , "заразитися" по ани-
ми рисами хара тер .
ЛЕВИ, я що ортить о ось пошити в д рні, збалам тити, обд ри-

ти, заманти в паст інтри — візьміть себе в р и. І затямте назав-
жди: спо шати довірливих — це ріх, за я ий нещадно арає Все-
вишній! Отримаєте б меран ом.
ДІВИ, б дьте чемними, делі атними в розмовах, неправильно ви-

бране слово, необмір овано сформ льована фраза здатні зр йн ва-
ти довір між нерозл чними др зями та партнерами, за лавши підґр н-
тя для інтри , взаємних претензій недале ом майб тньом . Неаде -
ватна поведін а шлюбно о обранця має вас зм сити зайнятися влас-
ним д ховним дос оналенням.
ТЕРЕЗИ, не ативні враження, стреси на роботі мож ть призвести

до по іршення здоров'я. Втім, не поспішайте до лі аря. Діа ноз вам
не змож ть встановити. Сл жбові обов'яз и, стос н и з оле ами, ше-
фом теж заміновано. Уни айте часті в ч жих інтри ах і ділових роз-
бор ах, навіть я арбітр. Іна ше "прима нітите" до себе мін сов енер-
ети .
СКОРПІОНИ, дивіться в майб тнє холодно ровно, врахов ючи ож-

н дрібницю. Одна л авий прово ватиме сильні переживання, мін-
ливі потреби і примхи, заважаючи мислити тверезо і м дро. До ази
роз м діаметрально розходитим ться з під аз ами серця. Ува а, я -
що намітили о ось " ин ти", не робіть цьо о. Потім ір о пош од -
єте!
СТРІЛЬЦЯМ через надмірн сентиментальність, хаотичність зад -

мів, ба атове торність інтересів, я их не зібрати в одн ло ічн п ,
дійти з оди серйозних ділових питаннях б де с ладно. Підібрати по-
трібні слова під час розмови з шефом або підле лими теж б де непрос-
то. Отже, перече айте 3 дні, а потім се піде, я по масл .
КОЗОРОГИ, опирайтеся на он ретні фа ти і менше відволі айте-

ся на порожні розмови. Не беріться за іль а справ одночасно, об-
лиште впровадж вати свої ідеї. Можливий містичний збі обставин,
я ий зі рає не ативн роль. Нині ви д же вразливі, тож можете потра-
пити під стріли наврочень чи пристріт .
ВОДОЛІЇ, матеріальні проблеми зад рманять олов , позбавивши
певненості в собі. Концентр йтеся на деталях і тон ощах обраних
справ. Схильність смітити рошима під впливом нав'язливих емоцій,
миттєвих витребеньо є від л аво о. Не ловіть ґав, через що може-
те стати жертвою злодіїв.
РИБИ, над вами витають чорні ян оли, прово ючи до абс рдної по-

ведін и. Моліться за себе та просіть Усевишньо о захистити від тої
напасті, дати м дрості не наробити д рниць, іна ше на личете нів ото-
чення на себе з незворотними с мними наслід ами

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà 
Â Óêðà¿í³ íà ñõîä³ âíî÷³ +19...+24°Ñ, âäåíü +33...+38°Ñ. Íà çà-

õîä³ êðà¿íè îïàäè. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ âíî÷³ — áëèçüêî
+11...+16°Ñ, âäåíü +19...+24°Ñ. Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ âíî÷³
+17...+22°Ñ, âäåíü +30...+35°Ñ, áåç äîùó. Ó Êðèìó ñóõà ïîãîäà.
Âíî÷³ +20...+25°Ñ, óäåíü +31...+36°Ñ. Ó öåíòðàëüíèõ ðåã³îíàõ
óíî÷³ +17...+22°Ñ, âäåíü +29...+34°Ñ.

Ó Êèºâ³ î÷³êóþòüñÿ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Âíî÷³ +16...+21°Ñ, âäåíü +27...+32°Ñ. Ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ — â³ä
+16...+21°Ñ âíî÷³ äî +27...+32 âäåíü.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ Äåíü Êèðèêà é Óë³òè. ßñíå

³ ÷èñòå ïîâ³òðÿ â³ùóº ãàðíó ïîãîäó, îñîáëèâî ïðè ï³âäåííîìó â³ò-
ð³. ßêùî âäàðèòü ãð³ì ³ áëèñêàâêà áëèñíå, òî çåìëÿ ÿâèòü ñâî¿
ïëîäè, ïðîòå íå â³ääàñòü. Ãðîçè íàïðèê³íö³ ëèïíÿ òðèâàþòü äâà-
òðè äí³ ³ çàâàæàþòü çáèðàòè âðîæàé.

²ìåíèííèêè: 
Âîëîäèìèð, Äåðæèñëàâà, Âàëåðiÿ, Âiêòîð, Âàñèëü, Êèðèê

9 6 4

3 8 2

8 9 6

8 9 1 7

4 8 3

9 2

1

3 7

2 7 1

Правила
с до

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

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

раті.

9 2 1 7 5 6 8 3 4

7 3 5 4 8 2 9 1 6

8 4 6 3 1 9 7 5 2

3 6 8 9 4 1 2 7 5

2 9 7 6 3 5 1 4 8

1 5 4 2 7 8 3 6 9

5 8 2 1 6 3 4 9 7

4 1 9 5 2 7 6 8 3

6 7 3 8 9 4 5 2 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 27 ëèïíÿ

У чайном л бі можна дол читися і навчитися мистецтв чаювання
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