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ПОБУТОВА ТЕХНІКА
З РИНКІВ — НЕБЕЗПЕЧНА
Про це свідчать дослідження фахівців "У рТЕСТ "

Êè¿â íà êîíòðîë³ â Ïðåçèäåíòà
Ãëàâà äåðæàâè íàì³òèâ ðîçâ’ÿçàííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì ñòîëèö³

Çàâäÿêè îòðèìàíèì ³ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó êîøòàì ó Êèºâ³ çàêèï³ëà ðîáîòà íà
íàéâàæëèâ³øèõ, ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêòàõ.
Çîêðåìà âæå âîñåíè ââåäóòü â åêñïëóàòà-
ö³þ åñòàêàäó á³ëÿ Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòó òà
ë³í³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. À äî ê³íöÿ
íèí³øíüîãî ðîêó çàâåðøàòü áóä³âíèöòâî
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³, â³äêðèþòü çàë³çíè÷íèé ìîñòîâèé
ïåðåõ³ä, à òàêîæ çàïóñòÿòü òðè íîâèõ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî. Ïðî öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç Ïðå-

çèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì
äîïîâ³â âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, íà ñïîðóäæåíí³ çàë³çíè÷íîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó ç ë³âîãî íà ïðàâèé áåðåãè
áóäå â³äêðèòî ðóõ àâòîìîá³ë³â ó ðåâåðñíî-
ìó ðåæèì³. Ãëàâó äåðæàâè íåïîêî¿òü ³ ñòàí
äîð³ã ó ñòîëèö³, òîìó â³í äîðó÷èâ âçÿòèñÿ
çà ðåìîíò àâòîøëÿõ³â íàñàìïåðåä íà îêî-
ëèöÿõ. “Ïðîñèâ áè îñîáëèâó óâàãó çâåðíó-
òè íà ñòàí äîð³ã,— çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò

Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷.— Öå ñòîñóºòü-
ñÿ íå ò³ëüêè ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëåé, à é ïðî-
¿æäæî¿ ÷àñòèíè â ðàéîíàõ”.

Óñ³ ïèòàííÿ â ãëàâè äåðæàâè íà îñîáèñ-
òîìó êîíòðîë³. Â³í âèìàãàº â³ä ñòîëè÷íî¿
âëàäè ðåãóëÿðíèõ äîïîâ³äåé ³ ïðî ñòàí áó-
ä³âíèöòâà ï³äçåìêè â íàïðÿìêó Òåðåìê³â.
“ß çàïåâíèâ Ïðåçèäåíòà, ùî òðè ñòàíö³¿
ìåòðî çâåäåìî äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó”,— çàïåâíèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî
ñëîâàìè, âæå íà Ïîêðîâó ïëàíóþòü çàïóñ-
òèòè â ì³ñò³ ðåêîíñòðóéîâàíó ë³í³þ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ.

Îêð³ì ³íôðàñòðóêòóðè, Ïðåçèäåíò äîðó-
÷èâ âëàä³ Êèºâà ïîäáàòè ³ ïðî ñîö³àëüí³
ïðîãðàìè â æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ñôåð³.
Íà ùî Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàóâàæèâ, ùî
ÊÌÄÀ âæå ìàº íàïðàöüîâàí³ ìåõàí³çìè
çàõèñòó íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ îïòèì³çàö³¿ òà-
ðèô³â íà ãàç ³ æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè. “Ñüîãîäí³ âæå º ÷³òêèé ïëàí ³ ðîçðîá-
ëåíî ìåõàí³çì äëÿ íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (ñóáñèä³é) òèì êè-
ÿíàì, ÿê³ ïîòðåáóâàòèìóòü ¿õ ó çâ’ÿçêó ç

ìîæëèâèì ï³äâèùåííÿì ö³í íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”,— çàÿâèâ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ñåðåä ïðîáëåì, ÿê³ ùå ïîòðåáóþòü ðîç-
â’ÿçàííÿ,— ñòàí êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ñòîëèö³ òà ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ ãà-
ëóç³ áóä³âíèöòâà. Íèí³ ãîëîâíèì çàâäàí-
íÿì ì³ñüêî¿ âëàäè, íà äóìêó Îëåêñàíäðà
Ïîïîâà, º âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè âèêî-
ðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â: “Íà æàëü,
íà ñüîãîäí³ ìàºìî ïðîáëåìó íååôåêòèâíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñ-
òà, ÿêå â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ìàº áó-
òè åêîíîìíèì òà åôåêòèâíèì”. Â³í ïî-
îá³öÿâ çóïèíèòè â Êèºâ³ çëîâæèâàííÿ ó
ñôåð³ áþäæåòó, çåìë³ òà íåðóõîìîñò³. “Ìè
âæå áà÷èìî, ùî áóëè ïåâí³ çëîâæèâàííÿ
â ¿õ âèêîðèñòàíí³, òàê ñàìî, ÿê ³ â ïèòàí-
íÿõ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, îñ-
íîâíèõ ôîíä³â ì³ñòà, íåðóõîìîñò³. Òàêîãî
á³ëüøå â ì³ñò³ íå áóäå”,— ñêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Â³í çàïåâíèâ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ùî äîêëàäå óñ³õ çóñèëü, àáè Êè-
¿â óæå â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó ñòàâ îä-
í³ºþ ç êðàùèõ ñòîëèöü ªâðîïè
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці повним ходом триває розб дова важливих об'є тів транс-
портної інфрастр т ри. Уже до інця 2010- о в місті введ ть в е с-
пл атацію еста ад Гавансь о о мост , лінію швид існо о трамвая,
транспортн розв’яз на Мос овсь ій площі, від риють залізничний
мостовий перехід, а та ож три нових станції метро. О рім цьо о, під
час з стрічі Президента У раїни Ві тора Ян овича з ви он вачем
обов'яз ів олови КМДА Оле сандром Поповим йшлося та ож і про
ремонт дорі і розв'язання житлово- ом нальних проблем, вдос она-
лення системи ви ористання бюджетних оштів.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Òåïëî ³ âîäó êèÿíè 
îòðèìóâàòèìóòü 
ðåãóëÿðíî

Ñòîëè÷íà âëàäà îá³öÿº ïîãàñèòè áîðãè
ïåðåä ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. “Íèí³ ïîñòàëà ãîñòðà ïîòðå-
áà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÀÊ “Êè¿âå-
íåðãî” ç â³äøêîäóâàííÿì ð³çíèö³ â òàðè-
ôàõ íà òåïëîâó åíåðã³þ â ñóì³ ïðèáëèçíî
2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Íàøà ïðèíöèïîâà ïî-
çèö³ÿ â ö³é ñèòóàö³¿ âæå âèçíà÷åíà, çàëè-
øèëîñÿ ò³ëüêè íàïðàöþâàòè ìåõàí³çì ¿¿ ðå-
àë³çàö³¿”, — íàãîëîñèâ â³í. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, íà æàëü, âèð³øóâàòèìåòüñÿ öå ïèòàí-
íÿ çíîâó æ òàêè çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ êðå-
äèòó, àëå öüîãî ðàçó ãðîøîâèé ðåñóðñ áó-
äå íåâåëèêèì. Ó öüîìó ñòîëè÷íèì ïîñàäîâ-
öÿì äîïîìîæóòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, à òàêîæ
Íàö³îíàëüíèé áàíê ³ êîìåðö³éí³ áàíêè. Íà
äóìêó ïàíà Ïîïîâà, ðåàë³çóâàòè çàïëàíî-
âàíå ìîæíà âæå â öüîìó ì³ñÿö³

Áþäæåòíèê³â çàáåçïå÷àòü
æèòëîì

Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ðîçðîáèòè ïðîãðà-
ìó áóä³âíèöòâà æèòëà äëÿ ïðàö³âíèê³â áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè. Òàê³ íàì³ðè îçâó÷èâ âèêî-
íóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ. “Êè¿â ìîæå áóäóâàòè ³ áóäóâàòèìå
æèòëî äëÿ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè”,
— íàãîëîñèâ â³í. ×èíîâíèê äàâ äîðó÷åííÿ
ñïåö³àë³ñòàì â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ñüê-
àäì³í³ñòðàö³¿ äî 15 ñåðïíÿ ðîçðîáèòè ³ ïî-
äàòè ïîïåðåäí³é ïðîåêò ïðîãðàìè áóä³â-
íèöòâà òàêîãî æèòëà. Ðîçïî÷àòè ðåàë³çàö³þ
ö³º¿ ïðîãðàìè ïëàíóþòü ³ç 1 ñ³÷íÿ 2011 ðî-
êó. “Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî ìè
áóäåìî âèä³ëÿòè òàì, äå âæå º ïîòð³áí³ ³í-
æåíåðí³ ìåðåæ³, ùîá çäåøåâèòè áóä³âíèö-
òâî”, — çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Ñòîëèöåþ ïî¿äóòü íîâ³ 
àâòîáóñè

Ì³æ ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ³ ÒÎÂ “Òîðãî-
âî-ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ “ËÀÇ” ï³äïèñàíî
óãîäó íà ïðèäáàííÿ äåñÿòè àâòîáóñ³â. Òà-
êèì ÷èíîì Êè¿â ðîçïî÷àâ îíîâëåííÿ ðó-
õîìîãî ñêëàäó â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ïðî-
âåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ç
ôóòáîëó ªâðî-2012. Çàãàëîì ó ðàìêàõ ïðî-
âåäåííÿ çàõîäó ïëàíóºòüñÿ çàêóïèòè ïðè-
áëèçíî 100 íîâèõ àâòîáóñ³â. ¯õ âèêîðèñòî-
âóâàòèìóòü äëÿ ïåðåâåçåíü óáîë³âàëüíèê³â
â³ä àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü” äî ì³ñòà. Êð³ì
òîãî, áóäå çíà÷íî îíîâëåíî ³ ðóõîìèé ñêëàä
íà ì³ñüêèõ òðîëåéáóñíèõ òà òðàìâàéíèõ
ìàðøðóòàõ, ÿê öå âèçíà÷åíî â Äåðæàâí³é
ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ ªâðî-2012

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
â³äêðèþòü íîâ³ 
äîøê³ëüí³ çàêëàäè

Íèí³øíüîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ ââåñòè â
åêñïëóàòàö³þ äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä ³ç áàñåéíîì íà 260 ì³ñöü íà æèòëî-
âîìó ìàñèâ³ Ïîçíÿêè òà äîøê³ëüíèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä íà 200 ì³ñöü íà Îñîêîð-
êàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Äàðíèöüêîìó
ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè. Äî ïî÷àòêó
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó â ðàéîí³ ç’ÿâëÿòü-
ñÿ äåñÿòü äîäàòêîâèõ ãðóï äëÿ äîøê³ëüíÿò.
Òàêèì áóëî äîðó÷åííÿ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿç-
ê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ùî-
äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ì³ñöü ó äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà. Òàê, ïåð-
øîãî âåðåñíÿ â³äêðèþòüñÿ íîâ³ ãðóïè çà
ðàõóíîê âèâåäåííÿ êëàñ³â ïî÷àòêîâèõ øê³ë
³ ïðèì³ùåíü äèòñàäî÷ê³â ¹ 138 ³ ¹ 240,
ÿê³ ðàí³øå âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ïîë³ïøåí-
íÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè. Íà
âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó öèõ çàêëàäàõ
îñâ³òè âæå âèä³ëåíî êîøòè â ñóì³ ìàéæå
äâ³ñò³ òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îêð³ì òîãî, íàðàç³ â
ðàéîí³ òðèâàº áóä³âíèöòâî çàãàëüíîîñâ³ò-
íüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç áàñåéíîì íà
1 òèñ. 80 ì³ñöü íà Ïîçíÿêàõ. Éîãî ïëàíó-
þòü â³äêðèòè â 2011 ðîö³

Çàáîðãîâàí³ñòü 
³ç çàðïëàò ë³êâ³äóþòü

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

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Забор ованість із зарплат — проблема номер
один, я об оворили на вчорашній оле ії КМДА.
Там оцінили я ви он ються завдання, поставлені
на попередніх засіданнях. Напри лад, сімейн
медицин треба впровадж вати терміново. Тоді
я про рам “питна вода” нія не затвердять.
Зволі ають чиновни и і з пілотним прое том вста-
новлення вартирних лічильни ів на вод .

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ íå îáãîâîðþâà-
ëè, ÿê çàâøå, äâ³-òðè “òåìè äíÿ”, à ï³äáèâàëè ï³äñóìêè òîãî,
ïðî ùî éøëîñÿ íà ïîïåðåäí³õ çàñ³äàííÿõ. Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàóâàæèâ, ùî òàêèõ íàçáèðà-
ëîñÿ ìàéæå 40 ïóíêò³â. Óñ³õ ¿õ á³ëüø-ìåíø âèêîíàëè. Ñåðåä íå-
âèð³øåíèõ — ãîëîâíîþ º çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðïëàò.

Ñèòóàö³ÿ ç áîðãàìè â ñòîëèö³ îäíà ç íàéñóìí³øèõ. “Íà ôîí³
³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ñòîëèöÿ ìàº íå äóæå ãàðíèé âèãëÿä ó
öüîìó â³äíîøåíí³. Ó ÷åðâí³ çàáîðãîâàí³ñòü ñêîðîòèëàñÿ âñüîãî
íà 1,5 â³äñîòêà”, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Ó Êèºâ³ ïðàö³â-
íèêàì çàâèíèëè 149 ìëí ãðí. Ñåðåä áîðæíèê³â — äåðæàâí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ç ÿêèõ íàéá³ëüøå êîìóíàëüíèõ. Äåðæï³äïðèºìñòâà
íå âèïëàòèëè ïðàö³âíèêàì çàðïëàò íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 79

ìëí ãðí, êîìóíàëüí³ — á³ëüø í³æ íà 40 ìëí ãðí. “Öå äóæå ñåð-
éîçíå ïèòàííÿ ³ ìè çîáîâ’ÿçàí³ éîãî âèð³øèòè. ß îçâó÷óâàâ ðà-
í³øå, ùî òåíäåíö³ÿ ïîãàøåííÿ áîðã³â çà ëèïåíü, ñåðïåíü, âåðå-
ñåíü ìàº áóòè ïî 30 â³äñîòê³â. ßêùî öüîãî íå áóäå, çàëèøàòèìó
â³äïîâ³äàëüíèõ çà ãàëóç³ êåð³âíèê³â áåç ïðåì³é”, — ñêàçàâ ïàí
Ïîïîâ. Ó ã³ðøîìó âèïàäêó, ÷èíîâíèêè ìîæóòü çàëèøèòèñÿ ³ áåç
ïîñàä.

²ç òîãî, ùî âæå ïî÷èíàþòü ðåàë³çîâóâàòè, — âïðîâàäæåííÿ ñ³-
ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Íà ñüîãîäí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ âæå âèçíà÷èëî 4 îá’ºêòè ï³ä ìàéáóòí³ àìáóëàòî-
ð³¿. Îáëàäíàííÿ äëÿ íèõ ìîæóòü ïðèäáàòè çà êîøòè ìåöåíàò³â.
Äî ñëîâà, îïëà÷óâàòèìóòü ïðàöþ ë³êàð³â çà íîâèìè ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íèìè ï³äõîäàìè.

Îáãîâîðèëè é “âîäí³” ïèòàííÿ. Ïî-ïåðøå, ïðîô³ëüíå óïðàâ-
ë³ííÿ ³ äîñ³ íå íàïðàöþâàëî ïðîãðàìó “Ïèòíà âîäà” â ðàìêàõ
çàãàëüíîäåðæàâíî¿, çà ÿêîþ ìîæíà áóëî á îòðèìàòè êîøòè. Ïî-
äðóãå, íà ñüîãîäí³ íå ãîòîâ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåìîíòó ñèñòåìè
êàíàë³çàö³¿ ó ëèïí³, à êîøòè íà ðåìîíò ìîæíà áóëî á îòðèìàòè
ç “åêîëîã³÷íîãî ôîíäó” äåðæàâè.

Ö³êàâà íîâèíà äëÿ êèÿí ó êîíòåêñò³ çäîðîæ÷àííÿ êîìïîñëóã.
Âèÿâëÿºòüñÿ, â ÊÌÄÀ õîò³ëè ðåàë³çóâàòè ï³ëîòíèé ïðîåêò âñòà-
íîâëåííÿ êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíèê³â íà õîëîäíó òà ãàðÿ÷ó âîäó.
Ïðèëàäè ñòàâèëè á ó áîðã, à ïîò³ì êèÿíè ïîñòóïîâî á îïëà÷ó-
âàëè ¿õíþ âàðò³ñòü ÷àñòèíàìè ðàçîì ³ç êîìóíàëüíèìè ïîñëóãà-
ìè. Ïðîòå íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî íå ñïðîì³ãñÿ ïîÿñíèòè, äå ðîç-
ïî÷íóòü òàêå âïðîâàäæóâàòè ³ ÿêèì áóäå ìåõàí³çì

Ì³ñüêà âëàäà 
òðàíñôîðìóºòüñÿ
ÊÌÄÀ ñêîðîòÿòü, à ïîâíîâàæåííÿ â³ääàäóòü ðàéîíàì

Ç îãëÿäó íà äîâîë³ ñåðéîçíèé äåô³öèò
áþäæåòó, ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà çìåíøè-
òè âèäàòêè. Êîðèãóâàííÿì ãîëîâíîãî ô³-
íàíñîâîãî äîêóìåíòà äåïóòàòè çàéìóòüñÿ
âæå íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿. Òèì ÷àñîì ÊÌÄÀ
ðîçïî÷èíàº åêîíîì³þ ç ñåáå. Àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ òàêè ñêîðîòèòü ê³ëüê³ñòü âëàñíîãî øòà-
òó, ïðî ùî â÷îðà íà çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ ïîâ³-
äîìèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í äîðó÷èâ çàñòóïíè-
êó ãîëîâè ÊÌÄÀ — êåð³âíèêó àïàðàòó Áðî-
í³ñëàâó Ñòè÷èíñüêîìó ñôîðìóâàòè ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ïðàö³â-
íèê³â àäì³í³ñòðàö³¿. “Öå íå ïîïóëÿðíèé
êðîê, â³í íå âèêëèêàº îñîáëèâî¿ ðàäîñò³ â
ïðàö³âíèê³â ÊÌÄÀ. Ïðîòå çà óìîâ, êîëè
ìè ìàºìî äâà ì³ëüÿðäè ãðèâåíü äåô³öèòó
áþäæåòó, òàêèé øòàò, ÿê ñüîãîäí³, ìè íå
ìîæåìî ñîá³ äîçâîëèòè”,— çàçíà÷èâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñêîðî÷åí-
íÿ øòàòó íà ðîáîò³ ÊÌÄÀ ïîçíà÷èòüñÿ õ³-
áà-ùî ïîçèòèâíî. “Öå íå çàâäàñòü øêîäè
âèêîíàííþ ôóíêö³é. Íèí³ ìîæíà ïðàöþ-
âàòè åôåêòèâí³øå ç ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ ïåð-
ñîíàëó”, — âïåâíåíèé ÷èíîâíèê.

Îïòèì³çàö³ÿ ðîáîòè ÊÌÄÀ ïðîâîäè-
òèìåòüñÿ ó ñï³âïðàö³ ç Ãîëîâäåðæñëóæáîþ.
Áðîí³ñëàâ Ñòè÷èíñüêèé êàæå, ùî öÿ äåð-
æàâíà ñòðóêòóðà âñ³ëÿêî ñïðèÿòèìå îðãà-
í³çàö³¿ êðàùî¿ ðîáîòè óïðàâë³íü ÊÌÄÀ. Ó
âåðåñí³ ïëàíóþòü ïðîâåñòè îðãàí³çàö³éíó
íàðàäó ç íà÷àëüíèêàìè ï³äðîçä³ë³â àäì³-
í³ñòðàö³¿, ÿêèì ðîçêàæóòü ïðî íîâ³ ï³äõî-
äè â ðîáîò³. Îñíîâí³ ìåõàí³çìè ùîäî ï³ä-
áîðó êàäð³â, êîíêóðñí³ êîì³ñ³¿ òîùî âæå
â³äïðàöüîâàíî. Ïîïåðåäí³ ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî ìàéáóòíüîãî ñêîðî÷åííÿ øòàòó ì³ñüê-
àäì³í³ñòðàö³¿ ìàþòü áóòè ï³äãîòîâëåí³ çà
òèæäåíü.

Ìàº ì³ñüêà âëàäà íàì³ð ïîçáóòèñÿ ³ùå
îäíîãî òÿãàðà äëÿ áþäæåòó. Ó ÊÌÄÀ õî-
÷óòü ë³êâ³äóâàòè íèçêó êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ. “Áàëàíñîâ³ êîì³ñ³¿ ìàþòü ïðî-
àíàë³çóâàòè ³ çðîáèòè âèñíîâêè ùîäî äî-

ö³ëüíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, îñî-
áëèâî çáèòêîâèõ. ß ïåðåêîíàíèé, ùî ñó-
á’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïîâèíí³ ïðàöþ-
âàòè áåç çáèòê³â, ³íàêøå âîíè íå ïîòð³á-
í³”, — ñêàçàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Ïåðåë³ê ï³ä-
ïðèºìñòâ, â³ä ÿêèõ ì³ñòó ìàéæå í³ÿêî¿
êîðèñò³, ìàþòü ï³äãîòóâàòè çà äâà òèæí³.

Ñåðéîçí³ çì³íè ìàþòü â³äáóòèñÿ ³ â
çâ’ÿçö³ “ì³ñòî — ðàéîí”. Ì³ñüêàäì³í³ñ-
òðàö³ÿ ìàº íàì³ð çá³ëüøèòè ïîâíîâàæåí-
íÿ ðàéîí³â. “Ïåðø çà âñå éäåòüñÿ ïðî ïå-
ðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü ó ãàëóç³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, áëàãîóñòðîþ”, — ââàæàº ïàí Ïîïîâ.
Ðàçîì ³ç ïîâíîâàæåííÿìè ðàéîíàì ïåðå-
äàäóòü ³ ô³íàíñóâàííÿ äåëåãîâàíèõ ôóíê-
ö³é. Äî ïîñòóïîâîãî ïåðåðîçïîä³ëó ïîâíî-
âàæåíü â³çüìóòüñÿ âæå ó âåðåñí³ é ðóõàòè-
ìóòüñÿ äàë³ “êðîê çà êðîêîì”

Ви он вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр Попов (правор ч) пере онаний, що с орочення
штат правлінців позитивно позначиться на роботі столичної влади

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Більша ефе тивність із менши-
ми витратами. Та им правилом
ер ється КМДА і вже найближ-
чим часом с оротить власний
штат. Пропозиції щодо змен-
шення іль ості працівни ів під-
от ють за тиждень. Тоді стане
відомо, я і ом нальні підпри-
ємства лі від ють я збит овий
тя ар для бюджет . Водночас
місь а влада план є пост пово
передати районам повноважен-
ня, що стос ються оловних на-
прям ів забезпечення життє-
дільності столиці, я -то медици-
на, бла о стрій.
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Ó ÊÌÄÀ ïðîáëåìó ç âèïëàòàìè çàðïëàò 
ââàæàþòü ïåðøî÷åðãîâîþ
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Êîíòðàñòíèé
äóø ìèìîâîë³
Ó Êèºâ³ ïëàíîâ³ 
â³äêëþ÷åííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè ïåðåòâîðèëèñÿ 
íà “íàäïëàíîâ³”

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У реальном житті аряча вода з
ранів столичних вартир може
зни н ти в б дь-я ий момент. За
літній період пра тично в сіх
районах столиці “Київенер о” по
черзі від лючав аряче водопоста-
чання. Планові випроб вання теп-
ломереж тривають і сьо одні. Про-
те їхніх термінів не дотрим ються,
і ияни миритися з та ими незр ч-
ностями не хоч ть.

Ó çâ’ÿçêó ç ã³äðàâë³÷íèìè âèïðîáóâàííÿ-
ìè òåïëîìåðåæ äëÿ ï³äãîòîâêè äî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó “Êè¿âåíåðãî”, çã³äíî ç³
âñòàíîâëåíèì ãðàô³êîì, ùîð³÷íî ïðèïè-
íÿº ïîäà÷ó ãàðÿ÷î¿ âîäè â ì³ñò³. Ó íèí³ø-
íüîìó ðîö³ ïëàíîâ³ â³äêëþ÷åííÿ â ðàéîíàõ
ñòîëèö³ ïî÷àëèñÿ ùå â òðàâí³ ³ òðèâàþòü óñå
ë³òî. Ç ïåðøîãî ñåðïíÿ ïåðåêðèëè ãàðÿ÷ó
âîäó â Äàðíèöüêîìó ³ Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
íàõ ñòîëèö³, à òàêîæ ó æèòëîâèõ ìàñèâàõ
Ë³âîáåðåæíèé, Ñòàðà Äàðíèöÿ, ÄÂÐÇ, Õàð-
ê³âñüêèé, Ñîöì³ñòå÷êî ³ Íîâà Äàðíèöÿ.
Ïðîòå òåðì³í³â ðîá³ò åíåðãåòèêè íàé÷àñò³-
øå íå äîòðèìóþòüñÿ. Ïðè÷èíà — â³äñóò-
í³ñòü ó “Êè¿âåíåðãî” ãðîøåé íà ãàç, ïî-
ñò³éí³ ëîêàëüí³ ïîðèâè òðóá — ³, ÿê ïðàâè-
ëî, ïëàíîâ³ âèïðîáóâàííÿ òåïëîìåðåæ çà-
òÿãóþòüñÿ íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. Çâè÷àé-
íî, òàêèé ñòàí ðå÷åé íå âëàøòîâóº ñïîæè-
âà÷³â. ²ç ïî÷àòêó ë³òà äî ñall-öåíòðó íàä³-
éøëî ìàéæå 10 òèñÿ÷ ñêàðã â³ä êèÿí íà â³ä-
ñóòí³ñòü ÃÂÏ. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåð-
íåíü â³ä ìåøêàíö³â Ñâÿòîøèíñüêîãî 
(2,5 òèñ.), Ñîëîì’ÿíñüêîãî (ïîíàä 1,5 òèñ.)
³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî (á³ëüø ÿê òèñÿ÷à) ðàéî-
í³â ñòîëèö³. Îëåêñàíäð Àðõèïîâ, ìåøêà-
íåöü áóäèíêó ¹ 17 íà ïðîñïåêò³ Âîëîäè-
ìèðà Ìàÿêîâñüêîãî Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó,
ñêàðæèòüñÿ íà ñèñòåìàòè÷íå â³äêëþ÷åííÿ
ÃÂÏ ïî ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü ïðîòÿãîì
òðèâàëîãî ÷àñó, íà ùî ïðàö³âíèêè ÆÅÊó
¹ 10 íå ðåàãóþòü. Çàÿâíèê Ïàâëî Áóðìà,
ÿêèé ìåøêàº â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ çà àä-
ðåñîþ âóëèöÿ Ìàòå Çàëêè, 7—5, ñòâåðäæóº,
ùî ãàðÿ÷à âîäà òàêè íå ç’ÿâèëàñÿ â êðàíàõ
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèïðîáóâàííÿ òåïëîìåðå-
æ³, ùî ïðîâîäèëîñÿ ç 12.07.2010 äî
26.07.2010 çã³äíî ç ãðàô³êîì ðîá³ò. Ëþáîâ
Õèæêî, ìåøêàíêà áóäèíêó ¹ 9 ó ïðîâóë-
êó Åëåêòðèê³â, ùî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³,
òóðáóºòüñÿ ïðî ñâîãî ñóñ³äà ç êâàðòèðè ¹ 4,
³íâàë³äà 1-î¿ ãðóïè, à òàêîæ ìåøêàíö³â
êâàðòèðè ¹ 9, ÿê³ âæå ïðîòÿãîì 5 ðîê³â íå
îòðèìóþòü ãàðÿ÷î¿ âîäè. Çàÿâíèöÿ ñòâåð-
äæóº, ùî ïðàö³âíèêè ÊÏ “Ââåäåíñüêå” êî-
ëèñü â³äð³çàëè òðóáó ÃÂÏ ³ äîñ³ íå âñòàíî-
âèëè íîâó. Òàêèõ ñêàðã äóæå áàãàòî. Òà íàé-
ìåíøà ¿õ ê³ëüê³ñòü ó Äàðíèöüêîìó òà Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîíàõ — ïðèáëèçíî ïî 250 çà
âåñü ë³òí³é ïåð³îä. Çðîçóì³ëî, ùî ÷åðåç âè-
ÿâëåí³ ïîøêîäæåííÿ çàÿâëåíèé òåðì³í ïðî-
âåäåííÿ âèïðîáóâàíü ìîæóòü ïîäîâæèòè íà
ÿêèéñü ÷àñ, ïîòð³áíèé äëÿ óñóíåííÿ ¿õ, ïðî
ùî “Êè¿âåíåðãî” ïîâ³äîìëÿº äîäàòêîâî.
“Ùîð³÷í³ âèïðîáóâàííÿ íå ò³ëüêè äîäàþòü
íåçðó÷íîñòåé êèÿíàì, à é ïîòðåáóþòü çíà÷-
íèõ çàñîá³â êîìïàí³¿ íà ïðîâåäåííÿ âñüî-
ãî êîìïëåêñó ðîá³ò,— çàçíà÷èâ òåõí³÷íèé
äèðåêòîð ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Îëåêñàíäð Çàé-
öåâ,— àëå, íà æàëü, ìè íå ìîæåìî â³äìî-
âèòèñÿ â³ä öèõ ðîá³ò, àäæå çà â³äñóòíîñò³
ìîäåðí³çàö³¿ òåïëîâèõ ìåðåæ, ÿêó ïîâèííà
ïðîâåñòè ì³ñüêà âëàäà, ùîð³÷í³ âèïðîáó-
âàííÿ — ºäèíèé ñïîñ³á çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü
ïîøêîäæåíü óçèìêó”. Çà éîãî ñëîâàìè, ìè-
íóëîãî ðîêó çàâäÿêè âèÿâëåíèì ï³ä ÷àñ âè-
ïðîáóâàíü ïîøêîäæåííÿì ê³ëüê³ñòü ðåìîí-
ò³â ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çìåíøè-
ëàñÿ íà 600 âèïàäê³â
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Ïîâåðíåííÿ 
äî öèâ³ë³çàö³¿
Ó ÷îòèðüîõ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ â³äíîâèëè ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Три тижні без арячої води жи-
ли меш анці чотирьох столич-
них районів. "Виживати" в та их
дис омфортних мовах довело-
ся жителям Оболонсь о о, Дес-
нянсь о о, частини Дніпров-
сь о о та Подільсь о о районів.
Відновити аряче водопостачан-
ня вдалося лише після перемо-
вин ви он вача обов’яз ів оло-
ви КМДА Оле сандра Попова з
міністром палива та енер ети и
У раїни Юрієм Бой ом. Після
пере оворів ДК "Газ У раїни"
відновила подач палива до АК
"Київенер о", а та своєю чер-
ою — арячої води до осель
иян.

“Îñü óæå òðåò³é òèæäåíü â³äñóòíÿ ãà-
ðÿ÷à âîäà íà Îáîëîí³. Ïåðøèõ äâà òèæ-
í³, êàçàëè, ïåðåâ³ðÿëè ñèñòåìó. Âèïðî-
áóâàííÿ ïðîéøëè, à ãàðÿ÷å âîäîïîñòà-
÷àííÿ òàê ³ íå â³äíîâèëè. Âèíèêàº çàïè-
òàííÿ — à êîìó ÿ ñïëà÷óþ? ×îìó ìåí³ íå
íàäàþòü ïîñëóã, çà ÿê³ ÿ ñïëà÷óþ ãðîø³,
ïðè÷îìó ðåãóëÿðíî, íå ìàþ÷è í³ êîï³é-
êè çàáîðãîâàíîñò³”,— îáóðåíèé ìåøêà-
íåöü Îáîëîí³ Âàëåð³é Îñèïåíêî.

Áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè òðè òèæí³ äîâåëîñÿ
“âèæèâàòè” æèòåëÿì ùå òðüîõ ñòîëè÷-
íèõ ðàéîí³â: Äåñíÿíñüêîãî, ÷àñòèíè
Äí³ïðîâñüêîãî òà Ïîä³ëüñüêîãî. Ç 12 äî
26 ëèïíÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” çä³éñíþâàëà
ùîð³÷í³ ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàííÿ òåïëî-
ìåðåæ çîíè îáñëóãîâóâàííÿ ÒÅÖ-6. Ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ âèïðîáóâàíü êîìïàí³ÿ áó-
ëà ãîòîâà ïîäàòè ãàðÿ÷ó âîäó äî áóäèí-
ê³â êèÿí. Îäíàê ÄÊ “Ãàç Óêðà¿íè” ïðè-
ïèíèëà ïîäà÷ó ãàçó íà ÒÅÖ-6 ÷åðåç áîð-
ãè åíåðãîêîìïàí³¿ çà ñïîæèòå ïàëèâî. ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” çàáîðãóâàëà äâà ìëðä ãðí
ãàçîïîñòà÷àëüíèêàì.

Óëàäíàòè ñèòóàö³þ òà ïîâåðíóòè ãàðÿ-
÷ó âîäó äî äîì³âîê êèÿí óäàëîñÿ ëèøå
ï³ñëÿ ïåðåãîâîð³â âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ç ì³-
í³ñòðîì ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè

Þð³ºì Áîéêîì. Ïåðåìîâèíè ÷èíîâíèê³â
â³äáóëèñÿ â ñåðåäó, 28 ëèïíÿ. À âæå íà-
ñòóïíîãî äíÿ â åíåðãîêîìïàí³¿ ïî÷àëè
ïðàöþâàòè íàä â³äíîâëåííÿì ïîäà÷³ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè. “Ôàõ³âö³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”
ïðàöþâàëè âíî÷³ é çä³éñíþâàëè ïîòð³á-
í³ ïóñêîâ³ îïåðàö³¿, ùîá ÿêíàéøâèäøå
çàïóñòèòè â ðîáîòó âñþ òåïëîâó ìåðåæó
çîíè ÒÅÖ-6. Îäíàê öåé åòàï òåõíîëîã³÷-
íîãî ïðîöåñó âèìàãàº ùîíàéìåíøå 12
ãîäèí, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæëèâà ïîñòóïîâà ïî-

äà÷à âîäè ñïîæèâà÷àì”,— ïîÿñíèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ “Êè¿âåíåðãî”
²âàí Ðè÷êà.

Òîæ óæå â íåä³ëþ ìåøêàíö³â ÷îòèðüîõ
ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â ïîâåðíóëè äî ïîâíî-
ö³ííî¿ öèâ³ë³çàö³¿, â³äíîâèâøè ïîäà÷ó ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè äî ¿õí³õ îñåëü. ²ç öüîãî ìîìåí-
òó é íàäàë³ ïàí Ïîïîâ ïîîá³öÿâ òðèìàòè
íà êîíòðîë³ ïèòàííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ â
áóäèíêàõ, àáè êèÿíè íå â³ä÷óâàëè â ìàé-
áóòíüîìó òàêîãî äèñêîìôîðòó

Катерина БЄЛОВА,
ре ламіст:

— На ріваємо вод и-
п’ятильни ом, ріємо чай-
ни и, астр лі, та , певно,
всі роблять. Звичайно, без
арячої води д же важ о.
Д маю, можна дещо змен-
шити термін вим нення а-
рячої води до тижня. Бо

навіть попри те, що літо спе отне, одна о-
во хочеться нормально помитися в теплій
водичці.

Роман ПАСТУХОВ,
менеджер:
— Я вза алі-то на час

вим нення арячої води
паюся в холодній. Хоча

не мож с азати, що не
об рююся на ті інстанції,
я і за це відповідають. Хо-
четься запитати в них: а
за що ми роші сплач -

ємо? Проте я роз мію, що ображатися
т т немає на що, треба просто знаходи-
ти вихід із сит ації і позитивно ставити-
ся до життя.

Олена КЛИМЧИК,
домо осподар а:

— У нас є на рівач, десь чо-
тири ро и том придбали,
том більше не м чимося
під час вим нення арячої
води. Справді, б ло не-
зр чно без арячої води, я
і всі, на рівали чайни и,
астр лі і зрештою виріши-

ли придбати на рівач.

Оле сандра
СРАПУШКІНА,
ст дент а:
— Я жив в ртожит

КПІ, і зовсім нещодавно
вими али в нас аряч во-
д на три тижні. Раніше,

напри лад, нас аряч вод вими али
десь в травні, тоді, щоб митися, вод рі-
ли чайни ами, астр лями, а тепер, літ-
, значно простіше. Я й досі відтоді, я

вим н ли аряч вод , в холодній паюся.
І за алом для ртожит це не найстраш-
ніша проблема, всі зви ли.

Наталя ДОРОШЕНКО,
відеодизайнер:
— Слава Бо , що є хо-

лодна вода. Сит ація т т
зовсім не ритична. Мене
особисто ціл ом влашто-
в є вліт митися в холод-
ній воді. Та навіть ра-
ще. Я що та і вим нення
не занадто тривалі і я що
вони відб ваються тіль и
вліт , для мене це не проблема.

Записала
Аліса КОВАЛЕНКО,

“Хрещати ”
Фото Гри орія КУБЛАНОВА
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Ïîáóòîâà òåõí³êà 
ç ðèíê³â — íåáåçïå÷íà
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ ôàõ³âö³â "ÓêðÒÅÑÒó"
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Я свідчать статистичні
дані пожежни ів, найбіль-
ше випад ів за оряння в
б дівлі стається саме че-
рез еле тропоб тов тех-
ні . Еле трочайни ів, те-
левізорів, подовж вачів,
перехідни ів, що стано-
влять реальн за роз
життю людини, на сто-
личних рин ах наразі без-
ліч. Та , за рез льтатами
останніх досліджень на-
ово-технічно о центр

сертифі ації та випробо-
в вань "У рТЕСТ", жоден
із зраз ів еле тротехні и,
придбаної на звичайних
рин ах Києва приватних
підприємців, не пройшов
перевір и. Тож, п ючи
товар на рин без серти-
фі атів відповідності та за
низь ою ціною, споживач
наражає себе на серйоз-
н небезпе .

Від низь ої я ості
до пожежі

Çà ìàòåð³àëàìè Íàóêîâî-äî-
ñë³äíîãî ³íñòèòóòó ïîæåæíî¿
áåçïåêè Óêðà¿íè çà 2009 ð³ê,
íàéá³ëüøå ïîæåæ ñòàëîñÿ â³ä
åëåêòðîïðîâîäêè òà êàáåëüíî¿
ïðîäóêö³¿ — 7189 (çàãèíóëî 154
îñîáè, òðàâìîâàíèõ — 190). Òà-
êîæ ó ë³äåðàõ ñåðåä ïîæåæ åëåê-
òðîùèòè — 289, òåëåâ³çîðè —
237, õîëîäèëüíèêè — 235. Äîâî-
ë³ ÷àñòî ïðè÷èíîþ ïîæåæ áóëè
ïîäîâæóâà÷³, åëåêòðè÷í³ îá³ãð³-
âàëüí³ ïðèëàäè êóñòàðíîãî âè-
ðîáíèöòâà, ðîçåòêè, åëåêòðî-
ïëèòêè é ³íøå.

Ùîá ïåðåâ³ðèòè, íàñê³ëüêè
áåçïå÷í³ ïîáóòîâ³ åëåêòðîïðèëà-
äè, ùî ðåàë³çîâóþòü íà êè¿â-
ñüêèõ ðèíêàõ, ñïåö³àë³ñòè Íà-
óêîâî-òåõí³÷íîãî öåíòðó ñåðòè-
ô³êàö³¿ òà âèïðîáîâóâàíü
“ÓêðÒÅÑÒ” âèð³øèëè äîñë³äè-
òè öþ ïðîáëåìó. Çà ðåçóëüòàòà-
ìè âèïðîáîâóâàíü, óñ³ äâàäöÿòü
ïðèäáàíèõ âèðîá³â âèÿâèëèñÿ
íåâ³äïîâ³äíèìè äî âèìîã ñòàí-
äàðò³â. ² òàêèõ íåâ³äïîâ³äíîñòåé
íà êîæåí âèð³á áóëî çàô³êñîâà-
íî ÷èìàëî. Òàê, íàïðèêëàä, ó
âñ³õ òðüîõ ïðîòåñòîâàíèõ åëåê-
òðè÷íèõ ïëèòêàõ íå çàáåçïå÷å-
íèé çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, íà ïðèëàä³ íå ïðî-
ìàðêîâàíî ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ,
³çîëÿö³ÿ íå âèòðèìóº âèïðîáî-
âóâàííÿ íà ïåðåëèâ, íåìàº çàñî-
á³â êð³ïëåííÿ øíóðà. ²íø³ âè-
ðîáè — åëåêòðîíàãð³âà÷³, âåíòè-
ëÿòîðè, ãîäèííèêè, ðàä³îïðèé-
ìà÷³, òð³éíèêè, ïåðåõ³äíèêè —
òàêîæ ïðîäåìîíñòðóâàëè ö³ëó
íèçêó âàä ³ íåâ³äïîâ³äíîñòåé
ñòàíäàðòàì. Íàïðèêëàä, ó âåí-
òèëÿòîðà ñåðåä ïðè÷èí, ÷åðåç ÿê³
â³í íå ïðîéøîâ âèïðîáóâàííÿ,
íå çàáåçïå÷åíî çàõèñòó ðåø³òêè
â³ä äîòîðêàííÿ êîðèñòóâà÷åì äî
íåáåçïå÷íèõ ðóõîìèõ ÷àñòèí —
ëîïàñòåé âåíòèëÿòîðà, à â åëåê-

òðîíàãð³âà÷à — åëåêòðî³çîëÿö³ÿ
íå çàáåçïå÷óº çàõèñòó â³ä óðà-
æåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì.

Ñåðåä ïðîáëåìíèõ ïðèëàä³â —
ïðàñêà. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” íà÷àëüíèê íàóêîâî-òåõí³÷íî-
ãî âèïðîáóâàëüíîãî öåíòðó
“ÓêðÒÅÑÒ” Àíàòîë³é Ã³íä³ê³í,
òåðìîðåãóëÿòîð â ïðàñö³ ìîæå âè-
éòè ç ëàäó ³, çà íîðìàìè, ìàº çà-
ëèøàòèñÿ áåçïå÷íèì. Ïðîòå â ö³é
ïðàñö³ (ç ðèíêó) âèðîáíèê çåêî-
íîìèâ ê³ëüêà êîï³éîê, à â ðåçóëü-
òàò³ — ïðàñêà ðîçïëàâèëàñÿ òà çà-
ãîð³ëàñÿ. “Çà ê³ëüêà ñåêóíä ïðî-
ò³ê àëþì³í³é, çàãîð³âñÿ êîðïóñ ³
ïî÷àëàñÿ ïîæåæà. Íàâ³òü ïðè òî-
ìó, ùî â íàñ º ñïåö³àëüí³ çàñîáè
ùîá ¿¿ çàãàñèòè, ìè äóæå äîâãî
íå ìîãëè öüîãî çðîáèòè”,— ðîç-
ïîâ³äàº Àíàòîë³é Ã³íä³ê³í.

Ризи ована
е ономія

Îñîáëèâó óâàãó ï³ä ÷àñ âèïðî-
áîâóâàíü äîñë³äíèêè íàäàâàëè
ïåðåõ³äíèêàì òà òð³éíèêàì. Îñ-
ê³ëüêè öå ñàìå òà ïðîäóêö³ÿ, ÿêó
ìîæíà ïðèäáàòè äå çàâãîäíî, à
íàä ¿¿ ÿê³ñòþ íàñïðàâä³ ìàëî õòî
çàìèñëþºòüñÿ, à äàðåìíî.

Ñïåö³àë³ñòè “ÓêðÒÅÑÒó” ïðî-
àíàë³çóâàëè ñêàðãè ñïîæèâà÷³â,
ÿê³ çâåðíóëèñÿ äî ôàõ³âö³â ³ç ïðî-
õàííÿì: ïðîòåñòóâàòè äîâîë³ äî-
ðîãó áðåíäîâó ïîáóòîâó òåõí³êó.
Ïðè öüîìó ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïî-
ëîìêè âèíèêàþòü íå â ñàìîìó
åëåêòðîâèðîá³, ÿêèé ïðîõîäèòü
âñ³ ìîæëèâ³ âèïðîáóâàííÿ ³ ñåð-

òèô³êàö³¿, à âñüîãî ëèøå â àäàï-
òåðàõ, â ìàëåíüêèõ ïåðåõ³äíèêàõ,
ðîçåòêàõ.

“Òàê, êóïóþ÷è äîâîë³ äîðîãó
ð³÷, á³ëüø³ñòü íàøèõ ñïîæèâà-
÷³â íå çâåðòàþòü óâàãó íà òàêó
äð³áíèöþ é åêîíîìëÿòü. À âñ³
ö³ äåøåâ³ àäàïòåðè, êð³ì òîãî,
ùî ëåãêîçàéì³ñò³, íå äàþòü ãà-
ðàíò³þ áåçïåêè â³ä óðàæåííÿ
ñòðóìîì. ×åðåç öþ áóö³ìòî ìà-
ëåíüêó ð³÷ âè íàðàæàºòå ñåáå ³
ñâî¿õ çíàéîìèõ íà çíà÷íèé ðè-
çèê. Òîæ íå âàðòî íåäîîö³íþâà-
òè òðàã³çìó ñèòóàö³¿, îñê³ëüêè
æåðòâè ìîæóòü áóòè çíà÷íèìè
íàâ³òü ÷åðåç òàêó ð³÷, ùî êîø-
òóº êîï³éêè”,— íàãîëîøóº Àíà-
òîë³é Ã³íä³ê³í.

Техні а в за оні

Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ³ç çà-
ñèëëÿì íåÿê³ñíî¿ òåõí³êè íà ñòî-
ëè÷íèõ ðèíêàõ åêñïåðòè âáà÷à-
þòü ïåðåäóñ³ì ó çàêîíîäàâ÷îìó
ïîðÿäêó, ïðîòå äåðæàâà ïîêè ùî
íå âðåãóëþâàëà öüîãî ïèòàííÿ:
íå áóëî óõâàëåíî æîäíîãî çàêî-
íó ùîäî ðèíêîâîãî íàãëÿäó òà
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñòà÷àëüíèêà
çà äåôåêòíó ïðîäóêö³þ. Çà ñëî-
âàìè Àíàòîë³ÿ Ã³íä³ê³íà, íèí³,
äëÿ òîãî, ùîá çóïèíèòè íåäî-
áðîñîâ³ñíèõ ï³äïðèºìö³â, òðåáà
çä³éñíþâàòè ïåðåâ³ðêè. Äëÿ öüî-
ãî, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, òðå-
áà ïîïåðåäèòè ïðèâàòíîãî ï³ä-
ïðèºìöÿ çà äåñÿòü äí³â. Çðîçóì³-
ëî, ùî ï³ñëÿ òàêîãî ïîïåðåäæåí-
íÿ íà äåñÿòèé äåíü ³ ï³äïðè-
ºìåöü, ³ âñÿ éîãî ðîäèíà, ³ âñ³

ïðàö³âíèêè ÏÏ ïî÷èíàþòü õâî-
ð³òè, ìàãàçèí çàêðèâàºòüñÿ, ïðî-
äóêö³ÿ çíèêàº, à ïåðåâ³ðêà ïåðå-
òâîðþºòüñÿ ó ôàðñ. ²íøà ïðîá-
ëåìà, çà ñëîâàìè ïàíà Ã³íä³ê³íà,
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ãðîøåé íà
ëàáîðàòîðí³ âèïðîáîâóâàííÿ â
äåðæáþäæåò³ íå ïåðåäáà÷åíî,
òîìó ºäèíå, ùî ìîæóòü çðîáèòè,
ñêàæ³ìî, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çà-
õèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â,— öå ïî-
äèâèòèñÿ íà ìàðêóâàííÿ, ïðîòå
íå çàâæäè ìàðêóâàííÿ ñâ³ä÷èòü
ïðî ÿê³ñòü âèðîá³â.

Íà äóìêó ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ
“Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò” Â³êòîðà
Ðèìåðà, çàäëÿ ãëîáàëüíèõ çðó-
øåíü ó öüîìó àñïåêò³ ïîòð³áíî
ïðîâîäèòè âåëèêó ðîáîòó â çàêî-
íîäàâ÷³é òà íîðìàòèâí³é ñôåð³.

ÄÏ “Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò”
áóëî ðîçðîáëåíî òåõí³÷íèé ðåã-
ëàìåíò ïðî ï³äòâåðäæåííÿ â³ä-
ïîâ³äíîñò³ áåçïåêè åëåêòðîòåõ-
í³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ùî áàçóºòüñÿ
íà çàñàäàõ ºâðîïåéñüêî¿ äèðåê-
òèâè. “Ðàçîì ³ç òèì íà ñüîãîäí³
ðåàë³çóâàòè ïîëîæåííÿ ö³º¿ äè-
ðåêòèâè ºâðîïåéñüêîãî ðåãëà-
ìåíòó çà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè
åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Ââåäåí-
íÿ òàêîãî òåõí³÷íîãî ðåãëàìåí-
òó ìàº ïðîõîäèòè âæå íà îñíî-
â³ ñòâîðåíî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè
— äèðåêòèâè ïðî çàãàëüíó áåç-
ïåêó ïðîäóêö³¿, äèðåêòèâè â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà äåôåêòíó ïðî-
äóêö³þ ³ äèðåêòèâè ïðî ðèíêî-
âèé íàãëÿä. Íèí³ òàêà çàêîíî-
äàâ÷à áàçà â Óêðà¿í³ â³äñóòíÿ”,—
çàçíà÷àº Â³êòîð Ðèìåð. Çàðàç

Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â ðàçîì ³ç
Àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ðîçðîáëÿþòüñÿ òàê³
ïðîåêòè. ², ÿê ñòâåðäæóº Â³êòîð
Ðèìåð, ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ö³
äîêóìåíòè ïðèéìóòü, áóäå âñòà-
íîâëåíî êîíòðîëü çà ïðîäóê-
ö³ºþ, ùî çíàõîäèòüñÿ íà ðèíêó,
à â Óêðà¿í³ ìîæíà ââîäèòè òåõ-
í³÷íèé ðåãëàìåíò íà åëåêòðîïî-
áóòîâó àïàðàòóðó.

Поради споживач

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèïðîáó-
âàíü çðàçê³â åëåêòðîïîáóòîâî¿
òåõí³êè ôàõ³âöÿìè ³íæåíåðíî-ëà-
áîðàòîðíîãî êîðïóñó “ÓêðÒÅÑÒ”
áóëè âèÿâëåí³ òàê³ ïîðóøåííÿ: ³ã-
íîðóâàííÿ ïîñòà÷àëüíèêàìè òà
âèðîáíèêàìè âèìîã ùîäî ïîòðå-
áè íàÿâíîñò³ ìàðêóâàííÿ é ³íñò-
ðóêö³é ç áåçïåêè óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ, íàìàãàííÿ âèðîáíèê³â åêî-
íîìèòè çà ðàõóíîê çàñòîñóâàííÿ
êîìïëåêòóþ÷èõ ³ íåÿê³ñíèõ ìà-
òåð³àë³â, íåâðàõóâàííÿ ðîçðîáíè-
êàìè òà êîíñòðóêòîðàìè òåõí³êè
âèìîã ñó÷àñíèõ ñòàíäàðò³â ³ç áåç-
ïåêè. ² òîìó, ùîá óáåðåãòèñÿ â³ä
íåÿê³ñíî¿ òåõí³êè, ïîòð³áíî çàâ-
æäè ïåðåâ³ðÿòè ìàðêóâàííÿ òî-
âàðó ³ ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³,
óâàæíî ïåðåäèâèòèñÿ öåé ñåðòè-
ô³êàò, ùîá â³í ä³éñíî ï³äõîäèâ
äî ò³º¿ ïðîäóêö³¿, ÿêó âè êóïóºòå.
Òàêîæ ôàõ³âö³ ðàäÿòü êóïóâàòè
òîâàð òàì, äå âàì ìîæóòü íàäàòè
õî÷ ÿê³ñü äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåð-
äæóþòü ïîêóïêó, íàïðèêëàä, êà-
ñîâèé ÷åê, ðîçðàõóíêîâèé äîêó-
ìåíò, êâèòàíö³þ

По пець повинен знати про я ість товар
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хрещатик

1. Внести до рішення Київради від 06.03.09 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “19 565 606,9” замі$
нити цифрами “19 595 606,9”.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “15 547 475,2” замі$
нити цифрами “15 577 475,2”.

1.3. У пункті 2 цифри “19 565 606,9”, “15 530 462,1” за$
мінити цифрами “19 595 606,9”, “15 560 462,1”.

1.4. Пункт 39 рішення викласти в новій редакції:
“39. Установити, що КП “Київжитлоспецексплуатація”

кошти, що надходять на рахунок підприємства від орендної
плати за користування майном територіальної громади міс$
та Києва, спрямовує на виконання робіт із ремонту нежи$
лого фонду.

Решта коштів орендної плати за користування майном
територіальної громади міста Києва, яка надходить на ра$
хунок КП “Київжитлоспецексплуатація”, спрямовується на
проведення розрахунків з бюджетом та покриття витрат по

виконанню функцій з утримання цього майна (експлуата$
ційні витрати), а кошти, що залишаються в розпорядженні
КП “Київжитлоспецексплуатація”, використовуються для
формування цільового фонду, напрямки використання яко$
го погоджуються з постійною комісією Київської міської ра$
ди з питань бюджету та соціально$економічного розвитку
міста і з постійною комісією Київської міської ради з питань
власності. “.

2. Враховуючи зміни, внесені пунктом 1 цього рішення,
викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 19 (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально$економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09 
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”

Рішення Київської міської ради № 532/1588 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.05.09 № 604 “Про схва�
лення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про питання оренди об'єктів права комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 540/1596 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", рішення Київської міської ра�
ди від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва
в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Ки�
єва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва", пункту 47 рішення Київ�
ради від 17.01.08 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік", пункту 19 розділу V Наказу Фонду дер�
жавного майна України від 13.10.04 № 2149 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна", а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з пи�
тань власності від 20.02.09 № 21, від 27.02.09 № 22, від 20.03.09 № 24, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити або відмовити укласти (переукласти) дого$
вори оренди (суборенди) згідно з переліками, зазначени$
ми у додатках 1, 2, 3, 4 до цього рішення.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими за$
кріплене майно на праві господарського відання (оператив$
ного управління), в термін до двох місяців укласти (пере$
укласти) договори оренди (суборенди) з фізичними та юри$
дичними особами, зазначеними у пункті 1 цього рішення,
яким надано дозвіл, в установленому порядку.

3. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів
культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов,
визначених у додатках до цього рішення, мають містити до$

даткові умови, визначені Головним управлінням культури і
мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації).

4. Внести зміни до рішень Київради з питань оренди об'$
єктів права комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з додатком 5 до цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Щодо питань приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2007+2010 роки

Рішення Київської міської ради № 544/1600 від 28 травня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро$
мади міста Києва на 2007$2010 роки" такі зміни:

— позицію 33 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь$
кої державної адміністрації), група "А" додатка 4

викласти у такій редакції:

$ позицію 87 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, група "А" додатка 4

викласти у такій редакції:

$ позицію 88 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, група "А" додатка 4

33 Нежилий б дино м. Київ, в л. Ра етна, 8 4 1120,3

33 Нежилий б дино ТОВ "Спіл а поетів" м. Київ, в л. Ра етна, 8 3 1120,3

87 Нежилі приміщення тя ової підстанції ТП-818 Бла одійна ор анізація
"Інноваційний фонд розвит ромадсь о о транспорт "

м. Київ, в л. Шота
Р ставелі, 26

3 255,0

викласти у такій редакції:

$ доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

87 Нежилі приміщення тя ової підстанції ТП-818 Бла одійна ор анізація
"Інноваційний фонд розвит ромадсь о о транспорт "

м. Київ, в л. Шота
Р ставелі, 26а, літ. "А"

3 233,2

88 Нежилі приміщення
Бла одійна ор анізація "Інноваційний фонд розвит ромадсь о о
транспорт "

м. Київ,
в л. Б лаховсь о о, 5

3 133,0

88 Нежилі приміщення
Бла одійна ор анізація "Інноваційний фонд розвит
ромадсь о о транспорт "

м. Київ,
в л. Б лаховсь о о, 5, літ. "Г"

3 61,5

Про передачу земельної ділянки Київському 
комунальному об'єднанню зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
для будівництва житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями та підземним паркінгом 
на вул. Ризькій, 63 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 558/1614 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 93,123,124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки Київському комунальному об'єднанню зе$
леного будівництва та експлуатації зелених насаджень міс$
та "Київзеленбуд" для будівництва житлового будинку з вбу$
дованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.
Ризькій, 63 у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати Київському комунальному об'єднанню зеле$
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд", за умови виконання пункту 3 цього рішен$
ня, у короткострокову оренду на 3 роки земельну ділянку
площею 0,26 га для будівництва житлового будинку з вбу$
дованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.
Ризькій, 63 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення виконав$
чого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
12.08.52 № 1677 "О мероприятиях по благоустройству и
улучшению эксплуатации Сырецкой рощи".

3. Київському комунальному об'єднанню зеленого будів$
ництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзелен$
буд":

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ$
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки$
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що$
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по$
свідчує право користування земельною ділянкою.

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

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
26.04.2007 № 100$П) та інших майнових відносин вирішу$
вати в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц$
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.6. Передати Головному управлінню житлового забез$
печення виконавчого органу Київради (Київської міської дер$
жавної адміністрації) 7% загальної площі квартир у цьому
житловому будинку (крім службового житла) на підставі пунк$

ту 38 рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475
"Про бюджет міста Києва на 2008 рік".

3.7. Сплатити до цільового фонду спеціального фонду
бюджету міста Києва на розвиток будівництва до моменту
здачі в експлуатацію кошти в розмірі 5% витрат з будівниц$
тва, виходячи з опосередкованої вартості спорудження жит$
ла, установленої Міністерством регіонального розвитку і бу$
дівництва України для міста Києва станом на день оплати,
на підставі пункту 39 рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік".

3.8. Проектом будівництва житлового будинку передба$
чити місця постійного зберігання автотранспорту (крім від$
критих автостоянок) у кількості, не меншій за одне маши$
номісце на кожні дві квартири у цьому житловому будинку.

3.9. У складі проекту будівництва виконати розрахунки
щодо забезпеченості населення об'єктами соціальної сфе$
ри (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єк$
ти охорони здоров'я тощо) і передбачити їх розміщення та
будівництво одночасно із спорудженням житлового будин$
ку.

3.10. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько$
го середовища від 14.01.2008 № 09$316, Державної сані$
тарно$епідеміологічної експертизи від 03.10.2007
№ 05.03.02$07/49609, ДУ "Інститут гігієни та медичної еко$
логії ім. О. М. Марзєєва АМН України" від 02.10.2007
№ 22.2/5421, Київської міської санепідстанції від 15.03.2004
№ 1729, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 16.07.2007 № 05$
08/4040, управління охорони навколишнього природного се$
редовища від 12.05.2004, Головного управління охорони
культурної спадщини від 01.04.2008 № 2108, Головного
управління земельних ресурсів від 15.05.2008 № 05$3128.

4. Попередити землекористувача, що право користуван$
ня земельною ділянкою може бути припинено відповідно
до статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс$
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

Рішення Київської міської ради № 550/1606 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяви (клопотання) про продаж
земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцін$
ки земельних ділянок, що підлягають продажу, згідно з до$
датком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто$
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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×åðíûé ñíàéïåð
Газета “Хрещати ” др є
продовження дете тив
“Чорний снайпер” Дениса
Жар их (почато № 106,
107, 108 від 28-30 липня
2010 ро ).

Åõàòü âîâñå è íå ïðèøëîñü.
Îôèöåðû îêàçàëèñü â êîìàíäíîì
áëèíäàæå çà íåñêîëüêî ìèíóò è
ðàçãëÿäûâàëè íàñòóïàþùèõ íåì-
öåâ. Âîëîäÿ âïåðâûå çà ïî÷òè äâà
ãîäà âîéíû óâèäåë íåïðèÿòåëü-
ñêèõ ñîëäàò. Îíè øëè ïî-äåëî-
âîìó ñïîêîéíî, ëîâêî çàíèìàÿ
ñîáîé íåéòðàëüíîå ïðîñòðàíñòâî.
Êîãäà äî îêîïîâ îñòàâàëîñü ìåò-
ðîâ òðèäöàòü, ïî íåìåöêîé öåïè
óäàðèë ïóëåìåò. Îí áèë ïðàêòè-
÷åñêè âî ôëàíã — è ïåõîòèíöàì
ïðèøëîñü òóãî. Âîëîäÿ âèäåë,
êàê áåñïîìîùíî óïàëî íåñêîëü-
êî ñîëäàò, à îñòàëüíûå çàëåãëè.

— Âîò è íàøà îõðàíà,— ñïî-
êîéíî ñêàçàë Ãîðäååâ.— Ïðîñíó-
ëèñü, ãàâíþêè. Âñå ïî íîìåðàì
ïîçèöèé, îñòàëüíûå — â óêðû-
òèå!

— Òîâàðèù êîìàíäèð, òîâàðèù
êîìàíäèð, ðàçðåøèòå ÷åì-òî ïî-
ìî÷ü íàøèì,— çàëåïåòàë Âîëîäÿ,
îí ïîíÿë, ÷òî íåêñòàòè ðåøèë
ïîãåðîéñòâîâàòü, íî ñêàçàííîå
óæå íåëüçÿ áûëî âåðíóòü. Ìàéîð
äîñàäëèâî ìàõíóë ðóêîé è ïîøåë
êóäà-òî â òûë.

— À âîò,— íàøåëñÿ ìàëåíüêèé
ñîëäàòèê, — ïóñêàé ïóëåìåò÷è-
êàì èç áîåâîãî îõðàíåíèÿ ëåíòû
ïîäíåñåò. Òóò, íà ïóçå, äî íèõ
ïîëçòè ìåòðîâ òðèñòà. Äîïîëçåò,
åñëè íå óáüþò,— âñå ýòî ãîâîðè-
ëîñü â ñïèíó êîìïîëêà, íî ïîòîì
ñîëäàòèê ïîâåðíóëñÿ ê Êðàñèö-
êîìó.— Ñëàáî?

— Íà ñëàáî íå áåðè! — îòâåòèë
çà Âîëîäþ Øóðîâ.

— Äàé ñþäà! — Âîëîäÿ ïî-
ìàëü÷èøåñêè ñõâàòèë ÿùèê ñ
ëåíòàìè è âûïîëç èç îêîïà. Îí
äîëæåí äîêàçàòü ýòèì ïðîïàõ-
øèì ïîðîõîì áîéöàì, ÷òî òîæå
íà ÷òî-òî ñïîñîáåí. Ñåðäöå áå-
øåíî êîëîòèëîñü. Ïîëçàòü ïî
çåìëå Âîëîäÿ, åñòåñòâåííî, íå
óìåë. Îí ïîïðîáîâàë íà ÷åòâå-
ðåíüêàõ. Ñíà÷àëà ïîëó÷èëîñü íå-
ïëîõî, íî êîãäà òðåòü ïóòè áûëà
çà ñïèíîé, åãî çàìåòèëè â íåìåö-
êîé öåïè. Àõíóë âûñòðåë, è ñðà-
çó âîçëå ãîëîâû, êàê áîëüøàÿ ãàä-
êàÿ îñà, ïðîñâèñòåëà ïóëÿ. Ïðè-
øëîñü îáíÿòü çåìëþ êàê ñëåäó-
åò. “Æèòü, æèòü!” çàïðîñèëî òå-
ëî è âñÿ äóøà. Ãëÿíóë íàçàä —
îêîïû âòîðîé ëèíèè áûëè óæå
äàëåêî. Â îêîïàõ çàìåëüêàëè çå-
ëåíûå êàñêè ñîëäàò. Õëîï-õëîï!
Ñîëäàòèêè ïûòàëèñü âûñòðåëàìè
äîñòàòü íåìåöêîãî ìàçèëó, è ýòî
ïðèäàëî Âîëîäå ñèë. Îí âäðóã
ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî íå îäèí íà
ýòîì ñâåòå. ×òî âîò òàì, ñçàäè,
åãî ïîääåðæèâàþò ñâîè. Íå ñòðå-
ëÿþò åìó â ñïèíó, íå ïèøóò íà
íåãî äîíîñû, íå ñìåþòñÿ íàä
íèì, à ïûòàþòñÿ ïîïàñòü â íåì-
öà, êîòîðûé â íåãî òîëüêî ÷òî
ñòðåëÿë. À òàì, âïåðåäè, ñòðî÷èò
ïî ýòèì íåìöàì ïóëåìåò è æäåò
ïàòðîíîâ îò íåãî, îò Âîëîäè. È
ïîëîæèë ïóëåìåò ýòèõ íåìöåâ, è
íå ìîãóò çàíÿòü îíè íàøè îêî-
ïû, è ïðèæàëèñü îíè ê êî÷êàì,
òî÷íî òàê æå, êàê è îí, è áîÿòñÿ
ãîëîâó ïîäíÿòü. Âîëîäþ, ÷åëîâå-
êà äîñòàòî÷íî ðîáêîãî è çàòðàâ-
ëåííîãî âñåìè, íà÷àë ïüÿíèòü
áîé. Åìó âäðóã ñòàëî âñå ðàâíî —
óáüþò åãî èëè íåò. Îí íå ÷óâ-
ñòâîâàë â êðîâü èçîäðàííûõ ðóê,
íå ÷óâñòâîâàë óñòàëîñòè è òîãî,
÷òî ñåðäöå âûðûâàåòñÿ èç ãðó-
äè, — îí âèäåë òîëüêî ïóëåìåò-
íîå ãíåçäî äî êîòîðîãî íóæíî
áûëî äîïîëçòè.

Ïîëîâèíà ïóòè áûëà óæå ïðåî-
äîëåíà, êîãäà Êðàñèöêèé óñëû-
øàë íåçíàêîìûé ãóë. Ñíà÷àëà îí
íå îáðàòèë íà ýòî âíèìàíèÿ, íî
ïîòîì óâèäåë ÷åòâåðêó íåìåöêèõ
òàíêîâ. Òðè èç íèõ, ïîìåíüøå,
áûñòðî åõàëè íà îêîïû, à ÷åòâåð-
òûé, áîëüøîé è âàæíûé, ìåäëåí-
íî ïîäúåçæàë ê ïóëåìåòíîé òî÷-
êå. Âîëîäå îñòàâàëîñü äî ïóëå-
ìåò÷èêîâ ìåòðîâ ïÿòüäåñÿò, êîã-
äà òàíê èõ îáíàðóæèë è íà÷àë
íåñïåøà íàâîäèòü íà íèõ ñâîþ
îãðîìíóþ ïóøêó.

— Ãîñïîäè, ñïàñè, ïîìèëóé,
ïðîíåñè! Óñëûøü íàñ, Ãîñïî-
äè! — îò÷àÿííî äîíåñëàñü ìîëèò-
âà èç îêîïà ïóëåìåò÷èêîâ. Íî
òàíê ïëþíóë îãíåííûì ïëåâêîì.
Çåìëÿ âçäûáèëàñü è áðîñèëà Âî-
ëîäþ â ñòîðîíó îò ÿùèêà ñ ïàò-
ðîíàìè. Êðàñèöêèé ïîòåðÿë ñëóõ
è óâèäåë, êàê äðóæíî ïîä ïðè-
êðûòèåì ñðåäíèõ òàíêîâ íåìåö-
êèå ñîëäàòû çàíèìàþò îêîïû.

È âäðóã â ýòîé òèøèíå Âîëîäÿ
óñëûøàë æåëåçíûé çâîí. Êàê áóä-
òî êòî-òî ÷èðêíóë ïî òàçó, è çâóê
ýòîò ïîëåòåë äàëüøå. Áîëüøîé íå-
ìåöêèé òàíê çàãîðåëñÿ îò ïîïàäà-
íèÿ â áîðò. “À-à-ààà!” — ïðîíå-
ñëîñü íàä ïîëåì áîÿ.  Ôëàíã íåì-
öåâ àòàêîâàëà ðóññêàÿ ïåõîòà. È
õîòÿ Âîëîäÿ íèêîãäà íå âèäåë ñî-
âåòñêèõ ïåõîòèíöåâ â áîþ, îí ïî-
íÿë, ÷òî ýòî ñâîè. Ñîëäàòû áåæà-
ëè çíà÷èòåëüíî áûñòðåå, ÷åì íåì-
öû, óæå çàðàíåå ïðîñòèâøèñü ñ
æèçíüþ. Îíè íå çàíèìàëè êâàä-
ðàòû, âûñîòû è ëîæáèíû — îíè
õîòåëè óáèòü, çàñòðåëèòü, ïîñà-
äèòü íà øòûêè, ðàñòîïòàòü, âöå-
ïèòüñÿ çóáàìè â ãëîòêó è íå îñòàâ-
ëÿòü æèâûìè ïðîòèâíèêîâ.

Àòàêà êðàñíîàðìåéöåâ èç
ôëàíãîâîé íà÷àëà ïåðåõîäèòü â
òûëîâóþ. Íåêîòîðûå îòäåëåíèÿ
íà÷àëè ïåðåêðûâàòü íåìöàì îò-
õîä, ÷åì âûçâàëè ó íèõ çàìåøà-
òåëüñòâî. Áîëüøîé íåìåöêèé
òàíê ñòîÿë, îïóñòèâ ñâîþ ïóøêó,
à ñðåäíèå òàíêè îêàçàëèñü ê ñî-
âåòñêîé ïåõîòå ñïèíîé. Ðóññêèõ
áûëî âòðîå áîëüøå, è îíè çåëå-
íîé âîëíîé íà÷àëè ñûïàòüñÿ â
îñòàâëåííûå òîëüêî ÷òî îêîïû.
Â ýòî âðåìÿ ïîëêîâàÿ àðòèëëå-
ðèÿ ïîäáèëà åùå îäèí òàíê. Íåì-
öàì íåêîãäà áûëî ðàçáèðàòüñÿ ñ
çàìàñêèðîâàííîé ïóøêîé, è îíè
ïîïûòàëèñü óéòè ïî íàøåìó ïðà-
âîìó ôëàíãó. Âîëîäÿ óâèäåë, êàê
îòñòóïàþùèå íåìåöêèå ïåõîòèí-
öû, ïðîáåæàâ ïî çàõâà÷åííûì
îêîïàì, âûñêàêèâàëè ñ ïðàâîãî
ôëàíãà è óõîäèëè íà ñâîè ïîçè-
öèè. Ðóññêèå èõ íå ïðåñëåäîâà-
ëè — çàíèìàëè ñâîè îêîïû.

— Óðà! — çàêðè÷àë Âîëîäÿ, è
òóò åãî òðÿõíóëî åùå ðàç.

— Âîâêà, ÷åãî îðåøü?! — óñëû-
øàë îí ðÿäîì ãîëîñ Øóðîâà.

Êðàñèöêèé óâèäåë ïîäïîëçøåãî
êàïèòàíà. Àëåêñàíäð ïðîòÿíóë
åìó ðóêó, íî òîò âçÿë åãî ïî÷å-
ìó-òî çà íîãó.

— Âîò îíà, ïóëÿ,— îí ñíÿë ñ
Âîëîäè ñàïîã è ïîêàçàë ðàçáè-
òûé âûñòðåëîì êàáëóê.— À ñòðå-
ëÿëè â òåáÿ, Âîëîäåíüêà, ñ íà-
øåé ñòîðîíû.

— Âåçó÷èé, ÷åðò,— ñ óäîâîëü-
ñòâèåì çàìåòèë êàïèòàí, ðàñ-
ñìàòðèâàÿ Âîëîäèí ñàïîã.— Ãå-
íåðàëîâ è ïîëêîâíèêîâ áüåò íà-
ïîâàë, à äîáëåñòíûì âîéñêàì
ÍÊÂÄ — ñêèäêà. Òåáÿ, Âîâî÷êà,
ñäåëàëè õîðîøåé ìèøåíüþ, è
âûñòðåëèëè. Ñ ýòèì íàäî ðàçî-
áðàòüñÿ.

Áîé çàòèõ, è äðóçüÿ ïîëó÷èëè
âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íå ñãèáà-
ÿñü. Êðàñèöêèé âîçâðàùàëñÿ áî-
ñèêîì, íåñÿ îäèí ñàïîã ïîä
ìûøêîé. Äðóãîé ñàïîã íåñ Øó-
ðîâ, ïîñòîÿííî òðîãàÿ ïðîñòðå-
ëåííîå ìåñòî.

— Æèâû? — ðàäîñòíî âñòðåòè-
ëè èõ áîéöû â îêîïàõ.

Âîëîäÿ óëûáàëñÿ, à Øóðîâ
âìåñòî îòâåòà ñõâàòèë ìàëåíüêî-
ãî ñîëäàòèêà çà ãðóäêè:

— Ñëåäóé çà ìíîé! Òîâàðèù
ìàéîð, ãäå ÿ ìîãó äîïðîñèòü ïî-
äîçðåâàåìîãî?

* * *
— À òû ìåíÿ íå ïóæàé! Íå ïó-

æàé — ïóãàííûé! — òâåðäèë ñîë-
äàòèê êàïèòàíó. Íåáîëüøîé, çà-
ìûçãàííûé, îí èçäàâàë ñâîèì
ùåðáàòûì ðòîì ñòàð÷åñêèå çâóêè
è ñæèìàë ñâîè ìàëåíüêèå êóëà÷-
êè.

— ß ïîâòîðððÿÿþ, ðÿäîâîé, çà-
÷åì âû ïîñëàëè â áîé îòâåòñòâåí-
íîãî îôèöåðà ÍÊÂÄ? — ðåâåë íà
íåãî Øóðîâ.

— Èøü, êàêîé îðåë! Òû-òî ãäå
áûë, êîãäà íåìöû ïîïåðëè? À
ñòàðëåé ñàì ïîëåç. Îíè ñïðàøè-
âàþò: “×åì ïîìî÷ü?”. À ÷åì ïî-
ìî÷ü? Çíàìî — ïàòðîíàìè.

— Íî âåäü íå ìîã îí äîáðàòü-
ñÿ äî ïóëåìåò÷èêîâ, òû æå åãî íà
âåðíóþ ñìåðòü ïîñëàë.

— Äà íå ïîñûëàë ÿ åãî,— ãîðÿ-
÷èëñÿ ñîëäàòèê.— À åñëè òàíêè
íå ïîøëè áû, òî îí äîïîëç áû è
íåìöàì âñûïàë!

— À òû ÷åãî íå ïîïîëç?
— Òàê îí ïîïîëç, ÷åãî ìíå?
— Îí ïîïîëç, à ×åðíûé ñíàé-

ïåð êàê îá ýòîì óçíàë è â íåãî
ñòðåëÿë?

— ×åðíûé ñíàéïåð... — çàäó-
ìàëñÿ ñîëäàòèê. — À òû åãî âè-
äåë?

— À òû? — ñïðîñèë Øóðîâ.
— ß-òî âèäåë,— âçäîõíóë ñîë-

äàòèê. — Îí âñåãäà ïåðåä òåì,
êàê ÷åëîâåêà çàáðàòü, ïîÿâëÿåò-
ñÿ.

— Ãäå? — çàèíòåðåñîâàëñÿ Øó-
ðîâ. — Ãäå ïîÿâëÿåòñÿ?

— À âîò ñëóøàé: ìû êàê íà ýòè
ïîçèöèè ïðèøëè — ñîëäàòàì âè-
äåíèå ïðèõîäèòü íà÷àëî. Íî÷üþ
èëè ðàííèì óòðîì ÿâëÿåòñÿ ÷åð-
íàÿ ôèãóðà. Íîã íå âèäíî — íàä
çåìëåé ëåòèò. È ïðèõîäèò îí íå
çà ñîëäàòñêèìè äóøàìè, à çà
îôèöåðñêèìè è ãåíåðàëüñêèìè.
Îñîáåííî íå ëþáèò òåõ, êòî ðó-
ãàåòñÿ.

— À êòî íå ðóãàåòñÿ? Îôèöåðû
âñåãäà ðóãàþòñÿ... è äåðóòñÿ... —
íåäîóìåâàë êàïèòàí.

— Äà íèêòî ó íàñ íå ðóãàåòñÿ!
Íè Ãîðäååâ, íè êîìàíäèðû áàòà-
ëüîíîâ, íè ðîòíûå, íè âçâîä-
íûå! — ñ ãîðäîñòüþ óðåçîíèë
ñîëäàòèê.

— À ñòàðøèíû?
— Ñòàðøèíû ðóãàþòñÿ... Íî

òîëüêî òèõî...
Ëèöî Øóðîâà ñòàëî îçàäà÷åí-

íûì.
— Íó âû äàåòå!

* * *
— Òû ïîéìè, Âîëîäüêà, ñòðàí-

íûå îíè âñå êàêèå-òî. Íå ïîëê,
à êîìàíäà ìàëàõîëüíûõ. Íè âû-
ïðàâêè, íè ëèõîñòè! — ðàçìàõè-
âàÿ ðóêàìè äîêàçûâàë Øóðîâ
Êðàñèöêîìó.

— Ñàø, òû òîëêîì ãîâîðè, à òî
ÿ íè÷åãî íå ïîéìó,— íåäîóìåâàë
ñòàðøèé ëåéòåíàíò.

— Íå àðìèÿ ýòî, à ïðèâèäåíèÿ
êàêèå-òî...

— Êàê íå àðìèÿ, òû âèäåë, êàê
íåìöåâ îòáèëè, äâà òàíêà ñãîðå-
ëè. Íåìöû äðàïàëè.

— Äðàïàëè-äðàïàëè... À-à, ÿ íå
ïðî ýòî. Âèæó — íå íàø ýòîò
ïîëê.

— À ÷òî íåìåöêèé?
— Òû, Âîëîäÿ, â àðìèè íå áûë

è àðìèè íå çíàåøü. ß, Âîëîäÿ, ñ
äåòñòâà îôèöåðîì õîòåë áûòü.
Âîò ÿ òåáÿ è ñòàðøå ïî ãîäàì, è
ñòàðøå òåáÿ ïî çâàíèþ. Íþõîì
÷óþ, òóò ÷òî-òî íå òàê!

Îïûò è èíòóèöèÿ Øóðîâà äåé-
ñòâèòåëüíî ïîäñêàçûâàëè, ÷òî òóò
÷òî-òî íå òàê. Ïóòü åãî â àðìèþ
âðÿä ëè çàèíòåðåñîâàë êàêîãî-íè-
áóäü ñîâåòñêîãî ïèñàòåëÿ. Ñà-
øåíüêà Øóðîâ áûë ñàìûì ëþáè-
ìûì ðåáåíêîì â ñåìåéñòâå ìîä-
íîãî ïàðèêìàõåðà Åâãðàôà Øó-
ðîâà. Îí íå ðàç âèäåë, êàê åãî
îòåö ñîáëàçíÿë ðîñêîøíûõ êëè-
åíòîê. Ñíà÷àëà ìàëü÷èê õîòåë
áûòü ïîõîæèì íà îòöà, íî êîãäà
ê íèì çàøåë êðàñíûé êîìàíäèð,
Ñàøà ïîíÿë, êîìó íóæíî ïîäðà-
æàòü. Êîìàíäèðó íå íàäî áûëî,
êàê îòöó, äîëãî è óïîðíî ñîáëàç-
íÿòü äàì, çàèñêèâàòü ïåðåä íè-
ìè, êàíþ÷èòü áëèçîñòü. Âñå äàìû
áûëè îò êðàñíîãî êîìàíäèðà (òàê
êàçàëîñü Ñàøå) áåç óìà è òàê.
Âñêîðå ìàëåíüêèé Ñàøà, ðàçîäå-
òûé â äåòñêóþ áóäåíîâêó è áó-
ìàæíóþ ïîðòóïåþ, âûøåë íà
óëèöó. Ìàëü÷èøêè èç ñîñåäíåãî
äâîðà çàáðàëè áóäåíîâêó è ðàçî-
ðâàëè ïîðòóïåþ, íî Ñàøà íå
îñòàâèë ìå÷òó. Îí ïîâåë íà îáèä-
÷èêîâ ðåáÿò ñâîåé óëèöû. Ñðàæå-
íèå çàêîí÷èëîñü ïîðàæåíèåì äëÿ
Ñàøè. Íåñìîòðÿ íà ÷èñëåííûé
ïåðåâåñ, åãî âîéñêî èñïóãàëîñü
áîëåå ãîëîäíîãî è çëîãî íåïðè-
ÿòåëÿ. È òîãäà Ñàøà íà÷àë áèòü
ñâîèõ. Ñíà÷àëà ïîáèë ñàìîãî ñëà-
áîãî, ïîòîì äðóãîãî. Íàèáîëåå
ñèëüíûå ìàëü÷èêè ïðèñîåäèíè-
ëèñü ê Ñàøå è, èçáèâ âñåõ îñòàëü-
íûõ, âîññòàíîâèëè äèñöèïëèíó â
“âîéñêå”. Ïîòîì âïÿòåðîì îíè
íàïàëè íà äâóõ ñîñåäñêèõ. Îíè
ïëàêàëè, èõ ïîñòàâèëè íà êîëåíè.
×åðåç äâà äíÿ áóäåíîâêà áûëà
âîçâðàùåíà, à ïîðòóïåÿ îòîìùå-
íà. Êîãäà Ñàøà ïîäðîñ, îí ñòàë
êîíòðîëèðîâàòü ñâîþ óëèöó. Åãî
çíàëè ïî êëè÷êå Ïèæîí. ×èñ-
òåíüêèé, õîðîøî îäåòûé è ëè÷íî
ïàïî÷êîé ïðè÷åñàííûé, îí ñ äåò-

ñòâà èìåë òåëîõðàíèòåëåé, äåëà-
þùèõ çà íåãî âñþ ÷åðíóþ ðàáî-
òó. Åãî “îðëû” â ðàçìàõå óëè÷-
íûõ äðàê ïðåâîñõîäèëè ïðîñòî-
âàòûõ õîçÿåâ óëèöû. Íà êîðîòêîå
âðåìÿ Ñàøà äàæå ïî÷óâñòâîâàë
ñåáÿ êîðîëåì ðàéîíà. Íî ýòî íå
ïîíðàâèëîñü ìåñòíûì áàíäèòàì.
Îíè ïðåäúÿâèëè ñâîè ïðàâà íà
ðàéîí, è Ïèæîíó íàäî áûëî îò-
ñòîÿòü ñâîå êîðîëåâñòâî.

Â äåíü ðåøàþùåé ñõâàòêè Åâ-
ãðàô Øóðîâ ñõâàòèë ñâîåãî ñû-
íà è çàïåð â ñàðàå. Âå÷åðîì áàí-
äèòû çàðåçàëè äâóõ áîåâèêîâ áàí-
äû Ïèæîíà, îñòàëüíûå áåæàëè.
Íî÷üþ Ñàøó ïîéìàëè ïðè ïî-
ñàäêå íà ïîåçä è çàáðàëè â ìè-
ëèöèþ. Òþðåìíûé áûò, äîïðîñû
è òðóïû òîâàðèùåé ñáèëè ñ Ïè-
æîíà ëèøíþþ ñïåñü. Ïîñêîëüêó
íèêàêèõ îáâèíåíèé íà íåãî íå
áûëî, îòåö âûêóïèë åãî ó ìèëè-
öèè è îòïðàâèë ïîñòóïàòü â âî-
åííîå ó÷èëèùå. Òàì ìëàäøèé
Øóðîâ ïîêîðÿë ïðåïîäàâàòåëåé
âûïðàâêîé è îïðÿòíîñòüþ.
Çâàíèå îôèöåðà Ñàøà ïîëó÷èë
êàê ðàç â Ôèíñêóþ âîéíó: îí ïî-
ïàë íà ôðîíò è áûñòðî ïîíÿë,
÷òî ðâàòüñÿ íà ïåðåäîâóþ íå ñòî-
èò. Ñàøà çíàë åùå äî àðìèè, ÷òî
ñòîÿòü çà ñîëäàòàìè çíà÷èòåëüíî
áåçîïàñíåå, ÷åì âåñòè èõ â àòà-
êó. Èìåííî òå, êòî áûë â òûëó,
íà õóäîé êîíåö íà âòîðîé ëèíèè,
ðàñïðåäåëÿëè íàãðàäû, çâàíèÿ è
ïðîäîâîëüñòâèå. Îí áûñòðî âñòó-
ïèë â êëàí íåïðèêàñàåìûõ, æèë
ïî åãî çàêîíàì è õîòåë ñòàòü òà-
êèì, êàê ïîäïîëêîâíèê Òó÷êîâ.
Æèçíü ïîäòâåðæäàëà ìèðîâîç-
çðåíèå Øóðîâà íàãðàäàìè è âíå-
î÷åðåäíûìè çâàíèÿìè.

— Òû ïîéìè,— ïîó÷èòåëüíûì
òîíîì ãîâîðèë îí Êðàñèöêîìó,—
ïîä÷èíåííûé äîëæåí áîÿòüñÿ íà-
÷àëüíèêà. Â äðóãèõ ÷àñòÿõ ìàò-
ïåðåìàò. À òóò êàêîé-òî çàùèò-
íèê ñîëäàò, ïðèâèäåíèå ñî ñíàé-
ïåðñêîé âèíòîâêîé. Ïðèåçæàåò
ïðîâåðêà ñ ìàòàìè è âçûñêàíè-
ÿìè, à îí õëîï — è âñå òèõî.

— Çíà÷èò, íàâîä÷èê ñâÿçàí ñ
íåìöàìè è âûäàåò åìó òåõ, êòî
åìó íåñèìïàòè÷åí? — ñïðîñèë
Âëàäèìèð.

— Î! — îáðàäîâàëñÿ Øóðîâ,—
à ýòî çíà÷èò, íàâîä÷èê òî÷íî
åñòü.

— Òî÷íî... Ñàøà, à êóäà ýòî
îíè òàíê ïîâåçëè?

Â ýòî âðåìÿ ê ïîäáèòîìó “Òèã-
ðó” ïîäúåõàë òÿãà÷ è ïîòàùèë åãî
êóäà-òî â ñòîðîíó. Ñîëäàòèêè â
òÿãà÷å áûëè î÷åíü ñîñðåäîòî÷åí-
íû è ÿâíî òîðîïèëèñü.

— Íå îòâëåêàéñÿ — êóäà íàäî,
òóäà è ïîâåçëè.

— À ïî÷åìó âäîëü îêîïîâ, à íå
â òûë? Îíè ìîãóò åãî îáðàòíî
íåìöàì ïåðåäàòü?

— Ýòè ìàëàõîëüíûå âñå ìî-
ãóò! — âñòðåâîæèëñÿ Øóðîâ.—
Ýé, ýé! Êóäà?

Êàïèòàí ïîáåæàë íàïåðåðåç òÿ-
ãà÷ó. À Âîëîäÿ òîëüêî ñåé÷àñ çà-
ìåòèë, ÷òî áîñûì ñòîèò íà õî-
ëîäíîé çåìëå. Îäèí ñàïîã îí ñðà-
çó æå íàäåë, à ñî âòîðûì óáåæàë
Øóðîâ.

È ýòèì ñàïîãîì, êàê æåçëîì,
Øóðîâ ïûòàëñÿ îñòàíîâèòü òàíê.
Êîãäà îí ïðåãðàäèë äîðîãó, èç
ëþêà ïîêàçàëñÿ íåäîâîëüíûé
ñòàðëåé ñ àâòîìàòîì:

— ×åãî íàäî?
— Êóäà ñëåäóåòå? — æåñòêî

ñïðîñèë Øóðîâ.
— Íà êóäûêèíó ãîðó,— îòðåçàë

ñòàðëåé.— Ïðèêàç êîìïîëêà.
Ñòàðëåé íàâåë íà Øóðîâà àâ-

òîìàò:
— Ñ äîðîãè!
Àëåêñàíäð îòïðûãíóë è íàïðà-

âèëñÿ ê Êðàñèöêîìó.
(Äàë³ áóäå)
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Îñòàíí³é ñï³âåöü Áóêîâèíè
Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

30 липня на 63-м році
життя з пинилося серце
славетно о омпозитора і
співа а, енерально о ди-
ре тора Національно о
палац мистецтв “У ра-
їна” Ми оли Моз ово о.
Ще навесні він дав остан-
ній сольний вист п па-
лаці “У раїна”, а в неді-
лю, 1 серпня, т т зібра-
лася повна зала шан -
вальни ів, щоб попроща-
тися. Народний артист
У раїни Ми ола Моз о-
вий, чия творчість живе в
народі вже десятиліттями,
останніх п’ять ро ів очо-
лював оле тив Націо-
нально о палац “У ра-
їна”, пра н чи вивести
столичний онцертний зал
на європейсь ий рівень.

Ìèêîëà Ìîçãîâèé ðîäîì ³ç
ìàëüîâíè÷îãî ì³ñòà Ñàðíîâ
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ëþáîâ äî
ìóçèêè, íàðîäíèõ ï³ñåíü ïîëî-
íèëà äèòÿ÷å ñåðöå ðàíî. Ïîïðè
âàæê³ ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè, þíàê
ïðàãíóâ ïðåêðàñíîãî. Çàê³í÷èâ
ó÷èëèùå ïî êëàñó áàÿíà. “Ñâî-
¿ì âèõîâàííÿì ÿ çîáîâ’ÿçàíèé
øê³ëüíèì ó÷èòåëÿì, — ðîçïîâ³-
äàâ â³í “Õðåùàòèêó”, — ñàìå âî-
íè çàêëàëè áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ,
ö³ëåñïðÿìîâàíî éòè äî ïîñòàâëå-
íî¿ ìåòè, áóòè êîðèñíèì ñîá³ ³
ëþäÿì”. Ïðîòå áóòè àðòèñòîì
ïàí Ìîçãîâèé ³ íå ìð³ÿâ. Ïåð-
øîþ çäîáóâ þðèäè÷íó îñâ³òó. Òà
âæå â 1969 ðîö³ îêóïóâàâ “Óêð-
êîíöåðò” — ïåðåìîãëà ëþáîâ äî
ï³ñí³. Ðîçïî÷èíàâ êàð’ºðó åñ-
òðàäíîãî ñï³âàêà â ³âàíî-ôðàí-
ê³âñüêîìó âîêàëüíî-³íñòðóìåí-
òàëüíîìó àíñàìáë³ “Áåðêóò”, à
âæå â 1977-ìó áóâ çàïðîøåíèé
äî Êè¿âñüêîãî ìþçèê-õîëó. Äâ³-
÷³, â 1979 òà 1981 ðîêàõ, â³í ïî-
ñ³äàâ äðóãå ì³ñöå íà êîíêóðñ³ âè-
êîíàâö³â ï³ñåíü ñîöêðà¿í ó ßë-
ò³. Ñëàâà äî íüîãî ïðèéøëà ñïî-

÷àòêó ÿê äî êîìïîçèòîðà. Ó 1979
ðîö³ Ñîô³ÿ Ðîòàðó âèêîíàëà éî-
ãî ï³ñíþ “Ð³äíèé êðàé”. Ìèêî-
ëà Ìîçãîâèé ïåðåõîäèòü ïðàöþ-
âàòè äî “Óêðêîíöåðòó” ³ â³äòîä³
âèêîíóº ëèøå âëàñí³ ï³ñí³: “Ìîÿ
ïåðøà ëþáîâ”, “Ìèíàº äåíü”,
“Äâ³ êà÷åë³”. Ñïî÷àòêó ñï³âàâ ³ç
Â²À “Ìàëüâè”, çãîäîì ñòâîðèâ
âëàñíèé ãóðò — “Âåðåñåíü”. Âè-
êîíóþ÷è ñîëüíó àâòîðñüêó ïðî-
ãðàìó, Ìèêîëà Ìîçãîâèé äåÿêèé
÷àñ áóâ íàéîïëà÷óâàí³øèì ñï³-
âàêîì â Óêðà¿í³. “Ì³ñÿ÷íîãî çà-
ðîá³òêó âèñòà÷àëî íà êóï³âëþ
â³ò÷èçíÿíîãî àâòîìîá³ëÿ”, —
çãàäóâàâ â³í.

Ó 1991 ðîö³ Ìèêîëà Ìîçãîâèé
çàê³í÷èâ êîíöåðòíó ä³ÿëüí³ñòü.
Çàéíÿâñÿ ï³ñåííèìè ôåñòèâàëÿ-
ìè “Ìîðå äðóç³â” ó ßëò³ òà ³ìå-
í³ Âîëîäèìèðà ²âàñþêà â ×åðí³â-
öÿõ, â³äêðèâ ñòóä³þ çâóêîçàïèñó.
“Ùîá íàïèñàòè ìóçèêó, ï³ñíþ,
ïîòð³áíèé ïîøòîâõ, ÿêàñü ïîä³ÿ
â æèòò³,— ä³ëèâñÿ ïàí Ìîçãîâèé
³ç “Õðåùàòèêîì”,— öå éäå ç ãëè-
áèíè äóø³, ï³äêð³ïëþºòüñÿ áà-
÷åííÿì, íàâè÷êàìè, ïîºäíóºòüñÿ
ç ÷óòòºâ³ñòþ, êðàñîþ. Öå îñîáëè-

âèé ñòàí äóø³, ÿêèé íàäèõàº íà
òâîð÷³ñòü”.

Îñòàíí³õ 5 ðîê³â íàðîäíèé àð-
òèñò Óêðà¿íè Ìèêîëà Ìîçãîâèé
î÷îëþâàâ êîëåêòèâ Íàö³îíàëüíî-
ãî ïàëàöó “Óêðà¿íà”. Ïëàíóâàâ
áàãàòî, çîêðåìà ñïðîáóâàòè îá-
ëàäíàòè îðãàííèé çàë, êàìåðíó
ñöåíó, â³äðåìîíòóâàòè ï³äñîáí³
ïðèì³ùåííÿ òà ãðèìåðêè. “Â³í
ñòâîðèâ òâîð÷èé â³ää³ë — ïàëàö
“Óêðà¿íà” ïåðåñòàâ áóòè ëèøå
ïðîêàòíèì ìàéäàí÷èêîì ³ ñòàâ
âèðîáëÿòè õóäîæí³é ïðîäóêò: ò³
ñàì³ íîâîð³÷í³ ÿëèíêè. Õîò³ëè
ñòâîðèòè ùå òåëåñòóä³þ, òåëåêà-
íàë — öèì îñòàíí³ì ÷àñîì ³ çàé-
ìàâñÿ”,— ðîçïîâ³äàº ðåæèñåð ³
äðóã Ìèêîëè Ìîçãîâîãî ²ãîð
Øóá.

Ïîìåð íåâòîìíèé êîìïîçèòîð
ó ï’ÿòíèöþ — çóïèíèëîñÿ ñåðöå
óâ³ ñí³ — ó âëàñíîìó áóäèíêó íà
õóòîð³ ïîáëèçó ñåëèùà Êèéë³â ï³ä
Êèºâîì. Çà ñëîâàìè äî÷êè Îëå-
íè Ìîçãîâî¿, â íüîãî áóëè ïðîá-
ëåìè ç ñåðöåì ³ íåçàäîâãî äî
ñìåðò³ â³í ïðîéøîâ êóðñ ðåàá³ë³-
òàö³¿. Íàñòóïíîãî äíÿ, ó ñóáîòó
çðàíêó, â õîë³ ïàëàöó “Óêðà¿íà”

â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ ïðîùàííÿ,
ï³ñëÿ ÿêî¿ Ìèêîëó Ìîçãîâîãî
â³äñï³âàëè â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè òà ïî-
õîâàëè íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³.
Ïîïðîùàòèñÿ ç Ìèêîëîþ Ìîçãî-
âèì ç³áðàëèñÿ ñîòí³ ëþäåé, ñåðåä

íèõ — éîãî äðóç³ òà êîëåãè ²âî
Áîáóë, ²ãîð Ë³õóòà, Â³òàë³é Á³ëî-
íîæêî. “Äëÿ ìåíå Ìèêîëà íà-
ñàìïåðåä äðóã, ç ÿêèì òîâàðèøóþ
ùå ç 1970-õ ðîê³â. Ìåí³ ÿê ïîåòó
äóæå ëåãêî ç íèì ïðàöþâàëîñÿ. Ç
éîãî ñìåðòþ — ï³ñëÿ ñìåðò³ ²âà-
ñþêà òà Íàçàð³ÿ ßðåì÷óêà — çà-
ê³í÷èëàñÿ åïîõà ï³ñí³, ùî êîëèñü
íàðîäèëàñÿ íà Áóêîâèí³ ³ ñòàëà
ïîïóëÿðíîþ â óñüîìó ñâ³ò³,—
ïðèãàäóº ïîåò Þð³é Ðèá÷èí-
ñüêèé.— Ïîìåð ñïðàâæí³é êîì-
ïîçèòîð, îðãàí³çàòîð åñòðàäíî¿
ñïðàâè. Ëèøå îäíà éîãî ï³ñíÿ
“Êðàé, ì³é ð³äíèé êðàé” ïðîñëà-
âèëà íàøó êðà¿íó íà âåñü ñâ³ò”.

Íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè
Ìèêîëó Ìîçãîâîãî ïîõîâàëè ïî-
ðó÷ ³ç ìîãèëàìè æóðíàë³ñòêè Íà-
òàë³¿ Êîíäðàòþê ³ àêàäåì³êà Ãå-
îðã³ÿ Ïóõîâà, àêòîðà Ëåîí³äà Áè-
êîâà, ïèñüìåííèêà Ïàâëà Ãëàçî-
âîãî. Ïðîòå éîãî òâîð÷èé ñïà-
äîê — ï³ñí³ — â³÷íî æèòèìå ó
ïàì’ÿò³ ³ ñåðöÿõ óêðà¿íö³â 
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Інформація Фонд приватизації ом нально о майна
Голосіївсь о о р-н м. Києва

Приватизовані шляхом ви п .
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Пань івсь а, 17 (літ. А). Приватизовано

юридичною особою за цін 476 076,00 ривень, в т.ч. ПДВ 79 346,00 ривень.
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Горь о о, 14 (літ. Б). Приватизовано

юридичною особою за цін 167 640,00 ривень, в т.ч. ПДВ 27 940,00 ривень.
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, пров. Коломийсь ий, 3/1 (літ. А).

Приватизовано юридичною особою за цін 323 934,00 ривень, в т.ч. ПДВ 53 989,00
ривень.

1 вересня 1947 народився в селі Сарнов (Волочись о о р-н , Хмель-
ниць ої обл.).
У 1962—1966 ро ах навчався в Чернівець ом м зичном чилищі.
У 1969—1973 ро ах навчався в Хар івсь ом юридичном інстит -

ті, я ий не за інчив, не с лавши державні іспити. Одночасно (1971—1973)
вчився в Респ блі ансь ій ст дії естрадно-цир ово о мистецтва при
“У р онцерті” в Києві. За інчив Київсь державн онсерваторію ім.
Петра Чай овсь о о за фахом “сольний спів” ( лас Костянтина О нєво-
о).
З 1971 до 1994 — артист естради, соліст-во аліст “У р онцерт ”.

Починав ар’єр естрадно о співа а ВІА “Бер т” (Івано-Фран івсь ),
в 1977 році б в запрошений в Київсь ий мюзи -хол.
У 1979 році Софія Ротар заспівала йо о пісню “Край, мій рідній
рай”, я а зробила Ми ол Моз ово о знаменитим.
У 1986 році отримав звання засл жено о артиста У раїни, зібрав

власн а омпан юч р п “Вересень”.
У 1994 році б в достоєний звання народний артист У раїни. У то-

м самом році потрапив автомобільн аварію, в рез льтаті я ої отри-
мав перелом хребта і дов о відновлювався.
З 1994 до 1999 ро — дире тор і х дожній ерівни У раїнсь о о

державно о театр пісні.
Уліт 1997 ро дав с андальне інтерв’ю иївсь ом тижневи

“Б львар”, в я ом рай не ативно висловився про с часн раїнсь
естрад і звин ватив раїнсь их співа ів по оловном співі під фоно-
рам . Після п блі ації інтерв’ю Ми ола Петрович надбав ба ато воро-
ів — йом заборонили вист пати.
З 1999 ро — на ви ладаць ій роботі (професор (2004), завід вач
афедрою теорії і методи и постанов и олос Інстит т мистецтв На-
ціонально о педа о ічно о ніверситет імені М. Дра оманова).
У 2001—2007 б в одним із засновни ів і членом ради партії “Спра-

ведливість”.
З березня 2005 ро — енеральний дире тор і х дожній ерівни

Національно о палац мистецтв “У раїна”.
У 2007 році здоб в звання андидата мистецтвознавства. Тема ди-

сертації: “Становлення і тенденції розвит раїнсь ої естрадної пісні”.
Ла реат респ блі ансь их, сесоюзних і міжнародних он рсів артис-

тів естради. Я омпозитор неодноразово ставав ла реатом пісенно о
он рс Центрально о телебачення СРСР “Пісня ро ”.
31 серпня 2007 ро до 60-річно о ювілею Ми ол Моз ово о б -

ло на ороджено орденом нязя Ярослава М дро о V ст пеня “За видат-
ний особистий внесо розвито раїнсь ої льт ри і мистецтва, ба-
аторічн плідн працю”.

ССТТООРРІІННККИИ    ЖЖИИТТТТЯЯ

Ï³øîâ ³ç æèòòÿ Ìèêîëà Ìîçãîâèé

Автор м зи и до пісень
“Рідний рай”,
“Моя перша любов”
“Горян а”
“Минає день”
“Зачаровані слова”
“Дві ачелі”
“Минає день, минає ніч”
“Знов я в ори ід ”

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ми ола Моз овий на свят ванні ювілею в Національном палаці мистецтв “У раїна”
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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 236-10
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Ñìîã ó Êèºâ³ 
òðèâàòèìå
Òîðô ãîðèòü â ï’ÿòäåñÿòè ê³ëîìåòðàõ 
â³ä ñòîëèö³
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Ó ïîíåä³ëîê óðàíö³ â äåÿêèõ
ðàéîíàõ Êèºâà â ïîâ³òð³ "âèñ³â"
ñìîã. Ó ïîïåðåäí³ ðîêè ïðè÷è-
íîþ òàêîãî "ìåòåîÿâèùà" áóëè
ïîæåæ³ òîðô’ÿíèê³â ïîáëèçó ñòî-
ëèö³. Ïðîòå â ÓÌÍÑ Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³ çàïåâíèëè, ùî íàðàç³ çà-
ô³êñîâàíî çàãîðàííÿ òîðô’ÿíèê³â
íà íåçíà÷í³é òåðèòîð³¿, ³ öå íå
ìîãëî ñïðè÷èíèòè òàêîãî "åôåê-
òó", ÿêèé ñïîñòåð³ãàëè êèÿíè íà
âóëèöÿõ ì³ñòà. Âåðñ³¿ çàäèìëåííÿ
áóëè íàéð³çíîìàí³òí³øèìè — â³ä
ë³ñîâèõ çàéìàíü ïîáëèçó ²ðïåíÿ
äî äèìó â³ä ïîæåæ, ïðèíåñåíîãî
â³òðîì ³ç Ðîñ³¿.

ßê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî
ðîáîò³ ç³ ÇÌ² ÓÌÍÑ â Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ Â³êòîð³ÿ Ðóáàí, íà òåðè-
òîð³¿ îáëàñò³ âåëèêèõ ïîæåæ íå
çàô³êñîâàíî, ïðîòå âèÿâëåíî íå-
çíà÷í³ çàéìàííÿ òîðô’ÿíèê³â íà
ïëîù³ 0,7 ãåêòàðà â ²âàíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³, ÿê³ íå ìîãëè ñïðè÷è-
íèòè òàêîãî ñìîãó. Êîëè ãîðÿòü
òîðô’ÿíèêè, ñìîã óòâîðþºòüñÿ
"âàæêèé" ³, ÿê ïðàâèëî, íåìà
åôåêòó "òóìàíó", à ëèøå ñïåöè-
ô³÷íèé çàïàõ. Â ÓÌÍÑ ó Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ ïðèïóñòèëè, ùî äèì
äî ñòîëèö³ ìîãëî ïðèíåñòè â³ò-
ðîì ³ç Ðîñ³¿, äå çàô³êñîâàíî ïî-
æåæ³ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ êðà-
¿íè òà Ìîñêîâñüê³é îáëàñò³. Íà-
ðàç³ ÌÍÑíèêè Êè¿âùèíè ç’ÿñî-
âóþòü ïðè÷èíó öüîãî ÿâèùà.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" íà-
÷àëüíèê Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåò-
öåíòðó Ìèêîëà Êóëüá³äà, ïîâ³ò-
ðÿí³ ìàñè ìîãëè ïðèéòè äî Êè-
ºâà ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, òèì
á³ëüøå, ùî â³òåð äìå ÿêðàç ³ç Ðî-
ñ³¿. Ïðîòå ï³äòâåðäèòè ÷è ñïðîñ-
òóâàòè ïðèïóùåííÿ, ùî ñìîã ó
Êèºâ³ ìàº ðîñ³éñüêå ïîõîäæåííÿ,
ìîæíà ëèøå ï³ñëÿ â³äïîâ³äíèõ
äîñë³äæåíü. Äî ðå÷³, íàïðÿìîê
ïîâ³òðÿíèõ ìàñ ³ç ï³âíî÷³ íà ï³â-
äåíü áóäå ïðèáëèçíî äî ñüîìîãî
ñåðïíÿ.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé ââà-
æàº ïîâíîþ í³ñåí³òíèöåþ ïðè-
ïóùåííÿ, ùî ñìîã ì³ã äî íàñ
"ä³éòè" ç Ðîñ³¿. Âèíóâàòöåì "òóìà-
íó" º çàãîðàííÿ òîðô’ÿíèê³â ï³ä
Êèºâîì. "Ó ì³ñò³ æîäíèõ íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é òàêîãî ìàñøòà-
áó íåìà,— êàæå ïàí Ïøåíè÷-
íèé.— Ïðîòå çà 50 ê³ëîìåòð³â â³ä
Êèºâà ïîáëèçó ñåëà Ëåîí³âêè çà-
ô³êñîâàíî çàéìàííÿ òîðô’ÿíèê³â,
âîíè ³ äàëè òàêèé "åôåêò". ßê â³-
äîìî, ãàñèòè òàê³ ïîæåæ³ ïðàê-

òè÷íî íåìîæëèâî, ëèøå íå äî-
ïóñòèòè ïîøèðåííÿ çàéìàíü íà
á³ëüø³ òåðèòîð³¿. "Òðåáà ÷åêàòè
çì³íè ïîãîäè ³ äîùó",— ï³äñóìó-
âàâ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé. Ïðîòå
ïðîãíîçè ñèíîïòèê³â íåâò³øí³ —
ç 2 ñåðïíÿ äî 7-ãî â Êèºâ³ òà îá-
ëàñò³ áóäå çáåð³ãàòèñÿ âêðàé ñïå-
êîòíà ïîãîäà ç òåìïåðàòóðîþ 35—
38°. Ã³äðîìåòåîöåíòð òàêîæ ïî-
ïåðåäæàº, ùî ïåðåâàæàòèìå âè-
ñîêà òà íàäçâè÷àéíà ïîæåæíà íå-
áåçïåêà

ПП РР ОО   ЩЩ ОО   ГГ ОО ВВ ОО РР ЯЯ ТТ ЬЬ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 3 ñåðïíÿ
ОВНИ, матеріальна забезпеченість є запор ою д шевно о бла о-

пол ччя. Том натхненно працюйте, не розрахов ючи на дармівщи-
н . Я що потрібно щось важливе придбати, можете побал вати се-
бе і пити пра тичн річ, я а не лише подар є емоційн насолод ,
а й є я існою.
ТЕЛЬЦІ, день б де напр женим. Б дьте хорошими та люб'язними, до-

оджайте рідним, від ючись на їхні потреби, не ди т йте свої прави-
ла. Бо під впливом е оїстичних інстин тів ризи єте зр йн вати армо-
нійний зв'язо із реальністю й сп стошити д ш . Саме час позб тися не-
ативних звичо .
БЛИЗНЯТА, події б д ть сповнені містичних збі ів, ос іль и нес ть
армічн мотивацію. Я що доведеться мати справи з жін ами, я і ви-
он ють опі вальн чи виховн роль вашом житті, це й означає,
що йде процес розв'язання армічних в злів. Розслабтеся і довірте-
ся долі...
РАКИ, без др зів — я дерево без оріння. Др жба з людьми вини-
атиме на тлі емоцій. Утім, братання з тими, хто припав до д ші, може
не вписатися в ваші пра тичні плани і завдати ш оди вашим пра матич-
ним інтересам. Одна висо ий сердечний злет потреб є жертв, тож "роз-
ошелюйтеся" і нічо о не жалійте заради збереження теплих романтич-
них стос н ів.
ЛЕВИ, матеріальний бі б ття стане лейтмотивом дня. Теоретичним

зад мам варто пройти невелич перевір на пра тиці: від чо ось від-
мовитися, щось під ори вати, тверезим по лядом оцінити все, що за-
тіваєте. Впевнено стійте на но ах і не бійтеся сит ацій, де можете трав-
м вати самолюбство.
ДІВИ, відпрацювання армічних бор ів чолові ами й висо ими авто-

ритетними особами — в розпалі. Контролюйте себе, сенс щось роби-
ти по-своєм немає. Я що ваші м дрі поради і нор ють і нав'яз ють
свої — присл хайтеся, можливо, та потрібно для вашо о ж добра.
ТЕРЕЗИ, причини непороз мінь і протиріч із дея ими людьми — в

мин лих ін арнаціях. Цей період триватиме до жовтня. Дослідж йте,
с вайте помил и в стос н ах, де се с, роші, емоційне тепло вам ста-
н ть надійними помічни ами. Пот рб йтеся за спільний бізнес із др -
зями.
СКОРПІОНИ, матеріальна заці авленість с різь р хатиме вашими ін-

тересами, насамперед під час ладання ділових од, нала одженні
партнерсь их мостів. Спирайтеся на др зів-жіно , знайомих, я і охоче
допомож ть. А з чолові ами та посадовцями б дьте насторожі. Це осо-
би, я і з'явилися до вас попередній ін арнації, і з ними сит ації мож ть
роз ортатися за непро нозованим сценарієм.
СТРІЛЬЦІ, д майте не лише про висо і матерії, а й подбайте про хліб

нас щний. Діяльність, що не приносить хорошо о приб т , не принесе
і морально о задоволення. На роботі очі ється приємна подія. Нині ви
в фаворі в жіно -посадовців. Тож не ловіть ав, а ви ористов йте пра -
тично той шанс для ар'єно о зростання.
Для КОЗОРОГІВ життя асоціюється з театральною ареною. Т т вам

відведено рати роль зір и, я ою захоплюються всі, ом ви симпатиз -
єте і дар єте любов. Проявляйте більше щирості в поч ттях, адже шт ч-
на ра створює ілюзію залежності від ваших сильних плечей, що зовсім
не сприяє зміцненню взаємин.
ВОДОЛІЯМИ ер є пот жний сімейний інстин т. Утім, щира т рбота

про рідних, лопоти про доброб т сприйматим ться оточенням чом сь
в шти и... Хочеться я раще, а виходить я завжди. Насправді причи-
на риється власних вадах. Тож пра ніть дати собі рад ...
РИБИ, остері айтеся зневажливо о ставлення до оле , підле лих. Я -

що хтось не до д ші, драт є — ш айте причин в собі, вона риється
в емоційних зривах. Відф тболювати людей, із я ими пов'язані зо-
бов'язаннями, небезпечно, хоча для мирної співпраці є ч дові мови. Не
б дьте примхливими!

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 î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 1—8

ì/ñ. Íà ñõîä³ +17...+22°Ñ âíî÷³, +31...+36°Ñ óäåíü. Íà çàõîä³ âíî-
÷³ +16...+18°Ñ, óäåíü +27...+30°Ñ. Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ +19...+22°Ñ
óíî÷³, +31...+38°Ñ óäåíü.  Ó Êðèìó +15...+20°Ñ óíî÷³, +30...+37°Ñ
óäåíü.

Íà Êè¿âùèí³ ñóõî. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 0—2 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà — â³ä
+18...+21°Ñ óíî÷³ äî +33...+35°Ñ óäåíü. 

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ ²ëë³â äåíü. Äîçð³âàþòü ôðóê-

òè ï³çíî — ÷åêàé òåïëî¿, ïðèâ³òíî¿ îñåí³. ² ìóõè ç êîìàðàìè ïåðå-
ñòàâàëè êóñàòèñÿ ç öüîãî äíÿ. Íî÷³ ñòàþòü òåìíèìè: "Ï³ñëÿ ²ëë³âà
äíÿ â ïîë³ ñèâîãî êîíÿ íå ïîáà÷èø — îñü äî ÷îãî òåìí³ íî÷³". Â³ä
öüîãî äíÿ íå êóïàþòüñÿ: "²ëëÿ âîäó îñòóäèâ". ßêùî òèõî¿ íî÷³ çäà-
ëåêó ÷óòè, ÿê ïåðåãóêóþòüñÿ ï³âí³, òî äíåì àáî äî âå÷îðà çáåðåòü-
ñÿ òèõèé äîù, ÿêèé ëèòèìå âñþ íàñòóïíó í³÷.

²ìåíèííèêè: 
Ñèìåîí, Iâàí, Îíóôðié, ªçåê³¿ë, Ñòîñëàâ, Ë³äiÿ

8 5 2 6 1

5 3 7

7 9 6 3

6 3 7

7 9 8 5

8 7 9 2

2 3 8

5 7

5 7

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

9 2 7 3 1 6 8 4 5

4 8 6 9 7 5 1 3 2

3 5 1 4 2 8 9 6 7

1 3 5 7 8 4 6 2 9

6 4 8 1 9 2 5 7 3

7 9 2 6 5 3 4 1 8

2 6 9 5 3 1 7 8 4

8 7 4 2 6 9 3 5 1

5 1 3 8 4 7 2 9 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 30 ëèïíÿ

Гасити торф — д же неле а задача
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