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УВАГА: ВАС МОЖУТЬ НАДУРИТИ
Страхові омпанії не заці авлені
в захисті вашої автів и

Ðîçìîðîçèëè áóä³âíèöòâî
äåñÿòèð³÷÷ÿ
Íà çâåäåííÿ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó óðÿä îá³öÿº 
âèä³ëèòè íàñòóïíîãî ðîêó ì³ëüÿðä ãðèâåíü

Ç Ë³âîãî áåðåãà Äí³ïðà â öåíòð ñòîëè-
ö³ — çà ï³âãîäèíè. Ï³âòîðàì³ëüéîííå íà-
ñåëåííÿ ë³âîáåðåæíèõ ðàéîí³â ñêàæå, ùî
öå ì³ô. Áóä³âåëüíèêè æ Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó çàïåâ-
íÿòü ó â³äïîâ³äü: ðåàëüí³ñòü. Â³í ñòàíå
íàéá³ëüøîþ ó ñòîëèö³ ïåðåïðàâîþ ÷åðåç
Äí³ïðî. Çà ïðîåêòîì, ïðîòÿæí³ñòü êîíñ-
òðóêö³¿ ñòàíîâèòü 7,5 êì. Ì³ñò ç'ºäíàº
ïðàâîáåðåæíó ÷àñòèíó ì³ñòà ç Òðóõàíî-
âèì îñòðîâîì, Îáîëîííþ ³ Âîñêðå-

ñåíêîþ, ðîçâàíòàæèòü ³íø³ àâòîïåðåïðà-
âè. Îêð³ì òîãî, ñïîëó÷èòü ùå ç îäí³ºþ
ë³í³ºþ ìåòðîïîë³òåíó öåíòð ì³ñòà ³ Ë³âî-
áåðåææÿ. Òîæ ÷àñ ðóõó ÷åðåç Äí³ïðî ñêî-
ðîòèòüñÿ ïðèáëèçíî ç 1,5—2 ãîäèí äî 
30 õâèëèí.

Ïðî òàêèé ì³ñò ùå ç 2003 ðîêó (êîëè ïî-
÷àëè éîãî çâîäèòè) ìð³þòü ôàêòè÷íî âñ³
ìåøêàíö³ Ë³âîáåðåææÿ. "Çà íàøèìè ï³ä-
ðàõóíêàìè, îñòàòî÷íå ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñ-

òîâîãî ïåðåõîäó çà â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñó-
âàííÿ ìîæëèâå ïðèáëèçíî ó 2015 ðîö³", —
ïîâ³äîìèâ ó÷îðà "Õðåùàòèêó" ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" Ãåîðã³é
Ãë³íñüêèé.— Öüîãîð³÷ íà áóä³âíèöòâî
óðÿä Óêðà¿íè âèä³ëèâ 182 ìëí ãðí. Ç íèõ
82 ìëí ãðí âæå çíàéøëè ñâîº ïðèçíà÷åí-
íÿ: ¿õ ñïðÿìóâàëè íà çàâåðøåííÿ åñòàêà-
äè Ãàâàíñüêîãî ìîñòó.

À çàãàëîì çâåäåííÿ Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó êîø-
òóº 8 ìëðä ãðí. Íà ñüîãîäí³ âæå îñâîºíî
2,6 ìëðä ãðí. Íîâà äåðæàâíà âëàäà ï³ä-
òðèìóº áóä³âíèöòâî íå ëèøå îá³öÿíêà-
ìè, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî óðÿäó. Â
òîìó, ùî Êàáì³í âèä³ëÿòèìå êîøòè íà
ñïîðóäæåííÿ ïåðåõîäó, â êîðïîðàö³¿ íå
ñóìí³âàþòüñÿ. "Áóëà ðîçìîâà ç ïðåì'ºð-
ì³í³ñòðîì Ìèêîëîþ Àçàðîâèì ïðî ô³-
íàíñóâàííÿ öüîãî êîìïëåêñó. Â³í ñêàçàâ,
ùî íàñòóïíîãî ðîêó ô³íàíñóâàííÿ ç
äåðæáþäæåòó çíà÷íî çá³ëüøàòü. Ïåðåäáà-
÷àòü ùîíàéìåíøå îäèí ì³ëüÿðä ãðèâåíü.
×åðåç ð³ê — ùå ï³âòîðà ì³ëüÿðäà. Òîæ

ìè íàñòóïíó ÷åðãó áóä³âíèöòâà çìîæåìî
ïîñòóïîâî ââîäèòè â åêñïëóàòàö³þ",— ïî-
â³äîìèâ ïàí Ãë³íñüêèé.

Ùîäî êîíôë³êòó ç ñàäîâèì òîâàðèñòâîì
"Ðóñàí³âñüê³ ñàäè", â ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" êà-
æóòü, ùî íàðåøò³ "º ïåâí³ çðóøåííÿ". Öüî-
ìó ïîñïðèÿâ çàêîí Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿêèì
ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óæåííÿ ïðè-
âàòíèõ çåìåëü äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá. ßê
³ ïåðåäáà÷àº äîêóìåíò, âëàñíèêè îòðèìà-
þòü ãðîøîâ³ êîìïåíñàö³¿, à òàêîæ íîâ³ çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ ïåðåñåëåííÿ.

Äî ñëîâà, òåìîþ ïîòî÷íîãî òèæíÿ â ìå-
ð³¿ âèçíà÷èëè ñàìå òðàíñïîðòíó ³íôðà-
ñòðóêòóðó ì³ñòà. Çîêðåìà, âèêîíóâà÷ îáî-
â'ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
îçíàéîìèòüñÿ ç õîäîì ðåêîíñòðóêö³¿ ñòðà-
òåã³÷íèõ òðàíñïîðòíèõ îá'ºêò³â ñòîëèö³.
Ó÷îðà â³í ïåðåâ³ðèâ âèêîíàííÿ ðîá³ò íà
ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä âóëèö³ Ñòà-
ðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ ê³ëüöåâî¿ äîðîãè,
à òàêîæ îãëÿíóâ áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ'ÿçêè íà Êè¿âñüêîìó ï³âê³ëüö³
(Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä)
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Подільсь о-Вос ресенсь ий мостовий перехід столиці називають б довою десятиріччя
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Зведення Подільсь о-Вос ресенсь о о мостово о переход набирає
обертів. Щоб на б дівельном майданчи а тивно запрацювали люди
в ас ах і техні а, допомі новий ряд. Цьо оріч на спор дження пере-
ход він виділив 182 млн рн. А наст пно о ро прем'єр-міністр У ра-
їни Ми ола Азаров пообіцяв спрям вати на б дівництво щонайменше
один мільярд ривень. Щоро с м мають збільш вати. За алом же
на завершення мост потрібно ще 5,4 млрд рн. У КК "Київавтодор"
аж ть, що 2015 ро Подільсь о-Вос ресенсь ий перехід запрацює.
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Ó ñòîëèö³ îñåëÿòüñÿ 
ñ³ìåéí³ ë³êàð³

Íîâèé æèòëîâèé áóäèíîê ç àìáóëàòîð³ºþ
³ ñ³ìåéíèì ë³êàðåì íåçàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ â
ñòîëèö³. “Íà öüîìó òèæí³ ìè áóäåìî çäàâà-
òè â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâèé áóäèíîê, äå âæå
áóäå âèçíà÷åíî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ñ³ìåéíî¿
àìáóëàòîð³¿. Â í³é ïðàöþâàòèìå ñ³ìåéíèé ë³-
êàð”,— ñêàçàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í äîäàâ, ùî òà-
êèé ë³êàð îäåðæèòü êâàðòèðó â öüîìó áóäèí-
êó. “Ìè âèçíà÷èìî, äå ë³êàð ïðîæèâàòèìå â
öüîìó áóäèíêó. Çàêð³ïèìî éîãî çà 1,5-2 òè-
ñÿ÷àìè ëþäåé, ÿê³ ìåøêàþòü ïîáëèçó — öå
áóäå ¿õí³é ñ³ìåéíèé ë³êàð”,— çàçíà÷èâ ïàí
Ïîïîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà íà-
äàñòü ë³êàðþ “ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâî¿ ìîòè-
âàö³¿ äëÿ òîãî, ùîá âèêîíóâàâ ñâîþ ðîáîòó
åôåêòèâíî”. Âîäíî÷àñ ñòîëè÷íà âëàäà òðè-
ìàòèìå íà êîíòðîë³ ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ïðà-
ö³ ë³êàðÿ. Òàêèì ÷èíîì ìàþòü çà ìåòó çàáåç-
ïå÷èòè ïåâíó òåðèòîð³þ ñó÷àñíèì åôåêòèâ-
íèì ï³äõîäîì ó íàäàíí³ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Â ìåð³¿ êàæóòü, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì áóäå ðåàë³çîâàíî ÷îòèðè òà-
êèõ ïðîåêòè. Íàðàç³ òðèâàº ðîáîòà ç â³äáîðó
òèõ ë³êàð³â, ÿê³ çìîãëè á åôåêòèâíî ïðàöþ-
âàòè íà óìîâàõ, ÿê³ çàïðîïîíóº ìåð³ÿ

Ï³äçåìêà îòðèìàëà 
íîâîãî íà÷àëüíèêà

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó ²âàí Ôåäîðåíêî ïðèçíà÷å-
íèé âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà ñòî-
ëè÷íî¿ ï³äçåìêè. Ïðî öå çàÿâèâ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.
“Ó ïîíåä³ëîê êåð³âíèê ìåòðî Ïåòðî Ì³ðî-
øíèêîâ ïîäàâ çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ — ³ ÿ ¿¿
ïðèéíÿâ”,— ñêàçàâ â³í. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïî-
ïîâà, íèí³ ïåðåä Êè¿âñüêèì ìåòðîïîë³òåíîì
ïîñòàëî ÷èìàëî çàâäàíü ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòó-
àö³¿ òà ùîäî âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó
ìåòðî. Çîêðåìà áóä³âíèöòâî òðüîõ ñòàíö³é ó
á³ê Òåðåìê³â. “Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçâ’ÿçàííÿ
öèõ ïðîáëåì ³ áóäå âèçíà÷åíî íàñòóïíîãî
êåð³âíèêà ìåòðî”,— ñêàçàâ ïîñàäîâåöü. Äî
ñëîâà, Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ ïîäàâ ó â³äñòàâ-
êó ç ïîñàäè êåð³âíèêà ìåòðîïîë³òåíó çà âëàñ-
íèì áàæàííÿì

Êàäðîâ³ çì³íè
Âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Â³ðó Ãîðþíî-
âó ïðèçíà÷åíî êåð³âíèêîì öüîãî óïðàâë³ííÿ.
Ïðî öå ï³ä ÷àñ íàðàäè â÷îðà çàÿâèâ âèêîíó-
âà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ. “Ó ïîíåä³ëîê ÿ ï³äïèñàâ íàêàç ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ Â³ðè Ãîðþíîâî¿ íà÷àëüíèêîì Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ”,—
ñêàçàâ â³í. Íàãàäàºìî, íà÷àëüíèêîì öüîãî
óïðàâë³ííÿ ðàí³øå áóâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Îäíàê ó ê³íö³
÷åðâíÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷
ïðèçíà÷èâ éîãî ñâî¿ì ðàäíèêîì. Âîäíî÷àñ
íà÷àëüíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ëþäìèëó Êà÷óðîâó ³ Ãîëîâíîãî ô³-
íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ Â³êòîðà Ïàäàë-
êà äîñ³ îô³ö³éíî íå çâ³ëüíèëè. “Ïðîåêòè ð³-
øåíü ï³äãîòîâëåíî ³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå
ï³äïèñàíî. Âîíè áóäóòü çâ³ëüíåí³ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì. ß íå õî÷ó óõâàëþâàòè ð³øåííÿ,
ïîðóøóþ÷è ÷èííå çàêîíîäàâñòâî. Ö³ ïðîá-
ëåìè íà öüîìó òèæí³ ìè ðîçâ’ÿæåìî”,— äî-
äàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, êàíäèäàòóð íà
ö³ ïîñàäè ïîêè ùî íåìàº. Äî ñëîâà, íåçàáà-
ðîì çàâåðøèòüñÿ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ 15-
18 ïîñàä ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Á³ëÿ ìàãàçèí³â ç’ÿâëÿòüñÿ 
âåëîïàðêîâêè

Ç íàñòóïíîãî ðîêó á³ëÿ ñóïåðìàðêåò³â, òîð-
ãîâî-ðîçâàæàëüíèõ ³ ñïîðòèâíèõ öåíòð³â óñ-
òàíîâëþâàòèìóòü âåëî- ³ ìîòîñòîÿíêè.

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè îáãîâîðþâàòèìóòü öå
íà ñåñ³¿ ó âåðåñí³.

Ñòâîðþâàòè òàê³ ñòîÿíêè, çà ïðèêëàäîì
ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü, áóäóòü íà àâòîïàðêó-
âàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ.

ßê â³äîìî, Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïåäèñò³â Êè-
ºâà íå ðàç çâåðòàëàñÿ äî ìåð³¿ ç öèì ïðîõàí-
íÿì, àëå ÷åðåç áðàê êîøò³â âåëîñòîÿíîê ó
ì³ñò³ íå îáëàøòîâóâàëè

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
Øêîëè çàâåðøóþòü ðåìîíòè òà î÷³êóþòü ðåôîðì

ОО СС ВВ ІІ ТТ АА

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóëà-
ñÿ íàðàäà “Ïðî ñòàí ï³äãîòîâêè çàêëàä³â
îñâ³òè äî 2010/2011 íàâ÷àëüíîãî ðîêó”,
íà ÿê³é îáãîâîðþâàëè ïðîáëåìè øê³ë ³
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ó ï³äãîòîâö³ äî íî-
âîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ãîëîâíå äëÿ øê³ë
íèí³ — â÷àñíî çàâåðøèòè ðåìîíòè, à äëÿ
âëàäè — ðîçðîáèòè ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó
ãàëóç³ òà ïðîâåñòè íîâ³ ðåôîðìè, çàîõî-
òèòè øêîëè çàîùàäæóâàòè åëåêòðîåíåð-
ã³þ é ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîø-
òàìè.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
â³äáóëàñÿ íàðàäà “Ïðî ñòàí ï³äãîòîâêè
çàêëàä³â îñâ³òè äî 2010/2011 íàâ÷àëüíîãî
ðîêó”, çà ó÷àñòþ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ³ ì³-
í³ñòðà îñâ³òè Óêðà¿íè Äìèòðà Òàáà÷íè-
êà, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³é
ðàéîí³â, äèðåêòîð³â øê³ë. “Íèí³ º ïðîá-
ëåìè â ïèòàíí³ ï³äãîòîâêè çàêëàä³â îñ-
â³òè äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ïðî-
àíàë³çóâàâøè ñòàí ñïðàâ, ìè âèÿâèëè,
ùî, íà æàëü, ãîòóºìîñÿ äî íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó äóæå ïîâ³ëüíî”,— â³ä-
çíà÷èâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ç 51,3 ìëí ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íà ñüîãî-
äí³ îñâîºíî ëèøå 13 ìëí ãðí. Ïðè öüî-
ìó ç 19,6 ìëí ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ ï³ä-
ãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, îñâî-
ºíî ëèøå 13,5 ìëí ãðí. “ß áåðó íà ñåáå
çîáîâ’ÿçàííÿ ïðîô³íàíñóâàòè ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó â íàéáëèæ÷³ äí³ ò³ âèäàòêè, ÿê³
áóëî ñïðÿìîâàíî íà ï³äãîòîâêó çàêëàä³â
îñâ³òè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, âõî-
äæåííÿ â íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê”,— çà-
ïåâíèâ â³í. Çîêðåìà íå âñ³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè çàâåðøèëè êàï³òàëüí³ òà ïîòî÷í³
ðåìîíòè.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ë³êàðÿ Êè¿âñüêî¿ ÑÅÑ Þð³ÿ Æè-
ãàëîâà, â³äïîâ³äíî äî ïåðåâ³ðêè, íèçêà

çàêëàä³â ïîòðåáóþòü ðåìîíòó äàõ³â, ñèñ-
òåì êàíàë³çàö³¿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ. “Çà-
íåïîêîºííÿ âèêëèêàº ñòàí õàð÷îáëîê³â,
ÿê³ â áàãàòüîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çíî-
ñèëèñÿ,— â³äçíà÷èâ â³í.— Òèì ÷àñîì çà-
õâîðþâàí³ñòü øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàê-
òó ó øêîëÿð³â îñòàíí³ì ÷àñîì çá³ëüøè-
ëàñÿ íà 30 â³äñîòê³â”.

Íà íàðàä³ éøëîñÿ íå ëèøå ïðî íèí³ø-
í³é ñòàí îñâ³òí³õ çàêëàä³â, à é ïðî ðåôîð-
ìè, äî ÿêèõ ãîòóºòüñÿ ñòîëè÷íà âëàäà.
“Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ º òå, ùî â íàñ íå-
ìàº íîâ³òí³õ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ï³ä-
õîä³â, ÿê³ ìîòèâóâàëè á ïåäàãîã³÷íèé êî-
ëåêòèâ ³ êåð³âíèê³â äî çàîùàäæåíü,— ââà-
æàº Îëåêñàíäð Ïîïîâ.— Ëèøå òîð³ê ÷å-
ðåç òå, ùî ñâîº÷àñíî íå ðàõóâàëè åëåê-
òðîåíåðã³þ òà âîäó çà ë³÷èëüíèêàìè, áþ-
äæåòíà ñôåðà, ïåðåâàæíî öå îñâ³òí³ çàêëà-

äè, äîäàòêîâî ïðîô³íàíñóâàëà á³ëüø í³æ
9 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü âèäàòê³â”. Íàòîì³ñòü
â³í ïðîïîíóº çàîõî÷óâàòè îñâ³òÿí äî
âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ çà ðàõó-
íîê âèâ³ëüíåíèõ áþäæåòíèõ êîøò³â.

Ñåðåä ãëîáàëüíèõ ïëàí³â ì³ñüêî¿ âëà-
äè — ðîçðîáèòè é óõâàëèòè ñòðàòåã³þ ðîç-
âèòêó ãàëóç³ íà 10—15 ðîê³â, ÿêà á ì³ñ-
òèëà ïð³îðèòåòè, äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ,
à òàêîæ âèð³øåííÿ áîëþ÷èõ ïèòàíü,
åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ ðå-
ñóðñ³â. Íîâèé ï³äõ³ä — ïðîãðàìíî-ö³ëüî-
âèé ìåòîä ô³íàíñóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â — ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè âæå ç ñ³÷-
íÿ 2011 ðîêó. Çîêðåìà — íàäàííÿ øê³ëü-
íèì ³ äîøê³ëüíèì çàêëàäàì þðèäè÷íîãî
ñòàòóñó, ùî äàñòü ¿ì çìîãó ôîðìóâàòè
âëàñí³ ôîíäè, áþäæåò ³ åôåêòèâí³øå
ñïðÿìîâóâàòè êîøòè íà ¿õí³ ïîòðåáè

×óæîãî ëèõà íå áóâàº
ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà 90 õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àò ³ç ×åðí³-
âåöüêî¿ îáëàñò³, â ÿê³é òðàïèëîñÿ â ëèï-
í³ ñòèõ³éíå ëèõî, ïðèáóëè äî Êèºâà äëÿ
â³äïî÷èíêó é îçäîðîâëåííÿ. Çà ³í³ö³àòè-
âîþ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà äëÿ öüîãî áóëî íà-
äàíî òðè êðàùèõ äèòÿ÷èõ ñàíàòîð³ÿ ì³ñ-
òà: “Îðëÿòêî”, “Ë³ñîâà ïîëÿíà” òà “Ï³î-
íåð”. Âòîìëåí³ ç äîðîãè, àëå ç³ ùàñëè-
âèìè îáëè÷÷ÿìè çàëèøàëè çàäóøëèâ³ âà-
ãîíè ä³òè. Òóò æå îõî÷å ä³ëèëèñÿ âðà-
æåííÿìè ïðî ïåðåæèòå. “Ìî¿é áàáóñ³ Äó-
ö³ ìàéæå 90 ðîê³â, àëå òàêèõ ïàâîäê³â
âîíà íå ïðèãàäóº,— ðîçïîâ³äàº ìåøêàí-
êà ñåëà ²æ³âö³ ²ííà Ðàéëÿí,— ï³ñëÿ çà-
òÿæíèõ çëèâ ã³ðñüêà ð³÷êà Ñ³ðåò ðîçëè-
ëàñÿ íàñò³ëüêè, ùî â äâîð³, òà ³ â áóäèí-
êó âîäà ï³äíÿëàñÿ àæ ïî ïîÿñ. Çàãèíóëà
âñÿ ñâ³éñüêà ïòèöÿ, à â ñàìîìó áóäèíêó
ïîòð³áíî ðîáèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò”.

Äîêè â òðüîõ íàéá³ëüø ïîñòðàæäàëèõ
ðàéîíàõ îáëàñò³: Ãåðöà¿âñüêîìó, Ãëèáîöü-
êîìó òà Ñòîðîæèíåöüêîìó óñóâàòèìóòü
íàñë³äêè íåáóâàëîãî çà ñâî¿ìè ìàñøòàáà-
ìè ïàâîäêó, ä³òåé âèð³øèëè â³äïðàâèòè
íà â³äïî÷èíîê.

Ó òðüîõ íàéêðàùèõ äèòÿ÷èõ ïðîô³ëü-
íèõ ñàíàòîð³ÿõ Êèºâà: “Îðëÿòêî”, “Ë³-
ñîâà ïîëÿíà” òà “Ï³îíåð” ä³òè çìîæóòü
íå ëèøå â³äïî÷èòè, à é îçäîðîâèòèñÿ. “Ó
öèõ ñàíàòîð³ÿõ â³äïðàöüîâàíî âñå — â³ä

ìåíþ äî ðîçâàæàëüíî¿ ïðîãðàìè,— ðîç-
ïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ Ë³ë³ÿ Ãå-
ðàñèìåíêî.— Ìàëî òîãî, ¿õ ÷åêàþòü ö³-
êàâ³ åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì”.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Çàãîðîäíüî-

ãî, ä³òè â ïðîô³ëüíèõ ñàíàòîð³ÿõ ïðîéäóòü
óêðàé ïîòð³áí³ îçäîðîâ÷³ ïðîöåäóðè. Ñâî-
ãî ÷àñó, ï³ä ÷àñ ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãåä³¿,
êèÿíè çìóøåí³ áóëè â³ä’¿æäæàòè äî ðå-
ã³îí³â, òîæ íå äèâíî, ùî òåïåð, êîëè
ñòàâñÿ ïàâîäîê íà Áóêîâèí³, ñòîëèöÿ îõî-
÷å íàäàº äîïîìîãó ìåøêàíöÿì öüîãî ÷à-
ð³âíîãî êðàþ, áî, ÿê êàæóòü, ÷óæîãî ëè-
õà íå áóâàº

У нараді з під отов и столичних за ладів освіти до ново о навчально о ро взяли часть
ви он вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр Попов і міністр освіти Дмитро Табачни
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Êè¿âñüêà âëàäà ðÿòóº 
ñòîëèöþ â³ä ñïåêè
Êåð³âíèê³â, ÿê³ íå çàáåçïå÷óâàòèìóòü íîðìàëüí³ óìîâè íà ðîáîò³ — çâ³ëüíÿòèìóòü
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Під пе чим сонцем Київ
перетворюється на вели
с оворід . Щоб жар
зменшити, місь а влада
передбачила низ захо-
дів. Двічі на день місь і
доро и поливають. До
2 тисяч тонн води щодня
виливають під дерева, я і
теж не витрим ють спе и.
В офісах ре оменд ють
ставити ондиціонери
та проводити воло е
прибирання.

Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ â Êèºâ³ óæå
òðèâàëèé ÷àñ óòðèìóºòüñÿ íà ïî-
çíà÷ö³ ïîíàä 30 ãðàäóñ³â, ³ ïîëåã-
øåííÿ íå î÷³êóºòüñÿ. Òàêà òåìïå-
ðàòóðà â çàò³íêó, ï³ä ïàëþ÷èì ñîí-
öåì ì³ñòî ðîçï³êàºòüñÿ ùå á³ëüøå,
äàõè òà àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ äîð³ã
íàãð³âàþòüñÿ äî 80 ãðàäóñ³â. Ùîá
êèÿíè ïî÷óâàëèñÿ êîìôîðòí³øå,
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³äïè-
ñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî àíòèñïå-
êîòí³ çàõîäè.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, íàñàìïå-
ðåä îõîëîäæóâàòè ìàþòü ò³ ì³ñöÿ,
äå ëþäè ïåðåáóâàþòü ó ðîçïàë ñïå-
êè. À öå ïåðåâàæíî íà ðîáîò³. Êå-
ð³âíèêè óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ï³ä-
ïðèºìñòâ ìàþòü çàáåçïå÷èòè óìî-
âè ïðàö³, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ — òåìïåðàòóðà â

ïðèì³ùåíí³ íå ïîâèííà ïåðåâè-
ùóâàòè 28 ãðàäóñ³â çà â³äíîñíî¿ âî-
ëîãîñò³ 55-75 â³äñîòê³â. Òàêèé òåì-
ïåðàòóðíèé ðåæèì ìàþòü çàáåçïå-
÷óâàòè êîíäèö³îíåðè, âåíòèëÿòî-
ðè, ñîíöåâ³äáèâí³ îõîëîäæóâàëüí³
åêðàíè, íå çàâàäèòü ³ ïåð³îäè÷íå
âîëîãå ïðèáèðàííÿ.

Îõîëîäæóâàòèìóòü ³ âóëèö³ ì³ñ-
òà. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, äî-
ðîãè ïîëèâàòèìóòü äâ³÷³ íà äåíü —
î 8-é òà 18-é ãîäèí³. Êð³ì òîãî,
âíî÷³ òðàäèö³éíî äîðîæíº ïîêðèò-
òÿ ìèòèìóòü. Äî ñëîâà, â Ìîñêâ³

íèí³, äå òåæ ñïåêîòíî, àâòîøëÿõè
ïîëèâàþòü òðè÷³ íà äîáó.

Ïîðÿòóíêó â³ä ïàëþ÷îãî ñîíöÿ
ïîòðåáóþòü ³ çåëåí³ íàñàäæåííÿ. ²ç
íàéçåëåí³øîãî ì³ñòà Êè¿â ïîñòó-
ïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íàéæîâ-
ò³øå. Äåðåâà ëåäâå âèòðèìóþòü
ñïåêó, à ÷èìàëî íàñàäæåíü óæå
ïîâí³ñòþ ïîæîâêëè. Òîìó, çà ñëî-
âàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³êòîðà Ñ³âöÿ, ïèòàííÿ ïîëèâàí-
íÿ çåëåíèõ çîí íà ñüîãîäí³ îäíå ç
íàéíàãàëüí³øèõ. Ì³ñòî ìàº â³äïî-
â³äíó ïðîãðàìó, çàòâåðäæåíó íà ñå-

ñ³¿ Êè¿âðàäè, òà, âî÷åâèäü, ç îãëÿ-
äó íà íåñòåðïíó ñïåêó, âèäàòêè ïî
ö³é ñòàòò³ ïîòðåáóþòü çá³ëüøåííÿ.
Íèí³ âñ³ äåðåâà âäàºòüñÿ ïîëèâà-
òè ùîäíÿ, äî á³ëüøîñò³ ï³äâîçÿòü
âîäó ðàç íà äâà äí³. Ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ßðî-
ñëàâ Ìàêàð÷óê ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó”, ùî çåëåí³ çîíè ó ñòîëèö³
ïîëèâàþòü 36 ñïåö³àëüíèõ ìàøèí.
Êîæíà ç íèõ çä³éñíþº 5-8 ðåéñ³â
ùîäíÿ. Íà çðîøåííÿ çàãàëîì âè-
òðà÷àþòü 2 òèñÿ÷³ êóáîìåòð³â âî-
äè, ëèøå íà äåííèé ïîëèâ çåëåí³

ïîòð³áíî ìàéæå 70 òèñ. ãðí. Çâî-
ëîæóþòü çäåá³ëüøîãî ïàðêè òà
ñêâåðè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,5 òèñ.
ãåêòàð³â. Ëèøå 136 ãà, çà ñëîâàìè
ïàíà Ìàêàð÷óêà, îáëàäíàí³ ñèñòå-
ìàìè ïîëèâó. Çàêëàäåííÿ ¿õ çà-
òðàòíå, àëå â ï³äñóìêó âîíè çðó÷-
í³ òà åêîíîìí³. Ïîëèâàëüí³ ñèñòå-
ìè àâòîìàòè÷íî âìèêàþòüñÿ, íå
ïîòðåáóþòü ï³äâåçåííÿ âîäè, à îò-
æå, ³ òðàíñïîðòíèõ, ëþäñüêèõ ðå-
ñóðñ³â. Ñàìå òîìó “Êè¿âçåëåíáóä”
ïðàöþº íàä ðîçøèðåííÿì ìåðåæ³
òàêèõ ñèñòåì ó ì³ñüêèõ ïàðêàõ

Через нестерпн спе столична влада розпорядилася щодня поливати місь і в лиці й пар и

ДД ОО ББ РР АА   НН ОО ВВ ИИ НН АА

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Хочеш не хочеш, а тарифи по-
ст пово “повз ть” до е ономічно
обґр нтовано о рівня. І я що
влада з пинити цьо о не може,
то захистити малозабезпечених
просто зобов’язана. Уряд двічі
більшій іль ості ромадян надав
право на с бсидії. Розмір допо-
мо и теж зросте. Люди платити-
м ть лише 15 і 10 % власно о
доход . Водночас спрощено про-
цед р оформлення с бсидії.
Про ноз ють, що по неї звер-
н ться більш я 40 тисяч иїв-
сь их сімей. Де і я оформити
с бсидії, роз аж ть в правлінні
соцзахист за місцем
проживання.

Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ
ö³íè íà ãàç äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó, ó
Êèºâ³, íà â³äì³íó â³ä ðåã³îí³â, ïåâíî, íå
ïîäîðîæ÷àþòü. Çà ñëîâàìè ïðåì’ºðà Ìè-
êîëè Àçàðîâà, ñóáñèä³¿ öüîãî ðîêó ïî-
øèðÿòüñÿ íà 1,5 ìëí óêðà¿íñüêèõ ñ³ìåé.
À öå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ðàí³øå. Ô³íàí-
ñîâó äîïîìîãó íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã îòðèìàþòü ëþäè â³äïîâ³äíî äî
ïîñòàíîâè Êàáì³íó “Ïðî ïîñèëåííÿ ñî-

ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ
îïëàòè ÆÊÃ”. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº çíè-
æåííÿ “ïîðîãó”. Ïðàâî íà ñóáñèä³¿ ìà-
þòü ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðàöþþòü ³ âèòðà÷à-
þòü íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
15 % ñóêóïíîãî äîõîäó, à òàêîæ ³íâàë³-
äè òà ïåíñ³îíåðè, ùî â³ääàþòü çà “êîìó-
íàëêó” 10 % ñóêóïíîãî äîõîäó. Ðàí³øå
âîíè ïëàòèëè 20 ³ 15 % â³äïîâ³äíî. Çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê êàæå, ùî êèÿí, ÿê³ ñêîðèñòàþòü-
ñÿ ñóáñèä³ÿìè, òåæ ïîá³ëüøàº óäâ³÷³. Íè-
í³ òàêó ï³äòðèìêó ìàþòü 22 òèñÿ÷³ ñòî-
ëè÷íèõ ñ³ìåé.

Ó Êàáì³í³ ïîÿñíèëè, ùî âîäíî÷àñ ñïðî-
ùóºòüñÿ ìåõàí³çì îôîðìëåííÿ ñóáñèä³¿.
Òàê, çàì³ñòü âîñüìè äîêóìåíò³â ïîäàâàòè â
óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó òðåáà áóäå ëèøå äâà.
Äî òîãî æ, ö³ ïàïåðè ìàþòü ïðèñëàòè äî-
äîìó ìåøêàíöåâ³ â êîíâåðò³. Ëþäèíà çà-
ïîâíþº äåêëàðàö³þ çà ïðèêð³ïëåíèì çðàç-
êîì, äîäàº çàÿâó íà îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿ òà
âêëàäàº â êîíâåðò. Îäíàê öåé íàéïðîñò³-
øèé ìåõàí³çì ñòîñóºòüñÿ ëèøå òèõ, ÷èº
ïðàâî íà äîïîìîãó äåðæàâè áåçñóìí³âíå: öå
ïåíñ³îíåðè, ³íâàë³äè, ³íø³ êàòåãîð³¿ ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ. ²íøèì äîâåäåòüñÿ òðîõè
ñêëàäí³øå. Ñîö³àëüíèé ³íñïåêòîð ìîæå ïå-
ðåâ³ðèòè æèòëîâî-ïîáóòîâ³ óìîâè, ïîö³êà-
âèòèñÿ, ÷è íå ìàº ñ³ì’ÿ ³íøèõ äîõîä³â. Áî
ÿêùî ìåøêàíåöü âîëîä³º ê³ëüêîìà àâòî-
ìîá³ëÿìè àáî çäàº êâàðòèðó â îðåíäó, éî-
ãî ïðàâî íà ñóáñèä³þ äóæå ñóìí³âíå.

Ïðî âñ³ íþàíñè îôîðìëåííÿ ñóáñèä³¿
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ó ì³ñöåâîìó óïðàâë³í-
í³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

№
п/п

Райони Адреса Телефони
„ арячих ліній”

1 Головне правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

м. Київ – 03165,
пр. Комарова, 7

404-46-43
404-36-46

2 Голосіївсь е РУПСЗН м. Київ – 03040,
в л. Ломоносова , 5/3

257-23-87

3 Дарниць е РУПСЗН м. Київ – 02099,
в л. Хар івсь е шосе, 176-Г

563-96-42
563-99-70

4 Деснянсь е РУПСЗН м. Київ – 02232,
в л. За ревсь о о, 87-Д

545-14-14
545-14-04

5 Дніпровсь е РУПСЗН м. Київ – 02139,
в л. К рнатовсь о о, 7-А

512-08-07
512-66-09

6 Оболонсь е РУПСЗН м. Київ – 04209,
в л. Озерна,18-а

467-98-58

7 Печерсь е РУПСЗН м. Київ – 01015,
в л. Цитадельна, 4/7

280-28-32

8 Подільсь е РУПСЗН м. Київ – 04071,
в л. Оболонсь а, 38

425-85-16
425-64-31

9 Святошинсь е РУПСЗН м Київ – 03148,
в л. Г.Юри, 14-б

405-73-13

10 Солом’янсь е РУПСЗН м. Київ – 03186,
пр. Повітрофлотсь ий, 40

207-39-12

11 Шевчен івсь е РУПСЗН м. Київ – 01135,
пр. Перемо и, 5

238-00-51

Ñóáñèä³¿ âèïåðåäæàþòü òàðèôè
Êèÿíè âæå ìîæóòü îôîðìëÿòè äîïîìîãó íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

Àäðåñè ðàéîííèõ óïðàâë³íü ïðàö³ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 

òà òåëåôîíè “ãàðÿ÷èõ ë³í³é” 
ç ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ ñóáñèä³é
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Óâàãà: âàñ ìîæóòü íàäóðèòè
Ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ íå çàö³êàâëåí³ â çàõèñò³ âàøî¿ àâò³âêè
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
"Õðåùàòèê"

Пам'ятаєте пла ат із техні и без-
пе и, на я ом написано: "КАС-
КА — переп ст а на б дівниц-
тво"? Автомобільне страх вання
КАСКО повинне, я ас а, захис-
тити ваш машин . Але "пере-
п ст ою" в безпечн зон є ваша
важність під час читання до о-
вор . Іна ше можна заплатити
чималі роші, а реально о захис-
т не отримати. Ось іль а порад
із власно о досвід .

Ï³ä ÷àñ êðåäèòíîãî çëåòó ïðîäàæ³â áà-
ãàòî ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ôàêòè÷íî ïîáó-
äóâàëè ùîñü òàêå, ùî íàãàäóº ô³íàíñîâó
ï³ðàì³äó. Âåëèêèé ïîò³ê êë³ºíò³â çàáåçïå-
÷óâàâ ¿ì õîðîø³ ïðèáóòêè. Àëå, ÿê ò³ëüêè
ö³ êë³ºíòè ïî÷àëè ïîòðàïëÿòè â ÄÒÏ, âè-
ÿâèëîñÿ, ùî âèïëà÷óâàòè ¿ì ñòðàõîâå â³ä-
øêîäóâàííÿ í³÷èì. Àäæå, çìàãàþ÷èñü çà
êë³ºíòà, äåÿê³ ñòðàõîâèêè ïðîïîíóâàëè àæ
çàíàäòî ëîÿëüí³ óìîâè, àáè éîãî ïðèâàáè-
òè. Îñü ³ ââîäÿòü òåïåð ð³çí³ "îñîáëèâ³ óìî-
âè" àáî ðîçøèðþþòü ñïèñêè ðèçèê³â, çà
ÿêèìè â³äøêîäóâàííÿ íå âèïëà÷óºòüñÿ.

Ö³ øê³äëèâ³ "âèíÿòêè" çàçâè÷àé çíàõî-
äÿòüñÿ â äðóã³é ÷àñòèí³ äîãîâîðó, äî ÿêî¿
áàãàòî õòî òàê ³ íå ñïðîìîæåòüñÿ äî÷èòà-
òè, âòîìèâøèñü â³ä ñïåö³àëüíî¿ òåðì³íî-
ëîã³¿ é çàðîçóì³ëèõ ôîðìóëþâàíü. À äà-
ðåìíî. Ñàìå òóò ³ ìîæå êðèòèñÿ òîé íå-
ùàñëèâèé ïóíêòèê, ÷åðåç ÿêèé âàì íå âè-
ïëàòÿòü íàëåæíå ñòðàõóâàííÿ.

Бомба або ра ан
Íàïðèêëàä, äåÿê³ êîìïàí³¿ ïî-ñâîºìó ïå-

ðåôðàçîâóþòü ïóíêò ³ç "Ïðàâèë ñòðàõóâàí-
íÿ", äå íàïèñàíî, ùî ñòðàõîâå â³äøêîäó-
âàííÿ íå âèïëà÷óºòüñÿ ÷åðåç: "âèáóõ ó ðå-
çóëüòàò³ ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ âèáóõî-
íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí, áîºïðèïàñ³â". Ó
"ñóðäîïåðåêëàä³" ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ öÿ
ôðàçà ìîæå çâó÷àòè ÿê "ïîøêîäæåííÿ àâ-
òîìîá³ëÿ âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ âèáóõî-
âèõ ïðèñòðî¿â àáî âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿". Òîá-
òî, ÿêùî âàø àâòîìîá³ëü ïîìèëêîâî âèñà-
äÿòü ó ïîâ³òðÿ àáî ïðîä³ðÿâëÿòü ç àâòîìà-
òà ÿê³-íåáóäü ëèõîä³¿, âàì í³õòî í³÷îãî íå
êîìïåíñóº. Âëîâëþºòå ð³çíèöþ: ïðîñòî âè-
ñàäèëè ìàøèíó ÷è âîíà âèáóõíóëà òîìó,
ùî ãîñïîäàð çàéìàâñÿ ïåðåâåçåííÿìè âè-
áóõîíåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí?

Â³äìîâà â ñòðàõîâîìó â³äøêîäóâàíí³ ìî-
æå áóòè ³ çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë ïîæåæíî¿
áåçïåêè, çáåð³ãàííÿ ³ ïåðåâåçåííÿ øâèä-
êîçàéìèñòèõ ³ âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ðå÷î-
âèí. Ïðè÷îìó, ÿê³ êîíêðåòíî öå ïðàâèëà
(òîáòî, ÷îãî íå ìîæíà ðîáèòè) — â äîãî-
âîð³ çàçâè÷àé íå ïîÿñíþþòü. Òîìó áàæà-
íî ïîïðîñèòè ñòðàõîâó êîìïàí³þ (ÑÊ)
çðîáèòè öå ïèñüìîâî.

Íå ðàä³éòå ïåðåä÷àñíî, ïîáà÷èâøè â
ñòðàõîâîìó äîãîâîð³ ðîçëîãèé ïåðåë³ê òî-
ãî, ùî êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê ñòèõ³éíå ëèõî ³
çà ùî, â³äïîâ³äíî, âàì êîìïåíñóþòü çáèò-
êè: "áóðÿ, óðàãàí, ñìåð÷, ïîâ³íü, çàòîï-
ëåííÿ, ïàâîäîê, äîù, ãðàä, ñåëü, çåìëå-
òðóñ, îáâàë, ïðîñ³äàííÿ ́ ðóíòó, çñóâ ́ ðóí-
òó, ëàâèíà, íåçâè÷àéí³ äëÿ äàíî¿ ì³ñöå-
âîñò³ ìîðîçè ³ âåëèê³ ñí³ãîïàäè, ä³ÿ ï³ä-
çåìíèõ âîä, øòîðìó, öóíàì³, óäàð áëèñ-
êàâêè é ³íø³ íåçâè÷í³ ÿâèùà ïðèðîäè" ³
òàê äàë³, ³ òàêå ³íøå. Äî÷èòàéòå öåé "àð-
ìàãåääîí" äî ê³íöÿ. ×è íåìàº òðîõè äàë³
ïóíêòó, äå íàïèñàíî, ùî "ñòðàõîâèê íå
íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèïàäêè, ÿê³ â³ä-
áóëèñÿ íà òåðèòîð³¿, íà ÿê³é îãîëîøåíî
íàäçâè÷àéíèé ñòàí àáî çàãðîçó ñòèõ³éíî-
ãî ëèõà".

Що впало...
Äåÿê³ ÑÊ íå âèçíàþòü ñòðàõîâèì âèïàä-

êîì (à îòæå, ³ íå âèïëà÷óþòü çà íèì êîì-
ïåíñàö³¿) "ïàä³ííÿ ç òðàíñïîðòíîãî çàñî-
áó âàíòàæó, îáëàäíàííÿ ³ çàï÷àñòèí, ïî-
òðàïëÿííÿ ïðåäìåò³â, ÿê³ âèëåò³ëè ç-ï³ä
êîë³ñ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó". Òîìó, ïðîñ-
ò³øå êàæó÷è, ÿêùî âàì íà òðàñ³ ðîçáèâ

ñêëî áóëèæíèê, ùî âèëåò³â ³ç-ï³ä êîë³ñ
âàíòàæ³âêè (ùî áóâàº ÷àñòî-ãóñòî íà íà-
øèõ äîðîãàõ), òî öå âàø³ îñîáèñò³ ïðîá-
ëåìè.

Çàêîíîì³ðíå çàïèòàííÿ âèíèêàº, ÷èòàþ÷è
òàêèé ïóíêò (º â³í ³ â "Ïðàâèëàõ ñòðàõóâàí-
íÿ"), ÿê "âòðàòà òîâàðíî¿ âàðòîñò³ òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó (ÒÇ)". ßêùî âè íà¿âíî ââàæà-
ºòå, ùî êîæíå ïîøêîäæåííÿ àâòîìîá³ëÿ, â³ä
ÿêîãî, âëàñíå, éîãî ³ ñòðàõóþòü, áåçïîñåðåä-
íüî âïëèâàº íà éîãî òîâàðíó âàðò³ñòü, òî ïî-
ìèëÿºòåñÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ, ³ ïðî öå â ñâî¿õ äî-
ãîâîðàõ ÷åñíî ïèøóòü áàãàòî ñòðàõîâèõ êîì-
ïàí³é, "âòðàòà òîâàðíî¿ âàðòîñò³" íå º ñòðà-
õîâèì âèïàäêîì.

Швидше
за блис ав

Äîâîë³ ÷àñòî â äîãîâîðàõ º ïóíêò, â ÿêî-
ìó ïîòð³áíî íåãàéíî (ïðîòÿãîì ãîäèíè)
ïîâ³äîìèòè â êîìïàí³þ ïðî ñòðàõîâèé âè-
ïàäîê. Âèíèêàº ëîã³÷íå çàïèòàííÿ: ÿê
ìîæíà çðîáèòè öå "íåãàéíî", ÿêùî, íà-
ïðèêëàä, àâòîìîá³ëü ïîáèëè âíî÷³, à âëàñ-
íèê âèÿâèâ öå ëèøå âðàíö³, êîëè ïðîêè-
íóâñÿ? Îòæå, ç ìîìåíòó ïîä³¿ ìèíóëî, çâè-
÷àéíî, á³ëüøå ãîäèíè, ³ ðîçðàõîâóâàòè íà
ñòðàõîâå â³äøêîäóâàííÿ íå äîâåäåòüñÿ. Òà-
êèé çá³ã îáñòàâèí ìîæå ñòàòè ôîðìàëü-
íèì ïðèâîäîì äëÿ â³äìîâè.

ßêùî âè âèÿâèëè òàêèé ïóíêò ó ñâîºìó
äîãîâîð³, ïîïðîñ³òü ñôîðìóëþâàòè éîãî
êîðåêòí³øå (çâè÷àéíî, äî ï³äïèñàííÿ äî-
ãîâîðó). Öå íåñêëàäíî çðîáèòè, äîäàâøè
äî "íåãàéíî" óòî÷íþþ÷ó ôðàçó "ÿê ò³ëüêè
ñòàíå â³äîìî".

Ùå îäèí ö³êàâèé ïóíêò, ñïèðàþ÷èñü íà
ÿêèé, äåÿê³ ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ â³äìîâëÿþòü
ó ñòðàõîâ³é êîìïåíñàö³¿: "íåäáàëå ñòàâëåí-
íÿ äî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, éîãî çáåð³ãàí-
íÿ, âèêîðèñòàííÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì àáî
ç ïîðóøåííÿì óìîâ òåõí³÷íî¿ åêñïëóàòà-
ö³¿".

Ùîäî ïîðóøåííÿ óìîâ òåõí³÷íî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ âñå çðîçóì³ëî — òóò ä³þòü ÏÄÐ.
Ñêëàäí³øå ç âèêîðèñòàííÿì àâòîìîá³ëÿ
"íå çà ïðèçíà÷åííÿì". Õî÷à ìîæíà ïðè-
ïóñòèòè, ùî â ìàøèí³, ïåâíî, íå âàðòî
âèðîùóâàòè ãðèáè ÷è çàñîëþâàòè îã³ðêè.
À ùî ðîçóì³òè ï³ä "íåäáàëèì ñòàâëåííÿì"?
Ï³ä òàêå ôîðìóëþâàííÿ (çà áàæàííÿì)
ìîæíà ï³äâåñòè íàâ³òü íåïîìèòó ìàøèíó.
Òîìó, ÿêùî òàêèé ïóíêò áóäå ó âàøîìó äî-
ãîâîð³, âèìàãàéòå éîãî ïèñüìîâîãî ïîÿñ-
íåííÿ àáî ñêàñóâàííÿ.

Що страх ємо?
Äîâîë³ ÷àñòî, ùîá ïîâí³ñòþ çíÿòè ç ñå-

áå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äåÿê³ ñòðàõîâ³ êîìïà-
í³¿ â ðîçä³ë³ "Îñîáëèâ³ óìîâè" ïðîïèñó-
þòü, ùî çà ðèçèêîì "âèêðàäåííÿ" ñòðàõî-
âà êîìïàí³ÿ ìîæå â³äìîâèòè ó â³äøêîäó-
âàíí³, ÿêùî âíî÷³ àâòîìîá³ëü ñòî¿òü íå íà
ïàðêîâö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ. Ðàçîì ³ç öèì,
ùå îäí³ºþ ç îáîâ'ÿçêîâèõ óìîâ, ùî âèñó-
âàº ÑÊ, ìîæå áóòè îáëàäíàííÿ àâòîìîá³-
ëÿ ïðèñòðîºì ïðîòè âèêðàäåííÿ. À â äå-
ÿêèõ ÑÊ â³ä êë³ºíòà-ñòðàõóâàëüíèêà â îáî-
â'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïîòð³áíà íàÿâí³ñòü ³
ïîñò³éíå ôóíêö³îíóâàííÿ íå ìåíøå äâîõ
(!) îõîðîííèõ ñèñòåì àáî ïðèñòðî¿â ïðîòè
âèêðàäåííÿ. À îäí³ºþ ç ïðè÷èí, çà ÿêîþ
ñòðàõóâàëüíèêó ìîæóòü â³äìîâèòè â ñòðà-
õîâîìó â³äøêîäóâàíí³, º "â³äìîâà ñèãíà-
ë³çàö³¿ ï³ä ÷àñ âèêðàäåííÿ". Òîáòî, çàêî-
íîñëóõíÿíèé âëàñíèê àâòî ìîæå ïîñòàâè-

òè õî÷ äâ³ ñèñòåìè, àëå ÿêùî ïðîôåñ³îíà-
ëè-çëîâìèñíèêè âèìêíóòü ¿õ, àâòîìîá³ë³ñò
ñòðàõîâêè íå îäåðæèòü.

Äåÿê³ ÑÊ íå ââàæàþòü ñòðàõîâèì âè-
ïàäêîì "êðàä³æêó, çíèùåííÿ àáî ïîøêî-
äæåííÿ àâòîìîá³ëÿ, ùî òðàïèëàñÿ ï³ä ÷àñ
êóï³âë³-ïðîäàæó ÒÇ".

Âèíèêàº çàïèòàííÿ: à çà ùî ìè ïëàòè-
ìî ñòðàõîâêó? ×è íå ïðîñò³øå ñïëà÷óâàòè
çà ñòîÿíêó, ùî îõîðîíÿºòüñÿ, ³ êóïèòè
ïðèñòð³é ïðîòè âèêðàäåííÿ àâòî. À çàì³ñòü
"Àâòî ÊÀÑÊÎ" çà ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü,
îáìåæèòèñÿ êóï³âëåþ çâè÷àéíîãî ÎÑÀÃÎ
çà ê³ëüêà ñîòåíü ãðèâåíü?

Òîìó, ÿêèì áè íóäíèì íå çäàâàâñÿ íà
ïåðøèé ïîãëÿä óáîðèñòèé øðèôò òåêñòó
"Àâòî ÊÀÑÊÎ", ìîæåòå íå ñóìí³âàòèñÿ —
òàì º ùî ïî÷èòàòè. Òîìó ÷èòàéòå ³ ÷èòàé-
òå óâàæíî. Íà â³äì³íó â³ä êíèæîê ³ç ñåð³¿
"ßê ñòàòè áàãàòèì", òàêå ÷èòàííÿ çàîùà-
äèòü âàì ðåàëüí³ ãðîø³

1. Перед тим, я ладати до овір із страховою омпанією, вивчіть на її сайті "Правила
страх вання". Або попросіть їх омпанії заздале ідь. Зазвичай "Правилах" приблизно
20 сторіно , том вивчити їх під час ладання до овор ви навряд чи всти нете.

2. Уважно і спо ійно читайте свій страховий до овір, пра н чи ожно о раз "приміряти"
йо о п н ти до реальних подій, я і мож ть із вами трапитися. У незроз мілих місцях або
та их, що ви ли ають с мнів, просіть роз’яснень.

3. Нама айтеся ни ати в до оворі п н тів із за альними, розпливчастими форм люван-
нями. Просіть їх письмово о роз’яснення чи розшифр вання або в самом до оворі, або в
додат (адденд мі) до ньо о.

4. Не соромтеся (ви маєте на це за онне право) просити про оре т вання в до оворі, я і,
на ваш д м , захищатим ть ваші права, а не лише права й інтереси страхової омпанії.

5. Умови, за я ими страхове відш од вання не виплач ється і випад и, я і є винят ами
і не визнаються страховими омпаніями, повинні відповідати ПДР, а не вима ати від авто-
мобіліста неможливо о. Їх треба вивчати особливо ретельно.

6. Спо ійно зважте всі ризи и, за я ими страхова омпанія знімає з себе відповідаль-
ність і від само о почат відмовляється виплач вати страхов . Тоді вам стане зроз мі-
лим, реально ви щось страх єте або це — самообман.

7. Я що страхова омпанія не йде на об оворення ваших за важень щодо до овор ,
швидше за все, її мета не застрах вати ваш автомобіль, а отримати з вас роші, ні за що
не відповідаючи.

8. Рішення про страх вання повинне б ти зваженим і під ріпленим добре вивченим до-
овором. Іна ше, вели а ймовірність то о, що роші за страх вання ви ви инете на вітер

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Спо ій власни авто забезпечить лише той до овір, я ом немає прихованих спеціальних мов

Ïîðàäè ñòðàõóâàëüíèêàì
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1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями
щодо організації робіт по винесенню меж земельних діля�
нок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів,
що посвідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�

вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 591&3/1647 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 592/1648 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотання�
ми щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню доку�
ментів, що посвідчують право власності на земельні ді�
лянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�

мельного кодексу України.
3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�

новлення їх меж в натурі (на місцевості).
4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�

повнення:
4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від

15.03.2007 № 345�9/1006 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у шостій позиції:

— у сьомій графі цифри “0,06” замінити цифрами “0,10”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

08.11.2007 № 1186/4019 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва” у першій позиції:

— у четвертій графі слово “Калініченко” замінити словом
“Каліниченко”.

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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому
районі м. Києва для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 605/1661 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садівничих товариств
“Озерне�3” Харківського району м. Києва, “Берізка�2” Хар�
ківського району м. Києва, “Блискавка” Харківського райо�
ну м. Києва та “Озерне” Харківського району м. Києва, у
приватну власність земельні ділянки у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва, відведені
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської місь�
кої Ради депутатів трудящих від 07.07.66 № 958 “Про відвод
земельних ділянок підприємствам, установам та організа�
ціям міста під колективні сади”, від 28.03.67 № 500/4 “Про
відвод підприємствам і установам міста земельних ділянок
під колективні сади” та рішення Київської міської Ради на�
родних депутатів від 11.03.79 № 280/1 “Про відведення
управлінню внутрішніх військ Української та Молдавської РСР
Міністерства внутрішніх справ СРСР земельних ділянок під
організацію колективного саду”, згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

3. Попередити власників земельних ділянок, що право

приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:
4.1. Позицію 47 додатка 1 до рішення Київської міської

ради від 19.11.98 № 50�15/151 “Про приватизацію земель�
них ділянок садівничого товариства “Озерне�3” Харківсько�
го району”.

4.2. Позиції 2 та 10 додатка 2 до рішення Київської місь�
кої ради від 28.12.99 № 197�2/699 “Про приватизацію зе�
мельних ділянок садівничого товариства “Берізка�2” Харків�
ського району”.

4.3. Позицію 2 додатка 2 до рішення Київської міської ра�
ди від 10.12.98 № 73�9/174 “Про приватизацію земельних
ділянок садівничого товариства “Блискавка” Харківського
району”.

4.4. Позицію 72 додатка 1 до рішення Київської міської ра�
ди від 17.12.98 № 90�8/191 “Про приватизацію земельних ді�
лянок садівничого товариства “Озерне” Харківського району”.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
садівницького товариства “Дніпровське&1” 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 603/1659 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садівницького товари�
ства “Дніпровське�1”, у приватну власність земельні ділян�
ки в Оболонському районі м. Києва для ведення колектив�
ного садівництва, відведені відповідно до рішення виконав�
чого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
21.02.67 № 265 “Про відвод земельної ділянки Дніпровській
водопровідній станції в тимчасове користування під колек�
тивні сади” та рішень виконавчого комітету Київської міської
Ради народних депутатів від 30.05.79 № 645/16 “Про відве�
дення земельних ділянок відділу соціального забезпечення
виконкому міськради, статистичному управлінню 
м. Києва, виробничому управлінню водопровідно�каналіза�
ційного господарства та головному управлінню “Київпроект”
під влаштування колективних садів” та від 02.06.80 № 730/19
“Про відведення земельної ділянки виробничому управлін�
ню водопровідно�каналізаційного господарства м. Києва під
влаштування колективних садів”, згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. Замовити в Головному управлінні земельних ресур�

сів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) державні акти на право власності на зе�
мельні ділянки.

3. Попередити власників земельних ділянок, що право
приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

4. 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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.11.2007 № 1193/4026 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва” у одинадцятій позиції:

— у п’ятій графі слово “Зінчук” замінити словом “Фінчук”,
слова “Надія Аврамівна” замінити словами “Ірина Василівна”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.11.2007 № 1194/4027 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва” у одинадцятій позиції:

— сьому графу викласти в такій редакції: 
“1/2 від 0,0738
1/2 від 0,0738”.
4.3. У додатку до розпорядження Київського міського го�

лови від 24.07.2001 № 934 МГ “Про передачу у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових

будинків і господарських будівель” на першій сторінці у сьо�
мій позиції:

— у п’ятій графі слова “Третяк Тетяна Іванівна” замінити
словами:

“Портянко Світлана Петрівна
Третяк Олександр Петрович”;
— сьому графу викласти в такій редакції:
“2/12 від 0,08
2/12 від 0,08
1/3 від 0,08
1/3 від 0,08”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських 

будівель і споруд в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 598/1654 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та звернення громадянки Токуно�
вої Людмили Якимівни від 08.09.2008 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд в Оболонському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київської
міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міс�
та Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. Внести зміни у додаток до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 18.08.97 № 1256 “Про
передачу у приватну власність земельних ділянок для об�
слуговування жилих будинків і господарських будівель”, а
саме: у третій графі двадцять п’ятої позиції слово “Акимів�
на” замінити словом “Якимівна”.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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×åðíûé ñíàéïåð
Газета “Хрещати ” др є
продовження дете тив
“Чорний снайпер” Дениса
Жар их (почато
N№ 106-109 2010 ро )

Êîìàíäèð ïîëêà ìàéîð Íè-
êîëàé Èëüè÷ Ãîðäååâ, íåñìîòðÿ
íà ñâîå âîåííîå îáðàçîâàíèå,
ïîïàë íà ôðîíò òîëüêî ãîä íà-
çàä. Ïðè ýòîì íà ôðîíò ìàéîð
ÿâíî íå ñïåøèë. Â ñâîè ñîðîê
ïÿòü ëåò îí îñíîâàòåëüíî íàâî-
åâàëñÿ. Â 1916 ãîäó èìïåðèàëèñ-
òè÷åñêàÿ âîéíà çàáðàëà ó íåãî
îòöà, à ìàòü, îáåçóìåâ îò ãîðÿ,
ïåðåñòàëà îáðàùàòü íà ñûíà
âíèìàíèå. Îñòàâèâ åå íà ïîïå-
÷åíèå áàáóøêè, Íèêîëåíüêà ïî-
åõàë íà ôðîíò, ÷òîáû âîî÷èþ
óçíàòü, êàê ïîãèá îòåö. Óâèäåí-
íàÿ êàðòèíà áûëà óæàñíà. Ñîë-
äàòû ïîãèáàëè íå ñòîëüêî îò
ïóëü è øòûêîâ íåïðèÿòåëÿ,
ñêîëüêî îò ãîëîäà è çàðàçû.
Âøè, àíòèñàíèòàðèÿ, íåäîåäà-
íèå ñîåäèíÿëèñü ñ òàêîé ãëóïî-
ñòüþ è ÷èíîäðàëüñòâîì êîìàí-
äèðîâ è ðàçíîãî ðîäà ñíàáæåí-
öåâ, ÷òî Íèêîëàé, çàïèñàâøèñü
äîáðîâîëüöåì â ðîòó ïîêîéíî-
ãî îòöà, äåçåðòèðîâàë îòòóäà ÷å-
ðåç ïîëãîäà. Êîãäà îí åõàë íà
ôðîíò, òî ìå÷òàë âåðíóòüñÿ òà-
êèì æå ëèõèì îôèöåðîì, êàê
îòåö, íî áûñòðî ïîíÿë, ÷òî óïî-
äîáèòñÿ åìó, òîëüêî ñòàâ ïóøå÷-
íûì ìÿñîì äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
÷üèõ-òî íåçäîðîâûõ àìáèöèé.

Îí âåðíóëñÿ äîìîé ñî âøà-
ìè, ïîäàâëåííûé è ãðÿçíûé.
Ìàòü è áàáóøêà ñ îïàñêîé ïðè-
íÿëè Íèêîëàÿ, íî ïðÿòàòü åãî
íå ïðèøëîñü: îäíà çà äðóãîé
ãðÿíóëè ðåâîëþöèè — è äî ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà ïðîñòî íèêîìó
íå áûëî äåëà. Íî òóò íà÷àëàñü
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, è âðàæäó-
þùèå ñòîðîíû íà÷àëè îõîòèòü-
ñÿ çà ðåêðóòàìè.

Íèêîëàÿ ïðèâëåêëè êðàñíûå.
Ó íèõ íå áûëî îôèöåðîâ, è îíè
îáåùàëè ëó÷øóþ æèçíü. Íà ôî-
íå áåñïðîñâåòíîãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ è ïàäåíèÿ íðàâîâ äëÿ ìíî-
ãèõ ëþäåé òîãî âðåìåíè ýòî áû-
ëè âïîëíå âåñîìûå àðãóìåíòû.
Ãîðäååâ âíîâü ïîëó÷èë âèíòîâ-
êó, íàäåë áóäåíîâêó è ïîøåë
âîåâàòü çà íîâûé ìèð. Îí óæå
íå æäàë îò àðìèè íè ñëàâû, íè
ïî÷åñòåé, íè êàðüåðû. Ãðàìîò-
íûé, íàáëþäàòåëüíûé, ñìåêà-
ëèñòûé, Íèêîëàé äîñëóæèëñÿ
äî êîìàíäèðà ðîòû è ïî îêîí-
÷àíèè âîéíû ðåøèë îñòàòüñÿ â
àðìèè. Õàìñòâî, ìàëîãðàìîò-
íîñòü è ïîñòîÿííîå âîðîâñòâî
êðàñíîàðìåéöåâ Ãîðäååâ ñ÷èòàë
òîãäà ÿâëåíèÿìè âðåìåííûìè.
Ìîëîäîé êîìàíäèð ïîíèìàë,
÷òî â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ áåç
ýòèõ ãíóñíûõ êà÷åñòâ âûæèâàþò
ëèøü åäèíèöû. Äà è ñàìîìó åìó
ïðåäñòîÿëî ó÷èòüñÿ, ïîñêîëüêó
îí äàæå ãèìíàçèè íå îêîí÷èë.

Ó÷èòüñÿ Ãîðäååâ ëþáèë, à
âñåâîçìîæíûõ êóðñîâ áûëî
ìíîãî. Êîìàíäèð ìíîãî äåíåã
òðàòèë íà ëèòåðàòóðó, æóðíàëû
è ó÷åáíèêè. Ïðàêòè÷åñêè êàæ-
äûé ãîä ïîÿâëÿëîñü íîâîå âî-
îðóæåíèå, à áîåâûå äåéñòâèÿ â
ìèðå íå ïðåêðàùàëèñü. Îñîáûõ
óñïåõîâ â êàðüåðå Íèêîëàé íå
äîáèëñÿ, íî è çâàíèÿìè íå áûë
îáîéäåí. Çà ýòî âðåìÿ ó íåãî
ïîÿâèëàñü æåíà, ïåðâàÿ êðàñà-
âèöà ãàðíèçîíà, è ñûí. Ñåìüÿ
ñëåäîâàëà ñ íèì ïîâñþäó, íî
ýòî ñûãðàëî â ñóäüáå Ãîðäååâà
ðîêîâóþ ðîëü.

Ëþäìèëà, æåíà Ãîðäååâà, áû-
ëà ðîñêîøíîé áëîíäèíêîé ñ
àðèñòîêðàòè÷åñêèìè ÷åðòàìè
ëèöà è õîðîøèìè ìàíåðàìè. Â
ãíåâå îíà óìåëà “âûæèãàòü äû-
ðû” â òåëå ñîáåñåäíèêà ñâîèìè
çåëåíûìè ãëàçàìè. Ëþäìèëà íå
ïîçâîëÿëà ñåáå âîëüíîãî ïîâå-
äåíèÿ ñ êåì áû òî íè áûëî è
äåðæàëàñü ïîîäàëü îò äðóãèõ
îôèöåðñêèõ æåí.

Êàê-òî ðàç â ÷àñòü, ãäå ñëó-
æèë Ãîðäååâ, ïðèñëàëè íîâîãî
çàìïîëèòà. Ýòî áûë ãðóçíûé
ëûñûé íàçíà÷åíåö áåç êàêîãî-
ëèáî âîåííîãî îïûòà, ïîäî-
ñëàííûé îäíèì èç ìíîãèõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ êëàíîâ ïðèñìàòðè-
âàòü çà òåì, ÷òîáû àðìèÿ íå
âçáóíòîâàëàñü. À áóíòîâàòü áû-
ëî îò ÷åãî. Ãîðäååâ õîðîøî ïî-
íèìàë, ÷òî àðìèÿ, ïðîâîçãëà-
ñèâøàÿ ñåáÿ çàùèòíèêîì òðó-
äÿùèõñÿ âî âñåì ìèðå, âñå
áîëüøå íàïîìèíàëà öàðñêóþ.
Êóìîâñòâî, âîðîâñòâî, âçÿòêè,
õàìñòâî, ïüÿíñòâî è ìàëîãðà-
ìîòíîñòü îêîí÷àòåëüíî ñòàíî-
âèëèñü íîðìîé ïîâåäåíèÿ. Ïî-
ãëîùàÿ êîëîññàëüíûå ðåñóðñû,
ê ñîáñòâåííî îáîðîíå àðìèÿ
ïðàêòè÷åñêè íå ãîòîâèëàñü. Âñ¸
ðåøàëè ðàñêëàäû âîêðóã Ñòàëè-
íà, Âîðîøèëîâà è ìåñòíûõ
“êíÿçüêîâ”.

Ïàðòèéíûå áþðîêðàòû, ïðî-
íèêàÿ â àðìåéñêèå ðÿäû, âû-
äâèãàëè ïîñðåäñòâåííîñòåé, ïî-
îùðÿëè ïîêàçóõó è ëèçîáëþä-
ñòî. Îò äóõà òîâàðèùåñòâà, èñ-

êðåííîñòè è êóëüòóðû, êîòîðû-
ìè àðìèÿ è òàê íå áëèñòàëà, íå
îñòàëîñü è ñëåäà. Ãîðäååâ óæå â
êîíöå 30-õ äîãàäûâàëñÿ, ÷òî çà-
òðàâëåííûå ãëóïîâàòûì íà÷àëü-
ñòâîì êðàñíîàðìåéöû áóäóò áå-
æàòü îò âðàãà, óñòóïàþùåãî ÷èñ-
ëåííîñòüþ è âîîðóæåíèåì.
Êîìàíäèð óæå íà÷àë ïðèñìàò-
ðèâàòü ìåñòî íà “ãðàæäàíêå”,
íî òóò ñëó÷èëîñü íåñ÷àñòüå.

Ëþäî÷êà Ãîðäååâà, ñìåÿñü,
îêàòèëà òîëñòîãî çàìïîëèòà âî-
äîé èç âåäðà, êîãäà òîò âçäóìàë
íåóêëþæå ê íåé ïðèñòàâàòü.
Ïîñëå ýòîãî çàìïîëèò ðàçãëÿäåë
â ñåìüå Ãîðäååâûõ âðàãîâ, ïðÿ-
÷óùèõñÿ ïîä ëè÷èíîé ïðîãðåñ-
ñèâíûõ âîåííûõ, è çàâåë äåëî.
Íàëèöî áûëè êðè÷àùèå ôàêòû:
òî Ãîðäååâ íàçûâàë ìíîãî÷àñî-
âûå ïàðòèéíûå ñîáðàíèÿ ìà-
ÿòîé, òî Ëþäî÷êà íàêðè÷àëà íà
ïîëèòðóêà ðîòû è îòïðàâèëà
ñîëäàò ïîñëå ïîëåâûõ ó÷åíèé
âìåñòî ïîëèòçàíÿòèé â áàíþ. À
ìóæ, âìåñòî òîãî, ÷òîáû óñìè-
ðèòü çàíîñ÷èâóþ æåíó, óñîì-
íèëñÿ â íåîáõîäèìîñòè ïîëèò-
çàíÿòèé ïîñëå òðåõ ñóòîê íà-
õîæäåíèÿ â ïîëå. Ñîëäàòû Ãîð-
äååâà âðåäèòåëüñêè ðàñõîäîâà-
ëè áîëüøå âñåõ ïàòðîíîâ è ñëî-
ìàëè èìóùåñòâà, ïîñêîëüêó íå
öåðåìîíèëèñü ñ äîðîãèì îðó-
æèåì. Êîíå÷íî, åãî ÷àñòü âñåã-
äà ïîêàçûâàëà õîðîøèå ðåçóëü-
òàòû, íî îíè áûëè íåïëîõèìè ó
âñåõ ÷àñòåé, à Ãîðäååâ ÿâíî çà-
çíàëñÿ è íàçûâàë ìíîãèõ

êîìàíäèðîâ çà ãëàçà áåçäåëüíè-
êàìè. Â åãî äîìàøíåé áèáëèî-
òåêå íàøëè ýñêèçû ê íîâåéøåé
ñòðàòåãèè íàñòóïëåíèÿ, òàê ÷òî
ñâÿçü ñ ãðóïïîé Òóõà÷åâñêîãî
áûëà íàëèöî.

Äåëî ñîñòàâèëè áûñòðî. Ïî-
òîì áûë ñóä, ëèøåíèå çâàíèÿ è
ëàãåðü. Æåíó ñ ñûíîì òîæå æäà-
ëà ññûëêà. ×åðåç äâà ãîäà ñûí
óìðåò â êàêîì-òî áåçâåñòíîì
ïîñåëêå, ëèøåííûé ýëåìåíòàð-
íûõ óäîáñòâ è ïîìîùè. Ìàòü
ïåðåæèâåò ñûíà íà òðè ìåñÿöà.

Ãîðäååâ óçíàåò î ñëó÷èâøåì-
ñÿ ïåðåä ñàìîé âîéíîé. Íî ýòî
áûëî åùå íå âñå. Â íà÷àëå âîé-
íû ãåðîéñêè ïîãèáàåò åãî ÷àñòü.
Ñîëäàòû, êîòîðûõ îí íàó÷èë
ñðàæàòüñÿ, çàäåðæàëè íåìöåâ
íåäàëåêî îò Ëüâîâà. Ñîñåäè â
ïàíèêå áåãóò, è ÷àñòü îêàçûâà-
åòñÿ â êîòëå. Âîèíû íå ñäàâà-
ëèñü, ïûòàëèñü âûðâàòüñÿ, íî
áûëè ïåðåìîëîòû ñèëüíûì óäà-
ðîì íåìöåâ. Ê îñåíè 1941 ãîäà
â æèâûõ èç ÷àñòè íå îñòàëîñü
íèêîãî. Êîãäà Ãîðäååâ îá ýòîì
óçíàë, òî ëèøèëñÿ ñíà. Âåäü îí
ñàì, íàó÷èâ âîèíîâ õîðîøî âî-
åâàòü, ïðèâåë èõ ê ãèáåëè. Åñ-
ëè áû îíè, ïîäîáíî ñîñåäÿì,
áðîñèëè îðóæèå è äàëè ñòðåêà-
÷à, òî ñìîãëè áû âûæèòü.

Ïîýòîìó, â îòëè÷èå îò ìàññû
áûâøèõ âîåííûõ, Íèêîëàé
Èëüè÷ íà ôðîíò íå ðâàëñÿ. Êîã-
äà ñïðîñèëè, íå æåëàåò ëè îí
ïîéòè äîáðîâîëüöåì, Ãîðäååâ
æåñòêî îòâåòèë: òîëüêî ïðè óñ-

ëîâèè âîçâðàùåíèÿ âîèíñêîãî
çâàíèÿ. Â ìàðòå 1942 ãîäà çà
íèì ïðèåõàëè, îäåëè â ôîðìó
ìàéîðà, õîòÿ Ãîðäååâ äî ñóäà
áûë ïîäïîëêîâíèêîì, è îòâåç-
ëè â ÷àñòü.

Òåïåðü Íèêîëàé Èëüè÷ óæå
íå áûë òåì ãîðäåöîì, ïîä÷åðêè-
âàþùèì ñâîå ïðåâîñõîäñòâî ïå-
ðåä íåó÷àìè è ëèçîáëþäàìè. Îí
ðåäêî ïîêèäàë ñâîþ ÷àñòü, äåð-
æàë òàì æåëåçíóþ äèñöèïëèíó.
Âñå ýòî ñïîñîáñòâîâàëî òîìó,
÷òî íà÷àëüñòâî ïîçàáûëî äîðî-
ãó â åãî “âëàäåíèÿ”. Íî âîò ïî-
ÿâèëñÿ ×åðíûé ñíàéïåð, è ïðî-
âåðÿþùèå ïîñûïàëèñü êàê èç
ìåøêà. Âïðî÷åì, Ãîðäååâ íå
ìîã íå îòìåòèòü, ÷òî êàëèáð ðå-
âèçîðîâ ñòðåìèòåëüíî ìåëü÷à-
åò. Îò ãåíåðàëîâ è ïîëêîâíèêîâ
øòàá ïåðåøåë ê êàïèòàíó è
ñòàðëåþ. È âîò ýòè êàïèòàí è
ñòàðëåé ïðèøëè ê íåìó è íå íà-
õîäèëè ñëîâ, ÷òîáû íà÷àòü ðàç-
ãîâîð. Ãîðäååâ âçÿë èíèöèàòè-
âó íà ñåáÿ.

— Íà ââåðåííîì ìíå ó÷àñòêå
ôðîíòà îðóäóåò òàê íàçûâàåìûé
×åðíûé ñíàéïåð. Âàì èçâåñòíî,
÷òî ïîëê çàíèìàåò êëþ÷åâóþ
ïîçèöèþ, çàíÿâ êîòîðóþ, íåì-
öû îòêðîþò äîðîãó íà òðàíñ-
ïîðòíûå óçëû âãëóáü ôðîíòà.
Øòàá òðåáóåò îò íàñ äàëüíåé-
øåãî ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä. Íî ó
íàñ íåò òðåõ âåùåé. Ïåðâîå —
ìû íå ïðåäñòàâëÿåì ñèë âðàãà
âïåðåäè íàñ. Âòîðîå — ó ïîëêà
íåò òàíêîâîé è ìåõàíèçèðîâàí-
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

АТЗТ “У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація”
Ідентифі аційний од 23507865

(надалі за те стом - “Товариство”):
відповідно до рішення Правління Товариства, повідомляє про внесення змін до
поряд денно о позачер ових За альних зборів а ціонерів Товариства, що
о олошені на 16 серпня 2010 ро о 17.00 за адресою: У раїна, м. Київ, в л.
Дмитрівсь а, б д. 30.

Порядо денний доповнено наст пними питаннями:
1. Про припинення Товариства шляхом перетворення товариство з

обмеженою відповідальністю.
2. Про призначення олови та членів омісії з припинення Товариства.
3. Про порядо і стро и проведення припинення Товариства шляхом

перетворення.
4. Про порядо та стро и оцін и та ви п а цій Товариства а ціонерів, я і

не олос вали за прийняття рішення про реор анізацію.
5. Про порядо , мови та стро и обмін а цій Товариства на част и стат тном

апіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється в рез льтаті
перетворення.

Правління АТЗТ

Міжнародний на ово-навчальний центр інформаційних
техноло ій та систем Національної а адемії на
У раїни та Міністерства освіти і на и У раїни

о олош є он рс на право оренди державно о нер хомо о майна
(03680, МСП, м.Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40; орп с 11)

Об’є т оренди: осподарчий бло орп с №11 за альною площею 29 м2 , за
адресою: м.Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40. Можлива мета застос вання
приміщення: розміщення майстерні для виробничо-техноло ічної діяльності. Стартова
ціна оренди становить без ПДВ 36,92 рн за 1 м2 в місяць.
Умови он рс :

1. У ладення до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим Бюро Президії
НАН У раїни.

2. Страх вання майна на весь термін оренди на ористь орендодавця.
3. Дотримання вимо е спл атації об’є та та правил вн трішньо о розпоряд .
4. Стро дії оренди - один рі .
5. Відш од вання переможцем он рс витрат на незалежн оцін вартості майна

та п блі ацію о олошення про проведення он рс .
6. Відш од вання попередньом орендатор вартості ви онано о ним поточно о

ремонт .
7. Сплата авансово о платеж за два місяці оренди протя ом 3 бан івсь их днів до

дня підписання До овор оренди.
Для часті в он рсі йо о часни и повинні подати на роз ляд он рсної

омісії та і матеріали: заява про часть он рсі; опії до ментів про державн
реєстрацію часни а он рс ; посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів (для
юридичних осіб): довід а з Державно о омітет статисти и, довід а про взяття на
облі платни а подат ів, витя із стат т про види діяльності та про засновни ів
орендаря; довіреність представни юридичної особи, оформлен належним чином;
відомості про платоспроможність часни а он рс ; зобов’язання часни а он рс
щодо ви онання мов он рс та зобов’язання щодо своєчасної оплати орендної
плати; опія дозвол ор анів пожежної безпе и (п.2.8. Правил пожежної безпе и в
У раїні від 14.06.1995р.) та опії інших до ментів, я і дозволяють займатись
ліцензованим видом діяльності.
Кінцевий термін приймання пропозицій: до 10.00 27 серпня 2010 ро .

До менти надсилати запечатаном печат ою часни а онверті з надписом “На
он рс оренди” за адресою: 03680, МСП, м.Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова,
40; орп с 6.
Конта тний телефон: 503-95-61, 502-63-26, (фа с) 526-15-70.
Кон рс відб деться: 27 серпня 2010 ро о 12.00 за в азаною вище адресою.

Стаття
АЕК Київенер о ви он є прое тно-виш вальні роботи з б дівництва нової

ПС 110/10 В “Університетсь а” на території існ ючої ПС 35/10 В “Ломоносівсь а”, я а
розташована по в л. Ломоносова,36 в Голосіївсь ом районі м. Києва.

Нове б дівництво із збільшенням трансформаторної пот жності підстанції передбачено
перспе тивною Схемою розвит еле тричних мереж 35 В та вище м. Києва до 2020 ро
та Постановою Кабінет Міністрів У раїни від 22.02.2008 №107 “Про затвердження
Державної цільової про рами під отов и та проведення в У раїні фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол .”

За важення ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян приймаються за адресою:
м. Київ, в л. Ново остянтинівсь а, 20, тел. (044) 207-64-27.

О олошення про проведення он рс
Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) (адреса: У раїна, 01034, м. Київ,
в л. Володимирсь а, 51-А) запрош є взяти часть он рсі на
розміщення ре лами в ліфтах жилих б дин ів ом нальної власності.

Предмет он рс : розміщення ре лами в ліфтах жилих б дин ів
ом нальної власності.

Стро розміщення план ється протя ом 12 (дванадцяти) місяців.
Місце розміщення ре лами: м. Київ.

Умови отримання он рсної до ментації:

Місце: 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51 А , аб. 205.
Спосіб: особисто.
Розмір плати за он рсн до ментацію: без оштовно.

Умови подання он рсних пропозицій:

Місце: 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51 А, 2 поверх,
аб. 205.
Спосіб: особисто .
Кінцевий стро подання он рсних пропозицій: 13.08.2010 до 16.45.

Роз риття он рсних пропозицій:

Місце: 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-А, а товий зал.
Дата і час: 16.08.2010 о 10.30.
Додат ова інформація: Відповідальний за проведення он рс

інженер-мар етоло Хомен о Володимир Оле сандрович, довід и
за тел.: +38 097 982-12-62.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 3,
серія А, № 144704 на ім’я Ліщен а Володимира
Івановича вважати недійсним.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Юридична р па "Фінанси Бізнес

Страх вання”
повідомляє про припинення діяльності товариства в зв'яз

з лі відацією за рішенням засновни ів, з ідно
Прото ол №1-07 від 3 серпня 2010 р.

Претензії редиторів приймаються протя ом двох
місяців з дня оп блі вання о олошення за адресою:
м. Київ, в л. Р дансь о о, 1а, в.23, тел. (044) 536-49-02.

íîé ïîääåðæêè. Òðåòüå — ïðî-
òèâíèê ñ ïîìîùüþ ×åðíîãî
ñíàéïåðà ïûòàåòñÿ îñëåïèòü
íàñ, ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî ìû ïîé-
äåì àòàêîâàòü âñëåïóþ. Êîãäà
ìû îòêàçàëèñü îò àòàê, íåìöû
ðåøèëè, ÷òî âïåðåäè íèõ íèêî-
ãî íåò ëèáî íàøè ñèëû íåçíà-
÷èòåëüíû, òî ïîíåñëè íà íàøåé
êîíòðàòàêå çíà÷èòåëüíûå ïîòå-
ðè. ×òî ýòî çíà÷èò, òîâàðèùè
îôèöåðû?

Âîïðîñ áûë çàäàí ðåçêî è íå-
îæèäàííî, “òîâàðèùåé îôèöå-
ðîâ” îí çàñòàë âðàñïëîõ. Âîëî-
äÿ ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ íåâíèìà-
òåëüíûì øêîëüíèêîì, à Øóðîâ
âûïó÷èë ãëàçà è ïî÷åìó-òî âû-
òÿíóëñÿ ïî ñòîéêå “ñìèðíî”.
Êðàñèöêèé ïîíÿë, ÷òî òîëêó îò
íåãî íå áóäåò, à ãëàçà ìàéîðà
ñìîòðåëè ñòðîãî è æäàëè îòâåòà.

— Íà êîíòðàòàêå... Åñëè íåì-
öû ïîíåñëè ïîòåðè, òî ìîæíî
çàêðåïèòüñÿ... íó, ñòîÿòü íà-
ñìåðòü íà ýòîì ðóáåæå... ïîêà
îáñòàíîâêà íå ïðîÿñíèòñÿ...

— Âåðíî, ïðàâèëüíî, òîâàðèù
ñòàðøèé ëåéòåíàíò,— æèâî
ïîäáîäðèë åãî Ãîðäååâ.— Íå
çíàÿ áðîäó, íå ñóéñÿ â âîäó! Íå-
ìåö ïðèâûê, ÷òî ìû ïîñòîÿííî
áåçäóìíî íàñòóïàåì. À òóò ìû è
îñòàíîâèëèñü. Îíè ïîäóìàëè:
íèêîãî íåò — îêîïû íà ïåðåäî-
âîé ïóñòûå. Ìû æå ñïåöèàëüíî
èì ýòè îêîïû ïîäñóíóëè. Íåì-
öû ñóíóëèñü ê íàì áåç àðòïîä-
ãîòîâêè, àâèàöèè íå âûçâàëè è
äâà òàíêà ïîòåðÿëè!

— Âïðî÷åì,— çàìÿëñÿ ìàéîð,
— íåâàæíî ñêîëüêî ïîòåðÿëè,
ïîíåñëè ïîòåðè... Íî òàêòèêà
îïðàâäàíà. Âîò ýòî âàì, òîâàðè-
ùè îôèöåðû, è íóæíî äîëîæèòü
íàâåðõ.

— Òî åñòü êàê “íóæíî”? — íà-
øåëñÿ Øóðîâ.— Ñòðàòåãèÿ
ôðîíòà â íàøó êîìïåòåíöèþ íå
âõîäèò.

— Â âàøó êîìïåòåíöèþ âõî-
äèò äîëîæèòü òî, ÷òî âû âèäå-
ëè ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè,—
ïðîöåäèë ñêâîçü çóáû Ãîðäå-
åâ.— Åñëè âîïðîñîâ áîëüøå íåò,
ÿ âàñ íå çàäåðæèâàþ.

***

— Ñòðàííûé ýòîò ìàéîð,—
îáðàòèëñÿ Øóðîâ ê Êðàñèöêî-
ìó.— ×òî-òî îí õî÷åò îò íàñ, íî
ïîíÿòü íå ìîãó, ÷òî.

— Äóìàåøü, îí çíàåò íàâîä-
÷èêà? — Âîëîäÿ îæèâèëñÿ.

— Íå çíàþ... Òî, ÷òî òû ïîëåç
ê ïóëåìåòó, îí õîðîøî çíàë.
Òåîðåòè÷åñêè ïóëþ â ñïèíó
ïóñòèòü òåáå ìîã...

— Ýòî çíàë è åãî âîäèòåëü,
êîòîðûé èñ÷åç âìåñòå ñ íèì,—
ïðîäîëæèë ìûñëü Êðàñèöêèé.

— Î, âîäèòåëü! — îáðàäîâàë-
ñÿ Øóðîâ.— Ðîæà ÿâíî óãîëîâ-
íàÿ, ëèáî âîîáùå âðàã íàðîäà
êàêîé-òî. Îäåíü åãî â ñòàðîðå-
æèìíóþ ôîðìó — áóäåò áåëûé
îôèöåð.

Âîëîäÿ æèâî ïðåäñòàâèë ñåð-
æàíòà â öàðñêèõ ïîãîíàõ ñ àê-
ñåëüáàíòàìè, ïîëó÷èëàñü âåñüìà
îðãàíè÷íàÿ êàðòèíà.

— Ñàøà, à òû ãäå áûë? — Êðà-
ñèöêèé ïîâåðíóë ãîëîâó è ïî-
ñìîòðåë íà Øóðîâà â óïîð.

— ß?! Íó, äåëà áûëè... îáñòà-
íîâêó èçó÷àë... Äà ÷òî òû êî ìíå
ïðèñòàë? Êòî ïóëþ ó òåáÿ â ñà-
ïîãå íàøåë? Ñïàòü ïîðà. Äåí¸ê
ñåãîäíÿ âûäàëñÿ åùå òîò.

Íî Âîëîäÿ ñïàòü íå ñïåøèë.
Âîîáðàæåíèå ðèñîâàëî ðàçíûå
êàðòèíû. Ñíà÷àëà îíî îäåëî â
öàðñêóþ ôîðìó Øóðîâà, ïîëó-
÷èëàñü êàðòèíà íå õóæå, ÷åì ñ
ñåðæàíòîì. Ïîòîì ïîãîíû è àê-
ñåëüáàíòû áûëè íà Ãîðäååâå —
òîò æå ðåçóëüòàò. Îäåë ñåðæàí-
òà â íåìåöêóþ ôîðìó — òîæå
íåïëîõî. Øóðîâó ïîäîøëà, îñî-
áåííî, êîãäà òîò ðóãàëñÿ, à Ãîð-
äååâó — íåò. Ñëèøêîì òåïëûå
è ãëóáîêèå ãëàçà — ñëèøêîì
ñëàâÿíñêèé âèä. È òóò Âîëîäÿ

âñïîìíèë ïðî ïåïåë ïîä îêíîì,
êîòîðûé ïîêàçûâàë åìó Øóðîâ.
“Ãîðäååâ íå êóðèò”,— îñåíèëà
äîãàäêà. Íà ñòîëå ó ìàéîðà íå
áûëî ïåïåëüíèöû, è äûìîì â
åãî çåìëÿíêå íå ïàõëî. Íî êó-
ðèò ëè ñåðæàíò âîäèòåëü?

Âäðóã åãî ÷óòü íå ñáèë ñ íîã
äàâåøíèé ñîëäàòèê. Îí áûë ÿâ-
íî íàïóãàí. Óâèäåâ Êðàñèöêî-
ãî, ñîëäàòèê ïåðåêðåñòèë åãî è,
òàðàùà ãëàçà, çàëåïåòàë:

— ×óð, ìåíÿ, ÷óð!
— ×åãî êðåñòèøüñÿ? — íåäî-

âîëüíî ïðîáóð÷àë Âîëîäÿ.
— ×åðíûé...,— çàäûõàëñÿ ñîë-

äàòèê,— ×åðíûé ñíàéïåð.— Çà
òîáîé, âèäàòü, ïðèøåë!

Ñîëäàòèê öåïêîé æèëèñòîé
ðóêîé óõâàòèë åãî è ïîòàùèë ê
ïåðåäîâûì îêîïàì. Ðóêà áûëà
õîëîäíàÿ, êàê ó ìåðòâåöà, íî
ñèëüíàÿ. Ñòðàõ ñæàë Âîëîäå
ãîðëî.

— Âîò, äåðæè! — ñîëäàòèê ñó-
íóë Êðàñèöêîìó â ðóêè òðåõëè-
íåéêó.— Âîí îí!

Äàëåêî âïåðåäè äåéñòâèòåëü-
íî ìåëüêíóëà ÷åðíàÿ òåíü, íî
ñïðÿòàëàñü.

— Íå äîñòàíåò! — èç ñóìåðåê
âûíûðíóëà ôèãóðà äðóãîãî ñîë-
äàòèêà.

— Äà íó âàñ! — Âîëîäÿ ñ ñè-
ëîé áðîñèë âèíòîâêó íà çåìëþ.

— Çà íèì ïðèøåë,— íå îáðà-
ùàÿ íà Âîëîäþ âíèìàíèÿ, ñêà-
çàë ïåðâûé ñîëäàòèê äðóãîìó.

— Íå, íå çà íèì,— óáåæäåí-
íî âîçðàçèë åãî äðóã.

— Êàê æå íå çà íèì, êàê îí
ñòðåëÿòü íå ñòàë? — çàáåñïîêî-
èëñÿ ìàëåíüêèé ñîëäàòèê.

— À òàê, íå çà íèì — îí íå
ñïóæàëñÿ! — ñêàíäàëüíî çàìå-
òèë äðóã.

— Êàê íå ñïóæàëñÿ? Ïàðåíü,
òû ñïóæàëñÿ? Ñìåðòü îíà ìå-
òèò, âñå åå ÷óþò! ×óåøü ñìåðòü?

— Ððÿäîâîîé! Îòñòàâèòü
ðððàçãîâîððû! Êàê ñòîèòå ïåðåä
ñòàðøèì ïî çâàíèþ,— âçîðâàë-
ñÿ Âîëîäÿ ãîëîñîì Øóðîâà,—
Ñêîëüêî ìîæíî... ñêîëüêî...

Âîëîäÿ, ìàõíóâ ðóêîé, ïîøåë
ïðî÷ü. Íà ãëàçà íàâåðíóëèñü
ñëåçû, è íå õîòåëîñü, ÷òîáû ñîë-
äàòû ýòî çàìåòèëè. Íî îíè íà
íåãî è íå ñìîòðåëè:

— Âèäàë êàê îí òåáÿ? Íå, ïî-
æèâåò åùå!

— Äà ýòî îí ñî ñòðàõó, ñî
ñòðàõó. Ñìåðòü ÷óåò è âîïèò,
ñåðäåøíûé. Òîò ãåíåðàë ïåðåä
ñìåðòüþ æóòêî âîïèë. Íó,
âñïîìíè, Íèêàíîð, âñïîìíè!

— Ó òâîåãî ãåíåðàëà ïóçî áû-
ëî áîëüíî áîëüøîå, òàêèå íà
ïåðåäîâîé íå æèâóò, à ýòîò
êîñòëÿâûé — âûæèâåò,— íå
óíèìàëñÿ Íèêàíîð.

— Ýé, âû,— îáåðíóëñÿ Êðà-
ñèöêèé ê ñïîðùèêàì.— Ñåãî-
äíÿ ñêîëüêî ìàøèí â ïîëê ïðè-
åõàëî?

— Âî, äóðàê, ñàì ïðèåõàë è
ñïðàøèâàåò,— ïî-ïðåæíåìó íå
çàìå÷àÿ Âîëîäþ, çàøàìêàë ìà-
ëåíüêèé ñîëäàòèê.

— Òû ïîãîäè,— Íèêîíîð áûë
íàñòðîåí ê Âîëîäå áîëåå òåï-
ëî,— ñàíèòàðíûé àâòîìîáèëü èç
ãîñïèòàëÿ áèíòû ïðèâåç. Îíè çà
äâà ÷àñà äî âàñ ñ Ãîðäååâûì
ïðèåõàëè.

— À ñêîëüêî ëþäåé â ìàøèíå
áûëî?

— À íèñêîëüêî! Âîäèòåëÿ ðà-
íèëî. Ó íàñ äîêòîðøà ñàìà ïî-
ëóòîðêó âîäèò.

Âîëîäÿ ïîíÿë, ÷òî ê ïîäîçðå-
âàåìûì ìîæíî ïðèñîâîêóïèòü
åùå îäíîãî ÷åëîâåêà. “Äîêòîð-
øà — ýòî... æåíùèíà!” — ìåëü-
êíóëî â ãîëîâå ó Âîëîäè.

***
Æåíùèí â ñâîåì ïîëêó Ãîð-

äååâ íå æàëîâàë. Ñàíèòàðû âñå
áûëè ìóæ÷èíàìè, ñâÿçèñòû òî-
æå. Âïðî÷åì, áûëî äâå âðà÷è-
õè — êàïèòàí Êðó÷èíèíà, êîòî-
ðóþ ïîðîé òðóäíî áûëî îòëè-
÷èòü îò çäîðîâîãî ìóæèêà, è

ëåéòåíàíò Êñþøà Ìàëîâà, ñó-
ùåñòâî íàñòîëüêî þíîå è çà-
ñòåí÷èâîå, ÷òî ñîëäàòû âîñïðè-
íèìàëè åå áîëüøå êàê ðåáåíêà.
Íî Êðàñèöêèé åùå íå çíàë, ÷òî
ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ æåíùèí â
ïîëêó çàìåòíî ïðèáàâèëîñü.

Â ýòîò æå âå÷åð ê õîçÿéñòâó
Ãîðäååâà ïîäúåõàëè äâå ñïðàâ-
íûå òðåõòîíêè.

— Ñòîé! — çàêðè÷àë ÷àñîâîé.
Èç îêíà òðåõòîíêè âûëåçëà

ãîëîâà òîëñòîãî îôèöåðà:
— Íàäåæäà Áîðèñîâíà, íàøè!

Íàêîíåö-òî! — îí áûñòðî âû-
ñêî÷èë èç êàáèíû ìàøèíû è
ïðàêòè÷åñêè îáíÿë ñîëäàòà.—
Äîðîãîé òû ìîé, ìû ãäå?

— Íà ïåðåäîâîé, ïîëê ìàéî-
ðà Ãîðäååâà.

— Îñíîâàòåëüíî íàñ çàíåñëî.
Íó äà íå áåäà. Íå äàäèòå ëè âû
íàì, ìèëåéøèé, áåíçèíà, ëèò-
ðîâ âîñåìüäåñÿò.

— À çà ÷òî ýòî âàì, ìèëåé-
øèé, ñòîëüêî ëèòðîâ áåíçèíà
äàâàòü? — èç-çà ãîëîâû ÷àñîâî-
ãî âíåçàïíî ïîÿâèëñÿ Ãîðäå-
åâ.— Ïîëê ýòîò ìîé, è áåíçèíà
â òàêîì êîëè÷åñòâå ÿ âñåì ïîä-
ðÿä íå äàþ.

— Âû êîìàíäèð ïîëêà? — îá-
ðàäîâàëñÿ òîëñòûé îôèöåð. Îí
çàñóåòèëñÿ è ïîäáåæàë êî âòî-
ðîé ìàøèíå:

— Íàäåæäà Áîðèñîâíà, ïîãî-
âîðèòå ñ ýòèì òîâàðèùåì!

Òîëñòûé îòêðûë äâåðöó è,
ïîäáèðàÿ ðîñêîøíóþ þáêó, èç
êàáèíû âûøëà ñàìà Øóøêèö-
êàÿ. ×àñîâîé îñòîëáåíåë è âû-
ðîíèë ðóæüå èç ðóê. Â äðóãîé
áû ìîìåíò Ãîðäååâ, íå ãîâîðÿ
ëèøíåãî ñëîâà, âïàÿë áû åìó
âçûñêàíèå, íî îí è ñàì áûë ïî-
ðàæåí. Â ïîëê ïðèåõàëà èçâåñò-
íàÿ êèíîçâåçäà! Ãîðäååâ ïîäî-
øåë â æåíùèíå, îòâåñèë ïîêëîí
è, ïðåäñòàâèâøèñü, îòðåçàë:

— Íàäåæíà Áîðèñîâíà, áåí-
çèíà ÿ äàì, íî íå âîñåìüäåñÿò,
à ñîðîê ëèòðîâ. È òîëüêî ñ òåì,
÷òî âû ñåé÷àñ æå óåäåòå îòñþ-
äà. Íå äàëåå, êàê â îáåä, òóò áû-
ëè áîåâûå äåéñòâèÿ. Â ëåñó
ìíîãî íåìåöêèõ ñíàéïåðîâ, ó
íàñ ïîòåðè. Âàì íåëüçÿ òóò íà-
õîäèòüñÿ.

— Íèêóäà ÿ íå ïîåäó,— ðåç-
êî, ñ íîòêàìè ïðåâîñõîäñòâà çà-
ÿâèëà Øóøêèöêàÿ.— Ìû äàäèì
âàøåé ÷àñòè êîíöåðò, à âû íà-
êîðìèòå ìîþ òðóïïó è âûäåëè-
òå âîñåìüäåñÿò ëèòðîâ áåíçèíà.

— Âû íàìåðåíû ðèñêîâàòü è
äàâàòü êîíöåðò íà ïåðåäîâîé? —
ñïîêîéíî ñïðîñèë Ãîðäååâ.—
×òî æ, ýòî âàø âûáîð, èçâîëü-
òå!

Øóøêèöêàÿ îæèäàëà äðóãîãî.
Îáû÷íî â òàêèõ ñëó÷àÿõ îôèöå-
ðû ãàëàíòíî ïàäàëè íà êîëåíè
è ïðîñèëè íåìåäëåííî åå
óåõàòü. Îäèí ñòàòíûé ïîëêîâ-
íèê óíîñèë åå ñ ïåðåäîâîé íà
ðóêàõ. Íåñ, êîíå÷íî, íåäîëãî,
äî ñâîåé ýìêè, ñàì ñåë çà ðóëü,
è, îñòàâèâ ïîëê, óâåç â íàïðàâ-
ëåíèè òûëà. Â ëþáîì ñëó÷àå
ïðèíÿòî áûëî âûðàæàòü çíàìå-
íèòîé àðòèñòêå ñâîå âîñõèùå-
íèå è ïîäîáîñòðàñòèå, à òàêæå
íå ïîçâîëÿòü åé äåëàòü íåîáäó-
ìàííûõ ïîñòóïêîâ.

— Òîâàðèùåé àðòèñòîâ ðàç-
ìåñòèì â ñàí÷àñòè,— äåëîâèòî
ãîâîðèë Ãîðäååâ ïîäáåæàâøåìó
ðàçâîäÿùåìó,— à óòðîì îíè äà-
äóò êîíöåðò è óåäóò.

Ãîðäååâ óæå õîòåë, ïîðó÷èâ
ðàçâîäÿùåìó àðòèñòîâ, óéòè, íî
âëàñòíûé ãîëîñ Øóøêèöêîé
îñòàíîâèë åãî:

— Ìàéîð, âû ìåíÿ ê ñåáå íå
ïðèãëàñèòå?

— Êóäà, ïðîñòèòå? — âêðàä-
÷èâî ñïðîñèë Ãîðäååâ.

— Ê ñåáå...
Ïîíÿâ äâóñìûñëåííîñòü òàêî-

ãî îòâåòà, àêòðèñà äîáàâèëà:
— Íà óæèí.

(Далі б де
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Åêñêóðñ³éí³ 
êàáð³îëåòè
Ñòîëèöåþ êóðñóþòü äâîïîâåðõîâ³ àâòîáóñè

Ïðîêàòàòèñÿ ç â³òåðöåì ìîæíà
íàéö³êàâ³øèìè ì³ñöÿìè Êèºâà —
Õðåùàòèêîì, Ïîäîëîì, Ïå÷åð-
ñüêîì ³ ìîñòîì Ïàòîíà. Íèí³ öè-
ìè ì³ñöÿìè êóðñóþòü äâà àâòîáó-
ñè ç ³íòåðâàëîì â îäíó ãîäèíó.
Òî÷êà â³äïðàâëåííÿ — Çîëîò³ âî-
ðîòà. ª çóïèíêà íà Áåññàðàáñüê³é
ïëîù³, á³ëÿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-
ðè ³ íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³. Çãî-
äîì, ³ç äîïîâíåííÿì ìàðøðóòó,
ê³ëüê³ñòü çóïèíîê áóäå çá³ëüøåíî.

Àâòîáóñè ñóïðîâîäæóþòü ã³äè, ÿê³
ðîçïîâ³äàþòü ïðî âèçíà÷í³ ïàì’ÿò-
êè ñòàðîäàâíüî¿ ñòîëèö³ Ðóñ³. Åêñ-
êóðñ³¿ ïðîâîäÿòü ðîñ³éñüêîþ òà
àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.

Ö³êàâèíêîþ êè¿âñüêèõ êàáð³î-
ëåò³â º íåçâè÷íèé âèãëÿä àâòîáó-
ñ³â — âîíè ðîçìàëüîâàí³ ï³ä
“õëîï÷èêà” òà “ä³â÷èíêó”. “Ó ñâ³-
ò³ âæå ñêëàâñÿ ñòåðåîòèï, ùî òà-
êèé åêñêóðñ³éíèé òðàíñïîðò ìàº
áóòè ÷åðâîíèì, ÿê çíàìåíèò³ ëîí-

äîíñüê³ àâòîáóñè, — ðîçïîâ³ëà
âëàñíèê êàáð³îëåò³â, äèðåêòîð ªâ-
ãåí³ÿ Ñòåïàíîâà, — à ìè õîò³ëè
çðîáèòè ùîñü ñâîº, êè¿âñüêå, îò ³
ïðèäóìàëè. Âîä³¿, êîëè áà÷àòü íà-
øèõ “õëîï÷èêà” òà “ä³â÷èíêó”, óñ-
ì³õàþòüñÿ, õî÷à íà äîðîç³ íå ïî-
ñòóïàþòüñÿ, à îò äëÿ òóðèñò³â âî-
íè ñòàþòü ñâîºð³äíèìè “â³çèòêà-
ìè” íàøîãî ì³ñòà”.

Äóæå ïîïóëÿðíà â òóðèñò³â âå-
÷³ðíÿ ïðîãóëÿíêà. “Íàøà êîìïà-
í³ÿ, ìàáóòü, ïåðøà â Óêðà¿í³, ùî
ñâ³äîìî ââåëà ì³ñò Ïàòîíà äî åêñ-
êóðñ³éíîãî àâòîáóñíîãî ìàðøðóòó:
ïî-ïåðøå, â³í ñïðàâä³ óí³êàëüíèé,
à ïî-äðóãå, ãîñòåé ì³ñòà çà÷àðîâóº
êðàºâèä ïðàâîãî áåðåãà â ïðîìå-
íÿõ ñîíöÿ, ùî çàõîäèòü, — ðîçïî-
â³äàº ªâãåí³ÿ Ñòåïàíîâà. — Íàé-
÷àñò³øå êâèòêè íà äðóãèé ïîâåðõ
àâòîáóñà íà âå÷³ðíþ åêñêóðñ³þ çà-
ìîâëÿþòü íàïåðåä”.

Åêñêóðñ³éí³ ïî¿çäêè ñòîëèöåþ
äâîïîâåðõîâèìè àâòîáóñàìè
òðèâàòèìóòü ö³ëèé ð³ê

ПП РР ОО   ЩЩ ОО   ГГ ОО ВВ ОО РР ЯЯ ТТ ЬЬ Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 4 ñåðïíÿ
ОВНАМ б дь-я а робота вдасться на слав . Це не випад овість, адже

ви з любов’ю братиметеся за вся і справи. А, я звісно, там, де в ла-
дають д ш й серце, виростає ба атий рожай.

ТЕЛЬЦІ б д ть переповнені ліричним настроєм. Нині ви маєте золо-
ті озирі для влашт вання особисто о щастя, оловне — вчасно їх ви и-
н ти. Одна б дьте розбірливими в захопленнях, бо є ризи потрапити
в тенета обман та ілюзій.

БЛИЗНЯТА, інтеле т альний шарм додає вам аз ової чарівності, при-
ваблює протилежн стать. Одна розва ам присвятіть вечір, доля вима-
ає вн трішньо ор аніз ватися. Донині вам марилося щось “не те”, спо-
творюючи світобачення. Дивні сит ації є “ остями” із попередніх ін ар-
націй.

РАКИ, життя піднесе приємні сюрпризи. Влашт йте приятельсь і по-
сидень и. В олі близь их за д хом людей б’єте двох зайців: дістане-
те емоційне підживлення і зможете вирішити низ онстр тивних пи-
тань про подальш співпрацю.

ЛЕВИ, вам обридла роль тя лової оня и? Прибор йте роздрат ван-
ня, не зліться, не онфлі т йте з начальством, а с млінно ви он йте роль
солдата сл жбово о фронт . Не бійтеся б ти “старшим, ди пошлють”,
це ідеально впис ється в нинішню осмічн про рам , я пор ш вати
протипо азано.

ДІВИ, дос оналюйтеся я ерівни та адміністратор. Менше емоцій,
а більше справ. По- осподарсь и і творчо підходьте до ор анізації о-
ле тивних заходів. Найменший про ол поведінці стане вели им мін -
сом для реп тації.

ТЕРЕЗИ, день напр жений, достатньо іс ри непороз мінь (вдома, на
сл жбі) — і роз оряться чвари. Збері айте поч ття власної ідності, йо-
о непохитний п’єдестал — фінансова відповідальність перед близь и-
ми та омпаньйонами. Ува а чолові ам! Ваш таємний роман є відл н-
ням із попередньої ін арнації, до 8 серпня стос н и з охан ою маєте
завершити.

СКОРПІОНИ, лавір йте в діловій сфері. Спроб йте змінювати точ
зор , щоб поб ти в ч жій ш рі — тоді не перепл таєте правд з рив-
дою, ни нете онфлі тних сит ацій, а вчорашні воро и стан ть др зями.
І не вдавайте з себе бідолах ... вас самовіддано і трепетно охають...

СТРІЛЬЦІ, піартеся з пра тичним прицілом. Там, де не пахне приб т-
ами, вам нічо о робити. Моральне і матеріальне задоволення є одним
цілим, “ аняти безд мно повітря” немає сенс . На роботі не проґавте
шанс для спішно о владнання ар’єрних справ. Начальство вам сим-
патиз є і любить до 8 серпня. А потім “ аз а” за інчиться.

КОЗОРОГИ, відсіюйте все зайве та непотрібне, настав період а тив-
них життєвих модернізацій. Те, що вичерпало себе морально, не повин-
но тя тися хвостом. Пере лючіться на хвилю позитивних задоволень. А
все, що розрадж є д ш , є джерелом насна и і сприяє пост п .

ВОДОЛІЇ, на вашій психоло ічній території ті люди, з им ви пов’яза-
ні емоційно, тож можна на відстані посилати си нали любові, вони ма-
ічно вплин ть на об’є т за оханості. Одна є ризи під впливом ілюзій
відіслати “липове” послання...
РИБИ, ва а людей при та до вашої яс равої персони. Ви приваб-

люєте всіх, хто мріє про тепло й лас . Втім, під своїм рилом зі рівай-
те лише тих, хто принесе ористь. П стомелям та хитр нам, що наби-
ваються в приятелі, дайте відчіпно о

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
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4 1 7
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2 6 4

9 7 5 2

1 2 5 4

4 1 3

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10

ì/ñ. Íà ñõîä³ +19...+24°Ñ âíî÷³, +30...+40°Ñ óäåíü. Íà çàõîä³ âíî-
÷³ +12...+17°Ñ, óäåíü +22...+37°Ñ. Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ +19...+22°Ñ
óíî÷³, +33...+38°Ñ óäåíü. Ó Êðèìó +15...+20°Ñ óíî÷³, +30...+37°Ñ
óäåíü.

Íà Êè¿âùèí³ ñóõî. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòó-
ðà — â³ä +18...+23°Ñ óíî÷³ äî +32...+36°Ñ óäåíü. 

Ñüîãîäí³

4 ñåðïíÿ â³ðóþ÷³ õðèñòèÿíè âøàíîâóþòü Ñâÿòó Ìèðîíîñèöþ
ð³âíîàïîñòîëüíó Ìàð³þ Ìàãäàëèíó. Çàçâè÷àé ó öåé äåíü î÷³êóþòü
ãðîçîâó ïîãîäó. Òðàäèö³éíî íà Äåíü Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè âèéìàþòü
êâ³òêîâ³ öèáóëèíè, à â ë³ñàõ ³äå çáèðàííÿ ÷îðíî¿ òà ÷åðâîíî¿
ñìîðîäèíè, ÷îðíèö³. 

²ìåíèííèêè: 
Ìàðiÿ, Ìàãäàëèíà, Ôîêà, Êîðíèëié, Áîëåñëàâ, Äîìiíiê,

Ïðîòàçié 

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.

8 3 5 2 7 9 6 1 4

6 1 4 8 5 3 7 2 9

2 7 9 6 4 1 5 3 8

4 6 1 3 8 5 9 7 2

7 9 2 4 1 6 8 5 3

3 5 8 7 9 2 4 6 1

9 2 7 1 6 4 3 8 5

5 8 3 9 2 7 1 4 6

1 4 6 5 3 8 2 9 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 3 ñåðïíÿ

Віднедавна ознайомитися з визначними пам’ят ами столиці можна, подорож ючи двоповерховим т ристичним
автоб сом
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Три тижні в лицями столиці рс ють два двоповерхо-
вих е с рсійних автоб си- абріолети. За невели ий
проміжо час поп лярні в Європі о лядові е с рсії на
та ом виді транспорт прижилися і в нашом місті,
що, без мовно, важливо напередодні Євро-2012. Пере-
ва ою цих автоб сів є від ритий дах і можливість зійти
на з пинці та продовжити мандрів містом на наст п-
ном автоб сі.


