
ссттоорр..  22

хрещатик
№117 (3748) вівторок, 17 серпня 2010 року київська муніципальна газета

КМДА ВЗЯЛАСЯ ЗА
ЧЕРВОНУ ЗОНУ ЄВРО-2012
У мерії визначилися з об’є тами ризи
в під отовці до чемпіонат

ссттоорр..  66

ПОУМНЕВШИЕ ТАНКИ
Від Андрія Баби а

Ïîæåæà äåñÿòèð³÷÷ÿ
Íàéá³ëüøà çà 15 ðîê³â ïîæåæà îá³éøëàñÿ áåç ëþäñüêèõ æåðòâ

Òðèâàëà ñïåêà ðîáèòü ñâîþ
ñïðàâó — ï³ä ïàëþ÷èì ñîíöåì
ïðàêòè÷íî âñå ñòàº ëåãêîçàéìèñ-
òèì, à âèáóõîíåáåçïå÷í³ ïðåäìå-
òè áóäü-ÿêî¿ õâèëèíè ìîæóòü âè-
áóõíóòè. Ïîïåðåäæåííÿ ÌÍÑ
ïðî ï’ÿòèé, íàéâèùèé, ð³âåíü
ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè â ñòîëèö³ òà-
êè ñïðàâäèëîñÿ. Ó íåä³ëþ â Êè-

ºâ³ ñòàëàñÿ íàéá³ëüøà çà îñòàíí³
ðîêè ïîæåæà. Íà÷àëüíèê ÃÓ ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé êà-
æå, ùî íå áà÷èâ òàêîãî ðîçìàõó
âîãíþ çà 15 ðîê³â ðîáîòè.

Ïîæåæà íåéìîâ³ðíî¿ ñèëè, äè-
ìîâèé ñòîâï â³ä ÿêî¿ áóëî âèä-
íî çà ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â, â íåä³-

ëþ ñòàëàñÿ áëèçüêî 18.05 íà
ñêëàäàõ ÇÀÒ “Âåðêîí”, ùî íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 67. Ãîð³ëè
ñêëàäè òåõí³êè, ÿê³ îðåíäóþòü
òðè êîìïàí³¿ “Åëüäîðàäî”,
“Ôîêñòðîò” òà “Þã-Êîíòðàêò”.
Äî ãàñ³ííÿ âîãíþ çàëó÷èëè 57
â³ää³ëåíü Äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿
îõîðîíè íà îñíîâí³é òà ñïåö³-
àëüí³é òåõí³ö³ ³ 2 â³ää³ëåííÿ Ìî-
á³ëüíîãî ðÿòóâàëüíîãî öåíòðó
ÌÍÑ Óêðà¿íè. Îäíàê âïîðàòè-
ñÿ ç ïîæåæîþ çìîãëè ëèøå î
5.40 ïîíåä³ëêà. Çà äàíèìè ÌÍÑ,
äî òëà âèãîð³ëî 30 òèñ. êâ. ì
ïðèì³ùåíü ðàçîì ³ç íåñó÷èìè
êîíñòðóêö³ÿìè é òåõí³êîþ. Íà
ùàñòÿ, îá³éøëîñÿ áåç ëþäñüêèõ
æåðòâ ³ ïîòåðï³ëèõ.

Çà ôàêòîì ïîæåæ³ ïîðóøåíî
êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Âàñèëü Ôà-
ðèííèê. Çà éîãî ñëîâàìè, ïîêè
ùî ðàíî ãîâîðèòè ïðî ïðè÷èíè
çàéìàííÿ, îäíàê âåðñ³¿ º ð³çí³,

çîêðåìà ³ íàâìèñíèé ï³äïàë, ïî-
ðóøåííÿ òåõí³êè áåçïåêè, ïðè-
ðîäí³ ÷èííèêè, íåäáàëüñòâî ïåð-
ñîíàëó. Ïàí Ôàðèííèê çàçíà÷èâ,
ùî ñïðàâó ïîðóøåíî çà ÷. 2 ñò.
270 ÊÊ (ïîðóøåííÿ ïðîòèïî-
æåæíî¿ áåçïåêè). Â³äñüîãîäí³ íà
ì³ñö³ ëèõà ïðàöþþòü ñë³ä÷³ ãðó-
ïè. Êàæóòü, º ñâ³äîê, ùî áà÷èâ,
ÿê ³ç ïîêð³âë³, äå çä³éñíþâàëè ðå-
ìîíò, óïàâ áàëîí, ï³ñëÿ ÷îãî é
ðîçãóëÿëàñÿ ïîæåæà.

Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ ñòàëà ³ì-
ïóëüñîì äëÿ îêðåìîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè. Âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ ïåðåâ³ðèòè
âñ³ ïîä³áí³ ñêëàäè íà ïðåäìåò äî-
òðèìàííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè. Çðîáèòè öå ìàº ÌÍÑ ðà-
çîì ç ðàéîííèìè àäì³í³ñòðàö³-
ÿìè. “Ìè íå ìîæåìî äîïóñòèòè
ïîâòîðåííÿ ñèòóàö³¿. Ïîòð³áíî
âèÿâèòè âñ³ âîãíåíåáåçïå÷í³ îá’-
ºêòè. Ïåðåïîâíåí³ òîâàðîì ³ ïðî-
äóêö³ºþ îá’ºêòè íå ìîæóòü áóòè

íå îñíàùåí³ ïîæåæíîþ ñèãíàë³-
çàö³ºþ. Àäæå áóäü-ÿêèé ñ³ðíèê
ìîæå çàâäàòè âåëè÷åçíèõ çáèòê³â.
Òîìó, çâàæàþ÷è íà îãîëîøåíèé
ó ñòîëèö³ 5-é ð³âåíü ïîæåæíî¿
íåáåçïåêè, ââàæàþ çà ïîòð³áíå
íåãàéíî ïåðåâ³ðèòè âñ³ òàê³ îá’-
ºêòè”,— ñêàçàâ ïàí Ïîïîâ.

Òèì ÷àñîì óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ
ïîâ³äîìëÿº ïðî ñòàá³ëüíó ñèòó-
àö³þ ó ë³ñîïàðêîâ³é çîí³. Áóâ ëè-
øå îäèí âèïàäîê çàãîðÿííÿ íà
ïëîù³ 0,1 ãà ÷åðåç íåäáàëå ïîâî-
äæåííÿ ç âîãíåì, à òî÷í³øå êè-
íóòèé íåäîêóðîê. Ïðàö³âíèêè
ÌÍÑ íàãàäóþòü ïðî çàáîðîíó
ðîçâîäèòè áàãàòòÿ. Çà íèí³øíüî¿
ñèòóàö³¿ íàâ³òü ñêëÿíà ïëÿøêà,
çàëèøåíà íà ñîíö³, ñëóãóº ë³íçîþ
³ ñïðè÷èíþº çàéìàííÿ. Ìàéæå
ïîëîâèíà âèêëèê³â ïîæåæíèê³â
ñòîñóºòüñÿ çàãîðÿíü êóï ñì³òòÿ ÷è
ñóõîãî òðàâ’ÿíîãî íàñòèëó. ßêùî
âè ïîáà÷èëè íàéìåíø³ îçíàêè
çàãîðÿííÿ, ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî
ñëóæá ïîðÿòóíêó
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Для асіння во ню на с ладах поб тової техні и б ло зал чено 57 відділень Держпожежохорони і 2 відділення Мобільно о рят вально о центр МНС У раїни

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Вели ий во онь нищив Київ часи Р сі, в 1881 та 1941
ро ах. Та я що тоді місто палили мон оло-татари та
ен авеесни и, то тепер цю анебн роль іноді ви он -
ють самі ияни. В мовах найвищо о п’ято о ст пеня
небезпе и достатньо просто недотрим вати елементар-
них правил протипожежної безпе и. Недо ро чи с ля-
на пляш а мож ть спопелити ліс, величезні приміщен-
ня. Недільна пожежа с ладів техні и на Нив ах стала
найбільшою за 15 ро ів. Цей с мний ро зм сив місь-

влад розпочати не айне обстеження подібних об’-
є тів з метою виявлення пожежонебезпечних об’є тів.
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Åëåêòðè÷êà ñïîëó÷èòü
àåðîïîðòè

Çàë³çíè÷íå ñïîëó÷åííÿ ì³æ àåðîïîð-
òîì “Áîðèñï³ëü” òà Êèºâîì áóäå ïîáó-
äîâàíî äî 2012 ðîêó. Ïðî öå çàÿâèâ ì³-
í³ñòð òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó Êîñòÿíòèí
ªôèìåíêî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
Ì³íòðàíñó. Çà ñëîâàìè ïàíà ªôèìåíêà,
íèí³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðîçøèðèòè ïðî-
åêò çàë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ Êè¿â —
Áîðèñï³ëü. “Öÿ äîðîãà ïî÷èíàòèìåòüñÿ
â Æóëÿíàõ, ïðîëÿãàòèìå ÷åðåç Öåí-
òðàëüíèé çàë³çíè÷íèé òà Äàðíèöüêèé
âîêçàëè ³ âèõîäèòèìå íà àåðîïîðò “Áî-
ðèñï³ëü”. Çàâäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ ðîç-
â’ÿçàòè íèçêó òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì
ñòîëèö³”, — çàçíà÷èâ ì³í³ñòð. Äî ê³íöÿ
íèí³øíüîãî ðîêó ïëàíóþòü çàê³í÷èòè
ïðîåêòí³ ðîáîòè, à âæå ó 2012 ðîö³ ïóñ-
òèòè åëåêòðîïî¿çäè

Ðÿòóâàëüíèêè 
êîíòðîëþþòü ñèòóàö³þ

ßê ïîâ³äîìèëè â ÃÓ ÌÍÑ ó Êèºâ³,
çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè çàì³ð³â ñêëàäó
ïîâ³òðÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ ïðîòÿ-
ãîì îñòàííüîãî òèæíÿ æîäíî¿ øê³äëè-
âî¿ ðå÷îâèíè íå âèÿâëåíî. Çàãàëîì â³ä
5 ñåðïíÿ çàô³êñîâàíî 32 çàãîðÿííÿ, ó
ë³êâ³äàö³¿ ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü 60 àâò³âîê
òà ìàéæå 200 ðÿòóâàëüíèê³â. Çà ñòàòèñ-
òèêîþ, íàðàç³ ê³ëüê³ñòü çàéìàíü çìåí-
øóºòüñÿ, ïðîòå ñèòóàö³ÿ ëèøàºòüñÿ ï³ä
æîðñòêèì êîíòðîëåì â³äïîâ³äíèõ
ñëóæá. Çà ³íôîðìàö³ºþ íà÷àëüíèêà ÃÓ
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ
Â³òàë³ÿ Ïøåíè÷íîãî, ì³ñüêèé øòàá ³ç
çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì íàñë³äêàì ïî-
æåæíî¿ íåáåçïåêè çä³éñíèâ íèçêó çà-
õîä³â. Çîêðåìà óòî÷íåíî ïëàíè âçàº-
ìîä³¿ ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ðàéîí³â
òà ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ ó ðàç³ çàãðîçè
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; ïåðåâ³ðåíî
ñòàí ãîòîâíîñò³ ïóíêò³â åâàêóàö³¿ íàñå-
ëåííÿ íà âèïàäîê ìîæëèâîãî â³äñåëåí-
íÿ (íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ì³êðî-
ðàéîí³â ñòàðî¿ çàáóäîâè íà òåðèòîð³¿
ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ); íà òåðèòî-
ð³¿ ë³ñ³â ñèëàìè ë³ñîâî¿ îõîðîíè òà ÃÓ
ÌÂÑ çä³éñíþºòüñÿ ö³ëîäîáîâå íàçåì-
íå ïàòðóëþâàííÿ. Êð³ì òîãî, îáìåæå-
íî ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â òà ïî-
ñèëåíî êîíòðîëü çà ñòàíîì ïîæåæíî¿
áåçïåêè ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ïåðåáóâàí-
íÿ ãðîìàäÿí, çàêðèòî â’¿çäè íà òåðè-
òîð³þ ë³ñîãîñïîäàðñòâ

Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà 
ðåñòàâðóþòü äî ê³íöÿ 
ðîêó

Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîäîâæóº ðîáîòè ç
â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà Ñâÿòîìó Ð³â-
íîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âîëîäèìèðó,
ùî íà íèæí³é òåðàñ³ Âîëîäèìèðñüêî¿
ã³ðêè. Çîêðåìà, çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè ÊÌÄÀ, íàðàç³ òðèâàþòü ïî-
ïåðåäí³ ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè. Íà öüî-
ìó åòàï³ îñâîºíî êîøò³â íà ñóìó 325
òèñ. ãðí: 150 òèñ. ãðí.— íà îñâ³òëåí-
íÿ, 175 òèñ. ãðí — íà ïåðøî÷åðãîâ³
ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè. Çàâåðøèòè
îíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà ïëàíóþòü äî
ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó

²ãîð Çàâàäñüêèé äàñòü
áëàãîä³éíèé êîíöåðò

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ ÊÌÄÀ, 24 ñåðïíÿ î 19.00 íà ë³ò-
í³é åñòðàä³ ì³ñüêîãî ñàäó Öåíòðàëüíî-
ãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó (á³ëÿ
Ìàð³¿íñüêîãî ïàëàöó) â³äáóäåòüñÿ áëà-
ãîä³éíèé êîíöåðò ç íàãîäè Äíÿ Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Â çàõîä³ â³çüìå
ó÷àñòü çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè, ëà-
óðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â àêîðäåî-
í³ñò³â ²ãîð Çàâàäñüêèé. Îðãàí³çàòîðè
êîíöåðòó çàïðîøóþòü íà ìèñòåöüêó
ïîä³þ óñ³õ îõî÷èõ

Â ìåð³¿ äåñÿòêà íîâåíüêèõ
Ó ÊÌÄÀ ïðåäñòàâèëè íîâèõ ïîñàäîâö³â ³ ïîêàðàëè 
íåñóìë³ííèõ

НН АА   КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ ІІ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До Дня Незалежності на иян, що працюють о-
м нальних стр т рах, че ає приємна новина — їм
виплатять бор и із зарплати. Іна ше че атиме не-
приємність же ерівни ів цих підприємств. Ви о-
н вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр Попов
дор чив до 22 серпня вирішити питання забор ова-
ності, іна ше б де звільнення. Це він пообіцяв і за-
ст пни ам олови адміністрації — за по ан ви о-
навч дисциплін . Натомість надії по ладають на
нових ерівни ів правлінь. Учора їх представлено
аж десять.

Ïîêè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âèâ÷àþòü ³ àíàë³çóþòü ä³ÿëüí³ñòü
îêðåìèõ åêñ-î÷³ëüíèê³â ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ, äî àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïðèéøëà íîâà êîìàíäà. Ó÷îðà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïðåäñòàâèâ íîâèõ íà÷àëüíèê³â. ÃÓ
òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó î÷îëèâ 37-ð³÷íèé ªâãåí³é Âîäîâîçîâ. Äî
öüîãî â³í î÷îëþâàâ äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó Õàðê³âñüêî¿
ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿. Äî ñëîâà, ñâ³é òðóäîâèé øëÿõ ïî çàê³í÷åíí³
âèøó ïàí Âîäîâîçîâ ïî÷èíàâ ó “Ìàêäîíàëüäç³”. Íîâèé î÷³ëüíèê
òðàíñïîðòíîãî óïðàâë³ííÿ ïåðåì³ã ó êîíêóðñ³ ø³ñòü ñóïåðíèê³â.
ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè î÷îëþâàòèìå Â³ðà Ãîðþíîâà, à ÃÓ ïðàö³ òà 
ñîöçàõèñòó — Òåòÿíà Êîñòþðåíêî. Îáèäâ³ äî öüîãî áóëè çàñòóï-
íèêàìè íà÷àëüíèê³â çãàäàíèõ óïðàâë³íü. ÃÓ êàï³òàëüíîãî áóä³â-

íèöòâà êåðóâàòèìå Ñåðã³é Äàíèëîâè÷, ÃÓ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é — ²ãîð Äîâáàíü, ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ — Îêñàíà Çá³òíºâà, ÃÓ
ô³íàíñ³â — Âîëîäèìèð Ðåï³ê, ÃÓ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ — Ìàðèíà Õîíäà, ÃÓ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè — Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê. Ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíè-
êà ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ñòàâ Ñåðã³é Ðþìøèí. “Ïåðåêî-
íàíèé, ùî ìè íå çðîáèëè æîäíî¿ ïîìèëêè, ³ êîæíà íîâîïðèçíà-
÷åíà ëþäèíà — âèñîêîêëàñíèé ôàõ³âåöü, ÿêèé âèïðàâäàº äîâ³-
ðó”, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í ïîáàæàâ íîâèì ïîñàäîâöÿì
äîáðî¿ ðîáîòè, à òàêîæ äîäàâ, ùî êîíêóðñè íà çàì³ùåííÿ âàêàíò-
íèõ ïîñàä òðèâàþòü.

ßêùî â³ä íîâèõ ïîñàäîâö³â ëèøå ÷åêàþòü çäîáóòê³â, òî íåñóì-
ë³ííèì ÷èíîâíèêàì ä³ñòàëîñÿ çà ¿õ â³äñóòí³ñòü. Îëåêñàíäð Ïîïîâ
çàóâàæèâ, ùî â ÊÌÄÀ º ïðîáëåìè ç âèêîíàâ÷îþ äèñöèïë³íîþ.
“Öå íåïðèºìíà ðîçìîâà. Àëå ÿ íå çâèê ïðàöþâàòè, êîëè äîðó÷åí-
íÿ íå âèêîíóþòü. Ñê³ëüêè êîëåêòèâ³â ó ìåíå íå áóëî, í³êîëè íå
ìàâ ïðîáëåì ç íåâ÷àñíèì âèêîíàííÿì çàâäàíü”, — ñêàçàâ ïàí Ïî-
ïîâ. Âîäíî÷àñ, çà éîãî ñëîâàìè, íåäîïðàöüîâóþòü çàñòóïíèêè ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ. Òàê, ó Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà í³áèòî 22 íåâèêîíàíèõ
äîðó÷åííÿ, ó Îëåêñàíäðà Ìåùåðÿêîâà — 9, Îëåêñàíäðà Ìàçóð÷à-
êà — 7, Îëåêñàíäðà Ïóçàíîâà — 5, ó Â³êòîðà Ñ³âöÿ — 3, â Ðóñëà-
íà Êðàìàðåíêà — 2, â Ëåîí³äà Íîâîõàòüêà —1. “Äî ê³íöÿ äíÿ íà-
ïèøåòå ñëóæáîâ³ çàïèñêè ïðî ïðè÷èíè íåâèêîíàííÿ çàâäàíü. Íà
ïåðøèé ðàç âè çàëèøèòåñÿ áåç ïðåì³é. Íàñòóïíîãî ðàçó ïîçâ³ëü-
íÿþ óñ³õ áåç æîäíîãî ñóìí³âó”, — ïîïåðåäèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Íå ìåíø æîðñòêî â÷èíÿòü ³ ç êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ùî ìàþòü áîðãè ³ç çàðïëàò ïåðåä ïðàö³âíèêàìè.
Ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü âîíè ìóñÿòü äî 22 ñåðïíÿ, ³íàêøå ¿õ
÷åêàòèìå çâ³ëüíåííÿ

ÊÌÄÀ âçÿëàñÿ çà 
÷åðâîíó çîíó ªâðî-2012
Ó ìåð³¿ âèçíà÷èëèñÿ ç îá’ºêòàìè ðèçèêó â ï³äãîòîâö³ 
äî ÷åìï³îíàòó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Ж лянсь ий шляхопровід, лі ар-
ні, міжнародний термінал аеро-
порт — об’є ти ризи в під о-
товці до Євро-2012. Через бра
оштів чи по ан ор анізацію ро-
боти серйозно затрим ються. Під
час останньої оле ії ви он вач
обов’яз ів олови КМДА Оле -
сандр Попов зазначив, що нині
за підтрим и Президента і
прем’єра темпи під отов и
вдасться пришвидшити. За ча-
сом стежитим ть по еле тронно-
м одинни — подар н ом
УЄФА, щоб тримати процес на
постійном онтролі, наради з
питань Євро-2012 відб ватим ть-
ся щомісяця.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ó ñâîºìó êàá³íåò³ íàâïðî-
òè ðîáî÷îãî ñòîëó ïî÷åïèâ âåëèêèé ãîäèí-
íèê çâîðîòíîãî â³äë³êó. Öå ïîäàðóíîê ãåí-
ñåêðåòàðÿ ÓªÔÀ Äæàíí³ ²íôàíò³íî. Åëåê-
òðîííèé ïðèëàä ïîêàçóº, ñê³ëüêè ÷àñó ëè-
øèëîñÿ äî ñòàðòó ªâðî-2012. Ìèíóëîãî òèæ-
íÿ äåëåãàö³ÿ ÓªÔÀ â³äâ³äàëà Êè¿â ³ ïîçè-
òèâíî îö³íèëà ï³äãîòîâêó äî çìàãàíü. Ïðî-
òå â ìåð³¿ ââàæàþòü, ùî ïîðà çàñóêàòè ðó-
êàâè òà áðàòèñÿ äî ðîáîòè.

“Íèí³ âñ³ îá’ºêòè ªâðî-2012 ó ñòàä³¿ àê-
òèâíîãî áóä³âíèöòâà. Íà æàëü, òåìïè çà
îñòàíí³õ äâà ðîêè áóëî âòðà÷åíî ÷åðåç íå-
äîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ. Ñüîãîäí³ æ, çàâäÿ-
êè ï³äòðèìö³ Ïðåçèäåíòà é óðÿäó, ìè çìî-
æåìî íàäîëóæèòè çãàÿíå”, — ââàæàº Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ.

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ ïðåäñòàâíèêè
ÊÌÄÀ çä³éñíèëè îá’¿çä îñíîâíèõ îá’ºêò³â ³
âèçíà÷èëè, äå ðîáîòè òðèâàþòü çà ãðàô³êîì,
à äå âæå “ïðèï³êàº”. Ñïîê³éí³ çà òðàíñïîðò-

íó ðîçâ’ÿçêó íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³, òðè
ñòàíö³¿ ìåòðî äî Òåðåìê³â, à òàêîæ ë³í³þ
øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ. Â åêñïëóàòàö³þ ¿õ
ââåäóòü óæå öüîãîð³÷. Êëîïîò³â íå ìàº áóòè
³ ç ãîòåëÿìè — äî ªâðî-2012 ó Êèºâ³ î÷³êó-
þòü íàâ³òü íàäëèøîê íîìåð³â.

Òèì ÷àñîì º ïåðåë³ê òðèâîæíèõ îá’ºêò³â.
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî ðîçïîâ³â, ùî ¿õ â³äíåñåíî äî òàê çâà-
íî¿ ÷åðâîíî¿ çîíè ðèçèêó. Öå ³ áóä³âíèöòâî
æóëÿíñüêîãî øëÿõîïðîâîäó. Ïåðåïîíîþ
ñòàëè 28 ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, ÿê³, ìîæëèâî,
äîâåäåòüñÿ çíåñòè, à ìåøêàíöÿì íàäàòè
æèòëî. Â ÷åðâîí³é çîí³ òàêîæ àåðîïîðò “Êè-
¿â” (Æóëÿíè). Ðåêîíñòðóêö³ÿ òàì òðèâàº
íîðìàëüíî, à îñü ì³æíàðîäíèé òåðì³íàë òàê
³ íå ðîçïî÷àëè ñïîðóäæóâàòè. Çàíåïîêîºí-
íÿ âèêëèêàþòü ³ âåëèê³ ïàðê³íãè, çîêðåìà
íà â’¿çäàõ äî Êèºâà. Çâîë³êàþòü ç îôîðìëåí-
íÿì çåìåëüíèõ äîêóìåíò³â. Ó ÷åðâîí³é çîí³
îïèíèëèñÿ ïðàêòè÷íî âñ³ îá’ºêòè ìåäè÷íî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ, ñåðåä ÿêèõ ³ Öåíòð êðîâ³.

ª çàóâàæåííÿ ùîäî ï³äãîòîâêè çàêëàä³â
êóëüòóðè, íàïðèêëàä, Êè¿âñüêîãî òåàòðó îïå-
ðåòè. Íà ãàëóçü êóëüòóðè ãðîø³ âèä³ëåíî,
îäíàê ðîáîòó îðãàí³çîâàíî íåçàäîâ³ëüíî.

Óñå ãàðàçä ìàº áóòè ç ï³äãîòîâêîþ äîð³ã.
ßê³ñíå ïîêðèòòÿ ïîêëàäóòü ó 1,5-ê³ëîìåòðî-
â³é çîí³ äîâêîëà ñòàä³îíó “Îë³ìï³éñüêèé”.
Òàì áóäóòü ÿê ïàðê³íãè äëÿ òðàíñïîðòó, ùî
âîçèòèìå ôàí³â, òàê ³ ì³ñöÿ äëÿ “øâèäêî¿”
òà ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá. Äëÿ ïîòðåá òóðí³ðó â
Êèºâ³ çàêóïëÿòü 300 íîâèõ àâòîáóñ³â ³ òðî-
ëåéáóñ³â. Ãðîø³ íà öå äàñòü ÿê ì³ñòî, òàê ³
äåðæàâà. Äî ñëîâà, äî àåðîïîðòó “Áîðèñ-
ï³ëü” ïóñòÿòü âåëè÷åçí³ àâòîáóñí³ “øàòëè”.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàçíà÷èâ, ùî ÷àñó äëÿ
ï³äãîòîâêè äîñòàòíüî — 1,5 ðîêó, òîæ çà
ï³äòðèìêè Ïðåçèäåíòà é óðÿäó ìîæíà ³ ïå-
ðåâèêîíàòè ïðîãðàìó. Ùîá òðèìàòè ðóêó
íà ïóëüñ³, íàðàäè ùîäî ªâðî-2012 â³äáóâà-
òèìóòüñÿ ùîì³ñÿöÿ. Áóäå ïðîàíàë³çîâàíî
ÿê çàãàëüíó ñèòóàö³þ, òàê ³ êîæåí îá’ºêò
îêðåìî

Ви он вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр Попов зазначив, що темпи під отов и до Євро-2012
вдасться пришвидшити
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Дмитро МАЛЮТА,
онс льтант із соціальних
медіа:
— Я отовий

реа вати на
пожеж за мо-
ви, оли це мо-
же мене заче-
пити або я що
я роз мію, що
мож щось змі-
нити. Вчора я
бачив пожеж
біля бізнес-центр “Нив и”. Горів
вели ий с лад, і я чіт о роз мів, що
там нічо о не вдію, бо потрібні спе-
ціальні знання, захисне споряджен-
ня тощо. Я що азати про я ісь лі-
сові пожежі, то я би я нині не б в
настіль и зайнятим своїм прое том,
то мі би навіть волонтером виїжд-

жати на допомо . Звісно, оли опи-
нюся в я ійсь б дівлі, де б де по-
жежа, то відреа ю і допомож , я -
що ще бачитим сенс. Адже може
б ти, що вже треба просто ті ати.

Василь ФЕДОРЧУК,
б дівельни :
— Звісно, я

сам олись пра-
цював пожеж-
ни ом на виб -
хонебезпечно-
м омбінаті,
тож на б дь-
я ий во онь
змож а тивно
відреа вати. А
за алом порадив би людям насам-
перед дотрим вати правил пожеж-
ної безпе и. Та ож, на мою д м ,

нині д же важливими є запобіжні за-
ходи, особлив ва потрібно при-
ділити вчасним професійним пере-
вір ам на предмет пожежної безпе-
и в різних приміщеннях, на підпри-
ємствах, інших місцях с пчення лю-
дей.

Юрій СИКАЧ,
о ліст:
— Ле о. Я

вже в та ом
віці, що д же
ба ато чо о
знаю. Мені на-
віть доводило-
ся робити це,
оли я сл жив

д е с а н т н и х
спецвійсь ах. Я
змож і допомо ти за асити поже-

ж , і ева ювати людей, я що тре-
ба. Це наш обов’язо , але не всі йо-
о роз міють.

Гела БУРДУЛІ, ієрей:
— Ми реа -

ємо по-своєм :
ми молимося. А
з пра тично о
бо , я би в
мене для цьо о
б ло все по-
трібне, то, а-
даю, змі би за-
асити неве-
лич пожеж . Я вважаю, що най о-
ловніше — не доп с ати їх. Це я -
раз та сама різниця між роз мною і
м дрою людиною: роз мний б дь-
я ій сит ації ви р титься, а м дрий
неї не потрапить.

Тетяна ЛОГВИНЕНКО,
медпрацівни :
— Навіть не

знаю, це зале-
жить від сит -
ації. Я що це
б де мені по
силі, то змож
я ось відреа -
вати. Я мало
знаю правила
реа вання на
пожеж . Знаю, що треба мо рою
анчір ою зат лити дихальні шляхи,
щоб не на овтатися дим , а більше
нічо о не знаю.

Розмовляла
Аліса КОВАЛЕНКО,

“Хрещати ”
Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ãîòîâ³ âè ðåàãóâàòè íà ïîæåæó?

Àáè íå òåëåôîíóâàòè 
çà íîìåðîì 101
Ïðîòÿãîì ñåìè ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëèö³ ñòàëîñÿ 2349 ïîæåæ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

В У раїні щоро реєстр -
ють понад соро тисяч
пожеж. Смертю вони
обертаються майже для
трьох тисяч людей. Го-
ловними причинами зай-
мання є незнання чи і но-
р вання правил пожежної
безпе и. "Хрещати " на-
ад є основні за они вбе-
реження підприємства від
во ню.

Ùîðîêó ó ñâ³ò³ âèíèêàº ìàéæå
ñ³ì ì³ëüéîí³â ïîæåæ, óíàñë³äîê
ÿêèõ ãèíå 225 òèñÿ÷ ëþäåé, á³ëü-
øå ÿê äâà ì³ëüéîíè ñòàþòü êàë³-
êàìè, ùå ÷îòèðè — ä³ñòàþòü òÿæ-
ê³ îï³êè. Ã³ðêà ñòàòèñòèêà ñâ³ä-
÷èòü, ùî ç êîæíèì ðîêîì ïîæå-
æ³ ñòàþòü ãëîáàëüí³øèìè çà ìàñ-
øòàáàìè òà ê³ëüê³ñòþ æåðòâ. Ãî-
ëîâíèìè ïðè÷èíàìè öüîãî ôà-
õ³âö³ íàçèâàþòü íåîáåðåæíå ïî-
âîäæåííÿ ç âîãíåì ³ ïîðóøåííÿ
ïðàâèë ìîíòàæó òà åêñïëóàòàö³¿
åëåêòðîïðèëàä³â.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ì³í³ñ-
òåðñòâà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ó Êèºâ³ ïîâ³äîìèëè, ùî ïðîòÿãîì
ñåìè ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó â
ñòîëèö³ ñòàëîñÿ 2349 ïîæåæ, ùî
ìàéæå íà òðåòèíó á³ëüøå, í³æ çà
óâåñü 2009-é. Ïîëóì’ÿ çàâäàëî
çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 13,5 ìëí
ãðí.

Ùå ç³ øê³ëüíèõ ïàðò ä³òåé
â÷àòü ó ðàç³ ïîæåæ³ òåëåôîíóâà-
òè çà íîìåðîì 101. Òà, íà æàëü,
³ íå âñ³ äîðîñë³ çàâæäè çíàþòü,
ÿê óáåðåãòèñÿ â³ä âîãíÿíîãî ëè-
õà. ×àñòî êåð³âíèêè ï³äïðè-
ºìñòâ, äå éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåí-
íÿ ïîæåæîíåáåçïå÷íî¿ ñèòóàö³¿
íàäòî âèñîêà, ïðî ïðîòèïîæåæ-
í³ çàõîäè ïî÷èíàþòü äóìàòè ëè-
øå ï³ñëÿ ï³äðàõóíêó ìàòåð³àëü-
íèõ âòðàò. Ðÿòóâàëüíèêè æ ïî-
ïåðåäæàþòü: åêîíîì³ÿ íà ïî-
æåæí³é áåçïåö³ — âæå íåáåçïå÷-
íà. Òîìó íàñàìïåðåä âàðòî ïîä-
áàòè ïðî âîãíåãàñíèêè, ÿùèêè ç

ï³ñêîì, ëîïàòè, ïîæåæí³ â³äðà,
äðàáèíè, äæåðåëà âîäè äëÿ ë³ê-
â³äàö³¿ âîãíþ ³ ïîïåðåäæóâàëüí³
çíàêè. Òàêîæ êåð³âíèêè ï³äïðè-
ºìñòâ ìàþòü ïàì’ÿòàòè: ïðî¿çäè
é ïðîõîäè äî áóä³âåëü òà çàñîá³â
ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ ìàþòü áóòè çàâ-
æäè â³ëüíèìè, à ³íâåíòàð —
ñïðàâíèì; ó ï³äâàëüíèõ ïðèì³-
ùåííÿõ íå äîïóñêàºòüñÿ çáåð³-
ãàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ëåãêîçàé-
ìèñòèõ ³ ãîðþ÷èõ ð³äèí; óñ³ ïðà-
ö³âíèêè ï³ä ÷àñ ïðèéîìó íà ðî-
áîòó ïðîõîäÿòü â³äïîâ³äíèé ³íñò-
ðóêòàæ; åâàêóàö³éí³ øëÿõè íå
ñë³ä çàõàðàùóâàòè; åëåêòðè÷íå

îáëàäíàííÿ ïîâèííî ìàòè çàõèñò
â³ä ñòðóì³â êîðîòêîãî çàìèêàí-
íÿ òà ³íøèõ àâàð³éíèõ ðåæèì³â;
óñ³ ïðèì³ùåííÿ ïîòð³áíî â÷àñíî
î÷èùóâàòè â³ä âèðîáíè÷èõ â³ä-
õîä³â.

Íà ùàñòÿ, ãîëîâíîãî ïðîòèïî-
æåæíîãî ïðàâèëà — ìàòè âîãíå-
ãàñíèê — ñüîãîäí³ íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ á³ëüø-ìåíø äîòðèìóþòü.
Îäíàê íå âñ³ äîáðå çíàþòü, ÿê ³ç
íèì ïîâîäèòèñÿ, ÿê ïðàâèëüíî
çáåð³ãàòè é âèêîðèñòîâóâàòè. Íà
âîãíåãàñíèê ïîâèíåí áóòè ñåðòè-
ô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ é ïàñïîðò, äå
âêàçàíî íàçâó âèðîáíèêà ³ ïóíêò

òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Îáî-
â’ÿçêîâî ñë³ä ïåðåâ³ðèòè, ÷è íå
ïîðóøåí³ ïëîìáè, ÷è íåìàº âè-
äèìèõ ïîøêîäæåíü.

Ï³ä ÷àñ ãàñ³ííÿ åëåêòðîóñòàòêó-
âàííÿ, ùî ïåðåáóâàº ï³ä íàïðó-
ãîþ, â³äñòàíü â³ä íüîãî äî íàñàä-
êè (ðîçòðóáà) âîãíåãàñíèêà ïî-
âèííà áóòè íå ìåíøå, í³æ 1 ìåòð.
Ãàñèòè çàéìàííÿ ñë³ä ç íàâ³òðÿ-
íîãî áîêó, øëÿõ åâàêóàö³¿ ëèøà-
þòü â³ëüíèì. Âèêîðèñòîâóþ÷è
ê³ëüêà âîãíåãàñíèê³â, íå ìîæíà
ñòðóìåí³ âîãíåãàñíî¿ ðå÷îâèíè
ñïðÿìîâóâàòè íàçóñòð³÷ îäèí îä-
íîìó. Ï³ñëÿ ïðèáîðêàííÿ ïîëó-

ì’ÿ â³äõîäèòè ïîòð³áíî îáëè÷÷ÿì
äî íüîãî.

Ïðîòèïîæåæíèì çàñîáàì ó÷å-
í³ âñüîãî ñâ³òó íèí³ ïðèä³ëÿþòü
çíà÷íó óâàãó. Òàê, ï’ÿòü ðîê³â òî-
ìó àìåðèêàíö³ âèíàéøëè çàì³íó
âîä³ òà ï³í³ â ñèñòåìàõ ïðèáîð-
êàííÿ âîãíþ. Íîâó ðå÷îâèíó íà-
çâàëè “ñóõà âîäà”. Ï³ñëÿ ãàñ³ííÿ
íåþ åëåêòðîòåõí³êà, ìåáë³ òà âè-
òâîðè ìèñòåöòâà ëèøàþòüñÿ íå-
ïîøêîäæåíèìè. Âîäíî÷àñ â îä-
íîìó ñîö³îëîã³÷íîìó îïèòóâàíí³
íàéë³ïøîþ ³ííîâàö³ºþ áðèòàíö³
âèçíàëè ïðîòèïîæåæíó ñèãíàë³-
çàö³þ

Головними причинами пожеж фахівці називають необережне поводження з во нем і пор шення правил монтаж та е спл атації еле троприладів
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Прізвище,
ім'я та по бать ові

День та одини
особисто о
прийом
ромадян

за адресою:
м. Київ, в л.
Хрещати , 36

День
та час

особисто о
виїзно о
прийом
ромадян

Місце
проведення
особисто о
виїзно о
прийом
ромадян

День та час
проведення
прямих
" арячих"
телефонних
ліній за тел.
279-40-59

Черновець ий
Леонід Михайлович

3 вівторо
17.00-19.00

- - -

Дов ий
Олесь Станіславович

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради

2 четвер
11.00-12.00

- - 3 четвер
16.00-17.00

Попов
Оле сандр Павлович

Перший заст пни
(питання надзвичайних сит ацій;
охорони здоров'я та медично о
забезпечення; взаємодії з
засобами масової інформації)

3 вівторо
11.00-12.00

- - 2 вівторо
11.00-12.00

Гол бчен о
Анатолій Костянтинович

(питання під отов и та проведення
в У раїні фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з
ф тбол ; транспорт , зв'яз та
інформатизації; надання
рит альних посл ; ре лами;
т ризм )

1 вівторо
12.00-13.00

2 вівторо
12.00-13.00

Голосіївсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

4 вівторо
11.00-12.00

3 вівторо
12.00-13.00

Святошинсь а
районна м. Києві
державна
адміністрація

Крамарен о
Р слан Михайлович

(питання е ономі и та інвестицій;
вн трішньо о фінансово о
онтролю; бюджет ; цінової
політи и; ви ористання та охорони
земельних рес рсів)

2, 4 вівторо
14.00-15.00

3 п'ятниця
14.00-15.00

Подільсь а районна
м. Києві державна
адміністрація

3 вівторо
14.00-15.00

Маз рча
Оле сандр Володимирович

(питання палива, енер ети и та
енер озбереження; житлово-
ом нально о осподарства;
охорони, тримання та е спл атації
вн трішніх водойм м. Києва і
земель водно о фонд; бла о строю
міста)

1 вівторо
16.00-18.00
3 середа
16.00-18.00

4 середа
16.00-17.00

Печерсь а районна
м. Києві державна
адміністрація

2 середа
14.00-15.00

Мещеря ов
Оле сандр Ми олайович

(питання містоб д вання та
архіте т ри; ре лювання
містоб дівної діяльності;
б дівництва житла; забезпечення
населення житловою площею)

2 четвер
15.00-16.00
4 четвер
15.00-16.00

1,3 п'ятниця
15.00-16.00

Шевчен івсь а
районна м. Києві
державна
адміністрація

3 четвер
15.00-16.00

Новохать о
Леонід Михайлович

(питання соціально о захист
населення та захист населення від
наслід ів аварії на ЧАЕС; роботи
ветерансь их та жіночих
ор анізацій; праці та зайнятості;
молодіжної політи и та соціально о
забезпечення молоді; освіти та
на и; льт ри та мистецтв;
фіз льт ри та спорт ; опі и та
забезпечення прав неповнолітніх;
охорони льт рної спадщини;
справ національностей та релі ії)

1 четвер
12.00-13.00
3 четвер
12.00-13.00

2 четвер
16.00-17.00

Дарниць а районна
м. Києві державна
адміністрація

1 середа
15.00-16.00

П занов
Оле сандр Геннадійович

(питання ом нальної власності;
забезпечення за онності та
правопоряд ; вн трішньої
політи и, с спільно-політичної
сит ації в столиці та зв'яз ів з
ромадсь істю; робота БТІ)

3, 4 четвер
11.00-12.00

1 понеділо
12.30-13.30
3 понеділо
12.30-13.30

Дніпровсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

3 понеділо
11.00-12.00

Сівець
Ві тор Ми олайович

(питання промисловості, на ово-
технічної та інноваційної політи и;
ре ляторної політи и та
підприємництва; тор овельно о і
поб тово о обсл ов вання;
е оло ії та охорони нав олишньо о
природно о середовища; охорони
праці; захист прав споживачів)

1, 3 п'ятниця
12.00-13.00

2 понеділо
12.00-13.00

Деснянсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

2 понеділо
11.00-12.00

4 понеділо
10.00-11.00

Солом’янсь а
районна м. Києві
державна
адміністрація

Стичинсь ий
Броніслав Станіславович

(питання до ментально о
забезпечення; роботи зі
зверненнями ромадян; діяльності
архівів; адміністр вання районних
відділів ведення Державно о
реєстр виборців)

1 середа
16.00-17.00
2 четвер
17.00-18.00

3 середа
10.00-11.00

Оболонсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

2 четвер
16.00-17.00

Графік
проведення особистого прийому громадян 

та прямих ("гарячих")
телефонних ліній керівництвом 

Київської міської державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2010 року
Затверджено

постановою Кабінет Міністрів У раїни
від 19 березня 2008 p. № 223

( реда ції постанови Кабінет Міністрів У раїни
від 14 липня 2010 p. № 577)

(577-2010-п)

Перелі професій та спеціальностей,
за я ими роботодавцям може надаватися дотація для

забезпечення молоді першим робочим місцем

(Перелі в реда ції Постанови KM № 577 від 14.07.2010)

Професія (спеціальність) Код професії (спеціальності)

Професії

Еле тро азозварни 7212.1

Еле трозварни р чно о зварювання 7212.1

Еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання
еле тро стат вання

7241.1

Еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт
стат вання

7241.1

Еле трослюсар підземних спор д та ом ні ацій
еле трозв'яз

7241.1

Еле трослюсар підземний 7241.1

Кондитер 7412.2

К хар 5122

Маляр 7141.2

М ляр 7122.2

Верстатни широ о о профілю 8211.1

Фрезер вальни 82112

Столяр б дівельний 7124.2

Слюсар з ремонт автомобілів 7231.2

Слюсар-ремонтни 7233.1

Слюсар з ремонт р хомо о с лад 7233.2

Слюсар з ремонт сільсь о осподарсь их машин та
стат вання

7233.2

То ар 8211.2

Тра торист 8331,1

Тра торист-машиніст сільсь о осподарсь о о
(лісо осподарсь о о) виробництва

8331.2

Тра торист (лісоза отівельні роботи) 8331.2

Швач а 8263.2

Вишивальни 8263.2

Шт ат р 7133.2

Спеціальності

Дош ільне виховання 7.010101; 8.010101

Почат ове навчання 7.010102; 8.010102

Соціальна педа о і а 5.01010601; 7.010105; 8.010105

Дефе толо ія 7.010106; 8.010106

Кни ознавство, бібліоте ознавство і бібліо рафія 7.020102; 8.020102

До ментознавство та інформаційна діяльність 7.020105; 8.020105

Бібліотечна справа 5.01020201

Образотворче та де оративно- при ладне
мистецтво

7.020208; 8.020208

Фінанси 7.050104; 8.050104

Облі і а дит 7.050106; 8.050106

Е ономі а підприємств 5.03050401; 7.050107; 8.050107

Б х алтерсь ий облі 5.03050901

Менеджмент ор анізацій 7.050201; 8.050201

Т ризм 7.050401; 8.050401

Е оло ія та охорона нав олишньо о середовища 7.070801; 8.070801

Автомобілі та автомобільне осподарство 7.090258; 8.090258

Розроб а родовищ орисних опалин 7.090301; 8.090301

Шахтне і підземне б дівництво 5.05030104; 7.090303; 8.090303

Б ріння 7.090306; 8.090306

Мар шейдерсь а справа 5.05030105; 7.090307; 8.090307

Швейні вироби 7.091801; 8.091801

Швейне виробництво 5.05160201

Механізація сільсь о о осподарства 7.091902; 8.091902

Лісоінженерна справа 7.092001; 8.092001

Промислове і цивільне б дівництво 7.092101; 8.092101

Тепло азопостачання і вентиляція 7.092108; 8.092108

А рохімія і ґр нтознавство 7.130101; 8.130101

А рономія 7.130102; 8.130102

Плодоовочівництво і вино радарство 7.130103; 8.130103

Лісове осподарство 5.09010301; 7.130401; 8.130401

Лі вальна справа 7.110101; 8.110101

Педіатрія 7.110104; 8.110104

Ветеринарна медицина 5.11010101; 7.130501; 8.130501

У мин лом номері азета “Хрещати ” повідомляла про дотації,
що отрим є роботодавець, я ий забезпеч є першим робочим місцем
молодих спеціалістів. З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни
№ 577 від 14.07.2010, сьо одні держава дот є 24 професії та 33
спеціальності. Пропон ємо ознайомитися з повним перелі ом.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Фірма Швидко” земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування офісного комплексу 

з закладами громадського харчування, 
фізкультурно$оздоровчого комплексу 

з підземним паркінгом на вул. Фрунзе, 37, 37 
(літера “А”) у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 674/1730 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Фірма “Швидко” для будівництва, експлуатації та
обслуговування офісного комплексу з закладами громад�
ського харчування, фізкультурно�оздоровчого комплексу
з підземним паркінгом на вул. Фрунзе, 37, 37 (літера “А”)
у Подільському районі м. Києва.

2. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу
з закладами громадського харчування, фізкультурно�оздо�
ровчого комплексу з підземним паркінгом на вул. Фрун�
зе, 37, 37 (літера “А”) у Подільському районі м. Києва.

3. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, вилучити із комунально�складської
зони та перевести за функціональним призначенням до
території багатоповерхової житлової забудови.

4. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “Фірма Швидко”, за умови виконання пункту 5 цього
рішення, у довгострокову оренду на 15 років земельну ді�
лянку загальною площею 0,504 га для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування офісного комплексу з закла�
дами громадського харчування, фізкультурно�оздоровчо�
го комплексу з підземним паркінгом на вул. Фрунзе, 37,
37 (літера “А”) у Подільському районі м. Києва у зв’язку
з переходом права власності на майновий комплекс та не�
житловий будинок (договір міни від 23.02.2001 № 285,
договір купівлі�продажу нежитлового будинку від
08.07.2008 № 200), в тому числі:

— площею 0,426 га — за рахунок земель, відведених
відповідно до рішення Київської міської ради від
27.10.2005 № 295/3756 “Про передачу приватному під�
приємству фірмі “ШВИДКО” земельної ділянки для ре�
конструкції з розширенням та надбудовою адміністратив�
них і складських будівель з подальшою організацією ав�
томобільно�сервісного центру з продажу та обслугову�
вання автомобілів на вул. Фрунзе, 37 у Подільському
районі м. Києва” та право користування якими посвідче�
но договором оренди земельної ділянки від 26.07.2006
№ 85�6�00284;

— площею 0,078 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Товариству з обмеженою відповідальністю “Фірма
Швидко”:

5.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

5.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища, дочірнього підприємства “Інститут ге�
нерального плану міста Києва” ВАТ “Київпроект” від
22.09.2008 № 1780, Київської міської санепідстанції від
12.11.2008 № 1769, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Києві, Голов�
ного управління охорони культурної спадщини, Держав�
ної служби з питань національної культурної спадщини
від 03.10.2008 № 22�2607/35.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

5.7. Передбачити проектом будівництва місця постій�
ного зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоя�
нок) із кількістю машиномісць відповідно до державних
будівельних норм.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Ки�
ївської міської ради від 27.10.2005 № 295/3756 “Про пе�
редачу приватному підприємству фірмі “ШВИДКО” зе�
мельної ділянки для реконструкції з розширенням та над�
будовою адміністративних і складських будівель з подаль�
шою організацією автомобільно�сервісного центру з про�
дажу та обслуговування автомобілів на вул. Фрунзе, 37 у
Подільському районі м. Києва”.

7. Розірвати за згодою сторін договір оренди земель�
ної ділянки від 26.07.2006 № 85�6�00284 (лист�згода) з
моменту державної реєстрації договору оренди земель�
ної ділянки між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю “Фірма Швидко”.

8. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки закритому 
акціонерному товариству “РАПІД$Сервіс” 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
сервісного центру по обслуговуванню та продажу 

автомобілів на Кільцевій дорозі у Святошинському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 651/1707 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 110, 111, 128 Земельного кодексу України, статей 34, 73 Закону України “Про но!
таріат”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 “Про затвердження Порядку здійснення роз!
рахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”,
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода!
жу земельних ділянок в м. Києві”, пункту 6 протоколу № 14 засідання постійної комісії з питань земель!
них відносин, містобудування та архітектури від 26.05.2009 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на Кільцевій дорозі у Святошинському районі
м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
17 570 552,00 грн (сімнадцять мільйонів п’ятсот сімдесят
тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок) на підставі
експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість
земельної ділянки від 13.10.2008).

3. Продати закритому акціонерному товариству “РАПІД�
Сервіс” земельну ділянку площею 1,0005 га за 17 570 552,00
грн (сімнадцять мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч п’ятсот
п’ятдесят дві гривні 00 копійок) для будівництва, експлу�
атації та обслуговування сервісного центру по обслугову�
ванню та продажу автомобілів на Кільцевій дорозі у Свято�
шинському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у за�
критого акціонерного товариства “РАПІД�Сервіс” згідно з
договором оренди земельної ділянки, зареєстрованим у
книзі записів державної реєстрації договорів від 12.10.2004
№ 75�6�00142.

4. Затвердити умови продажу закритому акціонерному
товариству “РАПІД�Сервіс” земельної ділянки на Кільцевій
дорозі у Святошинському районі м. Києва (згідно з додат�
ком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 1,0005
га на Кільцевій дорозі у Святошинському районі м. Києва
за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після підписання договору купівлі�продажу земель�
ної ділянки, його нотаріального посвідчення та сплати пер�
шого платежу організувати виготовлення, реєстрацію та ви�
дачу закритому акціонерному товариству “РАПІД�Сервіс” в
установленому порядку державний акт на право власності
на земельну ділянку.

5.3. Протягом п’яти робочих днів після повного розра�
хунку згідно з договором купівлі�продажу земельної ділян�
ки направити до нотаріальної контори повідомлення про
зняття заборони на відчуження покупцем земельної ділян�
ки у зв’язку з повним розрахунком за неї.

6. Закритому акціонерному товариству “РАПІД�Сервіс”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�

дажу земельної ділянки.
6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Арагон — 2008” земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування існуючих будівель 
і споруд з будівництвом та обслуговуванням 

житлово$адміністративних будівель 
з торгово$розважальними приміщеннями 

та благоустроєм і озелененням прилеглої території на
вул. Салютній, у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 668/1724 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва торгово�розважального центру з адміністративними
приміщеннями та паркінгом на вул. Салютній у Шевчен�
ківському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: перевести територію в ме�
жах, визначених містобудівним обґрунтуванням, з тери�
торії зелених насаджень загального користування до те�
риторії громадських будівель і споруд.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Арагон — 2008” земельної ділянки для експлуата�
ції та обслуговування існуючих будівель і споруд з будів�
ництвом та обслуговуванням житлово�адміністративних
будівель з торгово�розважальними приміщеннями та бла�
гоустроєм і озелененням прилеглої території на вул. Са�
лютній у Шевченківському районі м. Києва.

4. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Арагон — 2008”, за умови виконання пункту 5 цього рі�
шення, в довгострокову оренду на 15 років земельну ді�
лянку площею 1,92 га для експлуатації та обслуговування
існуючих будівель і споруд з будівництвом та обслугову�
ванням житлово�адміністративних будівель з торгово�роз�
важальними приміщеннями та благоустроєм і озеленен�
ням прилеглої території на вул. Салютній у Шевченків�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування, в зв’язку з переходом
права власності на майно (свідоцтво про право власності
від 12.12.2008 серія САС № 247713).

5. Товариству з обмеженою відповідальністю “Арагон —
2008”:

5.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян�

ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Забезпечити іншим землекористувачам вільний
проїзд до земельних ділянок.

5.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
26.03.2009 № 389) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва, відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

5.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 23.01.2009 № 19�832 та від
23.01.2009 № 19�831, Державної санітарно�епідеміоло�
гічної експертизи від 03.06.2009 № 05.03.02�07/32884,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 29.05.2009 № 071/04�4�22/246, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 05.02.2009 № 724,
Головного управління земельних ресурсів від 11.06.2009
№ 05�4678.

5.8. Проектом будівництва передбачити місця постій�
ного зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоя�
нок) із кількістю машиномісць відповідно до державних
будівельних норм.

5.9. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

6. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Андрій Баби має зраз ово-по азов медичн біо рафію. Дві вищі
освіти: інстит т патентознавства і медичний інстит т з відзна ою, в
ро и навчання працював санітаром опербло , медбратом, фельдше-
ром. По за інченні інстит т — лінічна ординат ра, заочна аспірант -
ра, захист андидатсь ої дисертації, ви ладання на афедрах хір р ії
та он оло ії. 57 др ованих робіт, 2 винаходи, 3 раціоналізаторсь і
пропозиції. Сл жив лавах Збройних сил СРСР, б в навіть деп татом
Ленінсь ої районної ради Л ансь а. Нині він — один з найвідоміших

раїні мамоло ів, а ще — вед чий поп лярної медичної передачі
“Справжні лі арі”. І водночас серйозно займається літерат рою. Йо о
вірші вирізняються щирою тон ою іронією, оповідання — хваць о за-
р ченими сюжетами і несподіваними розв’яз ами. Сьо одні “Хреща-
ти ” знайомить читачів з поетичною творчістю Андрія Баби а.

НОВОГОДНИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

ИЗ ЦИКЛА
“В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ

ЕЛОЧКА...”

Г. Р. Державин
Немало зрю в сем лесе я доброт.
Стр и эфира в р меня та чисты.
Пре расно древо, звано ель, растет.
Колючи ветви, вместе и п шисты.
О, Боже! Твой предел да сотворит
О Новом оде всей семье отрад !
Светило-месяц равн ю не зрит
Из всех деревьев, а сию наяд .

Омар Хайям
Чтоб ель ср бить, знать надобно

немало.
Два важных правила запомни

для начала:
Возьми с собой топор,

чтоб чем попало бить,
И ель себе найди, чтоб бить

да попало.

Але сандр Бло
Ночь. Лес. Во р ни челове а.
Т пой топор и л нный свет.
Р би еще хоть четверть ве а —
Все б дет та . Исхода нет.
Вздохнешь. Начнешь опять сначала.
Но все зна омо с давних пор:
Ночь. Ель стоит а и стояла.
Фонарь л ны. Т пой топор.

Тарас Шевчен о
Я би ж ви знали, паничі:
Ялин и р блять ночі!
О, зайці, зайці, оре вам!
Чи ви даремно омоніли,
Чи вов ла и вас поїли,
А дерево ще й досi там.
Та ж ні. Ялин підр бали
Та й повезли до паничат,
Щоб відібрати щастя шмат
В тих, о о панщиною нобили.
Та ця ялин а не здалась,
Бо б ла ж озаць о о род ,
I, полюбляючи свобод ,
До мос алів, бач, продалась...

Борис Пастерна
Где зайцы мчались в серебре
И злые вол и,
Стояла ел а на оре.
Стояла ел а.
Была та малень ая ель
Простой и честной.
И пела песню ей метель,
И пела песню...

Сплетенье р , сплетенье но
И д ш с мами...
Пришел за ел ой м жичо
Пришел с санями.

И эта ел а на санях
И в ш бе белой
Пришла на праздни , весь в о нях,
И там с орела...

Владимир Мая овс ий
О ели хоч поведать я вам —
Просто,
Корот о,
Ясно
И сжато.
М жи ам — теле и!
Овес — лошадям!
Зайцам — вол онебоязнь,
Стоп-си налы
И лопаты!
А ел — на праздни
Вели о о Де абря
И под нос Дед Мороз —
Ал о оли и челове !
П сть вся ие примазавшиеся знают:
Не зря
Говорим мы про это
На заре двадцать перво о ве а!
А если спросит детвора:
“Лицо чье
Взять для мас и ново одне-

от ровененной?”
С аж , не зад мываясь:
“Делай ее
С товарища
Г инпленина!”

ОДНОСТИШИЯ
Не снитесь мне, ведь в сонни е

Вас нет ...
* * *

Вот Чеб раш а — плод любви шами...
* * *

А стыд а ой! Но мо бы быть пол чше...

* * *
Взаймы не дам, а л чше сраз —

в морд !
* * *

О, если бы я знал, что Вы не знали...
Не сраз понял я вопрос: “Не понял?”

* * *
Теперь ты можешь толь о Родин

любить...
* * *

Я не хож в сты — боюсь иллюзий.
* * *

Записывай детей не в паспорте,
а в сердце...

* * *
Упал мой рейтин ... Было б чем падать!

Люблю я толстых женщин...
в виде фото.

* * *
Люблю себя. Надеюсь, что взаимно...

* * *
Здесь очереди даже на расстрелы.

* * *
Постой, ведь я влюбилась лишь шами...

* * *
...И знамя целовал он по-франц зс и.

* * *
Ка мно о поэтов — хороших

и разовых...
* * *

В ф тболе отбразилим мы любо о!

* * *
Б дь она хоть дамою, хоть стервой,
хоть подр ой, до тра заимственной,—
женщине ведь важно быть не первой,
не второй, не третьей,

а единственной...
* * *

Поэт в России — больше, чем поэт,
и пьют в России больше, чем поют,
и бьют в России больше, чем не бьют,
и “да” в России означает “нет”...

* * *
М жчинам стоит лыбн ться
и реп о вбить себе в мы,
что женщины не отдаются —
они лишь честь дают взаймы.

* * *
... Во вражьих дотах больше

нет с возня ов:
телами амбраз ры все за рыли.
Оно, онечно, можно и ранатой,
да толь о де же столь о взять ранат?
На доты все ранат не напасешься.
Н , а людей нас все да хватало,
че о, вы, не с ажешь о ранатах...

* * *
Вперед! Под тан ! К вели ой цели!
Любой ценой любых потерь!
... Вот толь о тан и по мнели
и объезжают нас теперь.

* * *
Ка хочется лобзать зело
свое высо ое чело
и при оваривать: “О, Боже!
Я ениален до че о же!”
...Жаль, нет меня по а
та их размеров язы а.

* * *
Бес льт рие. Мра . Жлобство. Ж ть.
Х же нет , а л чше — не б дет,
оль, слышав слово “отнюдь”,
оворят: “А о о нам отнюдить?”

* * *
Я немно о пофрондир ю,
фи спрятавши в арман.
Сам себе поаплодир ю:

“Вот а ой, мол, я см тьян!”
Нечто вы ри н предерз ое
в адрес нынешних вождей.
Обличивши что-то мерз ое,
подбодрю себя: “Смелей!” —
и, со н вшись в оппозицию,
для добствия властей
вновь вниз займ позицию,
чтоб отдаться добнeй...

* * *
Нас мылом оперным

о да-ниб дь зад шат,
но возм щаться этим, право, не резон.
Ведь все равно же от рыт в мах

и д шах
осенне-зимний от пительный сезон.

* * *
Рыдаем тихо — а молчим.
Молчим наотмашь — а рыдаем.
И мираем, б дто спим,
и спим — а б дто мираем...

* * *
Среди хамов, святош, недо че
тя отясь своим даром про лятым,
до сих пор я не знаю, что л чше:
быть непонятым или распятым?

* * *
Если стихи не посредственны,
они все да немно о подследственны.
Если стихи мозрительны,
они все да подозрительны.
Если сверх не аттестованы,
стихи мо т быть арестованы.
А если они в сердца не ст чатся,
то зачем им стихами зваться?

* * *
Времена иные, иные ерои...
Др мой, запомни,

чтоб с ними поладить:
вместо “ст читесь — и вам от роют”
овори: “Ст чите — и вас не посадят”.

* * *
Среди лиц нылых и тесных
лишь сей памятни вы лядит молодо —
“Неизвестным защитни ам орода
от напавших на не о неизвестных”...

* * *
Перемениться в беждениях
все да отова в одночасье
писателей стальная мафия
и, а все да, без прин ждения
опять застрочит на Парнасе
очередн ю парнас рафию.

* * *
Писатели, всплывающие

с дна вселенс ой м ти,
витые над шенными мыслями,
себя инженерами человечес их

д ш считают почем -то,
а Бо а в слесари-наладчи и

для этих д ш зачислили...
* * *

С б нтарями перемены —
начинают понимать:
чем ст чаться лбом о стен ,
л чше просто наст чать.

* * *
В этом мире, де ощ щения
нам не зря с дьба предоставила,
почем -то все ис лючения
непременно бывают “ а правило”.

* * *
Я отнюдь своим вра ам не жесто ,
просто знаю точно, что с ними б дет:
их на ажет (обязательно!) Бо ,
но помо т ем в этом — люди.

* * *
Я отов поспорить с ем одно:
быть родом нынче вазимодно.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ф ндація “Європейсь ий Київ”
( онта тний телефон: 067.702-41-15)

У зв’яз із неможливістю відповідної постійної о-
місії Київради деле вати сво о представни а для
часті ромадсь их об овореннях прое т місто-
б дівної до ментації, що повинні відб тися
22.08.2010р., Ф ндація “Європейсь ий Київ” по-
відомляє про с ас вання проведення призначених
на 22 серпня 2010р. з 10.00 одини ран в онцер-
тном залі Палац льт ри і техні и “Дніпро” (02099,
м.Київ, в л. Бориспільс а, 10, тел. 566-42-78) ро-
мадсь их сл хань з об оворення прое т містоб дів-
ної до ментації об’є та б дівництва (тор овельно-
о центр ) на перетині в лиць Ярославсь ої та Во-
лось ої Подільсь ом районі м.Києва.

О олошення
про он рс з відбор місь их бла одійних та ромадсь их
ор анізацій для фінансової підтрим и з бюджет м. Києва на
2011 рі
Для часті відборі для отримання фінансової підтрим и з бюджет

м. Києва доп с аються місь і бла одійні, ромадсь і ор анізації жіно ,
інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистсь их переслід вань,
дітей війни, осіб, я і постраждали внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи.
Заяв и та до менти приймаються з 17.08.2010 по 17.09.2010

ро — 01025 м.Київ, в л. Вели а Житомирсь а 15-а, ім. 10.
Засідання Кон рсної омісії — 23.09.2010 ро .
Додат ові відомості за телефонами: 272-33-02, 272-38-61, 272-

38-72, 272-32-44.

Дарниць ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача ТзОВ Компанія “Атланта”,
я а знаходиться за адресою: м. Київ,
в л. Рев ць о о, 36/2, в. 2 в с дове
засідання, я е відб деться 15 вересня 2010
ро о 12.30 одині за адресою: м. Київ, в л.
Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом
роз ляді цивільної справи за позовом Д хлія
Сер ія Володимировича до ТОВ “Компанія
Атланта”, 3-тя особа: Миронен о Гри орія
Васильовича про розірвання до овор та
стя нення рошових оштів. При собі мати
паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомлений про
день, час та місце роз ляд справи і в разі
неяв и йо о до с д справа може б ти
роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове
засідання зобов’язаний повідомити с д про
поважність причини неяв и.

Дарниць ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідачів Ябло ов Олен
Борисівн , я а проживає за адресою: м. Київ,
в л. Хар івсь е шосе, 174, в. 27, Салаваті
Махм да Мохамада Алі, я ий проживає за
адресою: м. Київ, в л. Хар івсь е шосе, 174,
в. 27, в с дове засідання, я е відб деться 08
вересня 2010 ро о 11.30 одині за адресою:
м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті
с довом роз ляді цивільної справи за

позовом Б бли Віри Іванівни до Ябло ової
Олени Борисівни, Салаваті Махм да Мохамада
Алі про повернення бор . При собі мати
паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомлений про день,
час та місце роз ляд справи і в разі неяв и
йо о до с д справа може б ти роз лян та за
йо о відс тності. Відповідач випад неяв и
в с дове засідання зобов’язаний повідомити
с д про поважність причини неяв и.

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

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

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців —483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)
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Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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Ñïðàâà Ãëóùåíêà
àáî Ãîðå-îíóêà
Ïîïðè ð³øåííÿ ñóäó Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé 
àðõ³â-ìóçåé ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà íå ìàº 
íàì³ðó ïåðåäàâàòè êàðòèíè õóäîæíèêà éîãî îíóö³
Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé àðõ³â-
ìóçåé ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà
(ÖÄÀÌËÌ) îñòàíí³õ ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â â³äñòîþº ïåðåä çàêîíîì
êàðòèíè â³äîìîãî é äóæå äîðîãî-
ãî óêðà¿íñüêîãî õóäîæíèêà Ìèêî-
ëè Ãëóùåíêà, ïðî ïðàâî âîëîä³í-
íÿ ÿêèìè øëÿõîì ñóäîâîãî ð³-
øåííÿ çàÿâèëà éîãî îíóêà Ëàðè-
ñà Ãëóùåíêî. Â÷îðà çàê³í÷èâñÿ
ñåìèäåííèé òåðì³í, â³äâåäåíèé
àäì³í³ñòðàö³¿ àðõ³âó “äëÿ ðîçäó-
ì³â” ñóäîâèìè âèêîíàâöÿìè. Òèì
÷àñîì â³ääàâàòè êàðòèíè àðõ³â íå
çáèðàºòüñÿ. Äèðåêòîð Ëåîí³ä
Ñêðèïêà ïåðåêîíàíèé: ÿêùî çà-
äîâîëüíèòè âèìîãó ñïàäêîºìèö³,
êàðòèí Ãëóùåíêà â Óêðà¿í³ á³ëü-
øå íå ïîáà÷àòü.

Ìèêîëà Ãëóùåíêî — îäèí ç íå-
áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ, ÿêîãî ùå çà æèòòÿ âè-
çíàíî õóäîæíèêîì “ì³æíàðîäíî-
ãî ñòàòóñó”. Íàðîäèâøèñü íà Äí³ï-
ðîïåòðîâùèí³, â³í ÷àñòèíó æèòòÿ
ïðîæèâ ó Áåðë³í³ (òóò çàê³í÷èâ Âè-
ùó øêîëó îáðàçîòâîð÷èõ ìèñ-
òåöòâ), ìåøêàâ ó Ïàðèæ³, äå ìàëþ-
âàâ ïîðòðåòè Àíð³ Áàðáþñà ³ Ðî-
ìåíà Ðîëëàíà, ñï³ëêóâàâñÿ ç Ïàá-
ëî Ï³êàññî òà Àíð³ Ìàò³ññîì, à
îñòàíí³õ òðèäöÿòü ðîê³â ïðîâ³â ó
Êèºâ³. Éîãî ââàæàþòü ìàéñòðîì
ïåéçàæó, ñòèëü ôîðìóâàâñÿ ï³ä
âïëèâîì ³ìïðåñ³îí³çìó, à â 1970-õ
õóäîæíèê ïðàöþâàâ ïåðåâàæíî â
òåõí³ö³ ìîíîòèï³¿ — âèøóêàíå ïî-
ºäíàííÿ êîëüîð³â áåç êîíòóð³â.
Ñó÷àñíèêè çãàäóþòü Ãëóùåíêà ÿê
ëþäèíó íàä³íòåë³ãåíòíó (â³í çàâ-
æäè ãîâîðèâ “ì’ÿêèì, òèõèì ãî-
ëîñîì”), ì³ã çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó
ç áóäü-êèì, íåçàëåæíî â³ä ñòàòó-
ñó, ðàíãó ñï³âðîçìîâíèêà. Öå íàä-
çâè÷àéíî ïë³äíèé õóäîæíèê —
éîìó íàëåæàòü ìàéæå 10 òèñÿ÷
êàðòèí. Íåîðäèíàðí³ñòü îñîáèñ-
òîñò³ Ãëóùåíêà âèÿâèëàñÿ ùå é ó
òîìó, ùî çà êîðäîíîì â³í ïîºä-
íóâàâ òàëàíò õóäîæíèêà ç õèñòîì
ðîçâ³äíèêà (ìàâ ïð³çâèñüêî ßðå-
ìà). Â³í îäèí ³ç ïåðøèõ ó ÷åðâí³
1940-ãî ðîêó ïîâ³äîìèâ Ñòàë³íó
ïðî ï³äãîòîâêó Í³ìå÷÷èíè äî â³é-
íè ç Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì, àëå éî-
ãî êåð³âíèöòâî ³íôîðìàö³þ ïðî-
³´íîðóâàëî. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â
Áåðë³í³ Ãëóùåíêî áóö³ìòî â÷èâ
ìàëþâàòè ñàìîãî Ã³òëåðà. À âò³ì,
ö³ëêîì äîñòîâ³ðíèé ³íøèé åï³çîä
ç æèòòÿ õóäîæíèêà. Ï³ä ÷àñ åêñ-

ïîçèö³¿ ðàäÿíñüêî¿ âèñòàâêè â
Áåðë³í³ ñþäè çàâ³òàëî êåð³âíèö-
òâî Ðåéõó íà ÷îë³ ç Ð³ááåíòðîïîì.
Òîé ïåðñîíàëüíî âðó÷èâ Ãëóùåí-
êó àëüáîì ç àâòîðñüêèìè àêâà-
ðåëüíèìè ðîáîòàìè Ã³òëåðà — íà
çíàê âèñîêî¿ îö³íêè ³ ïîøàíè
ôþðåðîì éîãî òâîð÷îñò³. Ñüîãîäí³
ðîáîòè Ìèêîëè Ãëóùåíêà º â áà-
ãàòüîõ ìóçåÿõ Óêðà¿íè, çà êîðäî-
íîì, à òàêîæ ó ïðèâàòíèõ êîëåê-
ö³ÿõ. Îäíó éîãî êàðòèíó îö³íþþòü
ùîíàéìåíøå ó 20 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Êàðòèíè Ãëóùåíêà çáåð³ãàþòü-
ñÿ â êè¿âñüêîìó àðõ³â³-ìóçå¿ ç 1979
ðîêó. Ìàéæå ï³âñîòí³ ïîëîòåí çà-
êëàäó ïîäàðóâàëè âäîâà òà áðàò
õóäîæíèêà. Òóò ä³º ìåìîð³àëüíà
ê³ìíàòà-ìóçåé Ãëóùåíêà, äå åêñ-
ïîíóþòüñÿ îêðåì³ éîãî ðîáîòè.

Äâà ðîêè òîìó íà ïðèéîì äî
äèðåêòîðà àðõ³âó ïîïðîñèëèñÿ
äâîº ëþäåé. Ñêàçàëè, ùî âîíè
â³ä îíó÷êè Ìèêîëè Ãëóùåíêà —
Ëàðèñè Ãëóùåíêî, ÿêà íèí³ ìåø-
êàº ó ÑØÀ. Ðîçìîâà áóëà òàêîþ:
ìîâëÿâ, çíàþòü ïðî çáåð³ãàííÿ
êàðòèí, ³ òåïåð çàêîííà ñïàäêî-
ºìèöÿ õî÷å ¿õ ïîâåðíóòè, à ê³ëü-
êà ïîëîòåí ãîòîâà çàëèøèòè àð-
õ³âó. Çâ³ñíî, òàêà çàÿâêà îáóðè-
ëà äèðåêòîðà. Ïî-ïåðøå, çá³ðí³
êàðòèíè ïîäàðîâàíî, ³ º âñ³ äî-
êóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü öå,
à ïî-äðóãå — íåçíàéîìö³ íàâ³òü
íå îáìîâèëèñÿ ïðî òå, ùîá ïåâ-
íèì ÷èíîì ïåðåîôîðìèòè òâî-
ðè, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ ó ðàç³ ïå-
ðåäà÷³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, ñêà-
æ³ìî, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ìóçåþ.

Ãîñò³ ïðîñòî õîò³ëè íà ëîêàëü-
íîìó ð³âí³ äîìîâèòèñÿ ç àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ àðõ³âó. Íåçãîäà äèðåêòî-
ðà ïîòÿãëà çà ñîáîþ âòðó÷àííÿ
ñóäó. Çà ÿêèéñü ÷àñ ôàêñîì íà-
ä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ð³øåí-
íÿì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäó àðõ³â çîáîâ’ÿçàíèé ïåðå-
äàòè âñ³ ïîëîòíà çàêîíí³é âëàñ-
íèö³, Ëàðèñ³ Ãëóùåíêî. Çàÿâó áó-
ëî ìîòèâîâàíî òèì, ùî â àêò³ ïå-
ðåäà÷³ êàðòèí âäîâà õóäîæíèêà
íå âêàçàëà, íà ÿêèé ñàìå òåðì³í
ïåðåäàº ¿õ, òèì ÷àñîì ïàí³ Ãëó-
ùåíêî ìàº íàì³ð ñòâîðèòè â Êè-
ºâ³ ìóçåé ä³äà. Âîäíî÷àñ, ùî äèâ-
íî, ôàðáè, ïåíçë³ òà ³íø³ îñî-
áèñò³ ðå÷³ ìàéñòðà, ùî òàêîæ òóò
çáåð³ãàþòüñÿ ó ÖÄÀÌËÌ, ¿¿ íå
ö³êàâëÿòü. Äèâíî é òå, ùî ñóä
óõâàëèâ ð³øåííÿ áåç ³íøî¿ çàö³-
êàâëåíî¿ ñòîðîíè — àäì³í³ñòðà-
ö³þ àðõ³âó áóêâàëüíî ïîñòàâèëè
ïåðåä ôàêòîì. Äèðåêö³ÿ çâåðíó-
ëàñÿ ç³ ñêàðãîþ äî àïåëÿö³éíîãî
ñóäó, àëå ïîçîâ áóëî â³äõèëåíî.

Ëåîí³ä Ñêðèïêà ïåðåêîíàíèé,
ùî ïðî ìóçåé Ãëóùåíêà â îïèñà-
í³é ñèòóàö³¿ íå éäåòüñÿ. ßêáè öå
áóëî òàê, ïèòàííÿ ìîæíà áóëî á
âèð³øèòè çíà÷íî ïðîñò³øå. “Ùî
ìè ö³ êàðòèíè, âèáà÷òå, ¿ìî ÷è òîð-
ãóºìî íèìè?! — êàæå â³í.— Ç³
ìíîþ õîò³ëè äîìîâèòèñÿ, àëå òóò
ñïðàâà ÷åñò³: ó íàñ â³äáèðàþòü òå,
ùî íàëåæèòü íàðîäó Óêðà¿íè. Çà
íàøèìè ï³äðàõóíêàìè, äåðæàâà ðà-
çîì ç öèìè êàðòèíàìè ìîæå âòðà-
òèòè ïðèáëèçíî 2 ì³ëüéîíè äîëà-
ð³â”. Äî ñëîâà, ñàìà ïàí³ Ãëóùåí-
êî â àðõ³â³ çà äâà ðîêè, â³äêîëè òÿã-
íåòüñÿ ñïðàâà, òàê ³ íå ç’ÿâèëàñÿ.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”, ùî
àðõ³â ðîáèòèìå äàë³ — çà íåâèêî-
íàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ äèðåê-
òîðó çàãðîæóº ï’ÿòü ðîê³â óâ’ÿç-
íåííÿ — Ëåîí³ä Ñêðèïêà çàÿâèâ,
ùî áîðîòèìóòüñÿ äî ê³íöÿ ³ âè-
êîðèñòîâóâàòèìóòü ð³çí³ ìîæëè-
âîñò³ äëÿ â³äñòîþâàííÿ ñâîãî ïðà-
âà çàêîííèì øëÿõîì. Íà æàëü, ó
íàø³é êðà¿í³, äå çàêîí, ÿê â³äî-
ìî, ð³÷ â³äíîñíà é íåàáñîëþòíà,
öå çðîáèòè áóäå íåïðîñòî.

Îñü ò³ëüêè ñàì Ìèêîëà Ãëó-
ùåíêî, ìàáóòü, ³ ãàäêè íå ìàâ, ùî
âëàñí³ îíóêè ñàìå â òàêèé ñïîñ³á
êîëèñü çàö³êàâëÿòüñÿ éîãî êàðòè-
íàìè.
P.S. Найближчим часом азета

“Хрещати ” обов’яз ово надасть
слово др ій стороні цьо о он-
флі т .

“Жін а з дитиною”

“Весняна ніжність”
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Êîìàíäèð ñòîëè÷íèõ
ðÿòóâàëüíèê³â

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 17 ñåðïíÿ
Сьо одні в ожном з нас роз риватим ться бла ородні ри-

си. Ми міцно стоятимемо на землі й водночас дивитимемося
на речі лобально, з філософсь их висот. Здебільшо о ідеалі-
з ватимемо людей, даючи їм редит довіри, вселятимемо впев-
неність власних силах, стим люючи все най раще, чим їх на-
ородила природа.

ОВНИ, ви в пош ах істини?.. Почитайте д ховн літерат р , Святе
Письмо, завітайте до храм — істина від риється. Тим, хто ш ає іде-
ал, пощастить, виявляйте ініціатив і сміливо шт рм йте об’є т сим-
патій!
ТЕЛЬЦІ фонтан ють діловим азартом, за охані в робот . Одна без

самодисципліни на добрий рез льтат можна не сподіватися. Дійте за
планом, дотрим йте юридичних за онів, не нехт йте по ладеними на
вас обов’яз ами. Ризи нині — найліпший др , ритичн мить си-
ли приб д ть, а дача сміхнеться.
БЛИЗНЯТА, тема шлюб — найа т альніша... Тісне існ вання під од-

ним дахом, оли о олюються д ші, є процесом непомітно о відриван-
ня пелюсто вітів з романтично о він а вашо о с п тни а... На щас-
тя, доля взаємно о охання запро рамована на тривале цвітіння, до
осені в серці ще д же й д же дале о!
РАКИ, ви самовідданий боєць тр дово о фронт , отовий за рити

собою амбраз р , а точніше, “і она”, на я мають “молитися” на-
чальство та оле тив. Тоді й лихо мине.
ЛЕВИ в отре впевняться, що життя — це театр. А ос іль и вам на

род написано рати, розважати п блі , не нехт йте тим даром... А -
торств йте в насолод , й жодної проблеми не б де. Наснаж йте ото-
чення, і воно сторицею поверне ваші моральні та матеріальні “інвес-
тиції”.
ДІВИ, день д же динамічний, не з оріть, я свіч а, від перенапр -

ження. А оли це й станеться, то не біда, адже олосальний енер о-
потенціал не зни не в ні ди, Всесвіті за он збереження енер ії пра-
цює залізно.
Для ТЕРЕЗІВ життя асоціюватиметься із рою шахи. Завдя и ви-

со ом інтеле т ви прорахов єте омбінації на іль а ходів наперед
і дістаєте переможний “мат”... А особиста чарівність, що має іпно-
тичний вплив на п блі , ще сильніше вас о рилюватиме.
СКОРПІОНИ, ар’єрний демарш розпалі, начальство вас хоч і на-

вантаж є, я вола, одна висо о цін є. І не дивно, адже ви творча, са-
модостатня особистіть, маєте пот жний енер етичний запас. І за вда-
ло о збі обставин (лише не проґавте!) можете реаліз вати тр дові
прое ти й добре розба атіти.
У СТРІЛЬЦІВ день трі мфальних звершень, Форт на остинно від-

чиняє вам двері с різь, ди захочете. Дійте швид о, без розд мів бе-
ріться до реалізації прое тів. І на сердечном , і діловом фронті ви
поза он ренцією!
КОЗОРОГИ, хочете то о чи ні, доведеться стати “сапером”, що роз-

мінов є шлях, нашпи ований ош анством, брехнею, інтри анством.
Щоб дізнатися правд , досить... послати “запит” навіть под м и. І во-
на виявиться. День призначений для розв’язання армічних в злів з
жін ами та опі нами.
ВОДОЛІЇ, справжнє щастя там, де вас люблять, щиро довіряють. І

нині це реалії, що ви олис ють ваш дос оналість. Я що бра є др ж-
ньої атмосфери, давні знайомі вже “доросли” до рівня ваших д хов-
них інтересів, тож охоче спіл йтеся з ними!
РИБИ, матеріальна заці авленість — ось р шій до мети. Ініціюйте

свої дії там, де добре платять, а визнання прийде автоматично. Фа-
хівець ви нівро , здатні працювати до сьомо о пот , тож маєте ціл-
овите право вима ати від ерівництва ідної зарплатні. Апелюйте до
бла ородних стр н патрона, і він не відмовить!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Ó Êèºâ³ â³ä 25—28°Ñ óíî÷³ äî 37—39°Ñ âäåíü. Áåç îïàä³â. Ó Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³ î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñòà-
íîâèòèìå â³ä 21—25°Ñ óíî÷³ äî 35—40°Ñ âäåíü. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.

Íà ñõîä³ ïðîãíîçóþòü 20—24°Ñ âíî÷³ òà äî 42°Ñ óäåíü. Â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ.

Íà çàõîä³ âíî÷³ î÷³êóºòüñÿ 14—18°Ñ, óäåíü 24—27°Ñ. Ó ï³âäåí-
íèõ ðåã³îíàõ — â³ä 19 äî 22°Ñ óíî÷³ äî 41°Ñ óäåíü. Ñóõà ïîãîäà.
Ó Êðèìó 21—26°Ñ óíî÷³, 35—42°Ñ óäåíü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíèé, 7—10 ì/ñ.

Ñüîãîäí³
17 ñåðïíÿ. ªâäîê³ÿ. ßâäîõà Ìàëèí³âêà. ßâäîõà Îã³ðî÷íèöÿ.

Âèñòèãàº ìàëèíà ë³ñîâà. Îñòàíí³é çá³ð îã³ðê³â. ßâäîõà Ñ³íîãíîéêà
— äîù³ ãóáëÿòü ñ³íî. "Ñ³ì ñëóã ñ³ì äîù³â íåñóòü". 

²ìåíèííèêè: 
Àíòîí, Äåíèñ, ªâäîê³ÿ, Êîñòÿíòèí, ²âàí, Ìàêñèì³ë³àí 

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Лише протя ом останньо-
о півріччя місь і рят -
вальни и здійснили 1267
виїздів на лі відацію над-
звичайних сит ацій.
Командир сл жби Ком -
нальна аварійно-рят валь-
на сл жба “Київсь а сл ж-
ба порят н ” Роман Т а-
ч одраз з відп ст и по-
трапив на пожеж — йо о
за ін брав часть асінні
пожежі, що сталася в не-
ділю на с ладах “Ельдо-
радо”. Про особливості
рят вальної роботи в Ки-
єві він поділився з “Хре-
щати ом”.

Ó ðàç³ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ êè-
ÿíè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ì³ñüêî¿
ñëóæáè ïîðÿòóíêó. Ç ÷àñó çàñíó-
âàííÿ — 2004 ðîêó — ¿¿ î÷îëþº Ðî-
ìàí Òêà÷óê. Ïðî ñâîþ ïðîôåñ³þ
â³í íå ëþáèòü äîâãî ðîçïîâ³äàòè.
“Öå òàêà æ ïðîôåñ³ÿ, ÿê ë³êàð, ì³-
ë³ö³îíåð, ïîæåæíèê,— êàæå ïàí
Òêà÷óê.— Êîæåí äåíü äëÿ íàñ —
ÿê ïåðøèé ðàç íà ñëóæá³, ùîäíÿ
ùîñü êî¿òüñÿ ³ çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ”.
Íàðàç³ â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñëóæá³
ïîðÿòóíêó ïðàöþº 97 îñ³á. Ñêëà-
äàºòüñÿ âîíà ç äâîõ ï³äðîçä³ë³â:
ïðàâîáåðåæíîãî àâàð³éíî-ðÿòó-
âàëüíîãî çàãîíó òà âîäîëàçíî-ðÿ-
òóâàëüíî¿ ñòàíö³¿, ÿêà óâ³éøëà äî
ñêëàäó ñëóæáè íåùîäàâíî. “Âèìî-
ãè äî ðÿòóâàëüíèê³â ïðîñò³ — â³ê
â³ä 21 ðîêó, ñëóæáà ó çáðîéíèõ ñè-
ëàõ, çäîðîâ’ÿ”,— ðîçïîâ³äàº Ðîìàí
Òêà÷óê. Ñàì â³í íàðîäèâñÿ ó Äî-
íåöüêó, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè
ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, äå çäîáóâ âèùó
îñâ³òó ³íæåíåðà-ìåõàí³êà â ÍÒÓ
“ÊÏ²”. “Â àâàð³éíî-ðÿòóâàëüí³é
ñëóæá³ ïðàöþþ ç 2002 ðîêó, òîä³
ùå â ð³çíèõ óïðàâë³ííÿõ Ì³í³ñòåð-
ñòâà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,—

ïðèãàäóº êîìàíäèð ì³ñüêèõ ðÿòó-
âàëüíèê³â.— Òðè÷³ áðàâ ó÷àñòü ó
ì³æíàðîäíèõ îïåðàö³ÿõ, ë³êâ³äîâó-
âàâ íàñë³äêè çåìëåòðóñ³â ó Òóðå÷-
÷èí³, ²íä³¿, ²ðàí³. Âîñòàííº — ÿê
êîìàíäèð ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíîãî
ï³äðîçä³ëó. Öå áóäè íàéñêëàäí³ø³
òà íàéö³êàâ³ø³ ìî¿ îïåðàö³¿”.

Êîìóíàëüíà àâàð³éíî-ðÿòóâàëü-
íà ñëóæáà, ÿêó íèí³ î÷îëþº Ðîìàí
Òêà÷óê, íàäàº äîïîìîãó ìåøêàí-
öÿì ì³ñòà. “Ìè íå áåðåìî íà ñåáå
ëèøå äâà ïèòàííÿ: ãàñ³ííÿ ïîæå-
æ³ òà âàæêó ðàä³àö³þ, êîëè íàñ çà-
ëó÷àþòü ÿê äîïîì³æíó ñèëó. ²íø³
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ïîòðàïëÿþòü
ï³ä íàøó “þðèñäèêö³þ”. Ìè â³ä-
ìèêàºìî äâåð³, êîëè ë³òí³ ëþäè ç
³íñóëüòîì ÷è ³íôàðêòîì íå ìîæóòü
â³ä÷èíèòè “øâèäê³é”, çáèðàºìî
ðòóòü, ÿêùî âäîìà ðîçáèâñÿ òåð-
ìîìåòð. Âëàñíå, ñïðàâëÿºìîñÿ ç
óñ³ìà ñèòóàö³ÿìè, ùî ïîðóøóþòü
íîðìàëüíó æèòòºä³ÿëüí³ñòü ëþäåé,
íàâ³òü “çâ³ëüíÿºìî” çàñòðÿãëèõ ó
ë³ôò³”,— ðîçïîâ³äàº Ðîìàí Òêà÷óê.

Êîëè â íåä³ëþ ãîð³ëè ñêëàäè
ïîáëèçó ìåòðî “Íèâêè”, äî ðÿòó-
âàëüíî¿ ñïðàâè çàëó÷èëè ³ ì³ñüêó

ñëóæáó. “Íàñòóïíîãî äíÿ ÿ ìàâ
âèéòè ç â³äïóñòêè, àëå ìåí³ çàòå-
ëåôîíóâàëè ââå÷åð³, òîæ îäðàçó
ïî¿õàâ íà ïîæåæó, çâ³äêè ïîâåð-
íóâñÿ î òðåò³é íî÷³,— ä³ëèòüñÿ Ðî-
ìàí Òêà÷óê.— Ìè íàäàâàëè ïà-
ñèâíó äîïîìîãó ïîæåæíèêàì òà
ðÿòóâàëüíèêàì ÌÍÑ. Äâà â³ää³-
ëåííÿ ïðàöþâàëè íà ñòîâáóðàõ (ç
ïîæåæîãàñíèìè ðóêàâàìè), îäíå,
ç ìàëîþ ìåõàí³çàö³ºþ, â³ä÷èíÿëî
âîðîòà”.

Ì³ñüêà ñëóæáà º óí³âåðñàëüíîþ
äîïîìîãîþ. Âîíà ìàº ñïåö³àëüíå
îáëàäíàííÿ äëÿ ëîêàë³çàö³¿ àâàð³¿ ç
âèêèäàìè õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, ðîçáèðàº çàâàëè, ë³ê-
â³äîâóº íàñë³äêè äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ïðèãîä, ñï³âïðàöþº ç
ÌÍÑ, ñàíåï³äåìñòàíö³ºþ, åêîëî-
ãàìè. Êîëè â Êèºâ³ áóëè óðàãàíè,
ì³ñüê³ ðÿòóâàëüíèêè çâ³ëüíÿëè ìà-
øèíè ç-ï³ä äåðåâ. “Ìè íàäàºìî
äîïîìîãó áåçïëàòíî, — êàæå Ðî-
ìàí Òêà÷óê. — Êèÿíè, çîêðåìà ³
ä³òè, ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè
íàñåëåííÿ ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî
íàñ ÷åðåç càll-öåíòð àáî çà ïðÿìè-
ìè íîìåðàìè”

Ðîìàí Òêà÷óê ø³ñòü ðîê³â î÷îëþº ì³ñüêó ñëóæáó
ïîðÿòóíêó

Командир місь ої сл жби порят н Роман Т ач не вими ає свій телефон
24 одини на доб
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9 7 1

9 6 1 8

7 6 3

2 1 6 9

6 1 4

4 7 9

4 9

1 5 9 7

9 2 1 4

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 4 8 6 2 1 3 5 7

7 5 2 8 3 4 6 9 1

3 1 6 9 7 5 8 2 4

5 2 7 4 1 6 9 8 3

6 8 3 2 9 7 4 1 5

1 9 4 3 5 8 7 6 2

2 6 1 7 8 3 5 4 9

8 7 9 5 4 2 1 3 6

4 3 5 1 6 9 2 7 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 13 ñåðïíÿ


