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77 сімей отримали нове житло
за місь ою про рамою 60 на 40

ссттоорр..  44

АМУНІЦІЯ ДЛЯ ПЕРШАЧКА
Придбати чнівсь е приладдя та форм можна
я на ш ільних базарах, та і в мережі
спеціалізованих ма азинів

Äåíü Íåçàëåæíîñò³ êèÿíè â³äçíà÷àòü ç êâ³òàìè ³ áåç ïîñòð³ë³â
Ñâÿòî íàáëèæàºòüñÿ!

Ó Äåíü Íåçàëåæíîñò³ 24 ñåðï-
íÿ çàì³ñòü çáðî¿ êèÿíàì çàïðîïî-
íóþòü áåçë³÷ ö³êàâèõ ðå÷åé. Ç â³é-
ñüêîâîãî íà Õðåùàòèêó îá³öÿþòü
õ³áà ùî îðêåñòðè. Ñòðèæíåì ïðî-
ãðàìè, áåççàïåðå÷íî, ñòàíå âè-
ñòàâêà êâ³ò³â. Öåé çàõ³ä âèêëèêàº
ùîðàç á³ëüøå çàö³êàâëåííÿ, ³ íà-
ðàç³ îðãàí³çàòîðè ä³éñòâà î÷³êóþòü

ïîíàä 1 ìëí â³äâ³äóâà÷³â. Öüîãî-
ð³÷íà âèñòàâêà þâ³ëåéíà — â³äáó-
âàºòüñÿ óæå 55-é ðàç. Ïðèñâÿ÷åíà
âîíà îäíîìó ç ñèìâîë³â Óêðà-
¿íè — âèøèâàíö³. Òåìà çàõîäó
“Ð³êà âèøèâàíîê”. Òîæ àâòîðè
âò³ëþâàòèìóòü ó ðîñëèííèõ îðíà-
ìåíòàõ âèøèò³ ðóøíèêè. Ãîëîâ-
íèõ êîìïîçèö³é äåñÿòü — ñâ³é

âèòâ³ð ïðîäåìîíñòðóº êîæåí
ðàéîí ñòîëèö³. Íà êîæíó êâ³òêî-
âó êîìïîçèö³þ ïîòð³áíî 100-200
òèñÿ÷ êâ³òîê. Ñïåö³àëüíî äî âè-
ñòàâêè ¿õ âèñ³âàþòü ó òåïëèöÿõ ùå
³ç çèìè. Öüîãî ðàçó êèÿíàì ³ ãîñ-
òÿì ñòîëèö³ ïðîäåìîíñòðóþòü ³
äâà âåëè÷åçíèõ êâ³òó÷èõ êèëèìè,
íà ÿêèõ çîáðàçÿòü ñöåíó ç æèòòÿ
óêðà¿íñüêîãî ñåëà. Òåìîþ äâîõ ³í-
øèõ êîìïîçèö³é ñòàíóòü Âåëèêî-
äí³é ñò³ë òà óêðà¿íñüêå âåñ³ëëÿ.
Êð³ì òîãî, íà òåðèòîð³¿ Ïå÷åð-
ñüêîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó â
ðàìêàõ âèñòàâêè â³äáóäåòüñÿ åò-
íîôåñòèâàëü ³ ïàðàä íàö³îíàëüíèõ
óêðà¿íñüêèõ êîñòþì³â. ×àñòèíó
êðàñè êèÿíè çìîæóòü âçÿòè äîäî-
ìó, àäæå áóäóòü òðàäèö³éí³ ÿðìàð-
êè ç ïðîäàæó çåëåíî-êâ³òó÷îãî òî-
âàðó, à òàêîæ çàñîá³â äîãëÿäó çà
íèì. Îá³öÿþòü òàêîæ ìàéñòåð-
êëàñè ç äåêîðóâàííÿ. Äî ñëîâà,
äîâêîëà òåðèòîð³¿ âèñòàâêè çâå-
äóòü ïàðêàí. Ïîòðàïèòè âñåðåäè-
íó ìîæíà áóäå çà ãðîø³. Âõ³ä äëÿ

äîðîñëèõ — 10 ãðí, ä³òåé ³ ïåíñ³î-
íåð³â — 5 ãðí, ³íâàë³ä³â òà ó÷àñ-
íèê³â â³éíè — áåçïëàòíî. “Ð³êà
âèøèâàíîê” â³äêðèºòüñÿ óæå çàâ-
òðà î 12-é ãîäèí³.

Ó ïîíåä³ëîê, â Äåíü äåðæàâíî-
ãî ïðàïîðà, âðàíö³ á³ëÿ ÊÌÄÀ â³ä-
áóäåòüñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ï³ä-
íÿòòÿ óêðà¿íñüêîãî ñòÿãà. Êåð³â-
íèöòâî ñòîëèö³ âðó÷èòü ïàñïîðòè
ìîëîäèì êèÿíàì, ùî äîñÿãëè ïîâ-
íîë³òòÿ. Íà Ìàéäàí³ â³ä îï³âäíÿ
ñâîþ òâîð÷³ñòü äåìîíñòðóâàòèìóòü
ìèñòåöüê³ êîëåêòèâè.

Ó Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ç 9-¿ äî 
17-¿ ãîäèíè ãîñïîäàðÿìè Õðåùà-
òèêà ñòàíóòü ä³òè é ìîëîäü. Äëÿ
íèõ áóäå îðãàí³çîâàíî ùîíàéð³ç-
íîìàí³òí³ø³ êóëüòóðí³ òà ñïîðòèâ-
íî-ðîçâàæàëüí³ çàõîäè. Î 12-é ó
Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó á³ëÿ ë³òíüî¿
åñòðàäè ðîçïî÷íåòüñÿ êîíêóðñ
“Êóë³-âóë³” ç³ ñòâîðåííÿ êîìïîçè-
ö³é ç ïîâ³òðÿíèõ êóëüîê.

Íà Ìàéäàí³ òèì ÷àñîì òðèâàòè-
ìå ñâÿòêîâèé êîíöåðò. Óäåíü âè-

ñòóïëÿòü õóäîæí³ êîëåêòèâè, ââå-
÷åð³ — ïîïóëÿðí³ ñåðåä ìîëîä³ âè-
êîíàâö³. Ùîïðàâäà, õòî ñàìå ðîç-
âàæàòèìå ïóáë³êó, íàðàç³ íå â³äî-
ìî. Îðãàí³çàòîðè âèð³øèëè ï³äãî-
òóâàòè ñþðïðèç. Íàòîì³ñòü â³äîì³
ó÷àñíèêè ³íøîãî, áëàãîä³éíîãî
êîíöåðòó, ùî â³äáóäåòüñÿ â Ïàðêó
âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Íà ï³ä-
òðèìêó îíêîõâîðèõ ä³òåé çàñï³-
âàþòü Îêñàíà Õîæàé, Äæàìàëà,
ãóðò Ïàðà Íîðìàëüíèõ òà ³íø³.
Òàì æå â³äáóäåòüñÿ ³ áàéêåð-øîó.

Òèõ, õòî çàõî÷å áóòè ïîáëèæ÷å
äî âîäîéì, ìîæëèâî, çàö³êàâèòü
ðåãàòà â³òðèëüíîãî ñïîðòó. Äåñÿ-
òîê ÿõò âèéäóòü íà ñòàðò î 10-é ãî-
äèí³ íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é.

Íà æàëü, ÷åðåç ñïåêîòíå ë³òî íè-
í³øíüîãî ðîêó Äåíü Íåçàëåæíîñò³
ô³í³øóâàòèìå áåç ôåºðâåðêà

(Детальніше з про рамою свят -
вання Дня Незалежності У раїни в
місті та по районах можна ознайо-
митися на стор. 3)

1
2
0

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Усі ияни та раїнці передч тті найбільшо о держав-
но о свята — Дня Незалежності У раїни. Відомо, що
цьо оріч столиці рочистості відб д ться без війсь о-
во о парад , а через спе та пожежонебезпечність —
ще й без феєрвер а. Проте відс тність мілітаризм та
різнобарвних залпів омпенс ють вели ою іль істю не
менш ці авих та яс равих заходів. Київ б вально по-
тоне вітах, вишиван ах, творчості дітей та відомих
митців. Над столицею пра тично безперервно л нати-
ме пісня, а спортсмени продемонстр ють здоров’я,
спритність і сил нації.

Цьо орічн ювілейн вистав вітів на Співочом полі обіцяють відвідати понад мільйон иян та остей
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ïðèâ³òàííÿ âèêîíóâà÷à 
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà 
ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³

Äîðîã³ êèÿíè!
Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ³ç íàö³îíàëüíèì ñâÿ-

òîì íàøî¿ äåðæàâíîñò³ — Äíåì Íåçàëåæíî-
ñò³ Óêðà¿íè! 24 ñåðïíÿ — âèçíà÷íà äàòà, ÿêà
çàïî÷àòêóâàëà íîâó åïîõó â æèòò³ íàøîãî íà-
ðîäó, çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïèëà éîãî â³êîâ³ äå-
ìîêðàòè÷í³ ïðàãíåííÿ äî íàö³îíàëüíîãî â³ä-
ðîäæåííÿ, äóõîâíî¿ ñâîáîäè, åêîíîì³÷íîãî
çðîñòàííÿ òà êóëüòóðíîãî ï³äíåñåííÿ. Íàì
ñóäèëîñÿ ñòàòè ó÷àñíèêàìè òâîðåííÿ íîâ³ò-
íüî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, âò³ëþâàòè ó ðåàëü-
í³ñòü îäâ³÷íó ìð³þ íàøîãî íàðîäó. Öå âåëè-
êà ÷åñòü ³ ñåðéîçíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä
âëàñíèì ñóìë³ííÿì, ðîäèíîþ ³ ïðèéäåøí³-
ìè ïîêîë³ííÿìè. Â³ä êîæíîãî ç íàñ çàëå-
æèòü, ÿêîþ áóòè íàø³é êðà¿í³, ÿê æèòèìóòü
íàø³ ä³òè, îíóêè é ïðàâíóêè. Òîæ íåõàé ñâÿ-
òî Íåçàëåæíîñò³ ïðèíåñå óñ³ì íàì ùàñòÿ,
äîáðî é ïîðîçóì³ííÿ. Áàæàþ âàì òà âàøèì
ðîäèíàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðà é
äîñòàòêó, ìèðó, ùåäðî¿ äîë³, ïîäàëüøèõ óñï³-
õ³â â óñ³õ ñïðàâàõ ³ ïî÷èíàííÿõ. Ïåðåêîíà-
íèé, ùî âñ³ ðàçîì ìè çàáåçïå÷èìî ïðîöâ³-
òàííÿ íàøî¿ Äåðæàâè, çáåðåæåìî ³ ïðèìíî-
æèìî ¿¿ ³ñòîðè÷í³ íàäáàííÿ, ïåðåäàí³ íàì ä³-
äàìè ³ ïðàä³äàìè.

² ïîâñÿê÷àñ ïàì’ÿòàéìî: Óêðà¿íà ó íàñ
ºäèíà!

Ï³äãîòîâêîþ äî ªâðî-2012
îï³êóâàòèìåòüñÿ 
íîâîñòâîðåíèé øòàá

Ïðè ÊÌÄÀ ñòâîðåíî îïåðàòèâíèé øòàá,
ÿêèé âèð³øóâàòèìå ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ï³ä-
ãîòîâêîþ Êèºâà äî ªâðî-2012. Ñåðåä ãîëîâ-
íèõ çàâäàíü øòàáó — êîîðäèíóâàííÿ ä³é
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ, ðàéîííèõ
àäì³í³ñòðàö³é òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
ó ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ ó ñòîëèö³ ÷åìï³î-
íàòó ç ôóòáîëó. Î÷îëþâàòèìå øòàá çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.
Îáîâ’ÿçêè éîãî çàñòóïíèêà ïîêëàäåíî íà
íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðî-
âåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó Òåòÿ-
íó Ñëèøèê. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, ó
êîæíîìó ïðîô³ëüíîìó ñòðóêòóðíîìó ï³äðîç-
ä³ë³ ÊÌÄÀ áóäå âèçíà÷åíî â³äïîâ³äàëüíó
îñîáó ç êåð³âíèöòâà. Òàêîæ çàòâåðäæåíî ÷³ò-
êèé ïåðåë³ê çàâäàíü, ÿê³ ïîâèíí³ íåâ³äêëàä-
íî ðîçâ’ÿçóâàòè ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè
ÊÌÄÀ

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ñüîãîäí³ òà çàâòðà â ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ ï’ÿòü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Íà òîðãî-
âèùàõ áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé àñîð-
òèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ â³ä áåçïîñå-
ðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â. Òðàäèö³éíî ö³íè
íà ïðîäóêö³þ áóäóòü íà 10—15 % íèæ÷èìè
â³ä ðèíêîâèõ. Òîæ ñüîãîäí³ íåäîðîãî ñêóïè-
òèñÿ ìîæíà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà âóë.
Ðåâóöüêîãî. À çàâòðà ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ìóðìàíñüê³é,
ó Äàðíèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî, â Ïå-
÷åðñüêîìó — íà âóë. ²âàíà Êóäð³ (â ìåæàõ
×èãîð³íà ³ Ïàòð³ñà Ëóìóìáè) òà ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó — íà âóë. Ïðèëóæí³é

Íîâîñ³ëëÿ íà Ñèðåöüê³é, 32
ДД ОО ББ РР АА   НН ОО ВВ ИИ НН АА

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Учора здано в е спл -
атацію п’ятий цьом
році б дино , зведений
за про рамою “Дост п-
не житло”, в я ом 60
відсот ів вартості вар-
тир сплатили ияни, а
40 — з місь о о бю-
джет . 77 сімей, я і
ро ами стояли на вар-
тирній черзі, нарешті
отримали лючі від
власних одно-, дво- і
три імнатних вартир.
Їх новоселам вр чили
ви он вач обов’яз ів
олови КМДА Оле -
сандр Попов, началь-
ни ГУ житлово о за-
безпечення КМДА Ми-
хайло Голиця та олова
Подільсь ої РДА Єв ен
Романен о.

Ó÷îðà íîâîñåë³â ç âóëèö³
Ñèðåöüêî¿, 32 ïðèâ³òàëè
î÷³ëüíèêè ì³ñòà òà ðàéîíó.
“Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó
çàïëàíîâàíî çäàòè â åêñïëó-
àòàö³þ ùå äâà áóäèíêè, ³í-
âåñòîðàìè ÿêèõ º êèÿíè òà
ì³ñüêà âëàäà,— ïîâ³äîìèâ
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.—
Óæå ó âåðåñí³ íà ñåñ³¿ Êè¿ðà-
äè âíåñó ïðîïîçèö³þ, ùîá
ì³ñòî âçÿëî íà ñåáå ô³íàíñó-
âàííÿ 50 â³äñîòê³â âàðòîñò³
êâàðòèðè, òîä³ á³ëüøå ëþäåé
çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàì³ “Äîñòóïíå æèòëî”.

Äåñÿòèïîâåðõîâà íîâîáóäî-
âà íà Ñèðåöüê³é, 32 äåùî

“âèïàäàº” ³ç çàÿâëåíî¿ ïðî-
ãðàìè, áî çâåäåíî ¿¿ íà ì³ñö³
ñòàðîãî àâàð³éíîãî ãóðòîæèò-
êó. Ïðîòå öå ïðèêëàä, ÿê
ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó
çíîøåíîãî æèòëîâîãî ôîíäó.
Íà äóìêó ïàíà Ïîïîâà, ï³ä
ðåêîíñòðóêö³þ ñòàðèõ ãóðòî-
æèòê³â íåìîæëèâî ñòâîðèòè
ºäèíó ïðîãðàìó, ïîòð³áíî
ðîçãëÿäàòè êîæåí âèïàäîê
îêðåìî.

Çà ïðîãðàìîþ “Äîñòóïíå
æèòëî”, ÿêó ³í³ö³þâàëà ì³ñü-
êà âëàäà, â íîâîáóäîâàõ ìà-

þòü âèä³ëÿòè êâàðòèðè äâ³ð-
íèêîâ³, ä³ëüíè÷íîìó ì³ë³ö³î-
íåðîâ³ òà ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ,
ÿê³ îáñëóãîâóâàòèìóòü ìåø-
êàíö³â áóäèíêó òà ïðèëåãëî-
ãî ðàéîíó. Ïðîòå öüîãî ðàçó
íå áóëî ïîòðåáè íàäàâàòè
ñëóæáîâå æèòëî ïðàâîîõîðîí-
öþ, àäæå â³í ìåøêàº ó ñóñ³ä-
íüîìó áóäèíêó. Íîâîñåëè
æàðòóþòü, ìîâëÿâ, ñïîê³é ³
ïîðÿäîê ãàðàíòóâàòèìóòü 15
ïðàö³âíèê³â ÌÂÑ, ÿê³ âçÿëè
ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ 60 íà 40.
Ïåðøèé ïîâåðõ ï³ä îô³ñí³

ïðèì³ùåííÿ âèêóïèëà ïðè-
âàòíà ìåäè÷íà ô³ðìà. Â ðàì-
êàõ ïðîãðàìè “Äîñòóïíå æèò-
ëî”  çðîáëåíî  âíóòð³øíº
îçäîáëåííÿ êâàðòèð, óòåïëå-
íèé ôàñàä, ë³÷èëüíèêè õîëîä-
íî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè é òåïëà.

“ß ñòîÿëà íà êâàðòèðí³é
÷åðç³ 15 ðîê³â,— ðîçïîâ³äàº
íîâîñåëêà Òåòÿíà Ñàâ÷åíêî.—
Óñ³ì â³äîìî, ÿê ïîâ³ëüíî âî-
íà ðóõàºòüñÿ, òîæ êîëè çàïðî-
ïîíóâàëè âçÿòè ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàì³ 60 íà 40, ìè ç ðàä³ñòþ
ïîãîäèëèñÿ”

Ïåðåâ³ðîê áóäå ìåíøå
Íîâèé ïîäàòêîâèé êîäåêñ óáåçïå÷èòü â³ä öüêóâàííÿ 
ðåéäàìè ÷åñíèõ ï³äïðèºìö³â

ММ ОО ЄЄ   ІІ   НН АА ШШ ЕЕ

Ó÷îðà â ìåð³¿ â³äáóëîñÿ âñåóêðà¿íñüêå
ñëóõàííÿ ïðîåêòó Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó.
Ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Ôåä³ð ßðîøåíêî òà ãî-
ëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Îëåêñàíäð Ïàïà¿êà âåëè ä³àëîã ïðî âäîñ-
êîíàëåííÿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ï³äïðèºìñòâ — íàéá³ëü-
øèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿ-
þòü êëþ÷îâ³ ãàëóç³ åêîíîì³êè. “Ñüîãîäí³
â³äáóëîñÿ ñïðàâä³ âñåóêðà¿íñüêå ñëóõàí-
íÿ. Íà çóñò³÷ ïðè¿õàëè ïðåäñòàâíèêè áà-
ãàòüîõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ìè âèñëóõàëè
äóìêó áóõãàëòåð³â, åêñïåðò³â, ï³äïðèºì-
ö³â ùîäî òîãî, ÿê ïîâèííà ïðàöþâàòè
ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ”,— çàçíà÷èâ ïàí
ßðîøåíêî.

Ì³í³ñòð íàãîëîñèâ, ùî òðåáà ðîçðîáè-
òè òàêèé äîêóìåíò, ÿêèé áè äàâ çìîãó ïî-
äàòê³âöÿì ³ ï³äïðèºìöÿì ïðàöþâàòè íà
ð³âíèõ ïðàâàõ. ² ïëàòíèêè ïîäàòê³â, ³ äåð-
æàâà íåñòèìóòü îäíàêîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
“Ñüîãîäí³ â íàñ º âñ³ óìîâè äëÿ ïðîöâ³-
òàííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Íàø³
êîëåãè ç-çà êîðäîíó êàæóòü, ùî â íèõ
ïðîñòî íåìîæëèâèé íåëåãàëüíèé á³çíåñ.
À íàø³ íîðìè çàêîíó, íà æàëü, öå äîçâî-
ëÿþòü. Ìè ïîâèíí³ ðîçðîáèòè ïðàâîâå çà-
êîíîäàâñòâî ³ ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ
á³çíåñó”,— çàóâàæèâ Ôåä³ð ßðîøåíêî.

Íà ñüîãîäí³ óæå íàä³éøëî äâ³ òèñÿ÷³
çàäîêóìåíòîâàíèõ ïðîïîçèö³é äî íîâîãî
ïðîåêòó êîäåêñó. Îäíàê ñê³ëüêè ï³äïðè-

ºìö³â, ñò³ëüêè é äóìîê. Â³ò÷èçíÿí³ á³çíåñ-
ìåíè íå äóæå ñîë³äàðí³ ó ñâî¿õ ïîáàæàí-
íÿõ. Çîêðåìà â÷îðà íàéñóïåðå÷ëèâ³øèì
íà ñëóõàííÿõ áóëî îáãîâîðåííÿ ë³êâ³äà-
ö³¿ ïîäàòêîâîãî îáë³êó òà ïîäàòêîâèõ ð³ç-
íèöü. Îäí³ êàæóòü, ùî âîíè ïîòð³áí³, ³í-
ø³ íàïîëÿãàþòü íà ë³êâ³äàö³¿. Äèñêóòó-
þòü á³çíåñìåíè ³ íà òåìó ââåäåíåíÿ ïî-
äàòêó íà íåðóõîì³ñòü òà ñïðîùåíî¿ ñèñ-
òåìè îïîäàòêóâàííÿ.

Îäíàêîâî ïîçèòèâíîþ äëÿ âñ³õ ï³äïðè-
ºìö³â ñòàëà çâ³ñòêà ïðî çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ é ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â ïåðåâ³ðîê.
Äîïîâ³äà÷³ âèñëîâèëèñÿ çà òå, ùîá ³í-
ñïåêòóâàëè òèõ, õòî íå ïëàòèòü ïîäàòê³â,
à ÷åñíèõ á³çíåñìåí³â äàðåìíî íå ÷³ïàëè.
“ß çà òå, ùîá öèõ ïåðåâ³ðîê óçàãàë³ íå áó-
ëî. À ÿêùî é ëèøèòè, òî õàé âîíè ñòà-
íóòü áåçáîë³ñíèìè. Öå â øàõðà¿â òðåáà
äîâãî é íóäíî ñèä³òè, à ëåãàëüíîìó á³ç-
íåñó íå òðåáà çàâàæàòè ïðàöþâàòè”,— çà-
çíà÷èâ ì³í³ñòð. Â³í íàâ³â ïðèêëàä, ÿê
ïðàöþþòü ó Äàí³¿. Òàì ïîäàòêîâà ³íñïåê-
ö³ÿ ïåðåâ³ðÿº ï³äïðèºìñòâà ç³ ñâîãî êàá³-
íåòó çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíèõ ñèñ-
òåì. Îäíàê Óêðà¿íà ïîêè ùî äî öüîãî
“íå äîðîñëà” ÷åðåç ïåâíå â³äñòàâàííÿ ó
ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Òîæ
êîìï’þòåðèçîâàí³ ïåðåâ³ðêè çàëèøàòü íà
ïåðñïåêòèâó

Ви он вач обов`яз ів олови КМДА Оле сандр Попов вр чив лючі від вартир 77 родинам, я і меш атим ть
на в лиці Сирець ій, 32

Òåÿòíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

До ново о прое т Подат ово о оде с У раїни вже надійшло по-
над дві тисячі пропозицій. Учора в мерії відб лося все раїнсь е
сл хання прое т . З різних точ ів раїни висловити свої за ва-
ження та побажання приїхали б х алтери, е сперти, ерівни и під-
приємств та часни и асоціацій і підприємниць их спіло . Зо рема
пропозицію бізнесменів зменшити іль ість перевіро для чесних
платни ів подат ів підтримав міністр фінансів. Він на олосив, що
ле альний бізнес треба підтрим вати, а не ць вати перевір ами.

77 ñ³ìåé îòðèìàëè íîâå æèòëî çà ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ 60 íà 40
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Єв енія СУШКО,
менеджер:
— Гадаю ,

що потрібні.
Звичайнош о-
да, що на День
незалежності
не б де феєр-
вер а. Але в
сит ації, оли
ожна іс ра
може спрово-
вати во онь,

це правильне рішення. Справді, ліп-
шее запобі ати пожежам, ніж потім
витрачати величезні ошти на лі ві-
дацію наслід ів. Крім то о, одне свя-
то без феєрвер а можна перетерпі-
ти. Сподіваюся, б де ба ато онцер-
тів, вистав а вітів, я ісь он рси.

Олена КУВШИНОВА,
пенсіонер а:
— Ч е с н о

с азати, вже
ба ато ро ів
не ходж ди-
витися на
феєрвер и —
ві не той. А
в молодості,
оли з сім’єю
жила на в -
лиці Вели ій Житомирсь ій, ходи-
ла мил ватися ним до Володимир-
сь ої ір и — це б ло видовище! Я
педа о із 40-річним стажем, і жит-
тя навчило з роз мінням ставити-
ся до рішень влади. Я що дійшли
виснов , що треба відмінити фе-
єрвер , отже, та треба.

Андрій СЕЛЕЗІН,
ст дент:
— Не яв-

ляю справж-
ньо о свята
без феєрвер-
а. А хіба на
День незалеж-
ності йо о не
б де? Я ий
жах! Д же
розчарований.
План вав піти
з др зями на онцерт, що має б -
ти на Майдані, подивитися феєр-
вер . А тепер, маб ть, сидітим
вдома. Не д маю, що через феєр-
вер можливі пожежі. Ч в, що всі
іс ри з орають висо о в повітрі, а
до землі долітає лише попіл.

Марина ЛЄБЄДЄВА,
пенсіонер а:
— Феєрвер

і є святом. Не-
має феєрвер-
а — немає
свята. Хоча я
же пенсіонер-
а, проте на-
ма аюся не
п р о п с а т и
жодної на оди помил ватися цим
видовищем. Д же не ативно
сприйняла те, що на День неза-
лежності цьо оріч феєрвер с а-
с вали. А оли мені пояснили, що
зробили це через висо пожежн
небезпе , “змирилася”. Одна ли-
ше раз! Я на мене, феєрвер и на
свята просто обов’яз ові!

Оле сандр КАВЧЕРСЬКИЙ,
працівни залізнично о
транспорт :
— Є спра-

ви, до я их
треба підхо-
дити без
сентиментів.
Звісно, лю-
ди зви ли,
що на свято
має б ти
феєрвер .
Одна День незалежності без са-
лют нинішньо о спе отно о літа
вважаю правильним.

Розмовляла
Натал а МАРКІВ,

“Хрещати ”
Фото Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ïîòð³áí³ ôåºðâåðêè äî ñâÿòêîâèõ äàò?

Äåðæàâíå ñâÿòî ç ïåðøèìè îñîáàìè
Для иян, я і найбільше держав-
не свято пра н ть відзначати в
особливо піднесеній атмосфері
разом державними м жами,
“Хрещати ” повідомляє перелі
офіційних заходів, час та місце
проведення

23 ñåðïíÿ — Äåíü Äåðæàâíîãî ïðàïîðà
09.00 — öåðåìîí³¿ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî

ïðàïîðà Óêðà¿íè, à òàêîæ âðó÷åííÿ ïîâ-
íîë³òí³ì êèÿíàì ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ

10.30 — öåðåìîí³ÿ ï³äíÿòòÿ Ïðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè Äåðæàâíîãî ïðàïîðà Óêðà-
¿íè, âðó÷åííÿ äåðæàâíèõ íàãîðîä, ïàñïîð-
ò³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà â³äáóäåòüñÿ íà ïëîù³ ïåðåä Àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè (âóë. Áàíêî-
âà, 11).

12.00-22.00 — ñâÿòêîâà êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà äî Äíÿ Äåðæàâíîãî ïðàïîðà Óêðà-
¿íè çà ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ìèñ-
òåöüêèõ êîëåêòèâ³â (ìàéäàí Íåçàëåæíî-
ñò³)

16.00 — óðî÷èñòèé ïðèéîì ó Íàö³îíàëü-
íîìó öåíòð³ ä³ëîâîãî òà êóëüòóðíîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà “Óêðà¿íñüêèé ä³ì” çà ó÷àñòþ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, íàðîäíèõ äåïóòàò³â,
äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó, ïðåäñòàâíèê³â
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é,
ãðîìàäñüêîñò³

24 ñåðïíÿ — Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè

09.00 — ìîëèòâà çà Óêðà¿íó çà ó÷àñòþ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
(Ñâÿòî-Óñïåíñüêà Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà)

09.00-17.00 — êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ òà
ñïîðòèâí³ çàõîäè äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³ (âóë.
Õðåùàòèê, â³ä ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî)

09.30 — ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíè-
ê³â Òàðàñó Øåâ÷åíêó, Ìèõàéëîâ³ Ãðóøåâ-
ñüêîìó çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â äåðæàâè ³ ì³ñ-
òà

10.00 — óðî÷èñò³ çàõîäè äî Äíÿ Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè (ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³)
çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

До Дня Незалежності
свят ові про рами
запропон ють сі десять
районів Києва

Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ çíàìåííó äàòó
â³äçíà÷àòèìóòü ç âèïåðåäæåííÿì. Óæå 20
ñåðïíÿ î 15.00 íà ïð-ò³ Ìàÿêîâñüêîãî, 29
â³äáóäåòüñÿ “Ñâÿòî Íåçàëåæíîñò³”. Â ðàì-
êàõ çàõîäó áóäå îðãàí³çîâàíî øê³ëüíèé ÿð-
ìàðîê, íàäàâàòèìóòü êîíñóëüòàö³¿ þðèñ-
òè, ïåäàãîãè, ïñèõîëîãè, ñîö³àëüí³ ïðàö³â-
íèêè, ñïåö³àë³ñòè ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé,
öåíòðó çàéíÿòîñò³ òà ç ïèòàíü íàðàõóâàí-
íÿ ñóáñèä³é. Òàêîæ òàì ìîæíà áóäå ä³çíà-

òèñÿ, ÿê ïðàöþþòü ðàéîíí³ êëóáè ñïîðòó
òà äîçâ³ëëÿ. À î 16.30 â³äáóäåòüñÿ öåðåìî-
í³ÿ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî ïðàïîðà Óêðà-
¿íè, ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â òà âðó÷åííÿ ïàñïîð-
ò³â íàéêðàùèì ó÷íÿì Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó. À äëÿ ìàëå÷³ çà ó÷àñòü â ³ãðàõ òà êîí-
êóðñàõ ï³äãîòóâàëè áåçïëàòíå ìîðîçèâî.

Ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 23 ñåðïíÿ 2010
ðîêó î 9.00 íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ â³äáó-
äåòüñÿ öåðåìîí³ÿ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî
ïðàïîðà Óêðà¿íè.

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 24 ñåðïíÿ î
14.00 ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòî “Óêðà¿íà ç ïî-
âàãîþ äî ìèíóëîãî, ç òóðáîòîþ ïðî ìàé-
áóòíº” ó ïàðêó “²íòåðíàö³îíàëüíèé” íà
ïðîñïåêò³ Ëåñÿ Êóðáàñà á³ëÿ ê³íîòåàòðó
“Ëåéïöèã”. Ó ïðîãðàì³ — ôîëüêëîðíèé
êîíöåðò íàðîäíîãî õîðó “Íàä³ÿ”, êîíêóð-
ñè, ðîçâàãè, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, ³ãðîòåêà
äëÿ ä³òåé, öèðêîâà ïðîãðàìà â³ä “Àðò-
Ôëàé”, àòðàêö³îíè ç ï³ëüãàìè äëÿ ä³òåé.

Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ óðî÷èñò³ çàõî-
äè çàïëàíîâàíî íà 14.00. Ó ì³ñöåâîìó ïàð-
êó ³ìåí³ Îñòðîâñüêîãî êèÿí ïðèâ³òàº ãî-

ëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ ²âàí Ñèäîðîâ,
âèñòóïëÿòü ì³ñöåâ³ ìóçè÷í³ êîëåêòèâè. Ïå-
ðåäáà÷åíî òàêîæ äèñêîòåêó â ñêâåð³ äëÿ
âñ³õ â³êîâèõ êàòåãîð³é äî 20 ãîäèíè âå÷î-
ðà.

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ çàâòðà î 9.00
ñòàðòóº ì³ñüêà ìîëîä³æíà ëåãêîàòëåòè÷íà
Åñòàôåòà Íåçàëåæíîñò³ òà ñâÿòêîâ³ êîí-
öåðòè íà Ìàéäàí³.

Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 21 ñåðïíÿ î 12.00
â³äêðèâàºòüñÿ 55-òà ùîð³÷íà ì³ñüêà âè-
ñòàâêà êâ³ò³â. 24 ñåðïíÿ î 9.00 çà ó÷àñò³
ïåðøèõ îñ³á äåðæàâè ó Ñâÿòî-Óñïåíñüêî-
ìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè â³äáó-
äåòüñÿ Ìîëèòâà çà Óêðà¿íó. À î 10.00 â³ä-
êðèºòüñÿ ë³òíÿ åñòðàäà Öåíòðàëüíîãî ïàð-
êó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó.

Â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 24 ñåðïíÿ î 10.00
ðîçïî÷íåòüñÿ ì³ñüêà ðåãàòà ç â³òðèëüíîãî
ñïîðòó ñåðåä êðåéñåðñüêèõ ÿõò â àêâàòîð³¿
Äí³ïðà (ñòàðò ó çàòîö³ Îáîëîíü).

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 24 ñåðïíÿ â ïàëà-
ö³ êóëüòóðè “Äàðíèöÿ” íà âóë. Çàñëîíîâà,

18 â³äáóäåòüñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò êîëåêòè-
â³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ “Íåçàëåæíà ³
ºäèíà íàøà ð³äíà Óêðà¿íà”, à â Ïàðêó âî-
¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â îðãàí³çóþòü áëàãî-
ä³éíèé êîíöåðò “Äîïîìîæè — öå ïðîñòî”
çà ó÷àñòþ ç³ðîê â³ò÷èçíÿíî¿ åñòðàäè.

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 21 ñåðïíÿ î 9.00
çàïëàíîâàíî óðî÷èñòå ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíî-
ãî ïðàïîðà Óêðà¿íè íà ìàéäàí³ á³ëÿ Äí³ï-
ðîâñüêî¿ ÐÄÀ. Îá 11.00 — ðèòóàë ïîêëà-
äàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Æ³íö³ Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà êóðãàíó Áåçñìåðòÿ.
Â Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ç 17.00 äî 21.00 â³ä-
áóäóòüñÿ íàðîäí³ ãóëÿííÿ çà ó÷àñòþ ìàéñ-
òð³â ìèñòåöòâ òà õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â
“Óêðà¿íî ìèëà, òè íàø ð³äíèé êðàé!”

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 23 ñåðïíÿ î 9.00
á³ëÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóäå ï³äíÿòî
Äåðæàâíèé ïðàïîð Óêðà¿íè, îï³ñëÿ — âðó-
÷åííÿ ìîëîä³ ïàñïîðò³â. À 24 ñåðïíÿ â ïàð-
êó ³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî çàïëàíîâà-
íî ³ãðîòåêó äëÿ ä³òåé. Òàêîæ íà á³ëüøîñò³
ìàéäàí÷èê³â ïðîâåäóòü ñïàðòàê³àäè äëÿ ä³-
òåé, ó á³áë³îòåêàõ ðàéîíó — ÷èòàííÿ íà òå-
ìó Íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè

Серед заходів,при рочених до Дня Незалежності ба атьох заці авить ре ата, я а відб деться на Оболонсь ій набережній
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Àìóí³ö³ÿ äëÿ ïåðøà÷êà
Ïðèäáàòè ó÷í³âñüêå ïðèëàääÿ òà ôîðìó ìîæíà ÿê íà øê³ëüíèõ áàçàðàõ, 
òàê ³ â ìåðåæ³ ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèí³â

Ш ільна форма
на б дь-я фі р
і аманець

Íèí³ çàâåðøóºòüñÿ ñåçîí øê³ëüíèõ áà-
çàð³â. Ö³íè íà ó÷í³âñüê³ êîñòþìè, ðþêçà-
êè ð³çí³. Íàïðèêëàä, ôîðìà îäí³º¿ ç íàé-
â³äîì³øèõ êè¿âñüêèõ ôàáðèê äëÿ õëîï÷è-
êà-ïåðøà÷êà ïîòÿãíå â ñåðåäíüîìó íà
700 ãðí, ùî àæ í³ÿê íå ìîæíà ââàæàòè äî-
ñòóïíîþ ö³íîþ. Çâ³ñíî, òàêèé òîâàð â³ä-
ïîâ³äàòèìå óñ³ì äåðæñòàíäàðòàì, äî òîãî
æ ìîæíà ä³áðàòè îäÿã äëÿ ä³òîê ³ç áóäü-
ÿêîþ ô³ãóðîþ — â³ä äþéìîâî÷îê äî òîâ-
ñòóí³â. Íîâèíêà öüîãî ñåçîíó — êðåìîâ³
áëóçêè äëÿ ìàëåíüêèõ ìîäíèöü; çâ³ñíî, á³-
ëå íà âèãëÿä íàðÿäíå, àëå íåïðàêòè÷íå.
Ïðèì³ðîì, ó “Äèòÿ÷îìó ñâ³ò³” â Äàðíèö³
áåæåâ³ ãîëüôè òà ñîðî÷êè ëåäâå âñòèãàþòü
âèâ³øóâàòè íà ìàíåêåíè. ßêùî íå îáìå-
æóº ãàìàíåöü, òàì º ç ÷îãî âèáðàòè — ñî-
ðî÷êè, áëóçêè, ñàðàôàíè, ñï³äíèö³, áðþ-
êè, ï³äæàêè — ³ âñå öå ìèñëèìèõ ³ íåìèñ-
ëèìèõ ôàñîí³â, êîëüîð³â òà ôàêòóð òêàíè-
íè. Äî ñëîâà, ãàðíèé êîñòþì-òð³éêó íà
ïåðøîêëàñíèêà òàì ìîæíà êóïèòè çà
500 ãðèâåíü, ïëþñ ñòî ãðèâåíü ñîðî÷êà ³
ùå ñ³ìäåñÿò çà êðàâàòêó.

Ñüîãîäí³ øê³ëüíó ôîðìó ìîæíà ïðèäáà-
òè “ïîøòó÷íî”, à íå ö³ëèì ãàðí³òóðîì. Ó
áàãàòüîõ øêîëàõ ä³º âèìîãà, àáè ó÷í³ íî-
ñèëè ï³äæàê, ó÷èòåë³ çàêðèâàþòü î÷³ íà òå,
â ÿêèõ øòàíÿõ ÷è ñï³äíèöÿõ ïðèõîäÿòü ä³-
òè. Òîìó ñòàðøîêëàñíèêè çäåá³ëüøîãî êó-
ïóþòü ëèøå “ô³ðìîâèé” âåðõ — íà óðî-
÷èñòó ë³í³éêó íàäÿãàþòü òåìí³ ñï³äíèöþ
àáî áðþêè, à â áóäí³ õîäÿòü ó äæèíñàõ.

“Óæå ê³ëüêà ðîê³â ïðèâîæó íàïåðåäîäí³
ïåðøîãî âåðåñíÿ ïåðåâàæíî ï³äæàêè, âî-
íè ðîçõîäÿòüñÿ “íà óðà”,— ðîçïîâ³äàº ïà-
í³ Îëåíà, ùî òîðãóº îäÿãîì íåïîäàë³ê
“Äèòÿ÷îãî ñâ³òó”.— Ó ìåíå íåäîðîãèé òî-
âàð, ïî ôîðìè ¿æäæó äî Îäåñè — îäíà ç
òàìòåøí³õ ôàáðèê øèº ä³â÷à÷³ é õëîï÷à÷³
êîñòþìè ³ç òêàíèí, ùî ìåí³ íàãàäóþòü
ôîðìó ùå ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â — äîáðîòí³,
õî÷à, ìîæëèâî, íå òàê³ ãàðí³, ÿê áëèñêó÷³
ñèíòåòè÷í³ òóðåöüê³ êîñòþìè. Àëå äå âè
òóò ùå çíàéäåòå áðþêè é ï³äæàê çà 380, à
ñàðàôàí çà 180 ãðèâåíü?”

Íàéäåøåâø³ êîñòþìè íèí³ ìîæíà êóïè-
òè â ìåðåæàõ ã³ïåðìàðêåò³â. Òàì ö³ëêîì
ïðèñòîéí³ õëîï÷à÷³ êîñòþìè ìîæíà ïðè-
äáàòè çà 300 ãðèâåíü. Ùîïðàâäà, íå çàâ-
æäè º ïîòð³áíèé ðîçì³ð, îñê³ëüêè ñåçîí ó
ðîçïàë³, òîæ áàãàòî òîâàðó ðîçïðîäàíî.

Äåùî äåìîêðàòè÷í³ø³ ö³íè íà ñïîðòèâ-
í³ êîñòþìè. Âîíè ñòàðòóþòü â³ä 90 ãðèâåíü.
Çà ô³ðìîâ³, ç öóïêî¿, ñõîæî¿ íà ïëàùîâó,
òêàíèíè òðåáà â³ääàòè â ñåðåäíüîìó 500 ãðí.
Ìîæíà “ñõèòðóâàòè” ³ êóïèòè îêðåìî äîá-
ðî¿ ÿêîñò³ øòàíè ³ ðåãëàí (êè¿âñüêî¿ òðè-
êîòàæíî¿ ôàáðèêè) çà 150-180 ãðí.

Ùîäî âçóòòÿ, òî òóò êîæåí çâàæàº íà
ñâî¿ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ — âèá³ð âåëè-
÷åçíèé. Ïëþñîì º òå, ùî äóæå áàãàòî â³-
äîìèõ ìåðåæ îðãàí³çóâàëè øê³ëüí³ áàçàðè
³ ïðîïîíóþòü ð³çíîìàí³òí³ âàð³àíòè êëà-
ñè÷íèõ ÷åðåâèê³â, êåä³â äëÿ øêîëÿð³â.

Щоденни з любленим
а тором та оробоч а
для снідан ів

Ä³çíàòèñÿ, ÿê³ ñüîãîäí³ ñåð³àëè òà ô³ëü-
ìè äèâëÿòüñÿ ä³òè é ï³äë³òêè, ìîæíà á³ëÿ
ïîëèöü ³ç êàíöåëÿðñüêèì ïðèëàääÿì. Ïî-
çàòîð³ê õ³òîì áóëè “Êàäåòè”, òîð³ê — “Ðà-
íåòêè”, öüîãî íàâ÷àëüíîãî ñåçîíó îáêëà-
äèíêè ùîäåííèê³â òà çîøèò³â “îêóïóâàëè”
ãåðî¿ ôàíòàñòè÷íî¿ ñàãè “Ñóò³íêè”. Ç ó÷-
íÿìè ìîëîäøèõ êëàñ³â âñå ïðîñò³øå —
õëîïö³ õî÷óòü çîøèòè ç ìàøèíêàìè-ìîòî-
öèêëàìè, ä³â÷àòêà ³ç ïðèíöåñàìè òà êîòà-
ìè-ñîáà÷êàìè. Õî÷à â÷èòåë³ ñâîºþ ÷åðãîþ
ðàäÿòü êóïóâàòè ä³òÿì òàê³ çîøèòè, ìà-
ëþíêè íà ÿêèõ íå â³äâåðòàëè á óâàãó íà
óðîêàõ. Òàêîæ òðåáà îáîâ’ÿçêîâî ïîö³êà-
âèòèñÿ, ÷è ñåðòèô³êîâàíà ïðîäóêö³ÿ. Äëÿ
ïåðøîêëàñíèê³â âàæëèâî, àáè êë³òèíêà â
çîøèòàõ áóëà ÷³òêîþ, à ïàï³ð íå íàäòî ãëà-
äåíüêèé íà äîòèê. Íàéäåøåâø³ çîøèòè íà
äâàíàäöÿòü ñòîð³íîê êîøòóþòü â³ä ãðèâí³
ï’ÿòäåñÿòè (öå íà áàçàð³), à íàéäîðîæ÷³, ó
ìàãàçèíàõ, òàêî¿ æ òîâùèíè (í³ìåöüê³ ñó-
ïåð’ÿê³ñí³) — ÷îòèðè.

Áàòüêè ÷àñòî ðîçãóáëþþòüñÿ â³ä ð³çíî-
ìàí³òòÿ êàíöåëÿðñüêèõ òîâàð³â íà ïðè-
ëàâêàõ. Îêð³ì âëàñíå çîøèò³â, òðåáà ïðè-
äáàòè ë³í³éêè, êîëüîðîâ³ îë³âö³, ïàëè÷êè
äëÿ ë³÷áè, àëüáîì äëÿ ìàëþâàííÿ, ïàïêó
äëÿ ðó÷íî¿ ïðàö³ (íàéäåøåâø³, êàðòîíí³,
ïî 18 ãðèâåíü), ïåíçëèêè, ìåäîâ³ ôàðáè
(â³ä 20 ãðí çà ø³ñòü êîëüîð³â), ãóàø (â³ä
18 ãðí çà ø³ñòü áàíî÷îê), ôëîìàñòåðè (â³ä
10 äî 100 ãðí çàëåæíî â³ä âèðîáíèêà ³
ê³ëüêîñò³), ïëàñòèë³í, äîùå÷êó äëÿ ðîáî-
òè ç íèì, êîëüîðîâèé ïàï³ð, êëåé, íîæè-
ö³, ëàñòèê, îáêëàäèíêè äëÿ êíèæîê òà çî-
øèò³â ³, çâ³ñíî æ, ðó÷êè. Òóò âàðòî óòî÷-
íèòè â ó÷èòåëÿ, ÿê³ ñàìå ðó÷êè â³í ðåêî-
ìåíäóº — ÷îðíèëüí³, ãåëåâ³ ÷è êóëüêîâ³.
Ïðîäàâö³ òàêîæ ðàäÿòü íå íàáèðàòè ïðè-
÷àíäàëëÿ “ïðî çàïàñ”, àäæå äîêóïèòè âñå
ïîòð³áíå ìîæíà ÷è íå â êîæíîìó ñóïåð-
ìàðêåò³.

Äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â íàéêðàùå êóïóâà-
òè ïåíàëè íà äâà çàìî÷êè: îäíå â³ää³-
ëåííÿ — äëÿ ðó÷îê, ïðîñòèõ îë³âö³â, ëàñ-
òèêó òà ³íøîãî “äð³á’ÿçêó”, à äðóãå —
äëÿ êîëüîðîâèõ îë³âö³â òà ôëîìàñòåð³â.
Óêîìïëåêòîâàí³ ïåíàëè êîøòóþòü ó ñå-
ðåäíüîìó 70 ãðèâåíü, õî÷à ð³çíèöÿ íà òà-
ê³ ñàì³ ìîäåë³ ó ÖÓÌ³ òà íà ðèíêàõ ìî-
æå ñòàíîâèòè á³ëüøå ÿê 10 ãðèâåíü.
Ñòàðøîêëàñíèêè çàçâè÷àé ïåíàëè ³ãíî-
ðóþòü àáî êîðèñòóþòüñÿ òàê çâàíèìè
êîñìåòè÷êàìè.

Íàéäåøåâøå êóïóâàòè êàíöåëÿðñüê³ òî-
âàðè íå íà ïîïóëÿðí³é “Ïåòð³âö³” ÷è ³í-
øèõ áàçàðàõ, à â ã³ïåðìàðêåòàõ. Òàì, ìîæ-
ëèâî, ³ íå òàêèé âåëèêèé âèá³ð, îäíàê
çåêîíîìèòå íå ìåíøå, í³æ ñîòíþ ãðèâåíü.
ßê ðîçïîâ³äàþòü ðåàë³çàòîðè íà áàçàðàõ, â
îñòàíí³é òèæäåíü ïåðåä øêîëîþ ö³íè íà
ó÷í³âñüêå ïðè÷àíäàëëÿ çðîñòàþòü ùîíàé-
ìåíøå íà 20 %.

Îêð³ì âåëè÷åçíîãî àñîðòèìåíòó äëÿ óêîì-
ïëåêòóâàííÿ øê³ëüíîãî ïîðòôåëÿ, ïðîäàâ-
ö³ ïðîïîíóþòü ³ êîðîáî÷êè äëÿ ñí³äàíê³â òà
ïëÿøå÷êè äëÿ âîäè. Ïðèêðàøåíèé öåé òî-
âàð “áåòìåíàìè”, “â³íí³-ïóõàìè”, “ôåÿìè”
³ “òà÷êàìè” — ä³òÿì äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Ïðî-
òå áàòüêè ìàþòü ïîäóìàòè, ÷è ñïðàâä³ öå ïî-
òð³áíî â ðàíö³ øêîëÿðà.

Ранець на олесах
Ã³áðèä øê³ëüíîãî ðþêçàêà ³ êîôðà

ç’ÿâèâñÿ íà ïðèëàâêàõ ñòîëèö³, çäàºòüñÿ,
äâà ðîêè òîìó, ïðîòå öÿ íîâèíêà íå ïðè-
æèëàñÿ. “Âîíè âàæê³, íåïðàêòè÷í³, òà é êî-
ëåñà â íèõ íåíàä³éí³,— êàæå Îêñàíà, ïðî-
äàâåöü íà ðèíêó “Ïåòð³âêà”,— ïðîòå öüî-
ãî ë³òà ìè ïðèâåçëè òðè òàê³ “åêñïîíàòè” —
äâà íàì çàìîâèëè äëÿ ïî¿çäîê íà ìîðå, à
îäèí ³ùå ÷åêàº ñâîãî ïîêóïöÿ”. Õ³ðóðãè òà
â÷èòåë³ ðàäÿòü óñ³ì øêîëÿðàì ç ïåðøîãî äî
äåâ’ÿòîãî êëàñó êóïóâàòè ðàíö³ ç äâîìà ëÿì-
êàìè ³ òâåðäîþ, íàéë³ïøå îðòîïåäè÷íîþ
ñïèíêîþ ³ åëåìåíòàìè, ÿê³ â³äáèâàòèìóòü
ñâ³òëî. Áàæàíî îáèðàòè ðþêçàê ç âîäîíå-
ïðîíèêíî¿ òêàíèíè. Áëèñêàâêè ïåðåâ³ðòå
ê³ëüêà ðàç³â, áî ñàìå âîíè º “íàéñëàáøèì”
ì³ñöåì áóäü-ÿêîãî ïîðòôåëÿ. Íèí³ ç’ÿâè-
ëèñÿ ðàíö³ ç³ ñïåö³àëüíèìè çàù³ïêàìè, âî-
íè íàä³éí³ø³ çà áëèñêàâêè, ïðîòå áåç äè-
òèíè êóïóâàòè òàê³ ðå÷³ íå âàðòî. Òðåáà ïå-
ðåêîíàòèñÿ, ùî âàø ñèí ÷è äî÷êà çìîæóòü
ëåãêî êîðèñòóâàòèñÿ çàù³ïêàìè. Ó âåëèêó
øê³ëüíó “âàë³çó” ìîæíà ïîêëàñòè ïðåäìå-
ò³â — ³ êíèæêè ç çîøèòàìè, ³ ñïîðòèâíó
ôîðìó, ³ áóòåðáðîä. Îäíàê ôàõ³âö³ ðàäÿòü
îáèðàòè ðþêçàê, íå øèðøèé çà ïëå÷³ äè-
òèíè.

Ùîäî ö³íè íà ðàíö³, òî íàéäåøåâø³
ìîæíà êóïèòè (ó òîìó æ òàêè ÖÓÌ³) çà
60 ãðí, à íàéäîðîæ÷³, í³ìåöüê³, êîøòóþòü
äî òðüîõ òèñÿ÷. Ùîïðàâäà, öå íå ðàíö³, à
ö³ëèé êîìïëåêñ, ÿê çàçíà÷åíî íà åòèêåò-
ö³, “äóæå ïîòð³áíèõ êîæíîìó øêîëÿðåâ³
ïðåäìåò³â”: ôëÿãà, áóòåðáðîäíèöÿ, ñóìêà
äëÿ âçóòòÿ, ïåíàë ³ç íàïîâíåííÿì, ïåíàë-
êîñìåòè÷êà, äèñê ³ç ìóçèêîþ (!). Ïîïðè
âñå öå íàïîâíåííÿ, ó ñóìö³ º ùå é ì³ñöå
äëÿ êíèæîê òà çîøèò³â.

“Óõîïèâøèñü” çà ³äåþ “áàãàòî â îäíî-
ìó”, óêðà¿íñüê³ âèðîáíèêè âèïóñòèëè ðàí-
ö³ ç îðòîïåäè÷íîþ ñïèíêîþ òà “äîäàòêà-
ìè” — ñóìêîþ äëÿ ñïîðòèâíîãî îäÿãó, ïå-
íàëîì ³ ãàìàíöåì. Êîøòóº òàêå çàäîâî-
ëåííÿ äåøåâøå — “ëèøå” 800 ãðèâåíü.

Êóïóþ÷è äèòèí³ ðþêçàê, òðåáà âðàõîâó-
âàòè, ùî âèêîðèñòîâóâàòèìå âîíà éîãî íå
ëèøå ÿê ñóìêó, à ³ ÿê “çáðîþ”, ñàí÷àòà,
ìîæëèâî, ì’ÿ÷...

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У столиці заверш ється сезон
під отов и до ново о навчально-
о ро . Насамперед це стос -
ється придбання чнівсь ої фор-
ми та анцелярсь о о приладдя.
Для цьо о в місті протя ом міся-
ця працюють ш ільні базари.
Бать и-по пці ствердж ють, що
попри значний асортимент това-
р , ціни на ньо о нинішньо о се-
зон підс очили. Хоча вибрати
одя чи рю за на б дь-я ий
сма і за прийнятн цін можна
я на столичних базарах, та і в
доро их с пермар етах чи спе-
ціалізованих рамнич ах. У тих,
хто не всти одя ти своє чадо,
ще є час. Але ціни порівняно,
с ажімо, з травнем же всти ли
зрости майже двічі.
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У спеціалізованих ма азинах та на ш ільних базарах бать и мож ть придбати чнівсь форм
я в омпле ті, та і пошт чно

До ва и а ціонерів А ціонерно о товариства Холдин ової омпанії «Київмісь б д»!

Кер ючись ч. 4 ст. 45 За он У раїни «Про осподарсь і товариства» Київсь а місь а рада повідомляє а ціонерів АТ ХК «Київмісь б д» про проведення
позачер ових За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 05 жовтня 2010 ро о 9:30 одині за адресою: м. Київ, проспе т Перемо и, 35.

Порядо денний:
1. Від ли ання членів Спостережної ради Товариства.
2. Призначення ново о с лад Спостережної ради Товариства.
3. Від ли ання Голови та членів Правління Товариства.
4. Призначення Голови та членів Правління Товариства.
5. Від ли ання членів ревізійної омісії Товариства.
6. Призначення ново о с лад ревізійної омісії Товариства.
7. Розірвання до овор про ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів із чинним реєстро трим вачем Товариства.
8. Визначення ново о реєстро трим вача Товариства та передача йом ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства.
Реєстрація часни ів позачер ових За альних зборів а ціонерів АТ ХК «Київмісь б д» б де здійснюватись 05 жовтня 2010 ро з 09:00 до 09:30 за

місцем проведення зборів.
Для реєстрації часни ам За альних зборів а ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства Холдин ової омпанії «Київмісь б д» необхідно мати паспорт,

до мент, я ий посвідч є право особи вист пати від імені а ціонера АТ ХК «Київмісь б д», до мент, я ий посвідч є право власності на а ції, емітовані АТ
ХК «Київмісь б д». Уповноваженим особам а ціонерів – паспорт та засвідчен з ідно з чинним за онодавством У раїни довіреність на право представляти
на За альних зборах а ціонерів інтереси а ціонера.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження заходів щодо забезпечення 
здорових та безпечних умов праці на підприємствах, 

в установах та організаціях територіальної громади міста
Києва в теплий період року

Розпорядження № 558 від 28 липня 2010 року

Тривалий час в місті Києві, як і в цілому по Україні, триває спекотна погода, що супроводжується тем�
пературою повітря вище 30° С у денні години та інтенсивним сонячним опроміненням, що обумовлює
значне підвищення температури поверхні ґрунту, зовнішніх і внутрішніх поверхонь житлових, громадських
і виробничих приміщень.

За таких обставин погіршується самопочуття, загострюються хронічні недуги, особливо серцево�судин�
ні і кровотворної системи у людей похилого віку, а також у працюючих у закритих приміщеннях і на від�
критому повітрі. Температура для працюючих в закритих приміщеннях в теплий період року не повинна
перевищувати 28° С за відносної вологості від 55% до 75 % і швидкості руху повітря від 0,1 м/с до 0,5 м/с,
в залежності від призначення приміщень і характеру виробничої діяльності.

Відповідальність за забезпеченням оптимальних параметрів мікроклімату у виробничих і закритих при�
міщеннях несуть їх власники (орендарі) і керівники підприємств, установ та організацій.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про за�
безпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та з метою забезпечення належних умов
праці:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення здорових та
безпечних умов праці на підприємствах, в установах та ор�
ганізаціях територіальної громади міста Києва в теплий пе�
ріод року, що додаються.

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій інших форм власності забезпечити здорові та
безпечні умови праці відповідно до чинного законодавства.

3. Звернутись до Головного санітарного лікаря міста Ки�
єва щодо здійснення санітарно�епідеміологічного нагляду
за мікрокліматичними показниками на підприємствах, в ус�
тановах та організаціях територіальної громади міста Києва
в теплий період року.

4. Взяти до уваги інформацію Головного державного са�
нітарного лікаря м. Києва, що Держіпедслужбі міста та райо�
нів дана вказівка при планових і позапланових перевірках
особливу увагу звертати на забезпечення допустимих па�
раметрів мікроклімату для теплого періоду року, а до керів�
ників об’єктів, де вони не дотримуються, вживати заходи ад�
міністративного впливу, передбачені чинним законодав�

ством ( в т. ч. при необхідності — тимчасове припинення екс�
плуатації об’єктів нагляду).

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) постійно проводити роз’яс�
нювальну роботу серед населення із залученням засобів ма�
сової інформації щодо попередження нещасних випадків,
викликаних перегріванням.

6. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про проведення офіційної церемонії проводів олімпійців
на перші Юнацькі Олімпійські ігри в Сінгапурі

Розпорядження № 566 від 2 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів по�
літичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 № 317/418 (із змінами та доповненнями),
враховуючи звернення Національного олімпійського комітету України від 06.07.2010 № 745�НК та з ме�
тою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту в м. Києві, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Підтримати ініціативу Національного олімпійського ко�
мітету України (далі — НОК України) щодо проведення офі�
ційної церемонії проводів олімпійців на перші Юнацькі Олім�
пійські ігри в Сінгапурі в м. Києві 7 серпня 2010 року з 18.30
до 20.30 год. відповідно до Плану заходів, згідно з додатком.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення офіційної церемонії проводів олімпійців на пер�
ші Юнацькі Олімпійські ігри в Сінгапурі взяли на себе НОК
України та Київське міське відділення НОК України.

3. Головному управлінню по фізичній культурі та спорту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) сприяти вирішенню організаційних пи�
тань, пов’язаних із проведенням офіційної церемонії прово�
дів олімпійців на перші Юнацькі Олімпійські ігри в Сінгапурі.

4. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Головному управлінню у справах сім’ї та моло�
ді виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та виконавчим органам район�
них в м. Києві рад (районним в м. Києві державним адмі�
ністраціям) сприяти залученню учасників у проведенні офі�
ційної церемонії проводів олімпійців на перші Юнацькі Олім�
пійські ігри в Сінгапурі.

5.Просити Головне управління МВС України в м. Києві за�
безпечити охорону громадського порядку під час проведен�
ня офіційної церемонії проводів олімпійців на перші Юнаць�
кі Олімпійські ігри в Сінгапурі на Європейській площі (Хре�
щатий парк, Арка Дружби народів) та у парку Вічної Слави
(перехрестя Дніпровського узвозу з вул. Січневого повстан�
ня, пам’ятник Вічної Слави) 7 серпня 2010 року з 18.30 до
20.30 години. 

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в установленому порядку
оформити НОК України дозвіл (ордер) на право тимчасово�
го порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з
встановленням сцени в Хрещатому парку (біля Арки Друж�
би народів) для проведення офіційної церемонії проводів
олімпійців на перші Юнацькі Олімпійські ігри в Сінгапурі.

7. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити об�
слуговування проведення заходу каретою швидкої медич�
ної допомоги.

8. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) підготувати дозвільну докумен�
тацію для проведення 7 серпня 2010 року о 20.30 години
феєрверку в Хрещатому парку біля Арки Дружби народів та
забезпечити контроль за його проведенням.

9. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації Новохатька Л. М.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про реконструкцію металевих бар’єрних 
огороджень першої групи на магістральних дорогах 

та вулицях в місті Києві
Розпорядження № 571 від 6 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги” з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів та приведення дорож�
нього покриття вулиць у відповідність до вимог Державних будівельних норм України ДБН В.2.3�5�2001
“Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів”, Національного стандарту України ДСТУ Б В.2.3�
12�2004 “Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умо�
ви” і Державних стандартів України ДСТУ 3587�97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вули�
ці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану” та ДСТУ 2735�94 “Огородження дорожні і на�
прямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху”, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Виконати роботи із реконструкції металевих бар’єрних
огороджень першої групи на магістральних дорогах та вули�
цях загальноміського значення в місті Києві за переліком та
в терміни згідно з додатком до цього розпорядження.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
2.1. Визначити у встановленому законодавством поряд�

ку на тендерній основі проектну організацію з розробки
проектно�кошторисної документації та підрядну організацію
на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

2.2. Розробити проектно�кошторисну документацію для
виконання робіт згідно з пунктом 1 цього розпорядження,
провести її державну експертизу та затвердити у встанов�
леному порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт із реконструкції мета�
левих бар’єрних огороджень першої групи на магістральних
дорогах та вулицях загальноміського значення в місті Києві
відповідно до затвердженої в установленому порядку про�
ектно�кошторисної документації в терміни, що визначені до�
датком до цього розпорядження.

2.4. Забезпечити укладання та погодження угод на роз�
робку схеми організації руху транспорту та встановлення тех�
нічних засобів регулювання дорожнього руху на період ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.5. До початку робіт одержати в Головному управлінні
контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) ордер на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження.

2.6. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження,

виконувати з частковим обмеженням руху транспорту на ді�
лянці виконання робіт з зайняттям однієї смуги проїзної час�
тини цілодобово.

2.7. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та доповнення�
ми).

3. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) як головному розпоряднику коштів міського бю�
джету:

3.1. В установленому порядку надати до Головного управ�
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін�
вестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
додатку до цього розпорядження, до проекту Програми со�
ціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

3.2. Взяти до відома, що фінансування робіт, передба�
чених у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися
відповідно до та в межах показників, передбачених Програ�
мою соціально�економічного розвитку міста Києва на 2010
рік та на наступний рік.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про заходи щодо охорони лісів від пожеж у 2010 році
Розпорядження № 586 від 9 серпня 2010 року

Відповідно до ст. 31, 86 Лісового кодексу України, Правил пожежної безпеки в лісах України, затвер�
джених наказом Держкомлісгоспу від 27.12.2004 № 277 і на виконання рішення Київської міської ради
від 15.07.2004 р. № 371/1781 “Про охорону і захист міських лісів від пожеж” та з метою забезпечення
належного рівня охорони міських лісів від пожеж, підвищення відповідальності працівників лісової охо�
рони лісопаркових господарств за дотримання правил пожежної безпеки і посилення роботи з протипо�
жежної профілактики на підприємствах, в установах і організаціях, яким надано у користування земель�
ні ділянки лісового фонду та розташованих поблизу лісових угідь, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Затвердити заходи щодо підготовки міських лісів до
пожежонебезпечного періоду 2010 року, захисту їх від по�
жеж та підвищення рівня протипожежної охорони, що до�
даються.

2. Київському комунальному об’єднанню зеленого будів�
ництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзелен�
буд” /далі — КО “Київзеленбуд”/, Головному управлінню з
питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню екології та охорони природних ресур�
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) організувати виконання захо�
дів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Просити Головне управління Міністерства надзвичай�
них ситуацій України в м. Києві /далі — ГУ МНС України в 
м. Києві/ надавати необхідну допомогу КО “Київзеленбуд” у
справі ліквідації лісових пожеж (відповідно до плану залу�
чення сил та засобів) та в забезпеченні контролю за станом
пожежної безпеки в лісах.

4. Комунальній корпорації “Київавтодор” за поданням 
КО “Київзеленбуд” та ГУ МНС України в м. Києві забезпечу�
вати підвезення води для ліквідації лісових пожеж з метою
перекачування її до пожежних автоцистерн лісової та по�
жежної охорони згідно з укладеними договорами.

5. Головному управлінню екології та охорони природних

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити виконання за�
ходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на терито�
рії лісопаркових господарств та заходів щодо охорони лісів
від пожеж у 2010 році за рахунок бюджетних призначень,
передбачених головному управлінню в міському бюджеті
міста Києва на 2010 рік, та власних коштів лісопаркових гос�
подарств, що входять до складу КО “Київзеленбуд”.

6. Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду
заїзд на територію лісового фонду лісопаркових господарств
КО “Київзеленбуд” (крім транзитних шляхів) транспортних
засобів та інших механізмів, за винятком тих, що викорис�
товуються для лісогосподарських потреб.

7. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Попову О. П. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про організацію санаторно+курортного лікування дітей,
постраждалих від стихійного лиха, що сталося 
22—29 червня 2010 року у Чернівецькій області

Розпорядження № 576 від 6 серпня 2010 року

Відповідно до ст. ст. 78, 101 Бюджетного Кодексу України, рішення Київської міської ради від 14.05.2010
№ 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” та на виконання пункту 2 Протоколу доручень, напра�
цьованих під час наради з оперативних питань із заступниками голови, начальниками головних управлінь
Київської міської державної адміністрації і керівниками комунальних підприємств від 12.07.2010 року № 31
з метою надання санаторно�курортного лікування дітям, постраждалим від стихійного лиха, що сталося
22�29 червня 2010 року в Чернівецькій області:

1. Здійснити санаторно�курортне лікування дітей, по�
страждалих від стихійного лиха, що сталося 22–29 червня
2010 року в Чернівецькій області, в дитячих санаторіях Ки�
ївського міського дитячого санаторно�курортного медично�
го об’єднання Головного управління охорони здоров’я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити санаторно�курортне лікування 100 ді�
тей, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Забезпечити перевезення автотранспортом груп ді�
тей до санаторіїв, їх від’їзд, відповідну екскурсійну програ�
му.

2.3. Звернутися до Головного управління Міністерства
внутрішніх справ України у м. Києві з проханням забезпе�
чити безкоштовний супровід автотранспорту з дітьми під
час їх прибуття та від’їзду з санаторіїв.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого орга�
ну Київської міської Ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) надати субвенцію за рахунок коштів, передбачених
в міському бюджеті на 2010 рік на розвиток міжрегіональних
зв’язків, місцевому бюджету Чернівецької області в сумі
270 000 грн для придбання путівок дітям, які постраждали від
стихійного лиха, на санаторно�курортне лікування в санато�
ріях Київського міського дитячого санаторно�курортного ме�
дичного об’єднання Головного управління охорони здоров’я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про створення постійно діючої 
координаційної робочої групи з розгляду питань 

фінансово+господарської діяльності підприємств, 
установ, організацій, що належать 

до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва

Розпорядження № 585 від 6 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою підвищення ефективно�
сті діяльності підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної
громади м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити постійно діючу координаційну робочу групу
з розгляду питань фінансово�господарської діяльності під�
приємств, установ, організацій, що належать до комуналь�
ної власності територіальної громади м. Києва (далі — ко�
ординаційну робочу групу).

2. Призначити головою координаційної робочої групи за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації
Крамаренка P. M.

3. Голові координаційної робочої групи підготувати про�
позиції щодо її персонального складу та надати на затвер�
дження Київському міському голові.

4. Затвердити Положення про постійно діючу координа�
ційну робочу групу з розгляду питань фінансово�господар�
ської Діяльності підприємств, установ, організацій, що на�

лежать до комунальної власності територіальної громади м.
Києва, що додається.

5. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Крамаренка P. M.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про утворення Комітету з розробки Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 587 від 9 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”, указу Президента України від
25.05.2001 № 341/2001 “Про Концепцію державної регіональної політики”, постанови Кабінету Міністрів
України від 21.07.2006 № 1001 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2015 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 № 504�р “Про схвалення Кон�
цепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально�економічного роз�
витку України”, рішення Київської міської ради від 18.06.2009 № 616/1672 “Про розробку Стратегії роз�
витку міста Києва до 2025 року”, наказу Міністерства економіки України від 29.07.2002 № 224 “Про за�
твердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональної стратегії розвитку” та з метою за�
безпечення розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в межах повноважень місцевого ор�
гану виконавчої влади:

1. Утворити Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Ки�
єва до 2025 року та затвердити його склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Комітет з розробки Стра�
тегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про капітальний ремонт тротуарів мосту 
ім. Є. О. Патона через р. Дніпро

Розпорядження № 589 від 9 серпня 2010 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги” з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів, поновлення надійності
і довговічності конструкцій тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Здійснити у 2010 році розробку проектно�кошторис�
ної документації, провести її експертизу та розпочати вико�
нання робіт, а у 2011 році завершити роботи з капітально�
го ремонту тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніп�
ро.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” за�
мовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити проектну організацію з розробки проект�

но�кошторисної документації та підрядну організацію на ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Провести державну експертизу проектно�кошто�
рисної документації та затвердити її у встановленому по�
рядку.

3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремон�
ту тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро відпо�
відно до затвердженої в установленому порядку проектно�
кошторисної документації у терміни, що визначені пунктом
1 цього розпорядження.

3.4. Забезпечити укладання та погодження угод на роз�
робку схеми організації руху транспорту та встановлення
технічних засобів регулювання дорожнього руху пішоходів
на період виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

3.5. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.6. Одержати в Головному управлінні контролю за бла�
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) ордер на ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.7. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження,
виконувати з частковим обмеженням руху пішоходів на ді�
лянці виконання робіт з зайняттям однієї смуги проїзної час�
тини цілодобово.

4. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) як головному розпоряднику коштів міського бю�
джету:

4.1. Здійснити фінансування проектних робіт, проведен�
ня державної комплексної експертизи проектно�кошторис�
ної документації та виконання робіт з капітального ремонту
тротуарів мосту ім. Є. О. Патона в межах бюджетних при�
значень, затверджених в міському бюджеті м. Києва на ка�
пітальний ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі на 2010
рік;

4.2. При розробленні бюджетних запитів на 2011 рік
включити до них потребу у видатках на завершення робіт з
капітального ремонту тротуарів мосту ім. Є. О. Патона че�
рез р. Дніпро.

5. Просити управління Державної автомобільної інспек�
ції Головного управління Міністерства Внутрішніх справ
України в місті Києві на період проведення робіт, зазначе�
них в пункті 1 цього розпорядження, посилити нагляд за
дорожнім рухом на ремонтуємих ділянках мосту ім. Є. О.
Патона.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про проведення святкового заходу 
“Джей Хо Індія” 

з нагоди Дня Незалежності Індії 
на Майдані Незалежності

Розпорядження № 590 від 9 серпня 2010 року

Відповідно до пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та підпунк�
ту 8.1 пункту 8 Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів
політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, враховуючи звернення Міжнарод�
ної громадської організації “Індія Клуб”, з метою впорядкування питань, пов’язаних з проведенням свят�
кових заходів та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити проведення 15 серпня 2010 року на Майда�
ні Незалежності святкового заходу “Джей Хо Індія” з наго�
ди Дня Незалежності Індії.

2. Взяти до відома, що відповідальність за організацій�
но�технічне, фінансове забезпечення проведення заходу та
відновлення благоустрою території після проведення захо�
ду, зазначеного у п.1 цього розпорядження, взяла на себе
Міжнародна громадська організація “Індія Клуб” за підтрим�
ки Посольства Індії в Україні.

3. Просити Головне управління МВС України у м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час прове�
дення святкового заходу “Джей Хо Індія” з нагоди Дня Не�
залежності Індії 15 серпня 2010 року з 19.00 до 22.00 на
Майдані Незалежності.

4. Просити Управління Державтоінспекції Головного
управління МВС України у м. Києві забезпечити перекрит�
тя руху транспорту на Майдані Незалежності (від вул. Інсти�
тутської до вул. Городецького) 14 серпня 2010 року з 09.00
до 22.00 (для здійснення монтажних робіт сценічного облад�
нання), та з 7.00 15 серпня 2010 року до 3.00 16 серпня
2010 року (для підготовки і проведення концерту та здійс�
нення демонтажу сценічного обладнання) забезпечити умо�
ви для вільного заїзду та виїзду центральною частиною міс�

та 14, 15 та 16 серпня 2010 року спеціального транспорту
з необхідним устаткуванням для монтажу та демонтажу сце�
нічного обладнання.

5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити чергування карет швидкої допо�
моги 15 серпня 2010 року з 19.00 до 22.00 під час прове�
дення святкового заходу “Джей Хо Індія” з нагоди Дня Не�
залежності Індії на Майдані Незалежності.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) оформити у встановленому поряд�
ку дозвіл (ордер) на право тимчасового порушення благо�
устрою та його відновлення у зв’язку з встановленням сце�
нічних та інших конструкцій, необхідних для проведення 15
серпня 2010 року святкового заходу “Джей Хо Індія” з на�
годи Дня Незалежності Індії на Майдані Незалежності.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про проектування, реконструкцію та ремонт 
з подальшим обладнанням приміщень 

Київського міського центру репродуктивної 
та перинатальної медицини 

по просп. Героїв Сталінграда, 16 
в Оболонському районі

Розпорядження № 591 від 10 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2010 № 422 “Про затвердження Порядку використання у
2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально�економічний розвиток ре�
гіонів”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587
(із змінами та доповненнями), з метою приведення матеріально�технічної бази Київського міського цен�
тру репродуктивної та перинатальної медицини в належний стан, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Здійснити проектування, реконструкцію та ремонт з по�
дальшим обладнанням приміщень Київського міського цен�
тру репродуктивної та перинатальної медицини по просп.
Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі.

2. Визначити Комунальне підприємство “Інженерний
центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) замовником проектування,
реконструкції та ремонту з подальшим обладнанням примі�
щень Київського міського центру репродуктивної та пери�
натальної медицини по просп. Героїв Сталінграда, 16 в Обо�
лонському районі.

3. Комунальному підприємству “Інженерний центр” ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

3.1. Забезпечити розробку, погодження та затверджен�
ня в установленому порядку проектно�кошторисної доку�
ментації.

3.1. Вирішити питання користування земельною ділян�
кою на строк здійснення реконструкції та ремонту.

3.2. Одержати вихідні дані на проектування.
3.3. Визначити в установленому порядку генеральні про�

ектні та підрядні організації для виконання робіт, зазначе�
них у пункті 1 цього розпорядження.

3.4. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю м. Києва дозвіл на виконання будівель�
них робіт.

3.5. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради
від 25.12.2009 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації, згідно з розподілом обов’язків, прийняти рішен�
ня щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту
цього розпорядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов
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Ë³òåðàòóðíèé êëóá ïî÷èíàº ä³ÿòè
“Õðåùàòèê” äðóêóº ïåðø³ ðåöåíç³¿
Трохи менше я місяць
том "Хрещати " започат-
вав щоденн р бри

"Чтиво" і з оловою пори-
н в літерат рне життя
Києва. Нова сторін а од-
раз ви ли ала ба ато на-
рі ань та с мнівів. Чи до-
речно др вати в щоден-
ній азеті літерат р ? Де
брати ці авих авторів на
ожен день? Чи читати-
м ть аматорсь і вірші? Чи
вдасться нала одити зво-
ротний зв'язо з читачем?
Пра ти а дала позитивн
відповідь на всі ці запи-
тання, і р бри а "Чтиво"
стала фірмовою для азе-
ти. Сьо одні "Хрещати "
пропон є рецензії на де-
те тив Дениса Жар их
"Чорний
снайпер".

Ëèòåðàòóðà, ïðåäëàãàåìàÿ îòå÷å-
ñòâåííîìó ÷èòàòåëþ, òðàäèöèîí-
íî ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà îáøèðíûõ
ñåãìåíòà. Ñ îäíîé ñòîðîíû — ýëè-
òàðíûå ðîìàíû äëÿ èçáðàííûõ. Ñ
äðóãîé — ðàçâëåêàòåëüíîå ÷òèâî,
ïîçâîëÿþùåå óáèòü âðåìÿ è íå îá-
ðåìåíåííîå èçëèøíèìè ìûñëÿìè.
×òî æ, êíèãè ðàçíûå íóæíû, êíè-
ãè ðàçíûå âàæíû. È âñå æå ãëóáî-
êèé ðàçðûâ ìåæäó èíòåëëåêòóàëü-
íîé è ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîçîé íå
âïîëíå óñòðàèâàåò ÷èòàòåëüñêóþ
àóäèòîðèþ. Ïîýòîìó â ïîñëåäíåå
âðåìÿ çàâîåâûâàåò ïîïóëÿðíîñòü
òðåòèé ôîðìàò: êà÷åñòâåííàÿ áåë-
ëåòðèñòèêà, ïîáóæäàþùàÿ çàäó-
ìàòüñÿ î ñåðüåçíûõ ïðîáëåìàõ, äî-
íîñèìûõ äî ÷èòàòåëÿ â ëåãêîé è
íåïðèíóæäåííîé ôîðìå.

“×åðíûé ñíàéïåð” Äåíèñà Æàð-
êèõ îòíîñèòñÿ èìåííî ê ýòîé ïåð-
ñïåêòèâíîé êàòåãîðèè.

Íà ïåðâûé âçãëÿä, ïåðåä íàìè
îáû÷íûé âîåííûé äåòåêòèâ, îïóá-
ëèêîâàííûé íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû
ïîä íåçàòåéëèâûì ãðèôîì “×òè-
âî”. Ñþæåò ñîîòâåòñòâóåò êëàññè-
÷åñêèì êàíîíàì æàíðà. 1943 ãîä,
âîéíà â ðàçãàðå, ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò ÍÊÂÄ è áðàâûé ôðîíòîâîé
êîíòððàçâåä÷èê îõîòÿòñÿ çà òàèí-
ñòâåííûì ñíàéïåðîì, êîòîðûé
óáèâàåò àðìåéñêèõ íà÷àëüíèêîâ.
Îäíàêî íàðÿäó ñ çàíÿòíîé äåòåê-
òèâíîé èíòðèãîé â “×åðíîì ñíàé-
ïåðå” åñòü è äðóãàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ,
áîëåå ãëóáîêàÿ.

Ñþæåòíàÿ êàíâà ñîïðîâîæäàåò-
ñÿ íàñûùåííûì èñòîðè÷åñêèì
ôîíîì: òóò è âíóòðåííèå êîí-
ôëèêòû â Êðàñíîé Àðìèè, è íå-
êîìïåòåíòíîå êîìàíäîâàíèå, è
áåññìûñëåííûå æåðòâû, è íåìåö-
êèå òàíêîâûå àòàêè íà òðîôåéíûõ
Ò-34, è ðóññêèå êîëëàáîðàöèîíèñ-
òû èç ÐÎÍÀ, è íåïðèãëÿäíàÿ
“îêîïíàÿ ïðàâäà”. Ñëîâîì, âñå òî,
÷òî íå ñëèøêîì ñîãëàñóåòñÿ ñ
ãëÿíöåâûìè óðà-ïàòðèîòè÷åñêèìè
êàðòèíêàìè, íî â òî æå âðåìÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Âòî-
ðîé ìèðîâîé.

Îøåëîìëÿþùàÿ ðàçâÿçêà “×åð-
íîãî ñíàéïåðà” — ýòî íå òîëüêî
íåîæèäàííûé äåòåêòèâíûé ïîâî-
ðîò, íî è òðàãè÷åñêèé ïàðàäîêñ
âîéíû. Ñòðàøíàÿ âîéíà, íà êîòî-
ðîé ëîìàþòñÿ ïðèâû÷íûå ñòåðåî-
òèïû, ñòèðàåò ãðàíü ìåæäó äîáðîì
è çëîì, ïðàâäîé è êðèâäîé, ÷óæè-
ìè è ñâîèìè. Ñîáñòâåííîå íà÷àëü-
ñòâî, ãîòîâîå áåñöåëüíî ãíàòü ñîë-
äàò íà óáîé, îêàçûâàåòñÿ áîëåå
ñåðüåçíûì âðàãîì, ÷åì íåìöû. Íå-
ïðèÿòåëüñêàÿ àðìèÿ îïàñíà, íî
“ñâîè” áûâàþò âî ñòî êðàò îïàñ-

íåå. Èìåííî ïîòîìó, ÷òî îíè —
“ñâîè”...

Äåíèñó Æàðêèõ óäàëîñü îáúåäè-
íèòü óâëåêàòåëüíóþ äåòåêòèâíóþ
ôàáóëó è ñåðüåçíûé ôèëîñîôñêèé
ïîäòåêñò. Âïðî÷åì, àâòîðó ïîìîã-
ëî îäíî íåìàëîâàæíîå îáñòîÿòåëü-
ñòâî. “×åðíûé ñíàéïåð” — îòíþäü
íå äîñóæàÿ âûäóìêà, îí ñîçäàí íà
îñíîâå ðåàëüíûõ àðõèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ. À íàøà äðàìàòè÷åñêàÿ èñ-
òîðèÿ ñïîñîáíà ïðåïîäíåñòè ãî-
ðàçäî áîëüøå çàõâàòûâàþùèõ è ïà-
ðàäîêñàëüíûõ ñþæåòîâ, ÷åì ñàìàÿ
áîãàòàÿ ïèñàòåëüñêàÿ ôàíòàçèÿ.

Михайло ДУБЕНЯНСЬКИЙ,
ж рналіст, істори , п бліцист

О “Черном снайпере”
замолвим слово

Âðåìÿ íåóìîëèìî è áåçæàëîñò-
íî. Îíî íå ùàäèò íèêîãî è íè÷å-
ãî. Ýòî ñïðàâåäëèâî äàæå ïî îòíî-
øåíèþ ê òåì íåïîêîëåáèìûì æå-
ëåçîáåòîííûì ìèôàì, èç êîòîðûõ
îòëèòî íàøå ïðåäñòàâëåíèå î Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Äîæäè è
âåòðû âðåìåíè ïî êðóïèöàì âû-
ìûâàþò ïåñ÷àíóþ ïûëü â÷åðàø-
íèõ èäåîëîãåì, îáíàæàÿ ðæàâóþ
ñóùíîñòü èñòèííûõ ïðè÷èí ïðî-
èñõîäÿùåãî. “Áîëüøîå âèäèòñÿ íà
ðàññòîÿíèè”,— èçðåê êîãäà-òî âå-
ëèêèé ïîýò Ñåðãåé Åñåíèí, è ýòî
äåéñòâèòåëüíî òàê. ×òî æå èñòèí-
íî, à ÷òî ëîæíî â âîåííîì æàíðå,
êîòîðûé, âûðîñòàÿ èç ïî÷òè äîêó-
ìåíòàëüíîé äîñòîâåðíîñòè è èäåî-
ëîãè÷åñêîé çààíãàæèðîâàííîñòè,
âñå áîëüøå ïåðåõîäèò â ðàçðÿä
÷èñòîé ëèòåðàòóðû è äàæå îòêðî-
âåííî áåëëåòðèñòè÷åñêîãî ÷òèâà.

Ëèòåðàòóðà èìååò ìíîæåñòâî
ïðèìåðîâ òîãî, êàê òåìà âîéíû
òðàíñôîðìèðîâàëàñü ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè — ó Îëåñÿ Ãîí÷àðà â
“Ïðàïîðîíîñöÿõ” îíà óæå áûëà íå
ñîâñåì òàêîé, êàê ó Êîíñòàíòèíà
Ñèìîíîâà, à ó Àëåêñàíäðà Ñîëæå-
íèöûíà íå òàêîé, êàê ó Âàñèëèÿ
Áûêîâà. Ó Âîéíîâè÷à ñ åãî ñîëäà-
òîì ×îíêèíûì — ýòî óæå èðîíè÷-
íàÿ, äàæå ãðîòåñêíàÿ ëèòåðàòóðà.

Íî íåò õóäà áåç äîáðà. ×åì
ìåíüøå èäåîëîãè÷åñêîé øåëóõè,
òåì ÷åò÷å ïðîñòóïàþò îáðàçû ëþ-
äåé, èõ âûëåïëåííàÿ êîíêðåòíîé
èñòîðè÷åñêîé ýïîõîé ñóùíîñòü.
Âåäü èìåííî ëþäè — èõ ïñèõîëî-
ãèÿ, æèçíåííàÿ ìîòèâàöèÿ, ñòîë-
êíîâåíèå õàðàêòåðîâ è òèïîâ ïî-
âåäåíèÿ — âñåãäà áóäóò èíòåðåñíû
÷èòàòåëþ.

Èìåííî ñ òàêèìè ìûñëÿìè ÿ çà-
êîí÷èë ïðî÷òåíèå âîåííîãî äåòåê-

òèâà Äåíèñà Æàðêèõ “×åðíûé
ñíàéïåð”. Çíàÿ àâòîðà êàê èçâåñò-
íîãî æóðíàëèñòà, èìåþùåãî îïûò
â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ ëèòåðàòóðíî-
ãî òâîð÷åñòâà, ïðèõîæó ê íåñîì-
íåííîìó âûâîäó, ÷òî äëÿ òàëàíò-
ëèâîé ëè÷íîñòè, ïûòàþùåéñÿ äî-
ñòó÷àòüñÿ äî ñîâðåìåííîãî ÷èòà-
òåëÿ, âîåííî-èñòîðè÷åñêàÿ àòðè-
áóòèêà — ýòî âñåãî ëèøü äåêîðà-
öèÿ, íà ôîíå êîòîðîé òàê çðèìî
ïðîñòóïàåò òðàãè÷íîñòü ÷åëîâå÷å-
ñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ: ïîäëîñòü è
ïðèñïîñîáëåí÷åñòâî øóðîâûõ,
áëàãîðîäñòâî è âåðíîñòü äîëãó
Ãîðäååâûõ. À ãëàâíûé ãåðîé ïîâå-
ñòâîâàíèÿ, ìîëîäîé ýíêàâåäèñò
Âîëîäÿ Êðàñèöêèé — òèïè÷íûé
ïðîäóêò ñâîåé ñòðàíû è ñâîåãî
âðåìåíè, ëè÷íîñòü, âûðàñòàþùàÿ
èç òåñíûõ ðàìîê ñâîåãî ñþæåòíî-
ãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ — âûäàåò â àâ-
òîðå ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ îïòèìèñ-
òà, êîòîðûé âåðèò â äîáðîå íà÷à-
ëî ÷åëîâåêà, äàæå ïîñòàâëåííîãî â
íåèìîâåðíûå ðàìêè âîåííîãî âðå-
ìåíè. Êî âñåìó ñëåäóåò äîáàâèòü
íåñîìíåííóþ êèíåìàòîãðàôè÷-
íîñòü è çðèìîñòü ïîâåñòâîâàíèÿ
(íà ìîé âçãëÿä, ïîëó÷èëîñü áû
î÷åíü íåïëîõîå êèíî), à òàêæå
óìåíèå äåðæàòü èíòðèãó ñþæåòà äî
êîíöà. Ñ ÷åì è õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü
àâòîðà!

Анатолій МАТВІЙЧУК,
андидат історичних на ,
народний артист У раїни

Чорний снайпер
цілить стереотипи

Ìèíóëîãî òèæíÿ çàíåñëî ìåíå
íà Ïåòð³âêó. Çà íàãîäè âèð³øèëà
ïðèêóïèòè ùîñü íîâåíüêå ç “÷òè-
âà”, àëå âèÿâèëîñÿ, ùî îáðàòè
êíèãó äëÿ çàäîâîëåííÿ òà äóø³ îä-
íî÷àñíî — çàäà÷à íå ç ëåãêèõ. ×è
òî íîðìàëüí³ ïîñòàâêè ñó÷àñíî¿ ë³-
òåðàòóðè çàïëàíîâàíî íà îñ³íí³é
ïåð³îä, êîëè ïîêóïö³ ìàñîâî ïî-
âåðíóòüñÿ ç â³äïóñòîê, ÷è òî ñïåêà
âïëèíóëà, àëå â òîé äåíü íà ìåíå
ç ïîëèöü äèâèëèñÿ äîñèòü íåäåøå-
â³ âèäàííÿ... ïîðàä êîëèøí³õ äðó-
æèí îë³ãàðõ³â, êðèâàâ³ ³ñòîð³¿ ç ïå-
ðåäáà÷óâàíèì õåï³-åíäîì ³ äåòåê-
òèâè ç ïëàñêèì, íà÷å êîíñòðóêòîð,
ñþæåòîì. Æîäíà ç êíèã íå çà÷å-
ïèëà ãëèáèíîþ, õî÷à ðîçøóêóâàëà-
ñÿ ñàìå òàêà: ùîáè ³ “÷òèâî”, ³ äëÿ
äóø³. Ñóäÿ÷è ç ðåïë³ê ³íøèõ â³ä-
â³äóâà÷³â, âîíè òåæ øóêàëè ùîñü
ïîä³áíå. Òåïåð ÿ áè âñ³ì ðåêîìåí-
äóâàëà ïðî÷èòàòè “×îðíîãî ñíàé-
ïåðà”.

Çà æàíðîì öå — âîºííèé äåòåê-
òèâ, ä³ÿ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ íà ïå-

ðåäîâ³é ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿. Äåòåêòèâíà ðîçïîâ³äü íà òë³
â³éíè — çîâñ³ì íå íîó-õàó àâòîðà
Äåíèñà Æàðêèõ. Àëå òå, ÿê ðîçêà-
çàíî öþ ³ñòîð³þ, ç ïåðøèõ ñë³â âè-
ð³çíÿº “×îðíîãî ñíàéïåðà” ñåðåä
òâîð³â ïîä³áíî¿ òåìàòèêè. Ïî-ïåð-
øå, öå — íå îïîâ³äü ó ñòèë³ Ñåìå-
íîâà ÷è Ï³êóëÿ, âîíà äîñèòü ëåã-
êî ³ äåìîêðàòè÷íî íàïèñàíà, ùî-
áè ëÿãòè íàâ³òü ó â ôîðìàò “ïîêåò-
áóê”, ÿêîìó çàçâè÷àé íàäàþòü ïå-
ðåâàãó íà â³äïî÷èíêó, àëå òàëàíî-
âèòî òà ñåðéîçíî çðîáëåíà, ùîáè
çàëèøèòè ñìàê ãàðíî¿ ë³òåðàòóðè.
×èòàºòüñÿ øâèäêî ³ çàõîïëþþ÷å,
õî÷à àâòîð îáèðàº çàïëóòàíèé äå-
òåêòèâíèé ñþæåò ³ äàº â ÿêîñò³
ëàøòóíê³â äëÿ ³ñòîð³¿ ïðî ×îðíî-
ãî ñíàéïåðà ïåðøó ë³í³þ ôðîíòó.
Àâòîð ñâ³äîìî â³äõîäèòü â³ä ãåðî-
¿êî-ïàôîñíîãî ï³äõîäó äî îïèñó-
âàííÿ â³éíè, íàìàãàþ÷èñü äîíåñ-
òè â ïðîñòèõ ïîáóòîâèõ äð³áíèöÿõ
³ñòèíó ïðî òå, ùî â³éíà — öå
ñòðàæäàííÿ, áðóäí³ òðàíøå¿ ³ òâà-
ðèííèé æàõ, ï³äíÿòèñÿ íàä ÿêèì
º ñàìå ïî ñîá³ ãåðî¿çìîì. À ùå â³é-
íà — öå ïîë³ãîí äëÿ êàð’ºðíèõ ³í-
òðèã, äå, ÿê ³ â ìèðíèé ÷àñ, âèæè-
âàþòü ìåðçîòíèêè ³ ãèíóòü ¿õí³
ïðîòèëåæíîñò³.

Ó îñíîâ³ ïîâ³ñò³ ëåæèòü ðåàëüíà
³ñòîð³ÿ ïðî ñíàéïåðà, ÿêèé ³ç ìî-
òîðîøíèì ïåäàíòèçìîì “ïðèáè-
ðàº” ³ç í³ìåöüêî¿ ãâèíò³âêè ïðåä-
ñòàâíèê³â âèùèõ â³éñüêîâèõ ÷èí³â,

äî òîãî æ éîãî êóëÿ í³êîëè íå ïëó-
òàº ãåíåðàëà ç ïåðåñ³÷íèì ñîëäà-
òèêîì. Ñåðåä â³éñüêîâèõ íàâ³òü ïî-
áóòóº ëåãåíäà ïðî òå, íà÷åáòî öå
äóõ, ÿêèé çàõèùàº çâè÷àéíèõ âî-
ÿê â³ä óòèñê³â ïîëêîâíèê³â ³ ãåíå-
ðàë³â. Çà ïðèìõîþ äîë³ çíåøêîäè-
òè öåé “ïðèâèä ³ç ãâèíò³âêîþ” âè-
ïàäàº äâîì ãåðîÿì-àíòèïîäàì, Âî-
ëîäèìèðó Êðàñèöüêîìó òà Îëåê-
ñàíäðó Øóðîâó. Ïåðøèé — íåñì³-
ëèâèé ³äåàë³ñò, ÿêèé âèð³ñ ³ç çàöü-
êîâàíîãî õëîï÷èêà â íåâïåâíåíî-
ãî â ñîá³ ñòàðëåÿ. Âîëîäèìèð ìð³º
ïðî ñïðàâæí³ áèòâè ³ ñîðîìèòüñÿ
ñâîãî îñòðàõó ïåðåä ìîæëèâîþ
ñìåðòþ. Îô³öåð Øóðîâ, íàâïàêè,
âèð³ñ “çà ñïèíîþ” áàòüê³â ³ ç äè-
òèíñòâà îòðèìàâ óñ³ ïåðåâàãè, ùî
ìîãëà çàïðîïîíóâàòè òîãî÷àñíà
ñèñòåìà. Â³í áåç çàéâîãî ñîðîìó
ðîçóì³º, ùî ôðîíò — öå êóïè òðó-
ï³â, ÿê³ ëåãêî ìîæå ïðèá³ëüøèòè ³
éîãî âëàñíèé. À òîìó ä³º ç ïîçè-
ö³¿ òîãî, ùî â³äïðàâëÿòè ñîëäàò³â
ó àòàêó º íàáàãàòî áåçïå÷í³øèì òà
ïðèáóòêîâ³øèì, í³æ ë³çòè òóäè ñà-
ìîìó. Öèì äâîì ñóäèëîñÿ ðîçïëó-
òóâàòè çàãàäêó ì³ñòè÷íîãî ñòð³ëêà,
ïðè öüîìó âèð³øóþ÷è äëÿ ñåáå ìî-
ðàëüíî-åòè÷í³ ïðîáëåìè. Ñòàº çðî-
çóì³ëèì, ùî â³éíó âèãðàþòü íà¿â-
í³ “äóðíèêè” íà ïåðø³é ë³í³¿
ôðîíòó, ÿê³ á³ëüøîþ ì³ðîþ º ãå-
ðîÿìè, í³æ ò³, õòî ìàº áàãàöüêî íà-
ãîðîä ³ íàä³éíî õîâàºòüñÿ çà öèì
“ì’ÿñîì äëÿ ïóøîê”.

Óçàãàë³ “×îðíèé ñíàéïåð” —
ïîâ³ñòü ïðî òå, ùî íå ìîæíà ï³ä-
õîäèòè äî äîáðà ÷è çëà ç øàáëîí-
íîþ ë³í³éêîþ, àäæå ãåðîé ìîæå
âèÿâèòèñÿ íå òèì, êèì çäàºòüñÿ, à
òåðåçè ñïðàâåäëèâîñò³ ³íîä³ íå-
ìîæëèâî âèð³âíÿòè îäíîçíà÷íî.
Àëå ÷èòàºòüñÿ öåé äåòåêòèâ íà
“ºäèíîìó ïîäèõó” íå ò³ëüêè ³ íå
ñò³ëüêè çàâäÿêè åòè÷í³é ïðîáëåìà-
òèö³. Ïðîñòî íàïèñàíèé â³í ³ç
óâàæí³ñòþ äî äð³áíèöü òà ñèëüíèì
â³çóàëüíèì ðÿäîì, à ãåðî¿â çàíóðå-
íî â íàñò³ëüêè ðåàë³ñòè÷íó êàðòèí-
êó, ùî ³íîä³ õî÷åòüñÿ ïðèãíóòèñÿ
â³ä êóëü. Ìîæëèâî, çàâäÿêè òîìó,
ùî ïîêëèêàííÿì àâòîðà º äîêó-
ìåíòàëüíà æóðíàë³ñòèêà, éîãî
êíèãà òàê íàãàäóº ê³íîô³ëüì. Çâè-
÷àéíî, ö³êàâ³øå áóëî á ïîäèâèòè-
ñÿ íà åêðàí³. ², áåçóìîâíî, ïîâ³ñòü
çíàéøëà áè ñâîãî ÷èòà÷à íà ïîëè-
öÿõ êíèæêîâèõ êðàìíèöü. Àäæå
÷èòà÷ — íå äóðíèé, ³ ãàðíå ÷òèâî
éîãî ñåðöþ âñå æ òàêè äîðîæ÷å
ãëàìóðó â³ä “îë³ãàðõ³÷íèõ” äðóæèí.

Олена КАДИРОВА,
сценарист, ж рналіст

Інстит т проблем моделювання в енер етиці
ім. Г. Є. П хова НАН У раїни здає в оренд на

он рсних засадах наст пні приміщення:
В таблиці в азано стартов вартість приміщення до почат он рс , без

врах вання ом нальних та інших платежів станом на 30.06.2010 р.
Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах з печат ою

часни а он рс та з написом “на он рс” до 12.00 29 серпня 2010 р. за адресою:
м. Київ-164, в л. Ген. На мова, 15, імната № 303.

Кон рс відб деться: 30 серпня 2010 p. о 10.00 в приміщенні а тово о зал за
адресою: м. Київ-164, в л. Ген. На мова, 15.
Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних для
он рс до ментів можна отримати з 9.00 до 12.00 за адресою:
м. Київ-164, в л. Ген. На мова, 15, за телефоном (044) 424-91-62.

№
з/п Хара теристи а приміщення Адреса

приміщення

Площа
приміщення,

в. м

Можлива
мета

ви ористання
приміщень

Стартова ціна,
рн/ в. м/
місяць

(станом на
30.06.2010 р.)

1
Кім. № 127, 132-136 на пер-
шом поверсі адміністра-
тивної б дівлі

м.Київ-164, в л,
На мова, 15 108,4

Для
здійснення
виробничої
діяльності

82,73

3 Кім. № 224, 225 на др ом
поверсі адміністративної б дівлі

м.Київ-164, в л.
На мова, 15 37,2 Розташ вання

офіс 101,31

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 3, серія А, № 114072 на

ім’я Грець о о Ми оли Івановича вважати недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 247-10
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НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Ó Êèºâ³ â³ä 14—16°Ñ óíî÷³, äî 21—26°Ñ âäåíü. Íåâåëèê³ îïàäè. 

Ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñòà-
íîâèòèìå â³ä 14—17°Ñ óíî÷³ äî 21—26°Ñ âäåíü. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèé, 3—5 ì/ñ.

Íà ñõîä³ ïðîãíîçóþòü 12—14°Ñ âíî÷³ òà äî 26°Ñ — óäåíü. Â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ. Íà çàõîä³ âíî÷³ î÷³êóºòüñÿ 10—15°Ñ,
óäåíü 20—23°Ñ. Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ â³ä 15 äî 19°Ñ óíî÷³, äî 27—
óäåíü. Ñóõà ïîãîäà. Ó Êðèìó 19—22°Ñ óíî÷³, 25—27°Ñ óäåíü.

Ñüîãîäí³
Äåíü Ìàðèíè — íå øóêàé â ë³ñ³ ìàëèíè: ä³âêè ë³ñ ïðîéäóòü,

äî÷èñòà îáåðóòü. Öüîãî äíÿ ïðèïèíÿþòüñÿ ë³òí³ ãðîçè, ïî÷èíàºòüñÿ
ïàäàííÿ ëèñòÿ â áåð³ç. Ó ð³÷êàõ, ñòàâêàõ öâ³òå âîäà. ßêùî ëåëåêè
ãîòóþòüñÿ äî â³äëüîòó, òî îñ³íü áóäå õîëîäíîþ. 20 ñåðïíÿ — 
5 âåðåñíÿ — çá³ð ÿáëóê îñ³íí³õ ñîðò³â.

²ìåíèííèêè: Ìèòðîôàí, Ìàðèíà, Àñòåðié, Äîìåòié, Ïèìåí, Îëåã,
Áåðíàðä, Ñîáeñëàâ 
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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.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 19 ñåðïíÿ

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Свята дрібних хижа ів і ти ренят

Київсь ом зоопар
У с бот , 21 серпня, з 11 ран в Київсь ом зоопар відзначатим ть

“День дрібних хижа ів”. Фаворитами дня стан ть баба и, лисиці, с нси,
єноти, орса и, ниці, єнотоподібні соба и, нос хи, ди образи та інші
представни и дрібних хижа ів, я і меш ають столичном зоосад . Від-
від вачам пропон ють ознайомитися з меню, мовами життя та витів а-
ми тварин, а діти змож ть при от вати остинці для звірят, взяти часть
зоові торині та виставі- рі. У вівторо , 24 серпня, в столичном зоопар-
свят ють день народження ти ренят Малиша та Рени, я им на честь

свята презент ють ласощі та нові і раш и.

Джазові варіації “Майстер Класі”
24 серпня о 19:00 в К льт рно-освітньом центрі “Майстер Клас” рам-
ах авторсь о о прое т Оле сія Ко ана “Тема з варіаціями. Live” відб -
деться онцерт амери ансь ої джазової во аліст и Шарон Клар (Sharon
Clark) с проводі білор сь ої р пи Apple Tea Jazz Band. М зи анти
представлять про рам “Спо ади про божественн Ширлі Хорн”. Ле ен-
дарн співач і піаніст Ширлі Хорн, що пішла з життя в 2005 році, вва-
жають однією з оловних ероїнь історії амери ансь о о джаз . Саме їй
Шарон Клар присвятила реліз Do it Again — My Tribute to Shirley Horn,
я ий і с ладе основн частин онцерт .

“Запис и божевільно о” в Б дин а тора
24 серпня столичном Б дин а тора відб деться моновистава “Запис-
и божевільно о” за твором Ми оли Го оля ви онанні Михайла Фіци. У
спе та лі розповідається про сл жбовця в департаменті, “малень ” люди-
н , я а щиро за охалася в доч дире тора. Одна ані на сл жбі, ані в о-
ханні чолові ові не таланить, що спон ає йо о стати оролем Іспанії.

Нічні ляння в пар “Київсь а Р сь”
22 та 23 серпня пар “Київсь а Р сь” під от вав остям нічн про ра-

м — містерію танцю, во ню та ритм , можливість зан ритися в атмосфе-
р середньовічної Р сі. Починатиметься шо о 20.00 і триватиме до 23.00,
завершиться свят овим салютом. Серед розва — ні альна театрально-
хорео рафічна вистава “Р сь Первозданна”, вист п рт барабанщи ів
Steel Beat, фаєр-шо від Київсь о о во няно о театр .

Геральдичний прое т Ми оли Мацен а
в “Мистець ом арсеналі”

20 серпня в Малій алереї “Мистець о о арсенал ” від ривається вистав-
а Ми оли Мацен а “Ще не...” Ес із Вели о о Герба”. Свій “ еральдичний”
прое т х дожни вважає підсвідомою реа цією на с м’яття дов ола прое -
т Вели о о Герба У раїни, я е до цьо о час не має ло ічно о завершення.
“По и не існ є офіційної версії вінтесенції раїнсь о о д х , можна поба-
витися з національними символами: до та их серйозних речей варто стави-
тися з іронією”,—вважає він. Галерея працюєщодня, о рім понеділ а, з 12:00
до 20:00, а вистав а триватиме до 12 вересня.

Повітряні при оди під Києвом
24 серпня Василь ові Київсь ої області розпочинається I Міжнарод-

ний фестиваль з повітроплавання “Повітряні при оди-2010”. У зма ан-
нях візьм ть часть до 20 оманд з У раїни, Росії, Литви та Са дівсь ої
Аравії. О рім спортивних зма ань та повітряно о шо , ор анізатори обі-
цяють під от вати для остей фестивалю майстер- ласи та ознайомчі
ле ції з повітроплавання.

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”

ОВНИ
Розпочинається місячний період, оли

особистість має пройти процес самоочи-
щення через не прим сове, а свідомле-
несл жіннялюдям.Б дь-я апрофесія, не-
залежновідсоціально остат с —відпри-
биральни а до Президента — потреб є
самовіддано о сл жіння на бла о інших.
Я що вас просять допомо и, не орд й-
те, а радійте,що потрібні. Годі омпле с -
вати перед висо ими чинами! Реалізація
лобальнихжиттєвихзад мів залежитьвід
мистецтва стос н ів з начальством та під-
ле лими. Хто щиро сл жить людям, той
має влад над ними. Єдина порада: пра-
цювати охоче і не перевтомлюватися.

ТЕЛЬЦІ
Вхопити птаха щастя за хвіст маєте всі

шанси. Тож робота роботою— їй ні інця,
ні раю. Б дете заци лені на праці — все
проґавите. Холостя ам можна за р тити
романтичн інтриж насл жбі, а одр же-
нимліпшеп рхатиза оханим ол бомпе-
ред бла овірними та проб дж вати їх від
спляч и.Саметепервашістос н ися н ть
льмінації і по аж ть, хто о обільшелю-

бить. Я що вас ця артина не влаштов є,
реор анізов йтеся. На виправлення по-
мило лишилося два тижні.

БЛИЗНЯТА
Фронт реалізації оловної життєвої ме-

типроля ає черездомашні пенати. Раціо-
нальнодбайтепропсихоло ічний омфорт
родини та сімейний доброб т і в мір
відволі айтеся на ар’єрні проблеми. Це
місце спо с, я і мож ть збити з правиль-
но о шлях . Непорядних людей оминай-
те, бо ті хитр ни схильні паразит вати на
вашій доброті й милосерді. У сердечних
справах се ч дово, свіч а взаємно о о-
хання яс раво палає. Насолодж йтеся і
б дьтещасливими, адже вашсоюз с ріп-
лений д ховними і ч ттєвими інтересами.

РАКИ
Пірн вши вирб рхливоїповся денності,

виасоціюватиметесяздитям-само ом,я е
проб є “наз б” се. Конта т із нав олишнім
середовищем в рай потрібний. Т т ви чер-
паєте м дрість і стим л до дій, я і визнача-
ютьдоленоснийве тор майб тнє,реаліз -
єтесь я творча особистість. Я щообстави-
ни вима атим ть с азати правд , сім разів
відміряйте, одинразвідріжте, ос іль иєри-
зи потрапитипід іпнотичнийвпливнедоб-
розичливців і перетворитися на маріонет
їхніх чорних зад мів. У захисті відвойованих
ар’єрних р бежів можна спиратися на ви-
со их по ровителів до 9 вересня.

ЛЕВИ
Поняття “моє” є символом особистої

мо тності й життєздатності. Усе, ди ви

раціонально в ладаєте фізичні, роз мові,
д шевні сили, роші, час, є приватною
власністю, на я ніхто не посміє зазіха-
ти. Існ вання за та им принципом відпо-
відає нинішній про рамі, одна т т є ри-
зи потрапити до паст и заздрощів. От-
же, врівноважте “хоч ” і “можна”, ваша -
півельнаспроможністьобмеж єтьсялише
власними фінансовими джерелами. І не
більше. А завид ам — зась, то від л а-
во о!

ДІВИ
Годі посипати олов попелом. Радо

прощайтеся з мин лим, поперед осяй-
ні перспе тиви, ди з депресією та зне-
вірою власні сили не п с ають. Розпо-
чинається новий еволюційний вито , тож
візьміть на озброєння позитивний досвід,
а на ір их помил ах та розчар ваннях
поставте хрест. Ідіть перед, живіть т т і
зараз. Усебічно роз ривайтеся, яс раво
демонстр йте свої перева и, зо рема ви-
со і пра тичні нави и, пот жний інтеле т.
Я що доля пов’язала зі шлюбними с -
п тни ами, що витають поза хмарами та
драт ють примарниммисленням, не зва-
жайте на це. Ваше завдання— правиль-
но с ористатися їхніми ба атими рес р-
сами.

ТЕРЕЗИ
Розпочинаєтьсямісяцьмістичнихреб -

сів, лючдоя их— Божихтайни ах.Пли-
віть за течієюподій, адапт йтеся до пово-
ротів, сім єством від йтеся на волю
Небес. Потрібно по аятися та о ось ми-
лосердно пробачити. Й тоді життєві дже-
рела наповняться бла одатною енер ією.
Я щопідведездоров’я, о олосіть війн по-
аним звич ам, що тримають вас раб-
стві. А ось на шлюбних обранців слід мо-
литися, вам з ними пощастило, тож три-
майтеся пари.

СКОРПІОНИ
Кар’єрниймарафон,девися н линай-

вищої план ифахово о зростання, завер-
ш ється. Не зловживайте на сл жбі при-
вілеями, б дьтедр желюбними, ви орис-
тов йте посадов ієрархію для допомо и
людям і собі. Нині справа честі — захис-
титиздоб т и оле тив , по азатисебене
я посадовий ди татор, а я неформаль-
ний лідер. Нині вас оцінюватим ть по то-
варишах, тож що більше дов ола вас б -
де ділових і талановитих осіб, з я ими єд-
нають інтереси, то раще. Одна не хва-
літься, а торством лише розчар єте і від-
штовхнете п блі .

СТРІЛЬЦІ
На професійном небосхилі зійшла

щаслива зоря. Не зволі айте! Розпочи-
нається місяць ар’єрних звершень, тож

відп ст а лише за альм є ваш пост п до
лобальноїмети. Інди аторомд ховної зрі-
лості стане міння м дро тримати в р ах
владне ермо, б ти бездо анним автори-
тетом для оле , підле лих. А ось ті, о о
разив вір с ордині, прово ватим ть
онфронтаційн атмосфер , том на ар’-
єрні здоб т и сподівання марні. За алом
а цент йте ва на либо их омпле сах,
саме вони штовхатим ть на ріховний
шлях, особливо в родині та близь их
стос н ах з людьми, де требао олитид -
ш .

КОЗОРОГИ
Вас ці авитим ть висо і матерії: інте-

ле т альна сфера,філософія, історія, ре-
лі ія, юриспр денція. Та ий розмах піз-
нання потрібен, аби прони н ти в інфор-
маційне поле оле тивної м дрості, знай-
ти шлях до істини. В б дь-я ій справі на-
ма айтеся ся н тидос оналості, дилетан-
ство оминайте. Не відволі айтеся намит-
тєві захоплення, менше базі айте під
впливом емоцій, тримайтеся від інфор-
маційно о всеїдства. Дбайте про родин ,
через домочадців Творець посилає да-
ч , а робот любіть, ерівництво до вас
прихильне.По ищо.Одна після 8 верес-
ня розпочнеться серйозна випроб валь-
на см ана ар’єрних пере онах дожовт-
ня 2012 ро .

ВОДОЛІЇ
Партнерсь і стос н и, що донині баз -

валися на єдності ділових та творчих інте-
ресів, переходять в інш фаз — інтимні-
ш і либш .Щирадовіра, се с альний та
д шевний потя , матеріальна щедрість є
запор ою щасливо о союз . Т т вас че-
ають іспитнасамовіддач танищівнабо-
ротьба з е оїзмом. Не пот райте прим-
хам, бо вони від л аво о, хочеться—пе-
рехочеться. Роз мно оцінюйте можливо-
сті, спираючисьнарес рсипартнерів. Від
них залежить майже все, насамперед
спільний бізнес.

РИБИ
Я відомо, шлюби вершаться на не-

бесах, а “подібне приваблює подібне”.
Сит аційна обстанов а тижня і проде-
монстр є це. З посланцем долі маєте
жити в щасті й орі, ділити радість і пе-
чаль порівн . Я що дивитися в “дзер а-
ло” на двійни а не хочеться, зробіть від-
повідні виснов и і попрацюйте над влас-
ними недолі ами. Відч ття порожнечі та
емоційно о олод є вадою, побороти
я за рах но злих шпильо , сар ас-
тичних при олів, а то й істери , що ма-
ють вампіричний підте ст, неможливо.
Це відля є людей, а вам слід армо-
нійно вписатися в нов ділов оманд
(за ладається база співпраці на рі ) і
зміцнити подр жній союз, вдихн вши в
ньо о нове життя

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (22—28 ñåðïíÿ)

Наст пний номер “Хрещати а” вийде четвер, 26 серпня 2010 ро


