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АКВА ВІТА ДАРУЄ МОЛОДІСТЬ
Вчені ствердж ють, що старість настає внаслідо
втрати ор анізмом води

Ìåòàëîáðóõò íàñòóïàº
Íèí³ ó ñòîëèö³ òèñÿ÷³ ïîêèíóòèõ ìàøèí çàïîëîíèëè çåëåí³ çîíè, ïðèáóäèíêîâ³
òåðèòîð³¿ é òðîòóàðè

Ê³ëüê³ñòü àâò³âîê ó ñòîëèö³ ùîðîêó çðîñ-
òàº ³ íàðàç³ âæå ïåðåâèùóº ì³ëüéîí. Âîä-
íî÷àñ çá³ëüøóºòüñÿ ³ ê³ëüê³ñòü ñòàðèõ, áåç-
ãîñïíèõ àâòîìîá³ë³â. Ïåðåâàæíî öå “Çàïî-
ðîæö³”, “Ìîñêâè÷³”, ÃÀÇ-21. Òðàïëÿþòü-
ñÿ é âàíòàæ³âêè — ÃÀÇè, Ç²Ëè, àâòîáóñè —
ËÀÇè ³ ÏÀÇè. Çäåá³ëüøîãî ¿ì óæå äàëåêî
çà 30—40 ðîê³â. ßêùî çîâñ³ì íåùîäàâíî
öå áóëè ïåðåâàæíî â³ò÷èçíÿí³ ìîäåë³, òî
íèí³ òðàïëÿºòüñÿ óñå á³ëüøå ³íîìàðîê —
âæèâàí³ ôîðäè, îïåë³, ìåðñåäåñè. Á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ çíàéøëè “ïðèòóëîê” íà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ, íà çåëåíèõ çîíàõ,
òðîòóàðàõ, ïîáëèçó äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â.

Ìàøèíè áåç êîë³ñ, ñêëà, îáøàðïàí³, ³ðæà-
â³. Âîíè íå ëèøå çàâàæàþòü ïåðåõîæèì, à
é ñòâîðþþòü íåáåçïåêó. Ñòàð³ àâòî (á³ëü-
ø³ñòü ç íèõ ìàþòü íîìåðè) ÷àñòî çàâàæà-
þòü ðóõîâ³ òà ï³ä’¿çäó äî áóäèíê³â ñïåöìà-
øèí. Ó äåÿêèõ ïîêèíóòèõ íàïðèçâîëÿùå
àâò³âêàõ îñåëÿþòüñÿ áîìæ³ òà íàðêîìàíè.
Äî òîãî æ òàê³ çàë³çí³ êîí³ äîâîë³ íåïðè-
âàáëèâîãî âèãëÿäó. ×èìàëî õòî ç àâòîâëàñ-
íèê³â, êîòð³ ïàðêóþòü ìàøèíè íà ïëàò-
íèõ ñòîÿíêàõ, ìð³º, ÿêáè íà ì³ñö³ ïîêè-
íóòî¿ “ðó¿íè” ñòîÿëà éîãî íîâåíüêà. Ó ðà-
ä³óñ³ 400—500 ìåòð³â â³ä ñâîãî áóäèíêó íà
æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðîºùèíà äíÿìè íàë³-

÷èâ ìàéæå ÷îòèðè äåñÿòêè îäèíèöü àâòî-
áðóõòó.

Ó 2005 ðîö³, çà ñâ³ä÷åííÿì ïðàö³âíèê³â
ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”, òàêèõ ìàøèí ó ñòî-
ëèö³ áóëî ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ (õî÷à íåîô³ö³é-
íà öèôðà áóëà â ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøîþ). Òî-
ä³ ôàõ³âö³ çãàäàíîãî ï³äïðèºìñòâà äîïðàâ-
ëÿëè áåçãîñïíó òåõí³êó íà ñïåö³àëüíèé ìàé-
äàí÷èê. Ç³ çâåçåíèõ ìàøèí ïëàíóâàëè çí³-
ìàòè îêðåìî àêóìóëÿòîðí³ áàòàðå¿, ãóìó,
ñêëî, ìåòàë, ÿêèé ïîò³ì ìàëè çäàâàòè íà
áðóõò. Äî ñëîâà, ùîá ïîêðèòè âèòðàòè çà
åâàêóàö³þ òà çáåð³ãàííÿ îäíîãî “Çàïîðîæ-
öÿ”, ïîòð³áíî çäàòè òðè. Çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” Ìèêîëà Îíèùåí-
êî ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ öå ï³äïðèºìñòâî
âæå íå åâàêóþº áåçãîñïí³ àâòî, îñê³ëüêè
ïåðåäàëè åâàêóàòîðè ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ”. “Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â çâîçèëè íà
ìàéäàí÷èê äëÿ â³äñòîþ ïî ê³ëüêà äåñÿòê³â
ïîêèíóòèõ ìàøèí,— ðîçïîâ³â ïàí Îíè-
ùåíêî.— Òîä³ ãîñòðîþ áóëà ïðîáëåìà ç
ì³ñöÿìè äëÿ ñêëàäóâàííÿ. Äî òîãî æ á³ëü-
ø³ñòü ðàéîí³â îáìåæóâàëàñÿ ëèøå ñêëàäàí-
íÿì ñïèñê³â áåçãîñïíî¿ òåõí³êè”. Íà äóì-
êó ïàíà Îíèùåíêà, íèí³ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîá-
ëåìó çàâàæàº íåäîñêîíàëå çàêîíîäàâñòâî.

“Äåÿê³ ïèòàííÿ ïîòðåáóþòü þðèäè÷íîãî
âðåãóëþâàííÿ,— ïåðåêîíàíèé â³í.— Çîêðå-
ìà ñòàòóñ “áåçïðèòóëüíîãî” àâòîìîá³ëÿ ìà-
þòü âèçíà÷àòè, ÿê ðàí³øå, íà ì³ñöåâîìó
ð³âí³, à íå â ÌÂÑ, ÿê íèí³. Òîä³ çíà÷íî
ïðîñò³øîþ áóäå ïðîöåäóðà åâàêóàö³¿ òàêèõ
ìàøèí ç ïîäàëüøîþ óòèë³çàö³ºþ”.

Ñüîãîäí³ àâòîåâàêóàòîðè ïåðåáóâàþòü íà
áàëàíñ³ ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Ïðîòå
ö³ ñïåöìàøèíè íå çâîçÿòü àâòîìîòëîõ íà
ìàéäàí÷èêè äëÿ â³äñòîþ. “Ìè íå ìîæåìî
ïîðóøóâàòè ïðàâ ãðîìàäÿí ùîäî ¿õíüî¿
âëàñíîñò³, îñîáëèâî ÿêùî ïîêèíóòå àâòî
ñòî¿òü ó äâîð³, à íå íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³,—
çàçíà÷èëà íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ” Îëåíà Ïîë³ùóê.— Çä³éñíþâàòè åâà-
êóàö³þ ìîæíà áóäå ëèøå ï³ñëÿ ð³øåííÿ ñó-
äó òà â³äïîâ³äíîãî äîðó÷åííÿ ÊÌÄÀ”. Âî-
íà äîäàëà, ùî íàðàç³ ðîáîòó åâàêóàòîð³â ó
ñòîëèö³ ïðèçóïèíåíî. “Ùîá åâàêóþâàòè
ìàøèíó ç ïîäàëüøîþ óòèë³çàö³ºþ,
ïðàö³âíèêè ÄÀ² ìàþòü íàñàìïåðåä ç’ÿñó-
âàòè, ÷èÿ âîíà, ñê³ëüêè ðîê³â ó ïðîñòî¿,—
ñêàçàëà ïàí³ Ïîë³ùóê.— Ëèøå òîä³ ìîæíà
áóäå âñå îô³ö³éíî îôîðìëþâàòè. 
(Про проблем без оспних авто столиці

читайте на стор. 3)
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Кіль ість "безприт льних" автомобілів столиці щоро зростає
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З ожним днем столиці дедалі відч тнішою стає проблема з по ин -
тими, без оспними автомобілями. За неофіційними підрах н ами, нара-
зі в Києві наліч ється іль а десят ів тисяч машин-"бомжів". Ева юва-
ти їх з подальшою тилізацією наразі не дає змо и недос онале за о-
нодавство. Тим часом їх щоро стає більше. По ин ті напризволяще
авто захаращ ють зелені зони, трот ари, чим створюють незр чності
для меш анців, безпереш одно о під'їзд сміттєвозів, “швид ої” та по-
жежної сл жби.
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Ñòîëè÷í³ øêîëè 
òà ë³êàðí³ ï³äãîòóþòü 
äî çèìè â÷àñíî

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè, íàðàç³ çàâåðøóþòü ðåìîí-
òóâàòè äàõè, ôàñàäè, âíóòð³øí³ ³ çîâí³øí³
ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïåðåâ³ðÿþòü
ë³÷èëüíèêè,— ïðî öå éøëîñÿ íà ÷åðãîâî-
ìó çàñ³äàíí³ øòàáó ç ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé
ïåð³îä 2010-2011 ðîê³â. ßê ïîâ³äîìèâ âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é, ð³-
âåíü ãîòîâíîñò³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â äî çè-
ìè ñòàíîâèòü íàðàç³ 90 %. Ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-
íÿ øòàáó, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê äîðó÷èâ àêòèâ³çóâàòè ðî-
áîòè ç³ âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðî¿â îáë³êó
åíåðãîíîñ³¿â ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
åíåðãîçáåðåæåííÿ. Êð³ì òîãî, çà éîãî ñëî-
âàìè, êåð³âíèöòâî ì³ñòà çâåðòàòèìå îñî-
áëèâó óâàãó íà ïåðåâ³ðêó ë³÷èëüíèê³â. Ùî
ñòîñóºòüñÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ñòîëè-
ö³, òî 78 % æèòëîâèõ áóäèíê³â óæå îòðè-
ìàëè ïàñïîðòè ãîòîâíîñò³ äî îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó. Íàðàç³ ñêëàäåíî ãðàô³êè ïî êîæ-
íîìó ç ðàéîí³â ì³ñòà ùîäî çàïîâíåííÿ ñèñ-
òåì öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ òåïëîíîñ³ºì.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìè-
ðà Ñòîðîæåíêà, öüîãîð³÷ áóäèíêîâ³ ìåðå-
æ³ áóäå çàïîâíåíî çàâ÷àñíî, àáè óíèêíóòè
ìîæëèâèõ ïðîáëåì ó ïåð³îä ïîõîëîäàíü

Êè¿â ³ Ñåâàñòîïîëü 
ïîãëèáëÿòü ñï³âïðàöþ

Çà ³í³ö³àòèâè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, íà ïî-
÷àòêó âåðåñíÿ Êè¿â ³ Ñåâàñòîïîëü ï³äïè-
øóòü óãîäó ïðî òîðãîâî-åêîíîì³÷íå, íà-
óêîâî-òåõí³÷íå ³ ãóìàí³òàðíå ñï³âðîá³òíèö-
òâî. Ó äîêóìåíò³ ïåðåäáà÷åíî ðîçøèðèòè
òîðãîâî-åêîíîì³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî. Êå-
ð³âíèêè Êèºâà ³ Ñåâàñòîïîëÿ ñïðèÿòèìóòü
óêëàäåííþ óãîä íà ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè,
ïðîäîâîëüñòâà, ïðîäóêö³¿ âèðîáíè÷î-òåõ-
í³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîâàð³â íàðîäíîãî
ñïîæèâàííÿ, íàäàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïî-
ñëóã. Îêð³ì òîãî, çàïëàíîâàíî ï³äïèñàòè
óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ òà øåôñüê³ çâ’ÿçêè
ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà ÐÄÀ ç Â³éñüêîâî-Ìîð-
ñüêèìè ñèëàìè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè òà
Ñåâàñòîïîëåì. Òàê, Êè¿â ³ ðàéîíè ì³ñòà
íàäàâàòèìóòü ï³äòðèìêó â ïèòàííÿõ ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñîáîâî-
ãî ñêëàäó, ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âèõ ³ êóëüòóðíèõ ïðîáëåì ìîðÿê³â, ðåìîí-
òó òà â³äíîâëåííÿ êîðàáë³â ³ â³éñüêîâî¿ òåõ-
í³êè, çàáåçïå÷åííÿ ïàëèâíî-ìàñòèëüíèìè
òà áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè, îðãòåõí³êîþ
òà ïðîäîâîëüñòâîì. Ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºì-
ñòâà ñòîëèö³ âèêîíóâàòèìóòü çàìîâëåííÿ ó
âèãîòîâëåíí³ ïîòð³áíî¿ ïðîäóêö³¿ òà îáëàä-
íàííÿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ é
ìîäåðí³çàö³¿ ÷àñòèí ³ ï³äðîçä³ë³â ÂÌÑ ÇÑ
Óêðà¿íè

Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
òðèâàòèìå ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ôóí³êóëåðà

Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî ðåãëàìåíòí³ ³ ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè íà ôóí³êóëåð³” ï³äïèñàâ âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ “Êè¿âïàñòðàíñ” âè-
êîíàº ïëàíîâ³ ðîáîòè ç îáñòåæåííÿ òà ïðî-
ô³ëàêòè÷íîãî ðåìîíòó. Ðåãëàìåíòí³ òà ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè íà ôóí³êóëåð³ âèêîíóþòü ùî-
ðîêó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî ïîäàëüøî¿ íà-
ä³éíî¿ åêñïëóàòàö³¿. ßê çàçíà÷àâ ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà
Ëàìáóöüêèé, êàï³òàëüíó ðåêîíñòðóêö³þ ï³ä-
éîìíèêà çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè íàñòóïíîãî
2011 ðîêó. Çîêðåìà çàì³íèòè çàë³çíîáåòîí-
íó åñòàêàäó ³ çá³ëüøèòè îãîðîæ³ âçäîâæ êî-
ë³¿. Òàêîæ çì³íèòüñÿ çîâí³øíº ³ âíóòð³øíº
îôîðìëåííÿ âåñòèáþë³â. Îêð³ì òîãî, ïëàíó-
þòü çàì³íèòè ñòàð³ âàãîíè íà ìàêñèìàëüíî
“ïàíîðàìí³” ³ ïðîçîð³

Ìåð³ÿ óêëàëà óãîäó 
ç òâîð÷èìè ñï³ëêàìè

СС ПП ІІ ВВ ПП РР АА ЦЦ ЯЯ

Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п’ятниці в Центрально-
м б дин х дожни а відб лася
з стріч ви он вача обов’яз ів
олови КМДА Оле сандра Попо-
ва з ерівни ами національних
творчих спіло У раїни. Голов-
ною темою з стрічі стала ініці-
ація У оди про співпрацю між
місь ою владою і національними
мистець ими ор анізаціями на
найближчих два ро и.

Óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ ÊÌÄÀ òà
Êîîðäèíàö³éíîþ ðàäîþ íàö³îíàëüíèõ
òâîð÷èõ ñï³ëîê Óêðà¿íè áóëî ðîçðîáëå-
íî ³ ï³äïèñàíî, çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, ùå â 2000 ðîö³. Äåðæàâ-
íó ïðîãðàìó îï³êè äîëåþ ìèñòåöüêèõ îð-
ãàí³çàö³é ðîçðîáëÿëè íà ïåð³îä 2003-2005
ðîê³â. Àëå ç 2006-ãî óãîäà íå ä³ÿëà. Óñ-
â³äîìëþþ÷è âàæëèâ³ñòü ï³äòðèìêè ä³-
ÿëüíîñò³ ñï³ëîê ³ ðîçâèòêó êóëüòóðè Êè-
ºâà â ö³ëîìó, êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ ³í³ö³-
þâàëî ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî ñï³âïðà-
öþ. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº íèçêó êîí-
êðåòíèõ ïîçèö³é, ñåðåä ÿêèõ — ñïðèÿí-
íÿ âèð³øåííþ çåìåëüíèõ ³ ìàéíîâèõ ïè-
òàíü, çîêðåìà ïðîáëåì ³ç îðåíäîþ ïðè-
ì³ùåíü, âèïëàò³ ³ çá³ëüøåííþ ðîçì³ðó
ì³ñüêèõ ñòèïåíä³é âèçíàíèì ä³ÿ÷àì
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà, à òàêîæ ìàòåð³-
àëüí³ çàîõî÷åííÿ äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëî-
ä³, ïðîâàäæåííÿ ñï³ëüíèõ ìèñòåöüêèõ
àêö³é ³ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â. Äîêóìåí-
òîì ïåðåäáà÷åíî é ùîð³÷íå âðó÷åííÿ
ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ “Êè¿â” ó ñåìè íîì³-
íàö³ÿõ: îáðàçîòâîð÷îãî, òåàòðàëüíîãî,
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, ê³-
íîìèñòåöòâà, ë³òåðàòóðè, æóðíàë³ñòèêè,
ìóçè÷íî¿ êîìïîçèö³¿. Ïðåì³ÿ “Êè¿â” ñòà-
íîâèòü 25 òèñ. ãðí. Öå äðóãà â äåðæàâ³
íàãîðîäà ï³ñëÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â Áóäèíêó õóäîæíèêà

âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ äåòàëü-
íî âèâ÷èòè íèçêó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü
òâîð÷èõ îñåðåäê³â ³ ïîîá³öÿâ âæèòè çà-
õîä³â äëÿ ¿õ îïòèìàëüíîãî âèð³øåííÿ. Íà-
ïðèêëàä, ïðåäñòàâíèêè ñï³ëîê ãîâîðèëè
ïðî ïîòðåáó íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìè êíè-
ãîâèäàâíèöòâà ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî
Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, ïðî àêòè-
â³çàö³þ ë³òåðàòóðíîãî ÷àñîïèñó “Êè¿â”,
ùî íà ñüîãîäí³ íå ìàº ñâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ, ïðî íàäàííÿ ïðèì³ùåííÿ Êè¿âñüêî-
ìó ì³ñüêîìó â³ää³ëåííþ Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè òåàòðàëüíèõ ä³ÿ÷³â Óêðà¿íè òà Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿
ìóçè÷íî¿ ñï³ëêè, ïðî ï³äòðèìêó ì³ñüêîþ
âëàäîþ ïåðñïåêòèâíîãî ê³íîïðîåêòó
“Êè¿â — ëþáîâ ìîÿ”. Áóëî âèñëîâëåíî
òàêîæ ïðîïîçèö³þ ïðî âêëþ÷åííÿ Áó-
äèíêó ê³íî ÿê êóëüòóðíîãî àáî ìåä³à-öåí-

òðó äî ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ªâðî-2012.
Ùîäî àêòóàëüíî¿ ïðîáëåìè çàëó äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ ìèñòåöüêèõ ïðîåêò³â, òî Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ çàïðîïîíóâàâ êåð³âíèêàì
òâîð÷èõ ñï³ëîê ðîçãëÿíóòè ÿê ìîæëèâå
ïðèì³ùåííÿ ãàëåðå¿ “Ëàâðà”. Ï³ñëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿, à òàêîæ çàâäÿêè àêòèâí³é òà
³í³ö³àòèâí³é àäì³í³ñòðàòèâí³é êîìàíä³, ãà-
ëåðåÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â çäî-
áóëà ñòàòóñ îäíîãî ç íàéïîïóëÿðí³øèõ
ñåðåä ìîëîä³ àðò-ìàéäàí÷èê³â Êèºâà, ³
íèí³ “Ëàâðà” â³äêðèòà äëÿ òâîð÷îãî ä³à-
ëîãó, â òîìó ÷èñë³ é ç íàö³îíàëüíèìè
òâîð÷èìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Îêð³ì öüîãî, áóëî âèð³øåíî ïðîâåñòè
ïîâòîðíó çóñòð³÷ 6 âåðåñíÿ, àëå âæå â ìå-
ð³¿. Çà ñëîâàìè êåð³âíèê³â òâîð÷èõ îñå-
ðåäê³â ì³ñòà, âîíè áóëè ïðèºìíî âðàæå-
í³ òàêîþ óâàãîþ äî íèõ ³ç áîêó ì³ñüêî¿
âëàäè, à òàêîæ òèì, ùî ä³àëîã ³ç íåþ íà-
ðåøò³ ñòàâ äëÿ íèõ äîñòóïíèì

Ï³ëüãè ó êèøåí³
Ç íàñòóïíîãî ðîêó ìàº çàïðàöþâàòè ñîö³àëüíà êàðòêà 
êèÿíèíà

НН ОО ВВ ОО ВВ ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН НН ЯЯ

Íàñòóïíîãî ðîêó â ñòîëèö³ ìàþòü çà-
ïðîâàäèòè ñîö³àëüíó êàðòêó. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàí
Êðàìàðåíêî. “Ñîö³àëüíà êàðòêà — íàé-
çðó÷í³øèé òà íàéïðîñò³øèé ìåõàí³çì
íàäàííÿ ï³ëüã,— çàçíà÷èâ â³í.— Ðàçîì
ç òèì, öå äîâîë³ ãíó÷êà ñèñòåìà, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü öåíòðàë³çîâàíîãî
îïåðàòèâíîãî âíåñåííÿ çì³í ó ðàç³ çà-

ïðîâàäæåííÿ íîâèõ ³íñòðóìåíò³â ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ àáî àäðåñíî-
ãî íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì íîâèõ ï³ëüã”.

Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà Êðàìàðåíêà, ðàí³-
øå éøëîñÿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ öüîãî
ïðîåêòó ïåðåâàæíî íà òðàíñïîðò³, à òå-
ïåð âèð³øåíî çíà÷íî ðîçøèðèòè ñôåðó
ä³¿ ñîö³àëüíî¿ êàðòêè êèÿíèíà, òîáòî
“çàïèñàòè” íà íå¿ íå ëèøå ïðàâî ãðîìà-

äÿíèíà íà áåçïëàòíèé ïðî¿çä, à é óñ³ ³í-
ø³ ï³ëüãè, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì. Éäåòüñÿ ³ ïðî îòðèìàííÿ ñóá-
ñèä³¿ íà îïëàòó ïîñëóã ÆÊÃ.

Âèäàâàòè ñîö³àëüíó êàðòêó ïëàíóâàëè
â ÆÅÊàõ. ßê íåîäíîðàçîâî ðîçïîâ³äàâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî, íà ³ìåíí³é êàðòö³ ìàþòü ðîç-
ì³ñòèòè ôîòîãðàô³þ, äàí³ ïðî ðåºñòðà-
ö³þ, ñêëàä ñ³ì’¿, â³äîìîñò³ ïðî ñóáñèä³¿ òà
ï³ëüãè êîíêðåòíî¿ ëþäèíè. Öå áóäå íå
ïðîñòî ïðî¿çíèé êâèòîê, à é ñâîºð³äíèé
åëåêòðîííèé ïëàò³æíèé äîêóìåíò ç ïðà-
âîì íà çíèæêó ó â³äïîâ³äíèõ ìåðåæàõ ìà-
ãàçèí³â òà àïòåê. Êàðòêà ìàòèìå íàä³éíó
ñèñòåìó çàõèñòó. ¯¿ ðîçðîáíèêè õî÷óòü,
àáè âîíà ñòàëà é ñâîºð³äíèì ³äåíòèô³êà-
ö³éíèì äîêóìåíòîì (ïîñâ³ä÷åííÿì îñî-
áè), à òàêîæ ùîá çà áàæàííÿì êèÿíè ìîã-
ëè âíîñèòè ìåäè÷í³ äàí³, çîêðåìà ãðóïó
êðîâ³, âêàçóâàòè ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè, ÿê³
âèêëèêàþòü àëåðã³éí³ ðåàêö³¿, òà ³íøó ³í-
ôîðìàö³þ

Çàâäÿêè öüîìó çíà÷íî ïîë³ïøèòüñÿ æèòòÿ ñòîëè÷íèõ 
õóäîæíèê³â, ê³íîìèòö³â ³ êíèãîâèäàâö³â

Ви он вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр Попов вважає, що діало між місь ою владою
і творчими спіл ами має тривати постійно
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Єдиний до мент, та звана соціальна арт а, де б де в азано всі
піль и он ретно о иянина, план ють запровадити вже з січня на-
ст пно о ро . Завдя и цьом вдалося б зробити механізм надання
піль зр чнішим та швидшим. Проте введення соц арт и з різних
причин від ладали з ро в рі . Найближчим часом КМДА план -
ють провести р лий стіл, де визначать, я і дані потрібно “вписа-
ти” в цей до мент і в я их становах йо о можна б де ви ористо-
в вати.
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Ïîâñòàííÿ
çàë³çíèõ
êîíåé
²ðæàâ³ òà ïîáèò³ 
àâò³âêè çàïîëîíèëè
ñòîëè÷í³ ïîäâ³ð’ÿ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У иївсь их дворах щорічно
збільш ється іль ість іржавих
машин. Власни и вивозити ав-
тобр хт не поспішають, а
сл жб столиці, відповідаль-
них за тилізацію сміття на
олесах, просто немає. Лише
за вісім місяців нинішньо о
ро до місь о о саll-центр з
цією проблемою зверн лися
майже півтори сотні иян.
Найбільше с ар надійшло зі
Святошинсь о о район .

×è òî øêîäà ãîñïîäàðåâ³ ñòàðîãî çà-
ë³çíîãî êîíÿ, ùî â³äñëóæèâ éîìó äîâ-
ãó ñëóæáó, ÷è òî ãðîøåé íå âèñòà÷àº
íà åâàêóàòîð — òàê ÷è ³íàêøå, à âëàñ-
íèêè çàñòàð³ëèõ ìàøèí âèâîçèòè àâ-
òîáðóõò íå ïîñï³øàþòü. Á³ëüø³ñòü ïî-
êèíóòèõ àâòîìîá³ë³â ñòàþòü æèòëîì
äëÿ âîëîöþã, êîíòåéíåðîì äëÿ ñì³ò-
òÿ àáî ðîçâàãîþ äëÿ ä³òåé. Ó ì³ë³ö³¿
ñïðàâèòèñÿ ç ïîêèíóòîþ òåõí³êîþ íå
ìîæóòü, îñîáëèâî, ÿêùî ¿¿ ïðèïàðêî-
âàíî áåç ïîðóøåííÿ ïðàâèë. Ó ÄÀ²
êàæóòü, ùî ãîòîâ³ íàäàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî âëàñíèêà òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ³
çíÿòè éîãî ç îáë³êó. Îäíàê ïîâíîâà-
æåíü íà åâàêóàö³þ òàêèõ çàñîá³â ó íèõ
íåìàº. Òîæ ê³ëüê³ñòü ñêàðã íà òå, ùî
áåçãîñïíèõ, çàëèøåíèõ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â íå åâàêóþþòü, çíà÷íî çðîñëà.
Ëèøå íèí³øíüîãî ðîêó äî ñëóæáè 15-
51 íàä³éøëî 147 çàÿâ â³ä êèÿí. Òàê,
²ðèíà Êàðïèëåíêî ç âóë. Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿, 13-à ñêàðæèòüñÿ, ùî ïîðÿä ç ¿¿
áóäèíêîì ñòî¿òü ïîáèòèé àâòîìîá³ëü,
ùî ïåðåøêîäæàº ïðî¿çäó. Á³ëüøå òî-
ãî, â éîãî ñàëîí ïîñò³éíî ñêèäàþòü
ñì³òòÿ. Ç ïðîõàííÿì ïðèáðàòè áåç-
ãîñïíó àâò³âêó, ÿêà òðèâàëèé ÷àñ ñòî-
¿òü íà òðîòóàð³, çâåðòàºòüñÿ ³ Àëëà
Ìàòâººâà ç âóë. Òàðàñ³âñüêî¿. Ìåø-
êàíêà áóäèíêó ¹ 19/1 íà âóë. Ðåâóöü-
êîãî Òåòÿíà Êóñÿêà çâåðòàºòüñÿ ç ïðî-
õàííÿì ïðèáðàòè ÷îòèðè ñòàðèõ àâòî-
ìîá³ë³ ç³ ñïóùåíèìè êîëåñàìè, ùî
ñòîÿòü á³ëüø ÿê ð³ê íà ïðèáóäèíêî-
â³é òåðèòîð³¿ ³ çàâàæàþòü ìåøêàíöÿì
âèñîòêè. Êèÿíèí Ìèêîëà Êóäåëÿ ç
âóë. Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî, 18 ñêàð-
æèòüñÿ íà òå, ùî ïðîòÿãîì ðîêó íà
äîðîç³ íàâïðîòè 4-ãî ï³ä’¿çäó áóäèí-
êó ¹ 11 íà âóë. Ñòðàæåñêà òàêîæ ñòî-
¿òü áåçãîñïíèé àâòîìîá³ëü, ùî ïåðå-
øêîäæàº ïðî¿çäó ñì³òòºâîçà, ÿêèé
ùîðàçó çìóøåíèé ïðî¿æäæàòè çåëå-
íîþ çîíîþ. Óæå òðè ðîêè, ç³ ñë³â
Îêñàíè Îòàøåâñüêî¿ (âóë. Áóäàð³íà)
íà ïîäâ³ð’¿ áóäèíêó ¹ 3 ñòî¿òü âàí-
òàæ³âêà â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Æ³íêà
ïðîñèòü åâàêóþâàòè “ìåòàëåâîãî áîì-
æà”. À íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ âóë. Êàð-
òâåë³øâ³ë³ íàâïðîòè áóäèíêó ¹ 9
ïðîòÿãîì âîñüìè ðîê³â ñòî¿òü ôóðãîí
òà ïðè÷³ï äîâæèíîþ 6 ì. Êèÿíêà
Îëåíà Êîâàëü÷óê ñêàðæèòüñÿ, ùî öåé
òðàíñïîðòíèé çàñ³á íå ëèøå ïåðå-
øêîäæàº ïðî¿çäó ìàøèí, à é ñòàº
ïðè÷èíîþ ÄÒÏ. Çà äàíèìè Ñëóæáè
äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì íàéá³ëüøå òà-
êèõ ñêàðã, à ñàìå — 23, íàä³éøëî ç³
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Êèºâà. Íà
äðóãîìó ì³ñö³ — Ñîëîì’ÿíñüêèé (20)
òà Äåñíÿíñüêèé (19). Áàãàòî ñì³òòÿ íà
êîëåñàõ òàêîæ ó Äí³ïðîâñüêîìó òà
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíàõ — 15 òà 14
çâåðíåíü â³äïîâ³äíî
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Ãðîø³ çà àâòîìîòëîõ
Ó ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâàõ ðîçïî÷àòî 
ïðîãðàìó óòèë³çàö³¿ ñòàðèõ ìàøèí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Проблема тилізації ста-
рих авто а т альна для
ба атьох раїн, насампе-
ред столиць вели их
ме аполісів. Завдя и
зменшенню іль ості
машин-"пенсіонерів"
держави очищають від
них в лиці міст, поліп-
ш ють е оло ічн сит -
ацію. Заці авлені в цьо-
м насамперед і автоди-
лери. Зо рема в заміні
автохлам на нові автів-
и. Кінець 2008 — поча-
то 2009 ро ів для низ-
и раїн Європи став
стартом для реалізації
державних про рам,
спрямованих на тиліза-
цію старих авто. При
цьом про рамою пе-
редбачено надання фі-
нансової допомо и під
час по п и ново о ав-
томобіля. Наразі, оли
більшість європейсь их
раїн е сперимент, що
називається "Гроші за
автомотлох", заверш -
ють, в У раїні по и що
вивчають це питання.
Розроблен про рам
ще мають затвердити в
Кабміні.

Îñòàíí³ìè ç ºâðîïåéñüêèõ
ñòîëèöü ó áåðåçí³ 2010 ðîêó
ïðîãðàìó óòèë³çàö³¿ ñòàðèõ àâ-
ò³âîê ðîçïî÷àëè â Ðîñ³¿. Ó
ïëàíàõ íàøèõ ï³âí³÷íèõ ñóñ³-
ä³â íå ëèøå çâ³ëüíåííÿ òåðè-
òîð³é â³ä àâòîìîòëîõó, à é â³ä-
ðîäæåííÿ êóï³âåëüíîãî ïîïè-
òó íà àâòîìîá³ë³ â³ò÷èçíÿíîãî
âèðîáíèöòâà, âèâåäåííÿ àâòî-
ìîá³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Ðîñ³¿
íà âèù³ ð³âí³. Â ªâðîï³ öþ
ïðîáëåìó ðîçïî÷àëè ðîçâ’ÿçó-
âàòè äåùî ðàí³øå. Íàïðèêëàä,
Í³ìå÷÷èíà ñòàëà ïåðøîþ
êðà¿íîþ, ÿêà â ê³íö³ 2008 ðî-
êó îáðàëà ïðîãðàìó óòèë³çàö³¿.
Ó êðà¿í³ ââåëè äîòàö³þ â ðîç-
ì³ð³ äâîõ ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷
ºâðî êîæíîìó í³ìöþ, ÿêèé
ãîòîâèé ïîçáóòèñÿ ñòàðîãî àâ-
òîìîá³ëÿ, ùî ïðîñëóæèâ ïî-
íàä 9 ðîê³â. Çàãàëîì íà çä³éñ-
íåííÿ ïðîãðàìè â Í³ìå÷÷èí³
âèä³ëèëè ìàéæå 5 ìëðä ºâðî.
Çàâäÿêè öüîìó ïðåì³þ çìîãëè
îòðèìàòè ïðèáëèçíî äâà ì³ëü-
éîíè ïîêóïö³â íîâèõ àâòî.

Äîñâ³ä í³ìö³â ïåðåéíÿëè ³í-
ø³ ºâðîïåéñüê³ äåðæàâè. Íà-
ïðèêëàä, ôðàíöóçè, ÿê³ çäàâà-
ëè â óòèëü ñâ³é ñòàðèé àâòî-
ìîá³ëü ³ êóïóâàëè íîâèé, îò-
ðèìóâàëè ïðåì³þ, ðîçì³ð ÿêî¿
ñÿãàâ 5 òèñÿ÷ ºâðî.

²ñïàí³ÿ âèïëàòè çà àâòîìîòëîõ
ïî÷àëà â òðàâí³ 2009 ðîêó. Ðîç-
ì³ð äîòàö³¿ ñòàíîâèâ 2 òèñÿ÷³ ºâ-
ðî, à çàãàëüíà ñóìà êîøò³â, âè-
ä³ëåíèõ íà ïðîãðàìó óòèë³çàö³¿,
ñòàíîâèëà 1 ìëðä 200 ìëí ºâðî.

Â ²òàë³¿ ïðîãðàìà ïî÷àëà
ïðàöþâàòè â áåðåçí³ 2009-ãî.
Ðîçì³ð äîòàö³¿ äëÿ îõî÷èõ
çä³éñíèòè àâòîîáì³í êîëèâàâ-
ñÿ â³ä 1500 äî 2000 ºâðî íà îä-
íó îñîáó. Ñóìà ïðåì³àëüíèõ
âèïëàò ó Âåëèêîáðèòàí³¿ äîð³â-
íþâàëà äâîì òèñÿ÷àì ôóíò³â.

Ó Ðîñ³¿ ïðîãðàìó ç óòèë³çà-
ö³¿ àâòîìîòëîõó ðîçïî÷àëè ç
áåðåçíÿ 2010 ðîêó, ïðèáëèçíî
íà ð³ê ï³çí³øå, í³æ ïðîâ³äí³
ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè. Ðîñ³éñüêà
ïðîãðàìà óòèë³çàö³¿ ìàº íèçêó
îñîáëèâîñòåé. Çîêðåìà òðèâà-
òèìå âîíà äî 1 ëèñòîïàäà 2010
ðîêó. Çäàþ÷è ñòàðó ìàøèíó â
óòèëü, ¿¿ âëàñíèê îòðèìàº
êîìïåíñàö³þ äëÿ ïðèäáàííÿ
íîâåíüêî¿ àâò³âêè â ðîçì³ð³ 50
òèñÿ÷ ðóáë³â, ùî ñòàíîâèòü
1675 äîëàð³â. Íà ô³íàíñóâàí-
íÿ ïðîãðàìè âèä³ëåíî 11 ìëðä
ðóáë³â àáî 274 ìëí ºâðî. Â ïî-
ð³âíÿíí³ ç Í³ìå÷÷èíîþ, ñóìà,
ùî âèä³ëåíà íà çä³éñíåííÿ
ïðîãðàìè, â Ðîñ³¿ â 20 ðàç³â º
ìåíøîþ. Öå îçíà÷àº, ùî â
Ðîñ³¿ ïðåì³þ çìîæóòü îòðèìà-
òè áëèçüêî 200 òèñÿ÷ âëàñíè-
ê³â íîâèõ àâòî, â Í³ìå÷÷èí³ æ
ïðåì³þ îòðèìàëè 2 ìëí îñ³á.

Â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ âè-
á³ð äîâîë³ îáìåæåíèé, ï³ä
ïðîãðàìó ï³äïàäàþòü ëèøå 66
ìîäåëåé. Ãîëîâíà ïðîáëåìà
äëÿ Ðîñ³¿ â òîìó, ùî â êðà¿í³
ïðàêòè÷íî íåìàº òî÷îê óòèë³-
çàö³¿ àâòî. Ì³íïðîìòîðã Ðîñ³¿
çàçíà÷àº ïðî íàÿâí³ñòü 12—15
òàêèõ ì³ñöü. Îêð³ì öüîãî, ùå
íå îðãàí³çîâàíî íàëåæíèì ÷è-
íîì ñõåìó çíÿòòÿ àâòî ç îáë³-
êó â àâòî³íñïåêö³¿ ³ ïåðåäà÷ó
óòèë³çàòîðàì. Ïðîãðàìà ç óòè-
ë³çàö³¿ ñòàðèõ àâòî ìîãëà á äà-
òè ôàíòàñòè÷íèé ðåçóëüòàò ³
äàëà á çìîãó Ðîñ³¿ ïåðåéòè íà
åêîëîã³÷í³ íîðìè íàñòóïíîãî
ïîðÿäêó. Ñòàðèé àâòîïàðê ó
êðà¿í³ âåëè÷åçíèé, ³ âëàñíèêè

ââàæàþòü çà êðàùå ðåìîíòó-
âàòè àâòî, à íå ì³íÿòè ¿õ íà
íîâ³.

Ïðîòå â Óêðà¿í³ âñå ò³ëüêè
ïî÷èíàºòüñÿ. Ôàõ³âö³ ïîêè ùî
ëèøå ãîâîðÿòü ïðî ìîæëèâ³
ñõåìè âèêîðèñòàííÿ ðîñ³é-
ñüêîãî ³ ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³-
ä³â ³ç óðàõóâàííÿì åêîíîì³êî-
ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ êðà¿íè. Ó
íèí³øíüîìó ðîö³ “Óêðàâòî-
ïðîì” ïëàíóº óõâàëèòè çàêî-
íîïðîåêòè ç ëåãàë³çàö³¿ ïðî-
äàæó ìàøèí, ùî áóëè ó âèêî-
ðèñòàíí³, ³ ðîçðîáèòè ñõåìó
óòèë³çàö³¿ ñòàðèõ ìàøèí ³ îá-
ì³í ¿õ íà íîâ³. Â³öå-ïðåçèäåíò
“Óêðàâòîïðîìó” Þõèì Õàçàí
ââàæàº, ùî ðîñ³éñüêèé ³ ºâðî-
ïåéñüêèé äîñâ³äè ïðèâåðíóëè
óâàãó, ³ âîíè ïëàíóþòü çàéíÿ-
òèñÿ ïðîáëåìîþ óòèë³çàö³¿
ñòàðèõ ìàøèí â îáì³í íà íî-
â³, àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
ñòâîðèòè ïåâí³ óìîâè. “Ìè
çàðàç íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿. Ðî-
ñ³¿ ïðîñò³øå, îñê³ëüêè â íå¿ º
íåîáõ³äíå ô³íàíñóâàííÿ, à â
íàñ áðàêóº êîøò³â. Òîìó ïî-
òð³áíî ðîçðîáèòè â³äïîâ³äíó
ñõåìó. ² ìè íàä öèì óæå ïðà-
öþºìî”,— ñêàçàâ ïàí Õàçàí.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³í-
íÿ àâòîìîá³ëüíîãî âèðîáíèö-
òâà “ÓêðÀâòî” Îëåã Ïàïàøåâ
çãîäåí ³ç íèì. Ôàõ³âåöü ââà-
æàº, ùî â íàø³é äåðæàâ³ ö³ë-
êîì ðåàëüíî çàïðîâàäæåííÿ
ïðîãðàìè ç óòèë³çàö³¿ ñòàðèõ
àâòî. Çà éîãî ñëîâàìè, â Óêðà-
¿í³ íàðàç³ º ïîòð³áíà ³íôðà-
ñòðóêòóðà äëÿ ðîçáèðàííÿ ³
ïîäàëüøî¿ óòèë³çàö³¿ ñòàðîãî
àâòîìîá³ëÿ, àëå â³äñóòíº íàé-
ãîëîâí³øå — ãðîø³ â áþäæå-
ò³ äëÿ âèïëàò ïîêóïöÿì íîâèõ
àâòîìîá³ë³â. “Çà óìîâè, ùî â
áþäæåò³ çíàéäóòüñÿ òàê³ çàñî-
áè, ³ ÿêùî âëàäà ï³äå íà òàêèé
êðîê, òî ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿
ïðîãðàìè, ùî ïåðåäáà÷àº ñà-

ìó ïðîöåäóðó âçÿòòÿ àâòîìî-
á³ëÿ íà îáë³ê ³ âèïëàòè ñóáñè-
ä³é, óæå â³äîìèé, ³ òàê³ ïðî-
ïîçèö³¿ º â àñîö³àö³¿ “Óêðàâ-
òîïðîì”,— çàçíà÷èâ ïàí Ïà-
ïàøåâ.

Îòæå, â Óêðà¿í³ ò³ëüêè ï³ä-
õîäÿòü äî âèðîáëåííÿ êîí-
êðåòíèõ ð³øåíü. Çîêðåìà ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ âæå ïî÷àëè
âèâ÷àòè äîñâ³ä ñóñ³ä³â, îáãîâî-
ðþâàëè ïðîãðàìè óòèë³çàö³¿
àâòî â ³íøèõ êðà¿íàõ. Íåùî-
äàâíî åêñïåðòíà ðàäà ïðè
Êàáì³í³ çàâåðøèëà ðîçðîáêó
Ïðîãðàìè óòèë³çàö³¿ àâòîìî-
á³ë³â, ùî âîäíî÷àñ ñòèìóëþ-
âàòèìå çàì³íó ñòàðèõ àâòîìî-
á³ë³â íà íîâ³, à òàêîæ ïîçè-
òèâíî âïëèíå íà âèðîáíèöòâî
àâòîìîá³ë³â â Óêðà¿í³ òà ïî-
ë³ïøèòü åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ.
Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, óêðà¿í-
ñüêà Ïðîãðàìà óòèë³çàö³¿ äóæå
ñõîæà íà ðîñ³éñüêó, àëå ç íå-
âåëèêèìè çì³íàìè. Âîíà ñòè-
ìóëþº ïðèäáàííÿ çíà÷íî åêî-
íîì³÷í³øèõ àâòîìîá³ë³â, à òà-
êîæ çàîõîòèòü âëàñíèê³â “íå-
íàæåðëèâèõ” àâòî øâèäøå ïî-
çáóòèñÿ ¿õ. Íàïðèêëàä, âëàñ-
íèê äóæå çàñòàð³ëî¿ “Âîëãè” ç
äâèãóíîì 2,4 ë, çäàâøè ¿¿ íà
óòèë³çàö³þ, ìàòèìå ñåðòèô³-
êàò íà 12500 ãðí. Âèð³øèâøè
íàòîì³ñòü ïðèäáàòè, íàïðè-
êëàä, ÇÀÇ-1103 “Ñëàâóòó”, â³í
îòðèìàº ùå áîíóñ ó 5000 ãðí.
Ðàçîì ó íüîãî âæå áóäå ñåðòè-
ô³êàò íà 17500 ãðí. Òàêó ñóìó
â³í íàâðÿä ÷è ìàòèìå, ïðîäàâ-
øè àâòî íà ðèíêó. Âàðò³ñòü
íîâåíüêîãî ÇÀÇ-1103 íàðàç³
38240 ãðí — 17500 ãðí = 20740
ãðí. Íîâó Ïðîãðàìó ùå ïî-
âèíí³ çàòâåðäèòè â Êàáì³í³ ³
çíàéòè ï³ä íå¿ ô³íàíñóâàííÿ.
Àëå çà îö³íêàìè àâòîð³â, òàêà
ïðîãðàìà çà ð³ê äàñòü çìîãó
îíîâèòè äî 400000 àâòîìîá³-
ë³â

Чимало європейсь их держав запровадили про рами, спрямовані на тилізацію старих автомобілів
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про заходи щодо удосконалення системи управління під�
готовкою та проведенням в м. Києві фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Розпорядження № 595 від 11 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто!герой Київ”, керуючись рішен!
ням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турні!
ру чемпіонату Європи 2010—2012 року з футболу” та згідно із розпорядженням виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.06.2010 № 407 “Про затвердження
Положення про Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіо!
нату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”, з метою забезпечення координації дій відповідних структурних підрозділів виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних у м. Києві державних ад!
міністрацій та комунальних підприємств з питань підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

1. Створити штаб оперативного реагування з питань підго�
товки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу у складі згідно з додатком 1 до
цього розпорядження.

2. Призначити заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К. головою штабу оперативно�
го реагування з питань підготовки та проведення в м. Києві фі�
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. До�
зволити голові штабу вносити, в разі потреби, зміни до його
складу.

3. На період підготовки та проведення в м. Києві фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу керівникам
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та комунальних

підприємств, зазначених у додатку 1 до цього розпоряджен�
ня, у десятиденний строк з моменту набрання чинності цього
розпорядження, визначити відповідальних осіб з числа керів�
ництва цих структурних підрозділів з питань підготовки та про�
ведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу (в межах компетенції підрозділу) та наділити їх
відповідними повноваженнями в частині прийняття управлін�
ських рішень, про що повідомити Головне управління з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіо�
нату Європи 2012 року з футболу.

4. Встановити, що усі без винятку документи, які стосую�
ться питань підготовки та проведення в м. Києві фінальної час�
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які готуються
структурними підрозділами виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) на адресу
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України,
Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут�
болу, ТОВ “Місцевий організаційний комітет “Євро 2012 Укра�
їна”, міністерствам та відомствам, іншим установам та органі�
заціям, підлягають попередньому опрацюванню та погоджен�
ню Головним управлінням з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу і підписуються заступником голови Київської міської
державної адміністрації, до обов’язків якого відносяться питан�
ня організації та проведення в м. Києві фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу або першим заступником
голови Київської міської державної адміністрації.

5. Зобов’язати відповідальних осіб структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), визначених згідно з п. 3 цього роз�
порядження, у випадку організації і проведення ними нарад,
конференцій, переговорів, презентацій, круглих столів, інших
офіційних заходів з представниками будь�яких національних та
міжнародних організацій, підприємств, установ, з фізичними
особами — підприємцями, включаючи інвесторів, з усіх пи�
тань, що стосуються організації проведення в м. Києві фіналь�
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, заздале�
гідь погоджувати проведення цих заходів з Головним управ�
лінням з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і включати пра�
цівників Головного управління до списків учасників.

Заборонити проводити будь�які офіційні зустрічі з пи�
тань зазначеного чемпіонату без узгодження з Головним
управлінням з питань підготовки та проведення в Україні фі�

нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
6. Покласти персональну відповідальність за виконання від�

повідними структурними підрозділами виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
всіх завдань, що стосуються підготовки та проведення в м. Ки�
єві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футбо�
лу, згідно з додатком 2 до цього розпорядження безпосеред�
ньо на їх керівників, а в разі їх відсутності — на виконуючих обо�
в’язки керівника, відповідальних осіб, визначених згідно із п.
3  цього розпорядження.

7. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 03.07.2007 № 828 “Про склад колегі�
ального органу щодо забезпечення підготовки та проведення
в м. Києві фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з
футболу” та розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.08.2009 № 929 “Про створення Комісії з вирішення питань
підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіо�
нату Європи з футболу — “Євро�2012”.

8. Заступнику голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступника голови Київської міської державної адміністра�
ції Голубченка А. К.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради
України щодо внесення змін до Закону України 

“Про столицю України — місто�герой Київ”
Рішення Київської міської ради № 3/4815 від 25 серпня 2010 року

Керуючись Європейською Хартією місцевого самоврядування, Конституцією України, Законом України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення реалізації гарантованого Конституцією
України права територіальної громади та органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати пи!
тання місцевого значення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією
щодо внесення змін до Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”.

2. Схвалити текст звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України з пропозицією щодо внесення змін
до Закону України “Про столицю України — місто�герой Ки�
їв” згідно з додатком.

3. Направити це звернення Голові Верховної Ради Укра�
їни Литвину В. М. та керівникам депутатських фракцій у
Верховній Раді України.

4. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київради № 3/4815 

від 25 серпня 2010 року

ЗВЕРНЕННЯ
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін

до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”

Відповідно до положень Конституції України в Україні ви�
знається і гарантується місцеве самоврядування (стаття 7
Конституції України). Місцеве самоврядування є правом те�
риторіальної громади — жителів села чи добровільного об’�
єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та
міста — самостійно вирішувати питання місцевого значен�
ня в межах Конституції і законів України (частина перша стат�
ті 140 Конституції України).

Обсяг повноважень міських рад встановлюється Консти�
туцією України, Законом України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, Законом України “Про столицю України —
місто�герой Київ” та іншими законами України.

Одним із повноважень, яке Закон України “Про місцеве
самоврядування в Україні” надає міським радам та терито�

ріальним громадам міст з районним поділом, є закріплене
частиною другою статті 5 цього Закону право вирішувати пи�
тання про необхідність утворення районних у місті рад.

Однак на відміну від Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” положення про право територіальної
громади міста Києва та Київської міської ради вирішувати
питання про утворення (неутворення) районних у місті рад
не передбачене Законом України “Про столицю України —
місто�герой Київ”.

Конституційний Суд України в абзаці 2 пункту 2 резолю�
тивної частини рішення від 13 липня 2001 року № 11�рп/2001
(справа про адміністративно�територіальний устрій) також
зробив висновок, що Київська міська рада не наділена пов�
новаженнями щодо неутворення районних рад у місті, оскіль�

ки відповідно до Закону України “Про столицю України — міс�
то�герой Київ” (статті 6, 7, 8, 9) вони є обов’язковою скла�
довою системи місцевого самоврядування у місті Києві.

Таким чином, відповідно до положень Закону України
“Про столицю України — місто�герой Київ” територіальна
громада міста Києва та Київська міська рада наділені мен�
шими можливостями у вирішенні питань місцевого значен�
ня у порівнянні з іншими територіальними громадами та
міськими радами міст з районним поділом, що не повністю
узгоджується із положеннями частини четвертої статті 4 Єв�

ропейської Хартії місцевого самоврядування, яка закріплює,
що надані органам місцевого самоврядування повноважен�
ня повинні бути, як правило, повними.

Таким чином, враховуючи наведене, звертаємося до вас
з проханням вирішити питання щодо внесення змін до За�
кону України “Про столицю України — місто�герой Київ” сто�
совно утворення (неутворення) районних рад.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Про передачу громадянці 
Журавльовій Юлії Борисівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Сергія Струтинського, 13�в 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 711/1767 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянці Журавльовій Юлії Борисівні, за умо�
ви виконання пункту 2 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,07 га для будівництва та обслугову�
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Сергія Струтинського, 13�в у Печерському районі м. Ки�
єва за рахунок земель, відведених відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
від 31.07.56 № 1163 “Про висновки обміру земель в забудо�
ваних кварталах Печерського, Жовтневого, Дарницького, По�
дільського, Кагановичського та Молотовського районів”.

2. Громадянці Журавльовій Юлії Борисівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

3. Попередити власника земельної ділянки, що:
3.1. Право приватної власності на земельну ділянку мо�

же бути припинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

3.2. Площа земельної ділянки буде уточнена після вста�
новлення її меж у натурі (на місцевості).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради



Про передачу земельної ділянки 
Всеукраїнській громадській організації 

“Всеукраїнська Християнська Асамблея” 
для будівництва та експлуатації 

Культурно�Духовного центру для жителів району 
на Столичному шосе 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 754/1810 від 18 червня 2009 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід!
но до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відве!
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення па�
раметрів окремого об’єкта містобудування — будівництва
Культурно�Духовного центру для жителів району на Сто�
личному шосе у Голосіївському районі м. Києва”, розроб�
лене та погоджене в установленому порядку.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, Схеми планування частини тери�
торії південного планувального району Голосіївського ад�
міністративного району в м. Києві, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 27.10.2005 № 271/3732, Програ�
ми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та кон�
цепції формування зелених насаджень в центральній час�
тині міста, затверджених рішенням Київської міської ради
від 19.07.2005 № 806/3381, а саме: територію площею 
0,85 га в межах, визначених містобудівним обґрунтуван�
ням, перевести за функціональним призначенням з тери�
торії зелених насаджень загального користування до тери�
торії громадських будівель та споруд.

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища привести матеріали Гене�
рального плану міста Києва, Схеми планування частини те�
риторії південного планувального району Голосіївського ад�
міністративного району в м. Києві та Програми розвитку зе�
леної зони міста Києва до 2010 року та концепції форму�
вання зелених насаджень в центральній частині міста у від�
повідність до пункту 2 цього рішення.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих

від 11.12.56 № 1819 “Про закріплення за Управлінням куль�
тури ділянки парку і дозвіл на добудову та реконструкцію бу�
динку кінотеатру “Диск” по вул. Червонопрапорній № 33�а
/Леніна/ в с. Корчуватому Кагановичського району” як та�
ке, що було виконано в установленому порядку, та віднес�
ти земельну ділянку, відведену відповідно до цього рішен�
ня, до земель запасу житлової та громадської забудови.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Всеукраїнській громадській організації “Все�
українська Християнська Асамблея” для будівництва та екс�
плуатації Культурно�Духовного центру для жителів району
на Столичному шосе у Голосіївському районі м. Києва.

6. Передати Всеукраїнській громадській організації “Все�
українська Християнська Асамблея”, за умови виконання
пункту 7 цього рішення, в довгострокову оренду на 10 ро�
ків земельну ділянку площею 0,85 га для будівництва та
експлуатації Культурно�Духовного центру для жителів райо�
ну на Столичному шосе у Голосіївському районі м. Києва,
в тому числі:

— площею 0,07 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування;

— площею 0,78 га — за рахунок земель запасу житло�
вої та громадської забудови.

7. Всеукраїнській громадській організації “Всеукраїнська
Християнська Асамблея”:

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

7.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в

натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

7.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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

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

7.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 23.04.2008 № 19�4954, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
11.02.2009 № 89, Київської міськсанепідстанції від
18.05.2009 № 2870, Державного управління охорони нав�

колишнього природного середовища в м. Києві від
30.11.2007 № 05�08/9321, Управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 20.05.2009 № 071/07�7�
10/2742, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 19.05.2009 № 3115, Голосіївської районної у 
м. Києві державної адміністрації від 26.08.2008 № 02/1953,
Головного управління земельних ресурсів від 20.05.2009
№ 05�4529.

8. Попередити землекористувача, що право користуван�
ня земельною ділянкою може бути припинено відповідно
до вимог статей 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 надання дозволу комунальному 
підприємству “Дирекція будівництва 

шляхово�транспортних споруд 
м. Києва” на демонтаж майна, 

яке належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

та перебуває у володінні та користуванні 
відкритого акціонерного товариства 

“Акціонерна компанія “Київводоканал”

Рішення Київської міської ради № 643/1699 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час!
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання ко!
мунального підприємства “Дирекція будівництва шляхово!транспортних споруд м. Києва” (лист від 24.09.08
№ 31!1207) та згоду відкритого акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” (листи
від 22.09.08 № 2304/37 та від 14.11.08 № 2859/37), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Ди�
рекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Ки�
єва” на демонтаж майна, яке належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва і перебу�
ває у володінні та користуванні відкритого акціонерно�
го товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал”,
згідно з додатком до цього рішення та використати йо�
го на власний розсуд за умови виконання пункту 2 цьо�
го рішення.

2. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва”:

2.1. Отримати у встановленому законодавством поряд�
ку дозволи на будівництво складських будівель.

2.2. Збудувати складські будівлі на тій самій ділянці в ін�
шому місці, за площею не меншою ніж площа існуючих
складських будівель.

2.3. По завершенню будівництва складських будівель пе�
редати їх до комунальної власності територіальної громади
м. Києва.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

3.1. Прийняти новозбудовані складські будівлі до кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва та пе�
редати їх у володіння та користування відкритого акціо�
нерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал”.

3.2. Внести відповідні зміни до переліку майна, яке пе�
редане у володіння та користування відкритому акціонерно�
му товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал”.

4. Відкритому акціонерному товариству “Акціонерна ком�
панія “Київводоканал” списати з балансу основні засоби,
зазначені у додатку до цього рішення, після виконання пунк�
ту 1 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

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

будівель і споруд у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 742/1798 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.11.2007 № 1190/4023 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Голосіївському райо�
ні м. Києва” у першій позиції:

— сьому графу викласти в такій редакції: “1/3 від 0,07
1/12 від 0,07
1/24 від 0,07
1/24 від 0,07
2/5 від 0,07
1/10 від 0,07”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 
№ 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 1263/4701 від 15 липня 2010 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.10 № 426 “Про схва!
лення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10
№ 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231
“Про бюджет міста Києва на 2010 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 2 цифри “16 117 545,8”, “13 534 900,9” за�
мінити цифрами “16 132 529,8”, “13 549 884,9” відповідно.

1.2. У пункті 3 цифри “36 405,2” замінити цифрами
“21 421,2”.

1.3. У підпункті 4.5.5 пункту 4 цифри “105 045,6” заміни�
ти цифрами “101 045,6”.

1.4. У пункті 6 цифри “47 520,0” замінити цифрами
“62 504,0”.

1.5. У підпункті 6.2 пункту 6 цифри “66 499,9” замінити
цифрами “81 483,9”.

1.6. У пункті 10 цифри “1 284 711,7” замінити цифрами
“1 134 744,4”.

1.7. У підпунктах 33.2, 33.3, 33.4 пункту 33 вилучити сло�
во “установ”.

1.8. Абзац 2 пункту 38 вилучити.
1.9. Абзац 10 пункту 38 після слів “комунальною аварійно�

рятувальною службою “Київська служба порятунку” доповни�
ти словами “Центром соціально�психологічної реабілітації ді�
тей Служби у справах неповнолітніх виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

1.10. Абзац 21 пункту 38 доповнити словами на початку
речення “� акціонерним товариством “Київміськбуд” та” да�
лі за текстом.

1.11. Пункт 38 доповнити абзацом такого змісту: “� На�
ціональним комплексом “Експоцентр України” на ремонт та
облаштування приміщень і на відшкодування витрат по ут�
риманню.”.

1.12. Підпункт 50.4 пункту 50 викласти в новій редакції:
“50.4. У процесі виконання міського бюджету міста Ки�

єва за обґрунтованим поданням головних розпорядників
коштів міського бюджету міста Києва здійснювати перероз�
поділ видатків за підфункціями (підрозділами), кодами еко�
номічної класифікації видатків та об’єктами капітального бу�
дівництва у межах загального обсягу бюджетних призна�
чень по головних розпорядниках коштів за погодженням по�
стійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку.”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
13, 17, крім таблиць до додатка 17 (додаються).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради 
від 14.05.10 № 794/4232 “Про Програму 

соціально�економічного розвитку міста Києва 
на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 1264/4702 від 15 липня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести часткові зміни у додаток до Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2010 рік “Розподіл
асигнувань на фінансування капітальних вкладень на 2010
рік”, затвердженої рішенням Київради від 14.05.10
№ 794/4232 “Про Програму соціально�економічного розвит�
ку міста Києва на 2010 рік”, виклавши його в редакції згід�
но з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Ãîëîäíèé ê³ò
Сьо одні до ва и наших читачів
пропон ємо творчість иївсь ої
а триси-поетеси Наталі Лещен-
о. Вона завжди називає себе
саме та , бо за фахом а триса.
Їй притаманні ле ий стиль, не-
стандартний по ляд на життя і
без мовний оптимізм. Вона пи-
ше іронічно про політи ів і з ніж-
ністю — для дітей, либо о —
про охання і філософсь и —
про зрад . Але оловною темою
її поезії завжди лишається лю-
бов до інших людей. Вітаючись
із читачами "Хрещати а", вона
про себе:

Ба ато віршів я пиш ,
та невідома ще для преси.
А триса я, том й нема
звання мене поетеси.

Знайомтеся ближче!

2005 рі

— Ми не б дем расти, злодіїв за рати, —
аж ть із триб н наші деп тати.
Наведем порядо в нашій У раїні
і свобод слова надамо людині.
Хай ви аз є вона вільно свою д м ,
по и ми ч же майно набираєм в с м .
Поб д ємо собі вілли і рамниці,
хто почне про нас бала ать — сяде

до в’язниці.
Ніде там же давно ябл пасти,
ми ж азали ясно всім, що не б дем

расти.
Прися алися при всіх нашій У раїні,
мерседеси нас вез ть, ви ж в возах

я свині.
Обіцяємо, що Київ б де центр Європи,
а бюджет олись за риє раїнцям ж...
Хмарочоси в нас рост ть, я риби

до неба,
щоб на олови иян не пало небо.
У парламенті народ доброї дачі,
в хмарочосах нас зам не і рвоне на дачі.
Хто спритніший, той майне в за ордонні

т ри,
сила там — де роші є і нема льт ри.

* * *
Я що хочеш від роботи
Вечорами відпочить,
Не заб дь, щоб не зля атись,
Телевізор від лючить.
Пів одини йде ре лама,
Голос ди тора ричить,
А народ д рню цю сл ха,
Хоч плюється та мовчить.
Йде ре лама про ш арпет и,
Про панчохи і штани,
Про волосся та про фарб
І зеленії лани.
Ре лам ють паст , щіт и,
Без мі робів “язи и”,
Про “ ал он”, що збері ає
Наші прал и наві и.
Про “данон”, що добре чистить
Наш олодний иш івни ,
Просим ви ин ть ре лам
Із ефір на смітни .
Дайте фільм дивитись нам
Без та их д рних ре лам!

Кожен день одне й те саме,
Ми втомились від ре лами.
Б дем вдячні вам без меж,
Відпочить бажаєм теж!

Дайте раще щось хороше,
Бережіть людей і роші!

* * *
Я від цін, що піднялися, серце за ололо,
Пішла бабця до апте и пить орвалол .
Щоб сьо одні лі ватись і оря не знати,
Ба атень о ишені треба рошей мати.
— С іль и ошт є, — питає, — орвалол

пляш а?
— Гривень п’ять із опій ами. Бабця диха

важ о:
— От життя тепер настало, що й д мати

ір о,
За ці роші в астрономі дід мій брав

оріл !...

* * *
Біля ліфта іт Мар із, вітаючись, няв а,
а с сід сідає в ліфт і на ньо о ав а:
— Ти чо о ричиш, д рний, хочеш в ліфт

залізти?
А с сід а аже: “Ні, маб ть, хоче їсти.
Розвелося злиднів тих нас тепер

чимало,
я б дала йом п’ята , щоб воно ж вало”.

І поїхала собі місцева пишнота.
Кіт под мав: “Н й д рні”, — зат ливши

рота.
За я і та і ріхи зд ріла еліта,
що олодном от п’ята в морд ти а.

* * *
Др жба не ищет орысти,
В ней не бывает лести,
Ей не понятна зависть,
Ч вства оварства, лести,
Др жба предать не может,
Словом и вз лядом обидеть,
И ни о да не может
Сердцем она ненавидеть.
Ч ждо ей вовсе злословье,
Ревность и ос жденье,
Дарятся др жбе оды,
Словно д ше — вдохновенье.

Б дьте ч ть-ч ть добрее,
Др жба о репнет ваша!
П сть ни о да не п стеет
Счастья о ромная чаша!

* * *
О, человечес ий язы !
Тобою с азанное слово
Способно одно о поднять
И наповал сразить др о о.
Ко да захочет он помочь,
Лежащий вми встает с постели,
Х дое с ажет — и то да
Плетется ближний еле-еле.
Одним и тем же язы ом
Бла ословляем и р аем,
Пришедших в мир — бла одарим,
Ушедших Бо — отпеваем.
П сть посылает все живым
Господь ма и с ним терпенья,
А язы — большой любви,
О ромной лас и и смиренья.
Коль в неве сердце заст чит,
П сть л чше ваш язы молчит.

* * *
Бо ом при рываются лишь те,
В чьей д ше Е о в помине нет ,
Чтобы лицемерие и фальшь
Принял Он за чист ю монет .
В этой жизни, на решив сполна,
Замолить рехи приходят в Храмы,
Но совсем не страшен сатана,
Ка страшно безд шие и хамы.
Безд ховность порождает рех,
По пая доро ие свечи,
Мас вдр смиренн ю надев,
Шап сняв, плат ом тав плечи...
Спрятана под шалью олова,
Что всю жизнь не д мая решила,
И о Бо е вспомнив опосля,
Праведной вдр сделаться решила.
Милостив Всевышний наш Господь,
Он рехи простит и спо оит.
Толь о совесть д ш теребя,
Вз ляда со см щением не с роет.

* * *
Проститься надобно мно,
Имея ч вство та та.
Коль не имеешь от др зей
Ни “ф л” ни “лайф” онта та.
И даже если ходя
Ты топчешься на месте,
Припомни добрые дела
И ходи по чести.
Припомни, что любовь др их
Не раз тебя спасала...
И ел ты с нею не и р ,
А черный хлеб и сало.
С любовью сыты мы все да
А без нее и мед — вода.
П сть наша память
Добрых дел вове и не стирает.
Ведь то забыл о доброте —
Д ховно мирает
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Àêâà â³òà 
äàðóº ìîëîä³ñòü
Ó÷åí³ ñòâåðäæóþòü, ùî ñòàð³ñòü íàñòàº 
âíàñë³äîê âòðàòè îðãàí³çìîì âîäè

Ñó÷àñí³ ìåäèêè íàãîëîøóþòü
íà òîìó, ùî í³áèòî ñòàð³ñòü íà-
ñòàº âíàñë³äîê âòðàòè â îðãàí³ç-
ì³ âîäè. Àëå öå ëèøå ÷àñòêîâî
òàê. Òðåáà çâåðòàòè óâàãó íà îá-
ëè÷÷ÿ, áî ñàìå íà íüîìó ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ïåðø³ îçíàêè ñòàð³ííÿ.
Ç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî? Ïåðø çà âñå
ç õàð÷óâàííÿì. Ó íàø ñòð³ìêèé
÷àñ çàçâè÷àé ëþäèíà ¿ñòü íà õî-
äó. Ìàéæå êîæåí ñïî÷àòêó ïî-
÷èíàº ¿ñòè òâåðäó ¿æó, à âæå ïî-
ò³ì, â³ä÷óâøè ñïðàãó, áàãàòî ï’º
ð³äèíè. Ï³ñëÿ öüîãî îáëè÷÷ÿ, çà-
çâè÷àé, íàáðÿêàº, ï³ä î÷èìà
ç’ÿâëÿþòüñÿ, à çãîäîì ïîãëèá-
ëþþòüñÿ, çìîðøêè. Ùîá öüîãî
íå áóëî, âàðòî ùå äî ¿æè “çìî-
÷èòè” øëóíîê. Íåäàðåìíî ºâðî-
ïåéö³ ïî÷èíàþòü îá³ä ç³ ñêëÿí-
êè ñîêó. ßêùî æ íåìàº ñîêó, òî
ïîòð³áíî âèïèòè õî÷à á ñêëÿíêó

âîäè. Øëóíîê ïî÷íå ïðàöþâà-
òè, âèä³ëÿþ÷è ñ³ê, ³ òðèâàòèìå
ïðîöåñ òðàâëåííÿ. ßêùî æ ñóõó
¿æó â³äïðàâèòè äî øëóíêà, òî âî-
íà ëÿæå òÿãàðåì. Äëÿ ¿¿ ïåðåòðàâ-
ëåííÿ øëóíîê âèìàãàòèìå, à îð-
ãàí³çì ïî÷íå ïîñèëàòè ç óñ³õ îð-
ãàí³â òàêó ïîòð³áíó âîäó. Â÷åí³
äàâíî ïîì³òèëè, ùî ëþäè øâèä-
øå ñòàð³þòü, ìåøêàþ÷è â áóäèí-
êàõ ³ç ñó÷àñíèõ ìàòåð³àë³â. Íà-
ïðèêëàä, áåòîí óñìîêòóº âîëîãó
ç ïðîñòîðó. Äîñòàòíüî ëèøå çãà-
äàòè, ÿê ðÿòóþ÷è â³ä ïåðåñèõàí-
íÿ ï³àí³íî, ñòàâèìî â íüîãî áàí-
êó ç âîäîþ. À ïðî âëàñíèé îð-
ãàí³çì çàáóâàºìî, òà é íå çàâæäè
äáàºìî. Ó ê³ìíàòàõ áåòîííèõ áó-
äèíê³â îáîâ’ÿçêîâî òðåáà âèðî-
ùóâàòè êâ³òè â ãîðùèêàõ. Ó îäèí
³ç êóòê³â êîæíî¿ ê³ìíàòè âàðòî
ïîñòàâèòè áàíêó ç âîäîþ ³ ïå-

ð³îäè÷íî äîëèâàòè ñâ³æó ð³äèíó.
Òîä³ çíà÷íî ëåãøå áóäå äèõàòè ³
ò³ëî íå ïåðåñèõàòèìå. Íå çàáó-
âàéìî ïðî òå, ùî ïåðåä âæèâàí-
íÿì âîäè ¿¿ ïîòð³áíî î÷èñòèòè.
Çà ïîðàäîþ ïðîôåñîðà, äîêòîðà
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê Ãåí-
íàä³ÿ Ñåðãººâà, ïî÷èíàþ÷è ç 19
ãîäèíè âå÷îðà, ïîòð³áíî ñïóñêà-
òè âîäó ç êðàíà ïðîòÿãîì õî÷à á
10 õâèëèí. Ïîò³ì íàáðàòè âîäó
â ñêëÿí³ áàíêè ³ çàëèøèòè ¿õ â³ä-
êðèòèìè. ×åðåç ÷îòèðè ãîäèíè ç
âîäè âèïàðóºòüñÿ õëîðêà, à âàæ-
ê³ ìåòàëè îñÿäóòü. Ô³ëüòðè æ
òðåáà çàñòîñîâóâàòè â³äïîâ³äíî
äî ³íñòðóêö³¿, à ì³íåðàëüíó âæè-
âàòè çà ïîðàäîþ ë³êàðÿ. Íàéðà-
äèêàëüí³øèì çàñîáîì äëÿ îìî-
ëîäæåííÿ º çâîëîæåííÿ ò³ëà.
Ïîòð³áíî ÷àñò³øå îáëèâàòèñÿ
âîäîþ, êóïàòèñÿ ó â³äêðèòèõ âî-
äîéìàõ, âàííàõ, ëàçíÿõ. Çà â³ä-
ñóòíîñò³ îçíàê ã³ïåðòîí³¿, âêðàé
ïîòð³áíî â³äâ³äóâàòè ïàðèëüíþ.
Ï³ä âïëèâîì ïàðó òà çâîëîæåí-
íÿ â³äêðèâàþòüñÿ ïîðè øê³ðè,
î÷èùóºòüñÿ êîæíà êë³òèíêà, òèì
ñàìèì óïîâ³ëüíþºòüñÿ ïðîöåñ
ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó. ßêùî æ º
ïðîáëåìè ç âàãîþ ò³ëà, òî äëÿ
øâèäêîãî ñõóäíåííÿ íàéêðàùå
ï³ä³éäå ïàðèëüíÿ ç â³íèêîì ³
÷àºì ³ç òðàâ ³ ìåäîì. Ï³ñëÿ âîä-
íèõ ïðîöåäóð çì³öíþºòüñÿ íåð-
âîâà ñèñòåìà, çáåð³ãàºòüñÿ ³íòå-
ëåêò ³ çíà÷íî ï³äâèùóºòüñÿ ïðà-
öåçäàòí³ñòü

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

А ціонерна енер опостачальна омпанія
“Київенер о”

пл. Івана Фран а, 5, м. Київ, У раїна, 01001, тел. 207-60-75, 206-60-76, тел. довід а 207-60-66,
фа с 207-60-60 E-mail: kanc@kievenergo.com.ua, kanc 11@kievenergo.com.ua

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 №745 “Про перехід до єдиних

тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 26.08.2010
№ 1196 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з рах ванням
раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для
споживачів на території У раїни вересні 2010 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві
з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію з 1 вересня 2010 ро

І лас
напр и
(27,5 В і
вище)

Крім то о, ПДВ 3
ПДВ

II лас
напр и
(до 27,5

В)

Крім
то о,
ПДВ

3
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од 55,27 11,05 66,32 68,60 13,72 82,32

Еле трифі ований місь ий транспорт, оп./ Вт од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата за перевищення до овірної величини пот жності в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни
“Про внесення змін до За он У раїни “Про еле троене-
р ети ” від 23.06.2005 №2706 та Постановою НКРЕ
№ 558 від 26.07.2005, рн./ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів диференційованих за періодами
час встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ №1262 від 04.11.2009):

Межі тарифних зон:

•Нічний період; 0,35 з 23 од. до 6 од.

•Напівпі овий період; 1,02
з 6 од. до 8 од.
з 10 од. до 18 од.
з 22 од. до 23 од.

•Пі овий період; 1,68 з 8 од. до 10 од.
з 18 од. до 22 од.

Для двозонних тарифів диференційованих за періодами
час встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 04.11.2009):

Межі тарифних зон:

•Нічний період; 0,4 з 23 од. до 7 од.

•Денний період 1,5 з 7 од. до 23 од.

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- оловно о е ономіста відділ фінансів місцевих ор анів влади і самовряд вання (на

період відп ст и для до ляд за дитиною до дося нення нею 3-річно о ві );
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів— ромадянство У раїни, вища

освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
спеціаліст, ма істр. Навич и роботи з ПЕОМ.
Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення за

адресою: м.Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), імн. 819.
Телефон для довідо : 234-62-50

Фахівці ствердж ють, що життєдайна воло а не тіль и втамов є спра , а й
подовж є життя

Ãàëèíà ÏÎÐÒÍßÃ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Б ти здоровим і расивим сьо одні модно, а олов-
не — можливо. Але не варто мати ілюзії, що за допо-
мо ою я оїсь пі л и або "ч до- імнасти и" можна од-
раз дося ти бажано о рез льтат . Це можливо лише
тоді, я що омпле сно діяти на ор анізм з сіх на-
прям ів: раціональне фізичне навантаження, правильне
харч вання і, звичайно ж, достатнє вживання води. Са-
ме її ч додійна сила подовж є молодість і життя лю-
дині.

Головне правління з питань взаємодії з засобами масової

інформації та зв'яз ів з ромадсь істю ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

О олош є он рс на заміщення ва антної посади

державно о сл жбовця:

заст пни а начальни а правління — начальни- а відділ взаємодії з засобами масової

інформації та видавничої справи правління засобів масової інформації та видавничої

справи.

Вимо и до андидатів:

- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

- знання раїнсь ої мови;

- знання та володіння па етом про рам Microsoft office (Word, Excel);

- досвід роботи в ор анах державної влади не менше 3 ро ів.

До менти для часті он рсі приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення за адресою:

м. Київ, в л. Хрещати , 44, онта тний телефон: 278-19-73
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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 252-10
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НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüí³é òà ï³âäåíí³é îá-

ëàñòÿõ ÷àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³ +12...+16°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +17...+19°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+30°Ñ, âíî÷³ +21...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +12...+16°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+22°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ôðîëà òà Ëàâðà. Ê³íñüêå ñâÿòî. Ïåêëè ïå÷èâî ³ç çîáðàæåííÿì

ê³íñüêîãî êîïèòà. Ïî÷àòîê îñ³íí³ì ðàíêàì. “Ó ñåðïí³ ñîíöå ãð³º, òà
âîäà õîëîíå”; “Õòî â ñåðïí³ ñïèòü, òîé ñïèòü íà ñâîþ ãîëîâó”,
“Ñåðïåíü – êàòîðãà, òà ï³ñëÿ áóäå ì’ÿòîâà”; “Áàòþøêà ñåðïåíü òðîùèòü,
òà ï³ñëÿ êðóãëèòü”. Êîíåé êóïàëè, çàâèâàëè ¿ì ñòð³÷êàìè õâ³ñò ³ ãðèâó.
Êîíåé ãîäóþòü ó ïîâíó ñèòü ³ â æîäíîìó ðàç³ íà íèõ íå ïðàöþþòü,
íàâ³òü íà ïåðåãîíàõ ñ³äëàòè êîíåé íå çàâåäåíî.

²ìåíèííèêè: Ãåîðã³é, Þð³é, Ãðèãîð³é, Äåíèñ, ªâãåí, ²âàí, ²ëàð³îí,
Ìàêàð, Ôðîë, Ëàâð

9 5

8 4 6 1 9

3 8 2

3 4 8 2

3 9

4 8 5 7 6

7 5

1 7 2 5

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.

6 2 1 5 7 9 4 3 8

9 4 3 8 2 1 7 5 6

5 8 7 3 4 6 9 2 1

1 6 5 9 3 8 2 4 7

4 3 2 6 1 7 5 8 9

7 9 8 4 5 2 6 1 3

3 1 9 2 6 4 8 7 5

8 5 4 7 9 3 1 6 2

2 7 6 1 8 5 3 9 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 26 ñåðïíÿ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 31 ñåðïíÿ
ОВНИ. Сьо одні щаститиме с млінним ви онавцям. Не реб йте мар д-

ною роботою — тоді ваш тр д о питься сторицею. Матеріальна заці ав-
леність — ч довий стим л для праці. Підпис йте сл жбові до менти,
оформляйте тр дові оди, наймайте працівни ів, об оворюйте посадові
інстр ції. ТЕЛЬЦІ. Ваша хазяйновитість, працелюбність, любов до поряд-

дад ть ч дові плоди. Дім стане повною чашею, в сім’ї запан є армонія
та затишо . Можете похиз ватися роз ішшю і арним доброб том, п стив-
ши пил в очі ледарям та марнотратни ам, продемонстр вавши хист ос-
подаря, в я о о все до лад . Тіль и не пере ніть палицю, бо на личете чор-
н заздрість... БЛИЗНЯТА. Події дня запро рамовані армічно. Зосередь-
теся на хатніх справах, порайтеся, прибирайте, наводьте лад оселі. По-
т рб йтеся про дітей, бать ів. Зробіть важливі по п и для рідних, але і
про себе, любих, не заб вайте, бо власний омфорт обов’яз овий! Виді-
літь із сімейно о бюджет ошти на розва и і — втішайтеся. Це орисно
для здоров’я, я е нині трохи дає збої. РАКИ. Ви ніжні, чарівні, налаштова-
ні по-др жньом , тож ті, хто мріяв із вами заприятелювати, нарешті отри-
мають дов оочі ваний приз під назвою “вірна др жба”. Тіль и не вима-
айте від них допомо и, обіцяно не ви онають. А оханим подар йте сер-
це, сповнене любові, я е стр менить висо ими поч ттями, і не заб дьте
щедро потр сити аманцем.ЛЕВИ. Своя сороч а ближче до тіла— і в сфе-
рі ар’єри, і заробіт ів та ож. Гроші те тим ть до ваших р , тіль и витра-
чайте їх із роз мом. Ви можете ле о причар вати, справити яс раве вра-
ження на п блі , завоювати поп лярність чи за р тити романтичн інтриж-
. Одна остері айтеся подвійних чи запл таних сит ацій, присл хайтеся

до олос здорово о л зд , пам’ятаючи, що най ращим тилом, невиди-
мою матеріальною і психоло ічною опорою є рідні та сім’я. ДІВИ. Най ра-
щий рожай — на інтеле т альній ниві. Це на ова і дослідниць а робота,
п блі ації матеріалів, освітня діяльність із вашою частю або під особис-
тим ерівництвомшефа. В офісі поводьтеся ідно, врахов йте д м и та про-
позиції оле ; я що потрібно о ось роз рити вати, робіть це та товно і
справедливо. Оформлення офіційних паперів від ладіть до 13 вересня.
Іна ше там б д ть помил и. ТЕРЕЗИ. Яс раво висвітляться різноманітні
аспе ти фінансової співпраці з іншими людьми. Можете навести лад циф-
рах, точнити фа ти, розібратися зі своїми та ч жими матеріальними зо-
бов’язаннями, об оворити спірні питання, що стос ються вели их апіта-
лов ладень, фінанс вання творчих прое тів, забезпечення дітей, оханих.
СКОРПІОНИ.Можете розрахов вати на щедрість і дбайливість своїх парт-
нерів. Д шевна доброта штовхатиме навіть до фінансово о марнотратства.
Том онтролюйте поведін охано о, що не знає ціни бла ам: то смітить
рошима, то торішньо о сні жал о в пориві ощадливості, і при ривається
брехливими відмов ами. Втім, щодо ба атьох п н тів ви все ж домовите-
ся завдя и схожості сма ів, звичо , потреб, інтересів. Комерційні оди не
підпис йте, можливий обман. СТРІЛЬЦІ. Дбайте про здоров’я, я е нині
проходить випроб вання на вплив різних спо сливих фа торів. Я що не
піддастеся спо сам, а б дете наполе ливо дотрим ватися розпоряд
дня, вчасно реа ватимете на фізіоло ічні збої, правильно харч ватимете-
ся, це зміцнить і стабіліз є фізичний стан, а боляч и зни н ть. На сл жбі
не пасіть задніх, а демонстр йте свій професіоналізм... і не м чте оле
ритичними зачіп ами. КОЗОРОГИ. День б де прод тивним. Успіх до-
ся нете завдя и вмінню план вати, чіт ості, зосередженості, відповідаль-
ності, пра тичності, послідовності. Я що ви хороший ерівни і справа ва-
ша чіт о нала оджена, можете розслабитися, все йтиме по інерції. Відпо-
чиватимете на свій сма . ВОДОЛІЇ. Жадібність і розбещеність — воро и
дня. Кер йтеся здоровим л здом, іна ше ба ато хороших речей для вас
непомітно перейд ть повн протилежність, і те, що повинно б ти солод-
им, стане н дотним. Напри лад, я що д же захопитеся смачною алорій-
ною їжею і вживанням ал о ольних напоїв, то ризи єте перейти здоров
меж . В інтимних онта тах може настати см а розчар вань. РИБИ. Я -
що захочеться с патися в омфорті, потішити себе, любих, задоволь-
нити примхи, не заб вайте про близь их, рідних. Вони теж не проти по-
веселитися разом із вами. Я що ява заводить д же дале о, тримайте-
ся за реальність із допомо ою шлюбних обранців

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Óêðà¿íñüê³ ñóïåðìóõè
íàéñèëüí³ø³

Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Мин лий с ботній вечір
столиці можна сміливо
назвати бо серсь им. У
самом центрі Києва, на
майдані Незалежності,
відб вся поєдино між
раїнцем Володимиром

Сидорен ом і танзанійцем
Мбваною Мат млою за
"срібний" пояс інтернаціо-
нально о чемпіона WBC
вазі "с перм хи". Наш
бо сер напр женій бо-
ротьбі перемі олишньо-
о володаря тит л інтер-
онтинентально о чемпіо-
на WBA, чемпіона Афри и
за версією WBA та чем-
піона PABA.

Á³é ì³æ Âîëîäèìèðîì Ñèäî-
ðåíêîì ³ òàíçàí³éöåì Ìáâàíîþ
Ìàòóìëîþ çà “ñð³áíèé” ïîÿñ ³í-
òåðíàö³îíàëüíîãî ÷åìï³îíà WBC
ó âàç³ “ñóïåðìóõè” áóâ íàéî÷³êó-
âàí³øîþ ïîä³ºþ âå÷îðà. Çàãàëîì
ó òóðí³ð³, îðãàí³çîâàíîìó Elite Bo-
xing Promotion, óçÿëè ó÷àñòü ùå 10
áîêñåð³â ð³çíèõ âàãîâèõ êàòåãîð³é.
Âîíè ç 18.00 ïîäàðóâàëè ãëÿäà÷àì
íà Ìàéäàí³ 5 ÿñêðàâèõ äâîáî¿â.
Ñåðåä íèõ Òèìóð Àõóíäîâ — Ìà-
ìåä ßäãàðîâ; Ìèêîëà ²ñðàåëÿí —
Ïààòà Áåð³êàøâ³ë³; Â³êòîð Ïîñ-
òîë — Äæåé Ìîðð³ñîí; Â³òàë³é
Êîñàê — Ãîðà Áàäàëÿí; Äìèòðî
Êó÷åð — Äæî Âåãàñ.

Íà ïî÷àòîê äåâ’ÿòî¿ âå÷îðà íà
Ìàéäàí³ ïî÷àëè çáèðàòèñÿ âëàñ-
íèêè êâèòê³â ó VIP-ñåêòîð³. Ñåðåä
ïðèñóòí³õ — ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, ïðîìîóòåð Elite
Boxing Promotion Ñòåïàí ×åðíî-
âåöüêèé, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Ñåðã³é Ò³ã³ïêî, ãîëîâà
ðàäè äèðåêòîð³â Óêðà¿íñüêî¿ áó-
ä³âåëüíî¿ àñîö³àö³¿ ³ êîìïàí³¿

“XXI ñòîë³òòÿ” Ëåâ Ïàðöõàëàäçå,
ìîäíèé õóäîæíèê Ñåðã³é Ïîÿð-
êîâ òà áàãàòî ³íøèõ ïóáë³÷íèõ ³
íåïóáë³÷íèõ ïðåäñòàâíèê³â êè¿â-
ñüêî¿ åë³òè, ïðî ùî ñâ³ä÷èëà âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü äóæå äîðîãèõ àâ-
òîìîá³ë³â, ïðèïàðêîâàíèõ íàâêî-
ëî Ìàéäàíó, à òàêîæ æ³íêè ó âå-
÷³ðíüîìó âáðàíí³ ó VIP-ñåêòîð³.
Äåõòî ç íèõ áóâ íàâ³òü ó õóòð³
(òàáëî íà Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê
ïîêàçóâàëî ëèøå +19°Ñ).

Íà ðèíãó Ñèäîðåíêîâ³ òà Ìà-
òóìë³ õîëîäíî íå áóëî. Âîëîäè-
ìèð ïîâåðíóâñÿ íà âåëèêèé ðèíã
ï³ñëÿ á³ëüø í³æ ð³÷íîãî ïðîñòîþ.
Íèí³ â³í òðåíóºòüñÿ ó ÑØÀ, òî-
ìó ÷àñòèíó ñâîº¿ ï³äãîòîâêè äî
ïîºäèíêó ïðîâîäèâ â Óêðà¿í³,
÷àñòèíó — çà îêåàíîì. À ïåðåä
ñàìèì òóðí³ðîì áóâ òàê çàéíÿ-
òèé, ùî äèñê ç â³äåîïîºäèíêàìè
Ìàòóìëè çì³ã ïîäèâèòèñÿ áóê-
âàëüíî íàïåðåäîäí³ áîþ.

Òàíçàí³éñüêèé ñïîðòñìåí âè-
ùèé ³ òðîõè âàæ÷èé. Ïîïðè öå
áóêâàëüíî ç ïåðøî¿ õâèëèíè ïåð-
øîãî ðàóíäó Ñèäîðåíêî ïî÷àâ éî-

ãî àêòèâíî àòàêóâàòè. ² ïðîäîâæó-
âàâ ñâ³é íàñòóï ïðîòÿãîì âñ³õ 12
ðàóíä³â. Ìàòóìëà çàõèùàâñÿ ÿê
ì³ã, àëå áóâ íå â çìîç³ ïðîòèñòî-
ÿòè òàêîìó íàòèñêó. Çà ì³æíàðîä-
íèìè ïðàâèëàìè, ï³ñëÿ êîæíèõ
÷îòèðüîõ ðàóíä³â ñóää³ îãîëîøó-
þòü ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè. ² ïåðå-
âàãà â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó áóëà â Ñè-
äîðåíêà. Äèâíî, çâ³äêè â íüîãî
áðàëèñÿ ñèëè íà âñ³ 12 ðàóíä³â.
Çà ï³äñóìêîì ïåðøîãî-÷åòâåðòî-
ãî â³í âèãðàâàâ çà î÷êàìè 40-36,
40-36, 40-36, à çà ðåçóëüòàòîì
ï’ÿòîãî-âîñüìîãî ðàóíä³â — 79-
73, 79-73, 80-72. ² ó ô³íàë³ îñòà-
òî÷íî ïåðåì³ã òàíçàí³éöÿ çà î÷êà-
ìè 120-108, 120-108, 119-109. Îä-
íîñòàéíå ð³øåííÿ ñóää³â ï³äòâåð-
äèëà ÿâíà ïåðåâàãà Âîëîäèìèðà
Ñèäîðåíêà â á³ëüøîñò³ áîéîâèõ
åï³çîä³â. ² öå îñîáëèâî ïðèºìíî,
îñê³ëüêè Ìáâàíà Ìàòóìëà äîòå-
ïåð áóâ “êîðîëåì” IBO â ö³é âà-
ç³, à òàêîæ âîëîä³â òèòóëàìè ³í-
òåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà
WBA, ÷åìï³îíà Àôðèêè çà âåðñ³-
ºþ WBA òà ÷åìï³îíà PABA

ЗЗ НН АА ЙЙ   НН АА ШШ ИИ ХХ !!

У раїнець Володимир Сидорен о, перемі ши за підс м ами 12 ра ндів
танзанійця Мбван Мат мл , став інтернаціональним чемпіоном WBC
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Åêñ-÷åìï³îí ñâ³òó çà âåðñ³ºþ WBA Âîëîäèìèð
Ñèäîðåíêî ðîçãðîìèâ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
òàíçàí³éöÿ Ìáâàíó Ìàòóìëó


