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ЖУРНАЛІСТАМ РАДИТЬ РАДА
Кр лий стіл "Хрещати а"
“Інформаційна політи а иївсь ої ромади
я іністр мент демо ратії”

Òðàìâàé áóäå áåçïå÷íèì
Íà øâèäê³ñí³é ë³í³¿ çàì³íèëè âñ³ “íåïðàâèëüí³” ðåéêè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

За місяць відб деться дов оочі-
ваний зап с швид існо о

трамвая. Вчора фахівці перевіри-
ли, я тривають завершальні ро-
боти. Вони ви онані на 95 %. Ни-
ні повним ходом зварюють рей-
и. Першо о жовтня план ють
ви нати на об ат ло омотиви.
Я і передбачалося, з 13 станцій
здовж 10- ілометрової лінії пов-
ністю отовими до 14 жовтня б -
д ть по и що шість.

×åðåç ì³ñÿöü ó Êèºâ³ ìàþòü çàïóñòèòè
äîâãîî÷³êóâàíó ë³í³þ øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ. Âèêîíàííÿ ðîá³ò ó÷îðà ïðî³íñïåê-
òóâàëè ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Îëåêñàíäð Ïîïîâ ³ ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíî-
ãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Âîëîäèìèð
ßöóáà. Ïåðåâ³ðÿþ÷³ ïðî¿õàëèñÿ âçäîâæ
ìàðøðóòó ³ çàçíà÷èëè, ùî ðåçóëüòàòîì
á³ëüø-ìåíø âäîâîëåí³. “Ì³ñÿöü òîìó ìè
âæå ïðîâîäèëè íàðàäó ³ óõâàëèëè ð³øåí-
íÿ ïðî àêòèâ³çàö³þ ðîá³ò. Çà öåé ÷àñ áà-
ãàòî âäàëîñÿ íàäîëóæèòè. Íà ñüîãîäí³
âèêîíàíî ìàéæå 95 â³äñîòê³â â³ä çàãàëü-
íîãî îáñÿãó ðîá³ò. Íàðàç³ îá’ºêòèâíèõ ÷è
ñóá’ºêòèâíèõ ïåðåøêîä äëÿ â÷àñíîãî çà-
ïóñêó øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ íåìàº”,—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì ó ïðîöåñ³ ñòàëè
ïîðóøåííÿ. ßê ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, íà êîë³¿
ñòàâèëè ðåéêè òåõí³÷íîãî ñòàíäàðòó. ̄ õ âè-
êîðèñòîâóþòü, íàïðèêëàä, íà çàâîäàõ äëÿ
ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â íà íåâåëèêèõ øâèä-
êîñòÿõ. Äëÿ ðóõó ïàñàæèðñüêèõ òà ùå é
øâèäê³ñíèõ ïî¿çä³â òàê³ ðåéêè íå ï³äõî-
äÿòü. Â³äòàê, äîâåëîñÿ çàì³íèòè 360 òîíí
ðåéîê. Íèí³øíº ïîëîòíî ïîâí³ñòþ â³äïî-
â³äàº âñ³ì âèìîãàì.

Óæå äî 1 æîâòíÿ, à òî é ðàí³øå, âñå ïî-
ëîòíî ïëàíóþòü ñêð³ïèòè, ³ íà ë³í³¿ âè¿äóòü
ëîêîìîòèâè äëÿ îáêàòêè. Ùîïðàâäà, åíåð-
ãåòèêè ìàþòü âñòèãíóòè ðîçñòàâèòè îïîðè
òà ïîâ³ñèòè äðîòè. Ïàðàëåëüíî ë³í³¿ îáëàä-
íóþòü øóìî³çîëþþ÷èìè åêðàíàìè.

Äåùî çì³íèëèñÿ íàì³ðè ùîäî ñòàíö³é.
Ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëè, ùî íå âñ³ ç 13 ñòàí-
ö³é âäàñòüñÿ çàâåðøèòè äî 14 æîâòíÿ. Òàê,
äî Ïîêðîâè ö³ëêîì ãîòîâèìè áóäóòü 7
ñòàíö³é. Îäíàê ðåøòó çóïèíîê òðàìâà¿ íå
îìèíàòèìóòü. Íåçàâåðøåí³ ñòàíö³¿ âñå îä-
íî ïðàöþâàòèìóòü ó “÷îðíîâîìó” âàð³àí-
ò³. “Íà íèõ áóäóòü ïëàòôîðìè, ìåòàëåâ³
êîíñòðóêö³¿ äëÿ íàêðèòòÿ, ïî÷íóòü ðåìîí-
òóâàòè ï³äçåìí³ ïåðåõîäè, ïðè öüîìó íè-
ìè ìîæíà áóäå êîðèñòóâàòèñÿ. Ìîæëèâî,
öå áóäå íå çîâñ³ì åñòåòè÷íî, ïðîòå ôóíê-
ö³îíàëüíî”,— ïîÿñíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Íàãàäàºìî, â çàâåðøåíîìó âèãëÿä³
âñ³ çóïèíêè áóäóòü ö³ëèìè êîìïëåêñàìè ç
íàêðèòòÿì, òóðí³êåòàìè, ï³äéîìíèêàìè
äëÿ ëþäåé ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè òà ³íøèìè çðó÷íîñòÿìè.

Àáè âñòèãíóòè çàïóñòèòè òðàìâàé â
îá³öÿí³ òåðì³íè, íèí³ íà ë³í³¿ â òðè çì³-
íè ïðàöþþòü 300 ïðàö³âíèê³â. Îá³öÿþòü
¿ì íà ï³äìîãó äàòè ùå ñîòíþ ïîì³÷íè-
ê³â. Ùîäíÿ ³ íàâ³òü äâ³÷³ íà äåíü Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî ïðîâîäèòü îïåðàòèâí³ íà-
ðàäè ç ï³äðÿäíèêàìè ³ òðàíñïîðòíèêà-
ìè. Ðàç íà òèæäåíü ó íàðàäàõ áðàòèìå
ó÷àñòü ³ ì³í³ñòð Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà. “Ìè çàêð³ïèëè çà öèì
îá’ºêòîì çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà, ³ ÿ îá³-
öÿþ, ùî ðîáèòèìó âñå äëÿ ôàõîâîãî âè-
ð³øåííÿ óñ³õ ïèòàíü. Ë³í³ÿ ìàº áóòè çà-
ïóùåíà â÷àñíî”,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð
ßöóáà. Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîäÿêóâàâ çà
ï³äòðèìêó. “Öå ÿñêðàâèé ïðèêëàä ñï³â-
ïðàö³ ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ì³í³ñòåðñòâ. Ðàçîì
ìè çìîãëè “âèòÿãíóòè” îá’ºêò, ÿêèé òðè
ðîêè ëèøå “òë³â” ³ íàêîïè÷óâàâ äîâêî-
ëà ñåáå íåãàòèâ”,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Â³í òàêîæ çàïåâ-
íèâ, ùî ë³í³ÿ, ÿêó ãîòóþòü äî çàïóñêó,
áóäå àáñîëþòíî áåçïå÷íîþ äëÿ ïàñàæè-
ð³â
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Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов вважає, що переш од для вчасно о зап с швид існо о трамвая немає
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Êàäðîâà ïîë³òèêà 
âèìàãàº íîâî¿ ñòðàòåã³¿

10 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ óçÿâ
ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïðîåêòó Ñòðàòåã³¿
êàäðîâî¿ ïîë³òèêè íà 2011—2020 ðîêè òà
ïîëîæåííÿ ïðî ïðåçèäåíòñüêèé êàäðîâèé
ðåçåðâ “Íîâà åë³òà íàö³¿”. “Êîíöåïö³ÿ
êàäðîâî¿ ïîë³òèêè, çàïðîïîíîâàíà Ïðåçè-
äåíòîì Óêðà¿íè, ñèñòåìàòèçóº âñ³ ïðîöå-
ñè, àëå ³í³ö³àòèâè ìàþòü íàäõîäèòè ç
ì³ñöü. Íà íàéáëèæ÷èé ÷àñ ìè ñòàâèìî
çàâäàííÿ âèçíà÷èòèñÿ, ÿê³ íà ì³ñöåâîìó
ð³âí³ ìàþòü áóòè ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè
ùîäî êàäðîâî¿ ïîë³òèêè, ïåðøî÷åðãîâ³
ïðîãðàìè ³ ÷åðåç ÿê³ ìåõàí³çìè ìè áóäå-
ìî ¿õ ðåàë³çîâóâàòè”, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ. Íàãàäàºìî, îñíîâí³ ïîëîæåííÿ
ïðîåêòó Ñòðàòåã³¿ äåðæàâíî¿ êàäðîâî¿ ïî-
ë³òèêè íà 2011—2020 ðîêè íàðàç³ àêòèâ-
íî îáãîâîðþþòü ó ñòîëèö³. Çîêðåìà äèñ-
êóñ³¿ â³äáóâàþòüñÿ ñåðåä äåðæàâíèõ ñëóæ-
áîâö³â, ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, ïðåäñòàâíèê³â ³íñòèòóò³â
ãðîìàäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, íàóêîâö³â, ìî-
ëîä³, ÿêà ïðîõîäèòü ï³äãîòîâêó â ìàã³ñòðà-
òóðàõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà ñïå-
ö³àëüí³ñòþ “Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ” ³
“Äåðæàâíà ñëóæáà” òà ñåðåä ÷ëåí³â Ðàäè
êåð³âíèê³â êàäðîâèõ ñëóæá

Ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ 
Äí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ,
ç 21 âåðåñíÿ ³ äî 8 æîâòíÿ 2010 ðîêó â
ñòîëèö³ òðèâàòèìóòü Äí³ åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³. ¯õ çàïðîâàäæåíî ç ìåòîþ âäîñêî-
íàëåííÿ ñèñòåìè åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ òà
åíåðãîâèêîðèñòàííÿ, ñòâîðåííÿ ìåõàí³ç-
ì³â óïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ
ïðîåêò³â ³ òåõíîëîã³é. À òàêîæ äëÿ ï³ä-
âèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ó âñ³õ ãàëó-
çÿõ ïðîìèñëîâîñò³, íåâèðîáíè÷³é ñôåð³
òà ïîáóò³. Êð³ì òîãî, Äí³ åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³ âïëèíóòü íà ïîïóëÿðèçàö³þ åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ íà ðåã³îíàëüíîìó ³ çàãàëü-
íîäåðæàâíîìó ð³âíÿõ ³ ï³äâèùàòü îñâ³ò-
í³é ð³âåíü ó ãàëóç³ åíåðãîçáåðåæåííÿ. ßê
ïîâ³äîìëÿº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïàëèâà,
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, íà òà-
ê³ çàõîäè ì³ñüêèì áþäæåòîì ïåðåäáà÷å-
íî 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè 
ðîçãëÿíóòü ïðîåêò 
ïðîãðàìè “Ñòîëè÷íà 
êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî”

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êóëüòóðè òà
ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ ðîçïî÷àëàñÿ ðîáîòà íàä
ðîçðîáêîþ ïðîåêòó ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Ñòîëè÷íà êóëüòóðà òà ìèñòåö-
òâî” íà 2011—2015 ðîêè. Â³äïîâ³äíî äî
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ, ïðîåêò ïðîãðà-
ìè ìàþòü ï³äãîòóâàòè ³ ïîäàòè íà ðîçãëÿä
Êè¿âðàäè äî 1 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî ðîêó.
Ïðîãðàìà áóäå ñïðÿìîâàíà íà çáåðåæåí-
íÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
çì³öíåííÿ ³ ïðèìíîæåííÿ êóëüòóðíîãî
ïîòåíö³àëó ì³ñòà, â³äðîäæåííÿ äóõîâíèõ
òðàäèö³é, âñåá³÷íå çàäîâîëåííÿ êóëüòóð-
íèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ, ñïðèÿííÿ óñï³ø-
í³é ³íòåãðàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â ºâ-
ðîïåéñüêèé ³ ñâ³òîâèé êóëüòóðíèé ïðîñ-
ò³ð. Ñòâîðåííÿ òàêî¿ ïðîãðàìè äàñòü çìî-
ãó íå ëèøå çàáåçïå÷èòè ï³äòðèìêó òà
òâîð÷èé ðîçâèòîê êðàùèõ êóëüòóðíî-
ìèñòåöüêèõ òðàäèö³é, ôîðìóâàííÿ êîì-
ôîðòíîãî ³ ãàðìîí³éíîãî êóëüòóðíîãî ñå-
ðåäîâèùà ì³ñòà, à é îïòèì³çóâàòè âèòðà-
òè íà êóëüòóðí³ ïîòðåáè ñòîëèö³. Ñåðåä
ãîëîâíèõ çàâäàíü ïðîãðàìè º òàê³ âàæëè-
â³ àñïåêòè ÿê çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó íà-
ñåëåííÿ äî êóëüòóðíèõ íàäáàíü, çáåðå-
æåííÿ òà ðîçâèòîê ìåðåæ³ çàêëàä³â, ï³ä-
ïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é êóëüòóðè ³ ìèñòåö-
òâà, çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-
çè, â÷àñíå âèêîíàííÿ ðåìîíòíî-áóä³âåëü-
íèõ ³ ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ. Ñåðåä çàâäàíü ïðî-
ãðàìè òàêîæ ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàö³î-
íàëüíèõ òâîð÷èõ ñï³ëîê, ¿õ ì³ñöåâèõ
òâîð÷èõ îñåðåäê³â, ðîçâèòîê ìóçåéíî¿ òà
á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåì, ï³äòðèìêà òâîð÷î¿
ìîëîä³ òà ä³òåé

Ó ñòîëèö³ ïðîâåëè 
Îë³ìï³éñüêèé óðîê
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Ëåñÿ ÑÒÀÕÓÐÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот на майдані Не-
залежності ияни та
ості міста мали змо
зяти часть різнома-
нітних трен ваннях,
спортивних і рах і зма-
аннях — т т відб вся
Олімпійсь ий ро , при-
свячений Дню фізичної
льт ри та спорт .

Цією подією власне за-
інчився та званий
Олімпійсь ий тиждень.

Ç ïðèâ³òàëüíèì ñëîâîì â ðàì-
êàõ ñâÿòêóâàííÿ çâåðíóëèñÿ
ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíîãî îë³ì-
ï³éñüêîãî êîì³òåòó Ñåðã³é Áóá-
êà, ì³í³ñòð Óêðà¿íè â ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ðàâ³ëü
Ñàô³óëë³í, çàñòóïíèê ãîëîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ìèêî-
ëà Òîìåíêî, ãîëîâà Êîì³òåòó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïè-
òàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³æíî¿ ïîë³òè-
êè, ñïîðòó òà òóðèçìó Ïàâëî
Êîñòåíêî òà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ,

ñòîëè÷íà âëàäà äîëó÷àºòüñÿ äî
îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêîãî
îë³ìï³éñüêîãî óðîêó â öåíòð³
ì³ñòà øîñòèé ð³ê ïîñï³ëü. “Îä-
íèì ³ç ãîëîâíèõ ïð³îðèòåò³â êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè áóëà ³ ëè-
øàºòüñÿ ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ. À îðãàí³çàö³ÿ òà
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â íà êøòàëò
Âñåóêðà¿íñüêîãî îë³ìï³éñüêîãî
óðîêó ñëóãóº ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ³ ñïîðòó â ñòîëèö³, à
óñï³õè îë³ìï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â,
ÿ âïåâíåíèé, ñòàíóòü ïðèêëà-
äîì äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³
òà ñïîíóêàòèìóòü äî çàíÿòü
ñïîðòîì”, — çàçíà÷èâ Âîëîäè-
ìèð Ô³ë³ïïîâ.

Ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè áóëî
ðîçì³ùåíî íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ é óçäîâæ Õðåùàòèêà. Òóò
áóëè ïðåäñòàâëåí³ òàê³ âèäè
ñïîðòó ÿê ôóòáîë, ôåõòóâàííÿ,
äçþäî, òõåêâîíäî, áàäì³íòîí,
ëåãêà àòëåòèêà, âåñëóâàííÿ
(êîíöåïòè), íàñò³ëüíèé òåí³ñ,
âàæêà àòëåòèêà, ºäèíîáîðñòâà
(óøó, êàðàòå), áîêñ, ãàíäáîë,
áàñêåòáîë, òåí³ñ, âîëåéáîë,
ñîôòáîë, âåëîñïîðò, õîêåé íà
òðàâ³, áåéñáîë, õîêåé ³ç øàé-
áîþ, òð³àòëîí, ê³ííèé ñïîðò.
Òàêîæ äî ïîñëóã êèÿí ³ ãîñòåé
ñòîëèö³ ðîçòàøóâàëè ìàéäàí÷è-
êè “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” òà “²ãðè
÷åìï³îí³â”

Ñîö³àëüíå òàêñ³
Äî æîâòíÿ â ìåð³¿ ðîçãëÿíóòü, ÿê íàéåôåêòèâí³øå 
îðãàí³çóâàòè ïåðåâåçåííÿ ³íâàë³ä³â ³ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
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²äåÿ ñòâîðèòè Ñëóæáó ñîö³àëüíîãî òàêñ³,
ÿêà á íàäàâàëà ïîñëóãè íå ëèøå ³íâàë³äàì-
â³çî÷íèêàì, à é ³íøèì íåçàõèùåíèì êàòå-
ãîð³ÿì íàñåëåííÿ â ì³ñò³, íå íîâà. ²ç 1999
ðîêó â ñòîëèö³ ä³º â³ää³ë òðàíñïîðòíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïðè Òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà
³íâàë³ä³â Êèºâà. Â÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÷èíîâíèêè îá-
ãîâîðþâàëè, ÿêèì ÷èíîì îðãàí³çóâàòè ñî-
ö³àëüíó ñëóæáó ïåðåâåçåíü, ùîá ¿¿ ïîñëóãà-
ìè ìîãëè ñêîðèñòàòèñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå êè-
ÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ¿õ.

ßê çàóâàæèëà ãîëîâà ïðîô³ëüíî¿ êîì³-
ñ³¿ Àëëà Øëàïàê, íàñàìïåðåä òðåáà õî-
÷à á ïðèáëèçíî ï³äðàõóâàòè, ñê³ëüêè êè-
ÿí ïîòåíö³éíî ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ
ñîö³àëüíèì òàêñ³. “Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî
éäåòüñÿ ïðî ëþäåé, ÿêèì ö³ ï³ëüãè ãà-
ðàíòîâàí³ çàêîíîì”, — çàóâàæèëà ïàí³
Øëàïàê. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó ÊÌÄÀ Òåòÿíè Êîñòþ-
ðåíêî, çà ï’ÿòü ³ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³â
íèí³øíüîãî ðîêó ñïåö³àëüíî îáëàäíà-
íèìè àâòîìîá³ëÿìè áóëî ïåðåâåçåíî
2668 êèÿí, à öå ëèøå íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü

òèõ, õòî õîò³â áè ñêîðèñòàòèñÿ òàêèìè
ïîñëóãàìè. Êð³ì òîãî, ³ç 38 ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíèõ àâòîìîá³ë³â äëÿ ïåðåâåçåí-
íÿ ³íâàë³ä³â-â³çî÷íèê³â ÷àñòèíà “ïðîñ-
òîþº”, áî áðàêóº êîøò³â äëÿ ðåìîíòó
àáî çàêóï³âë³ áåíçèíó.

Íà äóìêó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñ-
ëàíà Êðàìàðåíêà, ïåðåä óõâàëåííÿì áþ-
äæåòó ñòîëèö³ íà 2011 ð³ê òðåáà ï³äðàõóâà-
òè, ñê³ëüêè êîøò³â áóäå ïîòð³áíî äëÿ âò³-
ëåííÿ â æèòòÿ ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî òàêñ³,
ùîá ì³ñòî ìîãëî íå ëèøå çàêóïîâóâàòè â³ä-
ïîâ³äíî îáëàäíàí³ ì³êðîàâòîáóñè äëÿ ³íâà-
ë³ä³â, à é çàìîâëÿòè ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ
îêðåìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ ó ïðèâàòíèõ
ïåðåâ³çíèê³â. “Ìîæíà òàêîæ ï³òè øëÿõîì
Ìîñêâè, äå ñêàñîâàíî ï³ëüãè, à íàòîì³ñòü
ïåâí³ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ îòðèìóþòü ãðî-
øîâó äîïëàòó ³ íà ñâ³é ðîçñóä âèð³øóþòü,
ùî äëÿ íèõ êðàùå — ïî¿õàòè íà òàêñ³ ÷è
çåêîíîìèòè ö³ êîøòè”, — ïîÿñíèâ ïàí Êðà-
ìàðåíêî. ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ Ñï³ëêè òàê-
ñèñò³â Óêðà¿íè Ñàóëþñ Ñàâ³öêàñ, äî ïåðøî-
ãî æîâòíÿ ñï³ëêà íàäàñòü äî ìåð³¿ ³íôîðìà-
ö³þ ïðî “ö³íó” ñï³âïðàö³ ç âëàäîþ ì³ñòà ç
öüîãî ïèòàííÿ

Під час проведення Олімпійсь о о ро на майдані Незалежності ияни та ості столиці мо ли дол читися до б дь-я их спортивних заходів

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У ожном районі міста при центрах соціально о обсл ов вання
пенсіонерів і ветеранів діють сл жби перевезення иян із обмежени-
ми фізичними можливостями. За п’ять із половиною місяців цьо о
ро надано посл и 2668 інвалідам. Із припиненням діяльності в
Києві райрад перепідпоряд вання че ає і на сл жб соціально о
транспорт . У мерії підрах ють, с іль и иян мож ть претенд вати на
орист вання соціальним та сі. Я що б де доведено е ономічн до-
цільність, то до роботи зал чатим ть і приватних перевізни ів.

Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ çìàãàëèñÿ ôóòáîë³ñòè, 
ëåãêîàòëåòè, áàñêåòáîë³ñòè
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— ×è ïîòð³áí³ íèí³ ãðîìàäñüê³
ôîðìóâàííÿ? ×îìó äîâêîëà öüîãî
â³äáóâàºòüñÿ ñò³ëüêè ñóïåðå÷ëèâèõ
ðîçìîâ?

— Ïðàâîîõîðîííà òà ïðàâîçà-
õèñíà ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêèõ
ôîðìóâàíü áóëà â³äîìà íà âñ³õ
åòàïàõ ³ñíóâàííÿ òà ðîçâèòêó
áóäü-ÿêîãî ñóñï³ëüñòâà. ßê ñâ³ä-
÷èòü ³ñòîð³ÿ, ³ â íàø³é êðà¿í³ äîá-
ðîâ³ëüí³ íàðîäí³ äðóæèíè ñóòòº-
âî âïëèâàëè íà çàáåçïå÷åííÿ íà-
ëåæíî¿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó. Íå òðåáà äàëåêî õîäèòè,
ìåí³ ÿê äîñâ³ä÷åíîìó äðóæèííè-
êó ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì ðîáî-
òè ïðèãàäóþòüñÿ ÷àñè, êîëè ëþ-
äèíà ç ÷åðâîíîþ ïîâ’ÿçêîþ íà âó-
ëèö³ âèêëèêàëà ïîâàãó. Ìàëî õòî
çâàæèâñÿ á ó ¿¿ ïðèñóòíîñò³ ðîç-
ïèâàòè ñïèðòíå, ñì³òèòè, õóë³ãà-
íèòè. Áóëè ïàòðóë³, áðèãàäè ïî
ñïðèÿííþ ì³ë³ö³¿, êîìñîìîëüñüê³
îïåðàòèâí³ çàãîíè. Ìîæå, öå çâó-
÷èòü áàíàëüíî, àëå òàê³ ëþäè ³
ñüîãîäí³ ïîòð³áí³, áî ì³ë³ö³ÿ, íà
ìîþ äóìêó, ÿê ïðàâîîõîðîííèé
îðãàí íå çîâñ³ì ñïðàâëÿºòüñÿ ç³
ñâî¿ìè îáîâ’ÿçêàìè. Çà â³ñ³ì ì³-
ñÿö³â öüîãî ðîêó â äåðæàâ³ ð³âåíü
çëî÷èííîñò³ ï³äâèùèâñÿ íà 25 â³ä-
ñîòê³â. Ñòîëèöÿ — íå âèíÿòîê.
Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, âàðòî ââå÷å-
ð³ ïðî¿õàòè ãîëîâíîþ âóëèöåþ
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó — ïðîñïåê-
òîì Ìàÿêîâñüêîãî. Ñêð³çü ñì³òòÿ,
íåñàíêö³îíîâàíà òîðã³âëÿ, õàîòè÷-
íå ïàðêóâàííÿ. Ìîëîäü ðîçïèâàº
àëêîãîëüí³ íàïî¿. Ïðîöâ³òàº íàð-
êîìàí³ÿ, ïðîñòèòóö³ÿ. Íå êàæó
âæå ïðî êîðóïö³þ, ÿêà òåæ ìàº
ì³ñöå â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³. Òîæ
ó íàñåëåííÿ º âåëèêà çàö³êàâëå-
í³ñòü ï³äêëþ÷èòèñü äî íàâåäåííÿ
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

— ×è ïîâèíí³ ñó÷àñí³ ãðîìàäñüê³
ôîðìóâàííÿ â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ñâî¿õ
ïðîòîòèï³â — íàðîäíèõ äðóæèí ÷à-
ñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó?

— Ñàìîîðãàí³çàö³ÿ íàñåëåííÿ,
íåçàëåæíî â³ä ÷àñó, íàö³ëåíà íà

ºäèíå — çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿäêó. Òðàäèö³éí³ ôóíê-
ö³¿ äðóæèííèê³â — îõîðîíà ãðî-
ìàäñüêîãî ïîðÿäêó, çàõîäè ïî áî-
ðîòüá³ ç³ çëî÷èíàìè ³ â ñôåð³ åêî-
íîì³êè, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó, çàïîá³ãàííÿ êâàð-
òèðíèì êðàä³æêàì, äîïîìîãà ïðà-
âîîõîðîííèì îðãàíàì ï³ä ÷àñ ïëà-
íîâèõ â³äïðàöþâàíü, íàãëÿä çà
ìàñîâèìè çàõîäàìè, ïëÿæàìè. Íà
ñó÷àñíîãî äðóæèííèêà, íà ìîþ
äóìêó, òðåáà íèí³ ïîêëàäàòè
ôóíêö³¿ íå ëèøå ïîì³÷íèêà, à é
êîíòðîëåðà. Òîìó äàëåêî íå âñ³
çàö³êàâëåí³ â éîãî ä³ÿëüíîñò³.

— Ó ÷îìó ñàìå ïîëÿãàº öÿ “íå-
çàö³êàâëåí³ñòü”? ² õòî, íà âàøó
äóìêó, ïðîòè “íàðîäíîãî êîíòðî-
ëþ”?

— Äàâàéòå ïîì³ðêóºìî, íàâ³ùî
êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ àáî òèì
ñàìèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì “íà-
ðîäíèé ïàòðóëü”, ÿêùî º íàéìà-
í³ îõîðîíö³, ÿê³ íà “çðó÷í³” äëÿ
íà÷àëüíèêà ðå÷³ çàêðèâàþòü î÷³.
Òàê, ïðîôåñ³éíà îõîðîíà äóæå
äîáðå, àëå ÿ îñîáèñòî ñóìí³âàþñÿ,
ùî íàêà÷àíèé ìîëîäèê çâåðíå
óâàãó íà òå, ùî òâîðèòüñÿ â äâîõ
ìåòðàõ â³ä éîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ.
Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî îð-
ãàí³çàö³¿ é óñòàíîâè. ßêîìó ÷è-
íîâíèêó õî÷åòüñÿ, ùîá éîãî êîí-
òðîëþâàëè. ß ââàæàþ, ùî îõîðî-
íà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó — öå ùå
é áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ, â ÿê³é
ñüîãîäí³ çàâ’ÿçëè äåðæàâí³ ìóæ³ é
ì³ë³ö³ÿ. Îñü ïðèêëàä. Êîøòè íà
îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ðàéîííèõ
øòàá³â äîõîäÿòü äî âñ³õ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³é ³ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. À äàë³? Ò³ëüêè â ï’ÿòüîõ ðàéî-
íàõ ³ç äåñÿòè: Ãîëîñ³¿âñüêîìó,
Îáîëîíñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó, Ïî-
ä³ëüñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó
ãðîìàäñüê³ ôîðìóâàííÿ â³ä÷óâà-
þòü ðåàëüíó äåðæàâíó ï³äòðèìêó.
Íà çàïèòàííÿ: äå çàâèñàþòü ãðî-
ø³ äëÿ ³íøèõ, äî ñëîâà, Äåñíÿí-
ñüêèé íå îòðèìóâàâ ¿õ 1,5 ðîêó —

ëèøàºòüñÿ ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ.
Îñü äîêàç — îô³ö³éíèé çâ³ò ïðî
ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî
ôîðìóâàííÿ çà ï³âð³÷÷ÿ. Íàâïðî-
òè “îòðèìàíî êîøò³â” — ïîðîæ-
íÿ ãðàôà. Äðóãèé ïðèêëàä. Äâà
ðîêè òîìó â Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ áóëî äåâ’ÿòü ïîñò³â ³ç çàáåçïå-
÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.
Íèí³ íå ëèøèëîñÿ æîäíîãî. Â³ä-
ïîâ³äíî ³ ê³ëüê³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â
ñïåöçàãîí³â, à ¿õ áóëî 500, ñêîðî-
òèëàñÿ âäåñÿòåðî. Òîæ çà ïîðÿä-
êîì íà äîðîç³, ÿêó ïðîòÿãîì íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ïåðåõîäÿòü òèñÿ-
÷³ øêîëÿð³â, ñòåæèòè òåïåð í³êî-
ìó. Íà öå ì³ë³ö³ÿ â êðàùîìó âè-
ïàäêó â³äìîâ÷óºòüñÿ. Òîæ, ââà-
æàþ, ó íàâåäåíí³ ãðîìàäñüêîãî
ïîðÿäêó çàö³êàâëåíèìè ïîâèíí³
áóòè âñ³, à íå ëèøå ìåøêàíö³ ì³ñ-
òà. Ò³ëüêè çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿
âëàäè é óìîâè ò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ ç
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ãðî-
ìàäñüê³ ôîðìóâàííÿ çìîæóòü ïðà-
öþâàòè ÿê³ñíî.

— ßê ïîâèíí³ âçàºìîä³ÿòè äåð-
æàâíà âëàäà, ì³ë³ö³ÿ òà ãðîìàäñüê³
ôîðìóâàííÿ?

— Óñå çàïèñàíî â çàêîí³ òà ñòà-
òóò³. Àëå ³íøà ð³÷, ÿê öå çàñòîñî-
âóþòü íàñïðàâä³, ÿê âèêîíóþòü
íàêàçè Ïðåçèäåíòà, Êàáì³íó ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ òà ðîáîòè ôîðìó-
âàíü. Çâ’ÿçêó ì³æ çàêîíîì ³ ñòà-
òóòîì ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, ÿê³
íå ï³äêð³ïëåíî çàêîíîäàâ÷î, íà-

ñïðàâä³ íåìàº. ×îðíèì ïî á³ëîìó
â ñòàòóò³ íàïèñàíî: “ñï³ëüíî ç îð-
ãàíàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ì³ñöå-
âèì ñàìîâðÿäóâàííÿì ³ ãðîìàä-
ñüêèìè îá’ºäíàííÿìè ïðîâîäèòè
îðãàí³çàö³éíó ðîáîòó â òðóäîâèõ
êîëåêòèâàõ ùîäî ñòâîðåííÿ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â”. Íà
ïðàêòèö³ öÿ ðîáîòà íå âåäåòüñÿ,
ïðèíàéìí³ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³. Êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ðàéîí-
íîãî ï³äðîçä³ëó ïîâèííà â³äáóâà-
òèñÿ íà îñíîâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãî-
ëîâè àäì³í³ñòðàö³¿, àëå öÿ ðîáîòà
òàêîæ íå çàáåçïå÷óºòüñÿ, ÿê ³ ñà-
ìå ô³íàíñóâàííÿ. Òå ñàìå ìîæíà
ñêàçàòè ³ ïðî ðîáîòó øòàá³â ãðî-
ìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ðàéîíó ç
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Ó
ðàéîí³ ìàþòü ïðàöþâàòè 106 ä³ëü-
íè÷íèõ ³ç ðîçðàõóíêó íà 370 òè-
ñÿ÷ íàñåëåííÿ. Íàñïðàâä³ ¿õ ïðè-
áëèçíî 60 â³äñîòê³â â³ä ïîòð³áíî¿
ê³ëüêîñò³. À ñüîãîäí³ ó ðàéîí³ ïðî-
æèâàº ìàéæå 1800 îñ³á, ÿê³ ïîâåð-
íóëèñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Öþ êàòåãîð³þ íàñåëåííÿ ïîòð³á-
íî ïîñò³éíî êîíòðîëþâàòè ³ íàäà-
âàòè âñ³ëÿêó äîïîìîãó â îðãàí³çà-
ö³¿ ìåäîãëÿä³â, ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ. Àëå îõîïèòè âñþ ðîáîòó ñåê-
ðåòàðþ ñïîñòåðåæíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè
ÐÄÀ, òà ùå é æ³íö³, ïðàêòè÷íî
íåìîæëèâî, çâàæàþ÷è íà îñîáèñ-
ò³ îáñòàâèíè. Ïîòð³áíà äîïîìîãà
äðóæèí. Ùî êàçàòè, ÿêùî çà äâà
îñòàíí³õ ðîêè ì³ë³ö³ÿ íå ïðîâîäè-
ëà íàâ÷àííÿ ç äðóæèííèêàìè, íà-

â³òü íà íàðàäè ¿õ íå çàïðîøóþòü.
Íà çàêîíîäàâ÷³é îñíîâ³ ñõåìà
âçàºìîä³¿ ì³æ âëàäîþ, ì³ë³ö³ºþ òà
ôîðìóâàííÿìè ìàº òàêèé âèãëÿä:
âëàäà êîíòðîëþº ³ êîîðäèíóº ä³-
ÿëüí³ñòü ôîðìóâàíü, ì³ë³ö³ÿ îðãà-
í³çîâóº ¿¿ òà áåçïîñåðåäíüî âèêî-
íóº ñï³ëüíî ç äðóæèííèêàìè. Ð³-
øåííÿì çáîð³â ãðîìàäñüêîãî ôîð-
ìóâàííÿ ðàéîíó íàìè ñïðÿìîâà-
íî ÷èìàëî ëèñò³â äî ãîëîâè Äåñ-
íÿíñüêî¿ ÐÄÀ, ïðîêóðîðà ðàéîíó
ùîäî çàëó÷åííÿ äî â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ âèííèõ ó áåçä³ÿëüíîñò³ òà êî-
ðóïö³¿ â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á. Áî
êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ä³ÿëüí³ñòü ôîðìóâàíü
ðàéîíó, çà îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó
íå äîõîäèëè.

— ßêèé âèõ³ä ³ç ö³º¿ ñèòóàö³¿?
Ìîæëèâî, º ³äåÿ íîâî¿ ôîðìè ðîç-
ïîä³ëó òèõ ñàìèõ êîøò³â?

— Óñ³ ãðîìàäñüê³ ôîðìóâàííÿ
ðàéîí³â ñòîëèö³ º ï³äðîçä³ëàìè
Êè¿âñüêîãî ãðîìàäñüêîãî ôîðìó-
âàííÿ, ³, â³äïîâ³äíî, ¿õ ô³íàíñó-
âàííÿ ïðîâîäèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Òîæ ÿ ââà-
æàþ, ùî ì³ñüêà âëàäà ïîâèííà íå
ëèøå ðîçïîä³ëÿòè êîøòè, à é êîí-
òðîëþâàòè ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Ö³
ãðîø³ ïåðåäáà÷åíî äëÿ ðîáîòè
êîæíîãî ÷ëåíà øòàáó ôîðìóâàí-
íÿ, íà îïëàòó â³äïðàöüîâàíèõ ãî-
äèí. Òàêîæ äðóæèííèêó íàäàþòü
5 äí³â äî â³äïóñòêè, äîäàòîê äî
ïåíñ³¿. À öå âñå âèòðàòè. Ö³ êîø-
òè ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ³
äëÿ àìóí³ö³¿ ñïåöçàãîí³â, à òàêîæ
íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Äóæå
õîðîøèé ïðèêëàä, ÿê îðãàí³çîâà-
íî ðîáîòó ñòóäåíòñüêîãî ôîðìó-
âàííÿ ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íî-
ìó óí³âåðñèòåò³, äå ñïðàöüîâóº
ñèñòåìà çàîõî÷óâàííÿ ñòóäåíò³â.
Òàì ïàíóº ïîðÿäîê ÿê ó êîðïóñàõ
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, òàê ³ â ãóðòîæèò-
êàõ. Çðîçóì³ëî, ùî âñå çàëåæèòü
â³ä êåð³âíèöòâà çàêëàäó ÷è ï³ä-
ïðèºìñòâà. Óïåâíåíèé, ùî âñå-
òàêè ìàº ä³ÿòè íàðîäíà ñàìîîáî-
ðîíà íå äåêëàðàòèâíà, à ñïðàâæ-
íÿ. Áî, ïîâ³ðòå, º ùå íåáàéäóæ³
ëþäè, ÿê³ íå ìîæóòü ñïîê³éíî
ïðîéòè ïîâç õóë³ãàíà ÷è äåáîøè-
ðà, íå âì³þòü â³äâîäèòè î÷åé, êî-
ëè ñèëüí³øèé ñêðèâäæóº ñëàáøî-
ãî, íå äàäóòü ðîçãîð³òèñÿ áåçï³ä-
ñòàâí³é âóëè÷í³é ñâàðö³, ùî â
áóäü-ÿêó ìèòü ìîæå ïåðåðîñòè â
á³éêó. ², áåçïåðå÷íî, â äðóæèííè-
êà ìàþòü áóòè ïîâíîâàæåííÿ ³
ñïåöçàñîáè

Розмовляла Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”
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Ïîä³ëüñüê³ ðåã³îíàëè ïî÷àëè 
áóäóâàòè íîâó êðà¿íó
Ó ðàéîí³ â³äáóëèñÿ çàãàëüí³ çáîðè îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íà ï³äòðèìêó 
ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à

10 âåðåñíÿ 2010 ðîêó â
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ â³ä-
áóëèñÿ çàãàëüí³ çáîðè îð-
ãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íà
ï³äòðèìêó ïðîãðàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à “Áóäóºìî íîâó
êðà¿íó”. Â ÿêîñò³ ïî÷åñ-
íèõ ãîñòåé íà çáîðàõ áóëè
ïðèñóòí³ íàðîäíèé äåïó-
òàò Óêðà¿íè ßí Òàáà÷íèê,
ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåí
Ðîìàíåíêî, ãîëîâà Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ “Çàãàëüíîâî¿í-
ñüêà ñï³ëêà Óêðà¿íè” Îëåã
Êàëàøí³êîâ ³ íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Âîëîäèìèð Ô³ë³ï-
ïîâ. Ç äîïîâ³ääþ âèñòóïè-
ëà ãîëîâà ðàéîííî¿ ïàðò³é-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ Îëüãà Àðêà-
íîâà, ïðîàíàë³çóâàâøè òà
ñõâàëèâøè ïðîãðàìó “Áó-
äóºìî íîâó êðà¿íó”, âîíà
çàçíà÷èëà: “Ùî ïåðøî÷åð-
ãîâî äîâîäèòüñÿ âèð³øóâà-
òè ñüîãîäí³ îðãàíàì âëàäè
â ðàéîí³? Ïð³îðèòåòíèì

íàïðÿìêîì ðîáîòè îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ðàéîíó òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ çàëèøàºòüñÿ ðîç-
âèòîê ³ ðåôîðìóâàííÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ñîö³àëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. Ñó÷àñíèé
ïîë³òè÷íèé ìîìåíò ðîçâèò-
êó äåðæàâè âèìàãàº îá’ºä-
íàííÿ âñ³õ êîíñòðóêòèâíî
íàëàøòîâàíèõ ñèë, ñïðàâæ-
í³õ ïàòð³îò³â ñâîãî êðàþ
äëÿ ðîáîòè ç â³äðîäæåííÿ
åêîíîì³êè, íàâåäåííÿ ÷èñ-
òîòè â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ³

ñâîºìó ïîäâ³ð’¿, ðåìîíòó
äîð³ã, îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ
ìîëîä³ òà âèð³øåííÿ ³íøèõ
âàæëèâèõ ïèòàíü. Âàðòî
îáëèøèòè ïîë³òè÷í³ ÷âàðè,
ïàì’ÿòàòè, ùî âñ³ ìè —
ïðåäñòàâíèêè ºäèíîãî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, íàñ
ºäíàº íàøà ð³äíà çåìëÿ, ³
íàøå çàâäàííÿ — çðîáèòè
¿¿ êðàùîþ!”.

Íà çàâåðøåííÿ çáîð³â â
óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ áóëî
âðó÷åíî ïàðò³éí³ êâèòêè 50
íîâèì ÷ëåíàì Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â

За останніх півтора ро лише в п’яти районах столи-
ці, а саме: в Оболонсь ом , Печерсь ом , Святошин-
сь ом , Подільсь ом і Голосіївсь ом виділяють ош-
ти на діяльність штабів ромадсь их форм вань. Саме
там, з ідно з підс м овими по азни ами, нала оджена
робота народних др жин. В інших, я аж ть, вони іс-
н ють лише на паперах. Своєю д м ою з цьо о приво-
д поділився ерівни Деснянсь о о районно о штаб
Київсь о о місь о о ромадсь о о форм вання з охоро-
ни ромадсь о о поряд і державно о ордон Петро
Пономарьов.

Оль а Ар анова

Ïåòðî ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ: “Ó íàâåäåíí³ ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó çàö³êàâëåíèìè ïîâèíí³ áóòè âñ³”
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Æóðíàë³ñòàì ðàäèòü Ðàäà
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” íà òåìó: “²íôîðìàö³éíà ïîë³òèêà êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè
ÿê ³íñòðóìåíò äåìîêðàò³¿”

Îêñàíà ÇÁ²ÒÍªÂÀ, íà÷àëüíèê
Óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿
ÊÌÄÀ:

— ß ãîòîâà ñêàçàòè, ÿêà íèí³
ïîçèö³ÿ â Óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà
³íôîðìàö³¿, ÿêå íå òå ùî êóðóº,
à é âçàºìîä³º ç êîìóíàëüíèìè
ï³äïðèºìñòâàìè ñôåðè çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. ̄ õ, ÿê â³äîìî,
ï’ÿòü: öå ðàä³îñòàíö³ÿ “Ðàä³î
“Êè¿â” 98 fm”, òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ
“Êè¿â” ³ òðè ãàçåòè — “Õðåùà-
òèê”, “Âå÷³ðí³é Êè¿â” ³ “Óêðà¿í-
ñüêà ñòîëèöÿ”. ß äóæå ÷³òêî ðî-
çóì³þ ñâîþ ö³ëü ³ çðîáëþ âñå
ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ êîìóíàëüíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³ áóëè ã³äíèì ³í-
ôîðìàö³éíèì ïðîäóêòîì. ² ëèøå
öå, íà ì³é ïîãëÿä, º ïðåäìåòîì
ïåðåìîâèí òà îáãîâîðåííÿ ç
ôðàêö³ÿìè â Êè¿âðàä³. Òîáòî
ÿê³ñíèé êîíòåíò, ÿê³ñòü ïîäà÷³,
ÿê öå êîíöåïòóàëüíî âèçíà÷àºòü-
ñÿ, ÿêà íàñïðàâä³ ñòðàòåã³ÿ ðîç-
âèòêó öèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Íå êàçàòèìó ïðî òå, ÷è ïî-
òð³áí³ âîíè âçàãàë³. Òàê, ïîòð³á-
í³. Àëå ÷è ïîòð³áí³ âîíè òàêèìè,
ùî ò³ëüêè îáñëóãîâóâàòèìóòü âëà-
äó? ß ç öèì íå çãîäíà. ß ââàæàþ,
ùî ö³ ÇÌ² ìàþòü ñòàòè ïåðø çà
âñå ÇÌ² äëÿ êèÿí. ²íôîðìóâàòè
ïðî âñ³ ïðîáëåìè, ÿê³ ö³êàâëÿòü
ãîðîäÿí.

Äðóãèé äóæå âàæëèâèé ìî-
ìåíò — ÇÌ² ÿê ó÷àñíèê ñâîº¿ ô³-
íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ìóí³öèïàëüí³ ÇÌ² º òàêèì ñà-
ìèì ó÷àñíèêîì ðèíêó ÿê ³ áóäü-
ÿêèé ³íøèé çàñ³á ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Ò³ëüêè òóò º îäíèí íþ-
àíñ — ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìêè ¿õ ³ç
áþäæåòó, òèõ, òàê áè ìîâèòè, ìó-
í³öèïàëüíèõ çàìîâëåíü, ÿê³ í³-
êîëè íå áóäóòü ö³êàâ³ ³íøèì ÇÌ².
² ìîìåíò, ÿêèé áóäå âàæëèâèé ³
äëÿ äåïóòàò³â ð³çíèõ ôðàêö³é, öå
ïðîçîð³ñòü, öå äîñòóï íà ñòîð³í-
êè, ÿê íà äèñêóñ³éíèé ìàéäàí-
÷èê ð³çíèõ òî÷îê çîðó, öå, çðåø-
òîþ, ïàðàä äóìîê. Áà÷ó, ùî ãàçå-
òàì “Õðåùàòèê” ³ “Âå÷³ðí³é Êè-
¿â” ïîòð³áíî ïîâåðíóòè ¿õí³ ðåé-
òèíãè, ¿õí³ ³ìåíà, ³ øàíñè íà âñå
â íèõ º.

Ïðî åëåìåíòè íîðìàëüíîãî ìå-
íåäæìåíòó. Éîãî ùå íåìàº. ß
âàì â³äâåðòî êàæó îäðàçó. Öå çà
îö³íêîþ ñèòóàö³¿, ÿêà áóëà íà
ñüîãîäí³. ß áóäó êîìóí³êàòîðîì ³ç
äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì, ÿêùî ÿ
çíàþ, ùî çà ìî¿ì ³ì’ÿì áóäóòü
³òè ÿê³ñí³ ³íôîðìàö³éí³ ïðîäóê-
òè. Âñÿ ðåøòà äèñêóñ³¿ ùîäî êîí-
òåíòó, öåíçóðè, äîñòóïó — öå âñå
äèñêóñ³¿, â ÿêèõ ìîæíà äîñÿãàòè
êîíñåíñóñó, ðîçóì³ííÿ. Ðîçóì³òè,
äå ³íòåðåñè ãàçåòè, à äå ³íòåðåñè
ïîë³òèêè. Àëå öå, ïåðø çà âñå,
íîðìàëüíà â³äâåðòà ðîçìîâà.

Òóò ùå âàæëèâèé ìîìåíò —
òðåáà â³äð³çíÿòè âèñëîâëåííÿ ïî-
çèö³¿ â³ä ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè. Ìå-

æà ì³æ íèìè íà ñüîãîäí³ âæå íà-
â³òü íå òîíêà. Îò öþ ïðîáëåìó
ìè áóäåìî âèïðàâëÿòè ñòî â³ä-
ñîòê³â, òîìó ùî ÿêùî ãàçåòà íå
ñòàíå ³íøîþ, âîíà íå áóäå ö³êà-
âîþ í³ äåïóòàòàì, í³ ãîðîäÿíàì.

Îëåêñàíäð ÁÐÈÃÈÍÅÖÜ, äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè, ôðàêö³ÿ ÁÞÒ:

— Ìåí³ êîæåí äåíü äçâîíÿòü
“Ôàêòè”, “Ñåãîäíÿ”, “Êîìñî-
ìîëêà”. Ìåíå ïîñò³éíî ïèøóòü
“²íòåð”, “1+1”, “Íîâèé”, ð³çí³
ðàä³îñòàíö³¿ áåðóòü êîìåíòàð³
ëåäü íå êîæåí äåíü. ² öå ÇÌ²,
â ÿêèõ ðåéòèíãè çíà÷íî á³ëüø³,
í³æ ó êîìóíàëüíèõ. Ìóí³öè-
ïàëüí³ êàíàëè ìåíå íå ïèøóòü
í³êîëè. “Õðåùàòèê” ³íîä³ çâåð-
òàºòüñÿ ç äåÿêèìè çàïèòàííÿìè,
îñîáëèâî îñòàíí³õ äâà òèæí³,
“Âå÷³ðêà”... Öå ïðî ùî ñâ³ä-
÷èòü? Àáî íàø³ ÇÌ² ÷îãîñü íå
ðîçóì³þòü, àáî ¿ì ÷îãîñü íå äî-
çâîëÿþòü. ßêùî ãàçåòó “Ñåãî-
äíÿ” öå ö³êàâèòü ñòîñîâíî æèò-
òÿ Êèºâà, à êîìóíàëüí³ ÇÌ² íå
ö³êàâèòü, ó ìåíå îäðàçó âèíèêàº
çàïèòàííÿ: õòîñü ÷îãîñü íå ðî-
çóì³º? Êàçàòè, ùî ãàçåòà “Ñåãî-
äíÿ” — öå ð³çêå îïîçèö³éíå âè-
äàííÿ, íå ìîæíà, öå îá’ºêòèâ-
íà ãàçåòà, ÿêà íàëåæèòü ëþäÿì,
áëèçüêèì äî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Àëå
öå íå çàâàæàº ¿é ö³êàâèòèñÿ ïåâ-
íîþ ³íôîðìàö³ºþ. ß ïðîïðàöþ-
âàâ áàãàòî â ãàçåòàõ. Ïðàöþâàâ
³ â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, êîëè
öåíçóðà áóëà, çâè÷àéíî, íå òà-
êà æîðñòêà, çàòå á³ëüø îäíî-
çíà÷íà. ² ÿ ïðåêðàñíî ðîçóì³þ,
ùî íàéïðîñò³øèé ñïîñ³á çðîáè-
òè õîðîøèé ìàòåð³àë — öå çíàé-
òè ãîñòðó òåìó ³ äàòè ùîäî íå¿
äâà êîìåíòàð³ ïðîòèëåæí³ îäíå
îäíîìó. Í³ÿêîãî ³íøîãî ìåõà-
í³çìó ñòâîðåííÿ ö³êàâîãî ìàòå-
ð³àëó íåìàº. Ó íàñ, íà æàëü,
çîâñ³ì ³íøà òàêòèêà. Âîíè äëÿ
÷îãî çâåðòàþòüñÿ äî îïîçèö³¿ —
ç ïðîõàííÿì ïðèâ³òàòè ç äíåì
íàðîäæåííÿ àáî ïðîêîìåíòóâà-
òè, äå âè ïðîâåëè ë³òî. Òîáòî â
òîìó ïèòàíí³, ÿêå íå ìîæå áó-
òè í³ ãîñòðèì, í³ äóæå ö³êàâèì.
À îò êîëè éäåòüñÿ ïðî ãîñòð³
ïèòàííÿ, òî íîðìàëüíå âèñâ³ò-
ëåííÿ ãàçåò³ ïîòð³áíî á³ëüøå,
í³æ ìåí³, çîêðåìà äëÿ ðåéòèí-
ãó. Òà öüîãî íå â³äáóâàºòüñÿ. ×î-
ìó òàê? Çðîçóì³ëî, ÿêùî âèíè-
êàº ÿêàñü òåìà, ïîòð³áíî íàäà-
òè äóìêè äåïóòàò³â ³ç ð³çíèõ
ôðàêö³é. À â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”
ìè ÷èòàºìî êîìåíòàð³ ëþäåé,
êîòð³ âèñëîâëþþòü îäíó ³ òó ñà-
ìó äóìêó. ² òàì íå âèñòà÷àº ëè-
øå îäí³º¿ äóìêè — ìîº¿ ÷è êî-
ãîñü ³íøîãî, ùî ìàº ïðîòèëåæ-
íó, íàâ³òü ïðîñòî ³íøó òî÷êó
çîðó. ß â³ä öüîãî í³÷îãî íå âòðà-
÷àþ, àäæå ðåéòèíã ó ãàçåòè
“Õðåùàòèê” íåâèñîêèé. Àëå ìå-
í³ çäàºòüñÿ, ùî ÿêðàç ãàçåòà â³ä

òàêîãî âòðà÷àº. ² êîëè ìè ãîâî-
ðèìî ñüîãîäí³ ïðî ñï³âïðàöþ ç
äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì, º êîí-
ôë³êò. ßêèé? Ç îäíîãî áîêó,
ìîæíà çðîáèòè òàê, ÿê ïðîïî-
íóâàëîñÿ óãîäîþ ïðî ñï³âïðà-
öþ, ÿêó êîëèñü íàìàãàëèñÿ
óêëàñòè ðîêè òðè òîìó. Òàì ³ø-
ëîñÿ ïðî òå, ùî âñ³ì áóäå íàäà-
íî ð³âí³ ïðàâà íà âèñëîâëåííÿ
âëàñíî¿ òî÷êè çîðó. ² öÿ òåõíî-
ëîã³ÿ, êîëè íå âñ³ì, à ìàéæå
âñ³ì äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèñëî-
âèòè òî÷êó çîðó, òî ÿ ñêàæó, ùî
÷èòàòè öå ìàéæå í³õòî íå áóäå.
ßêùî äåñÿòåðî ëþäåé ó âàñ ïî-
âòîðþþòü îäíå ³ òå ñàìå, òî êî-
ìó öå ö³êàâî? Äóìêè ìàþòü áó-
òè ð³çíèìè ³, ìàáóòü, ïðîïîð-
ö³éíî ïðåäñòàâëåí³.

Îëåã ÊÀ×ÊÀÍ, äåïóòàò Êè¿âðà-
äè, Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî:

— Íå êîæåí ðåéòèíã º äîá-
ðîì. Äèâëÿ÷èñü, ÿêèé ðåéòèíã ³
íà ùî â³í âïëèâàº. ßêùî ãàçå-
òà ïðî á³ëèçíó ðîçïîâ³äàº, òî
ìåí³ íåö³êàâî, õî÷ ÿêèé áè âî-
íà ðåéòèíã ìàëà. Òóò, íàïðè-
êëàä, çãàäóâàëè âèäàííÿ “Ñåãî-
äíÿ”. ß ¿¿ í³êîëè íå ÷èòàþ, áî
çíàþ, ùî òàì óñå çíèçó ðîáèòü-
ñÿ. “Õðåùàòèêó” ïîòð³áíî äàâà-
òè ìîæëèâ³ñòü äåïóòàòàì ãîâî-
ðèòè ïðî âñå, ùî ìè õî÷åìî ³
ìîæåìî. À òóò óæå öåíçóðíî äè-
âèòèñÿ, ÿ ìàþ íà óâàç³, ë³òåðà-
òóðíî. Ìîæíà ïèñàòè ðåïîðòà-
æ³ áåçïîñåðåäíüî ç æèòòÿ: îñü
áóëà íà ïðèéîì³, é îñü, ùî ÿ
òàì îòðèìàëà. Äóìàþ, â êîæíî-
ìó äâîð³ ÷èòàòèìóòü. Ïðîïîíóþ
ðóáðèêè: “Ãîñòðî”, “Ïîøóêè ³ñ-
òèíè”, “Ïåðåõðåñòÿ” — äâ³, òðè
äóìêè ùîäî ïðîáëåìè.

Öå ìîÿ ïðîïîçèö³ÿ. ¯¿ ìîæóòü
ï³äõîïèòè ÷è â³äêèíóòè. Ùîäî

ñâî¿õ, òî äóìàþ, ùî ìîæó îðãà-
í³çóâàòè ê³ëüêà ÷îëîâ³ê äåïóòà-
ò³â ³ àêòèâ³ñò³â, ÿê³ áóäóòü öèì
çàéìàòèñÿ.

Ñåðã³é ÁÀÐÀÍÎÂ-ÌÎÕÎÐÒ,
äåïóòàò Êè¿âðàäè, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â:

— Õî÷ó çàóâàæèòè, ùî ïðîòÿ-
ãîì ðîêó äåñü ³ç 2006-ãî â òèõ
æå ãàçåòàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íå òå ùîá íå
ðîçì³ùóâàëàñü, íå ï³àðèëàñü, à
ïðàêòè÷íî âçàãàë³ íå ç’ÿâëÿëà-
ñÿ. Òîáòî ìîæåìî ñåáå çàðàõî-
âóâàòè òåæ, ùîá ìè áóëè â îïî-
çèö³¿. À íàñïðàâä³ ïðè÷èíà â òî-
ìó, ùî íåìàº íîðìàëüíî¿ ðåäàê-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè. Âîíà äóæå îä-
íîáîêà. Ñàìå öèì âñå ïîÿñíþ-
ºòüñÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ðîçì³ùåí-
íÿ â³ä êîæíîãî äåïóòàòà ÷è â³ä
ôðàêö³¿, òî ïîòð³áíî ç öèì âè-
çíà÷èòèñÿ — àáî òàê, àáî òàê.
Öå âæå ïî÷èíàºòüñÿ ôîðìàò. Ó
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â øåñòåðî
ëþäåé. ² íà çàñ³äàíí³ ôðàêö³¿, ³
â êóëóàðàõ, êîëè ìè îáãîâîðþ-
âàëè ïðîåêò ð³øåííÿ, âèñëî-
âëþâàëèñÿ ð³çí³ òî÷êè çîðó. Çà-
ïåðå÷åííÿ ïîâíîãî íå áóëî í³ â
êîãî, çàóâàæåííÿ âèñëîâëþâà-
ëèñü. Ð³øåííÿ íà ôðàêö³¿ áóëî
óõâàëåíî, ³ ïî÷èíàòè ïóáë³êóâà-
òè â ãàçåò³ “Õðåùàòèê” ïîçèö³þ
êîæíîãî äåïóòàòà — öå áåçòîë-
êîâî ³ íàâ³òü á³ëüøå ç íàøîãî
áîêó. Ìîæëèâî, ãàçåò³ öå áóëî
á ³ ö³êàâî. Êð³ì òîãî, ãàçåòíèõ
øïàëüò äëÿ 120 äåïóòàò³â íå âè-
ñòà÷èòü. Íå âñ³ áóäóòü àæ íàäòî
àêòèâíèìè. Ìàêñèìàëüíî —
òðèäöÿòü îñ³á. Òîìó òðåáà âè-
çíà÷èòèñÿ ç ôîðìàòîì, ³ â³í, âî-
÷åâèäü, ìàº áóòè ôðàêö³éíèé.

Ùî ïðîïîíóºòüñÿ äëÿ òîãî,
ùîá ö³ ïðàâèëà ãðè âèçíà÷èòè,
ïîòð³áíî âèçíà÷èòèñÿ ç ï³äõîäà-

ìè, ç êîíöåïö³ºþ. Òðåáà íàêðåñ-
ëèòè ïëàí, âèçíà÷èòè ïåðåë³ê àê-
òóàëüíèõ ïðîáëåì. Çîêðåìà, äëÿ
öüîãî ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ³ ñî-
ö³îëîã³÷íèìè îïèòóâàííÿìè. À
ïîò³ì ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäå ñêëàäå-
íî ïëàí, ìîæíà áóäå ïðèñòóïàòè
äî éîãî âèêîíàííÿ. Ìîæåòå ñà-
ìîñò³éíî öþ ðîáîòó âèêîíàòè ³
çàïðîïîíóâàòè äåïóòàòàì, ùî òà-
ê³-òî ôðàêö³¿ âèñòóïàòèìóòü òî-
ä³-òî, ç òàêîþ-òî ïåð³îäè÷í³ñòþ.
Íàéáëèæ÷³ òåìè — òàê³-òî. Ïðè-
÷îìó ìîæíà çàäàòè âèìîãè äî òèõ
ìàòåð³àë³â, ÿê³ ôðàêö³¿ ïîäàþòü.
Òîáòî íå ïðîñòî øàëåíå ïîëè-
âàííÿ áðóäîì ÷è ñóö³ëüíà áåçï³ä-
ñòàâíà êðèòèêà áåç ïðîïîçèö³¿
êîíñòðóêòèâó. Îò º ïðîáëåìà.
Ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî íå¿, ³ ÿê ¿¿
ðîçâ’ÿçóâàòè. Öå áóäå êîðèñíî
äëÿ âñ³õ ³ ö³êàâî äëÿ êèÿí. Ìîæ-
íà ïîêàçàòè, ÿê öþ ïðîáëåìó ðîç-
â’ÿçóþòü ó ªâðîï³ ÷è íå ðîçâ’ÿçó-
þòü óçàãàë³. Ñê³ëüêè ÷àñó ïîòð³á-
íî íà ðîçâ’ÿçàííÿ, ÷è, ìîæå, ïî-
òð³áí³ ãðîø³, ³ çàâòðà ïðîáëåìà
çíèêíå. Îòæå, ôðàêö³¿ âêëþ÷àþ-
òüñÿ ³ ïðàöþþòü.

Òîæ òðè ïîñòóëàòè, íà ÿêèõ óñå
áàçóºòüñÿ: ïðàâèëà ãðè, ôîðìàò
â³äíîñèí, äàë³ òåìàòèêà ³ ïåð³îäè÷-
í³ñòü ïîäà÷³ ìàòåð³àë³â: ó ÿêèõ îá-
ñÿãàõ âîíè ïîäàþòüñÿ, ç ôîòîãðà-
ô³ÿìè, ³íøèìè ³ëþñòðàö³ÿìè ÷è
áåç íèõ. Óñå öå âè âèçíà÷àºòå, äà-
ºòå íàì ³ ìè äàë³ ïðàöþºìî.

Ìèõàéëî Ë²ÂÀÍÄÎÂÑÜÊÈÉ,
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðå-
äàêòîðà ãàçåòè “Âå÷³ðí³é Êè¿â”:

— Ñòîñîâíî ãàçåòè “Õðåùàòèê”
òà ³íøèõ êîìóíàëüíèõ ìåä³à.
Ôàêòè÷íî êîìóíàëüí³ ìåä³à ñòâî-
ðþâàëèñÿ äëÿ ÷îãî? Öå ïîñåðåä-
íèê ì³æ êèÿíàìè ³ äåïóòàòàìè.
Öå ãàçåòà, ÿêà ìàº âåñòè öåé ä³à-
ëîã. Â³äîáðàæàòè äóìêè êèÿí, ÿê³
îáðàëè öèõ äåïóòàò³â, ¿õ ïðîáëå-
ìè, ùî âîíè õî÷óòü, íà ùî ñêàð-
æàòüñÿ. Ùîá äåïóòàòè ÷óëè, à êè-
ÿíè áà÷èëè, õòî ùî ðîáèòü äëÿ
íèõ. Ñüîãîäí³ Êè¿âðàäà — öå òà-
êà á³îìàñà, äå íåìàº îáëè÷÷ÿ
êîæíîãî. ßêðàç ïàðò³éíà ñèñòåìà
ñïîòâîðèëà ñóòü äåïóòàòñòâà. ²
âèÿâëÿºòüñÿ, ùî êèÿíè íå çíà-
þòü ñâî¿õ äåïóòàò³â, íå çíàþòü,
÷èì âîíè çàéìàþòüñÿ, ³ ôàêòè÷-
íî, õòî, íàñê³ëüêè º ö³ííèì äëÿ
ãðîìàäè. Âëàñíå êàæó÷è, çàâäàí-
íÿ “Õðåùàòèêà” ÿê îô³ö³éíî¿ ãà-
çåòè — íàëàãîäèòè ä³àëîã. Òîáòî
àáñîëþòíî êîíñòðóêòèâíèé ä³à-
ëîã àáñîëþòíî ïðîôåñ³éíèõ ëþ-
äåé. ² îñü äëÿ òàêîãî “Õðåùàòèê”
ìàº ñòàòè òðèáóíîþ
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу земельної ділянки громадянці Кравчук
Марії Олександрівні для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на Столичному шосе, 24 км, ділянка 5 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 691/1747 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право користування частиною земель, від�
ведених відповідно до додатка 38 до розпорядження Ради
Міністрів Української РСР від 22.09.89 № 330�р будинку від�
починку "Конча�Заспа" (лист�згода від 17.11.2006
№ 02/153), та віднести їх до земель запасу житлової і гро�
мадської забудови.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.10.2005 № 271/3732 "Про затвердження схеми плануван�
ня частини території південного планувального району Го�
лосіївського адміністративного району в м. Києві" і Гене�
рального плану міста Києва та проекту планування його про�
мислової зони на період до 2020 року, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію в межах, визначених містобудівним обґрун�
туванням, перевести за функціональним призначенням до
території малоповерхової садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Кравчук Марії Олександрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на Столичному шосе, 24 км, ді�
лянка 5 у Голосіївському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Кравчук Марії Олександрівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на Столичному шосе, 24 км, ділянка 5 у Голосіїв�
ському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови.

5. Громадянці Кравчук Марії Олександрівні:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю.

5.3. 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.

5.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

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

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього під�
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" від
13.06.2007 № 1822, Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища від 17.12.2007
№ 19�14793, Київської міської санепідстанції від 23.03.2009
№ 1504, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 30.03.2009 № 05�
08/1300, управління охорони навколишнього природного
середовища від 31.07.2007 № 071/04�4�19/3956, Київсько�
го комунального об'єднання зеленого будівництва та екс�
плуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" від
29.10.2008 № 148�2606, Головного управління земельних
ресурсів від 28.05.2009 № 05�4550.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки громадянці Кравчук
Олені Анатоліївні для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на Столичному шосе, 24 км, ділянка 4 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 696/1752 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право користування частиною земель, від�
ведених відповідно до додатка 38 до розпорядження Ради
Міністрів Української РСР від 22.09.89 № 330�р будинку від�
починку "Конча�Заспа" (лист�згода від 17.11.2006
№ 02/153), та віднести їх до земель запасу житлової і гро�
мадської забудови.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.10.2005 № 271/3732 "Про затвердження схеми плануван�
ня частини території південного планувального району Го�
лосіївського адміністративного району в м. Києві" і Гене�
рального плану міста Києва та проекту планування його про�
мислової зони на період до 2020 року, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію в межах, визначених містобудівним обґрун�
туванням, перевести за функціональним призначенням до
території малоповерхової садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Кравчук Олені Анатоліївні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на Столичному шосе, 24 км, ділян�
ка 4 у Голосіївському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Кравчук Олені Анатоліївні, за умо�
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на Столичному шосе, 24 км, ділянка 4 у Голосіївському

районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та гро�
мадської забудови.

5. Громадянці Кравчук Олені Анатоліївні:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.3. 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.

5.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

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

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього
підприємства "Інститут генерального плану міста Києва"
від 13.06.2007 № 1823, Головного управління містобу�
дування, архітектури та дизайну міського середовища

від 17.12.2007 № 19�14798, Київської міської санепід�
станції від 23.03.2009 № 1502, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в м. Ки�
єві від 30.03.2009 № 05�08/1301, управління охорони
навколишнього природного середовища від 31.07.2007
№ 071/04�4�19/3955, Київського комунального об'єднан�
ня зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста "Київзеленбуд" від 15.10.2008 № 148�2475,
Головного управління земельних ресурсів від 28.05.2009
№ 05�4552.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кривуну Олександру
Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Луганській, 3 у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 719/1775 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити громадянці Терновій Марії Іванівні пра�
во постійного користування земельною ділянкою площею
0,03 га, відведеною відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 07.07.98 № 65 "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилих будинків і господарських будівель",
право постійного користування якою посвідчено держав�
ним актом на право постійного користування землею від
15.08.2000 № 79�3�00117, та віднести зазначену земель�
ну ділянку до земель запасу житлової та громадської за�
будови у зв'язку зі смертю землекористувача.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кривуну Олександру Микола�
йовичу для ведення індивідуального садівництва на вул. Лу�
ганській, 3 у Солом'янському районі м. Києва.

3. Передати громадянину Кривуну Олександру Мико�
лайовичу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку загальною площею
0,065 га для ведення індивідуального садівництва на вул.
Луганській, 3 у Солом'янському районі м. Києва, в тому
числі:

— площею 0,03 га — за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови;

— площею 0,035 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

4. Громадянину Кривуну Олександру Миколайовичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

4.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 01.02.2005 № 19�589, головного держав�
ного санітарного лікаря м. Києва від 25.02.2005 № 1286,
Державного управління екології та природних ресурсів від
05.03.2005 № 06�6�25/925, Головного управління земель�
них ресурсів від 25.09.2007 № 05�1430.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. 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.

5. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98
№ 65 в графі 5 позиції № 865 цифри "0,03" виключити.

7. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кравченку Валентину
Григоровичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Новій, 21 

у Солом'янському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 727/1783 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 81, 216, 218, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кравченку Валентину Григо�
ровичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Новій, 21 у
Солом'янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Кравченку Валентину Григоро�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Новій, 21 у Солом'янському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Громадянину Кравченку Валентину Григоровичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�

ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 05.12.2005 № 19�10482, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від
13.03.2006 № 06�6�25/959, Головного управління земель�
них ресурсів від 30.05.2007 № ОЗ�0565.

3.6. У місячний термін звернутися 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.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Àìàòîðè, âïåðåä!
Сьо одні “Хрещати ” п блі є вірші аматора Ірини Мельни , я і др є з незначними с ороченнями. Реда ція вважає, що, можливо, вони і
не варті о ремої збір и, проте відображають настрої простих иян, а саме це для “Хрещати а” я для народної азети, є цінним. Адже ре-
да ції не байд жа д м а иян.

Київ
Êè¿â — öå ñòîëèöÿ íàøà,
Òàêà âåëèêà ³ ÷óäîâà,
×è â äîù, ÷è â äåíü ñîíöÿ —
Âîíà çàâæäè êîëüîðîâà.

Íà æèòòºâîìó øëÿõó
Êè¿â ïåðåæèâ áàãàòî,—
Áà÷èâ ãîëîä ³ â³éíó,
Ðàä³ñòü, ïåðåìîãè ñâÿòî.

Êè¿â âñ³õ ëþäåé ïðèéìàº
Ç ð³çíèõ ì³ñò, ç ³íøèõ êðà¿í,
² ñþäè õòî ïðè¿æäæàº —
Âñ³ ÷åêàþòü êðàùèõ çì³í.

À ÿêà êðàñà íàâêîëî
Ïðîñòî òàê íå îïèñàòè,
Òðåáà âñå íà âëàñí³ î÷³
Ïèëüíî é äîâãî ðîçãëÿäàòè.

Ð³÷êà, ùî Äí³ïðîì çîâåòüñÿ,
×åðåç âñþ ñòîëèöþ â’ºòüñÿ,

Ëàâðà äèâíó ñèëó ìàº,
Òèñÿ÷³ ëþäåé ñêëèêàº...

Ñîòí³ âóëèöü ó ñòîëèö³,
Áåçë³÷ ¿õ, ÿê ïàâóòèíîê,
Ïåðåïîâíåíèõ êðàñîþ
Àðõ³òåêòóðíèõ ö³êàâèíîê.

Ùîá ³ñòîð³þ ï³çíàòè,
Òðåáà ëèø òâîº áàæàííÿ,
² ìóçå¿ é ãàëåðå¿
Â³äêðèâàþòüñÿ âæå çðàííÿ.

Ùîá êðàñó ö³ëêîì â³ä÷óòè,
Äîâãî òðåáà ëþáóâàòèñü,
Òà êîëè ç ñòîëèö³ ¿äåø —
Ñåðöå õî÷å â í³é çîñòàòèñü.

Êè¿â ùåäðî ëþáèòü íàñ
Íåçàëåæíî, ÿê³ ìè,
Âåñü íàðîä â³í áåðåæå —
Òðåáà ³ éîãî áåðåãòè!

У раїно, наша рідна...
Óêðà¿íî, íàøà ð³äíà,—
Òè áàãàòîþ áóëà,
Òà ÷îìóñü òè ñòàëà á³äíà
² ÷èÿ â òîìó âèíà?!

² íå âàæêî çäîãàäàòèñü,
Õòî çðîáèâ òàêå â êðà¿í³,
Òðåáà âæå çà ðîçóì áðàòèñü
² äîðîñëîìó, é äèòèí³.

Ùî íàðîä òàêèé, íå äèâíî,
Ïðèêëàä º êîìó ïîäàòè,
Âëàäà â íàñ òàêà ÷óäîâà,
Çíàº, ùî ³ ÿê ïðîäàòè.

Ìåðñåäåñè, ë³ìóçèíè,
Vip-êàôå ³ ìàãàçèíè,—
Âñå äóøà, ùî çàáàæàº,
Ïîñàäîâåöü òå é êóïëÿº...

Â ïîñàäîâö³â º êâàðòèðè,
² áóäèíêè º, ³ äà÷³,
¯ì óñüîãî âèñòà÷àº,
Ò³ëüêè á ñîâ³ñò³ â ïðèäà÷ó.

Ëþäè òàê âàñ îáèðàþòü
² íàä³¿ ïîêëàäàþòü,
Ñò³ëüêè âèáîð÷èõ ïðîãðàì —
Âèêîíàííÿ í³ íà ãðàì.

Òà äëÿ ÷îãî îá³öÿòè,
Ëèø ñëîâà ³ç âóñò êèäàòè,
Ùî êðàñèâî áóäåì æèòè,
À íå â á³äíîñò³ òóæèòè.

ß í³ÿêèõ çì³í íå áà÷ó.
Ãàìàíåöü ì³é íå çì³íèâñÿ,
Äâàäöÿòü ãðèâåíü â äåíü ÿ òðà÷ó,
Îé, íàðîä âæå òàê âòîìèâñÿ!

Ìð³ºìî ñ³ì’þ ñòâîðèòè,
Ñàìîñò³éíî õî÷åì æèòè,
Òà ãðîøåé ó íàñ íåìà
Äëÿ ãí³çäå÷êà, äëÿ æèòëà.

Êðåäèò âçÿòè ÿ íå ìîæó,
Áî äîõ³ä íå äîçâîëÿº,
² â³äñîòêè ïëèâóòü óãîðó,
Ïåðøèé âíåñîê íàñ ëÿêàº.

Íà êâàðòèðíó ÷åðãó ñòàòè,—
Âñå æèòòÿ òðåáà ÷åêàòè,
Äî÷åêàºìîñü ÷è í³,
Áóäåìî óæå ñòàð³.

Âëàäó öå ³ íå õâèëþº,
Ëèø ñîá³ óñå áóäóº,
Ñò³ëüêè ãðîøåé ó êàçí³,—
Íàì í³÷îãî, âñå ñîá³.

Îñü çâåëè òàê³ áóäèíêè,
Ñêð³çü ïëàêàòè: “Ïðîäàºòüñÿ”,
ß, ÿê ãëÿíó — ò³ëüêè ïëà÷ó,
² ñåðäåíüêî ëåäâå á’ºòüñÿ.

Òà çà ùî æèòëî ïðèäáàòè,
Êóäè éòè, êîãî áëàãàòè,
Íåäîñÿæíà íàøà ìð³ÿ
² çãàñàº âæå íàä³ÿ.

Òðèäöÿòü ë³ò áóäåì çáèðàòè
² ó âñüîìó â³äìîâëÿòè,
Áóäåì ¿ñòè îäí³ êàø³,
Áóäóòü ¿ñòè é ä³òè íàø³.

Â íàñ áàãàòà Óêðà¿íà,
Òà êàçíà çàâæäè ïóñòóº,
Äåñü çíèêàþòü ò³ ì³ëüéîíè,
Ùî äëÿ ùàñòÿ íàì áðàêóº.

Ïîæèëè á õî÷ äåíü, ÿê ìè,
ßê çâè÷àéí³ ïðîñò³ ëþäè,—
Áåç îêðåìîãî æèòëà,
Ó ìåòðî âàì çðó÷íî áóäå.

Äâàäöÿòü ãðèâåíü â äåíü â³çüìåòå
Íà ïðî¿çä, íà âñ³ ïîòðåáè,
À íà âå÷³ð âè çãàäàéòå,
Ùî ñ³ì’¿ âå÷åðÿòü òðåáà!

Âè ÿê ìè — ùå íå æèëè,
Âàì öüîãî é íå çðîçóì³òè,
Àëå æ áóäüòå âè ëþäüìè,
Õî÷åì ìè íå ã³ðøå æèòè.

Âè îäíå íå çàáóâàéòå,
Ìè òàê³, ÿê ³ âè, ëþäè,
Âñ³ ìè ä³òè Óêðà¿íè
² âîíà óñ³õ íàñ ëþáèòü...

ß ïðîøó âàñ äîïîìîãè,
Áî íå çíàþ, ùî ðîáèòè,
À æèòòÿ íàøå ñüîãîäí³
Âè ëèø ìîæåòå çì³íèòè.

Íå çíóùàéòåñü ç Óêðà¿íè,
Äàéòå ¿é íà íîãè âñòàòè,—
Ïðèñìàê ã³äíîãî æèòòÿ
Õî÷åìî óæå ï³çíàòè!!!

Äî Êèºâà ¿äå Ï’ºð Ð³øàð!
Çàâòðà ç àâòîá³îãðàô³÷íèì ñïåêòàêëåì ó òåàòð³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà âèñòóïèòü 
ëåãåíäàðíèé ôðàíöóçüêèé àêòîð-êîì³ê, ñöåíàðèñò ³ ê³íîðåæèñåð
Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Спе та ль-автопортрет листах
“П’єр Рішар. До запитання” —
та називається вистава, я в
рам ах сво о т рне Росією та
У раїною зі рає на сцені Націо-
нально о театр імені Івана
Фран а славетний П’єр Рішар.
Разом із ним на сцен вийде
йо о син Олів’є Дефей, я ий до-
повнить постанов власною
рою на са софоні.

Â Óêðà¿í³ Ï’ºð Ð³øàð ïîáóâàº âòðåòº.
Ïåðøèé â³çèò àêòîðà äî Êèºâà â 1998
ðîö³ áóâ â³äçíà÷åíèé ñïåêòàêëåì
“Ñòðàñò³ ïî Ð³øàðó”, à â êâ³òí³ öüîãî
ðîêó â³í â³äâ³äàâ Õàðê³â â ÿêîñò³ ïî÷åñ-
íîãî ãîñòÿ ê³íîôåñòèâàëþ “Õàðê³âñüêèé
áóçîê”.

Ñïåêòàêëü çà ó÷àñòþ çíàìåíèòîãî
ôðàíöóçà ïîñòàâèâ ðåæèñåð Êð³ñòîô
Äþòðîí. Âëàñíå âèñòàâà ïðî “íåëåãêå

ç³ðêîâå æèòòÿ”, ïðî òå, ùî íàñïðàâä³ â
æèòò³ ç³ðêè ðîáëÿòü äóæå ð³äêî — â³ä-
ïîâ³äàþòü íà ëèñòè ÷èñëåííèõ ôàíàò³â.
Äî Ð³øàðà íàäõîäèòü ñîòí³ ëèñò³â ³ç ð³ç-
íèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó. Éîìó ïèøóòü ñòó-
äåíòè, ïðåäñòàâíèêè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é,
ðåæèñåðè-ïî÷àòê³âö³, ïîòåíö³éí³ ñàìî-
ãóáö³, ÿñíîâèäö³, àñòðîëîãè, ä³â÷àòêà,
êîòð³ âêëàäàþòü äî êîíâåðò³â ñâî¿ â³ä-
âåðò³ ôîòîãðàô³¿... ¯õ ö³êàâèòü óñå: äå
ç³ðêè â³äïî÷èâàþòü, ÿê ³ ç êèì æèâóòü,
ñê³ëüêè çä³éñíèëè îïåðàö³é ³ç îìîëî-
äæåííÿ îáëè÷÷ÿ, ùî º äëÿ íèõ ñëàâà, ¿õ
âëàñíà òâîð÷³ñòü, ÿê âîíè äàþòü ñîá³ ðà-
äó ç ïðèõèëüíèêàìè ³ ïðèõèëüíèöÿìè,
ÿê õàð÷óþòüñÿ... Ïðàâäèâ³, ô³ëîñîôñüê³
³ íàï³âæàðò³âëèâ³ â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà ³íø³
çàïèòàííÿ, äîïîâíåí³ áàéêàìè, àíåêäî-
òàìè, ð³çíîìàí³òíèìè ³ñòîð³ÿìè ç âëàñ-
íîãî æèòòÿ, ïåðåïëåòåíîãî ç æèòòÿìè
³íøèõ çíàìåíèòîñòåé, äàº â ñâîºìó àâ-
òîá³îãðàô³÷íîìó ñïåêòàêë³ Ï’ºð Ð³øàð.
Óò³ì, ö³ íàï³â³ðîí³÷í³ ðîçïîâ³ä³ íå ïðîñ-
òî ïðî íàéíåñïîä³âàí³ø³ îêàç³¿ â ðàìêàõ
Êàíñüêîãî ôåñòèâàëþ ÷è íà ñâ³òñüêèõ
âå÷³ðêàõ, à é ïðî íàéñåðéîçí³ø³ ðå÷³,
ÿê, çðåøòîþ, ³ ïðî êîæíîãî ç íàñ
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Державне�підприємство�“Дослідне�виробництво

Інстит�т��хімії�висо�омоле��лярних�спол��

Національної�А�адемії�На���У�раїни”�

о�олош�є��он��рс�на�право���ладання�до�овор��оренди

державно�о�майна.

№

з/п

Хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення

Можлива

мета

ви�ористання

Стартова

ціна,

�рн/м2/місяць

(без�ПДВ)

1 Частина�павільйон�
Хар�івсь�е

шосе,�48
143,40�м2

Під�СТО

автомобілів
26,51

2
Приміщення�на�

3-м��поверсі�№�302

Хар�івсь�е

шосе,�48
41,80�м2 Під�офіс 42,71

3
Підвальне

приміщення

Хар�івсь�е

шосе,�48
19,40�м

2
Під�с�лад 33,80

4 Павільйон�П-62
Хар�івсь�е

шосе,�48
292,10�м

2 Під

виробництво
33,34

Інформація�
Фонд�приватизації��ом�нально�о�майна�Голосіївсь�о�о�р-н��м. Києва

о�олош�є��он��рс�з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і б�д�ть�зал�чені

для�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів�в Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

Перелі��об’є�тів,�що�пропон�ються�до�незалежної�оцін�и:

№

з/п

Назва�об’є�та Місце�розташ�вання

об’є�та

Площа�та�хара�теристи�а�об’є�та

(приміщення,�б�дин��),��в.м

1. Нежилі�приміщення пр-т�На��и 25,10

2. Нежилі�приміщення в�л.�Володимирсь�а 19,00

3. Нежилі�приміщення в�л.�Я��бовсь�о%о 60,00

4. Нежилі�приміщення в�л.�Заболотно%о 269,10

5. Нежилі�приміщення пр-т�40-річчя�Жовтня 30,00

6. Нежилі�приміщення в�л.�Пань�івсь�а 26,40

7. Нежилі�приміщення в�л.�Са�са%ансь�о%о 532,80

8. Нежилі�приміщення пр-т�40-річчя�Жовтня 155,50

Головне��правління

�апітально�о

б�дівництва�міста�Києва

ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс

на заміщення�наст�пних

ва�антних�посад:

- %оловний� спеціаліст� відділ�� б�х%ал-

терсь�о%о�облі���та�звітності

- %оловний� спеціаліст� планово-е�о-

номічно%о�відділ��

- %оловний� спеціаліст� �ошторисно-

до%овірно%о�відділ�

- провідний�спеціаліст�технічно%о�від-

діл�

- провідний�спеціаліст�юридично-пра-

вово%о�се�тор�

- провідний�спеціаліст��ошторисно-до-

%овірно%о�відділ�

Основні� вимо
и� до� �андидатів:

освіта� відповідно%о� професійно%о

спрям�вання� (ма%істр,� спеціаліст),

досвід� роботи� за�фахом� в� державній

сл�жбі�не�менше�трьох�ро�ів,�або�стаж

за�фахом�в�інших�сферах��правління�не

менше� 5� ро�ів;� вільне� володіння�ПК;

висо�е� поч�ття� обов’яз��,� дисциплі-

нованість.

До��менти
 приймаються
 протя�ом

місяця
з
дня
оп�блі��вання
о�олошення

про
 �он��рс
 за
 адресою:
 03073,

м. Київ,�в�л.�Фр�нзе,�113,��онт.�тел.

200-38-77.

Повідомлення�про�проведення�чер�ових

За�альних�зборів�а�ціонерів�

ЗАТ�“Мандарин�Плаза”

ЗАТ�“Мандарин�Плаза”�(�од�ЄДРПОУ�30675610,�

адреса:�01004,�м.�Київ,�в�л.�Басейна,�6�(Літера�“А”)

повідомляє:�29�жовтня�2010�ро���о�10.00�ран��

� м. Києві�по в�л. Мечни�ова,�2,�на�6�поверсі,

відб�д�ться позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів

ЗАТ “Мандарин�Плаза”.

Порядо��денний:�

1.Підтвердження� рішень� На%лядової� ради� ЗАТ� “Мандарин� Плаза”,

ви�ладених���наст�пних�прото�олах:�№�2�від�14�листопада�2003�р.,

№ 510/2�від�14�жовтня�2005�р.,�№�602/1�від�15�люто%о�2006�р.,�№�63/4

від�27�березня�2006�р.,�№�705/3�від�22�травня�2007�р.,�№�706/1�від

15�червня�2007�р.,�№�903-2�від�26�березня�2009�р.

2.Затвердження� до%овор�� іпоте�и�№� 11/1-2202� від� 05.07.2007� р.,

��ладено%о�з�ТОВ�“Передові�техноло%ії�Плюс”�та�АТ�“Райффайзен�Бан�

Аваль”�та�додат�ово%о�до%овор��до�ньо%о�від�31.03.2009�р.�

3. Затвердження� Генеральної� �редитної� �%оди� від� 08.09.2003� р.� та

додат�ових��%од�до�неї,���ладених�з�АТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”.

4.Затвердження�До%овор�� застави� від� 08.09.2003�р.� та�до%оворів� про

внесення�змін�до�ньо%о,���ладених�з�АТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”.

5. Затвердження��редитних�до%оворів,���ладених�в�рам�ах�Генеральної

�редитної��%оди�від�08.09.2003�р.�з�АТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”,�та

додат�ових��%од�до�них.

6.Деле%�вання�На%лядовій� раді� ЗАТ� “Мандарин�Плаза”� повноважень

За%альних�Зборів�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”� із�затвердження�до%оворів

(�%од),� ��ладених� на� с�м�,�що� перевищ�ють� 10� (десять)� відсот�ів

вартості� а�тивів� ЗАТ� “Мандарин�Плаза”� на� останню�дат�� звітно%о

�вартал�.

7.Обрання�членів�На%лядової�ради�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”.

8. У�ладання�додат�ової��%оди�до�до%овор��застави�від�08.09.2003�р.

Для��часті���зборах�при�собі�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є

особ�.� Представни�и� а�ціонерів� повинні� мати� при� собі� паспорт� та

дор�чення,�оформлене�з%ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

Правління�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”

Головне� �правління� охорони� ��льт�рної� спадщини

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� повідомляє� про� видання� на�аз�� від

09.07.2010�№�10/35-10�“Про�втрат��чинності�на�азів�Управління

охорони�пам’ято��історії,���льт�ри�та�історично%о�середовища”,

зареєстровано%о� в� Головном�� �правлінні�юстиції� ��м.� Києві

11.08.2010�за�№�22/848.

Інформація�Фонд��приватизації��ом�нально
о�майна�

Голосіївсь�о
о�р-н��м.�Києва

Підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�:

Перелі��приміщень�та�б�дівель,�що�належать�до��ом�нальної�власності

Голосіївсь�о
о�район��м. Києва�та�пропон�ються�на�приватизацію�шляхом�ви��п�

Приватизовані�шляхом�ви��п�.

Нежилі
 приміщення
 за
 адресою:
м.� Київ,� в�л.�Димитрова,� 9-а� (літ.� А).� Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��151�752,00�%ривень�в�т.ч.�ПДВ�25�292,00�%ривень.

Нежилі
 приміщення
 за
 адресою:
м.� Київ,� в�л.�Жилянсь�а,� 30-30� (літ.� А).� Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��835�068,00�%ривень�в�т.ч.�ПДВ�139�178,00�%ривень.

Нежилі
 приміщення
 за
 адресою: м.� Київ,� в�л.� Заболотно%о,� 20-а� (літ.� В)�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��252�000,00�%ривень�в�т.ч.�ПДВ�42�000,00�%ривень.

№

з/п

Назва�об’є�та

приватизації

Адреса�об’є�та�приватизації

(приміщення,�б�дівлі,�спор�ди)

Площа�(приміщення,

б�дівлі,�спор�ди),��в.�м

1. Нежиле�приміщення пр-т�На��и,�10�літ.�А 25,10

2. Нежиле�приміщення в�л.�Володимирсь�а,�71-73 19,00

3. Нежиле�приміщення в�л.�Я��бовсь�о%о,�2 60,00

4. Нежиле�приміщення в�л.�Заболотно%о,�156/2�літ.�Б 269,10

5. Нежиле�приміщення пр-т�40-річчя�Жовтня,�98/2 30,00

6. Нежиле�приміщення в�л.�Пань�івсь�а, 20/82 26,40

7. Нежиле�приміщення в�л.�Са�са%ансь�о%о, 68/21 532,80

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате%орія� 2, серія� А,

№ 208496� на� ім’я�Стовб�на

Володимира� Івановича� вва-

жати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате%орія� 2, серія� А,

№ 026180�на�ім’я�Ярошен�о

Сер%ія�Ми�олайовича�вважа-

ти�недійсним.

� Посвідчення� дитини,� я�а

постраждала� від� наслід�ів

аварії� на� Чорнобильсь�ій

АЕС,� серія�Д, № 310277� на

ім’я�Попової�Діани�Оле%івни

вважати�недійсним.
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Кольороподіл А2
(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володи�

мирська, 51�а,

репроцентр 

газети

«Хрещатик».

Телефони: 

235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських

робіт.

Адреса,
 місце
 та
 час
 проведення
 �он��рс�: м.� Київ,� Хар�івсь�е� шосе,� 48,

�ім. “Приймальня”�20�вересня�2010�ро���об�11.00.�Кінцевий�термін�прийняття�до��ментів:

17 вересня�2010�ро��.�Довід�и�за�тел.�292-60-47�з�9.00�до�12.00�(пн-пт).

Претенденти�подають�одн� заяв��на��часть����он��рсі�за�встановленою�формою�та�всі�необхідні

підтвердні�до��менти�з%ідно�“Положення�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяльності”�із

змінами�та�доповненнями,�затверджено%о�на�азом�ФДМУ�№2100�від�25.11.03�та�зареєстровано%о

Міністерством�юстиції�У�раїни�за�№�1194/8515�від�19.12.03.

Кон��рсна пропозиція�претендента�подається�в�одном��запечатаном���онверті.

При� повторній� �часті� �� �он��рсі� протя%ом� поточно%о� ро��,� �� разі� відс�тності� змін,� замість

�становчих�до��ментів�надається�лист-підтвердження�про�відс�тність�змін.

Кон��рс�відб�деться�через�14�днів�після�оп�блі��вання�інформації�за�адресою:�пр-т�40-річчя

Жовтня,�42,��імната�58.

Прийом�до��ментів� на� �часть� �� �он��рсі� відб�деться� за� адресою:� пр-т�40-річчя�Жовтня,42,

�імната�108�не�пізніше�ніж�за�4�(чотири)�дні�до�дати�проведення��он��рс��тел.�259-73-93.
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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 263-10
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Âîëîäèìèð Êëè÷êî
íîêàóòóâàâ 
Ñàìþåëÿ Ï³òåðà
Óêðà¿íñüêèé áîêñåð óñï³øíî çàõèñòèâ 
ñâî¿ ïîÿñè ÷åìï³îíà ñâ³òó â ñóïåðâàæê³é âàç³ 
çà âåðñ³ÿìè IBF, WBO ³ IBO

Ó þâ³ëåéíîìó, 100-ìó íà äâîõ
³ç áðàòîì, áîêñåðñüêîìó ïîºäèí-
êó ÷åìï³îí ñâ³òó â ñóïåðâàæê³é
âàç³ çà âåðñ³ÿìè IBF / WBO /
IBO óêðà¿íåöü Âîëîäèìèð Êëè÷-
êî ïåðåì³ã òåìíîøê³ðîãî Ñàìþ-
åëÿ Ï³òåðà. Á³é â³äáóâñÿ 11 âå-
ðåñíÿ íà àðåí³ Commerzbank-
Arena ó Ôðàíêôóðò³ ³ çàâåðøèâ-
ñÿ äîñòðîêîâî. Âîëîäèìèð äîì³-

íóâàâ ïðîòÿãîì 10 ðàóíä³â, â³ä-
ïðàâèâøè ñóïåðíèêà â íîêàóò
ï³ñëÿ ñåð³¿ òî÷íèõ ³ ñèëüíèõ óäà-
ð³â. Õî÷à éîãî â³çàâ³ àêòèâíî
ðîçïî÷àâ á³é, ïðàöþþ÷è êîðïó-
ñîì ³ íàìàãàþ÷èñü ï³ä³áðàòèñÿ
íà óäàðíó äèñòàíö³þ, àëå òàêèé
íàïðóæåíèé òåìï âèòðèìàâ ëè-
øå äî òðåòüîãî ðàóíäó. Äî ñüî-
ìîãî ðàóíäó á³ëÿ ïðàâîãî îêà í³-

ãåð³éöÿ óòâîðèëàñÿ ñåðéîçíà ãå-
ìàòîìà. Ó äåâ’ÿòîìó-äåñÿòîìó
ðàóíäàõ ìåòîþ Ï³òåðà ñòàëî âè-
æèâàííÿ íà ðèíãó ³ ñòàâêà íà
âäàëå ïîïàäàííÿ. Âæå íà ïî÷àò-
êó äåñÿòîãî ðàóíäó Âîëîäèìèð
Êëè÷êî àêòèâ³çóâàâ ñâî¿ àòàêè,
ï³ñëÿ ÷îãî íàí³ñ ñóïåðíèêó ñåð³þ
óäàð³â, ³ òîé óïàâ.

Íàãàäàºìî, ùî Âîëîäèìèð
Êëè÷êî âæå çóñòð³÷àâñÿ ç Ñàìþ-
åëåì Ï³òåðîì ó 2005 ðîö³. Òîä³
í³ãåð³ºöü òðè÷³ â³äïðàâëÿâ ó íîê-
äàóí óêðà¿íöÿ. Îäíàê Âîëîäèìèð
äîì³íóâàâ íà ðèíãó ïðîòÿãîì áîþ
³ çäîáóâ ïåðåìîãó çà î÷êàìè. Äî
ñëîâà, ï³ñëÿ ñóáîòíüî¿ ïåðåìîãè
ó Ôðàíêôóðò³ â àêòèâ³ Âîëîäè-
ìèðà Êëè÷êà 55 ïåðåìîã ³ 3 ïî-
ðàçêè. Çàçíà÷èìî, ùî â ñïîðòèâ-
í³é êàð’ºð³ áðàò³â Êëè÷ê³â öåé á³é
áóâ ñîòèì íà äâîõ ³ 58-ì ó Âîëî-
äèìèðà

СС ПП ОО РР ТТ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 14 âåðåñíÿ
Сьо одні потрібно перейматися висо им, світлим, віч-
ним. Нести світ любов і добро, залишивши мер ан-
тильні інтереси на др ом місці. Дивіться на життя
по-філософсь и, тоді не запл таєтеся в земних проб-
лемах, а матимете лобальн артин майб тніх пер-
спе тив. До матизм, рити а, ос дження — то дес-
тр тори дня. Дотрим йтеся дієти. Печін а нині —
най разливіший ор ан, т т іде очисна цир ляція ос-
мічних енер ій, а переїданням, зловживанням ал о-
олем переш оджатимете процес її оздоровлення.

ОВНИ, в вашом хара тері мають місце деспотичні нот и, за аняючи
партнерсь і стос н и безвихідь. Не проп с айте амбіційно повз в ха,
а важно присл хайтеся до порад і за важень бла овірних... них зер-
на істини.

ТЕЛЬЦІ, приділіть ва здоров’ю. Відмінний фізичний і д шевний то-
н с залежить насамперед від армонійних стос н ів із людьми, а про-
філа тичні дієти є др орядним засобом.

БЛИЗНЯТА, я що хочете ам рних при од, віддайтеся тій блаженній
стихії, вип стіть джина охання на волю! Але майте на вазі: нове захоп-
лення має стати не р йнівни ом, а стим лятором подр жніх взаємин.

РАКИ, бла ородство і порядність всьом — ось люч до здоров’я.
Том не спо шайтеся до ницих чин ів і не с аржтеся на по ане само-
поч ття. Бі ати по лі арях не доведеться.

ЛЕВИ, вир шайте на розважальн т сню, веселіться, захоплюйте п б-
лі ори інальним мором, чар йте протилежн стать. У цьом ви б -
дете неперевершеними.

ДІВИ, за рийте бор ові дір и. Я що ом сь морально чи матеріально
зобов’язані — віддайте належне, тоді й ваш анал бла одаті розбло є-
ться.

ТЕРЕЗИ, чарівні та се сапільні, хороша принада для протилежної ста-
ті. Одна нині обирають не вас, а ви особисто визначаєтеся з с п тни-
ом для втіх і розва .

СКОРПІОНИ, я що розба атієте (ймовірність висо а), роз ош йте ра-
зом із рідними, щедро діліться всім, що послав Господь. Тоді вам ще
більше приб де.

СТРІЛЬЦІ стан ть авторитетним лідером, братерсь а д ша серед при-
ятельсь ої о орти, а з принциповим, вимо ливим ерівництвом варто
тримати солдатсь ий виш іл... не перепл тайте ролі, бо матимете не-
аразди.

КОЗОРОГИ, по айтеся в ріхах. Помоліться Всевишньом — тоді пе-
лена з очей спаде. Настане просвітлення і в зли ар’єрних і родинних
проблем ле о розв’яж ться.

ВОДОЛІЇ, проведіть час олі людей висо ої д ховної льт ри. На-
сил вати себе н дними справами не варто. Нині вам потрібні не роші,
а д ховне ба атство.

РИБИ, он р ючо о пол приб де, що почне небезпечно розхит -
вати ар’єрний трон... Реор аніз йтесь, під йтеся фахово, модерніз й-
те техноло ічні процеси й с ньте посадов дистанцію та потовариш й-
те з шефом, аби ни н ти не араздів

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, ï³âäåííèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+24°Ñ, âíî÷³
+14...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +19...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +20...+26°Ñ, âíî÷³
+14...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, âíî÷³
+12...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ÿñíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+26°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Êóïð³ÿíà. Çáèðàííÿ ìîðêâè, áóðÿê³â, êàðòîïë³, êð³ì ð³ïè.

Ñîíöå ç ÷åðâîíîþ çîðåþ çàõîäèòü, à ç³ ñâ³òëîþ ñõîäèòü — äî ÿñíîãî
äíÿ. Ñèëüíî ïðè çàõîä³ ñÿº — äî âåëèêîãî â³òðó. Òüìÿí³ é ð³äê³ ïðîìåí³
ñîíöÿ ïðè çàõîä³ àáî ñõîä³ — äî äîùó. ßêùî ìóðàøêè áóäóþòü ñâî¿
«äîì³âêè» âèñîêèìè — äî ñóõî¿ çèìè.

²ìåíèííèêè: À¿ôàë, Àììóí, Åâîä³é, Ãåðìîãåí, ²ñóñ, Êàëë³ñòà,
Êóïð³ÿí, Ìàðôà, Íàòàë³ÿ, Ñåìåí, Òåòÿíà
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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 
10 âåðåñíÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У Фран ф рті відб вся поєдино чемпіона WBO, IBF і
IBO в с перваж ій вазі Володимира Клич а проти е с-
чемпіона світ в цій ва овій ате орії Самюеля Пітера.
У десятом ра нді раїнсь ий бо сер здоб в достро о-
в перемо . Після цьо о поєдин в а тиві Володими-
ра Клич а 55 перемо і 3 пораз и. А за алом спор-
тивній ар'єрі братів Клич ів цей бій б в сотим на двох
і 58-м на рах н Володимира.

Під час ата Володимира Клич а в дев'ятом — десятом ра ндах метою Самюеля Пітера стало виживання на рин


