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СТУДЕНТСЬКЕ
КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ
Аби влашт ватися в ртожито ,
іноді потрібно дати хабара
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О ПОЛЬЗЕ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Спо ади нашо о ж рналіста-мандрівни а
Ві тора Стельмаха

Íó, “çàºöü”, ïîñòðèâàé!
Ùîäåííî áåçêâèòêîâ³ ïàñàæèðè íàíîñÿòü øêîäó Êèºâó â ðîçì³ð³ 75 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Пасажири без вит ів щорічно зав-
дають місь ом транспорт Києва
збит ів більш я на 20 млн рн.
Часто “зайців” не з пиняє ні за ро-
за рошово о штраф , що становить
30 рн, ні перспе тива жорст ішо о
по арання. Напри лад, можна виса-
дити з автоб са або доправити о-
ре-пасажира до відділ міліції. Та
чимало нарі ань надходить і на “не-
за онні” дії онтролерів. Проте, щоб
не мати неприємностей, транспорт-
ни и радять придбати звичайний
вито для проїзд . Адже проїзд —
та а сама посл а, я і інші.

Íàâðÿä ÷è õòîñü ³ç äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ñòî-
ëèö³ íå çíàº, ùî çà áåçêâèòêîâèé ïðî¿çä ó
ì³ñüêîìó ³ ïðèì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ ñòÿãóºòü-
ñÿ øòðàô. Ïðîòå ê³ëüê³ñòü “çàéö³â” ó ñòîëèö³
ùîðîêó çðîñòàº. Îñîáëèâî öå ïîì³òíî ï³ñëÿ
÷åðãîâîãî çäîðîæ÷àííÿ ïðî¿çäó. ßêùî âðàõó-
âàòè, ùî ïîò³ê ïàñàæèð³â ó Êèºâ³ ñòàíîâèòü
â³ä 1 ìëí äî 1,5 ìëí îñ³á íà äîáó, à ç íèõ, çà
äàíèìè ôàõ³âö³â “Êè¿âïàñòðàíñó”, ïðèáëèçíî
5 % òèõ, êîòð³ ¿çäÿòü áåç êâèòê³â, òî íå âàæ-
êî ï³äðàõóâàòè çáèòêè, ÿê³ íàíîñÿòü “çàéö³”
åêîíîì³ö³ ï³äïðèºìñòâà. Íàïðèêëàä, ÿêùî
òðàíñïîðòîì êîðèñòóºòüñÿ ì³ëüéîí ïàñàæèð³â
çà äåíü, òî ê³ëüê³ñòü òèõ, êîòð³ áåç êâèòê³â, ñòà-
íîâèòü 50 òèñÿ÷. Ïðè ö³í³ çà ïðî¿çä 1,5 ãðèâ-
í³, âòðàòè íà äåíü ñòàíîâëÿòü êîëîñàëüíó ñó-
ìó — 75 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à íà ì³ñÿöü — öÿ öèô-
ðà ðîçáóðõóº óÿâó — ïîíàä äâà ì³ëüéîíè.
Ìîæëèâî, õòîñü ñêàæå, ùî “åêîíîì³êà ïîâèí-
íà áóòè åêîíîìíîþ”, ³ ïîðàäèòü ñêîðîòèòè
øòàò êîíòðîëåð³â. Ïðîòå, çà ñëîâàìè çàñòóï-
íèêà íà÷àëüíèêà ñëóæáè îðãàí³çàö³¿ çáîðó ³
îáë³êó âèðó÷êè ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ïåòðà
ßìåíêà, ôîíä çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñï³âðîá³òíè-
ê³â ï³äïðèºìñòâà íå ïåðåâèùóº 400 òèñ. ãðí,
ùî íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ðåçóëüòàòîì ï³äðà-
õóíê³â çáèòê³â. “Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðèáëèçíî
450 êîíòðîëåð³â, à öüîãî íåäîñòàòíüî,— ðîç-
ïîâ³äàº â³í.— Äëÿ áîðîòüáè ç òèìè ïàñàæè-
ðàìè, êîòð³ ¿çäÿòü áåç êâèòê³â, ìàºìî íàì³ð ïî-
ñèëèòè êîíòðîëü. Òîæ íèí³ ïðàöþþòü ïîíàä
50 áðèãàä ðåâ³çîð³â-êîíòðîëåð³â. Ó ñåðåäíüî-
ìó âîíè ïåðåâ³ðÿþòü ìàéæå 200 òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â. Çà ðàõóíîê øòðàô³â íèí³øíüîãî
ðîêó ìè ïîâåðíóëè ï³äïðèºìñòâó ìàéæå 700
òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßê áà÷èìî, öå íåáàãàòî â ïî-
ð³âíÿíí³ ç³ çáèòêàìè, ³ òîìó øòðàô äëÿ íàñ —
íå ìåòà. Íàìàãàºìîñÿ ïåðåêîíàòè ëþäèíó ïëà-
òèòè”. Äëÿ “Êè¿âïàñòðàíñó” çíà÷íó ïðîáëåìó
ñòàíîâëÿòü “íåñïðàâæí³” êîíòðîëåðè, ï³ä ìàñ-
êîþ ÿêèõ êðèþòüñÿ çâè÷àéí³ ãðàá³æíèêè. Äëÿ
çàõèñòó â³ä “ôàëüøèâèõ ðåâ³çîð³â” òðàíñïîðò-
íèêè ïðèäóìàëè íîó-õàó.
Про це та нові методи боротьби з тими, хто

їздить без вит ів, читайте на стор. 3

1
3
2

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Най оловніше — пере онати пасажирів платити за проїзд
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Ì³ñüêà îíêîëîã³÷íà ë³êàðíÿ
ñòàëà öåíòðîì

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ,
Êè¿âñüêó ì³ñüêó îíêîëîã³÷íó ë³êàðíþ ïå-
ðåéìåíîâàíî íà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé îí-
êîëîã³÷íèé öåíòð. Íàãàäàºìî, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé îíêîëîã³÷íèé öåíòð ðîçòàøîâà-
íèé íà âóëèö³ Âåðõîâèíí³é, 69 ³ íàäàº
ñïåö³àë³çîâàíó êîíñóëüòàòèâíó, ä³àãíî-
ñòè÷íó òà ë³êóâàëüíó äîïîìîãó õâîðèì íà
çëîÿê³ñí³ ïóõëèíè. Ñåðåä ãîëîâíèõ íà-
ïðÿìê³â éîãî ðîáîòè — çàáåçïå÷åííÿ
ñâîº÷àñíîãî ë³êóâàííÿ òà ãîñï³òàë³çàö³¿
îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ; çä³éñíåííÿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì, ïðè-
äáàííÿì, çáåð³ãàííÿì, ïåðåâåçåííÿì,
çíèùåííÿì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõî-
òðîïíèõ ðå÷îâèí ³ ïðåêóðñîð³â; êîíñåð-
âàòèâíå òà îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ õâîðèõ;
ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³ÿ îí-
êîëîã³÷íèõ õâîðèõ; íàóêîâî-äîñë³äíà ä³-
ÿëüí³ñòü

Àòåñòîâóâàòè 
ðÿòóâàëüíèê³â áóäå 
íîâà êîì³ñ³ÿ

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
çì³íåíî ñêëàä Òåðèòîð³àëüíî¿ ì³æâ³äîì-
÷î¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç àòåñòàö³¿ àâàð³é-
íî-ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá ³ ðÿòóâàëüíèê³â
Êèºâà. Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷åíèé
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ, à äî ¿¿ ñêëàäó ââ³éøëè íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Â³òàë³é Ïøåíè÷-
íèé, âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é, â³éñüêîâèé êî-
ì³ñàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî
êîì³ñàð³àòó Âîëîäèìèð Êèäîíü, íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ïëàíóâàííÿ çàõîä³â öèâ³ëüíî¿
îáîðîíè, çâ’ÿçêó òà îïîâ³ùåííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é Ìèõàéëî Ëèæåíêî, ïåðøèé çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Òåðèòîð³àëüíîãî
óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà-
¿íè ç ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè, îõîðîíè ïðà-
ö³ òà ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó â Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³ òà Êèºâ³ Îëåã Íàçàðåíêî, ïåðøèé
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè
â Êèºâ³ Âîëîäèìèð Ñîêîëåíêî, êîìàí-
äèð êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿
ñëóæáè “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó” Ðî-
ìàí Òêà÷óê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â Êèºâ³ Þð³é Ôàëººâ. Çàâäàí-
íÿìè êîì³ñ³¿ º ïðîâåäåííÿ ÷åðãîâî¿ òà
ïîçà÷åðãîâî¿ àòåñòàö³¿ ðÿòóâàëüíèê³â;
ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â ³ç àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿
ñïðàâè; ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é äî íà-
â÷àëüíèõ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ðÿòóâàëü-
íèê³â

Ñòîëè÷íó “øâèäêó” 
ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìàþòü

Ó Êèºâ³ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïîòð³áíèõ
óìîâ åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñëóæáè øâèä-
êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êà-
òàñòðîô ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³-
íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó 2012 ðîêó çàòâåðäæåíî Ïëàí çà-
õîä³â ùîäî çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íî¿ áàçè Ñëóæáè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô íà
2010—2011 ðîêè. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Äî ïëàíó çàõîä³â
âêëþ÷åíî: ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âë³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî, 37-á, çàêóï³âëþ ìåäè÷íîãî îáëàä-
íàííÿ äëÿ ö³º¿ ñòàíö³¿, ìîäåðí³çàö³þ àâ-
òîìàòèçîâàíî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ ñèñòåìè
“Øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà”, ïðèäáàííÿ
àâòîìîá³ë³â øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
òà àïàðàòóðè ³ îáëàäíàííÿ äëÿ îñíàùåí-
íÿ Ñëóæáè ìåäèöèíè êàòàñòðîô äëÿ ¿¿
ôóíêö³îíóâàííÿ, ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó÷àñò³ â ïðîâåäåí-
í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012

Âàêöèíà çàõèñòèòü 
íàâ³òü â³ä êîçèíîãî ãðèïó
Ãðÿäóòü äâ³ õâèë³ åï³äåì³¿. Ùåïëåííÿ ìîæíà çðîáèòè 
âæå ç ê³íöÿ âåðåñíÿ

ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ’’ ЯЯ   КК ИИ ЯЯ НН

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Після літніх відп сто ияни за-
мість бадьорості та піднесення
відч вають знесилення та слаб-
ість. Чимало людей с аржаться
на нежить і оловний біль. Ме-
ди и запевняють, що це не ма-
сове явище, тож епідемії бояти-
ся не варто. Натомість зим
очі ють на дві хвилі рип . Ва -
цинацію радять проводити за-
здале ідь. Щеплення б д ть до-
ст пні вже з інця вересня.

Ç ïðèõîäîì îñåí³ óñå á³ëüøå êèÿí ÷õà-
þòü ³ êàøëÿþòü. Õâîðèõ íà çàñòóäó ëåãêî
çóñòð³òè ÿê ó òðàíñïîðò³, òàê ³ íà ðîáîò³.
Ïðîòå ìåäèêè çàïåâíÿþòü, ùî öå ëèøå â³-
çóàëüíå âðàæåííÿ. Íàñïðàâä³ æ âèïàäêè
ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü ³ ãðè-
ïó ïîîäèíîê³. “Çà äàíèìè ñàíåï³äåìñòàí-
ö³é, íà ñüîãîäí³ âèïàäêè çàõâîðþâàíü ìà-
þòü ñïîðàäè÷íèé õàðàêòåð. Âðàõîâóþ÷è
îñîáëèâîñò³ ïîãîäè, à íèí³ — ñóõî ³ òåï-
ëî, íå ñïåêîòíî, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íåâåëè-
êà”,— ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ³ìóíîëîã Êèºâà
Îëåã Íàçàð.

Çà éîãî ñëîâàìè, â³ä ïðîñòóäíèõ çàõâî-
ðþâàíü ïîñòðàæäàëè ò³, ÷èé ³ìóí³òåò îñ-
ëàá ï³ä ÷àñ ë³òí³õ â³äïóñòîê.

Îäíàê óæå íåçàáàðîì ïðî çàãðîçè â³ðó-
ñ³â âàðòî ïîäáàòè âñ³ì. Öüîãî ðîêó î÷³êó-
þòü ùîíàéìåíøå äâ³ õâèë³ åï³äåì³¿ ãðè-
ïó. “Ïåðøó — äåñü ó äâàäöÿòèõ ÷èñëàõ
ãðóäíÿ, íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ, äðóãó — â ëþ-
òîìó-áåðåçí³”,— ïîïåðåäèâ åêñïåðò. Äî
ñëîâà, ñèëüí³ ìîðîçè âçèìêó, ÿêèìè ñè-
íîïòèêè ëÿêàþòü óæå òåïåð, íå áóäóòü îñ-
íîâíèì ôàêòîðîì çàõâîðþâàíîñò³. Âñå çà-
ëåæàòèìå â³ä âîëîãîñò³. ßêùî áóäå ñóõî,
òî íàâ³òü íèçüê³ òåìïåðàòóðè íå ñòàíîâè-
òèìóòü àæ íàäòî ñåðéîçíèõ íåáåçïåê. Òà

â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ë³êàð³ ðàäÿòü ïåðåñòðà-
õóâàòèñÿ. Ñïîñ³á çâè÷íèé — âàêöèíàö³ÿ.
“Çàðàç ïðîâîäèòüñÿ çàêóï³âëÿ âàêöèí, ÿê³
ðåêîìåíäóº ÂÎÎÇ. Äóìàþ, äî ê³íöÿ ì³-
ñÿöÿ âîíè áóäóòü äîñòóïíèìè ³ ìîæíà ïî-
òèõåíüêó ðîçïî÷èíàòè âàêöèíàö³þ”,— ïî-
ðàäèâ Îëåã Íàçàð. Âàêöèíè çàïðîïîíóþòü
â³ä ñåçîííîãî ãðèïó, ïðîòå çàïåâíÿþòü,
ùî ³ âîíè äîïîìîæóòü ïðîòèñòîÿòè ð³ç-
íèì â³ðóñàì. Îñîáëèâî¿ ï³äãîòîâêè äî
“ïòàøèíîãî ãðèïó” íàðàç³ íå ïðîâîäÿòü.
“Íèí³ âæå, ïðàâäà, ìîäíèé êîçèíèé ãðèï,
ïòàøèíèé óæå íå àêòóàëüíèé”,— ïîæàð-
òóâàâ ³ìóíîëîã.

Âàêöèíàö³þ ìîæíà áóäå ïðîéòè ó êàá³-

íåòàõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü ó ïîë³êë³-
í³êàõ Êèºâà. Îáîâ’ÿçêîâî ³ áåçïëàòíî ¿¿
çðîáëÿòü ò³ëüêè ä³òÿì ó äèòáóäèíêàõ òà
³íòåðíàòàõ. Áåçîïëàòíî¿ âàêöèíè äëÿ ñòî-
ëèö³ âèä³ëÿòü íå á³ëüø ÿê 1,2 òèñ. Ðåøòó
çàâáà÷ëèâèì êèÿíàì äîâåäåòüñÿ îïëàòè-
òè ç âëàñíî¿ êèøåí³. Ö³íà îäí³º¿ äîçè ìî-
æå êîøòóâàòè 100—110 ãðí. Äóæå âàæëè-
âî ïåðåä âàêöèíàö³ºþ ïðîéòè îãëÿä ó ë³-
êàðÿ ³ â òîé ñàìèé äåíü çðîáèòè ùåïëåí-
íÿ. Ïðîöåäóðó ìîæíà ïðîâîäèòè ëèøå òî-
ä³, ÿêùî ëþäèíà çäîðîâà. Íå âàðòî êóïó-
âàòè âàêöèíó “íà ïîò³ì”, áî çà íåíàëåæ-
íèõ óìîâ çáåð³ãàííÿ âîíà âòðà÷àº åôåê-
òèâí³ñòü

Êè¿â ïëàòèòü êðàùå çà âñ³õ
Çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ çìåíøèëàñü 
íà 34,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü

НН АА   КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ ІІ

Ó ñòîëè÷í³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ðîçðîá-
ëåíî òà çàòâåðäæåíî Ïëàí çàõîä³â ùîäî
ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè â ñòîëèö³, çà ÿêèì ïåðñîíàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíó âèïëàòó çàð-
ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ, ÿê³ ô³íàíñóþòü-
ñÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó, íåñóòü êåð³âíè-
êè öèõ îðãàí³çàö³é. À êîíòðîëü ïîêëàäå-
íî íà êåð³âíèê³â Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ, ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ òà
ãîë³â ðàéîííèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é. Ë³êâ³-
äàö³þ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðïëàò ââàæàº
îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ó ñâî¿é ðîáîò³ ³

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Ïðîòÿãîì ëèïíÿ êåð³âíè-
êàì íàéá³ëüøèõ ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â
íàä³ñëàëè ïîïåðåäæåííÿ ïðî ïðèòÿãíåí-
íÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ çà-
êîíîäàâñòâà ïðî îïëàòó ïðàö³ àæ äî çâ³ëü-
íåííÿ ç ïîñàä.

ßê ïîâ³äîìèëà â÷îðà “Õðåùàòèêó” âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ ÊÌÄÀ
Â³êòîð³ÿ Ñèëåíêî, çàãàëüíà ñóìà çàáîðãî-
âàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â Êèºâ³ ñòà-
íîâèëà ìàéæå 167 ìëí ãðí (àáî 3,6 % â³ä

ôîíäó îïëàòè ïðàö³ çà ëèïåíü) — îäèí ³ç
íàéíèæ÷èõ ïîêàçíèê³â ñåðåä ðåã³îí³â êðà-
¿íè (â Óêðà¿í³ â³í ñòàíîâèâ 6,0 %). Îäíàê
ÿêùî â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ÿê³ ô³-
íàíñóþòü ³ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó, áîðã³â ³ç
çàðïëàòè íåìàº, òî â äåðæàâíèõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ âîíè çá³ëüøóþòüñÿ. Çîêðåìà
çðîñëè íà 25 ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî
ñåêòîðó åêîíîì³êè íà çàãàëüíó ñóìó 6,1
ìëí ãðí. Çá³ëüøèëèñÿ áîðãè íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ ñïåö³àëüíîãî ïðèëàäîáóäóâàííÿ
“Àðñåíàë” — íà 1,9 ìëí ãðí, ÂÀÒ “Êè-
¿âñüêèé çàâîä ðåëå òà àâòîìàòèêè” — íà
0,9 ìëí ãðí, ÄÏ “Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé
çàâîä “Áóðåâ³ñíèê” — 0,8 ìëí ãðí.

Çàâäÿêè ïîïåðåäæåííÿì ³ç áîêó ì³ñüêî¿
âëàäè çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè
íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà ñòàíîì íà ïåðøå
ñåðïíÿ (ç óðàõóâàííÿì âèïëàòè çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè çà ëèïåíü) çìåíøèëàñÿ íà 34,3
ìëí ãðí. Ó ïîâíîìó îáñÿç³ ðîçðàõóâàëè-
ñÿ íà 47 ï³äïðèºìñòâàõ, íà 79 çàáîðãîâà-
í³ñòü çìåíøèëàñÿ íà 11,3 ìëí ãðí. Ñåðåä
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íàéá³ëüøà çà-
áîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â “Êè¿â-
ïàñòðàíñ³” — 26,1 ìëí ãðí

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

З ідно з останніми статистичними даними, станом на перше серпня
2010 ро за альна с ма забор ованості з заробітної плати в Києві
становила майже 167 млн рн (або 3,6 % від фонд оплати праці за
липень). Це один із найнижчих по азни ів серед ре іонів раїни
(в У раїні він становив 6,0 %). Проте я що в становах і ор анізаці-
ях, я і фінанс ють із місцево о бюджет , бор ів із зарплати немає,
то в державних підприємствах вони збільш ються.

Уже з інця вересня столичні меди и розпочн ть масов ва цинацію проти сезонно о рип
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ПП РР ОО   ЩЩ ОО   ГГ ОО ВВ ОО РР ЯЯ ТТ ЬЬ

Наталія ФЕЩЕНКО,
педа о :

— На мою
д м , пра-
вильно б ло
б підвищити
людям пенсії
та зарпла-
ти — і жодних
піль . Хоча не
вірю, що в
нашій держа-
ві знайд ть

роші на адресні доплати. Том вар-
то залишити право на безплатний
проїзд ромадсь ом транспорті
пенсіонерам за ві ом, а та ож ш о-
лярам і ст дентам. А от співробітни-
и СБУ, с дді й інші їм подібні сл ж-
бовці мають хороші зарплати і мо-
ж ть платити за проїзд. Мене об -
рює, оли бач , я до метро захо-
дить здоровенний дядь о роз віті
сил, і по аз є “ сив ”, що дає пра-
во на безплатний проїзд.

Михайло ВАСИЛЬЄВ,
м зи ант:
— П і л ь и

можна б ло б
с ас вати. На
мою д м , це
п е р е ж и т о
м и н л о о .
Безплатно о
проїзд
транспорті не-
має жодній
висо орозви-
н тій раїні.
Навіть наші с сіди — росіяни та бі-
лор си — відмовилися від цьо о.
Крім то о, я що подивитися, хто в
нас орист ється піль ами, то це ве-
личезний “списо ”, ди вписано і
працівни ів про рат ри та с ддів. А
щодо пенсіонерів за ві ом, то в ме-
не с ладається враження, що д же
часто вони їздять транспорті не
том , що їм це справді потрібно, а
для то о, аби з аяти час. Я би в нас

виділяли адресн матеріальн допо-
мо , то ці люди мо ли б обирати,
чи дійсно їм треба дись проїхати-
ся, чи зе ономити роші і пити на
них щось рай потрібне.

Катерина МАЗУР-ФЕДОРЧУК,
ст дент а:
— Я ате о-

рично проти
навіть самої
д м и про
с ас вання
піль на про-
їзд ромад-
сь ом транс-
порті. Життя
д о р о ж ч а є ,
пенсії та зар-
плати не підвищ ють, я що дове-
деться ще й сповна платити за про-
їзд, то ба атьом доведеться с р т-
но. Особливо ст дентам, я і ніде не
підпрацьов ють і матеріально зале-
жать від бать ів.

Юрій БІЛОШКАП,
пенсіонер:
— Не раз

ч в, я тро-
лейб сі он-
д тор а в о-
лос, ніби сама
собі, дорі ала,
що в ромад-
сь ом транс-
порті їздять од-
ні пенсіонери
та піль ови и, і
нема ом вит ів п вати. Мене
це приниж є. Я пропрацював по-
над 56 ро ів. Свою піль на про-
їзд оплатив сповна. Коли ж нині чи-
новни и починають оворити, що
хоч ть замінити право на безплат-
ний проїзд автоб сах і тролейб -
сах на доплати, то д же с мніва-
юся, що це б де зр чно пенсіоне-
рам. Бо, напри лад, їхати треба
сьо одні, а омпенсація б де в ін-
ці місяця. І вза алі, я би “почисти-

ли” спис и піль ови ів, то та і пи-
тання не вини али б.

Поліна СМІЛИК,
пенсіонер а:
— М е н і

піль и на про-
їзд д же по-
трібні, бо я
часто їждж
ромадсь им
транспортом.
У мене доч а
живе в Калі-
нін раді, та
там немає
піль на проїзд, а доплач ють омпен-
сацію до пенсії. Мені це не подобаєть-
ся. У них немає впевненості в том ,
чи б д ть завтра ці доплати, чи ні. А
та , спо ійно їдеш автоб сі і ні про
що не д маєш, не підрахов єш

Опит вала Натал а МАРКІВ,
“Хрещати ”,

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Äëÿ áîðîòüáè ç áåçêâèòêîâèìè ïàñàæèðàìè ñòîëè÷í³ òðàíñïîðòíèêè çàïðîâàäÿòü
åëåêòðîíí³ êàðòêè ³ îçáðîÿòüñÿ ìîá³ëüíèìè êîìï’þòåðàìè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Контроль за без вит овим проїз-
дом місь ом наземном ро-
мадсь ом транспорті незабаром
посилять. Але сперш перевізни-
и позбавлять пасажирів або-
нементних вит ів і введ ть нов
систем оплати проїзд — еле -
тронні арт и. А та ож і проїзні
на всі види транспорт . Поповни-
ти їх можна б де в звичайних ай-
бо сах, а ось для онтролю реві-
зори і водії б д ть озброєні мо-
більними омп’ютерами

Ðàí³øå êîíòðîëåð-ðåâ³çîð ç’ÿâëÿâñÿ â
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ íåïîì³òíî ³ çîâ-
í³ í³÷èì íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä ðåøòè ïàñà-
æèð³â, ùî, âëàñíå, äàâàëî ïðèâ³ä øàõðà-
ÿì ³ç ëèïîâèì ïîñâ³ä÷åííÿì êîíñï³ðóâà-
òèñÿ ï³ä íüîãî. Íèí³ æ, ÿê ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñëóæáè
îðãàí³çàö³¿ çáîðó ³ îáë³êó âèðó÷êè 
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ïåòðî ßìåíêî, ñï³â-
ðîá³òíèê áóäå “îçáðîºíèé ³ íåáåçïå÷íèé”.
“Àëå ìè íå õî÷åìî íàñòðàõàòè ïàñàæèð³â,
àäæå öå íàø³ êë³ºíòè, — êàæå â³í, — ³ äëÿ
ÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñàìïåðåä îäÿã-
íåìî êîíòðîëåð³â ó ñïåö³àëüíèé îäÿã. Ó
ì³ñò³ âæå ìîæíà ïîáà÷èòè ëþäåé ó ö³é
ôîðì³”. Â³í äîäàâ, ùî â ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çáèðàþòüñÿ
ñêàñóâàòè âñ³ àáîíåìåíòí³ êâèòêè ³ çàïðî-
âàäèòè íîâó ôîðìó îïëàòè — åëåêòðîíí³
êàðòêè íà âñ³ âèäè òðàíñïîðòó. “Âèïðî-
áîâóâàòè áóäåìî íà ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàÿ, ÿêèé ïëàíóºìî çàïóñòèòè â ñå-
ðåäèí³ æîâòíÿ, — äîäàº Ïåòðî ßìåíêî, —
à ïîïîâíþâàòè êàðòêó ìîæíà áóäå â çâè-
÷àéíîìó àé-áîêñ³. Ïðî¿çíèé òàêîæ áóäå ó
âèãëÿä³ êàðòêè ç ÷³ïîì ³ ïðèäàòíèé äëÿ
âñ³õ âèä³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó”. Çà
éîãî ñëîâàìè, òå, ùî ñòîñóºòüñÿ ñàìèõ
êîíòðîëåð³â-ðåâ³çîð³â, òî, îêð³ì ñâ³äîö-
òâà ³ êâèòàíö³¿ ç âèñîêèì ñòóïåíåì çàõèñ-
òó, â íèõ áóäå ìîá³ëüíèé êîìï’þòåð ³ç ìî-
äóëåì ïðî÷èòóâàííÿ áåçêîíòàêòíèõ êàð-
òîê. Öèì “ïðèëàäîì” ïëàíóþòü îñíàñòè-
òè é âîä³¿â. “Òàêèì ÷èíîì, ââàæàºìî, ùî
ê³ëüê³ñòü “çàéö³â” çíà÷íî çìåíøèòüñÿ, —

ïåðåêîíàíèé Ïåòðî ßìåíêî. — Õî÷à çà
êîðäîíîì, íàïðèêëàä, ó Ì³ëàí³, ïðè âàð-
òîñò³ àâòîáóñíîãî êâèòêà ìàéæå ºâðî, í³-
õòî íàâ³òü íå ðèçèêíå ïðî¿õàòèñÿ “çàé-
öåì”. Áî øòðàô ó ñòî ðàç³â ïåðåâèùóº éî-
ãî ö³íó. Â Ðîñ³¿ áîðîòèñÿ ç áåçá³ëåòíèêà-
ìè äîïîìàãàþòü ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.
Òàì çà íåñïëà÷åíèé ïðî¿çä ìîæíà ïîòðà-
ïèòè äî ì³ë³ö³¿. ×èìàëà ê³ëüê³ñòü íàøèõ
êîíòðîëåð³â º ùå é ÷ëåíàìè ãðîìàäñüêèõ
ôîðìóâàíü. Öå íàäàº ¿ì çíà÷íèõ ïîâíî-
âàæåíü. Òà âñå æ òàêè íîâèé âèä êîíòðî-
ëþ áóäå ÿê³ñí³øèì, à ãîëîâíå —”íåï³ä-
ðîáíèì”. Ç ³íøîãî áîêó, êð³ì ïîñâ³ä÷åíü
êîíòðîëåðà, ÷àñòî ï³äðîáëþþòü ³ “÷îðíî-
áèëüñüê³” ïîñâ³ä÷åííÿ, — çàçíà÷èâ ïàí

ßìåíêî. ×èìàëî òàêîæ, ÿê ãðèá³â ï³ñëÿ
äîùó, “ä³òåé â³éíè”, íàðîäæåíèõ íàáàãà-
òî ï³çí³øå çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿. À
âæå íåñïðàâæí³ì ñòóäåíòñüêèì — íåìàº
ë³êó. Äî ñëîâà, â Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³
Óêðà¿íè º ñòàòòÿ 215, â ÿê³é ³äåòüñÿ, ùî
“ï³äðîáêà êâèòê³â çàë³çíè÷íîãî, âîäíîãî,
ïîâ³òðÿíîãî àáî àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîð-
òó òà ³íøèõ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â êàðàºòü-
ñÿ øòðàôîì äî ï’ÿòäåñÿòè íå îïîäàòêî-
âóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî
ñóñï³ëüíèìè ðîáîòàìè íà òåðì³í äî äâîõ
ðîê³â, àáî îáìåæåííÿì âîë³ íà òåðì³í äî
òðüîõ ðîê³â”. Îäíî÷àñíî ç öèì ñòðàæäà-
þòü ñïðàâæí³ ï³ëüãîâèêè. ¯õ 50 â³äñîòê³â
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàñàæèð³â. ×àñòî â

ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³, îñîáëèâî â ïðèâàò-
íèõ ìàðøðóòíèõ òàêñ³, ìîæíà ïîáà÷èòè
íåïðèâàáëèâó êàðòèíó, êîëè äî ñàëîíó âî-
ä³é íå âïóñòèâ ïàñàæèðà, êîòðèé ïîêàçàâ
ñâ³äîöòâî ïðî ï³ëüãîâèé ïðî¿çä. Îñîáëè-
âî íåââ³÷ëèâî â³äìîâèòè ëþäèí³ ë³òíüîãî
â³êó. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ñall-
öåíòð³, çà íèí³øí³é ð³ê äî Ñëóæáè äîïî-
ìîãè ìåðà êèÿíàì íàä³éøëî ìàéæå òðè-
ñòà ñêàðã íà â³äìîâó â áåçïëàòíîìó ïåðå-
âåçåíí³. ×àñòî, çà ñëîâàìè çàìîâíèê³â, âî-
íà ñóïðîâîäæóºòüñÿ õàìñòâîì, áðóòàëü-
íîþ ëàéêîþ òà íàâ³òü íåíîðìàòèâíîþ
ëåêñèêîþ. Ñåðåä çàÿâíèê³â ïåðåâàæíî âå-
òåðàíè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè, ó÷àñíèêè
â³éíè, ³íâàë³äè òà ïåíñ³îíåðè 

×è ïîòð³áí³ ï³ëüãè íà ïðî¿çä 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³?

Найближчим часом столичном транспорті абонементний вито замінять на еле тронн арт

“Çàéöÿì” ãîòóþòü ïàñòêè
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Ñòóäåíòñüêå 
êâàðòèðíå ïèòàííÿ
Àáè âëàøòóâàòèñÿ â ãóðòîæèòîê, ³íîä³ ïîòð³áíî äàòè õàáàðà

Чер а
на проживання

Ïèòàííÿ íåñòà÷³ ì³ñöü ó ãóð-
òîæèòêàõ êåð³âíèöòâî óí³âåðñè-
òåò³â ïîðóøóº ùîðîêó, òà ÿê³ ðå-
çóëüòàòè? Âîëîäèìèð Øåâ÷åí-
êî, ïðîðåêòîð ³ç íàóêîâî-ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà (ÊÍÓ), êàæå, ùî
óí³âåðñèòåò î÷³êóº çà ïðîãðàìîþ
“ªâðî-2012” îòðèìàòè íîâèé
ãóðòîæèòîê. Àëå ðåàë³çàö³ÿ ïðî-
åêòó ï³ä ïèòàííÿì — ó äåðæàâè
çíîâó íåìàº ãðîøåé. “Âèêîðèñ-
òîâóâàòè äëÿ áóä³âíèöòâà êîøòè,
ÿê³ íàäõîäÿòü â³ä êîíòðàêòíèê³â,
ìè íå ìîæåìî,— äîäàº ïàí Âî-
ëîäèìèð,— îñê³ëüêè êîíòðàêò —
öå ïëàòà çà íàâ÷àííÿ, ÿêà éäå íà
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì íàâ÷àëü-
íèõ, àëå íå æèòëîâèõ”.

Ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòå-
ò³ “Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é àêàäå-
ì³¿” (ÍàÓÊÌÀ) ñèòóàö³ÿ òàêà ñà-
ìà. Â³öå-ïðåçèäåíò ³ç åêîíîì³êè
òà ô³íàíñ³â Ëþäìèëà Äÿ÷åíêî
ðîçïîâ³äàº, ùî çà äåðæàâíîþ
ïðîãðàìîþ “ªâðî-2012” â óí³-
âåðñèòåò³ ïåðåäáà÷åíî ðåêîí-
ñòðóêö³þ ãóðòîæèòêó íà âóëèö³
Ìàðèíè Öâºòàºâî¿ òà áóä³âíèö-
òâî íîâîãî íà 600 ì³ñöü. Îäíàê,
îêð³ì ïî÷àòêîâèõ 300 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, í³ÿêèõ êîøò³â ïðîòÿãîì
äâîõ ðîê³â â³ä äåðæàâè íå íàä-
õîäèëî. Ðîáîòè ïðèçóïèíåíî,
áîðãè ïåðåä ïðîåêòàíòàìè ëè-

øàþòüñÿ, ñòóäåíò³â, ÿê³ õî÷óòü
ïîñåëèòèñÿ, íå çìåíøóºòüñÿ. “Çà
ìàéæå 19 ðîê³â ³ñíóâàííÿ óí³-
âåðñèòåòó ìè íå îòðèìóâàëè ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, îêð³ì ïî-
÷àòêîâî¿, êîëè áóëî ïîáóäîâàíî
ãóðòîæèòîê íà 500 ì³ñöü, à çãî-
äîì ïåðåäàëè ùå ÷àñòèíó ãóðòî-
æèòêó íà 180 ì³ñöü. ² âñå,— êà-
æå ïàí³ Ëþäìèëà.— Íèí³ â íàñ
íàâ÷àºòüñÿ ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ-
÷³ ñòóäåíò³â. Çâè÷àéíî, ÷åðãà íà
ãóðòîæèòîê äóæå âåëèêà. Áóëà ³
1200, ³ 800 îñ³á. Íàðàç³ ÷åðãà íå
ìåíøå 300 îñ³á. ² ö³ ñòóäåíòè íå
ïîñåëåí³. Àëå æ º êðèòè÷í³ ñè-
òóàö³¿, êîëè ëþäèíà ïðè¿æäæàº ³
êàæå, ùî êðàé, æèòè í³äå, ëè-
øàºòüñÿ âîêçàë...”

Äëÿ êîíòðàêòíèê³â ÍàÓÊÌÀ
ïîäâ³éíèé ãîëîâíèé á³ëü ³ç
îðåíäîþ êâàðòèð, îñê³ëüêè ¿ì
íàâ÷àëüíèé çàêëàä âèä³ëèâ öüî-
ãî ðîêó ëèøå 6—8 ì³ñöü ó ãóð-
òîæèòêó. Ó ìèíóë³ ðîêè — 2—3
ì³ñöÿ. Îñü ³ äîäàéòå äî 20-òè-
ñÿ÷íî¿ ð³÷íî¿ îïëàòè çà íàâ÷àí-
íÿ ùå 12-òèñÿ÷íó ð³÷íó îïëàòó çà
âèíàéìàííÿ æèòëà (öå ñåðåäí³
ïîêàçíèêè).

Ïðîòå òèì ñòóäåíòàì Ìîãè-
ëÿíêè, ÿêèì ïîùàñòèëî ïðîæè-
âàòè â ãóðòîæèòêó, òàêîæ íåñî-
ëîäêî. Àäæå ¿ì ùîäåííî äîâî-
äèòüñÿ ¿çäèòè äî ì³ñöÿ íàâ÷àí-
íÿ ìàéæå ÷åðåç óâåñü Êè¿â: ³ç
Òðîºùèíè ³ Âîðçåëÿ, äå çíàõî-
äÿòüñÿ ãóðòîæèòêè, íà Êîíòðàê-
òîâó ïëîùó. À ÷è áóäóòü ãóðòî-

æèòêè äåñü áëèæ÷å — ³ äîñ³ íå-
â³äîìî. Çíîâó æ òàêè, ïèòàííÿ ó
ô³íàíñóâàíí³.

Тримісна імната
на шістьох

Ãîëîâíèé á³ëü íå ëèøå äëÿ
êîíòðàêòíèê³â, à é ìàã³ñòð³â. Ââå-
äåííÿ äâîð³÷íî¿ ìàã³ñòðàòóðè àâ-
òîìàòè÷íî äîäàëî íà ôàêóëüòå-

òàõ ùå îäèí êóðñ, òîáòî çá³ëüøè-
ëàñÿ ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ïðîòå
ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ãóðòîæèòêàõ íå
çðîñëà.

Ó ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà æèòëîâ³ ïèòàííÿ çàëèøèëè
íà ñòóäåíò³â. “Ñïàñåíèå óòîïà-
þùèõ — äåëî ðóê ñàìèõ óòîïà-
þùèõ”. Öå äåùî ñòüîá, àëå ìè
äîòðèìóºìîñÿ ïðèíöèïó, ùî
ãîñïîäàðþâàííÿ â ãóðòîæèòêó —
öå ñòóäåíòñüêà ñïðàâà,— êîìåí-
òóº ñèòóàö³þ ïðîðåêòîð ³ç íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè öüî-
ãî âèøó Âîëîäèìèð Øåâ÷åí-
êî.— Ìè ïåðåäàëè ïèòàííÿ ïî-
ñåëåííÿ ñòóäåíò³â íà ôàêóëüòå-
òè. Íåõàé ñàì³ ðîçâ’ÿçóþòü ö³
ïðîáëåìè”.

Ìàã³ñòðàì ó ÍàÓÊÌÀ òàêîæ
íå âàðòî äèâèòèñÿ â á³ê ãóðòî-
æèòê³â — ¿ì òàì ì³ñöü íå âèñòà-
÷àº íàâ³òü äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â.
“Öüîãî ðîêó ïîñåëÿºìî ñïî÷àò-
êó ñòóäåíò³â ïåðøîãî êóðñó. Ìè
ïîáà÷èëè, ùî öèì ä³òÿì äóæå
âàæêî àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ
óìîâ. À îáìåæóºìî â ïîñåëåíí³
íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ ìàã³ñ-
òð³â”,— êàæå â³öå-ïðåçèäåíò ³ç
åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â Ëþäìèëà
Äÿ÷åíêî.

Îñü òàê ³ âèíèêàº ïðîáëåìà ïå-
ðåíàñåëåííÿ, ùî çàáîðîíåíî ñà-
í³òàðíèìè íîðìàìè. Àäæå ³íêî-
ëè êåð³âíèöòâî ç ãóìàííîñò³ íå
ìîæå â³äìîâèòè â ïîñåëåíí³ íå-
çàáåçïå÷åíîãî ñòóäåíòà. Òîìó â
òðèì³ñíîìó íîìåð³ ìîæå ìåøêà-
òè ³ ÷åòâåðî ñòóäåíò³â. Äèðåêòîð
ñòóäì³ñòå÷êà Íàö³îíàëüíîãî àâ³à-
ö³éíîãî óí³âåðñèòåòó (ÍÀÓ) Ïåò-
ðî Ñòàíêî êàæå, ùî áóâàº é òà-
êå: ñòóäåíòè ïðîñÿòü øîñòîãî äî

íèõ ï³äñåëèòè — äðóãà òðåáà âè-
ðó÷èòè, ïîÿñíþþòü âîíè.

Во зал,
хабар або отель

Ïèòàííÿ õàáàð³â ³íêîëè äîõî-
äÿòü äî àáñóðäó. Äèðåêòîð ñòóä-
ì³ñòå÷êà ÍÀÓ Ïåòðî Ñòàíêî,
ÿêèé â³äñòåæóº öþ ïðîáëåìó â
ñâîºìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ðîç-
ïîâ³äàº, ùî ³íîä³ ñòóäåíò çà ïî-
ñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê ïðîïîíóº
ñóìó, ùî äîð³âíþº ð³÷í³é âàðòî-
ñò³ ïðîæèâàííÿ â êîìåðö³éíîìó
ãóðòîæèòêó. À ì³ñÿ÷íà ïëàòà â òà-
êèõ ïîìåøêàííÿõ ñòàíîâèòü ïðè-
áëèçíî 600 ãðí. “Ùî ñòîñóºòüñÿ
õàáàð³â, ÿ ñïðàâä³ â³äñòåæóþ öå
ïèòàííÿ,— çàçíà÷èâ â³í.— Öå íà-
ñò³ëüêè âåñåëî ³íêîëè. Íàïðè-
êëàä, ñòóäåíò ïðèõîäèòü ³ ïðîñèòü
ï³äïèñàòè ïàï³ð íà ïîñåëåííÿ äî
êîìåðö³éíîãî ãóðòîæèòêó. Ïðè-
êîëüíî. Â³í æèâå çà 70 ãðèâåíü íà
ì³ñÿöü ó íàøîìó ãóðòîæèòêó, åêî-
íîìèòü íà âñüîìó, ùîá äîñÿãíó-
òè ÷îãîñü ó öüîìó æèòò³. Íàâ³ùî
éîìó âèêëàäàòè òàêó ê³ëüê³ñòü
ãðîøåé? Ò³ ñóìè, ÿê³ ñòóäåíòè íà-
çèâàþòü, öå æ, ïðàêòè÷íî, ð³÷íà
âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ”.

Àëå êîìåðö³éí³ ãóðòîæèòêè òà-
êîæ íå âèõ³ä, òà ùå é ÿêùî çíà-
õîäÿòüñÿ â³ääàëåíî â³ä íàâ÷àëü-
íèõ êîðïóñ³â. ² íå êîæíîìó ñòó-
äåíòó âèñòà÷èòü êîøò³â íà òàêó
ðîçê³ø. Îò ³ çìóøåí³ âîíè øóêà-
òè ìîæëèâîñò³ ïîñåëèòèñÿ, íåõàé
çà õàáàð, íåõàé ï’ÿòèì-øîñòèì ó
÷îòèðèì³ñí³é ê³ìíàò³, íåõàé ³ç
ïîëàìàíîþ ñàíòåõí³êîþ, àëå ó
ñâ³é ãóðòîæèòîê

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Навчання вже розпочалося, а питання житла для со-
тень іно ородніх ст дентів досі лишається не виріше-
ним.

204 ст дентсь их ртожит и Києва не мож ть місти-
ти всіх приїжджих, я і приб вають до столиці здоб ва-
ти освіт . От і маємо: перенаселені імнати, що забо-
ронено санітарними нормами; сторонніх меш анців, я і
правдами і неправдами нама аються вибити собі ліж о

оменданта; хабарі, існ вання я их ерівництво ні-
верситетів навіть не прихов є.

Попри санітарні норми тримісном номері може меш ати і четверо, і п'ятеро ст дентів

Для ба атьох іно ородніх ст дентів питання житла залишається найа т альнішим
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження поадресного переліку робіт 
з відновлення асфальтового покриття

внутрішньоквартальних проїздів у 2010 році
Рішення Київської міської ради № 995/4433 від 8 липня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 14.05.10 № 793/4231 "Про
бюджет міста Києва на 2010 рік" та з метою утримання житлового фонду міста Києва в належному техніч�
ному стані Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити поадресний перелік робіт з відновлення
асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів у
2010 році згідно з додатками 1, 2.

2. Головному управлінню житлового господарства ви&
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з районними у місті Ки&
єві державними адміністраціями та комунальними підпри&
ємствами житлового господарства забезпечити виконан&
ня робіт з відновлення асфальтового покриття внутрішньо&
квартальних проїздів у 2010 році згідно з пунктом 1 цьо&
го рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити у газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Го&
ловне управління житлового господарства виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) та постійну комісію Київради з питань житлово&кому&
нального господарства та паливно&енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Програми поводження з побутовими
відходами у м. Києві на 2010—2015 роки

Рішення Київської міської ради № 996/4434 від 8 липня 2010 року

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 1, 20, 21 Закону Укра�
їни "Про відходи", Постановою Верховної Ради України від 06.10.05 № 2967�ІУ "Про стан виконання за�
конодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення", постановою Кабі�
нету Міністрів України від 04.03.04 № 265 "Про затвердження Програми поводження з побутовими відхо�
дами" та з метою ефективного вирішення комплексу питань з реалізації державної політики у сфері пово�
дження з відходами, покращення санітарного та екологічного стану м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму поводження з побутовими від&
ходами у м. Києві на 2010&2015 роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер&
жавній адміністрації):

2.1. Забезпечити реалізацію заходів, передбачених Про&
грамою поводження з побутовими відходами у м. Києві на
2010&2015 роки.

2.2. Виконання Програми поводження з побутовими від&
ходами у м. Києві на 2010&2015 роки здійснювати за рахунок
видатків, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний
рік, та інших джерел, визначених розділом 5 цієї Програми.

2.3. Починаючи з 2010 року і до завершення реалізації
заходів зазначеної Програми, включати до бюджетних за&
питів відповідних головних розпорядників коштів потребу у
видатках на її виконання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань житлово&комунального гос&
подарства та паливно&енергетичного комплексу та на постій&
ну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам 

Рішення Київської міської ради № 1259/4697 від 8 липня 2010 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим осо&
бам депутатські запити, внесені депутатами Київради та під&
тримані на пленарному засіданні Київради 08.07.10, згідно з
додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову від&
повідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом деся&
ти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону Укра&
їни “Про статус депутатів місцевих рад", в якій зазначено, що

якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий у
встановлений Київрадою строк, то посадова особа зобов'яза&
на письмово повідомити про це Київраді та депутатові Київра&
ди, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не по&
винен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Міської цільової програми 
по профілактиці захворювання населення 

на ВІЛ,інфекцію та подолання епідемії на 2010—2013 роки
Рішення Київської міської ради № 1266/4704 від 15 липня 2010 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", час�
тини другої статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закону Укра�
їни від 19.02.09 № 1026�VІ "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики
ВІЛ�інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ�інфікованих і хворих на СНІД на 2009�2013 роки", на�
казу Міністерства економіки України від 04.12.06 № 367 "Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання", рі�
шення Київської міської ради від 29.10.09 № 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та ви�
конання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму по профілактиці
захворювання населення на ВІЛ&інфекцію та подолання епі&
демії на 2010&2013 роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Міської цільової програми по
профілактиці захворювання населення на ВІЛ&інфекцію та по&
долання епідемії на 2010&2013 роки.

2.2. Встановити, що Головне управління охорони здо&
ров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) є відповідальним за виконання Міської цільової програ&
ми по профілактиці захворювання населення на ВІЛ&інфек&
цію та подолання епідемії на 2010&2013 роки.

2.3. Головним управлінням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), які
є виконавцями Міської цільової програми по профілактиці
захворювання населення на ВІЛ&інфекцію та подолання епі&
демії на 2010&2013 роки, забезпечити її реалізацію в межах
загальних асигнувань бюджету міста Києва на 2010 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постій&
ну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціаль&
ного захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження звіту про виконання Програми
соціально,економічного розвитку м. Києва за 2009 рік

Рішення Київської міської ради № 1262/4700 від 15 липня 2010 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально&
економічного розвитку м. Києва за 2009 рік згідно з додат&
ками.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Міської цільової програми підготовки
та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату

Європи 2012 року з футболу
Рішення Київської міської ради № 1273/4711 від 15 липня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.10 № 357 "Про затверджен�
ня Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіона�
ту Європи 2012 року з футболу" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію Міської цільової програми
з питань підготовки та проведення у м. Києві фінальної час&
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — Про&
грама) згідно з додатками 1, 2, 3.

2. Визначити Головне управління з питань підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) відповідальним за реаліза&
цію зазначеної Програми.

3. Головному управлінню з питань підготовки та прове&
дення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу виконавчого органу Київради (Київської місь&
кої державної адміністрації) включати завдання з визначен&
ням показників і заходів Програми до відповідних розділів

проекту Програми соціально&економічного розвитку міста
Києва на відповідні роки.

4. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор&
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) під
час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний
рік передбачати з урахуванням реальних можливостей кош&
ти для виконання визначених Програмою завдань і заходів
у відповідних бюджетних програмах.

5. Головним управлінням, управлінням, іншим структур&
ним підрозділам виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) — виконавцям Програми:

5.1. Забезпечити виконання Програми в межах загаль&
ного обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва
на відповідні роки.

Про присвоєння закладам освіти міста Києва імен
видатних українських діячів

Рішення Київської міської ради № 983/4421 від 8 липня 2010 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", враховуючи протоколи засідань комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 27 лютого
2007 року, № 2 від 26 квітня 2007 року, № 3 від 11 вересня 2007 року, № 4 від 26 вересня 2007 року, № 1
від 08 лютого 2008 року, № 2 від 11 вересня 2008 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім'я: видатного авіаконструктора Олега Кос&
тянтиновича Антонова — спеціалізованій школі № 96 з по&
глибленим вивченням російської мови Святошинського
району м. Києва;

видатного українського композитора Олександра Білаша —
спеціалізованій школі № 24 з поглибленим вивченням росій&
ської мови та літератури Шевченківського району м. Києва;

видатного авіаконструктора Ігоря Івановича Сікорсько&
го — авіакосмічному ліцею Національного авіаційного універ&
ситету;

Героя Радянського Союзу генерал&лейтенанта Карбише&
ва Дмитра Михайловича — загальноосвітній середній школі
№ 2 Подільського району м. Києва;

видатного українського письменника Героя України Ва&
силя Стуса — спеціалізованій школі № 200;

гетьмана України Богдана Хмельницького — гімназії № 39
Деснянського району м. Києва;

видатного українського діяча Євгена Коновальця — се&
редній загальноосвітній школі № 263 Деснянського району
м. Києва; 

великого київського князя Ярослава Мудрого — спеціа&
лізованій школі № 301 Деснянського району м. Києва.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер&
жавній адміністрації) провести організаційно&правові захо&
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван&
ня, регіональних та міжнародних зв'язків та інформаційної
політики та постійну комісію Київради з питань освіти.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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5.2. Щоквартально (до 05 числа місяця, що настає за кін&
цем кварталу) надавати до Головного управління з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чем&
піонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Ки&
ївради (Київської міської державної адміністрації) звіти про
хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань
і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність ви&
користання коштів.

6. Головному управлінню з питань підготовки та прове&
дення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу виконавчого органу Київради (Київської місь&
кої державної адміністрації) надавати Головному управлін&
ню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управ&
лінню виконавчого органу Київради (Київської міської дер&
жавної адміністрації), постійній комісії Київради з питань
сім'ї, молоді та спорту та постійній комісії Київради з питань

бюджету та соціально&економічного розвитку інформацію
про хід виконання Програми за перше півріччя та рік до 25
вересня та 25 березня відповідно.

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ&
ської міської ради від 31.01.08 № 71/4543 "Про затверджен&
ня Міської цільової програми підготовки та проведення у м.
Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут&
болу", беручи до уваги пункт 1 цього рішення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту та
постійну комісію Київради 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 затвердження договору про відступлення права
вимоги для розв'язання проблем постраждалих 

від діяльності групи будівельних компаній "Еліта,Центр"
Рішення Київської міської ради № 1256/4694 від 8 липня 2010 року

Відповідно до статей 19, 47, 140�144 Конституції України, статей 509�525, 630, 634 Цивільного кодек�
су України, Законів України "Про столицю України — місто�герой Київ" та "Про місцеве самоврядування в
Україні", Указу Президента України від 12 лютого 2008 року № 119/2008 "Про додаткові заходи щодо роз�
в'язання проблеми забезпечення житлом постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній
"Еліта�Центр", розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 року № 140�р "Про додаткові
заходи щодо комплексного розв'язання проблем інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності гру�
пи будівельних компаній "Еліта�Центр", рішення Київської міської ради від 16 жовтня 2008 року № 498/498
"Про заходи щодо розв'язання житлових проблем громадян, які постраждали від діяльності групи інвес�
тиційно�будівельних компаній "Еліта�Центр" та з метою розв'язання проблеми забезпечення житлом гро�
мадян, які зазнали збитків внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта�Центр", Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір про відступлення права вимоги
(додаток) для розв'язання проблем постраждалих від діяль&
ності групи будівельних компаній "Еліта&Центр".

2. Договір про відступлення права вимоги укладати піс&
ля реєстрації права власності на квартири, які підлягають
передачі постраждалим від діяльності групи будівельних
компаній "Еліта&Центр", та за умови належного виконання
попереднього договору, але не пізніше одного року з дня
підписання попереднього договору у випадку прийняття рі&
шення суду стосовно визнання чи невизнання цивільним
відповідачем або винесення постанови слідчого про неви&
знання цивільним відповідачем виконавчого органу Київра&
ди (Київської міської державної адміністрації).

3. Це рішення довести до відома постраждалих внаслі&
док злочинної діяльності групи будівельних компаній "Елі&
та&Центр", Головного слідчого управління Міністерства внут&
рішніх справ України.

4. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднен&
ня в газеті "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви&
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер&
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про заходи щодо сприяння розвитку 
системи охорони здоров'я в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 1269/4707 від 15 липня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Указу Президента Укра�
їни № 1313/2000 від 07.12.00 "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", рішення
Київської міської ради № 8/8 від 01.07.08 "Про Регламент Київської міської ради", з метою розвитку сис�
теми охорони здоров'я в місті Києві та впорядкування роботи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в сфері охорони здоров'я міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зобов'язати виконавчий орган Київської міської ради
(Київську міську державну адміністрацію) не приймати будь&
які проекти, які регулюють роботу та діяльність органів у сфе&
рі охорони здоров'я в місті Києві, без погодження з депутат&
ським корпусом Київської міської ради та постійною комісією
Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) сприяти розвитку системи
"Лікарняна каса в місті Києві".

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) забезпечити постійне висвіт&
лення в засобах масової інформації щодо запровадження
системи "Лікарняна каса в місті Києві".

4. Рекомендувати профспілкам (працівників освіти та на&
уки, працівників охорони здоров'я, працівників транспорту,
будівництва), пенсіонерам, державним службовцям та іншим
приєднатись до запровадження системи "Лікарняна каса в
місті Києві".

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27.04.10 № 805/4243

Рішення Київської міської ради № 992/ 4430 від 8 липня 2010 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105 та статей 106, 107, 109 Цивільного кодек�
су України, статті 10 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", пункту 6 частини першої
статті 26, статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи План заходів з
комплексного розв'язання проблем соціально�економічного розвитку м. Києва та підвищення ефективно�
сті діяльності місцевих органів виконавчої влади, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів Укра�
їни від 07.04.10 № 891, з метою оптимізації структури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) для здійснення ним функцій органу місцевого самоврядування та
місцевого органу виконавчої влади та уникнення припинення діяльності Головного управління комуналь�
ного господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
разі його реорганізації відповідно до рішення Київської міської ради від 27.04.10 № 805/4243 "Про опти�
мізацію структури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)" Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.04.10 № 805/4243 "Про оптимізацію структури виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації)":

1.1. Підпункт 2.8 пункту 2 рішення виключити.
1.2. Рішення доповнити новим пунктом 4 такого зміс&

ту:
"4. Створити Управління туризму і курортів виконавчо&

го органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) шляхом виділу з Головного управ&
ління комунального господарства виконавчого органу Ки&

ївської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації)".

У зв'язку з цим пункти 4&9 вважати пунктами 5&10 відпо&
відно.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви&
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер&
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянці Гвоздіковській Ользі Володи&
мирівні для будівництва та обслуговування житлового будин&
ку, господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 152 у
Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Гвоздіковській Ользі Володими&
рівні, 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. Леніна, 152 у Деснянському райо&
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас&
ність чи користування.

3. Громадянці Гвоздіковській Ользі Володимирівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід&

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту&
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки&
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер&
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько&
го середовища від 20.02.2008 № 19&1929, Київської міської
санепідстанції від 04.02.2008 № 964, управління охорони
навколишнього природного середовища від 27.02.2009

№ 071/04&4&22/1165, Головного управління земельних ре&
сурсів від 18.05.2009 № 05&4511.

3.4. 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.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но&
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян&
ки.

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

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

Про передачу громадянці Гвоздіковській Ользі
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 152 
у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 736/1792 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до
статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України та Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради N 1265/4703 від 15 липня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", з метою захисту конституційних прав та інтересів дітей, які втратили одного
з батьків (у разі нещасного випадку чи смерті), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

5. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) здійснювати постійний моніторинг запрова&
дження системи "Лікарняна каса в місті Києві".

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) кожні 6 (шість) місяців на&
давати на розгляд депутатського корпусу Київської міської
ради звіт про впровадження системи "Лікарняна каса в міс&
ті Києві", а також надавати показники якості надання медич&
них послуг для учасників системи "Лікарняна каса в місті Ки&
єві".

7. Залучити до розробки та реалізації системи "Лікарня&
на каса в місті Києві" науково&технічну експертну ради при
постійній комісії Київради з питань охорони здоров'я та со&
ціального захисту.

8. Опублікувати це рішення в засобах масової інформа&
ції комунальної форми власності.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці&
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стур&
бованість щодо проблем захисту конституційних прав бать&
ків&одинаків, які виховують дитину&напівсироту. Соціальні га&
рантії для захисту дітей&напівсиріт, яких виховують саме бать&
ки, на жаль, не регламентується чинним законодавством.

Щодня ми чуємо про проблеми наших дітей, які позбав&
лені в нашій державі геть усього. Втративши в своєму жит&
ті найдорожче — одного з батьків, вони втратили і підтрим&
ку країни, і увагу чиновників і кожен день живуть лише од&
нією надією, що щось зміниться.

Кожний день для такої родини як маленька війна за гід&
не життя. Батьки намагаються створити для своїх малюків
такі умови, у яких би дитина почувалася повноцінною, не
комплексувала, що росте у неповній родині, розвивалася у
добробуті та любові. Це тяжкий труд, але батьки йдуть на
нього заради дітей. Та цим родинам потрібна допомога. Ба&
гато батьків&одинаків є спеціалістами у сфері надання по&
бутових послуг, деякі мають бажання створити мережу со&
ціальних магазинів, що займалися б реалізацією товарів
першого вжитку (хліб, молоко та інше). Їм потрібно дати
шанс на гарне життя та допомогти "встати на ноги". На жаль,
діти батьків&одинаків не мають ані статусу, ані пільг. Депу&
тати Київської міської ради вважають за необхідне внести
зміни до Сімейного кодексу України та Закону України "Про

державну допомогу сім'ям з дітьми" для захисту інтересів
саме дітей — молодого життя нашої України.

Дітям, які втратили одного з батьків (у разі нещасного ви&
падку чи смерті), необхідно присвоїти статус напівсироти та
встановити відповідні цьому статусу пільги, а саме:

& Виплати грошової допомоги (в разі втрати годувальни&
ка) в розмірі двох прожиткових мінімумів на кожну дитину;

& Безкоштовне відвідування дитячих дошкільних закладів;
& Безкоштовне харчування дітей шкільного віку та допо&

мога в придбанні шкільної форми та канцтоварів;
& Безкоштовне оздоровлення дітей, безкоштовне від&

відування дитячих та молодіжних гуртків, секцій тощо;
& Пільги при вступі до вищих навчальних закладів;
& Пільгова черга на житло (позачергове одержання мо&

лодіжного кредиту на житло);.
& Пільги при сплаті комунальних послуг;
& Пільговий проїзд по території України.
Внесення запропонованих змін до чинних законодавчих

актів не замінить втрату матері, але хоча б допоможе дітям
батьків&одинаків жити гідним та щасливим життям в неза&
лежній та демократичній Україні.

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

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Президента України та Верховної Ради України, Кабіне&
ту Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&

стійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соці&
ального захисту, постійну комісію Київради з питань сім'ї,
молоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 1265/4703 

від 15 липня 2010 року

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України 
та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
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Î ïîëüçå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
Сьо одні "Хрещати " зно-
в пропон є новий
жанр — бай и мандрівни-
ів. Реда ція представляє
на розс д спо ади нашо о
ж рналіста-мандрівни а
Ві тора Стельмаха. Я во-
диться та ом жанрі,
реда ція не несе відпові-
дальності за точність ви-
ладенної інформації.

Íàâåðíÿêà â øêîëå âñåõ ó÷èëè,
÷òî âåñòè ñåáÿ íàäî ïðèëè÷íî, à
çíàòü èíîñòðàííûå ÿçûêè — ïî-
ëåçíî. Èíîãäà èñòèííûé ãëóáèí-
íûé ñìûñë ýòèõ ïðîñòûõ ðåêî-
ìåíäàöèé íà÷èíàåøü ïîíèìàòü â
ñàìûõ íåîæèäàííûõ ñèòóàöèÿõ.

Êàê-òî îäíà âñåìèðíî èçâåñò-
íàÿ ìàðêà ïðèãëàñèëà æóðíàëèñ-
òîâ íà òåñò ñâîåé íîâîé ìîäåëè
âî Ôðàíöèþ. Âèäèìî, ñîáûòèå
ýòî èìåëî äëÿ êîìïàíèè áîëü-
øîå çíà÷åíèå. Ìàðøðóò òåñòà
ïðîëîæèëè ïî Ïèðåíåÿì ÷åðåç
Ôðàíöèþ è Èñïàíèþ. Ñòàðòîâàë
îí â çíàìåíèòîì ãîðîäå-ãåðîå
Áèàððèö — äîðîãóùåì êóðîðòå,
ðàñïîëîæåííîì íà áåðåãó îêåàíà.
À äëÿ ïóùåé âàæíîñòè æèòü
ïðåäñòàâèòåëåé åâðîïåéñêîé
ïðåññû ïîñåëèëè â áûâøåì çàì-
êå Íàïîëåîíà (òîãî ñàìîãî, ðàçó-
ìååòñÿ).

Язы до Биаррица...
Âñåì ó÷àñòíèêàì òåñòà ïîìè-

ìî êàðòû ðàçäàëè “ëåãåíäó”
ìàðøðóòà. Ýäàêóþ ñàìîäåëüíóþ
êíèæèöó ñ îïèñàíèÿìè, íîìå-
ðàìè äîðîã, ïåðå÷íåì çíàêîâ è
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êîòîðûå
ïðåäñòîÿëî ïðîåçæàòü. Ñ ó÷åòîì
òîãî, ÷òî ïðåäïîëàãàëîñü äâàæ-
äû ïåðåñåêàòü ãðàíèöó, “ëåãåí-
äà” áûëà î÷åíü ïîëåçíûì äî-
ïîëíåíèåì ê êàðòå, ÷òîáû íå çà-
áëóäèòüñÿ. Ïðîáëåìà çàêëþ÷à-
ëàñü òîëüêî â òîì, ÷òî âñþ öåí-
íóþ “ïîÿñíèëîâêó” íàïèñàëè
íà ôðàíöóçñêîì. À ÿ ó÷èë àíã-
ëèéñêèé.

Êàê îêàçàëîñü â ïîñëåäñòâèè,
ðîññèéñêèé êîëëåãà, êîòîðûé
áûë ó ìåíÿ øòóðìàíîì (âòîðóþ
ïîëîâèíó äîðîãè øòóðìàíîì
ñòàë ÿ), òîæå íè ïî-ôðàíöóç-
ñêè, íè ïî-èñïàíñêè íå “øïðå-
õàë”.

“Äà ÷¸ ìû ïî óêàçàòåëÿì íå
ðàçáåðåìñÿ, ÷òî ëè?”,— ñêàçàë
îí. “Çàïðîñòî!”. È ìû ïîãíàëè.

Åõàëè äîëãî, ïåòëÿëè, îðèåí-
òèðóÿñü íà ëåãåíäó. Çàîäíî âû-
èñêèâàÿ æèâîïèñíûå ìåñòà, íà
ôîíå êîòîðûõ íàøó òåñòîâóþ
ìàøèíêó ìîæíî áûëî áû êðà-
ñèâî ñôîòîãðàôèðîâàòü. Äðóãèå
ó÷àñòíèêè òåñòà (à áûëî íå
ìåíüøå ïîëóòîðà äåñÿòêîâ ýêè-
ïàæåé) î÷åíü áûñòðî ïðîïàëè
èç âèäà. Ïðè÷åì, ïðîèçîøëî
ýòî êàê-òî íåçàìåòíî. Âîêðóã —
êðàñîòèùà! Æèâîïèñíûå ñêà-
çî÷íûå äåðåâóøêè, ëóãà èç ðåê-
ëàìû “Ìèëêè” è ñåðïàíòèí äî-
ðîãè, êîòîðûé âðåìÿ îò âðåìå-
íè ñ îäíîé ñòîðîíû âïëîòíóþ
ïðèæèìàëñÿ ê îòâåñíûì ñêà-
ëàì, à ñ äðóãîé — îòêðûâàë áåç-
äîííûå ïðîïàñòè.

“Ó íèõ — êàê ó íàñ,— ñêàçàë
íà òðåòüåì ÷àñó ïóòåøåñòâèÿ
ìîé øòóðìàí,— òîæå ìíå ñòðà-
íà áàñêîâ — ïîëíî äåðåâóøåê ñ
îäèíàêîâûìè íàçâàíèÿìè. Âîò
ïàðó ñòðàíèö íàçàä áûëà Ade-
lante, à òåïåðü — ñíîâà. Íàçâà-
íèå Derecho òîæå ÷àñòî ïîïàäà-
åòñÿ”. Â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ
ñëîâ, îí ïîëèñòàë “ëåãåíäó”.

Îäíàêî, êîãäà “äåðåâóøêè”

Adelante è Derecho ïîâòîðèëèñü
â “ëåãåíäå” ïðèìåðíî ïî äåñÿ-
òîìó ðàçó, ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü íå-
êîòîðûå ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó
ñõîæåñòè ìåíòàëèòåòîâ ñëàâÿí-
ñêèõ è ïèðåíåéñêèõ êðåñòüÿí.
Ðåøèëè îñòàíîâèòüñÿ è ñïðî-
ñèòü. ßçûê, êàê ãîâîðèòñÿ, äî
Áèàððèöà äîâåäåò.

Äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþ, êàê â
÷èñòåíüêèõ òèõèõ è óþòíûõ ãîð-
íûõ äåðåâóøêàõ èç çàïûëåííîé
ìàøèíû âûâàëèâàëèñü äâà çäî-
ðîâûõ ëáà, îòëàâëèâàëè ðåäêèõ
ñåëÿí è òûêàÿ ïàëüöåì â ëåãåí-
äó âîïðîøàëè: Adelante? Dere-
cho? Íà ÷òî êóëüòóðíûå çàãðà-
íè÷íûå êîëõîçíèêè óäèâëåííî
îòâå÷àëè Adelante! Derecho! È
ïîêàçûâàëè ðóêîé êóäà-òî â
äàëü. Ìû äâèãàëèñü òóäà, êóäà
óêàçûâàëè ãîðöû, à êîãäà ÷åðåç
ïàðó ñòðàíèö âñòðå÷àëè ïðîêëÿ-
òîå ñëîâå÷êî, îñòàíàâëèâàëèñü
è ñïðàøèâàëè âíîâü.

Ñàìîå îáèäíîå, ÷òî ìû äàæå
íå çíàëè, ãäå çàáëóäèëèñü — âî
Ôðàíöèè èëè â Èñïàíèè. Çàòî
ñòàíîâèëîñü ïîíÿòíî, ïî÷åìó âî
ìíîãèõ èíòåðíàöèîíàëüíûõ
òåñòàõ æóðíàëèñòû èç ÑÍÃ ëè-
áî òåðÿþòñÿ ïî äîðîãå, ëèáî
ïðîñòî ïðèåçæàþò ïîñëåäíèìè.

Ê ñ÷àñòüþ, â ãîðàõ îñîáî íå
ðàçúåçäèøüñÿ — äàæå â Ïèðåíå-
ÿõ äîðîã íå ìíîãî. Ïîýòîìó ÷å-
ðåç êàêîå-òî âðåìÿ, âèäèìî ãäå-
òî â î÷åðåäíîé ðàç íåïðàâèëü-
íî ñâåðíóâ è ñäåëàâ ïåòëþ, ìû
âåðíóëèñü â ðîäèìûé Áèàððèö.
Äàæå ïðàêòè÷åñêè íå îïîçäàëè
íà ïðåññ-ëàí÷. Êîãäà íàñòàëî
âðåìÿ çàäàâàòü âîïðîñû, ìîé
ðîññèéñêèé øòóðìàí, óæå óñ-
ïåâøèé îïðîêèíóòü ïàðó êîê-
òåéëåé, åõèäíî ïîèíòåðåñîâàë-
ñÿ, êòî ñîñòàâëÿë “ëåãåíäó”.
“Òóò âñå íàñåëåííûå ïóíêòû ïå-
ðåïóòàíû”,— ñêàçàë îí. È ðå-
çþìèðîâàë: “Òîëüêî áëàãîäàðÿ
íàøåé âðîæäåííîé ñìåêàëêå è
ñîîáðàçèòåëüíîñòè ìû ñìîãëè
íàéòè ïðàâèëüíûé ïóòü!” Â äî-

êàçàòåëüñòâî îí ñòàë äåìîíñòðè-
ðîâàòü ìíîãî÷èñëåííûå “Ade-
lante” è “Derecho”.

Âíåçàïíî ïðîèçîøëà íåìàÿ
ñöåíà, ïîñëå êîòîðîé ôðàíöó-
çû è ÷àñòü æóðíàëèñòîâ ñòàëè
äèêî ðæàòü. Îêàçàëîñü, ÷òî çëî-
ïîëó÷íûå ñëîâà — âîâñå íå íà-
çâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êî-
òîðûå ìû äîëæíû áûëè ïðîåç-
æàòü. Ïî-èñïàíñêè îíè îçíà÷à-
þò “Âïåðåä” è “Äàëüøå”.

Люди в белых
халатах

Ïîñëå ïðåññ-ëàí÷à âñÿ
ÑÍÃîâñêàÿ æóðíàëèñòñêàÿ áðà-
òèÿ ðåøèëà ïîïëàâàòü â áàññåé-
íå. Äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ â
õîëëå çàìêà ó âõîäà â ðåñòîðàí.
Ìèíóò ÷åðåç ïÿòíàäöàòü — âè-
äèìî, ñðàáîòàëî òî, ÷òî ó÷åíûå
íàçûâàþò “êîëëåêòèâíûì áåññî-
çíàòåëüíûì” — íà óñëîâëåííîì
ìåñòå ñîáðàëîñü ñåìåðî ìóæ÷èí.
Âñå êàê îäèí áûëè â ïîäõîäÿ-
ùèõ ñëó÷àþ ìàõðîâûõ ãîñòèíè÷-
íûõ òàïî÷êàõ è ïóøèñòûõ áåëûõ
õàëàòàõ ñ âåíçåëåì Íàïîëåîíà.
Ñêîïëåíèå ìóæ÷èí â áåëîì
ñïðîâîöèðîâàëî ïîäîçðèòåëüíóþ
àêòèâíîñòü ðåñòîðàííûõ øâåé-
öàðîâ, êîòîðûå êàê-áû ìåæäó
ïðî÷èì áóêâàëüíî ãðóäüþ ïåðå-
êðûëè íàì âõîä â îáåäåííûé
çàë.

Íàì íå ïîâåçëî. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî íîìåðà â çàìêå ñòîèëè ïî
750 åâðî â ñóòêè, áàññåéí çäåñü
ðàáîòàë òîëüêî äî 17.00. È íè
ìèíóòîé äîëüøå. Ïîýòîìó íà ñî-
áðàíèè “ðåäêîëëåãèè” áûëî ðå-
øåíî âìåñòî áàññåéíà ÷åðåç êà-
ëèòêó â îãðàäå çàìêà ñïóñòèòüñÿ
íà ïëÿæ. Ïðÿìî íà áåðåã Àòëàí-
òè÷åñêîãî îêåàíà.

Êîãäà ÷åðåç ÷àñ èëè ïîëòîðà,
âäîâîëü íàðåçâèâøèñü íà âîë-
íàõ, ìû îòïðàâèëèñü â îáðàòíûé
ïóòü, îêàçàëîñü, ÷òî êàëèòêà óæå
òîæå çàêðûòà. Î òîì, ÷òîáû ïå-

ðåëåçòü ÷åðåç îãðàäó, íå÷åãî áû-
ëî è äóìàòü. Ïðèøëîñü èäòè â
îáõîä, ê öåíòðàëüíûì âîðîòàì.
Òàê, ôàêòè÷åñêè ÷åðåç öåíòð ôå-
øåíåáåëüíîãî Áèàððèöà, ìèìî
äîðîãèõ âèòðèí è ñîëèäíûõ îò-
äûõàþùèõ, ïðîñëåäîâàëà çàãà-
äî÷íàÿ êîëîííà ëþäåé â ìàõðî-
âûõ õàëàòàõ è òàêèõ æå ìèëûõ
òàïî÷êàõ. Êîãäà ìû òîðæåñòâåí-
íî âîøëè â õîëë çàìêà, øâåéöà-
ðû èç ðåñòîðàíà îïÿòü íåïðè-
íóæäåííî ïåðåêðûëè íàì ïóòü â
ñâîè âëàäåíèÿ.

Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òîáû âîïðîñ
èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû, àëüìà ìà-
òåð è ïåíàòîâ, èç êîòîðûõ ïî-
ÿâèëèñü “íîâûå ðóññêèå”, êàê-òî
îñîáî ìåíÿ âîëíîâàë èëè áåñïî-
êîèë. Íî âñåãäà óäèâëÿë. Ïî òîé
ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî ñðåäè ìî-
èõ çíàêîìûõ ïåðñîíàæåé â ìà-
ëèíîâûõ ïèäæàêàõ ñ êèëîãðàì-
ìîâûìè “öåïóðàìè” íà øåå íå
âîäèëîñü. È îòêóäà îíè áåðóòñÿ,
ÿ íå çíàë. Ïðè ýòîì çàáàâíûõ
áàñåí îá ýòèõ ïðîñòûõ è ãåðî-
è÷åñêèõ ïàðíÿõ ðàññêàçûâàëè
ìíîãî. Îñîáåííî îá èõ âûõîäêàõ
çà ãðàíèöåé, ãäå îíè ñâîåé íå-
ïîñðåäñòâåííîñòüþ øîêèðîâàëè
ìåñòíóþ çàðóáåæíóþ ïóáëèêó.
Âî Ôðàíöèè ìíå, ìîæíî ñêà-
çàòü, ïîâåçëî — ñâîèì ìàõðîâûì
ïðîìåíàäîì íàøà êîìïàíèÿ íà-
âåðíÿêà ïîïîëíèëà ìåñòíóþ ñî-
êðîâèùíèöó áàñåí î “íîâûõ
ðóññêèõ”.

Ïðè÷èíó íåïðèëè÷íîé ñóåòû
øâåéöàðîâ ÿ ïîíÿë óæå â íîìå-
ðå. Òàì íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå
ëåæàëî çàëàìèíèðîâàííîå îáú-
ÿâëåíèå, â êîòîðîì íà íåñêîëü-
êèõ ÿçûêàõ (â òîì ÷èñëå è íà
ðóññêîì) àäìèíèñòðàöèÿ óáåäè-
òåëüíî ïðîñèëà íå õîäèòü â ðåñ-
òîðàí áåç ïèäæàêà. Ñìûñë ýòîé
ïðîñüáû ñòàë ïîíÿòåí, êîãäà îð-
ãàíèçàòîðû ïîåçäêè ïðèãëàñèëè

íàñ íà óæèí èìåííî â ýòîò ðåñ-
òîðàí. Íàñòîÿùåå ñòîëîâîå ñå-
ðåáðî, õðóñòàëü, êðàñíîå äåðåâî
è ò. ä., è ò. ï. Ðîÿëü, ñèãàðû.
Ìàëåíüêèé êóñî÷åê çàïëåñíå-
âåâøåãî ñûðà íà ôàðôîðîâîé
òàðåëêå, óêðàøåííûé ëèñòèêîì
ìÿòû è êàïåëüêîé ÷åðíè÷íîãî
äæåìà. È âñå ýòî ñ âèäîì íà
îêåàí è ìàÿê.

Ïèäæàêè ñî çíàêîìûìè ïî õà-
ëàòàì âåíçåëÿìè íàì âûäàëè íà
âõîäå. Âèäèìî, ìû áûëè íå ïåð-
âûìè ïîñòîÿëüöàìè çàìêà, ïðè-
åõàâøèìè ñþäà íàëåãêå. Ñïåöè-
àëüíî äëÿ ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ â
ðåñòîðàíå ñóùåñòâîâàë ñîáñòâåí-
íûé ãàðäåðîá — ïðèëè÷èÿ ïðåæ-
äå âñåãî. Êîãäà çâàíûé óæèí áûë
â ðàçãàðå, êî ìíå ñ ñèãàðîé â çó-
áàõ ïîäñåë øòóðìàí. “Íå õî÷åøü
ñõîäèòü ïîôîòîãðàôèðîâàòü ìà-
øèíêè? Ñåé÷àñ êàê ðàç çàêàò,
î÷åíü õîðîøèé ñâåò. Âûñòàâèì
èõ íà ôîíå çàìêà è îêåàíà”.

Ñæèìàÿ ôîòîêàìåðû, ìû, íå
ïðèâëåêàÿ âíèìàíèÿ, áûñòðî
âûøëè èç ðåñòîðàíà íà óëèöó.
Íî äîéòè äî ìàøèí íå óñïåëè.
Ñçàäè ïîñëûøàëèñü êðèêè. Ýòî
áûëè øâåéöàð èç ðåñòîðàíà è
ïîðòüå èç õîëëà. Îíè ïðèáëèæà-
ëèñü ê íàì áûñòðûìè øàãàìè. À
çàòåì ñ íåíàòóðàëüíîé óëûáêîé
ñòàëè æåñòàìè ïðîñèòü âåðíóòü
ðåñòîðàííûå ïèäæàêè. Íà íàøè
çàâåðåíèÿ, ÷òî ìû åùå âåðíåì-
ñÿ íà óæèí — íèêàêîé ðåàêöèè.

Ïèäæàêè ïðèøëîñü ñíÿòü è
âåðíóòü. À êîãäà øâåéöàð è ïî-
ðòüå ñ “äîáû÷åé” âîçâðàùàëèñü
â çàìîê, ÿ îáðàäîâàëñÿ, ÷òî íå
çíàþ ôðàíöóçñêîãî. Íàâåðíÿêà
îíè îïîçíàëè â íàñ òåõ ñòðàííûõ
ïîñòîÿëüöåâ, êîòîðûå ñïåðâà
ôëàíèðóþò â áåëûõ õàëàòàõ ïî
öåíòðó ãîðîäà, à ïîòîì åùå íî-
ðîâÿò ñòàùèòü äîðîãèå êàçåííûå
ïèäæàêè
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Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 264-10
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Ãàñòðîë³ â íîâîìó
ñòàòóñ³
Äîíåöüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð, 
â³äíåäàâíà íàö³îíàëüíèé, 
ïîêàæå â Êèºâ³ òðè ñïåêòàêë³

Äîíåöüêèé ìóçè÷íî-
äðàìàòè÷íèé òåàòð —
òðàäèö³éíèé îáëàñíèé
òåàòð, äå ïîêàçóþòü ìó-
çè÷í³, õîðåîãðàô³÷í³ òà
äðàìàòè÷í³ ñïåêòàêë³.
Ï³ä îäíèì äàõîì òóò ïðà-
öþþòü ÿê àðòèñòè äðàìè,
òàê ³ ìóçèêàíòè (ó øòàò³
òåàòðó 23 àðòèñòè-âîêà-
ë³ñòè, 12 ïàð àðòèñò³â áà-
ëåòó, îðêåñòðàíòè ³ ê³ëü-
êà áàëåòìåéñòåð³â, õîð-
ìåéñòåð³â ³ äèðèãåíò³â).
Ñàìîñò³éíîãî äðàìàòè÷-
íîãî òåàòðó â ì³ñò³ íåìàº.
ª Äîíåöüêà îïåðà, òà â
í³é ³äå êëàñèêà. Âëàñíå
Äîíåöüêà ìóçè÷íà äðàìà
òèì ³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
îïåðíîãî òåàòðó, ùî ïå-
ðåâàæíî òóò çâåðòàþòüñÿ
äî ñèíòåòè÷íèõ æàíð³â, à
òàêîæ ìþçèêëó. Ðåïåðòó-
àð òåàòðó ð³äê³ñíèì ÷è-
íîì çáàëàíñîâàíèé ì³æ

óêðà¿íñüêîþ ³ ñâ³òîâîþ
êëàñèêîþ òà ñó÷àñíîþ
äðàìàòóðã³ºþ. Ñâî¿ ïî-
ñòàíîâêè êîëåêòèâ çä³éñ-
íþº íà ï’ÿòè ìàéäàí÷è-
êàõ: òóò º âåëèêà, åêñïå-
ðèìåíòàëüíà òà ìàëà ñöå-
íè, ë³òí³é ìàéäàí÷èê ³
ñöåíà “Òåàòðàëüíî¿ â³-
òàëüí³”. Óçàãàë³ Äîíåöü-
êèé òåàòð äîâîë³ ïîòóæ-
íèé. Íàïðèêëàä, òóò ñòà-
âèòü ñïåêòàêë³ ªâãåí
Êóðìàí, ÿêèé æèâå ó
äâîõ ì³ñòàõ — Êèºâ³ òà
Äîíåöüêó. Òåàòð ìîæå
ïèøàòèñÿ ñï³âïðàöåþ ç
âèïóñêíèêîì ÌÕÀÒó,
õóäîæíèêîì Âîëîäèìè-
ðîì Ìåäâåäåì ³ ô³íàë³ñ-
òîì êîíêóðñó ³ìåí³ Ñåð-
æà Ëèôàðÿ áàëåòìåéñòå-
ðîì Âàñèëåì Ìàñë³ºì.

Ó ðàìêàõ êè¿âñüêèõ
ãàñòðîëåé äîíåöüêà òðó-
ïà ïðåäñòàâèòü òðè ð³ç-
íîæàíðîâèõ ñïåêòàêë³.
Ñüîãîäí³, 15 âåðåñíÿ, —
ìåëîäðàìà “Íàðå÷åíà
ðàíêîâî¿ çîð³” Àëåõàíäðî
Êàñîíè ó ïîñòàíîâö³ òî-

ãî æ ªâãåíà Êóðìàíà.
Êàñîíà, ÿê çðåøòîþ ³ñ-
ïàíñüêó äðàìàòóðã³þ äðó-
ãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³ò-
òÿ, ó íàñ ñòàâëÿòü íå÷àñ-
òî. ×è íå íàéâ³äîì³øèé
âèïàäîê — ðåïåðòóàðíèé
ñïåêòàêëü ñòîëè÷íî¿ ðî-
ñ³éñüêî¿ äðàìè “Äåðåâà
ïîìèðàþòü ñòîÿ÷è” Êà-
ñîíà.

Çàâòðà ³, ìàáóòü, öå áó-
äå íàéàíøëàãîâ³øèé
ñïåêòàêëü, íà ñöåí³ çâó-
÷àòèìå ìþçèêë “Ñëóæ-
áîâèé ðîìàí (Ãëîð³ÿ)” ç
ìóçèêîþ 34-ð³÷íîãî äî-
íåöüêîãî êîìïîçèòîðà ³
áàÿí³ñòà Þð³ÿ Êâàñíèö³
òà òåêñòàìè Àííè Áàãðÿ-
íî¿, ïåðåìîæíèö³ “Êîðî-
íàö³¿ ñëîâà”. Ïðåì’ºðà
ö³º¿ âèñòàâè ç óñï³õîì,
ñóäÿ÷è ç â³äãóê³â, â³äáóëà-
ñÿ â Äîíåöüêó â áåðåçí³
öüîãî ðîêó é íàâ³òü çäî-
áóëà ãðàíò Äîíåöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè íà ï³äòðèì-
êó òâîð÷î¿ ìîëîä³. Íà êè-
¿âñüêó ïðåì’ºðó “Ñëóæ-
áîâîãî ðîìàíó”, êàæóòü,

çàâ³òàº ñàì Ïðåçèäåíò
Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Íå ìåíø ö³êàâèì âè-
äàºòüñÿ é òðåò³é ãàñ-
òðîëüíèé äåíü. Ãëÿäà÷àì
ïîêàæóòü â³äâåðòó êîìå-
ä³þ “Ladies night. Òiëüêè
äëÿ æiíîê” íîâîçåëàíä-
ö³â Åíòîíi ÌàêÊàðòåíà ³
Ñòiâåíà Ñiíêëåðà, ùî â
2001 ðîö³ â Ïàðèæ³ áóëà
â³äçíà÷åíà òåàòðàëüíèì
“Îñêàðîì” — ïðèçîì
Ìîëüºðà. Ïðîòÿãîì ñå-
ìè ðîê³â áóëà íàéàíøëà-
ãîâ³øèì ñïåêòàêëåì ó
Ìîñêâ³, à òàêîæ ñâîãî
÷àñó ìàëà âåëèêèé óñï³õ
ó òåàòðàõ ÑØÀ, Áðèòà-
í³¿, Àâñòðàë³¿ òà ßïîí³¿.
Ï’ºñà ïðî çëèäåííå æèò-
òÿ øàõòàð³â ³ ìåòàëóðã³â,
ÿê³ çíàõîäÿòü íåñïîä³âà-
íèé ñïîñ³á çàðîá³òêó:
òàíöþþòü ñòðèïòèç. Çà
ñëîâàìè àäì³í³ñòðàö³¿
Äîíåöüêîãî òåàòðó, ìè-
íóëîð³÷íà ïðåì’ºðà âè-
ñòàâè â ì³ñò³ ïîáèëà ðå-
êîðäè ç â³äâ³äóâàíîñò³,
ùî íå äèâíî

ММ ЕЕ ЛЛ ЬЬ ПП ОО ММ ЕЕ НН АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 15 âåðåñíÿ
Д майте про висо е, світле, вічне. Д ховні цінності
нині є першочер овими. Спіл йтеся на філософсь і
теми, обмінюйтеся досвідом із м дрими людьми,
розширюйте свій р озір. День форт нний для всіх,
хто переймається т рботами заради добра та щастя
інших, нама ається б ти дос оналим б дь-я их
справах.

ОВНИ, в робочом офісі на вас очі є чимало не зовсім приємних
сюрпризів. Від риється ба ато орисних сл жбових таємниць, я і ви о-
ристаєте з одом, аби захистити свій ар’єрний імідж.
ТЕЛЬЦІ, ш айте спонсорів-бла одійни ів. Нині їхні серця і аманці до

ваших посл . На роботі ба атьом спадо дістанеться ви ідний, добре
оплач ваний “шмат” роботи.
БЛИЗНЯТА, про ладайте місточо до серця протилежної статі любо-

в’ю та бла ородством. Саме сьо одні варто, заб вши про образи, по-
роз мітися одне з одним, зала одити провини, наповнивши чаш вза-
ємно о охання висо ими поч ттями. Не заб вайте та ож і про профе-
сійні обов’яз и.
РАКИ, праця з натхненням б де найрез льтативнішою. Нині ви схиль-

ні заб ти про себе і діяти заради добра інших людей. Навіть я що ро-
битимете помил и і б дете розчарованими, вас підтрим ватиме віра в
те, що ви сл жите чом сь бла ородном . Це стане незмінним, я що ви
задіяні в та их ал зях я медицина, релі ія, соціальна робота, сфера
посл .
ЛЕВИ, роль любовно о авантюриста вам д же імпон ватиме. Одна

ваш роман може зробити р тий непередбач ваний віраж мин ле. Тож
при от йтеся роз рібати завали запл таних стос н ах.
ДІВАМ доведеться піддатися по ли енів. Нині вас проявлять-

ся я хороші, та і не ативні риси хара тер , я і ви спад вали від
бать ів, родичів. Нама айтеся не сваритися, бо ви — одно о орін-
ня.
ТЕРЕЗИ, оптимально самореаліз ватися зможете на інтеле т альній

ниві. Тож, оли маєте про алини в знаннях, по либлюйте їх, вивчайте но-
вітні техноло ії, аби йти в но з про ресом. Відповідальних надійних по-
мічни ів не ш айте, їхній авторитет д тий, а фаховий рівень виявиться
низь им.
СКОРПІОНИ, чар йте людей вродою — і спіх не забариться. Від

ризи ованих ро ів відмовтеся. Я що спроб єте примножити свої
стат и, знання, посилити авторитет, на жаль, вас очі є розчар ван-
ня, пораз а або несподіваний поворот подій... З мійте вчасно при-
альм вати.
У СТРІЛЬЦІВ день видасться особливо напр женим. Посилиться а -

ресія, а тивіз ється пристрасть до авантюр, ори інальності, епатаж .
Різ о зрост ть владні амбіції. Одночасно станете роздратованими, не-
важними, що, в разі невдоволення інтересів, може призвести до р й-
нації др жніх стос н ів, сімейних онфлі тів, поб тових травм.
КОЗОРОГИ, не бажано б д вати плани і братися за нові незнайомі

справи. Нова діяльність спричинить повторення старих помило на тлі
ілюзій про рес . Стос н и з жін ами нес ть армічний підте ст. Тож се,
що між вами сьо одні відб деться, не варто брати за основ на майб т-
нє, ліпше ви ресліть із пам’яті.
ВОДОЛІЇ, я що забл али в життєвих лабіринтах і не здатні знайти

вихід, істин вам від риють товариші. Одна я що хтось із однод мців
зачепить те, що для вас є святим, можете либо о розчар ватися в цій
людині.
У РИБ день напр и та серйозних випроб вань. Можете розчар вати-

ся в людях, я их ви олись обожнювали, в ідеях, я і щиро пропа вали
протя ом ба атьох ро ів. Стос н и з партнерами, ерівництвом мож ть
несподівано за остритися на філософсь ом чи юридичном під р нті.
Не встрявайте в прово аційні с тич и

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. Íà çàõ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ ìîæëèâèé

íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +20…+24°Ñ, âíî÷³ +13…+15°Ñ; íà óçáåðåæ-
æ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +21...+24°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +17…+23°Ñ, âíî÷³ +11…+15°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +15…+18°Ñ, âíî÷³ +13…+15°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+28°Ñ, âíî÷³ +18…+20°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Ì³æíàðîäíèé äåíü äåìîêðàò³¿ — ïðîãîëîøåíèé Ãåíåðàëüíîþ

Àñàìáëåºþ ÎÎÍ íà ï³äòðèìêó çóñèëü óðÿä³â ç ðîçâèòêó òà çì³öíåííþ
äåìîêðàò³¿. 

Äåíü Ìàìàíòà-â³â÷àðíèêà. Öüîãî äíÿ øàíóºòüñÿ Ñâÿòèé Ìàìàíò
— çàñòóïíèê ê³ç ³ îâåöü. Ó öåé äåíü íå âèïóñêàëè ç äâîðó í³ êîð³â,
í³ îâåöü. Ââàæàëîñÿ, ùî ç íèìè ìîæå ñòàòèñÿ ùîñü ïîãàíå.

²ìåíèííèêè: Îëåêñàíäð, Âîëîäèìèð, Ãåííàä³é, Äìèòðî, Êóïð³ÿí,
Ìèõàéëî

1 8 5

5 4 9 1

2

4 9

7 2 1 4 5

3 2 7

1 4 7 8

8 2 4 3

5 3 7 9

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.

1 2 9 5 8 4 3 6 7

3 8 6 1 7 9 5 2 4

5 7 4 3 2 6 1 9 8

9 5 8 4 3 7 6 1 2

6 3 2 9 1 8 4 7 5

4 1 7 6 5 2 9 8 3

8 4 1 7 6 5 2 3 9

2 9 3 8 4 1 7 5 6

7 6 5 2 9 3 8 4 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
14 âåðåñíÿ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Три дні поспіль —
сьо одні, завтра і
післязавтра — на
сцені Національно-
о театр росій-
сь ої драми імені
Лесі У раїн и по-
аз ватим ть спе -
та лі Донець о о
м зично-драматич-
но о театр . Вос-
таннє тр па ас-
тролювала в Києві
в 2007 році. Цьо о
раз Донець а
м здрама відвідає
столицю в новом
стат сі: рі том
театр став націо-
нальним.

Сцена із спе та лю «Ladies night. Тiль и для жiно ” Ентонi Ма Картена та Стiвена
Сiн лера


