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СТАРТУВАВ МІСЯЧНИК
ІЗ БЛАГОУСТРОЮ
На осіннє прибирання з місь о о бюджет
виділено 89 мільйонів ривень

ссттоорр..  44

ТРЕТЄ ПРИШЕСТЯ МИХАЇЛА
Над столицею з’явиться ще одна стат я
рилато о захисни а

Ñì³òòºñïàëþâàëüíó óñòàíîâêó 
ïðåäñòàâèëè ãðîìàäñüêîñò³
Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ âèð³øèëà ï³òè ñâî¿ì øëÿõîì â óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Торі ияни “виробили” понад 1,4 млн тонн
сміття. Приблизно четверт частин з цієї “ -
пи” спалили на заводі “Енер ія”, 30 % вивез-
ли на 5-й полі он, а решт поділи на сім зва-
лищ області. Тобто левов част мотлох в
столиці просто ви идають, той час оли в
світі на цьом роблять непо аний бізнес. Своє
розв’язання цієї проблеми бачать в У рзаліз-
ниці. Її досвідом, зо рема Південно-Західної
залізниці, заці авилися і в мерії.

Íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-ôîðóì³â ÿêèéñü äîòåïíèé åêîëîã
ï³äðàõóâàâ: ùîðîêó â ñòîëèö³ “ïðîäóêóþòü” ñò³ëüêè ñì³ò-
òÿ, ùî çà îá’ºìîì âîíî äîð³âíþº 600 õðóùîâêàì. ² ÿêùî
êèÿíè ïëàòÿòü çà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ çà îäíèì òàðèôîì, òî
ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿ — çà çíà÷íî âèùèì, ³ êîæåí
ï³äïðèºìåöü äëÿ ñåáå îñîáèñòî ðîçâ’ÿçóº öþ ïðîáëåìó —
÷è ïëàòèòè îô³ö³éíèì ïåðåâ³çíèêàì, ÷è íàéíÿòè “ë³âó”
âàíòàæ³âêó ³ âèâåçòè ìîòëîõ ó ïðèì³ñüêèé ë³ñ. Ó Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äí³é çàë³çíèö³ òåæ âèð³øèëè çåêîíîìèòè íà ö³é
ñòàòò³ âèòðàò ³ ï³òè ñâî¿ì øëÿõîì. Öüîãî ðîêó çàë³çíè÷-
íèêè çàêóïèëè äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá ìîá³ëüíó óñòàíîâêó ³ç

ïåðåðîáêè òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â — ÌÏÊ-400. Çà
ö³ºþ õèòðîìóäðîþ íàçâîþ “õîâàºòüñÿ” ñì³òòºñïàëþâàëü-
íà óñòàíîâêà, äîâêîëà ÿêî¿ ìèíóëîãî òèæíÿ áóëî áàãàòî
íàð³êàíü â ïðåñ³, ùî, ìîâëÿâ, ó öåíòð³ ì³ñòà íà òåðèòî-
ð³¿ Âàãîííî¿ ä³ëüíèö³ “Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé” ïîáóäóâàëè
ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä, ÿêèé îòðóþâàòèìå ³ áåç òîãî
çàáðóäíåíå ñòîëè÷íå ïîâ³òðÿ.

Ó ñóáîòó “³íñïåêòóâàòè” öå ïðèäáàííÿ çàë³çíèö³ ïðè-
¿æäæàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ, à òàêîæ ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ ²âàí Ñèäîðîâ.
Åêñêóðñ³þ ïðîâîäèâ íà÷àëüíèê Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³ç-
íèö³ Îëåêñ³é Êðèâîï³øèí ³ ïðåäñòàâíèêè õàðê³âñüêî¿ ô³ð-
ìè-ðîçðîáíèêà ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ. Òàêó
ïðåäñòàâíèöüêó äåëåãàö³þ ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî “íî-
âèíêà” íåàáèÿê ñõâèëþâàëà êèÿí, ³ âëàäà íå ìîãëà öå
ïðî³ãíîðóâàòè. Çàì³ñòü çàâîäó (ÿê ïèñàëè ó äåÿêèõ ÇÌ²)
÷èíîâíèêè ³ æóðíàë³ñòè ïîáà÷èëè ïëàòôîðìó íà êîëåñàõ
ðîçì³ðîì ó çâè÷àéíèé çàë³çíè÷íèé âàãîí ç³ ñïåö³àëüíèì
îáëàäíàííÿì.

“Ùîäíÿ íà ñòàíö³þ “Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé” äåñÿòêè ïî-
òÿã³â “ïðèâîçÿòü” äî âîñüìè òîíí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â,— êàæå Îëåêñ³é Êðèâîï³øèí,— äîñ³ ìè ïëàòèëè
ô³ðìàì çà âèâåçåííÿ öüîãî ñì³òòÿ íà çâàëèùà, à òåïåð õî-
÷åìî, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é æå äîñâ³ä, ñàìîòóæêè ðîç-
â’ÿçóâàòè öþ ïðîáëåìó. Á³ëüøå ðîêó íà çàë³çíè÷í³é ñòàí-
ö³¿ “Õàðê³â” ä³º ñîðòóâàëüíà ³ ñì³òòºñïàëþâàëüíà óñòàíîâ-
êà, àíàëîã ÿêî¿ ìè õî÷åìî çàïðîâàäèòè ³ â Êèºâ³. Âîíà

ìàº ïîçèòèâí³ âèñíîâêè åêîëîã³â ³ ã³ã³ºí³ñò³â òà åêîíî-
ì³÷íî ñåáå âèïðàâäàëà”.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî óñòàíîâêà ÌÏÊ-400 — öå ìîá³ëüíå
îáëàäíàííÿ, âñòàíîâëåíå íà çàë³çíè÷í³é ïëàòôîðì³ äëÿ
ïåðåðîáêè â³äõîä³â. Äëÿ éîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïîòð³áíî
ëèøå 4—5 îñ³á. Òóò ðîçä³ëÿòèìóòü ñì³òòÿ íà âòîðñèðîâè-
íó (ìåòàë, ïàï³ð, ïîë³åòèëåí), à ðåøòó íåïîòðåáó ñïàëþ-
âàòèìóòü. Ïîòóæí³ñòü — 400 êã ìîòëîõó íà ãîäèíó. Ðîç-
ðîáíèêè çàïåâíÿþòü, ùî óñòàíîâêà ìàº ï’ÿòü ñòóïåí³â
î÷èùåííÿ — ç òðóáè íå âèë³òàòèìóòü øê³äëèâ³ åëåìåí-
òè, à øëàê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â áóä³âíèöòâ³.

“Ïåðøîãî æîâòíÿ ìè ïðîâåäåìî â øêîë³ ¹ 164 ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ìîá³ëüíî¿ ñì³òòºñïàëþâàëüíî¿ óñòàíîâ-
êè,— ñêàçàâ ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ ²âàí Ñèäîðîâ.— ßê-
ùî êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç óñ³ìà âèñíîâêà-
ìè åêîëîã³â, ã³ã³ºí³ñò³â, ÑÅÑ ì³ñòà, òî âîíè íå ïðîòåñòóâà-
òèìóòü ïðîòè ðîáîòè ñì³òòºñïàëþâàëüíî¿ óñòàíîâêè”.

À ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ñêàçàâ: “ßêùî ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ â íàëåæíîìó âè-
ãëÿä³, ïðîéäå âñ³ åêñïåðòèçè ³ áóäå ãîòîâí³ñòü àðãóìåíòó-
âàòè öåé ïðîåêò, òî, ÿ äóìàþ, â æèòåë³â Ñîëîì’ÿíêè íå
áóäå çàïèòàíü”. Òàêîæ â³í çàóâàæèâ, ùî äëÿ ñòîëèö³ äó-
æå ö³êàâî âèâ÷èòè, ÿê ïðàöþº ÌÏÊ-400, áî òàê³ óñòà-
íîâêè ð³çíî¿ ïîòóæíîñò³ ìîæóòü äîïîìîãòè ñòîëè÷íèì
ï³äïðèºìñòâàì ðîçâ’ÿçàòè ¿õí³ “ëîêàëüí³” ïðîáëåìè ç óòè-
ë³çàö³¿ ñì³òòÿ

Продовження теми читайте на 3-й стор.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó ÊÌÄÀ íîâ³ ïðèçíà÷åííÿ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ïðåäñòàâèâ íîâîïðèçíà÷åíèõ
íà÷àëüíèê³â äâîõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì Êèºâà î÷îëèâ Ñåðã³é Ðþìøèí. Îñòàíí³ì
÷àñîì â³í îá³éìàâ ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà òà âèêîíóâàâ
îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà. Íà÷àëüíèêîì Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ïðàâ ñïîæèâà÷³â
ïðèçíà÷åíî Ñåðã³ÿ Òèì÷åíêà, ÿêèé ðàí³øå
î÷îëþâàâ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì Êèºâà

Ë³êàðíÿíó êàñó îáãîâîðÿòü
íà êîëåã³¿

Òåìîþ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ öüîãî òèæíÿ ìî-
æå ñòàòè âïðîâàäæåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ ë³-
êàðíÿíî¿ êàñè. Òàêó ïðîïîçèö³þ â÷îðà âè-
ñëîâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. “Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè
ðåàë³çóºìî ï³ëîòíèé ïðîåêò, à ç íàñòóïíîãî
ðîêó â³çüìåìîñÿ çà ñïðàâó øèðîêîìàñøòàá-
íî”,— çàçíà÷èâ â³í. Òèì ÷àñîì ôàõ³âö³ ìà-
þòü ï³äãîòóâàòè ïðåçåíòàö³éí³ ìàòåð³àëè äëÿ
ñòóäåíò³â ìåäàêàäåì³¿, àáè çàö³êàâòè ¿õ ó ìàé-
áóòíüîìó áðàòèñÿ çà ñ³ìåéíó ìåäèöèíó â ñòî-
ëèö³. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ äîðó÷åíî íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî ìîæëèâîãî ðîçì³ùåííÿ àìáóëàòîð³¿ ñ³-
ìåéíî¿ ìåäèöèíè ÿê ó íîâîìó, òàê ³ ñòàðî-
ìó æèòëîâîìó ôîíä³

Çîîïàðêó äîäàäóòü ãðîøåé
Ìåð³ÿ â³çüìå Êè¿âñüêèé çîîïàðê ï³ä

æîðñòêèé êîíòðîëü. Àëå, îêð³ì êîíòðîëþ,
ñåðéîçí³øèì ñòàíå ³ ô³íàíñóâàííÿ çàêëàäó.
ÊÌÄÀ ìàº íàì³ð ùîð³÷íî â³äðàõîâóâàòè çîî-
ïàðêó 20—25 % êîøò³â ³ç åêîëîã³÷íîãî ôîí-
äó. “ßêùî íàâ³òü ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ñïðÿ-
ìîâóâàòè òóäè ö³ ãðîø³, ñèòóàö³ÿ â çîîëîã³÷-
íîìó ïàðêó çíà÷íî ïîë³ïøèòüñÿ”,— çàÿâèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ. Öüîãî ðîêó çà ðàõóíîê åêîëîã³÷íîãî
ôîíäó ïðîô³íàíñóþòü ðåêîíñòðóêö³þ êàíà-
ë³çàö³éíèõ ìåðåæ çàêëàäó

Ë³êóâàëüí³ çàêëàäè 
ï³äãîòóâàëè äî çèìè

Óñ³ 190 ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëà-
ä³â Êèºâà íà 100 % ãîòîâ³ äî îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó 2010—2011 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ. Íà-
ðàç³ ç³ 190 ñòîëè÷íèõ çàêëàä³â àêòè ãîòîâíî-
ñò³ îá’ºêò³â äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó îòðè-
ìàëè 140. Ùå 50 ìåäçàêëàä³â ö³ àêòè íå îò-
ðèìàþòü, îñê³ëüêè: 14 ³ç íèõ ìàþòü âëàñí³
îïàëþâàëüí³ êîòåëüí³, 36 òàêèõ êîòåëåíü íå
ìàþòü, áî ðîçòàøîâàí³ ó âáóäîâàíèõ ïðèì³-
ùåííÿõ. ²ç 266 àêò³â ãîòîâíîñò³ äî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó óæå îòðèìàíî 256 àêò³â 
(96 %). Ðåøòà —10 àêò³â (5 çàêëàä³â) — íà-
ðàç³ ïåðåáóâàþòü íà ï³äïèñàíí³ ó â³äïîâ³ä-
íèõ òåïëîïîñòà÷àëüíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà, ³
¿õ âèäàäóòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

“Ìîëîä³ ðåã³îíàëè” 
çáèðàþòüñÿ íà ñâ³é V ç’¿çä

21 âåðåñíÿ 2010 ðîêó â Êèºâ³ Âñåóêðà¿íñüêà
ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Ñîþç ìî-
ëîä³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè” çáåðåòüñÿ íà V ç’¿çä.

Ó÷àñíèêè ç’¿çäó ïëàíóþòü îáãîâîðèòè òà
çàòâåðäèòè Ïëàòôîðìó ìàéáóòíüîãî òà ïëàí
ä³ÿëüíîñò³ “Ñîþçó ìîëîä³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè”
íà 2010—2015 ðîêè.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ç’¿çäó áóäå ï³äïèñàíî
Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ ïîë³òè÷íîþ
ïàðò³ºþ “Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â” ³ Âñåóêðà¿íñüêîþ
ìîëîä³æíîþ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ “Ñî-
þç ìîëîä³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè”.

Ó ðîáîò³ ç’¿çäó ïëàíóþòü âçÿòè ó÷àñòü ³ âè-
ñòóïèòè ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè, ãîëîâà Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â Ìèêîëà Àçàðîâ, ÷ëåíè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â, êåð³âíèöòâî Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè.

Ó÷àñíèêè V ç’¿çäó Âñåóêðà¿íñüêî¿ ìîëî-
ä³æíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ñîþç ìîëî-
ä³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè” òàêîæ ðîçãëÿíóòü ïèòàí-
íÿ çì³íè ñèìâîë³êè íà íàçâè îðãàí³çàö³¿.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: âóëèöÿ ²íñòèòóòñüêà, 1
(Æîâòíåâèé ïàëàö)

Ñòàðòóâàâ ì³ñÿ÷íèê 
³ç áëàãîóñòðîþ
Íà îñ³ííº ïðèáèðàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 
âèä³ëåíî 89 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

ДД ОО   СС ЕЕ ЗЗ ОО НН УУ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Від чора в столиці старт вав
місячни із бла о строю. Ком -
нальні сл жби разом із иянами
заходилися впоряд ов вати рід-
не місто. Їм допома атиме 490
одиниць техні и. На все про все
план ють витратити 89 млн рн.
Боротим ться з засміченими
пар ами та самовільними роз-
риттями. Для ожно о знайдеть-
ся робота. Щовихідних иянам
пропон ють виходити на с бот-
ни и.

Çà ï³äñóìêàìè 2011 ðîêó, Êè¿â ìàº ñòà-
òè ïðèçåðîì íàö³îíàëüíîãî êîíêóðñó íà
êðàùå ì³ñòî ç áëàãîóñòðîþ. Òàêå çàâäàí-
íÿ íà îñòàííüîìó ðîçøèðåíîìó çàñ³äàí-
í³ êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
îçâó÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Äîïîìîãòè â íàâåäåí-
í³ ÷èñòîòè â ì³ñò³ êîìóíàëüíèì ñëóæáàì
ãîðîäÿíè çìîæóòü óæå íåçàáàðîì. Ç 20
âåðåñíÿ ³ äî 20 æîâòíÿ â ñòîëèö³ ïðîõî-
äèòèìå ì³ñÿ÷íèê ³ç áëàãîóñòðîþ.

Íà îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàð-
íîãî ñòàíó ç áþäæåòó âèä³ëÿòü 89 ìëí ãðí.
Ó ðîáîòàõ ïîïåðåäíüî ìàþòü íàì³ð çàä³ÿòè
ùîíàéìåíøå 490 îäèíèöü òåõí³êè. Íàé-
á³ëüøèé îáñÿã ðîá³ò çàïëàíóâàëè ïðîâåñ-
òè â Îáîëîíñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ. Âëàñíå, ðàéîíè ìà-
þòü ÷óäîâó íàãîäó ïðîäåìîíñòðóâàòè åôåê-
òèâí³ñòü ñâîº¿ ðîáîòè. “Ïðèãàäóºòå, ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â òîìó â Ñâÿòîøèíñüêîìó, Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîíàõ áóêâàëüíî çà ê³ëüêà
äí³â çìîãëè íàâåñòè ëàä ³ç áëàãîóñòðîºì ó
êâàðòàëàõ. Òîáòî ìîæóòü, ÿêùî õî÷óòü, ç³-
áðàòèñÿ ³ ïîïðàöþâàòè. À îò ïîñò³éíî, ñèñ-
òåìàòè÷íî ï³äòðèìóâàòè â íàëåæíîìó ñòà-
í³ íå âèñòà÷àº ñèë ÷è áàæàííÿ”,— äîð³ê-
íóâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Ñåðã³é Ðþìøèí.
Â³í óçàãàë³ ïðîïîíóº â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
áëàãîóñòð³é ðîçä³ëèòè çà êîæíèì. Íàñàì-
ïåðåä óñþ òåðèòîð³þ ì³ñòà ðîçáèòè íà 45
ñåêòîð³â ³ çà êîæíîþ ÐÄÀ çàêð³ïèòè ïåâ-
íó ¿õ ê³ëüê³ñòü. À ùå â êîæíîìó ðàéîí³ ðîç-

ðîáèòè ñõåìó áëàãîóñòðîþ, äå çà êîæíèì
ï³äïðèºìñòâîì, áàëàíñîóòðèìóâà÷åì áóäå
çàêð³ïëåíî ïåâí³ ä³ëÿíêè é îáîâ’ÿçêè. Òîæ
“áåçõîçíî¿” òåðèòîð³¿ â ì³ñò³ íå ëèøèòüñÿ.
Ñåðã³é Ðþìøèí ïîïðîñèâ ñåðéîçíî ï³ä³é-
òè äî ðîáîòè â³äïîâ³äàëüíèõ çà íàâåäåííÿ
ïîðÿäêó. “Ïðèíöèïè ðîáîòè òàê³: íå ìî-
æåòå — äîïîìîæåìî, íå õî÷åòå — ïðèìó-
ñèìî”,— ñêàçàâ ÷èíîâíèê.

² îäðàçó æ íà êîëåã³¿ îçâó÷èëè îñíîâí³
ïðîáëåìè ç íàâåäåííÿ áëàãîóñòðîþ. Íàé-
ãîëîâí³øà — öå áðàê êîøò³â ³ êàäð³â.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çà îñòàíí³ ðîêè ê³ëüê³ñòü
ëþäåé, ÿê³ âïîðÿäêîâóþòü ì³ñòî, ñêîðîòè-
ëàñÿ âäâ³÷³. “Íà âåñü 2010 ð³ê íà áëàãî-
óñòð³é 84 òèñÿ÷ ãåêòàð³â òåðèòîð³é ïåðåä-
áà÷åíî 440 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íà äîðî-
ãàõ, òðîòóàðàõ, ìîñòàõ ó íàñ ïðàöþþòü 3,5
òèñÿ÷³ ôàõ³âö³â ïðè íîðì³ 6 òèñÿ÷. Íà óò-
ðèìàííÿ îäíîãî “êâàäðàòà” äîðîãè ÷è òðî-
òóàðó ïåðåäáà÷åíî 3 ãðèâí³ íà ð³ê. Çà çå-
ëåíèìè çîíàìè äîãëÿäàþòü 1,4 òèñÿ÷³ îñ³á
ïðè íîðì³ 5 òèñÿ÷, à íà êâàäðàòíèé ìåòð
íàñàäæåíü íà ð³ê âèä³ëåíî 13 êîï³éîê,
òîáòî 1 êîï³éêà íà ì³ñÿöü”,— îçâó÷èâ ñòà-
òèñòèêó ïàí Ðþìøèí. Â³í ïîïðîñèâ, ùîá
ó áþäæåò³ 2011 ðîêó “çðóøèòè” ç ì³ñöÿ ô³-
íàíñîâå ïèòàííÿ çàõîä³â áëàãîóñòðîþ.

Çàãàëîì êàðòèíà äîâîë³ íå âò³øíà —
ãàçîíè çàðîñëè áóð’ÿíàìè àáî “çàòîïòà-
í³ àâò³âêàìè”. Àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ ä³ðÿ-
âå. Íàéãîñòð³øà ïðîáëåìà — öå ðîçðèò-
òÿ. Ó ì³ñò³ âèÿâèëè ìàéæå 400 äàâí³õ àâà-
ð³éíèõ “ðîçêîïîê” ³ ñò³ëüêè æ ñàìîâ³ëü-
íèõ. Êðèùóùà ñèòóàö³ÿ ³ ç ÌÀÔàìè. ²í-
âåíòàðèçàö³þ ùå íå çàâåðøåíî ïîâí³ñòþ,
àëå âæå íàë³÷èëè 10747 ê³îñê³â. Óñòàíîâ-
ëåííÿ 65 % ïîãîäæåíî ç ðàéîíàìè, 
20 % — ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì àðõ³òåê-
òóðè, 15 % (1441 îá’ºêò) âçàãàë³ íå ìà-
þòü æîäíîãî äîçâîëó. “À ãîëîâíå, ùî âñ³
ö³ ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåí³ ÌÀÔè ï³ä’ºä-
íàí³ äî ìåðåæ íàøèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá.
Âèõîäèòü, “Êè¿âåíåðãî”, “Êè¿ââîäîêà-
íàë”, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè é
ìèñòåöòâ òà ³íø³ ñïðèÿþòü íåçàêîíí³é
ðîáîò³ ÌÀÔ³â”,— çàçíà÷èâ Ñåðã³é Ðþì-
øèí.

ßê óñóâàþòü ö³ òà ³íø³ íåäîë³êè, ïåðå-
â³ðÿòèìå ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ. Óæå 23 âå-
ðåñíÿ ïðî³íñïåêòóþòü Ñîëîì’ÿíñüêèé ³
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîíè.

Äî ñëîâà, óñ³õ êèÿí çàïðîøóþòü äîëó-
÷èòèñÿ äî íàâåäåííÿ ÷èñòîòè. Ïðîòÿãîì
ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ îá³öÿþòü ùîâè-
õ³äíèõ ïðîâîäèòè ñóáîòíèêè

“ªäèíå â³êíî” äîñ³ çà÷èíåíå
ББ ЮЮ ДД ЖЖ ЕЕ ТТ НН ИИ ЙЙ   ПП РР ОО ЦЦ ЕЕ СС

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о тижня в мерії посилено
працюватим ть над прое том бю-
джет столиці на 2011 рі . Тим
часом же цьо о ро Київ зможе
отримати е оло ічні роші з
держбюджет . Подбали й про
роші самих иян. До інця міся-
ця всі бор и із зарплат нарешті
виплатять працівни ам ом наль-
них підприємств. Із столичних яр-
мар ів завертатим ть продавців,
я і надто завищ ватим ть ціни.

Íà â÷îðàøí³é àïàðàòí³é íàðàä³ ÊÌÄÀ,
ÿê çàâæäè, âñòèãëè ðîçãëÿíóòè íå îäèí äå-
ñÿòîê ïèòàíü. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïðîàíàë³çóâàâ âè-
êîíàííÿ ïîïåðåäí³õ äîðó÷åíü ³ îêðåñëèâ
íàñòóïí³ çàâäàííÿ. Íå îá³éøëîñÿ áåç äî-
êîð³â. Çîêðåìà çà çâîë³êàííÿ ç óïðîâàäæåí-
íÿì “ªäèíîãî îô³ñó” çàóâàæåííÿ îòðèìàâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü.

“ªäèíèé îô³ñ” ìàº â³ä÷èíèòèñÿ 1 æîâòíÿ.
Çàëèøèëîñÿ 10 äí³â. Òàê ñàìî çàòÿãíóëè
÷èíîâíèêè ç îòðèìàííÿì ãðîøåé ³ç åêî-
ëîã³÷íîãî ôîíäó. Ðîáîòè ç 20 îá’ºêò³â ìîæ-
íà áóäå ô³íàíñóâàòè çà ö³ êîøòè. Ïðîòå
òðèâàëèé ÷àñ ï³ä öå íå áóëà ãîòîâà äîêó-
ìåíòàö³ÿ. Íàðàç³ ïàïåðè ìàéæå ãîòîâ³, ³
Êè¿â ìîæå îòðèìàòè “åêîëîã³÷í³” ì³ëüéî-
íè íà ðåêîíñòðóêö³þ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿, ïðîãðàìó “Ïèòíà âîäà”, ðîçðîáêó
ïðîåêò³â ³ç áóä³âíèöòâà çàâîäó ç óòèë³çàö³¿
ëèñòÿ.

Îòðèìàþòü ãðîø³ é ïðàö³âíèêè êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. “Äî ê³íöÿ öüîãî ì³-
ñÿöÿ ìè âèéäåìî íà ïðàêòè÷íî íóëüîâó çà-
áîðãîâàí³ñòü ³ç çàðïëàò ïî êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâàì. Çà âèíÿòêîì îäíîãî-äâîõ,
ÿê³ íà ñüîãîäí³ º ôàêòè÷íî áàíêðóòàìè”,—
ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Îòæå, ïðàê-
òè÷íî çà ï³âòîðà ì³ñÿö³ Êè¿â çì³ã ïîãàñè-
òè ìàéæå 50 ì³ëüéîí³â çàðïëàòíèõ áîðã³â
íà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Ï³äñòàâ äëÿ
ðàäîñò³ íåìàº ëèøå â ¿õí³õ êåð³âíèê³â, á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ ëèøèòüñÿ áåç ïðåì³é. “¯õ óæå
ïîçáàâëåíî ïðåì³é, áî íà Ïåðøå âåðåñíÿ
äîðó÷åííÿ íå áóëî âèêîíàíî. Ïðè÷èíà, ãà-

äàþ, ñóá’ºêòèâíà — ïðîñòà õàëàòí³ñòü”,—
çàçíà÷èâ ïàí Ïîïîâ.

Ïîö³êàâèâñÿ êåð³âíèê ì³ñòà ³ òèì, ÿê
ïðîéøëè ñ³ëüãîñïÿðìàðêè. Âèÿâëÿºòüñÿ, çà
íèìè ñòåæàòü ïðåäñòàâíèêè óðÿäó. Ç Êàá-
ì³íó íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî äâà ðàéîíè
öèìè âèõ³äíèìè íå ÿðìàðêóâàëè. Àëå ç’ÿ-
ñóâàëîñÿ, ùî òàì ÿðìàðêè ïåðåíåñëè çà ³í-
øèìè àäðåñàìè ç îðãàí³çàö³éíèõ ïðè÷èí.
Îäíàê ó ÊÌÄÀ âñå îäíî íåâäîâîëåí³ — ö³-
íè íà ïðîäóêòè, õî÷ ³ íèæ÷³ íà 25 % â³ä
ðèíêîâèõ, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ âñå îäíî çà-
âèùåí³. “Ïîòð³áíî êîíòðîëþâàòè ö³íè, ³
êîëè ¿õ ñòàâëÿòü íåîá´ðóíòîâàíî âèñîê³,
â³äïðàâëÿòè öèõ òîðãîâö³â òóäè, çâ³äêè ïðè-
¿õàëè”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í
ïî³íôîðìóâàâ, ùî, êð³ì äåñÿòè ÿðìàðê³â,
ùî ïðîâîäÿòüñÿ ó ðàéîíàõ âèõ³äíèìè, á³-
ëÿ ÂÄÍÃ ä³º îäèí îïòîâèé ç ùîäåííèì
ãðàô³êîì ðîáîòè. Êð³ì òîãî, ïðèáëèçíî
1300 ìàøèí ï³äâîçÿòü ïðîäóêö³þ äî ì³ñöü
ïðîæèâàííÿ.

Öåé òèæäåíü ó ÊÌÄÀ îãîëîøåíî áþ-
äæåòíèì. Óïðàâë³ííÿ ïîäàâàòèìóòü ïðî-
ïîçèö³¿ äî ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåí-
òà íà íàñòóïíèé ð³ê

Вихідними ияни залюб и виходять на с ботни и, щоб поряд вати рідне місто
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Ìîäó 
íà “ñì³òòÿ”
äèêòóº 
ªâðîïà
Í³ìå÷÷èíà ³ Ôðàíö³ÿ 
â³ääàþòü ïåðåâàãó 
âèñîêîòåõíîëîã³÷í³é 
óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â, 
à ÑØÀ ³ ßïîí³ÿ, ÿê ³ ðàí³øå, 
êîðèñòóþòüñÿ ïîë³ãîíàìè
Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Êóäè ïîä³òè ñì³òòÿ — ïðîáëåìà, ùî ãîñòðî
ïîñòàº ïåðåä âñ³ìà êðà¿íàìè. Ïðîòå îäí³ â³äíî-
ñÿòü ¿¿ äî äðóãîðÿäíèõ ïèòàíü, ³íø³ æ íàðîùó-
þòü âèñîê³ òåõíîëîã³¿, ïåðåòâîðþþ÷è “ñì³òòºâó
³íäóñòð³þ” ìàëî íå íà ìèñòåöòâî. Äî ³íøèõ, ÿê
ïðàâèëî, íàëåæàòü êðà¿íè, ÿê³ íàçèâàþòü âèñî-
êîðîçâèíóòèìè. Âîíè ç³ ñì³òòÿ áóäóþòü äîðî-
ãè, âèãîòîâëÿþòü ñêëîòàðó ³ çáèðàþòü íîâ³ âå-
ëîñèïåäè.

Öå â ñåðåäíüîâ³÷÷³ ïðîáëåìîþ â³äõîä³â îñî-
áëèâî íå ïåðåéìàëèñÿ, òà é íîñè ëþäåé áóëè
ìåíø ÷óòëèâèìè äî äåÿêèõ “àìáðå”, ùî äîëè-
íàëè ç âèãð³áíèõ ÿì. Íèí³ ñó÷àñíèê òàêó ðîç-
ê³ø íå ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè, àäæå åêîëîã³÷íå
“çäîðîâ’ÿ” ïëàíåòè ñèëüíî ï³ä³ðâàíî, òà é åêî-
íîì³êà äèêòóº ñâîº. Òîæ ïðîöåñ “ïðàâèëüíîãî”
ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ó âèñîêîðîçâèíóòèõ
êðà¿íàõ áàçóºòüñÿ íà òðüîõ êèòàõ — åêîëîã³¿, äî-
ö³ëüíîñò³ òà ô³íàíñîâ³é âèãîä³. Ìàáóòü, íàé-
á³ëüøèõ óñï³õ³â íà “ñì³òòºâîìó” òåðåí³ äîñÿãëè
í³ìö³ ³ ôðàíöóçè.

Ïåðø³ óñï³øíî âïðîâàäèëè “äóàëüíó ñèñòå-
ìó Í³ìå÷÷èíè”. Àêö³îíåðíó êîìïàí³þ ç òàêîþ
ñàìîþ íàçâîþ áóëî ñòâîðåíî â 1990 ðîö³, ³ ¿¿ ãî-
ëîâíîþ ìåòîþ ñòàëà ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè Der
Grune Punkt (“Çåëåíà òî÷êà”). “Äóàëüíà ñèñòå-
ìà” ïðîäàº ï³äïðèºìöÿì ë³öåíç³þ íà âèêîðèñ-
òàííÿ çíàêó Der Grune Punkt, ÿêèé çâ³ëüíÿº â³ä
ïîòðåáè ïðèéîìó é óòèë³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâîì
ñâîº¿ óïàêîâêè. Îïëàòó çà ë³öåíç³þ âèâîäÿòü ³ç
¿¿ âàãè ³ ìàòåð³àëó, ïðè÷îìó âñ³ ïðàâèëà Der
Grune Punkt ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ³ íà òîâàðè, ùî
ââîçÿòüñÿ äî Í³ìå÷÷èíè ç ³íøèõ êðà¿í ªâðîïè.
Ç îòðèìàíèõ êîøò³â îïëà÷óþòü äîãîâîðè íà ïî-
ñëóãè ç óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â, äàòóþòü ï³äïðèºì-
ñòâà, ùî âèêîðèñòîâóþòü â³äõîäè ÿê âòîðñèðî-
âèíó, ðîçâèâàþòü òåõíîëîã³¿.

Ó Ôðàíö³¿ óòèë³çàö³þ ñì³òòÿ ïîáóäîâàíî ç
ìàêñèìàëüíèì... êîìôîðòîì. Äëÿ î÷èùåííÿ
êîíòåéíåð³â íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü äîðî-
ã³ ìàøèíè (ùå é ïðàöþþòü íà á³îïàëüíîìó!)
ç ìîí³òîðîì, êîìï’þòåðîì ³ â³äåîêàìåðîþ. Îêî
ôðàíöóçà ò³øàòü çðó÷í³ ð³çíîêîëüîðîâ³ “òåìà-
òè÷í³” áàêè. Àäæå, ÿêùî íà í³ìö³â ñèëüí³øå
ä³º ïîêàðàííÿ øòðàôàìè, òî ôðàíöóçè — ë³-
äåðè ñâ³äîìîñò³. Õòî á ³ùå ïîâ³ç íà îñîáèñòî-
ìó àâòî êàðòîííó êîðîáêó íà ñïåö³àëüíèé ñì³ò-
íèê, ÿêùî âîíà çà ãàáàðèòàìè íå ïðîõîäèòü ó
çâè÷àéíèé?

Ñêëàäí³øå ³òàë³éöÿì — òàì áåç óòèë³çàö³¿
ëèøàºòüñÿ á³ëüø í³æ 85 % â³äõîä³â, òîìó òðà-
ïëÿþòüñÿ “ñì³òòºâ³ ðåâîëþö³¿” ì³ñöåâèõ ìàñ-
øòàá³â. ²ñïàíö³ òåæ çìóøåí³ òåðï³òè àæ 95 %
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà çâàëè-
ùàõ. Ó ÑØÀ äîñ³ ñîðòóþòü ñì³òòÿ âðó÷íó íà
ñïåö³àëüíèõ ïîë³ãîíàõ — äîáðå, ùî òåðèòîð³ÿ
³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè äàþòü çìîãó öå ðîáèòè. À
îñü ßïîí³ÿ, ïîïðè ³ì³äæ “êîðîëåâè òåõíîëî-
ã³é”, ÿê ³ ðàí³øå, ñïàëþº àáî çàêîïóº ñì³òòÿ.
Òåðèòîð³é, òàêèõ ÿê ó ÑØÀ, âîíà íå ìàº, òî-
ìó ñêèäàº âñå ïðÿìî íà äîâêîëèøí³ îñòðîâè
àáî äî ïðèáåðåãîâî¿ çîíè îêåàíó. Àëå ñüîãî-
äí³ äåðæàâà ðîáèòü àêöåíò íà ðåöèêëþâàíí³
â³äõîä³â ³ çíèùåíí³ ñì³òòÿ åêîëîã³÷íî îùàä-
ëèâèìè ìåòîäàìè.

Îòæå, â êðà¿íàõ, ùî ââàæàþòü ñåáå öèâ³ë³-
çîâàíèìè, ïðàâèëüíà óòèë³çàö³ÿ ñì³òòÿ ïîä³á-
íà äî ïðàâèë õîðîøîãî òîíó. Íåäàðåìíî ç
2005 ðîêó â ªâðîï³ çàáîðîíåíî ñïàëþâàííÿ
â³äõîä³â áåç âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíîãî äî-
ðîãîãî ô³ëüòðó (ê³ëüê³ñòü ï³äïðèºìñòâ, ùî
ïðàöþþòü çà ñòàðèìè òåõíîëîã³ÿìè, ñêîðîòè-
ëàñÿ äî 3 â³äñîòê³â). À â 2006 ðîö³ ªâðîêîì³-
ñ³ÿ çîáîâ’ÿçàëà êðà¿íè ïîâòîðíî ïåðåðîáëÿòè
íå ìåíøå 55 â³äñîòê³â â³äõîä³â. Áî õòî çà ïðî-
ãðåñ — ïëàòè!
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Ïàëèòè ÷è íå ïàëèòè?
Äîêè êèÿíè íå ïî÷íóòü ó ñâî¿õ êâàðòèðàõ ñîðòóâàòè 
ñì³òòÿ, â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ áóäå îäíîçíà÷íîþ
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Київ та о олиці міста тон ть
смітті. Полі он № 5, ди щодня
вивозять мотлох із столиці, на
межі за риття, і треба терміно-
во виріш вати, що з цим роби-
ти. Чиновни и ствердж ють, що
треба б д вати сміттєспалю-
вальні заводи. Е оло и на оло-
ш ють на том , що потрібно
впровадж вати лінії із перероб-
и вторсировини. Проте, до и
ияни себе в вартирах не
почн ть сорт вати сміття хоча б
два па ети (харчові відходи та

все інше), альтернативи спалю-
ванню сміття в нас не б де.

Ùîì³ñÿöÿ çà òåëåôîíîì 15-51 ñîòí³
êèÿí ñêàðæàòüñÿ íà íåâ÷àñíå âèâåçåííÿ
ñì³òòÿ ³ç êîíòåéíåð³â òà ñòèõ³éí³ çâàëè-
ùà, ÿê³ “âèðîñòàþòü” íå ëèøå â ïðè-
ì³ñüêèõ ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ, à é ó öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ïîáëèçó áóäèí-
ê³â. Âîäíî÷àñ óæå íå ïåðøèé ð³ê ÷èíîâ-
íèêè ñòóðáîâàí³ òèì, êóäè ïîä³òè óâåñü
öåé ìîòëîõ. Ïîë³ãîí ¹ 5 òðåáà çàêðèâà-
òè ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â, à íîâó ä³ëÿíêó ï³ä
ì³ñüêå çâàëèùå Êè¿âñüêà îáëàñòü íå ïî-
ñï³øàº âèä³ëÿòè. Ó ñâ³ò³ ³ñíóþòü ê³ëüêà
øëÿõ³â ïîâîäæåííÿ ç³ ñì³òòÿì — ïåð-
øèé, ³ íàéïðîñò³øèé, âèâîçèòè éîãî íà
ïîë³ãîíè, äðóãèé — ñïàëþâàòè, à òðå-
ò³é — ñîðòóâàòè (â³äáèðàòè òå, ùî ï³ä-
äàºòüñÿ ïåðåðîáö³, à ðåøòó àáî ñïàëþâà-
òè, àáî â³äïðàâëÿòè íà ò³ ñàì³ çâàëèùà).

Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
ëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ, 90
â³äñîòê³â â³äõîä³â ïîòðàïëÿº íà ñì³òíèêè
ñòîëèö³ áåç ïîïåðåäíüîãî ñîðòóâàííÿ.
Õî÷à âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ó ï’ÿòè
ðàéîíàõ ñòîëèö³ ä³º ïðîãðàìà ðîçä³ëüíî-
ãî çáîðó ñì³òòÿ. Íà äóìêó êåð³âíèöòâà
ì³ñòà, ðîçâ’ÿçóâàòè öþ ïðîáëåìó òðåáà â
êîìïëåêñ³ — âïðîâàäæóâàòè ïðèíàéìí³
äâîêîíòåéíåðíó ñèñòåìó çáîðó òâåðäèõ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (õàð÷îâ³ â³äõîäè òà âñå
³íøå, ùî ìîæíà ïåðåðîáëÿòè), áóä³âíèö-
òâî ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó ³ äâîõ
ñîðòóâàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïîðÿä. Çàâäÿ-
êè öüîìó íàâàíòàæåííÿ íà ïîë³ãîíè, êó-
äè çâîçÿòü ì³ñüê³ â³äõîäè, çìåíøèòüñÿ â
ñåðåäíüîìó íà 30—40 â³äñîòê³â.

Ó ëþòîìó 2010-ãî íàáóâ ÷èííîñò³ çà-

êîí, ÿêèì â Óêðà¿í³ çàïðîâàäæóºòüñÿ îáî-
â’ÿçêîâèé ðîçä³ëüíèé çá³ð ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â (“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çà-
êîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ó ñôåð³ ïîâî-
äæåííÿ ç â³äõîäàìè”). Äîêóìåíò ïåðåä-
áà÷àº íèçêó øòðàô³â äëÿ ãðîìàäÿí ³ ÷è-
íîâíèê³â çà íåíàëåæíå ïîâîäæåííÿ ç â³ä-
õîäàìè. Ïðîòå â³í òàê ³ ëèøèâñÿ íà ïà-
ïåð³. Áî éîãî íåìîæëèâî âèêîíàòè ÷åðåç
òå, ùî â äâîðàõ íåìàº êîíòåéíåð³â äëÿ
ð³çíîãî âèäó ñì³òòÿ. ßêùî ëþäè âäîìà
ñîðòóâàòèìóòü ñì³òòÿ â ð³çí³ ïàêåòè, à ïî-
ò³ì óñå îäíî âèêèäàòèìóòü â îäèí ÿùèê,
òî êîðèñò³ ç òàêîãî “ðîçïîä³ëó” íå áóäå
í³ÿêîãî. Óæå ê³ëüêà ïðèâàòíèõ ô³ðì, ùî
ïðàöþþòü íà ðèíêó ñòîëè÷íîãî ñì³òòÿ,
ïîîá³öÿëè ïîáóäóâàòè âëàñí³ ñì³òòºñîð-
òóâàëüí³ ë³í³¿, ÿê³ äîïîìîæóòü ï³äâèùè-
òè ðåíòàáåëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ.

ßê ïîâ³äîìèâ íåùîäàâíî çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî, äî ê³í-
öÿ íèí³øíüîãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà ìàº
íàì³ð ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç âèçíà÷åííÿ ³í-
âåñòîðà äëÿ áóä³âíèöòâà ñì³òòºñïàëþâàëü-
íîãî çàâîäó. Íà éîãî äóìêó, íàéá³ëüø

ï³äõîäÿùå ì³ñöå äëÿ áóä³âíèöòâà òàêîãî
çàâîäó — ä³ëÿíêà â 5 ãà íà Òðîºùèí³ á³-
ëÿ ÒÅÖ-6. Ïðîòå ìåøêàíö³ Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ñòîëèö³ â³ä ïåðñïåêòèâè ìàòè
òàêîãî ñóñ³äà íå â çàõîïëåíí³.

“Êîëè â ñåðåäèí³ 80-õ ðîê³â Ðàäÿíñüêèé
Ñîþç çàêóïëÿâ çà êîðäîíîì òåõíîëîã³¿ äëÿ
çàâîä³â ³ç ñïàëþâàííÿ ñì³òòÿ, òî òîä³ çà-
îùàäèëè íà ô³ëüòðàõ,— ðîçïîâ³äàº çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà õàðê³âñüêîãî ÍÄÏ “Òåõíî-
ëîã³ÿ” Í³íà Ãðåáåí³÷åíêî,— ³ â³äòîä³ â íàñ
³ ïîâåëîñÿ, ùî òàê³ ï³äïðèºìñòâà “÷àäÿòü”
³, ñêàæ³ìî, íåïðèºìíî ïàõíóòü. Ïðîòå â
ñâ³ò³ º áàãàòî òåõíîëîã³é ñïàëþâàííÿ ñì³ò-
òÿ, ÿê³ íå øêîäÿòü äîâê³ëëþ. Íàïðèêëàä,
ó Â³äí³ â öåíòð³ ì³ñòà ä³º ïîòóæíèé çàâîä,
à ìåøêàíö³ äîâêîëèøí³õ êâàðòàë³â íå â³ä-
÷óâàþòü æîäíîãî äèñêîìôîðòó. Äî ñëîâà,
ó íàñ â Óêðà¿í³ º ÷èìàëî ö³êàâèõ ñâî¿õ ðîç-
ðîáîê ³ç ñïàëþâàííÿ òà ïåðåðîáêè ñì³òòÿ,
ïðîòå âïðîâàäèòè ¿õ ó æèòòÿ çàâàæàº áà-
íàëüíèé áðàê êîøò³â”. (“Õðåùàòèê” íàä³ñ-
ëàâ çàïèòè äî ôàõ³âö³â òà â³äïîâ³äàëüíèõ
îñ³á ³ íàäàë³ â³äñòåæóâàòèìå íà ñâî¿õ øïàëü-
òàõ öþ òåìó)

Алла РУДЯК, ерів-
ни :

— У
п р и н -
ципі —
н о р -
мально,
але хо-
тілося б
раще.
См і т тя

вивозять вчасно, але
д же часто люди ви и-
дають старі меблі. Ось
ці розібрані дивани, ша-
фи, звісно, стоять біля
під’їзд . Проблема в то-
м , що люди лишають
старі речі не біля сміт-
ни а, а під’їзд . Ось то-
м й сміттєвози виво-
зять ці речі через раз. А

за алом, нас обсл о-
в ють вчасно, щоправ-
да, вночі.

Оле сандр НЕЧИПО-
РЕНКО, менеджер зі
зб т :

— Б і л я
с в о о
б дин
задово-
л е н и й ,
бо має-
мо від-
п о в і -
дально-

о працівни а, я ий
прибирає сміття. А біля
с сідньо о і тих, де ме-
ні доводиться з дити-
ною до ш оли ля-
ти, — не задоволений.

Там сміття не прибира-
ють, через це неприєм-
ний запах, та ий, що
ара л!

Петро КАПУСТЯНКО,
приватний підпри-
ємець:

— Я с а-
ж , що
“ГрінКо”
н о р -
м а л ь н о
п р и б и -
рає. До
ї х н ь о ї
п р а ц і

питань вза алі немає.
Це на в лиці Малиш а,
де я проживаю. Навіть
не знаю, чи вивозять
вони сміття система-

тично, але нас поря-
до . З о ляд на те, що
робиться в інших міс-
цях,— нас раще.

І ор ЯРЕМЕНКО,
ст дент:

— Б і л я
мо о б -
дин в
Оболон-
с ь ом
районі зі
смітни-
а м и

все нор-
мально.

Сміттєзвалищ немає.
Ч в, що на Подолі з
цим проблеми. Др зі
азали, що бачили щ -
рів ба ах.

Наталя БАГІРОВА,
продавець:

— Я
смітни-
а м и ,

я і біля
м о о
б дин-
, за-

доволе-
на пов-

ністю. Робітни и сміттє-
возів і чистот після себе
лишають, і вивозять сміт-
тя вчасно. Нам, меш ан-
цям б дин , цьо о до-
статньо. Головне, що не-
має смород

Опит вала
Ірина ЩЕРБАТА

Фото
Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Полі он № 5, ди щодня вивозять мотлох із столиці, на межі за риття
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×è çàäîâîëåí³ ñòàíîì ñì³òíèê³â 
á³ëÿ âàøîãî áóäèíêó?



44 ЛЛЮЮДДИИННАА,,  ММІІССТТОО,,  ККРРААЇЇННАА Хрещатик  21 вересня 2010

Äèïëîìàò³â ïîêàòàëè íà êîçàöüêèõ âîçàõ
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ Õ² Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü öèãàíñüêîãî ìèñòåöòâà “Àìàëà”
Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
"Õðåùàòèê"

18 âåðåñíÿ 2010 ðîêó çà ñïðèÿííÿ ³ îð-
ãàí³çàö³¿ Ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ
ïðåäñòàâíèöòâ â³äáóâñÿ Õ² Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü öèãàíñüêîãî ìèñòåöòâà "Àìà-
ëà-2010". Êîçàöüêèé öåíòð àðõ³òåêòóðè òà
ïîáóòó "Ìàìàºâà Ñëîáîäà" ðàäî â³òàâ ãîñ-
òåé ³ ó÷àñíèê³â ñâÿòà. Â³äêðèòòÿ ôåñòè-
âàëþ â³äâ³äàëè Íàäçâè÷àéí³ ³ Ïîâíîâàæ-
í³ Ïîñëè Àðàáñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ªãèïåò,

Ãðåö³¿, Ìàëàéç³¿, Òóðêìåí³ñòàíó, ²ñëàì-
ñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí, Àðãåíòèí-
ñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Êèðãèçüêî¿ Ðåñïóáë³-
êè, Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Êèòàéñüêî¿
Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, ²íä³¿, Ðåñïóáë³êè
Êîðå¿, ßïîí³¿, Êîíãî, Òèì÷àñîâî Ïîâ³-
ðåíèé ó ñïðàâàõ Ðåñïóáë³êè Óçáåêèñòàí,
äèðåêòîð Ñâ³òîâîãî áàíêó â Óêðà¿í³, äè-
ðåêòîð ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêîãî
áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó â Óêðà-
¿í³, Àïîñòîëüñüêèé Íóíö³é, ñòàðøèé ðàä-
íèê Ïîñîëüñòâà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿,
ðàäíèê Ïîñîëüñòâà Àçåðáàéäæàíñüêî¿

Ðåñïóáë³êè, ðàäíèê Ïîñîëüñòâà Ðåñïóá-
ë³êè Ìîëäîâà, ïî÷åñí³ êîíñóëè ²ðëàíä³¿ ³
ªìåíó òà ³íø³. Íà çàõîä³ òàêîæ áóëè ïðè-
ñóòí³ âèñîêîïîñàäîâö³ ÌÇÑ Óêðà¿íè, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ ãîñò³ çìîãëè íàñîëî-
äèòèñÿ âèñòóïàìè öèãàíñüêîãî õîðó "Êè-
ÿíè", óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî õîðó "Ëè-
á³äü", òâîð÷³ñòþ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî áà-
ÿí³ñòà ²ãîðÿ Çàâàäñüêîãî, àíñàìáëþ òàí-
öþ "Â³äðîäæåííÿ". Â³äáóâñÿ àóêö³îí âè-
øèòèõ ³êîí ³ âèñòóï ëÿëüîê-àí³ìàòîð³â.

Ãîñò³ ç çàäîâîëåííÿì ïîäèâèëèñÿ ê³ííå
øîó òà ïîìèëóâàëèñÿ ôåºðè÷íèì òåàòðà-
ë³çîâàíèì øîó, à òàêîæ ïðèãîùàëèñÿ ñòðà-
âàìè íàö³îíàëüíèõ êóõîíü: àçåðáàéäæàí-
ñüêî¿, â’ºòíàìñüêî¿, òóðêìåíñüêî¿, óçáåöü-
êî¿, êèòàéñüêî¿ ³ óêðà¿íñüêî¿.

Îñîáëèâî ãîñòåé ïðèâàáëþâàëè ïî¿çäêè
íà êîçàöüêèõ âîçàõ ïîâç ð³çíîìàí³òí³
îá’ºêòè åòíîöåíòðó: õàòó êîâàëÿ, ñàäèáó
ãîí÷àðà, õàòó âîðîæêè òà â³äâ³äóâàííÿ öè-
ãàíñüêîãî òàáîðó.

Ïîïðè íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, çà-
õ³ä â³äâ³äàëè á³ëüø í³æ 1500 îñ³á

Òðåòº ïðèøåñòÿ Ìèõà¿ëà
Íàä ñòîëèöåþ ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíà ñòàòóÿ êðèëàòîãî çàõèñíèêà

Çà ëåãåíäîþ, òðè êðèëàò³ ïîñòà-
ò³ ïîêðîâèòåëÿ ñòîëèö³ — ãîëîâíî-
ãî áîðöÿ ïðîòè çëà ³ áåççàêîííÿ
Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà — òðèìàþòü
íåáî ³ áëàãîäàòü íàä Êèºâîì. Îäèí
âèñî÷³â íà Ìèõàéë³âñüêîìó Çîëî-
òîâåðõîìó ñîáîð³, äðóãèé — íà áó-
ä³âë³ ìàã³ñòðàòó (òåïåð — íà Ëÿä-
ñüêèõ âîðîòàõ íà Ìàéäàí³), òðåò³é
â³í÷àâ øïèëü Ï³âäåííî¿ áàøòè Ñî-
ô³éñüêîãî ñîáîðó ç XVIII äî ïî÷àò-
êó ÕÕ ñòîë³òòÿ. Òà 1930 ðîêó, ÿê ³
áàãàòî ³íøèõ, öþ ïàì’ÿòêó ñï³òêà-
ëà òðàã³÷íà äîëÿ: Êè¿â óòðàòèâ ñâî-
ãî Ñòðàæà. ² îñü ÷åðåç 80 ðîê³â
êðèëàòà ïîñòàòü Àðõ³ñòðàòèãà Ìè-
õà¿ëà, â³äòâîðåíà çàâäÿêè ìåöåíàò-
ñüê³é ï³äòðèìö³ Îëåêñàíäðà Ãëóñÿ,
ãîëîâè îï³êóíñüêî¿ ðàäè ÌÁÔ
"Óêðà¿íñüêà ðîäèíà", áóäå âñòàíîâ-
ëåíà íà ñâîºìó ³ñòîðè÷íîìó ì³ñ-
ö³ — Ï³âäåíí³é âåæ³ àðõ³òåêòóðíî-
ãî àíñàìáëþ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿.

Íàä ñòâîðåííÿì êîï³¿ ô³ãóðè ç
ì³ä³ âèñîòîþ 240 ñì òà âàãîþ ó
100 ê³ëîãðàì³â ó ñòèë³ óêðà¿íñüêî-
ãî áàðîêî ïðàöþâàâ óêðà¿íñüêèé
õóäîæíèê ³ ñêóëüïòîð Ìèêîëà Á³-
ëèê. Òî÷íîãî çîáðàæåííÿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ ñâÿòèí³ íå çáåðåãëîñÿ.

Çîâí³øí³é âèãëÿä Ï³âäåííî¿ âå-
æ³ çðîáèëè çà àðõ³âíèìè êðåñëåí-
íÿìè, ÿê³ çíàéøëè ñï³âðîá³òíè-
êè Ñîô³éñüêîãî çàïîâ³äíèêà.

Âèõ³äíèìè, ³ç 17 ïî 20 âåðåñíÿ,
â³äòâîðåíó ñòàòóþ Àðõ³ñòðàòèãà
Ìèõà¿ëà äåìîíñòðóâàëè íà òåðè-
òîð³¿ Ñîô³éñüêîãî ìóçåþ. Òàì æå
â³äâ³äóâà÷³ ìîãëè çâåðíóòèñÿ äî
ïîêðîâèòåëÿ ñòîëèö³ ç³ ñâî¿ìè áà-
æàííÿìè, êèíóâøè çàïèñêè äî
ñïåö³àëüíî¿ ñêðèíüêè. Âñ³ çàïèñêè
êèÿí ñïàëÿòü ³ ðîçâ³þòü ó íåá³ 27
âåðåñíÿ — êîëè ñêóëüïòóðó áóäå
âñòàíîâëåíî íà Ï³âäåíí³é âåæ³.

По ровитель правих
Ó õðèñòèÿíñòâ³ Ìèõà¿ë — ãî-

ëîâíèé àðõàíãåë, àðõ³ñòðàòèã (ç
ãðåöüêî¿ — âåðõîâíèé âîºíà÷àëü-
íèê), ïîëêîâîäåöü â³ðíèõ Áîãîâ³
àíãåë³â, ïåðåìîæåöü çëà. Â³í ââà-
æàºòüñÿ çàõèñíèêîì âî¿í³â, êîò-
ð³ á'þòüñÿ çà äîáðó ñïðàâó. Ñàìå
³ì'ÿ Ìèõàéëî ç äàâíüîºâðåéñüêî¿
îçíà÷àº "òîé, õòî ÿê Áîã". Ñàìå
â³í ïåðåì³ã äèÿâîëà ³ âñ³õ ãð³øíèõ
äóõ³â ³ç Ï³äíåáåññÿ é, çà ëåãåí-
äîþ, âðÿòóâàâ Íîâãîðîä Âåëèêèé

â³ä òàòàðñüêîãî õàíà Áàòèÿ â 1239
ðîö³. Òîìó íåâèïàäêîâî íà áàãà-
òüîõ â³éñüêîâèõ ïðàïîðàõ íà Ðó-
ñ³ çìàëüîâóâàëè Ìèõàéëà ÿê Àð-
õ³ñòðàòèãà Áîæîãî âî¿íñòâà, à ïî-
íàä òèñÿ÷ó ðîê³â éîãî ââàæàþòü
çàñòóïíèêîì çåìë³ Ðóñüêî¿.

Ùå ç ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â Êè-
ºâ³ ä³ÿëè äâà Ìèõàéë³âñüêèõ ñî-
áîðè, ñïîðóäæåí³ íà ÷åñòü Àðõ³-
ñòðàòèãà: îäèí íà òåðèòîð³¿ Âèäó-
áèöüêîãî ìîíàñòèðÿ (1088), äðó-
ãèé — ãîðä³ñòü ³ îêðàñà ì³ñòà —
Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé
(1108—1113). Ó 30-õ ðîêàõ XX
ñòîë³òòÿ îñòàíí³é áóëî ïî-âàðâàð-
ñüêè çíèùåíî, àëå òåïåð éîãî
â³äíîâèëè â ïåðâîçäàííîìó âè-
ãëÿä³.

Майдан бачив двох
Архістрати ів

Ñïî÷àòêó íà ãîëîâí³é ïëîù³
ñòîëèö³ áóëî âñòàíîâëåíî ñêóëüï-
òóðó Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà ðîáî-
òè Ãåîðã³ÿ Êóðàâñüêîãî. Âîíà
çíàõîäèëèñÿ ïåðåä âõîäîì äî Ãî-
ëîâïîøòàìòó, äå íàðàç³ ðîçòàøî-
âàíèé ïîñòàìåíò ³ç ãëîáóñîì. Ó
2001 ðîö³ áóëî âèð³øåíî çàì³íè-
òè ñêóëüïòóðó, ³ ïàì'ÿòíèê ïîäà-
ðóâàëè Äîíåöüêó. Íèí³ â³í ïðè-
êðàøàº Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêèé
ñîáîð. Íàòîì³ñòü íà Ëÿäñüêèõ âî-
ðîòàõ ó 2002 ðîö³ ç’ÿâèâñÿ áðîí-
çîâèé Àðõ³ñòðàòèã Ìèõà¿ë ðîáî-
òè Àíàòîë³ÿ Êóùà. "Íà Ìàéäàí³
ðàí³øå áóëà ìåíøà ³ äóøåâí³øà
ñòàòóÿ Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà,
ÿêîãî â íàðîä³ ïðîçâàëè áåòìå-
íîì, — ïðèãàäóº êèºâîçíàâåöü
Ñòàí³ñëàâ Öàëèê. — Àëå â³í ñòàâ

æåðòâîþ çì³íè âëàäè, àäæå ¿¿
âñòàíîâèëè çà ïîïåðåäíèêà
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà Ëåîí³äà
Êîñàê³âñüêîãî". Ïàí Öàëèê ââà-
æàº, ùî íèí³ â ì³ñò³ âèõîäèòü íà-
â³òü íå òðèêóòíèê, à ïàðàëå-
ëîãðàì. "Ó âèãëÿä³ ãåðáà ïîñòàòü
Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà º íà Êè¿â-
ñüê³é ìåð³¿, à âñ³ ö³ "òðèêóòíèêè"
âèêîðèñòîâóþòüñÿ çàäëÿ á³ëüøî-
ãî ðîçãîëîñó",— ââàæàº â³í.

Захисни міста
в еральдиці столиці

Âèíèêíåííÿ êè¿âñüêî¿ ñèìâî-
ë³êè ïîâ’ÿçóþòü ³ç ïîøèðåííÿì
íà êíÿç³âñüêèõ ïå÷àòêàõ çîáðà-
æåííÿ ñàìå Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà,
éîãî ìîæíà ïîáà÷èòè ³ íà ìîíå-
òàõ êè¿âñüêèõ êíÿç³â. Çîêðåìà
çáåð³ãñÿ â³äáèòîê ïå÷àòêè íà ãðà-
ìîò³ Êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Ìñòèñëà-
âà Âîëîäèìèðîâè÷à â³ä 1130 ðî-
êó. Îñê³ëüêè ïå÷àòêè êíÿç³â âè-
êîíóâàëè ôóíêö³þ åìáëåì óä³ëü-
íèõ ñòîëèöü ³ çåìåëü, ïî÷èíàòè
ðîäîâ³ä êè¿âñüêèõ ãåðá³â ìîæíà
ñàìå ç òîãî ÷àñó.

Ïàòðîíàò Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà
íàä âåëèêèìè êíÿçÿìè îòîòîæ-
íþâàâñÿ ç éîãî ïîêðîâèòåëüñòâîì
³ íàä Êèºâîì. Ëèòîâñüêèé êíÿçü
Ãåäèì³í, ÿêèé ó Õ²V ñòîë³òò³ çà-
õîïèâ Êè¿â, çàçíà÷àþ÷è, ùî â³í
º ñïàäêîºìöåì ðóñüêèõ êíÿç³â,
îáðàâ ñîá³ åìáëåìó ç àðõàíãåëîì.
Â³äòîä³ òðàäèö³ÿ âèêîðèñòàííÿ
êè¿âñüêîãî ãåðáà íå ïåðåðèâàëà-
ñÿ. ² íàâ³òü ï³ñëÿ ïåðåòâîðåííÿ
Êè¿âñüêîãî êíÿç³âñòâà íà âîºâîä-
ñòâî ó ñêëàä³ Ïîëüñüêî-Ëèòîâ-
ñüêî¿ äåðæàâè (1471 ðîêó) íà ãåð-
á³ çàëèøàºòüñÿ çîáðàæåííÿ Àð-

õàíãåëà Ìèõà¿ëà, ùîïðàâäà, â
äîâãèõ (íåâ³éñüêîâèõ) øàòàõ, ³ç
îïóùåíèìè äîëó ï³õâàìè òà ìå-
÷åì — íà çíàê ïîêîðè íîâîìó âî-
ëîäàðåâ³. Ç ÷àñîì ÿê ïîêðîâèòåëü
âî¿íñòâà Àðõàíãåë Ìèõà¿ë ñòàº
ïàòðîíîì Çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà.
Êîçàêè-³íîâ³ðö³, ïðèéìàþ÷è ïðà-
âîñëàâ’ÿ, îáîâ’ÿçêîâî íàð³êàëèñÿ
çäåá³ëüøîãî ñàìå Ìèõàéëàìè.

Ãåðá ³ç Àðõ³ñòðàòèãîì Ìèõà¿ëîì
ëèøèâñÿ åìáëåìîþ Êèºâà é çà ÷à-
ñ³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Âïåðøå
îô³ö³éíî ãåðá çàòâåðäæåíèé óêà-
çîì Êàòåðèíè II â 1782 ðîö³ —
"Àðõàíãåë Ìèõà¿ë ó ñð³áíîìó îäÿ-
ç³ â áëàêèòíîìó ïîë³". Ó 1857 ðî-
ö³ áóëî ðîçðîáëåíî ïîâíèé ì³ñü-
êèé ãåðá Êèºâà — íà áëàêèòíîìó
ùèò³ ñâÿòèé Àðõ³ñòðàòèã Ìèõà¿ë ó
ñð³áíîìó îäÿç³ é îçáðîºíí³ ç ïî-
ëóì'ÿíèì ìå÷åì ³ ñð³áíèì ùèòîì.
Ùèò áóëî óâ³í÷àíî øàïêîþ Ìî-
íîìàõà ³ êîëîññÿì, îïîâèòèì âî-
ëîäèìèðñüêîþ ñòð³÷êîþ. Â³í ïðî-
³ñíóâàâ äî êâ³òíÿ 1919 ðîêó, òîä³
á³ëüøîâèêè éîãî ñêàñóâàëè. Ó
1969 ðîö³ âèêîíêîì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêðàäè çàòâåðäèâ íîâèé, "êàø-
òàíîâèé" ãåðá ì³ñòà. ² ëèøå â 1995
ðîö³ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè áóëî â³ä-
íîâëåíî ì³ñüêèé ãåðá ³ç çîáðàæåí-
íÿì ñâÿòîãî Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà-
¿ëà. Àðõàíãåë áóâ îäÿãíåíèé ó ìà-
ëèíîâèé ïëàù, ó ðóêàõ òðèìàâ
ìå÷ ³ ùèò ³ç çîáðàæåííÿì õðåñòà.
Â 2010 ðîö³ ãåðá òðîõè çì³íèëè —
õóäîæíèêè ïåðåâäÿãëè çàõèñíèêà
Êèºâà â ñð³áëÿñòèé ïëàù, íà ùè-
ò³ íàìàëþâàëè íåçàðÿäæåíèé àð-
áàëåò. Ïðèêðàøåíèé ãåðá "êîðî-
íîþ ÷åñò³" ç òðüîìà çóáöÿìè ì³ñü-
êî¿ ñò³íè — íåîäì³ííèì àòðèáó-
òîì ìóí³öèïàëüíèõ ñèìâîë³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Цими вихідними Софії Київсь ій ияни мали змо
побачити відтворен стат ю Архістрати а Михаїла та
написати йом свої бажання. За тиждень, 27 вересня,
її встановлять на Південній вежі ансамблю. Нині це
третя фі ра д ховно о по ровителя Києва і, за вір -
ваннями, "три тни " має захищати иян від не араз-
дів і нести міст бла одать. Історію архістрати а Миха-
їла в Києві — постатях і еральдиці — дослідж вав
"Хрещати ".

Архістрати “злетить” на веж 27 вересня

Нинішню фі р Архістрати а Михаїла на майдані Незалежності встановили
2002 році
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1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Спічаку Миколі Андрійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Жулянській,
18�г у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Спічаку Миколі Андрійовичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Жулянській, 18�г у Голосіївсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Громадянину Спічаку Миколі Андрійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. 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.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

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 місь�
кого середовища від 11.02.2009 № 19�1318 та від
20.02.2009 № 09�1668, Київської міської санепідстанції від
20.05.2009 № 2947, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 19.02.2009 № 1089, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 02/03/2009 № 05�08/926, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 01.06.2009 № 05�4562.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Спічаку Миколі Андрійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Жулянській, 18"г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 685/1741 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:

Випуск №121 (824)
вівторок, 21 вересня
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Радченко Людмилі Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 22 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 686/1742 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:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Радченко Людмилі Мико�
лаївні для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Жулян�
ській, 22 у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Радченко Людмилі Миколаїв�
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Жулянській, 22 у Голосі�
ївському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Радченко Людмилі Миколаївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

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 місь�
кого середовища від 11.02.2009 № 19�1320 та від
20.02.2009 № 09�1666, Київської міської санепідстанції від
20.05.2009 № 2949, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 19.02.2009 № 1066, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 13.02.2009 № 05�08/641, Головного
управління земельних ресурсів від 01.06.2009 № 05�4560.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Леву Олексію Яковичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Метрологічній, 17"а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 698/1754 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:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації — будівництва, експлуата�
ції та обслуговування житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд на вул. Метрологічній, 9, 9�а, 11, 11�а, 13, 
13�а, 15, 15�а, 17, 17�а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
затверджених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: перевести територію в межах, визначе�
них містобудівним обґрунтуванням, з сільськогосподарської
території до території садибної забудови.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконав�
чого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
25.02.64 № 202 “Про відвод земельної ділянки Спеціалізова�
ній школі�інтернату фізико�математичного профілю” як таке,
що не було виконано в установленому порядку, та віднести час�
тину земельної ділянки площею 0,10 га до земель запасу жит�
лової та громадської забудови.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Леву Олексію Яковичу для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Метрологічній, 17�а у
Голосіївському районі м. Києва.

5. Передати громадянину Леву Олексію Яковичу, за умови ви�
конання пункту 6 цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Метрологічній, 17�а у Голосіївському районі м. Києва за
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

6. Громадянину Леву Олексію Яковичу:
6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
6.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

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

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

6.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок обстеження зелених насаджень, що підля�
гають видаленню, від 03.07.2008 № 233) та інші питання май�
нових відносин вирішувати в установленому порядку.

6.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 22.08.2008 № 19�10604 та від 12.11.2008 № 09�
14009, Київської міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8816,
Головного управління охорони культурної спадщини від
03.07.2008 № 4693, Державного управління охорони навко�
лишнього природного середовища в м. Києві від 18.07.2008
№ 05�08/5058, комунальної організації “Центр містобудування
та архітектури” від 14.08.2008 № 14�2172.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Панченко Наталії Модестівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у 1"му пров. Садовому, 9 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 734/1790 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремих об’єктів містобудування — будівниц�
тва індивідуальних житлових будинків та господарських
будівель і споруд в районі селища Биківня Деснянського
району м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Панченко Наталії Модестів�
ні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 1�му пров. Садо�
вому, 9 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Панченко Наталії Модестівні,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1�му пров. Садовому, 9 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

5. Громадянці Панченко Наталії Модестівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�

вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.02.2009 № 19�1291, Київської
міської санепідстанції від 25.03.2009 № 1576, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
02.04.2009 № 071/04�4�22/1826, Головного управління
земельних ресурсів від 27.05.2009 № 05�4540.

5.6. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
01.07.2008 № 207) та інші питання майнових відносин
вирішувати в установленому порядку.

5.7. 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”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

З ідно з рішеннями Київсь ої місь ої ради від 16.06.05 438/3014

та від 14.06.2007 № 803/1464 замовни б дівництва —

Центральне територіальне правління апітально о б дів-

ництва Міністерства оборони У раїни план є проведення

ромадсь их об оворень б дівництва житлово о омпле с для

війсь овосл жбовців з підземним пар ін ом та з вб дованими

приміщеннями для поб тово о обсл ов вання по в л. Артема,

59 Шевчен івсь ом районі м. Києва, я і відб д ться 30 верес-

ня 2010 ро о 18.30 в приміщенні Київсь о о обласно о війсь о-

во о омісаріат за адресою: в л. Артема, 59, м. Київ.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів Олійни Ірин
Юріївн , я а проживає за адресою: м. Київ, 1-й пров ло Чехова, 6, в. 2,
Прищен о Катерин Вадимівн , я а проживає за адресою: м. Київ, 1-й пров -
ло Чехова, 6, в. 2 в с дове засідання, я е відб деться 30 вересня 2010 ро
о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом
роз ляді цивільної справи за позовом Олійни а Оле сандра Оле сійовича до
Олійни Ірини Юріївни, Прищен о Катерини Вадимівни про визнання особи та-
ою, що втратила право орист ватися жилим приміщенням та с нення пере-
ш од орист ванні вартирою. При собі мати паспорт.

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

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

С ддя Дарниць о о районно о с д м. Києва О. М. Колесни

Ñ÷àñòüå íà äèåòå

Ó ñóäüáû ïëûâÿ ïî âîëíàì,
ðàñòâîðÿÿ ñîáîé âîëíû ýòè,
ñ÷àñòüå íå áûâàåò ïîëíûì,
ïîòîìó ÷òî îíî — íà äèåòå...

***
Â êîòîðûé ðàç ÿ 

íà ñâîåì âåêó
â òå äíè, êîãäà äóøà òîñêîé 

îáóçèò,
ïîêàçûâàþ ïàëåö äóðàêó,

íå çíàÿ:
çàñìååòñÿ èëü óêóñèò?

***
Îíà ïîõóäåòü, íå êîëåáëÿñü, 

ðåøèëà,
íî, 
ñåâ íà äèåòó, åå ...ðàçäàâèëà.

***
Âå÷íî ïîäàþùèå íàäåæäó
â ãàðäåðîáå ïîäàþò îäåæäó.

***
Íà êàæäîãî èç òåõ,
êòî çàâåäóåò,
íàéäåòñÿ äâà-òðè òåõ,
êòî çàâèäóåò.

***
Î, êàê â íàøè äíè ðàçãóëÿëñÿ 

íåñëàáî
ñåðèéíûé ìàíüÿê-äóøèòåëü — 

æàáà!

***
Ó Êè¿â ¿çäÿòü çàëþáêè
ï³äñòàðêóâàò³ ðîê-ç³ðêè,
ÿê³ ñîá³ çàäëÿ íàòõíåííÿ
â øòàíè âñòðîìëÿþòü îã³ðêè.

ОГОРЧЕНИЕ ТЕЩИ
“Íó âîò, îïÿòü:
íè äàòü, íè çÿòü!”

ПОПЫТКА
ДЕТСКОЙ
ПЕСЕНКИ

Õîðîøî æèâåò â Òèáåòå
Âèíè-Ïóõ,
îòòîãî ïîåò îí éåòè
ïåñíè âñëóõ...

ВЫДАЮЩЕЕСЯ
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ

Ìàðêñ-òî è Ýíãåëüñ — 
ëèòîâöàìè áûëè!

Êàê ÿ îá ýòîì óçíàë?
Äîãàäàéòåñü!
Ïî ïñåâäîíèìó 

èõ ðàçîáëà÷èëè —
Ïðîëåòàðèèâñåõñòðàíñîåäè-
íÿéòèñ.

МУЖСКОЕ,
ВЫСТРАДАННОЕ

Êàê ÷àñòî áåç ñîæàëåíèÿ
ëþáàÿ çàëåòíàÿ ñòåðâà
íàõîäèò íàì ïðèêëþ÷åíèÿ
íà îáà ñåäàëèùíûõ íåðâà...

УСТАВШИЕ ДРУГ
ОТ ДРУГА

Ñîæèòåëüñòâî —
êàê ñî ñâåòó ñæèâàòåëüñòâî:
íåò îáÿçàòåëüñòâ —
òîëüêî îáâÿçàòåëüñòâà.
È ÷òî íàì îñòàåòñÿ:
øàã ïîñëåäíèé
îò ïðåäàííîñòè ñäåëàòü
äî ïðåäàòåëüñòâà.

Ïàìÿòè Ôðåääè Ìåðêüþðè

Òû áûë ëó÷øèì,
è äðóãèõ ïîêà ÷òî íåò:
íà òåáå ñîøåëñÿ QueenÑîì
áåëûé ñâåò...

ВСЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ

Íå “Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ”,
à “Èç Ðîññèè — ñ ëþáîþ”.

Íåò, ÿ âîâñå íå áûë ñìåë.
ß âñåãî ëèøü — óöåëåë.
Òàê ñëó÷àåòñÿ ïîðîé:
âûæèâøèé — è åñòü ãåðîé.

Áûëè — ñåêñàïèëêè,
ñòàëè — ñåêñ-îïèëêè...

Øåÿ ëþáèò îæåðåëüå,
åé æå äàðÿò... îæèðåíüå.

Õîòü áûë îí âñåìè ïðåçèðàåì,
íî, âîïðåêè äîñóæèì áðåäíÿì,
íå ñòàë ïîñëåäíèì íåãîäÿåì,
îñòàâøèñü ïðîñòî 

ïðåäïîñëåäíèì...

ОДИН ИЗ ВЕЧНЫХ
ЖЕНСКИХ

МОНОЛОГОВ
“Íåò, íå ñ÷èòàé ìåíÿ 

ñòåðâîé,
ìîé ðàçóçíàâøè ñåêðåò:
áðà÷íàÿ íî÷ü áûëà ïåðâîé,
ìóæ — êàê ìóæ÷èíà 

ìîé — íåò.

Íå ðàçðóøàé åãî âåðó
â íåæíûé íåâèííûé öâåòîê.
Ïóñòü îí ëåëååò õèìåðó,
ïóñòü áóäó ÿ åãî áîã,

èáî, õî÷ó ÿ çàìåòèòü,
íà âèðàæàõ áûòèÿ
ìîæåò îí æåíùèíó 

âñòðåòèòü
òîëüêî ëèøü õóæå,

÷åì ÿ...”

***
Âñåì, ñêàçàâøèì ñïîðòó íåò,
Ãîâîðþ:
“Èíñóëüò-ïðèâåò!”

***
Â ãàçåòàõ, ýôèðå, 

òðàíñëÿöèÿõ
òàê ìíîãî, ìîé äðóã, 

èíôàðêòìàöèè...

***
Ñîáàêà ëàåò — êàðàâàí èäåò.
À åñëè á áûëî âñå íàîáîðîò?

***
Êðàñîòîé òâîåé íàâåê äóøà

ïëåíåíà.
Íî ìíå ïîðîé íåÿñíî:
èëè òû — ÷åðòîâñêè õîðîøà,
èëè æå — áîæåñòâåííî 

ïðåêðàñíà...

***
Åñëè áû ÿ ñòàë öàðü,
òî ïîâåëåë áû âíà÷àëå,
÷òîá ïîáûñòðåå èçäàëè
æåíñêî-ìóæñêîé ñëîâàðü.

***
Ëþáèò æèçíü íå ëåëåþùèõ 

ñòðàõè,
à èäóùèõ óïðÿìî âïåðåä.
Ïîòîìó-òî îò òðîíà 

äî ïëàõè
÷àñòî áëèæå, ÷åì íàîáîðîò.

***
Êàê îïàñåí ïîðîé
äëÿ äðóçåé è âëþáëåííûõ
ðàçãîâîð ïî äóøàì...
ñ âûíèìàíèåì îíûõ.

***
Âñå, êòî çðÿ íå íàïðÿãàþòñÿ,

ñëèøêîì ïîçäíî ïîíèìàþò:
èëè öåëåé äîáèâàþòñÿ,
èëè öåëè äîáèâàþò.

***
×òîá ñâåðãíóòü áðàâàäó 

ñ ïðåñòîëà,
ñêàæó, âîçðàæåíèé íå ñëûøà:
äëÿ æåíùèí — 

ïðåêðàñíîãî ïîëà —
ìóæ÷èíû — 

ïðåêðàñíàÿ êðûøà!

***
ß çà ëþáîâü íå òðåáóþ 

íàãðàäû,
à ëèøü ïÿòèïðîöåíòíîãî 

îòêàòà.

Сьо одні "Хрещати " знов знайомить читачів з твор-
чістю лі аря-белетриста Андрія Бабі а.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шановний�а�ціонер

АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”!

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”,�місцезна-

ходження�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�04053,�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь�а,

б�д.�3/5,��од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про

проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).�Збори

відб�д�ться�24.11.2010�ро���о�10.00�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л. Іва-

на�Мазепи�(Січнево�о�Повстання),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання� лічильної� �омісії,� �олови� та� се�ретаря� за�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства�та�затвердження�ре�ламент��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009�рі�.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009�рі�.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009�рі�.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2009�рі�.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009�р.

7. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

8. Від�ли�ання�та�обрання�Правління�Товариства.

9. Від�ли�ання�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

10.Від�ли�ання�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

11.Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о

��новій�реда�ції.

12.Про�розірвання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим

реєстро�трим�вачем� та� ��ладання� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів

Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

13.Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ради�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день

проведення�зборів,�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�24.11.2010�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем

проведення�зборів.

Для� �часті� �� зборах� а�ціонерам� товариства� необхідно� мати� паспорт,� а

�повноваженим�особам� а�ціонерів�—�паспорт� та� довіреність,� оформлен�� з�ідно

вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись� з�матеріалами�щодо� поряд��� денно�о,� на� підставі� письмово�о

запит�,�а�ціонери�мож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо��8�(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Е.�Г.�Лімонов

Головне��правління��онтролю�за�бла�о�строєм�м.�Києва

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

Начальни�а��правління�обстеження�та�аналіз�:

- Здійснює��ерівництво�діяльністю��правління,�розподіляє�обов’яз�и�між�працівни�ами,�очолює�та��онтролює�їх�робот�.

- Гот�є�прое�ти�розпоряджень�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�питань,�що�відносяться�до��омпетенції��правління,

та�здійснює��онтроль�за�ви�онанням�розпоряджень�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�в�межах�своєї��омпетенції.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- Повна�вища�б�дівельна�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.

- Стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�на�посадах��оловно�о�спеціаліста�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом

на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�не�менше�5�ро�ів.

- Вільне��орист�вання�ПК.

- Вільне�володіння���раїнсь�ою�мовою.

Заст�пни�а�начальни�а�відділ��обстеження�територій��правління�обстеження�та�аналіз�:�

Основні�обов’яз�и:

- Здійснює� �ерівництво� відділом,� розподіляє� обов’яз�и�між� працівни�ами� і� несе� відповідальність� за� рез�льтати� йо�о

діяльності.

- Ор�анізов�є� взаємодії� відділ�� з� іншими� стр��т�рними� підрозділами� Головно�о� �правління� РДА,� сл�жбами�міста,

�оордин�вати�робот���правлінь�(відділів)�бла�о�строю�районів�міста.

- Аналіз�є�робот��працівни�ів,��от�вати�матеріали�про�підс�м�и�роботи�відділ�.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- Повна�вища�б�дівельна�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.

- Стаж�роботи�за�фахом�не�менше�5�ро�ів.

- Вільне��орист�вання�ПК.

- Вільне�володіння���раїнсь�ою�мовою.

Начальни�а�відділ��с�провод��дозволів�(ордерів)�

�правління�прое�тно-дозвільної�до��ментації:�

Основні�обов’яз�и:

- Здійснює� �ерівництво� відділом,� розподіляє� обов’яз�и�між� працівни�ами� і� несе� відповідальність� за� рез�льтати� йо�о

діяльності.

- Перевіряє�повнот��поданих�па�етів�правової�та�прое�тно-дозвільної�до��ментації,�необхідних�для�видачі�ордерів.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- Повна�вища�б�дівельна�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.�Стаж�роботи�за�фахом�не�менше

5�ро�ів.

- Вільне��орист�вання�ПК.

- Вільне�володіння���раїнсь�ою�мовою.

Головно�о�спеціаліста�відділ��прое�тно-дозвільної�до��ментації�

�правління�прое�тно-дозвільної�до��ментації:

Основні�обов’яз�и:

- Здійснює��оординацію�та�методичне��ерівництво�одним�з�напрямів�роботи�підрозділ�.

- Ор�анізов�є�та�забезпеч�є��онтроль,�аналіз�та�оцін���стан��справ�на�відповідном��напрямі�діяльності.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- Повна�вища�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.

- Стаж�роботи�не�менше�3�ро�ів.�

- Вільне��орист�вання�ПК.

- Вільне�володіння���раїнсь�ою�мовою.

Головно�о�спеціаліста�відділ��обстеження�територій��правління�обстеження�та�аналіз�:

Основні�обов’яз�и:

- У�межах�наданої��омпетенції�забезпеч�є�під�отов���прое�тів�рішень�та�пропозицій��ерівництв��на�ви�онання�дор�чень

ор�анів�ви�онавчої�влади�вищо�о�рівня.

- Роз�лядає�листи�та�заяви�підприємств,�юридичних�осіб,�ви�онавчих��омітетів� та�держадміністрацій�підпоряд�овано�о

ре�іонально�о�рівня�з�питань,�що�належать�до�йо�о�посадових�ф�н�цій.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- Повна�вища�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.

- Стаж�роботи�не�менше�3�ро�ів.

- Вільне��орист�вання�ПК.

- Вільне�володіння���раїнсь�ою�мовою.

Головно�о�спеціаліста-юрис�онс�льта

Основні�обов’яз�и:

- Ор�анізов�є�і�бере��часть���забезпеченні�реалізації�державної�правової�політи�и�в�Головном���правлінні,�захисті�за�онних

інтересів�Головно�о��правління.

- Перевіряє�на�предмет� відповідності� до� за�онодавства�У�раїни�прое�ти�на�азів� та� інших�нормативних�до��ментів,�що

видаються�в�Головном���правлінні.

- Аналіз�є�матеріали,�що�надійшли�від�правоохоронних�і��онтролюючих�ор�анів,�рез�льтати�претензійної�і�позовної�роботи,

дані�статистичної�звітності,�що�хара�териз�ють�стан�за�онності�діяльності�Головно�о��правління.

- Розробляє� пропозиції�щодо� �с�нення� недолі�ів� �� правовом�� забезпеченні� діяльності� підпоряд�ованих� �ом�нальних

підприємств,�вносить�їх�на�роз�ляд�начальни���Головно�о��правління.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- Повна�вища�юридична�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.

- Стаж�роботи�за�спеціальністю�не�менше�3�ро�ів.

- Вільне�володіння���раїнсь�ою�мовою.

Адреса�майб�тньо�о�місця�роботи:�м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�143.

Конта�тний�телефон�(044)�289-66-55.

До��менти�на��часть����он��рсі�подавати�до�Головно�о��правління��онтролю�за�бла�о�строєм�протя�ом

30 днів�з�дня�п�блі�ації�о�олошення�в��азеті�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�145,��аб.�4.

Шановний�а�ціонер

АТЗТ “Київсоюзшляхпрое�т”!

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”,�місцезна-

ходження�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�04053,�в�л.�К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,

�од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про�проведення

за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).�Збори�відб�д�ться

10.11.2010�ро���о�10.00�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л. Івана�Мазепи

(Січнево�о�Повстання),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання� лічильної� �омісії,� �олови� та� се�ретаря� за�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства�та�затвердження�ре�ламент��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009�рі�.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009�рі�.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009�рі�.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2009�рі�.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009�р.

7. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

8. Від�ли�ання�та�обрання�Правління�Товариства.

9. Від�ли�ання�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

10.Від�ли�ання�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

11.Пpo�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о

��новій�реда�ції.

12.Про�розірвання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим

реєстро�трим�вачем� та� ��ладання� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів

Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

13.Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ради�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день

проведення�зборів�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�10.11.2010�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем

проведення�зборів.

Для� �часті� �� зборах� а�ціонерам� товариства� необхідно� мати� паспорт,

а �повноваженим�особам�а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,�оформлен��з�ідно

вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись� з�матеріалами�щодо� поряд��� денно�о,� на� підставі� письмово�о

запит�,�а�ціонери�мож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо��8(044)272-09-16.

Голова�Правління�Е.�Г.�Лімонов

Відповідно�до�рішення�за�альних

зборів��часни�ів�(Прото�ол�№ 1�від

26 серпня�2010�ро��)�Товариство

з� обмеженою� відповідальністю

“С�часні�дистриб’юторсь�і�си-

стеми”, �од�ЄДРПОУ� 33749260,

о�олош�є�про�почато��лі�відаційної

процед�ри.�Товариство�зареєстро-

ване�Солом’янсь�ою� районною� �

місті� Києві� державною� адміні-

страцією�17�жовтня�2005�ро��.

Претензії� �редиторів� прийма-

ються�протя�ом�двох�місяців�з�дня

п�блі�ації� дано�о� о�олошення� за

адресою:�Київ,� в�л.�Стр�тинсь�о-

�о, 8,� 10� пов.,� �аб.� 8.�Довід�и� за

тел.�(050)478-59-39.

Втрачений�додато�

до атестата,�виданий

Київсь�ою�середньою�

ш�олою�№�58,�на�ім’я�

Ова�імян�С�санни�Валеріївни,

серія�А,�№�379343,�

вважати�недійсним!

� Посвідчення� лі�відатора

на� ЧАЕС,� �ате�орія� 2,

серія�А, № 509204�на�ім’я

Волинця�Юрія� Ар�адійо-

вича�вважати�недійсним.

Шановний�а�ціонер

АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”!
А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”,�місцезна-

ходження�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�04053,�в�л.�К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,

�од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про�проведен-

ня�за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).�Збори�відб�д�ть-

ся�17.11.2010�ро���о�10.00�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л. Івана�Ма-

зепи�(Січнево�о�Повстання),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання� лічильної� �омісії,� �олови� та� се�ретаря� за�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства�та�затвердження�ре�ламент��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009�рі�.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009�рі�.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009�рі�.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2009�рі�.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009�р.

7. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

8. Від�ли�ання�та�обрання�Правління�Товариства.

9. Від�ли�ання�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

10.Від�ли�ання�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

11.Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о

��новій�реда�ції.

12.Про�розірвання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим

реєстро�трим�вачем� та� ��ладання� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів

Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

13.Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ради�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день

проведення�зборів,�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�17.11.2010�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем

проведення�зборів.

Для� �часті� �� зборах� а�ціонерам� товариства� необхідно� мати� паспорт,� а

�повноваженим� особам� а�ціонерів�—� паспорт� та� довіреність,� оформлен�� зіідно

вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���денно�о,�на�підставі�письмово�о

запит�,�а�ціонери�мож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо��8(044)272-09-16.

Голова�Правління�Е.�Г.�Лімонов

Шановний�а�ціонер

АТЗТ “Київсоюзшляхпрое�т”!

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”,�місцезна-

ходження�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�04053,�в�л.�К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,

�од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про�проведен-

ня�за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).�Збори�відб�д�ть-

ся�01.12.2010�ро���о�10.00�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л. Івана�Ма-

зепи�(Січнево�о�Повстання),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання� лічильної� �омісії,� �олови� та� се�ретаря� за�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства�та�затвердження�ре�ламент��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009�рі�.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009�рі�.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009�рі�.

5�Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2009�рі�.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009�р.

7. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

8. Від�ли�ання�та�обрання�Правління�Товариства.

9. Від�ли�ання�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

10.Від�ли�ання�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

11.Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о

��новій�реда�ції.

12�Про�розірвання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим

реєстро�трим�вачем� та� ��ладання� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів

Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

13.�Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ради�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день

проведення�зборів,�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�01.12.2010�p.�з�9.00�до�9.50�за�місцем

проведення�зборів.

Для� �часті� �� зборах� а�ціонерам� товариства� необхідно� мати� паспорт,� а

�повноваженим�особам� а�ціонерів�—�паспорт� та� довіреність,� оформлен�� з�ідно

вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись� з�матеріалами�щодо� поряд��� денно�о,� на� підставі� письмово�о

запит�,�а�ціонери�мож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо�:�8(044)272-09-16.

Голова�Правління�Е.�Г.�Лімонов
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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 268-10
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“Âîðîã òîé, 
õòî äóìàº ³íàêøå”
Ï³ä òàêîþ íàçâîþ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ òðèâàº
âèñòàâêà ìàòåð³àë³â êîëèøíüî¿ ñëóæáè áåçïåêè
ÍÄÐ “Øòàç³”

Ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³ â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³ àðõ³âí³ ìàòå-
ð³àëè ïðî ðîáîòó ³ ìåòîäè ä³ÿëü-
íîñò³ ñëóæáè áåçïåêè "Øòàç³" ³ç
êîëèøíüî¿ ÍÄÐ áóëî ðîçñåêðå-
÷åíî â 1991 ðîö³. Ïðî öå "Õðå-
ùàòèêó" ðîçïîâ³â êåð³âíèê â³ä-
ä³ëó àðõ³âíîãî äåïàðòàìåíòó Ôå-
äåðàëüíîãî â³äîìñòâà ç îïðè-
ëþäíåííÿ äîêóìåíòàö³¿ êîëèø-

íüî¿ ñïåöñëóæáè "Øòàç³" Áåíå-
äèêò Ïðàêñåíòàëåð. "Àëå, çâè-
÷àéíî, òå, ùî äîêóìåíòè ñïåö-
ñëóæá â³äêðèò³, ùå íå îçíà÷àº,
ùî êîæåí ç íèìè ìîæå îçíàéî-
ìèòèñÿ,— ðîçïîâ³â â³í.— Äîñòóï
äî òàêèõ äîêóìåíò³â ðåãóëþºòü-
ñÿ ñïåö³àëüíèì çàêîíîì Í³ìå÷-
÷èíè". Â³í äîäàâ, ùî ñåðåä íèõ
º êîï³¿ ñïðàâ ñåêðåòíèõ, íåîô³-

ö³éíèõ ³íôîðìàòîð³â. "Àëå, çã³ä-
íî ³ç çàêîíîì íàøî¿ êðà¿íè, ¿õ-
í³ îñîáèñò³ äàí³ çàðåòóøîâàíî,
ùîá í³õòî íå ì³ã äîâ³äàòèñÿ ïðî
íèõ, — ñêàçàâ â³í. — Âîíè é äî-
ñ³ çàëèøàþòüñÿ çàêðèòèìè äëÿ
âñ³õ. Îñîáëèâî ÿêùî öå ëþäè â³-
äîì³, ïóáë³÷í³". Çàãàëîì âèñòàâ-
êà çíàéîìèòü ç ³ñòîð³ºþ ñòâî-
ðåííÿ "Øòàç³", ñîþçíèê³â ñïåö-
ñëóæáè. Îçíàéîìèâøèñü ³ç äîêó-
ìåíòàìè, â³äâ³äóâà÷³ ä³çíàþòüñÿ
ïðî àíòèãóìàíí³ ìåòîäè ðîáîòè
"ñõ³äíîí³ìåöüêîãî ÊÄÁ", ÿê îð-
ãàí³çàö³ÿ áîðîëàñÿ ç³ ñâî¿ìè "âî-
ðîãàìè" ³ ÿê³ íàñë³äêè öå ìàëî
äëÿ æèòòÿ òèõ, õòî â³ä öüîãî ïî-
ñòðàæäàâ. Çà ñëîâàìè Áåíåäèê-
òà Ïðàêñåíòàëåðà, âèñòàâêó ìà-
òåð³àë³â "Øòàç³" åêñïîíóþòü ëè-
øå â Êèºâ³. Âîíà òðèâàòèìå â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³ äî 28 âåðåñ-
íÿ. ×àñ ðîáîòè ç 10.00 äî 18.00

АА РР ХХ ІІ ВВ ИИ   ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЇЇ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 21 âåðåñíÿ
Події дня за ли ають нас озирн тися й переосмислити все, що

відб лося протя ом мин ло о місяця. Належно оцініть перемо и
та невдачі й знайдіть їх причини. Пра ніть до психоло ічної ар-
монії. У д ші має б ти чисто та прибрано, не паплюжте її не а-
тивними д м ами та емоціями, апатією і ж рбою. Мрійте, фан-
таз йте — тоді змоделюєте своє майб тнє, що стане реальністю
найближчим часом. Більше розслабляйтеся, сл хайте м зи ,
"медит йте" на природі, аби відч ти п льс армонії Всесвіт .

ОВНИ переб ватим ть незвичном стані, тон о відч ваючи все неви-
диме та потойбічне. Це дасть змо розшифр вати чимало життєвих ре-
б сів і подолати ба ато переш од.
ТЕЛЬЦІ, мрії — це мо тні рилаті оні, я і винес ть вас щаслив аз-
, де всі бажання здійснюються. Тримайтеся давніх пливових др зів і а -

тивно б д йте майб тнє — воно в ваших р ах!
БЛИЗНЯТА, не пасіть задніх. На роботі є можливість добре заробити.

Професіонал ви нівро , а за це нині доро о платять, тим паче, що ви пе-
реб ваєте фаворі в ерівництва.
РАКИ продемонстр ють зразо висо ої д ховної льт ри. Від ваших ви-

словлювань і порад віє Божественним. Тож злим недр ам лишається тіль-
и безсило сати лі ті. У за оханих— день незаб тніх хвилюючих вражень.
ЛЕВИ, нині детонатор вашої творчості — це статева енер ія. Тож спря-

мов йте її в р сло, де можна спішно самореаліз ватися на любленом
поприщі, в хобі й видавайте на- ора шедеври. В ладати роші т манні
прое ти не варто. Я що зад мали зробити важлив по п , неодмінно по-
радьтеся з рідними.
ДІВИ, нині шлюбний шлях стелено трояндами щастя. Тож тримайтеся

міцно одне одно о та насолодж йтеся ароматом взаємно о охання. Що-
до ділових домовленостей, б дьте обережними — ваші омпаньйони ма-
ють дві мас и, хитр ють, і роз адати до інця їхні наміри вам не с дилося.
ТЕРЕЗИ, вам доведеться перевтілитися в оваля ар’єрних перемо .

Тож йте залізо до и аряче! Коле и та ерівництво налаштовані прихиль-
но, і це оловна опора на часі для професійно о зростання.
У СКОРПІОНІВ свято любовних перемо . Торжеств йте, ви засл жили

цю вина ород Творця мінням без орисливо дар вати своє серце. По а-
зати свою творч індивід альність теж пощастить, аджеМ за обожнює вас!
СТРІЛЬЦІ, ваша місія— стати бере инею дом : лас авою, т рботливою,

набожною. Тоді і в д шевном храмі стане тихо й сонячно, адже зовнішній
армидер безпосередньо віддзер алюється на вн трішньом рівні. Про
ар’єр теж дбайте, саме через професійн сфер проля ає доленосний
орієнтир.
КОЗОРОГИ, зад шевне спіл вання з людьми проллється бальзамом на

ваше серце, прожене войовничий д х. Відта , запан є мирна ідилія, до я ої
ви йшли з та ими тр днощами, пле аючи в собі омпроміс і доброзичли-
вість. Лише остері айтеся дезінформації та оманливих ос дів, що прита-
манні людям. Але вони не через злі наміри, а внаслідо орот озорості або
ж примарних навіювань.
ВОДОЛІЇ, просіть — і воздасться вам. Але за мови, що й ви здатні пі-

ти на жертв , оли вас просять підставити плече, допомо ти морально чи
матеріально. Втім, не б дьте ґавою, можете стати жертвою іпнотично о
вплив продавців чи ре ламно о лохотрон й придбати нея існий товар.
РИБИ нині — чарівні еротичні створіння. Разом із вами хочеться ніжи-

тися, пеститися, охатися, обмінюючись бла одатними енер офлюїдами.
Тож влашт йте іншим свято, нехай і вони відч ють себе оханими! Уни ай-
те сит ацій, де вас спон ають стати прово атором.

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 õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì äîù. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+19°Ñ,
âíî÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +21°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +16...+19°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +16...+20°Ñ, âíî÷³
+13...+15°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +14...+18°Ñ, âíî÷³ +9...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëè-
êèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+18°Ñ,
âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ð³çäâà Áîãîðîäèö³ Ñâÿòî — âñòàíîâëåíå ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ

â IV ñòîë³òò³ ³ º ïåðøèì äâóíàäåñÿòèì ñâÿòîì öåðêîâíîãî ðîêó, òî-
ìó ùî çà ñòàðèì ñòèëåì ð³ê ðîçïî÷èíàâñÿ 1 âåðåñíÿ. Çà íàðîäíèì
çâè÷àºì, ó öåé äåíü ñòàðø³ ÷ëåíè ñ³ì'¿ çàïðîøóâàëè äî ñåáå ìîëîä-
øèõ. ¯õ ðÿñíî ïðèãîùàëè ³ íå çàáóâàëè ïðè öüîìó ïîâ÷àòè. Öüîãî
äíÿ æ³íêè âèõîäèëè çóñòð³÷àòè "ìàò³íêó Îñ³íü" õë³áîì-ñ³ëëþ. ßê-
ùî ïîãîäà ãàðíà — îñ³íü áóäå ãàðíà.

²ìåíèííèêè: 
Ãåîðã³é, Þð³é, Äìèòðî, ²âàí, Ìàðiÿ, Ðàäîñëàâà, Iïîëèò

9 1 5 6

7 3 9 1 5

2 3 1

6 3 7 9 2

2 5 4

1 6

3 7 9

3

6 5

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

4 1 5 9 3 2 6 8 7

7 2 8 4 6 1 9 3 5

9 6 3 7 8 5 2 4 1

2 8 7 5 4 6 1 9 3

5 3 6 1 9 8 4 7 2

1 4 9 2 7 3 8 5 6

8 9 2 6 5 7 3 1 4

6 7 4 3 1 9 5 2 8

3 5 1 8 2 4 7 6 9

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

Та ими підсл хов ючими приладами орист валися середині ХХ століття

Коле тив реда ції азети “Хрещати ”
висловлює либо е співч ття

Кашни овій Раїсі Дмитрівні —
літерат рном реда тор азети

з привод тяж ої втрати — передчасної смерті її чолові а.
Коле тив реда ції

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Уперше в У раїні представлено майже півсотні матері-
алів архів Державної сл жби безпе и олишньої Німець-
ої Демо ратичної Респ блі и "Штазі". До менти, а це
фото, відео та др овані опії, я і с проводж ються
раїнсь им пере ладом, представлено в одном з залів

У раїнсь о о дом . До ментальні свід и тих часів роз-
повідають про робот однієї з найжорсто іших і нещад-
них спецсл жб однієї з раїн соціалістично о табор .
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