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БІЛЬШЕ ПАСАЖИРІВ — МЕНШЕ ЕНЕРГІЇ
У середині жовтня на швид існ лінію
в Києві виїд ть модернізовані трамваї
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Я БІЛЬШЕ ВИГРАВ, НІЖ ПРОГРАВ
Сьо одні олова літерат рно о л б "Хрещати а"
Анатолій Матвійч свят є свій день народження

×èíîâíèê³â êèíóëè íà ñì³òòÿ
Ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ êåð³âíèêè äîâåäóòü ñâîþ ïðîôïðèäàòí³ñòü

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У столиці триває осінній місячни
з бла о строю. Проблем не злі-
чити. Серед оловних — сміття на
подвір'ях, розбите асфальтне по-
риття, небезпечний с хостій. На
лі відацію недолі ів місто ви о-
ристає 89,9 млн рн. Боротим ть-
ся і з недбальством чиновни ів,
через я е чимало звернень иян
лишаються без ва и. Місь а
влада обіцяє змінити сит ацію.

Îñ³íí³ ì³ñÿ÷íèêè ç áëàãîóñòðîþ — öå
ñâîºð³äí³ “÷åðâîí³ òèæí³” â êîìóíàëüíîìó
êàëåíäàð³ ì³ñòà. Äâ³÷³ íà ð³ê, ï³ñëÿ çèìè òà
ë³òà, ó ñòîëèö³ â³äáóâàºòüñÿ âåëèêå ïðèáè-
ðàííÿ. ² õî÷à çà ëîã³êîþ òåðèòîð³¿ ïîâèí-
í³ áóòè ÷èñòèìè ïîñò³éíî, ñàìå ï³ä ÷àñ ì³-
ñÿ÷íèê³â óäàðíèìè ñèëàìè äîâîäèòüñÿ ðîç-
ãð³áàòè çàâàëè íåïîòðåáó, ëàòàòè ä³ðè íà
äîðîãàõ, ñïèëþâàòè ñóõîñò³é. Íà âóëèöÿõ

ç’ÿâëÿþòüñÿ ö³ë³ çàãîíè êîìóíàëüíèê³â. Íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà Ñåðã³é Ðþìøèí ââà-
æàº, ùî ö³ äí³ ìàþòü ñòàòè âç³ðöåì, ÿê òðå-
áà ï³äòðèìóâàòè ïîðÿäîê ïðîòÿãîì ðîêó.
“Äèâ³òüñÿ, âèéøëè íå ëèøå êîìóíàëüí³
ñëóæáè, à é øêîëè, âèø³, ïðîñòî ìåøêàí-
ö³. Âîíè ðîçóì³þòü, ùî êîëè íå ïðèáðàòè
â òàê³ çîëîò³ äí³, òî ï³ñëÿ ïåðøîãî ñí³ãó âñå
çàëèøèòüñÿ äî âåñíè”,— êàæå ïàí Ðþì-
øèí.

Íà âñ³ ðîáîòè îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëà-
ãîóñòðîþ, ùî òðèâàº ç 20 âåðåñíÿ äî 20 æîâò-
íÿ, ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàòè 89,9 ìëí ãðí.
Çàä³þòü ùîíàéìåíøå 490 îäèíèöü òåõí³êè.
² õî÷à ñóìà ãðîøåé òàêà, ÿê ³ òîð³ê, çðîáè-
òè ö³º¿ îñåí³ ïëàíóþòü á³ëüøå. Çà ðàõóíîê
îá’ºäíàííÿ ñèëè âîë³ òà áàæàííÿ. Ó ðàéî-
íàõ êàæóòü, ùî òåïåð öåíòðàëüíà âëàäà íå
ïðîñòî êîíòðîëþº, à ³ ñïðèÿº. “Ñèñòåìà íå
ïîì³íÿëàñÿ ïîêè ùî, îäíàê ñòàâëåííÿ äî
ðàéîí³â ³íøå. Ïåâåí, ñï³âïðàöÿ â ïîêðà-
ùåíí³ áëàãîóñòðîþ ñòàíå åôåêòèâí³øîþ, ³
ðåçóëüòàòè áóäóòü êðàùèìè”,— âèñëîâèâ
ñïîä³âàííÿ ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-
íó Âîëîäèìèð Ìàçåïà. Çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê êàæå, ùî áó-
äå óñóíóòî ïðèíàéìí³ ñóá’ºêòèâí³ ïðè÷è-
íè íèí³øíüîãî âèãëÿäó òåðèòîð³é. “Ìè
íåçàäîâîëåí³ ñàí³òàðíèì ñòàíîì, ÿêèé º
íà ñüîãîäí³ ó ì³ñò³, ³ ââàæàºìî, ùî ñë³ä
ñåðéîçíî ïîïðàöþâàòè. Òàêà ñèòóàö³ÿ ìàº
ïðè÷èíè ÿê îá’ºêòèâí³ — áðàê êîøò³â,
äâ³ðíèê³â, òàê ³ ñóá’ºêòèâí³ — õàëàòí³ñòü
÷èíîâíèê³â, ÷åðåç ÿêó ðîêàìè íå ðîçâ’ÿçó-
âàëèñÿ ïðîáëåìè êèÿí. ² ìè öå âèêîð³íè-
ìî”,— ñêàçàâ ïàí Ìàçóð÷àê. Âëàñíå, ì³ñÿ÷-
íèê ç áëàãîóñòðîþ ìîæå ñòàòè òàêèì ñîá³
ÇÍÎ äëÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, íàñê³ëüêè
âîíè çäàòí³ âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè. Íàãàäà-
ºìî, ¿õí³ ïîâíîâàæåííÿ ïðèïèíÿòüñÿ ÷å-
ðåç òèæäåíü ïî çàê³í÷åíí³ ñåçîííîãî ïðè-
áèðàííÿ. Òà ïîêè ùî ðîáîòà ëèøå íàáè-
ðàº îáåðò³â. Ãîëîâí³ ïðîáëåìè äëÿ ì³ñòà
ìàéæå íåçì³íí³. Íà ïåðøîìó ì³ñö³ —
“âñþäèñóùå” ñì³òòÿ. Çà äàíèìè Ñëóæáè
äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51”, ç ïî÷àòêó
ðîêó ³ ñòàíîì íà â÷îðà ùîäî çàñì³÷åííÿ
íàä³éøëî 4777 çâåðíåíü, 456 ç ÿêèõ ëèøè-
ëèñÿ áåç óâàãè. Ëåâîâà ÷àñòêà ñêàðã ñòîñóº-
òüñÿ íåíàëåæíîãî ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿. Ó 133 âèïàäêàõ êîìóíàëü-

íèêè í³ÿê íå ðåàãóþòü íà çâåðíåííÿ. Íà
ãîðè íåïîòðåáó â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ íà-
ä³éøëî 1246 ñêàðã, 139 ç ÿêèõ äîñ³ íå âè-
ð³øåíî. Ïðî íåïðèáðàíå ëèñòÿ òà ã³ëëÿ÷-
÷ÿ ïîâ³äîìèëè 1381 îñîáà. Íå â³äðåàãóâà-
ëè íà 84 ñêàðãè. Îçåëåíåííÿ â íàéçåëåí³-
ø³é ñòîëèö³ — òåæ áîëþ÷å ïèòàííÿ. Ïî-
ñàäèòè êóù³ òà äåðåâà á³ëÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ïîïðîñèëè 469 êèÿí, òà ëèøå ïî-
ëîâèíà ç íèõ ëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³. ²íø³
ìåøêàíö³, íàâïàêè, áåçðåçóëüòàòíî ïðî-
ñÿòü çíÿòè íåáåçïå÷íèé ñóõîñò³é àáî ë³ê-
â³äóâàòè îòðóéí³ ðîñëèíè.

Îòæå, ðîáîòè áàãàòî. Ëèøå “Êè¿âçåëåí-
áóä” ìàº íàì³ð óïîðÿäêóâàòè äåñÿòêè ãåê-
òàð³â çåëåíèõ çîí. ×è âèñòà÷èòü ñèë? Ñåð-
ã³é Ðþìøèí, ùî âæå çä³éñíèâ êîíòðîëüí³
îá’¿çäè äâîõ ðàéîí³â — Ñîëîì’ÿíñüêîãî ³
Ñâÿòîøèíñüêîãî, âèñëîâëþº îïòèì³ñòè÷-
í³ ñïîä³âàííÿ. “Öå ëèøå ïî÷àòîê ðîá³ò.
Áà÷ó, ùî ðàéîíè àêòèâ³çóâàëèñÿ. Íàâ³òü çà
ê³ëüêà äí³â ïîì³òí³ êîëîñàëüí³ çì³íè”,—
îö³íèâ ïîáà÷åíå ÷èíîâíèê. Òîæ óñå ëèøå
ïî÷èíàºòüñÿ

Продовження теми читайте на 3-й стор.
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Осінній місячни з бла о строю триватиме з 20 вересня до 20 жовтня
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Ó ìåð³¿ ïðèéìàëè
äåëåãàö³þ 
ç Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çóñòð³âñÿ ç äå-
ëåãàö³ºþ êèòàéñüêîãî ì³ñòà Âåéôàí íà
÷îë³ ç ìåðîì Ñþé Ë³öþàíü, ïîñàäîâöÿ-
ìè, ïðåäñòàâíèêàìè ï³äïðèºìñòâ òà
êîìïàí³é. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ îáãîâîðþâà-
ëè ïåðñïåêòèâè íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðà-
ö³ ì³æ ì³ñòàìè. "Ìè ñòàâèìî ïåðåä ñî-
áîþ àìá³ö³éí³ ïëàíè ðîçâèòêó ñòîëèö³,—
çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ,— òîìó íàì
ö³êàâî âèâ÷èòè äîñâ³ä Âåéôàíà ó ï³ä-
òðèìö³ ñâî¿õ âèðîáíèê³â òà çàëó÷åíí³ çà-
êîðäîííèõ ³íâåñòîð³â. Ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ìè çìîæåìî íàïðàöþâàòè êîí-
êðåòí³ ïðîåêòè, ÿê³ âò³ëþâàòèìåìî â
æèòòÿ ÷åðåç ïîñîëüñòâà íàøèõ êðà¿í".
Ñþé Ë³öþàíü ïîâ³äîìèâ, ùî ó Âåéôàí³
ïðîæèâàº ïîíàä 8,5 ìëí ìåøêàíö³â. Ãî-
ëîâíèìè íàïðÿìêàìè º ìàøèíîáóäóâàí-
íÿ, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, äîìàøí³é
òåêñòèëü, óïàêîâêà òà ïåðåðîáêà ñ³ëü-
ãîñïïðîäóêö³¿. Ñàìå ó Âåéôàí³ â³äáóâàº-
òüñÿ ùîð³÷íèé Âñåêèòàéñüêèé ÿðìàðîê
îâî÷³âíèöòâà. Çàêîðäîííèõ ãîñòåé çàö³-
êàâèëè ñï³ëüí³ ïðîåêòè ³ç ñóäíîáóäóâàí-
íÿ. Îêð³ì òîãî, º ïåðñïåêòèâè êóëüòóð-
íîãî âçàºìîçáàãà÷åííÿ, çîêðåìà ïàí Ë³-
öþàíü çàïðîñèâ êèÿí â³äâ³äàòè çíàìåíè-
òèé ôåñòèâàëü ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â, ÿêèé
ùîðîêó â³äáóâàºòüñÿ ñàìå ó ¿õíüîìó ì³ñ-
ò³

Ñòîëè÷í³ îá’ºêòè ãîòóþòü 
äî ªâðî-2012

Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012
ì³ñüêà âëàäà íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ âè-
çíà÷àòèìå îðãàí³çàòîð³â çàïðîâàäæåííÿ
ñèñòåìè îí-ëàéí áðîíþâàííÿ íîìåð³â
äëÿ âáîë³âàëüíèê³â, ðîçâàæàëüíèõ òà
ïðîìîö³éíèõ çàõîä³â, ãåíåðàëüíîãî îïå-
ðàòîðà ç îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ ³ òîðã³âë³ íà òåðèòîð³¿ îô³ö³éíî¿
ôàí-çîíè. Ïðî öå â÷îðà "Õðåùàòèêó"
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,
Êè¿â ìàº ï³äãîòóâàòè äëÿ ãîñòåé ³ ó÷àñ-
íèê³â òóðí³ðó 7300 íîìåð³â, à òàêîæ ïî-
áóäóâàòè ³ ðåêîíñòðóþâàòè 16 ãîòåë³â
ìàéæå íà 3 òèñ. íîìåð³â, â³äðåìîíòóâà-
òè 7 àâòîäîð³ã, ïðèäáàòè ïîíàä 700 àâ-
òîáóñ³â ³ òðîëåéáóñ³â. "Ñòîñîâíî âèìîã
äî òàêñ³,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî,—
òî, ùîá íå áóëî "ãðà÷óâàëüíèê³â", ó êîæ-
í³é ìàøèí³ ñïåö³àëüíîãî êîëüîðó ìàº
áóòè òàêñîìåòð, à ¿¿ âëàñíèê ïîâèíåí
îäåðæàòè ë³öåíç³þ. Íàä öèì ïðàöþºìî
ç Ì³í³ñòåðñòâîì òðàíñïîðòó". Çà ñëîâà-
ìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, íèí³ ôàõ³âö³
âæå ðîçðîáëÿþòü ïðîåêò ìàéáóòíüî¿
ôàí-çîíè íà ïîíàä 70 òèñÿ÷ óáîë³âàëü-
íèê³â, à ï³ä ÷àñ ô³íàëó ÷åìï³îíàòó âîíà
ðîçøèðèòüñÿ äî 92 òèñÿ÷

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèòüñÿ
êàøòàíîâèé ãîäèííèê

Íàïðèê³íö³ æîâòíÿ ó ïàðêó "Ìîëîä³æ-
íèé", ùî â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, â³ä-
êðèºòüñÿ ñîíÿ÷íèé ãîäèííèê ó ôîðì³
ïàì'ÿòíèêà êàøòàí÷èêó. Áàòüêè ä³òåé,
ÿê³ íàðîäèëèñÿ 1 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó, ïî-
ñàäÿòü àëåþ ³ìåííèõ êàøòàí÷èê³â. Ó
çâ'ÿçêó ç öèì êîìóíàëüíèêè ïðîñÿòü
áàòüê³â äîïîìîãòè ó ñòâîðåíí³ ðåºñòðó
öèõ ìàëþê³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â êî-
ìóíàëüíîìó îá'ºäíàíí³ "Êè¿âçåëåíáóä"

Çàâòðà â ì³ñò³
ðîçïî÷èíàºòüñÿ
ôåñòèâàëü “Àç³ÿ-ê³íî”

Ó ÷åòâåð â êè¿âñüêîìó ê³íîòåàòð³
"Óêðà¿íà" ñòàðòóº ñüîìèé ùîð³÷íèé ôåñ-
òèâàëü "Àç³ÿ-ê³íî". Éîãî â³äêðèâàº êî-
ìåä³ÿ ðåæèñåðà Õîíà Ñàí-Ñó Õàõàìà,
ïðèçåð Êàííñüêîãî ôåñòèâàëþ. Ó ïðî-
ãðàì³ íàéêðàù³ ñòð³÷êè àç³éñüêîãî ê³íå-
ìàòîãðàôà 2009—2010 ðîê³â. Öüîãî ðàçó
ïåðåãëÿä ô³ëüì³â òðèâàòèìå â òðüîõ ñòî-
ëè÷íèõ ê³íîòåàòðàõ — "Óêðà¿íà", "Æîâ-
òåíü", "Ê³íîïàíîðàìà"

Á³ëüøå ïàñàæèð³â — 
ìåíøå åíåðã³¿
Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ íà øâèäê³ñíó ë³í³þ â Êèºâ³ 
âè¿äóòü ìîäåðí³çîâàí³ òðàìâà¿
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

14 жовтня на лінію швид існо о
трамвая виїд ть модернізовані
ва они. Їх до зап с от є ЗАТ
"Київсь ий завод еле тротранс-
порт ". Наразі обладнано вже
майже десять трамваїв із два-
надцяти. Оновлені ва они на 40
відсот ів заощадж ватим ть
еле троененр ію та перевозити-
м ть на 160 пасажирів більше. З
модернізацією трамваїв чора
ознайомився перший заст пни
олови КМДА Оле сандр Попов.

Øâèäê³ñíîþ òðàìâàéíîþ ë³í³ºþ êóðñó-
âàòèìóòü ìîäåðí³çîâàí³ âàãîíè. Íàðàç³ âæå
ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ äî çàïóñêó ìàéæå äåñÿòü
òðàìâà¿â. Óñüîãî æ ¿õ ¿çäèòèìå íà ö³é ë³-
í³¿ äâàíàäöÿòü. "Óñ³ âàãîíè äîñòóïí³ çà ö³-
íîþ ³ ïðè öüîìó ìàþòü ñóòòºâèé ðåñóðñ ³ç
åêñïëóàòàö³¿ — ïðèáëèçíî 12—15 ðîê³â",—
çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Á³ëüø³ñòü òðàìâà¿â äëÿ øâèäê³ñíî¿ ë³-
í³¿ ãîòóâàòèìå ÇÀÒ "Êè¿âñüêèé çàâîä åëåê-
òðîòðàíñïîðòó". Çà ñëîâàìè ïàíà Ïîïî-
âà, öå ï³äïðèºìñòâî îáðàëî ïðàâèëüíó
ñòðàòåã³þ, à ñàìå: ïðàöþº â òðüîõ íàïðÿì-
êàõ — êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ìîäåðí³çà-
ö³¿ òà âèïóñêó íîâèõ âàãîí³â. Íà Ïîêðî-
âó íà øâèäê³ñíó ë³í³þ âè¿äóòü ìîäåðí³çî-

âàí³ âàãîíè ÷åñüêîãî âèðîáíèöòâà. Â³ä êî-
ëèøí³õ òðàìâà¿â (Ò3) âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ
ëèøå ñèñòåìîþ óïðàâë³ííÿ òÿãîâèìè äâè-
ãóíàìè, ÿêà äàº çìîãó åêîíîìèòè åëåòðî-
åíåðã³þ äî 40 %. Îêð³ì òîãî, ìîäåðí³çî-
âàí³ òðàìâà¿ ìàòèìóòü ïî äâà ç÷åïëåí³ âà-
ãîíè ³ çìîæóòü ïåðåâîçèòè äî 260 ïàñà-
æèð³â (ñòàíäàðòí³ âì³ùóþòü 100 ïàñàæè-
ð³â). Âàðò³ñòü òàêîãî âàãîíà — ìàéæå 5
ìëí ãðí. Ùå îäí³ºþ â³äì³íí³ñòþ ñòàíå
ëîãîòèï ªâðî-2012, íàíåñåíèé íà âñ³
òðàìâà¿ öüîãî ìàðøðóòó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Îëåêñàíäð Ïîïîâ íàãîëî-
ñèâ, ùî íàðàç³ ñåðéîçíî ðîçãëÿäàþòü ïè-
òàííÿ íå ëèøå ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñ-
íîãî òðàìâàÿ, à é ïðîêëàäàííÿ íîâèõ ìàð-
øðóò³â ³ îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó. "ßê-
ùî äëÿ öüîãî ìè ñï³âïðàöþâàòèìåìî ç
ÊÇÅÒ, òî íàì òðåáà áóäå íàäàòè ï³äïðèºì-
ñòâó íîâó ïëîùó, àäæå ì³ñòî çàö³êàâëåíå â
òîìó, ùîá çàâîä ïðàöþâàâ ³ âèêîíóâàâ íî-
â³ çàìîâëåííÿ. Ìè ñòàâèìî çà ìåòó ìàòè ñó-
÷àñí³ âàãîíè ³ âèðîáëÿòè ¿õ â Óêðà¿í³, ³ öå
ö³ëêîì ðåàëüíî",— çàçíà÷èâ ïàí Ïîïîâ

Ìîëîäîìó ì³êðîðàéîíó —
äèòÿ÷èé ñàäîê
Ó 2011 ðîö³ íà Òðîºùèí³ â³äêðèþòü íîâèé äîøê³ëüíèé
çàêëàä
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У столиці іль ість новоб дов
зростає з ожним ро ом, а ось
малень им меш анцям місць
навчальних за ладах не виста-
чає. Цьо о ро в Деснянсь ом
районі вирішили відновити б дів-
ництво дитячо о сад а. Перший
заст пни олови КМДА Оле -
сандр Попов пообіцяв посприяти
від риттю за лад в 2011 році.
Та ож він навідався до дитсад а
№ 222, а в Деснянсь ій РДА вр -
чив на ороди та подя и най ра-
щим працівни ам освіти.

Íà Òðîºùèí³ àêòèâíî ðîçáóäîâóþòü íîâ³
ì³êðîðàéíè, ïåðåâàæíî öå ñîö³àëüíå æèò-
ëî äëÿ ìîëîäèõ ñ³ìåé ³ç ä³òüìè. Â òîé æå
÷àñ áóä³âíèöòâî äèòÿ÷îãî ñàäêà íà âóëèö³
Ëèñê³âñüê³é ó 24 ì³êðîðàéîí³ áóëî çàìîðî-
æåíî àæ íà òðè ðîêè ÷åðåç áðàê ô³íàíñó-
âàííÿ. "Íàéáëèæ÷èé ñàäîê ó íàñ ïðàöþº
÷åðåç äîðîãó, àëå â³í ïåðåíàïîâíåíèé: ïî 32
äèòèíè â ãðóï³",— ðîçïîâ³äàº ì³ñöåâà ìåø-
êàíêà. Îçíàéîìèâøèñü ³ç êðèòè÷íîþ ñèòó-
àö³ºþ, ì³ñüêà âëàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî
â³äíîâëåííÿ áóä³âíèöòâà äîøê³ëüíîãî çà-
êëàäó ³ âæå âèä³ëèëà 1 ìëí 765 òèñ. ãðí.

Ó â³âòîðîê ó ðàìêàõ ðîáî÷îãî â³çèòó â
Äåñíÿíñüêèé ðàéîí çàâ³òàâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í
îãëÿíóâ áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê, äå â ìàé-
áóòíüîìó áóäå äèòñàäîê. "Íà ïðåâåëèêèé
æàëü, áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè â³äñòàº â³ä òåìï³â áóä³âíèö-
òâà æèòëà. Íàïðèêëàä, ó 24-ìó ì³êðîðàéî-
í³ ìåøêàº ìàéæå 12 òèñÿ÷ êèÿí, ìàéæå
êîæíà ñ³ì’ÿ âèõîâóº äèòèíó, îäíàê æîä-
íîãî äèòñàäêà íåìàº,— çàçíà÷èâ â³í.—
Çâàæàþ÷è íà ãîñòðó ïîòðåáó â äîøê³ëüíî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ìè ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ âèä³ëèòè äî ê³íöÿ ðîêó ³ç ì³ñüêîãî
òà ðàéîííîãî áþäæåò³â ïðèáëèçíî 9,5
ì³ëüéîíà ãðèâåíü, àáè ïðîô³íàíñóâàòè áó-
ä³âíèöòâî êîðïóñó ñàäî÷êà. Â ö³ëîìó áó-
ä³âíèöòâî çàêëàäó êîøòóâàòèìå 25 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Ìè ïëàíóºìî ââåñòè éîãî â
åêñïëóàòàö³þ âæå íàñòóïíîãî ðîêó". Çà
ïðîåêòîì, ó öüîìó çàêëàä³ çìîæóòü âèõî-
âóâàòè 150 ä³òåé, öå 8 ãðóï — äâ³ ÿñåëüí³,
äâ³ ìîëîäø³, äâ³ ñåðåäí³ òà äâ³ ñòàðø³. Òðè-
ïîâåðõîâèé äèòñàäîê ìàòèìå âñå ïîòð³áíå

íîâ³òíº îáëàäíàííÿ ³ íàâ³òü íåâåëè÷êèé
áàñåéí. Ó ìàéáóòíüîìó â öüîìó ì³êðîðàéî-
í³ ïëàíóþòü çâåäåííÿ ùå îäíîãî äèòÿ÷î-
ãî ñàäêà ³ øêîëè.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîáóâàâ ó÷îðà ³ â äè-
òÿ÷îìó ñàäêó "Ñîíå÷êî" ¹ 222 ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³. Ó ðàìêàõ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷-
íèêà ç áëàãîóñòðîþ ðàçîì ³ç âèõîâàíöÿìè
äîøê³ëüíîãî çàêëàäó â³í ïîñàäèâ äåêîðà-
òèâíó âåðáó. Äî ñëîâà, "Ñîíå÷êî" òåæ ïî-
òåðïàº â³ä ïåðåíàïîâíåíîñò³: çàì³ñòü çà-
ïëàíîâàíèõ 140 òóò íàâ÷àþòüñÿ 223 äèòè-
íè. Íàïðèê³íö³ â³çèòó ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ óðî÷èñòî âðó÷èâ ó Äåñíÿí-
ñüê³é ÐÄÀ îñâ³òÿíàì ðàéîíó â³äçíàêè òà
ïîäÿêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, à òà-
êîæ ïðèâ³òàâ óñ³õ ó÷èòåë³â ³ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов разом із б дівельни ами встановив один
з бетонних бло ів майб тньо о дитячо о садоч а
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Íå äëÿ ïîêàçóõè
Êèÿíàì ïðîïîíóþòü ïîäáàòè ïðî àðåàë ³ñíóâàííÿ

Â ³äåàë³ êîæåí ìåøêàíåöü ïî-
âèíåí äáàòè ïðî ÷èñòîòó àðåàëó
ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Öå ïðèðîäíî íà-
â³òü äëÿ òâàðèí. Àëå òàêèé ð³âåíü
ñâ³äîìîñò³ âëàñòèâèé íå êîæíîìó
êèÿíèíó. Ñê³ëüêè á íå ïðèáèðà-
ëè â ïàðêàõ, íà çàâòðà âñå îäíî âà-
ëÿòèìóòüñÿ ïîðîæí³ ïëÿøêè, áó-
äå ïîâíî ñì³òòÿ. Ïðî òå, ùîá
õòîñü ³ç ìåøêàíö³â ñïðîáóâàâ
ïðèáðàòè áîäàé ó ñâîºìó äâîð³,
ìð³ÿòè ïîãîò³â. ×èíîâíèêè òèì
á³ëüøå íå ïîñï³øàþòü äáàòè ïðî
òå, ùîá â ì³ñò³ áóëî ÷èñòî. Çàâòðà
êîíòðîëüí³ îá’¿çäè â ðàìêàõ îñ³í-
íüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ
êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ çä³éñíèòü Äàð-
íèöüêèì ³ Äí³ïðîâñüêèì ðàéîíà-
ìè. Ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ îá’¿çä³â
Ñâÿòîøèíñüêîãî òà Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîí³â áóëî çàô³êñîâàíî
ôàêòè÷íî çðàçêîâèé áëàãîóñòð³é.
Óñþäè ÷èñòî, ñêð³çü ïðèáèðàëè
óñì³õíåí³ êîìóíàëüíèêè, ñòóäåí-
òè ³ ìåøêàíö³.

² õî÷à ïåðåâ³ðÿþ÷³ íåñïîä³âàíî
çì³íèëè ìàðøðóò îá’¿çäó, òà äîðî-
ãîþ ñïîñòåð³ãàëè òó ñàìó êàðòè-
íó. “Áà÷èòå, íàâ³òü ïîëèâàëüí³ ìà-
øèíè ïåðåä íàìè ¿õàëè. ̄ õ íà öèõ
äîðîãàõ íå áóëî, ìàáóòü, â³äòîä³
ÿê âîíè ³ñíóþòü. ß ìåøêàþ â öüî-
ìó ðàéîí³, òî í³êîëè íå áà÷èâ òóò
ö³º¿ òåõí³êè”, — âèñëîâèâ ÷è òî
çàõâàò, ÷è ñóì î÷³ëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì Êèºâà Ñåðã³é Ðþìøèí.

Çðîáëåíó ðîáîòó ïîõâàëèâ ³ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê. “Ìè áà÷èìî, ùî
ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ñåðéîçíî
ïðàöþþòü, ïî÷èíàþòü “ï³äòÿãó-
âàòèñÿ”: ôàðáóþòü îãîðîæ³, ïåðå-
íîñÿòü ãàðàæ³, ïîëèâàþòü òðàâó.
Ä³éñíî, éäå ñåðéîçíà ðîáîòà ç ïî-
ë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ. Çíàºòå, öå
êîëè ãîñïîäèíÿ ãîòóºòüñÿ äî ñâÿ-
òà, ïðèáèðàº. Ìèº, ðîáèòü ä³ì
÷èñòèì ³ îõàéíèì”, — ïîÿñíèâ
÷èíîâíèê. Òà ñõîæå, ùî “ãîñïî-
äèíÿ” âïîðàëàñÿ íå ñêð³çü. Ìàðø-
ðóò êîíòðîëþþ÷îãî îá’¿çäó ñòàíî-
âèòü ïðèáëèçíî 20 ê³ëîìåòð³â.
Óçäîâæ íüîãî ïîôàðáîâàíî áîð-
äþðè, âñå ÷èñòî ³ ãàðíî. Òà âàðòî
çðîáèòè ê³ëüêà êðîê³â óë³âî, ÿê
êàðòèíà áëàãîóñòðîþ ñòàº ñóì-
íîþ. Íàø³ ôîòîêîðåñïîíäåíòè
ïîêàçàëè ð³çíèé âèãëÿä âóëèöü
îäíîãî ðàéîíó.

Ó Êèºâ³, ÿê ³ â Ðîñ³¿, îäíà ç ãî-
ëîâíèõ ïðîáëåì — ïîãàí³ äîðîãè.
Âîíà çäàºòüñÿ íåçäîëàííîþ. ßê ïî-

ÿñíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèì Øêó-
ðî, ðåìîíò àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ,
ÿê ³ ðåøòà çàõîä³â ï³ä ÷àñ ì³ñÿ÷íè-
êà, íå ô³íàíñóþòü îêðåìî, à â ìå-
æàõ âèòðàò, ñïëàíîâàíèõ íà ð³ê.
Îñíîâíà ìàñà ãðîøåé íà äîðîãè
âèòðà÷åíà íà ï³ñëÿçèìîâ³ ðåìîí-
òè. Çàëèøèëîñÿ îáìàëü. Òîìó â
íîðìàëüíîìó ñòàí³ ëèøå ãîëîâí³
ìàã³ñòðàë³, à îò ìàëåíüê³ ãëóõ³ âó-
ëè÷êè â î÷³êóâàíí³ êðàùèõ ÷àñ³â.

Îïòèì³çìó äîäàº òå, ùî äåùî
âñå-òàêè ï³ä ñèëó çäîëàòè. Öå
ñì³òòÿ. Ó òîìó æ òàêè Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ çà çàñì³÷åííÿ âó-
ëèöü çàïðîâàäèëè àäì³í³ñòðàòèâ-
í³ øòðàôè. ¯õ íàêëàäàþòü â îñ-
íîâíîìó íà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³
íå äáàþòü ïðî ïðèëåãëó òåðèòî-
ð³þ, íå ñòàâëÿòü óðí. Òàê íåïîòðå-

áó ïîìåíøàëî, à òîé, ùî ëèøèâ-
ñÿ, âèâîçÿòü ï³ä ÷àñ ñóáîòíèê³â.
Äî çàõîä³â çàïðîøóþòü äîëó÷èòè-
ñÿ óñ³õ îõî÷èõ. Ñóáîòí³ ïðèáèðàí-
íÿ â ðàìêàõ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà
ç áëàãîóñòðîþ çàïëàíîâàíî â êîæ-
íîìó ðàéîí³.

Âåëèê³ ïðèáèðàííÿ íà òåðèòî-
ð³ÿõ çåëåíèõ çîí ïðîâîäèòü “Êè-
¿âáëàãîóñòð³é”. Äëÿ êèÿí äðóêó-
ºìî àäðåñè, äå çåëåíáóä³âöÿì
ìîæíà áóäå äîïîìîãòè ö³º¿ ñóáî-
òè. Äî ñëîâà, “Êè¿âçåëåíáóä” ãî-
òîâèé äîïîìîãòè âñ³ì, õòî õî÷å
ïîñàäèòè íîâ³ äåðåâà òà êóù³ â ñå-
áå íà òåðèòîð³¿. Ï³äïðèºìñòâî íà-
äàñòü ïîñàäêîâèé ìàòåð³àë ³ íà-
â³òü ôàõ³âöÿ, ÿêèé ï³äêàæå, ÿê ³
ùî ñàäèòè, àáè ñàäæàíö³ ïðèéíÿ-
ëèñÿ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî äîïîìîãó çà
íîìåðîì 272-61-82

Назва об'є та Вид робіт Орієнтовний
обся робіт

Голосіївсь ий район

в л. Лисо ірсь а, в л. Ра етна прибирання опало о листя 0,7 а

в л. Промислова прибирання випад ово о сміття 1,0 а

в л. Саперно-Слобідсь а прибирання випад ово о сміття 1,5 а

Голосіївсь ий пар
ім. М.Т. Рильсь о о

прибирання опало о листя 1,4 а

підмітання доріжо 0,71 а

посад а саджанців 80 од.

прибирання випад ово о сміття 28,0 а

с вер по в л. Армійсь ій посад а саджанців 10 од.

пар “Співоче поле”
(Терем и 2)

прибирання опало о листя 1,0 а

прибирання випад ово о сміття 1,5 а

зелена зона біля ресторан
“Вітря ”

прибирання опало о листя 1,0 а

прибирання випад ово о сміття 1,2 а

Дарниць ий район

пар “Позня и” прибирання випад ово о сміття
прибережної см и озера

1,5 а

пар “Деснянсь ий” прибирання території, посад а
дерев

2,5 а
25 од.

Деснянсь ий район

пар “Молодіжний” прибирання території,
посад а дерев

3,5 а
25 од.

просп. Мая овсь о о ремонт азон 100 м2

б лв. АБВ посад а дерев 18 од.

б лв. АБВ, пл. Мая овсь о о за риття л но дерев та щів 150 од.

Дніпровсь ий район

б лв. Давидова прибирання випад ово о сміття 2,0 а

пар “Р санівсь а набережна” прибирання випад ово о сміття 3,5 а

Оболонсь ий район

в л. М. Тимошен а прибирання опало о листя 1,3 а

просп. Мос овсь ий посад а дерев 60 од.

Печерсь ий район

пар “Хрещатий” прибирання опало о листя 2,0 а

пере оп а вітни ів 45 м2

пар “Маріїнсь ий” прибирання опало о листя 5,0 а

пере оп а вітни ів 54 м2

Подільсь ий район

Зам ова ора прибирання випад ово о сміття 5,0 а

пар “К ренівсь ий” прибирання опало о листя 2,0 а

пар “Сирець ий ай” зі
сторони в л. Саратовсь ої

прибирання випад ово о сміття 20,0 а

пар біля -р Шевчен а прибирання опало о листя 2,0 а

с вер по в л. Я. Коласа прибирання випад ово о сміття та
опало о листя, по іс травостою

8 м3

п стир по в л. Стро ата 12 м3

с вер по в л. Л. К рбаса 0,6 а

в л. Героїв Космос

Солом’янсь ий район

пар “Орлят о” прибирання випад ово о сміття 3,0 а

посад а дерев 30 од.

Солом'янсь ий ландшафтний
пар

прибирання випад ово о сміття 6,0 а

посад а дерев 35 од.

Шевчен івсь ий район

пар “Сирець ий ай” прибирання випад ово о сміття та
опало о листя

6,5 а
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Зовсім інший ви ляд має в лиця Клавдіївсь а. Не ожен може обійти пи сміття та "водойми" на розбитій дорозі

Барвисті віти та зраз овий бла о стрій навпроти райадміністрації
Святошинсь о о район

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Підс м и осінньо о місячни а з бла о строю підбива-
тим ть, імовірно, на основі онтрольних об’їздів. Од-
на чиновни ів вез ть 20- ілометровим маршр том,
здовж я о о ідеальна чистота, свіжопофарбовані о о-
рожі та посаджені дерева. У темних за т ах бла о ст-
рій зовсім не та ий. Я що з бездоріжжям поратися
ияни не в змозі, то з непотребом — під сил ожно-
м . Найближча на ода поприбирати після себе випаде
вже вихідні під час масових с ботни ів.



Нормативно

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

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Випуск №126 (829)
середа, 29 вересня
2010 року ДОКУМЕНТ

Про погодження тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій 

та їх структури і внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31.08.2009 № 979 
Розпорядження № 676 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (із змінами та доповненнями),
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунально�
му господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для ро�
бітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” з метою надання на належно�
му рівні послуг, для забезпечення санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і спо�
руд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій та з метою відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Погодити тарифи та структуру тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
які надаються житлово�будівельними кооперативами, об’�
єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, інши�
ми балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими
ними особами або управителями жилих будинків по кожно�
му будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких об�
ладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій щомісячно додається вартість витрат з про�
ведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту,
у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу піс�
ля повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження внести

такі зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”
(зі змінами), вилучивши позиції №№ 39, 649 з Тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій для житлово�будівельних кооперативів, об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та інших балансо�
утримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків.

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

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Про відміну розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 02.03.2010 № 109

Розпорядження № 618 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про рекламу”, з метою приведення правових актів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Відмінити розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 02.03.2010 № 109 “Про визнання таким, що втрати�
ло чинність, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
14.08.2009 № 908”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі�

шення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у місті Києві 27 серпня 2010 року

за № 26/852

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень 

Київської міської державної адміністрації
Розпорядження № 505 від 8 липня 2010 року

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 “Про затвердження По�
ложення про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла�
ди” (із змінами і доповненнями), з метою приведення у відповідність до законодавства України розпоря�
джень Київської міської державної адміністрації:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації:

від 19.05.2000 № 748 “Про встановлення розмірів квар�
тирної плати та плати (для приватних квартир) за утриман�
ня будинків і прибудинкових територій в м. Києві, зареєс�
троване в Київському міському управлінні юстиції 19.05.2000
за № 54/246;

від 28.08.2002 № 1678 “Про внесення змін та доповнень
до розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 19.05.2000 № 748”, зареєстроване в Київському місь�
кому управлінні юстиції 02.09.2002 за № 67/450;

від 16.03.2004 № 402 “Про внесення змін до приміток до
Розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир)
за утримання будинків і прибудинкових територій, встанов�

лених розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 19.05.2000 № 748”, зареєстроване в Київському
міському управлінні юстиції 22.03.2004 за № 23/601.

2. Розпорядження набуває чинності з моменту його опри�
люднення.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Крамаренку Р. М. прийняти рішення щодо висвіт�

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про погодження тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій та внесення змін до розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.06.2009 № 760, від 31.08.2009 № 979

Розпорядження № 686 від 31 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (із змінами і доповненнями),
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій, наказу Державного комітету України по житлово�комунальному
господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для робіт�
ників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” а метою приведення тарифів до
рівня економічно обгрунтованих витрат, упорядкування нормативно�правових актів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для житлово�будівель�
них кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартир�
них будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків,
уповноважених ними особами або управителів жилих бу�
динків, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких об�
ладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій щомісячно додається вартість витрат з про�
ведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту,
у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу піс�
ля повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження:
вилучити позиції № 50, № 74 з Тарифів на послуги з ут�

римання будинків і споруд та прибудинкових територій для
житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жи�
лих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жи�
лих будинків погоджених розпорядженням виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 30.06.2009 № 760 “Про погодження тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій” (зі змінами і доповненнями).

вилучити позиції № 87, № 280 з Тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій для
житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жи�
лих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жи�
лих будинків погоджених розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій” (зі змінами і доповненнями).

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 21.02.2003 № 275
Розпорядження № 745 від 20 вересня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, у зв’язку із змінами у
персональному складі Комісії по розгляду питань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Укра�
їною:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 21.02.2003 № 275 “Про створення
комісії по розгляду питань встановлення пенсій за особли�
ві заслуги перед Україною при Київській міській державній
адміністрації”, а саме:

1.1. Склад комісії по розгляду питань встановлення пен�
сій за особливі заслуги перед Україною при Київській місь�
кій державній адміністрації викласти у новій редакції, що
додається.

1.2. Пункт 3 розпорядження викласти у новій редакції:
“3. Органом, який здійснює прийом та підготовку доку�

ментів для встановлення пенсій за особливі заслуги перед
Україною, є Головне управління Пенсійного фонду України
в м. Києві.”

1.3. Додаток 2 до Положення про комісію по розгляду пи�

тань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Укра�
їною при Київській міській державній адміністрації виклас�
ти у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 14.09.2005
№ 1728 “Про внесення змін до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 21.02.2003 № 275”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Òèìîô³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ: “ßíãîëè ñåðåä
íàñ” — øîó ïðî ä³òåé ³ äëÿ ä³òåé”

— ×îìó âèñòàâà íàçèâàºòüñÿ
“ßíãîëè ñåðåä íàñ”?

— Òîìó ùî ó÷àñíèêè øîó — öå
ä³òè. À âîíè — ÿíãîëè. Òîáòî “ßí-
ãîëè ñåðåä íàñ” — øîó, ïåðø çà
âñå, ïðî ä³òåé ³ äëÿ ä³òåé, õî÷à é
äîðîñëèì, ñïîä³âàºìîñÿ, áóäå äó-
æå ö³êàâî.

— ßê âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðåííÿ òà-
êîãî øîó?

— Ìèíóëîãî ðîêó ìàëåíüêèé àð-
òèñò öèðêó Äàâèä Àíòîíÿí ³ç Ãàí-
íîþ Áåçñîíîâîþ ³ Îëåêñàíäðîì
Ëåùåíêîì âèãðàëè ïðîåêò “Òàí-

öþþ äëÿ òåáå” (ÿ éîãî, äî ñëîâà,
íàãîðîäæóâàâ).

Õëîï÷èê ç³çíàâñÿ, ùî ïåðøèì
éîãî áàæàííÿì áóëà ïî¿çäêà äî
â³äîìîãî öèðêó Cirque du Soleil,
à äðóãèì — ó÷àñòü ó äèòÿ÷³é âè-
ñòàâ³ ç íàéòèòóëîâàí³øèì àðòèñ-
òîì öèðêó Óêðà¿íè Àíàòîë³ºì Çà-
ëåâñüêèì. Ìð³ÿ ¹ 1 áóëà íå
ñêëàäíîþ — çà ì³ñÿöü Äàâèä ðà-
çîì ³ç áàòüêàìè â³äâ³äàâ îäèí ³ç
íàéïîïóëÿðí³øèõ âèñòóï³â Cirque
du Soleil. À äðóãà áóëà ñêëàäí³-
øîþ: ïîòð³áíî áóëî ç³áðàòè òàëà-
íîâèòèõ ä³òåé ó îäíîìó ì³ñö³ ³

òðåíóâàòè ¿õ ïðîòÿãîì ðîêó. Ìè
öå çðîáèëè. Äîñâ³ä÷åí³ ïåäàãîãè
ïîñòàâèëè ïðåêðàñíå ä³éñòâî, ÿêå
é âèíåñåìî íà ñóä âèáàãëèâîãî
êè¿âñüêîãî ãëÿäà÷à 2 æîâòíÿ.

— Õòî â³çüìå ó÷àñòü ó øîó?
— Êîìïàí³þ Äàâèäó Àíòîíÿíó

ñêëàäóòü Àíàòîë³é Çàëåâñüêèé ³
ìàëåíüê³ àðòèñòè éîãî òåàòðó
“Ðèçîìà”, òàêîæ ïåðåìîæíèöÿ
äèòÿ÷î¿ “Íîâî¿ õâèë³” Íàñòÿ Ïåò-
ðèê, äóåò EMOTION, îë³ìï³é-
ñüêèé ÷åìï³îí ³ç ã³ìíàñòèêè ñå-
ðåä þí³îð³â Îëåã Ñòåïêî, àðòèñ-

òè ç Àìåðèêè. Ñï³âà÷êà Ì³êà
Íüþòîí ñïåö³àëüíî äëÿ ö³º¿ âè-
ñòàâè íàïèñàëà êðàñèâó ï³ñíþ
ïðî ÿíãîë³â.

— Íà ÿêó àóäèòîð³þ ðîçðàõîâà-
íî ïðîãðàìó?

— Ïîïðè òå, ùî â øîó ãîëîâ-
í³ àðòèñòè — ä³òè, âèñòàâà áóäå
ö³êàâîþ ³ ä³òÿì, ³ äîðîñëèì. Äëÿ
íàñ º äóæå âàæëèâèì, àáè “ßí-
ãîë³â ñåðåä íàñ” ïîáà÷èëî ÿêî-
ìîãà á³ëüøå ä³òåé. Ìè çà äîïî-
ìîãîþ áàãàòüîõ ôîíä³â çàïðîñè-
ëè ñèð³ò, òÿæêîõâîðèõ ìàëþê³â,
ä³òîê ³ç íåáëàãîïîëó÷íèõ ðîäèí ç³
âñ³º¿ Óêðà¿íè. Ãëÿäà÷³ îòðèìàëè
çàïðîøåííÿ íà âèñòàâó áåçïëàò-
íî. Òàêîæ ìè çàïðîñèëè ÷èíîâ-
íèê³â ³ á³çíåñìåí³â, ùîá âîíè
çâåðíóëè óâàãó íà öåé çàõ³ä ³,
ìîæëèâî, çðîáèëè òóð öüîãî ñî-
ö³àëüíî âàæëèâîãî ïðîåêòó â
Óêðà¿í³.

— ×îìó òåàòð Àíàòîë³ÿ Çàëåâ-
ñüêîãî íàçèâàºòüñÿ “Ðèçîìà”?

— ª îäíà ³ñòîòà íà Çåìë³, ÿêà
í³êîëè íå çóïèíÿºòüñÿ, çàâæäè
ïåðåáóâàº â ðóñ³. Éäåòüñÿ ïðî
ìîðñüêó ðîñëèíó ðèçîìó, â ÿêî¿
êîðí³ ³ âåðõ³âêà òàê ïåðåïëåëè-
ñÿ, ùî âàæêî çíàéòè, äå ïî÷à-
òîê, à äå ê³íåöü. Äëÿ Àíàòîë³ÿ
ðèçîìà º ñèìâîëîì íåâïèííîãî
ðóõó, âçàºìîçâ’ÿçê³â ³ç ïðèðî-
äîþ ³ îäíî÷àñíî — áåçìåæíèõ
ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé. Àäæå
âèõîâàíö³ Çàëåâñüêîãî òàê ñàìî
ðóõëèâ³, ïëàñòè÷í³, ³ âîíè íå çó-
ïèíÿþòüñÿ íà øëÿõó äî ñâîº¿
ìåòè.

— ßêà ìåòà òàêîãî áëàãîä³éíî-
ãî ïðîåêòó ÿê âèñòàâà “ßíãîëè
ñåðåä íàñ”?

— Ìè õî÷åìî ïðîäåìîíñòðóâà-

òè ãðîìàäñüêîñò³ ñïðàâä³ òàëàíî-
âèòèõ ä³òåé ³ äàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü
òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ íà âå-
ëèê³é ñöåí³. Âèêëèêàº ïîâàãó âæå
òîé ôàêò, ùî ö³ ä³òè áàãàòî ïðà-
öþþòü íà òðåíóâàííÿõ ³ ñïðÿìî-
âóþòü ìîëîäó åíåðã³þ â ìèðíå
ðóñëî, â òîé ÷àñ ÿê áàãàòî ¿õí³õ
îäíîë³òê³â ñèäÿòü çà êîìï’þòåð-
íèìè ³ãðàìè ÷è “øóêàþòü ïðè-
ãîä” ó âóëè÷íèõ êîìïàí³ÿõ.

— ßê áàòüêè ä³òåé ñòàâëÿòüñÿ
äî òàêèõ âèñíàæëèâèõ òðåíó-
âàíü?

— Ñòàâëåííÿ ïîçèòèâíå. Òóò,
ìàáóòü, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ìàé-
æå âñ³ ó÷àñíèêè âèñòàâè — ä³òè-
ñèðîòè ³ ä³òëàõè ç áàãàòîä³òíèõ ðî-
äèí Áåðäè÷åâà, ùî â Æèòîìèð-
ñüê³é îáëàñò³ (çâ³äêè ðîäîì ³ ñàì
Àíàòîë³é Çàëåâñüêèé.— Ðåä.). Çà-
âäÿêè çàíÿòòÿì ó òåàòð³ “Ðèçîìà”
ï³ä êåð³âíèöòâîì Àíàòîë³ÿ, ä³òêè
íå ëèøå ðîçâèâàþòü ìîæëèâîñò³
ñâîãî ò³ëà, à é çàãàðòîâóþòü äóõ.
Âîíè â³ä÷óâàþòü ñåáå ïîòð³áíèìè,
çàéìàþ÷èñü óëþáëåíîþ ñïðàâîþ.

— Âè ïîñò³éíî çàçíà÷àºòå ïðî
âèõîâíó ìåòó øîó. ×è ñàì³ â íå¿
â³ðèòå?

— Ðîçóì³ºòå, ï³äë³òêàì ïî-
òð³áí³ íå íîòàö³¿, à ïðèêëàäè.
Íà ¿õí³é âíóòð³øí³é ñâ³ò ³ ïî-
ãëÿäè ìîæíà âïëèâàòè. ² ïðè-
êëàäàìè ÿñêðàâèõ ïðåäñòàâíè-
ê³â ñïîðòó, ìèñòåöòâà ìîæíà
âèõîâàòè ñèëüíèõ äóõîì ³ ò³ëîì
ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ. Áî êîëè
äèòèíà íà òåëåêàíàëàõ ÷è â ²í-
òåðíåò³ áà÷èòü ïåðåâàæíî åðî-
òè÷í³ ÷è æîðñòîê³ ñöåíè, íà öå
ðîçðàõîâóâàòè âàæ÷å

Розмовляла Олена КАДИРОВА,
“Хрещати ”Завдя и заняттям театрі "Ризома", діти розвивають можливості сво о тіла

Анатолій Залевсь ий (правор ч) — ерівни театр "Ризома" і дире тор
прое т Тимофій На орний

Вистава "Ян оли серед нас" б де ці авою і дітям, і дорослим

2 жовтня в Палаці "У раїна" відб деться бла одійна прем’єра дитячої вистави "Ян-
оли серед нас". Ор анізатори обіцяють яс раве шо за частю зір и цир ово о
мистецтва, талановито о е вілібриста Анатолія Залевсь о о та малень их артистів
йо о театр "Ризома". До ладніше про "Ян олів" ми попросили розповісти дире то-
ра прое т , раїнсь о о бізнесмена Тимофія На орно о.
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ß á³ëüøå âèãðàâ, 
í³æ ïðîãðàâ
Сьо одні олова літерат рно о л б “Хрещати а” Анатолій Матвійч свят є свій день наро-
дження. Реда ція висловлює щир пова до людини, що перша з професіоналів від н лася
на ініціатив др вати в м ніципальній азеті творчість простих иян, спрямов вати її, ор ані-
зов вати словом та ділом. Тепер спільнота авторів-аматорів може відверто заявити: “Ми —
матвійч івці!”. І це б де саме та . Хай щастить тобі, Анатолію!

САМОМУ СОБІ
Впаде з височини зоря
І небо навпіл розі рає.
Спинюсь — і замил юсь я,
І знов бажання за адаю.
І в сяйві зоряних за рав
Чиїсь слова осяють д ш :
“Не варто с м вати, др же,
Ти більше ви рав, ніж про рав...”

Вдихн я терп ий тр но трав,
І задихн ся на півслові,
Я часто пла ав від любові —
Я більше ви рав, ніж про рав.

Не плаз вав, не мет шився,

Я ви рав більше, ніж про рав.

Я вос ресав і помирав,
Пісні рождаючи рилаті,
А хтось роз ош вав при владі.
Я більше ви рав, ніж про рав.
Я не ш од ю, Боже збав!
Що славою не б в розп’ятим,
Не став ні жертвою, ні атом.
Я ви рав більше, ніж про рав.

Ще б де вдосталь різних справ,
Ще час слідів моїх не витер —
Я сам собі вітрило й вітер,
Я більше ви рав, ніж про рав!
І в сяйві зоряних за рав,
Стою я невимовно радий:
“Я та і не навчився рати —
Я ви рав більше, ніж про рав!”

СПІВАЮТЬ СТАРЕНЬКІ
Співають старень і посеред осінньо-

о сад ,
Де ябл ні тихі схилились до білих бе-

різ,
Співають старень і — і серцю дар ють

розрад
І втомлен д ш проймають до самих

до сліз.

Співають, я мож ть, в натхненні при-
мр живши очі,
На рилах пісень, повертаючись в юні

літа,
Т ди, де ран ова зоря за лядала їм в

очі,
І вранішні роси б ли, я свячена вода.

Співають вони про свої недос азані
долі,

Про все, що зб лось, і не зб деться,
маб ть, пові ,
Тремтять олоси, ніби ниточ и радо-

сті й болю
І вечір схиляється ла ідно їм аж до ні .

О, я цю печаль передати словами
своїми!
Я би ж то я мі з пинити блаженн цю

мить,
А я лиш мовч і, я хлопчи , стою пе-

ред ними
І сл хаю їх, і не мож ні слова зронить.

А пісня все лине — і биться верхо-
вітті,
В осінньом пар аз овим т маном

пливе...
Спасибі вам, рідні, що ви в двадцять

першім столітті
Ще можете д ш ота —
Зачепить за живе.

АРМАГЕДДОН
Это невидимо вз ляд ,
Это а б дто во сне,
Это повсюд и рядом
Это в тебе и во мне.
Это а добрые вести
Или а черная м ла —
Белое Воинство Чести,
Черное воинство зла.

Дым и о онь во Вселенной,
Силы, а прежде, равны,
Слышится Глас Со ровенный,
Носится вой Сатаны
Словно немое предвестье —
Гол бь в о тях орла.
Белое Воинство Чести
Черное воинство зла.

Что это — п ть возрожденья
Или р шенье времен?!
Господи — это сраженье,
Это твой Арма еддон!
Выбрано время и место,
Мир вы орает дотла.
Белое Воинство Чести
Черное воинство зла.

КРИНИЦА
В лесной л ши,
Где толь о зверь да птица,
Где жизнь течет тай ом,
Не напо аз,
Есть тихая забытая риница,
Со рытая от любопытных лаз.

Тропин ней
Найти совсем непросто,
Непосвященных не п с ает лес.
В риниц эт смотрят
Толь о звезды
Из л бины мерцающих небес.

Я дол о брел
В стой, дрем чей чаще,
Чтоб отыс ать
С дьбы заветный дар,
Я знал, вода в ринице этой слаще,
Чем самый слад ий на земле не тар.

И вот, свершилось!
С трепетным исп ом,—
Та ое ведь возможно в жизни раз,—
Стою один перед заветным ср бом —
И вниз ляж , не отнимая лаз.

Я знал,
Что я прид сюда однажды.
Нет, прибред , а может приполз !
Ведь я та дол о по ибал от жажды,
Глотая толь о орь ю слез .

Та что же я застыл, себе не веря,
Очн вшись т т, в нехоженых местах,
С д шою птицы,
С ис ренностью зверя,
С лыб ою младенца на стах.

И вот, мой Бо !
В хр стальный с мра лядя,
И ощ щая в сердце странный то ,
Я бы поднош ст деной лади —
И делаю
Глото !

НИРВАНА
Вели ий Г р
На большом холме,
За рыв лаза,
Ле о парил в нирване.
И звезды
Изл чали свет во тьме,
Ка из мр ды
На небесной длани.

Стр ила ночь
М новенья тишины.
И ветеро , ш рша, и рал листвою.
Улыб а Г р
В серебре Л ны
Была земной армонией по оя.

Мерцала тихо
Млечная ре а.
И чья-то жизнь те ла меж бере ами.
И был весь мир незыблемым, по а
Вели ий Г р пребывал с Бо ами.

О чем молчал он,
Истин тая?
Ни то не ведал —
Знали толь о Бо и,
Что с ть все о земно о бытия
В их неземном
Безмолвном диало е.

ПОЛЮБИ
При осн вшись
К за ад е вели ой,
Что понять не дано нам мом,
Полюби этот мир мно оли ий,
Отразившийся в сердце твоем.

Ка живешь ты —
Бо ато иль бедно?
Преломляя свой хлеб на столе,
Полюби этот мир
Безответно,—
Ка последний Поэт на земле.

П сть не пла ать порой
Невозможно
И встают не дачи стеной,
Полюби этот мир
Безнадежно,—
Ка любил безнадежно больной.

П сть свершается
Все, что одно:
От невинных забав — до ч мы!
Полюби этот мир
Безотчетно!
Ка листо на поро е зимы.

За недол ю дней
Позолот
И за то, что нам дважды не цвесть.
Торопись полюбить
Не за что-то,
Полюби лишь за то, что он есть!

И о да неземные морозы
Остановят движенье рови,—
Этот мир
Растворит твои слезы
В о еане взаимной Любви

На почат вересня (2.09) “Хрещати ” на-
др вав оповідання Дениса Жар их “Очі і
“Жаба”. Літерат рний л б азети одраз
відреа вав рецензіями — від схвальних
(“симпатично”, “ці аво”) до не ативних
(“це явно не Ше спір” і “ оли ми дорос-
темо до справжньої літерат ри”). Моя ці-
авість, піді ріта протилежними оцін ами,
зм сила прочитати оповідання тричі, що
саме по собі є дивним, адже “Очі і “Жа-
ба” — невелич а ле а розповідь, і до чо-
о, здавалося б, ортати її тричі? Вияви-
лося, що перше враження й третє д же
відрізняються, хоча це і враження однієї
людини.

Ïðîñòó ³ñòîð³þ ïðî îô³ñíå êîõàííÿ, ëþäñüêó çàç-
äð³ñòü ³ íåðîçóìíèõ êåð³âíèê³â ìîæíà ðîçêëàñòè íà
ñìèñëîâ³ øàðè. ² òîä³ ïåðåä íàìè áóäå ÷è òî ³ñòî-
ð³ÿ ïðî ñîö³àëüíèé êîíôë³êò, ÷è òî êåéñ ñèòóàö³¿
äëÿ òðåí³íã³â êàäðîâèõ ñëóæá, ÷è ïðîñòî ³ñòîð³ÿ êî-
õàííÿ ³ çàçäðîù³â, ÷è íàâ³òü ðîçïîâ³äü ïðî áîðîòü-
áó ç ñàìèì ñîáîþ. ² òîä³ â îäí³é ïðî÷èòàºòüñÿ ê³ëü-
êà ³ñòîð³é.

Ïåðøà — ñòîñóíêè â êîëåêòèâ³ — çíàéîìà áàãà-
òüîì ³ç íàñ: îäèí ñêðîìíî ïðàöþº, à ³íøèé îòðèìóº
“ëàâðè” çàâäÿêè êàð’ºðèñòñüêèì íàâè÷êàì òà ñàìî-
ðåêëàì³. Òàêèõ Ìèêîë ìîæíà çóñòð³òè â êîæíîìó
îô³ñ³, àëå â îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, é âîíè íàé÷àñò³øå
ñàì³ º æåðòâàìè ñâîãî äîáðîãî ñåðöÿ òà íà¿âíîñò³.
Àëüáåðò³â æå, àáî íà÷àëüíèê³â, ÿê³ îáèðàþòü ñï³â-
ðîá³òíèêà ï³ä íàñòð³é òà çà “ãàðí³ î÷³”, âèñòà÷àº.
Ìèêîëè â ëþäåé, ïîä³áíèõ äî Àëüáåðò³â, ìîæóòü âè-
êëèêàòè íåíàâèñòü ³ íàâ³òü áàæàííÿ âäàðèòè. Âäà-
ðèòè õî÷à á ìîðàëüíî. À êåð³âíèê ÷àñòî “ëþáèòü
î÷èìà”, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó ïðåçåíòàö³éíèì ïåðåâà-
ãàì ïåðåä ðèñàìè òèõîãî ïðàö³âíèêà áåç îñîáëèâèõ
àìá³ö³é. ² ìóäðèì º òîé íà÷àëüíèê, ÿêèé çäàòíèé ðîç-
ãëåä³òè ïåðøîãî ³ ñêëàñòè ñïðàâæíþ ö³íó äðóãîìó (öå
âæå äî êåéñó òðåí³íãó ç êàäðîâî¿ ïîë³òèêè).

Äðóãà — ³ñòîð³ÿ ñëóæáîâîãî ðîìàíó. Àëå â ö³é ³ñ-
òîð³¿ êîõàííÿ çîâñ³ì íåìàº ³äèë³¿, ÿêùî çàìèñëèòè-
ñÿ. Øóðî÷êà — æ³íêà, ÿêà ñïîíóêàº ä³ÿòè îáîõ ÷î-
ëîâ³ê³â ó ì³ðó ¿õí³õ ìîæëèâîñòåé. Ìîæëèâîñòåé ëþ-
áèòè, îáèðàòè ³ áóòè ïîðÿäíèì. Äëÿ Àëüáåðòà âî-
íà — ëèøå ïîäðàçíèê, ³ ö³êàâà äîòè, äîêè äî íå¿
íåáàéäóæèé Ìèêîëà. Àëå æ ³ Ìèêîëà íàâðÿä ÷è
çðîáèòü æ³íêó ùàñëèâîþ, áî “ìóçà ìóçîþ”, à çà ÷àñ
óñ³õ ïåðèïåò³é ó íüîãî íàðîäæóºòüñÿ äðóãà äèòèíà,
òîáòî º ñïðàâæíÿ, à íå “íîì³íàëüíà” äðóæèíà. 
Øóðî÷êà æ áóäå, ñêîð³øå çà âñå, ïðîñòî “³íøîþ
æ³íêîþ”.

Òðåòÿ — âíóòð³øí³ êîíôë³êòè ãåðî¿â. Íàïðèêëàä,
ùî ðîáèòè ç öèì “ðåâàíøåì” íà ³ì’ÿ Øóðî÷êà, ïå-
ðåìîæåöü ùå é ñàì íå óÿâëÿº. Â³í, ïîðÿäíèé ÷î-
ëîâ³ê â³ä ïðèðîäè, â³ääàíî ëþáèòü ä³òåé ³, ìàáóòü,
äðóæèíó, ÿêùî áóðõëèâî ñâÿòêóº íàðîäæåííÿ ïåð-
â³ñòêà ³ çà ð³ê ñòàº òàòîì óäðóãå. ² õî÷à ñó÷àñíèé
ñâ³ò í³áè é çàîõî÷óº ÷îëîâ³÷ó ïîë³ãàì³þ òà øëþá áåç
“ïå÷àòêè”, ïðîòè ïðèðîäè íå ï³äåø. Íàâ³òü ³ç Øó-
ðî÷êîþ â³í ïî÷èíàº ðîìàí âèïàäêîâî: çàõèñòèâ ¿¿
â³ä õóë³ãàíà. Îòæå, ðîìàíòèêà êîëèñü çàê³í÷èòüñÿ,
à ùî äàë³ ðîáèòè, í³õòî íå çíàº. ²âàíîâ, ÷îëîâ³ê
â³äïîâ³äàëüíèé çà ñòîñóíêè, ïîðÿäíèé, íàâðÿä ÷è
ïîêèíå äðóæèíó. Àëå é Øóðó îáðàæàòè íå çàõî÷å.
Âíóòð³øí³ ïðîòèð³÷÷ÿ, äîêîðè ñóìë³ííÿ ³ êîõàíêà
äëÿ òîãî, õòî êîõàíêàìè íå ö³êàâèòüñÿ... Êîëè ðî-
ìàíòèêà ñòàº òÿãàðåì, ìîæíà ëèøå ïîñï³â÷óâàòè.

Îòàêà äðàìàòóðã³ÿ çà ëåãêîþ ôîðìîþ îô³ñíî¿ áàé-
êè. Ìîæëèâî, àâòîðó âàðòî áóëî á çàíóðèòèñü á³ëü-
øå â ïñèõîëîã³÷í³ ïîðòðåòè ïåðñîíàæ³â ³ çðîáèòè
àêöåíò íà êîíôë³êò³ ²âàíîâà ³ç ñàìèì ñîáîþ. Òà
âæå òå, ùî “Î÷³ ³ “Æàáà” âèêëèêàþòü ð³çí³ ïî÷óò-
òÿ ³ ìîæóòü áóòè ïðî÷èòàí³ ïñèõîëîãîì, ñîö³îëîãîì,
êàäðîâèêîì ³ äîìîãîñïîäàðêîþ ÿê àáñîëþòíî “ñâîÿ
³ñòîð³ÿ”, ðîáëÿòü îïîâ³äàííÿ, ÿê ì³í³ìóì, ö³êàâèì.
Òîæ âàðòî íå øóêàòè “Øåêñï³ðà”, à ïðèäèâèòèñÿ
êðàùå

Âàðòî 
ïðèäèâèòèñÿ
êðàùå
Äî îáãîâîðåííÿ îïîâ³äàííÿ 
Äåíèñà Æàðêèõ “Î÷³ ³ “Æàáà” 
äîëó÷èëàñÿ ùå îäíà ÷èòà÷êà
“Õðåùàòèêà” Ãàëèíà Áàéäà, 
òîæ ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ 
¿¿ ðåöåíç³þ íà öåé 
ë³òåðàòóðíèé òâ³ð
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Ува�а!�О�олошено��он��рс�на�надання�посл��

з технічно�о�обсл��ов�вання�ліфтів

та обсл��ов�вання�систем�диспетчеризації

б�дин�ів �ом�нальної�власності

Відповідно� до�За�он�� У�раїни� “Про�житлово-�ом�нальні� посл��и”� та

Поряд���проведення��он��рс��з�надання�житлово-�ом�нальних�посл��,

затверджено�о�Постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�21.07.05�№�631,

рішення� ви�он�ом�� місь�ої� ради� від� 08.11.07� №� 1159/3992� “Про

затвердження�перелі���житлово-�ом�нальних�посл�����житловом��фонді

м.�Києва,�право�на�я�их�виборюється�на��он��рсних�засадах”��он��рсна

�омісія�Ком�нально�о�підприємства�“Кер�юча�дире�ція”�Шевчен�івсь�ої

районної���м.�Києві�ради�о�олош�є��он��рс�на�надання�посл���з�технічно�о

обсл��ов�вання�ліфтів�та�обсл��ов�вання�систем�диспетчеризації.

Ор�анізатор
�он��рс�
—�Ком�нальне�Підприємство�“Кер�юча�дире�ція”

Шевчен�івсь�ої�р-ної���м.�Києві�ради.�Місце�знаходження:�04050,�м.�Київ,

в�л.�Білор�сь�а,�1.

Уповноважена
особа,
я�а
здійснює
зв’язо�
з
�часни�ами
�он��рс�:

Дар��а� Оле�сандр� Іванович�—� �оловний� інженер� КП� “Кер�юча

дире�ція”�Шевчен�івсь�ої�районної���м.�Києві�ради,�телефон�489-11-21.

Заяв�и�на��часть����он��рсі�приймаються�особисто�або�надсилаються

поштою.

Кон��рсна�до��ментація�подається�особисто�ор�анізатором��он��рс�

йо�о��часни���протя�ом�трьох�робочих�днів�після�надходження�заяв�и�на

�часть����он��рсі.

Кінцевий�стро��подання��он��рсних�пропозицій�—�30��алендарних�днів

з�дати�оп�блі��вання�о�олошення�про�проведення��он��рс�.

Роз�риття��онвертів�з��он��рсними�пропозиціями�проводиться�в�день

за�інчення�стро��� їх�подання���місці�та���час,�передбачені��он��рсною

до��ментацією.

Кон��рсна��омісія�КП�“Кер�юча�дире�ція”

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�То�арєва�Бориса�Ми�олайовича,

я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Княжий�Затон,�14-б,��в.�50,�в�с�дове�засідання,�я�е

відб�деться�11�жовтня�2010�ро���об�11.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5-а,��аб.�204,�для

�часті���с�довом��роз�ляді�цивільної�справи�за�позовом�ВАТ�“Уні�редит�бан�”�до�То�арєва�Бориса

Ми�олайовича�про�стя�нення��оштів.�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�може�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�(м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�14).

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

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�22.09.2010�№ 1267�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���жовтні�2010�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�жовтня�2010�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
55,27 11,05 66,32 68,60 13,72 82,32

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

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Кольороподіл
А2
(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі
види
додр��арсь�их
робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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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 274-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  29 вересня 2010

“Ó êîæíîìó ç íàñ — Áîã,
ó êîæí³é ìóçèö³ — Áàõ”
Ó êîíöåðòí³é ïðîãðàì³ ï³ä òàêîþ íàçâîþ â³çüìå
ó÷àñòü àêîìïàí³àòîð ³ç Òåàòðó îïåðåòè 
Àííà Ïîë³ùóê
²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
"Õðåùàòèê"

Першо о жовтня м зи ан-
ти всьо о світ відзнача-
ють Міжнародний день
м зи и. Ж рналісти "Хре-
щати а" вирішили зазир-
н ти до онцертно о зал
на одн з енеральних ре-
петицій свят ово о дій-
ства і поспіл валися з
чарівною артист ою Ан-
ною Поліщ .

Óïåâíåíà â ñâî¿õ ñèëàõ, ìîëî-
äà àêîìïàí³àòîðêà Êè¿âñüêîãî òå-
àòðó îïåðåòè Àííà Ïîë³ùóê óæå
íå âïåðøå ãîñòèííî "÷àñòóº" ñëó-
õà÷³â êðàùèìè ñâ³òîâèìè ö³êà-
âèíêàìè ç³ ñâîãî ìóçè÷íîãî ðå-
ïåðòóàðó. Ùàñëèâèì çá³ãîì Àíÿ
ââàæàº, ùî íàðîäèëàñÿ â îäèí
äåíü ³ç í³ìåöüêèì êîìïîçèòîðîì
Ðîáåðòîì Øóìàíîì.

Ñåðéîçíî ïîçíàéîìèëàñÿ ç ìó-
çèêîþ Àíÿ ùå â 5-ð³÷íîìó â³ö³.
À â ø³ñòü ðîê³â ïåðåìîãëà íà
êîíêóðñ³ ç³ ñêëàäíîþ Ìîöàðòî-
âîþ "Ôàíòàç³ºþ" é ïî¿õàëà íà
ãàñòðîë³ äî ªâðîïè. ¯¿ ìóçèêàëü-
í³ñòü ùå íà êîíêóðñ³ ïðèâåðíó-
ëà óâàãó ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà
Äàíèëà Þä³ëåâè÷à, ÿêèé çàáðàâ
ï³àí³ñòêó äî ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìó-
çè÷íî¿ øêîëè-³íòåðíàòó äëÿ îá-
äàðîâàíèõ ä³òåé ³ìåí³ Ìèêîëè
Ëèñåíêà. Êîíêóðñè, ïåðåìîãè,
íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüê³é ìóçè÷í³é
àêàäåì³¿, àñèñòåíòóð³ äàëè ðå-
çóëüòàòè, ³ íèí³ Àííó Ïîë³ùóê
âèçíàíî êðàùèì êîíöåðòìåéñòå-
ðîì íà ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³
2009 ðîêó. Íèí³ ïðàöþº àêîìïà-
í³àòîðîì ó Ìóçè÷í³é àêàäåì³¿ òà
Òåàòð³ îïåðåòè, ùî ñòàâ îñîáëè-
âèì ì³ñöåì ðîáîòè äëÿ íå¿, ä³-
ëèòüñÿ ïåðåæèâàííÿìè ï³àí³ñò-
êà, îñê³ëüêè äàâ ¿é çìîãó ðîçêðè-
òèñÿ ÿê êîíöåðòìåéñòåðó ³ ñî-
ë³ñòö³. Âîíà âçÿëà ó÷àñòü ó ê³ëü-
êîõ ìàñøòàáíèõ ïðîåêòàõ. "Äî-

òèê äî ñåðöÿ ãåí³ÿ" — êîíöåðò ³ç
íàãîäè 200-ð³÷÷ÿ Øîïåíà, ÿêèé,
çà ñëîâàìè Àí³, çíàéøîâ â³äãóê
ó ñåðöÿõ ñëóõà÷³â. Çàðàç Àíÿ ãî-
òóº êîíöåðò ³ç íàãîäè Ì³æíàðîä-
íîãî äíÿ ìóçèêè, ÿêèé ìóçè÷-
íèé ñâ³ò â³äçíà÷àº 1 æîâòíÿ, ùî
ìàº íàçâó "Ó êîæíîìó ç íàñ —
Áîã, ó êîæí³é ìóçèö³ — Áàõ".
Óí³êàëüí³ñòü êîíöåðòó â òîìó,
ùî â äðóãîìó â³ää³ëåíí³ ïðîçâó-
÷àòü ò³ëüêè ðîìàíñè Ñåðã³ÿ Ðàõ-

ìàí³íîâà. Ï³àí³ñòêà êàæå, ùî öå
áóëà îäíà ç ¿¿ ìð³é, ÿêó òåïåð
ìîæíà âò³ëèòè ÷åðåç ö³ëó ñåð³þ
âå÷îð³â ðîñ³éñüêî¿ ìóçèêè, äå
ïðîçâó÷àòü óñ³ ðîìàíñè â³äîìî-
ãî êîìïîçèòîðà.

Ïðîòå òâîðè Ðàõìàí³íîâà, ç³-
çíàºòüñÿ Àíÿ, íå ºäèíà ¿¿ ìð³ÿ.
Âîíà ìð³º ³ ïðî â³äðîäæåííÿ êëà-
ñè÷íîãî ìèñòåöòâà â Óêðà¿í³, ÿêå
âêðàé çàíåäáàíå ³ ïîòðåáóº ï³ä-
òðèìêè

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 29 âåðåñíÿ
ОВНИ, не сидіть на місці. Р х і зміна обстанов и — це ч довий тоні ,

можливість наситити д ш незаб тніми враженнями. Тіль и неодмінно
б дьте в парі, бо один полі не воїн.
ТЕЛЬЦІ, сфера сервіс , робоче місце — ось де ви зможете дося ти
спіх я старанний ви онавець дор чених обов’яз ів і заре оменд ва-
ти себе з най ращо о бо перед роботодавцями.
БЛИЗНЯТА, я що від домашніх і професійних проблем паморочить-

ся в олові — не пані йте. П рхайте з ле істю метели а і с різь сти-
айте. Ви по ли ані створити атмосфер свята, піднесення, а енер оре-
с рси для ви онання цієї місії вас є.
РАКИ, вам не завадило б підживити інтеле т. Одна робіть це таєм-

но, подалі від велелюдних місць. А ще дбайте про родин , бо вона —
ваш тил.
ЛЕВИ воювати завдя и пал им промовам же зви ли. Головне — аби

це не переходило в порожні теревені та не йшло врозріз із бла ородни-
ми намірами заради добра людства під тис ом Е о.
ДІВИ, не мозольте очі ерівництв , а розберіться в собі. Відсійте все

зайве і наведіть лад бажаннях... Тіль и завдя и об’є тивній самооцін-
ці зможете вижити в шаленій атмосфері ділової он ренції, я а остан-
нім часом тримає вас лещатах.
ТЕРЕЗИ, б дьте пильними: пліт арі, се соти, шпи ни мож ть принес-

ти на "хвості" пере р чен інформацію, спрово вавши вас до р йнів-
них дій. Тіль и власна совість (сл хайте її олос !) береже від необач-
ностей і заплям вання висо о о авторитет в соці мі.
СКОРПІОНИ, я що ваша д ховна світлиця потопає в ріхах, не зволі-
айте. Саме час її очистити щирим свідомленням своїх помило . Тер-
міново "переплавте" на опичений не атив позитив. Це день (і завтра
та ож) спо ти.
СТРІЛЬЦІ, людина без др зів — що дерево без оріння, затямте це!

Тоді ар'єрні амбіції, що є аменем споти ання в стос н ах, розвіються,
я дим, а ви зможете насолодитися д хом товарись ої взаємопідтрим-
и і допомо и, втіливши в життя заповітні зад ми.
КОЗОРОГИ, ар’єрний злет розпалі. Мерщій зап с айте моз овий

енератор режим ма симальних обертів. Тоді зможете одночасно впо-
ратися з ба атьма завданнями. Нині — ви майстер на всі р и!
ВОДОЛІЇ, прям йте т ди, де весело та амірно, л нають сміх і жарти,

витає д х романти и. Саме там розрадите серце й д ш , з стрінете д -
ховних по ровителів.
РИБИ, рідний дім — ось ваше пристанище і арена для д ховної транс-

формації. Я що хочете щось переобладнати, позб тися зайвих речей,
помиритися, пробачивши давні образи домашнім, рідним — зробіть це
не айно, тоді стан прострації я р ою зніме

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. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, ï³âí³÷íèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+18°Ñ, âíî÷³
+10...+13°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +17...+22°Ñ, âíî÷³
+14...+16°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ, âíî÷³ +6...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+15°Ñ, âíî÷³ +10...+11°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü ñâÿòîãî Ìèõà¿ëà, ùî â³äçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç êàòîëèöüêîþ

òðàäèö³ºþ. Øàíóâàííÿ Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà çäàâíà áóëî ïîâ'ÿçàíå ç
â³ðîþ ó çâèòÿãó äîáðà íàä çëîì. Äåíü Ëþäìèëè, êíÿãèí³ ÷åñüêî¿.
¯é ìîëÿòüñÿ áàòüêè ïðî ïðîçð³ííÿ ñë³ïèõ î÷åé (ùîäî ïîêðàùàííÿ
çîðó) â ä³òåé. Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî á³ëÿ÷³ ãí³çäà âèñîêî
íà äåðåâàõ — çèìà áóäå òåïëîþ, ç â³äëèãàìè, ÿêùî íèçüêî — áóòè
çèì³ õîëîäíîþ, ìîðîçíîþ.

²ìåíèííèêè: 
Îëåêñ³é, Â³êòîð, Ãðèãîð³é, Éîñèï, Êóïð³ÿí, Ëþäìèëà, Ñåðã³é,

Ãàáðiåëü
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Правила
с до

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

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

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

вадраті.

4 8 9 3 1 5 7 6 2

6 7 2 9 4 8 3 5 1

1 3 5 6 2 7 4 9 8

2 6 7 4 8 9 5 1 3

3 5 1 2 7 6 8 4 9

8 9 4 5 3 1 6 2 7

5 1 3 7 6 2 9 8 4

9 4 8 1 5 3 2 7 6

7 2 6 8 9 4 1 3 5

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

Анн Поліщ визнано ращим онцертмейстером на міжнародном
он рсі 2009 ро

На 69-м році пішов із життя Іван Андрійович ФОМЕНКО.

Людина, я а в лала всі свої сили, енер ію та досвід на розвито
Києва.
Професіонал найвищо о рівня, чия самовіддана праця б ла відзна-

чена висо ими державними на ородами. Справжній осподарни , зна-
вець своєї справи та просто добропорядна, відповідальна і ч йна лю-
дина, я а завжди б ла отова прийти на допомо .
Я се ретар Київради, я оле а, я завжди з либо ою пова ою ста-

вився до Івана Андрійовича Фомен а. Йо о знали я омпетентно о
ерівни а, він б в при ладом небайд жості, принциповості, наполе -
ливої праці.
Від імені Київсь ої місь ої ради та від себе особисто висловлюю
либо і співч ття др жині, дітям, он ам, сім рідним, близь им і
тим, хто добре знав Івана Андрійовича, з привод йо о передчас-
ної смерті. Вічна йом пам’ять.

Від імені деп татсь о о орп с Київсь ої місь ої ради
се ретар Київради Олесь ДОВГИЙ
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