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ГАВАНСЬКИЙ МІСТ ЗНОВУ ОЖИВ
Учора від рито р х бі Оболоні, 28 жовтня йо о
зап стять і зворотном напрям

Ó÷îðà â ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ îïàëþâàëüíèé ñåçîí

Íà äâà òèæí³ ðàí³øå 

Ó÷îðà â ñòîëèö³ ðîçïî÷àâñÿ îïàëþâàëüíèé
ñåçîí. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ó ï’ÿòíè-
öþ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ. “Ð³øåííÿ ðîçïî÷àòè îïàëþâàëüíèé
ñåçîí ó Êèºâ³ ðàí³øå ïðèéíÿòî ç îãëÿäó íà
ïîñòóïîâå çíèæåííÿ ñåðåäíüîäîáîâî¿ òåì-
ïåðàòóðè ïîâ³òðÿ,— ïî³íôîðìóâàâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ.— Òåïëî ìàþòü ïîäàâàòè, ÿê-
ùî ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ çíè-

çèòüñÿ äî 8 ãðàäóñ³â òà óòðèìóâàòèìåòüñÿ
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â”. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-
íÿì, öüîãîð³÷ ïîäà÷à òåïëîíîñ³ÿ äî ñèñòåì
òåïëîïîñòà÷àííÿ ì³ñòà ðîçïî÷àëàñÿ 4 æîâò-
íÿ 2010 ðîêó â äâà åòàïè. Ñïî÷àòêó îïàëåí-
íÿ óâ³ìêíóòü â ³íòåðíàòàõ, øêîëàõ ³ äèòÿ-
÷èõ ñàäêàõ, äèñïàíñåðàõ òà ³íøèõ ë³êóâàëü-
íèõ çàêëàäàõ çà çàÿâêàìè ¿õí³õ êåð³âíèê³â,
à ïîò³ì ï³äâåäóòü òåïëî äî æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, îðãàí³çàö³é òà ï³äïðèºìñòâ. “Êè¿â ãîòî-
âèé äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó. ² â ðàç³ ïî-

òðåáè æèòëîâèé ôîíä ì³ñòà áþäæåòíî¿ ñôå-
ðè, à òàêîæ ³íø³ ïîìåøêàííÿ â³äðàçó áóäå
ï³äêëþ÷åíî äî ñèñòåìè îïàëåííÿ”,— çàçíà-
÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ âñ³ çàêëà-
äè îñâ³òè (525 øê³ë òà 467 äèòÿ÷èõ ñàäê³â)
ãîòîâ³ äî çèìè íà ñòî â³äñîòê³â. Ïðîòÿãîì
ï³äãîòîâ÷îãî ïåð³îäó áóëî â³äðåìîíòîâàíî
80 äàõ³â, 22 ôàñàäè, 71 çîâí³øíþ ìåðåæó
ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, 
73 âíóòð³øí³ ìåðåæ³ öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ. Îêð³ì öüîãî, âèêîíàíî 660 çàì³ð³â
îïîðó ³çîëÿö³¿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ òà ïðîâå-
äåíî ïîâ³ðêó 690 òåïëîë³÷èëüíèê³â. Íà ðå-
ìîíò ì³ñüêèì òà ðàéîííèìè áþäæåòàìè ïå-
ðåäáà÷åíî 2500,0 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Â÷àñíî ââ³ìêíóòü îïàëåííÿ ³ 190 çàêëà-
äàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Íàðàç³ ï³äãîòîâàíî
49 áîéëåð³â, 136 òåïëîâèõ ïóíêò³â, 41 ñèñ-
òåìó îïàëåííÿ, 19 ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, 35 ñèñòåì õîëîäíîãî âîäîïîñ-
òà÷àííÿ, 6 êîòåëåíü. Íà ö³ çàõîäè âèêî-
ðèñòàíî 2780,0 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ãîòîâèé äî åêñïëóàòàö³¿ ³ æèòëîâèé
ôîíä ñòîëèö³ — öå 10 947 áóäèíê³â. Ç íèõ
8303 — êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, 926 —
ÆÁÊ, 298 — ÎÑÁÁ (íà ñàìîîáñëóãîâóâàí-
í³), 550 â³äîì÷èõ, 442 ³íâåñòèö³éíèõ òà 428
ãóðòîæèòê³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ íàãîëîñèâ, ùî
òåõí³÷íó ï³äãîòîâêó äî îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó çàâåðøåíî, òà çàêëèêàâ êèÿí äîêëàñ-
òè ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ çáåðåæåííÿ òåï-
ëà ó âëàñíèõ îñåëÿõ. “Çâè÷àéíî, ìè íå
çìîæåìî çàñòðàõóâàòèñÿ â³ä àâàð³é ó ïåð³-
îä îïàëåííÿ, áî ñòîëè÷í³ ìåðåæ³ çíîøå-
í³. Äëÿ íàñ ãîëîâíå — â÷àñíî îòðèìóâàòè
â³ä êèÿí ³íôîðìàö³þ ùîäî íåñïðàâíîñòåé
ìåðåæ àáî âèíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòó-
àö³é. Äèñïåò÷åðñüê³ òà àâàð³éí³ ñëóæáè
ïðàöþþòü â îïåðàòèâíîìó ðåæèì³. Öå ïè-
òàííÿ áóäå ï³ä ìî¿ì îñîáèñòèì êîíòðî-
ëåì”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê
(Про проблеми, я і вини али в иян в пе-

ріод під отов и мереж до опалювально о се-
зон , читайте на стор. 3).
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Майже на два тижні раніше, ніж зазвичай, місті ввім н ли опален-
ня. Йо о подаватим ть два етапи: до інтернатів, ш іл, дитячих сад-
ів, лі вальних за ладів за заяв ами ерівни ів, а потім до житлових
б дин ів, ор анізацій та станов. У мерії бер ть це питання під осо-
бливий онтроль та за ли ають иян разі поривів на теплотрасах
не айно повідомляти диспетчерсь им і аварійним сл жбам, я і пра-
цюватим ть в оперативном режимі.
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Ñîëîì’ÿíñüêà ÐÄÀ ïåðåìîãëà
ó âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³
“Ïðèÿçíà àäì³í³ñòðàö³ÿ”

Çà ð³øåííÿì îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç
ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó
"Ïðèÿçíà àäì³í³ñòðàö³ÿ", ó íîì³íàö³¿
"Ðàéîíí³ ó Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿" çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè 2009
ðîêó ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî Ñîëîì'ÿíñüêó
ÐÄÀ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³ä ÷àñ
íàðàäè ç îïåðàòèâíèõ ïèòàíü ³ç çàñòóïíè-
êàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ, íà÷àëüíèêàìè ãîëîâ-
íèõ óïðàâë³íü ³ êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Êîíêóðñ "Ïðèÿçíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ" ðîçïî÷àâñÿ ó 2008 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè
óðÿäó. Ìåòà öèõ ñâîºð³äíèõ çìàãàíü — óäî-
ñêîíàëåííÿ ðîáîòè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè ç íàäàííÿ ïîñëóã ãðîìàäÿíàì. Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ïðèâ³òàâ êåð³âíèöòâî òà ñï³â-
ðîá³òíèê³â Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ÐÄÀ ç ïåðåìî-
ãîþ òà âðó÷èâ ¿ì Ïî÷åñíó ãðàìîòó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Òàêîæ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ çàêëèêàâ óñ³ ðàéîí-
í³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ âçÿ-
òè àêòèâíó ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ "Ïðèÿçíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ-2010"

Âèçíà÷åíî íàéêðàù³ á³çíåñ-
ïëàíè ñîö³àëüíèõ 
òà âèðîáíè÷èõ ïðîåêò³â
ñòîëè÷íî¿ ìîëîä³

Ó ìåð³¿ âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â ï'ÿòíàäöÿ-
òîãî çàãàëüíîì³ñüêîãî êîíêóðñó á³çíåñ-ïëà-
í³â ñåðåä ñòîëè÷íî¿ ìîëîä³, ÿêèé ïðîâîäèòü
Êè¿âñüêèé ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàö³ çà ï³ä-
òðèìêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿. Ïåðåìîæö³ ó íîì³íàö³ÿõ "Ñîö³àëü-
íèé ïðîåêò" òà "Âèðîáíèöòâî, ñôåðà ïîñëóã
³ òîðã³âëÿ" îòðèìàþòü ãðîøîâ³ ïðåì³¿ òà äèï-
ëîìè íà óðî÷èñòîñòÿõ, ïðèóðî÷åíèõ Ì³æíà-
ðîäíîìó äíþ ñòóäåíòà — 17 ëèñòîïàäà, à òà-
êîæ ïðåäñòàâëÿòèìóòü Êè¿â íà çàãàëüíîóêðà-
¿íñüêîìó êîíêóðñ³ á³çíåñ-ïëàí³â ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåä ìîëîä³. Öüîãîð³÷
íà ðîçãëÿä áóëî ïðåäñòàâëåíî 68 çàÿâîê ó
äâîõ íîì³íàö³ÿõ: "Âèðîáíèöòâî, ñôåðà ïî-
ñëóã ³ òîðã³âëÿ" (51 ðîáîòà) òà "Ñîö³àëüíèé
ïðîåêò" (17 ðîá³ò). Ö³êàâî, ùî âïåðøå çà
îñòàíí³é ÷àñ á³ëüø³ñòü ïðîåêò³â ïîäàëè ÷î-
ëîâ³êè. Íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â, öå ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî ó "ïîñòêðèçîâèé" ïåð³îä ÷îëîâ³-
êè ñòàëè ³í³ö³àòèâí³øèìè òà ãîòîâ³ ï³äâè-
ùóâàòè ñâîþ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà
ðèíêó ïðàö³

Ñòîëè÷í³ ïîäàòê³âö³ ðàçîì 
³ç æèòîìèðñüêèìè êîëåãàìè
âèêðèëè ô³êòèâí³
àãðîïðîìèñëîâ³ ô³ðìè

Ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ðàçîì ³ç êîëåãàìè ç
Æèòîìèðùèíè ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ "Çåðíî" âè-
ÿâèëè íèçêó ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ êó-
ïóâàëè çëàêîâ³ çà ãîò³âêó ó ïðèâàòíèõ ôåð-
ìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ³ áåç ñïëàòè ïîäàòê³â
ïåðåïðîäàâàëè ðåàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó-åêñ-
ïîðòåðó. ßê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" ñï³âðî-
á³òíèê ïðåñ-öåíòðó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Êèºâà Àðñåí Ìàêàðîâ, ïàðò³þ
òàêîãî çåðíà, ìàéæå 60 òîíí ðàïñó, âèëó÷è-
ëè ïîäàòê³âö³ íà îäíîìó ³ç çåðíîñõîâèù Æè-
òîìèðùèíè. Çà ôàêòîì ô³êòèâíîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà
ñòàòòåþ 205 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàðàç³ òðèâàº ñë³ä-
ñòâî

Ó ÷åòâåð â³äáóäåòüñÿ 
ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè

Ó ÷åòâåð, 7 æîâòíÿ, î 10.00 íà Õðåùàòè-
êó, 36 â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâå ïëåíàðíå çàñ³äàí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðî öå ïîâ³äîì-
ëÿº ¿¿ ïðåñ-ñëóæáà

Ëèòîâñüê³ ê³íåìàòîãðàô³ñòè
çàâ³òàþòü äî Êèºâà

Ç 6 äî 9 æîâòíÿ ó ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó ê³-
íî òðèâàòèìå ê³íîôåñòèâàëü "Ëèòîâñüêå ê³-
íî: 1990—2010". Ãëÿäà÷àì çàïðîïîíóþòü
íàéïîâí³øèé îãëÿä ³ãðîâîãî, äîêóìåíòàëüíî-
ãî é êîðîòêîìåòðàæíîãî ê³íî, ñòâîðåíîãî â
Ëèòâ³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 20 ðîê³â

Ó ñòîëèö³ âëàøòóâàëè 
Ìàë³ Ñîðî÷èíö³
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Вихідними в Києві відб лися
сільсь о осподарсь і ярмар и,
на я і свої товари — овочі,
фр ти, р пи, м'ясо, молочні
прод ти тощо — привезли
представни и різних ре іонів. В
Дарниць ом районі полтавчани
ор аніз вали дійство з м зи ою
та піснями. Місь а влада роз-
лядає можливість створення в
Києві "Мало о Сорочинсь о о
ярмар ".

Ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ çà ñïðèÿííÿ
ÊÌÄÀ ùîòèæíÿ â³äáóâàþòüñÿ ñ³ëüãîñï-
ÿðìàðêè, íà ÿêèõ ïðåäñòàâëåíî ð³çíîìà-
í³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â³ä áåçïîñå-
ðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè çà ö³íàìè íà 10—15 â³äñîò-
ê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ.

Ö³º¿ íåä³ë³ íåçâè÷íèé ÿðìàðîê â³äáóâ-
ñÿ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, â îðãàí³çàö³¿
ÿêîãî àêòèâíó ó÷àñòü óçÿëî êåð³âíèöòâî
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Äî ñòîëèö³ ïðè¿õà-
ëè 85 âàíòàæ³âîê ³ç ïðîäóêö³ºþ ïîëòàâ-
ñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â. Çàâ³òàâ íà ÿð-
ìàðîê ³ ãîëîâà Ïîëòàâñüêî¿ ÎÄÀ Îëåê-
ñàíäð Óäîâè÷åíêî. Îêð³ì öüîãî, ïðåä-
ñòàâëåí³ áóëè é ³íø³ ðåã³îíè: ×åðí³ã³â,
×åðêàñè, Õàðê³â, Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëü-
ñüêèé.

Êèÿíè ìîãëè ïðèäáàòè íà ÿðìàðêó íà-
â³òü æèâèõ ãóñåé — ïî 45 ãðí. À ùå ñà-
äæàíö³, íàñ³ííÿ, ìåä, êàðòîïëþ, áóðÿêè,
êðóïè òà ïå÷èâî, ì’ÿñí³ òà ìîëî÷í³ ïðî-
äóêòè. Íàéá³ëüø³ ÷åðãè ñòîÿëè çà ÿéöÿ-
ìè, ìàñëîì, ñèðîì. "Ìè çàäîâîëåí³ ñüî-
ãîäí³øí³ì ÿðìàðêîì — ìåíø³ ö³íè,
á³ëüøèé àñîðòèìåíò",— çàïåâíèëà "Õðå-
ùàòèê" îäíà ç â³äâ³äóâà÷îê ÿðìàðêó. Òî-
âàðè â³äïóñêàëèñÿ çà ðåêîìåíäîâàíèìè
ö³íàìè: ì'ÿñî — 35—50 ãðí, îâî÷³ — â³ä
3 äî 5 ãðí, ÿéöÿ — ïî 5—8 ãðí. À ùîá

òîâàð ðîçêóïîâóâàëè âåñåë³øå, íà ñöåí³
ïîñåðåä òîðãîâèñüêà ñï³âàëè òà ãðàëè
ìóçèêè.

"Íàì âäàëîñÿ âëàøòóâàòè ñïðàâæí³é
ÿðìàðîê ó êðàùèõ íàö³îíàëüíèõ òðàäè-
ö³ÿõ. Òóò ìîæíà íå ëèøå ïðèäáàòè ïðî-
äóêòè, à é ñêóøòóâàòè ñìà÷í³ ñòðàâè, ïî-
ñëóõàòè âèñòóïè íàðîäíèõ êîëåêòèâ³â. Íà
ÿðìàðêó æèâà é ö³êàâà àòìîñôåðà. Êð³ì
òîãî, äóæå ïðèâàáëèâ³ ö³íè íà ïðîäóêö³þ.
Äóìàþ, êîæíèé, õòî ñüîãîäí³ ïîÿðìàð-
êóâàâ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, ëèøèâñÿ
çàäîâîëåíèì",— â³äçíà÷èâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ, ÿêèé îñîáèñòî â³äâ³äàâ ÿðìàðîê. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî êåð³âíèöòâî Ïîëòàâñüêî¿
îáëàñò³ çâåðíóëîñÿ äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè ç
ïðîïîçèö³ºþ øèðîêî ïðåäñòàâèòè òàì-

òåøí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â íà ñòîëè÷íîìó
ÿðìàðêó, ³ òàêà ñï³âïðàöÿ òðèâàòèìå é
íàäàë³. "Ìè ðîçãëÿíåìî ìîæëèâ³ñòü îð-
ãàí³çóâàòè ó Êèºâ³ ùîñü íà êøòàëò â³äî-
ìîãî Ñîðî÷èíñüêîãî ÿðìàðêó. Ìîæëèâî,
ìè íàçèâàòèìåìî öåé çàõ³ä "Ìàëèì Ñî-
ðî÷èíñüêèì ÿðìàðêîì". Äóìàþ, ùî öÿ
³äåÿ ñïîäîáàºòüñÿ êèÿíàì",— ñêàçàâ ïàí
Ïîïîâ. Öüîãî äíÿ íàéêðàù³ òîâàðîâè-
ðîáíèêè ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ÿê³
ïðè¿õàëè ïîÿðìàðêóâàòè äî Äàðíèöüêî-
ãî ðàéîíó, îòðèìàëè ëèñòè-ïîäÿêè â³ä
ñòîëè÷íî¿ âëàäè.

Íàãàäàºìî, ùî ç 11 âåðåñíÿ íà òåðèòî-
ð³¿ ÍÊ "Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè" ïîñò³éíî
ïðàöþº ä³þ÷èé ÿðìàðîê ³ç ïðîäàæó ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â

Òâàðèí îá³ãð³þòü, 
çàðïëàòè âèïëàòÿòü
Êè¿âñüêà ìåð³ÿ ïîîá³öÿëà âèð³øèòè ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çîîïàðêó

ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ ИИ ВВ НН ІІ   ЗЗ ММ ІІ НН ИИ

Óæå á³ëüøå, í³æ ï³âðîêó, ñòîëè÷íèé
çîîïàðê º òàêèì ñîá³ äæåðåëîì ñóìíèõ
íîâèí. Òåïåð ñòîëè÷í³ ÇÌ² îáãîâîðþþòü
÷åðãîâèé ôàêò — ó çîîñàäó â³ä íèçüêî¿
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ ñòðàæäàþòü òâàðè-
íè. Êîòåëüíÿ íå ïðàöþº, ³ áåç òåïëà çà-
ëèøèëèñÿ âîëüºðè, â ÿêèõ óòðèìóþòü
òâàðèí ³ç Àôðèêè òà Àâñòðàë³¿. Áîðãè çà
îïàëåííÿ ìèíóëîãî ñåçîíó ñÿãàþòü 860
òèñ. ãðí ³ ùå ïîíàä 93 òèñ. ãðí áåçïîñå-
ðåäíüî çà åëåêòðîåíåðã³þ. Ïðîòå íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì òâàðèíè ìîæóòü ëèøè-
òèñÿ ³ áåç õàð÷³â. ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà
ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî — ïîíàä 350 òèñ. ãðí
ì³ñòî âèííå ïîñòà÷àëüíèêàì êîðì³â.
"Äíÿìè çóñòð³÷àþñÿ ç êîìïàí³ÿìè, ÿê³
ïåðåéìàþòüñÿ öèì ïèòàííÿì, ³ äîìîâëÿ-
òèìåìîñÿ, ÿê ìîæíà âèð³øèòè ³ öå ïè-
òàííÿ",— äîäàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Òàêîæ,
çà éîãî ñëîâàìè, ïîòð³áíî ðîçâ'ÿçóâàòè

ïðîáëåìó ç çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ïðàö³â-
íèê³â çîîïàðêó. Ôàõ³âö³ çâ³ëüíÿþòüñÿ,
áî íå ìîæóòü óòðèìóâàòè ñ³ì'¿ çà 1200-
1300 ãðí, ùå é çàðïëàòó çàòðèìóþòü. Íà
äóìêó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñòîëè÷íîãî
çîîïàðêó ïîòð³áíà ñòàá³ëüí³ñòü. Íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè áóäå ïðèçíà÷åíî íîâî-
ãî äèðåêòîðà. ª ïðîïîçèö³ÿ — ÷àñòèíó
êîøò³â, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ óòðèìàííÿ çâ³-
ðèíöÿ, ñïðÿìîâóâàòè ç åêîëîã³÷íîãî
ôîíäó ì³ñòà. À ùîäî âèïëàòè çàáîðãî-
âàíîñò³ ³ç çàðïëàòè, òî ïàí Ïîïîâ ïîîá³-
öÿâ ðîçãëÿíóòè öå ïèòàííÿ ³ ïðèâ³â ïðè-
êëàä ïîçèòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ì³ñòà òà ï³ä-
ïðèºìñòâà. ""Êè¿âïàñòðàíñ" ñåðåä êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ìàâ ÷è íå íàéá³ëü-
ø³ áîðãè ³ç çàðïëàò, òà çàâäÿêè ï³äòðèì-
ö³ Êàáì³íó, ¿õ óäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè. Êð³ì
òîãî, çàëó÷èâøè Êàáì³í, ìè ñïðîáóºìî
äîñÿãíóòè öüîãî ³ íà ï³äïðèºìñòâàõ ³ç
äåðæàâíîþ ôîðìîþ âëàñíîñò³",— çàçíà-
÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

На ярмар ияни мо ли придбати навіть живих сей – по 45 рн

Òîâàðîâèðîáíèêè çàïðîïîíóâàëè êèÿíàì 
ïðîäóêòè çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Найближчими днями б де вирішено питання щодо призначення но-
во о дире тора КП "Київсь ий зоопар ", а по и що місь а влада
подбає про по ашення бор ів перед "Київенер о" для під лючення
тепла в звіринці. Та ож місь і чиновни и пообіцяли профінанс вати
за півлю ормів і виплатити забор ованості, а ще — пере лян ти
зарплати працівни ам столично о зоопар . Щодо виплати забор-
ованості, то одне з найбільших ом нальних підприємств — "Київ-
пастранс" — нарешті по ин ло списо боржни ів.
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Єв ен КУНДЕЛЬ, начальни
сл жби технічно о обладнання
Національної опери У раїни:

— Я не д маю,
що цим зай-
матим ся. Ми
всі пре расно
роз міємо на-
ш бюро ра-
тичн систем .
Щоб зробити

перерах н и за опалення, аряч і
холодн вод , потрібно зібрати с -
сідів, записати час, с ласти а ти.
Я що я весь день на роботі, то я им
чином це робитим ? О рім цьо о,
потрібно знайти представни а ЖЕ-
Ка, щоб він підписався на розра-

х н ах. І хоче він, чи ні, ми запише-
мо, навіть я що він відмовиться це
робити. А я цим можна займатися,
я що цілими днями знаходишся на
роботі?

Оль а МАСЛОВА, правлінець:
— По и що з
опаленням і
водою питань
не вини ало.
Але в нас є
до овір із 26
п н тів щодо
надання різно-

манітних посл . Але, на жаль, і
половини із них ом нальни и не
ви он ють. Зо рема не прибира-

ють майданчи и, не дезінфі ють.
Том меш анці нашо о б дин
збираються об’єднатися і зверн -
тися до ЖЕКа, щоб переписати ці
п н ти і зробити відповідні пере-
рах н и.

Людмила СТАСЮК, співробіт-
ни Головно о правління ль-
т ри і мистецтв столиці:

— Я д маю, що
не вдасться.
Ніхто не повер-
не цих оштів.
У нас оопера-
тивний б ди-
но , і вже вини-
али сит ації,

оли треба б ло зробити перера-
х н и. Одна б х алтер нічо о не пе-
рерах вала.

Андрій БЛАЖЕНКО, спеціаліст
із інженерних мереж:

— Я не вірю,
що мені
вдасться чо-
ось домо ти-
ся від ом -
нальних під-
приємств чи
державних ор-
а н і з а ц і й .

Звертався лише до омерційних.
Та , там повертають. Але від дер-
жавних очі вати чо ось даремно.

Лише ш ода даремно з аяно о ча-
с , я ий не вартий та их витрат.

Лідія НІКІФОРОВА, пенсіонер а:
— Я вже звер-
талася до
ЖЕКа, але он-
ретної відпові-
ді не б ло. То-
м ми виріши-
ли встановити
опалення самі.

Хоча це й доро о, але ви ідно, бо
не потрібно платити зайво о.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Áàéäóæ³ñòþ íå ç³ãð³ºøñÿ
Ïîíàä 10 òèñÿ÷ êèÿí íå âïåâíåí³ â òîìó, ùî òåïëî ä³éäå äî ¿õí³õ êâàðòèð

×åðåç çàñòàð³ë³ ñèñòåìè òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ñòîëèö³ âòðàòè òåï-
ëà, çà ñêðîìíèìè ï³äðàõóíêàìè
ôàõ³âö³â, ñòàíîâëÿòü ìàéæå 70 %,
à ñàìå: äî 15 % ó ñàìèõ áîéëåð-
íèõ, ùå ùîíàéìåíøå ñò³ëüêè
æ — ó çîâí³øí³õ ìåðåæàõ ³ áåç-
ïîñåðåäíüî â áóäèíêàõ —
35—40 %. ² ÿêùî ðîê³â 15—20 òî-
ìó, çà ñëîâàìè ñòîëè÷íèõ ñòàðî-
æèë³â, íàâ³òü ó ñòàë³íêàõ, íå êà-
æó÷è ïðî íîâ³ áóä³âë³, âçèìêó äî
ê³ìíàòíî¿ áàòàðå¿ íå ìîæíà áóëî
òîðêíóòèñÿ, òî òåïåð ³ç êîæíèì
ðîêîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ “ïîõîëî-
äàííÿ”. Òîæ ÿêùî íå âæèòè åêñ-
òðåíèõ çàõîä³â, íà êèÿí î÷³êóº
“ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä”. Íå ïåð-
øèé ñåçîí âîíè á’þòü íà ñïîëîõ
ó ñâî¿õ çâåðíåííÿõ äî ì³ñüêî¿ âëà-
äè. Ëèøå ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó äî
ñëóæáè äîïîìîãè çà òåëåôîíîì
15-51 íàä³éøëî á³ëüø ÿê 10 òè-
ñÿ÷ ñêàðã. Ìàéæå âñ³ âîíè ñâ³ä-
÷àòü ïðî íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷-
íèé ñòàí ðàä³àòîð³â, à îòæå —
íèçüêó òåìïåðàòóðó â ïðèì³ùåí-
í³. Íàïðèêëàä, ìåøêàíêà Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ñêàðæèòüñÿ, ùî
â ¿¿ êâàðòèð³, ÿêó îáñëóãîâóº ÊÏ
ÆÅÎ ¹ 110, ùå ç ãðóäíÿ 2009
ðîêó ïðîò³êàþòü ðàä³àòîðè. Íà
íåîäíîðàçîâå ïðîõàííÿ â³äðå-
ìîíòóâàòè ¿õ êîìóíàëüíèêè íå
ðåàãóþòü. À îñü ðîá³òíèêè ÒÎÂ
“ÆÅÊ-108” òîãî ñàìîãî ðàéîíó
Êèºâà íà çâåðíåííÿ ñâî¿õ ñïîæè-
âà÷³â, ÿê³ äâ³ çèìè ïîñï³ëü áóëè
áåç îïàëåííÿ, ïðîâåñòè ïðîäó-
âàííÿ òà î÷èùåííÿ â³ä ³ðæàâîãî
íàëüîòó ðàä³àòîð³â, ïîñò³éíî ïî-
ñèëàþòüñÿ âçèìêó íà ë³òî, à âë³ò-
êó — íà çèìó.  Ñêàðæàòüñÿ é íà
ÆÅÊ ¹103 òîãî æ ðàéîíó, ÿêèé
íå “ìàº çâè÷êè” ïåðåðàõîâóâàòè
âàðò³ñòü ïîñëóã çà ãàðÿ÷å âîäî-
ïîñòà÷àííÿ ïîïðè ÷àñò³ âèïàäêè
éîãî â³äêëþ÷åííÿ ïîçà ãðàô³êîì.
Ìåøêàíêà Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó,

ï³ëüãîâèê, óêîòðå, îäíàê áåçðå-
çóëüòàòíî, ïðîõàº ñï³âðîá³òíèê³â
ÊÏ “Êóðåí³âñüêå” çàì³íèòè ñòà-
ðèé ðàä³àòîð íà íîâèé. Íå ðåàãó-
þòü íà ïîñò³éí³ ñêàðãè é íåçàäî-
â³ëüíèé òåìïåðàòóðíèé ðåæèì ó
ïðèì³ùåííÿõ ïðàö³âíèêè, ÿê³ îá-
ñëóãîâóþòü ÊÏ “Ëèïêèæèòëîñåð-
â³ñ”. Âëàñíèöÿ êâàðòèðè â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³, â ÿê³é óæå
5 ðîê³â ïîñï³ëü íå ïðàöþº ðóø-
íèêîñóøèëêà, ïðèãí³÷åíà â³äíî-
øåííÿì äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ðîá³ò-
íèê³â ÊÏ “Ëóê’ÿí³âñüêà”, ÿê³ çà-
ïåâíÿþòü, ùî í³áèòî â íèõ íå äî-
õîäÿòü ðóêè äî ñïðàâè, à ñàìå:
äåìîíòàæó çâîðîòíîãî òðóáîïðî-
âîäó. Ëèøå 8—9 ãðàäóñ³â ó êâàð-
òèð³ çàÿâíèö³ òîãî ñàìîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³, ÿêà âêîòðå çâåðòàºòü-
ñÿ ïî äîïîìîãó äî ÊÏ “Øóëÿâ-
ñüêå” îáñòåæèòè ¿¿ ïðèì³ùåííÿ,
òà âñå ìàðíî. Íàéá³ëüøà ê³ëü-
ê³ñòü òàêèõ ñêàðã íàäõîäèòü â³ä
ìåøêàíö³â Ñâÿòîøèíñüêîãî
(1810), Øåâ÷åíê³âñüêîãî (1617)
òà Îáîëîíñüêîãî (1500) ðàéîí³â
Êèºâà. Ìàéæå 4,5 òèñÿ÷³ â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàÿâ ñâ³ä÷àòü
ïðî òå, ùî îïàëåííÿ â êâàðòèðàõ
íåìàº çîâñ³ì. Ìàéæå 3 òèñÿ÷³ êè-
ÿí — íå çàäîâîëåí³ òåìïåðàòó-
ðîþ â ïðèì³ùåííÿõ ï³ä ÷àñ îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó, òà á³ëüø ÿê
1,5 òèñÿ÷³ îñ³á ñêàðæàòüñÿ íà â³ä-
ñóòí³ñòü òåïëîíîñ³ÿ â îêðåìîìó
ñòîÿêó. ª òàêîæ áàãàòî çâåðíåíü
ùîäî íåÿê³ñíîãî îïàëþâàííÿ ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â, øê³ë, àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ áóä³âåëü. Òàêèé ñòàí
ñïðàâ º ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóí-
êó îïëàòè çà íåäîäàíå òåïëî.
Çâåðòàþ÷èñü äî ÆÅÊó àáî äî êå-
ðóþ÷î¿ êîìïàí³¿, çà þðèäè÷íèìè
ïðàâèëàìè, òðåáà íàñàìïåðåä ÷³ò-
êî ïîâ³äîìèòè ñâî¿ äàí³ òà âêà-
çàòè àäðåñó. Äèñïåò÷åð ó ñâîþ
÷åðãó ïîâèíåí ñêàçàòè ñâî¿ Ï²Á,
íîìåð çàÿâêè òà ÷àñ ¿¿ ðåºñòðàö³¿.

Çà çàÿâêîþ ìàº ïðèáóòè êîì³ñ³ÿ,
ÿêà âèçíà÷èòü òåìïåðàòóðó ïî-
â³òðÿ â êâàðòèð³. Ïîò³ì ïîòð³áíî
ñêëàñòè àêò, ÿêèé ïîâèíí³ ï³äïè-
ñàòè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ³ ìåøêàíåöü.
Òàêèé àêò º ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðå-
ðàõóíêó ðîçì³ðó îïëàòè çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè. Ïåðåðàõóíîê
îïëàòè çà òåïëî ïîâèíí³ ïðîâåñ-
òè ç ÷àñó íàäõîäæåííÿ òåëåôîí-
íîãî äçâ³íêà ÷è ïèñüìîâî¿ çàÿâ-
êè äî ÆÅÊó. Çà êîæåí ãðàäóñ
â³äõèëåííÿ â³ä íîðìàòèâíî¿ òåì-
ïåðàòóðè â ïðèì³ùåíí³, à ñàìå
18 ãðàäóñ³â, îïëàòà çà ïåð³îä â³ä-
õèëåííÿ çíèæóºòüñÿ íà 5 â³äñîò-
ê³â ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó â³ä-
õèëåííÿ. Ìîæíà ïîäàòè ÿê ³íäè-
â³äóàëüíó, òàê ³ êîëåêòèâíó çà-
ÿâêè â ïèñüìîâ³é ôîðì³. Îäíàê
íå çàáóâàéòå ïðî òå, ùî â ðàç³
íåïðèáóòòÿ ïðåäñòàâíèêà âèêî-
íàâöÿ â ïîãîäæåíèé óìîâàìè äî-
ãîâîðó òåðì³í àáî íåîá´ðóíòîâà-
íî¿ â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ àê-
òà — â³í ââàæàºòüñÿ ä³éñíèì, ÿê-

ùî éîãî ï³äïèñàëè íå ìåíøå,
í³æ äâà ñïîæèâà÷³. Ï³äïèñàíèé
àêò ïîäàþòü âèêîíàâöþ, ÿêèé
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â âè-
ð³øóº ïèòàííÿ ïðî ïåðåðàõóíîê
ïëàòåæ³â àáî âèäàº ñïîæèâà÷ó
îá´ðóíòîâàíó ïèñüìîâó â³äìîâó
â çàäîâîëåíí³ éîãî ïðåòåíç³é. Òà-
ê³ ñïîðè âèð³øóþòüñÿ â ñóä³.
Îêð³ì òîãî, ñïîæèâà÷ ìàº ïðàâî
íà äîñóäîâå ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëå-
ìè øëÿõîì çàäîâîëåííÿ ïðåä’-
ÿâëåíî¿ ïðåòåíç³¿. Òà ÿêùî ïðà-
ö³âíèêè æèòëîâî¿ êîíòîðè ïðî-
äîâæóþòü âàñ ³ãíîðóâàòè, ñì³ëè-
âî çâåðòàéòåñÿ äî âèùèõ ³íñòàí-
ö³é — óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ, ó âåäåí-
í³ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ îáñëóãîâó-
þ÷à âàñ æèòëîâà êîíòîðà, ïîò³ì
äî ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïàðà-
ëåëüíî ìîæíà çâåðòàòèñÿ äî Óï-
ðàâë³ííÿ ³ç çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â, à òàêîæ áåçïîñåðåäíüî äî
ÊÌÄÀ àáî äî ðàéîííî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Çã³äíî ç Çàêî-
íîì ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ, ñàìå ö³ îðãàíè âëàäè ìàþòü
ïîâíîâàæåííÿ êîíòðîëþâàòè ðî-
áîòó ï³äïðèºìñòâ ÆÊÃ. Ùå º òà-
êèé îðãàí, ÿê Äåðæàâíèé êîì³-
òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî
ðåãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³-
òèêè. Åôåêòèâí³øå áóäå íå ëè-
øå çàòåëåôîíóâàòè, à é íàïðà-
âèòè ëèñò ç³ ñêàðãîþ íà ä³¿ òåï-
ëîïîñòà÷àëüíèê³â. Äî ñêàðãè
îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³áíî äîäàòè êî-
ï³þ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñ-
ëóã òåïëîïîñòà÷àííÿ ó âàø³é
êâàðòèð³.

За допомо ою
ияни мож ть звертатися

за телефонами:
15-51 — сл жба допомо и ия-

нам
425-77-67— Головне правлін-

ня з питань захист споживачів
235-87-21— Головне правлін-

ня житлово о осподарства КМДА
528-92-05 — Держспоживстан-

дарт

Íà âàøó äóìêó, ÷è âäàñòüñÿ ïåðåðàõóâàòè 
ïëàòó çà âîäó ³ îïàëåííÿ, ÿêèõ íå îòðèìóâàëè?

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Я що ом нальні сл жби столиці відрапорт вали про
повн отовність до опалювально о сезон , то чимало
споживачів цьом с мніваються. Дея і меш анці ба-
атоповерхіво із побоюванням очі ють під лючення
теплоносія. Причина — зношеність радіаторів їхніх
вартирах. Лише з почат цьо о ро до сall-центр
надійшло 10160 с ар від иян на нея існ посл
опалювання, проте перерах н при цьом домо тися
пра тично неможливо. Я протистояти в оріненій за
останні ро и “системі обі рів в лиць” і захистити свої
права, з’ясов вав ж рналіст “Хрещати а”.
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Ãàâàíñüêèé ì³ñò çíîâó îæèâ

Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé
ìîñòîâèé ïåðåõ³ä ìîæíà íàçâàòè
ìåãàïðîåêòîì òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ñòîëèö³. Â³í ìàº
âçÿòè íà ñåáå çíà÷íó ÷àñòèíó
òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó ì³æ äâîìà
áåðåãàìè Äí³ïðà. Ùîäíÿ ìîñòà-
ìè ñòîëèö³ ïðî¿çäèòü ïîíàä 300
òèñÿ÷ àâòîìîá³ë³â, íîâèé ïåðåõ³ä
"çàáåðå" 60 òèñÿ÷. Çàãàëîì äî
êîìïëåêñó Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó
âõîäèòü ø³ñòü ìîñò³â òà åñòàêàäè.
Â÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü îä-
í³º¿ ç íèõ íà Íàáåðåæíî-Õðåùà-
òèöüê³é.

Åñòàêàäà ìàéæå ãîòîâà, ëèøè-
ëîñÿ çðîáèòè øòðèõè. "Íà ñüîãî-
äí³ îá'ºêò ãîòîâèé íà 99 â³äñîò-
ê³â. Âñòàíîâèìî îãîðîäæóâàëüí³
êîíñòðóêö³¿, óæå ïåðåêëàäåíî ìå-
ðåæ³. Òàêîæ ìàºìî ïîôàðáóâàòè
åñòàêàäó äëÿ íàäàííÿ åñòåòè÷íî-
ãî âèãëÿäó, àáè âîíà âïèñóâàëà-

ñÿ â àíñàìáëü Ïîäîëó. Ïîòð³áíî
ùå çàâåðøèòè ï³äñòàíö³þ, ÿêà äà-
âàòèìå íàïðóãó äëÿ îñâ³òëåííÿ,
ïîñòàâèòè îïîðè",— ðîçïîâ³â ãî-
ëîâíèé ³íæåíåð ÏÀÒ "Ìîñòîáóä"
Ìèõàéëî Ìàðòèíþê. Äî ñëîâà,
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà åñòàêàäè âè-
êîðèñòàíî íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿. Öå
äàëî çìîãó çðîáèòè îá'ºêò "àæóð-
íèì", íà òðåòèíó íèæ÷èì. Óæå ç
11 æîâòíÿ ðîçïî÷íóòüñÿ âèïðî-
áîâóâàííÿ åñòàêàäè. Â ¿¿ êîíñ-
òðóêö³¿ çàêëàäóòü ìàÿ÷êè, à ìîñ-
òîì ãàíÿòèìóòü 40 çàâàíòàæåíèõ
ÊÀÌÀÇ³â. Ñïåö³àë³ñòè âïåâíåí³,
ùî îá'ºêò âèòðèìàº áóäü-ÿêå íà-
âàíòàæåííÿ. Âëàñíå, îð³ºíòîâíî
20—28 æîâòíÿ ñâ³òëîôîðè íà â'¿ç-
ä³ äî åñòàêàäè ñïàëàõíóòü çåëå-
íèì êîëüîðîì.

Òîä³ ìîæíà áóäå ïóñòèòè
òðàíñïîðò ó çâîðîòíîìó íà-
ïðÿìêó Ãàâàíñüêèì ìîñòîì — ç
Îáîëîí³ äî Ïîäîëó. Øëÿõ ñòàíå
êîðîòøèì íà 4 ê³ëîìåòðè, òîæ

âîä³¿ íå ñòîÿòèìóòü ó çàòîðàõ.
"Ñüîãîäí³ ìè çàïóñêàºìî àâòî-
ìîá³ëüíèé ðóõ ó á³ê Îáîëîí³, à
28 æîâòíÿ — ó çâîðîòíîìó íà-
ïðÿìêó. Öå ñóòòºâî çìåíøèòü
òðàíñïîðòíå íàâàíòàæåííÿ. Êð³ì
òîãî, ìè îáãîâîðèëè ïîäàëüøå
áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó, à
òàêîæ ñïîðóäæåííÿ äîð³ã íà Òðî-
ºùèíó. Öå äîðîã³ ïðîåêòè, àëå
äóæå âàæëèâ³. Ïðîòÿãîì äåñÿòè
äí³â ìè ïðèéìåìî ð³øåííÿ ùî-

äî ðîá³ò ó íàñòóïíîìó ðîö³",—
çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Âëàñíå, íàñòóïíîãî ðîêó,
áëèæ÷å äî éîãî çàâåðøåííÿ, ïëà-
íóþòü ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ
óâåñü ìîñòîâèé ïåðåõ³ä. Ùîïðàâ-
äà, ëèøå ó àâòîìîá³ëüí³é ñêëà-
äîâ³é. Ïðî ã³ëêó ìåòðî ïîêè ùî
íå éäåòüñÿ. "Óñå òðèâàº çà ãðàô³-
êîì. Çàâäàííÿ — äî ê³íöÿ 2011
ðîêó â³äêðèòè íà ìîñòó àâòîìî-
á³ëüíèé ðóõ. Öå êîøòóâàòèìå
ïðèáëèçíî 2,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü

³ 400 äí³â íàïðóæåíî¿ ðîáîòè",—
ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, òðå-
áà âèð³øèòè ïèòàííÿ â³äñåëåííÿ
ìåøêàíö³â ïðèëåãëèõ äî ìàéáóò-
íüîãî ìîñòó áóäèíê³â íà òåðèòî-
ð³¿ Ðóñàí³âñüêèõ ñàä³â, à òàêîæ
ïî÷àòè ìîíòàæ "àðêè" ÷åðåç
Äí³ïðî. Êîíñòðóêö³¿ âæå ãîòîâ³,
¿õ òðåáà ïðîïëàòèòè. Âñåá³÷íó ô³-
íàíñîâó ï³äòðèìêó íèí³ íàäàº
Êàáì³í

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Цілодобово триває під отов а до
зап с швид існо о трамвая. У
мерії не с мніваються, що він та-
и станеться на По ров . Трам-
вайне полотно вже з’єднали, об-
лаштов ють станції. Дея і вже
навіть із т рні етами, а на о ре-
мих пасажири побачать ольоро-
ві рафіті. Тим часом для нової
лінії ш ають р хомий с лад. Є
десять потя ів, а треба — 45. У
мерії хоч ть, щоб ияни їздили
на раїнсь ом , але с часном .

Öåé ð³ê, ÿê ³ îá³öÿâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ñïðàâä³
ñòàíå ðîêîì çàïóñêó ãîëîâíèõ äîðîæíüî-
òðàíñïîðíèõ îá’ºêò³â ñòîëèö³, ðîáîòè ç
ÿêèõ çàòÿãóâàëèñÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí. Ó ï’ÿò-
íèöþ, 1 æîâòíÿ, ïàí Ïîïîâ ¿çäèâ ïåðåâ³-
ðèòè, ÷è âñòèãàþòü ï³äãîòóâàòè çàïóñê
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. "Íåìàº æîäíèõ ñóì-
í³â³â, ùî 14 æîâòíÿ äîâãîî÷³êóâàíèé çà-
ïóñê òðàìâàÿ â³äáóäåòüñÿ",— ñêàçàâ â³í.
Ïðîòå, çà ñëîâàìè ïîñàäîâöÿ, çóñèëü äî-
êëàñòè òðåáà ùå ÷èìàëî.

Ðîáîòè âåäóòüñÿ áåçïåðåðâíî. Çà ìèíó-
ë³ âèõ³äí³ òðàíñïîðòíèêè çàâåðøèëè çâà-
ðþâàòè âñ³ ñòèêè ì³æ ðåéêàìè. Òðèâàº
ìîíòàæ ïëàòôîðì ³ íàêðèòò³â íàä ñòàíö³-
ÿìè. Äî ñëîâà, â òîé äåíü, êîëè çàïóñêà-
òèìóòü ë³í³þ, ïðàöþâàòèìóòü 11 ³ç 13 ñòàí-
ö³é. ×îòèðè ñòàíö³¿ âæå ïîâí³ñòþ ãîòîâ³.
Òàì óñòàíîâèëè íàâ³òü òóðí³êåòè, ùî äàñòü
çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñïëàòè ïðî¿ç-
äó åëåêòðîííó êàðòêó. Íà ðåøò³ ñòàíö³é
ðîáîòà ó ðîçïàë³. Äîâêîëà íàâîäÿòü ëàä,
ðåìîíòóþòü ï³äçåìí³ ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè.
Ñò³íè ïåðåõîä³â íà äåÿêèõ ñòàíö³ÿõ ðîç-
ìàëþþòü ÿñêðàâèìè êàðòèíêàìè. Ìèñòåö-
òâîì çàéìóòüñÿ "ãðàô³òíèêè", ùîïðàâäà,

çà óçãîäæåíèì ì³ñòîì åñê³çîì. Òàêå "óá-
ðàíñòâî" ñòàíö³é áóäå, øâèäøå çà âñå, òèì-
÷àñîâèì, àäæå íàâ³òü ï³ñëÿ çàïóñêó ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ íà íèõ óñå îäíî òðè-
âàòèìóòü ðîáîòè. Çãîäîì óñ³ ñòàíö³¿ ìàþòü
íàáóòè ïðèâàáëèâîãî âèãëÿäó, ç òèìè æ
òàêè òóðí³êåòàìè, ð³çíèìè çðó÷íîñòÿìè
äëÿ ïàñàæèð³â, çîêðåìà äëÿ îñ³á ³ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

Âèäîçì³íèòüñÿ ³ ê³íöåâà "Ñòàðîâîêçàëü-
íà". Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ íàâåñòè ëàä
íà âñ³é ïëîù³ òà äîäàòêîâî îñâ³òèòè ¿¿ ë³õ-
òàðÿìè. "Òóò ïîòð³áí³ ñåðéîçí³ çì³íè. Îñ-

â³òëåííÿ ìàº áóòè çîâñ³ì ³íøèì. Ïîò³ê ïà-
ñàæèð³â âåëèêèé, ¿ì ìàº áóòè çðó÷íî ïðî-
õîäèòè ââå÷åð³ íà ïëàòôîðìè",— âêàçàâ íà
íåäîë³êè ï³ä ÷àñ îá’¿çäó Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ. "Ñòàðîâîêçàëüíó" ìàþòü ïðè÷åïóðè-
òè çà òèæäåíü. À ùîíàéï³çí³øå 12 æîâò-
íÿ íà êîë³¿ äëÿ îáêàòêè âè¿äå ïåðøèé
òðàìâàéíèé ïîòÿã.

Âëàñíå ðóõîìèé ñêëàä ñòàâ ïðåäìåòîì
îáãîâîðåííÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Îëåêñàíäðà
Ïîïîâà ç â³ò÷èçíÿíèìè âèðîáíèêàìè
åëåêòðîòðàíñïîðòó. Ðåêîíñòðóéîâàíà ë³í³ÿ
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ç ïðîãíîçîâàíèì ïà-

ñàæèðîïîòîêîì äî 20 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â íà
ãîäèíó âèìàãàº ìàéæå 45 ïîòÿã³â "íà õî-
äó". Ïðè÷îìó âîíè ìàþòü áóòè áàãàòîñåê-
ö³éíèìè, ðîçðàõîâàíèìè ïðèáëèçíî íà
250—260 ïàñàæèð³â êîæåí. Äëÿ ïîòðåá íî-
âî¿ ë³í³¿ "Êè¿âïàñòðàíñ" ìàº ¿õ äåâ'ÿòü ³
ïëàíóº êóïèòè ùå îäíó "êîáðó" âèðîáíèö-
òâà "Êè¿âñüêîãî çàâîäó åëåêòðîòðàíñïîð-
òó". Òà öüîãî çàìàëî. Òîìó ìåð³ÿ çàõîäè-
ëàñÿ øóêàòè ùå. Ñóäÿ÷è ç ïðåäñòàâëåíî¿
³íôîðìàö³¿, íàéâ³ðîã³äí³øèì ïîñòà÷àëü-
íèêîì ñòîëèö³ ñòàíå "Òåòðà-Þã" ³ç Îäåñè.
ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð êîìïàí³¿ Àíàòîë³é
Êåðäèâàðà, öå îäèí ³ç íàéïîòóæí³øèõ âè-
ðîáíèê³â òðàìâà¿â, äî òîãî æ, éîãî ìàøè-
íè íà 90 â³äñîòê³â óêðà¿íñüêî¿ êîìïëåêòà-
ö³¿. Äåòàë³ äëÿ òðàìâà¿â "Òåòðà-Þãà" âèãî-
òîâëÿþòü çîêðåìà 15 ñòîëè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Ñåðåä ðîçðîáîê çàâîäó º ìîäåëü,
ùî âäàëî ï³äõîäèòü äëÿ êè¿âñüêîãî øâèä-
ê³ñíîãî. Öå — òðèñåêö³éíèé ïîòÿã çà-
âäîâæêè 30,6 ìåòðà. Ìîæå âì³ñòèòè 287
ïàñàæèð³â. Òðàìâàé ðîçãàíÿºòüñÿ äî 75 êì
íà ãîäèíó. Ðîçðîáíèê êàæå, ùî â³í åêî-
íîìíèé — ñïîæèâàº âäâîº ìåíøå åíåðã³¿
òà íå "ï³äò³êàº" ìàñëîì. Ñàëîíè îá³ãð³âàþ-
òüñÿ, îáëàäíàí³ êîíäèö³îíåðàìè, ìàþòü
ëàìïè äåííîãî îñâ³òëåííÿ òà çá³ëüøåí³
â³êíà. Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ ðîáëÿòü òðàìâàé
íàä³éí³øèì, à éîãî âèêîðèñòàííÿ — òðè-
âàë³øèì. Ïðè öüîìó êîøòóº òàêà ìàøè-
íà çíà÷íî äåøåâøå çà ºâðîïåéñüê³ ÷è íà-
â³òü ðîñ³éñüê³ àíàëîãè.

Ïðîòå êóï³âëåþ òðàìâà¿â äëÿ ë³í³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ ñï³âïðàöÿ ç âèðîáíèêàìè
åëåêòðîòðàíñïîðòó íå îáìåæóºòüñÿ. Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ çàçíà÷èâ, ùî ì³ñòî ïëàíóº
ðîçâèâàòè òðàíñïîðòí³ ìåðåæ³, à òîìó ìàº
ïîòðåáó â íîâîìó ðóõîìîìó ñêëàä³. Â³äòàê,
Êè¿â âèâ÷èòü ïðîïîçèö³¿ âñ³õ âèðîáíèê³â ³,
ìîæëèâî, êîìóñü çãîäîì çðîáèòü çàìîâëåí-
íÿ. "Äóìàþ, ïðîòÿãîì 7-8 ì³ñÿö³â ìè âè-
çíà÷èìîñÿ, à òàêîæ ïîðàäèìîñÿ ³ ç êèÿíà-
ìè, ÿêèé ìàº áóòè òðàíñïîðò ó ñòîëèö³. Òî-
ä³ âæå ñï³ëüíî ìîæíà áóäå öå çàâäàííÿ ðå-
àë³çîâóâàòè",— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Íà øâèäê³ñíó ë³í³þ çàêóïëÿòü â³ò÷èçíÿíèé ðóõîìèé ñêëàä

Ó Êèºâ³ ì÷àòèìóòü óêðà¿íñüê³ òðàìâà¿

Ó÷îðà â³äêðèòî ðóõ ó á³ê Îáîëîí³, 28 æîâòíÿ éîãî çàïóñòÿòü ³ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Учора о 17-й одині б ло від рито р х автомобілів че-
рез Гавансь ий міст напрям Оболоні. Рішення про
п с транспорт прийняли б вально зран під час
робочої поїзд и на об'є т першо о заст пни а олови
КМДА Оле сандра Попова. До 28 жовтня міст запра-
цює повністю, оли зап стять еста ад на Набережно-
Хрещатиць ій. Вона отова на 99 % вже тепер, проте
має пройти випроб вання. У КМДА обіцяють, що до
інця 2011 ро ф н ціон ватиме весь Подільсь о-Вос-
ресенсь ий мостовий перехід. Щоправда, лише для
автомобільно о р х .

З Гавансь о о мост транспорт безпереш одно проїздитиме під новою еста адою
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Положення про Головне управління

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 647 від 25 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 28.07.2010 № 630 “Про внесення змін у додатки 1, 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
03.09.2008 № 791” на виконання рішення Київської міської ради від 27.05.2010 № 805/4243 “Про опти�
мізацію структури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)”, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.07.2010
№ 537 “Про організаційно�правові заходи щодо реорганізації Головного управління охорони здоров’я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)”:

1. Затвердити положення про Головне управління охо�
рони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Положення про Головне управління охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) подати на затвердження Київ�
ської міської ради.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
3.1. Розпорядження Київської міської державної адмініс�

трації від 24.06.2003 № 1114 “Про затвердження Положен�
ня про Головне управління охорони здоров’я та медичного
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” (із змінами та до�
повненнями).

3.2. Розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 04.03.2005 № 305 “Про затвердження змін до
структури та доповнень до Положення про Головне управ�
ління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)”.

3.3. Розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 29.12.2006 № 1875 “Про затвердження змін до
структури та доповнень до Положення про Головне управ�
ління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)”.

3.4. Розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.06.2007 № 803 “Про затвердження змін до структури та

доповнень до Положення про Головне управління охорони
здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)”.

3.5. Розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.02.2010 № 65 “Про затвердження структури Головного
управління охорони здоров’я та медичного забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)”.

3.6. Розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.04.2010 № 301 “Про затвердження змін до структури Го�
ловного управління охорони здоров’я та медичного забез�
печення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)”.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

5. 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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 09.04.2010 № 236
Розпорядження № 648 від 26 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів” та з метою забезпечення своєчасного прокла�
дання газопроводу середнього тиску до офісного будинку на вул. Бережанській, 5 в Оболонському райо�
ні, враховуючи звернення підприємства, яке засноване на власності об’єднання громадян “Учбовий ком�
бінат Добровільного пожежного товариства України від 14.07.2010 № 29 в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.04.2010
№ 236 “Про прокладання газопроводу до офісного будинку 
на вул. Бережанській, 5 в Оболонському районі” такі зміни:

1.1. У пункті 1 слова та цифри “з 25.04.2010 до
28.04.2010” замінити словами та цифрами “з 25.08.2010 до
28.09.2010”.

2. 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 утворення філій Музею історії міста Києва 
та затвердження змін до Положення про Музей історії

міста Києва
Розпорядження № 658 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону Укра�
їни “Про музеї та музейну справу”, враховуючи Укази Президента України від 18.09.2007 № 892/2007 (із
змінами і доповненнями) “Про відзначення Дня партизанської слави”, від 18.05.2007 № 428/2007 “Про
відзначення 150�річчя від дня народження Шолом�Алейхема”, з метою створення музейних закладів, ді�
яльність яких спрямована на вшанування пам’яті визначних подій та особистостей, та з метою приведен�
ня положення музею у відповідність до вимог чинного законодавства України, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Утворити філію Музею історії міста Києва — Музей пар�
тизанської слави.

2. Утворити філію Музею історії міста Києва — Музей Шо�
лом�Алейхема.

3. Головному управлінню культури і мистецтв виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) пе�
редбачати видатки на функціонування філій Музею історії міс�
та Києва в межах загального обсягу асигнувань бюджету по
галузі “Культура і мистецтво” на 2011 та наступні роки.

4. Затвердити зміни до Положення про Музей історії міс�
та Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 02.10.1997 № 1527, виклавши
його в новій редакції, що додається.

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

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 
на честь Святого благовірного князя Ярослава Мудрого 

в Святошинському районі
м. Києва Української Православної Церкви

Розпорядження № 659 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади парафії на честь Святого благовірного князя Ярослава Муд�
рого в Святошинському районі м. Києва Української Православної Церкви від 06.07.2010 та протокол за�
гальних зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 10.03.2010 № 1, в ме�
жах функцій місцевого органу виконавчої влади.

1. Зареєструвати Статут релігійної громади парафії на
честь Святого благовірного князя Ярослава Мудрого в Свя�
тошинському районі м. Києва Української Православної Церк�
ви, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації, відповідно до розподілу обов’язків, прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Про організацію роботи 
з розробки Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року
Розпорядження № 662 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”, Указу Президента України від
25.05.2001 № 341/2001 “Про Концепцію державної регіональної політики”, постанови Кабінету Міністрів
України від 21.07.2006 № 1001 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2015 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 № 504�р “Про схвалення Кон�
цепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально�економічного роз�
витку України”, рішення Київської міської ради від 18.06.2009 № 616/1672 “Про розробку Стратегії роз�
витку міста Києва до 2025 року”, наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Укра�
їни від 29.07.2002 № 224 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних
стратегій розвитку”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.08.2010 № 587 “Про
утворення Комітету з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року” та з метою забезпечення роз�
роблення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;

1. Покласти функції з організаційно�технічного забезпе�
чення розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 ро�
ку на Головне управління економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

2. Визначити комунальну науково�дослідну установу “На�
уково�дослідний інститут соціально�економічного розвитку
міста” координатором проекту розробки Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року та покласти на неї науково�мето�
дичне забезпечення розробки Стратегії розвитку міста Ки�
єва до 2025 року.

3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) та директорів комунальних підприємств
надавати у визначені терміни необхідну інформацію та про�
позиції відповідно до запитів координатора проекту — ко�
мунальної науково�дослідної установи “Науково�дослідний
інститут соціально�економічного розвитку міста”. 

4. Комунальній науково�дослідній установі “Науково�до�
слідний інститут соціально�економічного розвитку міста”
провести розрахунки обсягів фінансування на 2011 рік ро�
біт з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

та надати їх до Головного фінансового управління виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) для включення до проекту бюджету м. Ки�
єва на 2011 рік.

5. Головному управлінню з питань взаємодії з засоба�
ми масової інформації та зв’язків з громадськістю вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розмістити в засобах масової
інформації звернення до мешканців Києва щодо надан�
ня пропозицій до Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року.

6. Комунальній науково�дослідній установі “Науково�до�
слідний інститут соціально�економічного розвитку міста” за�
безпечити створення сайту з висвітлення та обговорення
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Крамаренка Р. М.

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Про призначення щорічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 664 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про щорічні
міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.04.2008 № 555, враховуючи
протокол засідання комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мис�
тецтва від 20.08.2010 № 2 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Призначити з 1 січня 2011 року щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністра�

ції Новохатька Л. М.
Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Київреклама”

Розпорядження № 665 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприєм�
ців”, з метою приведення положень Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Київреклама” у відповідність до вимог чинного законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) “Київреклама”, затвердженого розпо�
рядженням Київської міської державної адміністрації від
31.01.2007 № 83, що додаються.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київрекла�
ма” в установленому порядку зареєструвати зміни в орга�
нах державної реєстрації.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення

щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про перейменування Київського міського шпиталю 
інвалідів Великої Вітчизняної війни

Розпорядження № 669 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням наказу Міністер�
ства охорони здоров’я України від 25.05.2007 № 270 “Про внесення доповнення до наказу МОЗ України
від 14.09.98 № 273” та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодав�
ства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження Положення 
про Головне управління з питань внутрішньої політики 

та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 674 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адмініс�
трації”, рішення Київської міської ради від 27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2010 № 394 “Про
здійснення організаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, з ме�
тою створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності Головного управління з питань
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

1. Затвердити Положення про Головне управління з пи�
тань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 23.04.2008 № 588 “Про за�
твердження Положення про Головне управління з питань
внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)” та від
30.09.2009 № 1130 “Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 23.04.2008 № 588”.

3. Положення про Головне управління з питань внутріш�
ньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) подати на затвердження Київській міській раді.

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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до положення 
про Головне управління з питань реклами виконавчого

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 694 від 3 вересня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адмініс�
трації”, “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження
Типових правил розміщення зовнішньої реклами” (із змінами і доповненнями), з метою упорядкування про�
цедури розміщення зовнішньої реклами у місті Києві, розміщення реклами на транспорті комунальної
власності міста Києва та вдосконалення роботи Головного управління з питань реклами виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Внести зміни до Положення про Головне управління з
питань реклами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.11.2008
№ 1657, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 19.02.2008 № 209 “Про вне�
сення змін та доповнень до Положень Головного управлін�
ня з питань реклами та Головного управління транспорту”.

3. Зміни до положення про Головне управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) подати на затвердження Ки�
ївській міській раді.

4. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

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

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження змін 
до Статуту Шкірно>венерологічного диспансеру № 5 

Подільського району м. Києва
Розпорядження № 668 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою приведення установ�
чих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

Затвердити зміни до Статуту Шкірно�венерологічного диспансеру № 5 Подільського району м. Києва, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.05.2002 № 1063, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

1. Перейменувати Київський міський шпиталь інвалідів
Великої Вітчизняної війни в Київський міський клінічний шпи�
таль інвалідів Великої Вітчизняної війни.

2. Затвердити зміни і доповнення до Статуту Київського
міського шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, за�
твердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 22.06.1998 № 1286, виклавши його в но�
вій редакції, що додається.

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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до складу робочої групи з проведення
інвентаризації об’єктів газопостачання, 

які використовуються для розподілу природного газу, 
та складення переліків цих об’єктів у м. Києві

Розпорядження № 672 від 30 серпня 2010 року

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1203�р “Про здійснення за�
ходів щодо забезпечення обліку об’єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природно�
го газу” та у зв’язку із кадровими змінами в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до складу робочої групи з проведення
інвентаризації об’єктів газопостачання, які використовую�
ться для розподілу природного газу, та складення перелі�
ків цих об’єктів у м. Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 12.04.2010 № 261 “Про ут�
ворення робочої групи у м. Києві для проведення інвента�
ризації об’єктів газопостачання міста”, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

2. 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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження плану заходів щодо 
зміцнення матеріально>технічної бази служби швидкої

медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва
на 2010>2011 роки

Розпорядження № 702 від 7 вересня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 05.11.2007 № 1290 “Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги на період до 2010 року”, рішення Київської міської ради від 13.07.2006
№ 41/41 “Про затвердження Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, ме�
дицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006—2010
роки”, рішення розширеної Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.07.2010 № 10, а також з метою здійснення першочергових заходів щодо зміцнення
матеріально�технічної бази служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, створення необ�
хідних умов для її ефективної діяльності при проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу:

1. Затвердити план заходів щодо зміцнення матеріаль�
но�технічної бази служби швидкої медичної допомоги та ме�
дицини катастроф міста Києва на 2010�2011 роки, що до�
дається.

2. Визначити Головне управління охорони здоров’я ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відповідальним за виконання захо�
дів щодо зміцнення матеріально�технічної бази служби
швидкої медичної допомоги та медицини катастроф міста
Києва протягом 2010�2011 років.

3. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надати пропозиції до:

3.1. Головного управління економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) стосовно включення об’єктів бу�
дівництва та реконструкції, зазначених у додатку, до Про�
грами соціально�економічного розвитку міста Києва на
2010 рік та наступні роки. 

3.2. Головного фінансового управління виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно планування видатків на проведен�
ня капітальних ремонтів підстанцій швидкої медичної до�

помоги, придбання обладнання, автомобілів швидкої ме�
дичної допомоги, робочого одягу тощо.

4. Головному управлінню економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), Головному фінансовому управлінню вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечувати реалізацію заходів що�
до зміцнення матеріально�технічної бази служби швидкої ме�
дичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на 2010�
2011 роки шляхом включення об’єктів будівництва та рекон�
струкції до Програми соціально�економічного розвитку 
м. Києва на 2010 рік та наступні роки, виділення цільових
коштів на проведення капітальних ремонтів підстанцій швид�
кої медичної допомоги, придбання обладнання, автомобілів
швидкої медичної допомоги, робочого одягу тощо.

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

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про Національний музей українського народного 
декоративного мистецтва

Розпорядження № 703 від 7 вересня 2010 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
музеї та музейну справу”, Указу Президента України від 15.02.2010 № 164/2010 “Про надання Музею укра�
їнського народного декоративного мистецтва статусу національного”, з метою приведення установчих до�
кументів Музею у відповідність до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Перейменувати Музей українського народного деко�
ративного мистецтва у Національний музей українського на�
родного декоративного мистецтва.

2. Затвердити зміни до Статуту Музею українського на�
родного декоративного мистецтва, виклавши його у новій
редакції, що додається.

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

Голова Л. Черновець ий
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Ñóäüáà
Ðåáåíêîì îí âåðèë âñåìó, î

÷åì íàøåïòûâàëà åãî èçäåðãàí-
íàÿ æèçíüþ áàáóøêà Êëàâà. Îí
ïðåäñòàâëÿë ñåáÿ ãîíÿùèì ñòà-
äî êîðîâ òóäà, ê âûñî÷åííîìó
õîëìó, èìåâøåìó ñòðàííîå
èìÿ — Ëèñüÿ ãîðà. Îí âåðèë ñî-
ãíóâøåéñÿ îò ïðîæèòûõ ëåò ó÷è-
òåëüíèöå, êîòîðàÿ óìåðëà â èõ
ñåëüñêîé øêîëå, ïðîèçíåñÿ
ñâîþ ïîñëåäíþþ ôðàçó: “Èòàê,
äåòêè, îòêðîåì áóêâàðü!”. Îí
ïîìíèò âîåííûå ãîäû, êîãäà îí,
áðàâûé êóðñàíò ëåòíîãî ó÷èëè-
ùà, â ïåðâûé ðàç âñòóïèë â áîé.
Ìíîãîå îí âèäåë, ìíîãîå ïåðå-
æèë.

Ñåé÷àñ îí, Åãîð Ïåòðîâè÷ Íå-
äðÿãà, ñèäÿ íà êðûëüöå ñâîåãî
äîìà, øòîïàåò ïîñëåäíèå â
ñâîåé æèçíè íîñêè è çíàåò: òàì
çà ðåäêèì ïîäëåñêîì çàòàèëàñü
áåäà. Òàì, ëÿçãàÿ ãóñåíèöàìè
òðàêòîðà, ðîþò íîâîå ãðîìàäíîå
âîäîõðàíèëèùå. Ñêîðî, î÷åíü
ñêîðî îòêðîþò øëþçû, è âîäà,
ñìåòàÿ âñå íà ñâîåì ïóòè, ðè-
íåòñÿ ê íèì. Ëþäè, âñå òå, êòî
æèë ðÿäîì, óøëè. Ìíîãèå óåõà-
ëè ñàìè, íî ìíîãèå — ïîä êðè-
êè ñîëäàò, ïîä ëÿçã è ãðîõîò ðå-
âóùèõ ìîòîðîâ ìàøèí, ñîáðàâ-
øèñü, óøëè. Òîëüêî îí è åãî æå-
íà Çèíàèäà îñòàëèñü çäåñü. Ãäå
ðàñïîëîæåíî êëàäáèùå, ãäå ñïÿò
âå÷íûì ñíîì åãî ðîäèòåëè, åãî
áðàò, ïîãèáøèé â êîíöå âîéíû,
è èõ äî÷ü Ðèòà.

Âçãëÿä òóñêíååò îò âîñïîìè-
íàíèé, à èãîëêà áîëüíî ðàíèò
ïàëåö. Îí ñàì âèíîâàò: ìîã êó-
ïèòü, êîãäà áûë â ãîðîäå, íå-
ñêîëüêî ïàð íîñêîâ, íî îáû÷-
íàÿ â åãî ãîäû áåðåæëèâîñòü
ñðàáîòàëà. Ãîâîðÿò, ÷òî ñòàðèêè
ñâàðëèâû, ñêóïû è ïîðîé ñëåç-
ëèâû. Äà, ýòî âñå î íåì. Îí
ñâàðëèâ, êîãäà åãî íå ïîíèìàþò,
à åùå áîëüøå, äåëàþò òàê, êàê
áóäòî ðóêè ó íåêîòîðûõ ðàñòóò
èç äðóãîãî ìåñòà. Îí ñêóï, ïî-
òîìó ÷òî òå êîïåéêè, êîòîðûå
åìó îòäàëà â êà÷åñòâå ïåíñèè
èëè îòêóïíîé “ðîäíàÿ” âëàñòü,
íå òîëüêî íè÷òîæíû, íî îíè —
ýòî âñå, ÷òî ñáåðåãëè îíè íà
ñâîþ êîí÷èíó. Êàê ìîæíî îöå-
íèòü ñêóïîñòü, êîãäà âñþ æèçíü
îíè âäâîåì òîëüêî è æèëè â íà-
äåæäå íà òâåðäóþ ñòàðîñòü, â êî-
òîðîé åñòü è õëåá, ìîëîêî è êó-
ñîê ìàñëà. À â äîìå, èõ äîìå,
êîòîðûé îíè ñòðîèëè, íå ïîêëà-
äàÿ ðóê, äîëæåí ñòîÿòü è òåëå-
âèçîð, õîòÿ ñâåòà òåïåðü íåò. À
÷òî äî ñëåçëèâîñòè... Òàê ïðî-
æèâè ñ íàøå! Ïîñòîé íà ëþòîì
ìîðîçå, îáäèðàÿ êîæó î ìåòàëë
ñàìîëåòà. À ïëåí, êîòîðûé âû-
øåë åìó áîêîì: äåñÿòü ëåò êî-
ëûìñêèõ ëàãåðåé! À òàì, ñðåäè
ïóñòîøåé êîëûìñêèõ, îí óìû-
âàëñÿ ñëåçàìè, êëÿíÿ íå òîëüêî
âëàñòü, íî è Âåðøèòåëÿ ñóäåá. À
ãèáåëü äî÷åðè, ðàçâå ýòî íå ïî-
âîä, ÷òîáû ñëåçà, çàñòûâ, îñòà-
âàëàñü íà ùåêå äîëãèå ãîäû?

Êàê òðóäíî èì âäâîåì áûëî
ïðèíÿòü ðåøåíèå. Íî íåîïðåäå-
ëåííîñòü áîëüøå íå âèñèò íàä
íèìè, íå äàâèò.

— Ïîéäó ïðîéäóñü,— òÿæåëî,
ñ ïîòàåííûì ñìûñëîì ïðîèçíåñ
Åãîð è, íå äîæäàâøèñü îòâåòà,
óõîäèò. Áàãðÿíûé çàêàò. Âî äâî-
ðå ïóñòî. Âñå èõ ïåðíàòîå õî-
çÿéñòâî ðàñïîëîæèëîñü íà íî÷ü
â êóðÿòíèêå, à êîò Âàñüêà ñïèò,
ñêðóòèâøèñü â áóáëèê. Â ñàðàå
ïîðîñåíîê, åðçàÿ íà ïàõíóùåì
ñåíå, òèõî õðþêàåò, íå ïðåäïî-
ëàãàÿ ñâîþ äàëüíåéøóþ ñóäüáó.
Åãîð Ïåòðîâè÷ âûøåë íà îêî-
ëèöó áðîøåííîé ëþäüìè äåðåâ-
íè è âçãëÿíóë òóäà, ãäå åùå îñå-
íüþ ñåÿëè ðîæü. Íåêîìó áóäåò
åå óáèðàòü ëåòîì, êàê íå áóäåò
è ñàìîé ðæè. Äàëü òàåò â äûì-
êå âå÷åðíèõ ñóìåðîê, à îí âñå
ñòîèò, ñìîòðèò è ðàçìûøëÿåò.

Âîí òàì, çà îâðàãîì, áûëî ïî-
ëå, ãäå îí ìàëü÷èøêîé èãðàë. À
âîò òàì, ãäå ïðèòàèëàñü, îòñâå-
÷èâàÿ ïîäñëåïîâàòûìè îêîííû-
ìè ðàìàìè, ñòîèò õàòåíêà Ïîòà-
ïà Ìåøêîâà, òàì îí âïåðâûå
ïîöåëîâàë ñâîþ áóäóùóþ æåíó
Çèíó. Òåïåðü íà ïîëå ãóëÿåò âå-
òåð âïåðåìåæêó ñ ìóñîðîì, à â
õàòåíêå íèêòî íå æèâåò. Óòîíóë
Ïîòàï ïðîøëûì ëåòîì. Õîòÿ,
ìîæåò, ýòî è ê ëó÷øåìó, îí áû
íèêîãäà íå ñîãëàñèëñÿ óåõàòü.
Òàì, çà èâîé, îí ïðîâàëèëñÿ â
îãðîìíóþ ñèëîñíóþ ÿìó, âûðû-
òóþ ñ îñåíè äÿäåé Ñòåïàíîì.
Ìîêðûé, ñ îòîðâàííîé ïîäî-
øâîé ñàïîãà, îí âîçâðàùàëñÿ
äîìîé. Îí ïîìíèò âçãëÿä ìàìû,
íàïðàâëåííûé íà íåãî, êàê è òî,
÷òî îíà ïðîèçíåñëà, ïðèæàâ åãî
ãîëîâó ê ñåáå. Âîò òîãäà îí
âïåðâûå îùóòèë çàïàõ, øåäøèé
îò íåå: êèñëîãî ìîëîêà, äóõìÿ-
íîãî õëåáà è æàðåíîé ðûáû. Íå-
îæèäàííî ìûñëè ïîâåðíóëè â
ñòîðîíó âîñïîìèíàíèé îá îòöå
è ìàìå. Åãî îòåö áûë çíàòíûé
êóçíåö, óìåë äåëàòü âñå. Êàê íè
ñòðàííî, îòåö îêîí÷èë óåçäíóþ
ãèìíàçèþ, õîòÿ ó åãî ðîäèòåëåé,
òî åñòü ó åãî äåäà, äåíåã íå áû-
ëî. Îòåö áûë óìíûì, îäàðåííûì
÷åëîâåêîì, âîò ïîòîìó è ïðèíÿ-
ëè åãî áåç äåíåã. À ìàìà áûëà
êàê ñèÿþùåå íà íåáå ñîëíûø-
êî, âñåãäà ñ íèì. Âñåãäà ðÿäîì,
íåðàçëó÷íî, âïðî÷åì, êàê è îí
ñî ñâîåé æåíîé. Íî êòî áû ïî-
äóìàë, ÷òî òóäà, ãäå îíè ïîêî-
ÿòñÿ íàâñåãäà, ïðèäåò âîäà, à
ëîäêè è êàòåðà áóäóò ïëàâàòü ïî
òåì îñòàíêàì, ÷òî ïîõîðîíåíû
íà äíå.

Åäâà ñòóïèë øàã, êàê óâèäåë
ñâåò ïîäôàðíèêîâ ïðèáëèæà-
þùåéñÿ ìàøèíû. ×åðåç äâå ìè-
íóòû, òÿæåëî ñêðèïÿ, âîçëå íå-
ãî îñòàíîâèëñÿ òåìíî-çåëåíîãî
öâåòà “Óàçèê”, è îòòóäà âûáðàë-
ñÿ çíàêîìûé åìó êàïèòàí Îëåí-
êèí. Êàïèòàí õìóð è îçàáî÷åí.
Öåëûé äåíü îí åçäèò ïî ðàéîíó
çàòîïëåíèÿ, îñìàòðèâàÿ îêðåñò-
íîñòè, çàåçæàÿ ê òàêèì âîò íå-
ñãîâîð÷èâûì ñòàðèêàì. Îí íå
âåðèò, ÷òî òàêèå, êàê ýòîò âîò
Åãîð Ïåòðîâè÷, îñòàíóòñÿ. Íåò,
òàêîãî íå ìîæåò áûòü, ïîòîìó
÷òî íå ãëóïöû îíè, â ñàìîì äå-
ëå, ÷òîáû ïîãèáíóòü.

— Çàâòðà âû äîëæíû íå ïîçä-

íåå âîñüìè óòðà âûåõàòü. Ïîä-
âîäà âàøà ãîòîâà, ÿ âèäåë, òàê
÷òî, Åãîð Ïåòðîâè÷, íå ãëóïè-
òå,— íàêîíåö-òî íàðóøàåò ìîë-
÷àíèå êàïèòàí. Åìó íå÷åãî áîëü-
øå äîáàâèòü, îí è òàê ìíîãî ñèë
ïîòðàòèë íà íåãî, íà åãî óâå-
ùåâàíèå. À ñêîëüêî åùå äðóãèõ,
íå ìåíåå óïðÿìûõ, îí âèäåë.
Íè÷åãî, óåäóò, îíè íå ñàìîóáèé-
öû.

— Çàâòðà, ãîâîðèøü,— çàäóì-
÷èâî îòâå÷àåò Åãîð Ïåòðîâè÷, è,
êà÷àÿ ñåäîé ãîëîâîé, íåîæèäàí-
íî ðàññìåÿëñÿ. Îí ñìååòñÿ, íî
åãî ñìåõ êàïèòàíó íàïîìèíàåò
âñõëèï ñòàðîãî, èçìó÷åííîãî
æèçíüþ ÷åëîâåêà. Ïîòåðÿâøåãî-
ñÿ â âèõðå ïðîáëåì ïîæèëîãî
ìóæ÷èíû.— Äà íèêóäà ìû, êà-
ïèòàí, íå äâèíåìñÿ. Ñëû-
øèøü — íèêóäà. Çäåñü,— îí îá-
âåë ðóêîé ïîãðóæåííûå â òåìíî-
òó áðîøåííûå äîìà.— Íàø äîì.
Íàøà çåìëÿ, çà êîòîðóþ ÿ, êñòà-
òè, âîåâàë. À åñëè óæ ïàðòèè
òâîåé òàê ïðèñïè÷èëî... ×òî æå.
Ïóñòü òîïèò, ðàç åé íàäî.

— Ëàäíî âàì, Åãîð Ïåòðîâè÷,
î ïàðòèè. Åñòü ïðèêàç, åñòü ïî-
ñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà...

Åãîð Ïåòðîâè÷ åãî ãðóáî îá-
ðûâàåò, íå äàâàÿ ñêàçàòü áîëüøå
íè ñëîâà.

— Äà ïîøëà îíà, òâîÿ ïàðòèÿ,
çíàåøü, êóäà! À äëÿ êîãî ýòî âñå
äåëàåòñÿ, äëÿ íàðîäà? Íåò, íå
äëÿ ìåíÿ, íå äëÿ ìîèõ îäíîñåëü-
÷àí, à äëÿ òîãî, ÷òîáû èçâåñòè
òàêèõ, êàê ÿ. Çäåñü ìîè ðîäíûå,
ìîè ïðàäåäû, ìîè êîðíè...

Îí óìîëêàåò. Â åãî ãðóäè êëî-
êî÷åò ãíåâ, îáèäà è, êàê íè
ñòðàííî, ðàñòåðÿííîñòü. Îí çíà-
åò, ÷òî êàïèòàí ïðàâ, òàê íàäî,
íî íå ìîæåò ñìèðèòüñÿ ñ ýòèì.
Êàê âåòåð íå â ëàäàõ ñ ëåñíûì
ìàññèâîì, âñå íîðîâèò âûêîð-
÷åâàòü äåðåâüÿ, òàê è îí íå â ëà-
äàõ ñî ñâîèì âíóòðåííèì ìè-
ðîì. Êàïèòàí îïóñêàåò âçãëÿä
êíèçó, êàê áóäòî õî÷åò óâèäåòü
ñâîè ãðÿçíûå áîòèíêè. Ñïóñòÿ
ìãíîâåíèå, ïðîêàøëÿâøèñü,
ïðîèçíîñèò åäèíñòâåííîå ñëî-
âî: õîðîøî. ×òî õîðîøî, åìó,
Åãîðó Ïåòðîâè÷ó, íåÿñíî, êàê,
âïðî÷åì, è ïðîèçíåñøåìó ýòî
êàïèòàíó.

Êàïèòàí ÷åðåç ìèíóòó, ïîâåð-
íóâøèñü, ìîë÷à, íå ñêàçàâ ñëî-
âà, áóäîðàæàùèå åãî äóøó, óõî-
äèò. Îí íå õî÷åò, íå èìååò ïðà-
âà ñïîðèòü ñî ñòàðèêîì. Ó íèõ
ñâîÿ ïðàâäà, ó íåãî ñâîÿ. Íî,
êðîìå ïðàâäû, åùå åñòü áîëü â
ñåðäöå. Ãäå-òî òàì, ãäå ñàäèòü-
ñÿ ñîëíöå, æèâóò åãî ñòàðèêè.
Îíè òàêèå, êàê è ýòè äâîå, ïðî-
çÿáàþùèå â óêðàèíñêîé ãëóáèí-
êå, íî âåðÿùèå â “ñïîêîéíóþ”
ñòàðîñòü. Íå çàáûëèñü, íå óøëè
âîñïîìèíàíèÿ, òàê è íå óøëî
ïîíèìàíèå èõ ðåøåíèÿ. Ïóñòü
òàê áóäåò, à òàì...

“Óàçèê”, óòðîáíî ðû÷à, îñâå-
ùàÿ ñåáå ïóòü, óåçæàåò, óâîçÿ â
ñâîåì ÷ðåâå êàïèòàíà. Çàâòðà íà
åãî ñòîëå ñðåäè ñîòåí ðàñïèñîê
ïîÿâèòñÿ åùå îäíà ïîäïèñàííàÿ
èì, íî ñ èíèöèàëàìè Åãîðà Ïåò-
ðîâè÷à Íåäðÿãè. Ñîâåñòü ñïî-
êîéíà, îí ñäåëàë âñå, ÷òî ìîã, à
áóìàæêà — ýòî åãî ñòðàõîâêà.

Çèíàèäà ñòåëèò ïîñòåëü, íî íà
äóøå îõ êàê íåñïîêîéíî. Óæå
òåìíî, à Åãîðà âñå íåò.

“Íàâåðíÿêà ñòîèò íà îêîëè-
öå, âñìàòðèâàÿñü â òåìíîòó, òó-
äà, êóäà óøëî ñîëíöå”. Òÿæåëî
âçäîõíóâ, îíà ïðèñåëà íà ñòóë
è, ñêðåñòèâ ðóêè, çàäóìàëàñü.

Ñåé÷àñ îíà âñïîìèíàåò ÿðêèå
è íå î÷åíü êàðòèíêè ïðîæèòûõ
ëåò. Îíà îò÷åòëèâî ïîìíèò èõ
ïåðâûé ïîöåëóé, à ïîòîì, êàê
óêðàäêîé ïðÿ÷àñü îò äåðåâåí-
ñêèõ, áðîäèëè äî óòðà îáíÿâ-
øèñü, ïîêëÿâøèñü íå ðàçëó÷àòü-
ñÿ íèêîãäà. À ïîòîì âîéíà, è
íàãîëî îñòðèæåííûé Åãîð ñòî-
èò ïîñðåäè óòðàìáîâàííîãî äâî-
ðà, ïåðåä ñåëüñêèì ñîâåòîì, à
ïðåäñåäàòåëü ïðîèçíîñèò ïëà-
ìåííóþ ðå÷ü. Ïîòîì ïîøëè
ïèñüìà, ìíîãî ïèñåì, ïî÷òè
êàæäóþ íåäåëþ. À âñëåä ïðèõî-
äèëè è ôîòîãðàôèè. Åå Åãîð
ëåò÷èê, íàñòîÿùèé àñ âîçäóø-
íîãî áîÿ. À åùå îíà ïîìíèò, êàê
ïðèøëà ïîõîðîíêà, è âñëåä çà
íåé ïðèåõàëè íåçíàêîìûå åé âî-
åííûå, êîòîðûå õìóðî ðàññïðà-
øèâàëè î Åãîðå. Îí â ïëåíó!
Êàê áûëî òÿæåëî æèòü, çíàÿ, ÷òî
òâîÿ ñóäüáà äàëåêî îò òåáÿ, çà
òûñÿ÷è âåðñò, ãðåáåò ëîïàòîé
êàìåííóþ âîðêóòèíñêóþ çåìëþ.

À ïîòîì áûë ãîëîä, íå òàêîé
ñòðàøíûé, êàê â òðèäöàòü ñåäü-
ìîì, íî çàáðàâøèé æèçíè îä-
íîñåëü÷àí. Íàêîíåö-òî Åãîð
ïðèøåë. Îíà îò÷åòëèâî ïîìíèò
òîò äåíü, êàê è òî, êàêèì âåð-
íóëñÿ Åãîð ïîñëå âîéíû, òî åñòü
íå ïîñëå, à ìíîãî ïîçæå åå,
ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò. Êàê êîñî
ñìîòðåëè íà íåãî äåðåâåíñêèå, à
åãî îòåö-êóçíåö, íå âûäåðæàâ
“ïîçîðà”, ïîäæåã êóçíþ è ñàì
ñãîðåë â íåé. Òàê áûëî...

Åãîð Ïåòðîâè÷, âåðíóâøèñü,
ïðèòðîíóâøèñü ê áà÷êó ñ âîäîé,
îòêðûë êðàí. Îí ïüåò, ãîðëî ïå-
ðåñîõëî, à ìûñëåé, êàê è ðàçóì-
íûõ îáúÿñíåíèé íåò. Âñå óñîõ-
ëî, êàê áóäòî íè÷åãî è íå áûëî.
Ïîòóøèâ êåðîñèíîâóþ ëàìïó,
îíè ìîë÷àò, êàæäûé äóìàÿ î
ñâîåì. Õîòÿ íåò, ó Çèíàèäû òî-
æå ìûñëåé íåò, îíà ïðîñòî òè-
õî ïëà÷åò, óêðàäêîé âûòèðàÿ
ñëåçó. Åãîð Ïåòðîâè÷ ýòî ñëû-
øèò, îí åå ïîíèìàåò, íî ìîë÷èò.

Ñëåäóþùèé äåíü ïðîõîäèò,
êàê è ïðåäûäóùèé. Êóðû, çåð-
íî, êîò Âàñüêà è, êîíå÷íî, Åãî-
ðà Ïåòðîâè÷à “ïîõîä” íà îêîëè-
öó äåðåâíè. Íî êîãäà ëåãëè
ñïàòü, îí ïðîèçíåñ åäâà ñëûø-
íî, íî Çèíàèäà ýòî óñëûøàëà:

— Ñêîðî. Íûíåøíåé íî÷üþ
âñå è ñëó÷èòüñÿ.

Íà äîì íàäâèãàåòñÿ ÷òî-òî òÿ-
æåëîå, ìðà÷íîå è íåâûíîñèìî
îáðå÷åííîå. Çàòàèâ äûõàíèå,
îíè, ïðèæàâøèñü äðóã äðóãó,
âñëóøèâàþòñÿ â êàêîôîíèþ çâó-
êîâ, â çëîâåùèé ãðîõîò è âäðóã,
òàê íåîæèäàííî, ïîíèìàþò —
ýòî ñìåðòü. Òîííû, ìèëëèîíû
òîíí âîäû, õëûíóâ ìèìî õîëìà,
íåñóòñÿ â íèçèíó, è ÷åðåç ìèíó-
òó îíè çàõëåáíóòüñÿ, óòîíóò. Îí
è îíà ðàñòåðÿííûì âçãëÿäîì
èùóò ñïàñåíèå. Íî åãî íåò, âåäü
îíè ñàìè ñäåëàëè âûáîð. Ïî-
ñëåäíèé âçäîõ, ïîñëåäíåå ïðè-
êîñíîâåíèå ðóê è... âñå.

Ðàííåå óòðî ñëåäóþùåãî äíÿ.
×óòü ìóòíàÿ âîäà òèõî ïëåùåò-
ñÿ òàì, ãäå êîãäà-òî áûëà äåðåâ-
íÿ, à â ãëóáèíå íîâîãî âîäîõðà-
íèëèùà ñïÿò äâîå âûáðàâøèõ
ñâîþ ñìåðòü ñòàðèêîâ. Ìîæåò,
îíè ïðàâû? Èì áûëî èç ÷åãî
âûáèðàòü...

Слава Літерат рно о л б “Хрещати а” впевнено до-
лає иївсь і ордони, адже сьо одні наш ість — автор
із Дніпропетровсь а. Сподіваємося, та е розширення
“творчої ео рафії” д же с оро стане для Літерат рно-
о л б арною тенденцією. Ві тор Камеристий пише
проз , в я ій ба ато автобіо рафічно о. І хоча доля не
бал вала автора (він се життя тяж о працював, інва-
лід II р пи), серед її подар н ів — щаслива родина,
двоє дітей, а ще — вміння знайти натхнення в сіх без
винят проявах б ття.
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Þâ³ëåé çàêàðïàòñüêî¿
Ìåëüïîìåíè ñâÿòêóþòü
ó Êèºâ³
Äî 65-ð³÷÷ÿ óæãîðîäö³ ïîêàæóòü ñòîëè÷íîìó
ãëÿäà÷åâ³ ôðàíöóçüêèé ëþáîâíèé ÷îòèðèêóòíèê
³ êîëèñü çàáîðîíåíîãî “Ñëîíà”
Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

Міні- астролі ж ород-
сь о о оле тив в Києві
давно стали доброю тра-
дицією. Але ця осінь для
них є особливою: За ар-
патсь ий обласний дер-
жавний раїнсь ий м -
зично-драматичний театр
відзначає 65 ро ів. Саме
стіль и мин ло відтоді,
оли б ло підписано від-
повідн постанов про
створення театр . Свої
перші астролі до Києва
наймолодший на той час
За арпатсь ий театр
здійснив 1945-м — тоді
привозили "Шлях до
У раїни" Оле сандра Ле-
вади.

² ñìàêè ïóáë³êè, ³ ðåïåðòóàð òå-
àòðó â³äòîä³ çì³íþâàëèñÿ, àëå òðà-
äèö³ÿ ðîáèòè òâîð÷³ çâ³òè, ïîêà-
çóþ÷è íàéêðàù³ âèñòàâè â ñòîëè-
ö³, ëèøèëàñÿ íåçì³ííîþ. Öüîãî
ðîêó, ç 4 äî 6 æîâòíÿ, êîëåêòèâ
Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî çàïðî-
øóº äîðîñëèõ êèÿí íà âèñòàâè
"Ðåòðî" ("Øàìïàíñüêîãî ³ êàðå-
òó!") Îëåêñàíäðà Ãàë³íà, "Ñëîí"
Îëåêñàíäðà Êîïêîâà ³ "Îáåðåæ-
íî, æ³íêè!" Àíäð³ÿ Êóðåé÷èêà, à
ä³òåé — íà êàçêó "Ïðèãîäè â Êàð-
ïàòàõ" Àíàòîë³ÿ Ô³ë³ïïîâà.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äî 65-ð³÷-
íîãî þâ³ëåþ ãîëîâíèé ðåæèñåð
Çàêàðïàòñüêîãî îáëìóçäðàìòåàò-
ðó, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè
Àíàòîë³é Ô³ë³ïïîâ ³ ðåæèñåð-ïî-
ñòàíîâíèê Îëåêñàíäð Ñàðê³ñÿíö
îáðàëè äóæå ð³çíîïëàíîâ³ âèñòà-
âè. "Ðåòðî" çàö³êàâèòü ó ïåðøó
÷åðãó òèõ, õòî âòîìèâñÿ â³ä "ìî-

äåðíîâîãî" ìèñòåöòâà ³ õî÷å â³ä-
ïî÷èòè ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâêè, â ÿê³é
íàñêð³çíîþ ö³êàâèíêîþ º òðàäè-
ö³éí³ñòü ó íàéêðàùîìó ðîçóì³í-
í³ öüîãî ñëîâà. À îò "Îáåðåæíî,
æ³íêè!" — âèñòàâà äëÿ òèõ, õòî
ö³êàâèòüñÿ ñó÷àñíèì äðàìàòóðã³÷-
íèì ìèñòåöòâîì ³ íàäàº ïåðåâà-
ãó êîìåä³ÿì ïîëîæåíü, ñïîâíå-
íèõ ³íòðèãàìè. Òâ³ð ìîëîäîãî á³-
ëîðóñüêîãî äðàìàòóðãà Àíäð³ÿ
Êóðåé÷èêà ïåðåíîñèòü ãëÿäà÷à äî
Ôðàíö³¿, äå ôðàíöóç ç’ÿñîâóâàòè-
ìå ñâî¿ ñòîñóíêè ç òðüîìà àáñî-
ëþòíî ð³çíèìè êîõàíêàìè ç ïðè-
òàìàííîþ ôðàíöóçàì åëåãàíòí³ñ-
òþ. À äàë³ — âñå â òàêîìó äóñ³, ç
òàíöÿìè é ÿñêðàâèìè êîñòþìà-
ìè. "Ñëîí" Îëåêñàíäðà Êîïêîâà
(îðèã³íàëüíà íàçâà — "Çîëîòèé
ñëîí"), íàïèñàíèé ó 20-õ ðîêàõ,

òðèâàëèé ÷àñ áóâ çàáîðîíåíîþ
âèñòàâîþ, à ³ì’ÿ àâòîðà — ïðèìó-
ñîâî çàáóòèì. Íèí³ öÿ âèñòàâà,
íàâ³òü ïîïðè ñâîþ êîíòððåâîëþ-
ö³éíó ñïðÿìîâàí³ñòü, ö³êàâà ãëÿ-
äà÷ó àðèñòîôàí³âñüêîþ êîì³÷í³ñ-
òþ ñþæåòó. Ñêðîìíèé Ãóð’ÿí
Ìî÷àëê³í çíàõîäèòü ñêàðá — çî-
ëîòîãî ñëîíà, é íàäàë³ íàâêîëî
ö³º¿ çíàõ³äêè âèðóº øàëåíèé ì³êñ
³ç ³íòðèã, åìîö³é ³ ñïîêóñ.

Ïðèâ³òàòè êîëåêòèâ Çàêàðïàò-
ñüêîãî îáëàñíîãî äåðæàâíîãî
óêðà¿íñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷-
íîãî òåàòðó êèÿíè çìîæóòü, â³ä-
â³äàâøè Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷-
íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ ²âà-
íà Ôðàíêà. À â ê³íö³ ëèñòîïàäà
êîëåêòèâ Çàêàðïàòñüêîãî òåàòðó
â³äêðèº þâ³ëåéíèé ñåçîí ó ð³ä-
íîìó Óæãîðîä³

ГГ АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ІІ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 5 æîâòíÿ
ОВНИ, не нав'яз йте насильно ні ом свою допомо , а дос оналюйтеся шля-

хом обсл ов вання реальних потреб оточення. Я що хтось потерпає від лиха і звер-
н вся по допомо , радо йдіть наз стріч. Сл жіння на бла о інших є ор анічною по-
требою для вас.
ТЕЛЬЦІ налаштовані на любов, я а виявлятиметься в щирій т рботі про рідних,

дар ючи д шевн втіх . Пор ч із вами б де тепло і затишно. Ува а за оханим: охо-
че від йтеся на інтимні запити партнерів, я і фонтан ють се с альністю. Одна
нама айтеся не потрапити в тенета тілесної залежності одне від одно о.
БЛИЗНЯТА асоціюватим ться з т рботливою " воч ою", що ладна всіх няньчи-

ти, зі рівати під своїм рилом, одержима сімейним інстин том. Для створення ро-
динно о омфорт ліпшо о час оді й че ати. Наведіть дов ола порядо , причеп -
ріть нав олишній простір, я дома, та і на роботі. Тоді й на д ші повеселішає.
У РАКІВ інди атор допитливості заш алюватиме. Ви ненаситно "с н тимете но-

са до ч жо о проса", пірнатимете в масмедійний ефір, нама аючись задовольнити
себе ці авою інформацією. Та ліпше продемонстр йте висо обізнаність на п блі-
ці — тоді станете поп лярними.
ЛЕВИ опиняться в рабстві власниць их інстин тів. Щоб поч ватися омфортно,

повинні мати достатньо рошей. Одна оли їх бра є для повно о щастя — не за-
зіхайте на ч же. Гаманці інших нехай вас не т рб ють, задовольняйтеся тим, що за-
робили, та з радістю витрачайте на омріяні по п и.
ДІВИ,настав часо олосити війн вадам і не ативнимзвич ам,що та ш одять здо-

ров'ю, і розпочати жити по-новом . Сядьте на дієт , відмовтеся від ріння, ал о олю
тощо. Нині можна спішно зап стити процес позбавлення від б дь-я их залежностей,
що донині тримали в своїх лещатах. Не лін йтеся, вн трішньо ви отові, чи не та ?...
ТЕРЕЗИ переб вають оловороті бажань і емоцій. Це потрібно для то о, щоб

зроз міти щось собі та розв'язати проблеми, повязані з людьми, я і вист пають
вашими опі нами. Нама айтеся самітнитися, бо велелюдні місця, де ш мно та а-
мірно, вам протипо азані.
СКОРПІОНИ, др жба з людьми, спорідненими по д х — не міраж, а реальність.

Сміливо зав'яз йте братерсь і стос н и з тими, до о о лежить д ша. Ви промені-
єте еротичним іпнозом, тож звабити можете б дь- о о. Неприст пних вершин, я
ромадсь их, та і романтичних, нині для вас не існ є.
СТРІЛЬЦЯМ імпон є роль авторитетно о по ровителя. Підсвідоме тяжіння до

влади д же висо е. Одна брати під рило ч жі долі можна лише тоді, оли до цьо-
о зм сять ритичні обставини. А ос іль и ви приречені переб вати з вересня до
інця ро в потоці армічних сит ацій, сприймайте неаде ватні сит ації спо ійно.
Ті фра менти просоч ються з попередніх реін арнацій.
КОЗОРОГИ вінчані ороною м дрості. Вміють об'є тивно сприймати реальність

і від оп вати зерна істини там, де іншим не дано від природи. Тож можете з чис-
тою совістю азати правд , висловлюватися в олос не лише тоді, оли вас попро-
сять. Тіль и не нама айтеся ні ом нашіпт вати на в ха солод брехню. Слово —
срібло, а мовчання — золото.
ВОДОЛІЇ еройсь и долатим ть різноманітні переш оди, а ризові сит ації роз-

р люватим ться на подив ле о. Особливо тоді, оли остро заці авлені в дося -
ненні поставленої мети, пробитися до я ої заважають при рі невдачі. Ризи ваби-
тиме, небезпе а стим люватиме ви иди енер ії, а н дні справи навпа и — спон -
атим ть до депресії. Космічні ритми дня сприятим ть хір р ічним тр чанням.
РИБИ, ре лярність і стабільність партнерсь их стос н ів — ось що вам потрібно.

Вони мають баз ватися на либо их емоційних поч ттях, одна не повинні перетво-
ритися на залежність одне від одно о. Пост пливість, я і авторитарний тис , — це
райнощі, в я і вам протипо азано впадати

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

8 4

5 7 4 9

5

3 9 6

6 4 8 9 7

2 3

1 7 6

5 2 4 6 3

4 9

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

1 4 8 2 7 5 3 6 9

5 3 9 1 6 8 4 7 2

7 6 2 4 3 9 5 1 8

6 1 3 9 4 7 8 2 5

9 8 7 5 2 6 1 4 3

4 2 5 8 1 3 6 9 7

8 5 4 6 9 2 7 3 1

3 9 6 7 5 1 2 8 4

2 7 1 3 8 4 9 5 6

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

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

Інстит т фізіоло ії ім. О. О. Бо омольця
НАН У раїни надає в оренд на он рсних
засадах під офіси наст пні приміщення:

Кімнати: № 111 — 15,0 в. м, № 504, 509 — 76, 2 в. м, № 907, 908 — 71,3 в. м,
№ 21-27 — 121,0 в. м.

Стартова вартість 1 в. м, без врах вання ом нальних та інших платежів, становить
89, 36 ривні.

Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах з печат ою часни а
он рс та з написом “на он рс“ до 11.00 15 жовтня 2010 р. за адресою: 01024,
м. Київ, в л. Бо омольця, 4, ім. 108.

Кон рс відб деться 16 жовтня 2010 р. о 10.00 в імнаті № 210 за адресою: 01024,
м. Київ, в л. Бо омольця, 4.

Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних для он рс до ментів
можна отримати з 10.00 за телефоном: (044) 256-20-70, 256-24-09, 256-25-54.

Ре іональне відділення Фонд державно о

майна У раїни по м. Києв повідомляє

про об’є т р пи А ом нальної власності,

що підля ає приватизації шляхом

ви п орендарем:

- нежилі приміщення площею 71,6 в. м, за адресою:
м. Київ, в л. Кі відзе, 19, літ. “А“.

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє

про підс м и приватизації шляхом ви п
об’є та ом нальної власності р пи А:

- нежила б дівля павільйон “Бар-більярд“ площею 151,1 в. м,
за адресою: м. Київ, проспе т 40-річчя Жовтня, 87, літ. Ф.
Приватизована юридичною особою за 836 640,0 рн, в том
числі ПДВ 139 440,0 рн.


