
ссттоорр..  44

хрещатик
№146 (3777) п’ятниця, 8 жовтня 2010 року київська муніципальна газета

КИЇВ І ВІЙНА
Частина перша. ОБОРОНА

ссттоорр..  66

АНТИНАУЧНЫЙ СЛОВАРЬ
Сьо одні “Хрещати ” пропон є творчість вчено о.
Соціоло Єв ен Головаха представляє свій “Антина чный
словарь”.

Ïàëèòè ëèñòÿ çàáîðîíåíî
“Êè¿âçåëåíáóä” ç îïàëîãî ëèñòÿ âèðîáëÿº êîìïîñò äëÿ ï³äæèâëåííÿ ñàäæàíö³â

Öüîãîð³÷íèé æîâòåíü, çà ïðîã-
íîçàìè ñèíîïòèê³â, áóäå äåùî
õîëîäí³øèì, í³æ ìèíóëèõ ðîê³â.
Îòîæ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà
ãîòóþòüñÿ äî òîãî, ùî ëèñòÿ ç äå-
ðåâ ìîæå îñèïàòèñÿ äîâîë³ øâèä-
êî, òîæ òàê ñàìî øâèäêî äîâå-

äåòüñÿ âèâåçòè çíà÷íó ìàñó "â³ä-
õîä³â" ïðèðîäè. ßêùî êîëèñü ó
ñòîëèö³ ¿õ ïðîñòî òðàíñïîðòóâà-
ëè íà ïîë³ãîíè, òî ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ïî÷àëè êîìïîñòóâàòè. "Âñ³
ðàéîíè ì³ñòà ìàþòü ñïåöìàéäàí-
÷èêè, êóäè çâîçÿòü îïàëå ëèñòÿ,—

ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä"
ßðîñëàâ Ìàêàð÷óê.— Çàêëàäàþ÷è
éîãî íà êîìïîñò, ìè çà ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â îòðèìóºìî ö³ííå îðãàí³÷íå
äîáðèâî, ÿêèì ï³äæèâëþºìî ìî-
ëîä³ ñàäæàíö³. Êð³ì òîãî, ëèñòÿ ç
ïàðê³â âèêîðèñòîâóºìî ÿê ñâîº-
ð³äíó êîâäðó íà çèìó äëÿ ñ³ÿíö³â
äåðåâ ó íàøèõ ãîñïîäàðñòâàõ".

Õî÷à îïàëå ëèñòÿ º ö³ííîþ ñè-
ðîâèíîþ äëÿ ï³äæèâëåííÿ ́ ðóíòó,
÷èìàëî äâ³ðíèê³â ââàæàþòü, ùî
íàéëåãøå ïîçáóòèñÿ íà ïîäâ³ð'ÿõ
êóï "ãåðáàð³¿â" ïðîñòèì ñïàëþâàí-
íÿì ¿õ. Òàê, â³ä ïî÷àòêó ïàäîëèñ-
òó â ì³ñüêîìó ñàll-öåíòð³ âæå çà-
ô³êñîâàíî 44 ñêàðãè íà çãàðèùà
á³ëÿ áóäèíê³â. Ïàëÿòü ëèñòÿ íå
ëèøå íà îêîëèöÿõ (íàéá³ëüøå
ñêàðã, 29, íàä³éøëî ç³ Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ðàéîíó), à é ó öåíòðàëüíèõ
ðàéîíàõ. Çîêðåìà, ìåøêàíêà Ëà-
áîðàòîðíîãî ïðîâóëêó, 18, ùî íà
Ïå÷åðñüêó, íàð³êàº, ùî ïîáëèçó
ñòàä³îíó ³ìåí³ Áàíí³êîâà ê³ëüêà
íî÷åé ïîñï³ëü íåâ³äîì³ îñîáè
ñïàëþâàëè ëèñòÿ. Âðàæàº ³ òå, ùî
ðîçâîäÿòü òàê³ áàãàòòÿ ³ íà òåðè-
òîð³¿ ë³êàðåíü, õî÷à ñàì³ ìåäèêè,
íàïåâíî, ÿê í³õòî ³íøèé, çíàþòü,
ÿê³ "áóêåòè" øê³äëèâèõ ñïîëóê óò-
âîðþþòüñÿ âíàñë³äîê. Çîêðåìà, çà
íîìåðîì 15-51 êèÿíèí ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íà òåðèòîð³¿ äèòÿ÷î¿ ë³-
êàðí³ (âóë. Áîãàòèðñüêà, 30) â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñïàëþâàëè
ëèñòÿ òà ñì³òòÿ, ³ íåïðèºìíèé çà-
ïàõ ïîòðàïëÿâ íàâ³òü äî ïàëàò
õâîðèõ ä³òåé.

Äî ðå÷³, ÷àñòî ïàë³ÿìè º ä³òè,
³ äîðîñë³ ìàëè á ïîÿñíþâàòè, ÷î-

ìó íå ìîæíà ïàëèòè ëèñòÿ. Ïî-
ïåðøå, öå íàäçâè÷àéíî øêîäèòü
³ ïðèðîä³, ³ ëþäèí³. À ïî-äðóãå,
çà öå ïåðåäáà÷åíî øòðàô (â³ä 340
äî 1360 ãðí äëÿ ïðèâàòíèõ îñ³á
òà â³ä 850 äî 1700 ãðí äëÿ ï³äïðè-
ºìñòâ òà þðèäè÷íèõ îñ³á). Ôàõ³â-
ö³ Íàö³îíàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî
öåíòðó Óêðà¿íè çàñòåð³ãàþòü, ùî
âíàñë³äîê çãîðàííÿ îäí³º¿ òîííè
ðîñëèííèõ â³äõîä³â ó ïîâ³òðÿ âè-
ä³ëÿºòüñÿ äåâ'ÿòü ê³ëîãðàì³â ì³ê-
ðî÷àñòî÷îê äèìó, â ÿêîìó º âàæ-
ê³ ìåòàëè, çîêðåìà öèíê òà ³íø³
êàíöåðîãåíí³ ðå÷îâèíè. Êèÿíè,
ÿê³ ïîì³òèëè ó ñâî¿õ äâîðàõ "âàò-
ðè", ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî ñâî¿õ
ÆÅÊ³â, çà íîìåðîì 15-51, äî
åêîëîã³÷íî¿ ì³ë³ö³¿ òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì Êèºâà
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У столиці розпочинається аряча пора прибирання листя
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Опале листя — це не лише лопоти для двірни ів, а й
цінна сировина для місь о о осподарства. Зо рема
для КО “Київзеленб д”. Уже іль а ро ів поспіль опале
листя не ви идають на звалища, а доправляють на
спеціальні майданчи и, де воно перетворюється на
омпост. Та не всі ом нальні підприємства та ви о-
ристов ють дармов вторсировин — Києві, я і що-
ро , фі с ють випад и спалювання листя. Хоча за це
й передбачено штрафи.
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Â³òàííÿ  Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ç Äíåì þðèñòà

Øàíîâí³ þðèñòè!
Äîçâîëüòå ïðèâ³òàòè Âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì

ñâÿòîì — Äíåì þðèñòà!
Çàïîðóêîþ âò³ëåííÿ âåðõîâåíñòâà Ïðàâà ó

ñïðàâ³ ðîçáóäîâè äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè òà
ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðî-
ìàäÿí º ñàìå Âàø ïðîôåñ³îíàë³çì, óñâ³äîì-
ëåíå ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ïðèíöèïîâ³ñòü
³ íàïîëåãëèâ³ñòü. Áóòè ïðàâíèêîì — öå
ñïðàâæíÿ ÷åñòü ³ âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Ùèðî áàæàþ êîæíîìó ç Âàñ íîâèõ íàäáàíü
³ çâåðøåíü ó ñïðàâ³ ñëóæ³ííÿ Çàêîíó, à òà-
êîæ âàãîìèõ ïðîôåñ³éíèõ ïåðåìîã! Ùàñòÿ,
çëàãîäè òà äîáðîáóòó Âàøèì ðîäèíàì!

З пова ою Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ì³ñüêà âëàäà ïîâåðíóëà 
áàòîíó ñòàðó ö³íó

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæ-
á³ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü, ÿêèé îï³êóº-
òüñÿ òîðã³âëåþ â ì³ñò³, ïðîâ³â çàñ³äàííÿ ç
êåð³âíèêàìè ÎÀÎ “Êè¿âõë³á” ³ äîìîâèâñÿ
ïðî çíèæåííÿ ö³íè íà óëþáëåíèé êèÿíàìè
áàòîí ³ç íîâî¿, íåùîäàâíî âñòàíîâëåíî¿ â 
3 ãðí 10 êîï çà øòóêó, äî ïîïåðåäíüî¿ — 
2 ãðí 80 êîï. Áàòîíè çà ö³ºþ ö³íîþ âæå çàâ-
òðà ìîæíà áóäå ïðèäáàòè â òî÷êàõ ïðîäàæó
“Êè¿âõë³áà”. “Áàòîí íå º ñîö³àëüíèì ñîðòîì
õë³áà, áî âèãîòîâëÿºòüñÿ ç á³ëîãî áîðîøíà
íàéâèùîãî ´àòóíêó,— çàçíà÷èâ ïàí Ñ³-
âåöü,— àëå ìè ðîçóì³ºìî, ùî â³í º õë³áîì,
ÿêèé ñïîæèâàþòü ìàéæå âñ³ êèÿíè, ³ ñàìå
òîìó ìè âèð³øèëè âðåãóëþâàòè ö³íè íà íüî-
ãî. ² íàäàë³ ìè ïëàíóºìî òðèìàòè ö³íè íà
âñ³ ³íø³ îñíîâí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â ìå-
æàõ ³ñíóþ÷èõ ö³í”. Íàãàäàºìî, ùî íà äíÿõ
âàðò³ñòü áàòîíà â ñòîëèö³ çðîñëà. Çàì³ñòü óñ-
òàíîâëåíî¿ âàðòîñò³ ó 2 ãðí 80 êîï áàòîíè
ñòàëè â³äïóñêàòè ïî 3 ãðí 10 êîï. Ó ÎÀÎ
“Êè¿âõë³á” ïîÿñíèëè, ùî ñïðàâà â ïîäîðîæ-
÷àíí³ çåðíà ³ ãàçó. Âîñòàííº áàòîí äîðîæ-
÷àâ ó êâ³òí³ ç 2 ãðí 64 êîï. äî 2 ãðí 80 êîï.

Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ 
â³äáóäåòüñÿ 10 ÿðìàðê³â

Çà ñïðèÿííÿ ÊÌÄÀ, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñòà 9 æîâò-
íÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ òðàäè-
ö³éí³ îñ³íí³ ÿðìàðêè ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Êèÿíàì ó øèðîêîìó
àñîðòèìåíò³ áóäå çàïðîïîíîâàíî ð³çíîìàí³ò-
í³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ìàéæå ç óñ³õ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè, à ñàìå: êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóê-
òè, áàøòàíí³, ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìî-
ëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáó, îâî÷³, ôðóê-
òè, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³þ, ìåä,
êîíñåðâîâàí³ ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè çà ö³íàìè íà 10 —15 â³äñîòê³â íèæ-
÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Òàê, ó ñóáîòó ÿðìàðêó-
âàòèìóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³
Íîâîïèðîã³âñüê³é, ó Äàðíèöüêîìó — íà
Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é, 18 (“ªâðîáàçàð”),
ó Äåñíÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ë³ñê³âñüê³é, ó
Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóëèö³ Àíäð³ÿ Ìàëèø-
êà, â Îáîëîíñüêîìó — íà âóëèö³ Ëàéîøà
Ãàâðî, 1-9, ó Ïå÷åðñüêîìó — íà âóëèö³ ×åð-
âîíîàðì³éñüê³é, ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïðàâäè, 68-à, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà
âóëèö³ Ïðèëóæí³é, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà
âóëèö³ Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42, ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó — íà âóëèö³ Ïîäâîéñüêîãî, 2 —12

Âåëîñèïåä ïðèð³âíÿëè
äî “ìåðñåäåñà”
Êè¿âðàäà îá³öÿº áåçïëàòí³ ïàðê³íãè äëÿ äâîêîë³ñíèõ

ББ ЮЮ ДД ЖЖ ЕЕ ТТ НН ИИ ЙЙ   ПП РР ОО ЦЦ ЕЕ СС

Ó Êèºâ³ íåçàáàðîì ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ áåçïëàòí³ ìàéäàí÷èêè
äëÿ ïàðêóâàííÿ âåëîñèïåä³â ³
ìîòîòðàíñïîðòó. Çà òàêå ð³-
øåííÿ íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿
Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóâàëî 97
äåïóòàò³â. Äîêóìåíò óõâàëè-
ëè ç ³í³ö³àòèâè Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî. “Äî íàñ ³ç
ö³ºþ ïðîáëåìîþ çâåðíóëàñÿ
Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïåäèñò³â. Ó
Êèºâ³ ñïðàâä³ íåìàº ñòîÿíîê
äëÿ âåëîñèïåä³â. Îäíàê öå òà-
êèé ñàìèé òðàíñïîðò ÿê ³
áóäü-ÿêèé ³íøèé. ×îìó “ìåð-
ñåäåñ” ìîæå ïàðêóâàòèñÿ, à
âåëîñèïåä í³?”,— ïîÿñíèâ äå-
ïóòàò ²ãîð Øïàê. Ãðîøåé íà
ñòîÿíêè äëÿ äâîêîë³ñíèõ ó
áþäæåò³ ì³ñòà ïîêè ùî íå ïå-
ðåäáà÷åíî. Òîìó ¿õ îáëàøòî-
âóâàòèìóòü íà òèõ ñòîÿíêàõ
á³ëÿ ñóïåðìàðêåò³â, ùî âæå º,
òà á³ëÿ ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëü-
íèõ öåíòð³â òîùî. Â Êè¿âðà-
ä³ âïåâíåí³, ùî âëàñíèêè çà-
êëàä³â ï³äóòü íàçóñòð³÷ ñâî¿ì
êë³ºíòàì, ÿê³ ¿çäÿòü íà äâî-
êîë³ñíèõ. “²ç âëàñíèêàìè
öåíòð³â ìè ùå íå çóñòð³÷àëè-
ñÿ. Àëå ñåðåä äåïóòàò³â Êè¿â-
ðàäè ÿêðàç ö³ âëàñíèêè òåæ
º. Âîíè ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè.
Òîìó, äóìàþ, ïðîáëåì íå áó-
äå”,— ïðèïóñòèâ ²ãîð Øïàê.
Íàäàë³ ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
â³äêðèòòÿ íîâèõ çàêëàä³â â³ä
âëàñíèê³â âèìàãàòèìóòü ïå-
ðåäáà÷èòè âåëîñòîÿíêè.

Ó Êè¿âðàä³ ïàðê³íãè äëÿ
äâîêîë³ñíèõ íàçèâàþòü ïåð-
øèì êðîêîì ó “âåëîñèïåä-
í³é ñïðàâ³”. À íàäàë³ ìàþòü
çðóøèòè ïèòàííÿ áóä³âíèö-
òâà âåëîäîð³æîê. ßêðàç â³ä-
ñóòí³ñòü ³íôðàñòðóêòóðè çà-
âàæàº êèÿíàì ïåðåñ³äàòè íà
åêîëîã³÷íèé òà åêîíîìíèé
òðàíñïîðò — âåëîñèïåä. “Íà
âñ³é ïëàíåò³ öèì âèäîì
òðàíñïîðòó â ñåðåäíüîìó êî-
ðèñòóþòüñÿ ìàéæå 30 â³äñîò-
ê³â íàñåëåííÿ. Ó Êèºâ³ íà âå-
ëîñèïåäàõ ¿çäÿòü ïðèáëèçíî
15 òèñÿ÷ îñ³á, ³ òî íå ùîäåí-
íî. Âñå ÷åðåç òå, ùî íåìàº
óìîâ”,— êàæå ²ãîð Øïàê.
Íàãàäàºìî, â ãðóäí³ 2009 ðî-
êó Êè¿âðàäà ïðîãîëîñóâàëà
ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ç îá-
ëàøòóâàííÿ âåëîäîð³æîê.
Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî çà äâà ðî-

êè â ñòîëèö³ â³äêðèþòü
17 ìàðøðóò³â äëÿ äâîêîë³ñ-
íèõ çàãàëüíîþ äîâæèíîþ äî
170 êì. Ïðîòå ðåàë³çóâàòè
âäàëîñÿ íåáàãàòî.

Óõâàëèëè äåïóòàòè ð³øåí-
íÿ ³ ùîäî ³íøîãî âèäó òðàíñ-
ïîðòó, ùîïðàâäà, òîãî, ÿêèì
ùîäåííî êîðèñòóþòüñÿ äî 
2 ìëí êèÿí. Êè¿âðàäà äîçâî-
ëèëà Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³-
òåíó âçÿòè íîâèé êðåäèò íà
ñóìó äî 125 ìëí ãðí íà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áîðã³â çà ñòà-
ðèì êðåäèòîì. Íîâà ïîçèêà
áóäå êîðîòêîñòðîêîâîþ — íà
îäèí ð³ê — ³ ï³ä â³äñîòêè íå
á³ëüø í³æ 23 % ð³÷íèõ. Äå-
ïóòàòè êàæóòü, áàæàíî, ùîá
íå á³ëüøå 18—19 %. Áàíê
îáèðàòèìóòü íà êîíêóðñ³,
çâàæàþ÷è íà êðàù³ ïðîïîçè-
ö³¿. Ï³ä çàñòàâó â³ääàäóòü 165

âàãîí³â. Äëÿ íîâîãî êðåäèòó
ç áþäæåòó ì³ñòà äîâåäåòüñÿ
âèêëàñòè 28,7 ìëí ãðí óæå
öüîãîð³÷. Íàñòóïíîãî ðîêó
ùå 28,7 ìëí ãðí íà ïîãàøåí-
íÿ â³äñîòê³â ³ 125 ìëí ãðí íà
ñïëàòó êðåäèòó. Íàãàäàºìî,
ìåòðîïîë³òåí çàâèíèâ ÏÀÒ
“Àëüôà-áàíê” çíà÷íó ñóìó.
Êð³ì â³äñîòê³â, òåïåð ïåðå-
â³çíèê ìóñèòü ñïëà÷óâàòè ùå
é øòðàôí³ ñàíêö³¿. Âîäíî÷àñ
äåïóòàòè õî÷óòü ñòâîðèòè êî-
ì³ñ³þ, ÿêà âèâ÷èòü, ÷îìó
óìîâè ïîçèêè ñòàëè ôàêòè÷-
íî êàáàëüíèìè. Â³äñîòêîâà
ñòàâêà çðîñëà ç 15 äî 39 %
ð³÷íèõ. “Ìè õî÷åìî ðîç³áðà-
òèñÿ, ÿêèì ÷èíîì öå ìîãëî
ñòàòèñÿ”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó
Äìèòðî Îë³éíèê

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Велосипедні меншини
відстояли в Києві свої
перші права. Доріжо
для них по и що не-
має, а от місця для
пар вання дво оліс-
них от-от з’являться.
Безплатні стоян и об-
лаштов ватим ть біля
тор овельних центрів,
спортивно-розважаль-
них за ладів тощо.
Відповідне рішення
вчора хвалила Київ-
рада. Власни ам за-
ладів ре оменд вати-
м ть виділяти місця
для велосипедів на
автостоян ах. А від
тих, хто захоче від ри-
ти новий за лад, ви-
ма атим ть передба-
чити місця для дво о-
лісних ще в прое ті.
Подбали деп тати і
про поп лярний серед
иян метрополітен.
Перевізни дозволили
взяти новий редит —
125 млн рн. Спеці-
альна омісія розбе-
реться з абальними
мовами попередніх
пози підзем и.

У Києві на велосипедах їздять приблизно 15 тисяч осіб
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Оль а ГНАТЮК, ви ладач:

— Листя потрібно збирати і виво-
зити відповідні місця, де б йо о
можна б ло спалити. Особливої
ва и в столиці потреб є листя з
аштанів. Адже наше місто — це
місто аштанів. А саме ці дерева
найбільше хворіють, том їхнє лис-
тя потрібно знищ вати, щоб рос-
лини не хворіли. Цьо о не можна

робити на сміттєзвалищах. Палити
потрібно десь за містом спеціаль-
но відведених для цьо о місцях. Але
чи є та і місця в столиці — я не
знаю.

Оле сій НІСАРУК, ст дент:

— Я д маю, що йо о потрібно
вивозити на смітни и. Але листя
не можна спалювати. Бо спалю-

вання забр днює нав олишнє се-
редовище, поширює неприємні за-
пахи.

Роман МОТРИЧУК, вчитель:

— Листя найперше потрібно за-
оп вати в землю. Саме т т воно
пере ниє і стане добривом. А спа-
лювати листя не можна, бо дим за-
бр днюватиме атмосфер . Най-

раще — це переробити листя на
мінеральні добрива.

Олена ЛЕВОШИЧ, б х алтер:

— Нас іль и мені відомо, листя
потрібно тиліз вати. Йо о можна
вивезти за межі міста і там же
спалити. Вивозити треба на та
відстань, щоб людям дим не ш о-
див.

Олена ДОБРА, приватний під-
приємець:

— Листя після збор потрібно ти-
лізов вати, десь переробляти. Йо о
не можна спалювати, адже Київ і без
то о задихається в бр ді.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
"Хрещати "

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Ùî, íà âàøó äóìêó, ïîòð³áíî ðîáèòè â ì³ñò³ 
ç îïàëèì ëèñòÿì?

Îïàëå ëèñòÿ — íå ñì³òòÿ
Íà ïðèáèðàíí³ ðîñëèííèõ â³äõîä³â ìîæíà çàðîáèòè
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

За ордонний досвід "боротьби" з
опалим листям наба ато ефе -
тивніший, ніж нас. У той час,
до и в столиці йо о омпост ють,
європейсь і раїни заробляють
роші. Зо рема ви отовляють із
листя поліна, бри ети для отри-
мання аз та добрюють азони.

Ó ñòîëèö³ òðèâàº ãàðÿ÷à, íàñàìïåðåä äëÿ
äâ³ðíèê³â, ïîðà ïðèáèðàííÿ ëèñòÿ. Ç ð³ç-
êîþ çì³íîþ ïîãîäè òà ïîõîëîäàííÿì ê³ëü-
ê³ñòü îïàëîãî ëèñòÿ çá³ëüøèòüñÿ. ×èíîâ-
íèêè çíîâó ì³ðêóâàòèìóòü íàä òèì, ùî ç
íèì ðîáèòè, àäæå ñïàëþâàòè ðîñëèíí³ â³ä-
õîäè óæå äàâíî çàáîðîíåíî.

Ðàí³øå ïðèáðàíå îïàëå ëèñòÿ ó ñêâåðàõ
³ ïàðêàõ ñòîëèö³ â³äïðàâëÿëè íà óòèë³çà-
ö³þ. Ó 2007 ðîö³ â ì³ñò³ áóëî ðîçðîáëåíî
Ïðîãðàìó óòèë³çàö³¿ ðîñëèííèõ â³äõîä³â.
Äî 2010-ãî â ñòîëèö³ ìàëà á ïðàöþâàòè
³äåàëüíà ñèñòåìà ïåðåðîáêè îïàëîãî ëèñ-
òÿ. Àëå, íà æàëü, ð³ê óæå çàê³í÷óºòüñÿ, à
ðåçóëüòàò³â ïîêè ùî í³ÿêèõ.

Íèí³ â âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ ïîøèðåíèé
ëèøå îäèí ìåòîä "áîðîòüáè" ç ëèñòÿì —
êîìïîñòóâàííÿ. Ö³íí³ñòü êîìïîñòó â òî-
ìó, ùî â³í ì³ñòèòü ïîòð³áí³ ðîñëèíàì õ³-
ì³÷í³ ñïîëóêè. Äëÿ êîìïîñòóâàííÿ ëèñòÿ
ñêëàäàþòü ó êóïè çàâøèðøêè 2 ìåòðè ³
âèñîòîþ äî 1,7 ìåòðà, â îñíîâó ö³º¿ ìàñè
âêëàäàþòü ìàéæå 25 ñàíòèìåòðîâèé øàð
ãðóíòó. Óñ³ íàñòóïí³ øàðè ëèñòÿ íå ïî-
âèíí³ ïåðåâèùóâàòè 30 ñì. ̄ õ ïåðåñèïàþòü
çåìëåþ ³ ÷åðåç ïåâí³ ïðîì³æêè ÷àñó ïåðå-
ëîïà÷óþòü. Êîìïîñò ââàæàºòüñÿ ãîòîâèì,
ÿêùî ïåðåòâîðèâñÿ íà îäíîð³äíó òåìíó
ðîçñèï÷àñòó ìàñó.

Öåíòðàëüí³ ðàéîíè ñòîëèö³ (Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ³ Ïå÷åðñüêèé), ÿê³ íå ìàþòü â³äïî-
â³äíèõ ä³ëÿíîê äëÿ êîìïîñòóâàííÿ, âèâî-
çÿòü îïàëå ëèñòÿ íà 6-é ïîë³ãîí, äå çáåð³-
ãàþòüñÿ òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè.

Ó "Êè¿âçåëåíáóä³" ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ÷î-
òèðè ñòîëè÷íèõ ðàéîíè (Îáîëîíñüêèé,
Ñâÿòîøèíñüêèé, Äí³ïðîâñüêèé ³ Ïîä³ëü-
ñüêèé) ìàþòü ïîäð³áíþâàëüí³ ìàøèíè.
Äëÿ ðåøòè ðàéîí³â ïëàíóþòü çàêóïèòè òà-
ê³ ñàì³, îñê³ëüêè âîíè ïîäð³áíþþòü íå ëè-
øå ëèñòÿ, à é ã³ëêè. Ï³ñëÿ òàêîãî ïîäð³á-
íåííÿ éîãî êðàùå êîìïîñòóâàòè.

Âëàäà Êðåìåí÷óêà çàïðîïîíóâàëà ñâîþ
³äåþ ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè îïàëîãî ëèñ-

òÿ: ïðåñóâàòè éîãî â áðèêåòè ³ âèêîðèñòî-
âóâàòè äëÿ îá³ãð³âó ïðèì³ùåíü. Â ªâðîï³
ç ã³ëî÷îê äåðåâ, âèãîð³ëî¿ òðàâè òà îïàëî-
ãî ëèñòÿ âæå äàâíî ðîáëÿòü òàê³ áðèêåòè.
¯õ çàêèäàþòü ó áóíêåð ³ ïîäàþòü äî îïà-
ëþâàëüíèõ êîòë³â, ÿê³ ïðàöþþòü ÿê ãàçî-
ãåíåðàòîðè. Òàê âîíè äîáóâàþòü áëàêèòíå
ïàëèâî, ÿêå çà ñâî¿ìè âëàñòèâîñòÿìè íà-
áëèæåíå äî ïðèðîäíîãî, àëå âòðè÷³ äåøåâ-
øå. Ñòîëè÷í³ æ êîìóíàëüíèêè ïîêè ùî
ëèøå ðîçãëÿäàþòü öþ ³äåþ.

Ìè ïðèáèðàºìî ³ âèâîçèìî òå, ÷èì àìå-
ðèêàíö³ äàâíî ï³äæèâëþþòü ´ðóíò. Ó ñòî-
ëèö³ ÑØÀ Âàøèíãòîí³ ëèñòÿ ëèøàºòüñÿ
òàì, äå âïàëî. Éîãî õ³áà ùî ïîäð³áíþþòü,
àáè øâèäøå òà êðàùå ïåðåãíèâàëî, áî çà-
ëèøåí³ íà ãàçîíàõ ðîñëèíí³ â³äõîäè ïîâåð-
òàþòü ́ ðóíòó ïîæèâí³ ðå÷îâèíè. Òîæ, ìîæ-
ëèâî, êðàùå ãðîø³ âèòðàòèòè íà ëèñòî-
ïîäð³áíþâà÷³, àí³æ ãàíÿòè éîãî, çä³éìàþ÷è
êóðÿâó. Äóìêè ôàõ³âö³â ùîäî òîãî, ùîá ëè-
øàòè ëèñòÿ íà çåìë³, íå îäíàêîâ³. Îäí³ ôà-
õ³âö³ íàð³êàþòü, ùî â íüîìó çàëèøàþòüñÿ
çèìóâàòè øê³äíèêè ³ çáóäíèêè õâîðîá, òî-
ìó éîãî âèâåçåííÿ éäå íà êîðèñòü äåðåâàì.
²íø³ íàãàäóþòü, ùî îïàëå ëèñòÿ çàõèùàº
´ðóíò â³ä ïðîìåðçàííÿ, äàþ÷è çìîãó òðàâ³
íàâåñí³ ïðîðîñòàòè ùå ï³ä ñí³ãîì.

×èìàëî çàêîðäîííèõ êðà¿í óæå äàâíî
çàðîáëÿþòü ãðîø³, ïåðåðîáëÿþ÷è ëèñòÿ.
Íàïðèêëàä, Ï³òåð Ìîðð³ñîí ³ Øåðîí Óîð-
ì³íãòîí ³ç Á³ðì³íãåìà ïî-³íøîìó ðîçâ'ÿçó-
þòü ïðîáëåìó îïàëîãî ëèñòÿ: äëÿ íèõ —
öå äæåðåëî äîõîäó òà îñíîâà á³çíåñó, ùî
éäå ï³ä ãàñëîì áîðîòüáè çà åêîëîã³þ ³ ïðî-
òè ãëîáàëüíîãî ïîòåïë³ííÿ. Âîíè ïåðåòâî-
ðþþòü ëèñòÿ, ÿêå ñêèäàþòü êðîíè äåðåâ,
íà ïîë³íà — Leaf Log.

Òåïåð ó Á³ðì³íãåì³ ïðàöþº çàâîä ³ç âè-
ãîòîâëåííÿ ïîë³í. Òåõíîëîã³ÿ âèðîáíèöòâà
öèõ åêîäðîâ íå ëèøå â ñïàëþâàíí³ ³ óù³ëü-
íåíí³ á³îìàñè (íà âèãîòîâëåííÿ îäíîãî
ïîë³íà âèòðà÷àþòü ïðèáëèçíî îäèí âåëè-
êèé ÷îðíèé ñì³òòºâèé ì³øîê ³ç ëèñòÿì).
Ó ê³íöåâèé ïðîäóêò áðèòàíö³ äîäàþòü â³ñê
(30 % âîñêó ³ 70 % ëèñòÿ), òîæ ö³ ïîë³íà
"âóãëåöü-íåéòðàëüí³".

Êð³ì òîãî, ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäî-
íîì ëþäè ùå ïàì’ÿòàþòü ïðî ãðàáë³. É íå
ëèøå ïàì’ÿòàþòü, à é øèðîêî âèêîðèñòî-
âóþòü. Ó Çàõ³äíèõ êðà¿íàõ ðîçð³çíÿþòü òðè
âèäè ãðàáë³â: ïëàñòèêîâ³, ìåòàëåâ³ òà áàì-
áóêîâ³. Òàì ¿õ âèêîðèñòîâóþòü çàëåæíî
â³ä ê³ëüêîñò³ ëèñòÿ íà ïðèáóäèíêîâ³é òå-
ðèòîð³¿.

Äî ñïèñêó ìîæíà äîäàòè ùå ïîâ³òðîäóâ-
êè, ïèëîñîñè òà ìàøèíè-ïîäð³áíþâà÷³.

Àëå ñêëàäí³ñòü äîñÿãíåííÿ â Êèºâ³ ºâ-
ðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ³ç ïåðåðîáêè òà óòè-
ë³çàö³¿ ëèñòÿ îáóìîâëþºòüñÿ íåäîñòàòíüîþ
êîîðäèíîâàí³ñòþ ðîáîòè â³äîì÷èõ ñëóæá,

ÿê³ çà öå â³äïîâ³äàþòü. Åêîëîãè ïåðåêîíà-
í³, ùî ïðèáèðàííÿ ëèñòÿ â ïàðêàõ ïðèçâî-
äèòü çà 20 ðîê³â äî 50-â³äñîòêîâîãî çíè-
æåííÿ ïðèðîñòó äåðåâèíè

За с часних техноло ій ба атьох раїнах світ для прибирання листя важ одост пних місцях
застосов ють спеціальні “пилососи”
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Êè¿â ³ â³éíà
×àñòèíà ïåðøà. ÎÁÎÐÎÍÀ

Хр щов ті ав
із Києва першим

Â³éíà ïðèéøëà äî Êèºâà ùå íà
ñâ³òàíêó 22 ÷åðâíÿ 1941-ãî. Òîä³
æ âèáóõíóëè ïåðø³ áîìáè ïîáëè-
çó Æóëÿí, íà ×îêîë³âö³, Ñîëî-
ì’ÿíö³, Ëóê’ÿí³âö³ òà â ³íøèõ
ðàéîíàõ ì³ñòà.

Ç 24 ÷åðâíÿ êîìàíäóâà÷ Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíîãî ôðîíòó Ìèõàé-
ëî Êèðïîíîñ âèäàâ äèðåêòèâó
ïðî ôîðìóâàííÿ ÷àñòèí Êè¿â-
ñüêîãî óêð³ïëåíîãî ðàéîíó (íà-
äàë³ ÊèÓÐ), ï³äãîòîâêó îáîðîí-
íèõ ñïîðóä ³ ðóáåæ³â äëÿ â³éñüê
ïîëüîâîãî çàïîâíåííÿ. Íà ïåðå-
øêîä³ í³ìåöüê³é àðì³¿ äî Êèºâà
ïîâèíí³ áóëè ñòîÿòè 250 äîò³â
(äîâãîòðèâàëà âîãíÿíà òî÷êà).
Âîíè ðîçì³ùóâàëèñÿ ï³âêîëîì íà
âñ³õ ïðàâîáåðåæíèõ îêîëèöÿõ
ñòîëèö³.

6 ëèïíÿ âæå ïðàöþâàâ øòàá
îáîðîíè Êèºâà. Â öåé ÷àñ ïåðå-
ïðîô³ëþâàëèñÿ íà â³éñüêîâå âè-
ðîáíèöòâî ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìñòâà:
çàâîäè “Á³ëüøîâèê”, “Ëåí³íñüêà
êóçíÿ”, “Àðñåíàë” òà ³íø³ îðãà-
í³çóâàëè âèïóñê ïðîòèòàíêîâèõ
¿æàê³â. Çàâîä ³ìåí³ Ëåïñå ïåðå-
òâîðèëè íà âåëèêó áàçó äëÿ ðå-
ìîíòó òàíêîâèõ ìîòîð³â, çàâîä
³ìåí³ Ãîðüêîãî îïàíóâàâ âèðîá-
íèöòâî ì³í, “Åêîíîìàéçåð” —
àâ³àáîìá, “×åðâîíèé åêñêàâàòîð”
³ çàâîä ³ìåí³ Ïåòðîâñüêîãî âèãî-
òîâëÿëè ñíàðÿäè.

Îäíî÷àñíî åâàêóéîâóâàëè íà
ñõ³ä ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà òà
íàóêîâ³ çàêëàäè ñòîëèö³. Ïðîòÿ-
ãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç Êèºâà âèâåç-
ëè 197 çàâîä³â ³ ôàáðèê, 32 âè-
ùèõ ³ ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äè, Àêàäåì³þ íàóê ÓÐÑÐ, íàóêî-
âî-äîñë³äí³ ³íñòèòóòè, 335 òèñÿ÷
ðîá³òíèê³â, ñëóæáîâö³â ³ ÷ëåí³â
¿õí³õ ðîäèí. Ùîá ïðèâåñòè ÊèÓÐ
äî áîéîâî¿ ãîòîâíîñò³, áóëî çàä³-
ÿíî 50 òèñÿ÷ êèÿí, à â íàéòÿæ÷³

äí³, 3-6 ëèïíÿ, 160 òèñÿ÷ æèòå-
ë³â ì³ñòà ïðàöþâàëè ïî 20 ãîäèí
íà äîáó. Êð³ì òîãî, â ïåðø³ òèæ-
í³ â³éíè 200 òèñÿ÷ êèÿí çà ìîá³-
ë³çàö³ºþ òà äîáðîâ³ëüíî ï³øëè íà
ôðîíò. 5 ëèïíÿ øòàá ðàäÿíñüêî-
ãî Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî ôðîíòó
ïåðåéøîâ äî Êèºâà. Íà éîãî
êîìàíäóâàíí³ ëåæàëà ì³ñ³ÿ çáå-
ðåæåííÿ ì³ñòà. Êîìàíäóâàâ
ôðîíòîì ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ìè-
õàéëî Êèðïîíîñ. Äî â³éñüêîâî¿
ðàäè âõîäèâ ³ Ìèêèòà Õðóùîâ,
ïðîòå äîâãî â Êèºâ³ â³í íå âñè-
ä³â. Ìèêèòà Ñåðã³éîâè÷ îäðàçó
çáàãíóâ, ùî ì³ñòî â³äñòîÿòè íå
âäàñòüñÿ, òà ïåðåäàâ ïîñàäó Ìè-
õàéëîâ³ Áóðìèñòåíêó. Îáîðîíà
Êèºâà íà âñå æèòòÿ âðàçèëà Õðó-
ùîâà, ó ñâîºìó ³ñòîðè÷íîìó âè-
ñòóï³ íà ÕÕ ç’¿çä³ â³í ïðèãàäàº, ÿê
ïðîñèâ ó Ñòàë³íà ãâèíò³âêó, à òîé
íå äàâ. Öå áóëî ñàìå ï³ä ÷àñ îáî-
ðîíè Êèºâà. Ï³âäåííî-Çàõ³äíèé
ôðîíò ðîçãóáèâ âåëè÷åçíèé àð-
ñåíàë, ÿêèé çãîäîì ä³ñòàâñÿ í³ì-
öÿì. Ó ñàìîìó æ Êèºâ³ äîáðî-
âîëüöÿì ðóøíèöü áðàêóâàëî, ëþ-
äè éøëè â àòàêó ãîë³ðó÷ ³ç íàêà-
çîì äîáóòè çáðîþ ó áîþ. Á³ëü-
ø³ñòü öèõ âî¿í³â çàãèíóëè â³ä
àâ³àáîìá. Òàêà ìîá³ë³çàö³ÿ í³÷î-
ãî àí³ ì³ñòó, àí³ êðà¿í³ íå ïðèíåñ-
ëà. Òà çãîäîì ñàìå Õðóùîâ ïîçó-
âàòèìå ÿê âèçâîëèòåëü Êèºâà ³
ïðèéìàòèìå ñèìâîë³÷íèé êëþ÷.

Пе ло
иївсь о о отла
Îáîðîíà Êèºâà ðîçïî÷àëàñÿ

11 ëèïíÿ 1941 ðîêó ³ òðèâàëà
72 äí³ — äî 19 âåðåñíÿ. Òðàãåä³þ
êè¿âñüêîãî êîòëà íàçèâàþòü îä-
í³ºþ ç íàéá³ëüøèõ â ³ñòîð³¿ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ï³âí³÷íèé á³ê
áóâ çàâäîâæêè 190 êì, ï³âäåí-
íèé — 390 êì. Çà ðîçì³ðàìè â³í
äîð³âíþâàâ Çàõ³äíîìó ôðîíòó ó
Ôðàíö³¿. Ïàñòêà, äî ÿêî¿ ïîòðà-

ïèëè îòî÷åí³ âåðìàõòîì 665 òè-
ñÿ÷ ðàäÿíñüêèõ ñîëäàò³â, âèïóñ-
òèëà ëèøå 21 òèñÿ÷ó á³éö³â ³
êîìàíäèð³â. Ñòàë³í âèìàãàâ äî
îñòàííüîãî íå â³ääàâàòè Êè¿â, ùî
³ ñòàëî ïðè÷èíîþ êàòàñòðîôè.
Ìèõàéëî Êèðïîíîñ áîÿâñÿ Ñòà-
ë³íà á³ëüøå, í³æ Ã³òëåðà. Â³í ñòÿ-
ãóâàâ â³éñüêà äî ì³ñòà, â³ääàþ÷è
ñóïåðíèêîâ³ îïåðàòèâíèé ïðîñ-
ò³ð. Çðåøòîþ ðàäÿíñüê³ â³éñüêà
ïîòðàïèëè â îòî÷åííÿ. Ñòðàòå-
ã³÷íó ïîìèëêó óñâ³äîìèëè çàíàä-
òî ï³çíî. Â³éñüêîâà ðàäà Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äíîãî íàïðÿìó 11 âåðåñíÿ
çâåðíóëàñÿ äî Ñòàâêè Âåðõîâíî-
ãî Ãîëîâíîêîìàíäóâàííÿ ç ïðî-
õàííÿì ñàíêö³îíóâàòè ïðîïîçè-
ö³þ â³éñüêîâî¿ ðàäè ôðîíòó.

“Çâîë³êàííÿ ç â³äâåäåííÿì
Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî ôðîíòó,—
éøëîñÿ â äîïîâ³äí³é çàïèñö³,—
ìîæå ïðèçâåñòè äî âòðàòè â³éñüê
³ âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àëü-
íî¿ ÷àñòèíè”. Òîãî ñàìîãî äíÿ â
îñîáèñò³é ðîçìîâ³ ç Ìèõàéëîì
Êèðïîíîñîì Ñòàë³í êàòåãîðè÷íî
çàáîðîíèâ çàëèøàòè Êè¿â. Â³í
íàêàçàâ ï³ñëÿ òåðì³íîâîãî ïåðå-
ãðóïóâàííÿ ñèë ó âçàºìîä³¿ ç
Áðÿíñüêèì ôðîíòîì îðãàí³çóâà-
òè îáîðîííèé ðóá³æ íà ð³÷ö³

Ïñüîë ³ ëèøå òîä³ ðîçïî÷àòè åâà-
êóàö³þ Êèºâà. À ó â³äïîâ³äü íà
äîïîâ³äíó çàïèñêó â³éñüêîâî¿ ðà-
äè Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî íàïðÿìó
Ñòàë³í óñóíóâ Ñåìåíà Áóäüîííî-
ãî ç ïîñàäè ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à
íàïðÿìîì ³ ïðèçíà÷èâ íà éîãî
ì³ñöå Ìàðøàëà Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó Ñåìåíà Òèìîøåíêà.

Âðàõîâóþ÷è îáñòàíîâêó, ùî
ñêëàëàñÿ, â³éñüêîâà ðàäà Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äíîãî íàïðÿìó óõâàëèëà
ñàìîñò³éíå ð³øåííÿ — çàëèøèòè
Êè¿â ³ âèâåñòè â³éñüêà Ï³âäåííî-
Çàõ³äíîãî ôðîíòó ç îòî÷åííÿ. Öå
ð³øåííÿ áóëî ïåðåäàíî Ìèõàéëó
Êèðïîíîñó 16 âåðåñíÿ óñíî ÷åðåç
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà øòàáó
Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî ôðîíòó ²âà-
íà Áàãðàìÿíà. Ùå òîä³ ïðîðèâ ç
îòî÷åííÿ áóâ ìîæëèâèì, àëå
Êèðïîíîñ âèêîíóâàâ íàêàç Ñòà-
ë³íà — òðèìàòè Êè¿â áóäü-ÿêîþ
ö³íîþ. Ï³ñëÿ âàãàíü 17 âåðåñíÿ
â³í ïîñëàâ Ñòàë³íó äîíåñåííÿ ç
ïðîõàííÿì ïîäàëüøèõ óêàç³âîê.
Ëèøå î 23-é ãîäèí³ 40 õâèëèí
17 âåðåñíÿ Ñòàâêà ÂÃÊ äîçâîëè-
ëà çàëèøèòè Êè¿â, ïðîòå í³ÿêèõ
âêàç³âîê ïðî â³äâåäåííÿ â³éñüê íà
òèëîâèé ðóá³æ âîíà ³ öüîãî ðàçó
íå äàëà. Ï³çíî âíî÷³ ç 17 íà 18
âåðåñíÿ ãåíåðàë Ìèõàéëî Êèð-
ïîíîñ â³ääàâ íàêàç àðì³ÿì ôðîí-
òó âèõîäèòè ç áîÿìè ³ç îòî÷åííÿ.
Ï³ä ÷àñ âèõîäó ç êîòëà Êèðïîíîñ
çàãèíóâ. Ïðîòå âèæèâ ìàéáóòí³é
ä³ÿ÷ àíòèêîìóí³ñòè÷íîãî ðóõó ãå-
íåðàë Âëàñîâ. ª â³äîìîñò³, ùî
ïåðøèì êðîêîì ïåðåõîäó äî í³ì-
ö³â ãåíåðàëà áóëî âðàæåííÿ áåç-
ïîðàäíîñò³ êåð³âíèöòâà îáîðîíè
Êèºâà.

Герої завжди
лишаються
ероями
Ï³ñëÿ â³éíè ðàäÿíñüêà ³ñòîð³î-

ãðàô³ÿ îïèñóâàëà îáîðîíó Êèºâà
ÿê á³é êóïêè â³ä÷àéäóøíèõ ñîë-
äàò³â ïðîòè àðìàäè í³ìö³â. Äåÿê³
ñó÷àñí³ ³ñòîðèêè íàìàãàþòüñÿ äî-

âåñòè, ùî áî¿â çà Êè¿â íå áóëî
âçàãàë³. Ïðîòå ôàêòè ñâ³ä÷àòü, ùî
ì³ñòî îáîðîíÿëè òèñÿ÷³ íåâ³äî-
ìèõ ãåðî¿â, ÷è¿õ ³ìåí ìè í³êîëè
íå ä³çíàºìîñÿ.

11 ëèïíÿ â³éñüêà ãðóïè Êëåé-
ñòà çàõîïèëè ñåëà Ïåòðóøêè,
Øïèòüêè, Ãîðáîâè÷³, Ìóçè÷³ ³
Êíÿæè÷³, ðîçòàøîâàí³ ïåðåä
óêð³ïëåíèì ðàéîíîì, ³ âèéøëè
äî ë³âîãî áåðåãà ð³÷êè ²ðï³íü, ïå-
ðåáóâàþ÷è çà ê³ëüêà êðîê³â â³ä
Êèºâà. Íàòðàïèâøè íà ñèëüíèé
îï³ð ó ðàéîí³ Æèòîìèðñüêîãî
øîñå ³ çàçíàâøè â³ä÷óòíèõ óòðàò,
âîðîã ïåðåí³ñ óäàð äåùî íà ï³â-
äåíü, àëå é òóò, ïîáëèçó ñåëà Ãî-
ðåíè÷³, 13 ëèïíÿ â³ä÷óâ îï³ð îáî-
ðîíö³â ì³ñòà. Òîãî ñàìîãî äíÿ ñó-
ïåðíèê áåçóñï³øíî íàìàãàâñÿ
ôîðñóâàòè ð³÷êó ²ðï³íü ó ðàéîí³
Ðîìàí³âíà — Á³ëîãîðîäêà. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ôàøèñòñüê³ òàíêè ³
ìîòîï³õîòà àòàêóâàëè ì³ñò íà Æè-
òîìèðñüêîìó øîñå, àëå â³í áóâ
çíèùåíèé áîéîâîþ îõîðîíîþ.
Íàðåøò³, âèñàäèâøè âåëèêó äå-
ñàíòíó ãðóïó á³ëÿ ñ³ë Çàá³ð’ÿ ³
Æîðí³âêà, ôàøèñòè ôîðñóâàëè
²ðï³íü ³ çàõîïèëè íà ¿¿ ñõ³äíîìó
áåðåç³ íèçêó ñ³ë Âàñèëüê³âñüêîãî
ðàéîíó, àëå é öÿ ñïðîáà âèÿâè-
ëàñÿ íåâäàëîþ çàâäÿêè ð³øó÷èì
ä³ÿì îêðåìèõ ÷àñòèí 147 ñòð³-
ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿.

Ïåðåêîíàâøèñü ó íåìîæëèâî-
ñò³ ïðîðâàòè óêð³ïëåíó ë³í³þ â
öåíòðàëüíîìó ñåêòîð³ ÊèÓÐó,
ã³òëåð³âñüêå êîìàíäóâàííÿ âèð³-
øèëî îá³éòè ì³ñòî ç äâîõ áîê³â,
ùîá ³ ç ï³âíî÷³, ³ ç ï³âäíÿ ïîòðà-
ïèòè äî Äí³ïðà, ôîðñóâàòè éîãî
³, îòî÷èâøè Êè¿â, âçÿòè ì³ñòî
àáî óäàðîì ³ç ñõîäó, àáî òðèâà-
ëîþ îáëîãîþ. Òîáòî í³ìöÿì öå
ì³ñòî íå ä³ñòàëîñÿ îäðàçó, ÿê, íà-
ïðèêëàä, Ïàðèæ. Ó ùîäåííèêàõ
í³ìåöüêèõ ãåíåðàë³â áàãàòî ïî-
âàãè äî á³éö³â, ÿê³ îáîðîíÿëè
Êè¿â. Âîíè ïèøàëèñÿ çàãèáëèìè
ñòóäåíòàìè òà ãîðîäÿíàìè, ùî
ï³ä ñòðàõîì ñìåðò³ ïåðåõîâóâàëè
ñîëäàò³â, êîòð³ ïîòðàïèëè â îá-
ëîãó

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ, ²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

До річниці визволення Києва від німець о-фашист-
сь их за арбни ів “Хрещати ” розпочинає серію ста-
тей та інтерв’ю про Др світов війн і простих лю-
дей. Пропон ємо вазі читачів перш п блі ацію, що
роз риває драмат р ію оборони нашо о міста.

Німці взяли в полон під Києвом 665 тисяч радянсь их солдатів і офі-
церів. Лише 5 відсот ів із них вижили. Всі олишні війсь овополонені
проходили державн перевір в спецчастинах НКВС. І навіть ті, хто
пройшов її, все життя жили під страхом. Позначилася ця сторін а біо-
рафії і на подальшій ар’єрі ба атьох із них.
Гр па війсь ових істори ів під ерівництвом Гри орія Кривошеєва на-

зиває цифр незворотних втрат радянсь их війсь під час Київсь ої обо-
ронної операції 1941 ро я 616,3 тисячі осіб. Довідни з історії наво-
дить цифр — 1 мільйон.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Бари ади Києв 1941 році не знадобилися

Першими иянами, що вст пили в бій, б ли зенітни и. Пропа андистсь е фото, зроблене на Київщині 1941 році
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження коригування проекту 

“Будівництво житлових будинків 
на вул. Баумана, 25, 27, 29 в Шевченківському районі 

м. Києва”
Розпорядження № 574 від 6 серпня 2010 року

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та постанови Кабінету
Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів бу�
дівництва та проведення їх державної експертизи”, рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 99/1933
“Про передачу комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального при�
значення “Спецжитлофонд” земельної ділянки для будівництва житлових будинків з паркінгами на вул. Ба�
умана, 25, 27, 29 у Шевченківському районі м. Києва” (зі змінами), в межах функцій місцевого органу ви�
конавчої влади:

1. Затвердити коригування проекту “Будівництво житлових будинків на вул. Баумана, 25, 27, 29 в Шевченківському райо�
ні м. Києва”, рекомендоване до затвердження державним підприємством “Спеціалізована державна експертна організа�
ція — центральна служба Української державної будівельної експертизи” (ДП “Укрдержбудекспертиза”), (позитивний ком�
плексний висновок № 00�00060�10 державної експертизи від 17.06.2010) з такими техніко — економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені проектом будівництва, здійснюється замовником
будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки, проведеної в установленому за�
конодавством порядку.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови О. Попов

Наймен вання
по азни ів

Од.
вим.

Житловий б дино Приміт а

се ція
№А

се ція
№Б

се ція
№В

се ція
№Г

Всьо о

Чер овість б дівництва чер а І II 2

Кіль ість поверхів шт. 12 12 13 15 12-15

Кіль ість підземних
поверхів

шт. 1 1 1 1 1

За альна іль ість
вартир б дин в т.ч.:

шт. 31 40 44 52 167 100%

- одно імнатних
- дво імнатних
- три імнатних

10
2
19

18
22
-

20
24
-

-
39
13

48
87
32

28,7%
52,1% 7 в.2-х рівнях
19,2% 1 в.2-х рівнях

Площа вартир б дин м2 2611,82 2616,98 2871,04 4079,91 12179,75

в т.ч. по чер ам: 5 228,8 6 950,95

Площа б дин
- вище рівня + 0,00
- площа підвал

м2 3710,43
301,10

3783,15
312,78

4059,27
303,03

5455,07
291,26

18216,09
17997,92
1208,17

в т.ч. по чер ам: 8107,46 10108,63

За альна площа вартир
б дин

м2 2684,82 2689,78 2950,99 4195,56 12521,15

в т.ч. по чер ам: 5374,6 7146,55

Площа заб дови м2 1812,59

Площа ділян и м2 5610,0 0,56 а

За альний б дівельний
об'єм, в т. ч.:
вище рівня +0,00
нижче рівня +0,00

м3 67428
61288
6140

Теплова потреба
опалення:

- для житлових приміщень 71,58
Вт/м2

5744,64 МВт/р

- для вб дованих
приміщень

72,55
Вт/м2

41,833 МВт/р

Річна потреба в
енер орес рсах:

- вода 70572,7 м3

- еле троенер ія 1 591 040 Вт/ч

- теплова енер ія 7059,624 МВт

Площа нежитлових
(вб дованих) приміщень
1- о поверх

м2 203,51 213,10 220,74 154,39 791,74

в т.ч. по чер ам: 416,61 375,13

Наймен вання по азни ів Од. вим. І чер а II чер а Позамайдан-
чи ові мережі

Всьо о

За альна ошторисна вартість б дівництва в
поточних цінах станом на 09.03.2010 в с мі:
в т.ч.

тис. рн 48632,587 47969,563 2638,687 99240,837

- б дівельно-монтажні роботи тис. рн 31124,592 35716,292 600,871 67441,755

- стат вання тис. рн 1241,146 1442,901 1539,555 4223,602

- п с онала одж вальні роботи тис. рн 872,995 1124,72 - 1997,715

- інші витрати тис. рн 15393,854 9685,650 .498,261 25577,765

Про розробку “Програми інвестиційної 
діяльності м. Києва 

на період до 2025 року”
Розпорядження № 732 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про інвестиційну діяльність” та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (із змінами та доповнен�
нями), з метою підвищення ефективності залучення інвестицій у м. Києві.

1. Здійснити розробку Програми інвестиційної діяльно�
сті м. Києва на період до 2025 року (далі — Програма).

2. Визначити замовником робіт із розробки Програми
Головне управління економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) (далі — Замовник).

3. Замовнику:
3.1. Визначити розробника Програми в установленому

порядку.
3.2. Розробити та затвердити план заходів з підготовки

Програми, довести його до відома Головних управлінь, управ�
лінь та інших структурних підрозділів виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних
у м. Києві державних адміністрацій) разом із розрахункови�
ми формами для формування показників Програми.

3.3. Забезпечити подання Програми виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації) на розгляд та схвалення в установленому порядку.

3.4. Головним управлінням, управлінням, іншим структур�
ним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), виконавчим ор�
ганам районних у м. Києві рад (районним у м. Києві дер�
жавним адміністраціям) забезпечити організацію роботи із
подання розробнику Програми пропозицій для формуван�
ня Програми згідно доведених плану заходів з підготовки
Програми та розрахункових форм.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт із розробки
Програми буде здійснюватись в межах і відповідно до по�
казників, передбачених у бюджеті м. Києва на 2010 рік.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до складу конкурсної комісії 
з проведення щорічного міського конкурсу 

“Район найкращого благоустрою і підтримки 
громадського порядку”, 

затвердженого розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації 

від 27.01.04 № 82
Розпорядження № 733 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, окремого доручення Кабіне�
ту Міністрів України від 29.03.10 № 15856/0/1�10 та з метою оновлення складу конкурсної комісії з про�
ведення щорічного міського конкурсу “Район найкращого благоустрою і підтримки громадського поряд�
ку”, в межах функцій органів виконавчої влади:

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії з проведен�
ня щорічного міського конкурсу “Район найкращого благо�
устрою і підтримки громадського порядку”, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
27.01.04 № 82, а саме:

1.1. Склад конкурсної комісії викласти в такій редакції:

Склад 
конкурсної комісії з проведення 

щорічного міського конкурсу 
“Район найкращого благоустрою 

і підтримки громадського порядку”

Мазурчак Олександр Володимирович — заступник го�
лови Київської міської державної адміністрації, голова
конкурсної комісії

Рюмшин Сергій Миколайович — виконуючий обов’яз�
ки начальника Головного управління контролю за благо�
устроєм міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), за�
ступник голови конкурсної комісії

Рибалко Наталка Іванівна — начальник сектору по ро�
боті з районними у м. Києві державними адміністраціями
комунального підприємства “Київблагоустрій”, секретар
конкурсної комісії

Вельчев Володимир Анатолійович — заступник началь�
ника управління Державної автомобільної інспекції го�
ловного управління Міністерства внутрішніх справ Укра�
їни в м. Києві (за згодою)

Грицик Микола Васильович — заступник начальника
Головного управління комунального господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Глінський Георгій Ярополкович — генеральний дирек�
тор комунальної корпорації “Київавтодор”

Костенко Олег Леонідович — заступник начальника Го�
ловного управління МНС України в м. Києві (за згодою)

Макарчук Ярослав Іванович — генеральний директор
Київського комунального об’єднання зеленого будівниц�
тва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзелен�
буд”

Пономаренко Анатолій Миколайович — головний дер�
жавний санітарний лікар м. Києва (за згодою)

Стороженко Володимир Сергійович — начальник Го�
ловного управління житлового господарства виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)

Симонов Сергій Анатолійович — начальник Головного
управління екології та охорони природних ресурсів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)

Целовальник Сергій Анатолійович — начальник Голов�
ного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)

Шовкун Ігор Васильович — начальник Головного управ�
ління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)

Щербак Ігор Михайлович — заступник начальника Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві (за згодою)

2. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий
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ÀÍÒÈÍÀÓ×ÍÛÉ ÑËÎÂÀÐÜ
Сьо одні “Хрещати ” пропон є
творчість вчено о. Соціоло Єв-
ен Головаха представляє свій
“Антина чный словарь”.

ÀÊÀÄÅÌÈÊ — ïî÷åòíîå çâàíèå, íàïî-
ìèíàþùåå åãî îáëàäàòåëþ î òîì, ÷òî îí
êîãäà-òî çàíèìàëñÿ íàóêîé.

ÀËÕÈÌÈß — ñðåäíåâåêîâàÿ íàóêà, ïðè-
çâàííàÿ ìàëîöåííûå ñîñòàâëÿþùèå ïðåâðà-
òèòü â çîëîòî; ïîñëåäíèìè àëõèìèêàìè áû-
ëè ìàðêñèñòû, ïûòàâøèåñÿ èç òðåõ èñòî÷-
íèêîâ è òðåõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ñîòâîðèòü
“çîëîòîé âåê”.

ÀÑÈÌÌÅÒÐÈß ÌÎÇÃÀ — ïðèíöèï îð-
ãàíèçàöèè ìîçãà: ëåâîå ïîëóøàðèå âñåãäà ìî-
æåò ðàöèîíàëüíî äîêàçàòü òî, ñ ÷åì ïðàâîå íè-
êîãäà íå ìîæåò ýìîöèîíàëüíî ñîãëàñèòüñÿ.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈß — ñîìíèòåëüíàÿ íàóêà,
óòâåðæäàþùàÿ, ÷òî áóäóùåå ÷åëîâåêà â áîëü-
øåé ìåðå çàâèñèò îò ðàñïîëîæåíèÿ ïëàíåò,
÷åì îò åãî ñîáñòâåííîé ãëóïîñòè.

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ — ìàòåðèê, çàòîíóâøèé â
áåçäîííîì âîîáðàæåíèè åãî èñêàòåëåé.

ÁÀÊÒÅÐÈß — ñóùåñòâî, èçìåëü÷àâøåå â
áîðüáå çà ñóùåñòâîâàíèå.

ÁÈÎÍÈÊÀ — íàóêà, ñòðåìèâøàÿñÿ äîêà-
çàòü, ÷òî ÷åëîâåê ñìîæåò ëåòàòü, êàê ïòèöà,
ïëàâàòü, êàê ðûáà è ò. ï., íî ðåàëüíîñòüþ
îêàçàëîñü òîëüêî òî, ÷òî îí ìîæåò âåñòè ñå-
áÿ, êàê ñâèíüÿ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ — íà÷àëî âñåëåí-
íîé, â êîòîðîé âñå ìû — òîëüêî æåðòâû
âçðûâà.

ÂÀÊÓÓÌ — àáñîëþòíàÿ ïóñòîòà, èçãíàí-
íàÿ èç ôèçè÷åñêîé òåîðèè è íàøåäøàÿ ìåñ-
òî â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé...

ÃÀÐÂÀÐÄÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ — ëó÷-
øèé óíèâåðñèòåò, â êîòîðîì ëó÷øèå ïðåïî-
äàâàòåëè ó÷àò ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ òîìó, êàê
ïîëó÷àòü ëó÷øóþ çàðïëàòó.

ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈ ÈÇÌÅÍÅÍÍÛÅ ÏÐÎ-
ÄÓÊÒÛ — óçàêîíåííûé ãåíîöèä ïðîäóêòîâ.

ÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ — êðèìèíàëüíûé òà-
ëàíò, ïîçâîëÿþùèé åãî îáëàäàòåëþ âîðî-
âàòü èäåè ó ïîòîìêîâ.

ÃÅÍÍÀß ÈÍÆÅÍÅÐÈß — íàóêà, èñ-
ïðàâëÿþùàÿ äóðíóþ íàñëåäñòâåííîñòü è òåì
ñàìûì ñóùåñòâåííî óðåçàþùàÿ ïðàâà ðîäè-
òåëåé íà òî, ÷òîáû îñòàâèòü ñåáÿ â ïîòîì-
ñòâå.

ÃÅÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ — ñòðóêòóðà ãåíîâ,
ðàñøèôðîâêà êîòîðîé îáíàðóæèëà, ÷òî ãå-
íåòè÷åñêè ÷åëîâåê íàïîëîâèíó áàìáóê, íà
90 % — êðûñà, íà 99 % — îáåçüÿíà è òîëü-
êî íà 1 % — ÷åëîâåê.

ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß — íàóêà, äîáàâëÿþùàÿ
ãîäû æèçíè ê èçâåñòíîé ôîðìóëå: 30 ëåò îò
Áîãà, 20 — îò îñëà, 20 — îò îáåçüÿíû, è åùå
10 — îò Àëüöãåéìåðà.

ÃÈÏÎÒÅÇÀ — íåäîñòàòî÷íî îáîñíîâàí-
íîå ïðåäïîëîæåíèå, êîòîðîå ïîáóæäàåò êâà-
ëèôèöèðîâàííîãî ó÷åíîãî ê ïîäãîòîâêå èñ-
ñëåäîâàíèé, à íåêâàëèôèöèðîâàííîãî — ê
ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèé.

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÈ — íàóêè, êî-
òîðûå âîñïðèíèìàþòñÿ åñòåñòâåííî íà ôî-
íå íååñòåñòâåííûõ ãóìàíèòàðíûõ è ïðîòè-
âîåñòåñòâåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ.

ÇÀÊÎÍ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß — óíèâåðñàëü-
íûé çàêîí ïðèðîäû, ñîãëàñíî êîòîðîìó âî
âñåëåííîé íè÷òî íå èñ÷åçàåò áåññëåäíî.
Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ñî-
âåñòü.

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ — çàêîíû, êîòî-
ðûå, â îòëè÷èå îò ÷åëîâå÷åñêèõ, âîçìîæíî
ïîíÿòü è íåâîçìîæíî íàðóøèòü.

ÇÅËÅÍÛÅ — çàùèòíèêè ïðèðîäíîé äè-
êîñòè îò ÷åëîâå÷åñêîé.

ÈÄÅß — ìûñëü, êîòîðóþ íåëüçÿ óáèòü,
íî âïîëíå ìîæíî ïîõîðîíèòü.

ÈÍÄÅÊÑ ÖÈÒÈÐÎÂÀÍÈß — ÷àñòîòà
óïîìèíàíèÿ ðàáîò îäíîãî ó÷åíîãî â òðóäàõ
äðóãèõ, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ î òîì, â êàêîé
ìåðå îäèí àâòîð ñóìåë ëèøèòü äðóãèõ èõ
ñîáñòâåííûõ ìûñëåé.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ — êîëëåêòèâíûé ìîçã ÷åëî-
âå÷åñòâà, âñå ÷àùå çàìåíÿþùèé èíäèâèäó-
àëüíûé ìîçã ÷åëîâåêà.

ÈÐÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÌ — âåðà â íåîãðàíè-
÷åííûå ïîçíàâàòåëüíûå âîçìîæíîñòè ÷åëî-
âå÷åñêîãî íåâåæåñòâà.

ÈÑÒÈÍÀ — ñàìîå æèâó÷åå çàáëóæäåíèå.

ÈÑÒÎÐÈß — íàóêà, ïðåäñêàçûâàþùàÿ
ïðîøëîå.

ÊËÅÒÊÀ — óíèâåðñàëüíîå âìåñòèëèùå
äëÿ âñåãî æèâîãî.

ÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ — ðåèíêàðíàöèÿ â çà-
ïàäíîì ïîíèìàíèè — ïåðåñåëåíèå òåë.

ÊÎÑÌÎÑ — îáúåêò, ðàçìåðû êîòîðîãî â
äðåâíîñòè îãðàíè÷èâàëèñü âîçìîæíîñòÿìè
çðåíèÿ, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ — âîçìîæíîñ-
òÿìè ôèíàíñèðîâàíèÿ àñòðîíîìè÷åñêèõ íà-
áëþäåíèé.

ÊÐÎÌÀÍÜÎÍÑÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ — ÷åëî-
âåê, îòëè÷àþùèéñÿ îò ñîâðåìåííîãî òîëü-
êî òåì, ÷òî ðèñîâàë íà ñòåíàõ ìàìîíòîâ, à
íå ýìáëåìû ðîê-àíñàìáëåé.

ÊÑÅÍÎÃËÎÑÑÎÔÈËÈß — áåññìûñëåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííûõ ñëîâ êàê
ïàòîëîãèÿ â îáûäåííîì ÿçûêå è êàê íîð-
ìà — â íàó÷íîì.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈß — íà-
óêà, ïîêàçûâàþùàÿ, ÷òî âçàèìîïîíèìàíèþ
ðàçíûõ íàðîäîâ ìåøàþò íå ñòîëüêî ðàçíûå
êóëüòóðû, ñêîëüêî îäèíàêîâîå áåñêóëüòó-
ðèå.

ËÎÃÈÊÀ — óäèâèòåëüíàÿ íàóêà, çàêîíû
êîòîðîé íàñòîëüêî æå íåçûáëåìû â òåîðèè,
íàñêîëüêî óÿçâèìû â ïðàêòèêå.

ËÅÊÑÈÊÎÍ — çàïàñ ñëîâ, êîòîðîãî íè-
êîãäà íå õâàòàåò, ÷òîáû âûñêàçàòü ìûñëü, è
âñåãäà â èçáûòêå, ÷òîáû ñêàçàòü ãëóïîñòü.

ËÛÑÅÍÊÎÂÙÈÍÀ — íàïðàâëåíèå â àã-
ðîáèîëîãèè, òùåòíî ïûòàâøååñÿ ñ ðàñòåíè-
ÿìè ñîòâîðèòü òî, ÷òî óäàëîñü ñ ëþäüìè: ïå-
ðåâîñïèòàòü â äóõå ëþáâè ê êîëõîçíîìó
ñòðîþ.

ÌÀÒÅÐÈÀËÈÇÌ — àðõàè÷íàÿ âåðà â ìà-
òåðèþ ñ ÷åëîâå÷åñêèìè æåðòâîïðèíîøåíè-
ÿìè â õðàìå íàóêè.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ — íàóêà, óòâåðæäàþùàÿ,
÷òî àáñîëþòíî çäîðîâûõ ëþäåé íåò, åñòü
òðóäíîñòè ñ äèàãíîñòèêîé.

ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß — íàóêà, ñïîñîáíàÿ
îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ïðîãíîçû ïîãîäû ïîñòî-
ÿííî îêàçûâàþòñÿ îøèáî÷íûìè.

ÌÈÔ — îñíîâà íàóê: â äðåâíåì ìèðå —
åñòåñòâåííûõ, â ñðåäíåâåêîâîì — ãóìàíè-
òàðíûõ, â ñîâðåìåííîì — îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêèõ.

ÌÎÁÈËÜÍÀß ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÑÂßÇÜ — íîâûé âèä ñâÿçè, áëàãîäàðÿ êî-
òîðîìó ñêëîííîñòü ÷åëîâåêà ê ïóñòîïîðîæ-
íåé òåëåôîííîé áîëòîâíå ïðèîáðåëà êîñìè-
÷åñêèå ìàñøòàáû.

ÌÛÑËÅÍÍÛÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÛ —
ðåäêî âñòðå÷àþùèåñÿ ýêñïåðèìåíòû, ÷àùå
âñòðå÷àþòñÿ áåññìûñëåííûå...

ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ — ðàçóìíî îðãà-
íèçîâàííûå ïðîöåññû â ìèêðîìèðå, ïîçâî-
ëÿþùåå äàæå ìîëåêóëàì âåñòè ñåáÿ áîëåå
ðàöèîíàëüíî, ÷åì ëþäè.

ÍÀÓÊÀ — ñîâðåìåííûé êóëüò, â êîòîðîì
íåñêîëüêî ìó÷åíèêîâ òâîðÿò ÷óäåñà, à ìíî-
ãî÷èñëåííûå ñëóæèòåëè íà íèõ íàæèâàþòñÿ.

ÍÀÓÊÎÂÅÄ — ó÷åíûé, èçó÷àþùèé ìå-
òîäû èçó÷åíèÿ òîãî, ÷òî îí èçó÷àåò.

ÍÀÓ×ÍÀß ÄÈÑÊÓÑÑÈß — îáìåí ìíå-
íèÿìè, çàìåíÿþùèé îáìåí çíàíèÿìè.

ÍÀÓ×ÍÀß ÊÀÐÜÅÐÀ — ïðîöåññ ïðèîá-
ðåòåíèÿ ñòåïåíåé è çâàíèé, èçðåäêà îòÿãî-
ùàåìûé îòêðûòèÿìè.

ÍÀÓ×ÍÀß ØÊÎËÀ — ïàãóáíîå ñî÷åòà-
íèå óñòàðåâøèõ èäåé ó÷èòåëÿ è íåçðåëûõ
èäåé ó÷åíèêîâ.

ÍÅÀÍÄÅÐÒÀËÅÖ — ïðåäñòàâèòåëü êî-
ðåííîãî íàñåëåíèÿ Åâðîïû, íå âûäåðæàâ-
øèé êîíêóðåíöèè ñ íåëåãàëüíûìè ìèãðàí-
òàìè èç Àôðèêè è Àçèè.

ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ — âåëèêèé ïðîðîê,
ïðåäñêàçàâøèé ðîâíî ñòîëüêî ãëóïîñòåé,
ñêîëüêî ëþäè ìîãóò ñîâåðøèòü.

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß — íàóêà, ïîñòðîèâ-
øàÿ ñâîå áëàãîïîëó÷èå íà êîñòÿõ èñêîïà-
åìûõ æèâîòíûõ.

ÏÅÐÅÑÀÄÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ — îòðàñëü íà-
óêè è ïðàêòèêè, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ, ÷òî
æèçíü ÷åëîâåêà ïîñëå ñìåðòè âîçìîæíà —
ïî êðàéíåé ìåðå, â âèäå îòäåëüíûõ îðãà-
íîâ.

ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÀß ÍÀÓÊÀ — ñóáúåêò
äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ñòðàäàþùèé îò ðàç-
æèæåíèÿ è óòå÷êè ìîçãîâ.

ÐÅÂÎËÞÖÈß ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×Å-
ÑÊÀß — àíàëîã ðåâîëþöèè ñîöèàëüíîé,
òîëüêî ðóáÿò íå ãîëîâû, à ïàðàäèãìû.

ÐÅËÈÊÒÎÂÎÅ ÈÇËÓ×ÅÍÈÅ — ÿâëå-
íèå, äëÿ îáúÿñíåíèÿ êîòîðîãî áûëè âû-
äâèíóòû äâå íàó÷íûå ãèïîòåçû: ïîìåõè,
âûçâàííûå ïòè÷üèì ïîìåòîì, è ïîñëåä-
ñòâèÿ âçðûâà âñåëåííîé; ïåðâàÿ ãèïîòåçà
îêàçàëàñü íåäîñòàòî÷íî áåçóìíîé, ÷òîáû
ñòàòü èñòèíîé.

ÐÅÖÅÍÇÈß — îòçûâ íà íàó÷íóþ ðàáî-
òó: îòðèöàòåëüíûé, êîãäà ðàáîòà îöåíèâà-
åòñÿ êàê äîñòîéíàÿ âñÿ÷åñêîé êðèòèêè, è
ïîëîæèòåëüíûé — êàê íåäîñòîéíàÿ äàæå
êðèòèêè.

ÑÈÍÅÐÃÅÒÈÊÀ — ñëåäóþùåå (ïîñëå ïî-
ðÿäêà) ïîðîæäåíèå õàîñà.

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÜ Ó×ÅÍÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ —
äîñòîéíûé ÷åëîâåê, çàùèùàþùèé ñëàáîãî.

ÑÏÈÄ — áîëåçíü öèâèëèçàöèè, îáíàðó-
æèâøàÿ, ÷òî äàæå âèðóñû íå ïðî÷ü ïîó÷à-
ñòâîâàòü â ñîâðåìåííîé ñåêñóàëüíîé ðåâî-
ëþöèè.

ÑÖÈÅÍÒÈÇÌ — íàèâíîå ó÷åíèå î òîì,
÷òî ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ðåøå-
íû íàó÷íûìè ìåòîäàìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ
“òåõíàðåé”, à íå ïóñòîïîðîæíåé áîëòîâíåé,
õàðàêòåðíîé äëÿ ãóìàíèòàðèåâ.

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ — ñîâðåìåííîå “÷óäî-
çåðêàëüöå”, ïîçâîëÿþùåå ïîëó÷èòü îòâåò íà
âîïðîñ “ß ëü íà ñâåòå âñåõ ãëóïåé?”

ÒÅËÅÎËÎÃÈß — ó÷åíèå î òîì, ÷òî âñå
ñóùåå èìååò ñâîþ öåëü, à çíà÷èò, íèêîìó
íå ñòîèò ðàññòðàèâàòüñÿ ïî ïîâîäó ñâîåãî
áåñöåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.

ÒÅËÅÏÀÒÈß — ïåðåäà÷à ìûñëåé íà ðàñ-
ñòîÿíèå, íåâîçìîæíà èç-çà òîãî, ÷òî îä-
íèì íå÷åãî ïåðåäàâàòü, à äðóãèì íå÷åì
ïðèíÿòü.

ÒÅËÅÏÎÐÒÀÖÈß — èñ÷åçíîâåíèå ïðåä-
ìåòà â îäíîì ìåñòå è ïîÿâëåíèå åãî òî÷íîé
êîïèè â äðóãîì; â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëü-
íîñòüþ ÿâëÿåòñÿ òåëåïîðòàöèÿ òîëüêî äâóõ
îáúåêòîâ — êâàíòîâ â ôèçè÷åñêèõ ëàáîðà-
òîðèÿõ è áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ïîñòñîâåò-
ñêèõ ãîñóäàðñòâàõ.

ÒÅÌÍÀß ÝÍÅÐÃÈß — ýíåðãèÿ, ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ îñíîâíóþ ÷àñòü ìèðîçäàíèÿ è ñâîåé
ìàññîé ïåðå÷åðêèâàþùàÿ íàäåæäû íà ñâåò-
ëîå áóäóùåå áåñêîíå÷íîãî ðàñøèðåíèÿ âñå-
ëåííîé.

ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ — ôîðìû èçäå-
âàòåëüñòâà: ïåðâàÿ — íàä ðàçóìîì, âòîðàÿ —
íàä ïðèðîäîé.

ÒÅÎÐÈß ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ — ó÷å-
íèå î òîì, ÷òî â ýòîì ìèðå âñå îòíîñèòåëü-
íî, à íå òîëüêî ìîðàëü.

ÒÅÐÌÈÍ — ïîíÿòèå, èìåþùåå ðîäñòâåí-
íèêîâ çà ãðàíèöåé.

ÓÔÎËÎÃÈß — íàóêà, èìåþùàÿ áîëåå
òåñíûé êîíòàêò ñ äîñòèæåíèÿìè âíåçåìíûõ
öèâèëèçàöèé, ÷åì ñ äîñòèæåíèÿìè öèâèëè-
çàöèè çåìíîé.

Ó×ÅÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ — ãðóï-
ïà ó÷åíûõ, ãîëîñóþùèõ çà èëè ïðîòèâ áàí-
êåòà.

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ — ïîïûòêà ïèñàòåëÿ
ïðåäñòàâèòü áóäóùåå íàóêè, íå ïðåäñòàâëÿÿ
ñåáå åå íàñòîÿùåå.

ÔÈËÎÑÎÔÈß — ëþáîâü ãëóïîñòè ê
ìóäðîñòè.

ÔÓÒÓÐÎËÎÃÈß — íàóêà, ïðèçûâàþùàÿ
ó÷èòüñÿ íà îøèáêàõ áóäóùåãî.

ÕÀÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÔËßÖÈß — ñîâðå-
ìåííîå ïðåäñòàâëåíèå î ïðîèñõîæäåíèè
âñåëåííîé, êîòîðàÿ ðîäèëàñü ïðèìåðíî òåì
æå ïóòåì, ÷òî è ïîñòñîâåòñêàÿ ýêîíîìèêà.

ÕÈÐÎÌÀÍÒÈß — îïòèìèñòè÷åñêàÿ íà-
óêà, óòâåðæäàþùàÿ, ÷òî áóäóùåå ÷åëîâåêà —
â åãî ðóêàõ.

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß —
òî, ÷òî ëþäüìè óæå ñîçäàíî — îñòàëîñü ñî-
çäàòü ÷åëîâå÷íóþ...

×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ — çàãàäî÷íûå êîñìè-
÷åñêèå îáúåêòû, â êîòîðûõ áåññëåäíî èñ÷å-
çàåò ìàòåðèÿ, â òîì ÷èñëå è ñðåäñòâà, âûäå-
ëåííûå íà èõ áåñïëîäíûå ïîèñêè.

ÝÂÒÀÍÀÇÈß — áåçáîëåçíåííûé è äîá-
ðîâîëüíûé óõîä èç æèçíè ñ ïîìîùüþ áåç-
íðàâñòâåííûõ âðà÷åé â îòëè÷èå îò áîëåç-
íåííîãî è íåäîáðîâîëüíîãî — ñ ïîìîùüþ
âûñîêîíðàâñòâåííûõ.

ÝÊÇÀÌÅÍ — èñïûòàíèå, â õîäå êîòîðî-
ãî òîò, êòî óæå íè÷åãî íå ïîíèìàåò â íàóêå,
ïûòàåòñÿ âûçíàòü ÷òî-íèáóäü ó òîãî, êòî åùå
íè÷åãî íå ïîíèìàåò.

ÝÊÇÎÁÈÎËÎÃÈß — íàóêà, êîíêóðèðó-
þùàÿ ñ ðåëèãèåé â îáîñíîâàíèè ðåàëüíî-
ñòè íåçåìíûõ ñóùåñòâ.

ÝÊÎËÎÃÈß — íàóêà, ïðè÷èñëèâøàÿ ê
âðåäèòåëÿì ëåñîâ è ïîëåé íå òîëüêî íàñå-
êîìûõ è ãðûçóíîâ, íî è ÷åëîâåêà.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ — íàóêà, îòêðûâøàÿ îäèí
ôóíäàìåíòàëüíûé çàêîí: ïîëîæåíèå äåë â
ýêîíîìèêå òåì ëó÷øå, ÷åì ìåíüøå â íåãî
âìåøèâàþòñÿ ýêîíîìèñòû.

ßÄÅÐÍÀß ÝÍÅÐÃÈß — ýíåðãèÿ, êîòî-
ðîé ðàçóìíî ðàñïîðÿæàëñÿ àòîì, ïîêà åãî
ñâîéñòâ íå îòêðûë ÷åëîâåê
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Інформація�щодо�рішень���справах�про�пор�шення

за�онодавства�про�захист�е�ономічної��он��ренції

Адміністративною��оле�ією�Запорізь�о�о�обласно�о�тервідділення�Антимонопольно�о��омітет�

У�раїни� рішенням� від� 28.07.2010�№45-рш� �� справі�№�04/22-10� визнано� дії�товариства� з

обмеженою�відповідальністю�“КОЛВІ-МАРКЕТ”�(04050,�м.�Київ,�в�л.�Мельни�ова,�12;��од�за

ЄДРПОУ�25198747)�пор�шенням�за�онодавства�про�захист�е�ономічної��он��ренції�та�на�ладено

штраф���розмірі�одинадцять�тисяч��рн.

Адміністративною��оле�ією�Запорізь�о�о�обласно�о�тервідділення�Антимонопольно�о��омітет�

У�раїни� рішенням� від� 28.07.2010�№46-рш� �� справі�№� 03/62-09� визнано� дії� приватно�о

підприємства�“СТП-МАЙСТЕР”�(03087,�м.�Київ,�в�л.�Ушинсь�о�о,�13;��од�за�ЄДРПОУ�34155426)

пор�шенням�за�онодавства�про�захист�е�ономічної��он��ренції�та�на�ладено�штраф���розмірі

вісім�тисяч��рн.

Штрафи�підля�ають�сплаті���двомісячний�стро��з�дня�п�блі�ації�цьо�о�о�олошення.�Рішення

мож�ть�б�ти�ос�аржені�до��осподарсь�о�о�с�д����двомісячний�стро��з�дня�п�блі�ації�о�олошення.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Майорова�Романа�Єв�енійовича,

я�ий�проживає�за�адресою:�Київсь�а�обл.,�Бородянсь�ий�район,�с.�Озерна,�в�л.�Леніна,�16,�в�с�дове

засідання,�я�е�відб�деться�26�жовтня�2010�ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5-а,��аб.

204,�для� �часті� �� с�довом��роз�ляді� цивільної� справи� за�позовом�Київсь�ої� природоохоронної

про��рат�ри�в�інтересах�держави�в�особі:�Державної�е�оло�ічної�інспе�ції���м.�Києві�до�Майорова

Романа�Єв�еновича�про�стя�нення� збит�ів,� нанесенних�державі� внаслідо��пор�шення�вимо�

природоохоронно�о�за�онодавства.�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�(м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�14)�зобов’язаний

повідомити�с�д�про�поважність�причини�неяв�и.

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

�Посвідчення�особи, я�а�постраждала� внаслідо�� чорно-

бильсь�ої��атастрофи,��ате�орія�1, серія�А, № 061304�та

в�лад���№�002893�на�ім’я�Назарен�а�Івана�Ма�симовича

вважати�недійсними.

Інформація�про�передач��нер�хомо�о�майна�в�оренд�

Державно�о�житлово-�ом�нально�о�підприємства�НАН�У�раїни

Пропозиції�надсилати�в�письмовом��ви�ляді�на�адрес�:

03057,�м.�Київ,�в�л.�Ежена�Потьє,�9,�ДЖКП�НАН�У�раїни.

Останній�день�подачі�заяв�05.11.2010�р.

Кон��рс�відб�деться�8.11.2010�ро���об�11.00�за�адресою:�в�л.�Ежена�Потьє,�9,�тел.�456-46-30.

№

з/п

Повна

хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

примі-

щення

Необхідність

ремонт�,

примірний�обся�

�апітальних

в�ладень

Можлива

мета�ви�ор.

приміщення

орендарем

Мін.�став�а

орендної�плати

за�1�в.�м�за

постановою

КМУ�від

27.12.06�р.

№ 1846,��рн

Обов’яз�ові

�мови��он��рс�

1

Нежиле�цо�ольне

приміщення

о�ремий�вхід

в�л.�Е.�Потьє,�9 277,8 не�відремон. �афе 75,00

Компенсація

�оштів�за�ремонт;

за�оцін��

приміщення;

за�об’яв��в��азеті

Головне��правління

��льт�ри�ви�онавчо�о

ор�ан��Київради

Київсь�ої�місь�ої

державної

адміністрації�

о�олош�є��он��рс�на�замі-

щення�ва�антних�посад:�

- �оловно�о� спеціаліста� відділ�� теат-

рально-�онцертних� за�ладів,� обра-

зотворчо�о�мистецтва,�ор�анізації�та

проведення�за�ально-мистець�их�за-

ходів;

- �оловно�о�спеціаліста�відділ��розвит-

��� пар�ів� ��льт�ри� і� відпочин��,

центрів� дозвілля� та� �ом�нально�о

майна�за�ладів���льт�ри� і�мистецтв

(за�стро�овим�тр�довим�до�овором);

- провідно�о�спеціаліста�планово-е�о-

номічно�о�відділ��(за�стро�овим�тр�-

довим�до�овором).

Вимо�и:� вища� освіта� відповідно�о

професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-

�валіфі�аційним� рівнем� ма�істра,

спеціаліста,� стаж� роботи� на� посаді

провідно�о�не�менше�1�ро���чи�стаж�ро-

боти� за� фахом� в� інших� сферах� �п-

равління� не� менше� 3-х� ро�ів� для

провідно�о�спеціаліста:�стаж�роботи�на

посаді�І�чи�II��ате�орії�не�менше�1�ро��

або� за� фахом� в� інших� сферах� �п-

равління�не�менше�2-х�ро�ів.

До��менти� приймаються� протя-

�ом� місяця� за� адресою:� м.� Київ-

01004,�б�льв.�Т.�Г.�Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.

279-52-82,�279-72-51.

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

майна�Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Kuєва

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

ПЕРЕЛІК

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

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

шляхом�ви��п�

Приватизовані�шляхом�ви��п�.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ�пр-т�40-річчя�Жовтня,�97-а�(літ.�А).�Приватизовано

фізичною�особою�за�цін��166�080,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�27680,00��ривень.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Горь�о�о,�112�(літ.�А).�Приватизовано�фізичною

особою�за�цін��191�892,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�31�982,00��ривень.

Нежилі� приміщення� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Набережно-Корч�ватсь�а,� 96� (літ.� А).

Приватизовано�юридичною�особою�за�цін��356�520,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�59�420,00��ривень.

Нежила� б�дівля� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� А�.� Заболотно�о,� 156/2� (літ.� Б).� Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��551�124,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�91�854,00��ривень.

Нежила�б�дівля�за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Доватора�Генерала,�25� (літ.�А).�Приватизовано

фізичною�особою�за�цін��473�664,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�78�944,00��ривень.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Задорожний,�3,��орп.�1�(літ.�А).�Приватизовано

фізичною�особою�за�цін��141�360,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�23�560,00��ривень.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ�пр-т�40-річчя�Жовтня.�17-6�(літ.�А)�Приватизовано

фізичною�особою�за�цін��383�454,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�63�909,00��ривень.

Інформація

Фонд� приватизації� �ом�нально�о�майна� Голосіївсь�о�о� р-н��м.� Києва� о�олош�є� �он��рс� з

відбор�� с�б’є�тів� оціночної� діяльності,� я�і� б�д�ть� зал�чені� для� проведення� незалежної� оцін�и

об’є�тів�в�Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жовтня,�42,��імната�58.

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

�імната�108,�не�пізніше,�ніж�за�4�(чотири)�дні�до�дати�проведення��он��рс�.�Тел.�259-74-09.

№

з/п
Назва�об’є�та

Місце�розташ�вання

об’є�та

Площа�та�хара�теристи�а�об’є�та

(приміщення,�б�дин��),��в.�м

1. Нежиле�приміщення в�л.�Ульянових 21,00

2. Нежиле�приміщення в�л.�Василь�івсь�а 72,20

4. 1/2�б�дин�� в�л.�Кошово�о�Оле�а 37,30

№

з/п

Назва�об’є�та

приватизації

Адреса�об’є�та�приватизації

(приміщення,�б�дівлі,�спор�ди)

Площа��(приміщення,

б�дівлі,�спор�ди),��в.�м

1. Нежиле�приміщення в�л.�Ульянових,�28,�літ.�А 21,00

2. Нежиле�приміщення в�л.�Василь�івсь�а,�2 72,20

3. Нежиле�приміщення пр-т�40-річчя�Жовтня,�97-а 186,70

4. 1/2�б�дин�� в�л.�Кошово�о�Оле�а,�45/15 7,30

Втрачений � а тестат � АС

№ 027168, за�альноосвітня

середня�ш�ола�№185, виданий

16� червня� 1992� ро��� на ім’я

К�дриць�ої� Ірини�Ми�олаївни,

вважати�недійсним.

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.
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хрещатик

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць ......................................6��рн.�50��оп.

на�3�місяця..................................19��рн.�50��оп.

на�6�місяців ................................39��рн.�00��оп.

на�12�місяців ..............................78��рн.�00��оп.

на�місяць ....................................21��рн.�50��оп.

на�3�місяця..................................64��рн.�50��оп.

на�6�місяців ..............................129��рн.�00��оп.

на�12�місяців ............................258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Оформлення�проводиться�в�реда�ції

Передплатні�ціни

на�місяць ....................................10��рн.�90��оп.

на�3�місяця..................................32��рн.�10��оп.

на�6�місяців ................................62��рн.�55��оп.

на�12�місяців ............................123��рн.�90��оп.

на�місяць� ....................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяця ..............................122��рн.�10��оп.

на�6�місяців ..............................242��рн.�55��оп.

на�12�місяців ............................483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)
61308
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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 281-10
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Íèí³ â íàø³é êðà¿í³ ïðîæèâàº
360 òèñÿ÷ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ëþ-
äåé, ÿê ñâ³ä÷àòü äàí³, ³ ëèøå 106
òèñÿ÷ îô³ö³éíî ïåðåáóâàþòü íà
äèñïàíñåðíîìó îáë³êó. Ñåðåä
íèõ — ïîíàä 2 òèñÿ÷³ ä³òåé ³ç ï³ä-
òâåðäæåíèì Â²Ë-ñòàòóñîì. Ê³ëü-
ê³ñòü õâîðèõ â Óêðà¿í³ ïîñò³éíî
çá³ëüøóºòüñÿ: çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ íîâèõ
âèïàäê³â ³íô³êóâàííÿ Â²Ë çðîñëà
íà 6 %, ùîäíÿ 87 ëþäåé ³íô³êóþ-
òüñÿ (ç íèõ á³ëüøó ïîëîâèíó ñòà-
íîâèòü ìîëîäü), à ìàéæå 50 ïîìè-
ðàþòü â³ä çàõâîðþâàíü, âèêëèêà-
íèõ ÑÍ²Äîì. Ïðèâåðíóòè óâàãó
äî êàòàñòðîô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà âàæ-
ëèâ³ñòü ïðîô³ëàêòèêè — òàêà ãî-
ëîâíà ìåòà áëàãîä³éíî¿ àêö³¿
“Ïðîá³ã çàðàäè æèòòÿ”. Ïåðøèé
òàêèé ïðîá³ã áóëî îðãàí³çîâàíî â
Êèºâ³ Ïðåäñòàâíèöòâîì ÎÎÍ â
Óêðà¿í³ â 2001 ðîö³. Â³í ïðîõîäèâ
ùîð³÷íî äî 2005 ðîêó.

Àêö³ÿ ñïðÿìîâàíà, â ïåðøó
÷åðãó, íà ìîëîäü, ÿêà íàéá³ëüøå
ñõèëüíà äî ðèçèê³â. “Ìè õî÷åìî
äîíåñòè òðè ãîëîâí³ ïîñëàííÿ,—
ðîçïîâ³â êîîðäèíàòîð ñèñòåìè
ÎÎÍ, Ïîñò³éíèé ïðåäñòàâíèê
ÏÐÎÎÍ â Óêðà¿í³ Îë³â’º Àäàì.—
Ïðîéä³òü òåñòóâàííÿ íà
Â²Ë/ÑÍ²Ä, ùîá çíàòè ñâ³é ñòà-
òóñ. Êîðèñòóéòåñÿ ïðåçåðâàòèâà-
ìè ÿê íàéíàä³éí³øèì ñïîñîáîì
çàïîá³ãàííÿ çàðàæåííþ ³ òîëå-
ðàíòíî ñòàâòåñÿ äî òèõ, õòî ìàº
ïîçèòèâíèé Â²Ë-ñòàòóñ”.

Àêö³þ îðãàí³çîâóº Âñåóêðà¿í-
ñüêà àñîö³àö³ÿ “Ð³âíèé — ð³âíî-
ìó” â ïàðòíåðñòâ³ ç Ïðåäñòàâíèö-
òâîì ÎÎÍ â Óêðà¿í³ òà Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ. “Íàéãîëîâí³øå — äàòè ã³ä-
íèé ïðèêëàä ìîëîä³ ç ìàðã³íàëü-
íèõ ãðóï, ùî íàéá³ëüøå ðèçèêó-
þòü,— êàæå íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó Âîëîäèìèð Ô³ë³ï-
ïîâ.— Ñâîºþ ÷åðãîþ ìè òàêîæ
àêòèâíî îðãàí³çîâóºìî ïðîô³ëàê-
òè÷í³ çàõîäè. Íàïðèêëàä, 16 âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ï³äòðè-
ìàëè ïðîãðàìó “Áåðåæè ñåáå”, â
ðàìêàõ ÿêî¿ äëÿ ñòóäåíò³â ïðîâî-
äÿòü çàíÿòòÿ ç ïðîô³ëàêòèêè
Â²Ë/ÑÍ²Äó, àëêîãîë³çìó ³ íàðêî-
ìàí³¿, ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ”.

Äëÿ ó÷àñò³ â àêö³¿ “Ïðîá³ã çà-
ðàäè æèòòÿ” ïîòð³áíî çàðåºñòðó-
âàòèñÿ ³ çàïëàòèòè áëàãîä³éíèé
âíåñîê ó ðîçì³ð³ 50 ãðèâåíü äëÿ
äîðîñëèõ ³ 30 ãðèâåíü äëÿ ä³òåé.
Ó÷àñíèê àêö³¿ îòðèìóº ðåºñòðà-
ö³éíèé íîìåð ³ ôóòáîëêó ç ëîãî-
òèïîì àêö³¿, â ÿê³é ³ çä³éñíþº
ïðîá³ã. Äîâæèíà ìàðøðóòó 3 ê³-
ëîìåòðè — â³ä ìàéäàíó Íåçàëåæ-
íîñò³ äî ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî ³
íàçàä. Ðåºñòðàö³ÿ ðîçïî÷íåòüñÿ îá
11-é ãîäèí³, à ñàì ïðîá³ã — î
12.00. Çâ³ñíî, í³õòî íå çàáîðîíÿº
ïðèºäíàòèñÿ äî àêö³¿ áåçïëàòíî.
Ïðîòå îðãàí³çàòîðè íàãîëîøóþòü,
ùî âíåñîê ïîêëèêàíèé âèõîâàòè
êóëüòóðó äîáðî÷èííîñò³ òà íàäà-
òè ðåàëüíó äîïîìîãó õâîðèì ä³-
òÿì. Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè áóäå ïåðå-
äàíî äî öåíòðó “Êë³í³êà äëÿ ë³-
êóâàííÿ ä³òåé, õâîðèõ íà Â²Ë-³í-
ôåêö³þ” óêðà¿íñüêî¿ ñïåö³àë³çî-
âàíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò”.
Âîíè ï³äóòü íà ë³êóâàííÿ, äîãëÿä
³ ï³äòðèìêó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³-
òåé

2 8

9 1 5 2

9 2 4 1

1 6 4 3

6 8 1 9

4 9 8 5

8 1 7 4

6 7 5

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

5 2 6 7 1 8 9 3 4

8 7 4 3 9 6 5 2 1

9 3 1 5 4 2 8 7 6

4 8 7 6 3 9 2 1 5

2 1 9 8 5 4 3 6 7

3 6 5 2 7 1 4 8 9

1 4 2 9 8 7 6 5 3

6 9 3 1 2 5 7 4 8

7 5 8 4 6 3 1 9 2

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
7 æîâòíÿ

Ïðîá³ã 
çáåðåæå æèòòÿ
Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ
áëàãîä³éíèé ìàðàôîí 
íà ï³äòðèìêó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ

ФФ ІІ ЗЗ КК УУ ЛЛ ЬЬ ТТ  УУ РР АА !!

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

9 жовтня небайд жих до проблеми ВІЛ/СНІД в ра-
їні запрош ють на бла одійн а цію “Пробі заради
життя”, маршр т я о о проляже від майдан Неза-
лежності до площі Льва Толсто о. Охочі змож ть не
лише подолати дистанцію, а й реально допомо ти
дітям, хворим на ВІЛ-інфе цію, зробивши доброчин-
ні внес и.

ОВНИ
Тема партнерства стане найа -

т альнішою, доля зм сить вас пе-
ре лян ти стос н и з оханою лю-
диною. Можна почати все з чисто-
о ар ша, залишивши позад віз
подр жніх чвар, неприємностей. Я
р хатися далі — о ремо чи разом?..
Спо сливий д х свободи може по-
верн тися новим союзом, в я ом
ви знов наст пите на ті самі раб-
лі. Том ліпше зважити всі “за” і
“проти”, піти на миров й б д вати
розхитаний альянс на до орінно ін-
ших принципах.

ТЕЛЬЦІ
Я що почн ть шт рм вати нед -

и, це си нал, що спрацьов є ін-
стин т самозбереження. Ор анізм
надсилає SOS, щоб зм сити ство-
рити вн трішню армонію та з нав-
олишнім світом. Т т сі засоби хо-
роші, оловне, щоб вас не полиша-
ло відч ття пре расно о. Це і є фор-
м ла здоров’я, а овтати пі л и —
лише печін р йн вати. Хатні ло-
поти, поб т не повинні засмо тати,
адже об них може розбитися ар’-
єрний орабель, поховаєте профе-
сійне по ли ання, а це нині арміч-
но неприп стимо.

БЛИЗНЯТА
Ваше серце переповнене підне-

сеними незатреб ваними поч ття-
ми, ом їх подар вати?.. Адже мар-
но цей Божий дар не повинен пе-
ре оріти. Втім, дбайлива р а долі
зорієнт є вас потрібном напрям-
, з стрінете своє щастя. Цьо оріч

с п тни повинен обов’яз ово впи-
сатися вимо и особисто о ідеал .
Має поєдн вати в собі я ості др -
а, д ховно о порадни а, оханця.

РАКИ
Доля, я інофільмі, відмотає

плів подій назад і зм сить вас за-
н ритися в мин ле, пере свідоми-
ти все по-новом . Ця ретроспе ти-
ва орисна: виправите помил и,
від инете непотрібне, зявши на
озброєння лише позитивний до-
свід. На впливових презентабель-
них омпаньйонів щастить, адже
цьо оріч їх посилає Творець для
процвітання діловій співпраці. Я -
що ваші знання, ідеї, професіона-
лізм поєднати з рес рсами партне-
рів, разом ви ори звернете!

ЛЕВИ
Ви маєте а тивіз вати особист

свобод , розширити простір дій і
навчитися пристосов ватися до різ-
них обставин, вдаючись до ори і-
нальних методів, щоб дося ти ба-
жано о рез льтат . Ламайте рам и
обмежень, заводьте знайомства з
ці авими людьми, пізнавайте світ,
розширюйте д ховний р озір, ре-
лярно змінюйте обстанов ,

дбайте про свіжі враження.

ДІВИ
Не хлібом єдиним жива людина.

Я армоніз вати д ховні та повся -
денні потреби, чом віддати пріори-
тет — матеріальном чи д ховном
світові?.. Т т потрібна золота сере-
дин а, бо пор шення баланс ( ми-
н лом ) нині зм сить р то зміни-
ти спосіб життя. Навчіться правиль-
но розпоряджатися рішми, задо-
вольняти не лише своє Еґо, а й фі-
нанс вати інших, в ладати напра-
цьоване приб т ові справи, ство-
рювати близь им поб товий і д -
ховний омфорт.

ТЕРЕЗИ
Гот йте стартовий майданчи для

ново о злет , адже перед вами ши-
ро ий спе тр можливостей дося -
ти спіх на творчих, любовних, ді-
лових теренах. Тіль и не плетіть ін-
три , не апостіть за спиною інших
(навіть я що стали цапом-відб вай-
лом), бо це за рож є по аранням—
хронічними хворобами. Я що чис-
ленні нерозл чні др зі сходять з ва-
шої орбіти, це нормально, ниніш-
ньо о ро пор ч потрібні лише ті
с п тни и, з отрими можна за р -
титися в романтичном феєрвер ,
відч ти свято життя.

СКОРПІОНИ
Ви чарівні своїй ма нетичній

привабливості, роза с перни ів,
спо са для протилежної статі.
Коли опинитесь полоні захоп-
лення, ліпше піти в підпілля й на-
солодж ватися інтимом з оханим
подалі від ч жих очей. Хай про ва-
ш аз знають лише двоє, по-
свяч вати інших неї небажано. З
роллю ар’єриста потрібно попро-
щатися, ваша місія — стати доб-
рим осподарем б дин , запри-
язнитись із с сідами. Я що ж пе-
ретр дитеся на роботі, забра не

сил для повноцінно о сімейно о
життя.

СТРІЛЬЦІ
Ви станете неформальним ліде-

ром оле тиві, зможете натис а-
ти на важелі для задоволення осо-
бистих інтересів завдя и власній
поп лярності, впливовості, демо-
ратичності. Спіл йтеся відверто і
ні о о не вчіть, я жити, мораліза-
торство — “запор а” неприємнос-
тей. Фінансові джерела продовж -
ють фонтан вати (вони цьо оріч під
небесним захистом) с переч об-
меж вальній ар’єрній планці, я
поставила доля. Терпіть випроб -
вання та дя йте повелительці, бо
нині не можна мати все одраз —
хлібне місце і престижн посад .

КОЗОРОГИ
При от йтеся до спішно о
ар’єрно о злет . Саме професія,
до я ої відч ваєте творче по ли ан-
ня, прославить вас, допоможе роз-
ба атіти. Але за мови, що до цьо-
о ви а тивно тр дилися. Дося не-
те зрілості, м дрості, визнання і за-
сл жено о зростання. Головне, на
Олімпі престиж не переоцінити се-
бе, б дьте само ритичними і обо-
в’яз ово діліться з оточенням по-
дар н ами долі.

ВОДОЛІЇ
Ваше щастя дале о від рідних

місць, т т н дно й неці аво, ніхто вас
не помічає. Вир шайте в подорож,
розширюйте р озір, пізнавайте
світи, вивчайте інші льт ри, тради-
ції. Нині відч єте зв’язо з Бо ом,
що дасть поштовх до форм вання
нової особистої філософії б ття. Від-
б деться “переформат вання” іде-
алів, тож те, що вчора д же хвилю-
вало, тепер відійде на задній план.
Б дьте самостійними, ініціативними,
більше мір йте над наслід ами сво-
їх вчин ів, це дасть дивовижні від-
риття для особисто о про рес .

РИБИ
Події тижня мають армічний під-

те ст. Ви потрапите в сит ації, я их
боїтеся і хотіли б ни н ти, але, на
жаль, їх не омин ти. Я що ом сь
забор вали, не ви онали мораль-
ні, матеріальні зобов’язання, доля
“е спропріює” надлиш и і поста-
вить се на свої місця, справедли-
вість восторжеств є. Не нарі айте,
а робіть виснов и, свідомлюйте
помил и, щоб надалі їх не повтори-
ти. Звільніться від рабства тр дових
навантажень, психічне здоров’я —
перед сім, а для цьо о потрібна
свобода творчості
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü  (10—16 æîâòíÿ)

Привертати ва до проблеми ВІЛ/СНІД на Майдані б д ть бі ом
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