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ВІДНОВИТИ ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ
Кр лий стіл “Хрещати а”
“Роль ветерансь их ор анізацій
патріотичном вихованні молоді”

Ì³ííå ïîëå çàì³ñòü âóëèö³
Âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè â ñòîëèö³ ïîòðåáóþòü êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Асфальт на 80 відсот ах дорі Києві в
півтора-три рази перевищ є нормативні
терміни е спл атації. Простіше аж чи,
по риття на ба атьох в лицях треба не
“латати”, а ладати заново. Ма іс-
тральним автошляхам “пощастило”
більше, бо на ба атьох із них заплано-
вано омпле сні ре онстр ції в зв’яз
з проведенням столиці фінально о
матч Євро-2012. А от вн трішньо вар-
тальні проїзди часто на ад ють пере-
оране поле, де не лише їздити, а й хо-
дити проблематично.

Ó ëèïí³ ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè áóëî çàòâåðäæå-
íî ïîàäðåñíèé ïåðåë³ê âóëèöü, ÿê³ ìàëè â³äðåìîí-
òóâàòè. Íà öþ ñïðàâó â ì³ñüêîìó áþäæåò³ âèä³ëå-
íî òðîõè á³ëüøå 70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ùå ïî ï³â-
òîðà-äâà ì³ëüéîíè ìàëè ñïðÿìóâàòè íà ðåìîíò
“âíóòð³øí³õ” äîð³ã ³ç ðàéîííèõ áþäæåò³â. Ïðîòå íà-
ðàç³ ïðîãðàìà áóêñóº. Ùîäî ô³íàíñóâàííÿ, òî áó-
ëî ï³äòâåðäæåíî âèä³ëåííÿ ëèøå 30 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, ³ ö³ êîøòè ìàþòü ðîçïîä³ëèòè ïîð³âíó ì³æ
óñ³ìà ðàéîíàìè.

Çàçâè÷àé ìåøêàíö³ äîâêîëèøí³õ áóäèíê³â íå ìî-
æóòü äîìîãòèñÿ, àáè êîìóíàëüíèêè â³äðåìîíòóâà-
ëè âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè: ì³ñüê³ ñëóæáè
íå ìîæóòü âèð³øèòè, êîìó íàëåæàòü ò³ ÷è ³íø³ ä³-
ëÿíêè, òîáòî õòî ¿õ ìàº ëàãîäèòè. Îäíèì ³ç íàé-
ïðîáëåìí³øèõ ðàéîí³â º Ñâÿòîøèíñüêèé — ñàìå
éîãî ìåøêàíö³ íàé÷àñò³øå òåëåôîíóþòü äî ñàll-
öåíòðó çà òåëåôîíîì 15-51 ³ç ñêàðãàìè íà “ÿìè òà
âèáî¿íè” çàì³ñòü äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Çà ÷îòèðè
îñòàíí³õ ì³ñÿö³ íà ïîãàí³ äîðîãè ïîñêàðæèëîñÿ ïî-
íàä 800 êèÿí, ³ 210 äçâ³íê³â íàä³éøëî ñàìå ç³ Ñâÿ-
òîøèíà.

“Âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè íà âóëèö³ Áóë-
ãàêîâà â æàõëèâîìó ñòàí³,— êàæå ìåøêàíêà Áîð-
ùàã³âêè Àííà Øëåé÷óê.— Îñîáëèâî ì³æ áóäèíêà-
ìè ¹ 5 ³ ¹ 7, äå íå ò³ëüêè ¿çäèòè, à é õîäèòè âàæ-
êî. Íåùîäàâíî ì³é áðàò ñàì çàñèïàâ ï³ñêîì ÿìè,
ïðîòå òàêèé “ðåìîíò”, ÿê-òî êàæóòü, äî ïåðøîãî
äîùó”. Ï³äïèñàòèñÿ ï³ä öèìè ñëîâàìè, ò³ëüêè ùî-
äî âëàñíèõ âóëèöü, ìîæóòü ìåøêàíö³ áàãàòüîõ ³í-
øèõ áóäèíê³â ðàéîíó. Íàïðèêëàä, íà ê³íöåâ³é çó-
ïèíö³ ìàðøðóòó ¹ 200ê íà âóëèö³ Ãàðøèíà íà
âêàç³âíîìó çíàêó âîä³¿, âòîìèâøèñü ïîÿñíþâàòè
ïàñàæèðàì, ÷îìó òàê “òðÿñå”, íàïèñàëè: çà ñòàí äî-
ð³ã â³äïîâ³äàº ì³ñöåâå ØÅÓ. Ìàðøðóòêè íà âóëè-
öÿõ Êëàâä³¿âñüê³é ³ Êîðñóíñüê³é ¿çäÿòü íå øâèäøå,
í³æ 40 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó — á³ëüøå ðîç³ãíàòèñÿ
íà öèõ âèáî¿íàõ ïðîñòî ô³çè÷íî íåìîæëèâî.

“Íàðàç³ ï³äðÿäíèêè ÷åêàþòü, êîëè ì³ñòî ðîçðà-
õóºòüñÿ ç íèìè çà ðîáîòè, ùî âæå âèêîíàíî. Ðîç-
ïî÷èíàòè æ íîâ³ îá’ºêòè áåç ô³íàíñóâàííÿ íå-
ìîæëèâî,— êàæå íà÷àëüíèê â³ää³ëó òåõí³÷íîãî íà-
ãëÿäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âæèòëîñïå-
öåêñïëóàòàö³ÿ” Âàñèëü Ñêðèïíèê.— ßêùî æ âè-
ä³ëÿòü êîøòè, òî äî çèìè ìîæíà âñòèãíóòè âèêî-
íàòè ùå ÷èìàëî ðîá³ò”. Òîæ äîêè â ì³ñüêîìó áþ-
äæåò³ øóêàòèìóòü ãðîø³, âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³
ïðî¿çäè ³ íàäàë³ íàãàäóâàòèìóòü ïîëå áîþ

Продовження теми на 4-й стор.
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Á³ëüø³ñòü ñòîëè÷íèõ 
ïîìåøêàíü óæå â òåïë³

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ñòàíîì íà ðàíîê 
11 æîâòíÿ ó ñòîëèö³ îïàëþºòüñÿ 9 òèñÿ÷ 94
æèòëîâèõ áóäèíêè, ùî ñòàíîâèòü ïîíàä 
85 %. Çîêðåìà, â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ îá³-
ãð³âàºòüñÿ 921 áóäèíîê, ó Äàðíèöüêîìó —
787, ó Äåñíÿíñüêîìó — 639, ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó — 855, â Îáîëîíñüêîìó — 726, ó Ïå÷åð-
ñüêîìó — 776, ó Ïîä³ëüñüêîìó — 792, ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó — 816, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó —
1348 áóäèíê³â, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó —
1434 áóäèíêè. Çàãàëîì äî ñèñòåì òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ ïîòð³áíî ï³äêëþ÷èòè 10 òèñÿ÷ 678
æèòëîâèõ áóäèíê³â. Äîøê³ëüí³ çàêëàäè, øêî-
ëè òà ìåäè÷í³ çàêëàäè ñüîãîäí³ îïàëþþòüñÿ
ñòîâ³äñîòêîâî

Æèòëîâèì çàáåçïå÷åííÿì
çàéìàòèìåòüñÿ íîâèé 
íà÷àëüíèê

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ïðåäñòàâèâ íîâîãî êåð³âíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Âîëîäèìèðà Äåíèñåíêà. Êàäðîâ³ çì³-
íè â³äáóëèñÿ ó çâ’ÿçêó ç ïðèçíà÷åííÿì êî-
ëèøíüîãî êåð³âíèêà Ìèõàéëà Ãîëèö³ ãîëî-
âîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”. Âî-
ëîäèìèð Äåíèñåíêî îá³éìàâ ïîñàäó ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ

Åñòàêàäó íà Ïîäîë³ 
âèïðîáóâàíî

Äâà äí³ ïîñï³ëü åñòàêàäó íà Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüê³é âóëèö³ âèïðîáîâóâàëè íà ì³ö-
í³ñòü òà íàä³éí³ñòü. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÊ “Êè-
¿âàâòîäîð”, ç 10 æîâòíÿ ïî âñ³é äîâæèí³ åñ-
òàêàäè áóëî îðãàí³çîâàíî ðóõ ÊÀÌÀÇ³â, çà-
âàíòàæåíèõ êàì³ííÿì, à âíèçó äàò÷èêè ô³ê-
ñóâàëè êîëèâàííÿ. Âèñíîâêè âèïðîáóâàíü
áóäóòü â³äîì³ ñüîãîäí³, 12 æîâòíÿ. Íàãàäà-
ºìî, åñòàêàäó íà Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é
âóëèö³ ìàþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ íàïðè-
ê³íö³ æîâòíÿ

Ñüîãîäí³ âèçíà÷àòü 
íàéêðàùîãî ìîëîäîãî 
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà 
ñòîëèö³

12 æîâòíÿ ç 13.00 äî 17.00 ó ïðèì³ùåíí³
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áóäèíêó â÷èòåëÿ â³äáó-
äåòüñÿ ô³íàë êîíêóðñó “Êðàùèé ìîëîäèé
ïðàö³âíèê ì³ñòà Êèºâà 2010”. Éîãî ïðîâî-
äèòü òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³ ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêèì îá’ºäíàííÿì
“Ë³ãà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â Êèºâà”. Êîí-
êóðñ ñòàâèòü çà ìåòó âèÿâëÿòè òàëàíîâèòèõ
ñïåö³àë³ñò³â, ïóáë³÷íî âèçíà÷àòè ¿õí³ ïðîôå-
ñ³éí³ äîñÿãíåííÿ, ï³äâèùóâàòè àâòîðèòåò ³
ðîëü ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà ó ñóñï³ëüñòâ³. Çà
÷àñ ³ñíóâàííÿ êîíêóðñó â íüîìó âçÿëè ó÷àòü
24 ñïåö³àë³ñòè ìåðåæ³, 8 ç ÿêèõ ñòàëè ïåðå-
ìîæöÿìè. Öüîãîð³÷ çìàãàëèñÿ òàêîæ ñîö³-
àëüí³ ïðàö³âíèêè â³ä ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, ñï³ëüíà ìåòà ÿêèõ — íàäàâàòè ÿê³ñí³ ñî-
ö³àëüí³ ïîñëóãè óñ³ì, õòî öüîãî ïîòðåáóº

Ó Ãîëîñ³ºâ³ çàêëàäåíî êàì³íü
ï³ä áóä³âíèöòâî íîâîãî õðàìó

Ìèíóëî¿ ñóáîòè áóëî çàêëàäåíî òà îñâÿ÷å-
íî íàð³æíèé êàì³íü ï³ä áóä³âíèöòâî õðàìó íà
÷åñòü Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ (âóë. Àêà-
äåì³êà Ãëóøêîâà, 11). Çâåðøèâ ÷èí îñâÿ÷åí-
íÿ Áëàæåíí³øèé Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³
âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð. Íà óðî÷èñòîñòÿõ
áóëè ïðèñóòí³ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Â³êòîð Ñëàóòà ³ ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³é Ñàäîâîé. “Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí ñëà-
âèòüñÿ õðàìàìè òà öåðêâàìè, ³ çàêëàäàííÿ
íîâî¿ êóëüòîâî¿ ñïîðóäè — öå ñïðàâæíº ñâÿ-
òî äëÿ âñ³õ ãîëîñ³¿âö³â. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿ-
ìè òà ç Áîæîþ äîïîìîãîþ ìè ïîáóäóºìî ùå
îäíå ì³ñöå, äå Áîã ñòàº áëèæ÷èì äî ñâî¿õ ä³-
òåé”,— çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê ðàéîííî¿ âëàäè.
Ìàéáóòí³é Ð³çäâî-Áîãîðîäè÷íèé õðàìîâèé
êîìïëåêñ, îêð³ì ìóðîâàíî¿ äâîïðåñòîëüíî¿
öåðêâè, ìàòèìå òàêîæ ïðèì³ùåííÿ äëÿ íå-
ä³ëüíî¿ øêîëè, õðåñòèëüíþ òà ä³ì â³äïî÷èí-
êó äëÿ ïàëîìíèê³â

Öåíòð äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â
çì³íèâ ïðîïèñêó
Íîâîñ³ëëÿ â³äñâÿòêóâàëè íà Ë³âîìó áåðåç³

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю Київсь ий центр
профорієнтації дітей-інвалідів
відзначив переїзд. За сприяння
КМДА та Управління справах
жіно , інвалідів, ветеранів війни
та праці за лад запрацював за
адресою: в лиця Шолом-Алей-
хема, 3. Вихователі центр за-
прош ють до співпраці бать ів
та всіх небайд жих.

Íàïåðåäîäí³ ó¿ê-åíäó âèõîâàíö³ Êè¿â-
ñüêîãî öåíòðó ïðîôîð³ºíòàö³¿ ä³òåé-³íâà-
ë³ä³â ç³áðàëèñÿ â íîâîìó ïðèì³ùåíí³ —
íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó íà âóëèö³
Øîëîì-Àëåéõåìà. Äëÿ ä³òåé âëàøòóâàëè
ñâîºð³äíèé Äåíü çíàíü — ç ³ãðàìè òà ñî-
ëîäîùàìè.

Ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ “Êè¿âñüêèé
öåíòð ïðîôîð³ºíòàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â” áó-
ëî ñòâîðåíî ùå â 1999 ðîö³, ³í³ö³àòîð —
Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä “Äîïî-
ìîãà ä³òÿì ×îðíîáèëÿ”. Ðîáîòà öåíòðó äàº
çìîãó çä³éñíþâàòè ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ä³-
òåé-³íâàë³ä³â, ïî÷èíàþ÷è ç ìîëîäøîãî
øê³ëüíîãî â³êó, ³ ñïðèÿº ¿õí³é ïðîôîð³ºí-
òàö³¿ òà ïîäàëüøîìó ïðàöåâëàøòóâàííþ.
Ñï³âðîá³òíèêè öåíòðó — ñîö³àëüí³ ïðà-
ö³âíèêè, ïñèõîëîãè òà ïåäàãîãè — íàäà-
þòü ïîñëóãè ä³òÿì-³íâàë³äàì, ïîñòðàæäà-
ëèì ä³òÿì óíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, ñïðè-
ÿþòü ¿õí³é ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³é ðåàá³-
ë³òàö³¿, çàáåçïå÷óþòü þðèäè÷íèé òà ïñè-
õîëîã³÷íèé ñóïðîâ³ä ñ³ìåé, ÿê³ âèõîâóþòü
ä³òåé ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.

Ðàí³øå öåíòð ïðàöþâàâ ó ïðîâóëêó
Øåâ÷åíêà, à ç öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
ïåðå¿õàâ äî íîâîãî ïðèì³ùåííÿ — íà âó-
ëèöþ Øîëîì-Àëåéõåìà, 3. Ñèëàìè ïðà-
ö³âíèê³â ³ áàòüê³â òóò çðîáèëè ðåìîíò.

Íàðàç³ íà îáë³êó â öåíòð³ ïåðåáóâàº 584
äèòèíè-³íâàë³äà. Ïðèéìàþòü òàêîæ ä³òåé
³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ³ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé.
“Ìè í³êîìó íå â³äìîâëÿºìî, íàìàãàºìî-
ñÿ ðîáèòè âñå, àáè ä³òè íå â³ä÷óâàëè ñå-
áå ïîêèíóòèìè ³ íå øóêàëè ïðèãîä íà
âóëèö³”,— ðîçïîâ³äàº îäíà ç çàñíîâíèöü
öåíòðó Óëÿíà Ñåìåíîâà. Äëÿ ä³òåé ïðî-
âîäÿòü çàíÿòòÿ â êîìï’þòåðíîìó êëàñ³, ç
àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ïðàöþþòü òâîð÷à ìàé-
ñòåðíÿ òà çàë ë³êóâàëüíî¿ ìåäèöèíè (º
äîøêè ªâì³íîâà, ñïåö³àë³çîâàí³ òðåíà-
æåðè, ñóõèé áàñåéí). Îáëàäíàííÿ òà
òðàíñïîðò öåíòðó ïîäàðóâàëè àáî íàäà-
ëè çà ãðàíòîì çàêîðäîíí³ îðãàí³çàö³¿ òà
ñïîíñîðè. Òàêîæ òðè÷³ íà ð³ê ñþäè ïðè-
¿æäæàþòü ä³òè ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè,
äëÿ ÿêèõ âëàøòîâóþòü ïîõ³ä äî Òåàòðó íà

Ïîäîë³, à âë³òêó âèõîâàíö³ â³äïî÷èâàþòü
â îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ â ñåë³ Ðóñàí³â. “Ìîÿ
äèòèíà â³äâ³äóº öåíòð óæå 10 ðîê³â, ³ ìè
âäÿ÷í³ ïðàö³âíèêàì, îñîáëèâî ãîëîâ³
Ôîíäó Ìàðèí³ Ìàðòèíþê,— ðîçïîâ³äàº
ìàòè Íàä³ÿ Ñåðäþê.— Êîëè ä³òè õâîð³-
þòü, íàì çàâæäè òåëåôîíóþòü, çíàõîäÿòü
äîáð³ ñëîâà, ðîáëÿòü ïîäàðóíêè, ÿê³ ìè
äîçâîëèòè ñîá³ íå ìîæåìî”. Âò³ì, öåíòð
ùå ïîòðåáóº ï³äòðèìêè íåáàéäóæèõ —
ïîòð³áíî çàê³í÷èòè ðåìîíò, ïîì³íÿòè çà-
ñòàð³ë³ êîìï’þòåðè. “Ìè çàïðîøóºìî äî
ñï³âïðàö³ áàòüê³â ³ âîëîíòåð³â, ÿê³ õî÷óòü
äîïîìîãòè öåíòðó àáî ìîæóòü ïðîâîäè-
òè ç ä³òüìè çàíÿòòÿ”,— êàæå Ìàðèíà
Ìàðòèíþê. Çâ’ÿçàòèñÿ ç Êè¿âñüêèì öåí-
òðîì ïðîôîð³ºíòàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ìîæ-
íà çà òåëåôîíîì 543-47-31

Ë³êàðíÿí³ êàñè íå äàäóòü
íàæèâàòèñÿ íà õâîðèõ
Êèÿíè îòðèìàþòü ïîòð³áí³ ë³êè çà ì³í³ìóì êîøò³â

ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН АА

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Знайома сит ація — потрапивши
до лі арні, одраз маєш дов ий
списо , я і меди аменти треба
пити, і доведеться витратити

на це тисячі ривень. Проте чле-
нам лі арняної аси ніхто не по-
ставить над маний діа ноз і не
призначить занадто доро их за-
морсь их лі ів. За символічний
місячний внесо вони отрима-
ють повне меди аментозне за-
безпечення в разі хвороби. Я
діятиме ця система, розповіли
на останній оле ії КМДА.

Íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ðîçøèðåíî¿
êîëåã³¿ ÊÌÄÀ îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ
ñòâîðåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ ë³êàðíÿíî¿ êà-
ñè. Ðàí³øå öå ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëîñÿ
íà åêñïåðòí³é ðàä³, ³ “Õðåùàòèê” óæå ïî-
â³äîìëÿâ ïðî éîãî ñóòü. Éäåòüñÿ ïðî
ñòâîðåííÿ áëàãîä³éíî¿ ìåäè÷íî-ãðîìàä-
ñüêî¿ ñòðóêòóðè, ãîëîâíà ìåòà ÿêî¿ — äî-
ïîìîãòè ëþäÿì ó ðàç³ õâîðîáè çàáåçïå-

÷åííÿì ìåäèêàìåíòàìè. ßê ç³çíàëàñÿ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî, ãàëóçü ñåðéîç-
íî íåäîô³íàíñîâóþòü, ³ êîøò³â íà ë³êè
âèñòà÷àº ëèøå íà 25-30 % â³ä ïîòð³áíèõ.
Ñàìå òîìó, êîëè õâîðà ëþäèíà ïîòðàï-
ëÿº äî ë³êàðí³, ë³êóâàòè ¿¿ íå â³äìîâëÿþ-
òüñÿ, àëå âðó÷àþòü ñïèñîê ³ç ìåäèêàìåí-
òàìè, ÿê³ äîâîäèòüñÿ êóïóâàòè. Çà íèí³ø-
í³õ ö³í ó àïòåêàõ çà äåíü-äâà õâîðèé âè-
òðà÷àº ñîòí³, à òî é òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íå â
óñ³õ âîíè º. ßêðàç ó òàê³é íåïðîñò³é ñè-
òóàö³¿ ìàëà á äîïîìîãòè ë³êàðíÿíà êàñà.

Ó Êèºâ³ ñåðåä çàñíîâíèê³â ËÊ (ë³êàð-
íÿíî¿ êàñè) áóäóòü îðãàí³çàö³ÿ ×åðâîíî-
ãî Õðåñòà òà Àñîö³àö³ÿ ë³êàð³â. ×ëåíñòâî
ó ËÊ º àáñîëþòíî äîáðîâ³ëüíèì ³ â³äêðè-
òèì. Ïîïåðåäíüî çàïðîïîíîâàíî ðîçì³ðè
âíåñê³â: âñòóïíèé — 10 ãðí, ùîì³ñÿ÷íèé
äîðîñëèé — 30 ãðí, ï³ëüãîâèé (íàïðè-
êëàä, äëÿ ñòóäåíò³â) — 15 ãðí, äèòÿ÷èé —
10 ãðí (ñïëà÷óþòü áàòüêè). Ó ðàç³ õâîðî-
áè ëþäèí³ áåçïëàòíî íàäàþòü ïåâí³ ïî-
ñëóãè òà ìåäèêàìåíòè íà êîíêðåòíó ñó-
ìó (íàïðèêëàä, ìîæëèâèé ë³ì³ò íà îäèí
êóðñ ë³êóâàííÿ — äî 1 òèñ. ãðí, öå â áóäü-
ÿêîìó ðàç³ á³ëüøå, í³æ ñóêóïíèé ð³÷íèé
ïëàò³æ).

Ë³êàðíÿíà êàñà íå º ïðèáóòêîâîþ
ñòðóêòóðîþ, ³ 85 % êîøò³â ³ç íå¿ áóäå

âèòðà÷åíî íà ë³êóâàííÿ òèõ, õòî ñïëà÷ó-
âàòèìå âíåñêè. Öèõ ëþäåé õâîðîáà íå
çàñòàíå çíåíàöüêà. Äî òîãî æ, íà ñóìó
300 ãðèâåíü íà ð³ê (1ãðí íà äåíü) ïàö³-
ºíò îòðèìóº çíà÷íî á³ëüøå ë³ê³â, í³æ çà
çâè÷àéíèõ îáñòàâèí: ËÊ çàêóïîâóº ë³êè
áåçïîñåðåäíüî ó âèðîáíèêà çà ñîá³âàð-
ò³ñòþ (åêîíîì³ÿ 35 — 40 %). Ôàõ³âö³ ËÊ
êîíòðîëþâàòèìóòü, àáè âàì íå ïðîïèñà-
ëè ë³ê³â ÷è ïîñëóã â³ä “íàäóìàíèõ” õâî-
ðîá. Êîæåí êë³ºíò ËÊ ìàòèìå ÷ëåíñüêó
êàðòêó, çà ÿêîþ â êîìï’þòåðí³é ñèñòå-
ì³ çáèðàòèìåòüñÿ ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ:
ñê³ëüêè ïëàòåæ³â çä³éñíåíî, ñê³ëüêè
êîøò³â ³ íà ÿêå ë³êóâàííÿ âèïëà÷åíî,
õòî ë³êóâàâ òîùî.

Ó ÊÌÄÀ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî êèÿíè
øâèäêî îö³íÿòü íîâîââåäåííÿ, ³ çãîäîì
÷ëåí³â ËÊ ëèøå ïîá³ëüøàº. “Çàïðîâà-
äæåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ ë³êàðíÿíèõ êàñ º
âàæëèâèì êðîêîì ó ðåôîðìóâàíí³ ìåäè÷-
íî¿ ãàëóç³ ì³ñòà,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ.— Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè òàê³
óòâîðåííÿ óñï³øíî ïðàöþþòü áàãàòî ðî-
ê³â. Ó ªâðîï³ âîíè ³ñíóþòü ïàðàëåëüíî ç
ðîçâèíóòîþ ñèñòåìîþ ìåäè÷íîãî ñòðàõó-
âàííÿ. Ó íàñ æå òàê³ êàñè ìîæóòü ñòàòè
åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì çàáåçïå÷åííÿ
ìåäèêàìåíòàìè â ïåðøó ÷åðãó ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí”

Вихованці Київсь о о центр профорієнтації дітей-інвалідів отримали нов домів
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Ïðåçèäåíò ïåðåéìàºòüñÿ 
ñòîëè÷íèìè êëîïîòàìè
Ãëàâ³ äåðæàâè äîïîâ³ëè ïðî ³íôðàñòðóêòóðí³ òà êàäðîâ³ çì³íè

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç Ïðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ äîïîâ³â ïðî òå, ùî ì³ñòó
âäàëîñÿ ïîâåðíóòè êîíòðîëü íàä
ñòðàòåã³÷íèìè ï³äïðèºìñòâàìè,
â³ä ÿêèõ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëå-
æèòü æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ì³ñòà ³
ùîäî ÿêèõ ðàí³øå áóëè ñïðîáè
íåçàêîííîãî â³ä÷óæåííÿ òà âè-
âåäåííÿ ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³. Ìîâà ïðî ÕÊ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” òà ÀÊ “Êè¿âåíåðãîõîë-
äèíã”. “Ìè îáîâ’ÿçêîâî äîâå-
äåìî öþ ñïðàâó äî ê³íöÿ. Ñòðà-
òåã³÷íà ìóí³öèïàëüíà âëàñí³ñòü,
ÿê ³ ðàí³øå, íàëåæàòèìå óñ³ì
êèÿíàì”,— çàïåâíèâ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ.

Ãëàâà äåðæàâè çâåðíóâ óâàãó íà

ïèòàííÿ â÷àñíîãî çàïóñêó îá’ºê-
ò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Íàñàìïåðåä ã³ëêè ìåòðî äî Òå-
ðåìê³â, ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³, Ãàâàíñüêîãî ìîñòó. Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ âèñëîâèâ ñïîä³âàí-
íÿ, ùî öüîãî òèæíÿ òàêè âäàñòü-
ñÿ çàïóñòèòè ë³í³þ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàÿ. “ßêùî áðàêóº ô³íàíñó-
âàííÿ, ÿ äàì â³äïîâ³äíå äîðó÷åí-
íÿ óðÿäó, àáè âàæëèâ³ îá’ºêòè áó-
ëî ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ”,—
ñêàçàâ Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Íå ñë³ä â³äêëàäàòè ³ çàïóñê
ÏÅÒ-öåíòðó ðàííüî¿ ä³àãíîñòè-
êè îíêîçàõâîðþâàíü. Ïðåçèäåíò
õî÷å, ùîá êèÿíè òà ìåøêàíö³
âñ³º¿ êðà¿íè ìàëè çìîãó îáñòå-
æóâàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïå-
ðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ â÷àñíî ä³à-

ãíîñòóâàòè íàéìåíø³ âèÿâè íå-
äóãè òà óñï³øíî ë³êóâàòè ¿¿.

Îêðåìî éøëîñÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ ïðî ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ó ñòî-
ëèö³. 31 æîâòíÿ çàê³í÷óþòüñÿ
ïîâíîâàæåííÿ ðàéðàä òà â³äïî-
â³äíî íèí³øí³õ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³é ó Êèºâ³. Òîæ Ïðåçèäåíò
ïîö³êàâèâñÿ êàäðîâèìè ïèòàííÿ-
ìè. Â³êòîð ßíóêîâè÷ êàæå, ùî â
íèí³øí³õ êåð³âíèê³â ðàéîí³â ùå
º òðîõè ÷àñó íà òå, ùîá “ðîçêðè-

òèñÿ”. Çãîäîì áóäå ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ïðî ¿õíþ åôåêòèâí³ñòü,
ïðèì³ðîì, çà ðåçóëüòàòàìè òîãî,
ÿê ðàéîíè óâ³éøëè â îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí. Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïî-
â³äîìèâ, ùî ÊÌÄÀ ðîçøèðèòü
ïîâíîâàæåííÿ ³ ô³íàíñóâàííÿ
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é. Áàãàòî
“æèòòºâèõ” ïèòàíü âèð³øóâàòè-
ìóòü ñàìå íà ð³âí³ ðàéîí³â. Âîä-
íî÷àñ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà-

óâàæèâ, ùî ÷èíîâíèöüêèé àïàðàò
íà ì³ñöÿõ ÷åêàº ñåðéîçíå ñêîðî-
÷åííÿ. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïîïîâà,
íèí³ ó ãîë³â ðàéîí³â çàãàëîì íà-
ë³÷óºòüñÿ äî 100 çàñòóïíèê³â, çãî-
äîì ¿õ ñòàíå óäâ³÷³ ìåíøå. Çåêî-
íîìëåí³ êîøòè ñïðÿìóþòü íà âè-
ð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü.
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîîá³öÿâ Ïðå-
çèäåíòîâ³, ùî çà 10 äí³â áóäå ãî-
òîâèé çðîáèòè êàäðîâ³ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî ãîë³â ÐÄÀ

Ñòîëè÷í³ ðåã³îíàëè ïðîâåëè 
ïàðòêîíôåðåíö³þ
Ï³ä ÷àñ ôîðóìó áóëî ï³äïèñàíî äîãîâîðè ïðî íàì³ðè ç îäíîïàðò³éöÿìè 
Ëóãàíñüêà, Ìèêîëàºâà, Ñåâàñòîïîëÿ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці відб вся др ий етап
XVI онференції Київсь ої місь ої
ор анізації Партії ре іонів. Під
час фор м об оворювали важ-
ливі питання діяльності та пер-
шочер ові заходи щодо розвит
та зміцнення столичної партійної
ор анізації на 2010—2012 ро и.
Йшлося та ож про с ттєве поліп-
шення інфрастр т ри міста, я і
сталися через зміни в ерівниц-
тві Києва. Під час онференції до
лав КМО Партії ре іонів б ло
прийнято понад два десят и
осіб. О рім цьо о, в с бот б ло
підписано до овори про наміри з
однопартійцями Л ансь а, Ми-
олаєва, Севастополя.

Ó ñóáîòó â êîíôåðåíö-çàë³ ãîòåëþ “Ðóñü”
â³äáóâñÿ äðóãèé åòàï XVI êîíôåðåíö³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ó
ðîáîò³ êîíôåðåíö³¿ âçÿëè ó÷àñòü äåëåãàòè â³ä
ðàéîííèõ îñåðåäê³â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êèºâ³,
à òàêîæ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà-
¿íè: ²ãîð Ëèñîâ, Þë³ÿ Íîâ³êîâà, ßí Òàáà÷-
íèê, ãîëîâà ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿â-
ðàä³ — Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî. Ñåðåä çàïðî-
øåíèõ ãîñòåé áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè
ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³çàö³é Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Ç äîïîâ³ääþ ïðî ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñòî-
ëè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ äî 2012 ðîêó âèñòóïèâ âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Àíàòîë³é Òîëñòîóõîâ. Ó
ñâîºìó âèñòóï³ â³í âèçíà÷èâ ïåðøî÷åðãîâ³
çàõîäè ùîäî ðîçâèòêó òà çì³öíåííÿ ñòîëè÷-
íî¿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ïðåçåíòóâàâ ïðî-
ãðàìó ðîçâèòêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íà 2010—2012 ðîêè. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ðîçáó-
äîâè ñòîëè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â º
îðãàí³çàö³éíî-ïàðò³éíà òà êàäðîâà ðîáîòà,
âçàºìîä³ÿ ç îðãàíàìè âëàäè, íàñàìïåðåä ³ç

ÊÌÄÀ. Ïåðåä ó÷àñíèêàìè êîíôåðåíö³¿ òà-
êîæ âèñòóïèëè ãîëîâà öåíòðàëüíî¿ êîí-
òðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ìèêîëà Á³-
ëîáëîöüêèé, íàðäåï ²ãîð Ëèñîâ òà ³íø³. Ãî-
ëîâíó óâàãó âîíè àêöåíòóâàëè íà ìàéáóòí³õ
âèáîðàõ äî ì³ñöåâèõ ðàä, âèñëîâèâøè ñïî-
ä³âàííÿ, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â îòðèìàº íà íèõ
óïåâíåíó ïåðåìîãó. Àëå îñíîâíîþ òåìîþ
âèñòóï³â ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ áóëà ñèòó-
àö³ÿ â ñòîëèö³. Àäæå íå ñåêðåò, ùî ç³ çì³-
íîþ â êåð³âíèöòâ³ ì³ñòîì îñòàíí³ì ÷àñîì ó
Êèºâ³ ÷èìàëî çì³íèëîñÿ íà êðàùå. Çîêðåìà
âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè áîðãè ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè íà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ. ²ç âåëè-
÷åçíèìè òðóäíîùàìè ïîâåðíóëè ó âëàñí³ñòü
ãðîìàäè êîìïàí³þ “Êè¿âì³ñüêáóä”, ÿêó
ñïðèòí³ ä³ëêè õîò³ëè ïðèâëàñíèòè çà äîïî-
ìîãîþ õèòðèõ ñõåì. Ïðî öå òà ïðî ïëàíè
ùîäî ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà äî ê³í-
öÿ íèí³øíüîãî ðîêó ðîçïîâ³â ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.
Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ó ñòîëèö³ çàïðàöþº ë³í³ÿ øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ, äî 2011 ðîêó áóäå â³äêðèòî òðè ñòàíö³¿
ìåòðîïîë³òåíó. “Îêð³ì öüîãî, â ì³ñò³ âæå óò-
âîðåíî êîíñóëüòàòèâí³ öåíòðè ç ÎÑÁÁ, ÿê³
äîïîìîæóòü ìåøêàíöÿì ì³ñòà êðàùå îðãà-
í³çóâàòè óïðàâë³ííÿ æèòëîì,— çàçíà÷èâ
â³í.— ×èìàëî ðîáèòüñÿ â Êèºâ³ äëÿ íàëàãî-
äæåííÿ ðîáîòè ç ìîëîä³æíèìè òà âåòåðàí-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, à òàêîæ äëÿ ëþäåé
ë³òíüîãî â³êó”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïîïîâà, ïî-
÷èíàþ÷è ³ç ñ³÷íÿ 2011-ãî âåòåðàíè çìîæóòü
îäåðæóâàòè ë³êè áåçêîøòîâíî. “Äëÿ íèõ öå
äóæå âàæëèâî, — çàçíà÷èâ â³í. — Ó ìàéáóò-
íüîìó áåçêîøòîâí³ ë³êè îäåðæóâàòèìóòü ³
ïåíñ³îíåðè”. 

Â óõâàëåí³é ó÷àñíèêàìè ôîðóìó ðåçîëþ-
ö³¿ éøëîñÿ ùîäî ðîçðîáëåííÿ ïîäàëüøèõ
ïëàí³â ðîçâèòêó ðàéîííèõ ó Êèºâ³ îðãàí³çà-
ö³é Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Îêð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè êîíôåðåíö³¿ äî ëàâ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â óðî÷èñòî ïðèéíÿ-
ëè ïîíàä äâà äåñÿòêè îñ³á. Öüîãî æ äíÿ äî
ñêëàäó ðàäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â îáðàëè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà. Ï³ä ÷àñ äðó-
ãîãî åòàïó XVI êîíôåðåíö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â áóëî ï³äïèñà-
íî óãîäè ïðî íàì³ðè ç îäíîïàðò³éöÿìè Ëó-
ãàíñüêà, Ìèêîëàºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Попри напр жений і динамічний рафі роботи, Прези-
дент У раїни Ві тор Ян ович чимало ва и приділяє
столиці. Інформацію про те, що робиться для то о,
аби Київ б в ідним європейсь им обличчям держави,
її очільни засл хов є "з перших в ст". Мин ло о тиж-
ня до вильот Францію Ві тор Ян ович з стрівся з
першим заст пни ом олови КМДА Оле сандром Попо-
вим. Питань об оворили чимало, і всі по с ті. Прези-
дент розпорядився, аби нинішньо о ро та и б ло
введено в е спл атацію важливі об'є ти транспортної
та медичної інфрастр т ри. В разі потреби пообіцяв
фінансов підтрим з бо ряд . Поці авився лава
держави і змінами в системі правління містом.

Під час з стрічі з Президентом У раїни перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов доповів про повернення
онтролю над столичними страте ічними підприємствами

Ви он вач обов`яз ів олови Київсь ої місь ої ор анізації Партії ре іонів Анатолій Толсто хов під час
підписання до овор про наміри з однопартійцями Ми олаєва
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Оле МІТРОКОВ, юрист:

— Доро и в місті по ані. Центр
столиці — ще нормально, а от на
о олицях проїжджа частина має
б ти ращою. Чо о тіль и варт є
проїхатися та ими шляхами в мар-
шр тці, а про власне авто я мов-
ч .

Світлана ЄРЕМЕНКО, пенсіо-
нер а:

—Хотілося б, щоб доро и, трот ари
та й за алом ся проїжджа частина в
столиці б ли ращими. Адже є та і міс-
ця, що не обійдеш, бо там ями чималі
абопере опано інедоведенодоналеж-
но о стан . Одні місця потреб ють а-
пітально о ремонт , в інших мають пе-
ре ласти бр ів чи ями засипати. Це
вели а проблема для нашо о міста.

Андрій ВИЧУЖИН, безробітний:

— На доро ах столиці — с цільні
ями. Майже с різь автошляхи по а-
ні, потреб ють ремонт . Маб ть, ли-
ше там, де їздять ортежі лави дер-
жави, стан дорі задовільний. Зро-
з міло, що вся справа фінанс ван-
ні, але Київ є “донором” держбю-
джет , том хоча б я сь част вла-
да має виділяти для приведення
столиці до належно о стан .

Вероні а ТОМІНА, на овий
співробітни :

— Власно о авто я не маю, том
не переймаюся доро ами. А ось ями
на трот арах і приб дин ових тери-
торіях д же заважають і створюють
дис омфорт, особливо, оли піде
дощ.

Геннадій ІВАНОВ, зв’яз івець:

— Стан дорі незадовільний
всьом місті, а особливо на о оли-
цях. Хороші ма істралі там, де їз-
дять висо опосадовці. Аби вони
більше приділяли ва и міст , то і
доро и б ли б ращими.

Опит вала О сана ЛИСИНЮК,
Фото Ми оли ТИМЧЕНКА,

“Хрещати ”

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è çàäîâîëåí³ âè ñòàíîì ïîêðèòòÿ 
ñòîëè÷íèõ äîð³ã, òðîòóàð³â?

Íàä³ÿ â äîðîç³
Ï³äïðèºìñòâà êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” ï³äãîòóâàëèñÿ äî ðîáîòè â çèìîâèé 
ïåð³îä òà ïðàöþþòü íàä êîìïëåêñíîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ äîð³ã ³ òðàíñïîðòíèõ 
âóçë³â äî ªâðî-2012
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Нинішній рі для орпора-
ції "Київавтодор" видався
арячим — взим морози
та сні опади "з'їли" добр
частин дорожньо о по-
риття. Та не всти ли за-
латати всі діри, я літ
від аномально висо их
температ р доро и поча-
ли плавитися. А на поряд-

денном — під отов а
та апітальний ремонт
столичних автома істра-
лей до Євро-2012. Водно-
час "Київавтодорі" о-
т ються до зими — нано-
сять на дорожнє полотно
спеціальні розділові см -
и, за отовляють сіль та
план ють придбати сні о-
прибиральн техні .

Çàçâè÷àé ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
àâòîäîðó” ìàþòü ï³äãîòóâàòèñÿ äî
ðîáîòè â çèìîâèé ïåð³îä äî ïåð-
øîãî ëèñòîïàäà. Òîæ ÷àñ ùå º,
ïðîòå ïðàö³âíèêè êîðïîðàö³¿ çâ³-
òóþòü, ùî ïîòî÷íèé ðåìîíò àñ-
ôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ âèêî-
íàíî íà çàãàëüí³é ïëîù³ 457 òèñ.
ìåòð³â êâàäðàòíèõ. Òàì, äå öå áó-
ëî ïîòð³áíî, çàëèâàëè òð³ùèíè, à
íà áàãàòüîõ âóëèöÿõ ïðîâîäèëè
òàê çâàíèé ÿìêîâèé ðåìîíò.

“Óñ³ ðîçóì³þòü, ùî “ÿìêîâèé”
ðåìîíò — öå íå ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè ÿêîñò³ äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ, à ëèøå ïåâíà “â³äñòðî÷-
êà” ïèòàííÿ,— êàæå ãîëîâíèé
³íæåíåð êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòî-
äîð” Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî.—
Ïðîòå, ÿêùî éîãî íå âèêîíóâà-
òè, òî áàãàòüìà âóëèöÿìè áóäå
äóæå ñêëàäíî ¿çäèòè”. Êîìïëåêñ-

íà ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòîëè÷íèõ ìà-
ã³ñòðàëåé ïîòðåáóº çíà÷íèõ êîø-
ò³â. Çà ñëîâàìè ïàíà Ìåëüíè÷åí-
êà, ó ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012
ê³ëüêà îá’ºêò³â ðåêîíñòðóéîâàíî,
çîêðåìà ðîçâ’ÿçêó íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³ òà åñòàêàäó íà Íà-
áåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é âóëèö³.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ðîçïî÷íóòü
ðîáîòè íà âóëèö³ Ãîðüêîãî, äå íå
ëèøå ðåìîíòóâàòèìóòü ïîêðèò-
òÿ, à é ïåðåêëàäóòü óñ³ ³íæåíåð-
í³ êîìóí³êàö³¿. Êð³ì òîãî, öüîãî-
ð³÷ çíà÷íî çá³ëüøèëàñÿ “êîë³é-
í³ñòü” íà äîðîãàõ, îñê³ëüêè âë³ò-
êó òðèâàëèé ÷àñ óòðèìóâàëàñÿ
íàäçâè÷àéíî âèñîêà òåìïåðàòó-
ðà ïîâ³òðÿ, à ì³ñòîì ¿çäèëè áàãà-
òîòîíí³ ôóðè. “Òàì, äå íå çàïëà-
íîâàíî ðåêîíñòðóêö³¿ äîð³ã, “êî-

ë³¿” çð³çàòèìóòü ôðåçàìè,— ðîç-
ïîâ³â Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî.— ¯õ
òðåáà ë³êâ³äóâàòè äî çèìè, áî â
îæåëåäèöþ âîíè îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷í³”.

Âåëèêó óâàãó â “Êè¿âàâòîäîð³”
ïðèä³ëÿþòü òàêîæ íàíåñåííþ äî-
ðîæíüî¿ ðîçì³òêè. “Öå óìîâà áåç-
ïåêè ëþäåé, òîìó íàâ³òü íå ñòî-
¿òü ïèòàííÿ, ùî íà ö³é ñòàòò³
ìîæíà çåêîíîìèòè”,— êàæå ïàí
Ìåëüíè÷åíêî. Óæå òðè ðîêè ó
ñòîëèö³ íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ
ì³ñòà íàíîñÿòü ðîçì³òêó ç âèêî-
ðèñòàííÿì çíîñîñò³éêîãî ìàòåð³-
àëó — õîëîäíîãî äâîêîìïîíåíò-
íîãî ïëàñòèêó. Òàê³ ñìóãè çáåð³-
ãàþòü âèãëÿä òðè ðîêè, à íàíåñå-
í³ ôàðáîþ — äî 6 ì³ñÿö³â. Çîê-
ðåìà õîëîäíèì ïëàñòèêîì öüîð³÷
íàíåñåíî ðîçì³òêó íà âóëèöÿõ

Áîãàòèðñüê³é, ×îðíîâîëà, Ëèñåí-
êà, Ìàëèíîâñüêîãî, ïðîñïåêò³
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà. Â åêñïåðè-
ìåíòàëüíîìó ïîðÿäêó çàïëàíîâà-
íî îáëàøòóâàòè õîëîäíèì ïëàñ-
òèêîì 17 á³ëî-÷åðâîíèõ íåðåãó-
ëüîâàíèõ íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ
ïåðåõîä³â. Íàðàç³ âæå ï³äãîòîâà-
íî 9: íà âóëèö³ Ëèñåíêà, á³ëÿ ñòà-
ä³îíó “Äèíàìî”, íà áóëüâàð³ Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè, íà âóëèö³ Òåðåùåí-
ê³âñüê³é.

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Ìåëüíè÷åí-
êà, íà âóëèöÿõ, äå âèêîíóâàòèìóòü
êàï³òàëüíèé ðåìîíò, òà íà ìàã³ñ-
òðàëÿõ (çà óçãîäæåííÿì ³ç Äåïàð-
òàìåíòîì ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà¿íè) íà-
íîñÿòü ïîçäîâæíþ ðîçì³òêó øè-
ðèíîþ 15 ñàíòèìåòð³â ç äîäàâàí-
íÿì ñïåö³àëüíîãî ðåôëåêòóþ÷îãî
ìàòåð³àëó — ñêëÿíèõ ì³êðîêóëüîê.

Òàê³ ì³êðî÷àñòèíêè ï³äâèùóþòü
âèäèì³ñòü ñìóãè â òåìíó ïîðó äî-
áè, äîùîâó òà õìàðíó ïîãîäó. Âñå
öå ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ áåçïå-
êè äîðîæíüîãî ðóõó. Ïðîòå ïðè-
âåäåííÿ âóëèöü äî ºâðîïåéñüêèõ
ñòàíäàðò³â ïåðåäáà÷àº, ùî íà äî-
ðîç³ áóäå çðó÷íî íå ëèøå âîä³ÿì,
à é ï³øîõîäàì, çîêðåìà é ëþäÿì
ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè. Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè áåç-
áàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ³íâà-
ë³ä³â îáëàøòîâàíî çàíèæåíèìè
áîðòîâèìè êàìåíÿìè 205 íàçåì-
íèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â.

Ìèíóëà ñí³æíà çèìà áàãàòî ÷î-
ãî íàâ÷èëà êîìóíàëüí³ ñëóæáè
ì³ñòà. Çîêðåìà ç 20 æîâòíÿ ³ àæ
äî 1 òðàâíÿ ó êîæíîìó ðàéîí³ áó-
äå îðãàí³çîâàíî ö³ëîäîáîâå ÷åð-
ãóâàííÿ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõ-
í³êè — öå ïåðåäáà÷åíî ñïåö³àëü-
íèì ðîçïîðÿäæåííÿì ïðî ï³äãî-
òîâêó äîð³ã ³ òðîòóàð³â äî çèìî-
âîãî ïåð³îäó 2010—2011. Êð³ì òî-
ãî, “Êè¿âàâòîäîð” ìàº íàä³þ ïðè-
äáàòè 80 îäèíèöü êîìóíàëüíî¿
òåõí³êè íà ñóìó ïîíàä 47 ìëí
ãðí: 15 ñîëåðîçêèäà÷³â, 13 êîì-
á³íîâàíèõ äîðîæí³õ òà 20 òðîòó-
àðîïðèáèðàëüíèõ ìàøèí, à òà-
êîæ ³íøó ñïåöòåõí³êó.

Äî 1 ëèñòîïàäà øëÿõîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éí³ ï³äïðèºìñòâà êîðïî-
ðàö³¿ ïîâèíí³ çàãîòóâàòè 34,5 òèñ.
òîíí òåõí³÷íî¿ ñîë³. Êóïóâàòè öåé
ïîñèïíèé ìàòåð³àë ïî÷àëè ùå ç
÷åðâíÿ. “Ñòàíîì íà 8 æîâòíÿ ëè-
øå Äåñíÿíñüêèé ðàéîí çàêëàâ 
14 % ñîë³, à âñ³ ³íø³ ðàéîíè âè-
êîíàëè öå çàâäàííÿ ñòîâ³äñîòêî-
âî”,— ïîâ³äîìèâ Âàñèëü Ìåëü-
íè÷åíêî. Âèçíà÷åíî ³ ìàéäàí÷è-
êè, êóäè â ðàç³ ñèëüíèõ ñí³ãîïà-
ä³â çâîçèòèìóòü ñîëîí³ êó÷óãóðè.
Öå ïîòð³áíî íå ëèøå äëÿ áåçïå-
êè íà àâòîäîðîãàõ, à é æèòòºâî
âàæëèâî äëÿ äåðåâ íà óçá³÷÷ÿõ.
Áî, ÿê çàóâàæóþòü åêîëîãè, ñîëÿ-
íà ñóì³ø, êîëè òàíå, äóæå øêî-
äèòü çåëåíèì íàñàäæåííÿì
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Цьо о ро «Київавтодор» не лише от ється до зими, а й нама ається привести доро и столиці до європейсь их
стандартів



Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Випуск №131 (834)
вівторок, 12 жовтня
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради 
від 29.04.10 № 582/4020 "Про придбання рухомого

складу КП "Київпастранс"
Рішення Київської міської ради № 1276/4714 від 15 липня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про автомобіль�
ний транспорт", Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 921, з метою забезпечення гостей міста Києва на�
лежним транспортним обслуговуванням на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ро�
ку з футболу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 
№ 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік"

Рішення Київської міської ради № 9/4821 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.10 №№ 643, 644 "Про
схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10
№ 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231
"Про бюджет міста Києва на 2010 рік" такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри "18 142 936,3",
"1 687 398,4" замінити цифрами "17 980 855,5",
"1 761 009,6" відповідно.

1.2. У підпункті 1.1.5 пункту 1 цифри "2 705,0" замінити
цифрами "2 986,0".

1.3. У підпункті 1.1.7 пункту 1 цифри "190,0" замінити
цифрами "20,2".

1.4. Доповнити пункт 1 новими підпунктами 1.1.8, 1.1.9,
1.1.10: "1.1.8. На здійснення заходів щодо соціально)еко)
номічного розвитку регіонів (на реконструкцію дитячого бу)
динку "Малятко" з добудовою на вул. Білицькій, 14 у По)
дільському районі м. Києва) — 15 000,0 тис. гривень.

1.1.9. На здійснення заходів щодо соціально)економіч)
ного розвитку регіонів (на реконструкцію та ремонт примі)
щення з подальшим обладнанням Київського міського цен)
тру репродуктивної та перинатальної медицини) — 10 000,0
тис. гривень.

1.1.10. На здійснення заходів щодо соціально)економіч)
ного розвитку регіонів (на облаштування та реконструкцію
інженерних мереж, газопостачання і теплопостачання, енер)
гозабезпечення, водопостачання і водовідведення, мереж
зв'язку (телефонізації, радіофікації тощо), зовнішнього ос)
вітлення, доріг, під'їзних шляхів і тротуарів, дощової кана)
лізації за адресою: 21)27 км Столичного шосе Голосіївсько)
го району м. Києва) — 48 500,0 тис. гривень. ".

1.5. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "15 579 271,3",
"2 563 665,0", "1697 647,4" замінити цифрами
"15 580 673,4", "2 400 182,1", "1 576 403,5" відповідно.

1.6. У пункті 2 цифри "18 224 420,2", "15 641 775,3",
"2 566 665,0" замінити цифрами "18 412 339,4",
"15 643 127,4", "2 746 637,6" відповідно.

1.7. У підпункті 4.4.1 пункту 4 цифри "190,0" замінити
цифрами "20,2".

1.8. У підпункті 4.5.5 пункту 4 цифри "101 045,6" замі)
нити цифрами "97 614,8".

1.9. Доповнити пункт 4 новими підпунктами 4.4.3, 4.8,
4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4:

"4.4.3. На здійснення заходів щодо соціально)економіч)
ного розвитку регіонів (на реконструкцію дитячого будинку
"Малятко" з добудовою на вул. Білицькій, 14 у Подільсько)
му районі м. Києва) — 15 000,0 тис. гривень.

4.8. Субвенції з районного бюджету до міського бюдже)
ту міста Києва:

4.8.1. На виконання програми "Здоров'я киян" в Обо)
лонському районі м. Києва — 150,0 тис. грн (для Київської
міської клінічної лікарні № 8 для проведення поточного ре)
монту у відділенні малоінвазивної хірургії 50,0 тис. грн., для

Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 для придбан)
ня медичного фізіотерапевтичного обладнання для відді)
лення відновлювального лікування 50,0 тис. грн., для полі)
клініки № З Оболонського району на проведення поточно)
го ремонту у маніпуляційному, оглядовому та кабінеті про)
ведення щеплення 50,0 тис. гривень).

4.8.2. На виконання програми розвитку культури, духов)
ності та мистецтва Оболонського району м. Києва — 220,0
тис. грн. (для Київської дитячої Академії мистецтв на про)
ведення капітального ремонту).

4.8.3. На поточний ремонт приміщень поліклініки № 2 ди)
тячої клінічної лікарні № 9 в Подільському районі м. Києва —
33,5 тис. гривень.

4.8.4. На придбання обладнання для центральної район)
ної поліклініки Подільського району — 20,0 тис. гривень. ".

1.10. Пункт 6 викласти в новій редакції:
"6. Затвердити обсяг фінансування загального фонду

міського бюджету міста Києва в загальній сумі 62 454,0 тис.
грн., спеціального фонду міського бюджету — в загальній
сумі 343 455,5 тис. грн. (додаток 6), в тому числі:

6.1. Профіцит загального фонду міського бюджету міс)
та Києва на 2010 рік у сумі 19 029,9 тис. грн. з метою по)
вернення позики Міжнародному банку реконструкції та роз)
витку, профіцит спеціального фонду міського бюджету міс)
та Києва у сумі 6 544,5 тис. грн. з метою збереження част)
ки територіальної громади міста Києва в статутному капіта)
лі ПАТ "КБ "Хрещатик".

6.2. Дефіцит загального фонду міського бюджету міста
Києва на 2010 рік у сумі 81 483,9 тис. грн., джерелом по)
криття якого вважати вільний залишок бюджетних коштів,
дефіцит бюджету розвитку спеціального фонду міського бю)
джету — у сумі 350 000,0 тис. грн, джерелом покриття яко)
го вважати внутрішні запозичення. ".

1.11. У пункті 10 цифри "1134 744,4" замінити цифрами
"1 412 690,7".

1.12. У пункті 11 цифри "6 748 550,0" замінити цифра)
ми "7 098 550,0".

1.13. Доповнити пункт 33 новим підпунктом 33.6:
"33.6. 50% суми надходжень орендної плати від здачі в

оренду майна (приміщень) лікувально)профілактичних закла)
дів комунальної власності міста Києва перераховуються на
окремий рахунок Головного управління охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь)
кої державної адміністрації) для виключного спрямування
цих коштів на вирішення непередбачених ситуацій, що не
мають постійного характеру (руйнування покрівель, порив
теплотрас, поломка ліфтів тощо), за погодженням із постій)
ною комісією Київської міської ради з питань бюджету та со)
ціально)економічного розвитку.".

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київради від
29.04.10 № 582/4020 "Про придбання рухомого складу КП
"Київпастранс" (зі змінами та доповненнями, внесеними рі)
шенням Київради від 27.05.10 № 811/4249), а саме:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 рішення після слів та цифр
"300 одиниць" доповнити словами "у тому числі частко)
во".

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 рішення слова "Звернутися
до акціонерного товариства "Державний експортно)імпорт)
ний банк України та" виключити.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 рішення викласти в такій ре)
дакції:

"1.3. Погодити умови договору купівлі)продажу транс)
портних засобів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього

рішення, з виконавчим органом Київської міської ради (Ки)
ївською міською державною адміністрацією) та постійною ко)
місією Київради з питань бюджету та соціально)економіч)
ного розвитку або, у разі фінансування закупівлі за рахунок
коштів державного бюджету, з головним розпорядником
бюджетних коштів".

1.4. У підпункті 2.4 пункту 2 рішення слова "з акціонер)
ним товариством "Державний експортно)імпортний банк
України" виключити.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)
стійну комісію Київради з питань транспорту та зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1.14. Абзац 10 пункту 38 після слів "Центром соціально)
психологічної реабілітації дітей Служби у справах неповно)
літніх виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)" доповнити словами "при)
ватними загальноосвітніми навчальними закладами, Дер)
жавним підприємством "Національний культурно)мистець)
кий та музейний комплекс "Мистецький арсенал". ".

1.15. Підпункт 50.4 пункту 50 викласти в новій редакції:
"50.4. У процесі виконання міського бюджету міста Ки)

єва за обґрунтованим поданням головних розпорядників
коштів міського бюджету міста Києва здійснювати перероз)
поділ видатків у межах загального обсягу бюджетних при)
значень по головному розпоряднику коштів, що призводить
до зміни затверджених бюджетних призначень по загаль)
ному та спеціальному фондах (у тому числі по об'єктах ка)
пітального будівництва), за погодженням із постійною ко)
місією Київської міської ради з питань бюджету та соціаль)
но)економічного розвитку.".

1.16. Доповнити пункт 50 новими підпунктами 50.7, 50.8:
"50.7. Здійснити внески у статутний фонд ПАТ "КБ "Хрещатик".

50.8. Здійснити довгострокові фінансові інвестиції шля)
хом придбання акцій ПАТ "КБ "Хрещатик". ".

1.17. Доповнити пункт 66 новими підпунктами 66.4, 66.5:
"66.4. Провести аналіз тенденцій щодо наповнення до)

ходної частини бюджетів районів, активізувати роботу що)
до скорочення податкового боргу та вжити заходи щодо по)
кращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання.

66.5. Забезпечити жорсткий контроль за економним і ра)
ціональним використанням бюджетних коштів, провести ін)
вентаризацію видатків, що затверджені рішеннями районних
рад, з точки зору їх пріоритетності та ефективності, забезпе)
чити фінансування видатків, виходячи з фактичних показни)
ків виконання доходної частини місцевих бюджетів з враху)
ванням усіх внутрішніх джерел фінансового забезпечення.".

1.18. Доповнити рішення новими пунктами 74, 75, 76, 77,
78, пункти 74 — 78 вважати відповідно пунктами 79 — 83:

"74. Здійснити внутрішні запозичення до міського бю)
джету м. Києва відповідно до умов здійснення запозичен)
ня, зазначених у додатку 20 до цього рішення.

75. Затвердити перелік об'єктів права комунальної влас)
ності територіальної громади міста Києва, які можуть бути

надані в заставу для забезпечення внутрішнього запозичен)
ня, зазначеного у пункті 74 цього рішення, згідно з додат)
ком 21 до цього рішення. Надати в заставу об'єкти права
комунальної власності територіальної громади міста Києва
в розмірі, достатньому для забезпечення внутрішнього за)
позичення, зазначеного у пункті 74 цього рішення, виходя)
чи з оціночної вартості майна.

76. Доручити Головному управлінню комунальної власно)
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ)
ської міської державної адміністрації) укласти договір застави
об'єктів права комунальної власності територіальної громади
міста Києва після погодження умов договору із постійною ко)
місією Київради з питань бюджету та соціально)економічно)
го розвитку в розмірі, достатньому для забезпечення внутріш)
нього запозичення, зазначеного у пункті 74 цього рішення,
виходячи з оціночної вартості майна. Уповноважити началь)
ника Головного управління комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підписати договір застави.

77. Районним у місті Києві радам до 01 жовтня цього ро)
ку внести зміни до бюджетів районів, передбачивши, що
розпорядники коштів районних бюджетів беруть бюджетні
зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним
та спеціальним фондами бюджету виключно в межах відпо)
відних фактичних надходжень до загального та спеціально)
го фондів бюджету, враховуючи необхідність виконання бю)
джетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в орга)
нах Державного казначейства України.

78. З метою збереження частини міста у статутному ка)
піталі ПАТ "КБ "Хрещатик", зобов'язати комунальні підпри)
ємства міста — акціонерів ПАТ "КБ "Хрещатик" здійснити
придбання акцій ПАТ "КБ "Хрещатик". ".

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
13 та доповнити рішення новими додатками 20, 21, що до)
даються.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально)економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про здійснення заходів щодо погашення кредиторської
заборгованості, зареєстрованої в органах Державного

казначейства, за поставку обладнання та виконані
роботи у 2008 році щодо забезпечений газовими

плитами, газовими колонками, квартирними приладами
обліку холодної і гарячої води малозабезпечених 

та пільгових категорій громадян міста Києва у 2010 році

Рішення Київської міської ради № 11/4823 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", рішення Київської міської ради від 14.05.10 № 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", з ме�
тою соціального захисту малозабезпечених верств населення, пільгових категорій громадян та недопу�
щення аварійних ситуацій, що можуть призвести до нещасних випадків, у межах функцій органу місцево�
го самоврядування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному управлінню житлового господарства вико)
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер)
жавної адміністрації):

1.1. Здійснити погашення кредиторської заборгованості,
зареєстрованої в органах Державного казначейства України,
за поставку обладнання та виконані роботи в 2008 році та за)
безпечити встановлення газових плит і колонок та приладів
обліку холодної і гарячої води відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 24.03.08 № 386 "Про здійснен)
ня заходів щодо забезпечення напольними електричними,
газовими плитами, газовими колонками, квартирними при)
ладами обліку холодної і гарячої води малозабезпечених та
пільгових категорій громадян міста Києва у 2008 році".

1.2. Видатки, пов'язані із забезпеченням виконання за)
ходів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1, здійснити за ра)
хунок коштів в обсязі 3297200,0 грн., передбачених для Го)
ловного управління житлового господарства у загальному
фонді бюджету міста Києва на 2010 рік по коду функціональ)
ної класифікації 090412 "Інші видатки на соціальний захист
населення", в тому числі на оплату робіт, виконаних у 2008
році, в обсязі 1613 152,49 грн, оплату штрафних санкцій і
виконавчого збору в сумі 75800 грн. та на виконання робіт
у 2010 році в обсязі 1607797,51 грн.

2. Районним у місті Києві державним адміністраціям:
2.1. Сприяти доступу в квартири громадян для заміни не)

придатних для подальшої експлуатації газових плит і коло)
нок та забезпечити при необхідності відключення від водо)
постачання квартир (будинків) для встановлення приладів
обліку холодної та гарячої води.

2.2. Забезпечити утилізацію замінених газових плит
відповідно до пункту 2 розпорядження виконавчого орга)
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад)
міністрації) від 03.12.07 № 1583 "Про деякі питання здійс)
нення заходів із забезпечення напольними електрични)
ми та газовими плитами малозабезпечених громадян 
м. Києва".

2.3. Забезпечити опломбування та постановку на або)
нентський облік приладів обліку холодної та гарячої води в
3)денний термін після їх встановлення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)
стійну комісію Київради з питань житлово)комунального гос)
подарства та паливно)енергетичного комплексу.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Â³äíîâèòè 
çâ’ÿçîê ïîêîë³íü

Ìèêîëà ÌÀÐÒÈÍÎÂ, ãîëîâà
ðàäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â:

— Ðîëü âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é ó ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³
ìîëîä³ ñòîëèö³ äóæå âàæëèâà. Îñ-
ê³ëüêè ìè, âåòåðàíè, ³ íàø³ ä³òè
òà âíóêè-ïðàâíóêè ñòâîðþºìî
îñîáëèâó àóðó â ì³ñò³ — ç ïîãëÿ-
äó ñîö³àëüíèõ, ìîðàëüíèõ ³ íà-
â³òü îðãàí³çàö³éíèõ ïîòðåá. Íèí³
íàøà îðãàí³çàö³ÿ íàë³÷óº 87 òè-
ñÿ÷ ó÷àñíèê³â â³éíè âñ³õ êàòåãî-
ð³é, æèâ³ 23 Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó. Â øêîëàõ, ã³ìíàç³ÿõ, ë³-
öåÿõ Êèºâà ó ñïåö³àëüí³é ïðîãðà-
ì³ çàä³ÿíî 500 ëþäåé — êåð³âíè-
ê³â ïðåäìåòó “Çàõèñíèê Â³ò÷èç-
íè”. Öå ïåðåâàæíî êîëèøí³ â³é-
ñüêîâ³. Ó 23 ñòîëè÷íèõ âèøàõ

ïðàöþþòü âåòåðàíñüê³ îðãàí³çà-
ö³¿. Â³äêðèòî 195 ìóçå¿â áîéîâî¿
òà òðóäîâî¿ ñëàâè, ï³ñëÿ â³äâ³ä-
óâàííÿ ¿õ ó þíèõ ñåðöÿõ îáîâ’ÿç-
êîâî ìàº ç’ÿâèòèñÿ ñï³âïåðåæè-
âàííÿ.

Ìè ïðàöþºìî òàêîæ íàä ò³ñí³-
øèìè çâ’ÿçêàìè ç ìîëîä³æíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè. Â êîæíîìó ðàéî-
í³ Êèºâà ñòâîðþºìî îñåðåäêè îð-
ãàí³çàö³¿ “Íàùàäêè ïåðåìîãè”,
äî ÿêî¿ çàëó÷àºìî ìîëîäü 14—33
ðîê³â. Ç ìåòîþ âèõîâàííÿ ìîëî-
ä³ ìè óêëàëè óãîäè ç ì³ñòàìè-ãå-
ðîÿìè: Êè¿â — Âîëãîãðàä, Êè-
¿â — Ñåâàñòîïîëü. Ó ïëàíàõ —
ñï³âïðàöÿ ç Ìîñêâîþ ³ Ì³í-
ñüêîì.

À íàéá³ëüøå ó ãåðî¿êî-ïàòð³î-
òè÷íîìó âèõîâàíí³ ìîëîä³ íàñ,
âåòåðàí³â, íåïîêîÿòü åëåìåíòè
ñïîòâîðåííÿ ³ñòîð³¿. Çàâäàííÿ,
ÿê³ ïîñòàëè ïåðåä íîâèì êåð³â-
íèöòâîì, ðîçâ’ÿçóâàòè ñêëàäíî.
Ëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ³ ïèòàííÿ
í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. Ïðèñâîºííÿ
ãåðîéñüêèõ çâàíü Áàíäåð³ òà Øó-
õåâè÷ó ìîðàëüíî ïðèãí³÷óº âåòå-
ðàí³â. Ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü,
ñòàâëåííÿ äî ïàì’ÿòíèê³â òîãî
÷àñó — ö³ ïðîáëåìè äóæå õâèëþ-
þòü. À ç áîêó ì³ñòà ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ 3-3,5 ðîê³â äî âåòåðàí³â
áóëà íóëüîâà, íàâ³òü íåãàòèâíà
óâàãà. ² ëèøå ç ïðèõîäîì íà ïî-
ñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ñèòó-
àö³ÿ ïîë³ïøèëàñÿ.

Þð³é ÍÅ×ÀªÂ, íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè âåòåðàí³â òà ³íâàë³ä³â
ÊÌÄÀ:

— Çàãàëîì ó Êèºâ³ º 111 òèñÿ÷
âåòåðàí³â â³éíè, ³ ñåðåä íèõ — 67
òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè. Ó íàñ íàïðàöüîâà-
íî ñèñòåìó âçàºìîä³¿ ç âåòåðàí-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Äåÿêèì
ìè íàäàºìî ìàòåð³àëüíó ï³äòðèì-
êó â îïëàò³ îðåíäè ïðèì³ùåííÿ,
ïîñëóã çâ’ÿçêó, êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã. Çàêîíîäàâ÷³ íîðìè ï³äòðèì-
êè âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é ñó-
õ³. Òîìó ç 2003 ðîêó ñêëàëàñÿ
ïðàêòèêà ï³äïèñàííÿ óãîä ïðî
ñï³âïðàöþ ì³æ ãðîìàäñüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè ³ ì³ñüêîþ âëàäîþ. Óñ³
âåòåðàíñüê³ îðãàí³çàö³¿ Êèºâà ìè
çàëó÷àºìî äî â³äçíà÷åííÿ ³ñòî-
ðè÷íèõ äàò, âðàõîâóºìî ïîáàæàí-
íÿ, ³íòåðåñè ôðîíòîâèê³â. Íàëà-
ãîäæåíî ïðÿì³ êîíòàêòè ç³ øêî-
ëàìè, ³íøèìè íàâ÷àëüíèìè çà-
êëàäàìè, ñòâîðåí³ êîì³òåòè ó âè-
øàõ ñåðåä âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó.
Â óãîäàõ, îêð³ì ìàòåð³àëüíî¿ ï³ä-
òðèìêè, ïðîïèñóºìî çàëó÷åííÿ
ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é äî ðîçðîáëåííÿ ñîö³àëü-
íèõ ïðîãðàì “Òóðáîòà”, “Çäî-
ðîâ’ÿ êèÿí”, “Òâ³é ä³ì — òâîº
ïîäâ³ð’ÿ”. Ìè íàìàãàºìîñÿ âè-

éòè íà òàêèé ð³âåíü ñï³âïðàö³,
êîëè âëàäà ìîãëà á âðàõîâóâàòè
ïîáàæàííÿ âåòåðàí³â ï³ä ÷àñ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ó ïëàíàõ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Àíäð³é ÐÓÁÀÍ, âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìîëî-
ä³æíî¿ ïîë³òèêè ÃÓ â ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ:

— Óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³
ç³òêíóëîñÿ ç ïðîáëåìîþ, ùî
îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â í³âåëþþòüñÿ
³ñòîðè÷í³ ôàêòè, ñïîòâîðþþòüñÿ
ïîä³¿. Ìè âòðàòèëè ñï³âïðàöþ ç
ìîëîä³æíèìè ãðîìàäñüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè êîëèøíüîãî Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó, Ïîëüù³, ×åõ³¿ ³
Ñëîâà÷÷èíè. Òîìó ìîëîä³æí³ òà
äèòÿ÷³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ íå
âèÿâëÿþòü àêòèâíîñò³ â ïèòàíí³
â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ. Íà ùàñòÿ, ç íèí³øíüîãî
ðîêó ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. Äî öüî-
ãî ÷àñó, ç 1991 ðîêó, ÿ ââàæàþ, ó
íàñ áóëà “øàðîâàðùèíà”. Ìè ëè-
øå íàäÿãëè íàö³îíàëüíèé îäÿã,
ïîçãàäóâàëè ï³ñí³, ÿê³ ñï³âàëè ùå
â 60-õ ðîêàõ. Íàøå óïðàâë³ííÿ ó
ñï³âïðàö³ ç óïðàâë³ííÿì îñâ³òè
ïðîâåëî ì³ñüêèé êîíêóðñ “Íåçà-
áóòí³é ïîäâèã”. Íàñ ÿê îðãàí³çà-
òîð³â çâîðóøèëî òå, ùî ä³òè çíà-

þòü ïðî â³éíó. ² öå âñå çàâäÿêè
¿õí³ì ïåäàãîãàì. Òîìó ìè âèð³-
øèëè íàãîðîäæóâàòè íå ëèøå ä³-
òåé-ïåðåìîæö³â, à é ¿õí³õ ó÷èòå-
ë³â.

Ãîëîâíå íàøå çàâäàííÿ —
ñôîðìóâàòè â ìîëîä³ ðîçóì³ííÿ
òîãî, ùîá çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí
çàëèøàòèñÿ ñàìîäîñòàòí³ì ãðî-
ìàäÿíèíîì ñâîº¿ êðà¿íè ³ ìàòè
ïî÷óòòÿ ã³äíîñò³ òà â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ïåðåä äåðæàâîþ. Ïðîáëåìà
ìîëîä³ â òîìó, ùî â íàø³é êðà-
¿í³ íåìàº ðîçóì³ííÿ äåðæàâíîñò³
í³ ãåîãðàô³÷íî¿, í³ íàö³îíàëüíî¿.
Ìîëîä³ íàâ³òü íåâàæëèâî, ÿêîþ
ìîâîþ ñï³ëêóâàòèñÿ. Ó Êèºâ³ ä³º
234 äèòÿ÷èõ òà ìîëîä³æíèõ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. ² ëèøå 5
â³äñîòê³â ïðàöþþòü ó íàïðÿìêó
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ. Íåùî-
äàâíî ÷óâ, ùî ì³í³ñòð îñâ³òè õî-
÷å â³äíîâèòè ãðó “Ç³ðíèöÿ”. Öå
íàéêðàùèé ìåòîä âèõîâàòè â ä³-
òåé â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ðîçóì³ííÿ
Áàòüê³âùèíè. Íèí³øíüîãî ðîêó
ë³öåé ³ìåí³ Áîãóíà ðåàë³çóâàâ ãå-
í³àëüíó ³äåþ — ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷-
íî¿ ï³ñí³. Ìè ìàòåð³àëüíî ï³ä-
òðèìàëè öüîãîð³÷ îðãàí³çàö³þ
“Ñ³÷”. Âîíè ç³áðàëè ðàäèêàëüíî
íàëàøòîâàíó ìîëîäü (ñê³íõåä³â)
³ âèâåçëè ¿¿ íà äâà äí³ ç ì³ñòà äî
÷îðíîáèëüñüêî¿ çîíè. Ìåòà çàõî-
äó — çíàéòè çàíåäáàí³ áðàòñüê³
ìîãèëè. ² âîíè çíàéøëè 18 áðàò-
ñüêèõ ìîãèë. Ùîðîêó ìè ïðîâî-
äèìî êîíêóðñ ñîö³àëüíèõ ïðîåê-
ò³â. Íà æàëü, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ï’ÿòè ðîê³â òåìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè íå áóëî â öèõ ïðî-
åêòàõ. Òîìó íèí³ ìè õî÷åìî ââåñ-
òè öþ òåìàòèêó ³ íàäàòè ¿é ïð³î-
ðèòåò.

Âàðòî â³äçíà÷èòè âèêîðèñòàí-
íÿ âåòåðàíàìè ²íòåðíåòó. Öå ëè-
øå ïëþñ äëÿ ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ ìîëîä³. Êîëè ìîëîäü ïî-
áà÷èòü, ùî âåòåðàíè ïðàãíóòü äî
íèõ ï³äòÿãòèñÿ, òî é ï³äòÿãíóòü-
ñÿ äî âåòåðàí³â.

До річниці визволення Києва від німець о-фашист-
сь их за арбни ів “Хрещати ” продовж є серію статей
та інтерв’ю про Др світов війн і простих людей.
Цьо о раз вазі читачів пропон ємо вист пи часни ів
р ло о стол , що відб вся реда ції азети 8 жовт-
ня. Тема об оворення: “Роль ветерансь их ор анізацій
патріотичном вихованні молоді”. Учасни и засідання

роз лян ли механізми взаємозв’яз просвітниць их
ор анів і ветерансь их ор анізацій, висловлювали про-
позиції з поліпшення патріотично о виховання молоді
за сприяння об’єднань ветеранів.
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Ðóñëàí ÕËÀÍÜ, ãîëîâíèé ñïå-

ö³àë³ñò Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà
çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÊÌÄÀ:

— Ç 1990-õ ðîê³â ìàºìî ïðîãà-
ëèíó â çâ’ÿçêàõ âåòåðàíñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é ³ç ìîëîääþ ñòîñîâíî
ïåðåäà÷³ äîñâ³äó. Öåé çâ’ÿçîê
ïðàêòè÷íî âòðà÷åíî. Íàøå ñï³ëü-
íå çàâäàííÿ — â³äíîâèòè éîãî ÷å-
ðåç â³äçíà÷åííÿ ïîä³é ñï³ëüíî,
ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â.
Çðàçêîâèì ó öüîìó ïèòàíí³ º
êëóá “×åðâîíà ç³ðêà”, ÿêèé
çä³éñíþº ðåòðàíñëÿö³þ âîºííèõ
ïîä³é.

Âàñèëü ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ, çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ:

— Ìè ùîðîêó ïðîâîäèìî
ðàéîíí³ êîíôåðåíö³¿, êîíêóðñè-
âèñòàâêè, êîíöåðòè. Àëå ãîëîâíà
íàøà ïðîáëåìà — íåäîñòàòí³ñòü
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. ²
ñê³ëüêè á øêîëà íå çàïðîøóâàëà
òåëåáà÷åííÿ, ïðåñó — â³äãóê³â íå-
ìàº. Ãîëîâíå â ðîáîò³, ÿêó ìè
ïðîâîäèìî, öå íàëàãîäæåííÿ
ïðÿìîãî êîíòàêòó ì³æ ìîëîääþ ³
âåòåðàíàìè. Àäæå æèâ³ ñëîâà âå-
òåðàí³â íàéêðàùå çàïàäàþòü ó äó-
ø³ ä³òåé.

Ëàðèñà ÎÐËÎÂÀ, æóðíàë³ñò,
ïèñüìåííèöÿ:

— ²íêîëè äèâèøñÿ, ÿê âåòåðàí
¿ñòü ãðå÷àíó êàøó, îã³ðîê, øìà-
òî÷îê ñàëà ³ ï’º ñòî ãðàì³â. Âè á
áà÷èëè âèðàç ¿õí³õ îáëè÷ — âî-
íè âñ³ ó ñâîºìó ìèíóëîìó. ¯ì
á³ëüøå í³÷îãî íå ïîòð³áíî.

Ó Á³ëîðóñ³¿ º ë³í³ÿ, äå íà 36 ãåê-
òàð³â ë³ñó ïîáóäîâàíî äâà ïàðòè-
çàíñüêèõ ñåëà, âñå ïðàöþº. Íà
ö³é çåìë³ ëþäè ìîæóòü çãàäàòè
ñâîº ìèíóëå. ² òóò ïðèãàäàëèñÿ
íàø³ Íîâîïåòð³âö³, äå ìóçåé Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè õîò³ëè
ïåðåîáëàäíàòè äëÿ êîìåðö³¿.
Êîíòðàñò ó ñòàâëåíí³. Íàâ³òü ó
Êèòà¿ á³ëÿ ïàì’ÿòíèê³â íå çíàé-
äåòå æîäíî¿ ïîðîøèíêè, æîäíî¿
òðàâèíêè.

Ó ÇÌ² º òàêîæ ïðîáëåìí³ ìî-
ìåíòè. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó, êîëè ÿ
ïèñàëà ïðî â³éíó, ìåí³ ïðÿìèì
òåêñòîì ïîðàäèëè âçÿòè ³íøó òå-
ìó. À ìîþ ñòàòòþ ïðî Áóêðèí-
ñüêèé ïëàöäàðì òàê â³äðåäàãóâà-
ëè, ùî áóëî íåçðîçóì³ëî, í³ìö³
íà íàñ íàïàëè ÷è ìè íà íèõ. Òðå-
áà â³ääàòè íàëåæíå áóä³âíèöòâó
ïàì’ÿòíèêà òðè÷³ Ãåðîþ Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó ²âàíó Êîæåäóáó,
ÿêîãî ÷åêàëè ê³ëüêà ðîê³â. Òîáòî
äàíèíà ïàì’ÿò³ º, àëå ç âåëè÷åç-
íèìè òðóäíîùàìè.

Òåòÿíà ÔÅÄÓÍÎÂÀ, äèðåêòîð
ÑØ ¹ 85:

— Ó ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³
ä³òåé íàéâàæëèâ³øå îñîáèñòèé
êîíòàêò ³ ñï³ëüíà ðîáîòà ç ä³òü-
ìè. Ñèñòåìà â³éñüêîâî-ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ — öå ëèøå
÷àñòèíà øê³ëüíîãî âèõîâàííÿ,
àëå íå âåñü øê³ëüíèé ïðîöåñ.
Óðîêè ìóæíîñò³, åêñêóðñ³¿, çó-
ñòð³÷³ — öå ìè ïðîâîäèìî. Àëå
íîâå, ùî ìè çàïðîâàäèëè äëÿ
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³-
òåé — öå Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê ³
¿¿ ñåêö³ÿ ³ñòîð³¿ òà ô³ëîñîô³¿. Ä³-
òè ìîæóòü ïðîâîäèòè äîñë³äæåí-
íÿ íà ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó. Âàæ-
ëèâî, ùî äèòèíà çàõèùàº ðîáî-
òó â íàóêîâîìó òîâàðèñòâ³, é ³ñ-
òîðè÷íèé ìàòåð³àë ³äå íå â³ä âå-
òåðàíà, à äèòèíè. Ñâîºþ ÷åðãîþ
äèòèíà â³ä÷óâàº ñåáå äîñë³äíè-
êîì. Ìè ïîâèíí³ ïðîïàãóâàòè
öåé äîñâ³ä. Äî 65-ð³÷÷ÿ Ïåðåìî-
ãè ìè ºäèí³ â Óêðà¿í³ ïðîâåëè
ôîðóì. Òîáòî âèÿâèëîñÿ, ùî
á³ëüø³ñòü ëþäåé íå ìîæóòü åëå-
ìåíòàðíîãî — îðãàí³çóâàòè ³
ïðîâåñòè ôîðóì. Íåùîäàâíî ç
ä³òüìè ìè ðîçïî÷àëè ïîøóêîâó
ðîáîòó Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó ³ êàâàëåð³â îðäåíà Ñëàâè ç
â³äíîâëåííÿì ìåìîð³àëüíèõ äî-
øîê íà áóäèíêàõ, â ÿêèõ âîíè
ìåøêàëè.

Íèí³ ïåðåä îñâ³òÿíàìè ïîñòàº
ùå îäíå çàâäàííÿ — â³äíîâèòè
ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè, ùîá ä³òè
ìàëè çìîãó ñï³ëêóâàòèñÿ íàâ³òü
÷åðåç ³íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿ ç³
ñâî¿ìè îäíîë³òêàìè, ç âåòåðàíà-
ìè ç ³íøèõ êðà¿í.

Îëåíà ËÈÍ×ÀÊ, êåð³âíèê
çðàçêîâîãî øê³ëüíîãî ìóçåþ “Çà-
õèñíèêè Â³ò÷èçíè” ÑØ ¹ 85:

— Íåäîë³ê â³éñüêîâî-ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ â íå-
ñòà÷³ ³íôîðìàö³¿. Ìè — ñòàðøå
ïîêîë³ííÿ — çàáóâàºìî, ùî îò-
ðèìàëè ³íôîðìàö³þ, à íàø³ ä³-
òè — í³. ßêùî äèòèíà ïîáà÷è-
ëà âåòåðàíà, äîòîðêíóëàñÿ äî
éîãî îäÿãó — âîíà íàçàâæäè ïå-
ðåéìåòüñÿ éîãî äîëåþ. Â ²íòåð-
íåò³ ³íôîðìàö³ÿ äóæå ð³çíîïëà-
íîâà, ³ äèòèí³ âàæêî ðîç³áðà-
òèñÿ, äå ïðàâäà ³ ÿê áóëî íà-
ñïðàâä³.

Þð³é ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ îð-
ãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè:

— Ïðåçèäåíò óñ³ì íàì ïîêà-
çàâ ïðèêëàä, ÿê ïîòð³áíî ïðî-
âîäèòè ðîáîòó ç â³éñüêîâî-ïàò-
ð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ. Âïåðøå
Äåíü Ïåðåìîãè ïðîâåëè íà òà-

êîìó âèñîêîìó ð³âí³. Çà ê³ëüêà
äí³â ìè ñâÿòêóâàòèìåìî çâ³ëü-
íåííÿ Êèºâà ³ Óêðà¿íè. ²íøå
ïèòàííÿ, ñê³ëüêè â íàñ øê³ë íî-
ñÿòü ³ìåíà Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó? À ö³ øêîëè, â ÿêèõ íà-
â÷àëèñÿ ãåðî¿, ìàëè á íîñèòè ¿õ-
í³ ³ìåíà.

Àíàòîë³é ßÐÓÑÅÂÈ×, ãîëîâà
Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â:

— Íàéïåðøå íàì ïîòð³áíî
ðîçïîâ³äàòè ëþäÿì, ÿê öå áóëî
íàñïðàâä³. ² íà çóñòð³÷³ çàïðî-
øóâàòè íå ëèøå ãåðî¿â, à é áóäü-
ÿêîãî âåòåðàíà, ÿêèé çíàº ³ ïî-
áà÷èâ æèòòÿ. Âàæëèâî òàêîæ,
ùîá âåòåðàíè íèí³ çàéìàëèñÿ ³
ñóñï³ëüíîþ ðîáîòîþ. Òàê, íà-
ïðèêëàä, ìè ñòâîðèëè ÎÑÁÁ
(îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â) ³ ìîæå-
ìî ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì.

Àíàòîë³é ÀÍÖÈÁÎÐÀ, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³í-
âàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè:

— Ïðàêòè÷íî â êîæíîìó ðàéî-
í³ Êèºâà ó íàñ ïðàöþº ñåêö³ÿ ç
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëî-
ä³. Þíàêè ³ ä³â÷àòà çàä³ÿí³ íàâ³òü
ó äîãëÿä³ çà ³íâàë³äàìè â³éíè.

Íàïðàöþâàííÿ ç ïàòð³îòè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ ç ÷àñó çà-
ê³í÷åííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè
ìè ìàéæå âòðàòèëè. Â³ä 2004 ðî-
êó â øêîëàõ íàñàäæóþòü íîâèõ
ãåðî¿â. ² êîëè çàïðîñèëè ïðåä-
ñòàâíèê³â íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ ó
øêîëó íà â³äêðèòòÿ íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó, íå íàçèâàòèìó
öüîãî çàêëàäó, ìåí³ îäíå ñêà-
çàëè: íå ãîâîð³òü ëèøå ïðî
â³éíó

Під от вала
Ірина ЩЕРБАТА,

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

П блічне а ціонерне товариство
“ВТБ Бан ”

повідомляє, що за ініціативою а ціонера, я ий володіє
більш я 5 відсот ами олосів, до поряд денно о
позачер ових За альних зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”,
що відб д ться 25 жовтня 2010 ро о 14.00 за адресою:
У раїна, м. Київ, в лиця Го олівсь а, 22-24, 2-й поверх,
а товий зал (далі по те ст — позачер ові За альні збори),
в лючено додат ове питання, а саме:
“Про визначення іль існо о с лад Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”

Прое т рішення:
“На підставі п н т 10.1. Стат т ПАТ “ВТБ Бан ” визначити іль існий

с лад Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ” я та ий, що становить вісім
членів”.

Повідомлення про проведення За альних зборів оп блі овано азеті
“Голос У раїни”№ 177 (4927) від 23.09.2010 та азеті “Хрещати ”№ 136
(3767) від 22.09.2010.

Реєстрація а ціонерів почнеться 25 жовтня 2010 ро о 13.00 та
за інчиться за 15 хвилин до почат позачер ових За альних зборів. Для
реєстрації та часті позачер ових За альних зборах а ціонерам при собі
необхідно мати паспорт або інший до мент, що посвідч є особ ;
представни ам а ціонерів — паспорт або інший до мент, що посвідч є
особ та довіреність на право часті та олос вання, оформлен та видан
відповідно до за онодавства У раїни.

Право на часть позачер ових За альних зборах матим ть а ціонери
внесені до перелі а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ” с ладено о на 22 жовтня
2010 ро відповідно до за онодавства про депозитарн систем У раїни.

З матеріалами з питань поряд денно о можливо ознайомитись за
місцезнаходженням ПАТ “ВТБ Бан ”: У раїна, м. Київ, б львар Тараса
Шевчен а / в лиця П ш інсь а, б дино 8/26, імната 707. Відповідальна
особа — начальни Відділ орпоративно о правління Айбабіна Ві торія
Оле сандрівна. Телефон для довідо +380 (44) 498-64-46.

Відповідно до статті 25 За он У раїни “Про а ціонерні
товариства” і Стат т ПАТ “ВТБ Бан ” часть а ціонера
позачер ових За альних зборах є йо о правом, а не обов’яз ом.

ПАТ “ВТБ Бан ”

Поліпшення роботи в системі водовідведення
Дніпровсь о о та Дарниць о о районів

I Заява про е оло ічні наслід и діяльності
1. Мета і засоби здійснення прое тної діяльності.
На замовлення Головно о правління апітально о б дівництва міста Києва

ТОВ “Інж омпрое т” розроблено прое т: “Ре онстр ція аналізаційно о
оле тора Д=2400 мм по в л. Лебедєва”.
Місцезнаходження траси б дівництва — в л. Лебедєва в м. Києві.
Технічні і техноло ічні дані— аналізаційний оле тор довжиною орієнтовно 1524 м.
Термін е спл атації — 30 ро ів і більше.

2. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності — об’є т
ом нально о призначення: для подальшо о аналіз вання існ ючої та перспе тивної
заб дови.

3. Можливий вплив на нав олишнє природне середовище.
Клімат і мі ро лімат — не впливає.
Геоло ічне середовище— впливає, завдя и прийнятим заходам, вплив в межах

діючих нормативів.
Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає, при б дівництві — вплив

незначний. Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі не перевищ ють
нормативів ГДК.

Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ: впливає, вплив омпенсований.
Нав олишнє соціальне середовище: впливає позитивно.
Нав олишнє техно енне середовище: не впливає.
Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,

знеш одження чи безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об’є та творюються
відходи — тверді поб тові, осад. Прое том передбачений вивіз відходів зраз після
їх вил чення.

І Заява про е оло ічні наслід и діяльності
1. Мета і засоби здійснення прое тної діяльності.
На замовлення Головно о правління апітально о б дівництва міста Києва

ТОВ “Інж омпрое т” розроблено прое т: “Б дівництво аналізаційно о
оле тора Д=1200 мм по в л. Сорт вальній в м. Києві”.
Місцезнаходження траси б дівництва — в л. Сорт вальна в м. Києві.
Технічні і техноло ічні дані— аналізаційний оле тор довжиною орієнтовно 980 м.
Термін е спл атації — 30 ро ів і більше.

2. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності — об’є т
ом нально о призначення: для подальшо о аналіз вання існ ючої та перспе тивної
заб дови.

3. Можливий вплив на нав олишнє природне середовище.
Клімат і мі ро лімат — не впливає.
Геоло ічне середовище— впливає, завдя и прийнятим заходам, вплив в межах

діючих нормативів.
Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає, при б дівництві — вплив

незначний. Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі не перевищ ють
нормативів ГДК.

Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ: впливає, вплив омпенсований.
Нав олишнє соціальне середовище: впливає позитивно.
Нав олишнє техно енне середовище: не впливає.
Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,

знеш одження чи безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об’є та творюються
відходи — вироблений р нт, б дівельні відходи. Прое том передбачений вивіз
відходів зраз після їх вил чення.

Від рите а ціонерне товариство
“Завод опорядж вальних матеріалів”

повідомляє
Про доповнення до поряд денно о позачер ових за альних

зборів а ціонерів ВАТ “Завод опорядж вальних матеріалів”,
я і відб д ться 22 жовтня 2010 ро об 11.00 за адресою: м. Київ,
в л. Б дінд стрії, 7 в приміщенні а тово о зал . Повний перелі
питань до поряд денно о в лючає:
1) Від ли ання Голови та членів Правління Товариства.
2) Обрання Голови та членів Правління Товариства.
3) Надання з оди та затвердження правочинів, ладених Товариством.
4) Про затвердження рішень Правління та На лядової ради Товариства.

Телефон для довідо : 285-86-47, 286-56-98.
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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 287-10
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Äâ³ ÿñêðàâ³ ãîäèíè 
ç Ìîëüºðîì
Òåàòð ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè çàïðîøóº ïîäèâèòèñÿ
“Ì³ùàíèíà ó äâîðÿíñòâ³”: ãëÿäà÷àì îá³öÿþòü
âèøóêàíó ñöåíîãðàô³þ òà ãàðàíòóþòü
ï³äíåñåíèé íàñòð³é
Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

У п'ятницю, 15 жовтня,
міщанин Ж рден відчай-
д шно наслід ватиме дво-
рянсь ий спосіб життя,
аби наблизитися до своєї
мрії і стати аристо ратом.
За йо о спіхами ці аво
б де спостері ати не ли-
ше шан вальни ам моль-
єрівсь о о мор , а й
сім, хто йде до театр
по свято. Адже "родзин-
ою" цієї м зичної виста-
ви є, о рім ри відомих
а торів, расиві остюми
та с часне аранж вання.

"Ì³ùàíèí ó äâîðÿíñòâ³" — îäèí
³ç òèõ íåáàãàòüîõ âèïàäê³â, êîëè
êëàñè÷íà êîìåä³ÿ 1670 ðîêó
ñïðèéìàºòüñÿ íå ÿê êëàñè÷íèé
òâ³ð ç "îáîâ'ÿçêîâîãî ñïèñêó ë³òå-
ðàòóðè", à ÿê ñïðàâä³ ñì³øíà ð³÷.
² õî÷à âèñòàâó òðàäèö³éíî àñîö³-
þþòü ç ³ìåíåì Ìîëüºðà, "Ì³ùà-
íèí" ñâî¿ì ³ñíóâàííÿì òà ôîðìîþ
çàâäÿ÷óº ùå é äðóãîìó Æàíó Áà-
òèñòó — êîìïîçèòîðó Ëþëë³. À
ç'ÿâèëàñÿ âèñòàâà çàâäÿêè êóðéîçó
äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, êîëè 1669
ðîêó Ïàðèæ â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ
ïîñë³â ñóëòàíà Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿
Ìåõìåäà IV. Êîðîëü Ëþäîâèê XIV
ïðèéíÿâ âèñîêèõ ãîñòåé ç óñ³ºþ
ìîæëèâîþ ðîçê³øøþ, ïðîòå òó-
ðåöüêà äåëåãàö³ÿ íå áóëà çàñë³ïëå-
íà ôðàíöóçüêèì áàãàòñòâîì. Òà öå
ùå âèÿâèëîñÿ "êâ³òî÷êàìè". "ßã³ä-
êàìè" ñòàëà ïðàâäà ïðî òå, ùî êî-
ðîëü "ñèïàâ á³ñåð" ïåðåä çâè÷àé-
í³ñ³íüêèìè àâàíòþðèñòàìè. Îïè-
íèâøèñü ó öåíòð³ ñêàíäàëó, Ëþäî-
âèê XIV âèð³øèâ ïîìñòèòèñÿ: çà-
ìîâèâ ó íàéâèäàòí³øèõ äðàìàòóð-
ãà òà êîìïîçèòîðà ïàðîä³éíó âè-
ñòàâó íà òóðåöüê³ çâè÷à¿.

Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè äâîõ Æàí³â
Áàòèñò³â ñòàâ äóæå ñó÷àñíèé äëÿ
òîãî ÷àñó òâ³ð, íà ìåæ³ äâîõ ìèñ-
òåöòâ — ë³òåðàòóðè òà áàëåòó. Ïåð-
øèì îö³íèâ ï'ºñó ãîëîâíèé çàìîâ-
íèê, Ëþäîâèê XIV, à Æóðäåíà ç³-
ãðàâ ñàì Ìîëüºð. Òóðåöüê³ ìîòè-
âè â öüîìó òâîð³ ô³ãóðóþòü ÿê ñó-
ïðîâ³äí³, à êîíôë³êò òðàíñôîð-
ìóºòüñÿ ó âèñì³þâàííÿ çàìîæíèõ
áóðæóà, ùî ïðåòåíäóþòü íà àðèñ-
òîêðàòèçì. Ì³ùàíèí Æóðäåí ñõè-
ëÿºòüñÿ ïåðåä "âèùèì ñâ³òîì" äâî-
ðÿí ó òîé ÷àñ, êîëè éîãî ãðîøè-
ìà òà íà¿âí³ñòþ áåçñîâ³ñíî êîðèñ-
òóþòüñÿ çá³äí³ë³ äâîðÿíè.

² õî÷à ïðîáëåìà íå áóëà íîâîþ
â ë³òåðàòóð³, à êðèòèêè çàêèäàëè
ï'ºñ³ íåãëèáîêó ôàáóëó òà áðàê
äèíàì³êè, "Ì³ùàíèí" îäðàçó ñòàâ
äóæå ïîïóëÿðíèì. Çà òâîðîì
Ìîëüºðà òà Ëþëë³ çíÿòî ïîíàä
äåñÿòü åêðàí³çàö³é, Ìèõàéëî Áóë-
ãàêîâ ïðèñâÿòèâ ö³é âèñòàâ³ ñâîþ
"Ìîëüºð³àíó", à Äæîðäæ Áàëàí÷³í
ñòâîðèâ áàëåò.

Îòæå, ï'ºñà ñàìà ïî ñîá³ âàðòà
óâàãè. À ðåæèñåð Îëåêñàíäð Â³ëü-

ê³í (çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, íàðîäíèé
àðòèñò Ðîñ³¿) îá³öÿº êè¿âñüêîìó
ãëÿäà÷åâ³ ñïðàâæíþ "öóêåðêó", äå
îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî ìóçè÷-
í³é ñêëàäîâ³é. Çàâäÿêè îðêåñòðó
"Ëèá³äü" âèñòàâà íàáóâàº "õ³òîâî-
ãî" çâó÷àííÿ.

², çâ³ñíî æ, æîäíà ôîðìà íå
"ïðàöþº" áåç ïðîôåñ³éíî ïåðåäà-
íîãî çì³ñòó. Íåñòàíäàðòíîþ âè-
ñòàâà º ùå é òîìó, ùî â í³é çàä³-
ÿíî ïðîâ³äíèõ àêòîð³â ð³çíèõ ñòî-
ëè÷íèõ òåàòð³â. Áàãàòî îáëè÷ êè-
ÿíè çíàþòü çà ê³íîñòð³÷êàìè òà
ñåð³àëàìè: ó ï'ºñ³ ãðàþòü Ëåâ Ñî-
ìîâ, Ñâ³òëàíà Çîëîòêî, Îëåñÿ
Æóðàêîâñüêà, Îëüãà Ëóê'ÿíåíêî,
Ëåñÿ Ñàìàºâà òà áàãàòî ³íøèõ â³-
äîìèõ àðòèñò³â. Ãðàòèìóòü ó ÿñ-
êðàâèõ êîñòþìàõ íà òë³ ã³äíèõ
ï'ºñè äåêîðàö³é — çà òàêèìè
"äð³áíè÷êàìè" ãëÿäà÷ òåæ ñêó÷èâ.
À ÷è âäàëîñÿ òâîð÷îìó êîëåêòè-
âó ñó÷àñíå ïðî÷èòàííÿ Ìîëüºðà,
ìè çìîæåìî ñêàçàòè âæå çà ê³ëü-
êà äí³â, êîëè ïîáà÷èìî âñå íà
âëàñí³ î÷³

ПП РР ЕЕ ММ ’’ ЄЄ РР АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 12 æîâòíÿ
У ОВНІВ день мине на веселій оптимістичній ноті. Доля пошле вам людей висо ої

д ховної льт ри, з я ими наберетеся роз м , пом дрішаєте, знайдете істинні цін-
ності. Наодинці ви— я самотня тополя при дорозі, що незахищена від сіх вітрів. То-
м не самітнюйтеся, а єднайтеся, линьте до тих, з им поч ваєтеся добре, з им
можна розділити щастя й оре.
ТЕЛЬЦІ, на роботі — авральна пора, том для збереження висо ої прод тивності

праці онта т йте з оле ами, до я их прихильні, я і дар ють д шевн втіх . А від осіб,
я і драт ють, тримайтеся подалі. Ува а за оханим: інтимні розва и заче ались на вас.
Тож ловіть шанс і "цемент йте" стос н и!
БЛИЗНЯТАМ випаде ч дована ода зміцнитипартнерсь і стос н и.Нині вашежит-

тя під оряється правил : я ий ішов — та й здибав. Я що дов ола чесні, бла ород-
ні і люблячі люди, здатні розділити д ховні інтереси, тож вони віддзер алюють ваше
вн трішнє єство. Тобто ваш розвито йде спішим еволюційним темпом. А оли віє
розбратом — працюйте над собою і не ш айте винних.
РАКИ інт їтивноналаштовані на т рбот зарадидобра інших.Вн трішній радар а-

же саме т ди, де хтось бід є, потреб ючи невід ладної допомо и. Т т реперт ар ро-
лей широ ий: від д хівни а, вчителя-наставни а, по ровителя до сестри-жалібниці.
Свій чи ч жий не має значення. Світ для вас— це одна родина, я отові обі ріти під
своїм рилом. Головне не нав'яз вати допомо , а діждатися то о момент , оли по-
просять.
МісцеЛЕВІВнаромантичном поді мі. Залицяйтеся, вішайтело шин нав ха сим-

пати ам, дефілюйте, зма айтеся за дам (лицаря) серця, бо нині ви — оваль осо-
бисто о щастя. Зволі атимете — на вечір потя не на романтичні е сперименти. Ко-
ли я ась стихійна незба ненна сила штовхне в обійми інтимних розва , знайте: вас
засмо тала ч ттєва р тина. Одна майте на вазі, до добра ті п стощі не довед ть...
ДІВИ, хто рано встає, том Бо дає. План із реалізації бажань спішно вдасться ви-

онати до 11.00. Потім ввім н ться осмічні важелі обмежень. С тич и з оточенням
спалах ватим ть на порожньом місці, від амбітно о роздрат вання вас розпирати-
ме, ілюзійна армонія лопне, я мильна б льбаш а, а шлюбні та ділові партнери мо-
ж ть стати затятими недр ами... Не з аняйте ні на ом зло.
ТЕРЕЗИ, офіційні заходи та онстр тивне спіл вання заплан йте на перш поло-

вин дня. Бо під вечір настрій, можливо, зіпс ють. Тож займатися переливанням із
п сто о в порожнє та засміч вати ефір марнослів'ям немає сенс . А ос іль и на ро-
боті ви останнім часом б нтар, пра нете абсолютної незалежності, т т є ризи по-
трапити на ачо спо с, внаслідо чо о або вам завдад ть ш оди оле и та робото-
давці, або ви їм.
СКОРПІОНИ, зран бажання і можливості переб ватим ть армонії. Тож може-

те зробити вдалі по п и, зосередитися на люблених справах, зробити бла одійний
жест. Доброчинність — нині шлях до роз віт особистості. А ось під вечір стояти пе-
ред спо сою любовно о авантюризм , марнотратства б де важ о. Є ризи с очи-
ти в халеп .
ШляхСТРІЛЬЦІВ осяяний творчим натхненням. Ви зачаров єтещирістю, ч йністю,

бла ородством. Ваш рейтин соці мі стрім о зростає. Кохані, др зі за потреби мо-
ж ть вити з вас мот з и, а домашні — драт ватим ть. У родині може спалахн ти он-
флі т на підґр нті розбіжностей світо лядах — релі ійних і юридичних. Нічо о дивно-
о, під рідним дахом останнім часом неспо ійно... Все затихне лише через півро .
КОЗОРОГИ, не лізьте на рожен. Залишайтеся в тіні. День сприяє спішном роз-

в'язанню армічних в злів ізжін ами, опі нами, по ровителями. А тивновсот йте сві-
жі враження та інформацію, порівнюйте д м и та ар менти, ося айте світ всій йо-
о різноманітності. Гострихфілософсь их с перечо варто ни ати.Неженіться за пе-
ремо ою, бо то— ілюзія,що стане прірвою. Відвідайте храм.Молитовний рит ал бе-
реже від злих чар.
ВОДОЛІЯМ пощастить зайняти своюніш , по азати індивід альність, знайти опти-

мальне застос вання неординарним здібностям. Із др зями та людьми, я і розділя-
ють ваші по ляди, б де ці аво та весело. Натомість примхливе єство може на оїти
лиха. Не потрапте на ачо заздрощів — то вір с зла. Задовольняйтеся тим, що має-
те, а розба атіти можете завдя и своїй еніальності навіть безплідній п стелі.
РИБИ, постарайтеся дося ти вн трішньої стабільності зран . Для цьо о домашніх

не варто м штр вати, по ажіть на власном при ладі, що варто робити для зла оди
в домі. Бо чо о ріха таїти — саме через власні вибри и (а то прояви темних сил) ви
останнім часом прово єте в людях не ативн реа цію щодо себе, часто не роз мі-
ючи сво о зловмисництва

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-

õ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+12°Ñ, âíî÷³
+4...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +10...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +8...+10°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+12°Ñ, âíî÷³
+4...+6°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Äåíü Êèð³ÿêà Ñàì³òíèêà. Ó 18 ðîê³â öåé æèòåëü ãðåöüêîãî ì³ñòà

Êîðèíôà âèðóøèâ äî ªðóñàëèìà. Â îäíîìó ç ïàëåñòèíñüêèõ
ìîíàñòèð³â ïðèéíÿâ ïîñòðèã. Ó 70 ðîê³â ï³øîâ ó ïóñòåëþ ³ æèâ
ñàì³òíèêîì. Âèñòóïàâ ïðîòè ºðåñåé çíàìåíèòîãî áîãîñëîâà III ñò.
Îðèãåíà. Çàçâè÷àé ó öåé äåíü ñòîÿòü ãóñò³ ñ³ð³ òóìàíè.

²ìåíèííèêè: 
Ôåîôàí, Àëüôðåä, Ê³ïð³àí, Êèð³ÿê, Ïåòðîí³ÿ
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Правила
с до

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

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

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

вадраті.
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7 2 4 8 5 9 6 1 3

6 9 1 7 4 3 5 8 2

8 7 9 3 2 5 4 6 1

2 1 6 4 9 7 8 3 5

4 3 5 6 8 1 2 9 7

1 4 2 9 7 8 3 5 6

9 5 8 2 3 6 1 7 4

3 6 7 5 1 4 9 2 8

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

У виставі "Міщанин дворянстві" російсь ий режисер задіяв раїнсь их зіро
театр та іно
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