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ПРОДУКЦІЯ СУСІДІВ СТАЛА
ДОСТУПНІШОЮ
На ярмар иянам представили
білор сь і товари

Öåíòð ñòàâ áëèæ÷èì
Íîâà åñòàêàäà íà Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é ³ Ãàâàíñüêèé ì³ñò ñêîðîòÿòü â³äñòàíü
³ç Òðîºùèíè äî Ïîäîëó

Ñòð³÷êó íà ìîñòó ðàçîì ³ç ïåðøèì çàñòóï-
íèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðîì Ïîïî-
âèì ïåðåð³çàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìè-
êîëà Àçàðîâ. "Íó ùî? Ïåðø³ ìàøèíè ïå-
ðåïðàâîþ òà åñòàêàäîþ ï³øëè! Öå ïðèºì-
íî, ³ ÿ â³òàþ êèÿí ³ç ö³ºþ ïðèºìíîþ ïîä³-
ºþ. Ïàì’ÿòàºòå, ìè ïðè¿çäèëè ñþäè â êâ³ò-
í³ íèí³øíüîãî ðîêó, ³ òîä³ âèð³øèëè çàïóñ-
òèòè ðóõ äî æîâòíÿ? Ùî æ, âèõîäèòü, äî-
òðèìóºìî ñâîãî ñëîâà",— çàçíà÷èâ ãëàâà
óðÿäó. Ìèêîëà Àçàðîâ ïîäÿêóâàâ áóä³âåëü-

íèêàì çà íàïðóæåíó òà â³äïîâ³äàëüíó ïðà-
öþ â òðè çì³íè, âðó÷èâ ¿ì ³ìåíí³ ïîäÿêè òà
â³äçíàêè. Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð ïîâ³äîìèâ, ùî º
òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çàïóñêó äðóãî¿ ÷åð-
ãè Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó âæå ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 2012-ãî.
Äî ñòàðòó ªâðî-2012 ì³ñò õî÷óòü â³äêðèòè
äëÿ àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó. Ïîâí³ñòþ æ êîì-
ïëåêñ ìàþòü ï³äãîòóâàòè çà òðè ðîêè.

Äî ñëîâà, çàãàëüíà âàðò³ñòü îá’ºêòà ïî-
íàä 9 ìëðä ãðí. Òîð³ê áóä³âåëüí³ ðîáîòè

ïðèãàëüìóâàëèñÿ. "Íà æàëü, ó 2009-ìó ô³-
íàíñóâàííÿ ïîïåðåäí³ì óðÿäîì çîâñ³ì íå
âåëîñÿ. Ëèøå â êâ³òí³ íèí³øíüîãî ðîêó
ïî÷àëè íàäõîäèòè êîøòè, à ïðàöþâàòè ïî-
÷àëè ïðàêòè÷íî â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³",—
ñêàçàâ ïàí Ïîïîâ. Â³í ïîäÿêóâàâ ïðåì’º-
ðó çà âñåá³÷íó ï³äòðèìêó òà ïîñò³éíó óâà-
ãó äî ñòîëèö³. Îëåêñàíäð Ïîïîâ íàòÿêíóâ,
ùî íà äðóãó ÷åðãó ìîñòîâîãî êîìïëåêñó
òðåáà ïðèáëèçíî 2 ìëðä ãðí. Íà ùî Ìè-
êîëà Àçàðîâ ïîîá³öÿâ âðàõóâàòè âñå ï³ä
÷àñ ôîðìóâàííÿ áþäæåòó.

Ùî äàâ êèÿíàì çàïóñê ïåðøî¿ ÷åðãè
êîìïëåêñó? Öå ñóòòºâî ðîçâàíòàæèòü
òðàíñïîðòí³ ìàã³ñòðàë³, ùî ç'ºäíóþòü Îáî-
ëîíü ³ Òðîºùèíó ç öåíòðîì Êèºâà. Øëÿõ
ñòàâ êîðîòøèì íà 4 ê³ëîìåòðè, à ïðîõ³ä-
í³ñòü çá³ëüøèëàñÿ ç 8—9 òèñÿ÷ äî 14 òè-
ñÿ÷ ìàøèí íà ãîäèíó. Ïîÿâà åñòàêàäè
ïðîñòî-òàêè "âèâ³ëüíèëà" Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüêó â³ä àâòîçàòîð³â. Ó âóçë³ íà â'¿ç-
ä³-âè¿çä³ íà Ãàâàíñüêèé ì³ñò òðàíñïîðò
öèðêóëþº áåçóïèííî. Äî ïåðøî¿ ÷åðãè
ââ³éøëè ³ ðîáîòè íà ï³âòîðàê³ëîìåòðîâî-
ìó â³äð³çêó äîðîãè íà Íàáåðåæíî-Ðèáàëü-

ñüê³é. Ñàìó åñòàêàäó çáóäîâàíî ç âèêîðèñ-
òàííÿì óí³êàëüíî¿ ³ñïàíñüêî¿ òåõíîëîã³¿
ïîïåðåäíüî-íàïðóæåíèõ êîíñòðóêö³é. Çà-
âäÿêè öüîìó âîíà çíà÷íî ëåãøà, ìåíøà ³
íàäçâè÷àéíî ì³öíà. Öå äàëî çìîãó îðãàí³÷-
íî âïèñàòè îá’ºêò ó ëàíäøàôòíî-àðõ³òåê-
òóðíèé àíñàìáëü Ïîäîëó. Íà Ãàâàíñüêî-
ìó ìîñòó âèêîðèñòàíî ñó÷àñíå ïîêðèòòÿ,
òàê çâàíèé ãóñ-àñôàëüò, ùî ìàº åêñïëóàòà-
ö³éíó ãàðàíò³þ íà 30 ðîê³â. Óñ³ îá’ºêòè
ïåðøî¿ ÷åðãè îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè ÿêîñ-
ò³ òà íàä³éíîñò³.

Íàðàç³ âèãîäó â³ä çàïóñêó îáêàò³â â³ä÷ó-
þòü íå ëèøå àâòîìîá³ë³ñòè, à é ò³, õòî êî-
ðèñòóºòüñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì. "Êè-
¿âïàñòðàíñ" çàïóñòèâ ÷åðåç Ãàâàíñüêèé ì³ñò
íîâèé ìàðøðóò ó ðåæèì³ òàêñîìîòîðó
¹ 153. Â³í ðóõàòèìåòüñÿ ç Òðîºùèíè (ê³í-
öåâà çóïèíêà "âóëèöÿ Áàëüçàêà" â³ä "Ìèëî-
ñëàâñüêî¿") äî öåíòðó ì³ñòà (ñòàíö³ÿ ìåòðî
"Êîíòðàêòîâà ïëîùà"). Çàãàëîì íà ìàðøðó-
ò³ ïðîòÿæí³ñòþ 16,4 ê³ëîìåòðà ïðèáëèçíî 14
çóïèíîê. Îá³öÿþòü, ùî êóðñóâàòèìå 10 àâ-
òîáóñ³â ³ç ³íòåðâàëîì ðóõó â 5-7 õâèëèí, à
âàðò³ñòü ïðî¿çäó ñòàíîâèòèìå 2,5 ãðí
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Нова еста ада с ттєво розвантажить транспортні ма істралі, що з`єдн ють Оболонь і Троєщин з центром Києва
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

К рчат восени лічать — є та а при аз а. Київ же восени почав рах ва-
ти транспортні від риття. Попри всі балач и про риз , провал і та е
інше, в столиці один за одним після затяжної перерви від ривають ве-
ли і дорожньо-транспортні об’є ти. Мин лої с боти р х автотранспорт
зап стили через Гавансь ий міст та еста ад на Набережно-Хреща-
тиць ій. Та им чином завершено перш чер Подільсь о-Вос ресен-
сь о о мостово о переход . Тепер р х спол ченні центр — Оболонь,
Троєщина швидший і вільніший, і на доро ах на набережних тепер без
заторів. Із центр до Троєщини зап стили нов маршр т № 153.
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Àâàð³þ íà Äåñíÿíñüê³é 
âîäîïðîâ³äí³é ñòàíö³¿ 
ë³êâ³äîâàíî

24 æîâòíÿ î 14 ãîäèí³ 20 õâèëèí íà äî-
äàòêîâîìó ñêëàä³ õëîðó Äåñíÿíñüêî¿ âîäî-
ïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ñïðà-
öþâàëà ñèãíàë³çàö³ÿ çàãàçîâàíîñò³ õëîðîì ó
ïðèì³ùåíí³ òàíê³â õëîðó ÷åðåç â³äêëþ÷åí-
íÿ îäíîãî ç äâîõ êîìïðåñîð³â. Êîëåêòèâ
“Êè¿ââîäîêàíàëó” íåãàéíî çóïèíèâ çëèâ
õëîðó ³ç öèñòåðíè òà ïðîâ³â îáñòåæåííÿ, çà
ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ
ãåðìåòè÷íîñò³ ñèëüôîííîãî âåíòèëÿ ïîâ³ò-
ðÿíî¿ ë³í³¿, ùî ñïðè÷èíèëî çàãàçóâàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ òàíê³â õëîðó. Íà 16 ãîäèíó áóëî
ïðîâåäåíî âñ³ ïîòð³áí³ ðîáîòè ³ç íåéòðàë³-
çàö³¿ õëîðó. “Òå, ùî òðàïèëîñÿ, â æîäíîìó
ðàç³ íå ïîâèííî ïîâòîðèòèñÿ. Êîëåêòèâ
“Êè¿ââîäîêàíàëó” îïåðàòèâíî çðåàãóâàâ ³
ë³êâ³äóâàâ ïîøêîäæåííÿ, ïðîòå ìè íå ìî-
æåìî ðèçèêóâàòè ëþäñüêèìè æèòòÿìè. Ñà-
ìå òîìó äëÿ î÷èùåííÿ ïèòíî¿ âîäè ïîòð³á-
íî çàì³íèòè õëîð íà íàòð³é ã³ïîõëîðèò. Ïðî-
åêòîì ðåã³îíàëüíî¿ ö³ëüîâî¿ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íî¿ ïðîãðàìè “Ïèòíà âîäà Êèºâà íà
2011 — 2020 ðîêè” ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèö-
òâî çàâîäó ç âèðîáíèöòâà íàòð³þ ã³ïîõëîðè-
òó íà Äåñíÿíñüê³é âîäîïðîâ³äí³é ñòàíö³¿”,—
çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í äîðó÷èâ Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîì³ñ³þ, ÿêà ïðîâåäå
ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí ³ç âèíèêíåííÿ íå-
øòàòíî¿ ñèòóàö³¿ íà Äåñíÿíñüê³é âîäîïðîâ³ä-
í³é ñòàíö³¿ 

Ðàéîíè “ïðèòðèìóþòü” 
ñîö³àëüíå æèòëî

Íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ïîñò³éíà êîì³-
ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ çàñëóõàëà ³íôîðìàö³þ ïðî âèêî-
íàííÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñîöæèòëà â Êè-
ºâ³ íà 2010 — 2015 ðîêè. Öüîãî ðîêó íà öå
ç áþäæåòó ì³ñòà âèä³ëåíî 5 ìëí ãðí. 48 ãî-
òîâèõ êâàðòèð ïåðåäàëè ðàéîíàì ùå ðàí³-
øå, òà ëþäåé çàñåëèëè ëèøå ó 32. “Ç íå-
çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí ïåðåäà÷à ëþäÿì ùå 16
îñåëü ãàëüìóºòüñÿ. Ìè áóäåìî çâåðòàòèñÿ
äî ðàéîí³â, àáè ëþäè ÿêîìîãà øâèäøå ìîã-
ëè çàñåëèòèñÿ”,— ñêàçàëà ãîëîâà êîì³ñ³¿
Àëëà Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, äî ê³íöÿ 2010-ãî
äëÿ êèÿí âèä³ëÿòü ùå 12 ñîö³àëüíèõ êâàð-
òèð ó áóäèíêó íà Ïîçíÿêàõ. Íèí³ íà îáë³-
êó äëÿ îòðèìàííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà ïåðå-
áóâàþòü 119 ñ³ìåé. “ß âïåâíåíà, ùî ëþ-
äåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü òàêî¿ äîïîìîãè, çíà÷-
íî á³ëüøå,— çàçíà÷èëà ïàí³ Øëàïàê.—
Î÷åâèäíî, ùî íå äîïðàöüîâóþòü ðàéâ³ää³-
ëè, ÿê³ îôîðìëþþòü öþ ÷åðãó. Íàïðèêëàä,
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ æîäíà ëþäèíà
íà îáë³êó íå ïåðåáóâàº. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ç³
çì³íîþ óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè, öüîìó ïè-
òàííþ ïðèä³ëÿòü á³ëüøå óâàãè”. Âîíà òà-
êîæ ïîâ³äîìèëà ïðî îêðåìå äîðó÷åííÿ
ïðîô³ëüíèì óïðàâë³ííÿì ùîäî ôîðìóâàí-
íÿ îêðåìî¿ ÷åðãè íà ñîö³àëüíå æèòëî äëÿ
ìåäèê³â ³ ïåäàãîã³â 

Ó ìåð³¿ â³äáóëàñÿ 
çóñòð³÷ ³ç ëèòîâñüêîþ 
äåëåãàö³ºþ

Ó ï’ÿòíèöþ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïî-
ïîâà ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïî-
ñëîì Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Ïÿò-
ðàñîì Âàéòºêóíàñîì. Ñòîðîíè îáãîâîðþ-
âàëè ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ ó âàæëèâèõ íà-
ïðÿìêàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ Êèºâà. “Íàñ ö³-
êàâèòü äîñâ³ä Ëèòâè íàñàìïåðåä ùîäî ðå-
ôîðìóâàííÿ ÆÊÃ òà ³íø³ ñôåðè æèòòºä³-
ÿëüíîñò³”,— ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Ñâîºþ ÷åðãîþ Ïÿòðàñ Âàé-
òºêóíàñ çàïðîñèâ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà íà
óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ â³äíîâëåííÿ íå-
çàëåæíîñò³ Ëèòâè, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ â óêðà-
¿íñüê³é ñòîëèö³ 11 áåðåçíÿ 2011 ðîêó, òà
ïîïðîñèâ ïðî ñïðèÿííÿ ç áîêó ÊÌÄÀ â
îðãàí³çàö³¿ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ó öåé äåíü ó íåáî íàä Êèºâîì ïëà-
íóþòü ï³äíÿòè âåëèê³ ïðàïîðè Ëèòâè é
Óêðà¿íè íà ïîâ³òðÿíèõ çì³ÿõ 

Çàðîáëÿòè íà åíåðãîçáåðåæåíí³
“Êè¿âåíåðãî” òà
“Êè¿ââîäîêàíàëó”
çàïðîïîíóâàëè 
âçÿòè êðåäèò 
ó Ñâ³òîâîãî áàíêó

АА КК ТТ УУ АА ЛЛ ЬЬ НН АА   ТТ ЕЕ ММ АА

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Входження в опалювальний сезон
стало темою чорашньо о бри-
фін в мерії, я ий провів перший
заст пни олови КМДА Оле -
сандр Попов. Уже за перші тижні
роботи через аварійність тепло-
мереж зазнали серйозних травм
іль а иян та лишилися без опа-
лення 49 житлових б дин ів.

Ì³ñüê³ òåïëîìåðåæ³, çìîíòîâàí³ ùå 1977
ðîêó, ùîäíÿ àâàð³éíîþ ñèðåíîþ “áëàãà-
þòü” ïðî ðåêîíñòðóêö³þ. Ïîíàä 122 êì
òðóá ïîêëàäåíî íå ó ñïåö³àëüí³ ëîòêè, ÿê
ïåðåäáà÷àþòü íîðìè, à çàêîïàíî ïðîñòî
â çåìëþ. “Àâàð³éí³ñòü ìåðåæ öüîãî ðîêó
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì çðîñëà íà 26 â³ä-
ñîòê³â. Ëèøå çà òèæäåíü çàô³êñîâàíî 281
íåáåçïå÷íó ñèòóàö³þ,— êàæå ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ.— Ïðîòå çà äîáó ë³êâ³äóâàëè ëèøå 121
ïîøêîäæåííÿ. ²íø³ óñóâàëè ïîíàä äîáó,
ùî º ñåðéîçíèì íåãàòèâîì. Òîìó íàì çðî-
çóì³ëå íåâäîâîëåííÿ ìåøêàíö³â. Íà æàëü,
º ³ îá’ºêòèâí³, ³ ñóá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè”.

Îá’ºêòèâíà ïðè÷èíà, çà ñëîâàìè ïàíà
Ïîïîâà, ïîëÿãàº â òîìó, ùî ì³ñòî âæå
ïîíàä 10 ðîê³â íå âêëàäàº êîøò³â ó ðå-
êîíñòðóêö³þ ñèñòåì æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òà “Êè¿âåíåðãî”. Îêðå-
ì³ çàóâàæåííÿ º äî íåäîóêîìïëåêòîâàíèõ
àâàð³éíèõ áðèãàä ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, à ÷å-
ðåç çàñòàð³ëå îáëàäíàííÿ çàòÿãóºòüñÿ ÷àñ
âèÿâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ ä³ëÿíîê òà ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè. Çà íîðìàìè, â áðèãàä³ ìàº
áóòè 7-8 ñïåö³àë³ñò³â, ðåàëüíî — 2-4 îñî-

áè. Îñê³ëüêè îíîâèòè îáëàäíàííÿ íåìàº
ìîæëèâîñò³, â ìåð³¿ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ
ñòâîðèòè äîäàòêîâ³ ïàòðóëüí³ ñëóæáè, ÿê³
êîíòðîëþâàòèìóòü òåðèòîð³þ ³ îïåðàòèâ-
íî âèÿâëÿòèìóòü ïîøêîäæåííÿ.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàçíà÷èâ, ùî â
ñêëàäí³é ñèòóàö³¿ ç òåïëîìåðåæàìè ì³ñ-
òà ïîçèòèâíèì º òîé ìîìåíò, ùî, çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, ìè ìàºìî
ñòàá³ëüíó ðîáîòó åíåðãîãåíåðóâàëüíèõ
êîìïàí³é ³ ñòàá³ëüíèé òèñê ó çîâí³øí³õ ³
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæàõ.

Ïðîáëåìíîþ ñüîãîäí³ ëèøàºòüñÿ ñèòó-
àö³ÿ íà ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ùî,
çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ìåðà,
ñêëàëàñÿ ÷åðåç áðàê îñòàíí³ìè ðîêàìè
ô³íàíñóâàííÿ äëÿ îíîâëåííÿ òåõíîëîã³é
³ ìåðåæ ï³äïðèºìñòâà. Ïðèêëàäîì òàêî-
ãî íåäáàëüñòâà ïîçàâ÷îðà ñòàâ âèêèä ïà-

ðè õëîðó â ïîâ³òðÿ. Ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ
ç òåïëî- òà âîäîìåðåæàìè ì³ñòà ìîæíà.
Ñâîº îñîáèñòå áà÷åííÿ ðîçêðèâàº Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ: “Ìè ìàºìî ïëàí ä³é, ùî ÿê
ïðîãðàìó çàòâåðäèëè â ÊÌÄÀ. Â³äêðèòèì
ëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â.
ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ìàº çíà÷íèé ïîòåí-
ö³àë, ³ ç óïðîâàäæåííÿì åíåðãîçáåðåæíèõ
òåõíîëîã³é ìè ìîæåìî ðåàëüíî çìåíøèòè
ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿. Òîä³ öå ï³äïðèºì-
ñòâî çìîæå ñòàòè ïðÿìèì ïàðòíåðîì Ñâ³-
òîâîãî áàíêó, ªÁÐÐ ³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàòè êðåäèòí³ ðåñóðñè íà 4,25 â³äñîò-
êà ð³÷íèõ ç â³äñòðî÷êîþ ïëàòåæó íà ïåð-
ø³ ï’ÿòü ðîê³â. Çà îêóïíîñò³ êàï³òàëîâêëà-
äåíü, ÿê³ ñüîãîäí³ ðåàëüíî ³ñíóþòü ó “Êè-
¿âåíåðãî” ³ “Êè¿ââîäîêàíàë³”, ìè ìîãëè á
çà 20 ðîê³â ê³ëüêà ðàç³â ïîâåðíóòè âêëàäå-
í³ êîøòè” 

Äåïóòàòè âèéøëè 
íà ñóáîòíèê

ДД ОО ВВ КК ІІ ЛЛ ЛЛ ЯЯ

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïîêàçà-
ëè äîáðèé ïðèêëàä ìåøêàí-
öÿì ñòîëèö³. Â ñóáîòó äî ó÷àñ-
ò³ ó ïðèáèðàíí³ òà îçåëåíåíí³
ì³ñòà äîëó÷èëèñÿ ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ôðàê-
ö³é òà áëîê³â ³ ìàéæå 100 ïðà-
ö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó é ÷ëåí³â
¿õí³õ ðîäèí. Öüîãî äíÿ âîíè
ïîñàäèëè ïîíàä 200 äåðåâ òà
êóù³â, âèâåçëè ê³ëüêà âàíòàæ³-
âîê îïàëîãî ëèñòÿ â ïàðêó Â³÷-
íî¿ Ñëàâè.

Çàì³ñòü äåïóòàòñüêèõ çíà÷-
ê³â — ëîïàòè òà ãðàáë³, çàì³ñòü
ñåñ³éíî¿ çàëè — ïàðê Â³÷íî¿
Ñëàâè. Ç ³í³ö³àòèâè çàñòóïíè-
êà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëå-
ñÿ Äîâãîãî äåïóòàòè ðàçîì ç
ðîäèíàìè âçÿëè ó÷àñòü â ñóáîò-
íèêó, ÿêèé ñòàâ îñòàíí³ì â
îñ³ííüîìó ì³ñÿ÷íèêó ç áëàãî-
óñòðîþ ì³ñòà.

“Ðàäèé, ùî äåïóòàòñüêèé
êîðïóñ ï³äòðèìàâ òàêó ³í³ö³àòè-
âó. Íà ñóáîòíèêó âñ³ ïðàöþâà-
ëè â ð³âíèõ óìîâàõ — íå ä³ëè-

ëèñÿ íà á³ëüø³ñòü ³ îïîçèö³þ.
Òàêà ðîáîòà çà ìåæàìè ñåñ³é-
íî¿ çàëè äàº çìîãó îá’ºäíàòè
ëþäåé ³ íàëàãîäèòè á³ëüø
äðóæí³ ñòîñóíêè”,— çàçíà÷èâ
Îëåñü Äîâãèé.

Äåïóòàòè ç åíòóç³àçìîì òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ïîñòàâèëèñÿ
äî ðîáîòè. Çà äâ³ ç ïîëîâèíîþ
ãîäèíè íà ñõèëàõ á³ëÿ Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè áóëî ïîñà-
äæåíî ìàéæå 200 ìîëîäèõ ãî-
ðîáèí, áåð³ç, êëåí³â ³ ÿëèíîê,
âèâåçåíî ê³ëüêà âàíòàæ³âîê
îïàëîãî ëèñòÿ. Äåõòî ç äåïóòà-
ò³â ïðèºìíî çäèâóâàâ îá³çíà-
í³ñòþ ó ñàä³âíèöòâ³. “Íå ïî-
òð³áíî êîïàòè âåëèêó ÿìó, îñ-
ê³ëüêè äåðåâó â³ä öüîãî íå áó-
äå í³ êðàùå, í³ ã³ðøå. Âîíà ìàº
áóòè òàêà, ùîá êîð³ííÿ ïîì³ñ-
òèëîñÿ, ³ äîñòàòíüî ãëèáîêà. À
ãîëîâíà ïîìèëêà, ÿêî¿ ÷àñòî
ïðèïóñêàþòüñÿ, ïîâ’ÿçàíà ç âî-
äîþ”,— êàæå ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëü-
òóðè ³ òóðèçìó Îëåêñàíäð Áðè-
ãèíåöü.

Ðîáîòó äåïóòàò³â ïðèéìàëè
ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíèõ
ñëóæá òà ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”.

Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, â ïàðêó ïî-
òðóäèëèñÿ íåïîãàíî, çâè÷àéíî,
äåùî äîâåëîñÿ äîðîáèòè. “×è-
ìàëî ëþäåé áåðóòü ó÷àñòü ó
ïðèáèðàíí³, íå ëèøå äåïóòà-
òè, à é ïðîñòî ìåøêàíö³ Êè-
ºâà, óñ³, õòî ëþáèòü ñâîº ì³ñòî
³ õî÷å ï³äòðèìóâàòè â íüîìó
÷èñòîòó”,— ïîâ³äîìèâ “Õðåùà-
òèêó” ãåíäèðåêòîð ÊÎ “Êè¿â-
çåëåíáóäó” ßðîñëàâ Ìàêàð÷óê.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè ñóáîò-
íèêà, ñåêðåòàð Îëåñü Äîâãèé
çàçíà÷èâ: “Ñüîãîäí³ ìè çàâåð-
øóºìî ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ

ó ñòîëèö³. Çà öåé ÷àñ êîìóíàëü-
í³ ñëóæáè Êèºâà ïðèáðàëè 100
ïàðê³â ³ 400 ñêâåð³â, ïîñàäèëè
ïîíàä 70 òèñÿ÷ äåðåâ òà êóù³â.
Òîæ ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öåé ì³-
ñÿöü äëÿ îçåëåíåííÿ ì³ñòà ìè
ïðîâåëè óñï³øíî”.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íà öüîìó äå-
ïóòàòè íå çáèðàþòüñÿ çóïèíÿ-
òèñÿ. Òàê³ çàõîäè çà ó÷àñòþ äå-
ïóòàòñüêîãî êîðïóñó îðãàí³çî-
âóâàòèìóòü ³ íàäàë³, çîêðåìà çà-
ïëàíîâàíî ïðîâåñòè ùîíàé-
ìåíøå 10 ñóáîòíèê³â ó êîæíî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³

Заст пни Київсь о о місь о о олови — се ретар Київради
Олесь Дов ий с бот разом із оле ами дол чився до прибирання
в пар Вічної Слави

Ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ôðàêö³é 
ó Êè¿âðàä³ âïîðÿäêóâàëè 
ïàðê Â³÷íî¿ Ñëàâè
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Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов вважає, що вже понад 10 ро ів місто не
в ладає оштів ре онстр цію систем ЖКГ
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Ïðîäóêö³ÿ ñóñ³ä³â ñòàëà 
äîñòóïí³øîþ
Íà ÿðìàðêó êèÿíàì ïðåäñòàâèëè á³ëîðóñüê³ òîâàðè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У с бот та неділю в Дар-
ниць ом районі відб вся
міжре іональний сільсь о ос-
подарсь ий ярмаро , на я о-
м , о рім вітчизняної прод -
ції, меш анці столиці мо ли
придбати товари підприємств-
виробни ів Респ блі и Біло-
р сь. За словами рядовців,
та а співпраця продовжиться і
надалі.

Ó ñóáîòó â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³ íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî â³äêðèâñÿ
ì³æðåã³îíàëüíèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèé ÿðìàðîê. Óí³êàëüí³ñòü öüîãî çà-
õîäó áóëà â òîìó, ùî ðàçîì ³ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè
ñâî¿ òîâàðè ïðèâåçëè ³ á³ëîðóñüê³ âè-
ðîáíèêè. Â³äâ³äóâà÷³ ç çàäîâîëåííÿì
êóïóâàëè çãóùåíå ìîëîêî â³ä Ðîãà÷åâ-
ñüêîãî ìîëî÷íî-êîíñåðâíîãî êîìá³íà-
òó, ì’ÿñí³ ïðîäóêòè â³ä Æëîáèíñüêî-
ãî òà Ñëóöüêîãî ì’ÿñîêîìá³íàò³â, "Ïî-
ëåññêèå ñûðû". Îêð³ì òîãî, íà ÿðìàð-
êó áóëî ïðåäñòàâëåíî îäÿã, ïîáóòîâó
òåõí³êó, êîñìåòè÷í³ çàñîáè çà ö³íàìè
âèðîáíèêà. Çà äîáðîþ òðàäèö³ºþ íà
ñöåí³ ïîêóïö³â ðîçâàæàëè ñàìîä³ÿëü-
í³ íàðîäí³ êîëåêòèâè.

ßðìàðîê â³äêðèëè ïî÷åñí³ ãîñò³ —
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ì³í³ñòð àãðàðíî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè Ìèêîëà Ïðèñÿæ-
íþê, ì³í³ñòð ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
òà ïðîäîâîëüñòâà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü
Ìèõàéëî Ðóñèé, ãîëîâà Ãîìåëüñüêîãî
îáëàñíîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Îëåê-

ñàíäð ßêîáñîí ³ Íàäçâè÷àéíèé òà
Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Á³-
ëîðóñü â Óêðà¿í³ Âàëåíòèí Âåëè÷êî. Çà
ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, êèÿíè
âæå çâèêëè äî ì³ñüêèõ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ ÿðìàðê³â, ëèøå öüîãî ðîêó â
ñòîëèö³ ¿õ áóëî ïðîâåäåíî âæå 233,—
àëå íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ íåçì³ííî âè-
êëèêàº ïðè¿çä ãîñòåé. Ðàí³øå äî ñòî-
ëèö³ çàïðîøóâàëè ïðåäñòàâíèê³â ³ç ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè, çîêðåìà Êè¿âñüêî¿ òà
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñòåé. "Ñüîãîäí³ â íàñ
îñîáëèâ³ ãîñò³ — 28 ï³äïðèºìñòâ ³ç Á³-
ëîðóñ³ ïðèâåçëè äî Êèºâà ñâîþ ïðî-
äóêö³þ, ³ ÿ ïåâåí, ùî ÷èìàëî êèÿí
âñòèãëè îçíàéîìèòèñÿ ç íåþ, àäæå ö³-
íè äîñòóïí³. Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çíà-
þòü, ùî á³ëîðóñüê³ òîâàðè ÿê³ñí³, ÿ
ñàì ñêóøòóâàâ ñüîãîäí³ äåÿê³ ïðîäóê-
òè ³ âîíè ìåí³ äóæå ñïîäîáàëèñÿ. Ìè
õîò³ëè á, ùîá íàø³ ñòîñóíêè ³ íàäàë³
äèíàì³÷íî ðîçâèâàëèñÿ",— çàÿâèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ì³ñüêîþ âëàäîþ âæå ïðî-
âåäåíî ïîïåðåäí³ ïåðåìîâèíè òà âè-
çíà÷åíî øëÿõè ìàéáóòíüî¿ ñï³âïðàö³.

Ïë³äí³ âçàºìîâ³äíîñèíè ï³äòðèìóþ-
òüñÿ ³ íà ð³âí³ äåðæàâ. ßê ðîçïîâ³â ì³-
í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Ìèêîëà Ïðè-
ñÿæíþê, óðÿäîâ³ äåëåãàö³¿ ïðîâåëè ðî-
áî÷ó çóñòð³÷, ï³äïèñàëè ïðîòîêîë ³ äî-
ìîâèëèñÿ, ùî òàê³ ÿðìàðêè ïðîâî-
äèòèìóòü ïîñò³éíî. "Á³ëîðóñüê³ âèðîá-
íèêè ïðè¿çäèòèìóòü äî íàñ, à íàø³ âî-
çèòèìóòü ñâîþ ïðîäóêö³þ äî Á³ëîðó-
ñ³. Öå äîçâîëèòü â³äíîâèòè íàøó äðóæ-
áó. Íàéêîðîòøèé øëÿõ òîâàð³â â³ä ïî-
ëÿ äî ñïîæèâà÷à — öå ÿðìàðêè òà ôåð-
ìåðñüê³ ìàãàçèíè. Çàâäÿêè ïîÿâ³ òà-
êèõ ôîðì òîðã³âë³ ìè çìîæåìî óíèê-
íóòè ïîñåðåäíèê³â, ÿê³ âèêðèâëÿþòü
ö³íè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ",— çà-
ïåâíèâ ïàí Ïðèñÿæíþê

Ó æîâòí³ âèïîâíþºòüñÿ ï'ÿòü
ðîê³â â³äòîä³, êîëè äëÿ çä³éñíåí-
íÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà
ôóíêö³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíîþ ñëóæáîþ â ðåã³îíàõ ñòâî-
ðåíî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â
ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³.

Ïåðøèì êåð³âíèêîì Óïðàâë³í-
íÿ áóëî ïðèçíà÷åíî Ãðèãîð³ÿ Ðî-
ìàíþêà, ÿêèé çà ï³äòðèìêè Ãî-
ëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè äîêëàâ
âåëèêèõ çóñèëü äî ñòâîðåííÿ íà-
ëåæíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-
çè: çä³éñíåíî êîìï'þòåðèçàö³þ,
òåëåôîí³çàö³þ, âñòàíîâëåíî ³íøó
îðãòåõí³êó äëÿ ÿê³ñíî¿ ðîáîòè
ïåðñîíàëó.

Â Óïðàâë³íí³ çà ö³ ðîêè ñêëà-
ëèñÿ ò³ñí³ ä³ëîâ³ çâ'ÿçêè ç ì³ñöå-
âèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà ñàìîâðÿäóâàííÿ. Çàâäÿêè ñï³â-

ïðàö³ áóëî ðåàë³çîâàíî äâà ï³ëîò-
íèõ ïðîåêòè. Ïåðøèé — çàëó÷åí-
íÿ ìîëîä³ äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè
øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ ðî-
áîòè êàäðîâèõ ñëóæá ó êîæí³é
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³ òà Êè¿âñüê³é ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿. Äðóãèé — îðãàí³çà-
ö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó "Êðà-
ùèé äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü", ³äåþ
ÿêîãî ï³äòðèìàâ Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè. Ñüîãîäí³ â³äáóâàºòü-
ñÿ âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ. Ïðî-
âåäåíî âåëèêó ðîáîòó ùîäî ï³äïè-
ñàííÿ óãîä ïðî ñï³âïðàöþ ç ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³ òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ºþ, çàâäÿêè ÿêèì ó
ðîáîòó ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà
ñàìîâðÿäóâàííÿ âïðîâàäæóºòüñÿ
ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ, ïî-
ñò³éíî îíîâëþþòüñÿ äàí³ äåðæàâ-

íèõ ñëóæáîâö³â ÷åðåç ñèñòåìó
"Êàðòêà". Âæå ê³ëüêà ðîê³â Óïðàâ-
ë³ííÿ ñïðèÿº ïðîâåäåííþ êîíêóð-
ñó "Ïðèÿçíà àäì³í³ñòðàö³ÿ".

Îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â
ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ º íàäàííÿ
êîíñóëüòàòèâíî-ìåòîäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè ùîäî äîòðèìàííÿ çàêî-
íîäàâñòâà ïðî äåðæàâíó ñëóæáó
òà áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ â îðãà-
íàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, â òåðèòîð³àëü-
íèõ ï³äðîçä³ëàõ öåíòðàëüíèõ îð-
ãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â Êèºâ³
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Ç ö³ºþ ìå-
òîþ ñèñòåìàòè÷íî â³äáóâàþòüñÿ
âè¿çí³ ñåì³íàðè, òðåí³íãè, ïðà-
öþº ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ.

Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ Óïðàâë³ííÿ
ïåâíîþ ì³ðîþ ñòàëî øêîëîþ
êàäð³â äëÿ ôîðìóâàííÿ óïðàâë³í-
ñüêî¿ åë³òè. Òàê, 18 îñ³á ï³ñëÿ ðî-

áîòè â íüîìó ï³øëè ïðàöþâàòè
äî Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà-
¿íè, íà êåð³âí³ ïîñàäè â ðàéîíí³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, äî Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ òà â ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãà-
íè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Êð³ì ïîñò³éíîãî âäîñêîíàëåí-
íÿ ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ äåðæàâ-
íî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ äåðæñëóæ-
áè, Óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå äáàº ³
ïðî øëÿõè ñòàíîâëåííÿ ö³º¿
ñïðàâè. Äî 90-¿ ð³÷íèö³ äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè â Óêðà¿í³ îôîðìëåíî
³ñòîðè÷íó ê³ìíàòó, äå ïðàöþº ïî-
ñò³éíà âèñòàâêà, åêñïîíàòè ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî åòàïè ôîðìóâàí-
íÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà
Êèºâà.

Óïðàâë³ííÿ ïðîäîâæóº ò³ñíî
ñï³âïðàöþâàòè ç ì³ñüêîþ òà îá-
ëàñíîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè.
Ñòîëè÷íà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
íàäàº ñóòòºâó ô³íàíñîâó äîïîìî-
ãó â ïðîâåäåíí³ êîíêóðñó "Êðà-
ùèé äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü". Ãî-
ëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíà-
òîë³é Ïðèñÿæíþê ï³äòðèìóº

Óïðàâë³ííÿ ó âïðîâàäæåíí³ íî-
âèõ ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ ñó÷àñ-
íèõ ï³äõîä³â äî ïîë³òèêè äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè. Ïðèêëàäîì ñï³ëüíèõ
ä³é ç àäì³í³ñòðàö³ÿìè º ï³äïèñàí-
íÿ ùîð³÷íèõ óãîä ïðî ñï³âïðàöþ
ç ïèòàíü ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿
ñëóæáè òà ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òàêîæ º
óãîäè ³ç Ñîëîì'ÿíñüêîþ òà Äàð-
íèöüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³-
ÿìè Êèºâà, ç Á³ëîöåðê³âñüêîþ
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà ðàéîí-
íîþ ðàäîþ. Çàòâåðäæåíî ïëàí
ñï³ëüíèõ ä³é ç âèêîíàííÿ çàêîí³â
Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó",
"Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ òà ïðî-
òèä³¿ êîðóïö³¿".

Ä³ÿëüí³ñòü óïðàâë³ííÿ äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè Ãîëîâäåðæñëóæáè
Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ é íàäàë³ çä³éñíþâà-
òèìåòüñÿ øëÿõîì ö³ëåñïðÿìîâà-
íèõ ñï³ëüíèõ ä³é óñ³õ çàö³êàâëå-
íèõ ñóá'ºêò³â ó ôîðì³ ñîö³àëüíî-
ãî ä³àëîãó. Àäæå íàéâèùîþ ìå-
òîþ º ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿
äåðæàâíî¿ ñëóæáè ºâðîïåéñüêî-
ãî çðàçêà

Ï’ÿòü ðîê³â — çàðàäè 
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Головний вн трішньополітичний пріоритет державної політи и У раїни — поб дова
с часної правової держави європейсь о о тип , де особлив роль відведено дер-
жавній сл жбі та сл жбі в ор анах місцево о самовряд вання. Адже це забезпечен-
ня за онності політичних рішень, цілісності держави я інстит т , я існо о рівня ре-
алізації онстит ційних арантій ромадян шляхом стабільно о і безперервно о на-
дання їм п блічних посл . У прое ті Страте ії державної адрової політи и У раїни
зазначено, що Державна сл жба та сл жба в ор анах місцево о самовряд вання є
лючовим елементом державно о правління, від ефе тивно о ф н ціон вання я о-
о залежить додержання онстит ційних прав і свобод ромадян, послідовність і
сталий розвито раїни. І це одне з оловних завдань, що ставить перед собою те-
риторіальне правління Головдержсл жби У раїни в місті Києві та Київсь ій області.

Столичний ярмаро в Дарниць ом районі відб вся з білор сь им олоритом
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Головне правління льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) з с мом сповіщає
про смерть засновни а та олишньо о дире тора М зею-майстерні

І. П. Кавалерідзе, засл жено о працівни а льт ри У раїни,
авалера ордена "За засл и" III ст., інорежисера, с льптора і педа о а

СИНЬКА Ростислава Оле сандровича
та висловлює либо е співч ття близь им та рідним

з привод тяж ої втрати.



Випуск №138 (841)
вівторок, 26 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 до рішення Київської міської ради 
від 27.05.10 № 805/4243 

“Про оптимізацію структури 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)”

Рішення Київської міської ради № 87/4899 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 26.06.07 № 917/1578
“Про утворення Головного управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.05.10 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації)” із змінами і доповненнями:

1.1. Підпункт 2.5 пункту 2 виключити.
1.2. Пункт 3 рішення доповнити підпунктом 3.7 такого

змісту:
“3.7. Головне управління у справах національностей та ре�

лігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в Управління у справах на�

ціональностей та релігій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)”. 

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної 
комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо обігу

підробних ліків у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 44/4856 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 16.9, 16.10,
16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію (далі — ко�
місію) щодо вивчення ситуації навколо обігу підробних
ліків у м. Києві у складі представників депутатських груп
та фракцій Київської міської ради.

2. Обрати персональний склад комісії: голова комісії —
Кобєлєв Володимир Іванович; члени комісії:

— Грінюк Віктор Ростиславович — депутат Київради;
— Овраменко Олена Вікторівна — депутат Київради;
— Іонова Марія Миколаївна — депутат Київради;
— Щербинська Яна Володимирівна — депутат Київра�

ди;
— Пабат Олександр Вікторович — депутат Київради.
3. Покласти на тимчасову контрольну комісію завдан�

ня по перевірці розповсюдження лікарських засобів че�
рез оптову та роздрібну мережу.

4. Комісії за результатами роботи протягом місяця на�
дати звіт та внести пропозиції на розгляд Київської місь�
кої ради.

5. Матеріально�технічне, інформаційне та організацій�
не забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії
покласти на секретаріат Київради.

6. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом
його опублікування в газеті “Хрещатик” та на офіційному
веб�сайті Київської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань правопорядку, регла�
менту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до положення 
про Головне управління палива, енергетики 

та енергозбереження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 82/4894 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті
10 Закону України “Про столицю України — місто'герой Київ”, враховуючи рішення Київради від 27.05.10
№ 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі'
ністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі'
ністрації) від 20.09.10 № 739 “Про внесення змін до положення та структури Головного управління пали'
ва, енергетики та енергозбереження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс'
трації)”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до положення про Голов�
не управління палива, енергетики та енергозбереження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської
міської ради від 10.07.03 № 584/744 “Про затвердження по�
ложень про головні управління, управління та інші структур�
ні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” (додаток 12), виклав�
ши його в новій редакції згідно з додатком.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Програми 
будівництва (придбання) доступного житла 

у м. Києві на 2010=2017 роки

Рішення Київської міської ради № 30/4842 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання пункту 4 постано'
ви Кабінету Міністрів України від 11.11.09 № 1249 “Про затвердження Державної цільової соціально'еко'
номічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010'2017 роки”, з метою створення умов
для реалізації конституційного права громадян на житло, підвищення рівня забезпечення житлом соціаль'
но незахищених верств населення м. Києва, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до за'
конодавства, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму будівництва (придбання) до�
ступного житла у м. Києві на 2010�2017 роки згідно з до�
датком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації), районним у місті Києві дер�
жавним адміністраціям забезпечити виконання заходів Про�
грами будівництва (придбання) доступного житла у м. Ки�
єві на 2010�2017 роки.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) щорічно при формуванні
бюджету та Програми соціально�економічного розвитку 
м. Києва на поточні роки передбачати асигнування на ре�
алізацію Програми будівництва (придбання) доступного жит�
ла у м. Києві на 2010�2017 роки та щоквартально надавати

Київській міській раді звіт про виконання Програми будів�
ництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010�
2017 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�ко�
мунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу та постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Щодо роботи тимчасової контрольної комісії Київради
щодо перевірки діяльності Оболонської районної 

в м. Києві державної адміністрації 
в частині залучення інвесторів при використанні майна

територіальної громади

Рішення Київської міської ради № 84/4896 від 14 жовтня 2010 року

Заслухавши та обговоривши інформацію тимчасової контрольної комісії, керуючись статтею 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ра'
ди та рішенням Київської міської ради від 17.06.10 № 977/4415 “Про створення тимчасової контрольної
комісії Київради щодо перевірки діяльності Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації в час'
тині залучення інвесторів при використанні майна територіальної громади”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до прокурора м. Києва з приводу порушен�
ня головою Оболонської районної в м. Києві державної ад�
міністрації В. Ягодкою Закону України “Про статус депута�
тів місцевих рад” щодо невиконання вимог тимчасової кон�
трольної комісії про надання інформації, необхідної для про�
ведення перевірки та підготовки звіту.

2. У зв’язку із виявленими в процесі роботи комісії пору�
шеннями в сфері укладання та виконання інвестиційних до�
говорів з боку голови Оболонської районної в м. Києві дер�

жавної адміністрації В. Ягодки направити Президенту Укра�
їни попередній звіт тимчасової контрольної комісії для прий�
няття відповідних рішень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 25.12.08 № 1044/1044 “Про невідкладні заходи щодо

встановлення пільг на комунальні послуги закладам 
фізичної культури та спорту (дитячо=юнацьким школам)”

Рішення Київської міської ради № 45/4857 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до пункту 28 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити додаток до рішення Київради від 25.12.08 № 1044/1044 “Про невідкладні заходи щодо встановлення пільг
на комунальні послуги закладам фізичної культури та спорту (дитячо�юнацьким школам)” для проведення навчально�тре�
нувальних заходів ДЮСШ та СДЮШОР Головного управління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) позиціями 61�65. Пільги на комунальні послуги надаються тільки тим спортив�
ним закладам, які використовують свої приміщення за профілем.
61 Дитячо-юнаць ий спортивний л б з водних видів спорт

"Бри антина"
в л. Вели а Кільцева,3-А

62 Дитячо-юнаць ий л б "Зір а" в л. Вітр а,10

63 За рите а ціонерне товариство "На а-Спорт" просп. Вернадсь о о,32

64 Спортивно-оздоровчий омпле с "Водни " в л. Волошсь а,62

65 Учбово-спортивна база "Спарта " в л. Фр нзе,105
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністра�

цію) та постійну комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.05.10 № 805/4243 

“Про оптимізацію структури виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації)”

Рішення Київської міської ради № 54/4866 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до статті 10 Закону України “Про столицю України — місто'герой Київ”, статей 26, 54 Зако'
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації структури виконавчого органу Ки'
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для здійснення ним функцій органу місце'
вого самоврядування та місцевого органу виконавчої влади Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 27.05.10
№ 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. Пункт 3.6 рішення Київради від 27.05.10 № 805/4243
“Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)” викласти у такій
редакції:

“3.6. Головне управління з питань торгівлі та побуту вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) у Головне управління внутрішньої торгівлі
та побутового обслуговування населення виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації).”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 76/4888 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та
восьмої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регла'
менту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради  07.10.10, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�
чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�

глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 27.01.2005 № 96/2672 
“Про передачу земельних 

ділянок комунальному підприємству 
“Київський метрополітен” під влаштування будівельних
майданчиків для будівництва 1=го пускового комплексу

дільниці Куренівсько=Червоноармійської лінії 
метрополітену від станції “Либідська” 

до станції “Виставковий центр” 
у Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 36/4848 від 16 вересня 2010 року

Розглянувши звернення комунального підприємства “Київський метрополітен” від 03.09.2009 № 1218'Н,
відповідно до рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 841/841 “Про питання передачі в користу'
вання земельних ділянок під об’єктами транспортної інфраструктури в місті Києві” та розглянувши технічну
документацію щодо внесення змін, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.01.2005 № 96/2672 “Про передачу земельних ділянок ко�
мунальному підприємству “Київський метрополітен” під
влаштування будівельних майданчиків для будівництва 1�го
пускового комплексу дільниці Куренівсько�Червоноармій�
ської лінії метрополітену від станції “Либідська” до станції
“Виставковий центр” у Голосіївському районі м. Києва”, а
саме:

— у назві слово “передачу” замінити словом “надання”;
— у преамбулі цифри “93” замінити цифрами “92”;
— у пункті 3 слово “передати” замінити словом “нада�

ти”, слова та цифру “в короткострокову оренду на 3 ро�
ки” замінити словами “в постійне користування”.

2. Комунальному підприємству “Київський метрополі�
тен” у місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) із
клопотанням щодо організації робіт по виготовленню до�
кумента, що посвідчує право користування земельними
ділянками.

3. Розірвати за згодою сторін договори оренди зе�
мельних ділянок від 30.03.2007 № 79�6�00494, від
30.03.2007 № 79�6�00495, від 30.03.2007 № 79�6�00498,
від 30.03.2007 № 79�6�00493, від 30.03.2007 № 79�6�
00497, від 30.03.2007 № 79�6�00496, укладені з кому�
нальним підприємством “Київський метрополітен” на під�
ставі рішення Київської міської ради від 27.01.2005
№ 96/2672 “Про передачу земельних ділянок комуналь�
ному підприємству “Київський метрополітен” для будів�
ництва 1�го пускового комплексу дільниці Куренівсько�
Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Либід�
ська” до станції “Виставковий центр” у Голосіївському
районі м. Києва”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 05.10.10 № 08/1=577=вих=10 
на пункт 1.3 рішення Київради від 15.03.07 № 253/914

“Про затвердження проектів прибережних захисних смуг
водних об’єктів та схем зовнішніх мереж прибережних

захисних смуг об’єктів водного фонду 
у районах м. Києва” в частині затвердження межі 

прибережної захисної смуги на Набережному шосе 
в Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 57/4869 від 7 жовтня 2010 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 05.10.10 № 08/1'577'вих'10 на пункт 1.3
рішення Київради від 15.03.07 № 253/914 “Про затвердження проектів прибережних захисних смуг вод'
них об’єктів та схем зовнішніх мереж прибережних захисних смуг об’єктів водного фонду у районах м. Ки'
єва” в частині затвердження межі прибережної захисної смуги на Набережному шосе в Печерському райо'
ні м. Києва, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 21
Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 05.10.10 № 08/1�577�вих�10 на пункт 1.3 рішення
Київради від 15.03.07 № 253/914 “Про затвердження про�
ектів прибережних захисних смуг водних об’єктів та схем
зовнішніх мереж прибережних захисних смуг об’єктів вод�
ного фонду у районах м. Києва” в частині затвердження ме�
жі прибережної захисної смуги на Набережному шосе в Пе�
черському районі м. Києва.

2. Скасувати пункт 1.3 рішення Київради від 15.03.07
№ 253/914 “Про затвердження проектів прибережних захис�
них смуг водних об’єктів та схем зовнішніх мереж прибе�

режних захисних смуг об’єктів водного фонду у районах 
м. Києва” в частині затвердження межі прибережної захис�
ної смуги на Набережному шосе в Печерському районі м.
Києва.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю
Київради про результати розгляду протесту повідомити
заступнику прокуратура міста Києва в установленому по�
рядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження закритому 
акціонерному товариству “Птахофабрика Київська” 

користування ділянкою надр для видобування корисних
копалин за допомогою 3 артезіанських свердловин,

розташованих на території підприємства за адресою:
просп. Броварський, 16 км 

Деснянського району м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 53/4865 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра'
їні”, пункту 8 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено'
го постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 608, та враховуючи звернення закритого акціо'
нерного товариства “Птахофабрика Київська”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити закритому акціонерному товариству “Птахо�
фабрика Київська” користування ділянкою надр для видо�
бування корисних копалин за допомогою 3 артезіанських
свердловин, розташованих на території підприємства за ад�
ресою: просп. Броварський, 16 км Деснянського району 
м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі�

шення, приймається Міністерством охорони навколишньо�
го природного середовища України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань екологічної полі�
тики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на безоплатну 
передачу нежилого будинку по вулиці Березняківській,

26=А у державну власність
Рішення Київської міської ради № 64/4876 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
№ 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи лист постійної ко'
місії Київради з питань власності від 12.05.10 № 29/283'450, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатну передачу у державну влас�
ність нежилого будинку на вулиці Березняківській, 26�А, що
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та переданий в оперативне управління Генераль�
ній прокуратурі України.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) здійснити організаційно�право�
ві заходи щодо виконання цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про дозвіл комунальному підприємству 
“Київжитлоспецексплуатація” на списання боргу 

по орендних платежах
Рішення Київської міської ради № 998/4436 від 8 липня 2010 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про міс'
цеве самоврядування в Україні” та враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Під'
приємство “Торгсистема” від 04.02.10 № 01'3/69, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству “Київжит�
лоспецексплуатація” списати борг товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Підприємство “Торгсистема” по
орендних платежах у сумі 535122,26 грн. за оренду не�
жилих приміщень в будинку № 27/2, літер А на бульварі
Л. Українки за рахунок цільового фонду 2010 року.

2. Дозволити комунальному підприємству “Київжит�
лоспецексплуатація” списати борг Штабу Київського місь�
кого формування з охорони громадського порядку і дер�
жавного кордону по орендних платежах у сумі 159690,28

грн. за оренду нежилих приміщень в будинку №10, 
літер Б на вул. Софіївській за рахунок цільового фонду
2010 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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È ñòàíåò íà äóøå 
÷óòü-÷óòü òåïëåå...

Подари мне,
Бо !

(те ст песни)

Подари мне, Бо ,
Эт женщин ,
И не дай ни о да ей

опомниться.
Я за аждый вздох,
С нею с рещенный,
Заплатил тебе больше,

чем сторицей.

Одолжи мне, Бо ,
Её орести,
Если стан т они неизбежностью,
Чтобы мо финал
Её повести
Я расить заботой и нежностью.

У ажи мне, Господь,
Гр сти трещины
На д ше её слиш ом

доверчивой.
Я люблю, я хоч
Эт женщин .
Вот и всё,— больше мне просить

нече о...

Помо и мне, Бо ,
Стать единственным,
П сть не первым, но Л чшим

и стоящим
Её нежных б,
Глаз таинственных,
Поцел ев её, а со ровища.

Подс ажи ей, Бо ,
Что я — с женый,
Её брат, её м ж, её опия.
Не сл чайный др ,
Не отд шина,
Не ночей одино их топия...

У ажи мне, Господь,
Гр сти трещины
На д ше её слиш ом

доверчивой.
Я люблю, я хоч
Эт женщин .
Вот и всё,— больше мне просить

нече о...

Я давно мо стать,
Без сомнения,
Настоящим отцом её дочери...
Дай хоть сил нам ждать,
Дай терпения!
Ведь длинна тебе, Господи,

очередь...

Я смо исцелить
Гр сти трещины
На д ше её слиш ом

доверчивой.
Подари мне, Господь,
Мою женщин !
Вот и всё,— больше мне просить

нече о!

Страницам дневни а

От да бы Вы знали,
Что жизнь не имеет раней;
Что ордость, живя в опале,
Т с неет в часы признаний;
Что на лость — неред о

робость;
А стыд — не все да с р мянцем;

Что можно паденье в пропасть
Начать арнавальным танцем?!
Что оре — зало спеха,
Ко да ист плённым ри ом
Оно обретает эхо,
А в шёпоте тонет ми ом?!
От да бы Вы знали
Весь жас былых а оний,
Коль вены бы не сдержали
Конв льсий моей ладони?!
Что жажда и опыт ратны
Числ разочарований;
И оль на Л не есть пятна,
Их может не быть на т ани?!
Что сердце — тревожный

з ммер,
А волосы — спе тр печали?!
Ах, если бы я не мер,
От да бы Вы знали?!

М зы а

Пером отчаянной Мечты
По прав , данном мне Бо ом,
Я написать тебе о мно ом
Хотел бы... Но едва ли ты
Хотя б на нес оль о мин т
В пор анном, с оревшем храме
(Где пыль, и та ричит о драме)
С меешь отыс ать приют
Моим словам... Я виж ,— нет
Прощенья и причин обоим
Не называть Любовь из оем
И ждать опять её рассвет...

Мы не простим др др боль
Даже теперь необъяснимых
Пост п ов, мнений, ныне

мнимых,
Но превративших рай в юдоль...
Мы не по асим, знаю я,
Ни с азо , не о да пре расных,
Ни жертв, принесенных

напрасно,
Бесчисленные ве селя...
И толь о М зы а одна
Зв чит с неистовым надрывом
Несвоевременным порывом
У недост пно о о на...

Вас полюбить —
это...

Отправить Жизнь, слабеющ ю
фею,

Из-под в али тра рной фаты
В последнюю, быть может,

одиссею
На бри е ис алеченной Мечты...

Вонзить стилет в бриллиантовой
оправе

В застывший ил израненной
д ши,

Чтоб были Вы не в силах
и не вправе

Меня по ин ть в с мрачной
тиши...

Вас полюбить — принять,
а подаянье,

Все “вопре и”, “едва ли”,
“несмотря”,

Обречь себя на вечное
бл жданье

Меж алым “Ради” и ба ровым
“Зря”...

Хранить Вас, а Восьмое ч до
света,

От бренных мыслей, б дничных
интри

Р ами воина и нежностью
поэта,

Лё остью рифмы с прочностью
вери .

Вас полюбить — остаться
менестрелем,

П сть при дворе, но всё же
без роша;

Принять бо ал с отравленным
о тейлем

Из тон их р с по орностью
пажа.

И прошептать трона оролевы:
“Ваше Величество! Не в том ль

моя вина,
Что в Вас люблю я не соблазны

Евы,
А вз ляд ребён а на исходе

дня?!”

Вас полюбить — связать во р
запястий

Т ю нить непройденных доро ,
Знать о рехах, но называть их

Счастьем,
Приведшим Вас зимой на мой

поро ...

Вас полюбить — отныне
и наве и

Дышать м новеньем, резить
в нисон;

Вас полюбить — бояться
смежить ве и...

Впрочем, довольно,— я же
влюблён...

Без тебя
(от женс о о лица)

Нежданн ю встреч в неведомом
месте,

И с азочный вечер, де мы
б дем вместе,

Вз лян в на ладонь,
предс азала цы ан а

В толпе на перроне. Дай Бо ,
шарлатан а!

Уж меньше все о мне хотелось
бы ныне

Вновь встретить тебя, и, пав
в ом т синих

Холодных очей, в них слезой
раствориться...

Я б д ничьей, мой
развенчанный рыцарь!

Я б д собою, не схожей
на иней,

Не ценной рабою в твоей
па тине

Фальшивых пост п ов, циничных
лыбо ,

В олле ции б ов, призов
и ошибо ...

У ассы во зала, но мысленно
де-то,

Я ч ть не с азала: “Один!..
На рай света!”

Носильщи -стари молча
взял мои вещи.

Наверно привы видеть
плач щих женщин.

Но толь о ем объяснять
бесполезно,

И вряд ли б ом далось,
если честно,

Представить, а в тесном пе
Я смеюсь и пою...

Обман тое время
(Из песенно о ци ла
“Моя Белая вардия”)

Под а омпанемент волшебных
нот

До боли безмятежно о романса
Семнадцатый мы отмечали од,
Считая жизнь раз аданным

пасьянсом,
Не ведая, ЧТО в б д щем нас

ждёт,
Мечты сплетали в арнавальном

танце...

Я помню эт оттепель весной,
Свидания Лаврс ой

оло ольни,
Затишье пар а, дом

на Прорезной,
Гимназию, от да по Костёльной
Шла, медля, я, чтоб онь Ваш

вороной,
Мо поравняться б дто бы

невольно...
Я пересилю р сть
И время обман ,
Замедлив ша в аштановой

аллее.
На зов Ваш оберн сь,
У юности в плен ,
И станет на д ше ч ть-ч ть

теплее.

Я помню, а в семнадцатом
од

Прощался Киев с л чшими
из л чших,

Ка по Цепном ходил мост
Кадетс ий орп с в тя остном

беззв чьи,
Ка я бежала вслед за ним

по льд ,
И а , обняв Вас, пла ала,

пор чи ...

В Париже я жив мечтой
одной,

Бродя подол в лабиринтах
с веров,—

Найти Вас, отыс ать любой
ценой,

Пропавше о безвестно
офицера,

И всё верн ть, что отнято
войной,

По да живы м жество и вера...

Я пересилю р сть
И время обман ,
Замедлив ша в аштановой

аллее.
За нас вновь помолюсь,
За Киев, за стран ,
И станет на д ше ч ть-ч ть

теплее...

Нещодавно наш постійний автор Оле сандр Афанасьєв
відсвят вав свій день народження. Сьо одні "Хреща-
ти " представляє йо о я поета. З днем народження
і хай щастить!

Îëåêñàíäðó Àôàíàñüºâó — 39!
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Почесними остями "Молодості" стали а тори Софі Марсо та Крістофер Ламберт, я і зі рали пар
в стрічці-від ритті інофестивалю "Карта ена"

Ìîëîä³ñòü 
ó ôîðìàò³ XL
Ó ñòîëèö³ òðèâàº þâ³ëåéíèé ê³íîôåñòèâàëü

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Мин ло о тижня розпо-
чався 40-й Київсь ий між-
народний інофестиваль
"Молодість". Протя ом
цьо о тижня столиця ста-
не центром б рхливо о і-
ножиття: ж рі оцінювати-
ме стріч и молодих режи-
серів, імениті а тори та
режисери спіл ватим ть-
ся з прихильни ами, а
лядачі пере лядатим ть
я існе фестивальне іно з
різних точ ів світ .

23 æîâòíÿ â Êèºâ³ ñòàðòóâàâ
þâ³ëåéíèé ê³íîôåñòèâàëü "Ìî-
ëîä³ñòü". Çà òðàäèö³ºþ ðîçïî÷àâ-
ñÿ â³í ³ç öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ, ÿêà
öüîãî ðàçó ïðîõîäèëà â Íàö³î-
íàëüí³é îïåð³ Óêðà¿íè. Ñòð³÷êó-
â³äêðèòòÿ ï³ä íàçâîþ "Êàðòàãå-
íà" äî Êèºâà ïðèâåçëè àêòîðè
Ñîô³ Ìàðñî òà Êð³ñòîôåð Ëàì-
áåðò ðàçîì ³ç ðåæèñåðîì Àëåíîì
Ìîííå. Ô³ëüì ðîçïîâ³äàº ïðî ³ñ-
òîð³þ êîõàííÿ âðîäëèâî¿ òà ïðè-
êóòî¿ äî ë³æêà Ìþð³åëü (Ñîô³
Ìàðñî) é àëêîãîë³êà Ëåî, êîòðèé
çàðàäè êîõàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä
ïëÿøêè (Êð³ñòîôåð Ëàìáåðò).
"Öå ïîåòè÷íà ñïðîáà ðîçêàçàòè
ïðî êîõàííÿ ³íøèìè çàñîáàìè,
àäæå åðîòèçì òóò âèíåñåíî íà ïå-
ðèôåð³þ",— ââàæàº ðåæèñåð
Àëåí Ìîííå. Ñîô³ Ìàðñî òà
Êð³ñòîôåð Ëàìáåðò º ïàðîþ ³ â
ðåàëüíîìó æèòò³. "Ìè ïî-
çíàéîìèëèñÿ, êîëè ÿ øóêàëà àê-
òîðà äëÿ ñâîº¿ ñòð³÷êè",— ç³çíà-
ëàñÿ Ñîô³ Ìàðñî. Íà ðàõóíêó
àêòðèñè âæå ê³ëüêà ðîá³ò ó ñòà-
òóñ³ ðåæèñåðà. "Ìåí³ íàáðèäëî,
êîëè ìåí³ ãîâîðÿòü, ùî ðîáèòè,
ÿ ñàìà ëþáëþ êîìàíäóâàòè,— çà-
óâàæèëà Ñîô³ Ìàðñî.— Áóòè ëè-

øå àêòîðîì íåäîñòàòíüî. Àäæå
ÿê ðåæèñåð ìîæíà â³äòâîðèòè ö³-
ëèé ñâ³ò".

Íà â³äêðèòò³ ïðèãàäóâàëè é ³ñ-
òîð³þ "Ìîëîäîñò³". Ñîðîê ðîê³â
òîìó â Êèºâ³ âïåðøå â³äáóâñÿ
äâîäåííèé ôåñòèâàëü-îãëÿä ñòó-
äåíòñüêèõ ô³ëüì³â Êè¿âñüêîãî
äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó òåàòðàëüíî-
ãî ìèñòåöòâà, íà ÿêîìó ïðåçåí-
òóâàëè âñüîãî 33 ñòð³÷êè. Òîä³ í³-
õòî ³ ïîäóìàòè íå ì³ã, ùî íåçà-
áàðîì öÿ ïîä³ÿ ïåðåðîñòå â ñâÿ-
òî ê³íî ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó. Òå-
ïåð, çà ðåéòèíãîì Ì³æíàðîäíî¿
ôåäåðàö³¿ àñîö³àö³é ê³íîïðîäþ-
ñåð³â, "Ìîëîä³ñòü" ïîñ³äàº ïî÷åñ-
íå ì³ñöå â 12-ö³ íàéêðàùèõ ó ñâ³-
ò³ ê³íîôåñòèâàë³â. Ñåðåä äîñÿã-
íåíü "Ìîëîäîñò³" — â³äêðèòòÿ
³ìåí ê³íîðåæèñåð³â Îëåêñàíäðà
Ðîäíÿíñüêîãî, Ñåðã³ÿ Áóêîâñüêî-
ãî òà Îëåêñàíäðà Ðîãîæê³íà. Íà
óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ ê³íîðåæèñå-
ðó é àêòîðó Âîëîäèìèðó Ìåíü-
øîâó ñâîãî ÷àñó âðó÷èëè "Ñê³ô-
ñüêîãî îëåíÿ" çà âíåñîê ó ê³íå-
ìàòîãðàô. Äëÿ íüîãî ïðèç íà
"Ìîëîäîñò³" â 1971 ðîö³ ñòàâ äî-
ëåíîñíèì: çàâäÿêè â³äçíàö³ Âî-
ëîäèìèð íå çì³íèâ àêòîðñüêó
êàð’ºðó íà ïðîôåñ³þ ³íæåíåðà, ÿê
çáèðàâñÿ â÷èíèòè. À öüîãî âå÷î-
ðà òàêó ñàìó íàãîðîäó âðó÷èëè
Æåðàðó Äåïàðäüº, Ôàíí³ Àðäàí,
Ñîô³ Ìàðñî òà Êð³ñòîôåðó Ëàì-
áåðòó.

Ïðîãðàìà ïîêàç³â — 2010 çíà÷-
íî øèðøà çà ïîïåðåäí³: íàë³÷óº
ïîíàä 300 ô³ëüì³â. Ó êîíêóðñí³é
ïðîãðàì³ "Ìîëîäîñò³" — àæ 6
óêðà¿íñüêèõ ô³ëüì³â. Ñåðåä íèõ
îäèí — ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì
"Ùàñòÿ ìîº" Ñåðã³ÿ Ëîçíèö³,
ÿêèé äåìîíñòðóâàâñÿ ó Êàííàõ;
òðè ê³íîðîáîòè íàðàõîâóâàòèìå
ïðîãðàìà êîðîòêîìåòðàæíèõ
ô³ëüì³â; äâà — ç³ ñòóäåíòñüêî¿
ïðîãðàìè. Âèçíà÷àòè íàéêðàù³
ñòð³÷êè áóäå ì³æíàðîäíå æóð³ íà
÷îë³ ç ôðàíöóçüêèì ðåæèñåðîì
Ìàðêîì Êàðî ("Ì³ñòî çàãóáëåíèõ

ä³òåé", "Äåë³êàòåñè"). Íàãàäàºìî,
ùî ïðèç ïåðåìîæöþ ôåñòèâà-
ëÿ — Ãðàí-ïð³ "Ñê³ôñüêèé îëåíü"
³ 10 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïî äâ³ ç ïî-
ëîâèíîþ òèñÿ÷³ äîëàð³â ïåðåäáà-
÷åíî çà íàéêðàù³ ô³ëüìè â íîì³-
íàö³ÿõ "Ïîâíîìåòðàæíèé ³ãðîâèé
ô³ëüì", "Êîðîòêîìåòðàæíèé
ô³ëüì" ³ "Ñòóäåíòñüêèé ô³ëüì".

Ãëÿäà÷àì âàðòî çâåðíóòè îñî-
áëèâó óâàãó íà ïîçàêîíêóðñíó
ïðîãðàìó. Íàïðèêëàä, ó ðàìêàõ
"Ôåñòèâàëþ ôåñòèâàë³â" äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü ãó÷í³ ïðåì’ºðè ñâ³-
òîâèõ ê³íîôåñòèâàë³â îñòàííüîãî
ðîêó. Òàêîæ ê³íîìàíàì ïîêàæóòü
ñòð³÷êè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó —
"Ôðàíöóçüêå ê³íî ñüîãîäí³", "Í³-
ìåöüêèé áóëüâàð", "Íîâå ðîñ³é-
ñüêå ê³íî", "Ñõ³äíèé åêñïðåñ"
(êðàù³ ô³ëüìè ç Öåíòðàëüíî¿ òà
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè), "Ñêàíäèíàâñüêà
ïàíîðàìà". Àìåðèêàíñüêå ê³íî
ïðåäñòàâëÿòèìóòü äîêóìåíòàëüí³
ô³ëüìè. Íå îá³éäåòüñÿ ³ áåç ðåò-
ðîñïåêòèâ — öüîãî ðàçó ðåæèñå-
ð³â Åð³êà Ðîìåðà òà Ï’ºðà Åòåê-
ñà. Îñîáëèâ³ñòþ þâ³ëåéíî¿ "Ìî-
ëîäîñò³" ñòàíå ïðîãðàìà "20+20"
³ç çíàêîâèìè ô³ëüìàìè ôåñòèâà-
ëþ, ñåðåä ÿêèõ — "Çàâòðà ñâÿòî"
Ñåðã³ÿ Áóêîâñüêîãî (ãîëîâíèé
ïðèç ê³íîôåñòèâàëþ â 1987 ðîö³)
òà "Âàâ³ëîí XX" ²âàíà Ìèêîëàé-
÷óêà (Ãðàí-ïð³ ê³íîôåñòèâàëþ
"Ìîëîä³ñòü" ó 1979 ðîö³). Áóäå
ê³ëüêà ñâ³æèõ óêðà¿íñüêèõ
ïðåì’ºð ó ïðîãðàì³ "Óêðà¿íñüêà
ïàíîðàìà". À â "Íàðîäí³é ïàíî-
ðàì³" ïîêàæóòü ò³ â³ò÷èçíÿí³
ô³ëüìè, ÿê³ íå ââ³éøëè äî çàãàëü-
íî¿ ïðîãðàìè ôåñòèâàëþ.

28 æîâòíÿ î 17 ãîäèí³ â³äáó-
äåòüñÿ ïåðåãëÿä ïðîâîêàòèâíî¿
ñòð³÷êè Êàòð³í Áðåéÿ "Àíàòîì³ÿ
ïåêëà" òà äèñêóñ³ÿ íà òåìó ìî-
ðàëüíîñò³ â Óêðà¿í³.

Ãîëîâí³ ëîêàö³¿ ê³íîôåñòèâà-
ëþ — ê³íîòåàòðè "Æîâòåíü" ³
"Êè¿â", à òàêîæ Áóäèíîê ê³íî.
Þâ³ëåéíà "Ìîëîä³ñòü" òðèâàòè-
ìå äî 31 æîâòíÿ За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ВШевчен івсь ом районном с ді
м. Києва роз лядається адміністрати-
вний позов ТОВ «А ролідер» до Київсь ої
місь ої ради, 3-я особа: ГУ земельних
рес рсів, про визнання нечинним рішен-
ня. Роз ляд справи призначено на 10.00
25 січня 2011 ро в приміщенні с д за
адресою: м. Київ, Вознесенсь ий звіз,
10-б. С ддя Н.П. Б жа .

Державне підприємство «Е спериментальний завод
медичних препаратів Інстит т біоор анічної хімії

та нафтохімії НАН У раїни»
о олош є он рс на право оренди приміщень.

Кон рс на право оренди приміщень відб деться 17 листопада 2010 р. о 10.00
в приміщенні оловно о інженера завод за адресою: 02099, м. Київ-99,
в л. Зрош вальна, 15-а.

Довід и про наявність приміщень, мови проведення он рс та перелі
необхідних для часті он рсі до ментів можна отримати з 9.00 до 12.00 (в робочі
дні) за адресою: м. Київ, в л. Зрош вальна, 15-а, аб. оловно о інженера, або за
тел. 566-25-07.

Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах з печат ою
часни а он рс та з написом “на он рс” до 12.00 16 листопада 2010 р. за
адресою: м. Київ, в л. Зрош вальна, 15-а, аб. оловно о інженера.

Апеляційний с д м. Києва повідомляє, що
роз ляд апеляційної с ар иПриватно об дівель-
но о підприємства «Сна а-М» на заочне рішення
Подільсь о о районно о с д м. Києва від 20 бе-
резня 2008 ро справі за позовом Андьонова
Сер ія Оле овича до Приватно о б дівельно о
підприємства «Сна а-М»про визнання недійсним
а тів приймання передачі ви онаних робіт від ла-
дено на 10 листопада 2010 р. об 11.20 та відб -
деться в приміщенні Апеляційно о с д м. Києва
(в л. Солом’янсь а. 2-А).

С ддя Апеляційно о с д м. Києва За ропив-
ний О.В.
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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 502-34-37, 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 305-10
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Êàðáèøåâåöü — 
çâó÷èòü ã³äíî
Êè¿âñüê³é øêîë³ ïðèñâîºíî ³ì’ÿ ãåðîÿ 
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Більше я 40 ро ів серед-
ня ш ола № 2 Подільсь о-
о район столиці борола-
ся за честь носити ім’я
Героя Радянсь о о Союз ,
війсь ово о інженера
Дмитра Карбишева. І ось
для оле тив настав ро-
чистий момент: 22 жовтня
за лад присвоєно йо о
ім’я. На свят ванні серед
почесних остей б ли
прис тні ветерани війни, а
та ож представни и по-
сольства Росії та інженер-
них війсь Збройних сил
У раїни.

Ïðàâà íîñèòè ³ì’ÿ Äìèòðà Êàð-
áèøåâà çàêëàä óäîñòîºíî äî 130-¿
ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ãå-
íåðàëà-ãåðîÿ, ÿêèé çàãèíóâ ìó-
÷åíèöüêîþ ñìåðòþ ó ôàøèñò-
ñüêîìó êîíöòàáîð³. Ùå ó 1967 ðî-
ö³ ñåðåäíÿ øêîëà ¹ 2, ùî íà Êó-
ðåí³âö³, ñòàëà ó÷àñíèêîì ì³æíà-
ðîäíîãî ïàòð³îòè÷íîãî ðóõó ³ìå-
í³ Äìèòðà Êàðáèøåâà ³ ïðèºäíà-
ëàñÿ äî êàðáèøåâñüêèõ øê³ë Ðî-
ñ³¿, Á³ëîðóñ³¿, Êàçàõñòàíó, äå ïàò-
ð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³ ðîç-
âèâàþòü íà ð³âí³ äåðæàâíèõ ïðî-
ãðàì. Òà çáèðàòè ìàòåð³àëè ïðî
æèòòÿ ³ ñìåðòü íåçëàìíîãî ãåíå-
ðàëà ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ðà-
çîì ç ó÷íÿìè ïî÷àâ ùå ðàí³øå.

“Ëèøå íà ïîâàç³ äî ìèíóëîãî
òðåáà âèõîâóâàòè íàñòóïí³ ïîêî-
ë³ííÿ, íà ãåðî¿÷íîìó äîñâ³ä³ íà-
øèõ ä³ä³â,— óïåâíåíà çàñòóïíèê
äèðåêòîðà øêîëè ç íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíî¿ ðîáîòè Ç³íà¿äà Ä³äåíêî.—
² íàø ïåäêîëåêòèâ ó öüîìó çä³éñ-
íþº êîï³òêó ðîáîòó. Ðàçîì ç ó÷-
íÿìè çáèðàºìî ³ñòîðè÷íèé ìàòå-
ð³àë, ïðîâîäèìî óðîêè ïàì’ÿò³,
â³äçíà÷àºìî ïàì’ÿòí³ äàòè â³éíè,
çóñòð³÷àºìîñÿ ç âåòåðàíàìè”.
Ïàòð³îòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü êàðáè-
øåâö³â øêîëè ¹ 2 â³ä÷óòíà âñþ-

äè. À ïî÷èíàºòüñÿ âîíà â³ä ñàìî-
ãî ïîðîãà. Âæå 40 ðîê³â á³ëÿ
øê³ëüíî¿ ñïîðóäè çóñòð³÷àº ó÷í³â
ïàì’ÿòíèê Äìèòðó Êàðáèøåâó
(ñòâîðèâ ïðîôåñîð Îëåéíèê).
“Â³í äóæå ïðîñòèé ³ ñêðîìíèé,
ÿê ³ ñàì ãåíåðàë ïðè æèòò³,— ðîç-
ïîâ³äàº Ç³íà¿äà Ä³äåíêî.— Éîãî
â³äêðèòî â 1969 ðîö³ íà êîøòè,
ùî ç³áðàëè ìàìè ³ òàòóñ³ ñüîãî-
äí³øí³õ ó÷í³â â³ä çáîðó áðóõòó ³
ìàêóëàòóðè. Ñàìå òîä³ â Êèºâ³ íà
çàïðîøåííÿ øê³ë ¹¹ 2 òà 184
òðèâàâ ÷åòâåðòèé âñåñîþçíèé çë³ò
êàðáèøåâñüêîãî ðóõó, òîæ â³ä-
êðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà ñòàëî ïîä³ºþ
íå ëèøå äëÿ øêîëÿð³â, à é äëÿ
÷èñëåíèõ ïî÷åñíèõ ãîñòåé: äîíü-
êè ãåðîÿ — Îëåíè Äìèòð³âíè,
éîãî ó÷í³â, òîâàðèø³â ïî ñëóæá³,
óâ’ÿçíåííþ”. Ëèñòóâàííÿ ç
áëèçüêèìè, çíàéîìèìè ãåíåðàëà,
ñâ³äêàìè éîãî çàãèáåë³, ç áàãàòü-
ìà âèäàâíèöòâàìè, à òàêîæ çá³ð
àðõ³âíîãî ìàòåð³àëó äàëè çìîãó
1967 ðîêó â³äêðèòè øê³ëüíèé ìó-
çåé áîéîâî¿ ñëàâè. Îêð³ì òîãî,
íàëàãîäæåíî ñï³âïðàöþ ó ðàìêàõ
ïðîåêòó ì³æíàðîäíîãî ïàòð³îòè÷-
íîãî ðóõó “Þí³ êàðáèøåâö³” ç³
øêîëàìè êðà¿í ÑÍÄ, à òàêîæ îá-

ì³í äîñâ³äîì ó ïàòð³îòè÷íîìó âè-
õîâàíí³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ, â³ä-
áóâàþòüñÿ ì³æíàðîäí³ çëüîòè. Ô³-
íàíñîâó øåôñüêó äîïîìîãó íàäàº
Öåíòðàëüíå óïðàâë³ííÿ ³íæåíåð-
íèõ â³éñüê. Ç íàãîäè ïðèñâîºííÿ
çàêëàäó ³ìåí³ ãåðîÿ â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³ ïîäàðóâàëè ó÷íÿì ñó-
÷àñíèé êîìï’þòåð. Çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè Îëüãà
Àðêàíîâà, ÿêà áóëà ñåðåä ïî÷åñ-
íèõ ãîñòåé ñâÿòêóâàííÿ, ñêàçàëà:
“Æîäíå ñâÿòî ó øêîë³ íå â³äáó-
âàºòüñÿ áåç çàïðîøåííÿ âåòåðà-
í³â. ¯õ äóæå ìàëî, àëå âîíè îõî-
÷å, íàâ³òü ç³ ñòîïðîöåíòíîþ ÿâ-
êîþ ïðèõîäÿòü íà âñ³ çàõîäè, ÿê³
òóò îðãàí³çîâóþòü. Íà Ïîäîë³ ñüî-
ãîäí³ ä³þòü ï’ÿòü âåòåðàíñüêèõ
êîì³òåò³â. Ëþäè ò³º¿ çàêàëêè ïî-
ïðè ñâ³é â³ê äóæå àêòèâí³. À âñå
äëÿ òîãî, ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî â³é-
íó ç ïåðøèõ âóñò, ùîá íå äîïóñ-
òèòè âèêðèâëåííÿ ³ñòîð³¿”. Íàãî-
ëîñèëà íà âàæëèâîñò³ æèâèõ ñâ³ä-
ê³â òèõ ñòðàøíèõ ïîä³é ó ïàòð³î-
òè÷íîìó âèõîâàíí³ ìîëîä³ é ðàä-
íèê ç ïèòàíü êóëüòóðè ïîñîëü-
ñòâà Ðîñ³¿ Íàòàë³ÿ Áàòîâà, ÿêà äëÿ
øê³ëüíîãî ìóçåþ ïîäàðóâàëà ³ñ-
òîðè÷í³ êíèæêè

ПП АА ТТ РР ІІ ОО ТТ ИИ ЧЧ НН ЕЕ   ВВ ИИ ХХ ОО ВВ АА НН НН ЯЯ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 26 æîâòíÿ
ОВНИ стан ть еталоном ом ні абельності та ер дованості. Тож спіл ван-

ня на онстр тивні теми, пере овори з діловими омпаньйонами, отримання
потрібної правдивої інформації б де найпрод тивнішим. П стослів’ю зась! На-
ма айтеся мати справ лише з серйозними розс дливими людьми, отрі ма-
ють незаплямован реп тацію.
ТЕЛЬЦІ, події дня б де важ о передбачити. Тож мобільно в лючайтеся в си-

т ації, не лін йтеся, бо в пра тичних розд мах — чи ви ідно вам це робити, чи
ні — втратите найцінніше. Зви айте н ти спин за іль ох. На тр дов вахт
прире ла доля (на ближчих два ро и) і цьо о ни н ти неможливо. Пле айте в
собі працелюба, живіть е ономно, а зароблене дбайливо в ладайте в доброт-
ні речі. Подбайте про дієт , бо здоров’я потреб є особливої ва и.
БЛИЗНЯТАМ доведеться в зв’яз з непередбач ваними обставинами ви-

ст пити відповідальній ролі та м жньо пройти серйозне випроб вання в бо-
ротьбі за спіх. Б дьте зібраними, діловими, с онцентр йтеся на важливих де-
талях, дос онально вивчіть правила ри опонентів і не бійтеся здатися настир-
ливими. А там, де треба, відвойов йте форт нні шанси. А омпле с невдахи —
то ваше навіювання!
РАКИ, я що під родинним дахом незатишно, а на д ші — ж рба, оді пла-

ати, нарі ати на долю чи впадати в депресію. Терпіть! Поб дьте на самоті, все
обмір йте, проаналіз вавши мин ле, поспіл йтеся з совістю, це зміцнить по-
ч ття власної ідності, підніме д х, посилить вір в се най раще. І воно мате-
ріаліз ється! Озирніться... Ян оли охання вже р жляють над вами.
ЛЕВАМ заради добра в майб тньом доведеться в др жном олі зробити

вибір і розпрощатися з псевдодр зями, я і ріються в променях вашої поп -
лярності та авторитет . Достатньо зосередитися на справжніх цінностях, чес-
нотах людей і заб ти про миттєві симпатії, неістотні перева и товарись их сто-
с н ів, знайомств.
ДІВИ, дбайте про сл жбові та професійні обов’яз и. Нині пощастить здоб -

ти достовірні джерела інформації завдя и освіченим порадни ам і помічни ам.
Правильно спланований день та самодисципліна сприятим ть зміцненню сто-
с н ів із потрібними людьми й матеріальном зба аченню. Я що надійд ть ді-
лові пропозиції, приймайте їх, ер ючись перспе тивою стабільно о заробіт .
У ТЕРЕЗІВ самоор аніз ючий таймер ф н ціон ватиме блис че. Я що для

реалізації намірів потрібно відмовитися від чо ось чи позб тися обтяжливих ма-
лоприб т ових справ, надо чливих онта тів, що відбирають доро оцінний час
і сили,— зробіть це без зайвих ва ань. І правильно! Поставте власні бажання
на чільне місце. Вони є вашим вірним доро ов азом на наст пний місяць!
Презентабельні СКОРПІОНИ випромінюють чарівність, сили б’ють через

рай, отові стрім олов шт рм вати заповітні вершини... Одна збавте оберти
сво о пот жно о життєво о енератора і не форс йте події. Нині ви залежні від
інтересів і потреб оточення. Тож нама айтеся з одити свої вчин и з ч жими
запитами, допоможіть іншим розв’язанні їхніх проблем. Від цьо о лише ви-
раєте. А оли б дете е оїстами — зазнаєте втрат.
СТРІЛЬЦІ мають шанс знайти надійних відповідальних партнерів для спів-

праці, перетворити давніх недр ів на союзни ів на тлі спільних намірів та ін-
теле т альних інтересів. Домовленості дня баз ватим ться на спільній меті та
планах. Я що маєте справ з однод мцями, можна сміливо обмежитися
джентльменсь ою одою й не підпис вати офіційно о до мента. Одна при
цьом збавте оберти амбіцій і пост піться омпаньйонам заради їхніх вимо .
КОЗОРОГИ, в інтеле т альном плані вам рівних не б де — сама дос она-

лість! Дистанціюватися від ерівництва не варто. Наполе ливо “мозольте” очі
шеф , бо це щаслива на ода, аби заре оменд вати себе з най ращо о бо .
Успіх не прим сить на себе че ати, опинитеся там, де треба, і тоді я фахівця
вас належно оцінять із відповідними ар’єрними та матеріальними бон сами.
У ВОДОЛІЇВ ар’єрна динамі а набирає інтенсивно о темп , фахова май-

стерність на ма сим мі. Зміцнюйте сл жбові позиції, тісніше онта т йте з е-
рівним персоналом, дотрим ючись роз мної с бординації. Працюйте з твор-
чим во ни ом, реалізов ючи на пра тиці свої ори інальні ідеї, нововведення,
де слова не повинні розходитися з ділом. Бать ам варто посилити онтроль за
навчанням дітей, але робіть це делі атно, без натис .
РИБИ переб ватим ть на “санітарно-профіла тичном ” дні. Наведіть лад

нав олишньом просторі, не лише по осподарств вдома, на робочом місці,
а й стос н ах із людьми, д м ах, поч ттях. За личте до поряд своїх домо-
чадців. Ваша психоло ічна територія охоплює людей, з я ими переб ваєте в
емоційном онта ті, тож сприймаєте їх я невід’ємн частин себе. А це по-
мил а. Розмежов йте, де своє, а де ч же, і не нав’яз йте ні ом свою вихов-
н опі

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+6...+14°Ñ, âíî÷³ +4...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +12...+14°Ñ,
âíî÷³ +9...+10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +6...+8°Ñ, âíî÷³
+4...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+ 6°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü ²âåðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³. Öüîãî äíÿ äî ëàçí³ ïðèíîñèëè

ö³ëþù³ òðàâè ³ íèìè ³ç õâîðèõ âèãàíÿëè õâîðîáó.

²ìåíèííèêè: Âåí³àì³í, Êàðïî, Ìèêèòà

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.

9 4 2 1 3 8 7 6 5

1 6 3 7 5 4 9 8 2

7 5 8 9 2 6 1 3 4

8 2 7 6 9 3 4 5 1

4 1 5 8 7 2 6 9 3

6 3 9 4 1 5 8 2 7

5 8 4 2 6 1 3 7 9

3 7 1 5 8 9 2 4 6

2 9 6 3 4 7 5 1 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, 
âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 22 æîâòíÿ

Серед почесних остей свята — ветерани війни, представни и посольства Росії
та інженерних війсь Збройних сил У раїни
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