
ссттоорр..  22

хрещатик
№164 (3795) середа, 10 листопада 2010 року київська муніципальна газета

КИЇВ ДАСТЬ ВІДСІЧ
СНІГОВИМ ЗАМЕТАМ
Майже 300 одиниць техні и цілодобово отові
вийти на чищення автошляхів
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УПІЙМАТИСЯ НА ГАЧОК
Щодня ош аними тор овельними аферистами
стають десят и иян

Íåïåðåäáà÷åíèé ïîòîï
Äàõ áàãàòîïîâåðõ³âêè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæå òð³ñíóòè, 
ÿêùî éîãî çàëèøèòè áåç êîíòðîëþ

“Õðåùàòèê” óæå ïîðóøóâàâ ïðîáëåìó ä³-
ðÿâî¿ ïîêð³âë³ â áóäèíêó ¹ 7 íà Äàðíèöü-
êîìó áóëüâàðó. Ìåøêàíö³ äâîõ êâàðòèð 
¹ ¹ 239 ³ 240, äîìàãàþ÷èñü íîðìàëüíèõ

óìîâ ïðîæèâàííÿ, íàïèñàëè íå îäèí ñòîñ
çàÿâ ³ çâåðíåíü äî ð³çíèõ ³íñòàíö³é. Ïðî-
òå ùîäî ðåìîíòó äàõó ÷óëè ëèøå îá³öÿí-
êè. Äî ö³º¿ áîðîòüáè ï³äêëþ÷èëèñÿ ÇÌ².

“Ìàéæå ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â ïðîò³êàâ äàõ íà-
øîãî áóäèíêó, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Ïî-
øåäèíà, ìåøêàíêà êâàðòèðè ¹ 240, — ³
ñò³ëüêè æ ðîê³â ó íàø³é îñåë³ íåìîæëèâî
áóëî çðîáèòè ðåìîíò, áî ¿¿ îäíàê çàëèâàëî
ï³ñëÿ äîùó. ×åðåç öå ñò³íè ñòàâ ðîç’¿äàòè
ãðèáîê, â³ä÷óâàëèñÿ íàäì³ðíà âîëîã³ñòü, íå-
ïðèºìíèé çàïàõ, ïîñò³éíî çàìèêàëî åëåê-
òðîïðîâîäêó. Îäíå ñëîâî, æèòòÿ ó âëàñí³é
êâàðòèð³ ñòàëî íåñòåðïíèì ³ íåáåçïå÷íèì”.
×èñëåíí³ çâåðíåííÿ äî êîìóíàëüíèõ ñëóæá
“ñóñ³ä³â ïî íåùàñòþ” ðîêàìè íå äàâàëè ðå-
çóëüòàòó. Àëå âîäà é êàì³íü ï³äòî÷óº. Íå-
çë³÷åíí³ êîì³ñ³éí³ îáñòåæåííÿ êâàðòèð òà
ñòîñè ñêëàäåíèõ àêò³â — çâ³ñíî, ç íåàáè-
ÿêî¿ ³í³ö³àòèâè ìåøêàíö³â òà ï³ä íàòèñêîì
æóðíàë³ñò³â — òàêè çìóñèëè êîìóíàëüíè-
ê³â çíàéòè ãðîø³ íà ðåìîíò. Íàðåøò³ â êâ³ò-
í³ íèí³øíüîãî ðîêó éîãî çðîáèëè. ×àñòêî-
âå îíîâëåííÿ ïîêð³âë³, çà ñëîâàìè ñï³âðî-

á³òíèê³â ÆÅÊó ¹ 404, çðîáëåíî êîøòîì
êîíòîðè. Òà ðàä³ëè êèÿíè íåäîâãî. Çà òðè
ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³ — çíîâó ïîòîï, â³ä ÿêî-
ãî â³ä÷óòíî ïîñòðàæäàëè êâàðòèðè òðüîõ
âåðõí³õ ïîâåðõ³â. Ïðè÷èíà áàíàëüíà — ó
çëèâîñòîêó ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ äàõó âèÿâ-
ëåíî ïëàñòèêîâó ïëÿøêó, ÿêà ïåðåøêîäæà-
ëà ðóõó âîäè. Âîíà æ, ñâîºþ ÷åðãîþ, óòâî-
ðèëà íåáåçïå÷íèé “áàñåéí”, ÿêèé â îäèí
“÷óäîâèé” äåíü çàòîïèâ ìåøêàíö³â áàãàòî-
ñòðàæäàëüíîãî áóäèíêó. ßê ³ â áóäü-ÿê³é
ñèòóàö³¿, äèìó áåç âîãíþ íå áóâàº. ² òàêà
õóë³ãàíñüêà âèò³âêà íàâîäèòü íà ðîçäóìè: ÿê
ñòîðîíí³é ïðåäìåò ïîòðàïèâ íà äàõ äâà-
íàäöÿòèïîâåðõ³âêè, ÷îìó éîãî í³õòî â÷àñ-
íî íå âèÿâèâ, à ìîæëèâî, ðåìîíò çðîáèëè
íåÿê³ñíî? Ïðîáëåìà òàê àáî ³íàêøå ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî, õòî æèâå “ïîä êðûøåé
äîìà òâîåãî...”

(Продовження читайте на стор. 3).
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Майже 17 ро ів меш анці верхніх поверхів столичної висот и за ад-
ресою: Дарниць ий б львар, 7, що в Дніпровсь ом районі, зазнава-
ли водної стихії. Дощова вода різь старий дах просоч валась
вартири, а де оли навіть заливала, перетворюючи помеш ання на
“цвілий по ріб”. У ба аторічній боротьбі меш анці нарешті домо лися
рез льтат — по рівлю відремонт вали. Проте невдовзі на них знов
че ав потоп. Причина банальна — водостічна тр ба б ла забита сміт-
тям. Винно о знайти с ладно, адже дост п на орище мають всі охо-
чі, а для профіла тично о о ляд зливосто ів ЖЕКам, я то аж ть,
бра є робочих р . Сит ацію з’ясов вали ж рналісти “Хрещати а”.

Ремонт по рівлі не захищає від залиття, я що забиті водосточні тр би
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400 ñòîëè÷íèõ ô³íàíñèñò³â
ïðîéøëè ñïåö³àëüíèé 
êóðñ íàâ÷àííÿ

Çà ïîâ³äîìëåííÿì Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâî-
ãî óïðàâë³ííÿ, íàðàç³ çàâåðøåíî ñåð³þ òðå-
í³íã³â òà êîíñóëüòàö³é ùîäî ñêëàäàííÿ ïðî-
åêò³â ïðîãðàì, ïàñïîðò³â áþäæåòíèõ ïðî-
ãðàì, áþäæåòó Êèºâà òà 10 ðàéîííèõ áþäæå-
ò³â íà 2011—2013 ðîêè çà ïðîãðàìíî-ö³ëüî-
âèì ìåòîäîì (ÏÖÌ). Íàâ÷àííÿ, ùî â³äáó-
ëèñÿ ó âåðåñí³ — æîâòí³ 2010 ðîêó, â³äâ³äàëè
áëèçüêî 400 ôàõ³âö³â ô³íàíñîâèõ òà ãàëóçå-
âèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ — âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè, óïðàâë³íü ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³é. Ó÷àñíèêè òðåí³íã³â ðîçãëÿíóëè òàê³ îñ-
íîâí³ ïèòàííÿ: çàâäàííÿ òà çàõîäè ³ç çàïðî-
âàäæåííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó íà
ì³ñöåâîìó ð³âí³, áþäæåòíà ïðîãðàìà òà ïî-
êàçíèêè ¿¿ âèêîíàííÿ, ìîí³òîðèíã ³ àíàë³ç
âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ ïðîãðàì. “Ó ðàç³ çà-
ñòîñóâàííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó áþ-
äæåò ìàòèìå âèãëÿä ñïèñêó îêðåìèõ ïðî-
ãðàì, à íå ïåðåë³êó ñôåð ³ êîøò³â íà ô³íàí-
ñóâàííÿ. Äëÿ êîæíî¿ ïðîãðàìè áóäå âñòà-
íîâëåíî ÷³òê³ êðèòåð³¿ òà çàïëàíîâàí³ ïîêàç-
íèêè, çà ÿêèìè ìîæíà îö³íèòè åêîíîì³÷í³
òà ñîö³àëüí³ ðåçóëüòàòè âèêîðèñòàííÿ êîø-
ò³â. Öå ñïðèÿòèìå ïðîçîð³øîìó òà åôåêòèâ-
í³øîìó ðîçïîä³ëó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ì³ñ-
òà”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ðóñëàí Êðàìàðåíêî

Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ 
“Áþäæåò” âèÿâëåíî 
“êîíâåðòàö³éíèé öåíòð”

Ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ â ðàìêàõ îïåðàö³¿
“Áþäæåò” âèêðèëè “êîíâåðòàö³éíèé öåíòð”.
Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
öåíòð³ ÄÏÀ Êèºâà. Âñòàíîâëåíî àäðåñè ïðè-
ì³ùåíü, ÿê³ “êîíâåðòàòîðè” âèêîðèñòîâóâà-
ëè äëÿ çä³éñíåííÿ íåçàêîííèõ ô³íàíñîâèõ
îïåðàö³é. Ï³ä ÷àñ îáøóê³â âèëó÷åíî 8 ïå÷à-
òîê ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ô³-
íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ãîò³âêó â ñóì³ 800 òèñ.
ãðí. Íà ñüîãîäí³ çíàéäåíî ï³äïðèºìñòâà, ÿê³
êîðèñòóâàëèñü ïîñëóãàìè “êîíâåðòàö³éíîãî
öåíòðó”. Çàãàëüíèé îá³ã êîøò³â çà ïåð³îä éî-
ãî ä³ÿëüíîñò³ ñòàíîâèòü ïîíàä 150 ìëí ãðí.
Íàðàç³ âæèâàþòü çàõîä³â ùîäî âñòàíîâëåí-
íÿ âëàñíèê³â á³çíåñ-ãðóï, ÿê³ îáñëóãîâóâà-
ëèñü âæå â³äîìèìè “ô³êòèâíèìè” é òðàí-
çèòíèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Ñë³äñòâî òðèâàº

Øâèäê³ñíèé ïîòÿã 
êóðñóâàòèìå ç Êèºâà 
äî Êàðïàò

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
íà ã³ðñüêîëèæí³ êóðîðòè Êàðïàò ç³ ñòîëèö³
êóðñóâàòèìå íîâèé øâèäê³ñíèé ïîòÿã Êè-
¿â — Âîðîõòà. ßê ïîâ³äîìèëè â Ï³âäåííî-Çà-
õ³äí³é çàë³çíèö³, ïî¿çä ¹ 515/516 â³äáóâàòè-
ìå ç Êèºâà î 20.52, à äî Âîðîõòè ïðè¿æäæà-
òèìå î 10.05, ÷àñ ó äîðîç³ ñòàíîâèòèìå 13 ãî-
äèí 13 õâèëèí. Ç Âîðîõòè ïîòÿã âèðóøàòè-
ìå î 20.22 ³ ïðèáóâàòèìå äî Êèºâà îá 11.17,
÷àñ ó äîðîç³ — 14 ãîäèí 55 õâèëèí

Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà 
“ïðîðèâàºòüñÿ” äàë³
Äî Äíÿ Êèºâà — íà Ñèðåöü, äî âåðåñíÿ îõîïèòü óñå ê³ëüöå

ГГ АА РР НН АА   НН ОО ВВ ИИ НН АА

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До Дня Києва мерія обіцяє за-
п стити чер овий етап прое т
місь ої еле трич и. Вона вже
возить иян з Троєщини до Пет-
рів и. Тепер шлях подовжать до
Сирця. Для цьо о за плять ще
п’ять нових потя ів, що рс ва-
тим ть з інтервалом приблизно
15 хвилин. Повне ільце еле -
трич и має б ти отовим ве-
ресні 2011- о. Воно зам не всі
три іл и метро, лінію швид іс-
но о трамвая та інтенсивні
транспортні пото и.

Ä³ñòàòèñÿ ç Òðîºùèíè äî Ïåòð³âêè çà
5—6 õâèëèí — íå ôàíòàñòèêà, à ðåàëü-
í³ñòü, äàðîâàíà ì³ñüêîþ åëåêòðè÷êîþ.
Âæå ð³ê ó öüîìó ïåðåêîíóþòüñÿ ñîòí³ òè-
ñÿ÷ ïàñàæèð³â. “Ïåðøó ÷åðãó ïðîåêòó ç
äâîìà ñòàíö³ÿìè ³ çðó÷íèìè ïåðåñàäî÷-
íèìè ïóíêòàìè çàïóñòèëè òîð³ê. Ì³ñüêà
åëåêòðè÷êà ïðèæèëàñÿ ³ ñüîãîäí³ ñòàëà
äîâîë³ ïîïóëÿðíîþ, òîæ òðåáà ïðîäîâ-
æóâàòè. Ïîòð³áíà ïðîãðàìà, ùîá áóëà ëî-
ã³êà — ùî, ÿê, çà ÷èì ðåàë³çóâàòè”,— êà-
æå íà÷àëüíèê Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³ç-
íèö³ Îëåêñ³é Êðèâîï³øèí.

Âëàñíå, àáè ùå ÷³òê³øå âèáóäóâàòè
ñòðàòåã³þ ïîäàëüøèõ ä³é, ïàí Êðèâîï³-
øèí ðàçîì ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðîì Ïîïîâèì òà ãðó-
ïîþ ôàõ³âö³â çä³éñíèëè ó÷îðà îá’¿çä
óñüîãî ìàéáóòíüîãî ê³ëüöÿ. Íà öå ¿ì çíà-
äîáèëîñÿ 40—45 õâèëèí, ìîäåðí³çîâàí³
ïî¿çäè ìîæóòü ðîçãàíÿòèñÿ êîë³ÿìè äî
80—100 êì/ãîä.

Êîë³¿ º, ãîëîâíå çàâäàííÿ — îáëàäíà-
òè ñòàíö³¿ òà ïîñàäî÷í³ âóçëè. ßê ðîçïî-
â³â äèðåêòîð ³íñòèòóòó “Êè¿âïðîåêò” Âî-
ëîäèìèð Âîðîáéîâ, çàãàëîì ïðîåêò ïå-
ðåäáà÷àº 12 ñòàíö³é ï³âí³÷íîãî ï³âê³ëüöÿ
â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó “Äàðíèöÿ” äî

Áîðùàã³âêè òà ùå 6 ñòàíö³é ï³âäåííîãî
ê³ëüöÿ. Ðàçîì ç “Äàðíèöåþ” — 19 ñòàí-
ö³é. Îêðåì³ ç íèõ áóäóòü ö³ëèìè êîì-
ïëåêñàìè, çîêðåìà “Ëèá³äñüêà”. Çðîáè-
òè òàì çóïèíêó äîö³ëüíî, àäæå öå çîíà
ïåðåòèíó ïîòóæíèõ ïàñàæèðñüêèõ ïîòî-
ê³â — ïîðÿä äâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî ³ àâòîâîê-
çàë. Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà ìàº îá’ºäíàòè
äîáðó ÷àñòèíó ñõåìè ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Âîíà ïåðåòíåòüñÿ ç òðüîìà ã³ëêà-
ìè ìåòðî: íà “Ïåòð³âö³”, “Ñèðåöüê³é” òà
“Áåðåñòåéñüê³é”. Íà ñòàíö³¿ “Áîðùàã³â-
êà” áóäå ïåðåñàäêà íà ë³í³þ øâèäê³ñíî-
ãî òðàìâàÿ: íà çóïèíö³ “Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ”.

“Ïðîåêò âèã³äíèé äëÿ êèÿí, ïàñàæèðî-
ïîò³ê áóäå çíà÷íèé. Ìîæíà çðó÷íî ³
øâèäêî ä³ñòàòèñÿ ç îäíîãî áåðåãà íà ³í-
øèé, ïåðåñ³ñòè íà ìåòðî ÷è øâèäê³ñíèé
òðàìâàé. Ìè õî÷åìî îáëàäíàòè ñòàíö³¿
ïî-ñó÷àñíîìó: ç íàêðèòòÿì, ïåðåõîäàìè,
äå ïîòð³áíî — ç åñêàëàòîðàìè. Çà ïîïå-
ðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, íà ðåàë³çàö³þ ïðî-

åêòó áåç óðàõóâàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó ïî-
òð³áíî ùå 50–60 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”,—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ïåðøèé åòàï ðîá³ò (äî Ñèðöÿ) çàâåð-
øàòü äî Äíÿ Êèºâà, à âñå ê³ëüöå ìîæå áó-
òè ãîòîâå äî âåðåñíÿ. Ùîá ïðèøâèäøè-
òè ðîáîòó, ìåð³ÿ ïðèñêîðèòü îôîðìëåí-
íÿ ïðîåêò³â çóïèíêîâèõ êîìïëåêñ³â. ÒÅÎ
âæå º, ïðîåêòè ìàþòü ï³äãîòóâàòè ùî-
íàéäîâøå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, à âò³ëþâàòè-
ìóòü ¿õ ó æèòòÿ âæå ç íîâîãî ðîêó.

Äëÿ çàïóñêó ÷åðãîâîãî åòàïó ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè ïîòð³áåí äîäàòêîâèé ðóõîìèé
ñêëàä, çîêðåìà 4—5 ïîòÿã³â. Öå çàáåçïå-
÷èòü ³íòåðâàë ðóõó ïî¿çä³â ó 12—15 õâè-
ëèí. Âàãîíè ìîäåðí³çóþòü çà òèïîì “ìåò-
ðî” äëÿ ë³ïøî¿ ì³ñòêîñò³ é ïðîõ³äíîñò³.
Âîíè áóäóòü òðèäâåðíèìè, ùîá çðó÷íî
áóëî çä³éñíþâàòè âèñàäêó òà ïîñàäêó.
Ïðî ïîñòà÷àííÿ íîâîãî ñêëàäó ïåðåìî-
âèíè ç Ëóãàíñüêèì çàâîäîì ìàþòü â³äáó-
òèñü óæå öüîãî òèæíÿ

Êè¿â äàñòü â³äñ³÷ 
ñí³ãîâèì çàìåòàì

ДД ОО   СС ЕЕ ЗЗ ОО НН УУ

Ñåðåä ïðèäáàíî¿ òåõí³êè 15 ñîëåðîçêè-
äà÷³â, 13 êîìá³íîâàíèõ äîðîæí³õ ìàøèí,
10 òðîòóàðîïðèáèðàëüíèõ, 3 ñí³ãîíàâàí-
òàæóâà÷³ òà ³íø³ ìàøèíè. Âèðîáíèêè —
Á³ëîðóñü, Óêðà¿íà, Êèòàé, ÑØÀ. Äî ê³í-
öÿ ëèñòîïàäà ùå ìàþòü äîñòàâèòè ç Áîë-
ãàð³¿ 40 íîâ³òí³õ ñí³ãîî÷èñíèõ ìàøèí.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñåçîíó êåð³âíèöòâî
ì³ñòà îö³íèòü, ÷è âèïðàâäàëà ñåáå áîëãàð-
ñüêà òåõí³êà ³ ÷è âàðòî ¿¿ êóïóâàòè äëÿ
ñòîëèö³.

Óâàãó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, ÿêèé ó÷îðà
áóâ íà äåìîíñòðàö³¿ íîâîãî ñí³ãîïðèáè-
ðàëüíîãî ïàðêó, ïðèâåðíóëà ìàëîãàáàðèò-

íà ìàøèíà. Êåðóâàòè íåþ ïî ñèë³ íàâ³òü
äâ³ðíèêîâ³. Öÿ òåõí³êà çàì³íèòü øèðîêó
ëîïàòó, ÿêîþ ìîðîçíîþ äíèíîþ ðîç÷èùà-
þòü òðîòóàðè. Äâ³ðíèê øâèäêî çìîæå
ïðèáðàòè â³ä ñí³ãó ï³øîõ³äí³ äîð³æêè á³-
ëÿ ï’ÿòè æèòëîâèõ áóäèíê³â. Ö³íà òåõí³-
êè — â³ä 8,5 äî 10 òèñ. ãðí. Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ çàïðîïîíóâàâ âèä³ëèòè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó êîøòè ³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàêó-
ïèòè 100 òàêèõ îäèíèöü äëÿ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà.

Ùîá íå äîïóñòèòè ñóìíîãî òîð³øíüî-
ãî äîñâ³äó, êîëè íà àâòîìàã³ñòðàëÿõ áóëî
áàãàòî íåïðèáðàíîãî ñí³ãó, ÊÊ “Êè¿â-
àâòîäîð” óêëàëà äîãîâîðè ç ï³äïðèºì-

ñòâàìè ïðî äîïîìîãó â î÷èùåíí³ ì³ñòà
ï³ä ÷àñ ïîãîäíèõ àíîìàë³é, ïîâ³äîìèâ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð êîðïîðàö³¿ Ãåîðã³é
Ãë³íñüêèé. “Ó Êèºâ³ äóæå ñêëàäíà òðàíñ-
ïîðòíà ñèòóàö³ÿ íà äîðîãàõ,— ñêàçàâ
â³í.— ßêùî ïðèáèðàííÿ â³äáóâàºòüñÿ
âäåíü, ìè ìàºìî ïðîáëåìè, òîìó ùî ïî-
íàä ì³ëüéîí àâòîìîá³ë³â, çàðåºñòðîâàíèõ
ó Êèºâ³, ëèøàþòüñÿ íà äîðîãàõ”. Ùîäî
ïàëüíîãî, òî, çà ñëîâàìè ïàíà Ãë³íñüêî-
ãî, éîãî íà ïåðøèé ì³ñÿöü ðîáîòè òåõí³-
êè ìàº âèñòà÷èòè.

Êèÿíàì âàðòî ïîäáàòè ³ ïðî íàä³éíå
çèìîâå âçóòòÿ, îñê³ëüêè íîâèõ ðåàãåíò³â
äëÿ îáðîáêè ñí³ãó öüîãî ðîêó íå âèêîðèñ-
òîâóâàòèìóòü, à ðîçêèäàòèìóòü òðàäèö³é-
íó ñ³ëü. 34 òèñÿ÷³ òîíí ñîë³, ïîòð³áí³ äëÿ
ïåðøî¿ ïîëîâèíè çèìè, â óñ³ ðàéîíè ì³ñ-
òà çàâåçåíî, ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ó ïåðñïåêòèâ³ óïðàâë³íö³ ì³ñòà õî÷óòü
êóïèòè ³ âèïðîáóâàòè òåõí³êó ç óòèë³çà-
ö³¿ ñí³ãó, ïîøèðåíó â ºâðîïåéñüêèõ ñòî-
ëèöÿõ. Òàêà ìîá³ëüíà ìàøèíà çàâàíòà-
æóº éîãî, ðîçòîïëþº ³ çëèâàº â êàíàë³çà-
ö³þ

Ви онавчий ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь а місь а державна адміністрація)
висловлює либо е співч ття олові
Голосіївсь ої районної м. Києві

державної адміністрації
Садовом Сер ію Ми олайович

з привод тяж ої непоправної втрати —
смерті йо о бать а
МИКОЛИ ІЛЛІЧА

Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація)
висловлює либо е співч ття начальни
правління ор анізаційно о забезпечення
діяльності першо о заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації

Лаш овій Валерії Станіславівні
з привод тяж ої непоправної втрати —

смерті її чолові а
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Щоб не повторилася сит ація мин лої зими, оли засніженими доро-
ами б ло ні пройти, ні проїхати, місто цьо оріч до сезон під от ва-
лося апітально. Вже сьо одні 298 одиниць сні оприбиральної техні и
отові б дь-я ий момент рят вати столичні в лиці від заметів. Се-
ред робочих машин 80 нових с часних одиниць, я і за пила КК
“Київавтодор” на 47,3 млн рн, виділені з місь о о бюджет .

Начальни Південно-Західної залізниці Оле сій Кривопішин разом з першим заст пни ом олови
КМДА Оле сандром Поповим здійснили об’їзд майб тньо о ільця місь ої еле трич и

Ìàéæå 300 îäèíèöü òåõí³êè ö³ëîäîáîâî ãîòîâ³ âèéòè 
íà ÷èùåííÿ àâòîøëÿõ³â
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Áåçïå÷í³ñòü êîøò³â 
íå âèïðàâäîâóº
Æèòëîâèé ôîíä ñòîëèö³ ðåìîíòóâàòèìóòü ç ïîàäðåñíèì ðîçïîä³ëîì ãðîøåé
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Із “за альної с арбниці” міста
100,9 млн рн для ремонт по-
рівель виділено 37,4 млн рн.
Найбільшої ва и т т потреб ють
Святошинсь ий, Солом’янсь ий і
Дарниць ий райони. Проте до-
свід свідчить, що часто, ви орис-
тов ючи чималі ошти для по-
треб б дин ів, ом нальні сл ж-
би втрачають важливий мо-
мент — тримання житлово о
фонд в належном поряд .

Íàâ³òü ÿêùî ãðîø³ âèä³ëåí³, âîíè
ìîæóòü ï³òè çà â³òðîì. ßê ïðèêëàä — áó-
äèíîê ¹ 7 íà Äàðíèöüêîìó áóëüâàð³, äå
íàðåøò³ ïîêð³âåëüíèêè ç ÆÅÊó ¹ 404
â³äðåìîíòóâàëè äàõ. Õàé íå êàï³òàëüíî,
ëèøå ÷àñòêîâî, ïðîòå æ ³ öå êîøòóº ÷è-
ìàëèõ ãðîøåé. Äî òîãî æ êîìóíàëüíèêè
çðîáèëè ðåìîíò ó çàòîïëåí³é êâàðòèð³.
Ïðîòå çóñèëëÿ âèÿâèëèñÿ ìàðíèìè, îñ-
ê³ëüêè íîâèé ïîò³ê äîùîâî¿ âîäè, ùî íà-
êîïè÷èëàñÿ íà äàõó, çíîâó ðèíóâ óíèç. ²
öüîãî ðàçó íàñë³äêè ëèõà ïîòðî¿ëèñÿ.
Êâàðòèðè òðüîõ ïîâåðõ³â ïî äâîõ ñòîÿ-
êàõ çàòîïèëî. “Äèâíî, ÿê ò³º¿ íî÷³ íå
ñòàëîñÿ åëåêòðè÷íîãî çàìèêàííÿ,— êà-
æå Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷, ìåøêàíåöü êâàð-
òèðè ¹ 239, ³íâàë³ä 1-¿ ãðóïè ïî çîðó.—
Àäæå ùèò íà ìàéäàí÷èêó áóëî çàëèòî, â
îñåëÿõ ïî ñò³íàõ òåêëî, âîäè ïî êîë³íà.
Øêîäà, àäæå ñóñ³äè ò³ëüêè-íî ðåìîíò
çðîáèëè. ß ñóìí³âàþñÿ, ùî ïðè÷èíîþ
ñòàëà ò³ëüêè ïëàñòèêîâà ïëÿøêà ó âîäî-
ñò³÷í³é òðóá³. Ìîæëèâî, ðåìîíò áóâ íå-
ÿê³ñíèì. Ïîñò³éíîãî ãí³òþ÷îãî â³ä÷óòòÿ
áóòè çàòîïëåíèìè ó âëàñí³é êâàðòèð³ ìè
òàê ³ íå ïîçáóëèñÿ”. Çà ñëîâàìè ³íæåíå-
ðà ÆÅÊó ¹ 404 Æàííè Äåãòÿð, ðåìîíò,
íà ÿêèé áóëî âèòðà÷åíî ïîíàä 144 òèñ.
ãðí, âèêîíàíî â³äïîâ³äíî äî íîðì. “Ðå-

ìîíò áóâ âèá³ðêîâèì, ëàòêîâèì,— çàïåâ-
íÿº ïàí³ Äåãòÿð.— À ïëÿøêà â òðóá³ —
öå íå ùî ³íøå, ÿê øê³äíèöòâî”. Òåðì³í
“øê³äíèöòâî” âèêîðèñòîâóâàëè ó 37-ìó
ðîö³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. ßêùî ïîâ³ðèòè
ïàí³ Äåãòÿð, òî ³íîçåìíà äåðæàâà çàñëà-
ëà â áóäèíîê ¹ 7 äèâåðñàíòà.

Äâàíàäöÿòèïîâåðõ³âêà íå ìàº òåõí³÷-
íîãî ïîâåðõó, òîæ äàõ, çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà ÆÅÊó ¹ 404 Âîëîäèìèðà Âà-
êóëåíêà, äîñòóïíèé äëÿ áóäü-êîãî. Â³í
ðîçïîâ³â ïðî áóäèíîê ¹ 3 íà âóë. Ìà-
ëèøêà, äå íåùîäàâíî âêðàëè êîòóøêó ç
ë³ôòà. “Íà 56 áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóº
íàø ÆÅÊ, îäèí ïîêð³âåëüíèê,— ïîÿñ-
íþº ïàí Âàêóëåíêî.— Ïðî ÿêó ïåð³îäè÷-
í³ñòü îáõîäó ìîæíà ãîâîðèòè. Ìè çáè-
ðàºìî ñïåöáðèãàäó ³ îáñòåæóºìî ïîêð³â-
ëþ ëèøå çà çàÿâêàìè ìåøêàíö³â. Ñüîãî-
äí³ ç ïðîáëåìîþ ïðîò³êàííÿ äàõó â íàñ
íà ÷åðç³ 8 áàãàòîïîâåðõ³âîê. Ïðîòÿãîì
ë³òà íàä³éøëî 50 çàÿâ. Ïî ìîæëèâîñò³
ðîáèìî ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àäæå íà êà-
ï³òàëüíèé êîøò³â áðàêóº”. Îòæå, ïîêè
äàõ íå ïîòå÷å, í³õòî ³ íå ç’ÿâèòüñÿ. À ïî-
ïåðåäèòè ëèõî í³êîìó.

Ó òðàâí³ Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ,
â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî êîøòè íà âèêîíàí-
íÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó æèòëîâîìó ôîíä³
áóëî ðîçïîä³ëåíî ïîàäðåñíî. “Ñêëàäåíî
ñïèñîê ïðîáëåìíèõ áóäèíê³â ç àäðåñàìè
ïî êîæíîìó ðàéîíó, à òàêîæ ðîçðàõîâà-
íî ïåâíó ñóìó íà óñóíåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ïðîáëåìè,— ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó
ðåêîíñòðóêö³¿ ³ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ÊÏ
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” Ñåðã³é
Ìóðàä’ÿíö.— Öå äàñòü çìîãó ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíî âèêîðèñòîâóâàòè ãðîø³ çà ïðè-
çíà÷åííÿì. Íà ïåðøîìó ïëàí³ — ðåìîíò
ôàñàä³â, ïîêð³âåëü, ñõîäîâèõ êë³òèí. Íà
âñå âèä³ëåíî á³ëüø ÿê 100 ìëí ãðí, ç íèõ
ïîíàä òðåòèíó ñïðÿìîâàíî ñàìå íà ðå-
ìîíò äàõ³â”. Ôàõ³âö³ ï³äðàõóâàëè, ùî ïå-
ðåäáà÷åíèõ êîøò³â âèñòà÷èòü, ùîá â³ä-
ðåìîíòóâàòè 650 áóäèíê³â, àëå ïîòð³áíî
ñòâîðèòè â íèõ ÎÑÁÁ. Çàãàëîì ó Êèºâ³
íàë³÷óºòüñÿ 11 òèñÿ÷ áàãàòîïîâåðõ³âîê.
Â³äïîâ³äíî, ùîá îíîâèòè âåñü æèòëîâèé
ôîíä ³ îäíî÷àñíî ðåôîðìóâàòè ñèñòåìó

éîãî îáñëóãîâóâàííÿ, íà 10 ðàéîí³â çíà-
äîáèòüñÿ 1 ìëðä ãðí. Öå ðåàëüí³ êîøòè
ç ì³ñüêèì áþäæåòîì ó 15 ìëðä ãðí, âðà-

õîâóþ÷è, ùî æèòëî º íàéâàæëèâ³øîþ
ñêëàäîâîþ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Àëå æ
³ ñàìèì ïîòð³áíî áóòè ãîñïîäàðÿìè

Ірина КОРОБКІНА, заст пни
олови Дарниць ої спіл и влас-
ни ів житла:

— Безперечно, щось се-та и
роблять, бо в нас дах не тече, але
це, швидше, допоміжні заходи. Ка-
пітально о ремонт не робили
жодно о раз , хоча й треба б ло б.
Але на це немає оштів. А через
два ро и мож ть с ас вати ЖЕКи,
то і перспе тиви, що ремонт ва-
тим ть дахи належним чином,
меш анців не б де.

Оле сандр ГУДЗЬ, архіте тор:

— Наш б дино же в е спл ата-
ції ро ів тридцять, дах проті ає, о-
м ні ації зносилися, але ом наль-
ні підприємства не ремонт ють ні-
чо о. В них причина та а, що не-
має рошей, але меш анці ж пла-
тять за ом нальні посл и і повин-
ні отрим вати належні посл и. Ми
вже б ли з одні самі заплатити,
аби лише прийшли робітни и і від-
ремонт вали по рівлю. На мою

д м , ЖЕКи потрібно роз онити,
адже вони не працюють я слід.

Наталя НІКЕЄВА, пенсіонер а:

— У мене та их проблем немає,
бо меш аю не на останньом повер-
сі. Там жив ть мої знайомі. Дах три-
валий час проті ав, на всі звернен-
ня до ЖЕК відповіді не б ло, том
люди власним оштом замінили по-
рівлю.

Оле сій МОРДОУС, пенсіонер:

—Дахмо о б дин старий, але від
с сідів я не ч в с ар на те, що він
проті ає. У нас є технічний поверх, то,
можливо, він я ось затрим є вод . А
оли взим намерзає лід, то ми пе-
реживаємо, бо прибирають йо о не
швид о. На дах зрід а проводять
я ісь ремонтні роботи, але вони ос-
метичні. Від ЖЕК не можна доче а-
тися відповіді на звернення, швидше
самом зробити, ніж їх че ати.

Олена ЛЯМЦЕВА, ви ладач:

—У нас по рівля, на диво, не тече,
все аразд. У б дин є технічний по-
верх і дост п до ньо о мають не всі.
Я, звичайно, не впевнена, що ЖЕК
прийде нам на допомо в разі проті-
ання дах . Не пам’ятаю,щоб нашо-
м б дин йо о ремонт вали хоч раз.

Опит вала
О сана ЛИСИНЮК,

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА,
“Хрещати ”

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА
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ßê Âè ââàæàºòå, äàõ Âàøîãî 
áóäèíêó ï³ä íàä³éíèì êîíòðîëåì?
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Цьо о ро з місь о о бюджет на ремонт житлово о фонд виділено понад 100 мільйонів ривень
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Êóáîê çà ÷èñòîòó
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí âèçíàíî íàéîõàéí³øèì çà ðåçóëüòàòàìè 
îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ

Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî “Áàêèíñüêîãî
áóëüâàðó”

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

К бо за чистот за ре-
з льтатами осінньо о мі-
сячни а з бла о строю
здоб в Печерсь ий район.
Др е і третє місця посіли
Оболонсь ий та Шевчен-
івсь ий. Серед орпора-
цій запе лій боротьбі
першість виборов "Київзе-
ленб д". За алом за час
осінньо о прибирання на
бла о стрій витрачено ре-
ордн с м — 235 млн
рн, що в 2,5 раз більше
від заплановано о.

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ ÊÌÄÀ
â³òàëè ïåðåìîæö³â îñ³ííüîãî ì³-
ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ ì³ñòà. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç áëàãîóñòðîþ Ñåð-
ã³ÿ Ðþìøèíà, âñ³ ðàéîíè âèêî-
íàëè çàâäàííÿ, ÿê³ ñàì³ æ ñîá³
é ïîñòàâèëè. Ïðîòå â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ íà ïðèáèðàííÿ
âèòðà÷åíî 98 ìëí ãðí, à â Äí³ï-
ðîâñüêîìó — 3 ìëí 382 òèñ. ãðí.
Òîìó ³ íå äèâíî, ùî Îáîëîí-
ñüêèé ðàéîí íà äðóãîìó ì³ñö³,
à Äí³ïðîâñüêèé — íà îñòàííüî-
ìó. Êóáîê çà ÷èñòîòó çäîáóâ Ïå-
÷åðñüêèé ðàéîí.

Äî ñëîâà, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ç áëà-
ãîóñòðîþ â³äçíà÷èëè Îáîëîí-
ñüêèé ³ Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîíè çà
çàëó÷åííÿ øêîëÿð³â òà ñòóäåí-
ò³â äî âïîðÿäêóâàííÿ ïàðê³â òà

ñêâåð³â. Çàãàëîì äëÿ öüîãîð³÷-
íîãî ì³ñÿ÷íèêà áóëà õàðàêòåðíà
íàäçâè÷àéíî âèñîêà àêòèâí³ñòü
êèÿí ó ñóáîòíèêàõ — äîëó÷èëè-

ñÿ ïîíàä 140 òèñÿ÷. ² õî÷à é âè-
áîð³â äî ðàéðàä íå áóëî, ïðîòå
áàãàòî ïàðò³é çîðãàí³çóâàëè ñâî¿
îñåðåäêè çàðàäè áëàãîðîäíî¿

ñïðàâè î÷èùåííÿ ì³ñòà â³ä îïà-
ëîãî ëèñòÿ òà âèñàäæóâàííÿ êó-
ù³â ³ äåðåâ.

Ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ, çâ³ñ-

íî æ, ïåðåäáà÷àº íå ëèøå ïðè-
áèðàííÿ, à é ðåìîíòí³ ðîáîòè.
Çîêðåìà áóëî â³äíîâëåíî ñèñòå-
ìè îñâ³òëåííÿ íà ïîíàä 100 òè-
ñÿ÷àõ ïîãîííèõ ìåòð³â âíóòð³ø-
íüîêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â. Ïîïðè
òàêó öèôðó “ïîêðàùåííÿ îñâ³ò-
ëåííÿ”, îçâó÷åíó ÷èíîâíèêàìè,
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàóâà-
æèâ, ùî íà öåíòðàëüíèõ âóëè-
öÿõ ïîðó÷ ³ç Õðåùàòèêîì íå
ïðàöþþòü ë³õòàð³ àáî ñâ³òÿòü ÷å-
ðåç îäèí. Àáè ðîçâ’ÿçàòè ïðîá-
ëåìó, â áþäæåò³ ñòîëèö³ íà 2011
ð³ê âèòðàòè íà îñâ³òëåííÿ âèâå-
äóòü îêðåìèì ðÿäêîì. Òàêîæ ó
ì³ñò³ ïðîäîâæóþòü çàì³íþâàòè
ñòàð³ ë³÷èëüíèêè îñâ³òëåííÿ ìà-
ã³ñòðàëåé íà íîâ³ áàãàòîòàðèô-
í³. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð-
÷àê, óæå âñòàíîâëåíî ïîíàä 800
òàêèõ “îáë³êîâö³â”, ö³ ðîáîòè
òðèâàòèìóòü ³ äàë³.

Ùå îäíà ïðîáëåìà, ÿêó ïîðó-
øèëè ïîñàäîâö³,— ñóõ³ äåðåâà
íà âóëèöÿõ. ² õî÷à ôàõ³âö³ “Êè-
¿âçåëåíáóäó” ïîâ³äîìèëè, ùî â
ðàìêàõ îñ³ííüîãî áëàãîóñòðîþ
çíÿòî 7408 àâàð³éíèõ äåðåâ,
Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàóâàæèâ, ùî
çóïèíÿòèñÿ íà öüîìó íå ìîæíà,
áî äî ì³ñüêî¿ âëàäè ðåãóëÿðíî
íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå,
ùî ñóõîñòî¿ òðàâìóþòü ëþäåé
àáî ïàäàþòü íà àâòîìîá³ë³. Ïàí
Ïîïîâ ïîõâàëèâ óñ³ êîìóíàëüí³
ñëóæáè çà ðîáîòó ³ íàãàäàâ, ùî
ïîïåðåäó çèìà, òîæ êîìóíàëüíà
ñôåðà ñòîëèö³ ìàº áóòè ñòîâ³ä-
ñîòêîâî ãîòîâà äî áóäü-ÿêèõ
ïðèìõ ïîãîäè

ªâãåí ÊÓÇÍªÖÎÂ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Триває онфлі т нав оло ресто-
ранно о омпле с “Ба инсь ий
б львар”, що на Новооб хівсь ій
трасі. У понеділо власни и пі е-
т вали Апеляційний адміністра-
тивний с д Києва. А за алом
протистоянню між осподарями
та претендентами на їхні воло-
діння вже виповнилося аж два
ро и. Пі ет вали навіть Адмініс-
трацію Президента та Вищ рад
юстиції.

Çà ñëîâàìè àäâîêàòà òîâàðèñòâà “Áàêèí-
ñüêèé áóëüâàð” Àã³¿ Àõóíäîâî¿, âîñòàííº
ñóäîâ³ âèêîíàâö³ ó ñóïðîâîä³ á³éö³â “Òèòà-
íó” “â³äâ³äàëè” êîìïëåêñ 8 ëþòîãî. Âîíè
ïðåä’ÿâèëè ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 18 ãðóäíÿ 2009 ðîêó.
Ñóääÿ ïîñòàíîâèâ âèñåëèòè ê³ííèé çàâîä-
áîðæíèê “Ãðàíä”. Òàêèì ÷èíîì, çãàäàíå
ð³øåííÿ ñòîñóâàëîñÿ í³áèòî é íå ðåñòîðà-
íó. Ïðîòå éøëîñÿ ïðî ÷àñòèíó òåðèòîð³¿
êîìïëåêñó ïëîùåþ 0,8 ãà. Âñ³ äîêóìåíòè
íà ö³ ãåêòàðè ó âëàñíèê³â òîâàðèñòâà “Áà-
êèíñüêèé áóëüâàð” â ïîâíîìó ïîðÿäêó.

Çà ñëîâàìè ñï³ââëàñíèö³ ðåñòîðàíó Òà-
ìåëè Àõóíäîâî¿, êîëèøí³é äðóã òà ïàðòíåð,
ç êîòðèì ñòâîðþâàëè êîìïëåêñ, Ìóçàððàô
Øàõíàçàðîâ ïðîäàâ ¿ì ñâîþ ÷àñòêó á³çíå-
ñó. Ïåðåäà÷ó ìàéíîâèõ ïðàâ çàñâ³ä÷óº äî-
ãîâ³ð çà ¹ 5186. Íåïðèºìíîþ íåñïîä³âàí-
êîþ ñòàëî òå, ùî äðóæèíà ïàðòíåðà, êîò-

ðèé í³áèòî âèéøîâ ç³ ñïðàâè, ×èìíàç
Øàõíàçàðîâà ïðîäàëà ÷àñòêó ñâîãî á³çíå-
ñó òðåò³é îñîá³ — Äæàìàëàää³íîâ³ Ðóñòà-
ìîâó (äîãîâ³ð ¹ 5785). Òîé ñâîºþ ÷åðãîþ
ïåðåäàâ çåìëþ â îðåíäó. À îðåíäàð³ â³ääà-
ëè ¿¿ ó ñóáîðåíäó. Òîìó ñàìîìó ê³ííîìó
çàâîäîâ³ “Ãðàíä”. Â³í, ÿê çãîäîì ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, ³ñíóº ëèøå íà ïàïåð³, òîæ îðåíäíî¿
ïëàòè íå ñïëà÷óâàâ. Òàêèì ÷èíîì, á³çíåñ,
êîòðèé Íàäèð Àõóíäîâ ñòâîðþâàâ âëàñíè-
ìè ðóêàìè, âêëàâøè â íüîãî äóøó é ñèëè,
øëÿõîì çãàäàíèõ âèùå ìàí³ïóëÿö³é îïè-
íèâñÿ ï³ä çàãðîçîþ ðóéíàö³¿.

Çãîäîì ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð ñóá-
îðåíäè áóëî ðîç³ðâàíî. Öå é ñòàëî ïðè÷è-
íîþ ïîÿâè íà òåðèòîð³¿ “Áàêèíñüêîãî áóëü-
âàðó” “õëîïö³â ó ÷îðíîìó”. Çà óñ³ì öèì
þðèäè÷íî-ìàéíîâèì ëàíöþãîì, çà ñëîâà-
ìè àäâîêàòà Íàäèðà Àëåñêåðà Àõóíäîâà ïà-
í³ Àã³¿, òî÷èâñÿ êîíôë³êò. Êîëèøí³é ïàðò-
íåð íàìàãàâñÿ çìóñèòè âëàñíèêà àáî æ
ïðîäàòè á³çíåñ, àáî æ ñïëàòèòè êîìïåíñà-
ö³þ. Àã³ÿ Àõóíäîâà ñòâåðäæóº, ùî íà íå¿
íàâ³òü íàìàãàëèñÿ ÷èíèòè òèñê: “Ó áåðåç-
í³ äî ìåíå ïðè¿õàëà ëþäèíà é ïîïåðåäèëà
ÿê àäâîêàòà Àõóíäîâà é “Áàêèíñüêîãî
áóëüâàðó”, ùî ìåí³ ïîòð³áíî â³äìîâèòèñü
â³ä íàäàííÿ îñòàíí³ì àäâîêàòñüêèõ ïîñëóã,
³íàêøå áóäóòü äóæå ñóìí³ ïîä³¿. Â³í çîñå-
ðåäæóâàâ ìîþ óâàãó íà òîìó, ùî âîíè çíà-
þòü, ÿê îäÿãàºòüñÿ ìîÿ äâîð³÷íà äèòèíà, äå
ãóëÿº ç áàòüêàìè, ùî äîáðå çíàþòü, äå ÿ
æèâó, çíàþòü ðîçêëàä äíÿ, çíàþòü, êîëè ÿ
éäó íà ðîáîòó, êîëè ïîâåðòàþñÿ. Â³í àê-
öåíòóâàâ ìîþ óâàãó íà òîìó, ùî ñïî÷àòêó
ñòàíåòüñÿ ÿêåñü íåùàñòÿ ç àâòîìîá³ëåì, ïî-
ò³ì ç ìî¿ìè ðîäè÷àìè, à ÿêùî ÿ íà öüîìó
åòàï³ íå çðîçóì³þ, òî íàñòóïíîþ áóäó ÿ. 

15 òðàâíÿ ðåéäåðè ï³ä³ðâàëè ì³é âëàñíèé
àâòîìîá³ëü BMW X5. Çà âñ³ìà öèìè ïîä³-
ÿìè ñòîÿòü äóæå âïëèâîâ³ ëþäè: îêð³ì çãà-
äàíîãî Äæàìàëàää³íà Ðóñòàìîâà, äî ñêëà-
äó ãðóïè, ÿêà çàç³õàº íà á³çíåñ ìîãî ï³äçà-
õèñíîãî, âõîäÿòü Îëåã Êóð³öèí òà Âîëîäè-
ìèð Ñá³òíºâ”.

Ñïðàâó ñëóõàëè âæå â ñóäàõ áàãàòüîõ ³í-
ñòàíö³é. Íåîäíîðàçîâî. Êîíôë³êò íàâêî-
ëî “Áàêèíñüêîãî áóëüâàðó” ïîòðàïèâ ³ íà
ñòîð³íêè ïðåñè. Ó÷àñíèêè êîíôë³êòó —
çàìîæí³ òà âïëèâîâ³ îñîáè, ÿê³ ç äîïîìî-
ãîþ êâàë³ô³êîâàíèõ àäâîêàò³â óæå íå ðàç
ó çàë³ ñóäó îòðèìóâàëè ð³øåííÿ íà ñâîþ
êîðèñòü. Àëå ðàç çà ðàçîì ö³ ð³øåííÿ îñ-
êàðæóâàëà ïðîòèëåæíà ñòîðîíà. Íà äóìêó

þðèñò³â, áàãàòî ùî ó âåðäèêòàõ íîñèòü ñó-
ïåðå÷ëèâèé õàðàêòåð. Òîæ äî ô³íàëó êîí-
ôë³êòó ùå äàëåêî. Áåç ðîáîòè é çàñîá³â ³ñ-
íóâàííÿ çàëèøàþòüñÿ ìàéæå ï³âñîòí³ ëþ-
äåé — ïðàö³âíèê³â ðåñòîðàííîãî êîìïëåê-
ñó. Àëå âîíè íå ïîëèøàþòü âëàñíèêà ðåñ-
òîðàíó, êîòðèé îïèíèâñÿ ó á³ä³, é ïîïðè
âñå äîïîìàãàþòü éîìó â³äñòîþâàòè éîãî
çàêîíí³ ïðàâà. Íà æàëü, âëàñíèê, êîòðèé
íàìàãàºòüñÿ äîñÿãòè ³ñòèíè çàêîííèì øëÿ-
õîì, íå ìîæå ïðîáèòèñÿ êð³çü ñò³íó áþ-
ðîêðàòèçìó òà ñâàâ³ëëÿ. Îäíàê ëþäè âñå æ
íå ñêëàäàþòü ðóêè é ïðîäîâæóþòü â³ä-
ñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà, çâåðòàþ÷èñü äî ñóä³â
ð³çíèõ ³íñòàíö³é, çîêðåìà é äî Àïåëÿö³é-
íîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Êèºâà
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Óï³éìàòèñÿ íà ãà÷îê
Ùîäíÿ òîðãîâ³ àôåðèñòè îøóêóþòü äåñÿòêè êèÿí
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Вам потрібен набір хонних но-
жів с мнівної я ості? Ні? А я що
це подар но ? Зовсім інша річ!
Саме на бажанні людей отрима-
ти щось задарма дея і мар етин-
ові омпанії заробляють мільйо-
ни. Я ияни добровільно розл -
чаються з рішми, аби придбати
собі на подар но сіля ий мот-
лох, читайте далі.

З р р и
Ñõåìà ïðîäàæó “ç ðóê ó ðóêè” çàðîäè-

ëàñÿ â ñåðåäîâèù³ ìàñîâîãî áåçðîá³òòÿ â
Àìåðèö³ é ìàëà íà ìåò³ äàòè ðîáîòó îä-
ðàçó ê³ëüêîì òèñÿ÷àì ãðîìàäÿí. Àëå íà
ïðàêòèö³ òàê³ ìàðêåòèíãîâ³ ìåðåæ³ äóæå
ñõîæ³ íà øàõðàéñüê³ ñõåìè ô³íàíñîâèõ ï³-
ðàì³ä.

Ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïîáóäîâè ¿õ
ñêëàëèñÿ ³ â Óêðà¿í³. Îñîáëèâî öå ñòî-
ñóºòüñÿ âåëèêèõ ì³ñò, äå øàíñè çáóòè ìà-
ëîâàðò³ñíèé òîâàð çà ïðèñòîéí³ ãðîø³
çðîñòàþòü ó ðàçè. Çà íåîô³ö³éíèìè äàíè-
ìè, íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè ä³º ïðè-
áëèçíî ï’ÿòäåñÿò êîìïàí³é ïðÿìîãî ïðî-
äàæó. Ëèøå ê³ëüêà ç íèõ ïðàöþþòü çà-
êîííî ³ ïðîäàþòü ÿê³ñíèé òîâàð. Ùå ÷àñ-
òèíà áàëàíñóº íà ìåæ³ çàêîíó. Àëå á³ëü-
ø³ñòü òàêèõ îðãàí³çàö³é çàéìàºòüñÿ øàõ-
ðàéñòâîì. Êîíöåíòðóþòüñÿ ïðàö³âíèêè
ñóìí³âíèõ ìàðêåòèíãîâèõ êîìïàí³é íàé-
÷àñò³øå íåïîäàë³ê ñòàíö³é ìåòðîïîë³ò-
åíó, ìîæóòü ïðàöþâàòè íà âóëèö³ àáî çà-
õîäèòè äî óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é.

Á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Çîëîò³ âîðîòà” ìè
ï³âãîäèíè ñïîñòåð³ãàºìî, ÿê äâîº ä³â÷àò ç
ìèëèìè óñì³øêàìè çóïèíÿþòü ïåðåõîæèõ
ñòàíäàðòíîþ ôðàçîþ: “Ò³ëüêè ñüîãîäí³ é
ò³ëüêè äëÿ âàñ!” Á³ëüø³ñòü ëþäåé îäðàçó
â³äñòîðîíþþòüñÿ, àëå äåõòî ëîâèòüñÿ íà
ãà÷îê. Äëÿ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ ó òîðãîâèõ
àãåíò³â îäíà ³ñòîð³ÿ: “Íàøà êîìïàí³ÿ äî
ñâîãî þâ³ëåþ äàðóº âàì ÷óäîâèé íàá³ð êó-
õîííèõ íîæ³â. ¯õíÿ âàðò³ñòü ó ìàãàçèí³ —
200 ãðèâåíü! Ëèøå ñüîãîäí³ é ëèøå äëÿ
âàñ — áåçïëàòíî! Òðèìàéòå! — Ó öåé ìî-
ìåíò êàðòîííà óïàêîâêà îïèíÿºòüñÿ â ðó-
êàõ ïåðåõîæîãî.— Ó ìåíå äëÿ âàñ º ùå
îäèí ïîäàðóíîê — ìàøèíêà äëÿ ñòðèæ-
êè. ̄ ¿ ö³íà — 350 ãðèâåíü! Ðàçîì ïîäàðóí-
êè êîøòóþòü 550 ãðèâåíü. Àëå êîìïàí³ÿ
âæå ñïëàòèëà 400 ãðèâåíü. Çàëèøèëîñü
ò³ëüêè 150 ãðèâåíü! Äëÿ âàñ öå âåëèê³ ãðî-
ø³? Äóìàþ, í³! Âàì ñüîãîäí³ äóæå ïîùàñ-
òèëî!”

Çà ï³âãîäèíè ìè ïðîñëóõàëè öþ ³ñòîð³þ
ðàç³â äåñÿòü. Òðîº ç äåñÿòè ïåðåõîæèõ âñå-
òàêè ïðèäáàëè ñîá³ ïîäàðóíêè çà âëàñí³
æ ãðîø³. Íå ñêàæó, ùî íà îáëè÷÷ÿõ öèõ
“ùàñëèâ÷èê³â” áóëà ðàä³ñòü, ñêîð³øå —
çáåíòåæåííÿ. Çà ê³ëüêà äí³â, ïåðåâ³ðèâ-
øè ÿê³ñòü “ïîäàðóíê³â”, ò³ ëþäè çðîçóì³-
þòü: ¿õ áàíàëüíî îøóêàëè. 150 ãðèâåíü —
çàâèñîêà ö³íà çà íåïîòð³á. Óÿâ³òü, ÿêà íà-
ñïðàâä³ ñîá³âàðò³ñòü òîâàðó, ÿêùî ïðîäà-
âåöü çìåíøóº “äëÿ âàñ” ö³íó â ÷îòèðè ðà-
çè é îäíàê îòðèìóº ïðèáóòîê.

Під прицілом за он
Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ä³ÿëüí³ñòü ìàðêåòèí-

ãîâèõ êîìïàí³é íàìàãàþòüñÿ êîíòðîëþâà-
òè íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ (ÑØÀ, ÊÍÐ).
Îäíàê ïðèòÿãòè êåð³âíèê³â öèõ ï³ðàì³ä äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå òàê ïðîñòî. Ïî-ïåð-
øå, ëþäèíà äîáðîâ³ëüíî ðîçëó÷àºòüñÿ ç³
ñâî¿ìè ãð³øìè. Ïî-äðóãå, äèñòðèá’þòîð
ÿêîñò³ òîâàðó íå ãàðàíòóº ³ ÷åêà íå âèäàº.
Îòæå, óãîäè êóï³âë³-ïðîäàæó ôàêòè÷íî íå-
ìàº. Ïî-òðåòº, þðèäè÷íèõ ÷è ôàêòè÷íèõ
àäðåñ âèðîáíèêà ñïîæèâà÷åâ³ íå ðîçãîëî-
øóþòü. Ïîâåðíåííÿ ÷è îáì³íó òîâàðó âçà-
ãàë³ íå ïåðåäáà÷åíî, ùî º ïîðóøåííÿì Çà-
êîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà-
÷³â”. Íàéñïðèòí³ø³ îðãàí³çàö³¿ ³ òóò ñåáå
ïåðåñòðàõóâàëè — ñïîæèâà÷ îòðèìóº íå

òîâàð, à í³áèòî ïîäàðóíîê. À ïîäàðóíê³â,
ÿê â³äîìî, íå ïîâåðòàþòü.

Ïðî øëÿõè çàõèñòó â³ä íàâ’ÿçëèâèõ
“äîáðî÷èíö³â” ³ íèçüêîÿê³ñíèõ ïîäàðóí-
ê³â ìè çàïèòàëè â êåð³âíèêà â³ää³ëó çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ÌÂÑ ó Êèºâ³ Âîëîäèìèðà Ïîë³ùóêà:

— Ó íàñ äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà. Òîæ äî-
çâîëåíî âñå, ùî íå çàáîðîíåíî çàêîíîì.
Çàðåºñòðîâàí³ ïðèâàòí³ îðãàí³çàö³¿ ñïëà÷ó-
þòü ºäèíèé ïîäàòîê, ìàþòü íàéìàíèõ ïðà-
ö³âíèê³â ³ ìîæóòü çàéìàòèñÿ äèñòðèá’þòîð-
ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. À òå, ùî òîâàð íå çàâ-
æäè ñåðòèô³êîâàíèé, íå â³äïîâ³äàº ñòàí-
äàðòàì, òî âæå ³íøà ð³÷. Ò³é ëþäèí³, ÿêà
ïðèäáàëà òîâàð íà âóëèö³, áóäå çíà÷íî
ñêëàäí³øå äîìàãàòèñÿ ïîâåðíåííÿ âëàñíèõ
ãðîøåé, í³æ ò³é, ùî çðîáèëà öå â ìàãàçè-
í³ é îòðèìàëà ÷åê. Òîáòî ó ðàç³ êóï³âë³ ç
ðóê â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëÿãàº íà ñàìîãî ñïî-
æèâà÷à. ² íàâ³òü çâåðíåííÿ äî â³äïîâ³äíèõ
ñòðóêòóð ìàëî âïëèíå íà ñèòóàö³þ.

Вас обд рюють
з сміш ою

Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà äèñòðèá’þòîðàìè, ìè
âèÿâèëè ê³ëüêà çàêîíîì³ðíîñòåé. Ä³â÷àòà
ï³äõîäÿòü ëèøå äî ëþäåé, ÿê³ ðóõàþòüñÿ
(ç ìåòðî é äî ìåòðî). À ùå ïîòåíö³éí³ ñïî-
æèâà÷³ íå ìàþòü êîìïàí³¿, íå ðîçìîâëÿ-
þòü ïî òåëåôîíó ³ íå äóæå ïîñï³øàþòü.

Ïðîêîìåíòóâàòè îñîáëèâîñò³ ðîáîòè
òîðãîâèõ àãåíò³â ìè ïîïðîñèëè ïðèâàòíî-
ãî ïñèõîëîãà Ìàð³þ Ìèðîíåíêî:

— Òîðãîâ³ àãåíòè, îñîáëèâî ò³, ÿê³ çóïè-
íÿþòü âàñ íà âóëèö³, ìàþòü â àðñåíàë³
ê³ëüêà ïñèõîëîã³÷íèõ òî÷îê íàòèñêó. Â íà-
óö³ öå íàçèâàþòü àãðåñèâíèì ìàðêåòèí-
ãîì. ² íå ïîòð³áíî éîãî íåäîîö³íþâàòè.
Ïñèõîëîã³÷íî ñò³éê³ ëþäè òàêîæ ìîæóòü
ïîòðàïèòè ï³ä âïëèâ àãåíòà.

Âè ïîì³÷àëè, ùî ïðàêòè÷íî âñ³ òîðãîâ³
ïîñåðåäíèêè âèêîðèñòîâóþòü îäíàêîâ³
ôðàçè? Ñõåìà ¿õíüî¿ ðîçìîâè òåæ ÷³òêî â³ä-
ïðàöüîâàíà. Òàêèì ÷èíîì ëþäèíó çìóøó-
þòü äî ïîêóïêè. À íà âèãëÿä óñå â³äáóëî-
ñÿ í³áè äîáðîâ³ëüíî.

Ìîÿ ïîðàäà — íàâ³òü íå ïî÷èíàéòå ðîç-
ìîâè ç òîðãîâèìè àãåíòàìè. Îñîáëèâî, ÿê-
ùî äî âàñ ï³äõîäÿòü íàäâîð³. Íå êóïóéòå-
ñÿ íà òàê³ äåøåâ³ òðþêè ÿê: “ß âàñ óâåñü
äåíü ÷åêàþ! Ïîäàðóíîê äëÿ âàñ!” Ïàì’-
ÿòàéòå ïðî áåçïëàòíèé ñèð... Íå íàìàãàé-
òåñÿ äîâåñòè ö³é íåçíàéîì³é ëþäèí³, ùî
ó âàñ º ãðîø³, ùî ê³ëüêà ñîòåíü äëÿ âàñ íå
º ïðîáëåìîþ. Íåõàé ó âàñ í³êîëè íå âè-
íèêàº â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè (“âîíà ìåí³ òàê
ãàðíî âñå ðîçïîâ³äàëà, òðåáà ùîñü êóïè-
òè”). Ñàìå öüîãî òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê
÷åêàº! ² ùå îäíå — óñì³øêà íå îçíà÷àº
ùèðîñò³. Âàñ îáäóðþþòü ç óñì³øêîþ. Ââ³÷-
ëèâî ³ âîäíî÷àñ òâåðäî â³äìîâòåñÿ â³ä ïðî-
ïîçèö³¿ ³ éä³òü ó ñâî¿õ ñïðàâàõ. Ïîâ³ðòå, âè
í³÷îãî íå âòðàòèëè.

По ляд зсередини
Ùîá ä³çíàòèñÿ á³ëüøå, äîìîâëÿºìîñÿ

ïðî ñï³âáåñ³äó â îäí³é ³ç ìàðêåòèíãîâèõ
êîìïàí³é. Äî ðå÷³, ²íòåðíåò ðÿñí³º òàêè-
ìè îãîëîøåííÿìè. Àëå ïðèõîâàíîãî çì³ñ-
òó. Íàïðèêëàä, ÿ íàòðàïèëà íà òàêå: “Ïî-
òð³áí³ ìîëîä³ ëþäè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñîö³î-
ëîã³÷íèõ îïèòóâàíü. Çàðïëàòà äî 5 000
ãðèâåíü”.

Ñï³âáåñ³äó ïðîâîäèòü ìîëîäèé ÷îëîâ³ê,
äåñÿòü õâèëèí â³í ùîñü ðîçïîâ³äàº ïðî
àíêåòè, îïèòóâàííÿ, äîñë³äæåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ äóìêè. Íàñàìê³íåöü, í³áè ì³æ ³í-
øèì, çàóâàæóº, ùî â ìî¿ îáîâ’ÿçêè âõî-
äèòü ïðîäàæ êîñìåòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿, áó-
ö³ìòî äëÿ òåñòóâàííÿ. Óñå âèäàºòüñÿ ëî-
ã³÷íèì: ñïîæèâà÷³ òåñòóþòü ïðîäóêò, ìè
ä³çíàºìîñÿ ïðî íåäîë³êè é ïåðåâàãè, ïè-

øåìî çâ³ò, ô³ðìà âäîñêîíàëþº êîñìåòè÷-
íèé çàñ³á ³ ïî÷èíàº éîãî ïðîäàæ â àïòå÷-
í³é ìåðåæ³. Àëå íà ïîâåðõí³ íþàíñè:

— ô³ðìà ïðîäàº ïðîäóêò, à äëÿ òåñòóâàí-
íÿ çàçâè÷àé éîãî äàþòü áåçïëàòíî;

— í³õòî ç ìî¿õ “êîëåã” íå ïðîïîíóº çà-
ïîâíþâàòè ïîêóïöÿì æîäíî¿ àíêåòè (òî-
ä³ íà îñíîâ³ ÷îãî ñêëàäàþòü çâ³ò ïðî ÿê³ñòü
òîâàðó?);

— ô³ðìà ³ñíóº ïîíàä ï’ÿòü ðîê³â, à â
æîäí³é àïòåö³ ¿¿ ïðîäóêö³¿ íå çíàéäåø.

Íàñòóïíîãî ðàíêó ìåíå çàïðîñèëè íà
òðåí³íã. Éîãî ïðîõîäÿòü ùîäíÿ óñ³ òàê
çâàí³ ñîö³îëîãè ö³º¿ êîìïàí³¿. Ñóòü òðå-
í³íãó — ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ íà ïîòåí-
ö³éíîãî ñïîæèâà÷à. Âîäíî÷àñ â³äáóâàºòü-
ñÿ çîìáóâàííÿ ñàìèõ ïðàö³âíèê³â. Ïåðåä
ïî÷àòêîì ðîáî÷îãî äíÿ âîíè ñòàþòü ó êî-
ëî, âèãóêóþòü ÿê³ñü ãàñëà, ïîñò³éíî øè-
ðîêî óñì³õàþòüñÿ. Ó íèõ íàâ³òü º ñïåöè-
ô³÷í³ æåñòè. Ñïîñòåð³ãàòè çà öèì çáîêó
ìîòîðîøíî.

Çà äåíü, ïðîâåäåíèé ç äèñòðèá’þòîðà-
ìè, ìåíå çäèâóâàëî, ùî âñ³ âîíè ïîñëó-
ãîâóþòüñÿ îäíàêîâîþ ñõåìîþ. Ïðèâ³òàí-
íÿ. Ïðîïîçèö³ÿ. Çàïåðå÷åííÿ. Äðóãà
ñïðîáà. Çàêðèòòÿ óãîäè (ïðîäàæ òîâàðó) —
îñü åëåìåíòàðíà ñòðóêòóðà âåðáàëüíîãî
âïëèâó íà ïîêóïöÿ. Ôðàçè òàêîæ íå âè-
ð³çíÿþòüñÿ îðèã³íàëüí³ñòþ: “Äîáðîãî äíÿ!
Õî÷ó âàì çàïðîïîíóâàòè... Í³, âè ìåíå
íåïðàâèëüíî çðîçóì³ëè, ÿ í³÷îãî íå ïðî-
äàþ! Öå ñîö³îëîã³÷íå îïèòóâàííÿ...” À äà-
ë³ — áàãàòî òåêñòó ïðî “÷óäîâèé” òîâàð,
âàì “íåîáõ³äíèé”. Ãîëîâíà ³äåÿ — âèìà-
ëþâàòè äëÿ ëþäèíè ¿¿ æ ïðîáëåìó. Íà-
ïðèêëàä, âè äåíü ó äåíü êîðèñòóºòåñü
ñâîºþ ïðàñêîþ ³ íàâ³òü íå çàìèñëþºòåñÿ
íàä òèì, ùîá ïðèäáàòè ³íøó. Àæ òóò âàñ
áóêâàëüíî “íîñîì òèêàþòü” ³ ïåðåêîíó-
þòü, ùî âàøà ïðàñêà ïñóº ðå÷³. À îñü öÿ,
ç âèêîðèñòàííÿì “íàíîòåõíîëîã³é”, çðî-
áèòü äèâî ç âàøèìè êîôòèíàìè òà ñï³ä-
íèöÿìè. Ç êîñìåòè÷íèìè çàñîáàìè ùå
ïðîñò³øå: “Âàø³ çóáè ðåàãóþòü íà õîëîä-
íå ³ ãàðÿ÷å?”, “Âè øâèäêî âòîìëþºòå-
ñÿ?”, “Ó âàñ ëóïà? Âèïàä³ííÿ âîëîññÿ?”,
“Âè õî÷åòå ìàòè ãóñò³ é äîâã³ â³¿?”, “Âàì
ïîäîáàºòüñÿ çäîðîâå âîëîññÿ?” Çà ê³ëüêà
õâèëèí óì³ëèé àãåíò “ïðèì³ðÿº” âàì ç äå-
ñÿòîê ïðîáëåì. À ùå çà õâèëèíó çàïðî-
ïîíóº “ðîçâ’ÿçàííÿ” â îäíîìó òþáèêó.
Ïîøèðåíèé ïñèõîëîã³÷íèé ïðèéîì ìàð-
êåòîëîã³â — çàêîí òðüîõ “òàê”. Çà éîãî
ëîã³êîþ, ÿêùî ïîòåíö³éíèé ïîêóïåöü
òðè÷³ â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ ñòâåðäíî, òî
é íà ÷åòâåðòå ñêàæå “òàê”. À ÷åòâåðòå çà-
ïèòàííÿ, ÿê ïðàâèëî, çâó÷èòü òàê: “Âàì
çàïàêóâàòè?”, “Âè áåðåòå?”

Îêð³ì âåðáàëüíèõ, àãåíòè âèêîðèñòî-
âóþòü ùå é íåâåðáàëüí³ çàñîáè âïëèâó
íà ïñèõ³êó êë³ºíòà. Íàñàìïåðåä ëþäèí³
íàìàãàþòüñÿ îäðàçó äàòè ïðîäóêò ó ðóêè,
ùîá âîíà â³ä÷óëà éîãî “ñâî¿ì”. Ó ïðîöå-
ñ³ ðîçìîâè ïðîäàâåöü çàáèðàº òîâàð, à
ïîò³ì çíîâó ïîâåðòàº. Òàêèé ïðèéîì ñà-
ì³ àãåíòè íàçèâàþòü “ãðà òîâàðîì”. Â³í
ðîçðàõîâàíèé íà äèòÿ÷³ ðåôëåêñè — “ùî
â ìî¿õ ðóêàõ, òå ìîº”.

Ïðàêòè÷íî âñ³ ö³ ìåòîäè ñïðÿìîâàí³ íà
ìàí³ïóëþâàííÿ ñâ³äîì³ñòþ ëþäèíè. Ðå-
çóëüòàò — íåéòðàë³çàö³ÿ êðèòè÷íîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ïðîäóêòó. À â òàêèõ âèïàäêàõ íå
âè êóïóºòå òîâàð, à òîâàð êóïóº âàñ.

Íàñàìê³íåöü ðîçïîâ³ì âèïàäîê ç âëàñ-
íîãî æèòòÿ. ßêîñü äèñòðèá’þòîðêà îäí³º¿
ç êîñìåòè÷íèõ ô³ðì íàïîëåãëèâî ïåðåêî-
íóâàëà ìåíå ïðèäáàòè êðåì â³ä çìîðøîê.
Íà ìî¿ â³äìîâè â ä³â÷èíè çíàõîäèëîñÿ ïî
ê³ëüêà àðãóìåíò³â: “Öå äåøåâøå, í³æ ó ìà-
ãàçèí³”, “Ïðîäóêò âèãîòîâëåíî çà íîâ³ò-
í³ìè òåõíîëîã³ÿìè”, “Â³çüì³òü íà ïîäàðó-
íîê”, “Íå ïîøêîäóºòå. Îäðàçó ïîáà÷èòå
ðåçóëüòàò” ³ òàêå ³íøå. Íàðåøò³ ÿ âçÿëà äî
ðóê êðåì ³ ïðî÷èòàëà: “Æ³íêàì â³ä 25 ðî-
ê³â”. Íà ìîº ïåðåêîíëèâå: “Ìåí³ ëèøå
22”, — äèñòðèá’þòîðêà áëèñêàâè÷íî â³ä-
ïîâ³ëà: “À âè íå çíàëè? Áîðîòüáó ç³ ñòà-
ð³ííÿì ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ó 18!” ß ïîñì³-
ÿëàñÿ, àëå â³ä êðåìó â³äìîâèëàñÿ. À ââå-
÷åð³ ïðèéøëà äîäîìó ³ íåñïîä³âàíî äëÿ
ñåáå ïîáà÷èëà â äçåðêàë³ çìîðøêè. Çíà-
äîáèëîñÿ ê³ëüêà òèæí³â ³ ñèëà âîë³, ùîá
çíîâó ñîá³ ñïîäîáàòèñÿ
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статті 28 Закону України "Про планування і забудову територій", статті 123 Земельного кодексу України та
з метою вдосконалення системи управління забудовою міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Правил забудови м. Києва, затвер�
джених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005
№ 11/2587 (із змінами і доповненнями), а саме:

1.1. Пункт 5 абзацу 2 підпункту 8.1.1 пункту 8.1 Розділу 8
"Будівельні роботи" викласти в такій редакції:

"� документ, що засвідчує право власності забудовника
(замовника) чи право користування (у тому числі на умовах
оренди) земельною ділянкою, передбаченою для будівниц�
тва, а у разі проведення реконструкції, реставрації, капі�
тального ремонту будівлі, споруди, технічного переосна�
щення підприємств — копія документа, що посвідчує право
власності на будинок (споруду), або письмова згода влас�
ника на проведення робіт.

У разі якщо замовником будівельних робіт з прокла�
дання або реконструкції інженерних та дорожніх мереж за
бюджетні кошти виступає орган державної влади або міс�
цевого самоврядування, або організації, яким делегова�

ні повноваження з отримання дозволу на виконання бу�
дівельних робіт з прокладання або реконструкції інженер�
них та дорожніх мереж за бюджетні кошти, надається до�
кумент, що підтверджує згоду власників або користува�
чів земельної ділянки на проведення таких робіт, а у ви�
падку якщо земельна ділянка не передана в приватну
власність, включаючи на правах оренди, або в розпоря�
дження комунальних підприємств — витяг з земельного
кадастру".

2. Офіційно оприлюднити це рішення у 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 внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 
№ 62/723 "Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки" 

Рішення Київської міської ради № 645/1701 від 18 червня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надходження
коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007�2010 роки" такі зміни:

� позицію 38 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� позицію 196 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� позицію 236 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� позицію 422 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� позиції 572, 573, 574 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Група "А" додатка 4:

вважати позиціями 91, 92, 93 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву" "Група "А"
додатка 4:

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 18 червня 2009 року № 645/1701

Перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа,
в.м

При-
міт а

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

585 Нежилі приміщення м. Київ, Андріївсь ий звіз, 38, літ. "А" 4 181,6

586 Нежила б дівля м. Київ, пар "Місь ий сад", б/н 3 4 71,0

587 Нежила б дівля м. Київ, пар Вічної слави, б/н 2 4 46,1

588 Нежила б дівля м. Київ, пар Маріїнсь ий, б/н 2 4 40,5

589 Нежила б дівля м. Київ, пар "Володимирсь а ір а", б/н 4 147,2

590 Нежила б дівля м. Київ, пар ім. Т.Г.Шевчен а, б/н 4 54,5

591 Нежила б дівля м. Київ, в л. Федорова Івана, б/н 4 50,6

592 Нежила б дівля м. Київ, в л. Кі відзе, 1/2 4 103,0

593 Нежилі приміщення м. Київ, в л. П ш інсь а, 34-б 4 256,8

594 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Прирічна, 25, літ. "А" 4 154,7

595 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Героїв Дніпра, 53, літ. "А" 4 176,6

596 Нежилі приміщення ТОВ
"Книж овий ма азин "Знання"

м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А", "А1" 3 396,4

597 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Хрещати , 50, літ. "Б" 4 367,6

Примітка: викуп � 3; аукціон � 4.
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О.Дов ий

� позицію 134 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� позицію 201 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� абзац 7 пункту 1 рішення Київради від 02.04.09 №161/1217 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 №62/723
"Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007�2010 роки" визнати таким,
що втратив чинність;

� позицію 185 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

визнати такою, що втратила чинність;
� позицію 233 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� позицію 450 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

� визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради від 08.11.07 №1157/3990 "Про приватизацію ТОВ "Книжковий
магазин "Знання" нежилого приміщення площею 420,0 кв.м на вул. Хрещатик, 44 літ. "А", "А1";

� доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення. 

Київсь ий місь ий олова Л.Черновець ий

38 Нежилий б дино м. Київ, в л. Жилянсь а, 43, літ. "Б" 4 439,7

134 Нежилий приміщення ТОВ "Мрія" м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 23-а 3 25,0

134 Нежилий приміщення ТОВ "Мрія" м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 23, літ. "Ж" 3 63,3

201 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Лютерансь а/ в л. Зань овець ої, 7/10, літ. "А" 4 276,5

201 Нежилі приміщення ТОВ "Даніс" м. Київ, в л. Лютерансь а/ в л. Зань овець ої, 7/10, літ. "А" 3 274,3

185 Нежилі приміщення ТОВ "Стор-Сервіс" м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А" 3 396,4

233 Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 50, літ. "Б" 4 907,2

233 Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 50, літ. "Б" 4 609,9

450 Нежилі приміщення ТОВ "Да-лі" м. Київ, в л. Довжен а, 7, . 15 3 42,4

450 Нежилі приміщення ТОВ "Да-лі" м. Київ, в л. Довжен а, 7, літ. "3" 3 42,4

38 Нежилий б дино м. Київ, в л. Жилянсь а, 43 Б, літ. "Б" 4 450,0

236 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 3, літ. "А" 4 1286,1

236 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 3, літ. "А" 4 1231,5

422 Нежилий б дино м. Київ, Контра това площа, 2 4 Площа відповідно до даних БТІ

422 Нежилий б дино м. Київ, Контра това площа, 2, літ. "Б" 4 26,0

196 Нежилі приміщення ТОВ
"Білдін техноледжі"

м. Київ,
в л. Петрозаводсь а, 2-б

3 179,6 Із збереженням профілю -
ромадсь а вбиральня

196 Нежилі приміщення ТОВ
"Білдін техноледжі"

м. Київ, в л. Петрозаводсь а, 2-б 3 151,9

572 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "З"
Венеціансь ий острів

3 373,50

573 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "У"
Венеціансь ий острів

3 261,30

574 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "X"
Венеціансь ий острів

3 68,50

91 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "З"
Венеціансь ий острів

3 373,50

92 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "У"
Венеціансь ий острів

3 261,30

93 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "X"
Венеціансь ий острів

3 68,50
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Àêâàðåëü ïî÷óòò³â
“Хрещати ” представляє читачам
творчість Кіри Костен о — иян-
и, я а меш ає Франції. Поете-
са народилася в 1977 році, за-
інчила психоло ічний фа льтет
і аспірант р Київсь о о націо-
нально о ніверситет імені Та-
раса Шевчен а. Вона ба ато др -
валась літерат рних видан-

нях, є дипломантом Міжнародно-
о фестивалю поезії “Ан-тр-
А т — 2009” (Херсон). Творч на-
сна Кірі Костен о дають подо-
рожі: поб вала в ба атьох ра-
їнах, проживала в США і Швей-
царії. А сьо одні її дім — це чо-
лові та семирічна донь а Марі-
анна.

А варельною птицею —
Влиться в небо за атное,
Лепест ами рыться бы
И пасть в необъятное...
В невозможность ворваться бы,
Пересилив вселенн ю,
Досчитать до тринадцати
И просн ться нетленною
В этой спальне фиал овой,
Где безволие сладостно,
Где в оробоч е ла овой
Жд т заморс ие ла омства,
Где для вечной из нанницы
Слезы с рас ами смешаны,
Где весна испаряется
Из фла онов заснеженных,
Где т маны с ользящие
По рывалами брошены,
И мертво настоящее,
И расплывчато прошлое —
Б дто жизнь — от ровение
Позабытое, давнее...
Мне б просн ться вне времени
Вопре и вяданию
В той фиал овой свежести
На земле ли, на небе ли —
Межд болью и нежностью,
Межд былью и небылью...

***
Небо живет в земных ородах,
В медных тазах и сте лянных птицах,
Небо живет в засохших садах,
В лицах асших, в п стых лазницах...
Небо не прячет своих и он —
Молится ли ам ч жих созвездий...
Солнце восходит на ржавый трон
И миллионами пальцев-лезвий
Рвет обла а — золотая ровь
с аждым за атом сте ает чаше...
Небо д ой вы ибает бровь
И дивленно лядит на наши
л пые с дьбы, п стые дни...
Что-то иное — настоль о близ о!
Небо хотело примерить нимб,
небо мечтало быть одалис ой —
под бес онечным ночным шатром
в танце расплавиться, слиться с м ой,
в сердце Создателя вызвать шторм,
Или однажды стать незаб д ой
в бледном вен е первобытных звезд,
Лилией плыть во вселенс ом иле...
Выйти свободно на Млечный мост,
Выдохн ть сне и расправить рылья,
Вырваться с орнем с возь д шный день,
Кровью истечь в вос овом за ате,
Больше не быть ни о да! Ни де! —
Брош ой дешевой, при олотой платью
Жадной земли... ол бым плат ом —
Тряп ой, распятой на жар их пяльцах
Солнца, что всходит на ржавый трон
И вып с ает стальные пальцы...

***
Ка за линанье читаю Осень
Б р ю хвою вплетаю в осы
Б рое небо опч острами
Из р авов вып с аю стаи
Из р авов вып с аю стаи
Зерныш и звезд для них рассыпаю
на небесах — золоченом блюде.
Тысячи зерныше — тысячи с деб.
К шайте птицы, люйте, родные,—

Где-то по асн т с дьбы земные,
Вы их очистите, вы их спасете
Вы их в своих животах несете
В те листопады, в те олыбели,
Где тишиною дни перезрели,
Где новые д ши — в о ромной ап сте
Жд т, о да их простят и отп стят...

***
За линанья Зимы — толь о эхо ее имен.
У язычни ов — праздни . У северных

сов — охота.
Со священных деревьев волос

ее светлый лен
Б дет падать и падать в от рыт ю пасть

болота...
Вынимаешь свой ребень, чтоб ей

расчесать ос ,
На ветвях ее тело же обла ам

привы ло.
И она засыпает. И д хи ее нес т
По исхоженным тропам все о одово о

ци ла.
Наполняешь ей лод сне ом...

А люв остра
Голосами ее предшественниц б бн

вторит...
Примеряешь ей мас и, в оторых дят

ветра,
И др ие — в оторых с возь прорези

дышит море.
Ка знать то родство, если ли

беспредельно бел,
И из сотен сестер — этот зна на вис е

аждой?
Ведь Зима, что вове предназначена

лишь тебе,
а последняя жизнь — ни о да

не приходит дважды.

Снова — ночь под от ос... С оро л ны
йд т под лед.

Соберешь с Ее царства остат и
нен жной дани...

Бросишь ребень в остер. А на тро —
опять в поход.

На Охоте за Силой расставить сил и
ожиданья.

За линанья зимы — толь о эхо... и олос
слаб...

Поднимаешь свой фа ел, столетья
назад асший,

И ходишь доро ой, оторой она прошла,
Не дождавшись тебя, лишь одной

бес онечностью раньше

***
Смириться с потерей — на небо оней

отп стить.
Пеш ом по степи... по пепл ...

по выжженной с ше...
Поч вствовать стены, что смо т с возь

плоть прорасти —
И ородом стать, оторый ни то

не разр шит.
П стынные р сла... Баллады бродячих

амней...
Та мно о терпенья, та мало

спасительной вла и.
Напиться из сердца, что бьет а

источни вовне,
Из тон их остей белоснежные

вырастить фла и,
Из времени выплыть лыб ой безз бых

робниц
С возь дыры иллюзий и памяти черные

л ны...
Здесь б дет жить ветер, и стаи

строптивых жар-птиц
Здесь б д т взлетать и взрываться

салютом без мным...
В распахн тых о нах — рожденья

бесчисленных б рь,
и эта реальность — лишь часть

рит ально о танца,
Гроза в зазер алье, ос ол и, летящие

вн трь...
Но с аждой весной одиночество

б дет сплетаться
В Священные свит и... в орнаменты

черных остров,
В орячие ма и, оторыми рыши

виты...
Смириться с потерей — всем д хом, всем

дном и н тром,
Чтоб выстоять битв . Чтоб выстоять

вечность без битвы...
Чтоб аждое тро свершать ч дотворный

обряд —
в т манах пать свои башни, ресты,

оло ольни...
и больше не ждать ни проро ов,

ни чьих-то солдат,
быть вольным — по нрав , по прав

из нанни а — вольным!
Любить свои стены... и свой

непришедший народ,
ведь боль амней — а наша,

лишь дольше и л ше...
В мой ород незримый ни то ни о да

не дойдет...

Мной созданный ород ни то ни о да
не разр шит...

Оттен и фиолетово о

У Зимы моей длинные р ава,
Непо рытая лысая олова,
Фиолетовый ол ий шарф,
Фиолетовая д ша...
Она смотрит да-то верх
И берет на себя мой рех,
А потом плывет вдоль сн вших ре —
Выте ают с мер и из-под всп хших ве
В сне ...

У Весны — иацинтовые лаза,
Б бенцово-льдистые олоса,
Аметистовые пар са
Да надежда на ч деса...
Но потом — толь о д шных соцветий

плен,
Расцветающих вдр из лиловых вен,
Пробивающих амни тюремных стен —
Сирень...

Н а лето — ирисовый д рман,
Разрисованный розами барабан
Да в о не незашторенном из фиал овых

звезд ап ан,
В ежевичной истоме сброшенный

сарафан..
Н а после — пол денной оречи выстрел

в висо ,
На бах побелевших вино радный

ровоподте
Перезревших за атов

чернильно-ба ровый со —
На морс ой песо ...

И пришедшая осень — лавандовый дым
остра,

Косы — дождь перлам тровый,
Крылья — верес овые вечера,
Мерзлой сливой пахн щая ора,
В запредельность затя ивающая дыра —
Нам пора...
Нам пора за нею — с возь т с лый

фонарный свет,
С возь вядшие фло сы и высохший

берес лет...
Мы летим и и раем,
вспомнив ис ренность детс их лет,
И зачем-то стираем
за собою прозрачный след...
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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.
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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  
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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.
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Ïîâåðíåííÿ æèòòÿ
âîäîéì³
Ó ñòîëè÷íîìó Ã³äðîïàðêó ïî÷èñòèëè 
òà çàðèáèëè îçåðî Áåð³çêà

Äîâã³ ðîêè îçåðî Áåð³çêà áóëî
ìàéæå ìåðòâèì — çàìóëåíå, çà-
õàðàùåíå ñì³òòÿì, ì³çåðí³ çàëèø-
êè ðèáè ïðàêòè÷íî âèíèùèëè
áðàêîíüºðè. Äîâåäåíà äî ñòàíó
ñò³÷íî¿ ÿìè âîäîéìà ñïðàâëÿëà
ãí³òþ÷å âðàæåííÿ ³ äóæå øêîäè-
ëà ³ì³äæó Ã³äðîïàðêó — óëþáëå-
íî¿ çîíè â³äïî÷èíêó êèÿí.

Ï³âòîðà ðîêó òîìó ÒÎÂ "Ôî-
ðåñò-ïàðê ïðåì'ºð", ÊÏ "Ïëåñî"
òà ÊÌÄÀ ï³äïèñàëè ³íâåñòèö³é-
íèé äîãîâ³ð. Ó ìåæàõ öüîãî ïðî-
åêòó îçåðî Áåð³çêà çà ó÷àñòþ â÷å-
íèõ òà Àñîö³àö³¿ ðèáàëîê Óêðà-
¿íè áóëî îíîâëåíî. Âîäîéìó
î÷èñòèëè â³ä ìóëó ³ áðóäó, âñòà-
íîâèëè çàñîáè òîêñèêîëîã³÷íîãî
³ õ³ì³÷íîãî êîíòðîëþ, ï³ñëÿ ÷îãî
ïîñòàëî ïèòàííÿ çàðèáëåííÿ Áå-
ð³çêè. Öåé çàõ³ä, ³í³ö³éîâàíèé äëÿ
ïðèâåðíåííÿ óâàãè âëàäè ³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî êàòàñòðîô³÷íî¿ ñè-
òóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ ç îõîðîíîþ

ïðèðîäè â Ã³äðîïàðêó, ìàº ñòàòè
ïî÷àòêîì öèêëó á³îëîã³÷íîãî â³ä-
íîâëåííÿ ³íøèõ êè¿âñüêèõ âî-
äîéì.

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ ïîêàçîâå çà-
ðèáëåííÿ îçåðà — ó âîäó ïóñòè-
ëè ìàéæå 2 òîííè êîðîï³â òà á³-
ëîãî àìóðà. Çà ñëîâàìè êàíäèäà-
òà á³îëîã³÷íèõ íàóê, ñòàðøîãî íà-
óêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà ²íñòèòóòó
ã³äðîá³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè Þð³ÿ
Ñèòíèêà, çà íîðìàëüíîãî ãîñïî-
äàðþâàííÿ â ö³é âîäîéì³ çìîæå
æèòè ôàêòè÷íî áóäü-ÿêà ðèáà,
òðåáà ëèøå ¿¿ ï³äãîäîâóâàòè.

Íàäàë³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ðè-
áîëîâíèé êëóá. Âçÿòè íà ãà÷îê
êàðàñèêà ÷è êîðîïöÿ ìîæíà áó-
äå àáñîëþòíî áåçïëàòíîþ, à âè-
íåñòè çà ìåæ³ êîìïëåêñó — í³.
Ïðîãðàìà "ñï³éìàâ — â³äïóñòè"
äàñòü çìîãó íàñîëîäæóâàòèñÿ ñà-
ìèì ïðîöåñîì. Ó÷îðàøíº çàðèá-
ëåííÿ ìîæíà íàçâàòè ïðîáíèì,

îñíîâíå æ ìàþòü ïðîâåñòè íàâåñ-
í³ íàñòóïíîãî ðîêó.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Àñîö³àö³¿
ðèáàëîê Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà
×èñòÿêîâà, ðîáîòà íà öüîìó íå
çàê³í÷óºòüñÿ, îðãàí³çàòîðè ìàþòü
íàì³ð îíîâèòè âîäîéìè Îñîêîð-
ê³â, ãëèáèíà ÿêèõ, íà æàëü, òàêà,
ùî ìîæíà ïåðåéòè ç îäíîãî áå-
ðåãà íà ³íøèé.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ÒÎÂ "Ôîðåñò-
ïàðê ïðåì'ºð" Âîëîäèìèð Ëàçàð,
ÿêèé º ³í³ö³àòîðîì ïðîåêòó â³ä-
íîâëåííÿ îçåðà Áåð³çêà, íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì çàïëàíîâàíî îñâî¿òè
ìàéæå 5 ìëí ãðí äëÿ äðóãîãî æèò-
òÿ âîäîéìè. Íà ñüîãîäí³ âæå âè-
òðà÷åíî ïðèáëèçíî 2 ìëí ãðí íà
¿¿ î÷èùåííÿ, 30 òèñ. ãðí — íà çà-
êóï³âëþ ðèáè. Ðåøòó êîøò³â ñïðÿ-
ìóþòü íà îáëàøòóâàííÿ öèâ³ë³çî-
âàíèõ ì³ñöü â³äïî÷èíêó ç íàëåæ-
íîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ (äèòÿ÷èìè
ìàéäàí÷èêàìè, ïóíêòàìè îðåíäè
ðèáîëîâíîãî ñïîðÿäæåííÿ òîùî).

Îðãàí³çàòîðè àêö³¿ âèñëîâèëè
ñïîä³âàííÿ, ùî ïîêàçîâå â³äíîâ-
ëåííÿ îçåðà ³ éîãî çàðèáëåííÿ
ñòàíå ïîøòîâõîì äî êîíêðåòíèõ
ä³é ç áîêó âëàäè çàäëÿ ðîçâ'ÿçàí-
íÿ ïðîáëåì âîäíèõ àðòåð³é ñòî-
ëèö³. À îçåðî Áåð³çêà â³äòåïåð
ñòàíå óëþáëåíèì ì³ñöåì â³äïî-
÷èíêó êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³, à
òàêîæ ïðèâàáëèâèì äëÿ ëþáèòå-
ë³â öèâ³ë³çîâàíî¿ ðèáîëîâë³

ПП РР ИИ РР ОО ДД АА   ІІ   ММ ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 10 ëèñòîïàäà
ОВНАМ хоч розірвися, роботи атма я дома, та і на сл жбі. А ос іль и від ам-

біцій вас розпирає, розбіжності принципових питаннях, пал і с переч и з діло-
вими, шлюбними партнерами немин чі. Поставте інтереси опонента на чільне міс-
це. Іна ше в боротьбі за верховенство зазнаєте фіас о. При от йтеся до авраль-
них сит ацій поб ті.
ТЕЛЬЦІ б д ть на оні, сміливо долатим ть різні перепони. А втім, слід вати влас-

ним пере онанням б де неле о. Одна сво о ви дося нете завдя и природній пра -
тичності й здоровом ґл зд . В ролі борця за справедливість можете зазнати пораз-
и, том поводьтеся та товно й не ріжте правд -мат в очі людям, від я их залежні...
БЛИЗНЯТА мають по азати вищий пілотаж професіоналізм , зібраності, само-

дисципліни, дбайливості. Ле оважність — смертельна прірва. Інтимне життя по-
треб є термінової модернізації. Встановіть жорст ий онтроль за оханими, діть-
ми. Я що маєте вільне творче захоплення, спроб йте знайти йом орисне засто-
с вання. Марн вати хист доля забороняє. І не тривожтеся з привод бра рошей
чи владних рес рсів, бо це призведе до божевілля!
РАКИ, нічо о важливо о не розпочинайте, тримайтеся від підписання перспе -

тивних од. Позиція людей, я им визначено віді рати важлив роль вашом жит-
ті, б де незвор шною. Нія і вмовляння та плач не допомож ть. На поблаж и і не
сподівайтеся. Візьміть емоції в ла , смиренно переживіть до вечора ір і розча-
р вання, а потім повіють вітри дачі.
ЛЕВИ, не розслабляйтеся, дотрим йте посадової с бординації, на сл жбі —

фронтова боє отовність. Начальство підсилить онтроль або завітають з перевір-
ою офіційні інстанції, тож б де не до творчих забавлянь. Я що ви обіймаєте е-
рівн посад , за личте до поряд підле лих (без ди таторсь их проч хано !), по-
даючи їм особистий при лад дисциплінованості й ор анізованості.
ДІВИ, дисциплін йте бажання, задоволення обійд ться доро о. Від веселих роз-

ва лише розчар вання та фінансові збит и. Інтимні побачення теж радощів не при-
нес ть. Займіться дітьми, настав час взяти їх під с ворий онтроль, для цьо о є об'-
є тивні причини. Годі несл хів пань ати, ріжте фінанс вання, іна ше оте льтяй-
ство від неться не араздами в майб тньом .
ТЕРЕЗИ зв'язані по р ах і но ах, відч ття залежності при ноблює, вселяє зневі-

р , ш одить здоров'ю. У стос н ах з близь ими, поважними персонами повіє ри-
жаний вітер. На допомо не розрахов йте, а по ладайтеся лише на власні з силля,
самот ж и вдасться реаліз вати частин важливих зад мів. Б дьте холодно ровни-
ми, фахівець ви нівро , і саме це є золотим озирем б дь-я их перипетіях.
СКОРПІОНИ, досл хайтеся за важень, д м и інших, пелен йте з ефір все, що

вас ці авить. Там лючи до правильних дій: попереджений, отже, озброєний. Ви-
р шаючи в поїзд , йд чи на пере овори, офіційне спіл вання, заздале ідь се об-
мір йте, запасіться ар ментами, достовірною інформацією.
СТРІЛЬЦІ, я що ви завчасно впоряд вали фінансові справи, різ вали витра-

ти на зайв роз іш, поставилися відповідально до довірених вам владних важелів
та рошових рес рсів, можете нічо о не боятися. Ас етизм б ття сприйметься нор-
мально. Головне, аби роші не стали ябл ом розбрат з оточенням! Виявіть ос-
подарсь ий хист, зробіть та , щоб і вов и б ли ситими, і вівці цілими. Утримайте-
ся від починань, що вима ають міцної фінансової або за онодавчої бази.
КОЗОРОГІВ спіт ають непереборні тр днощі, але то ілюзія. Вони є лише за о-

номірним етапом масштабно о план . На роботі мобіліз йтеся, т т доведеться по-
боротися з діловими он рентами та довести ерівництв фахов омпетент-
ність, аби ріпити ар'єрні р бежі. Не д же перевантаж йтеся, відпочино рай
потрібен для підтримання належної фізичної форми.
ВОДОЛІЇ переб ватим ть ритмі з армічними подіями, том с оріться обста-

винам, жертовно робіть се, до чо о зм ш ють обставини. Я що підете напере-
ір, можете занед жати, хронічні боляч и почн ть ата вати, що стане арою за
і нор вання на азів долі. Б дьте обережними за ермом, дорозі та тримайте-
ся від лобальних починань.
РИБИ, майб тнє вимальов ватиметься в похм рих барвах, долатим ть с мніви.

Не дозволяйте взяти себе в полон ж рбі, адже це тимчасовий не ативний імп льс,
життя пре расне! Спіл вання з оле ами, з професіоналами, висо ими посадов-
цями принесе розчар вання, та я що вам потрібен справжній досвідчений др ,
досл хайтеся ір ої правди, бо там зерна істини

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Втрачен залі ов ниж "Від рито о міжнародно о ніверситет
розвит людини "У раїна" серія КВ № 07953016
на ім'я Бар іна Оле сандра Оле сандровича вважати недійсною.

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù. Â³òåð ï³âäåí-

íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+16°Ñ,
âíî÷³ +10...+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +17°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +13...+19°Ñ, âíî÷³
+12...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +9...+12°Ñ, âíî÷³
+8...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+17°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Ñüîãîäí³
10 ëèñòîïàäà — Ïàðàñêåâè Ï’ÿòíèö³. Ó öåé äåíü ñâÿòêóâàëè ëè-

øå æ³íêè — íå ïðÿëè, íå øèëè, íå çîëèëè ³ íå ðîç÷³ñóâàëè âîëîñ-
ñÿ. Âò³ì, äîçâîëÿëîñÿ øàòêóâàòè êàïóñòó, çàéìàòèñÿ êâàøåííÿì ñòî-
ëîâèõ áóðÿê³â. ßêùî äåíü ñîíÿ÷íèé, òî âàðòî ÷åêàòè íà òåïëó çè-
ìó, õìàðíèé — ó ñåðåäèí³ ãðóäíÿ áóäóòü ñèëüí³ ìîðîçè.

²ìåíèííèêè: 
Àðñåí³é, Äìèòðî, ²âàí, Íåñòîð, Ïàðàñêåâà, Ñòåïàí (Ñòåôàí)
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Озеро Беріз а в Гідропар не лише почистили, а й вип стили водойм майже 2 тонни оропів та біло о ам ра

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
"Õðåùàòèê"

Учора в Гідропар почищено та проведено днопо либ-
лювальні роботи на озері Беріз а. Тепер либина во-
дойми становить 12 метрів. А цію ор аніз вали і про-
вели Асоціація рибало У раїни, дире ція ТОВ "Фо-
рест-пар прем'єр", Державний омітет рибно о оспо-
дарства. Та ож водойм п стили риб — майже 2
тонни маль ів оропів та біло о ам ра. На оновлення
Беріз и передбачено приблизно 5 млн рн.


