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СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ДИТСАДОК ВІДНОВИЛИ
За іль а місяців дош ільний за лад
Шевчен івсь ом районі зробили найс часнішим
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ЧОЛОВІЧЕ Й ЖІНОЧЕ РІВНОПРАВ’Я
Держава і столиця от ють спеціальні про рами
щодо ендерної справедливості

Îáåðåæíî, ãàðàæ³!
Âñòàíîâëåí³ íà çåëåíèõ çîíàõ, äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³ÿõ, âîíè äåäàë³ ÷àñò³øå íåïîêîÿòü ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Попри те, що раїна не зовсім ще подолала
е ономічн риз , іль ість автомобілів на до-
ро ах щодень збільш ється. А дбайливі оспо-
дарі, щоб бере ти сво о залізно о оня від
природних ата лізмів та чийо ось недобро о
о а, до чо о лише не вдаються. Одні оренд -
ють стоян на приватних пар вальних май-
данчи ах, заможніші п ють місця пар ін-
ах, а є й та і, що дешево та сердито нама-
аються втисн ти власний араж на приб дин-
овій території, зеленій зоні чи дитячом май-
данчи . Ін оли їх встановлюють на місцях, де
проля ають підземні ом ні ації.

Öÿ ïðîáëåìà îñòàíí³ì ÷àñîì ãîñòðî ïîñòàëà ïåðåä êè-
ÿíàìè, àäæå ÷àñòî “ãàðàæ³-ðàêóøêè” âñòàíîâëþþòüñÿ áåç
æîäíîãî íà òå äîçâîëó, ç ïîðóøåííÿìè. À âñå ÷åðåç íåäî-
ñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ó ì³ñò³. Îñü ³
âèõîäèòü: ìàøèíó ìàºø, à äå ïîñòàâèòè — í³, õî÷ äî êâàð-
òèðè çàíîñü. Öå âñå ïîïðè òå, ùî äëÿ ïëàíóâàííÿ áàãàòî-
ïîâåðõ³âêè ê³ëüê³ñòü ïàðêîì³ñöü ÷³òêî ïðîïèñàíî äåðæàâ-
íèìè áóä³âåëüíèìè íîðìàìè: îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êâàð-
òèðó â íîâîáóäîâ³, à â ðàç³ ðåêîíñòðóêö³¿ — îäíå ì³ñöå íà
äâ³ êâàðòèðè. Á³ëÿ êîæíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó äîäàòêîâî
ñë³ä ðîçì³ùóâàòè ãîñòüîâ³ àâòîñòîÿíêè ç ðîçðàõóíêó îäíå
ì³ñöå íà ï’ÿòü êâàðòèð äëÿ íîâîáóäîâè òà îäíå — íà ø³ñòü
êâàðòèð ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿. Óñå öå ïðîïèñàíî â íîðìàõ,
àëå âëàñíèêè àâòîìîá³ë³â ¿õ ìàëî äîòðèìóþòü, à ³íø³ êè-
ÿíè òèì ÷àñîì ïåðåéìàþòüñÿ òèìè íàñë³äêàìè, ùî ïîðî-
äæóþòü áðàê ìàøèíîì³ñöü — íåçàêîííå âñòàíîâëåííÿ ãà-
ðàæ³â.

Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çâåðòàþòüñÿ äî “Õðåùàòèêà” ç³ ñêàð-
ãàìè ùîäî íåçàêîííîãî âñòàíîâëåííÿ ãàðàæ³â. Çîêðåìà, ç
âóëèö³ ªðåâàíñüêî¿, 18-Ä ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ æèòå-
ë³ áóäèíêó ñêàðæàòüñÿ íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü “ðàêóøîê”, äî
ÿêèõ ïîñò³éíî ï³ä’¿æäæàþòü ìàøèíè ³ çàâàæàþòü â³äïî÷è-
âàòè â í³÷íèé ÷àñ.

Á³ëÿ áóäèíê³â ¹¹ 7 òà 9 íà âóëèö³ Êóðñüê³é òàêîæ ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ “âèøèêóâàâñÿ” ðÿä ãàðàæíèõ çàáó-
äîâ. Ñòîÿòü âîíè òàì äàâíî, äî á³ëüøîñò³ àâòîìîá³ë³â íå
ñòàâëÿòü, íàâ³òü çàìêè çà³ðæàâ³ëè. Íàòîì³ñòü öå ÷óäîâå ì³ñ-
öå äëÿ ëþäåé, ÿê³ ëèøèëèñÿ áåç æèòëà. Âîíè ÷àñòî íî÷ó-
þòü ó âóçüêèõ ïðîõîäàõ ì³æ ãàðàæàìè. Òåðèòîð³ÿ ïîñò³éíî
çàñì³÷åíà.

²ç Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ ñêàðã íå ìåíøàº, òóò
íàâ³òü ðîçãîð³âñÿ ñêàíäàë ÷åðåç çíåñåííÿ íåçàêîííèõ “êî-
ðîáîê”. Ñüîìèé ð³ê òðèâàº ïðîòèñòîÿííÿ âëàñíèê³â ãàðà-
æ³â ç âóë. Øóëÿâñüêî¿ òà ÇÀÒ “Óêðïðîìïðîåêò”. Çåìëþ ùå
ó 2003 ðîö³ áóëî çäàíî â îðåíäó, à ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é”
áóëî çîáîâ’ÿçàíî çíåñòè ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿. Ìåøêàíö³ æ
íå ïîñòóïàþòüñÿ âëàä³, õî÷à ³ íå ìàþòü íàëåæíèõ äîêóìåí-
ò³â íà ïðàâî âñòàíîâëåííÿ ãàðàæ³â íà ö³é òåðèòîð³¿.

Íà ïåðåòèí³ âóëèöü ×åðíÿõîâñüêîãî òà Ñòàâðîïîëüñüêî¿
êèÿíèí ïðîñèòü ïåðåâ³ðèòè äîçâ³ë íà äâà ãàðàæ³, ÿê³ çàé-
ìàþòü òåðèòîð³þ òðîòóàðó ³ çàâàæàþòü ïðîõîäó.

Ëèøå â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ â³ä 2008 ðîêó âèÿâëåíî
ìàéæå òèñÿ÷ó íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ãàðàæ³â. Çîêðåìà, íà
âóë. Ãàðìàòí³é, 39-Ã, Óðèöüêîãî, 15, Ôó÷èêà, 9, Ãë³íêè, 3
òà çà ³íøèìè àäðåñàìè.

(Продовження теми читайте на стор. 3)
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Більшість аражів иївсь их дворах встановлено на зеленій зоні, приб дин овій території без належно о дозвол
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Óêðà¿íà ñï³âïðàöþâàòèìå 
ç êðà¿íàìè ÑÍÄ 
ó ãàëóç³ áóä³âíèöòâà

10—12 ëèñòîïàäà öüîãîð³÷ ó Êèºâ³ â³ä-
áóâàºòüñÿ òðèäöÿòå çàñ³äàííÿ Ì³æóðÿäî-
âî¿ ðàäè ç³ ñï³âïðàö³ â áóä³âåëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³ êðà¿í ÑÍÄ. Óêðà¿íñüêèé óðÿä ïðî-
ïîíóº ñòâîðèòè ºäèíó íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âó çàêîíîäàâ÷ó áàçó â ñôåð³ áóä³âíèöòâà.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà Ìèêîëè Àçàðîâà äî ó÷àñíèê³â çàñ³-
äàííÿ, ùî çà÷èòàâ ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
ßöóáà. Ó çâåðíåíí³ íàãîëîøóºòüñÿ, ùî
“äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî çàâäàííÿ º äîö³ëü-
íèì ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî ðîç-
âèòêó ñèñòåìè òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ áó-
ä³âåëüíî¿ ãàëóç³ òà ñòâîðåííÿ çàãàëüíîãî
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ïðîñòîðó â ðàìêàõ
ñï³âäðóæíîñò³”. Âîëîäèìèð ßöóáà çàçíà-
÷èâ, ùî óçãîäæåí³ñòü ä³é äàñòü çìîãó ðîç-
øèðèòè ðèíîê çáóòó âñ³õ ó÷àñíèê³â äîãî-
âîðó ³ ï³äâèùèòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü
ó êðà¿íàõ òðåòüîãî ñâ³òó. Óêðà¿íà â³äêðèòà
³ ãîòîâà äî òàêî¿ ñï³âïðàö³ íà ð³âíîïðàâ-
í³é îñíîâ³

Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ 
ÿðìàðêè ÷åêàþòü 
íà êèÿí ó ñóáîòó

13 ëèñòîïàäà æèòåë³ ñòîëèö³ ìàòèìóòü
çìîãó â³äâ³äàòè 10 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ÿðìàðê³â, îðãàí³çîâàíèõ Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñòà.
Â³äâ³äóâà÷àì áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé
àñîðòèìåíò ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà 10—15
% äåøåâøå, í³æ íà ðèíêàõ. ßðìàðêè â³ä-
áóäóòüñÿ: ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë.
Ãîëîñ³¿âñüê³é, 4-8, ó Äàðíèöüêîìó — íà
ïð-ò³ Ãðèãîðåíêà, 32-Ä), ó Äåñíÿíñüêîìó —
íà âóë. Ñàáóðîâà (â³ä âóë. Áàëüçàêà äî ïð-
òó Ìàÿêîâñüêîãî), ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà
âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, â Îáîëîíñüêîìó —
íà ïð-ò³ Îáîëîíñüêîìó, 23-43, ó Ïå÷åð-
ñüêîìó — íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 121),
ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïð-ò³ Ïðàâäè, 5-11),
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ðîç³ âóëèöü Íà-
óìîâà òà Ï³äë³ñíî¿), ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó —
íà ïð-ò³ Êîìàðîâà, 28), ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó — íà âóë. Òàòàðñüê³é, 32-38)

Ñòîëèöþ çàáåçïå÷àòü 
äîñòóïíèìè ïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè

Ó ñòîëèö³ â³äêðèþòüñÿ íîâ³ ïðîäîâîëü÷³
ìàãàçèíè ³ òîðãîâåëüí³ ìàéäàí÷èêè. Íà âè-
êîíàííÿ äîðó÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà òà çà ïî-
äàííÿì ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñòà íîâ³
òîðãîâåëüí³ ïàâ³ëüéîíè ³ òèì÷àñîâ³ ìàé-
äàí÷èêè ðîçì³ñòèëî â êîæíîìó ðàéîí³. Çà-
ãàëîì áóäå 72 ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèíè ïà-
â³ëüéîííîãî òèïó òà 32 òèì÷àñîâèõ òîðãî-
âåëüíèõ ìàéäàí÷èêè, äå ñïîæèâà÷àì çà-
ïðîïîíóþòü ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ â³ä âèðîáíèê³â çà ö³íàìè, ùî íà
10—15 % íèæ÷³ â³ä ðèíêîâèõ. Íàãàäàºìî,
çà äîðó÷åííÿì Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ðîçðîá-
ëåíî ïðîãðàìó ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ
äëÿ òîâàðîâèðîáíèê³â ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ ç
ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ìåòà ÿêî¿ — çàáåç-
ïå÷èòè êèÿí ÿê³ñíîþ ïðîäîâîëü÷îþ ïðî-
äóêö³ºþ çà äîñòóïíèìè ö³íàìè íå ëèøå ó
òðàäèö³éí³ ÿðìàðêîâ³ äí³

Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïðèâ³òàâ
ïåðåìîæö³â êîíêóðñó 
“Ä³ëîâà øê³ëüíà ìîäà —
2010”

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ïðèâ³òàâ ïåðåìîæö³â êîíêóð-
ñó íà íàéêðàùó äèòÿ÷ó òâîð÷ó ðîáîòó “Ä³-
ëîâà øê³ëüíà ìîäà — 2010”, ùî â³äáóâñÿ ñå-
ðåä ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
çàêëàä³â, âèõîâàíö³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ
òà ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Êè-
ºâà. Ó÷í³ ðîçðîáëÿëè îäÿã äëÿ ä³â÷àò ³ þíà-
ê³â ó äâîõ íîì³íàö³ÿõ: ïîâñÿêäåííèé òà óðî-
÷èñòèé êîñòþìè. Íà êîíêóðñ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî 142 ðîáîòè. Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïî-
áàæàâ ïåðåìîæöÿì íàñíàãè é òâîð÷èõ óñï³-
õ³â òà âðó÷èâ ãðàìîòè ³ ö³íí³ ïîäàðóíêè

Ñïåö³àë³çîâàíèé 
äèòñàäîê â³äíîâèëè
Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â äîøê³ëüíèé çàêëàä ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ çðîáèëè íàéñó÷àñí³øèì

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

На Нив ах чора запрацював же
третій в Шевчен івсь ом районі
спеціалізований дитсадочо для
дітей з вадами мовлення. Після
за риття за лад сімнадцять ро ів
простояв р їнах. Місь а та
районна влада за іль а місяців
зробила йо о найс часнішим. Те-
пер там займатим ться 40 діто
най ращих мовах та з першо-
ласними спеціалістами. За сло-
вами першо о заст пни а олови
КМДА Оле сандра Попова, на-
ст пно о ро влада від риє ще
7—8 ш іл та садоч ів.

Ó÷îðà íà âóëèö³ Ñàðàòîâñüê³é, 41-À çà-
ïðàöþâàâ îíîâëåíèé äèòÿ÷èé ñàäî÷îê.
Éîãî çàêðèëè ùå â 1993 ðîö³. Ðåìîíòó-
âàòè ïðèì³ùåííÿ ïî÷àëè òðè ðîêè òîìó.
Ðîáîòè çàòÿãëèñÿ, à ïðèñêîðèëè ¿õ ëèøå
ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ òà ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ Â³êòîð Ïèëèïèøèí ÿêíàéøâèäøó
ðåêîíñòðóêö³þ ñàäî÷êà îáãîâîðèëè ëèøå
äâà ì³ñÿö³ òîìó, óçãîäèëè âèä³ëåííÿ äî-
äàòêîâèõ êîøò³â, ³ ðåçóëüòàò íå çàáàðèâ-
ñÿ. Îáèäâà ïîñàäîâö³ ïðè¿õàëè íà â³äêðèò-
òÿ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó. Ãîñòåé çóñòð³ëè
ñïðàâæí³ì øîó — äîðîñë³ ïåðåîäÿãëèñÿ
â êîñòþìè òâàðèí, à ä³òè ï³äãîòóâàëè â³ð-
øèêè òà ï³ñí³. “Âèñòóï ìàëå÷³ ñõâèëþâàâ,
³ öå äîäàòêîâèé ñòèìóë, àáè ùå àêòèâí³-
øå ïðàöþâàòè é â³äêðèâàòè á³ëüøå çàêëà-
ä³â äëÿ ä³òåé”,— âèñëîâèâ âðàæåííÿ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Ñàäî÷îê ¹ 320 ï³äíÿëè ïðàêòè÷íî ç
ðó¿í. Çà ðîêè áåçãîñïîäàðíîñò³ â³ä íüîãî
ëèøèëàñü öåãëÿíà êîðîáêà áåç â³êîí òà

äâåðåé. Íèí³ öå ñó÷àñíà ñïîðóäà ç ãàð-
íèì ôàñàäîì òà ùå êðàùèì âíóòð³øí³ì
íàïîâíåííÿì. Íà âñå âèòðà÷åíî ïðèáëèç-
íî 8 ìëí ãðí. Çàêóïëåíî ñó÷àñíå ³ãðîâå
îáëàäíàííÿ äëÿ ðîçâèòêó ä³òåé, ³ãðàøêè,
ìåáë³, ò³íüîâ³ íàâ³ñè, òåõí³êó äëÿ êóõí³,
ïðàëåíü. Ñàäî÷îê ïðèçíà÷åíèé äëÿ ä³òåé
ç âàäàìè ìîâëåííÿ, òîæ, îêð³ì âèõîâàòå-
ë³â, ³íñòðóêòîðà ç ô³çêóëüòóðè, ïñèõîëî-
ã³â, ç ìàëþêàìè ïðàöþâàòèìóòü ³ ëîãîïå-
äè. Çàíÿòòÿ ïðîâîäèòèìóòü ³ ãðóïîâ³ —
ÿêùî ïîðóøåííÿ íåçíà÷í³, é ³íäèâ³äó-
àëüí³ — êîëè äèòèíà ïîòðåáóº ñåðéîçí³-
øî¿ ðîáîòè äëÿ êîðåêö³¿ ìîâëåííÿ.

Çàâ³äóâà÷ äèòñàäêà Òåòÿíà Ë³ñíèê ðîç-
ïîâ³ëà, ùî çàêëàä ðîçðàõîâàíèé íà 40 ä³-
òîê. Âîíè çàéìàòèìóòüñÿ ó ÷îòèðüîõ ãðó-
ïàõ. Íà ñüîãîäí³ âæå ïîëîâèíà ç íèõ ÷å-
êàþòü íà ïðèéîì ç íàïðàâëåííÿìè. Ð³÷
ó ò³ì, ùî ãðóïè ôîðìóþòü çà âèñíîâêîì

ñïåö³àëüíî¿ ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íî¿ êîí-
ñóëüòàö³¿. Ò³ëüêè-íî çàêëàä â³ä÷èíèòü
äâåð³, ì³ñöü ïîðîæí³õ íå áóäå. Ñàäîê óæå
ãîòîâèé äî ðîáîòè. Î÷³êóþòü ùå âèñíîâ-
êó ÑÅÑ ùîäî õàð÷îáëîêó. Äî ñëîâà, ñà-
äî÷îê ¹ 320 º óæå òðåò³ì ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñïåö³àë³çîâàíèì äîøê³ëü-
íèì çàêëàäîì äëÿ ä³òåé ç âàäàìè ìîâëåí-
íÿ. Ùå ó äâîõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ º
ñïåöãðóïè.

Ï³ñëÿ îãëÿäó ñàäî÷êà êåð³âíèêè ì³ñòà
é ðàéîíó ïåðåâ³ðèëè âèêîíàííÿ ðîá³ò íà
³íøîìó îá’ºêò³ — â äèòñàäêó íà Ñàëþò-
í³é, 23. Â³äêðèòè éîãî ïëàíóþòü ó ëþòî-
ìó. Â³í áóäå ðîçðàõîâàíèé íà 120 ä³òåé.
À âêëàäóòü ó éîãî ï³äãîòîâêó 10 ìëí ãðí.
Äî ñëîâà, ì³ñüêà âëàäà ³ äàë³ ðîçâèâàòè-
ìå ìåðåæó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çîêðåìà
7—8 øê³ë òà ñàäî÷ê³â ìàþòü â³äêðèòè íà-
ñòóïíîãî ðîêó

Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîçâ³òóº
ïåðåä îñâ³òÿíàìè
Ó 2011 ðîö³ â÷èòåë³ îòðèìóâàòèìóòü êâàðòèðè 
çà ïðîãðàìîþ 50 íà 50, à øêîëè ìàòèìóòü þðèäè÷íèé ñòàòóñ

НН АА   КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ ІІ

Çóñòð³÷ ç îñâ³òÿíàìè ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ðîçïî÷àâ
ç ³íôîðìàö³¿ äëÿ â÷èòåë³â, ùî ïåðåáóâà-
þòü ó ÷åðç³ íà æèòëî. Êè¿âðàäà óõâàëèëà
ð³øåííÿ ïðî ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè áóä³â-
íèöòâà ñîö³àëüíîãî æèòëà çà ïðîãðàìîþ
50 íà 50 (äå 30 % ô³íàíñóº äåðæàâà, 20 %
áåðå íà ñåáå ì³ñòî, à ïîëîâèíó ñóìè ñïëà-
òÿòü ò³, õòî õî÷å ïîë³ïøèòè ñâî¿ æèòëîâ³
óìîâè). Öÿ ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íàñàì-
ïåðåä íà äîïîìîãó áþäæåòí³é ãàëóç³. ²
ïð³îðèòåòè ó çâåäåíí³ ïîìåøêàíü çà ïî-
ëîâèíó âàðòîñò³ íàäàâàòèìóòü îñâ³òÿíàì.

Îêð³ì öüîãî, ðîçøèðþâàòèìóòü ó ì³ñ-
ò³ é ñàìó îñâ³òÿíñüêó ³íôðàñòðóêòóðó. Íà
2011-é çàïëàíîâàíî ðåêîíñòðóêö³þ ñòà-
ðèõ ³ çâåäåííÿ íîâèõ øê³ë òà äèòÿ÷èõ ñà-
äî÷ê³â.

Ïåðåäáà÷åíî òàêîæ ïîíîâèòè íèçêó
ïðîãðàì, ô³íàíñóâàííÿ ÿêèõ áóëî òèì-
÷àñîâî ïðèçóïèíåíî. Çîêðåìà éäåòüñÿ
ïðî çàñòîñóâàííÿ åíåðãîçáåðåæíèõ òåõíî-
ëîã³é. Ó øêîëàõ, äå òàêó ñèñòåìó âæå çà-
ïðîâàäæåíî, åêîíîì³ÿ ñÿãàº ïîíàä 60 %.
Çàîùàäæåí³ êîøòè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè âè-
êîðèñòîâóþòü íà ñâ³é ðîçâèòîê.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ âèñëîâèâ ñâîþ ïîçè-
ö³þ ñòîñîâíî ìîæëèâîãî íàäàííÿ îñâ³ò-
í³ì çàêëàäàì þðèäè÷íîãî ñòàòóñó: “ß ïå-
ðåêîíàíèé, ìè íå ïîâèíí³ ñèëîþ çàïðî-
âàäæóâàòè öþ ñèñòåìó,— çàçíà÷èâ â³í.—
Òîìó ïðîïîíóºìî ë³áåðàëüíèé ï³äõ³ä. ß
âïåâíåíèé, ùî ïîòð³áíî îáîâ’ÿçêîâî éòè
öèì øëÿõîì, ùîá øêîëà, äèðåêòîð ìà-
ëè çìîãó ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâî-
¿ìè ô³íàíñàìè”.

Ç íàñòóïíîãî ðîêó, çà ñëîâàìè ïàíà
Ïîïîâà, êîæíó áþäæåòíó êîï³éêó áóäå
ðîçïèñàíî äëÿ êîíêðåòíèõ ïðîãðàì. Ì³ñ-
òî çàïðîâàäæóº ï³ëîòíèé ïðîåêò. Òàê, íà-
â÷àëüíèé çàêëàä, ùî îòðèìàâ ô³íàíñó-
âàííÿ, ìàº çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíó ÿê³ñòü
îñâ³òí³õ ïîñëóã. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ çâåðíóâ óâàãó ³ íà ðîçâèòîê
ñïîðòó â øêîëàõ, íà ð³çíîìàí³òí³ êîí-
êóðñè é õóäîæíþ ñàìîä³ÿëüí³ñòü. Ç³ ñâî-
ãî áîêó â³í ïîîá³öÿâ, ùî ö³êàâ³ ïðîïî-
çèö³¿ é ³í³ö³àòèâè ì³ñòî ï³äòðèìàº òà ïðî-
ô³íàíñóº ¿õ. Òàêîæ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ñêà-
çàâ, ùî çà ð³ê áóäå ãîòîâèé ïðîçâ³òóâàòè
ïåðåä îñâ³òÿíàìè ñòîñîâíî âèêîíàííÿ
âñ³õ çàïëàíîâàíèõ ïðîãðàì
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Завід вач а спеціалізовано о дитсад а № 320 Тетяна Лісни отримала від ерівництва міста
символічний люч від оновлено о дош ільно о за лад

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Під час наради з ерівни ами за альноосвітніх навчальних за ладів
столиці перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов розповів
про плани, я і реалізов ватим ть в освітній ал зі міста найближ-
чими ро ами, зо рема в 2011-м . Йшлося про самостійне фінан-
с вання ш іл, забезпечення вчителів житлом, а навчальних за ла-
дів — новітньою матеріальною базою. Керівництво міста пообіцяло
освітянам за рі прозвіт вати про ви онання всіх запланованих
про рам.



Хрещатик  12 листопада 2010 ММІІССЬЬККЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ 33

Роман ПРИЙМАЧУК,
ст дент:

— Я без ма-
шини, та я що
лян ти на
місто, одраз
видно, що
місць для а-
ражів бра є.
В жодном ра-
зі не потрібно
лишати маши-
н при дорозі,

адже це створює затори. Вихід —
ш ати вільні місця і б д вати спе-
ціальні стоян и. Не все ж місто за-
б доване, я що добре пош ати, ма-
шиномісце можна знайти.

Катерина РЕПІНА,
ст дент а:

— На мою
д м , ве-
л и ч е з н е
с пчення
автіво
Києві ство-
рює перед-
сім проб-
лем зато-
рів, а не а-
ражів. На
та іль-

ість машин, я а сьо одні є в міс-
ті, потрібно створювати додат ові
місця для омпа тної стоян и. Це
ви ідніше, ніж о ремий араж.

С санна ШИНКАРЕНКО,
пенсіонер а:

— У мене не-
має машини,
том й немає
п р о б л е м и .
Але аражі —
це невиріш -
ване питання
для вели о о
міста. Кіль-
ість автіво

щоро збільш ється, а площа міс-
та лишається тією самою. Хіба за
та их мов з’являться місця для
аражів? Д маю, треба забороня-
ти п вати машини. А я що й до-
зволяти, то в машині має сидіти

не менше, ніж четверо. Це ж не-
прип стимо, оли в машині їде од-
на людина, а для її перевезення
витрачається та ба ато бензин .

Оле сандр ПУХЛЯК,
та сист:
— У Києві іс-

н є проблема
вели ої іль о-
сті машин. Пи-
тання можна
вирішити, оли
б д вати під-
земні аражі
або надземні
ба атоповер-
хові пар ін и, я на Троєщині.

Борис ЧУМАЧЕНКО,
водій:
— Звісно,

проблема а-
ражів є. Про
це й питати
не варто, все
очевидно. В
новоб довах
можна ма-
ши н ом і с ц я
відводити під
б дівлею. А в
старих районах виход не бач .

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Áàãàòîð³âíåâ³ ïàðê³íãè 
íà ì³ñö³ ãàðàæ³â
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Поставити залізн ороб для
авто може б дь-хто і б дь-де.
Кияни натрапляють на них по-
стійно, але більшість лишають-
ся байд жими і проходять далі.
Але є й ті, хто ці авиться “звід-
и но и рост ть”. Більшість
“ра шо ” встановлено неза-
онно, і власни и не мають
жодно о до мента на них. Ра-
ніше та і заб дови вважали по-
р шенням бла о строю столиці,
а нині це є самовільним захва-
том землі та нецільовим ви о-
ристанням земельних рес рсів,
що тя не за собою римінальн
відповідальність.

Норми, я их
не дотрим ють

ßêáè êèÿíè õî÷ ³íêîëè ñòåæèëè çà
íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè âëàäè, òî
çíàëè á, ùî çà âñòàíîâëåííÿ îò³º¿ “ìà-
ëåíüêî¿” ìåòàëåâî¿ êîðîáêè âîíè íåñóòü
àäì³í³ñòðàòèâíó ³ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. Çâåäåííÿ ãàðàæ³â ðåãóëþºòü-
ñÿ Äåðæàâíèìè áóä³âåëüíèìè íîðìàìè
Óêðà¿íè. ² êîëè ¿õ ïî÷èòàòè, òî ñòàíå
çðîçóì³ëî, ùî êîæíèé äðóãèé ãàðàæ
âñòàíîâëåíî ç ïîðóøåííÿì. Àäæå â äî-
êóìåíò³ ÷³òêî âêàçàíî: ÿêùî â ãàðàæàõ
ñòî¿òü äåñÿòü ìàøèí, òî â³äñòàíü äî áó-
äèíêó ìàº áóòè íå ìåíøå, í³æ äåñÿòü
ìåòð³â, êîëè æ òàì â³ä 11 äî 50 àâòî —
10—15 ìåòð³â, à äî çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë
òà äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â — 25
ìåòð³â, äî ë³êàðåíü ç³ ñòàö³îíàðíèì â³ä-
ä³ëåííÿì — 50 ìåòð³â. Ðîçòàøóâàííÿ ãà-
ðàæà íà 51—300 ìàøèí ïîãîäæóþòü ç îð-
ãàíàìè äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî íàãëÿäó.
Â³ä ñåêö³éíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â äî â³ä-
êðèòèõ ìàéäàí÷èê³â íà 101—300 ìàøèí
óçäîâæ ïîçäîâæí³õ ôàñàä³â ñë³ä çáåð³ãà-
òè äèñòàíö³þ íå ìåíøå, í³æ 50 ìåòð³â.
Òà ñó÷àñíèõ âîä³¿â í³÷èì íå çëÿêàºø, âî-
íè ÿê ìîíòóâàëè çëîùàñí³ “áëÿøàíêè”
íà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ, çåëåíèõ çîíàõ
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ, òàê ³ ïðî-
äîâæóþòü öå ðîáèòè òà êîðèñòóâàòèñÿ
ñîá³ íà äîáðî.

Неза онні аражі
демонт ють

Ïðèáîðêàòè çàòÿòèõ ïîðóøíèê³â ì³ñü-
êîãî áëàãîóñòðîþ ìîæíà äåìîíòàö³ºþ ¿õ-

íüî¿ “äîðîãîö³ííî¿” êîíñòðóêö³¿. “ßêùî
ó âëàñíèêà íåìàº äîçâîëó íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ãàðàæà íà ïåâí³é ä³ëÿíö³,— ðîç-
ïîâ³äàº çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ Àíäð³é Òåðíîâèé,— òî ìà-
ëà àðõ³òåêòóðíà ôîðìà ï³äëÿãàº äåìîíòà-
æó çà ð³øåííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà òà ï³ä-
ïîðÿäêîâàíèìè éîìó îðãàí³çàö³ÿìè êîø-

òîì ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ùîá çíåñòè öþ
ñïîðóäó, ñòâîðþþòü êîì³ñ³þ, äî ñêëàäó
ÿêî¿ âõîäèòü ïðåäñòàâíèê çàçíà÷åíîãî
óïðàâë³ííÿ, ïðåäñòàâíèê ðàéâ³ää³ëó ì³-
ë³ö³¿ òà îñîáà, ùî ïîðóøèëà áëàãîóñòð³é.
Â àêò³ îãëÿäó ñïîðóäè çàçíà÷àþòü ÷àñ,
äàòó, àäðåñó ³ îïèñ ì³ñöÿ, äå áóäå çä³éñ-
íåíî äåìîíòàæ. Õàçÿ¿íà, áåçïåðå÷íî, ïî-
ïåðåäæàþòü, ùîá â³í çâ³ëüíèâ ãàðàæ â³ä
àâòî òà ³íøèõ ðå÷åé. Ó çàçíà÷åíèé ÷àñ

ïðè¿æäæàº òåõí³êà, “ðàêóøêó” äåìîíòó-
þòü ³ ïåðåâîçÿòü ó ì³ñöÿ òèì÷àñîâîãî
çáåð³ãàííÿ, äîêè éîãî âëàñíèê íå îïëà-
òèòü óñ³ ïðîâåäåí³ ðîáîòè ³ øòðàô ó ðîç-
ì³ð³ â³ä 850 äî 1700 ãðèâåíü. Ùå äîäàþ-
òüñÿ âèòðàòè íà äåìîíòàæ, òåæ ÷èìàë³,
àäæå ñóìà çàëåæèòü â³ä òîãî, íà ÿêó â³ä-
ñòàíü äîâåäåòüñÿ ïåðåãîíèòè òåõí³êó ³
ñê³ëüêè ÷àñó òðèâàòèìå ðîáîòà”.

ªäèíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ âñòàíîâëåííÿ
ãàðàæà º äîçâ³ë (îðäåð) Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà,
ÿêèé âèäàþòü çà íàÿâíîñò³ äîçâîëó, âè-
äàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà.

Кіль арівневі пар ін и
замінять “ра ш и”

Ùîá àâòîâëàñíèêè ìàëè çìîãó óíèê-
íóòè ïðîáëåì, ì³ñüê³é âëàä³ âàðòî ïîä-
áàòè ïðî äîäàòêîâ³ ïàðê³íãè. “Ó 2006 ðî-
ö³ ÄÏ “Êè¿âãåíïëàí” òà ÀÒ “Êè¿âïðî-
åêò” ðîçðîáèëè Ñõåìó ðîçì³ùåííÿ áàãà-
òîïîâåðõîâèõ ï³äçåìíèõ, íàäçåìíèõ ïàð-
ê³íã³â òà ãàðàæ³â ó Êèºâ³ íà ïåð³îä äî
2020 ðîêó. Ó ïðîãðàì³ ïðîàíàë³çîâàíî
ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ ¿õ ó êîæíîìó ç
ðàéîí³â Êèºâà, à öå ïðèáëèçíî 110 ìàé-
äàí÷èê³â. Ïîêè ùî öþ ñõåìó íå çàòâåð-
äèëà Êè¿âðàäà. Àëå äî ïðîâåäåííÿ ó ñòî-
ëèö³ ªâðî-2012 ì³ñüêðàäà óõâàëèëà ð³-
øåííÿ “Ïðî ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâî áàãàòîïîâåðõîâèõ ïàðê³íã³â ó Êèºâ³”.
Öèì äîêóìåíòîì íàâ³òü âèçíà÷åíî 23 çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ñòîëè-
ö³”,— ðîçïîâ³â ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êè-
ºâà Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê.

Ó ì³ñò³ óæå º äåÿê³ ïðîáí³ îá’ºêòè òà-
êîãî òèïó, çîêðåìà, íà Ñòîëè÷íîìó øî-
ñå, 96. Âèñîòíî-ë³ôòîâèé àâòîïàðê³íã
äîâæèíîþ 18 ³ øèðèíîþ 10 ìåòð³â, ùî
ìàº ï’ÿòü ïîâåðõ³â, ðîçðàõîâàíèé íà 29
ìàøèíîì³ñöü. Éîãî ïðîåêò ðîçðîáèëè
ôàõ³âö³ ÒÎÂ “²íñòèòóò ïàðêóâàëüíèõ
ñèñòåì”. Æèòëîâèé ìàñèâ Òðîºùèíà òà-
êîæ ìîæå ïîõâàëèòèñÿ áàãàòîïîâåðõî-
âèì ïàðê³íãîì, àëå ³íîçåìíîãî âèðîá-
íèöòâà. Éîãî ìîæíà âñòàíîâèòè íà ïðè-
áóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ çà çãîäè ìåøêàíö³â.
Ùîïðàâäà, êîøòóº òàêå çàäîâîëåííÿ íå-
äåøåâî, âàðò³ñòü îäíîãî ìàøèíîì³ñöÿ —
â³ä 7 äî 8 òèñÿ÷ äîëàð³â. Îäíàê ôàõ³âö³
êàæóòü, ùî âàðò³ñòü “êâàðòèðè” äëÿ àâ-
òîìîá³ëÿ ó êîìïàêòíîìó àâòîïàðê³íãó
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà êîøòóâàòèìå
äåøåâøå.

Òàêîæ ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº ïîáóäó-
âàòè ï³äçåìí³ òà “ïåðåõîïí³” ïàðê³íãè
(ñòîÿíêè íà ï³ä’¿çäàõ äî ì³ñòà, çäåá³ëü-
øîãî á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî). Çîêðåìà â ðàéî-
í³ Âèñòàâêîâîãî öåíòðó ïëàíóþòü ïîáó-
äóâàòè ïàðê³íã íà ï’ÿòü òèñÿ÷ àâò³âîê

×è º â Êèºâ³, íà âàøó äóìêó, ïðîáëåìà ãàðàæ³â?

Вирішити проблем пар вання в столиці збираються завдя и омпа тним ба атоповерховим
автопар ін ам
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Андрій ЛЮБЕЖАНІН,
б дівельни :

— Гадаю, що
в нас повне
рівноправ’я і
чолові ів, і жі-
но . Та і має
б ти. В мене
на роботі жі-
но мало, але

вони не дають себе обража-
ти. Їх навіть на б дівництво
без проблем влаштов ють.

Павло СОКОЛ, ст дент:
— Щоб пра-
вильно зро-
з міти ен-
дерне питан-
ня, потрібно
подивитися
на наш істо-
рію та льт -

р . Ми на межі двох ль-
т р — східної та західної. На
Сході чолові — лава сім’ї і
жін а підпоряд ов ється йо-

м . В західних раїнах більше
врівноважені права жіно і
чолові ів. У нашом , слов’ян-
сь ом с спільстві ми майже
рівні. Чолові повинен ви о-
н вати всю важ робот , а
жін а — лише допома ати
йом в цьом . Жін а може
обіймати ерівн посад ли-
ше там, де потрібні старан-
ність і ч тливість. А чолові —
там, де помір ованість і ло-
і а.

Олена ЛОГВІНСЬКА,
співробітни
бан :

— У моєм
олі др зів і
з н а й о м и х
повна демо-
ратія сто-
с н ах між
чолові ами і
жін ами. То-

м , адаю, нас немає тис-
ів прав.

Аліна ФЕРИНЧУК,
а дитор:

— Жодно о
тис не по-
мічала. І ме-
не особисто,
і моїх знайо-
мих це оми-
нало. Вва-
жаю, що в

нашій раїні з ендерною
рівністю се в повном по-
ряд .

Надія БІЛЯЄВА, вчитель а:
— На собі

жодно о тис-
не відч ва-

ла. І серед
знайомих ба-
ч рівно-
прав’я. Тіль и
ось жіно на
посаді міністрів не бач
Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,

“Хрещати ”
Фото Гри орія КУБЛАНОВА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×îëîâ³÷å é æ³íî÷å ð³âíîïðàâ’ÿ
Äåðæàâà ³ ñòîëèöÿ ãîòóþòü ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè ùîäî ãåíäåðíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³

Äëÿ Óêðà¿íè ïðîáëåìà ãåíäåðíî¿ íåð³â-
íîñò³, ñïðàâä³, íå º ãëîáàëüíîþ. Ó íåùî-
äàâíüîìó çâ³ò³ çà 2010 ð³ê ÎÎÍ ïîñòàâè-
ëà íàøó êðà¿íó íà 44-òå ì³ñöå ñåðåä 138
³íøèõ çà ³íäåêñîì ãåíäåðíî¿ íåð³âíîñò³.
Áîäàé ó ÷îìóñü “îáñêàêàëè” ñîòíþ äåð-
æàâ, õàé íàâ³òü ìàéæå âñ³ âîíè — êðà¿íè
òðåòüîãî ñâ³òó. Íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³çîâóâà-
òè ïðàâà â á³ëüøîñò³ íàøèõ ãðîìàäÿí ïî-
â’ÿçàíà øâèäøå ³ç çàáåçïå÷åí³ñòþ. Ïð³ð-
âà ì³æ áàãàò³ÿìè ³ á³äíèìè íåéìîâ³ðíà.
Íàéì³öí³øîìó ÷îëîâ³êîâ³ ç íèç³â í³êîëè
íå äîñÿãòè òîãî, ùî âäàºòüñÿ êðàë³ ç âè-
ùîãî ñâ³òó. Òà íàâ³òü æ³íêè ñåðåäí³õ ñòàò-
ê³â ÷àñòî ç ðàä³ñòþ îáèðàþòü ðîëü ìàòåð³
é íå ïðàãíóòü äî ñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî
çðîñòàííÿ. ²íøèì, íàâïàêè, ³ íà â³éíó íå
ñòðàøíî: 13 % â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Óêðà-
¿íè — æ³íêè. Íà äîäà÷ó, á³ëüøàº òåíä³ò-
íèõ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ “ñï³âàþòü, òàíöþþòü,
âèøèâàþòü õðåñòèêîì”. Òà âñå æ òàêè
Óêðà¿íà ðàçîì ç ³íøèìè äåðæàâàìè çàòÿ-
òî áîðåòüñÿ ç ãåíäåðíîþ íåð³âí³ñòþ.

Íà ð³âí³ äåðæàâè 2005 ðîêó ïðèéíÿòî
Çàêîí “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà
ìîæëèâîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â”. Ð³ê ïî
òîìó Êàáì³í âèäàâ ïîñòàíîâó “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ç óòâåð-
äæåííÿ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³ â óêðà¿íñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³”. Ó 2007-ìó Êè¿â óõâàëèâ â³ä-
ïîâ³äíó ì³ñüêó ïðîãðàìó. Öüîãîð³÷ çá³ãàº
òåðì³í ¿¿ ä³¿.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè
Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âå-
òåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ÊÌÄÀ ²ðèíà Ðóäåø-
êî êàæå, ùî áëèæ÷å äî ê³íöÿ ðîêó áóäå ãî-
òîâèé äåòàëüíèé çâ³ò ïðî ï³äñóìêè. Òà âæå
íèí³ ìîæíà êàçàòè ïðî ïåâíèé ïîçèòèâ.
Çàõîäè ïðîâåäåíî “íà âñ³õ ôðîíòàõ”. Ó êè-
¿âñüêèõ øêîëàõ â³äáóëèñÿ “ãåíäåðí³ óðî-
êè”, ï³äðó÷íèêè ïðîéøëè åêñïåðòèçó ôà-
õ³âö³â, íà óðîêàõ ïðàâîçíàâñòâà ó÷íÿì òåæ
ðîçïîâ³ëè ïðî ð³âí³ ïðàâà æ³íîê òà ÷îëî-
â³ê³â. Òåìàòè÷í³ ïîëèö³ îðãàí³çóâàëè â á³á-
ë³îòåêàõ. Öå äëÿ ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ.
Ïðîòå äîâîäèòüñÿ “ðîçõëüîáóâàòè” ï³ñëÿ
òèõ, õòî ïðî ð³âí³ ïðàâà é ãàäêè íå ìàº. Ó
ñòîëèö³ ïðàöþº Öåíòð ðîáîòè ç æ³íêàìè.
Òóäè çîêðåìà ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ñêðèâ-
äæåí³ ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. ¯ì
äîïîìîæóòü þðèñò, ïñèõîëîã, ïñèõ³àòð òà
³íø³ ôàõ³âö³. Äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä äîìàø-
íüîãî íàñèëüñòâà ïðè Öåíòð³ º íàâ³òü ïðè-

òóëîê. Çâåðíåíü, çà ñëîâàìè ïàí³ Ðóäåø-
êî, âèñòà÷àº, íà æàëü, ãîðå-÷îëîâ³êè ÷àñ-
òî ðîçïóñêàþòü ðóêè.

Ïîòåðïàþòü æ³íêè â³ä íåñïðàâåäëèâîñò³
íå ëèøå âäîìà, à é íà ðîáîò³. “Äàí³ ñâ³ä-
÷àòü, ùî ïðàöþþòü æ³íêè íà ê³ëüêà ãîäèí
äîâøå, çàðïëàòà æ çà ðîáîòó îäíîãî ðîäó
íà 15, à òî é 25 % íèæ÷à, í³æ ó ÷îëîâ³ê³â.
Ñàìå âîíè çäåá³ëüøîãî îá³éìàþòü êåð³âí³
ïîñàäè. Ñåðåä äåðæñëóæáîâö³â ùî âèùèé
ðàíã, òî ìåíøå æ³íîê”,— êàæå ²ðèíà Ðó-
äåøêî. ² ñïðàâä³, ó Êè¿âðàä³, ïðèì³ðîì, ç³
120 äåïóòàò³â ëèøå 16 æ³íîê, òîáòî 13 %.
À ó Âåðõîâí³é Ðàä³ öåé ïîêàçíèê âçàãàë³
ì³çåðíèé — 8 %. Â îíîâëåíîìó êåð³âíîìó
ñêëàä³ ÊÌÄÀ íåìàº æîäíî¿ æ³íêè.

Ùî æ äî çàãàëüíî¿ ñèòóàö³¿ ïî Êèºâó, òî
¿¿ ìè çìàëþºìî ç äîïîìîãîþ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ÊÌÄÀ. Îòæå, çà
éîãî äàíèìè, íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ îô³-
ö³éíî ìåøêàº 2 743, 8 òèñ. íàñåëåííÿ:
1 267,5 òèñ. ÷îëîâ³ê³â òà 1 476,3 òèñ. æ³-
íîê. Ç ìèíóëîãî ðîêó ÷îëîâ³ê³â ïîá³ëüøà-
ëî ïðèáëèçíî íà 9 òèñÿ÷, æ³íîê — íà
11 òèñÿ÷.

Ñåðåä êè¿âñüêèõ ÷îëîâ³ê³â 15,4 % — â³-
êîì äî 16 ðîê³â, 70,2 % — ïðàöåçäàòíîãî
â³êó (16-59 ðîê³â), ðåøòà 14,4 % — ñòàð-
ø³. Æ³íî÷³ ïîêàçíèêè òàê³: 12,5 % — äî
16 ðîê³â, 59,8 % — ïðàöåçäàòíîãî â³êó (16-
54), ³ 27,7 % — ñòàðø³. ×îëîâ³êè â Óêðà-
¿í³ æèâóòü íà ðîê³â 10 ìåíøå. Ïîïðè öå
æ³íêè íå áîðþòüñÿ çà ïðàâî âèõîäèòè íà
ïåíñ³þ ï³çí³øå, íàð³âí³ ç ñèëüíèìè ìó-
æàìè. ×èìàëî õòî ç íèõ äî ïåíñ³¿ ïðîñòî
íå äîæèâàþòü. Íà îáë³êó Ïåíñ³éíîãî ôîí-

äó ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ïåðåáóâà-
ëî 205,4 òèñ. êèÿí òà 433,9 òèñ. êèÿíîê.
À îñü ñåðåäíÿ ïåíñ³ÿ ó ÷îëîâ³ê³â íà
500 ãðí á³ëüøà.

Ïðèáëèçíî òàêîþ æ ñóìîþ îáä³ëèëè ³
æ³íîê ó çàðïëàò³. Ó 2010 ðîö³ íà ñòîëè÷-
íèõ ï³äïðèºìñòâàõ çàéíÿòî 639 òèñ. ïðåä-
ñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. Öå 51,2 % óñ³õ,
õòî ïðàöþº. Ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà â ñ³÷-
í³ — âåðåñí³ ñòàíîâèòü 3322 ãðí íà ì³-
ñÿöü. Îäíàê ì³ñÿ÷íèé îêëàä æ³íîê —
3115 ãðí, ÷îëîâ³ê³â — 3539 ãðí. Ïðî ïî-
òåíö³àë. Ó 2009-2010 ðîêàõ â çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ çàêëàäàõ çàðåºñòðîâàíî 51,1 % ó÷-
í³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ òà 48,9 % — æ³íî÷î¿. Ó
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàäàõ ö³ ïîêàç-
íèêè ñòàíîâëÿòü 66,5 òà 34,5 % â³äïîâ³ä-
íî, à ó âèøàõ — 44,2 ³ 55,8 %. ßê âèäíî,
“ñëàáêà” ñòàòü òÿæ³º äî âèñîêèõ çíàíü.

Ñåðåä 22 997 êàíäèäàò³â íàóê, çàéíÿòèõ â
åêîíîì³ö³, 10257 — ÷àð³âíà ñòàòü. ²ç
5208 äîêòîð³â íàóê ëèøå 1216 æ³íîê.

Ìàéæå êîæåí òðåò³é º âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàíèì ñïåö³àë³ñòîì ó ñòîëèö³. Áàãàòî æ³-
íîê çàéíÿò³ ó ñîö³àëüí³é ñôåð³ — îñâ³òà,
îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíà äîïîìîãà,
ïðîòå çàðïëàòè òàì íàéíèæ÷³. Òîä³ ÿê â
óïðàâë³íñüê³é òà ô³íàíñîâ³é ñôåðàõ ç âè-
ñîêèìè çàðïëàòàìè “êîçèðí³ø³” ÿêðàç ÷î-
ëîâ³êè.

²ðèíà Ðóäåøêî êàæå, ùî ³ äåðæàâà, ³
ì³ñòî ãîòóþòü ñó÷àñí³ø³ ïðîãðàìè ùîäî
ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³. “Íà ñüîãîäí³ âæå ìîæ-
íà çàóâàæèòè ïîçèòèâ, º çàêîíîäàâ÷à ðî-
áîòà â öüîìó íàïðÿìêó, ÷³òêî îêðåñëåíî
ïðîáëåìè òà ìåõàí³çìè ðîçâ’ÿçàííÿ ¿õ”,—
êàæå ïàí³ Ðóäåøêî. Ïðèì³ðîì, ó íîâèõ
íîðìàòèâàõ ìîæå ç’ÿâèòèñÿ ïóíêò ùîäî
ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì
çîáðàæåíü îãîëåíî¿ æ³íêè. Ñüîãîäí³ öå º
â æóðíàëàõ, íà á³ëáîðäàõ òà åêðàíàõ òåëå-
â³çîð³â. ×îëîâ³êè, ìîæå, é ðàä³ ïîìèëóâà-
òèñÿ, à îñü á³ëüø³ñòü æ³íî÷îê ëàäí³ êð³çü
çåìëþ ïðîâàëèòèñÿ â³ä ñîðîìó. ²íø³ æ,
íàâïàêè, íå îìèíóòü íàãîäè áëèñíóòè ãëè-
áîêèì äåêîëüòå ÷è ñòðóíê³ñòþ â³äêðèòèõ
í³ã. Ñê³ëüêè æ³íîê, ñò³ëüêè é äóìîê. Ìè-
íóëîãî òèæíÿ ìîÿ êîëåãà — óñï³øíà æóð-
íàë³ñòêà ïðîâ³äíîãî âèäàííÿ Äàðèíà Ëî-
ïàò³íà, ÿêó íåùîäàâíî ï³äâèùèëè â ïîñà-
ä³, òà ÿêà, äî ñëîâà, í³êîëè íå ïðèä³ëÿëà
îñîáëèâî¿ óâàãè ÷îëîâ³êàì, ðàïòîì çàÿâè-
ëà, ùî ¿é õî÷åòüñÿ “ïðîñòîãî æ³íî÷îãî
ùàñòÿ”, ³ ïîëÿãàº âîíî äàëåêî íå â êàð’ºð³
òà ðîçì³ð³ çàðïëàòè

×è ïîì³÷àëè Âè óòèñê ïðàâ ÷îëîâ³ê³â àáî æ³íîê?

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Слово “ ендер” явно має іноземне оріння і ще не є широ ом
вжит раїнців. Та нічо о революційно о воно не означає. Гендерна
рівність — це не одна овість чолові ів та жіно . Йдеться про соціальн
справедливість, про те, що всі люди незалежно від статі повинні мати
одна овий дост п до реалізації прав людини — рівні свободи, мови
для розвит , часть прийнятті рішень, різно о род діяльності й о-
рист ванні її рез льтатами. Гендерна рівність — лопіт для сьо о
людства, бо майже всю свідом історію простеж валося домін вання
чолові ів. Та я що десь там аремах жін и сидять і не наваж ються
визирн ти з-під паранджі, то в У раїні та о о неподобства немає. Жін-
а вза алі мало не стала ерівни ом нашої держави. Останній при-
лад, одна , не надто поширений, і вперта річ статисти а свідчить,
що жіно нас все ще не д же “проп с ають” на вищі ерівні посади,
а отрим є пре расна половина платню на 15—25 % нижч .

Мин ло о місяця свій звіт про ендерн нерівність оп блі вав Світовий е ономічний фо-
р м. У йо о рейтин У раїна посідає 63-тє місце серед 134 раїн. Вона серед тих, хто по-
іршив свої по азни и, бо 2006 році б ла на 48-м місці. Нині У раїна опинилася між Бот-
сваною та Венес елою, проп стила вперед К б (24), Молдов (34), Казахстан (41), По-
льщ (43), Росію (45) та Китай (61). У рейтин дол чення жіно до політично о життя У ра-
їна має 105-те місце. Дещо ращими є можливості самореалізації в е ономічном житті —
43-тє місце. Чолові и за алом займають більшість середніх та вищих правлінсь их пози-
цій і отрим ють в середньом на 30 % більш платню за одна ов робот . За ендерний
баланс дост пі до охорони здоров’я У раїні дали 56-те місце. Незважаючи на те, що в
раїні народж ється більше чолові ів, середня тривалість життя жіно довша — 64 ро и, а
чолові ів — 55. Най раща оцін а в У раїни за дост п до освіти — 23-те місце. У жіно і чо-
лові ів одна овий рівень за альної освіченості (100 %) та е вівалентний дост п до почат-
ової та середньої освіти.

ДД ОО ВВ ІІ ДД КК АА   ““ ХХ РР ЕЕ ЩЩ АА ТТ ИИ КК АА ””

Незважаючи на те, що в У раїні народж ється більше чолові ів, середня тривалість життя жіно довша
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про реорганізацію 
державного комунального підприємства 

"Інженерний центр експертизи 
та сертифікації"

Рішення Київської міської ради № 999/2055 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 56, частини п'ятої статті 59, статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30
частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати державне комунальне підприємство
"Інженерний центр експертизи та сертифікації" шляхом пе�
ретворення його в комунальне підприємство виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) "Київське муніципальне медичне агентство".

2. Затвердити Статут комунального підприємства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) "Київське муніципальне медичне агент�
ство" згідно з додатком.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

3.2. Закріпити на праві господарського відання за кому�
нальним підприємством виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) "Київ�

ське муніципальне медичне агентство" майно реорганізо�
ваного державного комунального підприємства "Інженер�
ний центр експертизи та сертифікації".

4. Взяти до відома, що комунальне підприємство вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) "Київське муніципальне медичне агент�
ство" відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України є
правонаступником реорганізованого державного комуналь�
ного підприємства "Інженерний центр експертизи та сер�
тифікації".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та на постійну
комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціального
захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 161/4973 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та вось(
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки(
ївської 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 14.10.10, 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

Про створення комунального підприємства 
"Київський водний стадіон"

Рішення Київської міської ради № 83/4895 від 14 жовтня 2010 року

З метою масового залучення киян до фізичної культури та забезпечення умов для ефективного розвит(
ку веслувальних видів спорту в м. Києві, відповідно до статей 68, 78 Господарського кодексу України, стат(
ті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання статті 4 Закону України "Про
фізичну культуру і спорт" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
"Київський водний стадіон" та віднести його до сфери управ�
ління Головного управління по фізичній культурі та спорту
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації).

2. Встановити мінімальний розмір статутного фонду ко�
мунального підприємства "Київський водний стадіон" 10000
(десять тисяч) грн 00 коп.

3. Затвердити Статут комунального підприємства "Київ�
ський водний стадіон" згідно з додатком до цього рішення.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) в місячний строк:

4.1 Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

4.2 Спільно із спортивними федераціями, клубами, ор�
ганізаціями, що здійснюють розвиток веслувальних видів
спорту, розробити концепцію діяльності комунального під�
приємства "Київський водний стадіон" на 2010—2012 рр.

5. Це рішення оприлюднити у газеті Київської міської ра�
ди "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 
і споруд у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 985/2041 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд у Святошинському
районі м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок
в натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів
на право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному пра�
вилами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирі�
шити до початку будівництва відповідно до рішення Київ�
ської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет
міста Києва на 2009 рік".

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв'язку із заявами громадян та технічними помил�
ками внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 116�2/217 "Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування жит�
лових будинків та господарських будівель" на шостій сто�
рінці у десятій позиції:

— у шостій графі цифри "0,1" замінити цифрами та сло�
вами: "9/25 від 0,1 

16/25 від 0,1";
— у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "част�

кову".
4.2. У додаток до рішення Київської міської ради від

08.11.2007 № 1199/4032 "Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Святошинському районі
м. Києва" у дев'ятій позиції у четвертій графі слово "Бабук"
замінити словом "Фаріна".

5. 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 надання дозволу 
на списання автотранспортних засобів, 

які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 775/1831 від 9 липня 2009 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, час(
тини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київради від 19.07.05
№ 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва" (із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), враховуючи звернення комунального підприємства "Київ(
ське комунальне автотранспортне підприємство № 2737" (листи від 10.03.09 № 81 та від 22.04.09 № 160),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Київське
комунальне автотранспортне підприємство № 2737" на спи�
сання шляхом ліквідації в установленому порядку транс�
портних засобів, які належать до комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва, згідно з переліком, що до�
дається.

2. Комунальному підприємству "Київське комунальне ав�
тотранспортне підприємство № 2737":

2.1. Використати придатні деталі, вузли, агрегати розі�
браних та демонтованих транспортних засобів для ремон�

ту інших транспортних засобів, непридатні деталі та мате�
ріали в установленому законодавством порядку реалізува�
ти на металобрухт.

2.2. Здійснити в установленому порядку списання транс�
портних засобів згідно з пунктом 1 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
у позичку Головному управлінню 

Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
автотранспортного засобу

Рішення Київської міської ради № 780/1836 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 319, частини другої статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини пер(
шої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", врахову(
ючи клопотання Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві (лист від 14.04.09
№ 1/2133) та згоду комунального підприємства "Київтранспарксервіс" (лист від 11.03.09 № 1099), Київ(
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у позичку Головному управлінню Міністер�
ства внутрішніх справ України в місті Києві автобус пасажир�
ський А09212 "Богдан", 2008 року випуску, реєстраційний
номер АА7931НХ, який перебуває в комунальній власності
територіальної громади міста Києва та закріплений на пра�
ві господарського відання за комунальним підприємством
"Київтранспарксервіс", для подальшого використання його
полком особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС Укра�
їни в місті Києві.

2. Визнати позичкодавцем комунальне підприємство "Ки�
ївтранспарксервіс".

3. Визнати позичальником Головне управління Міністер�
ства внутрішніх справ України в місті Києві.

4. Позичкодавцю і позичальнику в місячний термін уклас�
ти договір позички, попередньо погодивши його з Голов�
ним управлінням комунальної власності міста Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Áîñîí³æ ïî ìð³ÿõ
“Хрещати ” представляє Оль
Ковальч . Вона зовсім юна,
проте її поезії по-дорослом та-
лановиті. Вірші пише з дитин-
ства. Оль а навчається Сло-
в’янсь ій імназії Дарниць о о
район столиці. Переможниця
2- о етап он рс МАН се ції
літерат рної творчості. У майб т-
ньом Оля план є обрати профе-
сію ж рналіста. Ось я дівчина
сама про себе розповідає:

“Колись не д же давно, 1995
році, народилася.
Одраз я , навчилася писати,
в ладала речення вірші.
Вірші пиш я раїнсь ою, та і
російсь ою.
Автор люблених творів — Ос ар
Уайльд.
Люблю літерат р , іно, свіжі
віти та ф тбол.
Че аю на диво щодня.
Учбовий процес в імназії триває
вже 10 ро ів.
Киян а”.

Босоніж по асфальт ,
я по білих хмарах,
ніби шепочеш мантр
серця дарах.

Відч ваєш ст пнями
небо рідно о міста
Все різь призм яви
переповнене зміст .
Люди широ о очі
роз ривають й відходять.
Я їх знати не хоч —
вони рил не знаходять.
А я йд й раптом бач
серцем, після очами:
йде сміхнений хлопець...
із босими но ами.

***

В рамниці божевільних д мо
сиділа старень а баб ся:
Блідень а, с ха, мов пеньо ,
шепоче мов: “Т неш — розвалюся”.
Продавала поетам слова
і радила ноти м зи ам.
Платню невисо брала:
тримання с ромне дові .
По пці б ли дивні й смішні:
за охані з серцем во ненним,
х дожни и і шахраї
і просто мрійливі й натхненні.
В аз овій с м’ятиці цій,
мов риба в воді, ще й слоній,
старень а, цей з сто мрій,
б ла, ніби ава в салоні:
вона додавала сма
і настрій творила ледь видно;
малий по пцеві зна —
і д м а летить швид оплинно.
Творились історії т т,
в цій милій і затишній лавці.
Звільнялись з б денності п т
р ами медної бабці.
За алом, все б ло не з проста:
товар зб вався вчасно й поволі
в божевільній рамниці “Життя”,
де сидить старень а — Доля.

***
Твоє обличчя і різь шиб и с ло...
Та , ніби во ни в темряві с цільній:
З’явилося, спалило і пішло...
І залишилось в римі божевільній.
Та , ніби потя и наз стріч в ніч летять:
одна се нда — по ляди з стрілись;

і ціл ніч не б д ть потім спать.
Хотіли поверн ть, та не спинились.
Можливо, через ро и чи життя
два потя и зійд ться знов на хвилю,
та я в ва оні б д не одна,
і ти, напевно, б деш з имсь щасливий...

***
Ти, може, сховався між строф,
в а варелі ти мі розчинитись.
Між б в слові “любов”
мі всім словни ам не с оритись.
Можливо, моїх очах
або поміж вій за бився.
В моїх терп опахн чих снах
на хвиль одн ти з’явився.
Та, певно, ти просто в д ші
оріння п стив, моя віт о.
Прош , пелюст и залиши,
й лиш потім зни ай... тіль и швид о.

***
До мо о лірично о ероя...

Ти пор ч, оли дощ потрапив в д ш
і оли сонце палить рила снів.
І я з тобою. Не том , що м ш ,
а через те, що рими ти зловив.
Том , що ти береш мене за р
й та ніжно водиш по ряд ам...
З тобою не боюся я розл и,
бо ціл вічність дар вали нам;
бо ти сльозами змиєш біль та м и
й сміш ою мені освітиш п ть.
Все моє щастя — з лавіш твоїх зв и
і очі, що ні оли не зба н ть.
Твої д м и — мої пісні та вірші.
Ти завжди пор ч: непомітний й мій.
З тобою ми — та і я всі, та інші,
П’ємо охання і о тейль із мрій.
Я — твоє оре. Я — весела драма,
та лиш ти бачиш: сльози й сміх — обман.
Ти ж — моє щастя, ти до неба брама.
Ми — ян оли, ми — вічність, інь та ян.

***
Б з овим цвітом осипаються хвилини,
і жов н ть, ніби листя лип, літа.
Ти все малюєш мрій своїх артини,
а я з тобою, я твоя вода.

Розводиш мною поч ттів ти фарби,
бо ти живеш лиш в світі ольорів.
Ти раєш ввечері зі мною в нарди,
а на світан ми малюєм солов’Тїв.

Ти серед ночі про идаєшся раптово,
ти іль а днів ат єш полотно,
ш аючи в нім ольор ново о,
а я тебе охаю все одно.

І ось, оли ти знов виходиш босий
по рижаній підлозі до ві на,

щоб малювати вранішнії роси,
я вже от ю овдр і вина.

Ти — мій Далі, я — твоя Галатея.
Ти — мій митець, а я натхнення тихе.
Тебе люблю і дя ю за те я,
що я — манна твоя, а ти — моє лихо.

***
Життя рим — божевільне тан о,
слова парах, д м и в три с лади.
Танцюй, танцюй, т т з пинитись марно,
цей танець вічний — вірші назавжди.
Це я ланцю — т т слово тя не строфи,
а по ляд — пристрасть, доти — поч ття.
Це ейфорія — опі м чи морфій,
життя рим , поміж строф життя.
Все зовсім різне, та зв чить подібно,
й малює р ч а цілі слів сади.
Вже я повітря це мені потрібно,
й мені від рими більше не вте ти.

***
Моє життя — не асовий бло бастер,
не драма, що сльозами залива,
це не омедія, аби підняти настрій —
сценарій я пиш собі сама.
Я оператор, асистент, дире тор,
а тор єдиний, зв орежсер,
освітлювач, і сонце — мій проже тоp,
я омпозитор м зи моїх сфер.
Я менеджер, хоча й не маю рошей,
та маю д м , я — новий митець.
Ніхто й не аже, що мій фільм — хороший
і що я — еній, просто молодець.
І я не прош інозалів світ ,
оле цію із ос арів, платню,
я тіль и хоч , щоб один помітив
я я охаю, створюю, жив .

***
Лиш вито і зас шена віт а
У мереживі слів й сторіно .
За риваються очі, я хвірт а.
У д ші ледь пожов лий садо .
І с ладаються р и, я весла.
Вже немає ди їм рести,
Бо на д мці ще ри а не с ресла...
Що ж, мережива б дем плести.
Знов до слова слова, рап и, оми,
Трохи в ор інець язи а.
До терп ої солод ої втоми
Плаває по папер р а.
Лиш вито і зас шена віт а
І напів вже заб тий лиман.
Сн тонень а обірвана нит а,
Запах ави й початий роман.

***
Хвилі тихо шепоч ть до нас,
забирають пісо в неб ття.
Там лежить невідомий час
м шля щастя морі життя.
Не ховають її м ри,
й не пильн є її лютий звір,
та не видно її з ори,
хоч я ий би не мали зір.
І не треба море пірнать
з а валан ом пош ах дива,
е спедиції в вир споряджать —
не ховається м шля щаслива.
Та ляючи біля води,
і, мил ючись ла овим небом,
ти побачиш чиїсь сліди,
н а пор ч і м шлю для себе.
І я а вона б де, ніхто
не дізнається більше, рім тебе.
Може, жовта, а може, бордо,
а, можливо, і зовсім я небо.
Ти повільно від риєш її,
задоволений від зволі ання,
ніби очі в солод ом сні,
а всередині перла — охання.

***
Невели а рожева віт а
заховалася в темнім волоссі,
наче дов а тонень а нит а,

що прив’яз є д ш до сонця.
Літні промені палять доро и,
люди вапляться, час поспішає.
Вона йде і співає, з-за ро
й віт а та серед пасм визирає.
Очі-зорі напрямлені в небо,
наповняються з верхом бла иттю.
І нічо о очам тим не треба.
Вона йде і живе лише миттю.
Раптом мить обірвалася стрім о —
шини виють з альмом в дво олосся,
й невели а рожева віт а
вже лежить поряд з темним волоссям.

***
Твій сні вбиває мої віти,
І очі твої — то моря б рхливі.
І досить вже д м и мої ловити
Й мішати їх в мо о охання зливі.
І досить ладати пелюст ами
Мої слова, хоч зробиш із них сад.
Я знаю, що ш ав мене ро ами,
та я не поверн твій час назад.
Не вибачаюсь, бо і та пробачиш,
Я не ід , та просто я — не та.
Звичайно, ти мене іще побачиш,
Та я для тебе б д вже не я

***
Її темноо а д ша
К пається в аві холодній.
Вона собі втіх знайшла
У збірці мелодій немодній.
Крізь штори й від рите ві но
Вона палить старі поціл н и,
Ковтає дешеве вино
І з час плете візер н и.
Птахами літають ро и
І імнат бомблять літа ами,
А зв и біжать навтьо и,
Вона роз ріба їх р ами.
По стелі в не ваплив п ть
Збираються раплі провини.
Годинни и т жливо зв ть
На сн над рих і полонини.
На ряд чорно-білих артин
З д мо проливається ава.
Залишився присма один
Й з охання солод а приправа.

***
Заводи в дим й виробництва несплячі
весь час спин штовхають життя.
Між ними навічно працює терпляче
Фабри а Серця, Цех —Поч ття.
К ють там із золота партії др жби,
за оханість творять із мрій ришталю.
З алмазів прив’язаність роблять

напр жно
і тихе, зі страхом, солод е “люблю”.
Проходимо далі — з рафіт рих о о
образи штамп ють із терміном дії.
Відраз різьблять із аміння просто о
і з вітр весняно о роблять надії.
Т т збоїв немає — нема механізмів.
Лиш праця сердечна і ле ість б ття.
Адреса — ожном є ор анізмі
Фабри а Серця, Цех — Поч ття.

***
Ходіть на ход лях по лютом світ —
та ви вбережетесь від ран й мозолів.
Землі не тор айтесь, й не б де розбито
вам серце, а но и ров й по отів.
Ходіть на ход лях —там зверх

все видно!
Побачите й прірви, і ями міл і.
Не ваптеся, р хайтесь плавно

й повільно,
і дні ваші б д ть безж рні й ле і.
Ходіть на ход лях — й ніхто не дістане
Бр дною р ою чи словом лихим,
ні оли болючий реп’ях не пристане
до вашо о одя воро ом злим.
Ходіть на ход лях —навіщо вам знати
про біль і про сльози, про сни наяв .
Ходіть на ход лях —навіщо охати?
Навіщо вам жити? Існ йте в раю!
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ШАНОВНИЙ�АКЦІОНЕРЕ!

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Домоб�дівний��омбінат�№4”

(місцезнаходження:�04074,�м.�Київ,�в�л.�Л��ова,�13)
повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�28��р�дня�2010�ро��

о�12.00� за� адресою:� 04074,�м.�Київ,� в�л.�Л��ова,� 13.�Реєстрація� �часни�ів� для� �часті� �� позачер�ових

за�альних� зборах� а�ціонерів� розпочнеться� 28� �р�дня� 2010� ро��� об� 11.00� та� за�інчиться� об� 11.45� за

вищев�азаною� адресою.� Для� реєстрації� а�ціонери� Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Домоб�дівний

�омбінат�№4”�повинні�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�а�представни�ам�а�ціонерів�додат�ово

мати�до��менти�(довіреність�тощо),�я�і�підтвердж�ють�їх�повноваження,�оформлені�і�засвідчені���відповідності

до�вимо��чинно�о�за�онодавства.

Перелі��а�ціонерів,�я�і�мають�право�на��часть���позачер�ових�за�альних�зборах�а�ціонерів,�с�ладено�станом�на�28.12.2010�ро��.
А�ціонери�Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Домоб�дівний� �омбінат�№4”�мож�ть� ознайомитися� з� до��ментами� та

матеріалами,�необхідними�для�під�отов�и�до�позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�та�прийняття�рішень�із�питань�поряд��
денно�о���робочі�дні�з�10.00�до�17.00�за�адресою:�04074,�м.�Київ,�в�л.�Л��ова,�13,�шляхом�подання�заяви�на� ім’я�Голови
правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№4”.�

Приміт�а:	реєстрація�для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів�здійснюється�з�ідно�з�даними�зведено�о�облі�ово�о�реєстр�
власни�ів�цінних�паперів�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№4”,�с�ладеним�на�дат��проведення
за�альних�зборів�а�ціонерів.�У�разі�невідповідності�даних�до��мента,�що�посвідч�є�особ��а�ціонера,�даним�зведено�о�облі�ово�о
реєстр�� власни�ів� цінних� паперів�Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Домоб�дівний� �омбінат�№4”,� а�ціонер�� необхідно
зверн�тися� до� збері�ача,� �� я�ом�� йом�� від�рито� рах�но�� �� цінних� паперах� та� збері�аються� належні� йом�� а�ції� Від�рито�о
а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№4”.

Порядо��денний:

1. Про�змін��наймен�вання�товариства.
2. Про�внесення�змін�до�стат�т��товариства.
3. Про�затвердження�змін�до�Положення�про�на�лядов��рад��Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№4”.�
4. Про�затвердження�змін�до�Положення�про�правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№4”.�
5. Про�затвердження�змін�до�Положення�про�ревізійн���омісію�товариства.�
6. Про�затвердження�Положення�про�за�альні�збори�а�ціонерів.�
7. Про�затвердження�Положення�про�інформаційн��політи��.�
8. Про�затвердження�Коде�с���орпоративно�о��правління.

За�додат�овою�інформацією�звертатись�за�адресою:�04074,�м. Київ,�в�л.�Л��ова,�13.�Тел.�430-96-66

Голова�правління�ВАТ�“ДБК-4”�П. С.�Шилю�

Міжнародний�на��ово-навчальний�центр�інформаційних�техноло�ій�та�систем

Національної�а�адемії�на���У�раїни�та�Міністерства�освіти�і�на��и�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�державно�о�нер�хомо�о�майна

(03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40;��орп�с�11)

Об’є�т�оренди:��нежитлове�приміщення��імната�№709��орп�с��№�11�за�альною�площею�14��в.�м,�за�адресою:�м. Київ,

проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщення�майстерні�для�виробничо-техноло�ічної

діяльності.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�63,83��рн�за�1�м2 на�місяць.

Умови��он��рс�:

1. У�ладення�до�овор��оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�Бюро�Президії�НАН�У�раїни.

2. Страх�вання�майна�на�весь�термін�оренди�на��ористь�орендодавця.

3. Дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та�та�правил�вн�трішньо�о�розпоряд��.

4. Стро��дії�оренди�—�один�рі�.

5. Відш�од�вання� переможцем� �он��рс�� витрат� на� незалежн�� оцін��� вартості� майна� та� п�блі�ацію� о�олошення� про

проведення��он��рс�.

6. Відш�од�вання�попередньом��орендатор��вартості�ви�онано�о�ним�поточно�о�ремонт�.

7. Сплата�авансово�о�платеж��за�два�місяці�оренди�протя�ом�3�бан�івсь�их�днів�до�дня�підписання�До�овор��оренди.

Для��часті�в��он��рсі�йо�о��часни�и�повинні�подати�на�роз�ляд��он��рсної��омісії�та�і�матеріали:�заява�про��часть

���он��рсі;��опії�до��ментів�про�державн��реєстрацію��часни�а��он��рс�;�посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів

(для�юридичних�осіб):�довід�а�з�Державно�о��омітет��статисти�и,�довід�а�про�взяття�на�облі��платни�а�подат�ів,�витя��зі�стат�т�

про�види�діяльності�та�про�засновни�ів�орендаря;�довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен��належним�чином;

відомості� про� платоспроможність� �часни�а� �он��рс�;� зобов’язання� �часни�а� �он��рс��щодо� ви�онання� �мов� �он��рс�� та

зобов’язання�щодо� своєчасної� оплати� орендної� плати;� �опія� дозвол�� ор�анів� пожежної� безпе�и� (п. 2.8�Правил� пожежної

безпе�и�в�У�раїні�від�14.06.1995�р.)�та��опії�інших�до��ментів,�я�і�дозволяють�займатись�ліцензованим�видом�діяльності.

Кінцевий� термін� приймання� пропозицій:� до� 10.00� 25� листопада� 2010� ро��.�До��менти� надсилати� �� запечатаном�

печат�ою��часни�а��онверті�з�надписом�“На��он��рс�оренди”�за�адресою:�03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,

40;��орп�с�6.

Конта�тний�телефон:�503-95-61,�502-63-26,�(фа�с)�526-15-70.

Кон��рс�відб�деться:�25�листопада�2010�ро���о�12.00�за�в�азаною�вище�адресою.

Головне��правління��онтролю�за�бла�о�строєм�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

1.Дві�посади��оловно�о�спеціаліста�відділ��обстеження�територій.�Кваліфі�аційні	вимо�и:	освіта�вища.

2.Провідний�спеціаліст�відділ��прое�тно-дозвільної�до��ментації.�Кваліфі�аційні	вимо�и:	освіта�вища�б�дівельна.

3.Провідний�спеціаліст�відділ��с�провод��ордерів.�Кваліфі�аційні	вимо�и:	освіта�б�дівельна�вища�або�середня

технічна.

Стаж�роботи�за�спеціальністю�—�3�ро�и.

До��менти�на��часть����он��рсі�приймаються�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�143,��аб.�212.

Інстит�т�проблем�математичних�машин�і�систем

Національної�а�адемії�на���У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди

державно�о�нер�хомо�о�майна

(03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42)

1.�Об’є�т�№�1:�Нежитлове�приміщення,�Кімнати�№400-411,413,415�на�4-м�

поверсі�виробничо�о��орп�с��№�5/1,�площею�570,00�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�про-

спе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�Розміщен-

ня��ромадсь�их�ор�анізацій.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�18,28 �рн�за

1�м2 в�місяць.

2.�Об’є�т�№�2:�Нежитлове�приміщення,�Поб�това��імната�на�1-м��поверсі�ви-

робничо�о��орп�с��№5/3,�за�альною�площею�67,00�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�про-

спе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщен-

ня�с�ладсь�их�приміщень.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�32,67 �рн�за

1�м2 в�місяць.

3.�Об’є�т�№�3:�Нежитлове�приміщення,�Кімната�№�114-а�на�1-м��поверсі�ла-

бораторно�о��орп�с��№�1,�за�альною�площею�16,40�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�про-

спе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщен-

ня�офіс�.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�58,33��рн�за�1�м2 в�місяць.

4.�Об’є�т�№�2:�Нежитлові�с�ладсь�і�приміщення����орп�сі�“Кисловодсь�”,�за-

�альною�площею�857,21�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова, 42.

Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщення�с�ладсь�их�приміщень.�Стар-

това�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�21,33��рн�за�1�м2 в�місяць.

5.�Об’є�т�№�3:�Нежитлові�поб�тові�приміщення����орп�сі�“Кисловодсь�”,�за-

�альною�площею�66,95�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.

Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщення�офіс�.�Стартова�ціна�орен-

ди�становить�без�ПДВ�35,00��рн�за�1�м2 в�місяць.

Умови��он��рс�:

1. Дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та.

2. Освітлення�та�озеленення�приле�лої�території.

3. Утримання�приле�лої�території�в�належном��санітарно-технічном��стані.

4. Зобов’язання�орендаря���ласти�до�овір�оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвер-

дженим�постановою�Бюро�Президії�НАН�У�раїни.

5. Ви�онання�всіх�зобов’язань�за�до�овором�оренди.

6. Страх�вання�орендовано�о�приміщення�на�весь�термін�дії�до�овор��оренди

на��ористь�орендодавця.

7. Найбільший�запропонований�розмір�місячної�орендної�плати�за�ви�ористан-

ня�орендовано�о�об’є�та�порівняно�з�почат�овим�розміром�орендної�плати.

8. Відш�од�вання�Орендодавцю� переможцем� �он��рс�� витрат� на� проведення

�он��рс��(ви�отовлення�звіт��про�незалежн��оцін���вартості�об’є�та�оренди,

оп�блі��вання�о�олошення�та�інше).

Для��часті�в��он��рсі�йо�о��часни�и�повинні�подати�на�роз�ляд��он��рс-

ної��омісії�та�і�матеріали:

- заява�про��часть����он��рсі;

- �опії�до��ментів�про�державн��реєстрацію��часни�а��он��рс�;

- посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів�(для�юридичних�осіб);

- довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен��належним�чином�(для

юридичних�осіб);

- відомості�про�платоспроможність��часни�а��он��рс�;

- зобов’язання��часни�а��он��рс��щодо�ви�онання��мов��он��рс�;

- зобов’язання�щодо�своєчасної�оплати�орендної�плати;

- довід���про�те,�що�стосовно��часни�а��он��рс��не�пор�шено�справ��про�бан-

�р�тство.

- відомості�про�середньооблі�ов��чисельність�працівни�ів�та�відомості�про�об-

ся��річно�о�валово�о�доход�;

- та��опії�інших�до��ментів,�я�і�дозволяють�займатись�ліцензованим�видом�діяль-

ності.

Кінцевий�термін�приймання�пропозицій:�до�10.00�3��р�дня�2010�ро��.�До��-

менти�надавати���запечатаном��печат�ою��часни�а��онверті�з�надписом�“На��он-

��рс�оренди”�за�адресою:�03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42;

�орп�с�2,��імн.�514-б.

Конта�тний�телефон:�(044)�526-55-06,�фа�с�(044)�526-64-57.

Кон��рс�відб�деться�3��р�дня�2010�ро���о�12.00�за�в�азаною�вище�адресою.

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади

першо�о заст�пни�а�начальни�а�Головно�о��правління�—

начальни�а��правління�енер�оменеджмент��Головно�о

�правління�енер�ети�и,�енер�оефе�тивності

та енер�озбереження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Основні�обов’яз�и:

- реалізація� державної� політи�и� �� сфері� енер�оефе�тивності� та

енер�озбереження�на�рівні�міста;

- бере� �часть� �� розробленні� заходів�щодо� е�ономії� паливно-енер�етичних

рес�рсів,�впровадження�нетрадиційних�і�відновлювальних�джерел�енер�ії,

раціонально�о�ви�ористання�вторинних�рес�рсів�і�відходів�виробництва;

- проводить� моніторин�� реалізації� державної� політи�и� �� сфері

енер�оефе�тивності� та� енер�озбереження,� сприяє� впровадженню� та

розвит��� енер�оефе�тивних� та� енер�озбері�аючих� техноло�ій� в� �ал�зях

с�спільно�о�виробництва���місті;

- забезпеч�є� ор�анізацію� робіт� з� проведення� енер�етичних� обстежень,

розроблення� прое�тів� з� енер�оефе�тивності� та� енер�озбереження,

здійснення� енер�оефе�тивних� і� енер�озбері�аючих� заходів� з� метою

зменшення� енер�оспоживання� бюджетними� �становами,� ор�анізаціями,

�азенними�підприємствами�міста�та�підприємствами�житлово-�ом�нальної

сфери,� а� та�ож� для� ефе�тивно�о� ви�ористання� паливно-енер�етичних

рес�рсів�міста.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів:

- вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям�вання� за� освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- стаж�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на��ерівних�посадах�не�менше

3� ро�ів� або� стаж� роботи� за�фахом� на� �ерівних� посадах� в� інших� сферах

е�ономі�и�не�менше�4�ро�ів;

- післядипломна�освіта���сфері��правління:�ма�істр�державно�о��правління;

- вільне��орист�вання�ПК;

- аналітичні�здібності,�висо�а�працездатність�та�відданість�роботі;

- �ом�ні�абельність,�чесність�та�порядність.

Конта�тний�телефон�270-57-29.

До��менти� на� �часть� �� �он��рсі� подаються� до� �правління� �адрової

роботи� і� на�ород� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київради� (Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�протя�ом�30�днів�з�дня�п�блі�ації�о�олошення�в��азеті,

за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��аб.�1109-а.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 105288�на�ім’я�Косен�а�Володимира�Ми�олайовича�вважа-

ти�недійсним.
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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 327-10
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Íà âèñòàâêó — 
ç ïàêåòîì

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в алереї
“Мін с 4” від-
рилася незвич-
на “Одноразова
вистав а”, е с-
понати я ої
зроблено
з ви ористаних
пласти ових
пляшо , тетра-
па та целофа-
нових па етів.
Митці пропон -
ють відвід ва-
чам замислити-
ся над масовою
льт рою спо-

живання, я а па-
н є нині в світі,
й свідомлено
ставитися до
сво о способ
життя. Потрапи-
ти на вистав
можна до 24
листопада. Вхідний вито —
б дь-я а одноразова річ.

Ùîäíÿ êîæåí ç íàñ, íàâ³òü ïðîñòî õàð÷óþ÷èñü, çàëèøàº ïî ñî-
á³ áåçë³÷ íåïîòðåáó — äîñòàòíüî çàçèðíóòè â áóäü-ÿêå äîìàøíº
â³äðî äëÿ ñì³òòÿ. ² íàéã³ðøå òå, ùî á³ëüøà éîãî ÷àñòèíà — öå îä-
íîðàçîâ³ ðå÷³: ïëÿøêè, ïàêåòè, ùî ìàþòü ìàéæå â³÷íå æèòòÿ.
Ïðîáëåìîþ “çàñì³÷åííÿ ñâ³òó” ñòóðáîâàí³ åêîëîã³÷í³ îðãàí³çàö³¿,
à çâåðíóòè íà öå óâàãó äîïîìàãàº ìèñòåöòâî, ÿêå “êîïàº” ùå
ãëèáøå. Ô³ëîñîôñüêèé ïîãëÿä íà ïðîáëåìó â³äêðèâàº “Îäíîðà-
çîâà âèñòàâêà”, ùî â³äêðèëàñü ó ãàëåðå¿ “Ì³íóñ 4” (âóë. Àðòåìà,
37-41). Âèêîðèñòàííÿ îäíîðàçîâèõ ðå÷åé äèêòóº íàì ñïîñ³á æèò-
òÿ ³ ìèñëåííÿ. “Ëþäèíà ëþáèòü âñå îäíîðàçîâå, áî âîíà ñàìà îä-
íîðàçîâà”, — ïèñàâ Ãàáð³åëü Ãàðñ³à Ìàðêåñ. ² ñïðàâä³, ëþäñòâî
âòðà÷àº ïî÷óòòÿ ïîñò³éíîñò³ — ó ñòàâëåíí³ äî ðå÷åé, ëþäåé, 
äî ñåáå.

“Îäíîðàçîâà âèñòàâêà”, âñ³ åêñïîíàòè ÿêî¿ âèãîòîâëåíî ç îäíî-
ðàçîâèõ ðå÷åé, ïðèóðî÷åíà äî þâ³ëå¿â. Öüîãîð³÷ 100 ðîê³â âèïîâ-
íþºòüñÿ âèíàõîäó öåëîôàíó òà îäíîðàçîâîìó ñòàêàí÷èêó ³ 60 ðî-
ê³â — ñì³òòºâîìó ïàêåòó. Äî ó÷àñò³ ó ïðîåêò³ çàïðîñèëè äâîõ õàð-
ê³âñüêèõ õóäîæíèöü — ²ðèíó Îëåí³íó òà Îëüãó Ñåëèùåâó, êîòð³
ïðåäñòàâëÿþòü õàðê³âñüêó àñîö³àö³þ õóäîæíèê³â-ãðàô³ê³â “4-é
áëîê” (íàçâà çìóøóº ïðèãàäàòè âèáóõ ÿäåðíîãî ðåàêòîðà 4-ãî åíåð-
ãîáëîêó íà ×ÀÅÑ). Êîæí³ òðè ðîêè àñîö³àö³ÿ ïðîâîäèòü ì³æíà-
ðîäíå òð³ºíàëå ïëàêàò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ åêîëîã³÷í³é òåìàòèö³. Äëÿ
êè¿âñüêî¿ åêñïîçèö³¿ ²ðèíà Îëåí³íà ñòâîðèëà ñòàòóþ Í³êè Ñàìî-
ôðàê³éñüêî¿ ç îäíîðàçîâèõ ïëÿøîê ³ òåòðàïàêó. Íà äóìêó õóäîæ-
íèö³, ðîáîòà óîñîáëþº òîòàëüíå ñïîæèâàííÿ, à ìàòåð³àë, ç ÿêîãî
¿¿ âèãîòîâëåíî, íå ìåíø ñò³éêèé çà ìàðìóð ñïðàâæíüî¿ Í³êè. ²í-
øà ó÷àñíèöÿ Îëüãà Ñåëèùåâà ïðåäñòàâëÿº ñåð³þ ³íñòàëÿö³é “Äà-
ìà ç ñîáà÷êîþ” — íàòóðàë³ñòè÷í³ ìàëþíêè ëþäåé ³ ñîáàê, ÿê³
ðîçêðèâàþòü äðàìó æèòòÿ ïðîñòèõ æ³íîê. Ñâ³òñüêèé îáðàç äàìè ç
ñîáà÷êîþ, ùî çà òðàäèö³ºþ º åòàëîíîì âèøóêàíîñò³ é ðàô³íîâà-
íîñò³, òðàíñôîðìóºòüñÿ â ìèñòåöüêèé ôàðñ. Ó ðîáîòàõ Îëüãè Ñå-
ëèùåâî¿ íåçàìîæí³ æ³íêè òðèìàþòü ó ðóêàõ ïàêåòè ç áðåíäàìè
â³äîìèõ ³ êîøòîâíèõ ìàðîê — Chanel, Christian Dior, Roberto Cav-
alli. Îäíàê ï³äðîáêè íå íàáëèæàþòü æ³íîê äî âèøóêàíîãî æèòòÿ,
ÿêå àñîö³þºòüñÿ ç öèìè ìàðêàìè, à íàâïàêè, ï³äêðåñëþþòü áåç-
âèõ³äíå ñòàíîâèùå, á³äí³ñòü ³ ñàìîòí³ñòü. Óñ³ çîáðàæåí³ ãåðî¿í³ ìà-
þòü ñâî¿õ ïðîòîòèï³â — öå ñóñ³äè àáî çíàéîì³ Îëåíè. Íàïðèêëàä,
Ëþáà, ÿêà ïðàöþâàëà íà çàâîä³, à ïîò³ì ñïèëàñü, àáî ïåíñ³îíåð-
êà, ÿêà ìàº âèùó îñâ³òó, òåïåð ï³äðîáëÿº ïðèáèðàëüíèöåþ.

Ïðîïóñêîì íà “Îäíîðàçîâó âèñòàâêó” ìîæå ñëóãóâàòè áóäü-
ÿêèé îäíîðàçîâèé ïðåäìåò. Òàêèì ÷èíîì ãëÿäà÷³ äîëó÷àþòüñÿ äî
ñòâîðåííÿ àðò-îá’ºêò³â, ïðîäîâæóþ÷è âèñòàâêó òà ñòâîðþþ÷è
âëàñí³ åêñïîíàòè. “Ìè õî÷åìî ïðèâåðíóòè óâàãó ëþäåé íà òå,
ñê³ëüêè ñì³òòÿ âîíè çàëèøàþòü, ³ ì³í³ì³çóâàòè çàãàëüíîëþäñüêèé
ñì³òíèê”, — ðîçïîâ³ëà êóðàòîð âèñòàâêè Îêñàíà Øåâ÷åíêî. Ïî
çàâåðøåííþ åêñïîçèö³¿, 25 ëèñòîïàäà, âñ³ åêñïîíàòè áóäå åêîëî-
ã³÷íî óòèë³çîâàíî

ВВ ЕЕ РР НН ІІ СС АА ЖЖ

Усі зображені ерої мають своїх прототипів
реальном житті

ОВНИ
Заб дьте про сір б денність, пра -

ніть до любові й заці авленості життям.
Вам потрібно жити в потоці незвичай-
но о, е страординарно о, спалити все
не ативне в собі й вос ресн ти, я Фе-
ні с із попел . Вірте в се добре, б -
д йте рожеві зам и, одна з рах ван-
ням земної реальності, армоніз ючи
бажання і можливості. Сила віри вас
олосальна, і незабаром се, про що
мріяли, матеріаліз ється. Я що люди
просять про допомо , з радістю, без
хиз вання, альт їстично зробіть їм доб-
ро.

ТЕЛЬЦІ
Раціонально підійдіть до теми парт-

нерства, нині за ладається ф ндамент
співпраці на майб тній рі . З им тя -
ти робоч лям — д же важливе пи-
тання. Постарайтеся влитись профе-
сійн ділов оманд , з ртован зра-
дженою др жбою. Саме давні др зі,
я і вирізняються талантом і неорди-
нарністю, стан ть вам надійною опо-
рою. Це тиждень ардинально о пе-
релом в житті, попрацюйте над змі-
ною імідж , ардероба, поставте за
мет позб тися з бних звичо .

БЛИЗНЯТА
Відч ють на собі всю рас й ористь

тісної співпраці з шефом, оле ами. За
та ої роботи щонайменша іс ра може
призвести до спалах пристрастей, три-
майте себе під онтролем, не аряч й-
те, бо пор ч є люди, налаштовані воро-
же. А зап с ати махови онфронтації
просто безґл здо. Це боротьба із собою.
Постарайтеся армонійно вписатись
сл жбов ієрархію. Ви маєте ні альне
психоло ічне ч ття, і оловне — вчасно
с ористатися цим даром Всевишньо о
та взяти під онтроль сит ацію. Шлях до
влади проля ає через ма ічний вплив на
людей.

РАКИ
Ви — центр Всесвіт , нав оло я о о

обертаються ала ти и. Бажання б ти по-
п лярним величезне. І воно здійсниться,
але... дале о від дом . Там с мно і неза-
тишно. Зате вас оцінять ідно, таланти
б йно роз вітн ть. Там ви б дете жада-
ними й оханими, при ол блені Форт -
ною. Те, до чо о давно пра ли, теперма-
тимете. Це вдалий поворот долі, я о о
найближчим часом не б де. Не заб вай-
те поважати д м тих, хто вас оточ є,

йти на омпроміс інтересів, аде ватно
реа вати на рити .

ЛЕВИ
Мають безцінний шанс дати поштовх

бізнес , мати ви од з партнерсь их від-
носин. Ваші омпаньйони володіють о-
лосальними рес рсами (фінасовими,
владними, енер етичними). І я що ра-
мотно ними с ористатися, можна ч до-
во зала одити болючі проблеми і розба-
атіти. На ар’єрних теренах се непрос-
то, але фіас о вам не за рож є. Че ай-
те ардинально о переворот з спіш-
ними перт рбаціями. З радістю дбайте
про сім’ю. Домашні лопоти — святе,
тож тр діться з творчим натхненням.

ДІВИ
Ваші вітрила над ває вітер спішних

змін. Я що чо ось д же хочеться, не бій-
теся ризи вати, а сміливо дійте! Про-
зірливий роз м, блис ча ом ні абель-
ність зроблять вас вірт озним равцем
на життєвій арені. А оловне — фантас-
тично пощастить знайти довір і створи-
ти ч дов ділов оманд . Впливових,
бла ородних і неординарних людей, о-
тових до співпраці, ви притя ватимете,
я ма ніт. Більшість із них — давні ом-
паньйони. Домовляйтеся, ладайте пер-
спе тивні оди, з рах ванням обопіль-
них інтересів.

ТЕРЕЗИ
Дося ти армонії між земним і д хов-

ним— ось ваш орієнтир. Не зловживай-
те сл жбовими привілеями, б дьте по-
ірливими і доброзичливими, ви ористо-
в йте ієрархію влади з метою доброчин-
ності. Ви маєте приховані величезні ре-
с рси для власно о щастя. Більше від-
дасте— більше отримаєте. Саме це до-
поможе дося ти рівнова и між д ховни-
ми цінностями і матеріальними потре-
бами. Ува а тим, хто ш ає приб т ов
робот : не проґавте осяйні шанси!

СКОРПІОНИ
Ви яс рава і впливова особа, але один
полі не воїн. Слід пере лян ти мови

співпраці, від ори вати давні домовле-
ності й поставити їх на творчі рей и. Ли-
ше здорові стос н и з оле ами задо-
вольнять ваші либинні емоційні потре-
би і за ріплять омфортний мі ро лімат

оле тиві. А ос іль и ви природжений
омандний равець, то інт їтивно перед-
ч ваєте, оли опинитися в потрібном
місці, милістю Форт на вас не омине!

СТРІЛЬЦІ
Для вас сім’я — це бойова з ртова-

на оманда, особлення зрілості й опти-
мізм , транслятор бла одаті. Ви зобов’-
язані дося ти повно о взаємороз мін-
ня. Розбіжності— це добре, адже назов-
ні виходить психоло ічний не атив, об-
рази тан ть. Стос н и очистяться, і в до-
мі запан є армонія. Лише стримайте
войовничий запал! Життєва а ра напов-
нена армічними подіями, том вам слід
в лючати пол м’яний ент зіазм тіль и в
потрібний момент. Вчіться це відч вати!

КОЗОРОГИ
Дов ола вас “ равітаційне” др жнє по-

ле. Всі, хто потрапив йо о ма нетичн
а р , отові розділити ваші інтереси. Ні-
чо о дивно о, адже ви — неординарна
самодостатня особистість, з я ою ці а-
во. Інтеле т фонтан є, оловне — три-
мати в р ах ермо влади. Ви — пово-
дир і р шійна сила в оле тиві, шлюбно-
м союзі. Але не приспіть пильності, бо
за спиною ор д ють недоброзичливці,
здатні на а ресивні прово ації. Воювати
сенс немає, бо станете ромовідводом.
Зате в рідних стінах ваша ип ча енер-
ія знайде плідне застос вання.

ВОДОЛІЇ
Вам пощастить розширити сфер ді-

лово о вплив , розба атіти завдя и ч -
дово розвиненій інт їції, впливовим зв’яз-
ам і професійній майстерності. Утри-
майтеся від ле оважно о марнотрат-
ства. Те, що ле о прийшло, ле о й пі-
де. Гроші повинні працювати і примно-
ж ватися, роз мно в ладайте заробле-
не в добрі справи, тоді джерела приб т-

не вичерпаються. Тримайтеся др зів,
нехай д х братерства підживлює ваші
стос н и.

РИБИ
Після іль охфальстартів, оли надії то

здіймалися, то р йн вались щент, ви з
обережністю підходите до нової весел-
ової ідеї. Остері аєтесь розчар вання.
Не треба! Ліпше помір йте: нині ви на
правильном шлях , де помило не б -
де. Головне— не зр йн вати довіри лю-
дей, захоплених вашою доброд шністю,
чесністю, м дрістю. Випромінюйте жит-
тєрадісність, ідіть но з соці мом без
б дь-я их претензій — і щасливі пер-
спе тиви від риються самі собою

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (14—20 ëèñòîïàäà)

Îäíîðàçîâå æèòòÿ âò³ëèëîñÿ â íîâ³é
åêñïîçèö³¿

7 6

1 2 7

9 2 4

4 6 7 9 5

2 8

2 7

6 9 5 7

7 6

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.

3 2 7 5 1 4 8 6 9

8 6 9 7 3 2 5 1 4

5 1 4 6 9 8 3 2 7

6 9 8 3 2 7 4 5 1

4 5 1 9 8 6 2 7 3

2 7 3 4 5 1 6 9 8

1 4 5 8 6 9 7 3 2

7 3 2 1 4 5 9 8 6

9 8 6 2 7 3 1 4 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
11 ëèñòîïàäà
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