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ПІДВОДНІ КАМЕНІ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ
Іноді раще відмовитися від редит ,
щоб потім не пош од вати

ÌÀÔè ìàþòü áóòè â çàêîí³
Ëèøå ç ÷³òêèìè ïðàâèëàìè ðîçì³ùåííÿ ê³îñê³â ñòîëèö³ âäàñòüñÿ ïîçáóòèñÿ
“øàíõà¿â” íà âóëèöÿõ òà ïëîùàõ

Áàãàòî êèÿí ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó ç íîñ-
òàëüã³ºþ çãàäóþòü ñìà÷íþ÷å ìîðîçèâî,
ÿêå ïðîäàâàëè â ê³îñêàõ. Îêð³ì âåðøêî-
âèõ ëàñîù³â, ³ç íåñòàö³îíàðíèõ ïàâ³ëüéî-
í³â òîðãóâàëè ëèøå ãàçåòàìè òà êâ³òàìè.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè ó ÌÀÔàõ ìîæíà ïðè-
äáàòè ïðàêòè÷íî áóäü-ùî — â³ä ì’ÿñà äî
á³ëèçíè. Çäàâàëîñÿ á, çðó÷íî, ï³ñëÿ ðîáî-
òè íå òðåáà á³ãòè äî ñóïåðìàðêåòó, à ìîæ-
íà ïðèäáàòè ïðîäóêòè ïîðó÷ ³ç çóïèíêà-
ìè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïðîáëåìà â
òîìó, ùî ç ÷àñîì ê³ëüê³ñòü ÌÀÔ³â çá³ëü-
øèëàñÿ íàñò³ëüêè, ùî âîíè çàâàæàþòü ïå-
ðåõîæèì ³ óòâîðþþòü ñâîºð³äí³ òóíåë³ òà

ëàá³ðèíòè á³ëÿ âèõîä³â ç³ ñòàíö³é ìåòðî-
ïîë³òåíó òà ïîáëèçó çóïèíîê ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó.

“Âàæêîïðîõ³äíèìè” ñòàëè íå ëèøå ïå-
ðåñàäî÷í³ âóçëè íà îêîëèöÿõ ì³ñòà (ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Àêàäåìì³ñòå÷êî”, “Ñâÿòîøèí”,
“×åðí³ã³âñüêà”, “Ë³ñîâà”, “Äîðîãîæè÷³”), à
é öåíòðàëüí³. Íà ñòîìåòð³âö³ â³ä ñòàíö³¿
ìåòðî “Ëüâà Òîëñòîãî” äî ïàðêó ³ìåí³
Øåâ÷åíêà íà ïàðíîìó áîö³ âóëèö³ ðîçòà-
øîâàíî ÷îòèðíàäöÿòü (!) ê³îñê³â, ùå ÷îòè-
ðè — ç íåïàðíîãî áîêó. Àñîðòèìåíò ó öèõ
òîðãîâèõ òî÷êàõ — øîêîëàäêè-æóéêè, ïè-
âî-ñèãàðåòè, ëèøå â ê³ëüêîõ º ìîëî÷íà

ïðîäóêö³ÿ, º îäèí ïàâ³ëüéîí ç îâî÷àìè-
ôðóêòàìè òà îêðåìèé ê³îñê, äå ìîæíà ïðè-
äáàòè îëèâêîâó îë³þ òà ìàðèíîâàí³ îëèâ-
êè íà âàãó. “Á³ëüìîì” äëÿ ì³ñòà º ÌÀÔè
íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³. Ðàéîííà âëàäà íå
ðàç íàìàãàëàñÿ õî÷à á ÿêîñü îáëàãîðîäèòè
öåíòð Ïîäîëó, óí³ô³êóâàòè âèãëÿä ê³îñê³â,
àëå ö³ ñïðîáè íå ìîæíà íàçâàòè âäàëèìè.

Ó Êèºâ³ óæå ê³ëüêà ðîê³â ÷èíîâíèêè âñ³õ
ð³âí³â ìàëî íå â îäèí ãîëîñ ñòâåðäæóþòü,
ùî ç ÌÀÔàìè òðåáà ùîñü ðîáèòè. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ê³ëüêà
ðàç³â ï³äïèñóâàâ ìîðàòîð³é íà âñòàíîâëåí-
íÿ ÌÀÔ³â. Ïðîòå ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì
¿õ íå ìåíøàëî, à íàâïàêè, á³ëüøàëî. ßê-
ùî ó 2007—2008 ðîêàõ ê³îñê³â áóëî òðîõè
á³ëüøå ÿê ï’ÿòü òèñÿ÷, òî â 2009-ìó — âñ³
11 òèñÿ÷! Ìàéæå 1300 ç íèõ íåëåãàëüí³ é
ï³äëÿãàþòü äåìîíòàæó. Ïðîáëåìà ç íåçà-
êîííèì âñòàíîâëåííÿì “òî÷îê” íàáóëà òà-
êèõ ìàñøòàá³â, ùî íàâ³òü íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ ÊÌÄÀ ðîçì³ùåíî áàíåð, íà ÿêîìó
ðîç’ÿñíåíî, ÿê äîâ³äàòèñÿ, ÷è º ó âëàñíè-
êà ãåíäåëèêà äîçâîëè íà âñòàíîâëåííÿ, ³
êóäè çâåðòàòèñÿ, ÿêùî ÌÀÔ âèÿâèòüñÿ
íåçàêîííèì.

Ïðîòå ÷èíîâíèêè êàæóòü, ùî é òèõ äå-

â’ÿòè òèñÿ÷ ÌÀÔ³â, ÿê³ ìàþòü íèí³ äîçâî-
ëè íà ä³ÿëüí³ñòü, çàáàãàòî ÿê äëÿ ºâðîïåé-
ñüêî¿ ñòîëèö³. Ê³ëüê³ñòü ¿õ ïîòð³áíî çìåí-
øóâàòè. Õî÷ ÿê äèâíî, àëå öå âèçíàþòü ³
ñàì³ ï³äïðèºìö³, ùî òîðãóþòü ó ÌÀÔàõ,
áî ç³ çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ îäíîòèïíèõ òî-
÷îê ðåíòàáåëüí³ñòü á³çíåñó ïî÷àëà ñïàäàòè.
Ì³ñüêà âëàäà áà÷èòü äâà øëÿõè ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ö³º¿ äèëåìè. Ïî-ïåðøå, íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè âèíåñóòü ïî-
ñòàíîâó ïðî çàáîðîíó òîðã³âë³ ñëàáîàëêî-
ãîëüíèìè ³ òþòþíîâèìè âèðîáàìè â ÌÀ-
Ôàõ (öå ð³øåííÿ ìîæå íàâ³òü “ïåðåïîëî-
âèíèòè” ê³ëüê³ñòü ê³îñê³â). À ïî-äðóãå, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ðîç-
ðîáëÿº ïðîãðàìó ñòðàòåã³¿ ðåôîðìóâàííÿ ³
çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â. Ó öüîìó
äîêóìåíò³ ïðîïèøóòü ñê³ëüêè, äå ³ ÿêèé âè-
ãëÿä ìàòèìóòü ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè. Ùå
òî÷íî íåâ³äîìî, êîëè öåé äîêóìåíò íàáó-
äå ñèëè, àëå âæå âèçíà÷åíî, äî ÿêîãî ÷àñó
ïîðÿäîê ó ì³ñò³ ìàº áóòè — 31 ãðóäíÿ 2011
ðîêó. Ùîá äî ë³òà 2012-ãî óêðà¿íñüêà ñòî-
ëèöÿ ìàëà äîñòîéíèé âèãëÿä

Продовження теми на 3-й стор.
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

За останнє десятиліття Київ пережив справжній б дівельний б м: а -
тивно зводили житло, тор овельно-розважальні омпле си, мережі
с пер- та іпермар етів. А паралельно з цим в лиці та площі міста
заполонили тисячі МАФів. Ще іль а ро ів том їх б ло приблизно
п'ять тисяч, а за останніх два-три ро и стало 11 тисяч! На справжнє
тор овище перетворилися навіть центральні в лиці та площі. Чинов-
ни и обіцяють, що протя ом наст пно о ро впоряд ють розміщен-
ня МАФів.

Протя ом наст пно о ро в столиці впоряд ють розміщення МАФів і значно зменшать їхню іль ість
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Âøàíîâàíî 
ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ 
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àëè Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-
ê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿. Ç ö³º¿ íàãîäè â íàñå-
ëåíèõ ïóíêòàõ ïî âñ³é òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè.
Çîêðåìà â Êèºâ³ âîíè ðîçïî÷àëèñÿ ç óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ á³ëÿ ìåìîð³àëüíî-
ãî êîìïëåêñó æåðòâàì ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè —
Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷,
ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ, ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí,
ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³çàö³é ÷îðíîáèëüö³â, ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³ ïîêëàëè â³íêè ³ êâ³òè äî ïàì'ÿòíîãî çíàêà "Âî¿íàì ×îðíî-
áèëÿ" òà ìåìîð³àëüíîãî êóðãàíó "Ãåðîÿì ×îðíîáèëÿ". Ó÷àñíèêè çàõîäó âøà-
íóâàëè ïàì'ÿòü ë³êâ³äàòîð³â õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî â³äáóëàñÿ ïà-
íàõèäà ïî çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ àâàð³¿ ó õðàì³ Âõîäó Ãîñïîäíüîãî â ªðóñàëèì (×îð-
íîáèëüñüêà öåðêâà)

Ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³
â³äêðèþòü òðè ñòàíö³¿
ìåòðî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Ñüîãîäí³ î 14.00 çà ó÷àñò³ ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ìèêîëè Àçàðîâà, ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà íà Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é ë³í³¿ áó-
äå ââåäåíî â ä³þ ä³ëüíèöþ äîâæèíîþ 3,79 êì. Òóò â³äêðèþòü òðè íîâ³ ñòàí-
ö³¿ — "Äåì³¿âñüêó", "Ãîëîñ³¿âñüêó" òà "Âàñèëüê³âñüêó". ̄ õíÿ ïðîâ³çíà ñïðîìîæ-
í³ñòü (ïðîåêòíà) — 33,7 òèñÿ÷³ ïàñàæèð³â íà ãîäèíó. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïî-
â³äîìèëà êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó Íàä³ÿ Øóìàê. Çà
¿¿ ñëîâàìè, ä³ëüíèöþ ñïîðóäæóâàëè â ù³ëüí³é ì³ñüê³é çàáóäîâ³, äå ïðîëÿãàº
áàãàòî ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é, òà â íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèõ ³íæåíåðíî-ãåî-
ëîã³÷íèõ ³ ã³äðîãåîëîã³÷íèõ óìîâàõ çàëÿãàííÿ ´ðóíò³â. "Ó áóä³âíèöòâ³ âèêî-
ðèñòàíî ïåðåäîâ³ ìåòîäè, íîâå îáëàäíàííÿ òà ìåõàí³çìè. Ïðîõîäæåííÿ ïå-
ðåã³ííèõ òóíåë³â çä³éñíþâàëè òóíåëåïðîõ³äíèöüêèì êîìïëåêñîì ô³ðìè Her-
renknecht ç ´ðóíòî-ïðèâàíòàæåííÿì çàáîþ,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Øóìàê.— Öåé
êîìïëåêñ äàâ çìîãó ì³í³ìàëüíî äåôîðìóâàòè çåìåëüíó ïîâåðõíþ. Òàêîæ áó-
ëî çàä³ÿíî äâà òóíåëåïðîõ³äíèöüêèõ êîìïëåêñè ô³ðìè WIRTH ç ïíåâìî-
ïðèâàíòàæåííÿì çàáîþ". Íà âèêîíàííÿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè "Áåçáàð'ºðíèé
ïðîñò³ð", çà ñëîâàìè Íàä³¿ Øóìàê, äëÿ ïàñàæèð³â ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
ïðèäáàíî 9 ñïåö³àëüíèõ ë³ôò³â, 3 ï³äéîìíèêè, âñòàíîâëåíî çâóêîâ³ ³íôîð-
ìàòîðè íàïðÿìó ðóõó, ðåëüºôí³ îáìåæóâà÷³ íà ïëàòôîðìàõ ñòàíö³é. Çàãàëîì
ó ñïîðóäæåíí³ ä³ëüíèö³ áóëî çàä³ÿíî ïîíàä 30 îðãàí³çàö³é

Êè¿â ðîçðîáèâ Ñõåìó
òåïëîïîñòà÷àííÿ 
äî 2015 ðîêó
Ïîë³ïøåíèé òà åêîíîìíèé îá³ãð³â 
îá³éäåòüñÿ â äåñÿòêè ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü

Модернізація
і розвито системи

Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ 59 ìëí ì2

æèòëà ³ ìàéæå 15 ìëí ì2 àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ, ñîö³àëüíèõ
çàêëàä³â ïëþñ ïðîìèñëîâ³.
Àáè âñå öå îá³ãð³òè, çàä³ÿíî
804 äæåðåëà òåïëà: 3 ÒÅÖ, 85
êîòåëåíü "Êè¿âåíåðãî", ñì³ò-
òºñïàëþâàëüíèé çàâîä "Åíåð-
ã³ÿ", 289 â³äîì÷èõ òà 326 ïðî-
ìèñëîâèõ êîòåëåíü. Ïîòðåáà
ì³ñòà ñòàíîâèòü 9,6 òèñ. Ãêàë
íà ãîäèíó, ç íèõ 70 % âèòðà-
÷àºòüñÿ íà ñåêòîð ÆÊÃ, çîê-
ðåìà ³ 50 % íà æèòëî. Äîïðàâ-
ëÿþòü òåïëî äî ê³íöåâîãî ñïî-
æèâà÷à ìåðåæàìè çàãàëüíîþ
ïðîòÿæí³ñòþ 2276 êì ó äâî-
òðóáíîìó âèì³ð³ ÷åðåç 2460
òåïëîâèõ ïóíêòè. Äî ñëîâà, çà
ïîòðåáè ì³ñòà â 9,6 òèñ. Ãêàë
âèðîáëÿºòüñÿ â Êèºâ³ 13 òèñ.
Ãêàë. Òîáòî º íàâ³òü äåÿêèé
ðåçåðâ ïîòóæíîñò³. Îäíàê
îñòàíí³ìè ðîêàìè õàîòè÷íà
ðîçáóäîâà ì³ñòà âñóïåðå÷
Ãåíïëàíó ïðèçâåëà äî äèñáà-
ëàíñó â ïîñòà÷àíí³ òåïëà. Äåñü
éîãî êðèòè÷íî áðàêóº, à
äåñü — â³ëüí³ ïîòóæíîñò³.
Íàéãîñòð³øà ñèòóàö³ÿ ó çîí³
ÒÅÖ-5 — öåíòð ì³ñòà, Ïîçíÿ-
êè, Òåðåìêè, Îñîêîðêè. Òàê
ñàìî äåô³öèò ó ìåæàõ òåïëî-
ñòàíö³¿ ¹ 1. Îòæå, äèñáà-
ëàíñ — öå ïåðøà ïðîáëåìà.
Íàñòóïíà âæå âñ³ì â³äîìà —
çíîøåí³ñòü ìåðåæ òà îáëàä-
íàííÿ. Ìàéæå 52 % ³ òðóá, ³
îáëàäíàííÿ â³äñëóæèëè ïî 25
ðîê³â. Ç îãëÿäó íà ñòàð³ òåõíî-
ëîã³¿, öå á³ëüøå í³æ ïðèïóñòè-
ìèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿. Òîæ
óñÿ ñèñòåìà òåïëîïîñòà÷àííÿ
äóæå íåíàä³éíà. Çà 2005—2009
ðîêè ïîøêîäæóâàí³ñòü ìåðåæ
çðîñëà íà 58 %.

ßê³ ïðîïîçèö³¿? Óñå ïðîñ-
òî — ïîáóäóâàòè íîâå, ðåêîí-
ñòðóþâàòè ñòàðå. Â³äêëþ÷èòè
íååôåêòèâíå. Íàïðèêëàä, äî-
ö³ëüíî â³äêëþ÷èòè 289 ìî-
ðàëüíî ³ ô³çè÷íî çàñòàð³ëèõ
êîòë³â, ÊÊÄ ÿêèõ ìàêñèìóì
78 %. Òàêèõ ó XXI ñòîð³÷÷³ óæå
í³õòî íå âèêîðèñòîâóº, êð³ì
òîãî, ïðîïîíóþòü âèêîðèñòî-
âóâàòè âñ³ ìîæëèâ³ òàê çâàí³

äàðìîâ³ äæåðåëà åíåðã³¿. Òîé
æå çàâîä "Åíåðã³ÿ", ñïàëþþ÷è
ñì³òòÿ, íèí³ íà â³òåð âèêèäàº
äî 200 Ãêàë òåïëà. Ï³ñëÿ ìî-
äåðí³çàö³¿ ¿õ ìîæíà áóäå ñïðÿ-
ìóâàòè äëÿ íàñåëåííÿ.

Ùîäî äæåðåë. ª ïðîïîçèö³¿
âñòàíîâèòè äîäàòêîâèé êîòåë
íà ÒÅÖ-5, ðåêîíñòðóþâàòè ÒÑ
¹ 1, ïîáóäóâàòè êîòåëüí³ "Ïî-
çíÿêè" (380 Ãêàë) òà "Äîðîãî-
æè÷³" (300 Ãêàë) òà ³íø³. Ùî-
äî ìåðåæ. ª ïðîïîçèö³¿ ïîáó-
äóâàòè 26,3 êì íîâèõ òà ðå-
êîíñòðóþâàòè 254 êì ñòàðèõ.
Ðîçðîáíèêè êàæóòü, ùî íå çà-
âàäèòü óïðîâàäèòè ñèñòåìó îá-
ë³êó â³ääà÷³ òà ñïîæèâàííÿ,
òîä³ ñïîæèâàííÿ ãàçó ñêîðî-
òèòüñÿ íà 6-7 %.

Íà âñ³ ö³ çàõîäè äî 2015 ðî-
êó çà ï³äðàõóíêàìè ïîòð³áíî
çàãàëîì 7,4 ìëðä ãðí. Ãðîø³,
çâ³ñíî, âåëè÷åçí³, àëå ôàõ³âö³
êàæóòü, ùî ì³ñòî çà ï'ÿòü ðî-
ê³â ë³êâ³äóº 15-ð³÷íå â³äñòà-
âàííÿ ³ ïîâí³ñòþ ðîçâ'ÿæå
ïðîáëåìó äåô³öèòó òåïëà. Ùî-
ïðàâäà, ëèøå ñòàíîì íà 2015
ð³ê. Ïîò³ì çíîâó òðåáà áóäå
ðîçâèâàòèñÿ.

Енер озбереження

Ôàõ³âö³ ïðîàíàë³çóâàëè, ùî
äîáðà ÷àñòèíà âèðîáëåíîãî
òåïëà ïðîñòî íå äîõîäèòü äî
ñïîæèâà÷³â, à òå, ùî äîõîäèòü,
ãð³º íåäîâãî. Âòðàòè ó ñèñòåì³
òàê³. Íà ìåðåæàõ "ãóáèòüñÿ"
14—17 % òåïëà, à òî é á³ëüøå.
Íà ÖÒÏ (80 % ç ÿêèõ çàñòàð³-
ë³) — 15—20 %. Ó áóäèíêàõ —
20—30 % (çà ³íøèìè äàíèìè,

30—50 %). Òîæ ñïîæèâà÷³ îò-
ðèìóþòü ïðèáëèçíî 54 % òî-
ãî òåïëà, ÿêå ¿ì ñïðÿìîâóþòü
"ç³ ñòàðòó".

ßê âèäíî, çíà÷í³ âòðàòè ñà-
ìå â áóäèíêàõ. Òîìó óâàãó ôà-
õ³âö³ ðàäÿòü çîñåðåäèòè íà òåð-
ìîñàíàö³¿ æèòëîâèõ îá'ºêò³â.
Óìîâíî, öå óòåïëåííÿ áóäèí-
êó ç ïîë³ïøåííÿì ñèñòåìè
òåïëîïîñòà÷àííÿ. Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê ââàæàº, ùî öüîãî
ïîòðåáóþòü 60—70 % æèòëî-
âèõ áóäèíê³â. Äî ñëîâà, ó ïðî-
ãðàì³ ñàìå íà öå ïðîïîíóþòü
ïåðåäáà÷èòè 3,5-4 ìëðä ãðí.
Àêòèâ³çóþòü ïðîöåñ òåðìîñà-
íàö³¿ ÷åðåç ÎÑÁÁ. ¯ì âèä³ëÿ-
òèìóòü êîøòè íà ðåìîíò òà ³í-
ø³ ïîòðåáè.

Íàñòóïíèì çàâäàííÿì, ÿñ-
íà ð³÷, º ìîäåðí³çàö³ÿ ìåðåæ.
Îñîáëèâó óâàãó ñïåö³àë³ñòè
ðàäÿòü çâåðíóòè ñàìå íà ìàã³ñ-
òðàëüí³ ë³í³¿, äå ä³àìåòð òðóá
âåëèêèé, à òîìó âòðàòè ï³ä ÷àñ
ïîøêîäæåíü íàéá³ëüø³. Ðîç-
ðîáíèêè ïåðåêîíàí³, ùî âæå
ö³ äâà çàõîäè äîïîìîæóòü çáå-
ðåãòè äî 40 % âèðîáëåíîãî
òåïëà. Ïðî ìîäåðí³çàö³þ ñà-
ìèõ äæåðåë âæå éøëîñÿ. Ó íà-
ïðÿìêó åíåðãîçáåðåæåííÿ ôà-
õ³âö³ ïðîïîíóþòü ñêîðèñòàòè-
ñÿ óñ³ìà ìîæëèâèìè àëüòåð-
íàòèâíèìè äæåðåëàìè. Íà-
ïðèêëàä, ó ïðîãðàì³ º ðîçä³ë
ïðî òåïëîàêóìóëÿö³þ — âèêî-
ðèñòàííÿ äëÿ îá³ãð³âó äåøåâî¿
åëåêòðîåíåðã³¿ â ÷àñ òàê çâà-
íèõ í³÷íèõ ïðîâàë³â. Ìîæíà
"â³äêà÷óâàòè" åíåðã³þ ³ç ì³ñü-
êèõ ñòîê³â òåïëîíàñîñàìè.
Êð³ì ñïàëþâàííÿ ñì³òòÿ, ïðî-
ïîíóþòü âèêîðèñòîâóâàòè, äå
öå ìîæëèâî, âñ³ëÿêå á³îïàëè-
âî, òîðô òîùî. Äî ðå÷³, öå
ï³äòðèìóº ãîëîâà ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í çàçíà-
÷èâ, ùî åêñïåðòàì ñë³ä äîáðå
ïðîäóìàòè âñ³ àëüòåðíàòèâí³
äæåðåëà åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ,
àäæå ãàç ç îãëÿäó íà éîãî ïî-
ñò³éíå ïîäîðîæ÷àííÿ íåçàáà-
ðîì ó ªâðîï³ áóäå "íåêîíêó-
ðåíòíèì".

Éøëîñÿ òàêîæ ïðî ïåðåõ³ä
â³ä öåíòðàëüíèõ òåïëîïóíêò³â
äî ³íäèâ³äóàëüíèõ. Öå äàëî á
çìîãó ïîñåçîííî¿ ÷è ïîôàñàä-
íî¿ ðåãóëÿö³¿ îïàëåííÿ. Êîëè
òåïë³øå, çáàâëÿòè ïîòóæí³ñòü
îïàëåííÿ.

Óñÿ ïðîãðàìà åíåðãîçáåðå-
æåííÿ êîøòóâàòèìå ì³ñòó 15-
17 ìëðä ãðí. Ðîçðîáíèêè êà-
æóòü, ùî ì³ñòî ùîðîêó çìîæå
åêîíîìèòè 1 ìëðä ãðí ëèøå
íà ïàëèâ³

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Учора в КМДА презент вали Схем теплопоста-
чання в Києві до 2015 ро . Над до ментом пра-
цювали майже три ро и, але нія не мо ли завер-
шити. Проте, я пояснив заст пни олови КМДА
Оле сандр Маз рча , без схеми фінанс вання на
розвито мереж не виділить оштів і Кабмін. Крім
то о, цей до мент потрібен я базис для розроб-
лення подальших більш он ретних прое тів, на-
при лад, чіт ої про рами енер озбереження чи
модернізації певно о об'є та. Том в мерії виріши-
ли не зволі ати, і в рез льтаті з'явився ба атотом-
ний ф ндаментальний до мент. Там і аналіз ни-
нішньо о стан системи теплопостачання, і прора-
х но найближчих перспе тив її розвит . Умовно
схем можна розподілити на два оловних на-
прям и: розвито системи теплопостачання із
джерелами та мережами та енер озбереження.

Оле сандр ПОПОВ, олова КМДА:

— Тема д же а т альна не лише для Києва, а й для сієї У ра-
їни. Це і ціни на енер оносії, і зношені мережі, що призводять до
величезних втрат. Я не с мніваюся, що ми вийдемо на прийнят-
тя правильних рішень і с часної схеми. Але одраз зіт немося з
проблемою, де взяти роші? Том треба швидше заверш вати на-
працювання, приймати про рами і не айно починати онта ти та
онс льтації з можливими партнерами — міжнародними фінансо-
вими ор анізаціями — Світовим бан ом, ЄБРР. Зроз міло, що де-
шевших рес рсів не знайдемо. Про рами ціл ом о пні. Кошти
поверн ться автоматично за рах но е ономії на споживанні енер-
оносіїв.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Володимир,
м ляр:

— У місті ба а-
то різноманіт-
них іос ів, аж
занадто. Вони
заважають лю-
дям, особливо
на з пин ах і
біля станцій
метро, а ще
ірше в під-

земних переходах, де вза алі про-
йти неможливо. Їх потрібно при-
брати з в лиць, а с пов ватися
нехай люди ід ть до ма азинів чи
с пермар етів.

Марія Оле сандрівна,
пенсіонер а:

—Зодно обо ,
по ано, оли ба-
ато МАФів, тоді
люди с пч ють-
ся, штовхани-
на— неможливо
пройти. Треба
прибрати тор ів-
лю з метро, осо-
бливо на вели их

станціях, та их я “Святошин”. На в -
лиці ось іос із авою стоїть — люди
ід ть і мож ть попити та зі рітися, але
ви ляд не расивий. Цю проблем по-
трібно розв’яз вати роз мно.

Анна КЛИК,
б дівельниця:
—МАФи при-

брати варто.
Особливо ті, де
продають ал о-
ольні напої та
тютюнові виро-
би. Т т же про-
дають сім і на-
віть не запит -
ють про ві . Мо-
єм синові 16, і оли в ма азині чи
с пермар еті йом нічо о зі спирт-
но о не продад ть, то в іос ах —
завжди, в б дь-я ий час, б дь лас-
а. І ще б ло б добре ті МАФи, я і

залишаться, зробити одна ово о о-
льор по всьом міст .

Оле сій ДЯЧЕНКО,
ст дент:
— Прибрати
іос и варто, бо
через них не-
можливо пройти,
там постійно
хтось щось виби-
рає, люди с п-
ч ються. Коли
поспішаєш, то
затрим єшся. Та ож до цих іос ів
заїжджають машини з прод тами,
і це ще більш проблем створює.

Ми ола Павлович,
сл жбовець:
— К і о с и

варто прибра-
ти част ово.
Від метро та
переходів за-
брати вза алі,
бо заважають
людям. А реш-
т розмістити в
певних відве-
дених місцях,
де не заважатим ть.

Опит вала О сана ЛИСИНЮК,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Äîðîãîþ ö³íîþ

За іос ом нічо о
не видно

Ñèòóàö³ÿ ç ÌÀÔàìè ïîáëèçó
ìåòðî “Àêàäåìì³ñòå÷êî” ïîêà-
çîâà äëÿ ì³ñòà. Çà îñòàíí³õ äâà-
òðè ðîêè òàì âèðîñëè ö³ë³ “ìà-
ôîì³ñòå÷êà”, ÿê³ âèñòðóí÷èëèñÿ
â³ä âèõîä³â ³ç ïåðåõîä³â ³ íà äå-
ñÿòêè ìåòð³â óçäîâæ äîðîãè. Ìà-
ëî òîãî, ïîñòà÷àëüíèêè ïðîäóê-
ö³¿ ÷àñòî ï³ä’¿æäæàþòü ïðîñòî
ï³ä ê³îñêè ³ ïåðåêðèâàþòü ïðî-
õ³ä, òîæ ï³øîõîäàì äîâîäèòüñÿ
ñòîðîíèòèñÿ íà ïðî¿æäæó ÷àñ-
òèíó ï³ä êîëåñà àâòîìîá³ë³â.

“Ç’ÿâèëèñÿ ö³ òîðãîâåëüí³ ðÿ-
äè ê³ëüêà ðîê³â òîìó,— ðîçïîâ³-
äàº ìåøêàíêà ïðîñïåêòó Ïàëëà-
ä³íà Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà,—
ñïî÷àòêó ìè ç ñóñ³äêàìè çðàä³-
ëè, áî â íàñ òóò áðàêóâàëî ìà-
ãàçèí³â, íàéáëèæ÷èé óí³âåð-
ìàã — àæ íà ×îðíîáèëüñüê³é.
Ïðîòå òåïåð íà îäíîìó íåâåëè÷-
êîìó ï’ÿòà÷êó — ÷îòèðè ê³îñêè
ç õë³áîì, ³ öå ëèøå á³ëÿ ï³äçåì-
íîãî âèõîäó ç ìåòðîïîë³òåíó íà
íåïàðíèé á³ê âóëèö³ Óáîðåâè-
÷à”.

Çà äàíèìè îô³ö³éíî¿ ñòàòèñ-
òèêè, ó ñòîëèö³ ïîíàä 9 òèñÿ÷
ê³îñê³â ìàþòü äîçâ³ëüí³ äîêó-
ìåíòè. ×àñòèíó ç íèõ âèäàëè
ðàéðàäè, à 25 % äîêóìåíò³â ï³ä-
ïðèºìö³ îòðèìàëè â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ àðõ³òåêòóðè, ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà. Äî ðå÷³, á³ëüø³ñòü
ÌÀÔ³â ïîáëèçó ò³º¿ æ òàêè ñòàí-
ö³¿ “Àêàäåìì³ñòå÷êî” ïðàöþþòü
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ.

Çà äàíèìè ì³ñüêîãî ñàll-öåí-
òðó, íèí³øíüîãî ðîêó â ì³ñò³ çà-
ô³êñîâàíî 1275 íåçàêîííî âñòà-
íîâëåíèõ ÌÀÔ³â. Íàéá³ëüøå ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (184), à
íàéìåíøå — ó Ïå÷åðñüêîìó
(43). ßê ðîçïîâ³äàþòü ôàõ³âö³

çàãàëüíîì³ñüêî¿ ñëóæáè äîïîìî-
ãè êèÿíàì, çíåñòè íåëåãàëüíèé
ê³îñê äîâîë³ ïðîáëåìàòè÷íî, îñ-
ê³ëüêè ñêëàäíî çíàéòè âëàñíè-
êà. À ÷àñòî áóâàº é òàê, ùî ïðè-
áåðóòü ÌÀÔ ç îäíîãî ì³ñöÿ, à
âíî÷³ â³í “äèâîâèæíèì” ÷èíîì
ç’ÿâëÿºòüñÿ â ³íøîìó.

Демонт вати
не можна залишити

Ó ì³ñò³ ê³ëüêà ðîê³â ÷èíîâíè-
êè äåêëàðóþòü áîðîòüáó ç íåçà-
êîííî âñòàíîâëåíèìè ÌÀÔàìè.
Ïðîâîäÿòü íàâ³òü ïîêàçîâ³ àêö³¿
äåìîíòàæó òàêèõ ñïîðóä. Çà çà-
êîíîì, öå º êîìïåòåíö³ºþ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ÊÌÄÀ. ßê ïîâ³äî-
ìèëè â óïðàâë³íí³, ó ðàç³ âèÿâ-
ëåíÿ “íåëåãàë³â” éîãî âëàñíèêî-
â³ âðó÷àþòü ïðèïèñ ³ç âèìîãîþ
ó âèçíà÷åíèé òåðì³í ñàìîñò³éíî
äåìîíòóâàòè ñïîðóäó. Òàêîæ
ñêëàäàþòü ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñ-
òðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê-
ùî æ ðåàêö³¿ íåìàº ³ ê³îñê ëè-
øàºòüñÿ, òî ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ 
ç ïèòàíü âïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³-
ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä 
(ÌÀÔ³â) âèäàº ïðèïèñ ïðî äå-
ìîíòàæ ñèëàìè ÊÏ “Êè¿âáëàãî-
óñòð³é”. Õî÷à íèí³øí³é ãîëîâà
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é
Ðþìøèí, êîëè î÷îëþâàâ çãàäà-
íå óïðàâë³ííÿ, ïðîïîíóâàâ çíà÷-
íî äåøåâøèé ³ ä³ºâ³øèé ñïîñ³á
áîðîòüáè ç íåçàêîííèìè îá’ºê-
òàìè — â³äêëþ÷àòè òàêèì òîðãî-
âåëüíèì òî÷êàì åëåêòðîåíåðã³þ.

Ïðîòå ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè, ñõî-
æå, âèð³øèëè íå ëèøå âïîðÿä-
êóâàòè ñèòóàö³þ ç íåîô³ö³éíèìè
ÌÀÔàìè, à é çìåíøèòè ê³ëü-
ê³ñòü òèõ, ùî ïðàöþþòü íà çà-
êîííèõ ï³äñòàâàõ. ², ùî ö³êàâî,
â öüîìó ïî÷èíàíí³ º ö³ëêîâèòà
ï³äòðèìêà êèÿí.

МАФи
в еле тронном
реєстрі

Òå, ùî ÷åðåç “òóíåë³” ÌÀÔ³â
Êè¿â ìàº íåïðåçåíòàáåëüíèé âè-
ãëÿä, âèçíàþòü ³ â ìåð³¿. Ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê òà ³íø³ âèñîêî-
ïîñàäîâö³ íå ðàç çàÿâëÿëè, ùî
ê³ëüê³ñòü ê³îñê³â òðåáà çíà÷íî
çìåíøèòè. Â ÃÓ ì³ñòîáóäóâàííÿ
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà çíàþòü, ÿê öå çðîáè-
òè. Òóò ðîçðîáëÿþòü Ñòðàòåã³þ
ðåôîðìóâàííÿ ÌÀÔ³â íà 2011
ð³ê. Çîêðåìà ïåðåäáà÷åíî ñòâî-
ðèòè ïðîåêò áëàãîóñòðîþ öåí-
òðàëüíèõ ïëîù, âóëèöü, òåðèòî-
ð³é ïîáëèçó ñòàíö³é ìåòðîïîë³-
òåíó ³ òðàíñïîðòíèõ âóçë³â. Ó äî-
êóìåíò³ áóäå ïðîïèñàíî, ÿêó
ê³ëüê³ñòü ÌÀÔ³â ³ ÿêîãî çîâí³ø-
íüîãî âèãëÿäó ìîæíà âñòàíîâè-
òè íà öèõ òåðèòîð³ÿõ. Äëÿ òèõ,
õòî íå âïèñóâàòèìåòüñÿ ó çàçíà-

÷åí³ ðàìêè, ì³ñöÿ íà “õë³áíèõ”
âóëèöÿõ íå áóäå. Òàê³ æ âèìîãè
ä³ÿòèìóòü ³ ùîäî çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè. ×èíîâíèêè íàãîëîøó-
þòü, ùî öå íå â³éíà ç ï³äïðèºì-
öÿìè, à íîðìàëüíèé êðîê äî öè-
â³ë³çîâàíîãî âèãëÿäó ñòîëèö³.
Òèì á³ëüøå, ùî ó íàñ ïîïåðåäó
ô³íàëüíèé ìàò÷ ªâðî-2012...

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà çãàäàíîãî óïðàâë³ííÿ
Àíäð³ÿ Âàâðèøà, íèí³ òðèâàº
ðîáîòà íàä ñòâîðåííÿì åëåê-
òðîííî¿ áàçè äàíèõ ÌÀÔ³â, òà-
êîæ áóäå ºäèíèé âåá-ïîðòàë äëÿ
âñ³õ ñëóæá, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó
ðåãóëþâàíí³ ñèòóàö³¿ ç ðîçì³-
ùåííÿ ÌÀÔ³â. Îá³öÿþòü íàâ³òü,
ùî ³ç çàïðîâàäæåííÿì íîâèõ
ïðàâèë ïîäîâæóâàòè äîãîâ³ð
îðåíäè ï³äïðèºìö³ çìîæóòü â
åëåêòðîííîìó ðåæèì³.

ªäèíèì äîêóìåíòîì äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ÌÀÔ³â áóäå îðäåð
“Êè¿âãîëîâàðõ³òåêòóðè”. Öå
óïðàâë³ííÿ áóäå çîáîâ’ÿçàíå
ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â íàäàòè ï³ä-
ïðèºìöþ ïîãîäæåííÿ ÷è â³äìî-

âó ùîäî â³äêðèòòÿ ê³îñêà. Îïå-
ðàòîðîì ç ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â
âèçíà÷èëè ÊÏ “Êè¿âñüêå ³íâåñ-
òèö³éíå àãåíòñòâî”, à ÊÏ “Êè-
¿âáëàãîóñòð³é”, ÿê ³ íèí³, ìàòè-
ìå ïîâíîâàæåííÿ äåìîíòîâóâà-
òè íåçàêîíí³ ê³îñêè.

Ó ì³ñò³ òàêîæ ïëàíóþòü âïî-
ðÿäêóâàòè òîðã³âëþ ñëàáîàëêî-
ãîëüíèìè íàïîÿìè, ïèâîì òà
òþòþíîâèìè âèðîáàìè. Çîêðå-
ìà íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè âèíå-
ñóòü äîêóìåíò ïðî çàáîðî-
íó ïðîäàæó òàêèõ òîâàð³â ó 
ÌÀÔàõ. Íà äóìêó çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîðà Ñ³âöÿ, öÿ
ïîñòàíîâà äîïîìîæå çíà÷íî
çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ê³îñê³â ó
ì³ñò³. Âîäíî÷àñ ó ìåð³¿ çàçíà÷à-
þòü, ùî ïîâí³ñòþ â³äìîâèòèñÿ
â³ä ÌÀÔ³â íåäîö³ëüíî, áî º
ïåâíèé äèñáàëàíñ ³ç ïðîäóêòî-
âèìè ìàãàçèíàìè ó äåÿêèõ
ðàéîíàõ. ×èíîâíèêè ñïîä³âàþ-
òüñÿ, ùî íà âèâ³ëüíåíèõ êâàä-
ðàòíèõ ìåòðàõ “íàëèâàéîê”
ìîæíà áóäå â³äêðèòè áàêàë³éí³
÷è îâî÷åâ³ êðàìíè÷êè

ÌÀÔè çàëèøàòüñÿ ëèøå çàâäÿêè çìåíøåííþ ïðèáóòê³â
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Напри інці 2011 ро Київ змінить свій ви ляд — з йо-
о проспе тів та площ має зни н ти значна частина
малих архіте т рних форм. А всі інші впиш ть в архі-
те т рний ансамбль в лиць. До першо о березня 2011
ро власни и МАФів повинні переоформити в Голов-
ном правлінні містоб д вання, архіте т ри та дизай-
н місь о о середовища відповідні дозволи. Чиновни и
обіцяють, що з наст пно о ро працювати в цьом
бізнесі стане простіше — створять еле тронн баз да-
них з реєстром сіх цих об’є тів. Водночас незроз мі-
ло, я , пропон ючи підприємцям перереєстр вати свої
МАФи, можновладці зменшать іль ість іос ів.

×è âàðòî ïðèáðàòè ç âóëèöü ñòîëèö³ ÌÀÔè?

Прое т бла о строю центральних площ, в лиць, територій поблиз станцій метрополітен передбачає поліпшення
зовнішньо о ви ляд столичних МАФів
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Ï³äâîäí³ êàìåí³ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â
²íîä³ êðàùå â³äìîâèòèñÿ â³ä êðåäèòó, ùîá ïîò³ì íå ïîøêîäóâàòè
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
"Õðåùàòèê"

Після то о, я після ризи
поновилася видача реди-
тів бан ах, мови отри-
мання їх посилилися, а в
самих до оворах з'явило-
ся безліч додат ових
п н тів, ознайомившися з
я ими, вза алі варто за-
мислитися, чи потрібен
та ий редит на та их
мовах.

Êðåäèòíèé äîãîâ³ð, íà æàëü, º
òàêèì äîêóìåíòîì, äå ïîçè÷àëü-
íèê íå ìîæå âèìàãàòè çì³íè éî-
ãî óìîâ. Â³í ìîæå ëèøå àáî ïî-
ãîäèòèñÿ ç óñ³ìà óìîâàìè, àáî
â³äìîâèòèñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ óãî-
äè. Â ðàç³ æ óêëàäåííÿ êðåäèòíî-
ãî äîãîâîðó îáîâ'ÿçêîâî ñë³ä
çâåðíóòè óâàãó íà äåÿê³ ïóíêòè.

Третейсь і
застереження
я виро

Ñüîãîäí³ ó êðåäèòíèõ äîãîâî-
ðàõ äåÿêèõ áàíê³â ïî÷àëè ç'ÿâëÿ-
òèñÿ òðåòåéñüê³ çàñòåðåæåííÿ.
Òðåòåéñüêå çàñòåðåæåííÿ — öå
óìîâà, çà ÿêîþ âñ³ ñïîðè çà äî-
ãîâîðîì ïåðåäàþòü íà ðîçãëÿä
òðåòåéñüêîãî ñóäó. Öå íåäåðæàâ-
íà îðãàí³çàö³ÿ, ùî âèð³øóº ñïî-
ðè ì³æ ô³çè÷íèìè ³ þðèäè÷íèìè
îñîáàìè.

ßêùî òàêèé ïóíêò º, ñòîðîíè
ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ çâåðíóòè-
ñÿ äî ñóäó çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿,
çàÿâà çàëèøèòüñÿ áåç ðîçãëÿäó.
Îäíàê ð³øåííÿ òðåòåéñüêîãî ñó-
äó ñòàº îáîâ'ÿçêîâèì äî âèêîíàí-
íÿ äëÿ îáîõ ñòîð³í. À îñü ïðî éî-
ãî âèêîíàííÿ âæå äáàº äåðæàâà.

Îñêàðæèòè ð³øåííÿ òðåòåé-
ñüêîãî ñóäó ïðàêòè÷íî íåìîæëè-
âî, îñê³ëüêè ³ñíóº ïåâíèé ïåðå-
ë³ê ï³äñòàâ, íà ÿêèõ öå ìîæíà
çðîáèòè. Âàðòî òàêîæ çíàòè, ùî
âèòðàòè â òðåòåéñüêîìó ñóä³ íà
ïîðÿäîê âèù³, í³æ ó ñóäàõ çàãàëü-
íî¿ þðèñäèêö³¿. ßêùî áàíê àáî
³íøà ô³íàíñîâà îðãàí³çàö³ÿ íà-
â'ÿçóº ïåâíèé òðåòåéñüêèé ñóä, òî
ñêëàäíî ãîâîðèòè ïðî îá'ºêòèâ-
í³ñòü ðîçãëÿäó.

Міфічні посл и
за ваші роші

²íîä³ â äîãîâîð³ ïðîïèñóºòüñÿ
íîðìà, çã³äíî ç ÿêîþ ïîçè÷àëü-
íèê çîáîâ'ÿçàíèé â³äøêîäóâàòè
êðåäèòîðîâ³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ âñ³
âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì
óìîâ âèêîíàííÿ äîãîâîðó. Çîê-
ðåìà ³ íà ÿê³ñü þðèäè÷í³ ïîñëó-
ãè. Â òàêèõ âèïàäêàõ êðåäèòîð
ïîêàçóº ñóäó äîãîâ³ð ïðî íàäàí-
íÿ ÿêîþñü òðåòüîþ îñîáîþ ³í-

ôîðìàö³éíèõ, êîíñóëüòàö³éíèõ,
þðèäè÷íèõ ïîñëóã, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç
äîãîâîðîì êðåäèòóâàííÿ, à òàêîæ
äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿õ-
íþ îïëàòó. Îñê³ëüêè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ïîçè÷àëüíèêà íå îáìåæåíà
æîäíîþ ñóìîþ, íàé÷àñò³øå ñóä
óõâàëþº ð³øåííÿ ïðî ïîêëàäåí-
íÿ óñ³õ öèõ âèòðàò íà ïîçè÷àëü-
íèêà. À öå ìîæå áóòè ÷èìàëà ñó-
ìà.

Невідомий
пор читель

Ó êðåäèòîðà ìîæå ç'ÿâèòèñÿ áà-
æàííÿ çì³íèòè ï³äñóäí³ñòü ñïîð³â
çà äîãîâîðîì. Ó òàêèõ âèïàäêàõ
íàâ'ÿçóþòü ÿêîãîñü ïîðó÷èòåëÿ —
çàïðîïîíîâàíîãî áàíêîì. Òàêèì
÷èíîì, ó ðàç³ íåâ÷àñíîãî âèêî-
íàííÿ êë³ºíòîì çîáîâ'ÿçàíü êðå-
äèòîð ìàº ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî
ñóäó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ âæå
íå ïîçè÷àëüíèêà, à ïîðó÷èòåëÿ,

áåç ïîâ³äîìëåííÿ. Ðîçðàõîâóâàòè
íà îá'ºêòèâí³ñòü, ÿê ³ â òðåòåé-
ñüêîìó ñóä³, ìàðíî.

Ïîòð³áíî çíàòè, ùî âñ³ ñïîðè,
ïîâ'ÿçàí³ ³ç çàõèñòîì ïðàâ ñïî-
æèâà÷à, ìîæóòü áóòè ðîçãëÿíóò³
ëèøå çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ñà-
ìîãî ñïîæèâà÷à. ² îñêàðæèòè òà-
êó óìîâó äîãîâîðó, ÿê òàêó, ùî
íîñèòü äèñêðèì³íàö³éíèé õàðàê-
òåð ñòîñîâíî ñïîæèâà÷à, ìîæíà
â ñóä³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Став и не підвищити
Ó êðåäèòíîìó äîãîâîð³ ³íîä³

âèÿâëÿºòüñÿ óìîâà ïðî ìîæëèâå
ï³äâèùåííÿ â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè.

Öèâ³ëüíèé êîäåêñ ÷³òêî îáó-
ìîâëþº, ùî âèçíà÷åíèé äîãîâî-
ðîì ðîçì³ð â³äñîòê³â çà êðåäèòîì
íå ìîæå áóòè çá³ëüøåíèé áàíêîì
â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó. ²
óìîâà ùîäî ïðàâà áàíêó ÷è ³íøî¿
ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè çì³íþâàòè
ðîçì³ð â³äñîòê³â â îäíîñòîðîí-
íüîìó ïîðÿäêó º íåä³éñíîþ ³ òà-
êîþ, ùî íå ïîòðåáóº îñêàðæåí-
íÿ.

Ïðîòå ÷èìàëî áàíê³â ³äóòü íà
õèòðîù³ ³ çàçäàëåã³äü âêëþ÷àþòü
ó êðåäèòíèé äîãîâ³ð óìîâó, çã³ä-
íî ç ÿêîþ ðîçì³ð â³äñîòê³â çá³ëü-
øóºòüñÿ çà ïåâíèõ îáñòàâèí, íà-
ïðèêëàä, ó ðàç³ ï³äâèùåííÿ îá-
ë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ. Öå âæå íå
áóäå îäíîñòîðîííüîþ çì³íîþ
ðîçì³ðó â³äñîòê³â, îñê³ëüêè ïîçè-
÷àëüíèê ïîãîäèâñÿ íà òàêó óìî-
âó, êîëè ï³äïèñóâàâ äîêóìåíò.

²íîä³ óìîâà ïðî çá³ëüøåííÿ
â³äñîòê³â çà êðåäèòîì ìîæå áóòè
çàìàñêîâàíà ï³ä øòðàôí³ ñàíêö³¿
ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïîçè÷àëüíèêîì
óìîâ äîãîâîðó, çîêðåìà ïðîñòðî-

÷åííÿ ïëàòåæó, íåâ÷àñíå ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî çì³íó ïëàòîñïðî-
ìîæíîñò³.

Достро ове
розірвання до овор

Äîãîâîðîì ìîæå áóòè ïåðåäáà-
÷åíî ìîæëèâ³ñòü éîãî äîñòðîêîâî-
ãî ðîç³ðâàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó
ïîðÿäêó. Ïîçè÷àëüíèê ïîâèíåí
ïîâåðíóòè îòðèìàíèé êðåäèò äî
çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ äîãîâîðó.

Ñë³ä çíàòè, ùî â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïðàâ
ñïîæèâà÷à", êðåäèòîð ìîæå âè-
ìàãàòè äîñòðîêîâîãî ïîâåðíåííÿ
êðåäèòó ëèøå â òàêèõ âèïàäêàõ:

— çàòðèìàííÿ âèïëàòè ÷àñòè-
íè êðåäèòó ³/àáî â³äñîòê³â ùî-
íàéìåíøå íà îäèí êàëåíäàðíèé
ì³ñÿöü;

— ïåðåâèùåííÿ ñóìîþ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ñóìè êðåäèòó á³ëüø í³æ
íà äåñÿòü â³äñîòê³â;

— íåñïëàòà ñïîæèâà÷åì á³ëü-
øå í³æ îäí³º¿ âèïëàòè, ÿêà ïåðå-
âèùóº ï'ÿòü â³äñîòê³â ñóìè êðå-
äèòó;

— ³íø³ ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ óìîâ
äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ñïîæèâ÷î-
ãî êðåäèòó.

ßêùî æ ïîðóøåííÿ íå³ñòîòíå,
ÿê, ñêàæ³ìî, íåâ÷àñíå ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàí-
íÿ, òî öå íå ìîæå ñëóãóâàòè ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ äîñòðîêîâîãî ðîç³-
ðâàííÿ óãîäè.

Êð³ì òîãî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
öå ïîçè÷àëüíèêîâ³ ïîâèíí³ âðó-
÷èòè íå ï³çí³øå, í³æ çà 30 äí³â.
ßêùî çà öåé ÷àñ ïîçè÷àëüíèê
óñóíå ïîðóøåííÿ, âèìîãà êðåäè-
òîðà âòðà÷àº ñèëó.

Я не позб тися
заставно о майна

Ó äîãîâîð³ ìîæå áóòè ïðîïèñà-
íî ìîæëèâ³ñòü ñòÿãíåííÿ çàñòà-
âè íà ï³äñòàâ³ âèêîíàâ÷îãî íàïè-
ñó íîòàð³óñà. Öå ñòîñóºòüñÿ ïå-
ðåâàæíî âåëèêèõ êðåäèò³â. Ó òà-
êîìó ðàç³ ñòÿãíåííÿ çàñòàâè íà
ï³äñòàâ³ âèêîíàâ÷îãî íàïèñó íî-
òàð³óñà äàº çìîãó áàíêó çàáðàòè â
ïîçè÷àëüíèêà çàñòàâíó íåðóõî-
ì³ñòü â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿä-
êó áåç ñóäó. ²íîä³ íà äóæå ñóìí³â-
íèõ ï³äñòàâàõ.

Â òàêèõ âèïàäêàõ º ìîæëèâ³ñòü
îñêàðæèòè ïóíêò äîãîâîðó â ñóä³.
Íîòàð³óñ ìîæå çðîáèòè âèêîíàâ-
÷èé íàïèñ ëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî
çîáîâ'ÿçàííÿ ïîçè÷àëüíèêà ïåðåä
êðåäèòîðîì áåçïåðå÷í³. Òà êîëè
ïîçè÷àëüíèê ïîäàñòü ïîçîâ íà
áàíê, íàïðèêëàä, ç âèìîãîþ âè-
çíàòè íåä³éñíèì ÿêèéñü ³ç ïóíê-
ò³â äîãîâîðó ³/àáî âåñü äîãîâ³ð, òî
öå âæå ïðåäìåò ñïîðó.

Êð³ì òîãî, ïåðåä çâåðíåííÿì
äî íîòàð³óñà ïî âèêîíàâ÷èé íà-
ïèñ êðåäèòîð çîáîâ'ÿçàíèé âè-
ñëàòè ïîçè÷àëüíèêîâ³ ëèñò ³ç âè-
ìîãîþ ïîãàñèòè ïðîñòðî÷åííÿ.
ßêùî ïðîòÿãîì 30 äí³â ïîçè÷àëü-
íèê öüîãî íå çðîáèòü, áàíê ìî-
æå çâåðíóòèñÿ äî íîòàð³óñà. À îò-
æå, ó âàñ áóäå ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá
âæèòè çàõîä³â.

Ñë³ä âèçíàòè, ùî á³ëüø³ñòü
áàíê³âñüêèõ ïðèéîì³â ó äîãîâî-
ðàõ, íà æàëü, ìàþòü çàêîíí³ ï³ä-
ñòàâè. Òîìó, ïåðø í³æ áðàòè äîâ-
ãîñòðîêîâèé êðåäèò, ñë³ä ïðîêîí-
ñóëüòóâàòèñü ó þðèñòà àáî æ ðå-
òåëüíî ïåðåâ³ðèòè äîãîâ³ð ñàìî-
ñò³éíî

Òåðì³íè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó
³ ïîçîâíà äàâí³ñòü

С д зобов'язаний роз лян ти справ протя ом 2 місяців від почат
с дово о процес .
У винят ових випад ах на прохання однієї зі сторін с д може збіль-

шити термін роз ляд справи на 15 днів.
За альна позовна давність — 3 ро и.
С орочений термін позовної давності — 1 рі (застосов ють для стя -

нення не стой и — штраф , пені).
Подовжений термін позовної давності — 10 ро ів (за вимо ою про за-

стос вання наслід ів ні чемної операції).
Термін позовної давності може б ти збільшено за з одою сторін

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Перш ніж брати дов остро овий редит, слід про онс льт ватись юриста
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про впорядкування діяльності бюветних комплексів 
артезіанського водопостачання у м. Києві

Розпорядження № 1046 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 16.09.2010 № 19/4831 “Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва комплексів бюветного водопостачання”, в зв’язку з динамічним розвит�
ком інфраструктури м. Києва, проведенням великої кількості масових заходів державного та європейсько�
го рівнів, а також з метою впорядкування діяльності та забезпечення належного рівня утримання та покра�
щення якості роботи бюветних комплексів артезіанського водопостачання для мешканців та гостей міста,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) “Київкомунсервіс” до 15.12.2010 року провести
аналіз стану бюветних комплексів артезіанського водо�
постачання, з метою визначення доцільності їх подальшо�
го функціонування, або необхідності проведення відповід�
них робіт із заміни недіючого обладнання, встановлення
фільтрів очистки води з подальшим введенням їх в екс�
плуатацію.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям за�

безпечити благоустрій та належне санітарно�технічне утри�
мання території, прилеглої до бюветних комплексів.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення змісту цього розпорядження у засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про проведення святкової програми “Старий новий рік”
13 січня 2011 року на Майдані Незалежності

Розпорядження № 1061 від 7 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та підпункту 8.1 пункту 8 По�
рядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі�
гійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу ТОВ “Медіаконсалтінг” щодо про�
ведення 13 січня 2011 р. на Майдані Незалежності святко�
вої програми “Старий новий рік”.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення заходу взяло на себе ТОВ “Медіаконсалтінг”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити 13 січня 2011 р. охорону громадського поряд�
ку в місці проведення заходу, а також охорону обладнання,
техніки на період монтажу/демонтажу та під час проведен�
ня заходу.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити заходи безпе�
ки під час проведення заходу.

5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити чергування машин швидкої ме�
дичної допомоги під час проведення заходу.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�

та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) видати дозвіл (ордер)
на тимчасове порушення благоустрою під час підготовки та
проведення заходу з 09.00 9 січня 2011 року до 09.00
15 січня 2011 року.

7. Просити АЕК “Київенерго” забезпечити під’єднання
необхідних конструкцій до електроживлення з 9 січня 2011
року до 15 січня 2011 року на Майдані Незалежності.

8. Шевченківській районній в місті Києві державній адмі�
ністрації забезпечити прибирання відповідної території під
час підготовки та проведення заходу.

9. Відкритому акціонерному товариству “Київспецтранс”
забезпечити постійний контроль та своєчасне вивезення
вмісту контейнерів та урн для сміття у місці проведення за�
ходу та прилеглій території.

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

Голова О. Попов

Про проведення концертної програми 
“Український спів у світі” 

19 грудня 2010 року на Майдані Незалежності
Розпорядження № 1062 від 7 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та підпункту 8.1 пункту 8 По�
рядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі�
гійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Міністерства культури і туризму
України щодо проведення 19 грудня 2010 р. на Майдані Не�
залежності концертної програми “Український спів у світі”.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення заходу взяло на себе Державне унітарне підпри�
ємство “Мистецтво України”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити 19 грудня 2010р. охорону громадського по�
рядку в місці проведення заходу, а також охорону облад�
нання, техніки на період монтажу/демонтажу та під час про�
ведення заходу.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити заходи безпе�
ки під час проведення заходу.

5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити чергування машин швидкої ме�
дичної допомоги під час проведення заходу.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�

та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) видати дозвіл (ордер)
на тимчасове порушення благоустрою під час підготовки та
проведення заходу з 24.00 17 грудня 2010 року до 24.00
20 грудня 2010 року.

7. Просити АЕК “Київенерго” забезпечити під’єднання
необхідних конструкцій до електроживлення з 17 грудня
2010 року до 20 грудня 2010 року на Майдані Незалежно�
сті.

8. Шевченківській районній в місті Києві державній адмі�
ністрації забезпечити прибирання відповідної території під
час підготовки та проведення заходу.

9. Відкритому акціонерному товариству “Київспецтранс”
забезпечити постійний контроль та своєчасне вивезення
вмісту контейнерів та урн для сміття у місці проведення за�
ходу та прилеглій території.

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

Голова О. Попов

Про проведення святкової новорічної програми 
“Новий Рік — 2011” 31.12.2010—01.01.2011 року 

на Майдані Незалежності
Розпорядження № 1063 від 7 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та підпункту 8.1 пункту 8 По�
рядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі�
гійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу ТОВ “Таврійські Ігри” щодо про�
ведення 31 грудня 2010 р.— 01 січня 2011 р. на Майдані
Незалежності святкової новорічної програми “Новий Рік —
2011”.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення заходу взяло на себе ТОВ “Таврійські Ігри”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити 31 грудня 2010 р.— 01 січня 2011 р. охорону
громадського порядку в місці проведення заходу, а також
охорону обладнання, техніки на період монтажу/демонтажу
та під час проведення заходу.

4. Просити ГУ МНС України в м. Києві забезпечити 
31 грудня 2010 р.— 01 січня 2011 р. чергування пожежної
машини на Майдані Незалежності.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити заходи безпе�
ки під час проведення заходу.

6. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити чергування машин швидкої ме�
дичної допомоги під час проведення заходу.

7. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�

та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) видати дозвіл (ордер)
на тимчасове порушення благоустрою під час підготовки та
проведення заходу з 09.00 25 грудня 2010 року до 21.00
2 січня 2011 року.

8. Просити АЕК “Київенерго” забезпечити під’єднання
необхідних конструкцій до електроживлення з 25 грудня
2010 року до 2 січня 2011 року на Майдані Незалежності.

9. Шевченківській та Печерській районним в місті Києві
державним адміністраціям:

— забезпечити додаткове встановлення біотуалетів на
Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик;

— забезпечити прибирання відповідної території під час
підготовки та проведення заходу.

10. Відкритому акціонерному товариству “Київспецтранс”
забезпечити постійний контроль та своєчасне вивезення
вмісту контейнерів та урн для сміття у місці проведення за�
ходу та прилеглій території.

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

Голова О. Попов

Про компенсацію оплати навчання у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини 
“Україна” студентів*інвалідів, студентів*сиріт 

та студентів з особливо важкими 
матеріальними умовами життя у 2010 році

Розпорядження № 1055 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на виконання місь�
кої комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київради від 16.12.2005
№ 603/3064 та рішення Київської міської ради від 15.07.2010 № 1268/4706 “Про виділення у 2010 році кош�
тів для проведення заходів, пов’язаних з виконанням міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010
роки”, з метою подальшого соціального захисту студентів�інвалідів, студентів�сиріт та студентів з особливо
важкими матеріальними умовами життя, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню праці та соціального захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) здійснити у 2010 ро�
ці компенсацію оплати навчання студентів�інвалідів, сту�
дентів�сиріт та студентів з особливо важкими матеріаль�
ними умовами життя, які успішно навчаються у Відкрито�
му міжнародному університеті розвитку людини “Україна”
за рахунок коштів, що передбачені рішенням Київської місь�
кої ради від 15.07.2010 № 1268/4706 на виконання місь�
кої комплексної програми “Турбота на 2006—2010 роки”
затвердженої рішенням Київради від 16.12.2005
№ 603/3064.

2. Відкритому міжнародному університету розвитку лю�
дини “Україна”:

2.1. Перевести, за наявності ліцензійного обсягу, у 2010
році студентів�сиріт та студентів з особливо важкими мате�
ріальними умовами життя денної форми навчання на заоч�
ну форму навчання;

2.2. Продовжити навчання студентів�інвалідів, студентів�
сиріт та студентів з особливо важкими матеріальними умо�
вами життя в університеті до здобуття ними освітньо�ква�
ліфікаційного рівня “спеціаліст”.

2.3. Здійснити набір студентів 1 курсу 2010/2011 на�
вчального року з відшкодуванням вартості навчання у кіль�
кості 50 осіб, в тому числі — 10 осіб на денну форму на�
вчання та 40 осіб на заочну форму навчання;

2.4. При визначенні обсягів компенсації оплати навчан�
ня:

— студентів�інвалідів та студентів�сиріт враховувати 100%
відшкодування витрат за надані освітні послуги на весь пе�
ріод навчання;

— студентам з особливо важкими матеріальними умовами
життя враховувати фінансовий стан сім’ї та успішність на�
вчання за обраною спеціальністю в 2010 році таким чином:

— в розмірі 100% вартості навчання — якщо середньомі�
сячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує
прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на мі�
сяць;

— в розмірі 75% вартості навчання — якщо середньомі�
сячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує
80% подвійного прожиткового мінімуму на одну особу в роз�
рахунку на місяць;

— в розмірі 50% вартості навчання — якщо середньомі�
сячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує
подвійного прожиткового мінімуму на одну особу в розра�
хунку на місяць.

Взяти до уваги, що обчислення середньомісячного сукуп�
ного доходу сім’ї здійснюється управліннями праці та соці�
ального захисту населення районних в м. Києві державних
адміністрацій за поданням Відкритого міжнародного універ�
ситету розвитку людини “Україна” відповідно до методики
обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної
допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та со�
ціальної політики України, Міністерства економіки та з пи�
тань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів
України, Державного комітету статистики України, Держав�
ного комітету молодіжної політики, спорту і туризму Укра�
їни від 15.11.2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєс�
трованої в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 року за
№ 112/6400.

3. Управлінню преси та інформації забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов
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Êîìó ³ ï³âåíü — çâ³ð
Сьо одні пропон ємо ва-
шій вазі творчий доро-
бо Дмитра Борово о.
Дмитр 38 ро ів, меш ає
він Житомирі, працює
фельдшером станції
швид ої допомо и. А пи-
ше, я то аж ть, для д -
ші. Пристрасть до літера-
т рно о слова Дмитро
відч в ще в дитинстві.
Бай и та мористичні
оповідання с ладає ро ів
шість і не збирається з -
пинятися.

Лев та вов и

Чом сь в останнії ро и
У лісі розвелись вов и,
Тож навіть серед біла дня
Ходить боялась звірина,
Одна же ж треба далі жить,
Тож звірі м сили терпіть...

Про їх страждання Лев
дізнавсь,

І звірям я ось він зізнавсь:
— Мене царем ви оберіть —
І всі вов и в т ж щезн ть мить!
Я забезпеч мир та лад
Для всіх знедолених звірят!

Не всі повірили йом ,
Хоч більшість дала шанс царю.

Мин ло вже чимало днів,
Та досі повен ліс вов ів
К дись лише вте ли старі.
Одна змінили їх нові
Та й спо ою нема ніде —
Р бають ліс — аж ай де!
Ще й сталось це не в перший

раз,
Бо ж звірів д рять повся час.
Та а вже доля в звірини —
Між хижа ами жить завжди,
Та й вірить знов ом сь дарма,
Бо ж правди в лісі тім — нема.

Театр

Це театром не вважають,
Хоч напевно то є ріх,
Бо ті хто там вист пають
Нам дар ють сльози й сміх

Там а тори д же модні —
Професійних хоч атма.
Я один — сі народні,
Там засл жених нема

Ампл а всіх є різні:
Сольно хтось з них вист па,
Хтось в батальних сценах

різних,
Хтось мовчить — є роль й та а

Важ о ожен з них працює —
Це без с мнівів сіх,
Та охочих не бра є
Приєднатися до них

Театральнії сезони
Аж п’ять ро ів — це атас!
Їх та рід о бачать вдома,
В них д м и лише про нас!

При ро, та на їх вистави
В продаж нема вит ів,
А іна ше б спіх мали
Ці а тори в лядачів

Кращим — віти би дарили,
Ви ли аючи на біс,
А най ірших б освістили —
Грать не вмієш не берись!

Головне ж (с аж вам щиро)
Не збер ться щось нія
На астролі ці мири —
Всюди б їх че ав аншла

Та а тори ті й а тор и
До провінцій не спішать,
От в Брюссель чи до Нью-Йор а
Радо їздять вист пать.

Всі майб ть вже здо адались,
Звід и взято цей сюжет,
Н а ні — то вибачаюсь,
Ота ий вже я поет.

Петро та мобіла

Петро придбав мобільний
телефон

І вмить заб в про пиво, їж й
сон.

У світ розва мобільних та
пірн в,

Що навіть про др жин еть
заб в.

А та прохає: “Може б ти сходив
У ма азин і хліба там пив?”
— Я ий там хліб, хіба

не бачиш ти?
Собі я пере ач ю хіти!
Коли прийшла обідняя пора,
Др жина знов взялась

за Петра:
— То може б допомі хоч

прибирать?
— Та ні, повинен р я ще

до рать!
Під вечір знов допі а Петра:
— Хоч сміття ви инь, сморід

тхне з відра!
— Мені цей сморід еть

не заважа,
Я в Інтернеті, мене т т нема.
Одна рвався в техні и

терпець —
Мобіла розрядилась — рі

інець.
Петро їй спо ій зм шений б в

дать,
Поставивши її підзаряджать.
І т т Петр сь зненаць а

зроз мів,
Що вже доб не спав, не їв, не

пив.
Відраз про др жин він з адав,
Прибі на хню... і зам р отав:
— Дер нчи ів, сметан и дай,

отлет...
— Піди поїж-но, др же,

в Інтернет,—
Др жина та йом відповіда.—
— Лише для тебе в рані

є вода.
Одна тобі порадить мож я:
Харч йся, я мобіла та твоя —
Два пальці розет ти

встроми...
Оце тобі і б д ть дер ни!

Півнефобія

Ñòàëîñÿ öå ùå â ìî¿ ñòóäåíò-
ñüê³ ðîêè. Áóëè ÷àñè, êîëè ñòó-
äåíòè âîñåíè äîïîìàãàëè êîë-
ãîñïíèêàì ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ ðîáîòàõ. Ìåí³ “ïîùàñòè-
ëî” çáèðàòè õì³ëü. Ïîñåëèëè ìå-
íå ç òîâàðèøåì ó ñòàðåíüêî¿ áà-
áóñ³. Ó êîëãîñï³ ìè íå íàäòî ïå-
ðåéìàëèñÿ ðîáîòîþ. Ç á³ëüøîþ
ðàä³ñòþ âå÷îðàìè äîïîìàãàëè íà-
ø³é ãîñïîäèí³ äàâàòè ëàä ó ¿¿ íå-
âåëè÷êîìó ãîñïîäàðñòâ³. Íà â³ä-
äÿêó íàì ïåðøî¿ æ ñóáîòè ñòà-
ðåíüêà ïðåçåíòóâàëà ê³ëüêà ë³ò-
ð³â äîìàøíüîãî âèíà. Ñàìà æ âî-
íà ç³áðàëàñü íà áàçàð ³ ïîïðîñè-
ëà íàñ íà ñâ³é ëèøå çàð³çàòè êóð-
êó, ÿêó ïîîá³öÿëà ââå÷åð³ çàñìà-
æèòè. Áàáóñÿ ïî¿õàëà, à ìè ãîð-
äîâèòî âèéøëè ó äâ³ð ³ ïî÷àëè
îáèðàòè ïòèöþ. Ï³ñëÿ äîâãèõ
ñïåðå÷àíü ìè òàê ³ íå ä³éøëè çãî-
äè. Ìåí³ ïîäîáàëàñü á³ëåíüêà, à
òîâàðèøó ÷îðíåíüêà. Îäíîñòàé-
íî áóëî âèð³øåíî, ùî áåç ñêëÿí-
êè âèíà òóò íå îá³éòèñÿ. Ï³ñëÿ
“äåãóñòàö³¿” ìè ïîâåðíóëèñÿ íà
ïîäâ³ð’ÿ ³ ç íîâèìè ñèëàìè ñòà-
ëè äîâîäèòè ïåðåâàãè ñâî¿õ “îá-
ðàíèöü”. ² íàðåøò³ çðîçóì³ëè, ùî

äîáðîì óñå öå íå çàê³í÷èòüñÿ,
òîæ “á³ëÿâêó” ç “÷îðíÿâêîþ” çà-
ëèøèëè ó ñïîêî¿, à çóïèíèëè âè-
á³ð íà îãðÿäí³é “øàòåíö³” ç òîâ-
ñòèìè íîãàìè. Öå ïîòð³áíî áóëî
â³äñâÿòêóâàòè, òîìó ìè âèïèëè
ùå ïî ñêëÿíö³ çàïàøíîãî íàïîþ.
Àëå òóò âèíèêëà ïðîáëåìà. Ìè,
ä³òè óðáàí³çàö³¿, çâèêëè áà÷èòè
êóðêó íà ïàòåëüí³, à íå â òðàâ³ ó
ïîøóêàõ õðîáàê³â. Îòîæ íàâ³òü
íå óÿâëÿëè, ÿê ¿¿ ñï³éìàòè. Ïåð-
øà ³äåÿ áóëà òàêà: çàãíàòè êóðêó
â êóò ³ ñõîïèòè. Îäíàê íåùàñíà
ïòèöÿ, ïðàùóðè ÿêî¿ ó òðèäåñÿ-
òîìó êîë³í³ íå âì³ëè ë³òàòè, çìó-
øåíà áóëà çãàäàòè, íàâ³ùî Ãîñ-
ïîäü äàâ ¿é êðèëà. Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ
ñïðîá ìè çðîçóì³ëè, ùî í³÷îãî ç
òîãî íå âèéäå. Öå ñòàëî ïðèâî-
äîì äëÿ ïîÿâè íîâî¿ ³äå¿. Êîæåí
³ç íàñ ïî ÷åðç³ á³ãàâ çà êóðêîþ,
íå äàþ÷è ¿é àí³ õâèëèíè ñïîêîþ,
ñïîä³âàþ÷èñü, ùî âîíà îò-îò
âèá’ºòüñÿ ç ñèë ³ âïàäå. Ïðîòå
ïåðøèìè âïàëè ìè. Â³äõåêàâøè-
ñÿ, ìè ïðèêëàëèñÿ äî ãëå÷èêà ç
âèíîì, àáè õî÷ òðîõè â³äíîâèòè
ñèëè. Òà ò³ëüêè-íî ìè çíîâó íà-
áëèçèëèñÿ äî êóðåé, íà íàñ íå-
ñïîä³âàíî íàëåò³â ï³âåíü. Öå áó-
ëî ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñíîãî íåáà. ×è
òî ìè éîìó íàáðèäëè ñâîºþ ìå-
òóøíåþ, ÷è òî “ïîñêàðæèëàñü”
îáðàíà íà çàêëàííÿ êóðêà, àëå ìè
áóëè çìóøåí³ â³äñòóïèòè äî õàòè.

Íàïàä ï³âíÿ äàâ ï³ä´ðóíòÿ äëÿ
âèðîáëåííÿ íîâî¿ òàêòèêè. Ìè
çàìî÷èëè ó âèí³ çåðíî, ðîçêèäà-
ëè éîãî ïî ïîäâ³ð’þ, ñïîä³âà-
þ÷èñü, ùî êóðè íà ÷îë³ ç âàòàæ-
êîì øâèäêî çàõìåë³þòü. Ï³âåíü
ïåðøèì íàòðàïèâ íà ïàñòêó. Âñ³ì
â³äîìî, ùî çàçâè÷àé, êîëè ï³âåíü
çíàõîäèòü ùîñü ïîæèâíå, â³í îä-
ðàçó êëè÷å êóðåé. Àëå òîãî ðàçó
ñòàëîñÿ íå òàê. Çäàâàëîñÿ, ï³âåíü
íå â³ä³éäå, àæ ïîêè íå ïîêëþº óñå
çåðíî. Ìè âèð³øèëè öèì ñêîðèñ-
òàòèñÿ. Îòîæ, ïîêè â³í ïðèãîùàâ-
ñÿ, ìè ï³äêðàëèñÿ äî ïîòð³áíî¿
íàì êóðêè. Çíåíàöüêà ì³é òîâà-
ðèø çàðåïåòóâàâ òàê, íåíà÷å ñòó-
ïèâ íà ðîçïå÷åíå çàë³çî. Ïîâåð-
íóâøèñÿ, ÿ ïîáà÷èâ ï³âíÿ, ùî
â÷åïèâñÿ ó éîãî ñ³äíèö³. Ùî ÿ íå
ðîáèâ, àëå ïòàõ í³ÿê íå â³äñòóïàâ.
Äîïîìîãëî ëèøå â³äðî õîëîäíî¿
âîäè, ÿêå ÿ âèëèâ íà ï³âíÿ. Ìè
çíîâó âòåêëè äî õàòè, à ï³âåíü,
ðîçïóøèâøè ï³ð’ÿ, ïðèìîñòèâñÿ
á³ëÿ äâåðåé. Öå áóëî ñõîæå íà
ñïðàâæí³é àðåøò. Âèíî, íà æàëü,
ñïðàâèëî íà íàøîãî âîðîãà çîâ-
ñ³ì íå òó ä³þ, íà ÿêó ìè î÷³êóâà-
ëè. Ï³âåíü ðîçäóâñÿ, éîãî ãðåá³íü
íàëèâñÿ êðîâ’þ, à î÷³ ïàëàõêîò³-

ëè ãí³âîì. Ìîæëèâî, òà êóðêà áó-
ëà éîãî óëþáëåíîþ, áî æ ÷èì ³ùå
ìîæíà áóëî ïîÿñíèòè øàëåíó àã-
ðåñ³þ ìèðíîãî äî òîãî äíÿ ïòàõà.
Âèïèâøè ùå ïî ñêëÿíö³ âèíà, ìè
çíàõàáí³ëè ³ âèë³çëè ÷åðåç â³êíî
ç ïðîòèëåæíîãî â³ä ï³âíÿ áîêó,
âçÿëè ëîïàòè ³ ïî÷àëè êîïàòè çà
ãîðîäîì ÿìó. Ïëàí âèçð³â äóæå
ïðîñòèé: îäèí â³äâîë³êàº ï³âíÿ,
³íøèé çàãàíÿº äî ÿìè êóðêó.
Ïàñòêà âèéøëà òàêà ãëèáîêà, ùî
áåç äðàáèíè ìè á ³ç íå¿ íå âèë³ç-
ëè. Ïåðåïî÷èâøè, ìè ïðèêëàëè-
ñÿ äî ãëå÷èêà ç âèíîì, ï³ñëÿ ÷î-
ãî êèíóëè æåðåá. Í³õòî äîáðî-
â³ëüíî íå õîò³â áóòè æèâöåì äëÿ
ï³âíÿ. Âèá³ð óïàâ íà ìîãî âæå é
òàê ïîñòðàæäàëîãî äðóãà. Â³í íà-
äÿãíóâ äîâãó òîâñòó ñâèòêó, âèñ-
êî÷èâ ³ç äâåðåé ³ ùî º äóõó ïî-
ì÷àâ ó ïðîòèëåæíèé â³ä ÿìè íà-
ïðÿìîê. Áî æ áóâ ïåðåêîíàíèé,
ùî ï³âåíü îò-îò éîãî íàçäîæåíå!
ß â òîé ÷àñ ñïîê³éíî ãíàâ êóðåé
äî ÿìè. Íåñïîä³âàíî ùîñü ïõíó-
ëî ìåíå â ñïèíó, ³ ÿ â³ä÷óâ í³áè-
òî ìåí³ çàãíàëè ê³ëüêà ãà÷ê³â ï³ä
øê³ðó. Çàâîëàâøè, ÿ âïàâ íà çåì-
ëþ, íàìàãàþ÷èñü ñêèíóòè ç ñåáå
ñêàæåíîãî ï³âíÿ. Â³ä ìîãî ëåìåí-
òó òîâàðèø çóïèíèâñÿ. Íå çíàþ,
ñê³ëüêè ÷àñó â³í á³ã. Äëÿ ìåíå òî-
ä³ êîæíà ìèòü çäàâàëàñÿ â³÷í³ñòþ.
Êîëè ì³é äðóã ïðèá³ã, ÿ âæå íå
êðè÷àâ, à ëåæàâ ó ÿì³. Ï³âåíü ñòî-
ÿâ íà ìî¿é ñïèí³ òà ãîëîñíî êó-
êóð³êàâ. Òîâàðèø ñõîïèâ ïàëèöþ
³ ñòðèáíóâ äî ÿìè ðÿòóâàòè ìåíå.
Ï³âåíü, ïåâíî, ñòîìèâñÿ, à ìîæ-
ëèâî, é ïðîòâåðåç³â, áî â³äñòóïèâ
áåç áîþ ó á³ê, çàëîïîò³â êðèëüìè
³ âèëåò³â ³ç ÿìè. ß áóâ íåíà÷å
Ïðîìåòåé, ÿêîãî äîáðÿ÷å ïîøìà-
òóâàâ îðåë. Êîëè ÿ ï³äâ³âñÿ, ìè,
ÿê äàâí³ ôðîíòîâ³ äðóç³, äîâãî
ðîçäèâëÿëèñü îäíå îäíîãî ³ íå â³-
ðèëè, ùî çàëèøèëèñü æèâ³ ï³ñëÿ
òÿæêîãî áîþ. Àëå çäàâàòèñÿ íå
çáèðàëèñÿ. Òà, ïîãëÿíóâøè âãîðó,
ìè çãàäàëè, ùî äðàáèíà ñòî¿òü á³-
ëÿ ÿìè. Ìè äåðëèñü äîãîðè, ñòà-
âàëè îäíå îäíîìó íà ïëå÷³, òà âñå
áóëî ìàðíî. Ï³çíî ââå÷åð³ íàøà
ãîñïîäèíÿ çíàéøëà íàñ òàì, äå
çàëèøèâ ï³âåíü. Ä³çíàâøèñÿ ïðî
íàø³ ïðèãîäè, âîíà ùèðî ïîñï³â-
÷óâàëà íàì. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íàì
ïîòð³áíî áóëî ëèøå çàãíàòè êó-
ðåé äî õë³âà, à òàì óï³éìàòè áóäü-
ÿêó ç íèõ íåñêëàäíî.

ß æ îñîáèñòî äî ñèõ ï³ð ìàé-
æå íå âæèâàþ êóðÿòèíè, ÿêùî íå
çíàþ, õòî â ìåíå íà ñòîë³: ï³âåíü
÷è êóðêà. Êîëè æ öå ï³âåíü, òî ÿ
ç íàñîëîäîþ çàïóñêàþ ó íüîãî ðó-
êè ³ ðâó, ðâó éîãî, êëÿòîãî, íà

äð³áí³ øìàòî÷êè, íàìàãàþ÷èñü
õî÷ òàêèì ÷èíîì ïîìñòèòèñÿ êî-
ëèøíüîìó êðèâäíèêó.

Кожном своє

Êîæåí ó íàø ÷àñ âèæèâàº, ÿê
ìîæå. Íàïðèêëàä, îäèí ì³é
çíàéîìèé ðîçêëåþº ïî ì³ñòó ðåê-
ëàìí³ îá’ÿâè îäí³º¿ ô³ðìè. Îä-
íàê äî îá³äó, áî ó äðóã³é ïîëîâè-
í³ äíÿ â³í óæå ïðàöþº íà ³íøó
îðãàí³çàö³þ, ³ ò³ ëèñò³âêè, ùî
êëå¿â çðàíêó, çðèâàº, à çàì³ñòü
íèõ ÷³ïëÿº ³íø³. Îòàê äîâîë³
ïë³äíî ÷îëîâ³ê ïðàöþº îäðàçó íà
äâîõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ.

À îñü ùå ïðèêëàä. ª â ìåíå ñó-
ñ³ä. Çâàòè éîãî Ñàøêî Êðàâ÷óê. Ó
ìîëîä³ ðîêè â³í áóâ çàòÿòèì øà-
íóâàëüíèêîì æ³íîê. Òîìó, îêð³ì
ä³òî÷îê, íàæèòèõ ³ç äðóæèíîþ, â
íüîãî º ùå ç äåñÿòîê ³íøèõ. Ñê³ëü-
êè ¿õ, áàòüêî íå çíàº. ßêîñü Ñàø-
êî íàäèáàâ íà êíèæêó “Çîëîòå òå-
ëÿ”. À â í³é º íåéìîâ³ðíà ðîçïî-
â³äü ïðî íåñïðàâæí³õ ä³òåé ëåéòå-
íàíòà Øì³äòà. Ñàøêî ïåðåí³ñ òó
âèãàäàíó ³ñòîð³þ ó ðåàëüíå æèòòÿ.
Â³í ç³áðàâ óñ³õ éîìó â³äîìèõ ïî-
çàøëþáíèõ ä³òî÷îê, ïðîâ³â ³ç íè-
ìè ³íñòðóêòàæ, ³ â³äòîä³ âîíè ñòà-
ëè îíóêàìè ïåðøîãî ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè. Áî æ Ñàøêî çà ïàñïîð-
òîì — Êðàâ÷óê Îëåêñàíäð Ëåîí³-
äîâè÷. ² ùî âè äóìàºòå? Õîäÿòü
òåïåð ì³ñòîì îò³ “îíóêè” ç êîï³ºþ
áàòüêîâîãî ïàñïîðòà òà çàðîáëÿ-
þòü ÷èìàë³ ãðîø³. Ðàí³øå Ñàøêî
êóðèâ “Ïðèìó” áåç ô³ëüòðà, à òå-
ïåð êóïóº ëèøå Ìàrlboro.

Àëå é öå íå íàéäèâîâèæí³øèé
âèïàäîê ïðèñòîñóâàííÿ äî ñó÷àñ-
íèõ ðåàë³é, â³äîìèé ìåí³. Ìàþ
çíàéîìîãî (íàçâó éîãî Ñåðã³ºì),
ùî ç äèòèíñòâà ìð³ÿâ ñòàòè ë³êà-
ðåì. Îäíàê ó Ñåðã³ÿ áóâ ñóòòºâèé
íåäîë³ê: äóæå íå ëþáèâ íàâ÷àòè-
ñÿ. Ñåðã³é íåîäíîðàçîâî ñòàâàâ
ñòóäåíòîì, àëå âñþäè éîãî â³äðà-
õîâóâàëè ÷åðåç íåçàäîâ³ëüí³ îö³í-
êè. À ïîò³ì Ñåðã³é íåñïîä³âàíî
çíèê. Çà ê³ëüêà ðîê³â â³í òàê ñàìî
íåñïîä³âàíî ç’ÿâèâñÿ óæå ç äèïëî-
ìîì, àëå íå ë³êàðÿ, à... âåòåðèíà-
ðà. Ñåðã³é ñïî÷àòêó âèð³øèâ ïî-
ïðàêòèêóâàòèñÿ íà òâàðèíàõ, à âæå
ïîò³ì áðàòèñÿ çà ëþäåé. Â³í íàâ³òü
â³äêðèâ ïðèâàòíó âåòåðèíàðíó ë³-
êàðíþ ï³ä íàçâîþ “Àéáîëèò”. Äî
ñëîâà, ñàìå òàê éîãî ñòàëè íàçè-
âàòè â³äòîä³ çíàéîì³. Îäíàê á³ëü-
ø³ñòü êîò³â ³ ñîáàê íå îäóæóâàëè,
à íàâïàêè. Äóæå øâèäêî ¿õ ó íà-
øîìó ì³ñò³ ð³çêî ïîìåíøàëî. Ñåð-
ã³é â³ä÷óâ, ùî “çàïàõëî ñìàæå-
íèì”, ³ çíîâó çíèê. Íåùîäàâíî
â³í òåëåôîíóâàâ ìåí³, ³ îñü ùî ÿ
ä³çíàâñÿ. Ñåðã³é í³äå íå íàâ÷àâñÿ,
à ïðàöþâàâ çà êîðäîíîì. Ï³ñëÿ
ïîâåðíåííÿ â³í ïðî÷èòàâ ê³ëüêà
êíèæîê ç âåòåðèíàð³¿, ïðèäáàâ
äèïëîì ³ ñòàâ ïðàêòèêóâàòè. Êî-
ëè æ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ë³êóâàòè òâà-
ðèí íå òàê óæå é ëåãêî, Ñåðã³é ïå-
ðå¿õàâ äî ³íøîãî ì³ñòà, êóïèâ äèï-
ëîì ë³êàðÿ ³ ñòàâ äî ïðàö³. Íèí³
Ñåðã³é çàäîâîëåíèé. Íàðåøò³ çä³é-
ñíèëàñÿ éîãî ìð³ÿ — òåïåð â³í ë³-
êàð. ² íå ïðîñòî ë³êàð, à ã³ðóäîòå-
ðàïåâò. Ñåðã³é ñòâåðäæóº, ùî äëÿ
öüîãî íàâ³òü íå ïîòð³áíî çàê³í÷ó-
âàòè ³íñòèòóò. Óñå äóæå ïðîñòî:
ðîçãîðíóâ êíèæêó, ïîäèâèâñÿ, êó-
äè òà ïðè ÿê³é õâîðîá³ ñòàâèòè
ï’ÿâêó — ³ âñÿ ðîáîòà. ªäèíå, ùî
çàñìó÷óº Ñåðã³ÿ, òî öå éîãî íîâå
ïð³çâèñüêî. Òåïåð â³í íå Àéáîëèò,
à Äóðåìàð.

Îòîæ êîæåí âèæèâàº íèí³, ÿê
ìîæå. Îñîáèñòî æ ÿ ï³äðîáëÿþ
íàïèñàííÿì îòàêèõ îñü ïîáðå-
õåíüîê. Íàé÷àñò³øå çàðîáëÿþ
ëèøå íà õë³á, áî íà ìàñëî íå âè-
ñòà÷àº
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Заява

про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

1. Інвестор�(замовни�): ТОВ�“НВК�“ЕКОФАРМ”,�04073,�м.�Київ,�пр-т�Мос-

�овсь�ий,�9-В.

2. Місцезнаходження�об’є�та:�м.�Київ,�Голосіївсь�ий�район,�в�л.�Набережно-

Корч�ватсь�а,�136-б.

3. Дані�про�планов��діяльність,�мет��і�шляхи�її�здійснення:�ре�онстр��ція

нежитлових�б�дівель��олишньо'о�АТП�під�офісно-с�ладсь�і�б�дівлі.

4. Основні� види� вплив�� на� стан� нав�олишньо�о� природно�о

середовища:

�лімат�і�мі�ро�лімат� ....................................................................не�впливає

повітряне,�водне .............................................. в�межах�нормативних�вимо'

ґр�нт ................................................по�ращ�є,�передбачена�заміна�ґр�нт�,

забр�днено'о�нафтопрод��тами�від�попередньої�діяльності�АТП

рослинний�світ ....по�ращ�є,�передбачається�озеленення�ділян�и�ре�онстр��ції

тваринний�світ�та�заповідні�об’є�ти ................................................ відс�тні

соціальне ..................................по�ращ�є�(створення�нових�робочих�місць)

техно'енне.................................................................................. не�впливає

відходи�виробництва .......................................................... не�створюються

5. Заходи,� що� забезпеч�ють� нормативний� стан� нав�олишньо�о

природно�о�середовища:

- для�зниження��іль�ості�відходів�при�збері'анні�прод��ції�необхідно�слід��вати

за�цілісністю�тари,�в�я�ій�вона�збері'ається;

- відпрацьовані�люмінесцентні�лампи�на�опич�ватим�ться�в�спеціальній�тарі,

я�а� розміщ�ється� в� спеціальном�� приміщенні,� та� передаватим�ться� для

демер��ризації�на�завод-орендодавець;

- поб�тові� відходи� збиратим�ться� в� �онтейнер� для� сміття� та� підля'ають

вивезенню�ор'анізацією,�з�я�ою�б�де���ладено�до'овір,�відповідно�лімітів,

отриманих�в��правлінні�е�обезпе�и.

6. Зобов’язання�замовни�а:

Замовни��приймає�на�себе�зобов’язання�ви�он�вати�всі�передбачені�прое�том

природоохоронні�заходи�та�забезпеч�вати�їх�надійн��робот��в�процесі�б�дівництва

та�е�спл�атації�офісно-с�ладсь�их�б�дівель.

Поліпшення�роботи�в�системі�водовідведення

від житлових�масивів�Лівобережний,�Р�санів�а,

Березня�и�з�населенням�—�120�тис.�чолові�

І.�Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності.

1. Мета�і�засоби�здійснення�прое�тної�діяльності.

На� замовлення� Головно'о� �правління� �апітально'о� б�дівництва�міста� Києва� ТОВ

“Інж�омпрое�т”� розроблено� прое�т:� “Ре�онстр��ція�Шліхтеровсь�о'о� �аналізаційно'о

�оле�тора�Д=600-700-900-1250-1450-2450�мм”.

Місцезнаходження�траси�б�дівництва�—�в�л.�Шліхтера�в�м.�Києві.

Технічні�і�техноло�ічні�дані�—��аналізаційний��оле�тор�довжиною�орієнтовно�4460�м.

Термін�е�спл�атації�—�30�ро�ів�і�більше.

2. Соціально-е�ономічна� необхідність� прое�тованої� діяльності� —� об’є�т

�ом�нально'о� призначення:� для� подальшо'о� �аналіз�вання� існ�ючої� та� перспе�тивної

заб�дови.

3. Можливий�вплив�на�нав�олишнє�природне�середовище.

Клімат�і�мі�ро�лімат�—�не�впливає.

Геоло�ічне�середовище�—�впливає,�завдя�и�прийнятим�заходам,�вплив�в�межах�діючих

нормативів.

Повітряне� середовище:�при� е�спл�атації�—� не� впливає,� при� б�дівництві�—� вплив

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

нормативів�ГДК.

Водне�середовище:�впливає�в�межах�діючих�нормативів.

Ґр�нти:�впливає�в�межах�діючих�нормативів.

Рослинний�і�тваринний�світ:�впливає,�вплив��омпенсований.

Нав�олишнє�соціальне�середовище:�впливає�позитивно.

Нав�олишнє�техно�енне�середовище:�не�впливає.

Відходи�виробництва�і�можливість�їх�повторно'о�ви�ористання,��тилізації,�знеш�одження

чи� безпечно'о� поховання:� при�ф�н�ціон�ванні� об’є�та� �творюються� відходи�—� тверді

поб�тові,�осад.�Прое�том�передбачений�вивіз�відходів�зраз��після�їх�вил�чення.

ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ

1. Інвестор�(замовни�):�ТОВ�“НВК�“ЕКОФАРМ”,�04073,�м.�Київ,�пр-т�Мос�овсь�ий,�9-В.

2. Місцезнаходження�об’є�та:�м.�Київ,�Голосіївсь�ий�район,�в�л.�Набережно-Корч�ватсь�а,�136-б.

3. Хара�теристи�а�об’є�та:�ре�онстр��ція�нежитлових�б�дівель�під�офісно-с�ладсь�і�б�дівлі.

4. Соціально-е�ономічна� необхідність� планованої� діяльності:� створення� �омпле�с�� офісно-с�ладсь�их

б�дівель�(офіси�—�адміністративні�приміщення;�с�лади�—�збері'ання�'отових�лі�арсь�их�засобів).

5. Потреба�в�рес�рсах�при�е�спл�атації:

земельних................................0,5904�'а;

енер'етичних .......................... 550��Вт�(в�т.ч.�еле�троопалення);

тр�дових .................................. 98�чол.�(98�створених�робочих�місць);

6. Транспортне�забезпечення:�в�межах�нормативів.

7. Е�оло�ічні�та� інші�обмеження:�приземні��онцентрації�забр�днюючих�речовин�не�повинні�перевищ�вати

0,1�ГДК�мр�для�населених�місць.

8. Е�оло�о-інженерна�під�отов�а�і�захист�території:�об�мовленість�вибор��ф�ндаментів,�я�і�б�забезпеч�вали

безпечн��е�спл�атацію�б�дівель.

9. Можливі�впливи�планованої�діяльності�на�нав�олишнє�середовище:

�лімат�і�мі�ро�лімат� .............................. не�впливає

повітряне,�водне .................................... в�межах�нормативних�вимо'

ґр�нт ...................................................... по�ращ�є,�передбачена�заміна�ґр�нт�,�забр�днено'о�

нафтопрод��тами�від�попередньої�діяльності�АТП

рослинний�світ........................................ по�ращ�є,�передбачається�озеленення�ділян�и�ре�онстр��ції

тваринний�світ�та�заповідні�об’є�ти ........ відс�тні

соціальне................................................ по�ращ�є�(створення�нових�робочих�місць)

техно'енне.............................................. не�впливає

10. Відходи�виробництва:�не�створюються

11. Обся��ви�онання�ОВНС:���відповідності�з�ДБН�А.�2.2-1-2003�я��для�е�оло'ічно�безпечно'о�об’є�та.

12. Участь��ромадсь�ості:�об'оворення�'ромадсь�ості�матеріалів�ДПТ�мі�рорайон��Корч�вате.

Поліпшення�роботи�в�системі�водовідведення

від�житлово�о�масив��Соцмісто�з�населенням�60,0�тис.�чолові�

І.�Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності.

1. Мета�і�засоби�здійснення�прое�тної�діяльності.

На�замовлення�Головно'о��правління��апітально'о�б�дівництва�міста�Києва�ТОВ�“Інж�омпрое�т”�розроблено�прое�т:�“Ре�онстр��ція

Ка�нась�о'о��аналізаційно'о��оле�тора�Д�=�700-800-960-1040�мм”.

Місцезнаходження�траси�б�дівництва�—�в�л.�Ка�нась�а�в�м.�Києві.

Технічні�і�техноло�ічні�дані�—��аналізаційний��оле�тор�довжиною�орієнтовно�1825�м.

Термін�е�спл�атації�—�30�ро�ів�і�більше.

2. Соціально-е�ономічна� необхідність� прое�тованої� діяльності�—�об’є�т� �ом�нально'о� призначення:� для� подальшо'о

�аналіз�вання�існ�ючої�та�перспе�тивної�заб�дови.

3. Можливий�вплив�на�нав�олишнє�природне�середовище.

Клімат�і�мі�ро�лімат�—�не�впливає.

Геоло�ічне�середовище�—�впливає,�завдя�и�прийнятим�заходам,�вплив�в�межах�діючих�нормативів.

Повітряне�середовище:�при�е�спл�атації�—�не�впливає,�при�б�дівництві�—�вилив�незначний.�Концентрації�ш�ідливих�речовин�в

атмосферном��повітрі�не�перевищ�ють�нормативів�ГДК.

Водне�середовище:�впливає�в�межах�діючих�нормативів.

Ґр�нти:�виливає�в�межах�діючих�нормативів.

Рослинний�і�тваринний�світ:�впливає,�вплив��омпенсований.

Нав�олишнє,�соціальне�середовище:�впливає�позитивно.

Нав�олишнє�техно�енне�середовище:�не�впливає.

Відходи� виробництва� і� можливість� їх� повторно'о� ви�ористання,� �тилізації,� знеш�одження� чи� безпечно'о� поховання:� при

ф�н�ціон�ванні�об’є�та��творюються�відходи�—�тверді�поб�тові,�осад.�Прое�том�передбачений�вивіз�відходів�зраз��після�їх�вил�чення.

ІНФОРМАЦІЙНЕ�ПОВІДОМЛЕННЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення

�он��рс��з�відбор��збері�ачів�для�здійснення�депозитарної�діяльності

Відбір�збері'ачів�для�здійснення�депозитарної�діяльності�проводиться�на�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2010

№ 812/4250�“Про�забезпечення�ви�онання�вимо'�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

Для��часті�в��он��рсі�з�відбор��збері�ачів�для�здійснення�депозитарної�діяльності�претендент��необхідно�подати�до��он��рсної��омісії

та�і�до��менти:

- заява,�с�ладена���довільній�формі;

- нотаріально�засвідчені��опії��становчих�до��ментів;

- нотаріально�засвідчен���опію�ліцензії�на�здійснення�професійної�діяльності�на�рин���цінних�паперів,�а�саме�депозитарної�діяльності

збері'ача�цінних�паперів,�видан��Державною��омісією�з�цінних�паперів�та�фондово'о�рин��;

- нотаріально�засвідчен���опію�депозитарно'о�до'овор�,���ладено'о�між�збері'ачем�та�депозитарієм;

- довід���про�наявність�філій;

- тарифи�обсл�'ов�вання��лієнтів�(о�ремо�для�фізичних�та�юридичних�осіб).

Претендент�має�право�від�ли�ати�свою�заяв��до��інцево'о�термін��приймання�заяв.

Умови�проведення��он��рс�:

- відбір�збері'ачів�б�де�проведено�на��он��рсній�основі�за�рез�льтатами�роз'ляд��тарифів�збері'ачів;

- в�разі�перемо'и�претенденти�не�повинні�протя'ом�одно'о�ро���з�момент��підписання�до'овор��про�від�риття�рах�н�����цінних

паперах�змінювати�в�сторон��збільшення�тарифи�(я�і�б�ли�надані��он��рсній��омісії);

- збері'ач�повинен�мати�висо�ий�рівень�професіоналізм�,�бездо'анн��ділов��реп�тацію,�ефе�тивн��систем��обсл�'ов�вання��лієнтів.

Кон��рс�відб�деться�29�'р�дня�2010�ро���об�11.00�в�приміщенні�Головно'о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�за�адресою:

01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10.

Кон��рсна�до��ментація�подається�до�16.00�24�'р�дня�2010�ро��,�реєстр�ється�за�датою�її�надходження���прис�тності�претендента

за�адресою:�01001�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,��ім.�510.

Тел.�для�довідо��279-23-83.

Втрачен��довід���4-ОПП�ТОВ�“Р�бі�он�'р�пп”�(ідентифі�аційний��од�35442701)

вважати�недійсною.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�'азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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хрещатик
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 372-10
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Ìóçèêà òà êóë³íàð³ÿ
ïîºäíàëè íàðîäè
Ó ìåð³¿ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ åòí³÷íèõ ãðîìàä
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Власн льт р
та хню столиці
презент вали 15
національно- ль-
т рних ромад.
Перший та ий за-
хід “Етнічні рома-
ди Києва запрош -
ють” відб вся чо-
ра в стінах Колон-
ної зали КМДА.
Представни и різ-
них льт р мали
змо познайоми-
тися, с шт вати
різні страви та
при остити всіх
охочих. Надалі
свято план ють
зробити щорічним
та зал чити
до ньо о иян.

Ùåäð³ ñòîëè ç ïðèâàá-
ëèâèìè ñìàêîòàìè, ÿñ-
êðàâ³ íàö³îíàëüí³ êîñòþ-
ìè — òàê ðîçïî÷àëàñÿ âè-
ñòàâêà-ïðåçåíòàö³ÿ “Åò-
í³÷í³ ãðîìàäè Êèºâà çà-
ïðîøóþòü”, ùî â³äáóëàñü
ó â³âòîðîê â Êîëîíí³é çà-
ë³ ÊÌÄÀ. Íà í³é ç³áðà-
ëèñÿ 15 ãðîìàä ñòîëèö³:
ðîñ³éñüêà, óçáåöüêà, ãàãà-
óçüêà, êóðäñüêà, ãðóçèí-
ñüêà, ³ðàíñüêà, â³ðìåí-
ñüêà, òàòàðñüêà, àñèð³é-
ñüêà, àçåðáàéäæàíñüêà,
åñòîíñüêà, í³ìåöüêà, ºâ-
ðåéñüêà, ðóìóíñüêà, êî-
ðåéñüêà. Êîæíà ç íèõ ïî-
êàçóâàëà âëàñíèé íî-
ìåð — ï³ñí³ àáî òàíö³ —
òà íàãîòóâàëà íàö³îíàëü-
íèõ ñòðàâ. ßê ðîçïîâ³ëà
íà÷àëüíèê ÃÓ â ñïðàâàõ
íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³-
ã³é Îëüãà Âëàñåíêî,
óïðàâë³ííÿ ñï³âïðàöþº ³ç

47 ãðîìàäàìè Êèºâà, à çà-
ãàëîì ¿õ ïîíàä 80. Ïðåä-
ñòàâíèêè ð³çíèõ íàö³î-
íàëüíîñòåé ñòàíîâëÿòü 20
% ìåøêàíö³â ñòîëèö³.
Íàéá³ëüøå ðîñ³ÿí, ºâðå-
¿â, àçåðáàéäæàíö³â. “Ìè
õî÷åìî çàïî÷àòêóâàòè öåé
çàõ³ä ó Êîëîíí³é çàë³, à
äàë³ ïðåäñòàâèòè éîãî
âñ³é êè¿âñüê³é ãðîìàä³”,
— ñêàçàëà ïàí³ Âëàñåíêî.

Ãîñòåé òà ó÷àñíèê³â çà-
õîäó ÷åêàëè ëàñîù³ íà
áóäü-ÿêèé ñìàê. Êîðåé-
ñüê³ ÷îêïåëü òà ñåóïóêóì,
óçáåöüêèé ïëîâ òà ñàìñà,
í³ìåöüê³ ïðÿíèêè òà êàð-
òîïëÿíèé ñàëàò, ðîñ³éñüê³
ìëèíö³ òà ïèð³æêè, ³ðàê-
ñüê³ ôàòóëà òà ñàìáóñåê,
ãðóçèíñüê³ ñàöèâ³ òà ïõà-
ëåóë³, ãàãàóçüê³ áóëãóð òà
êàóðìà, ºâðåéñüê³ êóìóñ
òà êóãë, ðóìóíñüê³ ñàðìà-
òå òà ÷èãèð — î÷³ ðîçá³-
ãàëèñÿ, à ñêóøòóâàòè
âñüîãî áóëî ïðîñòî íå-
ìîæëèâî.

— Ìè ïîáóäóâàëè
ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì ó
1937—1938 òà 1940—1945

ðîêàõ íà Áàéêîâîìó êëà-
äîâèù³, â³äçíà÷àºìî Íî-
âèé ð³ê, ùî íàñòàº 1
êâ³òíÿ (óæå 6760 ðîê³â),
âèêëàäàºìî àñèð³éñüêó
ìîâó, — ðîçïîâ³ëà â³öå-
ïðåçèäåíò àñèð³éñüêîãî
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíî-
ãî òîâàðèñòâà “Í³íåâ³ÿ”
Åììà Áåíüÿì³íîâà. Â
Êèºâ³ íàë³÷óºòüñÿ 350-
370 àñèð³éö³â. Äëÿ â÷î-
ðàøíüîãî ñâÿòà “Í³íå-
â³ÿ” ïðèãîòóâàëà òðàäè-
ö³éí³ ñòðàâè: ÷àðèñó ç
ïøåíèö³ òà ï³âíÿ÷îãî
ì’ÿñà, äæàäæèê ³ç ñèðó òà
çåëåí³, øèðâó ç áàðàíè-
íè. Ñêàíäèíàâñüê³ êðà-
¿íè íà ñâÿò³ ïðåäñòàâëÿ-
ëà Åñòîí³ÿ. ßê ðîçïîâ³â
ãîëîâà êè¿âñüêîãî â³ää³-
ëåííÿ Åñòîíñüêîãî çåì-
ëÿöòâà â Óêðà¿í³ Âàäèì
Ãîðíèé, ó Êèºâ³ ïðîæè-
âàþòü ìàéæå 1000 åñòîí-
ö³â, º åñòîíñüêèé æ³íî-
÷èé õîð òà äèòÿ÷èé äðà-
ìàòè÷íèé òåàòð. Â Åñòî-
í³¿ íàéïîøèðåí³ø³ ñòðà-
âè ãîòóþòü ³ç êàïóñòè,
íàïðèêëàä, ìóëüã³êàïñàä.

“Â³çèò³âêàìè” Åñòîí³¿
ââàæàþòü ïðÿíå ïå÷èâî,
øïðîòè òà ë³êåð “Vana
Tallinn”. À îñü äëÿ êóð-
ä³â, ÿêèõ ó Êèºâ³ äî 5 òè-
ñÿ÷, â àêòóàëüíèõ ïëà-
íàõ — ïîáóäóâàòè êóëü-
òóðíèé öåíòð, ðîçïîâ³â
ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿
êóðäñüêèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é “Ì³ä³ÿ” Ãå-
îðã³é Ãàñàíîâ.

“Öåé ïåðøèé çàõ³ä ìè
ïðîâåëè ñàìå â ñò³íàõ
ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ùîá ï³äêðåñëèòè âàæëè-
â³ñòü òîëåðàíòíîñò³,
ì³æíàö³îíàëüíî¿ òà ì³æ-
ðåë³ã³éíî¿ çëàãîäè â Êè-
ºâ³, — ðîçïîâ³â çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåî-
í³ä Íîâîõàòüêî. — Ç
ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàä
ìè ÷àñòî çóñòð³÷àºìîñÿ,
ðîçâ’ÿçóºìî ¿õí³ ïðîáëå-
ìè, ïåðåáóâàºìî â ïî-
ñò³éíîìó ä³àëîç³. À îñ-
ê³ëüêè êóë³íàð³ÿ º îäíèì
ç íàéäàâí³øèõ âèä³â íà-
ö³îíàëüíîãî ìèñòåöòâà,
öåé çàõ³ä ìè ïðîäîâæè-
ìî ³ íàñòóïíîãî ðîêó”.

ДД ОО   ДД ЖЖ ЕЕ РР ЕЕ ЛЛ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 15 ãðóäíÿ
ОВНИ, зла ода, я міраж, приваблюватиме і зни атиме за обрієм... Не

че айте повної і беззастережної зла оди з діловим союзни ом, партнером
по шлюб , шефом, родичами. Аби стос н и не дали фатальної тріщини,
пра тично обґр нт йте свої претензії, вимо и, доведіть їхню доцільність, роз-
поділіть повноваження та обов’яз и, тоді з вашими непохитними позиці-
ями, інтересами оточення рах ватиметься.
ТЕЛЬЦЯМ розправити рила свободи доля не дозволить. Залежність від

обставин б де проди тована ч жими потребами, я і неодмінно слід вра-
х вати. Стос н и з жін ами, опі нами наповнені містичними асоціаціями.
Я що на д ші зас теніє чи заць ють хвороби, моліться Всевишньом і
просіть не залишити вас напризволяще.
БЛИЗНЯТА, я армонійно збаланс вати в одне ціле охання і др жб

та дося ти партнерсь ої ідилії?.. Насамперед слід позб тися непотрібних
зв’яз ів та впоряд вати стос н и з тими, хто доро ий серцю. Розпорош -
ватися на ліві захоплення сенс немає. Не заб дьте онтролювати дітей,
оханих. Тримайте їх “на припоні”, іна ше д х розп сти призведе до мо-
рально о занепад .
РАКИ с ладатим ть іспит на професійн омпетентність, а паралельно

тя тим ть домашньо о воза. Раціонально ор анізов йте свій час, іна ше ні-
чо о не всти нете і змарн єте сили. Бажано сісти на емоційн та харчов
дієт , о олосити бій заба ан ам та обмежити себе в сьом , без чо о мож-
на обійтися. Ас етичним нат рам нічо о не за рож є, хіба що бажання тр -
дитися, ви он ючи на ази вимо ливих роботодавців, може висотати сили.
Одна се омпенс ється засл женою вина ородою.
ЛЕВИ, різати правд -мат в вічі сенс немає. Вас не зроз міють, а на

д ші залишиться неприємний осад. Зате завтра зможете виплесн ти все,
що на опичилось д ші. І неодмінно постарайтеся освідчитися в оханні.
Ваше серце пронизане висо ими любовними вібраціями, я і сл ватим ть
арячим детонатором для обранців.
ДІВ обставини зм сять розщедритися, одна не заб вайте, що доля цьо-

оріч дає вам ро и ощадливості, де за найменш недбалість посадить на
“ олодний піст”. Ч же та сімейне майно — ось сфера арних сан цій с ворої
повелитель и. Інтереси, потреби сім’ї — перед сім, навіть на збито собі.
ТЕРЕЗИ вражатим ть неприст пною холодно ровністю, онтраст ючи з

імп льсивними заповзятливими партнерами, с противни ами. Лід і пол -
м’я! Та навіть я що розбіжності між вами матим ть принциповий хара тер,
не занепадайте д хом і не оп с айте р . Знайти спільні інтереси ціл ом
можливо. Принаймні, я що діало не леїться, спроб йте зверн тися до др -
а чи авторитетно о знайомо о, щоб став посередни ом.
СКОРПІОНИ, перспе тива завоювання чи зміцнення особисто о авто-

ритет , матеріальної вина ороди, можливість отримання важливих знань,
інформації, морально о схвалення посл є додат овим стим лом на шля-
х до переможно о фініш . Таємний бюро ратичний фронт б ття має ар-
мічн тональність, саме т т ви орінюються ваші отр йні владні амбіції че-
рез перепони з бо посадових фі р.
СТРІЛЬЦІ, живіть т т і зараз. У майб тнє не зазирайте, воно само про

себе по лопочеться! Дасть Бо день, дасть і пожито . Виявити либо о свої
таланти, повноцінно та щиро висловити сердечн любов не вдасться, але
то не біда, потім надол жите. Б дьте само ритичними, досл хайтеся за-
важень др зів. Пор ч з вами має б ти надійне приятельсь е оточення, про-
низане братнім д хом.
КОЗОРОГИ розриватим ться між домом та роботою. С різь море проб-

лем. Хочеться арно заре оменд вати себе на сл жбі та сімейні обов’яз-
и ви онати бездо анно. Найвіро ідніша причина с ладнень та засм -
чень — банальний бра час , що позбавляє вас шансів зробити все зад -
мане ретельно, послідовно, ґр нтовно. Відс ньте на задній план все неіс-
тотне, тоді найважливіше вдасться на слав .
ВОДОЛІЇ, проревіз йте і впоряд йте свої повся денні онта ти, а та ож
оло др зів. Розпрощайтеся з особами, я і тя н ть вас ре рес. І залиште
пор ч тих, з им хочеться жити, творити, веселитися, дихати одним д хом.
Тих, хто є для вас без мовним авторитетом я ійсь сфері, носієм цінних
знань, і най оловніша мова — їхні слова не повинні розбі атися з ділом.
РИБИ, самоор аніз йтеся, підпоряд йте свої дії єдиній меті й трі м-

фально р хайтесь перед. Лише не по тр пах! Ваші жертви не виявляться
марними. Головне — з армоніз вати бажання та можливості (не вдавати-
ся до надмірностей чи ас етизм ), відмовитися від нес ттєвих спіл вань,
вивчити за они — і перемо вам арантовано.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-

çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...—5°Ñ, âíî÷³
0...—7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñ-
öÿìè —3...—5°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +1...—2°Ñ, âíî÷³ —6...—8°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —5...—6°Ñ, âíî÷³ —8...—9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —5...—7°Ñ, âíî÷³ —7...—8°Ñ.

Ñüîãîäí³
15 ãðóäíÿ – Àâàêóì. Êàçàëè: "Ó ãðóäí³ çèìà ñòåëèòü á³ë³ ïîëîòíà,

à ìîðîç ÷åðåç ð³÷êè íàâîäèòü ìîñòè", "Çåìëÿ êàì'ÿí³º, ð³÷êà õîëîíå".
Â³ðèëè â ïðèêìåòó: "ßêùî â ñåðåäèí³ ãðóäíÿ áàãàòî ñí³ãó, áóäå
áàãàòèé óðîæàé òðàâ âë³òêó". Â³ä ïåðøîãî ñí³ãó äî ñàííîãî øëÿõó
â³ç íà õîäó ùå òèæí³â äî ï'ÿòè. 

²ìåíèííèêè: Àíäð³é, Àôàíàñ³é, ²âàí, Ôåîô³ë (Òåîô³ë) 

8 5 3 2

7 4

9 6 8

1 2 3 8

8 9 3

4 7 5 2

3 8

2 8 6 7 5 9 1

8 4 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.

4 6 8 1 5 2 7 3 9

1 9 2 7 6 3 5 4 8

7 5 3 4 9 8 6 2 1

8 4 7 5 2 6 9 1 3

5 3 1 9 4 7 2 8 6

9 2 6 8 3 1 4 7 5

3 1 9 6 7 4 8 5 2

6 8 4 2 1 5 3 9 7

2 7 5 3 8 9 1 6 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
10 ãðóäíÿ

Етнічні ромади Києва презент вали свою льт р національними стравами під м зи
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