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Деп тати про с мне – підробні лі и, висо і тарифи
та б дин и без ремонт
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ВІЧ-НА-ВІЧ ІЗ СОБОЮ
Сьо одні в “Чтиві” “Хрещати а” —
творчість Альберта Потапова

Ñîâñüêà áàëêà: ïî¿õàëè!
Çñóâ ´ðóíòó íà âóëèö³ Ïåòðà Ðàä÷åíêà â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ìîæå çàëèøèòè
áåç òåïëà ïîíàä 300 áóäèíê³â

Êè¿â — ÿê "ãðàä íà ãîðàõ" — ó ð³çí³ â³-
êè ïîòåðïàâ â³ä çñóâ³â. Ó öüîìó "âèíåí"
ãîðèñòèé ëàíäøàôò Ïðàâîãî áåðåãà ì³ñ-
òà òà ëþäñüêà íåäáàë³ñòü. Çñóâè ´ðóíòó â
Ñîâñüê³é áàëö³ âèíèêëè ê³ëüêà äåñÿòè-
ð³÷ òîìó. Öÿ òåðèòîð³ÿ íàëåæàëà ðåæèì-

íîìó îá'ºêòó — àâ³àö³éíîìó çàâîäó
¹ 409. Àáè óêð³ïèòè ñõèë, ïîáóäóâàëè
áåòîííó ï³äï³ðíó ñò³íó. Àëå ö³ ðîáîòè
âèêîíàëè íåôàõ³âö³, áåç ïðîâåäåííÿ âñ³õ
ïîòð³áíèõ åêñïåðòèç. Öÿ êîíñòðóêö³ÿ íå
ò³ëüêè íå ñïèíèëà åðîç³éíèõ ïðîöåñ³â, à

é ñàìà íèí³ ñòàíîâèòü çàãðîçó. Çà âèñ-
íîâêàìè åêñïåðò³â, íèí³ âîíà ìîæå çà-
âàëèòèñÿ íà òåïëîòðàñó, â³ä ÿêî¿ çàëå-
æèòü òåïëîïîñòà÷àííÿ ïîíàä 300 æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ñàäî÷ê³â ³ øê³ë Ñîëîì'ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó.

Ó äîêóìåíòàõ ÂÀÒ "Ñïåö³àë³çîâàíå
óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðî-
á³ò" (ÑÓÏÏÐ) öåé îá'ºêò óæå ïîíàä äâà
ðîêè ïîñï³ëü çàçíà÷åíî ÿê äóæå àâàð³é-
íèé, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿëè ì³ñüêèõ ÷èíîâ-
íèê³â óñ³õ ð³âí³â. Ïðîòå â ñòîëèö³ ñêëà-
ëàñÿ òàêà òåíäåíö³ÿ, ùî äîêè íå ñòàíå-
òüñÿ ÿêî¿ñü àâàð³¿, ãðîøåé íà ïðîòèàâà-
ð³éí³ çàõîäè íå âèä³ëÿþòü. Ñàìå òàê òðà-
ïèëîñÿ öüîãî ë³òà íà âóëèö³ Êîñòüîëü-
í³é, äå äîù³ "ï³äìèëè" ï³äï³ðíó ñò³íó, ³
ê³ëüêàñîòê³ëîãðàìîâ³ áðèëè îáâàëèëèñÿ
ìàëî íå çà ê³ëüêà ìåòð³â â³ä äâåðåé ï³ä'¿ç-
äó áóäèíêó íà Êîñòüîëüí³é,10. À "ïåðå-

ïèñêà" çà ö³ºþ àäðåñîþ ì³æ ð³çíèìè
óïðàâë³íöÿìè âåëàñÿ ç 2002 ðîêó!

Òàêèõ ïîòåíö³éíî çñóâíèõ ä³ëÿíîê ó ì³ñ-
ò³ 82. ²ç äåñÿòîê ³ç íèõ, ÿê òî êàæóòü, º äó-
æå àâàð³éíèìè. Äåÿê³ ç íèõ çàãàëüíîâ³äî-
ì³, òàê³ ÿê Äí³ïðîâñüê³ ïàãîðáè á³ëÿ ñòà-
ä³îíó "Äèíàìî", ñõèëè Ï³øîõ³äíîãî ìîñ-
òà òà Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè. À òàêîæ "äîïî-
ìîãà" ïîòð³áíà ïàãîðáàì á³ëÿ Ìàêàð³âñüêî¿
öåðêâè, äå ï³ä "ïðèö³ëîì" ´ðóíòó ³ ïàì'ÿò-
êà àðõ³òåêòóðè, ³ êîòåëüíÿ òà ³íø³ êîìóí³-
êàö³¿. ×èìàëî º çñóâîíåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíîê
ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, ÿêèé ðîçì³ùåíèé
óçäîâæ áàëîê ³ ÿð³â íà Ïðàâîìó áåðåç³. ×è-
íîâíèêè îá³öÿþòü, ùî ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ
áþäæåòó íà 2011 ð³ê âèä³ëÿòü äîñòàòíüî
êîøò³â íà ïðîòèçñóâí³ çàõîäè ³ òàêèõ ³í-
öèäåíò³â ó ì³ñò³ íå áóäå

(Ïðî òå, ÿê áîðîòèìóòüñÿ ³ç çñóâàìè â
ñòîëèö³, ÷èòàéòå íà ñòîð. 3)
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Аварійна підпірна стіна Совсь ій балці, обвалившись, може залишити без тепла понад 300 б дин ів Солом`янсь ом районі

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

У Києві зафі совано 82 зс вонебезпечні ділян и. Приблизно десять із
них переб вають в аварійном стані. І після ожної різ ої зміни по о-
ди є реальна небезпе а, що від обвал ґр нт мож ть постраждати
б дівлі та інженерні ом ні ації міста. Один із та их "по азових"
об'є тів — схили Совсь ої бал и, а саме в лиця Петра Радчен а, де
аварійна підпірна стіна може впасти просто на теплотрас , я а подає
тепло понад 300 житлових б дин ів, садоч и та ш оли Солом'ян-
сь о о район .
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Çà ³í³ö³àòèâè ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ
Äîâãîãî ó â³âòîðîê â³äáóëàñÿ íàðàäà ãîë³â
ôðàêö³é ì³ñüêðàäè ç êåð³âíèöòâîì ÀÅÊ
“Êè¿âåíåðãî”. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ äåïóòàòè îá-
ãîâîðèëè ç ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ “Êè¿âåíå-
ðãî” Åäóàðäîì Ñîêîëîâñüêèì øëÿõè ñï³â-
ïðàö³ ì³æ äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì òà åíåð-
ãîêîìïàí³ºþ. “Íàøà âçàºìîä³ÿ ïîòð³áíà
íàñàìïåðåä æèòåëÿì Êèºâà. Ïî÷àâñÿ îïà-
ëþâàëüíèé ñåçîí, ³ íèí³ íà çóñòð³÷àõ ³ç âè-
áîðöÿìè ìàéæå êîæåí ³ç äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè îòðèìóº çàïèòè, ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ
äî “Êè¿âåíåðãî”. Òîìó ñüîãîäí³ ïîòð³áíà
ëþäèíà, ÿêà áóäå â³äïîâ³äàòè çà çâ’ÿçîê ³ç
äåïóòàòàìè”, — çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé. Çà
ï³äñóìêàìè çóñòð³÷³, äåïóòàòè Êè¿âðàäè òà
êåð³âíèöòâî ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” äîìîâèëè-
ñÿ ïðî òå, ùî â êîìïàí³¿ áóäå ïðèçíà÷åíî
â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðîáîòó ç äåïóòàòñüêèì
êîðïóñîì. “Êè¿âåíåðãî” çàö³êàâëåíî â ïðî-
äóêòèâí³é ñï³âïðàö³ ç Êè¿âðàäîþ. Àäæå çà
â³äñóòíîñò³ âçàºìîðîçóì³ííÿ òà íàëåæíî¿
âçàºìîä³¿ íå âèãðàº æîäíà ñòîðîíà. Òîìó
ñïîä³âàþñÿ íà ïðîäóêòèâíó ðîáîòó ç äåïó-
òàòñüêèì êîðïóñîì”, — ñêàçàâ Åäóàðä Ñî-
êîëîâñüêèé. Ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ áóäå
ïðîäîâæåíî â ôîðìàò³ ñï³ëüíî¿ ðîáî÷î¿
ãðóïè, äî ñêëàäó ÿêî¿ ââ³éøëè ïðåäñòàâíè-
êè äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó Êè¿âðàäè òà êå-
ð³âíèöòâà “Êè¿âåíåðãî”

51 â³äñîòîê àêö³é ÂÀÒ 
“Êè¿âõ³ìâîëîêíî” 
íàëåæèòü ì³ñòó

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé
ñóä ï³äòâåðäèâ ïðàâî âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ñòîëèö³ íà 51 % àêö³é ÂÀÒ
“Êè¿âõ³ìâîëîêíî”. Àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³ÿ çà-
ëèøèëà áåç çàäîâîëåííÿ ñêàðãó ÔÊ “Íîâèé
ðåã³îí” íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
Êèºâà, à éîãî ð³øåííÿ — áåç çì³í. Íàãàäà-
ºìî, ùî 2 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó Ãîñïîäàð-
ñüêèé ñóä ñòîëèö³ âèçíàâ íåä³éñíèì äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ “Êè-
¿âõ³ìâîëîêíî” ó ê³ëüêîñò³ 5 ìëí 677 òèñ. 
224 îäèíèö³, ùî áóëî óêëàäåíî â 2009 ðîö³
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÔÊ “Íî-
âèé ðåã³îí”

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ 
ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó, çà äîðó÷åííÿì ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ³ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³
áóäå ïðîâåäåíî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàð-
êè. Íà ÿðìàðêàõ êèÿíàì ³ ãîñòÿì ì³ñòà áó-
äå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé àñîðòèìåíò
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ: ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðî-
äóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáó,
êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿ-
í³ òà áàêàë³éí³ òîâàðè, öóêîð ³ áàãàòî ³íøèõ
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Òàê, ó ñóáîòó ÿðìàð-
êè â³äáóäóòüñÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ —
íà âóëèö³ Ãîëîñ³¿âñüê³é, 4-10, ó Äàðíèöüêî-
ìó — íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, ó Äåñíÿíñüêî-
ìó — íà âóëèö³ Ñàáóðîâà, ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó — íà âóëèö³ Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, â Îáî-
ëîíñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó,
23-43, â Ïå÷åðñüêîìó — íà ïëîù³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè, â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñïåêò³
Ïðàâäè, 5-11, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âó-
ëèö³ Ïðèëóæí³é, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà
âóëèö³ Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42, ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó — íà âóëèö³ Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿,
1-17. Íà ÿðìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó
ïðèäáàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ
â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³ç-
íèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè çà ö³íàìè íà 10—
15 % íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ

Ó ñòîëèö³ çàñâ³òÿòü ãîëîâíó
íîâîð³÷íó ÿëèíêó

Ñüîãîäí³ î 16.00 çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíî-
ñò³ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå çàñâ³÷åííÿ ãîëîâíî¿
íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè êðà¿íè

Ñåñ³ÿ-äåïðåñ³ÿ
Äåïóòàòè ïðî ñóìíå — ï³äðîáí³ ë³êè, âèñîê³ òàðèôè 
òà áóäèíêè áåç ðåìîíòó

ПП ОО РР ЯЯ ДД ОО КК   ДД ЕЕ НН НН ИИ ЙЙ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учорашня сесія Київради відзна-
чилася засл хов ванням звітів.
Звіт вали зо рема про ремонт
б дин ів, про лі відаційні омі-
сії, про обі лі ів. У Києві най-
більше аптечних за ладів, а от-
же, і ризи придбати підробний
медпрепарат теж висо ий. Аби
споживачі б ли від ріха подалі,
деп тати пропон ють заборони-
ти ре лам лі ів. Попри те, що
в поряд денном не б ло
зростання тарифів на тепло,
це питання жваво об оворюва-
ли. Під час об оворення дійшли
виснов , що не завадить на-
ст пно о ро профінанс вати
теплові лічильни и і ре лятори,
та й за алом збільшити видат и
на ЖКГ.

Гроші на ремонт б дин ів
до ново о ро не освоять

Íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè
â³äçâ³òóâàëè ïðî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ùî-
äî ïîàäðåñíîãî ðîçïîä³ëó êîøò³â äëÿ âè-
êîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó æèòëîâîìó
ôîíä³ Êèºâà. Äîêóìåíò, óõâàëåíèé íàïðè-
ê³íö³ òðàâíÿ, ïåðåäáà÷àº íà ðåìîíòí³ ðî-
áîòè òðîõè á³ëüøå, ÿê 100 ìëí ãðí. Çãî-
äîì öþ ñóìó ïåðåãëÿíóëè òà çìåíøèëè äî
77 ìëí ãðí. Ö³ ãðîø³ ìàëè ðîçïîä³ëèòè íà
509 îá’ºêò³â. ßê äîïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê, ñòàíîì íà 14
ãðóäíÿ ðîáîòè òðèâàþòü íà 54 îá’ºêòàõ.
Ùå íà 22 — óæå çàâåðøåíî. Ïåðåâàæíî
öå ðåìîíò ïîêð³âë³, ñõîäîâèõ êë³òèí, îñ-
â³òëåííÿ òà ³íø³ íåêàï³òàëüí³ çàõîäè. ¯õ
âèêîíàíî çàãàëîì íà ñóìó 6,7 ìëí ãðí.
Ïðîòå íàâ³òü çà ôàêòîì çàê³í÷åííÿ ðîá³ò
êîøòè ùå íå íàä³éøëè äî âèêîíàâö³â. Çðî-
çóì³ëî, ùî ãîâîðèòè ïðî ïðèøâèäøåííÿ
òåìïó äî íîâîãî ðîêó ³ îñâîºííÿ ðåøòè ñó-
ìè, íåìàº ñåíñó. Êîøòè íèí³, çà ñëîâàìè
÷èíîâíèê³â, âèä³ëÿþòü íàñàìïåðåä íà çà-
õèùåí³ ñòàòò³. Ïðîãðàìó ðåìîíòó æèòëà,
âëàñíå, ç³ðâàíî. ×åðåç öå Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê ïðîñèòü äåïóòàò³â ïðèä³ëèòè á³ëü-

øå óâàãè öüîìó ïèòàííþ ï³ä ÷àñ óõâàëåí-
íÿ áþäæåòó ì³ñòà íà íàñòóïíèé ð³ê.

Ñåðéîçíèõ ô³íàíñîâèõ âèòðàò ó 2011-ìó
ïîòðåáóâàòèìå ³ ñèñòåìà òåïëîçàáåçïå÷åí-
íÿ. Â öüîìó äåïóòàòè ùå ðàç ïåðåêîíàëè-
ñÿ ï³ñëÿ çâ³òó ïðî õ³ä îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó. Íèí³ ïîäà÷à òåïëà äî îñåëü êèÿí ñòà-
á³ëüíà. Ç ïî÷àòêó ñåçîíó, ïðèì³ðîì, äî
ì³ñüêîãî call-öåíòðó 15-51 íà÷åáòî íàä³é-
øëî çàãàëîì 430 çâåðíåíü. Òà é ò³ ïðèïà-
ëè íà 11—29 ëèñòîïàäà, êîëè íà ÒÅÖ-5 òà
ÒÅÖ-6 ïîñëàáèëè ïîäà÷ó ãàçó. Îäíàê ïî-
ïðè â³äíîñíó ñòàá³ëüí³ñòü, óñ³ì çðîçóì³ëà
êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ â ñèñòåì³ òåïëîïîñòà-
÷àííÿ. Ìåðåæ³ òà îáëàäíàííÿ çíîøåí³ íà
51-52 %, à 90 % òðóáîïðîâîä³â ïîáóäîâàí³
çà ñòàðèìè òåõíîëîã³ÿìè. Ïðî öå áàãàòî
ãîâîðèëè îñòàíí³ìè äíÿìè. “Îñîáëèâå çà-
íåïîêîºííÿ âèêëèêàþòü ìåðåæ³ ç á³òóìíî-
ïåðë³òíèìè òðóáàìè. Ó ðàç³ ¿õ ïîøêîäæå-
ííÿ ðîçìèâàºòüñÿ ´ðóíò, ï³äìèâàºòüñÿ àñ-
ôàëüò, ³ ö³ àâàð³¿ îñîáëèâî íåáåçïå÷í³. Âî-
íè âæå ñïðè÷èíèëè òðàã³÷í³ âèïàäêè. Òî-
ìó ìè âèð³øèëè ïåðåêëàñòè òàê³ ìåðåæ³
ïåðøî÷åðãîâî”, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê. Á³òóìíî-ïåðë³òíèõ ìåðåæ ó ñòîëè-
ö³ ìàéæå 120 ê³ëîìåòð³â.

На лічильни и потрібно
300 млн рн

ßê â³äîìî, äíÿìè Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç
ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè (ÍÊÐÅ)
ï³äâèùèëà òàðèôè “Êè¿âåíåðãî” íà òåïëî
äëÿ íàñåëåííÿ. Ç 1 ñ³÷íÿ âîíè çðîñòóòü íà
34,9 %. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ÍÊÐÅ, òà-
ðèô íà òåïëî äëÿ íàñåëåííÿ áåç ë³÷èëüíè-
êà ñòàíîâèòèìå 169,38 ãðí çà Ãêàë. Ñüîãî-
äí³ öåé òàðèô ñòàíîâèòü 125,47 ãðí çà Ãêàë.
Äëÿ äîìîãîñïîäàðñòâ ç îáëàäíàííÿì îáë³-
êó òàðèô çðîñòå íà 35 % — äî 171,25 ãðí
çà Ãêàë. Äëÿ áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é òåïëî
ïîäîðîæ÷àº íà 18,3 % ³ ñòàíîâèòèìå 476,67
ãðí çà Ãêàë. Ó ï³äâèùåíí³ òàðèô³â âðàõî-
âàíî âàðò³ñòü âèðîáíèöòâà, òðàíñïîðòóâàí-
íÿ ³ ïîñòà÷àííÿ. Äåïóòàòè Êè¿âðàäè íå îìè-
íóëè óâàãîþ öüîãî ãàðÿ÷îãî ïèòàííÿ. Ñåð-
ã³é Ìåëüíèê ç ÁÞÒ êàæå, ùî áóëî á ïðà-
âèëüíî, ÿêáè ðàçîì ç âàðò³ñòþ ï³äâèùóâà-
ëàñü ³ ÿê³ñòü ïîñëóã. Ïðèì³ðîì, âëàäà ðîç-
ðîáëÿº íîðìó ïðî ñòÿãóâàííÿ ïåí³ ç íåäî-
áðîñîâ³ñíèõ ïëàòíèê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè, àëå æ íåìàº çëàãîäæåíîãî ìåõàí³çìó,
ÿê ñïîæèâà÷àì îòðèìóâàòè êîìïåíñàö³þ çà
íàäàííÿ íåÿê³ñíèõ ïîñëóã.

Äî ñëîâà, äåïóòàòè êàæóòü, ùî êèÿíè
ñïëà÷óþòü íàâ³òü çà òå òåïëî, ÿêîãî íå îò-

ðèìàëè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ë³÷èëüíèê³â. Äå-
ïóòàò â³ä Áëîêó Êëè÷êà Íàòàë³ÿ Íîâàê ðîç-
ïîâ³ëà ïðî ïðîñòèé åêñïåðèìåíò, êîëè ïî-
ð³âíÿëè îïëàòó çà îïàëåííÿ àáñîëþòíî îä-
íàêîâèõ çà ìåòðàæåì êâàðòèð, ç ÿêèõ îä-
íà áåç ë³÷èëüíèêà. ¯¿ ìåøêàíåöü çàïëàòèâ
ïðèáëèçíî óäâ³÷³ á³ëüøå. Îñê³ëüêè ë³÷èëü-
íèê³â âñòàíîâëåíî ì³í³ìóì, çàãàëîì äóæå
ïåðåïëà÷óþòü “Êè¿âåíåðãî”. Äî ðå÷³, ïðåä-
ñòàâíèê³â êîìïàí³¿ óæå íå êëè÷óòü çâ³òó-
âàòè. ²ç âèðîáíèêîì òåïëà ç ³í³ö³àòèâè ñåê-
ðåòàðÿ Êè¿âðàäè íàëàãîäèëà ñï³âïðàöþ ðî-
áî÷à ãðóïà. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé çàïåâíÿº, ùî êîíôë³êò âè÷åðïàíî.

Çà ë³÷èëüíèêè âèñòóïàº ³ âèêîíàâ÷à âëà-
äà Êèºâà. Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê êàæå, ùî ç
íèìè ïëàòèòèìåìî ìåíøå íàâ³òü çà á³ëü-
øèõ òàðèô³â. “Òîáòî ë³÷èëüíèê ñòî¿òü, ðå-
ãóëÿòîð º, ³ âîäíî÷àñ ëþäèíà ïëàòèòü ëè-
øå çà òå, ùî âîíà ñïîæèëà. Ñüîãîäí³ ó íàñ
çàáåçïå÷åí³ñòü ë³÷èëüíèêàìè ñòàíîâèòü 
26 %, ðåãóëÿòîðàìè ùå ìåíøå, à öå íååíåð-
ãîåôåêòèâíî”, — íàãîëîñèâ ïàí Ìàçóð÷àê.
Â³í äîäàâ: ùîá îáëàäíàòè ðåøòó êè¿âñüêèõ
áóäèíê³â ðåãóëÿòîðàìè òà ë³÷èëüíèêàìè,
ïîòð³áíî 300 ìëí ãðí. Øâèäøå çà âñå, íà
âñòàíîâëåííÿ ¿õ òàêè çàêëàäóòü êîøòè â
áþäæåò³ íàñòóïíîãî ðîêó.

Небезпечні лі и
Ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ ïðî ñâîþ ðîáîòó çâ³òóâàëà

³ êîì³ñ³ÿ ç âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ùîäî îá³ãó
ë³ê³â. Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî
452 ñóá’ºêòè, ùî âèðîáëÿþòü ìåäèêàìåí-
òè ³ òîðãóþòü íèìè. Íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà
1452 ì³ñöÿ ðåàë³çàö³¿ ë³ê³â. ª 142 àïòå÷-
íèõ ñêëàäè, à öå ÷âåðòü â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ â Óêðà¿í³. Ùå ó íàñ 880 àïòåê, 248
àïòå÷íèõ ïóíêò³â òà 178 ê³îñê³â. Ôàðìà-
öåâòè÷íèé á³çíåñ ó Êèºâ³ ðîçãîðíóòî äó-
æå àêòèâíî, à öå îçíà÷àº, ùî ñàìå êèÿí
ï³äñòåð³ãàº íàéá³ëüøà çàãðîçà êóïèòè íå-
äîáðîÿê³ñí³ ïðèïàðàòè. Íèí³ íà ðèíêó ¿õ
äî 50 %. Ï³äðîáëÿþòü ïåðåâàæíî äîðîã³
òà ïîïóëÿðí³ ïðåïàðàòè.

Íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ äåïóòàòè âèð³øèëè
çâåðíóòèñÿ äî ïàðëàìåíòó ç ïðîõàííÿì çà-
áîðîíèòè ðåêëàìó ë³ê³â, áî âîíà çìóøóº
íàñåëåííÿ êóïóâàòè çàéâ³, íàäòî äîðîã³ ïðå-
ïàðàòè. Ðåêëàìà ñòèìóëþº ñàìîë³êóâàííÿ:
ëþäè íå çâåðòàþòüñÿ äî ë³êàð³â ³ êóïóþòü
ë³êè, íå çàìèñëþþ÷èñü íàä ïîá³÷íèìè
åôåêòàìè. Íàñë³äêè íåïåðåäáà÷óâàí³, à íå-
êîíòðîëüîâàíå âæèâàííÿ ë³ê³â íà ï’ÿòîìó
ì³ñö³ ñåðåä ïðè÷èí ñìåðòíîñò³ (çà äàíèìè
ÂÎÎÇ). Äåïóòàòè ïðîñÿòü çàõèñòèòè çäî-
ðîâ’ÿ ³ æèòòÿ íàö³¿ òà ¿¿ ãåíîôîíä

Під час сесії деп тати Київради вирішили зверн тися до оле із парламент з проханням заборонити ре лам лі ів

Êåð³âíèöòâî “Êè¿âåíåðãî” 
³ äåïóòàòñüê³ ôðàêö³¿ 
Êè¿âðàäè ïðîâåëè 
ñï³ëüíó íàðàäó
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Оле сандр КОВАЛЬЧУК,
ви ладач:

— Дав би на-
віть десять
ривень. Мені
абсолютно не
ш ода. Це ж
зс ви, а для

р і п л е н н я
схилів Дніпра
треба щось
робити. Зви-
чайно, що цим

питанням має займатися місь а ад-
міністрація. Але я що треба моя до-
помо а, то отовий допомо ти.

О сана КУЛІНА,
співробітни Інстит т “У р-

метропрое т”:
— Звичайно,
щонепош од -
вала б тої рив-
ні. Я б і більше
не пош од ва-
ла. Я що влада
своєї справине
робить, то на-
род повинен
щось робити,

самостійно підтрим вати дов ілля. Та
стр т ра,я амає ріплюватисхили—
вона ж, маб ть, нічо о не робить. Мо-
же, й робить, але я не бачила.

Сер ій ТЕРЬОШКІН,
працівни юридичної сфери:

— Віддав би
без питань. Із
задоволенням,
отовий же
зараз. Ком
віддавати? Я
вважаю, що
иївсь і схили
ніхто не ріп-
лює. Д маю,
що треба при-

сл хатися до ромадсь ої д м и,
збиратися і офіційно оформляти свої
дії. Треба зал чати рядові про ра-
ми для лі відації зс вів.

Віталій КУЦЮБА,
прораб:
— Ні, я не

пош од вав би
власних ро-
шей, бо бач
зс вах реальн
проблем . Схи-
ли треба ріп-
лювати. На-
справді цим
має займатися
Київсь а місь а
держадміністрація. Але я що чесно
с азати, то я не бач рез льтатів їх-
ньої діяльності в ріпленні схилів.

Анастасія ПОРВАТОВА,
ст дент а:

—Я щойдеться
про одн рив-
ню—не пош о-
д вала б. А де-
сять — це вже
під питанням.
Щодо реальної
за рози зс вів,
то вона існ є. І
існ ватиме до-

ти, до и ними ніхто не займатиметься.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”

Фото Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è íå ïîøêîäóâàëè á âè â³ääàòè ãðèâíþ 
äëÿ óêð³ïëåííÿ ñõèëó, ÿêîìó çàãðîæóº çñóâ?

“Çñóâíèé öèðê” íà ñõèëàõ Äí³ïðà
Ïðîôåñ³éíèé òåðì³í, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ãåîëîãè, â³äîáðàæàº ô³íàíñóâàííÿ
ïðîòèàâàð³éíèõ çàõîä³â ó Êèºâ³
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Нещодавня повінь За-
арпатті і зс ви ґр нт ,
я і спричинило це лихо,
свідчать, що навіть зим-

можна очі вати " ео-
ло ічних зр шень". Для
Києва проблема зс вів є
надзвичайно а т альною,
бо в місті є чимало діля-
но , на я их "пливе"
ґр нт під но ами, б дин-
ами та ом ні аціями. У
той же час щодо більшо-
сті та их об'є тів б ло
розроблено до ментацію
й є е спертні оцін и,
я им чином проводити
протизс вні роботи. Та
ошти на ці заходи най-
частіше виділяють лише
тоді, оли стається я ась
аварія. Хоча, я зазнача-
ють фахівці різних ві-
домств, запобі ати та ом
лих десять разів де-
шевше, ніж йо о потім
лі відов вати.

Ìîí³òîðèíã ñòàíó çñóâîíåáåç-
ïå÷íèõ ä³ëÿíîê ñòîëèö³ ïîñò³é-
íî çä³éñíþº ÂÀÒ “Ñïåö³àë³çîâà-
íå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³ä-
çåìíèõ ðîá³ò” (ÑÓÏÏÐ). Éîãî
äèðåêòîð Îëåã Ðóáëüîâ ðîçïîâ³-
äàº, ùî íèí³ íàéá³ëüø çñóâîíå-
áåçïå÷íèìè º ê³ëüêà ä³ëÿíîê.
Çîêðåìà ñõèë, ùî ïðèëÿãàº äî
ôàñàäó 10-ãî êîðïóñó Íàö³îíàëü-
íîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó íà
âóëèö³ Ãåðî¿â Îáîðîíè, 11; ñõè-
ëè îçåðà Ãëèíêà íà ì³ñö³ êîëèø-
íüîãî êàð’ºðó öåãåëüíî¿ ñèðîâè-
íè á³ëÿ Ëèá³äñüêî¿ ïëîù³ ç áîêó
ïðîâóëêà Ô³ëàòîâà — áóëüâàðó
Äðóæáè íàðîä³â; ñõèë Íèæíüî-
þðê³âñüêîãî ÿðó àâàð³éíèé àæ ó
òðüîõ ì³ñöÿõ (á³ëÿ áóä³âë³ íà âó-
ëèö³ Íèæíüîþðê³âñüê³é, 53, á³-
ëÿ áóä³âë³ Ñâÿòî-Ìàêàð³¿âñüêî¿
öåðêâè íà âóëèö³ Ñòàðî¿ Ïîëÿ-
íè, 46 òà á³ëÿ òåðèòîð³¿ ÀÃÊ
“Ìàêàð³âñüê³é”, ùî íà âóëèö³
Îòòî Øì³äòà, 2/2), “ïîâçóòü”
ñõèëè á³ëÿ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè.
Âçèìêó ñòðàøíîþ àâàð³ºþ ìîæå
îáåðíóòèñÿ çñóâ íà âóëèö³ Ãðè-
ãîðåíêà, äå ñòàðà ï³äï³ðíà ñò³í-
êà ìîæå îáâàëèòèñÿ íà ìàã³ñ-
òðàëüíó òåïëîòðàñó ³ çàëèøèòè

áåç îïàëåííÿ ÷àñòèíó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó. Öåé îá’ºêò óæå
äâà ðîêè çíà÷èòüñÿ íà ïàïåð³ ÿê
“ãîñòðî àâàð³éíèé”, ïðîòå íà
íüîãî í³ÿê íå çíàéäóòü êîøò³â.
ßê çàçíà÷àº Îëåã Ðóáëüîâ, òàêà
ñèòóàö³ÿ íåïðèéíÿòíà, áî çà-
ãàëüíîâ³äîìî, ùî ïîïåðåäèòè
àâàð³þ ó äåñÿòü ðàç³â äåøåâøå,
í³æ ïîò³ì ¿¿ ë³êâ³äîâóâàòè. ² ÿê
ïðèêëàä íàâîäèòü âèïàäîê íà âó-
ëèö³ Êîñòüîëüí³é, 10, äå äî ïðî-
òèçñóâíèõ ðîá³ò ïðèñòóïèëè ëè-
øå ï³ñëÿ òîãî, ÿê îáâàëèëàñÿ
ï³äï³ðíà ñò³íà.

Âîäíî÷àñ ï³äïðèºìñòâî ìàº
íàïðàöüîâàíó äîêóìåíòàö³þ íà
ïðîòèçñóâí³ çàõîäè íà 40—45
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Àëå áþäæåò

ó ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ çíà÷íî ñêðîì-
í³øèé. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2010-
ãî çðîáèëè ïîòî÷íèé ðåìîíò
ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä íà 4 838,4
òèñ. ãðí — íà êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò ãðîøåé íå áóëî. Ó äðóãî-
ìó ï³âð³÷÷³ ñèòóàö³ÿ äåùî ïîë³ï-
øèëàñÿ. Íîâà êîìàíäà, ñõîæå,
³ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëàñÿ äî
ö³º¿ ïðîáëåìè, ³ º íàä³ÿ, ùî äî
ê³íöÿ ðîêó âäàñòüñÿ çàâåðøèòè
ê³ëüêà êàï³òàëüíèõ îá’ºêò³â.

Îäèí ³ç òàêèõ ñòðàòåã³÷íèõ
îá’ºêò³â — ñõèëè ïàðêó Ñëàâè.
Ðîáîòè òàì òðèâàþòü óæå ê³ëü-
êà ðîê³â ïîñï³ëü. Áîðã ì³ñòà çà
âèêîíàí³ ðîáîòè âæå “ïåðåâà-
ëèâ” çà ì³ëüéîí ø³ñòñîò òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ïðîòå â ÑÓÏÏÐ³ ñïî-

ä³âàþòüñÿ, ùî äî ê³íöÿ ðîêó çà-
âåðøàòü óñ³ ðîáîòè, ââåäóòü êàñ-
êàä âîäîâ³äíèõ øòîëåíü â åêñ-
ïëóàòàö³þ. ßê ðîçïîâ³â ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ö³º¿
îðãàí³çàö³¿ Ìèõàéëî Ñîëÿíèê, ó
2000 ðîö³ â çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóê-
ö³ºþ ïàãîðá³â ó ïàðêó Ñëàâè áó-
ëî çàâåçåíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü
´ðóíòó ³ ïîðóøåíî ñèñòåìó äðå-
íàæ³â, òîæ øòîëüí³, ÿê³ ìàëè
ïðèéìàòè îïàäè, ïðîñòî íå
ñïðàâëÿëèñÿ ç íàâàíòàæåííÿì ³
ïî÷àëè ðóéíóâàòèñÿ. Ó 2004 ðî-
ö³ áóëî ðîçðîáëåíî ïðîåêò ïðî-
òèçñóâíèõ çàõîä³â, ³ äîáóäóâàëè
600-ìåòðîâó ï³äçåìíó ãàëåðåþ,
ÿêà îñíàùåíà ñïåö³àëüíèìè
ô³ëüòðàìè ³ ãîòîâà äî ï³äêëþ-

÷åííÿ äî ìåðåæ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.
Ïðîòå ãàëåðåþ äî ìåðåæ³ íå ï³ä-
êëþ÷èëè ÷åðåç õðîí³÷íå íåäî-
ô³íàíñóâàííÿ öüîãî îá’ºêòà, à
ðîáîòè çàòÿãëèñÿ íà ø³ñòü ðî-
ê³â.

²ùå îäèí äîâãîáóä, ÿêùî òî÷-
í³øå, òî “äîâãîçñóâ”, º á³ëÿ Ï³-
øîõ³äíîãî ìîñòó. Ôàõ³âö³ òàêèé
ñïåöèô³÷íèé îáâàë ́ ðóíòó íàçè-
âàþòü “çñóâíèé öèðê”. Çà â³ä-
ñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ éîãî í³-
ÿê íå ìîæóòü çàâåðøèòè, à çñóâ
íåáåçïå÷íèé, ³ º ïîáîþâàííÿ,
ùî â³í ìîæå ïåðåêðèòè Äí³ï-
ðîâñüêó íàáåðåæíó, òîä³ âæå ³í-
øèé öèðê ðîçïî÷íåòüñÿ... Óæå
òðè ðîêè ïîñï³ëü òàì ñòî¿òü àð-
ìàòóðíèé êàðêàñ, ÿêèé ìàâ áè
ï³äòðèìàòè ñõèë, ïðîòå êîíñ-
òðóêö³þ íå çàêð³ïëåíî ÷åðåç
áðàê êîøò³â.

Çñóâîíåáåçïå÷í³ ïðîöåñè ô³ê-
ñóþòü òàêîæ íà âåëèê³é òåðèòî-
ð³¿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó Ïðàâîãî
áåðåãà Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíèé
óçäîâæ ÿð³â ÷è áàëîê. Ïðè÷èíà
â òîìó, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
âóëèöü òóò çîâñ³ì íå ìàþòü êà-
íàë³çàö³¿ òà çëèâîñòîê³â. Àáî æ
ö³ îá’ºêòè â çàíåäáàíîìó ñòàí³.
ßê, íàïðèêëàä, íà Êëîâñüêîìó
óçâîç³, 14/18 ÷åðåç çðóéíîâàíèé
ïðèéìàëüíèé äîùîâèé êîëîäÿçü
ðîçìèâàº àâàð³éíèé ñõèë. “ßê-
ùî âäàñòüñÿ êàíàë³çóâàòè ïðè-
âàòíèé ñåêòîð ó çñóâîíåáåçïå÷-
í³é çîí³, òî àâàð³éí³ñòü òàì, ÿê-
ùî íå ïðèïèíèòüñÿ, òî ïðèíàé-
ìí³ çíà÷íî óïîâ³ëüíèòüñÿ,— êà-
æå Îëåã Ðóáëüîâ.— Ó íàñ º ïðè-
êëàä ³ç Êðàìàòîðñüêèì ïðîâóë-
êîì, äå ó ñâ³é ÷àñ ìè ô³êñóâàëè
âåëè÷åçíèé çñóâ, ÿêèé ïåðåñòàâ
“ðîñòè” ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîêëà-
ëè êàíàë³çàö³þ”.

ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèð Êîçà÷óê, ñòîëè÷íà âëà-
äà ðîçóì³º ñåðéîçí³ñòü ñèòóàö³¿,
ùî ñêëàëàñÿ ³ç çñóâàìè â ì³ñò³.
Âñ³ ïðîáëåìí³ îá’ºêòè, çîêðåìà
íà âóëèöÿõ Ãðèãîðåíêà, Íèæ-
íüîþðê³âñüê³é áóäå âíåñåíî äî
ïðîãðàìè “Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó” ì³ñòà íà 2011 ð³ê
³ â³äïîâ³äíî ïðîô³íàíñîâàíî.
Íåâåëèêèé îáñÿã ðîá³ò çàëèøè-
ëîñÿ âèêîíàòè ³ íà ñõèëàõ á³ëÿ
Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó. Ðîáîòè òàì
ïîòð³áíî çàâåðøèòè äî ïî÷àòêó
ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-
2012, áî Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæ-
íà áóäå îäí³ºþ ³ç íàéæâàâ³øèõ
ìàã³ñòðàëåé ðóõó ³íîçåìíèõ óáî-
ë³âàëüíèê³â

Вели ий зс в на схилах Дніпра поблиз Пішохідно о мост може забло вати р х транспорт на Дніпровсь ій
набережній
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Ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ 
ï³ä êîíòðîëåì
Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — æîâòíÿ 2010 ðîêó âèïëàòè ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè çä³éñíåíî 
â ïîâíîìó îáñÿç³ íà 616 ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà

Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, ñòà-
íîì íà 1 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó çà-
áîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè
íà ï³äïðèºìñòâàõ (â óñòàíîâàõ òà
îðãàí³çàö³ÿõ) Êèºâà ñòàíîâèëà
122,2 ìëí ãðí. (9,5 % áîðãó ïî
Óêðà¿í³), òîáòî 2,7 % ôîíäó îïëà-
òè ïðàö³ çà æîâòåíü íèí³øíüîãî
ðîêó — îäèí ç íàéíèæ÷èõ ïîêàç-
íèê³â ñåðåä ðåã³îí³â êðà¿íè (ïî
Óêðà¿í³ 5 %).

Ó ðîçð³ç³ êàòåãîð³é ï³äïðè-
ºìñòâ-áîðæíèê³â ç 72 % áîðãó,
àáî 88,4 ìëí ãðí, ïðèïàäàëî íà
ä³þ÷³ (åêîíîì³÷íî àêòèâí³) ï³ä-
ïðèºìñòâà, à 28 %, àáî 33,8 ìëí
ãðí,— íà ï³äïðèºìñòâà, ùîäî
ÿêèõ òðèâàþòü ïðîöåäóðè áàí-
êðóòñòâà, òà íà åêîíîì³÷íî íåàê-
òèâí³ ï³äïðèºìñòâà, êîòð³ ïðèïè-
íèëè ä³ÿëüí³ñòü. Ê³ëüê³ñòü øòàò-
íèõ ïðàö³âíèê³â åêîíîì³÷íî àê-
òèâíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, ÿêèì
â÷àñíî íå âèïëà÷åíî çàðîá³òíî¿
ïëàòè ñòàíîì íà 1 ëèñòîïàäà 2010
ðîêó, ñòàíîâèëà 15,2 òèñÿ÷³, àáî
1,2 % (ïî Óêðà¿í³ — 1,9 %, àáî
207,9 òèñ. îñ³á).

²ç çàãàëüíî¿ ñóìè áîðãó ³ç çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñòàíîì íà 
1 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó íà äåðæàâ-
í³ ï³äïðèºìñòâà (49 îäèíèöü), ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ïðèïàäàëî 70,2 ìëí ãðí, íà
ï³äïðèºìñòâà íåäåðæàâíîãî ñåê-
òîðó åêîíîì³êè (138)—50,8 ìëí
ãðí òà íà êîìóíàëüí³ ï³äïðèºì-
ñòâà (3)—1,1 ìëí ãðí, ùî ñòàíî-
âèòü â³äïîâ³äíî 57,5; 41,6 òà 0,9 %
çàãàëüíî¿ ñóìè áîðãó ïî ì³ñòó.

Ó êîìóíàëüíîìó ñåêòîð³ çàáîð-
ãîâàí³ñòü áóëà íà 3 ï³äïðèºì-
ñòâàõ: ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³é-
íî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò" —
335,5 òèñ. ãðí (ïðîáëåìó ïîâèí-
í³ ðîçâ'ÿçàòè äî ê³íöÿ 2010 ðîêó
çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíî-
ãî ôîíäó ï³äïðèºìñòâà), ÊÏ
"Öåíòðàë³çîâàíà ñèñòåìà äèòÿ÷î-
þíàöüêèõ êëóá³â "Äèòÿ÷³ ìð³¿" —
471,7 òèñ. ãðí (áîðãè ïîãàøóâà-
òèìóòü ó ïðîöåñ³ ë³êâ³äàö³¿ ï³ä-
ïðèºìñòâà, â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
Êèºâ³ ðàäè â³ä 15.10.2010 ¹ 925,
Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé ïàðê —
340,3 òèñ. ãðí (áîðã âèíèê ó çâ'ÿç-
êó ç íåâ÷àñíèì âíåñåííÿì çì³í
äî ïîëîæåííÿ ïðî ïàðê òà éîãî
ï³äïîðÿäêóâàííÿ, áóäå ïîãàøåíî
äî ê³íöÿ ðîêó).

Íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè â
íåäåðæàâíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè
çàëèøàëèñü: ÒÎÂ "Òðèäåíòà àã-
ðî" — 3,5 ìëí ãðí, ÇÀÒ "Àòåê" —
2,5 ìëí ãðí, ÂÀÒ "Êè¿âñüêèé ð³÷-
êîâèé ïîðò" — 1,9 ìëí ãðí, ÂÀÒ
"Çàâîä Ëåí³íñüêà êóçíÿ" òà ÂÀÒ
"Ã³äðîìåõàí³çàö³ÿ" — ïî 1,6 ìëí
ãðí òà ÒÎÂ "Ìîñòîáóä³âåëüíà
êîìïàí³ÿ ÌÑÓ" — 1,4 ìëí ãðí.

Ñåðåä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ
íàéá³ëüøèé áîðã íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ, ùî ï³äïîðÿäêîâàí³ Ì³í³ñ-
òåðñòâó ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè
Óêðà¿íè, à ñàìå: ÄÏ "Çàâîä “Ãå-
íåðàòîð" — 19,1 ìëí ãðí, ÄÏ
"Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé çàâîä "Áó-
ðåâ³ñíèê" — 14,3 ìëí ãðí, ÄÏ
"ÍÄ² "Îð³îí" — 4,1 ìëí ãðí, ÄÏ
"Öåíòðàëüíèé ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³
óïðàâë³ííÿ" — 2,5 ìëí ãðí, ÄÏ
“Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé ÍÄ² ã³ä-
ðîïðèëàä³â” — 1,9 ìëí ãðí, à òà-
êîæ Êàçåííå ÏÑÏ "Àðñåíàë"
(Íàö³îíàëüíå êîñì³÷íå àãåíòñòâî
Óêðà¿íè) — 4,7 ìëí ãðí.

Àíàë³ç ³íôîðìàö³é ï³äïðè-
ºìñòâ-áîðæíèê³â ñâ³ä÷èòü, ùî ãî-
ëîâíèìè ïðè÷èíàìè íåâèïëàòè
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ íåäåðæàâíîãî òà äåðæàâíî-
ãî ñåêòîðó çàëèøàþòüñÿ: çàáîðãî-
âàí³ñòü çà âèêîíàí³ ðîáîòè òà ïî-
ñëóãè çà äåðæàâí³ êîøòè, äåðæàâ-
í³ çàìîâëåííÿ àáî æ âçàãàë³ â³ä-
ñóòí³ñòü òàêîãî çàìîâëåííÿ äëÿ
ï³äïðèºìñòâ îáîðîííîïðîìèñëî-
âîãî êîìïëåêñó, â³äñóòí³ñòü (ïðè-
çóïèíåííÿ) áþäæåòíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàãàëüíîäåð-
æàâíèõ ïðîãðàì, çîêðåìà ìàøè-
íîáóäóâàííÿ, íåâ÷àñí³ ðîçðàõóí-
êè çàìîâíèê³â, çîêðåìà é îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çà âèêîíàí³
ðîáîòè òà íàäàí³ ïîñëóãè, ïîðó-
øåííÿ êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ
íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ùî-
äî ïåðøî÷åðãîâîñò³ âèïëàòè çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ï³äïðèºìñòâà-áîðæíèêè áóëî
îõîïëåíî ïåðåâ³ðêàìè: ïðîòÿãîì
ñ³÷íÿ — æîâòíÿ 2010 ðîêó ñòðóê-
òóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ïðàö³ ì³ñ-
òà ïðîâåäåíî 523 îáñòåæåííÿ (ïå-
ðåâ³ðêè) ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çà-
ö³é ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà â÷àñ-
íîþ ³ íå íèæ÷å âèçíà÷åíîãî äåð-
æàâîþ ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó
îïëàòîþ ïðàö³, çà ðåçóëüòàòàìè
îáñòåæåíü. Êåð³âíèêàì ï³äïðè-
ºìñòâ íàäàíî 1355 ðåêîìåíäàö³é
ùîäî óñóíåííÿ ïîðóøåíü íîðì
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàóâà-
æåíü ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ¿õ ó
ïîäàëüøîìó, äî êîíòðîëþþ÷èõ
òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ì³ñòà
ïåðåäàíî 312 ìàòåð³àë³â îáñòå-
æåíü äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çà-
õîä³â ðåàãóâàííÿ äî ïîñàäîâèõ
îñ³á ï³äïðèºìñòâ çà ïîðóøåííÿ
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà
îïëàòó ïðàö³.

Çã³äíî ç äàíèìè Òåðèòîð³àëü-
íî¿ äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ïðàö³ ó
Êèºâ³, ó 2010 ðîö³ çä³éñíåíî 320
ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ, ùî ìà-
þòü áîðãè ç âèïëàòè çàðïëàòè.
Ñêëàäåíî òà ïåðåäàíî äî ñóäó
176 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, äî ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â — ìàòåð³-
àëè ùîäî 203 ïåðåâ³ðîê, ñòîñîâ-

íî ÿêèõ îðãàíè ïðîêóðàòóðè ïî-
ðóøèëè 7 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ.

Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ
ïðîêóðàòóðè Êèºâà, ç ïî÷àòêó
2010 ðîêó ïðîòè ïîñàäîâèõ îñ³á
ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè ïîðóøåíî ïîíàä 70
êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ çà îçíàêàìè
çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 175
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Ïèòàííÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãî-
âàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà
ñïëàòè âíåñê³â äî Ïåíñ³éíîãî
ôîíäó Óêðà¿íè íà ï³äïðèºìñòâàõ,
â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà
ùîì³ñÿöÿ ðîçãëÿäàþòü íà çàñ³-
äàííÿõ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ ó Êè-
ºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïîãà-
øåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ
ñîö³àëüíèõ âèïëàò. Òàì çàñëóõî-
âóþòü çâ³òè êåð³âíèê³â ï³äïðè-
ºìñòâ, ¿õí³õ âëàñíèê³â (çàñíîâíè-
ê³â) ïðî çàõîäè, ÿêèõ âîíè âæè-
âàþòü ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ öèõ
áîðã³â, çà ðåçóëüòàòàìè ïðèéìà-
þòü â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â,
ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â ðîçâ'ÿçàííÿ
ïðîáëåì.

Ç ïî÷àòêó ðîêó ïðîâåäåíî 151
çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é,
çîêðåìà â ëèñòîïàä³ íèí³øíüîãî
ðîêó — 26 çàñ³äàíü ðàéîííèõ
òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é (³ç íèõ 7 ó
âè¿çíîìó ðåæèì³). À 24 ëèñòîïà-
äà â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿
òèì÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿, ÷åðãîâå çàñ³-
äàííÿ çàïëàíîâàíî íà ãðóäåíü.

Íà çàñ³äàííÿõ áóëî çàñëóõàíî
ïîíàä 800 êåð³âíèê³â ï³äïðè-
ºìñòâ-áîðæíèê³â, ÿêèõ áóëî ïî-
ïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî
ïðàöþ òà ¿¿ îïëàòó.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ç ïî÷àòêó
ðîêó çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ
ïîñàäîâèõ îáîâ'ÿçê³â â ÷àñòèí³
çàáåçïå÷åííÿ â÷àñíî¿ âèïëàòè
çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïîãàøåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ çì³íåíî êåð³âíè-

ê³â íà 7 êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ.

Ó 2010 ðîö³ Êè¿âñüêà ì³ñüêà
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ íàä³ñëàëà
41 ëèñò-çâåðíåííÿ (ïîäàííÿ) äî
âëàñíèê³â àáî óïîâíîâàæåíèõ íè-
ìè îðãàí³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíè-
ê³â ç âèïëàòè çàðïëàòè ùîäî
ñïðèÿííÿ ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ
ïðèñêîðåííÿ ïîãàøåííÿ áîðã³â
òà íåäîïóùåííÿ öüîãî íàäàë³, à
òàêîæ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ùîäî
ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
ïîñàäîâèõ îñ³á öèõ ï³äïðèºìñòâ
çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî
ïðàöþ òà ¿¿ îïëàòó, ó òîìó ÷èñë³
ðîç³ðâàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó êîíòðàêò³â (òðóäîâèõ â³ä-
íîñèí) ç êåð³âíèêàìè. Íà 22 ï³ä-
ïðèºìñòâàõ áóëî ïîãàøåíî áîð-
ãè íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 21,6

ìëí ãðí, öåíòðàëüí³ îðãàíè âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ïðèéíÿëè ð³øåí-
íÿ ïðî çì³íó êåð³âíèê³â íà 8 äåð-
æàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ.

Çã³äíî ç äàíèìè îïåðàòèâíîãî
ìîí³òîðèíãó, ñòàíîì íà 26 ëèñòî-
ïàäà çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè, ùî áóëà íà 1 ëèñòîïàäà,
çìåíøèëàñÿ íà 17,2 ìëí ãðí, ó
ïîâíîìó îáñÿç³ ïîãàñèëè áîðã 30
ï³äïðèºìñòâ íà ñóìó 10,3 ìëí ãðí,
ùå íà 60 ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãî-
âàí³ñòü çìåíøèëàñü íà 6,9 ìëí ãðí.

Ì³ñüêà âëàäà â ìåæàõ êîìïå-
òåíö³¿ òà íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü
äîêëàäàº ìàêñèìóì çóñèëü äî
ùîíàéøâèäøîãî ïîãàøåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ ³ç çàðïëàòè òà íåäî-
ïóùåííÿ ¿¿ ó ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ
âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðó÷åíü
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà óðÿäó

Перелі
10 найбільших підприємств-боржни ів

із виплати заробітної плати по міст Києв
станом на 1 листопада 2010 ро

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ГЕНЕРАТОР"

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"

3 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ "АРСЕНАЛ"

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
"ОРІОН"

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТРИДЕНТА АГРО"

6 ВАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ МЕДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДІАЛІР"

7 КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗУМРУД"

8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ НДІ НАВІГАЦІЇ
І УПРАВЛІННЯ"

9 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТЕК"

10 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ"

Âàëåíòèí ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

Питання вчасної виплати зарплати і по ашення забор-
ованості на підприємствах міста переб ває на постій-
ном онтролі місь ої влади. У столиці немає бор ів із
заробітної плати в становах та ор анізаціях, що фі-
нанс ються з місцево о бюджет , в межах омпетенції
лі відов ється забор ованість на підприємствах ом -
нально о, державно о та недержавно о се торів е оно-
мі и. Завдя и вжитим місь ою владою заходам, про-
тя ом січня — жовтня 2010 ро заробітн плат ви-
плачено в повном обсязі на 616 підприємствах на за-
альн с м понад 139,4 млн рн більш я 55 тисячам
працівни ів.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про спорудження пам’ятника видатному 
білоруському письменнику Володимиру Короткевичу 

у Шевченківському районі

Розпорядження № 1083 від 9 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону України “Про бла�
годійництво та благодійні організації”, Закону України “Про планування та забудову територій”, постано�
ви Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і
монументів”, Указу Президента України від 29.10.2009 № 878/2009 “Про підготовку офіційного візиту в
Україну Президента Республіки Білорусь”, наказу Державного комітету з будівництва та архітектури, Мі�
ністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004 № 23/806 “Про затвердження Порядку споруджен�
ня (створення) пам’ятників і монументів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.12.2004
№ 1588/10187, враховуючи звернення Посольства Республіки Білорусь в Україні та рішення комісії з пи�
тань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), з метою поглиблення дружніх зв’язків України з Республікою Білорусь та вшануван�
ня 80�ї річниці з Дня народження видатного білоруського письменника і публіциста Володимира Семено�
вича Короткевича (1930�1984 рр.), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити на земельній ділянці біля будинку Посоль�
ства Республіки Білорусь в Україні на вулиці М. Коцюбин�
ського, 3 у Шевченківському районі пам’ятник видатному бі�
лоруському письменнику Володимиру Короткевичу.

2. Визначити замовником виконання робіт зі встановлен�
ня зазначеного у п.1 пам’ятника комунальне підприємство
“Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт” виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

3. Комунальному підприємству “Дирекція реставрацій�
но�відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну  під�
рядну організації для виконання робіт, зазначених в п. 1
цього розпорядження.

3.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�
кошторисної документації на встановлення об’єкта, зазна�
ченого в п. 1 цього розпорядження.

3.3. Отримати дозволи на виконання робіт у Державній
службі охорони культурної спадщини та Головному управ�
лінні охорони культурної спадщини виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

3.4. Одержати в Головному управлінні контролю за бла�
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) дозвіл (ор�

дер) на тимчасове порушення благоустрою у зв’язку з ви�
конанням робіт.

3.5. Отримати дозвіл на виконання будівельних робіт в
Інспекції державного архітектурно�будівельного контролю
м. Києва.

3.6. Питання відведення земельної ділянки вирішити в ус�
тановленому законом порядку.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, пов’язаних із
виготовленням пам’ятника видатному білоруському пись�
меннику Володимиру Короткевичу, будуть здійснені за ра�
хунок коштів Посольства Республіки Білорусь в Україні, а
витрати, пов’язані із встановленням зазначеного пам’ятни�
ка, будуть здійснені за рахунок коштів меценатів.

5. Головному управлінню культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) здійснити заходи, пов’язані з організацією офіційно�
го відкриття пам’ятника видатному білоруському письмен�
нику Володимиру Короткевичу, в межах загального обсягу
витрат по галузі “Культура і мистецтво”

6. Шевченківській районній у м. Києві державній адмініс�
трації вжити заходів щодо благоустрою прилеглої до па�
м’ятника території на вулиці М. Коцюбинського, 3.

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

Голова О. Попов

Про будівництво інженерних мереж 
до житлового будинку з об’єктами соціально%культурного

призначення та підземним паркінгом на вул. Л. Гавро,1 
у Оболонському районі

Розпорядження № 1087 від 9 грудня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про бла�
гоустрій населених пунктів”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, враховуючи звернен�
ня акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 1.11.2010 № 7117/0/2�10, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ�
міськбуд” у термін з 15.12.2010. до 15.04.2011. згідно з роз�
робленою та затвердженою в установленому порядку про�
ектно�кошторисною документацією, за умови виконання п.2
цього розпорядження, здійснити роботи з будівництва ін�
женерних мереж до житлового будинку з об’єктами соціаль�
но�культурного призначення та підземним паркінгом на 
вул. Л. Гавро, 1 а саме:

— будівництво водопровідної мережі виконати відкри�
тим способом по вул. Л. Гавро з частковим розриттям тро�
туарів та проїзної частини з тимчасовим обмеженням руху
транспорту на вул. Л. Гавро;

— будівництво теплової мережі виконати відкритим спо�
собом по вул. Л. Гавро з частковим розриттям тротуарів та
проїзної частини з тимчасовим обмеженням руху транспор�
ту на вул. Л. Гавро;

— будівництво каналізаційних мереж виконати відкри�
тим способом по вул. Л. Гавро з частковим розриттям тро�
туарів та проїзної частини з тимчасовим обмеженням руху
транспорту на вул. Л. Гавро;

Забезпечити виконання робіт у тризмінному режимі, за�

хватками, відкритим способом з тимчасовим частковим зай�
няттям проїзної частини та тротуарів, забезпечуючи проїзд
для транспорту не менш ніж 3,5м.

2. АТ ХК “Київміськбуд”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні державної авто�

мобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему органі�
зації дорожнього руху на період виконання робіт;

2.2. До початку виконання робіт встановити відповідні
дорожні знаки, огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, не�
обхідну кількість пішохідних містків та забезпечити безпеч�
ний прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів в місцях
виконання робіт;

2.3. При виконанні робіт дотримуватись Правил благо�
устрою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами і допов�
неннями);

2.4 Одержати в Головному управлінні контролю за бла�
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) ордер на
виконання робіт;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної

частини за типом існуючого на повну ширину проїзної час�
тини по всій довжині розриття, а тротуарів на всю шири�
ну — фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Оболонського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на віце�президента АТ ХК “Київміськбуд”
Козачука В. П.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з будів�
ництва нових водопровідної, каналізаційної та теплової ме�
реж це майно передається до комунальної власності тери�
торіальної громади м. Києва з наступною передачею у во�

лодіння та користування ВАТ “АК “Київводоканал”, АЕК “Ки�
ївенерго” відповідно.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити у встановленому по�
рядку зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва новозбудованих інженерних мереж,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про затвердження плану поточного 
(дрібного, середнього) ремонту об’єктів 

вулично%шляхової мережі міста Києва

Розпорядження № 1096 від 10 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух” та з метою забезпечення безпеки дорожнього руху і створення належних умов організації руху авто�
мобільного транспорту по вулицях міста Києва, приведення їх у відповідність до вимог Державного стан�
дарту України ДСТУ 3587�97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїз�
ди. Вимоги до експлуатаційного стану.”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити План поточного (дрібного, середнього)
ремонту об’єктів вулично�шляхової мережі міста Києва по
комунальних підприємствах “Шляхово�експлуатаційних
управлінь по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них” районів м. Києва, комунальному підпри�
ємству по ремонту та утриманню мостів і шляхів міста Ки�
єва “Київавтошляхміст”, комунальному підприємству “Шля�
хово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них “Магістраль” за кош�
ти міського бюджету, які виділені комунальній корпорації
“Київавтодор” на 2010 рік, що додається.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор” забезпечити ви�
конання робіт, передбачених пунктом 1 цього розпоряджен�
ня, відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) як головному розпоряднику коштів профінансу�
вати роботи, зазначені в п. 1 цього розпорядження, за ра�
хунок коштів, затверджених в міському бюджеті м. Києва
на 2010 рік на ремонт, утримання автомобільних шляхів і
споруд на них, інших об’єктів дорожнього господарства.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про проектування та будівництво 
інженерних мереж для критої спортивної споруди 

із штучним льодовим покриттям по вул. Міста Шалетт, 6
у Дніпровському районі

Розпорядження № 1035 від 1 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року № 1194
“Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Хокей України”” (із змінами і доповнення�
ми), з метою своєчасного введення об’єктів в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Визначити Головне управління капітального будівниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) замовником проектування
та будівництва інженерних мереж для подальшого будів�
ництва сучасної критої спортивної споруди із штучним льо�
довим покриттям по вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському
районі міста Києва.

2. Головному управлінню капітального будівництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

2.1. одержати вихідні дані на проектування та будівниц�
тво інженерних мереж;

2.2. визначити генеральну проектну та генеральну під�
рядну організації на виконання робіт на конкурсній основі;

2.3. розробити, погодити та затвердити у встановлено�
му порядку проектно�кошторисну документацію;

2.4. у разі необхідності оформити право користування
земельною ділянкою;

2.5. одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт;

2.6. одержати в Головному управлінні контролю за бла�
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) дозвіл (ор�
дер) на виконання робіт;

2.7. роботи виконати згідно з Правилами благоустрою

міста Києва, затвердженими рішеннями Київської міської
ради від 25.12.2008 року № 1051/1051 (із змінами і допов�
неннями);

2.8. розробити та погодити в управлінні Державної авто�
мобільної інспекції ГУ МВС України у м. Києві схему органі�
зації дорожнього руху на період виконання будівельних ро�
біт, з частковим або повним обмеженням руху на дільницях
проведення робіт;

2.9. надати до Головного управління економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та Головного фі�
нансового управління виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) про�
позиції щодо внесення змін до бюджету міста Києва на
2010 рік та Програми соціально�економічного розвитку 
м. Києва на 2010 рік в частині виділення коштів на про�
ектування та будівництво інженерних мереж для подаль�
шого будівництва критої спортивної споруди зі штучним
льодовим покриттям по вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпров�
ському районі.

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

Голова О. Попов
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Сьо одні в “Чтиві” “Хре-
щати а” — творчість Аль-
берта Потапова. Робота
Альберта та чи іна ше
б ла завжди пов’язана з
ре ламою. Він працював
ре ламній а енції, очо-

лював відділ ре лами,
працював начальни ом
відділ ре лами на теле-
аналі, займався політич-
ним та е ономічним пі-
аром. Я творча й обда-
рована людина, о рім
любленої роботи, має
ще й захоплення: живо-
пис (дві авторсь і вистав-
и та іль а спільних з ін-
шими х дожни ами) і вір-
ші. Поезія для ньо о —
це спосіб по оворити
із собою і привести д м и
до лад .

Бастардизмы
(ино да не вовремя
приходящие мысли,

облеченные
в рифм )

***
И а бы не хватала с дьба
в лещи,
Уставших от предательства
и вра ,
Не стоит обижаться на три
вещи:
На женщин, на детей и на соба .

***
Привед один пример
р стнейший
Относительности жизни
захлопотанной:
Мед для нас — все да прод т
в снейший,
С точ и ж зрения пчелы —
переработанный.

***
Из недр л бинно о подсознания
Родится истина без сомнения:
Долой телесные на азания!
Даешь телесные поощрения!

***
Я смотрю с возь призм жизни
И понятней мне ход истории:
Коль толпой начинают
мыслить —
Значит ближе дым рематория.

***
Вновь прорвало поэта стихом,
Н жен ем он а лод е весло.
“Ах, прорвало!”, — под мает он.
Но о азалось, что пронесло...

Холостяц ое

Ах, а ие бабы
В моей жизни были!
Но чем дальше оды —
В доме больше пыли...

***
Вот та ие мы сильные д хом,
До азав что-ниб дь д ра :
Ино да, засыпая на с е,
Просыпаемся мы на с .

***
Ко да после жизни остаточности
Жр манн я лож ой столовой,
Страдают от недостаточности
Меня мои дев и и вдовы.

ПУТИНс ое

Лишне о нам ниче о не надо,
Хоть похожи на апостолов банд .
Но если Россия войдет-та и
в НАТО,
То ж по самые Нидерланды.

***
Мы живем, с днем се одняшним
споря,
Забывая та ой пассаж:
День вчерашний — же история,
День же завтрашний — толь о
мираж.

***
Да, людс ая жизнь — не ш т а.
Все приятное в ней опис емо:
Либо же развратно ж т о,
Либо вредно для жел д а,
Либо Коде сом на аз емо...

***
Если лентяй — не с ли
и не исни.
Н жно немно о силий.
И если ж плыть по течению
жизни,
То — толь о вольным стилем!

***
Я вновь поспорю сам с собой,
Подбросив в возд хе монет :
И сила есть, и воля есть —
А силы воли что-то нет ...

***
П сть по а ненаро ом
со ст лоче
Мы не падаем оземь меш ами,
Но же для стареющих роче
Не поем по трам пет ш ами...

***
Вновь сбивает наш спесь
И веренность невежды
То, что Бо Сомненья есть...
Но еще — есть Бо Надежды.

***
Все хорошее в жизни ончается.
Ор анизм, а и раз м, слаб.
Жаль, сне роч и
превращаются
Потихонеч в снежных баб...

Библейс ое

— Кто без решен — бросьте
амень
В Ма далин , что решила...
Бац!..— Н , мама, я ж просил,
Чтоб за мною не ходила!

***
Мы и ан елы, и черти,
Наша жизнь — одно м новение.
От рождения — до смерти,
От стихов — до добрения.

***
Раз м для фантазий — это нёт.
Он мешает счастью там и т т:
Оптимист изобретает самолет —
Пессимист изобретает
парашют.

***
Доводите себя до ипения
За слова, что с азать я посмел,
Что для иллера точ а зрения —
Это толь о хороший прицел.

***
У про ресса цели все
прест пны.
Мир дебилами наполнен
пол сонными.
Для детей розет и нынче
недост пны —
По ибают толь о одаренные.

***
За ордоном наши не теряются
Наш язы люб ю дверь
распахивает
Наши матом вовсе не р аются —
Наши матом толь о
раз оваривают.

***
— Господь, прости! — себя орю
Я, отдавая дань вин , —
Ка толь о в зер ало смотрю —
То больше верю Дарвин .

***
Если вдр заболевает нация,
Чем-ниб дь — зла очень мно о
разно о —
Значит, н жна мир трепанация
Толь о вот не черепа, а раз ма.

***
Всем тем, то б ма любит
марать,
К власти любой имея влечение,
В р лончи ах н жно ее
выдавать —
Чтоб потреблять потом
по назначению.

***
О, жизнь! Н почем ты орот а?
Взметн лся толь о — олова
же седа.
А на бах лишь прив с
ло от а,
Что близо ... Но мешает борода.

***
И о да в пере рестии дней
Время новых сомнений настало,
Выпьем мы за хороших людей —
Нас по жизни осталось та мало!

***
П сть рехов и реш ов
осознание
Озарит моз и просветлением:
Любить женщин — на азание,
Не любить ее — прест пление.

***
Мы сидим на хне ма,
Чтоб дилемм рас рыть
попробовать:
Менделеев вод прид мал,
А нам что — предстоит
расхлебывать?

***
Не стоит женою хвастаться —
Встречаются разные лица:
Женщины мо т обидеться,
М жи и захотят бедиться...

***
Напиш я в ящи ,
Нарис ю для ладов и.
Пробе ает времеч о
По трав е боси ом.
Может быть, о да-ниб дь,
Товарищи-потом и
Или вспомнят, или вновь
Оставят на потом...

***
Бе али бел ой по стр нам
Тон ие пальцы,
Странные ли и и песни.
Странные танцы.

Кажется б дто из пены
Ты вырастаешь.
Но в вариантах измены
Снова растаешь.

Снова и снова в неволе.
Снова потери.
Ло ти сая от боли,
Я тебе верю...

***
Оставаясь в прошлом ве е,
В странной моде и стихах
Умирают челове и,
Словно птицы в проводах.

Телефон звонит безбожно
Нет меня! Я в темноте
Умираю осторожно,
Не найти меня ни де.

Пожелтевшими листами
От меня отходит д х,
Р и-но и спят — стали...
Что же б дет дальше, др ?

Может есть — не в этом мире —
Для сталости приют?
Но... Стихи же остыли,
На десерт их подают.

И вопрос: “А “М р ” можно?..”
Он давно навяз в стах.
... Умираю осторожно
В пожелтевших я листах.

***
Бродим с тобоюопять по столице,
За р и взявшись, а взрослые
дети.
П сть межд нами верст
вереницы,
П сть рядом с нами сети и лети.

Без обещаний, без лятв
и амбиций
В серых лазах растворяюсь
заочно.
Трепет р и, а не лиц вереницы
Я б д помнить дол о и прочно.

Ночь разорвет звоно
телефонный —
Голос дале ий, любимый,
желанный.
Ночью, с пой на слова
и бессонной,
Мы б дем строить встречи
и планы.

Жизнь, с матоха, спехи,
победы...
В с вери е офе — одни
на планете.
Снова вдвоем.Си ареты, беседы...
Взявшись за р и, а взрослые
дети.

***
В сердце мишени отметина
Заи рала тос ою вселенс ой.
Я читаю “Оне ина”
И мираю а Ленс ий.

Любовь в обним со смертью —
Это смешно и банально.
Но почем -то боюсь я
Быть вместе с лезвием в ванной.

И хож постепенно,
Капля за аплею, в вечность
Т с лою фрес ой настенной.
Холод, зима и беспечность.

Твой орос оп очень светел
Мой — словно зебры тельняш а.
Из этих стихов б дет пепел,
И очень от это о тяж о...

Песня рыцаря,
прои равше о
на т рнире

С дарыня, пред Вами
не хвалясь,
Летел, стремился славе
ради Вас.
Но вот со свое о оня повержен
в рязь.
И я боюсь холодных Ваших лаз.

Та р шатся надежды
в этот ми —
Повержен славным рыцарем
Лиона.
Из под пера не вылетит мой
стих —
Соперни мой Ваш ловит вз ляд
влюбленный.

Та отошло, не раня больно Вас,
То время счастья
или ослепления,
Ко да др им, в та ой же ранний
час
Копье мое дарило поражение.

Отравы сей и мне испить дано.
Я подним сь, и чтоб со мной
не было,
Во здравие я подним вино,
Которое с дьба моя пролила.

С ристалища я хож не стро ,
Упавшем , мне помо ли
подняться.
Ка я смешон... С дарыня,
дай Бо
Всю жизнь Вам та же
весело смеяться...

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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ВАТ�“ЗАВОД�РЕМТОЧМЕХАНІКА”
повідомляє,�що�позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�4�люто�о�2011�р.�о�15.30�за�адресою:

03035,�м.�Київ,�в�л.�Уриць�о�о,�1.

Порядо��денний:

1. Прийняття� рішень� з� питань� поряд��� проведення� за�альних� зборів,� а� саме:� обрання

робочих�ор�анів�позачер�ових�за�альних�зборів�Товариства�(лічильної��омісії,��олови�та

се�ретаря�за�альних�зборів),�затвердження�ре�ламент��роботи�за�альних�зборів.

2. Про�переведення�вип�с���а�цій�ВАТ�“Завод�Ремточмехані�а”�з�до��ментарної�форми

існ�вання�в�бездо��ментарн��форм��(дематеріалізація�вип�с��).

3. Обрання� депозитарію� для� обсл��ов�вання� вип�с��� а�цій,� форма� існ�вання� я�их

змінюється� з� до��ментарної� в� бездо��ментарн��форм�� існ�вання,� та� затвердження

до�овор��з�ним.

4. Про� визначення� та� затвердження� збері�ача� цінних� паперів� та� затвердження� �мов

правочин��від�риття�рах�н�ів�власни�ам�простих�а�цій�ВАТ�“Завод�Ремточмехані�а”.

5. Визначення� дати� припинення� ведення� реєстр�,� а� та�ож� �повноважено�о� ор�ан�

ВАТ “Завод�Ремточмехані�а”,�я�ом��надаються�повноваження�з�прийняття�рішень�про

змін��дати�припинення�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів�ВAT�“Завод

Ремточмехані�а”.

6. Про� визначення� �повноважених� осіб�ВАТ� “Завод�Ремточмехані�а”,� я�им� надаються

повноваження�вчиняти�дії�щодо�забезпечення�передачі�реєстр��власни�ів�іменних�цінних

паперів�ВАТ�“Завод�Ремточмехані�а”�збері�ач�.

7. Визначення�способ��персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію,�а

та�ож��повноважених�осіб�ВАТ�“Завод�Ремточмехані�а”,�я�им�надаються�повноваження

здійснювати�персональне�повідомлення�всіх�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

8. Про� призначення� �повноваженої� особи�ВАТ� “Завод�Ремточмехані�а”� для� здійснення

дій,� пов’язаних� з� переведенням� вип�с��� а�цій� до��ментарної�форми� існ�вання� в

бездо��ментарн��форм��існ�вання.

9. Затвердження�рішення�про�дематеріалізацію.

10. Щодо�ви�онання�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”�в�частині�внесення

та�затвердження�змін� і�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о�в

новій�реда�ції�та�про�державн��реєстрацію�цих�змін�(нової�реда�ції�Стат�т�).

Щодо� �повноважених� осіб,� �отрим�деле��ється� право� підпис��Стат�т�� та� державної

реєстрації�змін�до�стат�т��ВАТ�“Завод�Ремточмехані�а”.

11. Щодо�с�лад��і�повноважень�ор�анів��правління�ВАТ�“Завод�Ремточмехані�а”�(На�лядової

ради,�Правління,�Ревізійної��омісії)�та�їх�призначення.

12. Щодо�ви�онання�рішення�попередніх�за�альних�зборів�а�ціонерів�в�частині�відч�ження

частини�нежилих�приміщень,�я�і�належать�ВAT�“Завод�Ремточмехані�а”:

- роз�ляд�Звіт��про�е�спертн���рошов��оцін���об’є�та�відч�ження�та�йо�о�по�одження;

- затвердження�вартості�відч�ж�вано�о�майна,�належно�о�ВАТ�“Завод�Ремточмехані�а”;

- про�роз�ляд�та�затвердження�прое�т��до�овор����півлі-продаж��нер�хомо�о�майна,

що�належить�ВAT�“Завод�Ремточмехані�а”;

- про�визначення��повноважених�осіб�ВАТ� “Завод�Ремточмехані�а”,� я�им�надаються

повноваження� щодо� підписання� до�овор�� та� а�т�� прийом�-передачі� об’є�та

нер�хомості,�що�відч�ж�ється.

13. Щодо�ви��п��а�цій�Товариства.

Реєстрація� �часни�ів� зборів� б�де� здійснюватися� з� 14.30� до� 15.10� в� день� с�ли�ання

зборів�за�місцем�їх�проведення.

Для��часті���зборах�необхідно�мати�при�собі:�паспорт�або�до��мент,�що�посвідч�є�особ�

а�ціонера�або�йо�о�представни�а;�дор�чення�на�право��часті�в�зборах�(для�представни�ів

юридичних�чи�фізичних�осіб),�оформлене�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и�за�телефонами:�245-25-97,�245-27-98.

Ознайомитися�з�до��ментами�та�внести�відповідні�пропозиції�можна�за�адресою:�030035,

Київ,�в�л.�Уриць�о�о,�1.

З�ідно� розпорядження� Дніпровсь�ої� районної� �� м.� Києві� державної

адміністрації� від� 09.12.2010� р.�№� 643� “Про� лі�відацію� �правління� ��льт�ри

Дніпровсь�ої�районної���м. Києві�державної�адміністрації”�прийнято�рішення�щодо

лі�відації��правління���льт�ри�Дніпровсь�ої�районної���м.�Києві�державної�адміністрації

(�од�ЄДРПОУ�26064173,�юридична�адреса:�02100,�м.�Київ,�в�л.�Б�дівельни�ів,�34/1).

Лі�відатором� �� справі� призначено� лі�відаційн�� �омісію� �правління� ��льт�ри

Дніпровсь�ої�районної���м.�Києві�державної�адміністрації.

Претензії��редиторів�приймаються�протя�ом�2-х�місяців�з�дня�оп�блі��вання�цьо�о

о�олошення�за�адресою:�02100,�м.�Київ,�в�л.�Б�дівельни�ів,�34/1.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідач���Стасю��Альон��Єв�еніївн�,�я�а проживає

за�адресою:�м.�Київ.�в�л.�Вишня�івсь�а,�8,� �в.�167,�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�24 січня

2011 ро���о�9.15�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5-а,� �аб.�204,�для��часті� ��с�довом��роз�ляді

цивільної�справи�за�позовом�Сі�аловсь�о�о�В’ячеслава�В’ячеславовича�до�Стасю��Альони�Єв�еніївни

про�розірвання�шлюб�.�При�собі�мати�паспорт.

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомлений�про�день,�час�та

місце�роз�ляд��справи�і�в�разі�неяв�и�йо�о�до�с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�йо�о�відс�тності.

Відповідач���випад���неяв�и�в�с�дове�засідання�зобов’язаний�повідомити�с�д�про�поважність

причини�неяв�и.

С�ддя�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�О.�М.�Колесни�

� Посвідчення�лі�відатора�на

ЧАЕС,��ате�орія�3, серія А,

№ 147252�на�ім’я�Ахметья-

нова� Раміла� Равізовича

вважати�недійсним.

Втрачене�свідоцтво�про�неповн�

середню�освіт��Г № 212057, ви-

дане� 10.06.1992� р.� ш�олою

№ 211�м.�Києва�на� ім’я�Д�да-

рен�о� Наталії� Оле�сандрівни

вважати�недійсним.

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 374-10
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Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-

çàõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0…—4°Ñ,
âíî÷³ 0…—7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà Îäåùèí³ —2…+3°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè 0…+2°Ñ, âíî÷³  0…—4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè —5…—6°Ñ, âíî÷³ —10…—11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —6…—8°Ñ, âíî÷³ —8…—10°Ñ 
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Правила
с до

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

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

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

вадраті.
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ОВНИ,
дов олаваснебезпечна он рентнаат-

мосфера. Бережіть фахове реноме, лад-
найте з ерівним персоналом. Не влашто-
в йте таємних інтри , на ін поставлено
майб тнє ар’єри(т табопан,абопропав).
Я що дасте волю язи , то він може зав-
дативамнепоправноїш оди.Слово,щови-
летіло оробцем, повернеться... волом.

ТЕЛЬЦІ,
світо ляді відб деться еволюційний

переворот. Змінюються життєві цінності,
релі ійні пере онання.Можливийпро рес
і в особистом житті.Обранці та і приваб-
ливі, що ви отові цілодобово ними мил -
ватися, “ айф вати” поряд, прима нічені
се с альнимибажаннями.Втім, т т за ла-
деномін ненаситності, на ній і ризи єте
підірватися. З мієте тримати мар не-
прист пності— тоді б дете бажані і отри-
маєте засл жен лепт задоволень.

БЛИЗНЯТА,
б д йте партнерсь і мости на тлі д -

ховної єдності. Я що вас з бла овірним
є спільна мета, спільні ділові інтереси, за
розрившлюб можнанебоятися.Началь-
стводовасприхильне, по ровительств є,
і навіть я що на роботі спалахне роман,
це на добро. Тож ви ористов йте йо о з
ористю для зміцнення ар’єрних пози-
цій. По лопочіться про персональний
імідж, відновітьмодний ардероб, зовніш-
ній ви ляд — це ваша візитна арт а.

РАКИ
Ухваленнясерйознихрішеньбезповорот-

не. І я що вони мотивовані підст пами та-
ємних недоброзичливців (особливо на ро-
боті),товинаправильном шлях .Позб дь-
теся обтяжливих зв’яз ів. Вам потрібні на-
дійні тапра тичніпартнерия справах, та

інаособистихтеренах.Ува анеодр женим:
без пари ви — я ол а без нит и. С п т-
ни ,призначенийдолею,поспішаєдовас...
За ох йтеся і запалюйте свіч пристрасті.
Уподр жжівможливий ардинальнийпере-
ворот стос н ах.

ЛЕВИ
передч тті ардинальних сл жбових

змін. Можливі зміни роботи, тр дові зо-
бов’язання збільшаться.Я щоєособа, до
я ої відч ваєте симпатію чилюбовнийпо-
тя , пра ніть із нею потовариш вати. До-
ся ти справжньої др жби с ладно. Це ви-
проб вальний полі он, де вам належить
стати сапером, аби знеш одити виб хів-
під святим тереном, ім’я я ом “без о-

риснабратерсь а взаємодопомо а”. Три-
майтеся сім’ї, що нині сл жить джерелом
бла одатної армонії.

ДІВИ
Тиждень забарвлений любовним ро-

мантизмом, можливі ам рні при оди.
Звести з роз м обранця словами тр д-
нощів не с ладе. Любовні стос н и мо-
ж тьматисерйознийповорот, за р жляв-
ши вальсі пол м’яної пристрасті. А під-
илимові інтри и на роботі мож ть спри-
чинити р йнацію ар’єри. Не онфлі т й-
те з шефом, він неаде ватний, тож дово-
дитисвоюпрофесійн омпетентність по-
и що немає сенс .

ТЕРЕЗИ,
прибор айте ар’єрні пра нення, це

др орядне. Йде ради альний перероз-
поділ обов’яз ів сім’ї, я що стос н и з
им-неб дь із членів сім’ї донині не влаш-
тов вали, то мож ть виб хн ти б нтар-
ством, ос іль и чаша вашо о терпіння пе-
реповнена. Головне—не на оворити од-
не одном образливих слів, не “пиляти”,
не рити вати. Бажання охати, дар ва-

тисебе— олосальне. Краса і задоволен-
няд женадихають, тож олиспалахнеро-
ман на стороні — це ціл ом ло ічно.

СКОРПІОНИ
всеще лишаються пест намидолі. Ва-

шачарівністьстр менить, оповиваючима-
ічною а рою оточення, довести до лю-
бовно о запаморочення обранця можете
ле о. Головне — зробити правильн
“став ”. Претенденти на місце вашом
серці мають б ти роз мними, діловими,
пра тичними, з висо им стат сом соці-
мі. Особиста самовіддача насамперед.

СТРІЛЬЦІ
Чолові и, я щомаєте таємнезахоплен-

ня, платонічн прихильність,майтена ва-
зі: її оріння— з армічно омин ло о, і не
б д йте осяйних планів на майб тнє. Я -
що про цю пасію стане відомо шлюбним
партнерам — лиха не мин ти. Цей Ам р
запро рамований долею до 7 січня, а по-
тім се зни не, я містичнамана. Заб дь-
я цін бережіть подр жні стос н и, бо
найменший онфлі тматимефатальні на-
слід и. Розбито о лечи а вже не с леїти!

КОЗОРОГИ,
“без мств храбрых поем мы песню”.

Досить ратизаправилами інших, підлаш-
тов ватися до ч жих интересів, сміливо
беріть ермо в р и і— верховодьте. Вам
призначено замовляти м зи і вести об-
ранця в танці любові. Кармічна см а на
завершальном етапі. Тожпильн йте, аби
партнер вамнепідс н в свиню, бо він пе-
реб ває в ілюзіях, д же зат р аний і ри-
зи є заварити аш , я і вам доведеть-
ся сьорбати.

ВОДОЛІЇ,
вн трішній світ — ось арена, де роз-

ортатиметься водевіль б рхливих змін.
Сплив ть на поверхню підсвідомі страхи,
омпле си, самообмани.Мерщійпозбав-
ляйтеся від цьо о! Ужіно з’явиться таєм-
незахоплення.Втім, ценевашнаречений.
Перспе тивні плани на ньо о не б д йте,
бо та пристрасть із армічно о мин ло о
і 15 січня ця романтична хмара зни не.
Ви ористов йте свою рас і чарівність
для ар’єрно о прос вання. У мистецтві
зад рманити олов впливовим особам
ви неперевершені.

РИБИ,
мір йте лобально. Б д йте дале о-

сяжні плани зперспе тивоюнамайб тнє.
Удр жньом олі назріваютьсерйозні змі-
ни. Час змінити соратни ів по д х , дис-
танціюватися з тими, хто вичерпав свій
приятельсь ий рес рс. Адже тепер вас
абсолютно різні по ляди на життя. Пра -
ніть не сидіти на місці, подорожі — дже-
рело романів. Саме в дорозі, дале о від
домашньої оселі, маєтешанспознайоми-
тися зомріяним любленцем і по-справж-
ньом в ньо о за охатися.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (19—25 ãðóäíÿ)

21 р дня о 10 од. 18 хв. відб деться затемнення Місяця, що на ладає
відбито приреченості на події тижня. Сит ації в житті ся н ть ритичної точ-
и, вима аючи термінової реор анізації, переосмислення помило , доп ще-
них за попередніх півро , й пош нових шляхів для їх с нення. Нині яс-
раво проявиться наслідо мин ло о вибор , під впливом емоцій, поч ттів,
неправильно о мислення, хибних вчин ів. На першом плані б д ть питання
взаємостос н ів, можливі юридичні спори, ділові, сімейні онфлі ти. Все та-
ємне стане явним, піддавшись п блічном роз олос . Це час за острення на-
зрілих онфлі тів, можливе взаємне об’єднання воро ючих сторін. Емоційне
напр ження заш алюватиме, том втримайтеся від хвалення ардинальних
рішень. Вольові ро и вже не мають сенс , ваш поїзд пішов... Смиренно по-
жинайте те, що посіяли. Цей армічний ро дасть шанс протя ом найближ-
чо о місяця спо т вати провини й змінити долю на раще. Енер ія ниніш-
ньо о затемнення спрямована на масштабні оле тивні прое ти. Почне р й-
н ватися та відмирати те, що себе вичерпало, аби дати парост и бла одат-
ном про рес . Та , я б ло раніше, вже не б де. Життєва рі а робить р -
тий поворот... за я им все відб ватиметься по-іншом .

Äëÿ íàéìåíøèõ
÷èòà÷³â
Â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äêðèâñÿ áëàãîä³éíèé
äèòÿ÷èé êíèæêîâèé ÿðìàðîê 
“Ïîäàðóíîê â³ä ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ”

Ïðîãðàìîþ çàõîäó ïåðåäáà÷åíî:
âèñòàâêó ñòàðîâèííèõ êàðòèí òà
ðàðèòåòíèõ êíèæîê â³ä Îëåêñàí-
äðà Ïðîãí³ìàêà; ïðåçåíòàö³ÿ êíèã
“Çàêîí Áîæèé” òà “Ìîëèòâîñëîâ”
äëÿ íåçðÿ÷èõ ä³òåé; áëàãîä³éíèé
çá³ð êíèæîê “Ïðèäáàé êíèæêó —
ïîäàðóé ñâÿòî ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì
áàòüê³âñüêî¿ òóðáîòè!”. Òàêîæ áó-
äóòü êîíêóðñè, ðîçâàãè äëÿ ä³òåé
(ðóõëèâ³ ³ãðè, â³êòîðèíè, êîíêóðñ
ìàëþíêà, ÷èòàííÿ ç â³äîìèìè
ïèñüìåííèêàìè, ëîòåðåÿ); ìàé-
ñòåð-êëàñè íàðîäíèõ ìàéñòð³â. Àê-
ö³ÿ òðèâàòèìå äî 19 ãðóäíÿ.

Óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè â ðàìêàõ
â³äêðèòòÿ ÿðìàðêó ïðåçåíòóâàëè
êíèæêó “Ç³ðêîâ³ ³ñòîð³¿ óñï³õó”. ¯¿
ñï³âàâòîðè-îë³ìï³éö³ — ÷åìï³îíêà
ñâ³òó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè Ãàí-
íà Áåçñîíîâà òà ãîëîâà Áëàãîä³éíî-
ãî ôîíäó ï³äòðèìêè ìîëîä³æíîãî
îë³ìï³éñüêîãî ïëàâàííÿ Äåíèñ Ñè-
ëàíòüºâ — ïðèâ³òàëè óñ³õ ç ïîä³ºþ.
“Íàáëèæàþòüñÿ ñâÿòà, ³ âñ³ ÷åêàþòü
â³ä íèõ êàçêè. Îñü ³ ìè ñïðîáóâà-
ëè ¿¿ ñòâîðèòè. Íàø³ äèòÿ÷³ ³ñòîð³¿,
ìîæëèâî, äîïîìîæóòü ìàëåíüêèì
÷èòà÷àì âò³ëèòè â æèòòÿ ñâî¿
ìð³¿”,— ñêàçàëà Ãàííà Áåçñîíîâà.

Íàéìåíøîìó â³äâ³äóâà÷åâ³ âè-
ñòàâêè Çàõàðó — ëèøå ð³ê. Ïåðøó
êíèæêó õëîï÷èêîâ³ êóïèëè, êîëè
éîìó âèïîâíèëîñÿ ø³ñòü ì³ñÿö³â.
Ìàìà ²ðèíà ïåðåêîíàíà, ùî öå íå
çàðàíî: “Ó íàø³é ðîäèí³ ÷èòàþòü
óñ³. ² ìî¿ ä³òè, à ¿õ òðîº, ëþáëÿòü
êíèæêè. Ñüîãîäí³ ÿ ïðèäáàëà áà-
ãàòî íîâî¿ ë³òåðàòóðè. Îñîáëèâî ðà-
äà, ùî çíàéøëà äëÿ òðèð³÷íîãî ñè-
íà Íàçàðà äðóãèé òîì “Ìóôòèêà,

Ìîõîáîðîäüêà ³ Ï³â÷åðåâè÷êà” Åíî
Ðàóä. Ïåðøèé ìè óæå ïðî÷èòàëè”.

Ìàëåíüêèé Âëàäèñëàâ âèáèðàº
êíèæêè ç äðóãîì ²âàíêîì. Ïëàòèòü
ìàìà: “Çâ³ñíî, äðóêîâàíà ïðîäóê-
ö³ÿ äîðîãà. Àëå çàóâàæó, ùî íà öüî-
ìó ÿðìàðêó ö³íè ñïðàâä³ ïðèéíÿò-
í³, âèã³äíî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ìàãà-
çèííèõ”,— êàæå Îëåíà Ëèòâèí÷óê.

Æóðíàë³ñòè “Õðåùàòèêà” ïåðå-
â³ðèëè ³ ïåðåêîíàëèñÿ, ùî òóò òà-
êè äåøåâøå. Ð³çíèöÿ ïðèáëèçíî â
ìåæàõ 10—30 ãðèâåíü. Îäíàê ÿê³ñ-
íà êíèæêà âñå æ òàêè íå êîæíîìó
ïî êèøåí³: äèòÿ÷³ åíöèêëîïåä³¿ —
çà 100 ãðí, ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ïðî-
çà äëÿ ï³äë³òê³â — 35—80 ãðí ³ á³ëü-
øå. Àíòîí³íà Âàñèë³âíà îáèðàº
êíèæêè äëÿ îíóê³â. “Äîðîãî, àëå
êóïóþ êàçêè, íàäðóêîâàí³ íà á³ëî-
ìó ïàïåð³ òà ï³ä òâåðäîþ ïàë³òóð-
êîþ. Ìî¿ õëîïö³ äî÷èòóþòü îäèí çà
îäíèì”,— êàæå ïàí³ Àíòîí³íà.

Òðàäèö³éíî ï³ä ÷àñ ÿðìàðêó çáè-
ðàòèìóòü êíèæêè äëÿ âèõîâàíö³â
øê³ë-³íòåðíàò³â ç ð³çíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè. Êîæåí îõî÷èé çìîæå ïå-
ðåäàòè ïîäàðóíîê ñèðîòàì. Îðãàí³-
çàòîðè êàæóòü, ùî ï³äðàõîâóâàòè
çàðàíî, àëå ç ïåðøèõ ãîäèí ðîáî-
òè âæå ìàþòü äîáð³ ðåçóëüòàòè.

Çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ øåñòè ïîïå-
ðåäí³õ áëàãîä³éíèõ àêö³é ó ñèðî-
òèíö³ òà øêîëè-³íòåðíàòè ïåðåäà-
íî áëèçüêî 25 òèñÿ÷ êíèã, áëàãî-
ä³éíèõ âíåñê³â ó ðîçì³ð³ 40 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ìàéæå 2 òèñÿ÷³ ä³òåé
çìîãëè â³äâ³äàòè ñòîëèöþ ³ âçÿòè
ó÷àñòü ó ð³çíèõ ðîçâàæàëüíèõ çàõî-
äàõ, îðãàí³çîâàíèõ ó ðàìêàõ áëàãî-
ä³éíèõ êíèæêîâèõ ÿðìàðê³â
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Про рамою Бла одійної дитячої ниж ової ярмар и в У раїнсь ом домі
передбачено збір нижо , проведення он рсів, ві торин, читання з відомими
письменни ами

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора розпочав робот бла одійний дитячий ниж овий
ярмаро , я ий ініціювали Національний центр ділово о
та льт рно о співробітництва "У раїнсь ий дім" та
провідні вітчизняні видавництва. Традиційно відб деть-
ся збір нижо для вихованців ш іл-інтернатів з різних
ре іонів У раїни. Кожен охочий зможе передати ни
сиротам.
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