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КИЇВ ГОТУЄТЬСЯ
ДО ТУРИСТИЧНОГО БУМУ
Працівни и ал зі о реслили першочер ові
проблеми під час р ло о стол в мерії

Ó ìåð³¿ âëàøòóâàëè “Êàäåòñüêèé áàë”
Íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè çóñòð³ëèñÿ äâà ïîêîë³ííÿ çàõèñíèê³â: 
íàéñòàðøå òà íàéìîëîäøå

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Танцювальн з стріч ветеранів
Вели ої Вітчизняної війни та ви-
хованців Київсь о о війсь ово о
ліцею імені Івана Бо на при ро-
чили до Дня захисни а Вітчизни.
Це свято м жніх і сильних в
У раїні відзначають сьо одні —
23 люто о.

Âåòåðàí³â òà ë³öå¿ñò³â ó Êîëîíí³é çàë³
ìåð³¿ ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ëåîí³ä Íî-
âîõàòüêî: “Çàõèñíèê Â³ò÷èçíè — öå íå-

ëåãêà, àëå áëàãîðîäíà ïðîôåñ³ÿ. ¯¿ ïðåä-
ñòàâíèêè ãîòîâ³ äî ñàìîïîæåðòâè ³ ñì³ëè-
âèõ â÷èíê³â. Ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ìàº ïå-
ðåéíÿòè âñå íàéêðàùå ó íàøèõ äîðîãèõ
âåòåðàí³â. Âåëèêå ñïàñèá³ óñ³ì çàõèñíè-
êàì! Õàé íàä Óêðà¿íîþ òà Êèºâîì áóäå
÷èñòå íåáî!” Íàéêðàùèì ë³öå¿ñòàì Ëåî-
í³ä Íîâîõàòüêî âðó÷èâ ñåðòèô³êàòè íà
îçäîðîâëåííÿ.

Äî â³òàëüíèõ ñë³â ïðèºäíàâñÿ íà÷àëü-
íèê Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³
²âàíà Áîãóíà ïîëêîâíèê Äàíèëî Ðîìàíåí-
êî. Â³í çàïåâíèâ: “Øàíîâí³ âåòåðàíè, ó
íàñ º ìîëîäü, ÿêà ãîòîâà âàñ çàõèñòèòè,
ïðîäîâæèòè âàø³ òðàäèö³¿. Äÿêóþ çà âàø
ïîäâèã! Çè÷ó çäîðîâ’ÿ, äîâãîë³òòÿ, óñ³ëÿ-
êèõ ãàðàçä³â”.

Ùî æ äî òðàäèö³éíèõ áàëüíèõ òàíö³â,
òî ó ôàâîð³ íå ìîëîäü, à âåòåðàíè! Âàëü-
ñóâàòè ë³öå¿ñò³â òóò òàêè íàâ÷àëà âåòåðàí
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Í³íåëü Òèõî-
íîâà. Ó ñâî¿ 84 ðîêè æ³íêà àêòèâíà, âå-
ñåëà é íå ïðèõîâóº ïðèñòðàñò³ äî òàíö³â,
íàéá³ëüøå ëþáèòü âàëüñ ³ òàíãî. Ïåðåêî-
íàíà: äëÿ êàäåòà òàíåöü òàê ñàìî âàæëè-
âèé, ÿê ³ âì³ííÿ ìàðøèðóâàòè. “Â³éñüêî-
âà ëþäèíà ìóñèòü óì³òè âñå! À ùå îáî-
â’ÿçêîâî òðåáà áóòè ââ³÷ëèâèì, êîìóí³-
êàáåëüíèì ³ ëþáèòè ìóçèêó”,— êàæå ïà-
í³ Òèõîíîâà.

Ó â³äïîâ³äü ìîëîä³ çàõèñíèêè îá³öÿëè
ñòàòè ã³äíîþ çì³íîþ âåòåðàíàì, íàâ÷èòè-
ñÿ íå ëèøå â³éñüêîâîãî, à é òàíöþâàëüíî-
ãî ìèñòåöòâà.

“Êàäåòñüêèé áàë” — íå ºäèíèé çàõ³ä,
îðãàí³çîâàíèé äî Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èç-
íè, çàïåâíÿþòü ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿. Öèìè
äíÿìè êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ çóñòð³íåòüñÿ ç
àêòèâîì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïðèâ³-
òàº âåòåðàí³â â³éíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà
ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó êë³í³÷-
íîìó øïèòàë³ ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè. Äëÿ âåòåðàí³â âëàøòóþòü êîí-
öåðò.

Êð³ì òîãî, ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ ðèòóàë
ïàì’ÿò³ òà öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî
ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà â ïàðêó Â³÷-
íî¿ Ñëàâè. Êð³ì òîãî, êåð³âíèöòâî ì³ñòà
çóñòð³íåòüñÿ ç âåòåðàíàìè â³éíè, â³éñüêî-
âî¿ ñëóæáè Êèºâà òà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ-
ìè ì³ñüêîãî ãàðí³çîíó
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Ветеран Вели ої Вітчизняної війни Нінель Тихонова свої 84 ро и не прихов є пристрасті до танців, найбільше любить вальс і тан о
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Â³äåíü ïîä³ëèòüñÿ ç Êèºâîì 
äîñâ³äîì îðãàí³çàö³¿ 
÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó

Ó÷îðà ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çó-
ñòð³âñÿ ç Íàäçâè÷àéíèì òà Ïîâíîâàæíèì Ïî-
ñëîì Àâñòð³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Âîëü-
ôîì Ä³òð³õîì Õàéìîì. Íàñòóïíîãî ðîêó âèïîâ-
íþºòüñÿ 20 ðîê³â ñï³âïðàö³ ì³æ äâîìà ñòîëèöÿ-
ìè òà íàãîëîñèâ, ùî Êè¿â çàö³êàâëåíèé ó àêòè-
â³çàö³¿ ì³æì³ñüêîãî ä³àëîãó. “Äëÿ íàñ íàðàç³ º àê-
òóàëüíèì ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ô³-
íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012. Ìè çàö³êàâëåí³ â
òîìó, ùîá â³äåíñüê³ ôàõ³âö³ ïîä³ëèëèñÿ ñâî¿ì
äîñâ³äîì îðãàí³çàö³¿ òàêîãî çàõîäó ç êè¿âñüêè-
ìè ñïåö³àë³ñòàìè, çâàæàþ÷è íà òå, ùî â 2008
ðîö³ Â³äåíü ïðèéìàâ ôóòáîëüíèé ÷åìï³îíàò. Òà-
êîæ âàæëèâèì ïèòàííÿì äëÿ Êèºâà º ðîçâèòîê
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Çîêðåìà ðîáîòà ñ³ìåéíèõ ë³-
êàð³â ³ ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Ïàí Âîëüô Ä³òð³õ
Õàéì ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó âëàäè Êèºâà òà çà-
ïåâíèâ, ùî àâñòð³éñüêà ñòîðîíà ãîòîâà íàäàòè
ï³äòðèìêó òà ôàõîâó äîïîìîãó ó ñôåðàõ, ÿê³ ö³-
êàâëÿòü êåð³âíèöòâî ñòîëèö³ Óêðà¿íè

Ñ³ì íîâèõ ÎÑÍ³â áóäå 
ñòâîðåíî â Äí³ïðîâñüêîìó 
òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ

Ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 17 ëþòîãî äå-
ïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè çà ñòâîðåííÿ ñåìè íîâèõ
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ (ÎÑÍ). ßê
ïîâ³äîìèâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé, ïî-
ÿâà íîâèõ ÎÑÍ³â ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü âçàº-
ìîä³¿ âëàäè ç ãðîìàäîþ òà ñïðèÿòèìå ðîçâ’ÿçàí-
íþ íàãàëüíèõ ïðîáëåì êèÿí, ÿê-òî ðåìîíò áó-
äèíêó, â³äêðèòòÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà àáî êîí-
òðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ. Íà
ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ä³º ìàéæå 90 òàêèõ îðãàí³â.
Ó ìåð³¿ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ìåøêàíö³ ñòîëèö³ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì àêòèâ³çóþòüñÿ, ³ ðàçîì ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ÎÑÍ ó Êèºâ³ çðîñòå é åôåêòèâí³ñòü âçàº-
ìîä³¿ âëàäè ç ãðîìàäîþ

Ó ì³ñò³ îäèí ³ç íàéíèæ÷èõ 
â Óêðà¿í³ ïîêàçíèê³â  
çàáîðãîâàíîñò³ 
ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè

Ñòàíîì íà ïåðøå ñ³÷íÿ 2011 ðîêó çàáîðãîâà-
í³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ñòîëèö³ ñòàíîâèëà 114,4
ìëí ãðí, ùî ñòàíîâèòü 9,4 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè
áîðãó â Óêðà¿í³. Ñåðåä êàòåãîð³é ï³äïðèºìñòâ-
áîðæíèê³â 71 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè áîðãó, àáî
81,2 ìëí ãðí, ïðèïàâ íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, à ðåøòà 29 %, àáî 33,2 ìëí ãðí, — íà
ï³äïðèºìñòâà, ùîäî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòü ïðîöåäó-
ðè áàíêðóòñòâà, ³ íà ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðèïèíè-
ëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Âîäíî÷àñ ó ñòîëèö³ â³äñóòíÿ
çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðïëàòè â áþäæåòíèõ óñòàíî-
âàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ÿê³ ô³íàíñóþòü ³ç ì³ñöåâîãî
áþäæåòó. Ñòàíîì íà ïåðøå ñ³÷íÿ 2011 ðîêó çà-
áîðãîâàí³ñòü áóëà íà 161 ï³äïðèºìñòâ³ ì³ñòà. Ó êî-
ìóíàëüíîìó ñåêòîð³ çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðïëàòè
áóëà íà òðüîõ ï³äïðèºìñòâàõ: ÊÏ “Ï³äðÿäíå ñïå-
ö³àë³çîâàíå øëÿõîâå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå óïðàâ-
ë³ííÿ” ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”, ÊÏ “Öåíòðàë³çîâàíà
ñèñòåìà äèòÿ÷î-þíàöüêèõ êëóá³â “Äèòÿ÷³ ìð³¿”,
ÊÏ “Æèòëîâèê”. Çàâäÿêè âæèòèì ì³ñüêîþ âëà-
äîþ çàõîäàì ïðîòÿãîì 2010 ðîêó áîðãè ³ç çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè áóëè ïîãàøåí³ â ïîâíîìó îáñÿç³ íà
554 ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ íà çàãàëüíó ñóìó
ìàéæå 198,0 ìëí ãðí, çàðîá³òíó ïëàòó îòðèìàëè
ìàéæå 64 òèñÿ÷³ ïðàö³âíèê³â

Ó öåíòð³ ñòîëèö³ âèÿâèëè êàôå,
â ÿêîìó ãîòóâàëè ñòðàâè 
ç ïðîäóêò³â, ùî íå ìàëè 
ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â â îäíîìó ç êà-
ôå, ùî íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ñòî-
ëè÷í³ ïîäàòê³âö³ âèÿâèëè ïîðóøåííÿ ùîäî çà-
êóï³âë³ òà çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ç
ÿêèõ ãîòóâàëè ñòðàâè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â öüîãî çà-
êëàäó. Ó ïðåñ-öåíòð³ ÄÏÀ Êèºâà “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèëè, ùî ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü ó êíè-
ç³ îáë³êó äîõîä³â íå âåëà îáë³ê òîâàðíèõ çàïà-
ñ³â, à ñàìå: ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Êð³ì òîãî,
ï³äïðèºìåöü íå ìàëà ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ á çàñâ³ä-
÷èëè ¿õíþ ÿê³ñòü ³ áåçïåêó. Çà ðåçóëüòàòàìè ïå-
ðåâ³ðêè ï³äïðèºìöþ äîíàðàõîâàíî ìàéæå 320
òèñ. ãðí, ùî ñêëàëî ïîäâ³éíó âàðò³ñòü íåîáë³-
êîâàíèõ òîâàð³â

Õòî íå ïðèáåðå ñí³ã, 
òîãî çâ³ëüíÿòü
Íåêâàïëèâèõ íà÷àëüíèê³â ÆÅÎ ìîæóòü ïîçáàâèòè ïîñàäè

ББ ЛЛ АА ГГ ОО УУ СС ТТ РР ІІ ЙЙ

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У понеділо вечері перший за-
ст пни олови КМДА Оле -
сандр Маз рча провів засідан-
ня постійної омісії з питань
техно енно-е оло ічної безпе и
та надзвичайних сит ацій. Під
час наради, в я ій взяли часть
заст пни и олів РДА, ерівни-
и ом нальних підприємств,
йшлося про шляхи боротьби зі
сні овими заметами та ожеле-
дицею в місті.

Ñí³ãîïàäè òðèâàòèìóòü ó ñòîëèö³ ùå
ê³ëüêà äí³â. Äåííà òåìïåðàòóðà òðèìà-
òèìåòüñÿ íà ïîçíà÷ö³ —5...—9 ãðàäóñ³â,
í³÷íà —9...—10. Ìîðîçè ñïàäóòü, ìîæ-
ëèâî, ëèøå íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. Àëå â
ïåðø³é äåêàä³ î÷³êóþòüñÿ ñèëüí³ ñí³ãî-
ïàäè äî 10—12 ìì. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
íà÷àëüíèê Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåòöåíòðó
Ìèêîëà Êóëüá³äà.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ôàõ³âö³ îá-
ãîâîðþâàëè çàõîäè, ïîòð³áí³ äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Õî÷à ñòîëè÷í³
äâ³ðíèêè ïðàöþþòü ç ï’ÿòî¿ ãîäèíè ðàí-
êó, à äîðîæí³ ñëóæáè — âñþ í³÷, îäíàê
âñå ùå ëèøàºòüñÿ ÷èìàëî íåäîë³ê³â. Áà-
ãàòî ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà êîìóíàëüíèõ,
íå ïîâí³ñòþ î÷èñòèëè â³ä ñí³ãó òåðèòî-
ð³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó íèõ íà áàëàíñ³.
“Ïîòð³áíî ïîñèëèòè ðîáîòó ç ïðèáèðàí-
íÿ âóëèöü â³ä ñí³ãó òà ìîá³ë³çóâàòè
òðàíñïîðò äëÿ éîãî âèâîçó. Óñ³ ìàã³ñ-
òðàë³ ìàþòü áóòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè
ïðèâåäåí³ â ³äåàëüíèé ñòàí, ÿê ³ íàëå-
æèòü ñòîëèö³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷³ ïîâèí-
í³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîïðè òå, êî-
ìåðö³éíà öå ñòðóêòóðà ÷è êîìóíàëüíà.
Àäæå òåõí³êîþ òà ï³ñêî-ñîëÿíîþ ñóì³ø-
øþ çàáåçïå÷åí³ âñ³ ñòðóêòóðè òà ðàéî-
íè. Ïîòð³áíî òàêîæ àêòèâ³çóâàòè ðîáî-

òè íà áåçãîñïîäàðíèõ òðîòóàðàõ ³ çóïèí-
êîâèõ êîìïëåêñàõ. Òèõ íà÷àëüíèê³â
ÆÅÎ, ÿê³ çíåõòóþòü äîðó÷åííÿì, áóäå
çâ³ëüíåíî”,— çàÿâèâ Îëåêñàíäð Ìàçóð-
÷àê.

Ðîáîòó êîìóíàëüíèê³â êîíòðîëþþòü
³íñïåêòîðè ïðîô³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ. Çà
îäèí ëèøå äåíü âîíè âðó÷èëè 93 ïîïå-
ðåäæóâàëüí³ ïðèïèñè ç âèìîãîþ çàáåç-
ïå÷èòè ïðèáèðàííÿ çàêð³ïëåíî¿ òåðèòî-
ð³¿ â³ä ñí³ãó òà ñêëàëè 16 ïðîòîêîë³â ïðî
àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ. Âàðòî çàçíà÷è-
òè, ùî ñåðåä íàéá³ëüø çàìåòåíèõ òåðè-
òîð³é — äîðîãè, òðîòóàðè (27 àäðåñ),

ïðèëåãë³ äî êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð (57
àäðåñ) ³ ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ (13 àä-
ðåñ).

Îêð³ì öüîãî, ïàí Ìàçóð÷àê äîðó÷èâ
ïðîâåñòè òåñòîâ³ âèïðîáóâàííÿ íîâîãî
ðåàêòèâó íà îñíîâ³ ãë³öåðèíó, ÿêèé ìîæ-
íà áóëî á âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïîñèïàí-
íÿ âóëèöü çàì³ñòü ñîë³. Ðå÷îâèíà íåøê³ä-
ëèâà äëÿ ëþäåé òà ¿õíüîãî âçóòòÿ. ßêùî
òåñòîâ³ âèïðîáîâóâàííÿ áóäóòü óñï³øíè-
ìè, òî ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî òàêó ðå÷îâè-
íó âèïóñêàòèìóòü ó Êèºâ³, ùî êîøòóâà-
òèìå ñòîëèö³ çíà÷íî äåøåâøå, àí³æ çà-
êóï³âëÿ âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ñîë³

Ìåøêàíö³ ãóðòîæèòê³â 
ìàòèìóòü çìîãó
ïðèâàòèçóâàòè ñâîº æèòëî
Íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ 
ùîäî ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿

ГГ АА РР НН АА   НН ОО ВВ ИИ НН АА

Äåïóòàòè âèð³øèëè ñòâîðèòè êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ³ç çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ æèò-
ëîâèõ ïðàâ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòê³â. Ðà-
í³øå öèì ïèòàííÿì çàéìàëîñÿ Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ³ñ-
íóâàëà ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ. Òåïåð æå âè-
ð³øåíî ðîáîòó â öüîìó íàïðÿìêó ïåðå-
îð³ºíòóâàòè ³ àêòèâí³øå âçÿòèñÿ çà íà-

äàííÿ ïðàâ ïðèâàòèçàö³¿ ê³ìíàò ó ãóðòî-
æèòêàõ. Çàéìàòèìåòüñÿ öèì ñïåö³àëüíà
êîì³ñ³ÿ. Íàðàç³ ìàþòü ðîçðîáèòè âñ³ ïî-
òð³áí³ äîêóìåíòè, ïðèéíÿòè íèçêó ð³-
øåíü, ùîá ïðîòÿãîì 2012 ðîêó âñ³, õòî
ïðîæèâàº â ãóðòîæèòêàõ, çìîãëè ñòàòè
âëàñíèêàìè æèòëîâî¿ ïëîù³, íà ÿê³é âî-
íè çàðåºñòðîâàí³ òà ïðîæèâàþòü.

Îêð³ì òîãî, êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà ïèòàí-
íÿ ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ó êîíöåñ³þ îá’-
ºêò³â òåïëîåíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó êî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè. Äîãîâ³ð êîíöåñ³¿ ìàº ê³ëü-
êà ïåðåâàã ïîð³âíÿíî ç äîãîâîðîì îðåí-
äè: â³í íå äîçâîëÿº ïðèâàòèçîâóâàòè
ìàéíî, ùî ïåðåáóâàº â êîíöåñ³¿, äåòàëü-
íî âèçíà÷àº îáîâ’ÿçêè ñòîð³í, à òàêîæ
íàäàº á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ çä³éñíåí-
íÿ êîíöåñ³éíèõ ïëàòåæ³â òà ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîãðàì. Óõâàëåííÿ ³íâåñòèö³éíî¿
ïðîãðàìè º ãîëîâíîþ ñêëàäîâîþ öüîãî
ïðîöåñó.

Ùå îäíèì ïèòàííÿì, ùî ðîçãëÿíóëà
êîì³ñ³ÿ, áóëî çàáåçïå÷åííÿ ãàçîâèìè
ïëèòàìè, ãàçîâèìè êîëîíêàìè ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ òà ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íàñå-
ëåííÿ òîð³ê òà ïåðñïåêòèâ ïîäîâæåííÿ
öüîãî ð³øåííÿ íà 2011 ð³ê

Столичні двірни и прибирають сні з п’ятої одини ран й продовж дня

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Рішення щодо створення омісії, я а займатиметься питанням
приватизації ртожит ів, б ло прийнято під час останньо о засі-
дання постійної омісії Київради з питань ЖКГ та ПЕК. Та ож де-
п тати роз лян ли можливість надання онцесію об’є тів тепло-
енер етично о омпле с столиці. Об оворили й питання встанов-
лення азових плит і олоно помеш аннях малозабезпечених
иян.
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“Â³äâàæíà” ìåäàëü Ñåðã³ÿ Ñàäîâîãî
23 ëþòîãî — Äåíü çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Начальни а ГУ з онтролю
за бла о строєм Сер ія
Садово о ияни знають я
осподарни а, олишньо-
о олов Голосіївсь ої
РДА. Але не всім відомо
про інш сторін йо о
біо рафії — часть в Аф-
ансь ій війні 1983-1985
ро ах. Там, за словами
само о Сер ія Садово о,
він побачив життя без мі-
ш ри та зроз мів цін
справжній др жбі. Сьо о-
дні він а тивно підтрим є
ветерансь ий р х, є по-
чесним оловою Спіл и
ветеранів Аф аністан Го-
лосіївсь о о район .

З села ори
Ó â³éñüêêîìàò³ óæå ñôîðìîâà-

íó êîìàíäó âèøèêóâàëè íà ïëà-
öó. Âîºíêîì áåç âèêðóòàñ³â ïî-
â³äîìèâ, ùî âñ³ âîíè ñëóæèòè-
ìóòü ó ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíèõ â³é-
ñüêàõ ³ ìàéæå âñ³ ïîòðàïëÿòü äî
Àôãàí³ñòàíó. Òèì, õòî íå õîò³â
¿õàòè íà â³éíó, çàïðîïîíóâàâ
çðîáèòè êðîê óïåðåä. Âèéøëè ç
øåðåíãè íå á³ëüøå í³æ 10 á³é-
ö³â. Ùå ê³ëüêîõ “â³äñ³ÿëè”, îñ-
ê³ëüêè âîíè âæå áóëè îäðóæåí³.
Äàë³ áóëà “ó÷åáêà” ó Ôåðãàí³, äå
õëîïö³â â÷èëè âèòðèâàëîñò³ òà
ñèñòåì³ âèæèâàííÿ ó ãîðàõ. Ö³-
êàâî, ùî ñåðåä âî¿í³â-³íòåðíà-
ö³îíàë³ñò³â äóæå áàãàòî áóëî
ñ³ëüñüêèõ õëîïö³â ç Â³ííè÷èíè,
×åðí³ã³âùèíè, ×åðêàùèíè. Çà-
ãàðòîâàí³ ô³çè÷íîþ ïðàöåþ, âî-
íè ëåãøå çà ì³ñüêèõ îäíîë³òê³â
ïåðåíîñèëè íàâàíòàæåííÿ. À öå
é ìàðø-êèäêè, é ïîõîäè â ãîðè
íà ö³ëèé äåíü ç âàíòàæåì çà ïëå-
÷èìà.

Ï³ñëÿ êóðñó ï³äãîòîâêè ñîëäà-
ò³â ïîñàäèëè â ë³òàêè, é íàñòóï-
íèì ïóíêòîì ïðèçíà÷åííÿ ñòàâ
Êàáóë. Êîëè â òåìðÿâ³ âèéøëè ç

ë³òàêà, çðîçóì³ëè, ùî ñïîê³éíå
æèòòÿ çàê³í÷èëîñÿ. Âäàëèí³ íàä
ãîðèçîíòîì áëèìàëè âîãíèêè
òðàñóþ÷èõ êóëü. Òàì áóëà â³éíà.

Ïóíêòîì ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ìî-
ëîäèõ ñîëäàò³â ñòàëî ì³ñòî Ãàð-
äåç, äå äèñëîêóâàâñÿ 56-é äå-
ñàíòíî-øòóðìîâèé áàòàëüéîí.

Аф ансь і б дні

Íà ïåðøèé áîéîâèé âèõ³ä íî-
âîáðàíö³â óçÿëè íå ðàí³øå, í³æ
÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ ïðè¿çäó. Ï³ä
÷àñ ìàðøó îäíà ç áîéîâèõ ìàøèí
äåñàíòó íà¿õàëà íà ì³íó. Ö³êàâî,
ùî ìîëîä³ ñîëäàòè ñèä³ëè “íà
áðîí³”, àëå æîäåí íå ïîñòðàæäàâ.
À “ä³äè” âñåðåäèí³ ìàøèíè âñ³
çàãèíóëè.

Çàâäàííÿì äåñàíòíèê³â áóâ ñó-
ïðîâ³ä ³ îõîðîíà êîëîí, ïåðå-
êðèòòÿ êàðàâàííèõ ìàðøðóò³â,
ÿêèìè òðàíñïîðòóâàëè íàðêîòè-
êè, çáðîþ òà ãðîø³ äëÿ ï³äòðèì-
êè îïîçèö³éíèõ ñèë. Ñîëäàò³â âè-
ñàäæóâàëè â ãîðàõ, äå âîíè ñ³äèëè
ó çàñ³äêàõ. Ñåðã³é Ñàäîâîé ïðè-
ãàäóº, ÿê îäíîãî ðàçó òàê âîíè
ïðîñèä³ëè ê³ëüêà äí³â, ³ çà öåé
÷àñ ¿ì íàâ³òü âîäè íå ï³äâåçëè. Â
ñîëäàò³â ïî÷àëèñÿ ãàëþöèíàö³¿.
Âäàëèí³ ââèæàëîñü âåëèêå îçåðî,
à íî÷àìè ñíèëèñü â³äðà ç âîäîþ.
Â³äòîä³ Ñåðã³é Ñàäîâîé íå ìîæå
äèâèòèñÿ íà íåñïðàâíèé àáî ïî-
ãàíî çàêðèòèé âîäîã³ííèé êðàí.

— Âðàçèâ íàñ öèí³çì îäíîãî
îô³öåðà,— ïðèãàäóº êîëèøí³é
“àôãàíåöü”.— Ï³ä ÷àñ áîéîâî¿
îïåðàö³¿ éîìó “íå âèñòà÷èëî”
ãðîá³â äëÿ ñóïðîâîäó. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî äëÿ îô³öåðà öå áóëà ìîæëè-
â³ñòü âèðâàòèñü ó Ñîþç òà äî ðî-
äèíè çà¿õàòè. Ëåéòåíàíò “ó ðîç-
ïà÷³” á³ãàâ ïî øòàáó é á³äêàâñÿ,
ùî éîìó íå âèïàëî ñóïðîâîäæó-
âàòè “öèíê” ³ç çàãèáëèì. Ïîâå-
ñåë³øàâ â³í ëèøå òîä³, êîëè ä³ç-
íàâñÿ, ùî îïåðàö³ÿ òðèâàòèìå ùå
ê³ëüêà äí³â. Òîä³ â³í ñêàçàâ: “Ìî-
æå, ùå õòîñü çàãèíå!” Öå ïî÷óâ
âàðòîâèé, ³ çà ê³ëüêà ãîäèí óâåñü
ãàðí³çîí ãóä³â. Ñîëäàòè õîò³ëè íà-
äàâàòè ëåéòåíàíòîâ³ ñòóñàí³â, àëå
â³í çà÷èíèâñÿ ó ê³ìíàò³. Îô³öå-
ðè íàâ³òü âàðòîâèõ âèñòàâèëè,
ùîá äî íüîãî íå ä³ñòàëèñÿ.

Â³éñüêîâà ñïåö³àëüí³ñòü Ñåð-
ã³ÿ Ñàäîâîãî — ñíàéïåð. Íà â³é-
í³ äóæå ïîòð³áíà ëþäèíà. Îñî-
áëèâî â Àôãàí³ñòàí³, äå ïîòð³á-
íî áóëî ðîçãëåä³òè íåâåëè÷ê³
ãðóïè âîðîãà íà âåëè÷åçíèõ â³ä-
ñòàíÿõ.

З стріч
із “солдатами дачі”

Äîâåëîñÿ ó ò³ ðîêè Ñåðã³þ Ñà-
äîâîìó ç³òêíóòèñÿ é ç ³íîçåìíè-
ìè íàéìàíöÿìè. Òîãî äíÿ íà-
ä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî òåðèòî-
ð³ºþ Àôãàí³ñòàíó éäå âåëè÷åçíèé
êàðàâàí. Ãðóïó âèñàäèëè íåïîäà-
ë³ê êèøëàêà. Äåñàíòíèêè ï³øêè
ä³éøëè äî “äóâàë³â” (æèòëîâèõ
áóäèíê³â). Ç íèìè áóëè é ïðåä-
ñòàâíèêè ÕÀÄó (àôãàíñüêèé àíà-
ëîã ÊÄÁ). Ñîëäàòè ðîçòàøóâà-
ëèñü ó äâîðàõ òà áóäèíêàõ íà
øëÿõó ìîæëèâîãî ðóõó êàðàâàíó.
Áóëî ¿õ íå á³ëüøå í³æ 30. Ì³ñöå-
âèì ìåøêàíöÿì çàïðîïîíóâàëè
çàëèøèòè ïîñåëåííÿ. À âæå çà
ê³ëüêà ãîäèí äî êèøëàêà ï³ä³é-
øëè “äóõè”, ñîòíÿ, íàïåâíî.
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ìàëè ö³ëêîì ºâ-
ðîïåéñüêó çîâí³øí³ñòü. Íàâ³òü
áîðîäè íå ðîáèëè ¿õ ñõîæèìè íà
ì³ñöåâèõ. Îáåðåæíî âîíè óâ³é-
øëè â ïîñåëåííÿ, îçèðàþ÷èñü òà
ðîçäèâëÿþ÷èñü äîâêîëà. Ç óñüîãî
áóëî âèäíî, ùî â³ä÷óâàþòü ùîñü
íåäîáðå. Â ïîâåä³íö³ “äóõ³â”
ïðîñòåæóâàëàñü äîñâ³ä÷åí³ñòü
ñïðàâæí³õ “ïñ³â â³éíè”, êîòð³
ïðîéøëè âæå íå îäíó “ãàðÿ÷ó
òî÷êó”. Îäèí ï³ä³éøîâ äî õâ³ðò-
êè, çà ÿêîþ ëåæàâ íàø áîºöü.
Ñåðã³é ëèøå âñòèã êèíóòè ìà-
ëåíüêèì êàì³í÷èêîì â îñòàííüî-
ãî — òîé â³äïîâç, ÿê äåðåâ’ÿí³
äâåð³ ïðîøèëà àâòîìàòíà ÷åðãà.
Àæ ðàïòîì íå âèòðèìàëè íåðâè
â îäíîãî ç “õàä³âö³â”. Â³í ïî÷àâ
ïîëèâàòè âñå ç êóëåìåòà. Äîâå-
ëîñü “âêëþ÷èòèñü” óñ³ì, õòî áóâ
ó çàñ³äö³. Íàéìàíö³ ðîçãóáèëèñÿ
â³ä ðàïòîâîãî íàïàäó é çàçíàëè
âåëèêèõ âòðàò. Ñåðã³é êèíóâ íà-
çîâí³ ê³ëüêà ãðàíàò. Ç íèìè â “äó-
âàë³” áóâ ëåéòåíàíò, êîòðèé òåæ
âèõîïèâ ãðàíàòó, âèñìèêíóâ ê³ëü-
öå é æáóðíóâ ó â³êíî. Àëå ãðàíà-

òà âäàðèëàñü îá â³êîííó ïåðåòèí-
êó ³ âëåò³ëà íàçàä ó öåíòð ê³ìíà-
òè. À ðîçë³ò ¿¿ îñêîëê³â íå ìåí-
øå í³æ 200 ìåòð³â. Îòóò ³ ïðèãà-
äàâ Ñåðã³é ìàìó, ä³ì òà âñå ñâîº
êîðîòêå â³ñ³ìíàäöÿòèð³÷íå æèòòÿ.
Ãîñïîäü Áîã òà ÿíãîë-îõîðîíåöü
ïîäàðóâàëè éîìó æèòòÿ. Ï³ñëÿ
âèáóõó âñÿ ê³ìíàòà áóëà ïîáèòà
îñêîëêàìè, îêð³ì òîãî áîêó, äå
ëåæàâ â³í ç³ ùå îäíèì á³éöåì. ²
äîñ³ íàâ³òü ôàõ³âö³ ñàïåðíî¿ ñïðà-
âè íå ìîæóòü ïîâ³ðèòè â òàêèé
ùàñëèâèé âèïàäîê.

À íàéïàì’ÿòí³øèì äëÿ Cåðã³ÿ
Ñàäîâîãî ñòàâ âèïàäîê, êîëè â³í
âèâ³â êîëîíó ç-ï³ä îáñòð³ëó, çà
ùî îòðèìàâ ìåäàëü “Çà â³äâàãó”.
Òîä³ ï³ä îáñòð³ë ïîòðàïèëà êîëî-
íà, ÿêó ¿õíÿ ãðóïà ìàëà çàõèùà-
òè. Íà ïî÷àòêó îáñòð³ëó âîä³ÿ
ïåðøî¿ ìàøèíè òÿæêî ïîðàíè-
ëî. Äîáðå, ùî ïåðøèé ÊÀÌÀÇ
â³ç õàð÷³, à íå áîºïðèïàñè. Ñåð-
ã³é, îñê³ëüêè áóâ âîä³ºì, ñ³â çà
êåðìî, âèâ³â ìàøèíó ç íåáåçïå÷-
íî¿ çîíè òà ðîçáëîêóâàâ äîðîãó.
Òîæ óñÿ êîëîíà âè¿õàëà ç-ï³ä îá-
ñòð³ëó é óñï³øíî ä³ñòàëàñÿ áàçè.
Çà öå Ñåðã³é Ñàäîâîé îòðèìàâ
ìåäàëü “Çà â³äâàãó”. Ñë³ä ñêàçà-
òè, ùî ñåðåä ñîëäàòñüêèõ íàãîðîä
öÿ áóëà íàéøàíîâàí³øîþ ùå ç
÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Àäæå âðó÷àëè öþ â³äçíàêó çà îñî-
áèñòèé ïîäâèã, à íå çà ó÷àñòü ó
îïåðàö³¿.

— Ìè âîþâàëè äîáðå, òîæ ðà-
äÿíñüê³ ñîëäàòè â³éíè â Àôãàí³ñ-
òàí³ íå ïðîãðàëè,— çàóâàæóº
Ñåðã³é Ñàäîâîé.— Óñÿ â³éíà áó-
äóâàëàñü íà îáîðîí³ ïóíêò³â äèñ-
ëîêàö³¿, äîð³ã, îõîðîí³ àåðîïîð-
ò³â. ßêáè íàì äàëè íàêàç ïåðåé-
òè â íàñòóï, îïîçèö³éí³ çáðîéí³
ôîðìóâàííÿ ìè á ðîçäóøèëè äó-
æå øâèäêî.

Íàéñòðàøí³øå íà â³éí³ áóëî
âòðàòèòè òîâàðèøà, õî÷à é ñàìèì
ñîëäàòàì, çâ³ñíî, õîò³ëîñÿ æèòè.
Ñåðã³é âòðàòèâ äðóãà ²ãîðÿ Êàð-
ìàöüêîãî, êîòðèé çàãèíóâ, ï³ä³ð-
âàâøèñü íà ì³í³ ³òàë³éñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà.

Жити, не втрачаючи
ідності

Íà â³éí³ âñå çðîçóì³ëî: º äðóã
³ º âîðîã. Óñå ÿê íà äîëîí³. À â
ìèðíîìó æèòò³ âäîìà âñ³ òîá³ óñ-
ì³õàþòüñÿ, àëå äåõòî ö³ëêîì ìî-
æå òðèìàòè í³æ çà ñïèíîþ. Òîìó
é îá’ºäíóþòüñÿ âåòåðàíè ó ñï³ë-
êè òà íàìàãàþòüñÿ ï³äòðèìóâàòè
îäèí îäíîãî. Çà îñòàíí³õ ê³ëüêà
ðîê³â êîëèøí³ì âî¿íàì-³íòåðíà-
ö³îíàë³ñòàì Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó âäàëîñÿ ðîçïî÷àòè áóä³âíèö-
òâî ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì. Íèí³
öþ ðîáîòó ìàéæå çàâåðøåíî.
Ïðè÷îìó ç áþäæåòó íå âçÿëè í³
êîï³éêè. Îêð³ì òîãî, âîíè â³äðå-
ìîíòóâàëè ïàëàòó â “àôãàíñüêî-
ìó” øïèòàë³ ó Ïóù³-Âîäèö³ äëÿ
ë³êóâàííÿ âåòåðàí³â â³éíè ç Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. Äëÿ âèõî-
âàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ “àô-
ãàíö³” âçÿëè ï³ä îï³êó øêîëó
¹ 85. Òóò îáëàøòóâàëè ìóçåé âî-
¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ïîñò³éíî
ïðîâîäÿòü óðîêè ìóæíîñò³, äå
ðîçïîâ³äàþòü ïðî ïîäâèãè áîéî-
âèõ òîâàðèø³â.

— Ìè öå ðîáèìî, ùîá ìîëîäå
ïîêîë³ííÿ çíàëî ³ñòîð³þ,— êàæå
Ñåðã³é Ñàäîâîé,— ùîá ò³, õòî
“òàì” íå áóâ, íå ðîçïîâ³äàëè ä³-
òÿì ïðî ìàðîäåðñòâà òà ³íø³ çëî-
÷èíè, ÿê³ í³áèòî Ðàäÿíñüêà Àð-
ì³ÿ ÷èíèëà â Àôãàí³ñòàí³. Ìè õî-
÷åìî ï³äòðèìàòè âñ³õ “àôãàíö³â”
íå ëèøå íàøîãî ðàéîíó, à é óñ³-
º¿ ñòîëèö³. Àäæå îñòàíí³ì ÷àñîì
ïðî íàñ ïî÷àëè çàáóâàòè. Äî
ïàì’ÿòíî¿ äàòè 15 ëþòîãî íå ïî-
êàçóþòü í³ ô³ëüì³â ïðî â³éíó, íå
çí³ìàþòü òåìàòè÷íèõ òåëåïðî-
ãðàì, ìàéæå íåìàº óðî÷èñòîñòåé.
Ïðîòå öüîãî ðîêó ãîëîâà ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïðîâ³â óðî÷èñ-
òèé ïðèéîì âî¿í³â-³íòåðíàö³îíà-
ë³ñò³â. Öå áóâ ïåðøèé òàêèé çà-
õ³ä çà ê³ëüêà îñòàíí³õ ðîê³â. Òîæ
ó íàñ ñüîãîäí³ âñå æ òàêè º ñïî-
ä³âàííÿ, ùî äî ïðîáëåì “àôãàí-
ö³â” çíîâó ïîâåðíóòüñÿ îáëè÷-
÷ÿìСер ій Садовой (лівор ч) під час сл жби в Демо ратичній Респ бліці Аф аністан
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Êè¿â ãîòóºòüñÿ 
äî òóðèñòè÷íîãî áóìó
Ïðàö³âíèêè ãàëóç³ îêðåñëèëè ïåðøî÷åðãîâ³ ïðîáëåìè ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó â ìåð³¿

Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ òóðèñòè÷íà
³íäóñòð³ÿ º îäí³ºþ ç íàéïðèáóò-
êîâ³øèõ ãàëóçåé ñâ³òîâî¿ åêîíî-
ì³êè. Äîõîäè â³ä òóðèçìó òàì
ñòàíîâëÿòü äî 10 % âàëîâîãî íà-
ö³îíàëüíîãî ïðîäóêòó. Êè¿â ïî-
êè ùî íå ìîæå ïîõèçóâàòèñÿ òà-
êèìè äîñÿãíåííÿìè. Ïðîòå, çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
òóðèçìó ³ êóðîðò³â Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ÊÌÄÀ Ìèêîëè Ãðèöè-
êà, îñòàíí³ìè ðîêàìè â ì³ñò³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîçèòèâíà äèíà-
ì³êà ðîñòó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ
â³í íàâîäèòü ñòàòèñòèêó: çàãàëü-
íèé îáñÿã òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â
ó Êèºâ³ çð³ñ ç 1009,9 òèñÿ÷³ ó
2004-ìó äî 2031,904 òèñÿ÷³ ó
2010-ìó (íà 101,2 %), à íàäõî-
äæåííÿ äî áþäæåòó — ç 39,3 äî
88,349 ìëí ãðí (íà 125 %). Íà
ñüîãîäí³ â ì³ñò³ ïðàöþº 2 257 òó-
ðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ, ³ç íèõ
1074 òóðàãåíò³â ³ 1183 òóðîïåðà-
òîðè. Ìèíóëîãî ðîêó ñòîëèöþ
â³äâ³äàëî ìàéæå 280 òèñÿ÷ ³íî-
çåìö³â ³ 323 òèñÿ÷³ òóðèñò³â ç
Óêðà¿íè. Âò³ì, çàçíà÷èìî, ùî
êèÿíè îõî÷³øå âè¿æäæàþòü çà
êîðäîí — â ìèíóëîìó ðîö³
1,5 ìëí ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïîäî-
ðîæóâàëè äî ³íøèõ êðà¿í, ùî íà
40 % á³ëüøå, í³æ ó 2009 ðîö³.

До Євро-2012
б дьте отові!

Âèêëèêîì äëÿ âñ³º¿ òóðèñòè÷-
íî¿ ãàëóç³ Êèºâà ñòàíå ïðîâå-
äåííÿ ªâðî-2012. Çà ñëîâàìè
äèðåêòîðà Àñîö³àö³¿ ë³äåð³â òóð-
á³çíåñó Óêðà¿íè Àðòåìà Àòîÿíà,
íèí³ ñòîëèöÿ íå ìîæå çàïðîïî-
íóâàòè òóðèñòàì ÿê³ñíèé ïðî-

äóêò: íå âèñòà÷àº ³íôîðìàö³é-
íîãî ñóïðîâîäó (çîêðåìà ñïåö³-
àëüíèõ ³íôîðìàö³éíî-òóðèñòè÷-
íèõ ïîðòàë³â), ñåðòèô³êîâàíèõ
òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóò³â, ñåðâ³-
ñó. ×àñòêîâî ìàº ðîçâ’ÿçàòè öþ
ïðîáëåìó â³äêðèòòÿ 10 òóðèñò-
ñüêî-³íôîðìàö³éíèõ öåíòð³â. Çà
ñëîâàìè Ìèêîëè Ãðèöèêà, òóð-
öåíòðè ïðîäàâàòèìóòü çàë³çíè÷-
í³ òà àâ³àêâèòêè, äîïîìàãàòè-
ìóòü ó ïîøóêó îðåíäè òèì÷àñî-
âîãî æèòëà, íàäàâàòèìóòü áåç-
ïëàòíå ï³ä’ºäíàííÿ äî ²íòåðíå-
òó. Â íèõ ãîñò³ çìîæóòü âçÿòè
ïóò³âíèêè, ìàïè ñòîëèö³, áóê-
ëåòè ç íàéïîïóëÿðí³øèìè åêñ-
êóðñ³éíèìè ìàðøðóòàìè ì³ñòà.
Äî ªâðî-2012 ðîçðîáëåíî 13
ñïåö³àëüíèõ òóðèñòè÷íèõ ìàðø-
ðóò³â Êèºâîì äëÿ ãîñòåé ³ âáî-
ë³âàëüíèê³â ÷åìï³îíàòó. Ïëà-
íóºòüñÿ, ùî ³íîçåìí³ òóðèñòè
ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþ-
âàòè ñàìîñò³éí³ ïðîãóëÿíêè ñòî-
ëèöåþ ó ñóïðîâîä³ àóä³îã³äà.

У місті з’являться
нові отелі

Çà âèìîãàìè ÓªÔÀ Êè¿â ìàº
çàáåçïå÷èòè 7300 íîìåð³â ó ãîòå-
ëÿõ êàòåãîð³é 3—4—5 ç³ðîê. Ñüî-
ãîäí³ ç ãîòåëÿìè, ÿê³ ïðàöþþòü
íèí³, âæå óêëàäåíî óãîä íà 6 495
íîìåð³â, ïðîòå íàéá³ëüøèé äå-
ô³öèò ñòàíîâëÿòü íîìåðè â 4—5-
ç³ðêîâèõ ãîòåëÿõ (ïðèáëèçíî 3
òèñÿ÷³ òà òèñÿ÷à â³äïîâ³äíî). Äî
ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâðî-
2010 áóäóþòü 9 ãîòåë³â íà 1683
íîìåðè, ÿê³ çàïëàíîâàíî ââåñòè
â åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ 2012 ðî-
êó. Ç íèõ — äâà 5-ç³ðêîâèõ
(“Ôåðìåíò Ãîòåëü Êè¿â” ³ “Õ³ë-

òîí”), ÷îòèðè 4-ç³ðêîâèõ
(“Õîë³äåé ²íí, “Ñòàðî”, “Ëåéï-
öèã” ³ ãîòåëü íà Îáîëîíñüê³é íà-
áåðåæí³é), òðè 3-ç³ðêîâèõ
(“²á³ñ”, “Ïàðê-ãîòåëü Êè¿â” ³ ãî-
òåëü íà âóëèö³ Ïðåäñëàâèíñüê³é).
Ðîçì³ùàòè âáîë³âàëüíèê³â ªâðî-
2012 ïëàíóþòü ³ â ³íøèõ çàêëà-
äàõ — ãóðòîæèòêàõ, òåïëîõîäàõ,
áàçàõ â³äïî÷èíêó — óñüîãî ìàº-
ìî ìàéæå 90 òèñÿ÷ ì³ñöü.

Íàäàë³ ì³ñüêà âëàäà ìàº ãðàí-
ä³îçí³ ïëàíè. Çà Ñõåìîþ ðîçì³-
ùåííÿ ãîòåë³â ó Êèºâ³, äî 2020-
ãî çàïëàíîâàíî ïîáóäóâàòè 202
ãîòåë³. Òîáòî âñüîãî â ì³ñò³ ä³ÿòè-
ìå 348 ãîòåë³â ð³çíî¿ ç³ðêîâîñò³ òà
ïîíàä 66 òèñÿ÷ íîìåð³â. Ñüîãîäí³
íà îäíó òèñÿ÷ó ìåøêàíö³â â ñòî-
ëèö³ ïðèïàäàº 6 íîìåð³â, ï³ñëÿ
ðåàë³çàö³¿ ¿õ áóäå 42, îäíàê öå âñå
îäíî ìåíøå, í³æ ó Ìîñêâ³, Áåð-
ë³í³, Ëîíäîí³ ÷è Âàðøàâ³.

Києв потрібні
автомаршр ти
та т ристична
міліція

Íàãàëüíîþ ïðîáëåìîþ â òó-
ðèñòè÷í³é ãàëóç³ ñüîãîäí³ º ñòâî-

ðåííÿ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ, ñòîÿ-
íîê ³ çóïèíîê òóðèñòè÷íî-åêñ-
êóðñ³éíîãî òðàíñïîðòó, ¿õ îá-
ëàøòóâàííÿ â³äïîâ³äíèìè çíàêà-
ìè òà âèä³ëåííÿ îêðåìî¿ äîðîæ-
íüî¿ ñìóãè, ââàæàº Ìèêîëà Ãðè-
öèê. Àäæå çàòîðè â ì³ñò³ é â³ä-
ñóòí³ñòü òàêèõ ì³ñöü ñòâîðþþòü
íåçðó÷íîñò³ äëÿ ³íîçåìíèõ òó-
ðèñò³â. Íàäàë³ ïàí Ãðèöèê ïðî-
ïîíóº, ÿê ó áàãàòüîõ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ, çàïðîâàäèòè ñïå-
ö³àëüí³ äâîïîâåðõîâ³ àâòîáóñè ç
âèêîðèñòàííÿì ë³íãàôîíó äëÿ
âåäåííÿ åêñêóðñ³é ³íîçåìíèìè
ìîâàìè, ç âëàñíèìè ñõåìàìè ðó-
õó òà ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñíèõ çó-
ïèíîê. Ñåðåä ïåðñïåêòèâíèõ íà-
ïðÿìê³â ðîçâèòêó òóðèçìó —
ñòâîðåííÿ ì³ñüêîãî åêñêóðñ³éíî-
ìåòîäè÷íîãî öåíòðó, öèêëó
àóä³îåêñêóðñ³¿ ïî ìîá³ëüíîìó òå-
ëåôîíó òà çàïðîâàäæåííÿ êàðò-
êè “Ã³ñòü Êèºâà”, âëàñíèê ÿêî¿
ìàòèìå çíèæêè íà îòðèìàííÿ
åêñêóðñ³é, ïðîæèâàííÿ, õàð÷ó-
âàííÿ. Òàêîæ ïàí Ãðèöèê ïðî-
ïîíóº ñòâîðèòè â ñòðóêòóð³ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êèºâ³ ñïåö³àëü-
íèé ï³äðîçä³ë òóðèñòè÷íî¿ ì³ë³-
ö³¿, ÿêà á ñòåæèëà çà ïîðÿäêîì
íà òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóòàõ, êîí-
òðîëþâàëà á ÿê³ñòü íàäàííÿ ïî-

ñëóã. Ó ðàìêàõ êðóãëîãî ñòîëó
ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ êâàë³ô³êî-
âàíèõ ã³ä³â, à òàêîæ óêðàé ïî-
òð³áíèõ òàáëè÷îê ³ âêàç³âíèê³â
³íîçåìíèìè ìîâàìè, ÿê³ á äîïî-
ìàãàëè òóðèñòàì îð³ºíòóâàòèñÿ â
êóëüòóðíîìó öåíòð³ ì³ñòà.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ñòîëè÷íà âëà-
äà ìàº íàì³ð ñïðèÿòè ðîçâèòêó
ä³ëîâîãî òóðèçìó. “Äëÿ íàñ ïðî-
âåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ âèñòàâîê
³ êîíãðåñ³â âàæëèâî ùå é òîìó,
ùî ïðè¿çä ³íîçåìíèõ á³çíåñìå-
í³â — öå ùå ìîæëèâ³ñòü äîäàò-
êîâîãî çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó
ì³ñòî. Ï³ä ÷àñ ªâðî-2012 Êè¿â
â³äâ³äàº âåëèêà ê³ëüê³ñòü òóðèñ-
ò³â. Öå øàíñ çàÿâèòè ïðî ñåáå ³
äàòè ïîòóæíèé ïîøòîâõ ðîç-
âèòêó ãàëóç³. Ìè ãîòîâ³ âèñëó-
õàòè âñ³ ïðîïîçèö³¿ â³ä ³íâåñòî-
ð³â ³ êîìïàí³é, ùî ïðàöþþòü
íèí³ íà ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïî-
ñëóã, ³ ââ³ìêíóòè “çåëåíå ñâ³ò-
ëî” âñ³é äîçâ³ëüí³é äîêóìåíòà-
ö³¿ ùîäî îá’ºêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç
ðîçâèòêîì òóðèñòè÷íî¿ ãàëó-
ç³”,— çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî. Ç
ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³í-
âåñòèö³é 26—28 òðàâíÿ â ñòîëè-
ö³ â³äáóäåòüñÿ “Ïåðøèé ì³æíà-
ðîäíèé á³çíåñ-ôîðóì Êèºâà”

ГРАФІК
проведення особисто о прийом ромадян та прямих (" арячих") телефонних ліній

ерівни ами Головно о правління цінової політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) на 2011,

розташовано о за адресою: 03150, м. Київ, в л. Лабораторна, 1

Посада, ПІБ Конта тні
телефони

Години прийом Години проведення
" арячих телефонних

ліній" для представни ів
об'єднань ромадян

Начальни
Ястр бинсь ий Василь Іванович

529-96-33 2 та 4 вівторо місяця
з 10.00 до 11.00

-

Заст пни начальни а Головно о
правління — начальни правління
ціно творення на товари та посл и
Стрижи с Олена Володимирівна

529-93-94 1 та 2 вівторо
з 10 до 13 од.

Др ий четвер місяця
з 15 до 18 од.

Òóðèçì Êèºâà â öèôðàõ ³ ôàêòàõ
У мин лом році найбільша іль ість т ристів приб ла до Києва з Ро-

сійсь ої Федерації (89143 тис.), Німеччини (25365 тис.), Спол чених
Штатів Амери и (19188 тис.), Білор сі (13356 тис.), Італії (6989 тис.),
Франції (6652 тис.).

Основні цілі відвід вання Києва іноземними ромадянами:
— відпочино (169422 тис.);
— бізнес (78665 тис.);
— оздоровлення (23478 тис.).

У Києві розроблено 134 тематичних е с рсійних місь их і замісь их
маршр тів (з них — 74 пішохідних, 54 автоб сних, 6 теплохідних).

Найбільшим попитом т ристів і остей міста орист ються:
- о лядові е с рсії містом з відвід ванням Києво-Печерсь ої лаври,

Софійсь о о собор , Михайлівсь о о Золотоверхо о собор ;
- архіте т рний літопис Києва;
- в лиці стародавньо о Подол ;
- е с рсії Андріївсь им звозом;
- теплохідна про лян а Дніпром.

Найпоп лярнішими раїнами для раїнців-т ристів 2010 році б ли
Т реччина, Є ипет, Греція, Об’єднані Арабсь і Емірати, Російсь а Фе-
дерація, Бол арія.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Я свідчить статисти а, щоро іль ість т ристів
столиці збільш ється. Найближчим випроб ванням для
т ристичної ал зі Києва стане Євро-2012, що відб -
деться вже в наст пном році. Я раще під от ватися
і чо о не вистачає міст , об оворювали днями КМДА
за р лим столом “Т ристична привабливість міста
Києва”.

Софія Київсь а — серед найбільш поп лярних місць іноземних та вітчизняних т ристів
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про дозвіл на створення органів 
самоорганізації населення — будинкових комітетів

Рішення Київської міської ради № 403/5215 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Ки�
єві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 28.08.07, протокол зборів
жителів за місцем проживання від 12.07.07 та список учасни�
ків зборів жителів за місцем проживання:

1.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Но�
водарницька, 11”.

1.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будин�
ковий комітет “Вулиця Новодарницька, 11” діє в межах тери�
торії будинку № 11 по вулиці Новодарницькій в Дарницькому
районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання
від 12,—07.07 на території діяльності органу самоорганізації
населення “Будинковий комітет “Вулиця Новодарницька, 11”
мешкає на законних підставах (зареєстровано за місцем про�
живання) 421 житель, у тому числі 384 жителі, які мають пра�
во голосу станом на 12.07.07.

2. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 16.11.06, протокол зборів
жителів за місцем проживання від 17.08.06 та список учасни�
ків зборів жителів за місцем проживання:

2.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Ро�
сійська, 19; Вулиця Ілліча, 19/10, 21, 23, 25/1; Вулиця Ново�
дарницька, 12, 14”.

2.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будин�
ковий комітет “Вулиця Російська, 19; Вулиця Ілліча, 19/10, 21,
23, 25/1; Вулиця Новодарницька, 12, 14” діє в межах терито�
рії таких будинків:

№ 19 по вулиці Російській, N№ 19/10, 21, 23, 25/1 по ву�
лиці Ілліча та № 12, 14 по вулиці Новодарницькій в Дарниць�
кому районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання
від 17.08.06 на території діяльності органу самоорганізації на�
селення “Будинковий комітет “Вулиця Російська, 19; Вулиця
Ілліча, 19/10, 21, 23, 25/1; Вулиця Новодарницька, 12, 14”
мешкають на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) 222 жителі, у тому числі 174 жителі, які мають пра�
во голосу станом на 17.08.06.

3. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 10.04.08, протокол зборів
жителів за місцем проживання від 09.04.06 та список учасни�
ків зборів жителів за місцем проживання:

3.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Бульвар Ле�
сі Українки, 9”.

3.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будин�
ковий комітет “Бульвар Лесі Українки, 9” діє в межах території
будинку № 9 по бульвару Лесі Українки в Печерському районі
м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання
від 09.04.06 на території діяльності органу самоорганізації на�
селення “Будинковий комітет “Бульвар Лесі Українки, 9” меш�
кає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживан�
ня) 288 жителів, у тому числі 257 жителів, які мають право го�
лосу станом на 09.04.06.

4. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення орга�
ну самоорганізації населення від 25.06.08, протокол зборів жи�
телів за місцем проживання від 12.06.08 та список учасників
зборів жителів за місцем проживання:

4.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Ми�
коли Закревського, 47�б”.

4.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будин�
ковий комітет “Вулиця Миколи Закревського, 47�б” діє в ме�
жах території будинку № 47�б по вулиці Миколи Закревсько�
го в Деснянському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання
від 12.06.08 на території діяльності органу самоорганізації на�
селення “Будинковий комітет “Вулиця Миколи Закревського,
47�б” мешкає на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) 360 жителів, у тому числі 122 жителі, які мають
право голосу станом на 12.06.08.

5. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 28.10.08, протокол зборів
жителів за місцем проживання від 16.10.08 та список учасни�
ків зборів жителів за місцем проживання:

5.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення

та визначити його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Ган�
ни Ахматової, 41, 43”.

5.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будин�
ковий комітет “Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43” діє в межах те�
риторії будинків N№ 41, 43 по вулиці Ганни Ахматової в Дар�
ницькому районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання
від 16.10.08 на території діяльності органу самоорганізації на�
селення “Будинковий комітет “Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43”
мешкає на законних підставах (зареєстровано за місцем про�
живання) 1545 жителів, у тому числі 1146 жителів, які мають
право голосу станом на 16.10.08.

6. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення орга�
ну самоорганізації населення від 19.02.09, протокол зборів жи�
телів за місцем проживання від 12.02.09 та список учасників
зборів жителів за місцем проживання:

6.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Сім’ї
Хохлових, 4, вулиця Якіра, 20/2”.

6.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будин�
ковий комітет “Вулиця Сім’ї Хохлових, 4, вулиця Якіра, 20/2”
діє в межах території будинків:

№ 4 по вулиці Сім’ї Хохлових та № 20/2 по вулиці Якіра в
Шевченківському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання
від 12.02.09 на території діяльності органу самоорганізації на�
селення “Будинковий комітет “Вулиця Сім’ї Хохлових, 4; вули�
ця Якіра, 20/2” мешкає на законних підставах (зареєстровано
за місцем проживання) 341 житель, у тому числі 284 жителі,
які мають право голосу станом на 12.02.09.

7. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення орга�
ну самоорганізації населення від 02.12.08, протокол конфе�
ренції жителів за місцем проживання від 29.09.08 та список
учасників зборів жителів за місцем проживання:

7.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Шо�
лом�Алейхема, 20”.

7.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будин�
ковий комітет “Вулиця Шолом�Алейхема, 20” діє в межах те�
риторії будинку № 20 по вулиці Шолом�Алейхема в Деснян�
ському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання
від 29.10.08 на території діяльності органу самоорганізації на�
селення “Будинковий комітет “Вулиця Шолом�Алейхема, 20”
мешкає на законних підставах (зареєстровано за місцем про�
живання) 366 жителів, у тому числі 322 жителі, які мають пра�
во голосу станом на 29.09.08.

8. Основними напрямками діяльності органів самооргані�
зації населення — будинкових комітетів є:

8.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні пи�
тань місцевого значення у межах Конституції і законів
України.

8.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та ін�
ших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних
послуг.

8.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурно�
го розвитку території діяльності органів самоорганізації насе�
лення, інших місцевих програм.

9. Надати органам самоорганізації населення — будинко�
вим комітетам у межах території їх діяльності такі власні пов�
новаження:

9.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси
жителів у Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

9.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України,
реалізації актів Президента України та органів виконавчої вла�
ди, рішень Київради та її виконавчих органів, розпоряджень Ки�
ївського міського голови, рішень, прийнятих місцевими рефе�
рендумами.

9.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до про�
ектів програм соціально�економічного і культурного розвитку,
бюджетів міста Києва.

9.4. Організовувати на добровільних засадах участь насе�
лення у заходах щодо охорони навколишнього природного се�
редовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленення та ут�
римання в належному стані прибудинкових територій, облад�
нанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої твор�
чості, клубів за інтересами тощо.

9.5. Організовувати на добровільних засадах участь насе�

лення у здійсненні заходів щодо ремонту приміщень загаль�
ного користування із дотриманням встановленого законодав�
ством порядку проведення таких робіт.

9.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам,
які мешкають у житлових будинках на територіях діяльності
органів самоорганізації населення, житлово�комунальних по�
слуг та за якістю проведених у зазначених житлових будинках
ремонтних робіт.

9.7. Надавати необхідну допомогу навчальним закладам,
закладам та організаціям культури, фізичної культури і спор�
ту у проведенні культурно�освітньої, спортивно�оздоровчої
та виховної роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню
культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових
обрядів.

9.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку,
інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослуж�
бовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також са�
мотнім громадянам, дітям�сиротам та дітям, позбавленим бать�
ківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Ки�
ївради.

9.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного на�
гляду в здійсненні ними протипожежних заходів, організову�
вати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати
участь у здійсненні громадського контролю за додержанням
вимог пожежної безпеки.

9.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохорон�
ним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.

9.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом гро�
мадян.

9.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи на�
вчання, які мешкають у межах території діяльності відповідно�
го органу самоорганізації населення.

9.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з

виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з
мешканцями.

9.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоор�
ганізації населення, організовувати обговорення проектів йо�
го рішень з найважливіших питань.

10. Органи самоорганізації населення — будинкові коміте�
ти набувають власних повноважень після їхньої реєстрації у ви�
конавчому органі Київради (Київській міській державній адмі�
ністрації) в порядку, встановленому статтею 13 Закону Укра�
їни “Про органи самоорганізації населення”, та з дня його дер�
жавної реєстрації в порядку, встановленому Законом України
“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців”.

11. Органам самоорганізації населення — будинковим ко�
мітетам у місячний термін після державної реєстрації напра�
вити до секретаріату Київради копії таких реєстраційних доку�
ментів: положення про орган самоорганізації населення, сві�
доцтва про реєстрацію у виконавчому органі Київради (Київ�
ській міській державній адміністрації), свідоцтва про держав�
ну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ),
списку персонального складу членів органу самоорганізації на�
селення.

12. Контроль за фінансовою діяльністю органів самоорга�
нізації населення — будинкових комітетів у межах своїх повно�
важень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган
Київради (Київська міська державна адміністрація).

13. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Ки�
ївської міської ради “Хрещатик”.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики
і на виконавчий орган Київради (Київську міську державну ад�
міністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Шевченківської районної у м. Києві ради 

від 20.05.10 № 825 
“Про бюджет Шевченківського району 

міста Києва на 2010 рік”
Рішення Київської міської ради № 503/5315 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від
14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями) Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Шевченківської районної у м. Ки�
єві ради від 20.05.10 № 825 “Про бюджет Шевченківського
району міста Києва на 2010 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1 рішення цифри “853 967,8” замінити циф�
рами “854 877,8”, цифри “514 308,7” замінити цифрами
“514 218,7”, цифри “339 659,1” замінити цифрами
“340 659,1”.

1.2. У пункті 2 рішення цифри “857 009,3” замінити циф�
рами “857 919,3”, цифри “517 350,2” замінити цифрами
“517 260,2”, цифри “339 659,1” замінити цифрами
“340 659,1”.

1.3. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3 до рі�
шення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Печерської районної у місті Кисві ради 

від 27.05.10 № 24 “Про Програму 
соціально*економічного \ культурного розвитку 

Печерського району м. Києва на 2010 рік”
Рішення Київської міської ради № 343/5155 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 78 рішення Київської міської ради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010
рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 14.10.10 № 79/4891)
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу IV “Програма капітальних вкла�
день та введення в дію потужностей на 2010 рік за замов�
ленням Печерської районної у місті Києві державної адмі�
ністрації” Програми соціально�економічного та культурного
розвитку Печерського району м. Києва на 2010 рік, затвер�
дженої рішенням дванадцятої сесії Печерської районної у
місті Києві ради п’ятого скликання від 27.05.10 № 24 “Про
Програму соціально�економічного та культурного розвитку
Печерського району м. Києва на 2010 рік” (із змінами та до�
повненнями, внесеними рішеннями Печерської районної у

місті Києві ради від 17 червня 2010 року № 45, від 9 верес�
ня 2010 року № 6, від 17 жовтня 2010 року № 17), виклав�
ши його в редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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ÏßÒÜ ÌÓÆÅÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
ÊÀÏÈÒÎÍÎÂÎÉ
Ïðîäîâæåííÿ ïîâ³ñò³ Îëåíè Øåðìàí

Çàìîðî÷èòü ãîëîâó ìíå áûëî
íåòðóäíî: â ìèðå êèíîøíîì, áî-
ãåìíîì ÿ íè÷åãî íå ïîíèìàëà. Â
ìóæ÷èíàõ ÿ ðàçáèðàëàñü íåñêîëü-
êî ëó÷øå: âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ,
Ðè÷àðä ïðèíàäëåæàë ê ïîðîäå
êðàñèâûõ ãóëÿê, ýëèòíûõ ïëåé-
áîåâ, ñïîñîáíûõ ïîäàðèòü æåí-
ùèíå çàïîìèíàþùèéñÿ íà âñþ
æèçíü ïðàçäíèê — è èñïîðòèòü
âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü, åñëè íå-
íàðîêîì â íåãî âëþáèøüñÿ. À
ïðàçäíèêà ó ìåíÿ íå áûëî äàâíî,
ñëèøêîì äàâíî — è ÿ ïîääàëàñü
åãî îáàÿíèþ, âòèõîìîëêó óäèâ-
ëÿÿñü: çà÷åì åìó ÿ? Äåíüãè, ñóäÿ
ïî øèêàðíîé êâàðòèðå ñ âèäîì
íà Êðåìëü è áåññ÷åòíûì òðàòàì,
ó íåãî èìåëèñü, òàê ÷òî, ïðè òà-
êîé ýôôåêòíîé âíåøíîñòè è îáà-
ÿíèè Ðè÷àðä ìîã çààðêàíèòü ëþ-
áóþ ìîäåëü èëè êèíîçâåçäó. À îí
òðàòèë âðåìÿ è ñèëû íà ìåíÿ,
óãîùàÿ â äîðîãèõ êàáàêàõ, çíà-
êîìÿ ñî çíàìåíèòîñòÿìè è îñû-
ïàÿ êîìïëèìåíòàìè.

— Òû íå çíàåøü ñåáå öåíû!
Òû — ÷óäî, óäèâèòåëüíàÿ æåí-
ùèíà: ïðîâèíöèàëêà, ïîêîðèâ-
øàÿ Ìîñêâó è ñîõðàíèâøàÿ ïðè
ýòîì äóøåâíóþ ÷èñòîòó è íåèñ-
ïîð÷åííîñòü! Ýòî ãîòîâûé ñþæåò
äëÿ ôèëüìà.

— Ðàçâå ÷òî äëÿ òðàãèêîìå-
äèè,— îòâåòèëà êàê-òî ÿ, íå äî-
ãàäûâàÿñü, ÷òî ñëó÷àéíî ïîïàëà
â ÿáëî÷êî, èáî âñå äàëüíåéøèå
ñîáûòèÿ èäåàëüíî âïèñûâàëèñü
èìåííî â ýòîò æàíð.

Ìåñÿöà ÷åðåç ïîëòîðà ïîñëå
íàøåãî çíàêîìñòâà Ðè÷àðä ñäå-
ëàë ìíå ïðåäëîæåíèå... íåò, íå
òî, íå òî, êîíå÷íî. Ïîä ñîóñîì
î÷åðåäíîãî “òû ñåáÿ íåäîîöåíè-
âàåøü, òû äîñòîéíà áîëüøåãî” îí
ïðåäëîæèë ìíå ñòàòü ôèíàíñî-
âûì äèðåêòîðîì åãî íîâîãî ïðî-
åêòà: äåòñêîé àêòåðñêîé øêîëû.

Çàìûñåë äûøàë øèðîòîé è
áëàãîðîäñòâîì, êàê, âïðî÷åì, âñå
ïðåäëîæåíèÿ Ðè÷àðäà. Ïðåäïî-
ëàãàëîñü íå ïðîñòî îáó÷àòü òà-
ëàíòëèâûõ ìàëûøåé àçàì àêòåð-
ñêîãî ìàñòåðñòâà, íî è âûÿâëÿòü
îäàðåííûõ äåòåé ñðåäè ñèðîò â
èíòåðíàòàõ è äàâàòü èì êàê áû
ïóòåâêó â áîëüøóþ àêòåðñêóþ
æèçíü. Ïðè ýòîì Ðè÷àðä íå ñî-
áèðàëñÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ ðàìêàìè
ÑÍÃ: ñî âðåìåíåì ïëàíèðîâàëîñü
çàâÿçàòü òåñíûå êîíòàêòû ñ Ãîë-
ëèâóäîì.

— Âñå çíàþò èìÿ Ìèëû Éîâî-
âè÷, íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ñâîþ
àêòåðñêóþ êàðüåðó îíà íà÷àëà ðå-
áåíêîì! È âñå áëàãîäàðÿ íàñòîé-
÷èâîñòè ìàìû — Ãàëèíû Ëîãè-
íîâîé. À ìû îòêðîåì Ãîëëèâóäó
äåñÿòêè, ñîòíè íîâûõ Ìèë! Ìû
äàäèì øàíñ äåòÿì èç ñàìûõ äàëü-
íèõ îêðàèí! Ê íàì ïîåäóò èç
Ìóðìàíñêà è Âëàäèâîñòîêà, èç
Äóøàíáå è Áðåñòà! — ñòðàñòíî
ïðîïîâåäîâàë Ðè÷àðä, è ãëàçà åãî
ãîðåëè îãíåì ïîäëèííîãî ýíòóçè-
àçìà.

Äàæå íå çíàþ, êàê ÿ óñòîÿëà.
Äîëæíî áûòü, àíãåë-õðàíèòåëü
óáåðåã, íî îò ðîëè çèö-ïðåäñåäà-
òåëÿ Ôóíòà ÿ îòâåðòåëàñü. Ðè÷àðä
äàæå íåìíîãî îáèäåëñÿ, âèäíî,
âîçëàãàë íà ìåíÿ íåìàëûå íàäåæ-
äû, íî âñêîðå óòåøèëñÿ, óëîìàâ
ìåíÿ ïîäðàáàòûâàòü â åãî øêîëå
âòîðûì áóõãàëòåðîì. ×åñòíî ãî-
âîðÿ, ÿ íàäåÿëàñü, ÷òî ðàáîòû áó-
äåò ìàëî èëè ñîâñåì íå áóäåò, íî
ñèëüíî îøèáëàñü.

— Ó âàñ íåîáû÷àéíî òàëàíòëè-
âûé ðåáåíîê! Ïîñìîòðèòå íà åãî
ïëàñòèêó, íà åãî óëûáêó — ýòî
æå ïðèðîæäåííûé àðòèñò! Íî òà-

ëàíò, êàê àëìàç, íóæäàåòñÿ â îã-
ðàíêå, ÷òîáû çàñèÿòü ïî-íàñòîÿ-
ùåìó, ÷òîáû åãî âñå óâèäåëè.
Íóæíî ÷óòü-÷óòü ïîäó÷èòüñÿ: ïî-
ñòàâèòü äèêöèþ, íàó÷èòü ðàñêî-
âàííîñòè ïåðåä êàìåðîé, ïðåïî-
äàòü îñíîâû, òàê ñêàçàòü — è âàø
ðåáåíîê ñòàíåò çâåçäîé. Íà îä-
íîé ðåêëàìå âû áóäåòå ñ ëåãêî-
ñòüþ çàðàáàòûâàòü äî ïÿòè òûñÿ÷
â ìåñÿö! Äîëëàðîâ, åñòåñòâåííî,
äîëëàðîâ. Âû äàæå íå ïðåäñòàâ-
ëÿåòå, êàê ñåé÷àñ âîñòðåáîâàíû
òàëàíòëèâûå ìàëûøè! Ñêîëüêî
ñòîèò íàø êóðñ? Òûñÿ÷ó äîëëà-
ðîâ. Äà, äîðîãî, ñîãëàñåí. Íî, âî-
ïåðâûõ, ïîñìîòðèòå, êòî ó íàñ
ïðåïîäàåò: Ãóñîâñêàÿ, Äåðÿá-
êèí — ýòî æå øêîëà, ýòî óðî-
âåíü, ýòî æèâûå êëàññèêè!
Îñòàëüíûå òîæå ïåäàãîãè ýêñòðà-
êëàññà. À âî-âòîðûõ, ñêàæó âàì
îòêðîâåííî: îò òîãî âñå íàøè áå-
äû, ÷òî ìû ïðèâûêëè ê õàëÿâå è
íå ïîíèìàåì, ÷òî ïðåæäå ÷åì çà-
ðàáîòàòü äåíüãè, èõ íóæíî âëî-
æèòü! À çäåñü âû âêëàäûâàåòå
äåíüãè â áóäóùåå ñîáñòâåííîãî
ðåáåíêà, â ãàðàíòèðîâàííîå áóäó-
ùåå. Â êîíöå êîíöîâ, âû íå äåíü-
ãè âêëàäûâàåòå, à îïðåäåëÿåòå åãî
ñóäüáó. Ïîòîìó ÷òî êîëè÷åñòâî
ìåñò îãðàíè÷åííî, à øàíñ ñòàòü
çâåçäîé ïîëó÷àåò òîò, êòî ïðèõî-
äèò ïåðâûì.

Ýòîò ìîíîëîã ñ ðàçíûìè âà-
ðèàöèÿìè â íåïîäðàæàåìîì èñ-
ïîëíåíèè Ðè÷àðäà ÿ ñëûøàëà
ðàç äåñÿòü, è âñÿêèé ðàç ðàçãî-
âîð çàêàí÷èâàëñÿ îäèíàêîâî: êî-
ëåáëþùàÿñÿ ìàìàøêà âûíèìàëà
áóìàæíèê (Ðè÷àðä ïðèçíàâàë —
èç êàêèõ-òî ñâîèõ ñîîáðàæå-
íèé — òîëüêî îïëàòó íàëè÷íû-
ìè). Âïðî÷åì, êîëåáàëèñü íå-
ìíîãèå: áëàãîäàðÿ óìåëî ïîñòàâ-
ëåííîé ðåêëàìå, â øêîëó íàðîä
ïîâàëèë âàëîì, èáî Ðè÷àðä äå-
ëàë áåñïðîèãðûøíóþ ñòàâêó íà
âå÷íûå ÷óâñòâà: ðîäèòåëüñêîå
òùåñëàâèå è ÷åëîâå÷åñêóþ ãëó-
ïîñòü.

Ñ âíåøíåé ñòîðîíû âñå âûãëÿ-
äåëî ïðèëè÷íî: îôèöèàëüíî øêî-
ëà íàçûâàëàñü øêîëîé Ãóñîâñêîé
è Äåðÿáêèíà, è â ñàìîì äåëå, îíè
ó÷àñòâîâàëè â ó÷åáíîì ïðîöåññå,
äàâàÿ äâà ðàçà â ìåñÿö “ìàñòåð-
êëàññû”. Äðóãîå äåëî — ðåàëüíàÿ
öåííîñòü ýòèõ ìàñòåð-êëàññîâ,
ñâîäèâøèõñÿ ê ïîëó÷àñîâûì ðàç-
ãîâîðàì ñ äåòèøêàìè â ñòèëå
“óòè-ïóòè, êàêèå âû õîðîøèå ðå-
áÿòà!”; íî äåòèøêè îöåíèòü óðî-
âåíü ïðåïîäàâàíèÿ íå ìîãëè, à
ðîäèòåëåé íà çàíÿòèÿ íå ïóñêàëè.
“Æèâûå êëàññèêè” ðàçäàâàëè àâ-
òîãðàôû, òðåïàëè äåòèøåê ïî ãî-
ëîâàì è, ïîëó÷èâ ñâîþ äîëþ, óåç-
æàëè íà òàêñè. Â îñòàëüíîå âðå-

ìÿ þíûå ïèòîìöû äåêëàìèðîâà-
ëè ñòèøêè, íåìíîæêî òàíöåâàëè,
íåìíîæêî ïåëè, ðàçûãðûâàëè
ïðèìèòèâíûå ñöåíêè ïîä ðóêî-
âîäñòâîì þíûõ ñòóäåíòîâ òåàò-
ðàëüíûõ âóçîâ — â îáùåì, ïðî-
âîäèëè âðåìÿ íå áåç ïîëüçû äëÿ
ñåáÿ. Êîíå÷íî, íèêàêèå ðåæèññå-
ðû-ðåêëàìùèêè êàñòèíãîâ ó íàñ
íå ïðîâîäèëè, è îãëóøèòåëüíàÿ
êèíîêàðüåðà íèêîìó èç ðåáÿò íå
ãðîçèëà — íî âåäü è ñëàâó âêóïå
ñ îãðîìíûìè ãîíîðàðàìè Ðè÷àðä
îáåùàë ïî îêîí÷àíèè êóðñà, à
êóðñ áûë ðàññ÷èòàí íà ïîëãîäà.

Óáåäèâøèñü, ÷òî øêîëà þíîãî
àêòåðà ïîøëà, Ðè÷àðä íåìåäëÿ
ðàñêðûë ïåðåä äîâåð÷èâîé ïóá-
ëèêîé íîâûå ãîðèçîíòû, ó÷ðåäèâ
øêîëó þíûõ ôîòîìîäåëåé.

Þíûå ìîäåëè — áóäóùèå çâåç-
äû ìèëàíñêèõ ïîäèóìîâ — îáó÷à-
ëèñü 4 ìåñÿöà, è áðàëè ñ ðîäèòå-
ëåé âñåãî 600 äîëëàðîâ. Íî øêî-
ëà ìîäåëåé îêàçàëàñü â ôèíàíñî-
âîì îòíîøåíèè âûãîäíåå øêîëû
þíûõ àêòåðîâ, è íå òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî ó÷åíèêîâ îêàçàëîñü áîëü-
øå. Ïî÷òè êàæäûé âûïóñêíèê çà-
êàçûâàë “ïðîôåññèîíàëüíîå
ïîðòôîëèî” — 12 öâåòíûõ ôîòî-
ãðàôèé ñðåäíåãî êà÷åñòâà, êîòî-
ðûå îáõîäèëèñü, îäíàêî, â 300
äîëëàðîâ. Åùå 200 äîëëàðîâ áðà-
ëè çà òî, ÷òîáû çàíåñòè þíóþ ìî-

äåëü â “Èíòåðíåò-êàòàëîã” (â òî
âðåìÿ ïðî Èíòåðíåò ñðåäíèé
îáûâàòåëü çíàë êóäà ìåíüøå, ÷åì
òåïåðü, è äèêàÿ öåíà çà ðàçìåùå-
íèå ôîòîãðàôèè íà êàêîì-òî ïî-
ëóäîìàøíåì ñàéòå íèêîìó íå êà-
çàëàñü äèêîé). Åùå 200 äîëëàðîâ
ñòîèëà “ðàññûëêà ôîòîãðàôèé ïî
çàãðàíè÷íûì ìîäåëüíûì àãåíò-
ñòâàì”. Õîðîøî áûëî òàêæå, âû-
äîèâ èç ðîäèòåëÿ øòóêó áàêñîâ çà
àêòåðñêóþ øêîëó, íàìåêíóòü, ÷òî
øàíñû åãî ÷àäà íà êèíîêàðüåðó
ñóùåñòâåííî âîçðàñòóò ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû ôîòîìîäåëåé.
Ñëîâîì, äîéêà øëà òàêèìè òåì-
ïàìè áåç ïðîñòîåâ è âûõîäíûõ,
÷òî â áûëûå âðåìåíà Ðè÷àðäó
ïðèñâîèëè áû çâàíèå “çàñëóæåí-
íûé îïåðàòîð ìàøèííîãî äî-
åíèÿ”.

— Ðè÷àðä,— îñòîðîæíî çàìå-
òèëà ÿ êàê-òî çà óæèíîì (ê òîìó
âðåìåíè ÿ óæå ïåðååõàëà ê íå-
ìó),— òåáå èõ íå æàëêî?

— Êîãî?
— Äà ðîäèòåëåé... Âîò â÷åðà ê

íàì â áóõãàëòåðèþ ïî îøèáêå çà-
øëà ìàìî÷êà èç Ñûêòûâêàðà ñ
óðîäëèâîé ëîïîóõîé äî÷êîé. Íó
êàêàÿ èç åå äåâî÷êè ìîäåëü? Â
êàêóþ ðåêëàìó åå âîçüìóò? Âåäü
åñòü çàâåäîìî íåïåðñïåêòèâíûå
äåòè, à òû èõ âñå ðàâíî áåðåøü.

Íàäî çàìåòèòü, ÷òî â òó ïîðó ÿ
åùå âåðèëà â îïðåäåëåííûå ïåð-
ñïåêòèâû, åñëè íå àêòåðñêèå, òàê
ðåêëàìíûå, äëÿ îäàðåííûõ âû-
ïóñêíèêîâ øêîëû.

— Äà,— èçîáðàçèë íà ëèöå ãëó-
áîêóþ çàäóì÷èâîñòü Ðè÷àðä,—
îò÷àñòè òû ïðàâà... Íî âåäü òàêèõ
äåòåé åäèíèöû! Áîëüøèíñòâî ðå-
áÿò î÷åíü, î÷åíü ñïîñîáíûå, óæ
â ýòîì ÿ ðàçáèðàþñü!

— Òåì áîëåå, åñëè íåïåðñïåê-
òèâíûõ äåòåé ñîâñåì ìàëî, íå
ñòîèò èõ ïðèíèìàòü! Óáûòîê íå-
âåëèê, à ðåïóòàöèþ ñîõðàíèì.

— Ãì... à ÷òî, ýòî ìûñëü. Ëþ-
äà, òû ãåíèé.

Ñëåäóþùèé íàáîð â àêòåðñêóþ
è ìîäåëüíóþ øêîëû æäàë ñþð-
ïðèç: Ðè÷àðä ââåë “ýêçàìåí”,
äîëæåíñòâóþùèé “ïîâûñèòü óðî-
âåíü” è “îòñåÿòü áàëëàñò”. Íàëè-
÷èå ýêçàìåíà, êàê ïîòîì âûÿñ-
íèëîñü, ïîçâîëèëî äîïîëíèòåëü-
íî ñäèðàòü ñ ðîäèòåëåé äåíüãè çà
åãî óñïåøíóþ ñäà÷ó.

Ïîíÿòíî, ÷òî “æèâûå êëàññè-
êè” èãðàëè ðîëü ñâàäåáíûõ ãåíå-
ðàëîâ, à ðåàëüíî âñåìè äåëàìè
çàïðàâëÿë Ðè÷àðä, ÷èñëèâøèéñÿ
âñåãî ëèøü ïðåññ-ñåêðåòàðåì.
Ôèíàíñîâûì äèðåêòîðîì ñòàë
íèçåíüêèé ñóáúåêò ñ ïðîòèâíîé
ðîæåé ïî ôàìèëèè Ïî÷å÷óåâ. Íå
çíàþ, íà êàêîé ïîìîéêå Ðè÷àðä
åãî âûêîïàë, íî çà ãîä ìîåé äå-
ÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå áóõãàëòåðà
ÿ íè ðàçó íå âèäåëà ôèíàíñîâî-
ãî äèðåêòîðà òðåçâûì. Íåïîñðåä-
ñòâåííûì ìîèì íà÷àëüíèêîì —
ãëàâíûì áóõãàëòåðîì — áûë ìîë-
÷àëèâûé, ìðà÷íûé áðþíåò ñ îñî-
áîé ïðèìåòîé — ñòåêëÿííûì ãëà-
çîì. Áóõãàëòåðñêîå äåëî îí çíàë
î÷åíü íåäóðíî, à â ðàáîòå ïðîÿâ-
ëÿë ñòðàííûé ýíòóçèàçì, íåèç-
ìåííî îñòàâàÿñü ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ðàáî÷åãî äíÿ. Íà ìîþ äîëþ
îñòàâàëàñü ìåëêàÿ, ñóãóáî òåõíè-
÷åñêàÿ ðàáîòà — ïðàâäà, êîëè÷å-
ñòâî åå ðîñëî ÷óòü ëè íå ñ êàæ-
äîé íåäåëåé. Ïî îêîí÷àíèè ðà-
áî÷åãî äíÿ Ðè÷àðä íåèçìåííî îò-
âîçèë ìåíÿ äîìîé, ãàëàíòíî öå-
ëóÿ â ìàøèíå “ìîè ëþáèìûå óñ-
òàâøèå ãëàçêè”

Далі б де...
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

У� провадженні�Київсь�о�о� апеляційно�о� адміністративно�о� с�д�� знаходиться� апеляційна

с�ар�а� Клич�а� В.В.� на� постанов�� О�р�жно�о� адміністративно�о� с�д�� м.� Києва� за� справою�

2а-11345/09/2670�за�позовом�Кириллової�Н.М.�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(КМДА)�про�визнання

протиправними�та�с�ас�вання�розпоряджень�від�31.08.09�№978-981.�Роз�ляд�справи�призначено

на�02.03.11�на�9.30���приміщенні�с�д��про�в�л.�Полісь�ій,�3-б.

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“УКРІНПРО”

повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�12��вітня�2011�ро���о�10.00�за�адресою:

м.�Київ,�площа�Спортивна,�3.

Порядо��денний:

1. Звіт�ви�онавчо�о�ор�ан��товариства�за�2010�рі�.

2. Прийняття� рішення� за� наслід�ами�роз�ляд�� звіт�� ви�онавчо�о� ор�ан�

товариства.

3. Затвердження�річно�о�звіт��товариства�за�2010�рі�.

4. Розподіл�приб�т���і�збит�ів�товариства�за�2010�рі��з��рах�ванням�вимо�

чинно�о�за�онодавства�У�раїни.

5. Прийняття�рішення�про�змін��основних�видів��осподарсь�ої�діяльності

товариства.

6. Прийняття�рішення�про�змін��наймен�вання�товариства�відповідно�до

вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

7. Внесення�змін�до�Стат�т��та�вн�трішніх�положень�товариства�шляхом

приведення�Стат�т��та�вн�трішніх�положень�товариства���відповідність

з�нормами�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

підприємства�(тис.��рн)

Дата� �с�ладення� �перелі���а�ціонерів,� � я�і�мають� �право� �на� �часть� �

за�альних�зборах��—�12.04.2011�р.

Реєстрація�а�ціонерів�з�9.30�до�10.00�за�в�азаною�адресою.�Для��часті

��зборах�необхідно�мати:�паспорт�або�інший�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,

для�представни�ів�а�ціонерів�додат�ово�—�довіреність,�оформлен��з�ідно

з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

А�ціонери� або� їх� представни�и�мож�ть� ознайомитись� з�матеріалами,

пов’язаними�з�поряд�ом�денним�за�альних�зборів,���приміщенні�товариства

за�адресою:�м.�Київ,�площа�Спортивна,�3.

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 305106 326233

Основні�засоби 112637 114672

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 5123 5035

Запаси 209 334

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 173357 192383

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 186 70

Нерозподілений�приб�то� (42914) (40059)

Власний��апітал 51907 55504

Стат�тний��апітал 15021 15021

Дов�остро�ові�зобов’язання 252709 251639

Поточні�зобов’язання 490 19090

Чистий�приб�то��(збито�) (2855) (10326)

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 150210 150210

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) - -

За�альна� с�ма� �оштів,� витрачених� на� ви��п� власних� а�цій

протя�ом�період�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 79 70

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць ......................6��рн.�50��оп.

на�3�місяця ................19��рн.�50��оп.

на�6�місяців................39��рн.�00��оп.

на�12�місяців..............78��рн.�00��оп.

на�місяць ....................21��рн.�50��оп.

на�3�місяця..................64��рн.�50��оп.

на�6�місяців ..............129��рн.�00��оп.

на�12�місяців ............258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

Передплатні�ціни

на�місяць ....................10��рн.�90��оп.

на�3�місяця ................32��рн.�10��оп.

на�6�місяців................62��рн.�55��оп.

на�12�місяців............123��рн.�90��оп.

на�місяць ....................40��рн.�90��оп.

на�3�місяця ..............122��рн.�10��оп.

на�6�місяців ..............242��рн.�55��оп.

на�12�місяців ............483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї
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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 67
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Êè¿â — 
ì³ñòî þíèõ ìàéñòð³â
Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ âèñòàâêà-çâ³ò ó÷í³âñüêî¿
òâîð÷îñò³
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â Êè¿âñüêîìó ïàëàö³ ä³-
òåé òà þíàöòâà â³äáóëèñÿ äâà âàæ-
ëèâèõ çàõîäè — â³äêðèòòÿ âèñòàâ-
êè-çâ³òó ó÷í³âñüêî¿ òâîð÷îñò³
“Êè¿â — ì³ñòî þíèõ ìàéñòð³â” òà
ô³íàë ïåðøîãî ì³ñüêîãî ôåñòè-
âàëþ-êîíêóðñó ñåðåä þíàê³â-
ñòàðøîêëàñíèê³â “Ìàþ ÷åñòü!”,
ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ çàõèñíèêà Â³ò-
÷èçíè. Íà ñâÿòî ç³áðàëèñÿ íå ëè-
øå øêîëÿð³ ç óñ³õ ðàéîí³â ñòîëè-
ö³, à é çàâ³òàëè ïîâàæí³ ãîñò³ íà
÷îë³ ç ãîëîâîþ ÊÌÄÀ Îëåêñàí-
äðîì Ïîïîâèì.

Òå, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïà-
ëàö ä³òåé òà þíàöòâà ïåðåïîâíå-
íèé øêîëÿðàìè, áàòüêàìè, â÷è-
òåëÿìè, âèäíî áóëî ùå ³ç ôîéº.
Õî÷à îðãàí³çàòîðè çàõîäó (à öå ÃÓ
îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà,
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ñòàðøîêëàñ-
íèê³â) çàïåâíÿëè, ùî î÷³êóþòü äî
700 ó÷àñíèê³â òà ãîñòåé, ó ãàðäå-
ðîá³ âñ³ â³øà÷êè (à òàì ¿õ ïîíàä
òèñÿ÷ó) âèÿâèëèñÿ çàéíÿò³, à äî-
ðîñë³ é ä³òè âñå ïðèáóâàëè ³ ïðè-
áóâàëè.

Ñòîëè÷í³ øêîëÿð³ ñïðîáóâàëè
ñåáå ÷è íå â óñ³õ íàðîäíèõ ðåìåñ-
ëàõ — âèøèâêà, âèïèëþâàííÿ,
âèòèíàííÿ, ïëåò³ííÿ ç á³ñåðó òà
³ç ñîëîìêè, ãîí÷àðñòâî. Ïîêàçó-
âàëè ñâî¿ óì³ííÿ ó òàêèõ íîâî-
ìîäíèõ íèí³ òå÷³ÿõ, ÿê îðèãàì³,
ñóõå âàëÿííÿ ç øåðñò³ é íàâ³òü
äîâîë³ ð³äê³ñíîìó íèí³ ïëåò³íí³
ìåðåæèâà íà êîêëþøêàõ.

Þë³ÿ Êîïèëîâà âæå ê³ëüêà ðî-
ê³â íàâ÷àº ä³òåé ó Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà
öüîãî íåçâè÷íîãî ïëåò³ííÿ ìåðå-
æèâà. Âèãàäàëè éîãî ùå ó Õ²V
ñòîð³÷÷³ â Çàõ³äí³é ªâðîï³. Âèðî-
áè êîøòóâàëè íàäçâè÷àéíî äîðî-
ãî, ÷àñòî íèìè ïðèêðàøàëè ñòà-
òó¿ Áîãîðîäèö³ ó öåðêâàõ òà ñîáî-
ðàõ. Â Óêðà¿í³ öåé âèä ìèñòåöòâà
íå íàáóâ ïîøèðåííÿ, à â Ðîñ³¿
ïðèæèâñÿ ó Âîëîãä³, çâ³äêè ³ ðîç-
ïîâñþäæóâàëîñÿ çíàìåíèòå âîëî-
ãîäñüêå ìåðåæèâî. Çà ñëîâàìè

Þë³¿ Êîïèëîâî¿, ÷èìàëî ä³â÷àò,
ïîáà÷èâøè âèðîáè â ö³é òåõí³ö³,
õî÷óòü ¿¿ îïàíóâàòè. Öå äóæå êî-
ï³òêà ïðàöÿ, ðåçóëüòàòè ÿêî¿ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ³íêîëè é çà ð³ê, ïðî-
òå ê³íöåâèé ðåçóëüòàò âèïðàâäî-
âóº âñ³ çóñèëëÿ. Ñåðåä ó÷í³â ïàí³
Þë³¿ º ³ îäèí õëîïåöü. Àðòåìîâ³
Ìîõîâó îäèíàäöÿòü, ³ éîãî àáñî-
ëþòíî íå òóðáóº òå, ùî, íà ïåð-
øèé ïîãëÿä, íå õëîï÷à÷à öå ðî-
áîòà — ãà÷êîì ³ ãîëêîþ ïåðåïë³-
òàòè ð³çíîáàðâí³ íèòêè ç êîêëþ-
øîê (äåðåâ’ÿí³ “êîòóøêè”, ÿê³
÷èìñü íàãàäóþòü âåðåòåíî).

Íà âèñòàâö³ øêîëÿð³ ïðåäñòàâ-
ëÿëè íå ëèøå ìèñòåöüê³ âèðîáè,
áóëî é ê³ëüêà âèíàõîä³â ì³ñöå-
âèõ êóë³á³íèõ, ñêàæ³ìî, “òàðà-
äàéêà” — ïåðåðîáëåíèé “ñàìî-
õ³äíèé” â³çîê ³ç ñóïåðìàðêåòà ç
êåðìîì, ñèä³ííÿì òà âëàñíå êî-
øèêîì äëÿ ïîêóïîê (ãàðíà ³äåÿ
“ïåðåñóâàííÿ” ó ã³ïåðìàðêåòàõ).
Íå ìîæíà áóëî ïðîéòè áàéäó-
æèì ³ ïîâç ìåõàí³çì, äî ÿêîãî
ïðèêð³ïëåíî øåñòèë³òðîâèé

ïëàñòèêîâèé áóòåëü. ßê ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, öå åëåêòðîìåõàí³÷íà â³ÿë-
êà äëÿ äîî÷èùåííÿ çåðíîâèõ
êóëüòóð, ÿêó âèãàäàëè ³ ñêëàëè
ó÷í³ 8-Á òà 6-À êëàñó ñòîëè÷íî¿
øêîëè ¹ 20 Àíäð³é Òèøêåâè÷
òà ªâãåí Ñâèíàð. Áàãàòî âèíàõî-
ä³â øêîëÿð³â â³äçíà÷èâ äîáðèìè
ñëîâàìè ³ ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ, ÿêèé çàì³ñòü çà-
ïëàíîâàíèõ ê³ëüêàíàäöÿòè õâè-
ëèí, â³äâåäåíèõ íà îçíàéîìëåí-
íÿ ç åêñïîçèö³ºþ, ö³êàâèâñÿ äè-
òÿ÷èìè âèðîáàìè ìàëî íå ãîäè-
íó, ç âåëèêèì ³íòåðåñîì ðîçãëÿ-
äàþ÷è ¿õ, ³ äèâóâàâñÿ ìàéñòåð-
íîñò³ ³ øèðîò³ çàö³êàâëåíü ñó÷àñ-
íîãî ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ. Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ïîáàæàâ óñ³ì ó÷àñ-
íèêàì îáîõ çàõîä³â óñï³õ³â, à òà-
êîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ñòîëè÷íà
âëàäà ïðîô³íàíñóº ïðîâåäåííÿ
íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ çáîð³â äëÿ
380 ë³äåð³â øê³ëüíîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Êèºâà òà ïåðåìîæö³â ð³ç-
íîìàí³òíèõ êîíêóðñ³â ó Ì³æíà-
ðîäíîìó öåíòð³ “Àðòåê”

ЗЗ ММ ІІ НН АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 23 ëþòîãî
ОВНИ, се с і роші для вас — найа т альніша тема. Поєднавши приєм-

не з орисним, ви дося нете повної армонії д ші та тіла. Не заб дьте на-
вести лад осподарстві. Спільні фінансові рес рси потреб ють ревізії, т т
має б ти все на вищом рівні. Ніхто ні ом не повинен б ти винним, ли-
шатися в бор . Ви онайте дані обіцян и та взяті на себе зобов’язання.
ТЕЛЬЦІ, стос н и з діловим оточенням переходять про ресивн фа-

з розвит . Одна для дося нення расиво о співзв ччя в партнерстві
вам варто поставити інтереси іншої сторони на чільне місце. Станьте ви-
нахідливими й ори інальними в своїх діях.
БЛИЗНЯТ очі є запопадлива боротьба за місце під сонцем, нама-

айтеся працювати в приємній, спо ійній атмосфері, підтрим вати від-
мінн фізичн та психоло ічн форм . Розпочався місячний ажіотаж
ар’єрно о сходження, реалізації фахово о по ли ання, де можливі не-
передбач вані зміни під впливом он ретних осіб.
РАКИ, бла одатні осмічні ритми сприяють втіленню в життя реатив-

них зад мів, спішній реалізації індивід ально о творчо о потенціал , ро-
мантичном злет . З’являється шанс не лише зайнятися любленою спра-
вою собі на втіх , а й завоювати симпатії п блі и, примноживши оло при-
хильни ів. Ян оли охання обері атим ть вас від з хвалих с перни ів, тож
нічо о не бійтеся, а насолодж йтеся взаємним щастям із обранцем! І не
заб дьте: в ар’єрі з інця січня до червня триває щаслива см а.
ЛЕВИ, не пхайтеся ди-неб дь навмання. Заховайтеся в рідних сті-

нах, то фортеця, де вас ніхто з воро ів не дістане й не наш одить. Грій-
теся біля домашньо о во нища, ви орінюючи давні омпле си, роз рі-
постіться, дол чившись до сімейних традицій. Спо ади про пред ів, ди-
тинство, спіл вання з домашніми проллються цілющим бальзамом на
д ш . Саме виховання, отримане в дитячі ро и, сьо одні проявиться
всій расі, а я існе воно чи ні — с діть за нинішнім розвит ом.
ДІВАМИ верховодитим ть емоції, де інтимний потя рає провідн

роль. Отже, я що бла овірні вас не триматим ть на прив’язі, тим ірше
обом. Під впливом се с альної спо си можете поволочитися за пер-
шою з стрічною “спідницею” та опинитися на збіччі розп сти...
ТЕРЕЗИ переб ватим ть полоні се с альної та матеріальної заці ав-

леності. А ос іль и ви д же вразливі, то всмо т ватимете в себе емоційн
енер ію з дов ілля. Добре, оли вона б де позитивною, а я що навпа и?
...Втім, нині все відб вається за правилом: “я ий йшов — та й здибав”.
День є інди аторним і свідчить про рівень вашо о д ховно о розвит ...
СКОРПІОНІВ пест ватиме форт на, наділяючи чарівністю, се с аль-

ною привабливістю, ви он ючи більшість примх і бажань. Присл хайте-
ся до інт їції. Її олос під аже, з им мати справ , а ом дати відчіпно-
о через хитрість і мер антильність. Ловіть щасливі шанси на сл жбі, не
ц раючись нія ої роботи (сили примножаться!). Це місце, де вас опі є
Всевишній, а б дь-я і завдання роботодавців сприймайте з радістю, по-
тім се повернеться сторицею.
СТРІЛЬЦІ, т рб йтеся про особисте щастя. День промайне на при-

ємній носталь ійній хвилі, що спричинить острі переживання, а тивіз -
ється телепатичний зв’язо із рідними, посилиться т рбота про дітей,
бать ів, оханих. Ви непідвладні подіям дня, том не онтролюйте їх, не
хвалюйте вольових рішень, хіба що бла ородно с оріться.
КОЗОРОГИ, реперт ар ваших заці авлень доволі широ ий, що свід-

чить про ба ато ранність вашої нат ри. Втім, нові знання та інформація
засвоюватим ться блис че, я що вони вам до вподоби, хвилюватим ть
емоційно, інтри ватим ть, всебічно задовольняючи допитливість. Нала-
одж йте др жні мости, зближ йтеся з людьми, чиї інтереси та по ляди
співзв чні з вашими. Це зцемент є надов о взаємини, я і з одом ста-
н ть на оді й принес ть ористь.
ВОДОЛІЇ надто ч тливі та ранимі, схильні хворобливо реа вати на

події, ч ж поведін , хоча насправді підстав для прецедентів немає.
О орніть ва ою шефа, становіть довірливі стос н и з тими, від о о
залежить ваше прос вання вперед, в рез льтаті отримаєте заповітн
проте цію, що стане призом долі. Ува а чолові ам: б дьте холодно ров-
ними й не пірнайте з оловою таємне захоплення! Воно завітало з ар-
мічно о мин ло о і розвіється, я марево, після 2 березня.
РИБИ, не сидіть ряч ою, а презент йте свої дося нення. Самоствер-

дж йтеся, дебют йте з притаманним вам революційним запалом с різь,
де пра не серце! Ви повинні в сьом стати най ращими, найвпливові-
шими, найсильнішими. Тож з рт вати в своїх лавах соратни ів за інте-
ресами вам пощастить неабия . Головне — прибор ати заздрощі, по-
зб тися не ативних звичо . Не “трясіть” армічних боржни ів!

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 ï³âí³÷íî-

cõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—10°Ñ, âíî-
÷³ —8...—12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè —4...—6°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —8...—10°Ñ, âíî÷³ —10...—12°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —6...—8°Ñ, âíî÷³ —9...—10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-cõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —8...—10°Ñ, âíî÷³ —11...—13°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, 23 ëþòîãî — Ïðîõîðà ³ Õàðëàìï³ÿ. Ñâÿòî

ðîáî÷î¿ õóäîáè. Öüîãî äíÿ ñâÿòÿòü âîäó ³ êðîïëÿòü íåþ òâàðèí.
²ìåíèííèêè: Àííà (Ãàííà), Àíòîí, Âàëåíòèíà, Âàñèëü, Ãàâðèëî,

Ãàëèíà, Ãåðìàí, ßêèì, Ëóêà, Ïàâëà, Ïîðôèð³é, Ïðîõ³ð, Ñåìåí,
Õàðëàìï³é

9 2 6 8 1

8 4
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2 9 8 7 6

2 5 8

3

1 2 4 8

8 4 6 3 7 2

5 4 8 9 6 7

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 7 2 5 1 3 8 9 6

9 5 3 4 8 6 7 2 1

8 6 1 2 7 9 5 3 4

5 1 8 3 6 2 4 7 9

3 4 7 1 9 5 6 8 2

6 2 9 8 4 7 1 5 3

7 9 5 6 2 1 3 4 8

2 8 6 7 3 4 9 1 5

1 3 4 9 5 8 2 6 7

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

Київсь і ш олярі опан вали не тіль и народні ремесла, а й див ють фахівців на
рт ах авіамоделювання
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