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Ãðèïó Êèºâà íå çäîëàòè
Ì³ñüêà âëàäà ðîçïî÷àëà åôåêòèâíó áîðîòüáó ç â³ðóñîì

Ñèòóàö³ÿ ç ãðèïîì ó ñòîëèö³ íå âèéäå 
ç-ï³ä êîíòðîëþ ñòîëè÷íèõ ìåäèê³â. Ó öüî-
ìó âïåâíåíèé Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ðåñóðñó ë³ê³â òà ôà-
õ³âö³â ó ñòîëèö³ äîñòàòíüî, àáè ì³ñòî ïî-
êàçàëî ïðèêëàä áîðîòüáè ç õâîðîáîþ. Ïðî
öå â÷îðà çàÿâèâ ñòîëè÷íèé î÷³ëüíèê.

Ñòàíîì íà ïî÷àòîê òèæíÿ, çà ñëîâàìè ãî-

ëîâíîãî Äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Îëåêñàíäðà Ïîíîìàðåíêà, åï³äåì³îëîã³÷íèé
ïîð³ã ó Êèºâ³ ïîäîëàíî íå áóëî — ãîñòð³
ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ çàô³êñîâàíî ó
ìåíø í³æ 23 òèñÿ÷ îñ³á. Ùîäíÿ ùå ïî 6 òè-
ñÿ÷ çâåðòàþòüñÿ äî ë³êàð³â ³ç ñèìïòîìàìè.
Îäíàê âèïàäê³â òàê çâàíîãî ñâèíÿ÷îãî ãðè-
ïó (A/H1N1) ó ñòîëèö³ íå çàô³êñîâàíî.

Àáè çàõèñòèòè êèÿí â³ä õâîðîáè, â³ä-
ó÷îðà ó ì³ñò³ çàïðîâàäèëè ïîíàä 20 çàõî-
ä³â. Íàñàìïåðåä — êàðàíòèí ó øêîëàõ,
ë³öåÿõ, ó÷èëèùàõ òà âèøàõ óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³. Âèìóøåí³ êàí³êóëè òðèâàòè-
ìóòü äî ñïåö³àëüíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿. Áàòüêàì òàêîæ áóëî ðåêîìåí-
äîâàíî (ÿêùî º òàêà ìîæëèâ³ñòü) îáìå-
æèòè â³äâ³äóâàííÿ ä³òüìè äèòÿ÷èõ ñàäî÷-
ê³â. Ó ì³ñò³ ñêàñóâàëè âñ³ ìàñîâ³ çàõîäè,
ó íåä³ëþ íàâ³òü òðàäèö³éíî íå ïåðåêðè-
âàëè Õðåùàòèê. Ë³êàðí³ ì³ñòà çàáåçïå÷è-
ëè äîäàòêîâèìè ìàéæå 600 ë³æêàìè äëÿ
õâîðèõ.

Ó âñ³õ ì³ñöÿõ ìàñîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ëþäåé ïåðñîíàë çîáîâ'ÿçàëè íîñèòè çàõèñ-
í³ ìàñêè. Öå ñòîñóºòüñÿ ³íñïåêòîð³â ÄÀ²,
ôàðìàöåâò³â, òðàíñïîðòíèê³â, òîðãîâö³â ÿê
íà ðèíêàõ, òàê ³ â ñóïåðìàðêåòàõ. Ó âñ³õ
ìîæëèâèõ ì³ñöÿõ, îñîáëèâî òðàíñïîðò³,
ðåãóëÿðíî áóäå ïðîâîäèòèñÿ äåç³íôåêö³ÿ.

Çâàæàþ÷è íà àæ³îòàæ ó àïòåêàõ, ââåäå-
íî â³äïóñê ë³ê³â çà ðåöåïòîì. "Ó àïòåêàõ
ì³ñòà íàðàç³ âñå ùå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïàí³-
êà. Îäíàê çà ê³ëüêà äí³â ó ïðîäàæó áóäå

ì³ëüéîí ìàðëåâèõ ïîâ'ÿçîê ³ âñ³ ïîòð³áí³
ë³êè",— êàæå äèðåêòîð ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ" Ëà-
ðèñà Æåëºçíüîâà.

"ß íå õî÷ó, ùîá ó ì³ñò³ ñïðè÷èíÿëè ïà-
í³êó. Îáñòàíîâêà ó Êèºâ³ º íàáàãàòî êðà-
ùîþ, í³æ ó ³íøèõ ì³ñòàõ",— ï³äáèâ ï³ä-
ñóìêè Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íàîñòàíîê
â³í îñîáëèâî çàçíà÷èâ, ùî, îêð³ì ïðîòè-
åï³äåì³îëîã³÷íèõ çàõîä³â, ó ñòîëèö³ áóäå
ïðîâåäåíî ìîí³òîðèíã ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
àïòåê. Ç îõî÷èìè "çàðîáèòè íà ëþäñüê³é
á³ä³" ì³ñüêà âëàäà ðîçáèðàòèìåòüñÿ ñï³ëü-
íî ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Ìåð Êè-
ºâà òàêîæ çàïåâíèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ìàëîçàáåçïå÷åí³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ îò-
ðèìàþòü áåçïëàòí³ íàáîðè ë³ê³â ïðîòè ãðè-
ïó òà ÃÐÂ². Âæå ðîçðîáëåíî íàáîðè ìåäè-
êàìåíò³â, êóäè âõîäÿòü íàéïîòð³áí³ø³ ïðå-
ïàðàòè — áèíò íà òðè ìàðëåâ³ ïîâ'ÿçêè,
àì³çîí, â³òàì³íè, ïàðàöåòàìîë. Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïîðàäèâ êèÿíàì ó áóäü-ÿêèé
ìîìåíò çâåðòàòèñÿ äî Call-öåíòðó çà íî-
ìåðîì 15-51 ç ïèòàííÿìè ùîäî ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íèõ çàõîä³â òà
çàô³êñîâàíèõ ïîðóøåíü
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Здоровий спосіб життя та профіла тичні засоби допомож ть ни н ти захворювання
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Від чора столиці розпочали реалізов вати протиепідеміоло ічні за-
ходи, хвалені на позачер овом засіданні спеціальної омісії на чолі
з місь им оловою Леонідом Черновець им. Насамперед б ло введе-
но арантин всіх навчальних за ладах том числі вишах. У за ри-
том режимі почали працювати лі арні столиці, а породіль із за ро-
зою захворювання переводять в о реме відділення. За іль а днів
сіх иян забезпечать потрібними лі ами, запевнила начальни Го-
ловно о правління охорони здоров'я Людмила Кач рова. Водночас
Леонід Черновець ий дор чив провести моніторин цінової політи и
апте , щоб ни н ти "заробляння рошей на біді". Мер та ож додав,
що Київ із йо о рес рсами має стати при ладом боротьби з нед ою.
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“Êè¿âåíåðãî” 
ïîãàøàº áîðãè

Ìàéæå 160 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íàäàëà
ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”
â ÿêîñò³ êîìïåíñàö³¿ ð³çíèö³ ó òàðèôàõ.
Ö³ ãðîø³ âæå ñïðÿìóâàëè íà ïîãàøåí-
íÿ áîðãó ïåðåä ÄÊ “Ãàç Óêðà¿íè”. Ïðî
öå çàÿâèâ ô³íàíñîâèé äèðåêòîð “Êè-
¿âåíåðãî” Ìèõàéëî Óòê³í. “Ó ö³é ñèòó-
àö³¿, êîëè òàðèôè íà òåïëîåíåðã³þ â
Êèºâ³ âñòàíîâëåíî íèæ÷èìè, í³æ âè-
òðàòè íà âèðîáíèöòâî òåïëà, º äâà ñïî-
ñîáè çìåíøèòè çàáîðãîâàí³ñòü “Êè¿â-
åíåðãî” ïåðåä ãàçîïîñòà÷àëüíèêàìè çà
ïàëèâî — ðåàë³çàö³ÿ ïîñòàíîâè Êàáì³-
íó òà âèä³ëåííÿ êîøò³â ³ç çàãàëüíîãî
ôîíäó áþäæåòó Êèºâà”,— ñêàçàâ â³í.
Òàêîæ ïàí Óòê³í äîäàâ, ùî îñê³ëüêè º
ïåâí³ ïðîáëåìè ç íàïîâíåííÿì áþäæå-
òó ñòîëèö³, òî êîìïàí³ÿ ðîçðàõîâóº ïå-
ðåðàõóâàòè äî ê³íöÿ ðîêó ùå ùîíàé-
ìåíøå 280 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çà ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Íà-
ãàäàºìî, ùî 14 æîâòíÿ “Êè¿âåíåðãî”
ñïðÿìóâàëî â ÄÊ “Ãàç Óêðà¿íè” 130
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, îòðèìàíèõ â³ä
ÊÌÄÀ â ÿêîñò³ êîìïåíñàö³¿ ð³çíèö³ â
òàðèôàõ. ßê â³äîìî, áîðã ÊÌÄÀ ïåðåä
“Êè¿âåíåðãî” ç êîìïåíñàö³¿ ð³çíèö³ ì³æ
ï³äòâåðäæåíèìè âèòðàòàìè íà âèðîá-
íèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ³ òàðèôàìè,
âñòàíîâëåíèìè â ñòîëèö³, ñòàíîâèòü 1
ì³ëüÿðä 320 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Âîäíî-
÷àñ “Êè¿âåíåðãî” çàáîðãóâàëî ÄÊ “Ãàç
Óêðà¿íè” 705 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çà ñïî-
æèòèé ãàç

Âóëèö³ íàçâàëè íà ÷åñòü
îïåðíî¿ ç³ðêè 
òà ìàòåìàòèêà

Äâ³ íîâ³ âóëèö³ ç’ÿâèëèñü ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ Êèºâà. Ïðî¿çä ì³æ Õàðê³â-
ñüêèì øîñå òà âóëèöåþ Ðåâóöüêîãî ä³ñ-
òàâ íàçâó “âóëèöÿ Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà”.
À íîâà âóëèöÿ â³ä ïðîñïåêòó Ìèêîëè
Áàæàíà äî âóëèö³ Ãìèð³ â³äíèí³ íîñè-
òèìå ³ì’ÿ ªëèçàâåòè ×àâäàð. Òàêå ð³-
øåííÿ äåïóòàòè óõâàëèëè íà çàñ³äàíí³
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 29 æîâòíÿ. Äî ñëîâà,
Ìèõàéëî Êðàâ÷óê — óêðà¿íñüêèé ìàòå-
ìàòèê, àêàäåì³ê ÀÍ ÓÐÑÐ, ïðîôåñîð,
ó÷èòåëü Àðõèïà Ëþëüêè — êîíñòðóêòî-
ðà ðåàêòèâíèõ àâ³àäâèãóí³â òà Ñåðã³ÿ
Êîðîëüîâà — êîíñòðóêòîðà ðàäÿíñüêèõ
êîñì³÷íèõ êîðàáë³â, ìàéáóòíüîãî àêà-
äåì³êà Âîëîäèìèðà ×åëîìåÿ. Ìåòîäè
Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà äîïîìîãëè â÷åíèì
ÑØÀ, ßïîí³¿ òà ³íøèõ êðà¿í ï³ä ÷àñ
ìîäåëþâàííÿ ê³áåðíåòè÷íî¿ òåõí³êè.
Éîãî íàóêîâ³ ïðàö³ âèêîðèñòîâóâàëè
àìåðèêàíñüê³ àâòîðè ïåðøîãî ó ñâ³ò³
êîìï’þòåðà. ªëèçàâåòà ×àâäàð áóëà
ïðîñëàâëåíîþ îïåðíîþ ç³ðêîþ â 50-õ
ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ, íàðîäíîþ àðòèñò-
êîþ ÑÐÑÐ, ëàóðåàòîì ì³æíàðîäíèõ
êîíêóðñ³â ó Áóäàïåøò³ òà Áåðë³í³

Ñòîëèöÿ ïîì’ÿíóëà 
âèäàòíîãî àðõåîëîãà

Ó÷îðà â³äáóëèñÿ çàõîäè, ïðèóðî÷åí³
äî 95-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ñìåðò³ Â³êåíò³ÿ Õâîé-
êè. Ó÷àñíèêè ïîìèíàëüíîãî ä³éñòâà ïî-
êëàëè êâ³òè äî ìîãèëè àðõåîëîãà. Îï³ñ-
ëÿ â³äáóâñÿ ì³òèíã ïàì’ÿò³. Ï³ñëÿ öèõ
çàõîä³â â³äâ³äàëè ìóçåé “Ïðàäàâíÿ
Àðàòòà — Óêðà¿íà”, ùî â ñåë³ Òðèï³ë-
ëÿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Äî ñëîâà, Â³êåí-
ò³é Õâîéêà — âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé àð-
õåîëîã ÷åñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Â³í áóâ
ïåðøîâ³äêðèâà÷åì ðàííüîñëîâ’ÿíñüêèõ
àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè ³ ïàì’ÿòîê äàâíüîãî Êèºâà. Òà
íàéá³ëüøèì éîãî ïîäàðóíêîì ëþäñòâó
ñòàëî â³äêðèòòÿ óí³êàëüíî¿ ñòàðîäàâíüî¿
çåìëåðîáñüêî¿ êóëüòóðè IV—III òèñ. äî
í. å. íà òåðåíàõ Óêðà¿íè, ÿêó Â³êåíò³é
Õâîéêà íàéìåíóâàâ òðèï³ëüñüêîþ — çà
íàçâîþ ñåëà Òðèï³ëëÿ. Íàãàäàºìî, ó
ñòîëèö³ ³ì’ÿì öüîãî âèäàòíîãî â÷åíîãî
íàçâàíî âóëèöþ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³. Òàêîæ éîìó âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê
ó ïàðêó Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè òà
ïàì’ÿòíó äîøêó íà áóäèíêó íà âóëèö³
²ãîð³âñüê³é, äå ìåøêàâ àðõåîëîã

Ñâ³òëî â ê³íö³ âóëèö³
Êèÿíè äåäàë³ ÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ íà ðîçáèò³ ë³õòàð³

Ç íàáëèæåííÿì çèìè äí³ ñòàþòü êî-
ðîòøèìè, ÷åðåç öå î÷åâèäí³øîþ ñòàëà
ïðîáëåìà îñâ³òëåííÿ äâîð³â òà âóëèöü.
Êèÿíè ïî÷àëè ñêàðæèòèñÿ, ùî äîäîìó
ââå÷åð³ äîâîäèòüñÿ ³òè íàâïîìàöêè. ßê
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ñëóæá³ äîïî-
ìîãè ìåðà êèÿíàì 15-51, ëèøå íà òå, ùî
íå îñâ³òëþþòüñÿ ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòî-
ð³¿, ïîñêàðæèëèñÿ 387 êèÿí. Íàéá³ëüøèé
êëîï³ò ç³ ñâ³òëîì ó äâîðàõ Ïîä³ëüñüêîãî,
Øåâ÷åíê³âñüêîãî òà Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîí³â — çâ³äòè íàä³éøëî 53, 52 òà 51
ñêàðãà ìåøêàíö³â â³äïîâ³äíî. 40 êèÿí
çàòåëåôîíóâàëè ç Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Äåñ-
íÿíñüêîãî, Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â, ç
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó — ëèøå 6.

Îäíàê, çà ñëîâàìè êåð³âíèêà call-öåí-
òðó 15-51 Íàòàë³¿ Äàíüêî, òåìíî íå ëèøå
á³ëÿ áóäèíê³â, à é íà ñàìèõ âóëèöÿõ. “Íà-
ð³êàííÿ íà íåíàëåæíå îñâ³òëåííÿ âóëèöü
òåæ ïî÷àñò³øàëè. ßêùî ç ïî÷àòêó ðîêó
äî íàñ íàä³éøëî 194 òàê³ ñêàðãè, òî ëè-
øå ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ ¿õ áóëî
77”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Äàíüêî. Íàéá³ëüøå
òåìíèõ âóëèöü ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ — 14. Ïðè÷îìó íà ïðîñïåêò³ Êóðáàñà
òà âóëèö³ ×èñòÿê³âñüê³é îñâ³òëåííÿ íåìàº
ìàéæå ïîñò³éíî. Äðóãèé ó “òåìíîìó” ðåé-
òèíãó — Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, òàì ï³òüìà
íà 13 âóëèöÿõ, íà òðüîõ — ñâ³òëà íåìàº
ïîñò³éíî. Áëóêàþòü ïåðåõîæ³ íà â³äð³çêó

âóëèö³ Ôðóíçå, Ïîðèêà òà ×åðâîíîï³ëü-
ñüê³é. Ïî 9 òåìíèõ âóëèöü — ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ. Ç
Äåñíÿíñüêîãî òà Ïå÷åðñüêîãî íàä³éøëî
ëèøå ïî 4 ñêàðãè íà íåîñâ³òëåí³ âóëèö³.
Â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ âçàãàë³ äâ³ ñêàð-
ãè çà îñòàíí³é ì³ñÿöü.

À áóâàþòü âèïàäêè, êîëè ñêàðãè ìåø-
êàíö³â âèÿâëÿòüñÿ ìàðíèìè — òåìðÿâà
íà âóëèöÿõ ïàíóº òèæíÿìè. “Á³ëÿ íàøî-
ãî áóäèíêó íà ïðîñïåêò³ àêàäåì³êà Ãëóø-
êîâà âæå ìàéæå äâà ì³ñÿö³ òåìíî, é í³-
õòî íå çàì³íþº ëàìï”,— ðîçïîâ³ëà êèÿí-
êà ²ðèíà Êîíäðàòþê.

Îñâ³òëþâàòè äîðîãè ó ñòîëèö³ ìàº ÊÏ
“Êè¿âì³ñüêñâ³òëî”. Ó êîæíîìó ðàéîí³ º
éîãî â³ää³ëåííÿ, òîæ ïîòð³áíî òåëåôî-
íóâàòè ñàìå òóäè, ùîá ïîëàãîäèëè ë³õ-
òàð ÷è çàì³íèëè ëàìïó. Âò³ì, ñâ³òëî ìî-
æå ç’ÿâèòèñÿ íå îäðàçó, îñê³ëüêè ïðàö³â-
íèêè “Êè¿âì³ñüêñâ³òëà” âè¿çäÿòü ó ïî-

ðÿäêó íàäõîäæåííÿ çàÿâîê ³, çâ³ñíî, ÿê-
ùî ëàìïè º. Òîæ ÷åêàòè ñâ³òëà ³íîä³ äî-
âîäèòüñÿ é òèæäåíü-äâà.

“Êðèçà äàº ïðî ñåáå çíàòè. Àëå ñòàòèñ-
òèêà çâåðíåíü ìàéæå íå çì³íþºòüñÿ.
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìè îäåðæóºìî 350 çà-
ÿâîê ³ ïî ìîæëèâîñò³ óñóâàºìî íåïîëàä-
êè. Ìàòåð³àë³â ÷åðåç ïîãàíå ô³íàíñóâàí-
íÿ áðàêóº. À ëàìïî÷êè ïåðåãîðÿþòü ³ ïå-
ðåãîðÿþòü — öå íåñê³í÷åííèé ïðîöåñ”,—
ïîÿñíþº äèðåêòîð “Êè¿âì³ñüêñâ³òëà” Àí-
äð³é Øâåöü. Òà ïîïðè áðàê êîøò³â óæå
äî ê³íöÿ ðîêó ï³äïðèºìñòâî ïëàíóº àâ-
òîìàòèçóâàòè âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ â ïî-
ëîâèí³ ì³ñòà. Òîæ óçèìêó îñâ³òëåííÿ àâ-
òîìàòè÷íî âìèêàòèìåòüñÿ ç ïåðøèìè ñó-
ò³íêàìè. Âë³òêó æ ë³õòàð³ íå ñâ³òèòèìóòü
ìàðíî. Àíäð³é Øâåöü íàãàäàâ, ùî îñòàí-
í³ìè ðîêàìè Êè¿â ïîâí³ñòþ ïåðåéøîâ íà
âèêîðèñòàííÿ åíåðãîîùàäíèõ ëàìï äëÿ
îñâ³òëåííÿ âóëèöü òà äâîð³â

Êèÿíè ïëàòèòèìóòü ìåíøå
Âëàäà çíèçèëà òàðèôè íà òåïëî ³ âîäó íà ì³ñÿöü ðàí³øå

Çà ê³ëüêà äí³â ìåøêàíö³ Êèºâà îòðèìà-
þòü ïëàò³æêè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿ-
öÿ, îïëàòà çà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó áóäå
íèæ÷îþ. Ñòîëè÷íà âëàäà çíèçèëà òàðèôè
íà ö³ âèäè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ êèÿí
íå ç 1 ëèñòîïàäà, à ç 1 æîâòíÿ. Ïðî öå çà-
ÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî 15 æîâòíÿ áóëî ï³ä-
ïèñàíî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 11-92 ïðî çà-
òâåðäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè äëÿ íàñåëåííÿ. “Öèì äîêóìåíòîì

ââåäåíî òàðèôè 130,6 ãðí çà 1 ã³ãàêàëî-
ð³þ,— ïîÿñíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ.— Ç ïåðøîãî ÷åðâíÿ áóëî 194
ãðèâí³, à ç 1 æîâòíÿ ìè ïîâåðíóëèñÿ äî
130,6, òîáòî òî÷íî äî òèõ òàðèô³â, ÿê³ ä³-
ÿëè äî ïåðøîãî ÷åðâíÿ”. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
ïðîïîíóâàâ çíèçèòè òàðèôè íà ì³ñÿöü ðà-
í³øå.

“Êîëè ìè ïî÷àëè ðîçáèðàòèñÿ, ìåð âí³ñ
ïðîïîçèö³þ çíèçèòè òàðèôè ç 1 æîâòíÿ,
áî êâèòàíö³¿ ïðèéäóòü çà æîâòåíü ó ëèñ-
òîïàä³, òàêèì ÷èíîì ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü

çíèçèòè ç 1 æîâòíÿ,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî.— Â³í äàâ âêàç³âêó, ³ ìè âèêî-
íàëè”.

Çà éîãî ñëîâàìè, çã³äíî ç íîâèì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì, îïàëåííÿ êîøòóâàòèìå 1,6 ãðí
çà 1 êâ. ì îïàëþâàíî¿ ïëîù³, ãàðÿ÷å âîäî-
ïîñòà÷àííÿ ïðè íàÿâíîñò³ ë³÷èëüíèêà —
8,8 ãðí, à âîäîâ³äâåäåííÿ â³äïîâ³äíî —
1,25 ãðí. “Áþäæåòó Êèºâà òàêå çíèæåííÿ
îá³éäåòüñÿ ó 323 ì³ëüéîíè ãðèâåíü,— ðîç-
ïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.—
Òîáòî ìè çàîùàäæóºìî íàñåëåííþ 323
ì³ëüéîíè ãðèâåíü äîäàòêîâî ó âèãëÿä³ çíè-
æåííÿ òàðèô³â”. Â³í äîäàâ, ùî ñâî¿ì ð³-
øåííÿì ìåð çàïðîâàäèâ â³äïîâ³äí³ äîïëà-
òè äëÿ òèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü äîäàòêîâî¿ äîïîìîãè, ñïëà÷óþ÷è çà
ñïîæèò³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Íàðàç³ ãî-
òóºòüñÿ â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ. “Òîìó
äëÿ ìàëîçàõèùåíèõ êèÿí ð³âåíü êâàðòïëà-
òè çíèçèòüñÿ ùå á³ëüøå”,— äîäàâ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.

Îêð³ì öüîãî, â ï’ÿòíèöþ ìåð Êèºâà çà-
áîðîíèâ áóäü-ÿêèì ìîíîïîë³ñòàì, ÿê³ íà-
äàþòü ñïîæèâà÷àì òåïëî, ãàðÿ÷ó âîäó,
åëåêòðîåíåðã³þ, â³äêëþ÷àòè â³ä ñïîæèâàí-
íÿ áóäü-ÿê³ ñòîëè÷í³ îá’ºêòè, ùî ìàþòü çà-
áîðãîâàí³ñòü

Кияни просять ом нальни ів стежити за освітленням пар ах та на в лицях столиці, побоюючись
по раб н ів і травм вання

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столична влада знизила тарифи на ом нальні посл и для иян не з
1 листопада, я передбачалося раніше, а вже з 1 жовтня. Мається
на вазі оплата за тепло і аряч вод . Відповідне розпорядження
підписав місь ий олова Леонід Черновець ий. З ідно з до ментом,
отримавши платіж и, за опалення ияни платитим ть по 1,6 рн за
1 в. м площі, аряче водопостачання, я що є лічильни , ошт вати-
ме 8,8 рн, а водовідведення — 1,25 рн. Бюджет міста та е зни-
ження обійдеться 323 млн рн. При цьом для малозахищених иян
рівень вартплати знизиться ще більше.

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Крім лі ів, Києві незабаром
може з'явитися ще один товар
шалено о попит — ишень ові
ліхтари и. В столичних дворах
та на в лицях потрох асне
світло. Меш анці с аржаться,
що зм шені в темряві ш ати
доро додом . Протя ом остан-
ньо о місяця до call-центр 15-
51 надійшло 387 с ар на те,
що немає освітлення біля б -
дин ів, та 77 — на темні в лиці.
У "Київмісь світлі" аж ть, що
не всти ають міняти лампи. Іно-
ді їх не вистачає, вже др ий
рі , я місто освітлюють лише з
ви ористанням енер оощадних
техноло ій.
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Голосіївсь о о район :
Для дітей: в лиця Голосіївсь а, 53, тел. 524-54-63
Для дорослих: Голосіївсь ий проспе т, 59-а,

тел. 257-40-53
в лиця Маршала Я бовсь о о, 6, тел. 250-13-20

Дарниць о о район :
Для дітей: Хар івсь е шосе, 121, тел. 560-88-35
в лиця Тростянець а, 8-д, тел. 560-08-74
Для дорослих: в лиця Бориспільсь а, 30-а,

тел. 567-87-51
в лиця Вербиць о о, 5, тел. 563-62-12

Деснянсь о о район :
Для дітей: проспе т Володимира Мая овсь о о,

18-а, тел. 515-25-32
б львар Ви рівсь ий, 4, тел. 532-78-71
Для дорослих: в лиця Драйзера, 19, тел. 515-83-15
проспе т Володимира Мая овсь о о, 32-б,

тел. 515-40-21
в лиця Матею а, 3, тел. 513-80-32
в лиця За ревсь о о, 81/1, тел. 530-01-66

Дніпровсь о о район :
Для дітей: в лиця Тичини, 12, тел. 550-80-44
в лиця К рнатовсь о о, 7, тел. 540-93-88
Для дорослих: в лиця Ент зіастів, 49, тел. 295-

79-09
проспе т Павла Тичини, 2, тел. 550-95-57
в лиця К рнатовсь о о, 5, тел. 540-97-03

Оболонсь о о район :
Для дітей: в лиця Лайоша Гавро, 26, тел. 419-54-98
в лиця Виш ородсь а, 54-а, тел. 430-01-54
Для дорослих: в лиця Маршала Тимошен а, 14,

тел. 419-54-98
Мінсь е шосе, 8, тел. 432-19-92

Печерсь о о район :
Для дітей: в лиця Цитадельна, 5/9, тел. 280-90-

88
Для дорослих: в лиця Підвисоць о о, 13, тел. 286-

29-81

Подільсь о о район :
Для дітей: проспе т Правди, 64-а, тел. 433-45-

66
Для дорослих: в лиця Мостиць а, 9, тел. 460-09-

42
проспе т Свободи, 22, тел. 434-33-63

Святошинсь о о район :
Для дітей: в лиця Василя К чера, 5, тел. 276-81-

33
Для дорослих: в лиця Комісара Ри ова, 2,

тел. 403-01-36

Солом'янсь о о район :
Для дітей: в лиця А адемі а Стражес а, 6-а,

тел. 497-12-78
в лиця Соціалістична, 2, тел. 248-46-11
Для дорослих: проспе т Космонавта Комарова, 3,

тел. 497-01-21
в лиця Гарматна, 36, тел. 497-60-61
проспе т Червонозоряний, 2, тел. 275-93-22

Шевчен івсь о о район :
Для дітей: в лиця Салютна, 23, тел. 400-13-06
в лиця Ольжича, 16, тел. 440-61-14
Для дорослих: в лиця Бо дана Хмельниць о о, 37,

тел. 234-62-34
в лиця Ризь а, 1, тел. 440-12-00
в лиця Пимонен а, 10, тел. 484-09-97
в лиця Щерба ова, 70, тел. 400-22-23
в лиця Са са ансь о о, 100, тел. 486-24-57

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ó íåä³ëþ, 1 ëèñòîïàäà, 
29 ðîê³â âèïîâíèëîñÿ
çàñòóïíèêîâ³ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðþ
Êè¿âðàäè Îëåñþ ÄÎÂÃÎÌÓ
З днем народження йо о вітає фра ція Бло-

Леоніда Черновець о о

Сердечно бажаємо Вам, Олесю Станіславович , щоб Ваша щира діяль-
ність в інтересах иян б ла зраз ом для можновладців сіх рівнів, щоб ін-
теле т альний і творчий потенціал втілювався найсміливіших прое тах
розвит місцево о самовряд вання, а професійні здоб т и стали осно-
вою е ономічно о розвит не лише Києва, а й сієї У раїни. Нехай Ва-
ша щоденна діяльність стане для Вас невичерпним джерелом міцно о
здоров'я, творчої енер ії, життєво о достат й доброб т .

З пова ою,
деп тати Бло Леоніда Черновець о о

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÁóäüòå îáà÷íèìè!
Cимптоми рип
А/H1N1

Ñèìïòîìè ãðèïó À/H1N1 —
ñõîæ³ ç òèïîâèìè ñèìïòîìàìè
çâè÷àéíîãî ãðèïó. Ó ïàö³ºíò³â,
õâîðèõ íà öåé ãðèï, ñïîñòåð³ãàº-
òüñÿ ëèõîìàíêà, êàøåëü, ðÿñíèé
íåæèòü, ãîëîâíèé á³ëü òà á³ëü ó
ò³ë³. Ó áàãàòüîõ ëþäåé, óðàæåíèõ
â³ðóñîì, ñïîñòåð³ãàëèñÿ ä³àðåÿ ³
áëþâîòà. Ìàéæå ó âñ³õ òàêèõ ïà-
ö³ºíò³â º ïðèíàéìí³ äâà ç óñ³õ
âèùåçàçíà÷åíèõ ñèìïòîì³â. Îä-
íàê ö³ ñèìïòîìè ìîæóòü òàêîæ
áóòè ñïðè÷èíåí³ áàãàòüìà ³íøè-
ìè ³íôåêö³éíèìè òà íå³íôåêö³é-
íèìè çàõâîðþâàííÿìè é â³ðóñà-
ìè. Öå îçíà÷àº, ùî ë³êàð íå ìî-
æå òî÷íî âèçíà÷èòè ó ïàö³ºíòà,
âçÿâøè äî óâàãè ëèøå ñèìïòîìè,
÷è º ó íüîãî â³ðóñ ñâèíÿ÷îãî ãðè-
ïó. Òàêå ìîæå âèçíà÷èòè ò³ëüêè
òåñò-àíàë³ç, ÿêùî ïàö³ºíò éîãî
ïðîéäå â ñïåö³àëüí³é ëàáîðàòîð³¿,
äå âæå áóäå òî÷íî ç’ÿñîâàíî, öå
ñâèíÿ÷èé ãðèï ÷è ÿêåñü ³íøå çà-
õâîðþâàííÿ. Öèì â³ðóñîì íå
ìîæíà çàðàçèòèñÿ ÷åðåç âæèâàí-
íÿ ñòðàâè, îñê³ëüêè âîíà ãîòóº-
òüñÿ çà òåìïåðàòóðè á³ëüø í³æ 70
ãðàäóñ³â.

Я можна визначити,
чи хвора людина
на свинячий рип?

Ó ä³òåé íàé÷àñò³øå ñïîñòåð³-
ãàþòüñÿ:

— ïðèñêîðåíå äèõàííÿ àáî
ïðîáëåìè ç íèì;

— ñèíþâàòèé àáî ñ³ðèé êîë³ð
øê³ðè;

— ï³äâèùåíà äðàò³âëèâ³ñòü;
— ëèõîìàíêà ³ âèñèïè íà øê³-

ð³.
Ó äîðîñëèõ íàé÷àñò³øå ñïîñòå-

ð³ãàþòüñÿ:
— òÿæêå äèõàííÿ àáî çàäèøêà;
— á³ëü ó ãðóäÿõ àáî â æèâîò³;
— ðàïòîâå çàïàìîðî÷åííÿ;
— ïîñò³éíà áëþâîòà.

Я поширюється
свинячий рип?

Íîâèé â³ðóñ ñâèíÿ÷îãî ãðèïó
ïîøèðþºòüñÿ òî÷íî òàê ñàìî ÿê
³ çâè÷àéíèé ãðèï. Âè, íàïðèêëàä,
ìîãëè ä³ñòàòè â³ðóñ â³ä çàðàæåíî¿
ëþäèíè. Àáî, íàïðèêëàä, ÿêùî
òîðêàëèñÿ äî î÷åé, ðîòà ÷è íîñà
ðóêàìè, êîòð³ äî öüîãî òîðêàëè-
ñÿ îá’ºêòà, äî ÿêîãî âæå äîòî-
ðêíóâñÿ õâîðèé, çàðàæåíèé â³ðó-
ñîì ñâèíÿ÷îãî ãðèïó. Ñàìå òîìó
ïîòð³áíî ÷àñò³øå ìèòè ðóêè äëÿ
ïðîô³ëàêòèêè çàðàæåííÿ.

Профіла ти а
ново о рип

Õâîðîáó êðàùå ïîïåðåäèòè. Ó
âèïàäêó ïîÿâè ñèìïòîì³â çàõâî-
ðþâàííÿ çâåðòàòèñÿ äî ë³êàðÿ, íå
õîäèòè íà ðîáîòó ³ íå â³äâ³äóâàòè
ì³ñöÿ ìàñîâèõ ñêóï÷åíü ëþäåé.
Ðåêîìåíäîâàíî óòðèìàòèñÿ â³ä
ïî¿çäîê äî êðà¿í àìåðèêàíñüêîãî
êîíòèíåíòó, à òàêîæ áåç íàãàëü-
íî¿ ïîòðåáè íå âè¿æäæàòè äî ºâ-
ðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Ðàçîì ³ç òèì
åêñïåðòè çàêëèêàþòü íå íàãí³òà-

òè ñèòóàö³þ íàâêîëî íîâîãî â³ðó-
ñó ãðèïó À/H1N1. Àäæå ãðèï
À/H1N1 íå á³ëüø íåáåçïå÷íèé â³ä
çâè÷àéíèõ ñåçîííèõ ãðèïîçíèõ çà-
õâîðþâàíü, ³ òðåáà âèêîðèñòîâó-
âàòè íàðîäí³ çàñîáè ïðîô³ëàêòè-
êè — öèáóëþ é ÷àñíèê.

Îñîáëèâó óâàãó âàðòî ïðèä³ëÿ-
òè âåíòèëÿö³¿ é ñèñòåìàì î÷èñò-
êè ïîâ³òðÿ â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî
ñêóï÷åííÿ ëþäåé — ó íàçåìíîìó
òðàíñïîðò³, ìåòðî, òåàòðàëüíèõ òà
âèäîâèùíèõ çàêëàäàõ, áî â³ðóñ
ïîøèðþºòüñÿ ïîâ³òðÿíî-êðàïåëü-
íèì øëÿõîì.

Ïîïåðåäèòè çàðàæåííÿ â³ðóñîì
ìîæíà, ÿêùî áóäåòå ðåãóëÿðíî
ìèòè ðóêè è çâåðòàòèñÿ äî ë³êà-
ðÿ â ðàç³ âèíèêíåííÿ ïåðøèõ
ñèìïòîì³â ãðèïó.

ßê ïðîô³ëàêòèêó çàõâîðþâàí-
íÿ ìåäèêè ðåêîìåíäóþòü ïðèé-
ìàòè êàãîöåë (äâà äí³ ïî äâ³ ï³-
ãóëêè íà äåíü, ïîò³ì çðîáèòè ïå-
ðåðâó ï’ÿòü äí³â ³ ùå äâà äí³ ïî
äâ³ ï³ãóëêè íà äåíü) àáî àðá³äîë
ïðè áåçïîñåðåäíüîìó êîíòàêò³ ç
õâîðèì íà ãðèï ÷è ÃÐÂ² (ïî äâ³
ï³ãóëêè íà äåíü ïðîòÿãîì 10—14
äí³â), àáî àëüôà- ³ ãàììà-³íòåð-
ôåðîíè

Êè¿â ãîòîâèé
ïðèéòè 
íà äîïîìîãó 
“Õðåùàòèê” ïîö³êàâèâñÿ, 
ÿê îáñëóãîâóþòü ïðè¿æäæèõ 
ó ñòîëè÷íèõ ïîë³êë³í³êàõ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Хвороба не зважає на пропис . У тих, хто приб в
до столиці на заробіт и чи відрядження, та ож ін-
оли вини ає потреба відвідати лі аря. Наші орес-
понденти вирішили поці авитися, я обсл ов ють
столичних полі ліні ах остей міста.

Ïåðø í³æ ï³òè äî ë³êàðí³, ïðè¿æäæà ëþäèíà, íàïåâíî, çàäó-
ìàºòüñÿ: à ÷è ïðèéìå ¿¿ ë³êàð ³ ÷è ïëàòíîþ äëÿ íüîãî áóäå öÿ êîí-
ñóëüòàö³ÿ? ×àñòî ñòðàõ ïåðåä íåïåðåäáà÷óâàíèìè ïðîáëåìàìè çìó-
øóº õâîðîãî âäàâàòèñÿ äî ñàìîë³êóâàííÿ, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî
ñóìíèõ íàñë³äê³â. Ïðîòå, ÿê ç'ÿñóâàâ "Õðåùàòèê", áîÿòèñÿ íàñïðàâ-
ä³ íåìàº ÷îãî — ñòîëè÷í³ ë³êàð³ íàäàþòü ìåäè÷íó äîïîìîãó âñ³ì,
õòî ìàº â í³é ïîòðåáó íåçàëåæíî â³ä ïðîïèñêè ³ ô³íàíñîâèõ ìîæ-
ëèâîñòåé.

"Çàãàëîì îáñëóãîâóâàííÿ ³ êèÿí ³ ïðè¿æäæèõ ³ñòîòíî íå â³äð³ç-
íÿºòüñÿ, àëå ïåâíèé ïîðÿäîê äëÿ îñòàíí³õ âñå-òàêè º. ² ïåðøå, íà
÷îìó ñòàâèòüñÿ àêöåíò,— ðåºñòðàö³ÿ ïàö³ºíòà, ùî çâåðíóâñÿ ïî
ìåäè÷íó äîïîìîãó. Öå äàº çìîãó êîíòðîëþâàòè âèäà÷ó ë³êàðíÿíèõ
áþëåòåí³â ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³. Àäæå ³íîãîðîäí³õ ó
Êèºâ³ ò³ëüêè çà îô³ö³éíèìè äàíèìè ìàéæå 800 òèñÿ÷, íàñïðàâä³ æ
¿õ ïðàêòè÷íî óäâ³÷³ á³ëüøå. Ïèòàííÿ ëèøå â òîìó, äå âçÿòè äîäàò-
êîâ³ êîøòè â ì³ñüêîìó áþäæåò³ äëÿ òàêèõ ö³ëåé? Íàø³ ìåäèêè íå
â³äìîâëÿþòü õâîðîìó â ë³êóâàíí³, íå êàæó÷è âæå ïðî íåâ³äêëàäíó
ìåäè÷íó äîïîìîãó, àëå "øâè íà æóïàí³ ÷àñîì íå âèòðèìóþòü",—
ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" çàñòóïíèê ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Âîëîäèìèð
Çàãîðîäí³é.

Ïðîòå ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì ó ñòîëèö³ íà ïàö³ºíòà íå ïåðåêëàäà-
þòü. Íàâ³òü, ÿêùî â³í ç ³íøîãî ì³ñòà. "Ùîá ñòàòè íà îáë³ê ó ïî-
ë³êë³í³ö³,— ðîçïîâ³â ïðè¿æäæèé ªâãåí³é, ìîëîäèé ñïåö³àë³ñò,—
ìåí³ äîâåëîñÿ ëèøå íàäàòè äîâ³äêó ç ì³ñöÿ ðîáîòè ³ íàïèñàòè çà-
ÿâó íà ³ì'ÿ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, ïðî ãðîø³ íå éøëîñÿ". Ï³äòâåðäèëà
öå é Àë³ñà, æóðíàë³ñòêà êè¿âñüêîãî äðóêîâàíîãî âèäàííÿ, òàêîæ
ìåøêàíêà ³íøîãî ì³ñòà, äîäàâøè ëèøå, ùî ïîë³êë³í³êó ïîòð³áíî
îáèðàòè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Æóðíàë³ñòêà "Õðåùàòèêà" âèð³øèëè ñàìà çâåðíóòèñÿ â ðåºñòðà-
òóðó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ïîë³êë³í³êè ÿê õâîðà áåç ïðîïèñêè.
Äàë³ — çà ò³ºþ æ ñõåìîþ, ïðîòå íà çàïèòàííÿ: "×è ïëàòíå îáñëó-
ãîâóâàííÿ?" ïðîëóíàëà â³äïîâ³äü: "Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ëèøå äîáðîä³é-
íèé âíåñîê, äîâîë³ ñèìâîë³÷íèé ³ çà áàæàííÿ ïàö³ºíòà". "ªäèíî-
ãî ìåäè÷íîãî ïðîñòîðó,— çàóâàæèëà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç
ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè Âàëåíòèíà Øïèëüîâà,— ùå í³õòî íå ñêàñîâóâàâ
ó íàø³é äåðæàâ³, òîæ í³êîìó ç òèõ, õòî ïîòðåáóº ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè, ìè íå â³äìîâëÿºìî. Òàê, ó ë³êàðí³ ³ñíóº äîáðîä³éíèé ôîíä,
ïàö³ºíòè çà áàæàííÿ ïåðåðàõîâóþòü êîøòè ÷åðåç áàíê, ÿê³ ìè âè-
êîðèñòîâóºìî íà ðåìîíò çàñòàð³ëîãî îáëàäíàííÿ, ïîòðåáè ë³êàð-
í³".

"Ñóòòºâî¿ ð³çíèö³ â îáñëóãîâóâàíí³ ïàö³ºíò³â — êèÿí ÷è ïðè-
¿æäæèõ,— ï³äòðèìàâ ðîçìîâó ãîëîâíèé ë³êàð ïîë³êë³í³êè Â³òàë³é
Îõð³ìåíêî,— íåìàº, ìè òàê ñàìî ñòàâèìî ïàö³ºíòà íà îáë³ê, çà-
âîäèìî ìåäè÷íó êàðòêó íà ð³ê, ÿêó â ðàç³ ïîòðåáè ïîò³ì ïðîäîâ-
æóºìî, âè¿æäæàºìî íà âèêëèê, âèäàºìî ë³êàðíÿíèé. ²íøà ð³÷, ùî
ç íàïëèâîì ³íîãîðîäí³õ çá³ëüøóºòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà ë³êàð³â,
îñîáëèâî ä³ëüíè÷èõ. Öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà ÿêîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ,
áðàêóº ÷àñó òà é êîøò³â íà äîäàòêîâå óñòàòêóâàííÿ". Òà ïîïðè
òðóäíîù³, ñòîëè÷í³ ìåäèêè äîïîìàãàþòü óñ³ì, õòî ïîòðåáóº ¿õíüî¿
äîïîìîãè. ² ãîòîâ³ ðîáèòè öå é íàäàë³, íåçâàæàþ÷è íà ïðîïèñêó

Êóäè çâåðòàòèñÿ?
Ïóíêòè íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè

Хвороб раще попередити
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Àíòîí³î ÃÎÍÑÀËÅÑ: “Îñòåîïàò³ÿ — öå
ìèñòåöòâî, ùî âçàºìîä³º ç ò³ëîì
ëþäèíè”
Ïðîôåñîð ²íñòèòóòó ìàíóàëüíî¿ òåðàï³¿ òà ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò ³ç õ³ðîïðàêòèêè 
òà îñòåîïàò³¿ — ïðî êîðèñòü îñòåîïàò³¿ äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè òà ¿¿ âèçíàííÿ â ñâ³ò³
Уперше до У раїни при-
їхав іспансь ий професор
з ман альної терапії Анто-
ніо Гонсалес, отрий про-
вів майстер- лас для сто-
личних спеціалістів Між-
народній ш олі масаж
Єв енії Родіонової. Про-
відний фахівець-остеопат
розповів, що ж та е ос-
теопатія, в я их випад ах
вона допома ає най ра-
ще, я відб вається сеанс
та чом фармацевти ви-
ст пають проти цьо о ме-
тод .

— Ùî òàêå îñòåîïàò³ÿ? Öå ë³-
êóâàëüíà ïðàêòèêà ÷è ïðîô³ëàê-
òè÷íà?

— Îñòåîïàò³ÿ çàðîäèëàñÿ ÿê
ïðåâåíòèâíà ìåäèöèíà. ̄ ¿ çàñíîâ-
íèê — ë³êàð-õ³ðóðã Åíäðþ
Ñò³ëë — íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ ïå-
ðåêîíàâñÿ â îáìåæåííÿõ ìåäè-
öèíè, êîëè âòðàòèâ òðüîõ ä³òåé.
Â³í íàìàãàâñÿ ðîçâèíóòè íîâèé
ìåòîä ë³êóâàííÿ áåç çàñòîñóâàí-
íÿ ìåäèêàìåíò³â, ÿêèé íàçâàâ îñ-
òåîïàò³ºþ. ×åðåç åìîö³éíó ÷è ô³-
çè÷íó íàïðóãó, òðàâìè ÷è ïðîá-
ëåìè ç ïîñòàâîþ â îðãàí³çì³ ëþ-
äèíè âèíèêàþòü íåäîñòàòí³é ðóõ
òêàíèíè, ôóíêö³îíàëüí³ áëîêè.
Çàâäÿêè îñòåîïàò³¿ âäàºòüñÿ çì³-
ùàòè, â³äíîâëþâàòè ðóõ ð³äèí ó
ò³ë³, ùîá âîíè íå çàñòîþâàëèñÿ,
³ òàêèì ÷èíîì íîðìàë³çóâàòè ðî-
áîòó îðãàí³çìó.

— ×è º çâ’ÿçîê ì³æ îñòåîïàò³ºþ
³ ìåäèöèíîþ?

— Ìåäèöèíà ³ îñòåîïàò³ÿ — äâ³
ð³çí³ äèñöèïë³íè. Ìåäèöèíà îá-
ìåæåíà â òîìó ñåíñ³, ùî 100 îñ³á,
ÿê³ çàñòóäèëèñÿ, îòðèìóþòü îäí³
é ò³ ñàì³ ë³êè. ßêùî ó 100 ëþäåé
áîëèòü ãîëîâà, òî ìè ç êîæíèì
ïðàöþºìî ïî-ð³çíîìó, áî êîæíà
ëþäèíà º íåïîâòîðíîþ.

— ×èì îñòåîïàò³ÿ â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä ³íøèõ ìåòîä³â ìàíóàëüíî¿ òå-
ðàï³¿? Êîëè ¿¿ çàñòîñîâóþòü?

— Íàéôóíäàìåíòàëüí³øà â³ä-
ì³íí³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìè
ðîçãëÿäàºìî âñ³ ñèñòåìè ëþäèíè
îäðàçó — ì’ÿçè, òêàíèíè, îðãàíè,
êðîâ. Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî îñ-
òåîïàò³ÿ — ìàíóàëüíà òåðàï³ÿ,
òîæ º ïåâí³ îáìåæåííÿ. ßêùî
ëþäèíà çëàìàëà òàçîñòåãíîâèé
ñóãëîá, îñòåîïàò³ÿ í³÷èì íå äî-
ïîìîæå, à ÿêùî âîíà ñêàðæèòü-
ñÿ íà áîë³ ó òàçîñòåãíîâîìó ñóã-
ëîá³, òî ìîæíà ùîñü óä³ÿòè.

— Âè º ñïåö³àë³ñòîì ³ç õ³ðîïðàê-
òèêè òà îñòåîïàò³¿. Ó ÷îìó â³äì³í-
í³ñòü öèõ ìåòîä³â?

— Õ³ðîïðàêòèêà — öå ãàëóçü
îñòåîïàò³¿. ¯¿ çàñíîâíèê Ïàëìåð
íàâ÷àâñÿ ðàçîì ç³ Ñò³ëëîì, àëå
ïîò³ì âîíè ï³øëè ð³çíèìè øëÿ-
õàìè. ß âñå-òàêè ââàæàþ ñåáå îñ-
òåîïàòîì. Õ³ðîïðàêòèêà ïðàöþº
ò³ëüêè ç õðåáòîì, à îñòåîïàò³ÿ ç
óñ³ì — íà îðãàí³÷íîìó ð³âí³, íà
ð³âí³ ÷åðåïà, íà ð³âí³ ñòóïí³.

— ßê âè ïðèéøëè äî îñòåîïà-
ò³¿?

— Äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ÿ ïî-

çíàéîìèâñÿ ç âèêëàäà÷åì àéê³äî
Êëîäîì Ñêðàéºðîì, ÿêèé áóâ ë³-
êàðåì-îñòåîïàòîì. Â³í óâ³â ìåíå
â îñòåîïàòè÷íó ìåäèöèíó. Êîëè
â³äêðèëàñÿ ïåðøà øêîëà îñòåîïà-
ò³¿ â ïðîâ³íö³¿ Õ³ðîí³, ìè ðîçïî-
÷àëè òàì ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. ß âñå
æèòòÿ çàéìàâñÿ áîéîâèìè ìèñ-
òåöòâàìè ³ ðàïòîì çì³íèâ íàïðÿ-
ìîê ó á³ê ìåäèöèíè. Çàì³ñòü òî-
ãî, ùîá áèòè ëþäåé, ÿ íàìàãà-
þñÿ ¿ì äîïîìàãàòè.

— Â ÿêèõ âèïàäêàõ ðåêîìåíäó-
âàëè á ïðîéòè êóðñ îñòåîïàò³¿? Êî-
ëè öåé ìåòîä íàéåôåêòèâí³øèé?

— Àáñîëþòíî â óñ³õ. ²íøà
ñïðàâà — ðåçóëüòàò. ßêùî õâîðî-
áà º íå äóæå çàñòàð³ëîþ, îñòåî-
ïàò³ÿ ìîæå äîïîìîãòè. Êîëè
òðàâìà ÷è ïîøêîäæåííÿ ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ íàçîâí³, íàïðèêëàä, ðàê,
òî îñòåîïàò³ºþ öþ õâîðîáó íå âè-
ë³êóºø. Àëå íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿
âîíà ìîæå äîïîìîãòè ëþäèí³ íå
çàõâîð³òè. Íàïðèêëàä, ÿêùî ÿ â³-
ñ³ì ãîäèí ñèäæó ïåðåä êîìï’þ-
òåðîì, òî òêàíèíè øè¿ àòðîôóþ-
òüñÿ. Îñòåîïàò³ÿ ñïðèÿº òîìó,
ùîá ö³ òêàíèíè â³äíîâëþâàëèñÿ.
ßêùî âèêîðèñòîâóâàòè ïðîô³-
ëàêòèêó, òî ç ðîêàìè ìîæíà
óíèêíóòè ïîÿâè âàæêèõ àðòðîç³â.
Íàâ³òü ó âèïàäêó, êîëè ïàö³ºíò
íå äîñÿãàº çàäîâ³ëüíèõ ðåçóëüòà-
ò³â, îñòåîïàò³ÿ çàâæäè ïîë³ïøóº
éîãî ñòàí. Çîêðåìà, ÿêùî ïîòð³á-
íî âæèâàòè ìåäèêàìåíòè, à îð-
ãàí³çì ñëàáêèé, íå ìîæå ïåðåòðà-
âèòè õ³ì³þ. Ï³ñëÿ îñòåîïàò³¿ ëþ-
äèíà ñòàº ñèëüí³øîþ ³ ãîòîâà äî
ìåäèêàìåíòîçíîãî ë³êóâàííÿ.

— ×è º ïðîòèïîêàçàííÿ äî âè-
êîðèñòàííÿ ö³º¿ ïðàêòèêè?

— Í³. ª îñòåîïàòè, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ïîãàíî, àëå íàóêà îñòåîïàò³ÿ
íåøê³äëèâà ñàìà ïî ñîá³. Ñïðà-
âà íå â ï³ñòîëåò³, à â òîìó, õòî éî-
ãî òðèìàº.

— ßê³ âèìîãè äî ñïåö³àë³ñòà ç
îñòåîïàò³¿? ×è ïîâèíåí â³í ìàòè
ìåäè÷íó îñâ³òó?

— Çâ³ñíî, îñòåîïàòó ïîòð³áíî
ôàõîâå íàâ÷àííÿ, àëå íå îáîâ’ÿç-
êîâî áóòè ë³êàðåì. Âèâ÷åííÿ îñ-
òåîïàò³¿ âêëþ÷àº â ñåáå àíàòîì³þ,
ô³ç³îëîã³þ, á³îìåõàí³êó, ïðîòå ç
÷àñîì ö³ çíàííÿ ïåðåòâîðþþòüñÿ
íà âì³ííÿ. Ìîæíà ïðîâåñòè àíà-
ëîã³þ ç ìàëþâàííÿì — òåáå íà-
â÷àþòü, ÿê âèâîäèòè ë³í³¿, à ïî-
ò³ì òè ³íòó¿òèâíî ðîçâèâàºø âëàñ-
íèé ìåòîä æèâîïèñó. Ó÷í³â ó Êè-
ºâ³ ÿ çìóøóþ âèâ÷àòè àíàòîì³þ,
ùîá âì³òè âèñëóõîâóâàòè òêàíè-
íó. ßêùî íå óÿâëÿºø, ÿêèé âîíà
ìàº âèãëÿä, íå çìîæåø ñïðÿìîâó-
âàòè çíàííÿ íà òå, ÷îãî íå áà÷èø.
Òóò, ó ãðóï³, º ë³êàð³, àëå é âîíè
ìàþòü íåäîñòàòí³é ð³âåíü çíàíü ç
àíàòîì³¿. Ùå îäíèì âàæëèâèì àñ-
ïåêòîì äëÿ îñòåîïàòà º ðîçóì³í-
íÿ ëþäèíè â åìîö³éíîìó ïëàí³.
Åìîö³¿ øêîäÿòü ëþäèí³ íàéá³ëü-
øå. Íàì ïîòð³áíî çíàòè ìåäèöè-
íó, ÷óòè ³ â³ä÷óâàòè. Áàòüêî ìåäè-
öèíè Ã³ïïîêðàò êàçàâ, ùî 50 â³ä-
ñîòê³â ë³êóâàííÿ — öå âèñëóõàòè
ïàö³ºíòà. Ëþäèíà, êîòðà çàéìà-
ºòüñÿ îñòåîïàò³ºþ, ïîâèííà ðîçó-
ì³òè, ùî öå âåëèêà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, ÿêà âèìàãàº ãëèáîêîãî âè-
â÷åííÿ òà ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî íàé-
ö³íí³øå — öå ïàö³ºíò, ÿêîìó òè
ìîæåø ïîëåãøèòè ñòðàæäàííÿ.

— ßê ïðîõîäèòü ñåàíñ îñòåîïà-
ò³¿? ßê³ ïðèéîìè âèêîðèñòîâóþòü?

— Ë³êóâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç
êîíñóëüòàö³¿ ïàö³ºíòà, ùîá çðî-
çóì³òè, ùî ç íèì â³äáóâàºòüñÿ.
Äëÿ íàñ íå òàê âàæëèâèé ñàì
á³ëü, ÿê éîãî ïðè÷èíà. Á³ëü ó
ïëå÷³ ìîæå áóòè ðåôëåêòîðíèì
â³ä ïå÷³íêè ÷è ³íøèõ îðãàí³â.
Òîæ ñïî÷àòêó ìè ä³àãíîñòóºìî
õâîðîáó, ïîò³ì ë³êóºìî òêàíèíè,
ÿê³ çàæàò³, äèâèìîñÿ, ÿê ðåàãóº

ëþäèíà. Ïëþñè îñòåîïàò³¿ â òî-
ìó, ùî ï³ñëÿ ïðîöåäóð íåìàº
âòîðèííèõ åôåêò³â ³ âîíè íå ìî-
æóòü çàïîä³ÿòè øêîäó. Ìè â îð-
ãàí³çì í³÷îãî íå ââîäèìî ³ í³÷î-
ãî íå ìîäèô³êóºìî íà ô³çè÷íî-
ìó ð³âí³. Ï³ä ÷àñ ñåàíñó âèêî-
ðèñòîâóºìî ð³çí³ ìåòîäè — ñòà-
âèìî íà ì³ñöå ñóãëîáè, ÿê³ ðó-
õàþòüñÿ íåïðàâèëüíî, ìîá³ë³çó-
ºìî îðãàíè, çàñòîñîâóºìî åíåð-
ãåòè÷í³ ïðàêòèêè. Ñàìå íåäî-
ñòàòí³é ðóõ ³ çàæàò³ñòü îðãàí³â,
íåïðàâèëüíà ô³ç³îëîã³ÿ ìîæå
ïðèçâåñòè äî õâîðîá. Ìè ðîçóì³-
ºìî ò³ëî ëþäèíè ÿê ºäèíèé ìå-
õàí³çì, äå îäíà ëàíêà, îðãàí
âïëèâàþòü íà âåñü îðãàí³çì.

— ßê îñòåîïàò ä³àãíîñòóº ïàö³-
ºíòà?

— Îäèí ³ç ìåòîä³â — öå îãëÿ-
íóòè çóáè ëþäèíè, ÿê³ íåñóòü ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ñòàí îðãàí³â, íà-
â³òü ÿêùî õâîðîáà ùå íå ïðîÿâè-
ëàñÿ. Äàë³ ïðîñëóõîâóºìî òêàíè-
íè çà äîïîìîãîþ ðóê — ï³ä ÷àñ
äèõàííÿ òêàíèíè ðóõàþòüñÿ, ³
ñïåö³àë³ñò ìîæå â³ä÷óòè, â³ëüí³
âîíè ÷è í³. Ùå îäèí ìåòîä —
ïàëüïóâàííÿ, êîëè ïðîùóïóþòü
õðåáö³, ÷è ïðàâèëüíî âîíè ôóíê-
ö³îíóþòü.

— Íàñê³ëüêè îñòåîïàò³ÿ ïîøè-
ðåíà â ñâ³ò³? ßê ¿¿ ïîïóëÿðèçóþòü?

— Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ªâðîïè
öåé ìåòîä áóëî âèçíàíî íà çàêî-
íîäàâ÷îìó ð³âí³. Ó Ôðàíö³¿ îñ-
òåîïàò âõîäèòü äî ñèñòåìè äåð-
æàâíèõ ïðîôåñ³é, ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ ïåðåäáà÷åíî ³ ìåäè÷íó îñâ³-
òó. Îñòåîïàò³þ ÿê òðàäèö³éíèé
ìåòîä ìåäèöèíè âèêîðèñòîâóþòü
ó Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, Âåëèêî-
áðèòàí³¿, ÑØÀ. Â ²ñïàí³¿, íà
æàëü, í³. Ìè ³íîä³ íàâ³òü âèêëà-
äàºìî îñòåîïàò³þ çàî÷íî, ùî çîâ-
ñ³ì íåñåðéîçíî. Òîìó íàì ïîòð³á-
íî, ùîá ëþäè âèçíàâàëè ³ ïðèé-
ìàëè íàñ, õî÷à íå âñ³ì öå âèã³ä-
íî. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ôàðìàöåâòè÷í³
êàìïàí³¿ íå çàö³êàâëåí³ â ïîïó-
ëÿðèçàö³¿ îñòåîïàò³¿, áî ìè íå äà-
ºìî ëþäÿì ï³ãóëîê. ² öå, äî ñëî-
âà, ö³êàâèé ìîìåíò. Ï³ãóëêè ñà-
ì³ ïî ñîá³ º õîëîäíèìè, à ëþäè-
íà ô³ç³îëîã³÷íî ïîòðåáóº äîòèêó,
òåïëà.

— Ùî âè ïîðåêîìåíäóâàëè á äëÿ
ñàìîñò³éíî¿ ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá?

— Ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ã³-
ã³ºíè â õàð÷óâàíí³, áî ìè íèí³
âæèâàºìî êàòàñòðîô³÷íî íåçäî-
ðîâó ¿æó, ÿêà íåãàòèâíî âïëèâàº
íà ³ìóííó ñèñòåìó. Ã³ã³ºíè ô³çè÷-
íî¿, òîáòî çàíÿòòÿ ñïîðòîì, à òà-
êîæ ã³ã³ºíè åìîö³éíî¿, óíèêàííÿ
ñòðåñ³â

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

хрещатик

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.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
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 ЧЕТВЕРГОВОГО
ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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Випуск №242 (675)
вівторок, 3 листопада
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про проведення міських заходів, 
присвячених відзначенню професійного свята — 

Дня працівника соціальної сфери

Розпорядження № 1206 від 22 жовтня 2009 року

Відповідно до Указу Президента України від 13.04.99 № 374/99 “Про День працівника соціальної сфе�
ри” та в зв’язку з відзначенням 2 листопада 2009 року Дня працівника соціальної сфери:

1. Затвердити міські заходи, присвячені відзначенню про�
фесійного свята — Дня працівника соціальної сфери, що до�
даються.

2. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) здійснити виконання заходів,
пов’язаних з відзначенням професійного свята — Дня пра�
цівника соціальної сфери, в обсязі 41,0 тис. грн за рахунок
коштів, передбачених у бюджеті м. Києва на 2009 рік на ви�
конання міської комплексної програми “Турбота” а 
2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 16.12.2005 № 603/3064.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про створення робочої групи з підготовки документації,
необхідної для отримання державних гарантій 

під отримання кредиту на проектування і будівництво
ТЕЦ на відновленому паливі та реконструкцію 

Бортницької станції аерації
Розпорядження № 1216 від 23 жовтня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою впровадження пере�
дових технологій знешкодження побутових та стічних відходів в м. Києві, підготовки документації, необ�
хідної для отримання державних гарантій під отримання кредиту на проектування і будівництво ТЕЦ на від�
новленому паливі та реконструкцію Бортницької станції аерації, та на виконання функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Створити робочу групу з підготовки документації, не�
обхідної для отримання державних гарантій під отримання
кредиту на проектування і будівництво ТЕЦ на відновлено�
му паливі та реконструкцію Бортницької станції аерації, і за�
твердити її склад, що додається.

2. Голові робочої групи, створеної згідно з п. 1 цього
розпорядження, затвердити Положення про робочу групу
та план її роботи на 2009 рік.

3. Першому заступнику голови Київської міської державної

адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу земельної ділянки (довідведення) 
закритому акціонерному товариству 

“Київстар Дж. Ес. Ем.” для експлуатації 
та обслуговування адміністративних будівель 
та виробничих споруд майнового комплексу 

на вул. Дегтярівській, 53 у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 949/949 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки (довідведення) закритому акціонерному то�
вариству “Київстар Дж. Ес. Ем.” для експлуатації та обслу�
говування адміністративних будівель та виробничих споруд
майнового комплексу на вул. Дегтярівській, 53 у Шевчен�
ківському районі м. Києва.

2. Передати закритому акціонерному товариству “Київ�
стар Дж. Ес. Ем.”, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, в короткострокову оренду на 1 рік земельну ділян�
ку площею 0,01 га (довідведення) для експлуатації та об�
слуговування адміністративних будівель та виробничих спо�
руд майнового комплексу на вул. Дегтярівській, 53 у Шев�

Про поновлення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 

“ЖитлоінвестбудAУКБ” договору оренди земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку 

з підземним паркінгом та об’єктами соціальноA
культурного побуту на вул. Петра Радченка, 27 

(Кадетський гай, 6) у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 953/953 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” від 11.12.2007
№ 114/10662, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 7 місяців з 21.12.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки від 20.12.2006 № 72�6�00393 площею 0,8249
га, укладений між Київською міською радою та комуналь�
ним підприємством з питань будівництва житлових будин�
ків “Житлоінвестбуд�УКБ” на підставі рішення Київської місь�
кої ради від 28.09.2006 № 66/123 “Про передачу комуналь�
ному підприємству з питань будівництва житлових будин�
ків “Житлоінвестбуд�УКБ” земельної ділянки для будівниц�
тва житлового будинку з підземним паркінгом та об’єктами
соціально�культурного побуту на вул. Петра Радченка, 27
(Кадетський гай, 6) у Солом’янському районі м. Києва”.

2. Комунальному підприємству з питань будівництва жит�
лових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” у місячний термін
звернутися до Головного управління земельних ресурсів ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) із клопотанням щодо організації робіт по внесен�
ню змін до договору оренди земельної ділянки від
20.12.2006 № 72�6�00393.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ченківському районі м. Києва за рахунок частини земель, від�
ведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київ�
ської міської ради депутатів трудящих від 21.02.67 № 310
“Про відвод земельної ділянки тресту Київоргтехбуд для бу�
дівництва інженерного корпусу”, від 10.09.68 № 1528 “Про
зміну пункту 1 рішення виконавчого комітету Київської місь�
кої ради депутатів трудящих від 21 лютого 1967 р. за № 310”,
від 26.08.69 № 1523 “Про додатковий відвод земельної ді�
лянки тресту Київоргтехбуд Мінпромбуду УРСР під облад�
нання зон відпочинку без права капітального будівництва”
та рішення виконавчого комітету Київської міської Ради на�
родних депутатів від 07.01.85 № 3/6 “Про відведення до�
даткової земельної ділянки Республіканському проектно�
технологічному інституту “Укроргтехбуд” для поширення те�
риторії по вул. Пархоменка в Радянському районі”.

3. Закритому акціонерному товариству “Київстар Дж. Ес.
Ем.”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�

вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 19.11.2007 № 09�13395, від 02.10.2007
№ 19�11016, Київської міської санепідстанції від 02.11.2007
№ 9035, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 09.11.2007 № 05�
08/7714, Головного управління земельних ресурсів від
20.12.2007 № 05�2449.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Салсофі Корпорейшн”

для будівництва, експлуатації та обслуговування станції
технічного обслуговування на вул. Олени Теліги 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 954/954 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Салсофі Корпорейшн” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування станції технічного обслуговування на вул. Оле�
ни Теліги у Подільському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Салсофі КорпореЙшн”, за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, в короткострокову оренду на 1 рік земельну ді�
лянку площею 0,0212 га на вул. Олени Теліги у Подільсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Салсофі
Корпорейшн”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,



ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку. 

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17,01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.06.2007 № 19�5628, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
17.01.2007 № 54, Київської міської санепідстанції від

18.09.2007 № 7463, Державного управління охорони навко�
лишнього природного середовища в м. Києві від 27.11.2007
№ 05�08�/9229, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 02.10.2007 № 071/04�4�22/5438, Го�
ловного управління охорони культурної спадщини від
22.10.2007 № 8045, Подільської районної у м. Києві держав�
ної адміністрації від 16.02.2007 № 632, Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 25.12.2007 № 05�2489.

4. Попередити землекористувача, що право користуван�
ня земельними ділянками може бути припинено відповідно
до статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Фірма “Атріо” земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі 
(мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 952/952 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“Фірма “Атріо” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель) на вул. Бога�
тирській в Оболонському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Фірма “Атріо”, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, земельні ділянки загальною площею 0,40 га для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі
(мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській в Оболонському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування, у тому числі:

— площею 0,22 га — у короткострокову оренду на 1 рік;
— площею 0,18 га, в межах червоних ліній, — у коротко�

строкову оренду на 5 років.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Фірма “Ат�

ріо”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельних ді�
лянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
тів, що посвідчують право користування земельними ді�
лянками.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (зі зміна�
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь�
кої ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 12.04.2005 № 19�2932, Київської міської
санепідстанції від 21.08.2004 № 6300, Державного управ�
ління екології та природних ресурсів в м. Києві від 20.05.2005
№ 06�6�26/2540

3.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівно�
го законодавства.

3.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
25.04.2005 № 95) та інші питання майнових відносин вирі�
шувати в установленому порядку.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки акціонерному 
товариству холдинговій компанії “Київміськбуд” 

для будівництва, експлуатації та обслуговування трансA
форматорної підстанції на просп. Червонозоряному, 15/7

для житлового будинку на вул. Освіти, 14Aа 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 950/950 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки акціонерному товариству холдинговій ком�
панії “Київміськбуд” для будівництва, експлуатації та обслу�
говування трансформаторної підстанції на просп. Червоно�
зоряному, 15/7 для житлового будинку на вул. Освіти, 
14�а у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати акціонерному товариству холдинговій ком�
панії “Київміськбуд”, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділян�
ку площею 0,02 га для будівництва, експлуатації та обслу�
говування трансформаторної підстанції на просп. Червоно�
зоряному, 15/7 для житлового будинку на вул. Освіти, 
14�а у Солом’янському районі м. Києва за рахунок міських
земель, не наданих у власність чи користування.

3. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ�
міськбуд”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень
від 15.10.2007 № 269) та інші питання майнових відносин
вирішувати в установленому порядку.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
01.11.2007 № 3355, Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища від 23.01.2008
№ 19�772, Київської міської санепідстанції від 13.03.2008
№ 1948, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 29.02.2008 № 05�
08/1560, Головного управління земельних ресурсів від
15.12.2008 № 05�4080.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 26.07.07 № 16/1850 “Про деякі питання 

використання майна, яке належить до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва та перебуває

у володінні та користуванні відкритого акціонерного 
товариства “Київгаз”

Рішення Київської міської ради № 937/937 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, статті 283 Господарського кодексу
України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою уре�
гулювання відносин між Київською міською радою та відкритим акціонерним товариством “Київгаз” по спла�
ті платежів за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, уточнення
переліку майна, що перебуває у володінні та користуванні акціонерного товариства, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Київської міської ради від
26.07.07 № 16/1850 “Про деякі питання використання май�
на, яке належить до комунальної власності територіальної
громади м. Києва та перебуває у володінні та користуванні
відкритого акціонерного товариства “Київгаз”, а саме:

1. Пункт 2 рішення доповнити підпунктом 2.2 такого
змісту:

“2.2. Щорічну сплату платежу, розмір якого дорівнює
10 % від чистого прибутку відкритого акціонерного товари�
ства “Київгаз” за попередній бюджетний рік, але не менше
ніж 200,00 тисяч гривень за рік, за використання майна за
договором володіння та користування майном комунальної
власності територіальної громади м. Києва від 21.04.06.”.

2. Пункт 3 рішення доповнити підпунктом 3.2 такого зміс�
ту:

“3.2. За результатами інвентаризації узагальнити пере�
лік майна комунальної власності територіальної громади 
м. Києва, що передане у володіння та користування відкри�
тому акціонерному товариству “Київгаз” за договором во�
лодіння та користування майном комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва від 21.04.06, та відкоригу�
вати відповідні додатки до зазначеного договору.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на продовження 
регіональним відділенням Фонду 

державного майна України 
по місту Києву строку завершення 

будівництва об’єкта незавершеного будівництва — 
Київського експериментальноAвиробничого 

комбінату на вулиці 
Сиваській, 1Aа у Дніпровському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 942/942 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, враховуючи обґрунтування товариства з об�
меженою відповідальністю “Н�М” щодо неможливості завершення будівництва в установлені строки об’�
єкта незавершеного будівництва — Київського експериментально�виробничого комбінату на вулиці Сива�
ській, 1�а у Дніпровському районі м. Києва з перепрофілюванням його в оптово�торговельну базу з мит�
ним складом, супермаркетом та швейним цехом (лист від 12.12.08 № 272), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на продовження регіональним відділен�
ням Фонду державного майна України по місту Києву стро�
ку завершення товариством з обмеженою відповідальністю
“Н�М” будівництва об’єкта незавершеного будівництва —
Київського експериментально�виробничого комбінату на ву�
лиці Сиваській, 1�а у Дніпровському районі м. Києва з пе�
репрофілюванням його в оптово�торговельну базу з митним
складом, супермаркетом та швейним цехом до 31 грудня
2010 року.

2. Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по місту Києву укласти з товариством з обмеженою
відповідальністю “Н�М” додаткову угоду про продовження
строку завершення будівництва об’єкта незавершеного бу�

дівництва — Київського експериментально�виробничого ком�
бінату на вулиці Сиваській, 1�а у Дніпровському районі 
м. Києва з перепрофілюванням його в оптово�торговельну
базу з митним складом, супермаркетом та швейним цехом.
Додатковою угодою передбачити, як невід’ємною частиною,
графік виконання будівельно�монтажних робіт і здійснення
контролю за виконанням кожного етапу та відповідальність
ТОВ “Н�М” за виконання цього графіка.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 28.08.08 № 83/83 “Про створення 

тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки фактів порушення 
законодавства України посадовими 

особами Подільської районної у місті Києві ради 
та державної адміністрації”

Рішення Київської міської ради № 936/936 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 стат�
ті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08
№ 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 28.08.08 № 83/83
“Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з
питань перевірки фактів порушення законодавства України
посадовими особами Подільської районної у місті Києві ра�
ди та державної адміністрації”, а саме:

— пункт 2 викласти у такій редакції: “Тимчасовій слідчій
комісії перевірити факти порушення Конституції України, за�
конів України у сфері майнових, фінансових та інших відно�
син посадовими особами Подільської районної у місті Ки�
єві ради та державної адміністрації при виконанні ними служ�
бових обов’язків, у тому числі під час проведення пленар�

них засідань Подільської районної у місті Києві ради та
оформлення відповідних рішень ради”;

— у пункті 4 рішення слова “тримісячного терміну з дня
прийняття цього рішення” замінити словами “28 серпня 2009
року”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

66 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  3 листопада 2009



Доброзичливі відносини
між У раїною і Гр зією
своїм орінням ся ають
ще часів Колхіди, і лоза
цієї др жби вплітається
неле е сьо одення обох
раїн. Кіль а останніх ро-
ів для Гр зії стали епо-
хою незворотних змін та
реформ. Падаючи в е о-
номічн прірв , раїна
протяжністю лише 560 і-
лометрів м сить перейма-
тися своєю територіаль-
ною цілісністю. Ре лярні
а ції непо ори, сенсаційні
"ви риття" державних м -
жів, нес інченні дебати —
все це неймовірно висна-
ж є р зинсь е с спіль-
ство. Але спо ійні в лич и
Тбілісі, дале і засніжені
вершини Кав азь о о
хребта і незмінна людсь а
щирість втілюють світл
надію на те, що Г зія має
б ти щасливою і віт чою
" раїною артвелів".
Про те, я ою є с часна
Гр зія та я живеться в
ній нашим співвітчизни-
ам, розмова з дире то-
ром К льт рно-інформа-
ційно о центр в с ладі
Посольства У раїни в Гр -
зії В’ячеславом У раїн-
цем.

— Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó Ãðóç³¿
ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî öå êðà-
¿íà, äå íå äîâîäèòüñÿ äáàòè ïðî
ïîçèòèâíèé ³ì³äæ Óêðà¿íè. ×èì çó-
ìîâëåíå òàêå ïðèõèëüíå ñòàâëåí-
íÿ äî óêðà¿íö³â?

— Ïðîòÿãîì ñòîë³òü óêðà¿í-
ñüêî-ãðóçèíñüê³ â³äíîñèíè çì³ö-
íþâàëèñÿ çàâäÿêè âçàºìí³é ï³ä-
òðèìö³ îáîõ êðà¿í. Óêðà¿íñüêà
ñòîðîíà çàâæäè íàäàâàëà äîïî-
ìîãó Ãðóç³¿, çîêðåìà â ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â çáðîéíèõ êîíôë³êò³â,
â³ä ÿêèõ, íà æàëü, ïîñòðàæäàëè
òèñÿ÷³ íåâèííèõ ãðóçèí. Òàê, ó
1992 ðîö³ óêðà¿íñüê³ ï³ëîòè âåð-
òîëüîòàìè âèâåçëè äåñÿòêè ãðó-
çèí ç ïàëàþ÷î¿ Àáõàç³¿. Ó ñåðïí³
2008-ãî íà äîïîìîãó ïîñòðàæäà-
ëèì â³ä ðîñ³éñüêî-îñåòèíñüêîãî
êîíôë³êòó óêðà¿íñüêèé óðÿä âè-
ä³ëèâ 10 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, òàêîæ
áóëî íàäàíî ïðîòèïîæåæíó òåõ-
í³êó. Êð³ì òîãî, îñåòèíñüêèõ ä³-
òåé-á³æåíö³â íà êóðñ ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïðèéíÿëè îçäî-
ðîâ÷³ çàêëàäè Êðèìó, Ïîëòàâùè-
íè òà Æèòîìèðùèíè. Ñï³âïðàöÿ
ó ãóìàí³òàðí³é ñôåð³ çáëèçèëà íà-
ðîäè ùå á³ëüøå.

— Íàñê³ëüêè ÷èñëåííà óêðà¿í-
ñüêà ä³àñïîðà â Ãðóç³¿?

— Çà îñòàíí³ìè îô³ö³éíèìè
äàíèìè 2001 ðîêó, â Ãðóç³¿ ïðî-
æèâàº ïðèáëèçíî ñ³ì òèñÿ÷
óêðà¿íö³â. ß ïåðåêîíàíèé, ùî
íà ñüîãîäí³ öÿ öèôðà çíà÷íî
á³ëüøà. Âçàãàë³ ³ñòîð³ÿ ïîÿâè åò-
í³÷íèõ óêðà¿íö³â íà òåðèòîð³¿ ñó-
÷àñíî¿ Ãðóç³¿ ïî÷àëàñÿ 1853 ðî-
êó ç ïîñåëåííÿ ó Áîðæîì³. Íà-
ùàäêè òèõ ëþäåé ìàþòü óêðà¿í-
ñüê³ ïð³çâèùà, àëå âîíè àñèì³-
ëþâàëèñÿ ³ º ãðóçèíàìè ç óêðà-
¿íñüêèì êîð³ííÿì. Íàéá³ëüøå
óêðà¿íö³â ó Ãðóç³¿ ïåðåáóâàëè çà
ðàäÿíñüêî¿ äîáè, êîëè ïðîöåñè
îáì³íó ñòóäåíò³â òà íàóêîâèõ

ñï³âðîá³òíèê³ââ áóëè àêòèâí³-
øèìè. Ñüîãîäí³ ìàéæå 70 â³ä-
ñîòê³â ãðîìàäÿí Ãðóç³¿ óêðà¿í-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ ñòàíîâëÿòü
æ³íêè. ̄ õí³é ïåðå¿çä äî ö³º¿ êðà-
¿íè çóìîâëåíèé çäåá³ëüøîãî ñ³-
ìåéíèìè îáñòàâèíàìè.

Íåçâàæàþ÷è íà òàêó ïîð³âíÿ-
íî íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â
¿õíÿ âèñîêà àêòèâí³ñòü âèÿâëÿº-
òüñÿ ó ñòâîðåíí³ ÷èìàëî¿ ê³ëüêî-
ñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, çîê-
ðåìà öå Àñîö³àö³ÿ óêðà¿íö³â —
ìåøêàíö³â Ãðóç³¿.

— ×èì îï³êóºòüñÿ öÿ îðãàí³çà-
ö³ÿ, ÿê³ ïðîåêòè âîíà ðåàë³çîâóº?

— Àñîö³àö³ÿ óêðà¿íö³â — ìåø-
êàíö³â Ãðóç³¿ ñòâîðèëà á³áë³îòåêó
ç âåëèêèì êíèæêîâèì ôîíäîì,
äèòÿ÷ó õóäîæíþ ñòóä³þ, âîêàëü-
í³ òà õîðåîãðàô³÷í³ êîëåêòèâè,
áåç ÿêèõ íå áóâàº æîäíî¿ óðî÷èñ-
òî¿ ïîä³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ óêðà¿íñòâó
Ãðóç³¿.

— À áåç ÷îãî ùå íå â³äáóâàºòü-
ñÿ æîäíà óðî÷èñòà ïîä³ÿ? ×è º
ÿê³ñü òðàäèö³¿ ñâÿòêóâàííÿ?

— Áóäü-ÿêà óðî÷èñòà ïîä³ÿ ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ ïîêëàäàííÿì êâ³-
ò³â äî ïàì’ÿòíèê³â òà ïàì’ÿòíèõ
ì³ñöü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïåðåáóâàí-
íÿì óêðà¿íö³â ó Ãðóç³¿. Íàïðè-
êëàä, áóä³âëÿ, äå â 1918—1921 ðî-
êàõ ïðàöþâàëà äèïëîìàòè÷íà
ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè â Çàêàâêàçç³. Âçàãàë³
³íòåðåñè óêðà¿íö³â íà öèõ çåìëÿõ
â òîé ÷àñ ïðåäñòàâëÿëî Ãåíåðàëü-

íå êîíñóëüñòâî òà äèïëîìàòè÷íà
ì³ñ³ÿ ó Òá³ë³ñ³ òà Ãåíåðàëüíå êîí-
ñóëüñòâî â Áàòóì³.

Òàêîæ óæå äâà ðîêè â Òá³ë³ñ³
ñòî¿òü ïàì’ÿòíèê Òàðàñîâ³ Øåâ-
÷åíêó, äî ÿêîãî òåæ ïîêëàäàþòü
êâ³òè ï³ä ÷àñ â³äçíà÷åííÿ äåðæàâ-
íèõ ñâÿò Óêðà¿íè. Òàê ìè âèñëî-
âëþºìî ïîäÿêó ïîáîðíèêàì íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà âñ³ì ¿¿ âè-
äàòíèì ä³ÿ÷àì.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ãðóçèíñüêà
âëàäà âíåñëà ÷èìàëî çì³í äî ð³ç-
íèõ ñòðóêòóð, ïî÷èíàþ÷è â³ä ñèñ-
òåìè îñâ³òè ³ çàê³í÷óþ÷è ðåñòðóê-
òóðèçàö³ºþ âíóòð³øí³õ â³éñüê. Íà
âàøó äóìêó, íàñê³ëüêè ïîì³òí³ ö³
çì³íè ³ ÷è º ÷îãî ïîâ÷èòèñÿ ó ãðó-
çèí óêðà¿íñüêèì ðåôîðìàòîðàì?

— Îñê³ëüêè ìîÿ “òåðèòîð³ÿ” —
öå ãóìàí³òàðíà ñôåðà, ñèòóàö³¿ ç
ñóäàìè òà ïîë³ö³ºþ êîìåíòóâàòè
íå íàâàæóþñÿ. Àëå ÿê ëþäèíà,
êîòðà ìåøêàº ó Òá³ë³ñ³ íå ïåð-
øèé ð³ê, ìîæó ñêàçàòè, ùî áî-
ðîòüáó ç êîðóìïîâàíí³ñòþ ïîë³-
ö³¿ ãðóçèíñüêà âëàäà âèãðàëà,
ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ çì³íèâøè
îñîáîâèé ñêëàä ïðàâîîõîðîíö³â.
Îäèí ³ç íàî÷íèõ ðåçóëüòàò³â —
õàáàð³ íà äîðîãàõ çíèêëè. À öå,
ÿ ââàæàþ, äóæå ñåðéîçíå çðó-
øåííÿ.

Ùîäî îñâ³òè ñêàæó, ùî ãðóçè-
íè ñïðàâä³ âèïåðåäæàþòü óêðà-
¿íö³â. Õî÷à îáèäâ³ êðà¿íè ïðè-
áëèçíî îäíî÷àñíî ïðèºäíàëèñÿ
äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, çîâí³ø-
íº òåñòóâàííÿ ó ãðóçèíñüêèõ

øêîëàõ çàïðîâàäèëè çíà÷íî ðà-
í³øå. Ç êîðèñíèõ íàáóòê³â ãðó-
çèíñüêî¿ îñâ³òè íàçâó òå, ùî äè-
ðåêòîð³â øê³ë òóò íå ïðèçíà÷à-
þòü — ¿õ îáèðàº ñïåö³àëüíî ñòâî-
ðåíà ï³êëóâàëüíà ðàäà çà áàãàòü-
ìà ïîêàçíèêàìè.

— Îêðåñë³òü ïëàíè Êóëüòóðíî-
³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó íà ìàéáóò-
íº? ßê³ âåêòîðè óêðà¿íñüêî-ãðó-
çèíñüêî¿ ñï³âïðàö³ ââàæàºòå ïåð-
ñïåêòèâíèìè?

— Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì
ñï³âïðàö³ ÿ ââàæàþ òóðèñòè÷íó
ñôåðó. ¯¿ ïîòåíö³àë â îáîõ êðà-
¿íàõ äóæå ïîòóæíèé. Íà çàâàä³

ðîçâèòêó ö³º¿ ãàëóç³ ñòî¿òü ñêðóò-
íå åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå óêðà-
¿íö³â ³ ãðóçèí, ùî íå ìàþòü ìîæ-
ëèâîñò³ ïîäîðîæóâàòè. Àëå öÿ
ïðîáëåìà, ÿ ïåðåêîíàíèé, ðîç-
â’ÿæåòüñÿ. Òîìó òðåáà àêòèâí³øå
ðåêëàìóâàòè òóðèñòè÷í³ ïðèíà-
äè Óêðà¿íè äëÿ ãðóçèí óæå ñüî-
ãîäí³. Ìîº ïåðåáóâàííÿ íà äèï-
ëîìàòè÷í³é ñëóæá³ ó Ãðóç³¿ äîá³-
ãàº ê³íöÿ, òîìó ñïðàâó ãóìàí³-
òàðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà äîâå-
äåòüñÿ ïðîäîâæóâàòè ìî¿ì íà-
ñòóïíèêàì

Анна БОРЩЕВСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”
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Äàëåêèé áëèçüêèé ñóñ³ä
Ó Ãðóç³¿ óêðà¿íö³ ïî÷óâàþòüñÿ ÿê óäîìà

Пам’ятни Т.Г. Шевчен в Тбілісі

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

За рите а ціонерне товариство
“На ово-виробничий онцерн “На а”

(ідентифі аційний од 25594064)
повідомляє про проведення чер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться об 11.00 18 р дня 2009 р.

за адресою: 04116, м. Київ, в л. Довнар-Запольсь о о, 2/20.

Порядо денний:
1. Звіт енерально о дире тора про рез льтати фінансово- осподарсь ої та

на ово-технічної діяльності за 2008 рі .
2. Звіт Ревізійної омісії та затвердження річно о звіт та баланс за 2008 р.
3. Інформація Спостережної ради.
4. Розподіл приб т за 2008 рі .
5. Різне.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ЗАТ “На ово-виробничий онцерн “На а” за 2008 рі

Реєстрація представни ів а ціонерів з 10.00 до 10.50. Для часті в зборах
необхідно мати при собі паспорт або інший до мент, що посвідч є особ ;
дор чення на право представляти інтереси а ціонера. А ціонери мають право не
пізніше, я за 30 днів до дати проведення зборів, письмово подати свої пропозиції
щодо змін і доповнень до прое т поряд денно о зборів за місцезнаходженням
Товариства. Довід и за телефоном (044) 482-05-11.

Інстит т фізи и напівпровідни ів
ім. В. Є. Лаш арьова НАН У раїни

пропон є в оренд на он рсній основі
частин дах .

Умови он рс за тел./фа с 525-41-10,
E-mail: luda@isp.kiev.ua.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он
У раїни “Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о
с дді Верховною Радою У раїни”
повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання Бистри
Ганни Ми олаївни безстро ово
с ддею Вищо о адміністративно о
с д У раїни.

Місь ий бас етбольний л б
“Київсь ий Б дівельни ”,
Ідентифі аційний од ЄДРПОУ

25965299
о олош є про свою лі відацію.

Претензії приймаються протя ом
2-х місяців за тел. 279-17-06
м. Києві, в л. Хрещати , 12.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2,

серія А, № 275274 на ім’я Кисельова Леоніда

Геор ійовича вважати недійсним.

Інстит т хімії висо омоле лярних спол
НАН У раїни

о олош є он рс на здач в оренд офісних,
лабораторних та виробничих приміщень.

Кон рс по здачі приміщень в оренд відб деться 25 листопада 2009 р.
о 10.30 в приміщені малої онференц-зали інстит т за адресою: 02160,
м. Київ, Хар івсь е шосе, б д. 48.

Довід и з 9.00 до 17.00 за телефонами:
559-73-95 — заст пни дире тора;
559-13-94 — приймальня інстит т .

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 41387 13002

Основні засоби (первісна вартість) 10522 3311

Дов остро ові фінансові інвестиції - -

Запаси 752 769

С марна дебіторсь а забор ованість 28612 7176

Грошові ошти та їх е віваленти 219 38

Нерозподілений приб то (непо ритий збито ) (62) (70)

Власний апітал 5861 5853

Стат тний апітал 5920 5920

Дов остро ові зобов’язання 1400 -

Поточні зобов’язання 261 148

Чистий приб то (збито ) 8 9

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 5920387 5920387

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

За альна с ма оштів, витрачених на ви п а цій
протя ом ро

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 106 76
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 235-32-60, 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: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2090
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Ìèñòåöòâî áåç ïðîïèñêè
Â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà êàðòèí áåçïðèòóëüíèõ 
õóäîæíèê³â

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

У четвер омпанія Re-
search & Branding Group
презент вала дані своїх
соціоло ічних досліджень
напередодні офіційно о
старт передвиборної
ампанії, з ідно з я ими
рейтин Ві тора Ян ови-
ча зростає останнім ча-
сом на 4 відсот и щоміся-
ця.

ßê ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòàì ñî-
ö³îëîã ªâãåí Êîïàòüêî, âæå íè-
í³ çàô³êñîâàíî äîâîë³ âèñîêèé
ð³âåíü ãîòîâíîñò³ ãðîìàäÿí âçÿ-
òè ó÷àñòü ó âèáîðàõ. Ôàõ³âö³ î÷³-
êóþòü íà ùîíàéìåíøå 60-â³ä-
ñîòêîâó ÿâêó íà âèáîð÷èõ ä³ëü-
íèöÿõ.

Çà éîãî ñëîâàìè, çã³äíî ç äàíè-
ìè îïèòóâàííÿ, ÿêáè ãîëîñóâàííÿ
ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà â³äáóëîñÿ
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, â íüîìó âçÿ-
ëè á ó÷àñòü 55,9 % ðåñïîíäåíò³â.

Ïðè öüîìó ïàí Êîïàòüêî çàóâà-
æèâ, ùî ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â, îäíî-
çíà÷íî îõî÷èõ ãîëîñóâàòè íà ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîðàõ ñòàíîì íà
æîâòåíü çðîñòàº ³ç çàõîäó (51,5 %
ðåñïîíäåíò³â) íà ï³âäåííèé ñõ³ä
(58,5 %) Óêðà¿íè, õî÷à ðàí³øå çà-
õ³äíèêè äåìîíñòðóâàëè âèùèé ïî-
ð³âíÿíî ç ³íøèìè ð³âåíü ìîá³ë³-
çàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³.

Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷èâ ñîö³î-
ëîã, ÿê ³ ðàí³øå, ë³äåðàìè åëåê-
òîðàëüíèõ ñèìïàò³é çàëèøàþòüñÿ
Â³êòîð ßíóêîâè÷ òà Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî. Çà íèõ íèí³ ãîòîâ³ â³ääà-
òè ñâî¿ ãîëîñè, â³äïîâ³äíî, 31,4
% ³ 18,4 % îïèòàíèõ.

Çà ÷èííîãî Ïðåçèäåíòà Â³êòî-
ðà Þùåíêà ãîòîâ³ â³ääàòè ñâî¿ ãî-
ëîñè 3,5 % îïèòàíèõ, ñò³ëüêè æ

ìàþòü íàì³ð ïðîãîëîñóâàòè çà ë³-
äåðà êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Ïåòðà
Ñèìîíåíêà.

Â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî áàíê³ðà
Ñåðã³ÿ Ò³ã³ïêà ï³äòðèìóþòü óæå 3,6
% îïèòàíèõ, õî÷à ñòàðò éîãî îñî-
áèñòî¿ êàìïàí³¿ ðîçïî÷àâñÿ ëèøå
íåùîäàâíî. Çà ñëîâàìè ªâãåíà Êî-
ïàòüêà, ð³âåíü ï³äòðèìêè íîâà÷êà
íà ïåðåãîíàõ óæå º âèùèì çà òàê
çâàíó ìåæó ñòàòèñòè÷íî¿ ïîõèáêè.

Êð³ì òîãî, ïðîòè âñ³õ ãîòîâ³
ïðîãîëîñóâàòè 9,6 %, íå ï³äóòü íà
âèáîðè — 6,8 %, âàæêî â³äïîâ³ñ-
òè — 9 %.

ßêáè äî äðóãîãî òóðó âèéøëè
Â³êòîð ßíóêîâè÷ ³ Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî, òî çà íèõ áè ïðîãîëîñó-
âàëè â³äïîâ³äíî 41,9 % ³ 29,8 %.

Íà äóìêó ñîö³îëîãà, ãîëîâíà áî-
ðîòüáà ïðåòåíäåíò³â çà ïðåçèäåíò-
ñüêå êð³ñëî ðîçãîðíóëàñÿ ó Çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè çà ñèìïàò³¿
òèõ âèáîðö³â, ÿêèõ íèí³ äîâîë³ â³ä-
÷óòíî âòðà÷àº Àðñåí³é ßöåíþê

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ï³âäåííèõ òà ñõ³äíèõ îá-

ëàñòÿõ ÷àñîì äîù, ìîêðèé ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé,
5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ, âíî÷³ 0...— 3 °Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+7°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè —2...— 4°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè 0...+1°Ñ, âíî÷³ +2...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð — ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...—3°Ñ, âíî÷³ 
—1...—5°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 3 ëèñòîïàäà
Дню притаманний спо ійний темп б ття. Слід пірн ти
світ матеріальних бла , прибор ати емоції. Насоло-

дж йтеся поб товим омфортом, лас йте смачними
стравами та напоями. Не заб вайте і про інтимні вті-
хи, адже, все що дар є насолод д ші й тіл , є най-
ращим стим лятором повно ровно о б ття, заряджає
позитивною енер ією. Поважайте ч ж працю, дбай-
ливо ставтеся до природних рес рсів, зароблених
рошей, власно о здоров'я. Іна ше б дете по арані
нестат ами чи хворобами. В ремісни ів та митців (ди-
зайнерів, модельєрів, с льпторів, х дожни ів, б дів-
ни ів) бла одатна пора, нині вам дано створити щось
пре расне, добротне на ві и.

ОВНИ, наповнити аманець не б де с ладно. Робота — ваше хлібне
місце, тр діться, не по ладаючи р , з ерівним персоналом не онфлі -
т йте, а нама айтеся дійти омпроміс . Нині варто міцно триматися за
посадове рісло, реалізов вати професійне по ли ання — армічний орі-
єнтир (на півтора ро ) в аз є на ар'єрний олімп. А сім'я посідає др -
е місце.
ТЕЛЬЦЯМ с дилося стати ероєм дня, продемонстр вати най ращі

риси, сяйн ти природними талантами, чеснотами, творчим ент зіазмом.
Не заб вайте про зовнішній ви ляд. По ажете себе арно — дістанете
проп с на олімп дачі. У професійній сфері л авий розставив паст и
спо си на вісім місяців, тож б дьте обачними!
У БЛИЗНЯТ день підбиття підс м ів мин ло о місяця. Поб дьте на са-

моті, "поспіл йтеся" із власним Я, подис т йте в спірних питаннях. Я -
що дося нете онсенс с , то зна , що ви свідомлюєте свої ріхи і мо-
жете роз аянням їх знищити. Іна ше вас зрадять чи пошиють д рні,
адже подібне притя є подібне.
РАКИ, поставте б ття на пра тичні рей и: др жба, ділові стос н и, он-

та ти з людьми — все має приности ористь. По ажіть, що ви осподар,
я о о жодне з силля не вилітає на вітер! Б дьте реалістами, бо в о-

нитві за рожевими іллюзіями можете помил ово, на збито собі сприй-
няти бажане за дійсне.
ЛЕВИ, заповітний ар'єрний олімп манить осяйними перспе тивами.

Та я що вас є он ренти на сл жбі, сподівання перетворяться на мі-
раж. Самі теж не переходьте ні ом доро и. Б дьте ор анізованими,
с млінно, я існо і вчасно ви он йте обов'яз и, нарі ань від роботодав-
ців не повинно б ти!
ДІВИ, не сидіть воч ою, ваше місце на світсь их т сов ах, веселих

зібраннях, там познайомитеся з ці авими людьми, зав'яжете приятель-
сь і стос н и, а ба ато хто з стріне принца серця! А ось на роботі роз-
важальні оле тивні заходи мож ть заш одити.
ТЕРЕЗИ, в ролі бізнесмена ви б дете неперевершеними, підприєм-

ниць а жил а зап льс є на повн сил . Одна зароблене ви ле о мо-
жете п стити на розва и, задоволення власних примх, презенти, а то й
марно підс н ти ом сь хабаря, про що потім пожал єте. За оханим
порада: облиште ревнощі — то отр йний плід хворобливої фантазії.
СКОРПІОНИ налаштовані с б'є тивно сприймати реальність, і саме

близь і люди схильні ввести вас в оман , збити з правильно о шлях .
Б дьте пра мати ами, а все, що с перечить вашим до мам, є ривим
дзер алом.
СТРІЛЬЦІ, динамі а матеріально о зростання набирає темпів, шансів

добре заробити — хоч реблю ати. А втім, більшість із замовлень вам
осилити не вдасться, я що над маєте втілювати ори інальні ідеї. Ліпше
працюйте за старими методи ами і не вдавайтеся до е спериментів.
КОЗОРОГИ, живіть армонії з собою та нав олишнім світом, тоді зміц-

ненню подр жніх з нічо о не заважатиме. Нині ви схильні лицемірити,
передавати ті мед в любовних стос н ах, вішати ло шин на в ха об-
ранцям. Не заб вайте, що саме щирість міцно с ріплює взаємини.
ВОДОЛІЇ, не рвіться на соціальн передов , раюйте в домашньом цар-

стві, т т ваші з силля заради бла опол ччя рідних принес ть най ращі
плоди. Хіба що пориви од хотворення дещо відірв ть від земної реаль-
ності, в я ій пан ють за они пра тицизм .
РИБИ оповиті раціональним д хом, ожен ро прораховано, навіть

др жні взаємини ви ористов єте рентабельно з метою стати взірцевим
осподарем... А втім, ваше життєве с дно може натрапити на підводні
амені самообман та піти на дно

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Óêðà¿íö³ ãîòîâ³ ãîëîñóâàòè
Ë³äåð ïåðåäâèáîðíèõ ðåéòèíã³â íàáèðàº 
ïî 4 â³äñîòêè ùîì³ñÿöÿ

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

До 8 листопада в столич-
ній м ніципальній алереї
"Лавра" триватиме незвич-
на вистав а "Арт-пропис-
а", на я ій свої артини
широ ій п бліці представи-
ли безприт льні х дожни-
и. Усі вони вже протя ом
трьох ро ів малюють свої
полотна в ст дії, створеній
Фондом "Соціальне парт-
нерство" в християнсь ом
Бла одійном Центрі "Сте-
фанія". Займається з
людьми без певно о місця
проживання відомий иїв-
сь ий професіональний х -
дожни , живописець Оле -
сандр Білозор.

Ïåðåä â³äêðèòòÿì âèñòàâêè
"Àðò-ïðîïèñêà", àíàëîã³â ÿêî¿ íå
áóëî í³ â Óêðà¿í³, í³ â ñâ³ò³, ñï³ë-
êóºìîñÿ ç Îëåêñàíäðîì Á³ëîçî-
ðîì. Çà éîãî ñëîâàìè, îðãàí³çóâà-
òè öþ åêñïîçèö³þ áóëî äîâîë³ íå-
ïðîñòî ³ äëÿ òîãî, ùîá óñå ïðîé-
øëî óñï³øíî, â³í â³ääàâàâ áàãàòî
ñâîãî â³ëüíîãî ÷àñó. "Ñóäÿ÷è ç ò³º¿
ê³ëüêîñò³ ãîñòåé, êîòð³ ïðèéøëè
äî ãàëåðå¿ "Ëàâðà", æèâîïèñ íà-
øèõ áåçïðèòóëüíèõ òâîðö³â ¿õ çà-
ö³êàâèâ, ³ öå íå ìîæå íå ðàäóâà-
òè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ìî¿õ ó÷í³â, òî
âñ³ âîíè ìàëþâàëè äî ïðèõîäó â
ñòóä³þ âîñòàííº, íàïåâíî, â øêî-
ë³. Ñïðîáóâàëè çãàäàòè, ÿê öå ðî-
áèòüñÿ, çàõîïèëèñü ³, ÿê ðåçóëü-
òàò, ó öèõ ëþäåé â³äêðèâñÿ òàëàíò.
Âîíè ìàëþþòü ñâî¿ êàðòèíè íå
äëÿ òîãî, ùîá çàðîáèòè ãðîø³,—
ìèñòåöòâî äëÿ ëþäåé áåç ïåâíîãî
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÿê ä³àëîã ³ç Äó-

øåþ, îñîáëèâî áåðó÷è äî óâàãè òó
ñêëàäíó ñèòóàö³þ, â ÿêó âîíè ïî-
òðàïèëè. Ñåðåä íèõ º ò³, õòî ç òèõ
àáî ³íøèõ ïðè÷èí çìóøåíèé æè-
òè íà âóëèö³, à º é òàê³, õòî ïðîñ-
òî íå õî÷å æèòè ïî-³íøîìó, áóòè
÷àñòèíîþ ÿêî¿-íåáóäü ñèñòåìè.
Ñïîä³âàþñÿ, ùî ä³ñòàâøè ïðîïèñ-
êó â ìèñòåöòâ³, âîíè ÷åðåç äåÿêèé
÷àñ îòðèìàþòü ¿¿ ³ â æèòò³,— ðå-
çþìóº Îëåêñàíäð Á³ëîçîð.

Îäíèì ³ç ïåðøèõ ãîñòåé âè-
ñòàâêè ñòàâ ñòîëè÷íèé î÷³ëüíèê
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íàéäîâøå
â³í çóïèíèâñÿ á³ëÿ ïîëîòíà, ÿêå
íàçèâàºòüñÿ "Ìåð" ³ íà íüîìó çîá-
ðàæåíèé ñàìå Ëåîí³ä Ìèõàéëî-
âè÷. Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â,
÷è ñõîæèé â³í íà íüîìó íà ñåáå,
ì³ñüêèé ãîëîâà, óñì³õàþ÷èñü, â³ä-
ïîâ³â: "Ùîñü ó öüîìó ñïðàâä³ º".
Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî, îð-
ãàí³çóâàâøè öþ âèñòàâêó, áóëî

çðîáëåíî âåëèêó ñïðàâó. "Íà ïðè-
êëàä³ áåçïðèòóëüíèõ õóäîæíèê³â
ìîæíà çðîçóì³òè — âîíè òàê³ ñà-
ì³ ëþäè, ÿê ³ ìè ç âàìè, äèõàþòü
òèì ñàìèì ïîâ³òðÿì, ëþáëÿòü
äîáðî ³ íå òåðïëÿòü çëà. ß ñï³ë-
êóþñÿ ç áåçïðèòóëüíèìè âæå áà-
ãàòî ðîê³â, áà÷èâ ñåðåä íèõ ó÷å-
íèõ, ³íæåíåð³â, ð³çíèõ êåð³âíèê³â
³ îäðàçó çðîçóì³â — ¿ì ïîòð³áíà
äîïîìîãà. Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ,
ùî ìè ðàçîì ³ç âàìè ïðî öèõ ëþ-
äåé íå çàáóâàòèìåìî",— ñêàçàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Âèñòàâêà "Àðò-ïðîïèñêà" ó ñòî-
ëè÷í³é ãàëåðå¿ "Ëàâðà" òðèâàòèìå
äî 8 ëèñòîïàäà. Ç ³í³ö³àòèâè Âñå-
óêðà¿íñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó
"Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî" êîæåí
â³äâ³äóâà÷ çìîæå îòðèìàòè êàð-
òèíè õóäîæíèê³â-áåçõàò÷åíê³â,
çðîáèâøè áëàãîä³éíèé âíåñîê íà
ï³äòðèìêó áåçïðèòóëüíèõ ñòîëè-
ö³
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Діставши пропис в мистецтві людина отримає її і в житті


