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Àïòå÷íèé êàéô
Íàðêîâì³ñí³ ïðåïàðàòè ìîæíà â³ëüíî ïðèäáàòè â àïòåêàõ ñòîëèö³

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ, Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Рейд апте ами міста щодо продаж лі ів із
нар отичним вмістом, ініційований ом -
нальними ЗМІ, виявив: придбати нар оти и
столиці — не проблема. Києвом вільно

обертаються нар овмісні препарати. Я ле-
ально, та і неле ально. Їх продають і в
апте ах за рецептом, і без, а ін оли навіть
самі правоохоронці.

До фармацевтів — за айфом
та ілюзіями

Òåìà ïðîäàæó â àïòåêàõ íàðêîâì³ñíèõ ïðåïàðàò³â óæå
òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü çíàõîäèòüñÿ ï³ä ïèëüíîþ óâàãîþ êî-
ìóíàëüíî¿ ïðåñè. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó ó âèäàííÿõ ç’ÿâ-
ëÿëàñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é ïðî ïðîäàæ íàðêî-
âì³ñíîãî òðàìàäîëó ó ñòîëè÷íèõ àïòåêàõ, ïðî ïåðåñë³-
äóâàííÿ àêòèâ³ñò³â, ÿê³ áîðþòüñÿ ç íàðêîòèêàìè, áóëî
ïðîâåäåíî íèçêó ñï³ëüíèõ àêö³é íàøî¿ ãàçåòè ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îô³ö³éíèõ óñ-
òàíîâ. Øê³äëèâ³ íàñë³äêè â³ä âæèâàííÿ òðàìàäîëó, ÿêèé
ïðîäàâàëè â³ëüíî ó àïòåêàõ, òÿæ÷³ çà øêîäó â³ä âàæêèõ
íàðêîòèê³â. Ëþäèíà ï³ñëÿ ïîð³âíÿíî íåòðèâàëîãî ïåð³î-
äó âæèâàííÿ ¿õ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ³íâàë³äà øâèäøå, í³æ
â³ä ãåðî¿íó. Çàãàëüíèìè çóñèëëÿìè ó ìèíóëîìó ðîö³ âäà-
ëîñÿ äîìîãòèñÿ âíåñåííÿ ïðåïàðàòó òðàìàäîë äî ñïèñ-
êó íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí, çàáîðîíåíèõ äî ïðîäàæó ó àï-
òå÷íèõ çàêëàäàõ. Óò³ì, çà ñëîâàìè àêòèâ³ñò³â, ñèòóàö³ÿ
ìàéæå íå çì³íèëàñÿ.

Ùîá ä³çíàòèñÿ, äå ³ ÿê ñüîãîäí³ ïðîäàþòü íàðêîòèêè
â Êèºâ³, ìè ³í³ö³þâàëè ðåéä ñòîëè÷íèìè àïòåêàìè. Íà
íàøå ïðîõàííÿ Ñåðã³é Êîëîäÿæíèé òà Âëàäèñëàâ Æå-
ëºâ, àêòèâ³ñòè àíòèíàðêîòè÷íîãî ôîíäó “Æèòòÿ áåç âè-
ïðàâäàíü”, çðîáèëè íèçêó êîíòðîëüíèõ çàêóïîê ó àïòå-
êàõ. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî îáèäâà ïàðóáêè — êîëèøí³
íàðêîìàíè, êîòðèì âäàëîñÿ ïîâåðíóòèñÿ äî íîðìàëü-
íîãî æèòòÿ, ³ òåïåð âîíè ð³øó÷å íàëàøòîâàí³ äîïîìîã-
òè ³íøèì. Ó íàøîìó âèïàäêó ìèíóëèé äîñâ³ä íàðêîìà-
í³â äîïîì³ã àêòèâ³ñòàì ðóõó ïðîòè íàðêîòðàô³êó çðîáè-
òè âñå ïî-ñïðàâæíüîìó. Ðåçóëüòàò áóâ âðàæàþ÷èì —
òàáëåòêè ç³ âì³ñòîì òðàìàäîëó ìîæíà â³ëüíî êóïèòè ó
àïòåêàõ. Öüîìó íàâ³òü ñïðèÿþòü ïðàâîîõîðîíö³.

Óò³ì, ïî-ïîðÿäêó. Ó öåíòðàëüíîìó (Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó) ðàéîí³ ñòîëèö³, â êâàäðàò³, îáìåæåíîìó ïðîñïåê-
òîì Ïåðåìîãè òà âóëèöåþ Ëüâ³âñüêîþ, ðîçòàøîâàíî äâ³
àïòåêè. Îäíà çà àäðåñîþ ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 103, ³í-
øà — âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 12. Ç îäíîãî áîêó â³ä îáîõ àï-
òåê — ñåðåäíÿ øêîëà, ç ³íøîãî — ðàéâ³ää³ë ì³ë³ö³¿. Â
àïòåö³ íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè Âëàäèñëàâ Æåëºâ áåç
ïðîáëåì ïðèäáàâ äâ³ ï³ãóëêè ç³ âì³ñòîì òðàìàäîëó, êîæ-
íà ïî 25 ãðèâåíü. Äàëè áåç ÷åêà. Çâåðí³òü óâàãó: çã³äíî
ç ÷åêîì, òîáòî îô³ö³éíî, öåé ñàìèé ïðåïàðàò êîøòóâàâ
áè ïðèáëèçíî 20 ãðèâåíü — 20 øòóê. ßê ïîÿñíþþòü êî-
ëèøí³ íàðêîìàíè, äëÿ îòðèìàííÿ êàéôó ïîòð³áíî âè-
ïèòè ï’ÿòü òàêèõ ï³ãóëîê.

Â³äâ³äàëè ³ àïòåêó íà Ëüâ³âñüêèé, 12. “Ñï³âðîá³òíèêè
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ÌÂÑ ÷àñòåíüêî “òóñóþòü-
ñÿ” á³ëÿ ö³º¿ àïòåêè, ï³øêè ³ íà ïàòðóëüíèõ ìàøèíàõ.
Âîíè íå ëèøå çàïëþùóþòü î÷³ íà ïðîäàæ íåáåçïå÷íèõ
ï³ãóëîê íàâ³òü øêîëÿðàì, à é ñàì³ ïðîäàþòü íàðêîòó öèì
ñàìèì øêîëÿðàì...”,— ðîçïîâ³â íàì àêòèâ³ñò ðóõó, êî-
ëèøí³é íàðêîìàí, íèí³ — ñòóäåíò ï’ÿòîãî êóðñó þðè-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Çà éîãî ñëîâàìè, ñïðèòíèé ñòàð-
øîêëàñíèê ìîæå ïðîòÿãîì øê³ëüíî¿ ïåðåðâè òðè÷³ çá³-
ãàòè ç³ øêîëè äî ö³º¿ àïòåêè ïî ç³ëëÿ ³ ïîâåðíóòèñÿ
â÷àñíî íà óðîê. Óâå÷åð³ òóò ÷àñòåíüêî ï³äõîäÿòü ò³ ñà-
ì³ øêîëÿð³, à ÿêùî àïòåêà çà÷èíåíà, ìîæóòü ïðèäáàòè
òå ñàìå ç³ëëÿ ç ïàòðóëüíî¿ ìàøèíè, ÿêà òóò ÷àñòî ÷åð-
ãóº, êîëè ïðîäàâåöü “àïòå÷íîãî ïóíêòó” â³äïðàâëÿºòü-
ñÿ äîäîìó — äðóãà çì³íà!

За інчення на 4-й стор.

1
6
0



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  18 листопада 2009

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Íà ×åðâîíîïðàïîðí³é 
ïîáóäóþòü çàâîä ³ç ïåðåðîáêè
â³äõîä³â

Ïðîô³ëüí³ óïðàâë³ííÿ ñòîëèö³ ðîçïî÷íóòü
ïðîåêòí³ ðîáîòè ç ðåêóëüòèâàö³¿ ïîë³ãîíó âå-
ëèêîãàáàðèòíèõ òà áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â ¹ 6,
ùî íà âóëèö³ ×åðâîíîïðàïîðí³é, 94-96. Â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà ³íôîðìàö³ºþ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, ïåðøà òà äðóãà ÷åðãè ïîë³ãîíó ïðàê-
òè÷íî âè÷åðïàëè ñâî¿ ìîæëèâîñò³. Âèíèêëî
ïèòàííÿ ïðî áóä³âíèöòâî òðåòüî¿ ÷åðãè ïîë³-
ãîíó òà çàâîäó ç ïåðåðîáêè áóä³âåëüíèõ â³äõî-
ä³â. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ÃÓ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ äîðó÷åíî øëÿõîì òåíäå-
ðó âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó ³ ï³äðÿäíó
îðãàí³çàö³¿, îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòó-
âàííÿ, çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Îêð³ì
öüîãî, ï³äãîòóâàòè òà íàäàòè äî ÃÓ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî âêëþ÷åííÿ îá’ºêòà äî ïðîåêòó ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó Êèºâà íà 2010 ð³ê.

Ó ñòîëèö³ òðèâàº êîíêóðñ 
ïàðêîâî¿ ñêóëüïòóðè

Ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ Êèºâà ÿê òóðèñòè÷-
íîãî öåíòðó òà îðãàí³çàö³¿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ë-
ëÿ êèÿí, ñòîëè÷íà âëàäà ³í³ö³þâàëà ïðîâåäåí-
íÿ ó ì³ñò³ êîíêóðñó ñó÷àñíî¿ ïàðêîâî¿ ñêóëüï-
òóðè. Çàõ³ä ðîçïî÷àâñÿ â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó
12 ëèñòîïàäà ³ òðèâàòèìå äî 28-ãî öüîãî ì³ñÿ-
öÿ. Äî ó÷àñò³ çàïðîñèëè â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðó-
á³æíèõ ôàõ³âö³â. Äëÿ ïåðåìîæö³â ïåðåäáà÷å-
íî ÷îòèðè ãðîøîâèõ âèíàãîðîäè — 25, 20, 15
òà 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü â³äïîâ³äíî. Óñ³ ó÷àñíèêè
îòðèìàþòü çàîõî÷óâàëüí³ ïðèçè. Êðàùèõ ³ç
êðàùèõ âèçíà÷àòèìóòü êèÿíè. Íàëåæíó ï³äãî-
òîâêó òà ïðîâåäåííÿ çàõîäó çàáåçïå÷èòü îðã-
êîì³òåò íà ÷îë³ ³ç âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçêè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðåì Äîáðóöüêèì.
Äî ñêëàäó æóð³ òàêîæ óâ³éäóòü ïðåäñòàâíèêè
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè, “Êè¿âçåëåíáóäó”, ïðîâ³äí³ â³ò÷èç-
íÿí³ àðõ³òåêòîðè òà õóäîæíèêè

Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 

ãîëîâè ç Äíåì ñòóäåíòà

Øàíîâíå ñòóäåíòñòâî!

Ïðèéì³òü ìî¿ ùèð³ â³òàííÿ òà íàéêðàù³
ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñòó-
äåíòà!

Ñòóäåíòñüê³ ðîêè — öå ïðåêðàñíà, áåçòóð-
áîòíà, ùàñëèâà ïîðà ³ â òîé æå ÷àñ — öå ïî-
ðà íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³, âåëèêèõ çâåðøåíü òà
íàä³é, ïàëêîãî êîõàííÿ ³ áóÿííÿ ìð³é, áà-
æàííÿ æèòè òà òâîðèòè!

Ñàìå â³ä âàøî¿ íåáàéäóæî¿ æèòòºâî¿ ïîçè-
ö³¿, àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó ñóñï³ëüíèõ ïåðåòâîðåí-
íÿõ âåëèêîþ ì³ðîþ çàëåæèòü ìàéáóòíº Êè-
ºâà òà Óêðà¿íè â ö³ëîìó.

Âè — íàøà íàä³ÿ òà ãîðä³ñòü! Áóäüòå ã³ä-
íèìè íàçèâàòèñÿ ñòîëè÷íèìè ñòóäåíòàìè! À
ÿ æ, ñâîºþ ÷åðãîþ, ³ íàäàë³ ðîáèòèìó âñå â³ä
ìåíå çàëåæíå, ùîá âè, çäîáóâøè íàëåæíó
îñâ³òó, çíàéøëè äîñòîéíó ðîáîòó!

Ùàñëèâî¿ âàì äîë³, òâîð÷èõ çëåò³â, ö³ëå-
ñïðÿìîâàíîñò³ ó äîñÿãíåíí³ ìåòè! Íåõàé
îïòèì³çì òà ëþáîâ äî æèòòÿ ñòàíóòü âàøè-
ìè ïîñò³éíèìè ñóïóòíèêàìè!

Ç³ ñâÿòîì âàñ, äðóç³!
Щиро ваш

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ì³ñòî çàéìåòüñÿ áþâåòàìè
²ç á³ëüø í³æ 200 âîäíèõ êîìïëåêñ³â íèí³ òðåòèíà ïðîñòîþº

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Влада Києва отова зяти на ба-
ланс сі бюветні омпле си,
адже із 206 нині майже третина
простоює. Врахов ючи, що біль-
шість омпле сів переб ває на
балансі районів, я і не хоч ть чи
не мож ть їх трим вати, місто
пропон є взяти над ними опі .
Нині над цим питанням працю-
ють. Для роботи або створять
нове ом нальне підприємство
"Бювет", або всі водні омпле -
си підпоряд ють КП "Київдерж-
омобсл ов вання".

Ùîäíÿ äåñÿòêè òèñÿ÷ êèÿí êîðèñòóþ-
òüñÿ âîäîþ ç áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â. Íà-
â³òü ñòîëè÷í³ ñàíåï³äåì³îëîãè âèçíàëè,
ùî âîäà ç³ ñâåðäëîâèí º íàéïðèäàòí³øîþ
äëÿ ñïîæèâàííÿ. Ùîïðàâäà, íå âñ³ âîä-
í³ êîìïëåêñè íàðàç³ ïðàöþþòü. ßê ðîç-
ïîâ³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê â³ä-

ä³ëó ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Ãåîðã³é Ïîøèâàéëî, ³ç 206 êîìïëåê-
ñ³â ³ç ð³çíèõ ïðè÷èí ïðîñòîþþòü 69.

“Íàéá³ëüøå áþâåò³â — 25 — çàêðèëè ç
òåõí³÷íèõ ïðè÷èí, ó äåÿêèõ âîäà íå â³ä-
ïîâ³äàº ïîêàçíèêàì ÿêîñò³ Äåðæñòàíäàð-
òó,— ïîÿñíèâ â³í.— ²íø³ ïðîñòîþþòü ÷å-
ðåç ïîëîìêè”. Ïàí Ïîøèâàéëî ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 196 áþâå-
ò³â ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ ðàéîí³â, òî÷-
í³øå, íà îáñëóãîâóâàíí³ ðàéîííèõ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.

“Íàðàç³ ÷åðåç áðàê êîøò³â ó ñòîëèö³
ïðèçóïèíåíî ñïîðóäæåííÿ áþâåòíèõ
êîìïëåêñ³â,— çàçíà÷èâ ôàõ³âåöü.— Íà-
òîì³ñòü âèð³øåíî ïðèâåñòè äî ëàäó ³ñíó-
þ÷³ ñâåðäëîâèíè”. Â³í äîäàâ, ùî áþâå-
òè çàêðèâàþòü ùå é ÷åðåç çàáîðãîâàí³ñòü
ðàéîí³â ïåðåä “Êè¿ââîäîêàíàëîì”, êîò-
ðèé îáñëóãîâóº ìàéæå ïîëîâèíó ì³ñüêèõ
êîìïëåêñ³â.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çâåðíóâñÿ äî ïðåäñòàâ-
íèê³â â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóð ó ðàéîíàõ ì³ñ-
òà ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåäàòè íà áàëàíñ ñòî-
ëèö³ ò³ àðòåç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè, ÿê³ âî-
íè íå â çìîç³ îáñëóãîâóâàòè.

“ß ùå ðàç íàïîëÿãàþ íà òîìó, ùîá ó
2010 ðîö³ àáî ³ñíóþ÷å êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî, àáî íîâîñòâîðåíå âçÿëî íà
ñåáå ôóíêö³¿ îáñëóãîâóâàííÿ àðòåç³àí-
ñüêèõ ñâåðäëîâèí,— çàÿâèâ â³í.— ² òîä³
ìè ïîáà÷èìî, ùî òàì òðåáà ðîáèòè. Ðàéî-
íè ñàì³ àáî íå õî÷óòü, àáî íå ìîæóòü.
ßêùî º ðàéîíè, ÿê³ ãîòîâ³ çàëèøèòè â ñå-
áå àðòåç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè ³ ¿õ îáñëóãî-
âóâàòè, ïèñüìîâî ïîâ³äîìòå, ùî çàëèøà-
ºìî ó ñåáå ³ çîáîâ’ÿçóºìîñÿ, ùî òàì óñå
áóäå âèð³øåíî. Òîä³ ö³ àðòåç³àíñüê³ ñâåðä-
ëîâèíè ìè íå áóäåìî ïåðåäàâàòè íà áà-
ëàíñ”.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî íà ñüîãîäí³ ñèòó-
àö³ÿ ïîòðåáóº âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ,
îñê³ëüêè ç ïîíàä 200 áþâåò³â ó ì³ñò³ ìàé-
æå 70 íå ïðàöþþòü, áî â ðàéîíàõ â³ä-
ñóòí³ êîøòè íà ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ. “Ó íàñ º êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Êè¿âäåðæêîìîáñëóãîâóâàííÿ”,— çàçíà-
÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.—
Òîæ ìîæíà éîìó ïåðåäàòè ö³ ñâåðäëî-
âèíè”.

Íàãàäàéìî, ùî íàéá³ëüøå áþâåòíèõ
êîìïëåêñ³â ðîçòàøîâàíî â ñòîëèö³ â Äåñ-
íÿíñüêîìó ³ Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ —
ïî 27, íàéìåíøå â Ïå÷åðñüêîìó — 9

Ïîðóøíèê³â îáêëåÿòü
Ó ñòîëèö³ çàõèùàòèìóòü ïàðêîâêè äëÿ ³íâàë³ä³â

“Óâàãà, âè çàéíÿëè ÷óæå ì³ñöå. Áóäü
ëàñêà, ïåðåñòàâòå âàø àâòîìîá³ëü íà
ì³ñöå äëÿ ïàðêóâàííÿ, ïðèçíà÷åíå äëÿ
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ”,— íàêëåéêè
òàêîãî çì³ñòó íåçàáàðîì ç’ÿâëÿòèìóòü-
ñÿ íà àâò³âêàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ï³ëü-
ãîâèõ ì³ñöÿõ äëÿ ïàðêóâàííÿ, ïðîòå íå
ìàþòü íà öå ïðàâà. Çà ³í³ö³àòèâè ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ó
ïîíåä³ëîê ñòàðòóâàëà àêö³ÿ “Çàõèñòó
ïðàâà íà áåçïëàòíå ïàðêóâàííÿ äëÿ ëþ-

äåé ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè”.

“Ìåòîþ àêö³¿ º çàáåçïå÷åííÿ ëþäåé ³ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè
ì³ñöÿìè äëÿ ïàðêóâàííÿ, ñïåö³àëüíî îá-
ëàäíàíèìè òàáëè÷êàìè òà ãðàô³÷íèì çîá-
ðàæåííÿì, ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ ¿õíüîãî êî-
ðèñòóâàííÿ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
âèçíà÷åíî, ùî ê³ëüê³ñòü òàêèõ ì³ñöü ïî-
âèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå 10 % â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ìàøèíîì³ñöü”,— ïîâ³-

äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ îáëàøòîâàíî
á³ëüøå øåñòè òèñÿ÷ ìàøèíîì³ñöü äëÿ ïëàò-
íîãî ïàðêóâàííÿ. ²ç íèõ 650 — äëÿ ëþäåé
³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Âàæëèâî, ùî òàê³ ì³ñöÿ º íà êîæíîìó ïàð-
êóâàëüíîìó ìàéäàí÷èêó ñòîëèö³. Âîíè ñïå-
ö³àëüíî îáëàøòîâàí³ òà ïîçíà÷åí³ â³äïîâ³ä-
íèìè çíàêàìè. Äëÿ ïîñèëåííÿ ä³¿ â³äïîâ³ä-
íîãî çíàêó òà òàáëè÷êè íà äîðîæíüîìó ïî-
êðèòò³ äîäàòêîâî íàíåñåíî ðîçì³òêó á³ëîãî
êîëüîðó òà ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ “²íâàë³ä”.

“Ó ªâðîï³ ç âîä³¿â, ÿê³ çàéìàþòü ì³ñöÿ
äëÿ ïàðêóâàííÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ àâòîìî-
á³ë³â ëþäåé ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè, ñòÿãóþòüñÿ âåëèê³ øòðà-
ôè. Â Óêðà¿í³ òàêèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é
íå ïåðåäáà÷åíî. Ñàìå òîìó ³ çàïëàíîâà-
íî ñîö³àëüíó àêö³þ, ÿêà ñêåðîâàíà íà çà-
õèñò ïðàâà íà áåçïëàòíå ïàðêóâàííÿ àâ-
òîìîá³ë³â ëþäåé ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè”,— çàçíà÷èëà ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà

Через забор ованість районів перед "Київводо аналом" ияни залишаються без артезіансь ої води

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Люди з обмеженими фізичними можливостями матим ть свої місця
для пар вання автомобілів на ожном пар вальном майданчи .
У столиці, за ініціативи мера Леоніда Черновець о о, старт вала
а ція "Захист права на безплатне пар вання для людей із обме-
женими фізичними можливостями". Наразі в Києві 650 пар омісць
для та их осіб. На автів и, я і займатим ть спецмісця, не маючи
на це права, розміщ ватим ть спеціальні на лей и.
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Â²ÊÒÎÐ ÊÎÐÆ: “Ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ âèùî¿ îñâ³òè ìàº
ñòàòè ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ó
ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòíüîãî Ïðåçèäåíòà”

— Ìàéæå òðè ì³ñÿö³ òîìó ðîç-
ïî÷àâñÿ íîâèé 2009/2010 íàâ÷àëü-
íèé ð³ê. ßê âè îõàðàêòåðèçóºòå
ë³òíþ âñòóïíó êàìïàí³þ, ùî ïåðå-
âàæàëî á³ëüøå — íåãàòèâ ÷è ïî-
çèòèâ çàïðîâàäæåíîãî çîâí³øíüî-
ãî íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ?

— ß ç ïîâíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ ìîæó ñòâåðäæóâàòè, ùî çà-
ïðîâàäæåííÿ çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíîãî çîâí³øíüîãî íåçàëåæ-
íîãî îö³íþâàííÿ — ïðÿìå ïîðó-
øåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ìåøêàíö³â Óêðà¿íè. Ùå
á³ëüøå îáóðåííÿ âèêëèêàº òîé
ôàêò, ùî ïîë³òè÷íà ñêëàäîâà áó-
ëà îñíîâíîþ ó òàêîìó âàæëèâî-
ìó ïèòàíí³, ÿê ìàéáóòíº íàøèõ
ä³òåé. Ãîëîâíå ãàñëî ìîæíîâëàä-
ö³â, ùî òåñòóâàííÿ ñïðÿìîâàíå
íà áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ, íà
ïðàêòèö³ ïîêàçàëî, ùî âîíî
çäàòíå ïîáîðîòè ëèøå óêðà¿í-
ñüêîãî ó÷íÿ, àäæå áëèçüêî 700
òèñÿ÷ àá³òóð³ºíò³â äâîõ îñòàíí³õ
ðîê³â, ¿õí³ áàòüêè òà ðîäèíè ç
áîëåì ó ñåðö³ çãàäóþòü ïðîéäå-
íèé æàõ òåñòóâàííÿ òà âñòóïíèõ
³ñïèò³â.

— Âè ñêàçàëè, ùî òåñòóâàííÿ íå
ïîçáàâëåíå ïîë³òè÷íî¿ ñêëàäîâî¿,
÷è îçíà÷àº öå, ùî íàïåðåäîäí³ ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîð³â º éìîâ³ðí³ñòü
éîãî ñêàñóâàííÿ?

— ß ïðèïóñêàþ öå. ² ùå á³ëü-
øå éìîâ³ðíî, ùî òåñòóâàííÿ
ñêàñóþòü ñàìå ò³, õòî ³í³ö³þâàâ
éîãî, òî÷í³øå â ïåðåãîíàõ çà ãî-
ëîñàìè âèáîðö³â ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð çíîâó ïîîá³öÿº íàñåëåííþ
ðîçâ’ÿçàòè âñ³ ãîñòð³ ïðîáëåìè,
çîêðåìà é òàê³, ÿê çàïðîâàäæåí-
íÿ êîíòðàêòíî¿ àðì³¿ òà ïîâåð-
íåííÿ âêëàä³â Îùàäáàíêó, ³ çà-
áóäå ïðî íèõ óæå íà äðóãèé äåíü
ï³ñëÿ âèáîð³â. Íà â³äì³íó â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, êîòðà äâà ðîêè
ïîñï³ëü ñèñòåìíî ïðîòèä³º íà-
â’ÿçàíîìó îáîâ’ÿçêîâîìó òåñòó-
âàííþ.

— À ÷èì ùå îçíà÷èâñÿ ïî÷àòîê
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó äëÿ ñòó-
äåíòñòâà Óêðà¿íè?

— Õîò³â áè ïðèâåðíóòè óâàãó
äî ñåðéîçíî¿ ïðîáëåìè ó çâ’ÿçêó
ç íåçàêîííèì çáèðàííÿì êîøò³â
çà ñòóäåíòñüê³ êâèòêè, à òàêîæ ç
íåâ÷àñíèì îòðèìàííÿì ¿õ. Ñêëà-
äàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî êåð³âíèö-
òâî äåÿêèõ âóç³â íàìàãàºòüñÿ ðî-
áèòè á³çíåñ çà ðàõóíîê ìîëîä³.
Àäæå, ÿê ñòàëî â³äîìî ç ÷èñëåí-
íèõ çâåðíåíü âèáîðö³â, ó Êðèì-
ñüêîìó äåðæàâíîìó ãóìàí³òàðíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ çà ñòóäåíòñüê³
êâèòêè áåðóòü ïî 50 ãðèâåíü,
Òåðíîï³ëüñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìå-
í³ Âîëîäèìèðà Ãíàòþêà — ïî
25,5 ãðèâí³, Õàðê³âñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðî-
äè — ïî 35 ãðèâåíü, Ëóãàíñüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà — ïî 30
ãðèâåíü. Íà æàëü, ïîä³áíà ñèòó-
àö³ÿ ³ â íèçö³ êè¿âñüêèõ âóç³â, â
áàãàòüîõ ç ÿêèõ ñòóäåíòñüêèõ
êâèòê³â âçàãàë³ íå çàìîâëåíî.
Âíàñë³äîê öüîãî ñòóäåíòè âòðà-
÷àþòü ï³ëüãè íà ïðî¿çä ó ì³æ-
ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³. Çàêëèêàþ
êåð³âíèöòâî Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
é íàóêè âèâ÷èòè öþ ³íôîðìàö³þ
òà çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ³ áåç-
ïëàòíå âèä³ëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ
êâèòê³â, à òàêîæ ïîâåðíåííÿ ìî-
ëîäèì ëþäÿì íåçàêîííî ç³áðà-
íèõ êîøò³â.

— Ðîçêàæ³òü ïðî íèí³øí³é ñòàí
ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³?

— Íà ñüîãîäí³ ñèòóàö³þ ç ô³-
íàíñóâàííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³,
îêð³ì ÿê íåãàòèâíî, íå îõàðàê-
òåðèçóºø. Ò³ëüêè óÿâ³òü, ùî äåð-
æàâíå ô³íàíñóâàííÿ íà âäîñêî-
íàëåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
íà ð³ê ñòàíîâèòü ñóìó, ùî äîð³â-
íþº êîï³éêàì íà îäíîãî ñòóäåí-

òà,— öå í³ùî. À ò³ óìîâè, â ÿêèõ
íèí³ ìåøêàþòü ïðè¿æäæ³ ñòóäåí-
òè, íå â³äïîâ³äàþòü ð³âíþ ºâðî-
ïåéñüêî¿ äåðæàâè. Ñêàæó ùå
á³ëüøå, â äåÿêèõ ãóðòîæèòêàõ
íàâ³òü ïîðóøåíî ñàí³òàðíî-ã³ã³-
ºí³÷í³ íîðìè ïðîæèâàííÿ. Òà-
êîæ, íà ïðåâåëèêèé æàëü, ÷èí-
íèé óðÿä ñóòòºâî ñêîðîòèâ ïðî-
ãðàìè ìîëîä³æíîãî æèòëîâîãî
áóä³âíèöòâà.

— À ÿêà ñèòóàö³ÿ ³ç ïðàöåâëàø-
òóâàííÿì âèïóñêíèê³â?

— Âèêëàäàöüêà, íàóêîâà ³ äî-
ñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü âèïóñêíè-
ê³â â³ò÷èçíÿíèõ âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, íà æàëü, íèí³øíÿ
âëàäà ã³äíî íå îö³íþº. Òîæ áàãà-
òî õòî ç íèõ çàëèøàº Óêðà¿íó, ¿äå
ä³ëèòèñÿ ñâî¿ì íåîö³íèìèì áàãà-
æåì çíàíü ó êðà¿íè áëèçüêîãî ³

äàëåêîãî çàðóá³ææÿ. ² öå òðàãåä³ÿ,
òðàãåä³ÿ é ñîðîì äëÿ êðà¿íè, ÿêà
íå ìîæå íàëåæíîþ ì³ðîþ çàáåç-
ïå÷èòè çàðîá³òíó ïëàòó äëÿ ìîëî-
äî¿ ïðîôåñ³éíî¿ åë³òè.

— Ñ³ìíàäöÿòîãî ëèñòîïàäà ìî-
ëîäü Óêðà¿íè â³äçíà÷àëà Äåíü ñòó-
äåíòà, òîæ âè ìàºòå íàãîäó ïðèâ³-
òàòè âñ³õ ñòóäåíò³â ³ âèñëîâèòè ñâî¿
ïîáàæàííÿ.

— Ìåí³ ïðèêðî êîíñòàòóâàòè,
àëå íà ñüîãîäí³ ïîë³òèêà ïðîé-
íÿëà âñ³ ëàíêè æèòòÿ óêðà¿í-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ñàìå òîìó
íàïåðåäîäí³ ïðåçèäåíòñüêèõ âè-
áîð³â ÿ ïåðåäóñ³ì õî÷ó çâåðíó-
òèñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ç
ïðîõàííÿì ï³äâèùèòè ð³âåíü
ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñòó-
äåíò³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âñ³õ
ð³âí³â, ïðèâåñòè ¿õí³é ñîö³àëü-

íèé ñòàòóñ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñó-
ñï³ëüíî¿ ðîë³ ìàéáóòíüîãî Óêðà-
¿íè. Ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ ºâ-
ðîïåéñüêîãî ð³âíÿ âèùî¿ îñâ³òè
ìàº ñòàòè ïð³îðèòåòíèì íà-
ïðÿìêîì ó ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóò-
íüîãî Ïðåçèäåíòà. Âñ³é ñòóäåíò-
ñüê³é ãðîìàä³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ
áàæàþ æèòè é òâîðèòè â ìîãóò-
í³é ³ ñòàá³ëüí³é äåðæàâ³, ùîá
êîæåí âèïóñêíèê ñòàâ ïîâíî-
ö³ííèì ó÷àñíèêîì ñâ³òîâîãî
ðîçâèòêó ³ ùîá çäîáóò³ ³íòåëåê-
òóàëüí³ ïðîôåñ³¿ ñòàëè íå ò³ëü-
êè ìàñîâèìè, à é ïîòð³áíèìè òà
êîðèñíèìè â íàø³é äåðæàâ³.
Ùàñòÿ âàì, íàñíàãè, â³ðè òà ðî-
äèííîãî òåïëà. Íàøà ìîëîäü —
íàøà íàä³ÿ!

Розмовляла
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

Ãðèï çäàº ïîçèö³¿
Ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ó ñòîëèö³ ïî÷àâ çíèæóâàòèñÿ

Çà äàíèìè ìåäèê³â, ìàéæå 5
òèñÿ÷ õâîðèõ íà ïî÷àòêó òèæíÿ
çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêèõ ïîë³êë³í³ê
³ç ñèìïòîìàìè ãðèïó. Öå â ï³â-
òîðà ðàçó ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî
ïîíåä³ëêà, êîíñòàòóº êè¿âñüêà

ñàíåï³äñëóæáà. Òàê, ñïàä çàõâî-
ðþâàíîñò³ íèí³ ñòð³ìêèé, ïðîòå
ê³ëüê³ñòü íåäóæèõ çà óâåñü ïåð³-
îä ñÿãíóëà ìàéæå 100 òèñÿ÷, 70 %
ç íèõ — ñòàðø³ 14 ðîê³â. Ìåäè-
ê³â íåïîêî¿òü øèðîêèé ì³êðîá-

íèé ïåéçàæ. Âèÿâëÿþòü ð³çí³ âè-
äè ãðèïó. Âàêöèíàö³ÿ â Êèºâ³ â³ä-
áóâàºòüñÿ íåàêòèâíî. ²ç 5,5 òèñÿ-
÷³ îñ³á ìåíø ÿê ïîëîâèíà âäàëè-
ñÿ äî öüîãî ïðîô³ëàêòè÷íîãî çà-
ñîáó ñàìîñò³éíî.

Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ïðàöþ-
þòü äâ³ ëàáîðàòîð³¿ ç âèÿâëåííÿ
ãðèïó, ïðèâàòí³ êë³í³êè òàêèõ
ïîâíîâàæåíü íå ìàþòü. Òàêîæ
ñòî¿òü îðãàí³çàö³éíå ïèòàííÿ ïðî-
âåäåííÿ ô³íàëüíîãî êîíöåðòó äè-
òÿ÷îãî ªâðîáà÷åííÿ â ñòîëèö³,
ùî ïåðåäáà÷àº 6,5 òèñÿ÷³ ãëÿäà-
÷³â. Ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì âèð³øèòü, ÷è ïðîäàâà-
òèìóòü êâèòêè íà öåé çàõ³ä.

Çàãàëîì ñïàëî íàïðóæåííÿ â
ì³ñüêèõ àïòåêàõ. Íàéçàòðåáóâàí³-
øèõ ë³ê³â — àì³çîíó, îêñîë³íîâî¿
ìàç³ — äîñòàòíüî, íàâ³òü ³ç çàïà-
ñîì, êàæóòü ôàðìàöåâòè. Çà ¿õí³-
ìè ñëîâàìè, ò³ ïðåïàðàòè, ÿêèõ
íèí³ áðàêóº, íàä³éäóòü íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì. Íà òðåòèíó çìåíøè-
ëàñÿ ê³ëüê³ñòü âèêëèê³â øâèäêî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

À îñü çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ
ìàñêàìè ïîêè ùî íå äî ê³íöÿ âðå-
ãóëüîâàíå. 39 òèñ. êâ. ì ìàðë³ áó-
ëî âèäàíî ðàéîíàì äëÿ ïîøèòòÿ
ïîâ’ÿçîê, ç ðîçðàõóíêó ç 1 êâ. ì —
4 øòóêè. Ïðàêòèêà æ ïîêàçàëà, ùî
ïîâíîö³ííèõ ìàñîê âèõîäèòü ëè-

øå òðè. Á³ëüøå òîãî, íà ì³ñöÿõ íå-
ìàº ìîæëèâîñò³ äëÿ âèãîòîâëåííÿ
¿õ. Ó á³ëüøîñò³ ðàéîí³â ìàðëþ ðîç-
äàëè îðãàí³çàö³ÿì, ï³äïðèºìñòâàì,
íàñåëåííþ. Ïðîòå ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó ³ Ïå÷åð-
ñüêîìó ìàòåð³àë ³ äîñ³ ïðîñòîþº â
ïàêóíêàõ. Ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
ïîïåðåäèëà êåð³âíèê³â öèõ ðàéî-
í³â ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Ùî æ äî ðîçïîâñþäæåííÿ ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ ïàêåò³â, òî ¿õ ó ðàéî-
íàõ ïðàêòè÷íî ðîçäàëè. Äî ê³í-
öÿ òèæíÿ öå ïèòàííÿ êåð³âíèö-
òâî ì³ñòà ïîîá³öÿëî âðåãóëþâàòè
îñòàòî÷íî

Сімнадцято о листопада молодь У раїни відзначала
День ст дента. Про те, я долати с ладні е ономічні
проблеми ст дентсь о о сьо одення, нас іль и ефе -
тивним є соціальний захист освітян та ст дентів, я і
можливі шляхи подолання ризи, наша розмова з мі-
ністром справах сім’ї, молоді та спорт Опозиційно о
ряд Ві тором Коржем.

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За про нозами фахівців, вже сьо одні спостері ається
тенденція спад захворюваності. Про це вчора йшлося
на нараді столичній мерії. Лі арі пере онані, що а-
рантин навчальних за ладах продовж вати немає
сенс , одна проводити масові заходи в місті по и що
зарано.
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За інчення. Почато на 1-й стор.

Картина маслом

Ñèòóàö³þ ïîÿñíèâ äåòàëüí³øå
Âëàäèñëàâ Æåëºâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, àïòåêîþ íà ïðîñïåêò³ Ïåðå-
ìîãè, 103 êîðèñòóºòüñÿ áàãàòî
íàðêîìàí³â. Òàêèõ àïòåê äóæå áà-
ãàòî ó âñüîìó Êèºâ³. Â³í ³ ñàì êó-
ïóâàâ òàê³ ï³ãóëêè â ö³é òà ³íøèõ
àïòåêàõ. “Òàêèõ àïòåê ó Êèºâ³ —
äóæå áàãàòî. Ëèøå çð³äêà ¿õ çà-
êðèâàëè, òàêîæ ³ â ðåçóëüòàò³ íà-
øî¿ áîðîòüáè, àëå âîíè ì³íÿëè
äèñëîêàö³þ — íåãàéíî â³äêðèâà-
ëèñÿ â ³íøèõ ì³ñöÿõ”,— êàæå Âëà-
äèñëàâ Æåëºâ. Â³í çàçíà÷èâ, ùî
äî ôîíäó “Æèòòÿ áåç âèïðàâäàíü”
ïîñò³éíî çâåðòàþòüñÿ ëþäè ³ ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî ôàêòè “êðèøóâàí-
íÿ” ì³ë³ö³ºþ òàêèõ àïòåê.

“Òàêèõ çâåðíåíü — áåçë³÷. ß é
ñàì, êîëè âæèâàâ íàðêîòó, êóïó-
âàâ ¿¿ ó ìåíò³â íåîäíîðàçîâî. ² â
ö³é àïòåö³, ³ â ðàéâ³ää³ëàõ. Òîáòî,
íå â ïðèì³ùåííÿõ ðàéâ³ää³ë³â, àëå
â ¿õí³õ ñï³âðîá³òíèê³â çà ïîïåðåä-
íüîþ äîìîâëåí³ñòþ. ×àñîì öå áó-
ëè íàâ³òü ñï³âðîá³òíèêè ñïåö³àëü-
íî ñòâîðåíèõ ó ðàéâ³ää³ëàõ â³ää³-
ë³â áîðîòüáè ç íåçàêîííèì îá³-
ãîì íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí. Âîíè
ïðèõîäèëè íà çóñòð³÷ íå ó ôîðì³,
àëå... ß êóïóâàâ ó íèõ åêñòðàêòè
îï³ÿ...”,— ðîçïîâ³äàº Æåëºâ.

“Òàê áóëî òðè ðîêè òîìó, àëå
é çàðàç í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ. Ò³
ñàì³ ëþäè, íà òèõ ñàìèõ ì³ñöÿõ.
Íàâ³òü íå áîÿòüñÿ, ùî ¿õ ìîæóòü
çíÿòè íà êàìåðó, ÿê âîíè ãåí-
äëþþòü íàðêîòîþ ç ì³ë³öåéñüêî¿
ìàøèíè”,— ðîçïîâ³äàº àêòèâ³ñò.
Òîáòî âèõîäèòü “êàðòèíà ìàñ-
ëîì”, ìàéæå çà Ãîöìàíîì, ëåãåí-
äàðíèì íà÷àëüíèêîì êàðíîãî
ðîçøóêó ï³ñëÿâîºííî¿ Îäåñè.

Äîïîâíþº ñâ³ä÷åííÿ õëîïö³â
ãîëîâà ôîíäó “Æèòòÿ áåç âèïðàâ-
äàíü” Ðîìàí Òðîõ³í. “Óë³òêó 2008
ðîêó ï³ä øàëåíèì ãðîìàäñüêèì
òèñêîì àïòåêàì çàáîðîíèëè â³ëü-
íèé ïðîäàæ òðàìàäîëó. Äëÿ öüî-
ãî íàì äîâåëîñÿ ïðîâåñòè áåçë³÷
àêö³é, ì³òèíã³â. Ìè çóñòð³÷àëèñÿ
ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, Ãåíå-
ðàëüíèì ïðîêóðîðîì òà ³íøèìè
âèñîêîïîñàäîâöÿìè. Ì³í³ñòð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ îñîáèñòî íàãî-
ðîäæóâàâ ìåíå ³ ìîãî çàñòóïíè-
êà. À ðåçóëüòàò — ìàéæå íóëüî-
âèé. Óæå ï³ñëÿ çàáîðîíè Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ùå ï³â-
ðîêó àïòåêè ðîçïðîäàâàëè çàëèø-
êè ïðåïàðàòó. Òåïåð — ãåíäëþþòü
ùîñèëè òðàìàäîëîâì³ñíèìè ïðå-
ïàðàòàìè, ÿêèõ í³õòî íå çàáîðî-
íÿâ. Éäåòüñÿ ïðî “Àêòèôåä”,
“Òðàéôåä”, “Ïàðàòðàë”... Ùîäî
îñòàííüîãî, òî âçÿëè òîé ñàìèé
òðàìàäîë, äîäàëè ïàðàöåòàìîëó ³
çì³íèëè íàçâó”,— ðîçïîâ³äàº Ðî-
ìàí Òðîõ³í. “Ùîïðàâäà, äëÿ îò-
ðèìàííÿ êàéôó íàðêîìàíîâ³ òðå-
áà ç’¿ñòè âäâ³÷³ á³ëüøå òàêèõ ï³-
ãóëîê, í³æ ï³ãóëîê êîëèøíüîãî
òðàìàäîëó,— êàæå Ñåðã³é Êîëî-
äÿæíèé.— “Òðàéôåä” çà ïîïóëÿð-
í³ñòþ ñåðåä íàðêîìàí³â çàâæäè
áóâ íà ïåðøîìó ì³ñö³, áî â³í äå-
øåâøèé çà “òðàì”. Ï³ãóëêà òðà-
ìàäîëó êîøòóâàëà ïðèáëèçíî 15
ãðèâåíü, à “Òðàéôåäà” — 10, àëå
âëàäà âèð³øèëà âèçíàòè íàðêîòè-
êîì ëèøå òðàìàäîë, áî çà íüîãî
íàéá³ëüøå ãàëàñóâàëè. Àïòåêè
“òðàìîì” òîðãóâàòè âæå íå õî-
÷óòü, àáè íå ðèçèêóâàòè, îäíàê
ïðîäàþòü ³íø³ ï³ãóëêè, çà ÿê³ í³-
ÿêå ïîêàðàííÿ íå ïåðåäáà÷å-
íî”,— ïðîäîâæóº Ðîìàí Òðîõ³í.

“Éäåòüñÿ ïðî ïðåïàðàòè, ç ÿêèõ
íàðêîìàíè âèòÿãóþòü åôåäðèí,—
êàæå Ðîìàí Òðîõ³í,— Ïðîäàþòü
¿õ, çâ³ñíî, íå â äåðæàâíèõ, à ïðè-
âàòíèõ àïòåêàõ. Ïî ñóò³ ò³ ñàì³
àïòåêè, ÿê³ òîðãóâàëè òðàìàäî-
ëîì, ñüîãîäí³ òîðãóþòü öèìè ïðå-
ïàðàòàìè... Îô³ö³éíî í³áèòî ëè-
øå çà ðåöåïòîì, àëå ç-ï³ä ïðèëàâ-
êà ïðîäàþòü áåç ðåöåïò³â ³ íàáà-
ãàòî äîðîæ÷å. Îñîáëèâî íåëå-
ãàëüí³ àïòåêè. Ó Êèºâ³ ïîâíî àï-
òåê ³ ê³îñê³â áåç ë³öåíç³é, ÿê³ ïðà-
öþþòü íåçàêîííî. Âîíè íå ìà-
þòü ïðàâà íàâ³òü éîä ïðîäàâàòè...
Àïòåêè-íàðêîïðèòîíè ñòâîðåíî
ñïåö³àëüíî äëÿ òîðã³âë³ òàêèìè
ïðåïàðàòàìè — ïåðåñ³÷í³ êèÿíè
òóäè íàâ³òü íå çàõîäÿòü, áî òàì
íåìàº çâè÷àéíèõ ë³ê³â. Îò ³ ñòî-
ÿòü ó ñòîëèö³ òàê³ ñîá³ ðåàëüí³
íàðêî-ïóíêòè ï³ä âèâ³ñêîþ “Àï-
òåêà”. Îñê³ëüêè ¿õ êðèøóº ì³ë³-
ö³ÿ — éäåòüñÿ ïðî øàëåí³ íà-
äïðèáóòêè, òî äîìîãòèñÿ ñïðà-
âåäëèâîñò³, òîáòî ¿õíüîãî çàêðèò-
òÿ, ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî”,— çà-
óâàæèâ Ðîìàí Òðîõ³í.

“Öå ïðè òîìó, ùî Êèºâîì áåç-
êàðíî ðîçãóëþþòü äð³áí³ òà íå
äóæå íàðêîäèëåðè, ÿêèõ íåìîæ-
ëèâî ñõîïèòè çà ðóêó, áî ïðàöþ-
þòü âîíè îáåðåæíî, êîðèñòó-
þ÷èñü ñèñòåìîþ “çàêëàäîê”. Öå
ìàº òàêèé âèãëÿä: âè òåëåôîíó-
ºòå ïðîäàâöþ, â³í âêàçóº âàì, íà
ÿêèé ðàõóíîê ïåðåêàçàòè ãðîø³ ç
ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. Âè ïåðåêà-
çóºòå. Ïîò³ì â³í äçâîíèòü âàì ³
ñïîâ³ùàº ùîñü íà çðàçîê: ó òàêî-
ìó-òî ï³ä’¿çä³ ï³ä òàêèì-òî ÿùè-
êîì ó òàêîìó-òî êóòêó... Òîáòî
ñõîïèòè “íà ãàðÿ÷îìó” ³ ñïðàâä³
íåìîæëèâî. Âò³ì, ì³ë³ö³ÿ íå äó-
æå é ïðàãíå õàïàòè. Ìàáóòü, õà-
ïàëüí³ ðåôëåêñè ³íø³”,— äîäàº
Ñåðã³é Êîëîäÿæíèé.

Полювання
на мисливця

Ìè, çâ³ñíî, çâåðíóëèñÿ äî
ïðåäñòàâíèê³â ì³ë³ö³¿ ç ïðîõàí-
íÿì ïðîêîìåíòóâàòè òàê³ çâèíó-
âà÷åííÿ.

“Æåëºâ ³ Êîëîäÿæíèé — â³-
äîì³ îñîáè, âîíè âæå â³ääàâíà
çàêèäàþòü ëèñòàìè âñ³ êîíòðî-
ëþþ÷³ îðãàíè, òîìó â³çüì³òü öå
äî óâàãè. Ùîäî àïòåêè çà àäðå-
ñîþ ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 103, òî
äî öüîãî ïóíêòó ïðîäàæó, ÿê ïî-
ÿñíèëè ìåí³ ó ðàéâ³ää³ë³, âæå
ïîðóøóâàëè êðèì³íàëüíó ñïðà-
âó, àëå ñòâåðäæóâàòè, ùî òàì ³
íèí³ öèì çàéìàþòüñÿ... Ùîäî
òèõ çâèíóâà÷åíü, ùî íàðêîòèêè
ïðîäàþòü ³ç ïàòðóëüíèõ ìàøèí,
ÿê íà ìåíå, âîíè º çàíàäòî ñåð-
éîçíèìè. ß ïðî òàêå ùå íå
÷óâ”,— â³äïîâ³â “Õðåùàòèêó”
êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó çâ’ÿçê³â
³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñòîëè÷íî¿ ì³ë³-
ö³¿ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê. À ãîëî-
âà Äåïàðòàìåíòó áîðîòüáè ç íå-
çàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â
(ÁÍÎÍ) ÌÂÑ Ìèêîëà Àíäðººâ
ñòâåðäæóº, ùî éîãî â³äîìñòâî
“ðîáèòü óñå äëÿ òîãî, ùîá óñ³ì
ïðåïàðàòàì, ÿê³ ì³ñòÿòü åôåä-
ðèí, íàäàòè ñòàòóñ íàðêîòè÷íî¿
ðå÷îâèíè”.

Îäíàê, ñõîæå, â³í ëèøå ïåðå-
êëàäàº â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ÷èíîâ-
íèê³â â³ä ìåäèöèíè: “Ì³í³ñòåð-
ñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîâèííî
çàðàõóâàòè “Òðàéôåä” äî ë³êàð-
ñüêèõ ïðåïàðàò³â, ÿê³ ìàþòü îñî-
áëèâèé ñòàòóñ ï³ä ÷àñ çáóòó (ïðî-
äàâàòèñÿ ëèøå çà ðåöåïòîì). Ëè-
øå ï³ñëÿ öüîãî ìè çìîæåìî ïðè-
òÿãóâàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ àï-
òåêàð³â, ÿê³ íèì òîðãóþòü”,— êà-
æå Ìèêîëà Àíäðººâ. 

Íà äóìêó Ðîìàíà Òðîõ³íà, âæå
é íèí³ ö³ ïðåïàðàòè ìàþòü ïðî-
äàâàòè ëèøå çà ë³êàðñüêèì ïðè-
çíà÷åííÿì. Ùî çàâàæàº ì³ë³ö³¿
“ïðèòÿãóâàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
àïòåêàð³â”, ÿê³ ïðîäàþòü íàðêî-
òèêè ç-ï³ä ïðèëàâêà áåç ÷åêà ³ ðå-
öåïòà íà î÷àõ ðàéîííèõ ì³ë³ö³î-
íåð³â?!

Äî ñëîâà, ñïî÷àòêó ïðàâîîõî-
ðîíí³ îðãàíè ï³äòðèìóâàëè ãðî-
ìàäñüêèé ðóõ ïðîòè íàðêîòèê³â,
íàãîðîäæóâàëè àêòèâ³ñò³â (çîê-
ðåìà Ðîìàíó Òðîõ³íó â ÷åðâí³
2006 ðîêó îñîáèñòî ì³í³ñòð Þð³é
Ëóöåíêî âðó÷èâ ïîñâ³ä÷åííÿ
¹ 11 “Çà ñïðèÿííÿ ïðîòèä³¿

íàðêîçëî÷èííîñò³”), ï³ñëÿ çàáî-
ðîíè òðàìàäîëó ÑÁÓ ðàçîì ³ç àê-
òèâ³ñòàìè ïðîâîäèëà ðåéäè àï-
òåêàìè. À ïîò³ì óñå çì³íèëîñÿ —
íà áîðö³â ³ç íàðêîìàí³ºþ ïî÷à-
ëè òèñíóòè, â³äêðèâàòè ïðîòè
íèõ êàðí³ ñïðàâè, çâèíóâà÷óâà-

òè ó ïîðóøåíí³ ãðîìàäñüêîãî
ñïîêîþ...

“Õðåùàòèê” ñòåæèòèìå çà ñè-
òóàö³ºþ

Іван РИБАЛКО, Еміль КРУПНИК,
“Хрещати ”

Àïòå÷íèé êàéô
Íàðêîâì³ñí³ ïðåïàðàòè ìîæíà â³ëüíî ïðèäáàòè â àïòåêàõ ñòîëèö³
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину Суворкіну 
Геннадію Володимировичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1040/1040 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільському районі м. Ки�
єва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, вилучити із зони зелених насаджень загально�
го користування та перевести за функціональним призна�
ченням до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Боричів тік, 15 у Подільсько�
му районі м. Києва.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Суворкіну Геннадію Володи�
мировичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів тік,
15 у Подільському районі м. Києва.

5. Передати громадянину Суворкіну Геннадію Володи�
мировичу, за умови виконання пункту 6 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15 у Подільсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

6. Громадянину Суворкіну Геннадію Володимировичу:
6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
6.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 01.12.2008 № 19�14458, Київської місь�
кої санепідстанції від 27.01.2009 № 59, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
31.12.2008 № 05�08/9257, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини, відкритого акціонерного
товариства “Спеціалізоване управління протизсувних під�
земних робіт” від 26.12.2008 № 8/1�1840.

6.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

6.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

6.5. У місячний термін звернутися 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 приватної власності на земельну ділянку.

6.6. 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).

7. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

8. 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 громадянці 
Суворкіній Юлії Анатоліївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Боричів тік, 157а у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1041/1041 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Історія міста” земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування підпірної стінки 
та підземного і наземного паркінгів 

(лінійний об’єкт транспортної інфраструктури) 
на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1029/1029 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, загальною площею 0,10 га вилучити із зони зе�
лених насаджень загального користування та перевести за
функціональним призначенням до території садибної жит�
лової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�

ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Боричів тік, 15�а у Подільсько�
му районі м. Києва.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у По�
дільському районі м. Києва. 

5. Передати громадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні, за
умови виконання пункту 6 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Боричів тік, 15�а у Подільському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

6. Громадянці Суворкіній Юлії Анатоліївні:
6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
6.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 23.12.2008 № 19�15251, Київської місь�
кої санепідстанції від 27.01.2009 № 58, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
31.12.2008 № 05�08/9256, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини, відкритого акціонерного
товариства “Спеціалізоване управління протизсувних під�
земних робіт” від 26.12.2008 № 8/1�1839.

6.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

6.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

6.5. У місячний термін звернутися 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 приватної власності на земельну ділянку.

6.6. 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).

7. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

8. 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

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Історія міста” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання підпірної стінки та підземного і наземного паркінгів
(лінійний об’єкт транспортної інфраструктури) на вул. Ін�
ститутській, 3 у Печерському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Історія міста”, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, в довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку пло�
щею 0,035 га для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня підпірної стінки та підземного і наземного паркінгів (лі�
нійний об’єкт транспортної інфраструктури) на вул. Інсти�
тутській, 3 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель
запасу житлової та громадської забудови.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Історія міс�
та”:

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

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
лінні 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, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок попереднього обстеження зелених на�

саджень від 21.08.2008 № 248) та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому 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”
(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 Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 01.12.2008 № 09�14524 та від 02.12.2008
№ 09�14541, Київської міської санепідстанції від 29.08.2008
№ 7763, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 04.09.2008 № 05�
09/6217 та від 13.11.2008 № 05�08/6628, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 18.03.2008 № 1697,
Печерської районної у місті Києві державної адміністрації
від 09.10.2008 № 5149/1/08, Головного управління земель�
них ресурсів від 05.12.2008 № 05�4056.

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 запасних частин

Рішення Київської міської ради № 938/938 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 319, 387 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
частини п’ятої статті 6, частини п’ятої статті 16, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, частини другої статті 11 Закону України “Про столицю України — місто�
герой Київ” та на виконання рішення Київради від 24.02.00 № 30/751 “Про реалізацію спільного з Міжна�
родним банком реконструкції та розвитку “Проекту енергозбереження в адміністративних і громадських
будівлях міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно до комунальної власності тери�
торіальних громад районів у місті Києві запасні частини до
модульних індивідуальних теплових пунктів комунальної
власності територіальної громади міста Києва, які встанов�
лені в будівлях закладів та установ бюджетної сфери міста

в процесі реалізації “Проекту енергозбереження в адмініс�
тративних і громадських будівлях міста Києва”, згідно з до�
датком 1.

2. Передати в оперативне управління лікувально�профі�
лактичним установам, підпорядкованим Головному управ�
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лінню охорони здоров’я та медичного забезпечення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), запасні частини до модульних індиві�
дуальних теплових пунктів комунальної власності територі�
альної громади міста Києва, які встановлені в будівлях за�
кладів та установ бюджетної сфери міста в процесі реалі�
зації “Проекту енергозбереження в адміністративних і гро�
мадських будівлях міста Києва”, згідно з додатком 2.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) спільно з комунальним підпри�
ємством “Група впровадження проекту з енергозбережен�

ня в адміністративних і громадських будівлях міста Києва”
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) здійснити в установленому по�
рядку передачу запасних частин, зазначених у пунктах 1 та
2 цього рішення, територіальним громадам районів у місті
Києві, закладам та установам бюджетної сфери міста.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додатки не друкуються. 

Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю Торговому Дому 

“ДНІПРО” для будівництва, експлуатації 
та обслуговування ринку на вул. Симиренка, 5 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 947/947 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Симиренка, 5 у Святошинському районі
м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 220 000,00 грн (два мільйони двісті двадцять тисяч гри�
вень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (вис�
новок про ринкову вартість земельної ділянки від
30.09.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
Торговому Дому “ДНІПРО” земельну ділянку площею 0,1099
га за 2 220 000,00 грн (два мільйони двісті двадцять тисяч
гривень 00 копійок) для будівництва, експлуатації та обслу�
говування ринку на вул. Симиренка, 5 у Святошинському
районі м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з об�
меженою відповідальністю Торгового Дому “ДНІПРО” згід�
но з договором оренди земельної ділянки, зареєстрованим
у книзі записів державної реєстрації договорів від 13.03.2008
№ 75�6�00390.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю Торговому Дому “ДНІПРО” земельної ділян�
ки на вул. Симиренка, 5 у Святошинському районі м. Києва
(згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,1099 га
на вул. Симиренка, 5 у Святошинському районі м. Києва за
ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
Торговому Дому “ДНІПРО” в установленому порядку держав�
ний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю Торговому
Дому “ДНІПРО”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
ки згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу
України.

7. 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 та продаж 
цієї земельної ділянки приватному підприємству 

“Агенція нерухомості “ЕЛІТРЕСУРС” для реконструкції
нежитлового будинку під адміністративну будівлю 

з влаштуванням паркінгу на вул. Артема, 72, літ. “А” 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 946/946 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 124, 134, 128, частини другої статті 127 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо оформлен�
ня права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати приватному підприємству “Агенція нерухо�
мості “ЕЛІТРЕСУРС”, за умови виконання пункту 8 цього рі�
шення, у короткострокову оренду на 1 рік земельну ділян�
ку площею 0,30 га для реконструкції нежитлового будинку
під адміністративну будівлю з влаштуванням паркінгу на вул.
Артема, 72, літ. “А” у Шевченківському районі м. Києва за
рахунок земель, право користування якими посвідчено до�
говором оренди земельної ділянки від 09.11.2006 № 91�6�
00590 відповідно до рішення Київської міської ради від
11.10.2005 № 223/3684 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю спільному українсько�словенсько�
му підприємству “Моніс” земельної ділянки для реконструк�
ції нежитлового будинку під адміністративну будівлю з влаш�
туванням паркінгу та подальшими експлуатацією і обслуго�
вуванням на вул. Артема, 72, літ. “А” у Шевченківському
районі м. Києва”, у зв’язку з переходом права власності на
об’єкт нерухомого майна.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Артема, 72, літ. “А” у Шевченківському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
9 708 395,00 грн (дев’ять мільйонів сімсот вісім тисяч три�
ста дев’яносто п’ять гривень 00 копійок) на підставі екс�
пертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість зе�
мельної ділянки від 26.11.2008).

4. Продати приватному підприємству “Агенція нерухомо�
сті “ЕЛІТРЕСУРС” земельну ділянку площею 0,2970 га за
9 708 395,00 грн (дев’ять мільйонів сімсот вісім тисяч три�
ста дев’яносто п’ять гривень 00 копійок) для реконструкції
нежитлового будинку під адміністративну будівлю з влаш�

туванням паркінгу на вул. Артема, 72, літ. “А” у Шевченків�
ському районі м. Києва за рахунок земель, переданих в
оренду згідно з пунктом 1 цього рішення.

5. Затвердити умови продажу приватному підприємству
“Агенція нерухомості “ЕЛІТРЕСУРС” земельної ділянки на
вул. Артема, 72, літ. “А” у Шевченківському районі м. Києва
(згідно з додатком).

6. Договір купівлі�продажу земельної ділянки укласти піс�
ля укладання договору оренди земельної ділянки.

7. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,2970 га на вул. Артема, 72, літ.
“А” у Шевченківському районі м. Києва за ціною та на умо�
вах, визначених цим рішенням.

7.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати приватному підприємству “Агенція нерухо�
мості “ЕЛІТРЕСУРС” в установленому порядку державний
акт на право власності на земельну ділянку.

8. Приватному підприємству “Агенція нерухомості “ЕЛІТ�
РЕСУРС”:

8.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власни�
ка земельної ділянки відповідно до вимог статей 91, 96 Зе�
мельного кодексу України.

8.2. 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.

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

8.4. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції 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).

8.5. Земельну ділянку використовувати без зміни цільо�
вого призначення, у разі необхідності зміни цільового при�
значення отримати дозвіл Київської міської ради відповідно
до статті 20 Земельного кодексу України.

8.6. Питання відшкодування відновної вартості зелених

насаджень та інші питання майнових відносин вирішувати в
установленому порядку.

8.7. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управ�
ління земельних ресурсів від 20.11.2008 № 05�3889.

9. Попередити приватне підприємство “Агенція нерухо�
мості “ЕЛІТРЕСУРС”, що право користування земельною ді�
лянкою та право власності на земельну ділянку може бути
припинено відповідно до статей 140, 141, 143 Земельного
кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора 
міста Києва від 22.10.2008 № 07/17272/1 вих708 
на рішення Київської міської ради від 27.12.2007

№ 1609/4442 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Акта МК” земельних ділянок 

для обслуговування будівель і споруд та будівництва
торговельно7розважального комплексу, закладів 
громадського харчування, офісів на вул. Кільцева 
дорога, 127б, 127в (літера “А”), 127г (літера “А”) 

у Святошинському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 962/962 від 25 грудня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 22.10.2008 № 07/1�
272/1 вих�08 на рішення Київської міської ради від 27.12.2007 № 1609/4442 “Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю “Акта МК” земельних ділянок для обслуговування будівель і споруд та будів�
ництва торговельно�розважального комплексу, закладів громадського харчування, офісів на вул. Кільце�
ва дорога, 12�б, 12�в (літера “А”), 12�г (літера “А”) у Святошинському районі м. Києва” вважає немож�
ливим його задоволення на таких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 27.12.2007 № 1609/4442 затверджено проект землеустрою та пе�
редано товариству з обмеженою відповідальністю “Акта МК” земельні ділянки загальною площею 3,99 га,
з них:

— ділянка № 1 загальною площею 3,80 га — у довгострокову оренду на 10 років для обслуговування
будівель і споруд та будівництва торговельно�розважального комплексу, закладів громадського харчуван�
ня, офісів, зокрема площею 3,60 га — за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови; пло�
щею 0,09 га — за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування; площею 0,11 га — за
рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
депутатів трудящих від 14.12.65 № 2196 “Про відвод земельної ділянки Головнафтопостачзбуту УРСР під
будівництво бензоколонки”;

— ділянка № 2 площею 0,19 га, в тому числі в межах червоних ліній,— в короткострокову оренду на 5
років для організації будівельних робіт та благоустрою прилеглої території за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 27.12.2007 № 1609/4442 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Акта МК” земельних ділянок для обслуговування будівель і споруд та будівництва тор�
говельно�розважального комплексу, закладів громадського харчування, офісів на вул. Кільцева дорога,
12�б, 12�в (літера “А”), 12�г (літера “А”) у Святошинському районі м. Києва” прийняте в порядку, вста�
новленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який
відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на момент прий�
няття опротестовуваного рішення) погоджено з Головним управлінням містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), Державною санітарно�епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я України, Дер�
жавним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, Головним управлінням
охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Головним управлінням земельних ресурсів у місті Києві, та щодо якого отримано висновок
державної експертизи землевпорядної документації.

На підставі рішення Київської міської ради від 27.12.2007 № 1609/4442 між Київською міською радою
та товариством з обмеженою відповідальністю “Акта МК” укладено договори оренди земельних ділянок,
які зареєстровані у книзі записів державної реєстрації договорів від 07.03.2008 № 75�6�00387 та від
07.03.2008 № 75�6�00388.

Опротестовуване рішення Київської міської ради не порушує вимог статей 39, 184 Земельного кодексу
України, статей 17, 19 Закону України “Про основи містобудування” та статті 13 Закону України “Про пла�
нування і забудову територій”, зокрема щодо відсутності детального плану території та плану земельно�
господарського устрою з огляду на таке.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом в сфері регулювання земель�
них відносин, зокрема щодо регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний
кодекс України.

Норми Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову те�
риторій” не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка�
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен�
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа�
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом у сфері регулювання зе�
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у разі відсутності розробленої та затвер�
дженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Крім того, рішенням Київської міської ради від 27.12.2007 № 1609/4442 “Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю “Акта МК” земельних ділянок для обслуговування будівель і споруд та будів�
ництва торговельно�розважального комплексу, закладів громадського харчування, офісів на вул. Кільце�
ва дорога, 12�б, 12�в (літера “А”), 12�г (літера “А”) у Святошинському районі м. Києва” внесено зміни до
“Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста”, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381,
а саме: виключено з переліку розподілу лісових площ по землекористуваннях станом на 01.01.2000 (таб�
лиця 15) Святошинського лісопаркового господарства земельні ділянки загальною площею 3,69 га в квар�
талі № 141 виділів 2, 6, 7, 8 Святошинського лісництва у Святошинському районі м. Києва.

Також слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 20 Земельного кодексу України віднесен�
ня земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів міс�
цевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Частиною другою цієї ж статті встановлено, що змі�
на цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого само�
врядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування, ви�
лучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення об’�
єктів природоохоронного та історико�культурного призначення.

Відповідно до частини четвертої статті 20 Земельного кодексу України зміна цільового призначення зе�
мель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища та лісового господарства.

Відповідно до статті 57 Лісового кодексу України зміна цільового призначення земельних лісових діля�
нок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, провадиться орга�
нами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих
земельних ділянок у власність або надання у постійне користування відповідно до Земельного кодексу Укра�
їни, причому така зміна здійснюється за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового гос�
подарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, те�
риторіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охоро�
ни навколишнього природного середовища.

Складовою проекту відведення земельних ділянок є лист Київського комунального об’єднання зелено�
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го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “КИЇВЗЕЛЕНБУД” від 19.11.2007 № 148�2577,
комунального підприємства “Святошинське лісопаркове господарство” № 1054 та висновок Київського об�
ласного управління лісового та мисливського господарства від 19.11.2007 № 01�04/2763, відповідно до
яких вказані органи не заперечують проти зміни цільового призначення земельної ділянки.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 27.12.2007 № 1609/4442 “Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю “Акта МК” земельних ділянок для обслуговування будівель і спо�
руд та будівництва торговельно�розважального комплексу, закладів громадського харчування, офісів на
вул. Кільцева дорога, 12�б, 12�в (літера “А”), 12�г (літера “А”) у Святошинському районі м. Києва”, діяла
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 22.10.2008 № 07/1�272/1 вих�08 на рішення Київської
міської ради від 27.12.2007 № 1609/4442 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Акта МК” земель�
них ділянок для обслуговування будівель і споруд та будів�
ництва торговельно�розважального комплексу, закладів гро�
мадського харчування, офісів на вул. Кільцева дорога, 

12�б, 12�в (літера “А”), 12�г (літера “А”) у Святошинському
районі м. Києва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю Торговому Дому 

“ДНІПРО” для будівництва, експлуатації 
та обслуговування ринку на бульв. Кольцова, 12 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 948/948 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на бульв. Кольцова, 12 у Святошинському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
9 188 000,00 грн. (дев’ять мільйонів сто вісімдесят вісім ти�
сяч гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцін�
ки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від
30.09.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
Торговому Дому “Дніпро” земельну ділянку площею 
0,4569 га за 9 188 000,00 грн. (дев’ять мільйонів сто вісім�
десят вісім тисяч гривень 00 копійок) для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування ринку на бульв. Кольцова, 12 у
Святошинському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у
товариства з обмеженою відповідальністю Торгового Дому
“Дніпро” згідно з договором оренди земельної ділянки, за�
реєстрованим у книзі записів державної реєстрації догово�
рів від 13.03.2008 № 75�6�00391.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю Торговому Дому “Дніпро” земельної ділян�
ки на бульв. Кольцова, 12 у Святошинському районі м. Ки�
єва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,4569
га на бульв. Кольцова, 12 у Святошинському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
Торговому Дому “Дніпро” в установленому порядку держав�
ний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю Торговому
Дому “Дніпро”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. 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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“НАУКОВО7ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“УКРОРГСИНТЕЗ” для експлуатації 

та обслуговування науково7виробничо7
адміністративного корпусу на вул. Червоноткацькій, 61 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1022/1022 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Червоноткацькій, 61 у Деснянському
районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
5 001 897,00 грн. (п’ять мільйонів одна тисяча вісімсот
дев’яносто сім гривень 00 копійок) на підставі експертної
грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної
ділянки від 05.12.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю “НА�
УКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ” зе�
мельну ділянку площею 0,2799 га за 5 001 897,00 грн. (п’ять
мільйонів одна тисяча вісімсот дев’яносто сім гривень 00 ко�
пійок) для експлуатації та обслуговування науково�виробни�
чо�адміністративного корпусу на вул. Червоноткацькій, 61 у
Деснянському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у то�
вариства з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО�ВИРОБ�
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ” згідно з договором
оренди земельної ділянки, зареєстрованим у книзі записів
державної реєстрації договорів від 27.03.2007 № 62�6�00388.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
“УКРОРГСИНТЕЗ” земельної ділянки на вул. Червоноткаць�
кій, 61 у Деснянському районі м. Києва (згідно з додат�
ком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,2799
га на вул. Червоноткацькій, 61 у Деснянському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ”
в установленому порядку державний акт на право власно�
сті на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО�
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. 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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину Поїзднику 
Сергію Миколайовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у 17му пров. Дачному, 5 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1007/1007 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 1�му пров. Дачному, 5 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Поїзднику Сергію Миколайо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 5
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Поїзднику Сергію Миколайо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 5 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Поїзднику Сергію Миколайовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.09.2008 № 19�11610 та від 31.10.2008
№ 09�13528, Київської міської санепідстанції від 25.09.2008
№ 8365, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5689, Головного
управління охорони культурної спадщини від 26.08.2008
№ 5711.

5.4. У місячний термін звернутися 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 власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. 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).

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. 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 поновлення договору оренди земельних ділянок 
від 30.03.2007 № 6276700392 та продаж цих земельних

ділянок товариству з обмеженою відповідальністю 
“НАУКОВО7ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

“УКРОРГСИНТЕЗ” для експлуатації та обслуговування 
науково7виробничих корпусів № 45, літ. LХVІ, № 112, 

літ. LII та для завершення будівництва виробничого кор7
пусу № 46, літ. LХХІV з його подальшими експлуатацією

та обслуговуванням на вул. Червоноткацькій, 67 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1023/1023 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальніс�
тю “НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ” від 13.03.2008 № 1�17�1, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 1 рік з 31.03.2008 договір оренди зе�
мельних ділянок на вул. Червоноткацькій, 67 у Деснянсько�
му районі м. Києва від 30.03.2007 № 62�6�00392, укладе�
ний між Київською міською радою та товариством з обме�
женою відповідальністю “НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ�
ЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ” на підставі рішення Київської
міської ради від 11.10.2005 № 232/3693 “Про передачу зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ”
для експлуатації та обслуговування науково�виробничих кор�
пусів № 45, літ. LXVІ, № 112, літ. LII та для завершення бу�
дівництва виробничого корпусу № 46, літ. LХХІV з його по�
дальшою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Черво�
ноткацькій, 67 у Деснянському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
них ділянок на вул. Червоноткацькій, 67 у Деснянському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельних ділянок у розмірі
12 041 008,00 грн. (дванадцять мільйонів сорок одна тися�
ча вісім гривень 00 копійок) на підставі експертної грошо�
вої оцінки (висновок про ринкову вартість земельних діля�
нок від 04.12.2008).

4. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ”
земельні ділянки загальною площею 0,6738 га за
12 041 008,00 грн. (дванадцять мільйонів сорок одна тися�
ча вісім гривень 00 копійок) для експлуатації та обслугову�
вання науково�виробничих корпусів № 45, літ. LХVІ, № 112,
літ. LII та для завершення будівництва виробничого корпу�
су № 46, літ. LХХІV з його подальшими експлуатацією та об�
слуговуванням на вул. Червоноткацькій, 67 у Деснянському
районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
“УКРОРГСИНТЕЗ” земельних ділянок на вул. Червоноткаць�

кій, 67 у Деснянському районі м. Києва (згідно з додатком).
6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого

органу Київради (Київської міської державної адміністрації):
6.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін від

дня реєстрації договору про поновлення договору оренди
земельної ділянки у книзі записів державної реєстрації до�
говорів договору купівлі�продажу земельних ділянок загаль�
ною площею 0,6738 га на вул. Червоноткацькій, 67 у Дес�
нянському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначе�
них цим рішенням.

6.2. Після сплати повної вартості земельних ділянок офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ”
в установленому порядку державний акт на право власно�
сті на земельні ділянки.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО�
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ”:

7.1. 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 внесенню змін до договору оренди
земельних ділянок, зареєстрованого у книзі записів дер�
жавної реєстрації договорів від 30.03.2007 № 62�6�00392.

7.2. Укласти в двотижневий термін від дня реєстрації до�
говору оренди у книзі записів державної реєстрації догово�
рів договір купівлі�продажу земельних ділянок.

7.3. Виконувати обов’ язки власника земельних ділянок
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

8. 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
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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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 2175
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Ñòîëè÷íå íîó-õàó
Â³ò÷èçíÿí³ êàðä³îëîãè ïåðøèìè ó ñâ³ò³ ïî÷àëè
ðîáèòè óí³êàëüí³ îïåðàö³¿
Îëåêñàíäð ÑÒÅÏÀÍ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь і дитячі ардіохі-
р р и винайшли новий
метод опер вання без за-
стос вання донорсь ої
рові. Про це під час
прес- онференції заявив
дире тор На ово-пра -
тично о медично о центр
дитячої ардіоло ії та ар-
діохір р ії МОЗ У раїни
до тор медичних на Іл-
ля Ємець. Засвідчити ви-
нахід в У раїн приб в
всесвітньо відомий педі-
атрії амери ансь ий ар-
діохір р Роджер Мії.

Ó Íàóêîâî-ïðàêòè÷íîìó ìå-
äè÷íîìó öåíòð³ äèòÿ÷î¿ êàðä³î-
ëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿ ÌÎÇ Óêðà-
¿íè âïåðøå ó ñâ³ò³ âèíàéäåíî òà
çàñòîñîâàíî íîâèé ìåòîä, ÿêèé
äàº çìîãó ï³ä ÷àñ êàðä³îõ³ðóðã³÷-
íèõ îïåðàö³é ³ç çàñòîñóâàííÿì
øòó÷íîãî êðîâîîá³ãó â íîâîíàðî-
äæåíèõ ó ïåðø³ ãîäèíè ¿õíüîãî
æèòòÿ îá³éòèñÿ áåç êîìïîíåíò³â
äîíîðñüêî¿ êðîâ³. Óí³êàëüí³ñòü
âèíàõîäó ïîëÿãàº â òîìó, ùî çà-
ì³ñòü íèõ âèêîðèñòîâóþòü ïóïî-
âèííó êðîâ ñàìî¿ äèòèíè.

“Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â âè-
êîíàíî òðè îïåðàö³¿ çà íîâèì ìå-
òîäîì, ³ º ï³äñòàâè ââàæàòè éîãî
äîñêîíàëèì ³ ïðîñòèì ðîçâ’ÿçàí-
íÿì áàãàòüîõ ìåäè÷íèõ ïðîá-
ëåì,— ðîçïîâ³â äèðåêòîð Íàóêî-
âî-ïðàêòè÷íîãî ìåäè÷íîãî öåí-
òðó äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³î-
õ³ðóðã³¿ ÌÎÇ Óêðà¿íè äîêòîð ìå-
äè÷íèõ íàóê ²ëëÿ ªìåöü. — Íà-
ðàç³ ë³êàð³ ðåòåëüíî ñòåæàòü çà

ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íåìîâëÿò. Ôàõ³â-
ö³ óïåâíåí³, ùî çàñòîñóâàííÿ çãà-
äàíîãî ìåòîäó äàñòü ìîæëèâ³ñòü
óíèêíóòè âèïàäêîâîãî ³íô³êóâàí-
íÿ íîâîíàðîäæåíîãî Â²Ë, â³ðóñà-
ìè ãåïàòèò³â òà ³íøèìè íåáåçïå÷-
íèìè õâîðîáàìè, ùî ïåðåäàþòü-
ñÿ ç êðîâ’þ äîíîð³â. Êð³ì òîãî,
âèêîðèñòàííÿ âëàñíî¿ êðîâ³ äèòè-
íè, íà â³äì³íó â³ä ÷óæî¿, íå ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ øê³äëèâèìè ³ìóí-
íèìè ðåàêö³ÿìè, ïðèøâèäøóº
ï³ñëÿîïåðàö³éíó ðåàá³ë³òàö³þ òà
îäóæàííÿ. Äëÿ îñòàòî÷íîãî ï³ä-
òâåðäæåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèíàé-
äåíîãî ìåòîäó çàãàëîì ïîòð³áíî
ïðîâåñòè á³ëüø ÿê 300 îïåðàö³é”.

Ðîäæåð Ì³¿ âèñîêî îö³íèâ
åôåêòèâí³ñòü ³ ïðîñòîòó ìåòîäó òà
íàäçâè÷àéíî âèñîêèé ôàõîâèé ð³-
âåíü óêðà¿íñüêèõ êàðä³îõ³ðóðã³â.
“Íà ìîþ äóìêó, âèêîðèñòàííÿ
âëàñíî¿ êðîâ³ äëÿ äèòèíè, ÿêà ïî-
ìèðàº, º ñïðàâæí³ì ïîðÿòóíêîì.

Öå íå ëèøå êàðäèíàëüíî íîâèé
ï³äõ³ä äî ðîçâ’ÿçàííÿ áàãàòüîõ
ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì, à é îñíîâà
äëÿ ìàéáóòí³õ íîâèõ íàóêîâî-
ïðàêòè÷íèõ äîñÿãíåíü ó ãàëóç³
ìåäèöèíè,— çàóâàæèâ Ðîäæåð
Ì³¿.

Íàãàäàºìî, ùî Íàóêîâî-ïðàê-
òè÷íèé ìåäè÷íèé öåíòð äèòÿ÷î¿
êàðä³îëîã³¿ ³ êàðä³îõ³ðóðã³¿, ÿêèé
ïðàöþº ç 2004 ðîêó íàðàç³ º ë³äå-
ðîì ç íàóêîâèõ íîâàö³é äëÿ ïà-
ö³ºíò³â ç ïðèðîäæåíèìè âàäàìè
ñåðöÿ â Óêðà¿í³. 2006 ðîêó âïåð-
øå â Óêðà¿í³ ó öåíòð³ áóëî çàïðî-
âàäæåíî ïðîãðàìó ðàííüî¿ ä³àãíî-
ñòèêè âàã³òíèõ, ùî äàº çìîãó
â÷àñíî âèÿâèòè ïàòîëîã³þ ñåðöÿ
ó ùå íåíàðîäæåíî¿ äèòèíè. Çà
öåé ïåð³îä îáñòåæåíî 15 òèñÿ÷
ìàëþê³â ³ ïðîâåäåíî 1240 îïåðà-
ö³é. Öåíòð ô³íàíñóº Ì³í³ñòåðñòâî
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òîìó âñ³ îïå-
ðàö³¿ òàì áåçïëàòí³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+5...+11°Ñ, âíî÷³ +3...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +4...+7°Ñ, âíî÷³
+3...+6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +9...+11°Ñ, âíî÷³ +7...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+9°Ñ, âíî÷³
+3...+6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

У раїнсь і лі арі перші в світі винайшли метод проведення ардіохір р ічних
операцій без застос вання донорсь ої рові

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 18 ëèñòîïàäà

Серйозно помір йте про нас щне, пере ляньте своє ставлен-
ня до людей, подбайте про те, я с н ти помил и; для чо о жи-
вете та я а ваша місія в цьом світі, й що ви добро о зробили для
с спільства, я і висо і ідеї втілили, аби не перетворитися на “ба-
ласт”, що засміч є Всесвіт,— ось першочер ове питання, над я им
варто а тивно попрацювати. Саме тоді світле завтра від риє вам
остинно свою брам . Відвідайте святі місця, завітайте до храм ,
почитайте Біблію, філософсь та релі ійн літерат р .

ОВНИ, не с діть інших та не с димі б дете. Войовничість — по аний
поводир. Ч жа точ а зор для вас — святе, насамперед жіноча, і не тре-
ба все міряти на свій аршин. Чолові ам варто ардинально змінити своє
ставлення до чарівної статі, тоді ідеал с п тниці стане реальністю. Ваша
половин а — др і охана в одній іпостасі — поряд.

ТЕЛЬЦІ, б дьте осподарем слова, не відмовляйтеся від даних обіця-
но , а б дь-що ви онайте їх. І неодмінно розплатіться з моральними та
матеріальними бор ами. Вечір присвятіть романтичним справам, влаш-
т йте інтимне побачення з оханим.

БЛИЗНЯТА, я подолати с перечності на вн трішньом рівні, дійти з о-
ди з собою? Питання є наріжним аменем, спішно вирішите йо о — то-
ді і в стос н ах з оточенням запан є зла ода і пороз міння. Шлюбні па-
ри матим ть іспит на д ховн взаємність, висо і шанси, що ви здасте йо-
о на “відмінно”.

РАКИ, я що поч ваєтеся епсь о, не поспішайте овтати пі л и. То є
озна ою, що ви занедбали д ховний храм. Наведіть там лад, і нед я
р ою зніме. Вечір проведіть олі тих, за им зас м вало серце.

ЛЕВИ, дов ола вас пан є а ра ент зіазм та іс рометно о мор . Це
захоплює п блі , проб дж є насна , зцілює від депресивно о сиднро-
м ... Залишайтеся на тій бла о овійній хвилі, а безмежно вдячне оточен-
ня б де від вас захваті. Вечір присвятіть оханню, та насолодіться по-
др жньою ідилією.

ДІВИ, поб тові т рботи не б д ть ярмом на шиї, навпа и стим люва-
тим ть життєвий потенціал. У ролі дбайливо о осподаря, т рботливо о
бать а (матері) ви останнім часом перевершили себе і це зарах ється
Творцем. Очі йте на приємні сюрпризи...

ТЕРЕЗИ, підтрим ючи то одн точ зор , то інш , вис ваючи ори і-
нальні пропозиції, ви заводите оточення, ламаючи онсервативні стерео-
типи мислення, а тивіз єте інтеле т альний тон с... Це ч дово, а на за-
иди т од мів не звертайте ва и! Освідч йтесь оханні, робіть ом-
пліменти, жарт йте, підхвалюйте тих, хто занепав д хом! Сьо одні ви —
антидепресант-цілитель!

СКОРПІОНИ походжають павичем, самоза охані, самозвеличені... Я -
що юрб цей “піар” не драт є, а до вподоби, маб ть, ви об’є тивно оці-
нюєте себе і дійсність.

СТРІЛЬЦІ, ма ія вашо о вплив на психічний стан оточення — оло-
сальна, лише не нахабнійте, зловживаючи тим даром із метою маніп ля-
ції слаб остями оточення та задоволення владних амбіцій... Пам’ятайте:
ожен має знати своє місце. Зроз міли?... Тоді лаври ероя дня належа-
тим ть вам.

У КОЗОРОГІВ день самозречення та по аяння. Б дьте само ритични-
ми, знайдіть собі м жність визнати провини, аби не зап стити процес
самор йнації. Тоді вечір подар є незрівнянн радість і повно ровність
б ття. Молитва — най ращий спосіб спіл вання із Всевишнім.

ВОДОЛІЇ, оді хандрити! Не піддавайтеся не ативним передч ттямщо-
до ар’єри, т т се йде наміченим рсом. Маєте ч дов ділов хват ,
осяйн харизм лідера! Саме та их сміливих ори інальних осіб нині пра -
не оточення, хоче спертися на ваше др жнє плече. Радо об’єдн йтеся з
тими, хто розділяє ваші життєві по ляди, інтереси і нія і не аразди вам
не страшні! Щастя в шлюбі — це не війна с перни ів за влад , а омпро-
міс амбіційних пра нень.

РИБИ, професіональній сфері — шалена пора. Втім, вас — праце-
любів-ент зіастів — нія ою роботою не заля ати, бо здатні тя ти лям
за іль ох і впоратися на “відмінно” та своєчасно з б дь-я им завданням.
Прославляйте шефа, отрий таємно прихильний до вас. Це та насна-
ж є та вселяє впевненість власні сили!

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

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 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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