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Çíîâó äî íàâ÷àííÿ
Çàâòðà ó ñòîëèö³ çàê³í÷óºòüñÿ êàðàíòèí

Ó ñåðåäó ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè ÷åðåç åï³äåì³þ ãðèïó
ïîíîâëþþòü íàâ÷àííÿ âñ³ ñòîëè÷í³ ñåðåäí³ òà âèù³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³. Ï³ñëÿ âè-
ìóøåíî¿ ïàóçè ðîçïî÷íóòü ðîáîòó é äèòÿ÷³ ñàäî÷êè. Ïðî
öå â÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñà-
í³òàðíèé ë³êàð Êèºâà Àíàòîë³é Ïîíîìàðåíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî â Êàáì³í³ ìè-
íóëîãî òèæíÿ ï³ä ÷àñ äåðæàâíî¿ ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íî¿
êîì³ñ³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà.

“Óæå â³ä ïîíåä³ëêà çàïðàöþþòü äèòñàäêè, ñåðåäí³ òà
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè,— ïî-
â³äîìèâ ïàí Ïîíîìàðåíêî.— Çîêðåìà â Êèºâ³ òà Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ êàðàíòèí çàê³í÷èòüñÿ çàâòðà, à â äåêîòðèõ
ðåã³îíàõ — 30 ëèñòîïàäà”. Â³í äîäàâ, ùî âæå ï³äãîòóâàâ
â³äïîâ³äíå ïîäàííÿ ãîëîâíîìó ñàí³òàðíîìó ë³êàðþ Óêðà-
¿íè òà ì³ñüêîìó ãîëîâ³. “Ñâ³é ï³äïèñ ó äîêóìåíò³ ïîñòà-
âèëè çàñòóïíèêè ãîëîâè ÊÌÄÀ, ÿê³ êóðóþòü îñâ³òó, îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ,— ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ë³êàð ñòîëè÷íî¿
ÑÅÑ.— Òîæ çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè ðàòèô³êóâàòè äîêóìåíò

ó ìåð³¿. Ñüîãîäí³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ìàº éîãî ï³äïè-
ñàòè”.

Âèìóøåí³ âàêàö³¿ äëÿ êè¿âñüêèõ øêîëÿð³â ³ ñòóäåí-
ò³â âèÿâèëèñÿ òðèâàëèìè. À íåçàáàðîì ðîçïî÷íóòüñÿ
³ñïèòè òà ï³äñóìêîâ³ êîíòðîëüí³ çà ï³âð³÷÷ÿ. Ïåðøèé
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Â³ðà
Ãîðþíîâà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî Ì³í³ñòåðñòâî îñ-
â³òè Óêðà¿íè ïðîïîíóº íå çì³íþâàòè ï’ÿòèäåííîãî ðå-
æèìó.

“Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç öèì,— çàçíà÷èëà âîíà.— Çâ³ñíî
æ, äîâåäåòüñÿ íàäîëóæóâàòè çãàÿíå çà ðàõóíîê ³íòåãðîâà-
íèõ êóðñ³â, óù³ëüíåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Äî ñëîâà,
÷èìàëî ó÷í³â ó äí³ âèìóøåíèõ êàí³êóë âäîìà ñàìîñò³é-
íî îïðàöüîâóâàëè ìàòåð³àë. Òîæ óñ³ ñòîëè÷í³ øêîëè ïðà-
öþâàòèìóòü ó çâè÷íîìó ðåæèì³ áåç ñêîðî÷åííÿ çèìîâèõ
êàí³êóë”.

Íàãàäàºìî, 30 æîâòíÿ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â îãîëîñèâ êà-
ðàíòèí ó äåâ’ÿòüîõ îáëàñòÿõ ó çâ’ÿçêó ç åï³äåì³ºþ ãðèïó.
Êð³ì òîãî, íà òðè òèæí³ áóëî çàáîðîíåíî ìàñîâ³ çàõîäè
é ïîäîâæåíî êàí³êóëè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
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Учні столичних ш іл же с чили за ро ами — замість тижня ані л вони відпочивали місяць
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Епідемічна сит ація столиці нормаліз ється. Завтра запрацюють дитсад и, ш оли та вищі
навчальні за лади. Попри тривал перерв столичні дванадцятиріч и працюватим ть звич-
ном режимі. До то о ж зимових ані л не переноситим ть і не с ороч ватим ть. А ось ст -
денти навчатим ться по с ботах та не матим ть традиційно о різдвяно о ві енд . Крім то о,
літній семестр розпочнеться із запізненням.
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Âàòèêàí îô³ö³éíî 
ïðîïèñàâñÿ â Êèºâ³

Ó ï’ÿòíèöþ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé çóñòð³âñÿ ç îô³ö³éíèì ïðåäñòàâíè-
êîì Ïàïè Ðèìñüêîãî â Óêðà¿í³, àáè âðó÷è-
òè ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà áóäè-
íîê Àïîñòîëüñüêî¿ íóíö³àòóðè. Áóä³âëÿ ðîç-
òàøîâàíà íà âóëèö³ Òóðãåíºâñüê³é, 40à. Ó
÷åðâí³ 2009 ðîêó ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïåðåäàâ Àïîñòîëüñüê³é íóí-
ö³àòóð³ ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ. Âèêîíó-
þ÷è îá³öÿíêó ñï³âïðàöþâàòè, êè¿âñüêà âëà-
äà â ñòèñë³ òåðì³íè îôîðìèëà ³ äîêóìåíòè
íà áóäèíîê íóíö³àòóðè. “Ìè çàâæäè ãîòîâ³
â ì³ðó ñèë ³ ìîæëèâîñòåé ï³äòðèìóâàòè é
äîïîìàãàòè öåðêâ³, ðîçóì³þ÷è, ùî äóõîâí³
îñíîâè ñóñï³ëüñòâà çíà÷íî âàãîì³ø³ çà ìà-
òåð³àëüí³”,— ñêàçàâ ïàí Äîâãèé. Àïîñòîëü-
ñüêèé íóíö³é àðõ³ºïèñêîï ²âàí Þðêîâè÷
ïîäÿêóâàâ êè¿âñüê³é âëàä³ çà ñï³âïðàöþ òà
âèñëîâèâ íàä³þ, ùî äðóæí³ ñòîñóíêè âîíè
ï³äòðèìóâàòèìóòü

Ó òðàíñïîðò³ 
íîâ³ êâèòêè

Ç 20 ëèñòîïàäà â êè¿âñüêèõ òðàìâàÿõ,
òðîëåéáóñàõ ³ àâòîáóñàõ ä³þòü êâèòêè íî-
âîãî çðàçêà. Âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ çà êîëüî-
ðîì, îôîðìëåííÿì ³ ðîçì³ðîì. ßê ïîâ³äî-
ìèëà ïðåñ-ñëóæáà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”, öå
êîìïàí³ÿ çðîáèëà, ùîá êâèòêè áóëî ñêëàä-
í³øå ï³äðîáëþâàòè. Ö³íà ïðî¿çäó çàëèøè-
ëàñÿ íåçì³ííîþ — 1,5 ãðèâí³

Ñòâîðÿòü 
òóðèñòè÷íó ì³ë³ö³þ

Äî ªâðî-2012 ó ñòîëèö³ ïðàöþâàòèìå ì³-
ë³ö³ÿ äëÿ çàõèñòó òóðèñò³â. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè ³ òóðèçìó Îëåêñàíäð Áðèãè-
íåöü. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðàâîîõîðîíö³ íå
ëèøå ëîâèòèìóòü åêñêóðñîâîä³â-íåëåãàë³â,
à é äîïîìàãàòèìóòü òóðèñòàì. “Öå áóäóòü
çâè÷àéí³ ëþäè ó ôîðì³. ¯õíÿ ì³ñ³ÿ — çàõè-
ùàòè òóðèñò³â â³ä íàøèõ ëþäåé, ÿê³ âèïðî-
øóâàòèìóòü ãðîø³ â þðáàõ, à òàêîæ âèð³-
øóâàòè âñ³ ïðîáëåìè, çîêðåìà é ò³, ùî ïî-
â’ÿçàí³ ç ïðîïóñêîì íà òóðèñòè÷íèé îá’ºêò,
äîçâîëîì íà ïàðêóâàííÿ”,— ñêàçàâ ïàí
Áðèãèíåöü. Çà éîãî ñëîâàìè, òóðèñòè÷í³ ì³-
ë³ö³îíåðè çíàòèìóòü ê³ëüêà ìîâ ³ áóäóòü
ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³. Äåïóòàò òàêîæ äî-
äàâ, ùî â Êè¿âðàä³ ðàçîì ç åêñïåðòàìè ìî-
æóòü çàòâåðäèòè åêñêóðñ³éíèé ìàòåð³àë,
ÿêèé áóäå îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ êîæíîãî ã³äà

Íåçðó÷í³ ÌÀÔè 
ïðîäîâæóþòü äåìîíòóâàòè

Äî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðîäîâæóþòü íàäõî-
äèòè ñêàðãè êèÿí íà íåçàêîííî âñòàíîâëå-
í³ ê³îñêè. ÌÀÔè ñòàâëÿòü íà ãàçîíàõ, ïðî-
õîäàõ äî áóäèíê³â, ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ.
Çà äîðó÷åííÿì Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âñ³
çâåðíåííÿ êèÿí ïåðåâ³ðÿº ñïåö³àëüíà ðîáî-
÷à ãðóïà. Òîæ íåùîäàâíî áóëî ïðèáðàíî
ùå äâ³ íåëåãàëüí³ êîíñòðóêö³¿. Ïðàö³âíèêè
ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é” äåìîíòóâàëè ê³ñîê
íà ðîç³ âóëèöü Áîðùàã³âñüêî¿ òà Âèáîðçü-
êî¿, à íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 35 öå çðîáèâ
ñàì âëàñíèê. Âîäíî÷àñ ó ÊÏ “Êè¿âáëàãî-
óñòð³é” íàðàç³ ùå íå â³äðåàãóâàëè íà çâåð-
íåííÿ êèÿí ùîäî òîðãîâåëüíî¿ òî÷êè íà
âóëèö³ Ïðèð³÷í³é, 27å. Âîíà ç’ÿâèëàñÿ âíî-
÷³ 10 æîâòíÿ, ïðè÷îìó êóïîþ ùåáåíþ ç³-
ïñóâàëè ãàçîí. Çà äåñÿòü ìåòð³â — äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê. Çâåðíåííÿ äî ôàõ³âö³â íà ïðî-
õàííÿ êèÿí íàä³ñëàëà ³ ðåäàêö³ÿ “Õðåùà-
òèêà”. Îäíàê ê³îñê ç òîãî ÷àñó ëèøå óêð³-
ïèëè

Òîâàðè çðîáëåí³ 
ñåðöåì

Ñüîãîäí³ îá 11-é ãîäèí³ ó Êè¿âñüêîìó
ïàëàö³ ñïîðòó çà àäðåñîþ Ñïîðòèâíà ïëî-
ùà, 1 â³äáóäåòüñÿ ïåðøà âèñòàâêà-ïðîäàæ
âèðîá³â êè¿âñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ÓÒÎÃ (òî-
âàðèñòâî ãëóõèõ) òà ÓÒÎÑ (òîâàðèñòâî ñë³-
ïèõ). Åêñïîçèö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà Ì³æíàðîä-
íîìó äíþ ³íâàë³ä³â. Â³äâ³äàâøè òà ïðèäáàâ-
øè ùî-íåáóäü, âè ï³äòðèìàºòå ³íâàë³ä³â ç
âàäàìè ñëóõó òà çîðó

Îëåêñàíäð ÌÀÇÓÐ: “Êîçàöüêà 
òåìàòèêà — öå ñâîºð³äíèé 
ïîçèòèâíèé áðåíä, ñïîñ³á æèòòÿ”
Отаман "Вільно о озацтва" роз-
повів "Хрещати " про створен-
ня Координаційної ради при
місь ом олові Леонідові Чер-
новець ом . За сприяння иїв-
сь ої влади оза и змож ть по-
силити робот з патріотично о
виховання ш олах та лі вання
дітей хворих на ДЦП з допомо-
ою оней.

— Íåùîäàâíî ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåî-
í³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó áóëî ñòâîðåíî Êîîð-
äèíàö³éíó ðàäó ç ïèòàíü êîçàöòâà, ÿê³ çàâ-
äàííÿ âîíà âèð³øóâàòèìå?

— Íàñàìïåðåä êîîðäèíóâàòèìå ä³ÿëü-
í³ñòü ñòîëè÷íèõ êîçàöüêèõ òîâàðèñòâ ç
ðîáîòîþ ãàëóçåâèõ óïðàâë³íü òà êîì³ñ³é
ì³ñüêî¿ ðàäè. Áî òå, ùî ñüîãîäí³ êîæåí
ñàì ïî ñîá³, íå º åôåêòèâíèì. Êîëè îð-
ãàí³çàö³¿ ðîáëÿòü ùîñü ó ñâîºìó íàïðÿì-
êó, íå ñêîîðäèíîâàíî, òî öå ñõîæå íà
Ëåáåäÿ, Ðàêà ³ Ùóêó. Â³ä òîãî âòðà÷à-
þòü ³ ãðîìàäà, ³ êîçàöüê³ òîâàðèñòâà.

— Ñê³ëüêè òîâàðèñòâ ìàþòü îá’ºäíàòè-
ñÿ?

— Ìàéæå òðè äåñÿòêè. Ò³, ùî ïðîäóê-
òèâíî ïðàöþþòü â ³íòåðåñàõ êè¿âñüêî¿
ãðîìàäè.

— Ó ÿêèõ ñôåðàõ ïëàíóºòå ðîçâèâàòèñÿ?
— Ïåðåäóñ³ì — ïàòð³îòè÷íå âèõîâàí-

íÿ. Â³ëüíå êîçàöòâî ñïðèÿº ïîøèðåí-
íþ ñàìáî. Öåé âèä ñïîðòó íå º íàö³î-
íàëüíèì, àëå òàê ñêëàëîñÿ, ùî ìè âæå
20 ðîê³â ñï³âïðàöþºìî ç Ôåäåðàö³ºþ
ñàìáî. Ùîðîêó â³ñ³ì ïåðøîñòåé Óêðà-
¿íè ïðèñâÿ÷óþòü ïàì’ÿò³ ãåòüìàí³â. Âå-

ëèêó óâàãó ïðèä³ëÿºìî ê³ííîìó ñïîðòó,
ìàºìî ï³äðîçä³ë íà ³ïîäðîì³. Ç ê³íüìè
ïðàöþºìî íå ëèøå äëÿ âåðõîâî¿ ¿çäè òà
íàâ÷àííÿ ìîëîä³, à é ë³êóâàííÿ ä³òåé
õâîðèõ íà ÄÖÏ. Â³äïîâ³äíó ïðîãðàìó
âæå ìàºìî, àëå ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè, ÿê³
íèí³ âèíèêëè â óñ³õ, ïåðåäîâñ³ì òîð-
êíóëèñÿ ðîäèí ç õâîðèìè ä³òêàìè, áî
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ìàëîçàáåçïå÷åí³. Ðàí³-

øå ñîö³àëüíà ñëóæáà ïðèâîçèëà äî íàñ
ïàö³ºíò³â, à òåïåð öå ìîæóòü ðîáèòè
ò³ëüêè áàòüêè ç àâò³âêàìè. À êîæí³é òà-
ê³é äèòèí³ ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå 15 ñå-
àíñ³â ïðîéòè. Áàæàíî, ùîá áóâ ïðèñóò-
í³é ë³êàð. Òîìó ìè äóæå õî÷åìî íàëà-
ãîäèòè ñï³âïðàöþ ç ãàëóçåâèìè ï³äðîç-
ä³ëàìè âëàäè, ùîá óñ³õ íàéìåíøå çàõè-
ùåíèõ áóëî âçÿòî ï³ä îï³êó. Ìè ìàëè çó-
ñòð³÷³ òà ðîçìîâè, àëå ïîêè ùî á³ëüøå
ç ïèòàíü âåðõîâî¿ ¿çäè, à íå ë³êóâàííÿ.

— ßê³ ùå ïðîãðàìè âïðîâàäæóâàòèìåòå?
— Õî÷åìî ñèñòåìàòèçóâàòè ðîáîòó ç

ï³äë³òêàìè. À òî íà ñüîãîäí³ îäíà îðãà-
í³çàö³ÿ ïðèõîäèòü â îäíó øêîëó é çàé-
ìàºòüñÿ ô³çè÷íèì âèõîâàííÿì, ³íøà,
ïðèì³ðîì ìè, äîïîìàãàº ó ïðîâåäåíí³
óðîê³â ç ³ñòîð³¿. Íàéë³ïøå áóëî á, ÿêáè
ïðàöþâàëà îäíà ïðîãðàìà ³ ó÷í³ ìîãëè
ðåãóëÿðíî ïîïîâíþâàòè çíàííÿ. Ó íàñ º
ñòàð³ êîçàöüê³ ÷àéêè, ÿê³ ìîæíà â³äíî-
âèòè òà ïðîâîäèòè òàì óðîêè ç ³ñòîð³¿.
Êîëè ä³òè ìàòèìóòü çìîãó äîòîðêíóòè-
ñÿ äî ñâîãî ìèíóëîãî, âîíè ³íàêøå äè-
âèòèìóòüñÿ íà ñâî¿õ ïðàïðàïðàä³ä³â. Êî-
çàöüêà êðîâ òà åíåðã³ÿ ïîòå÷å â êîðèñ-
íå ðóñëî.

— Ñê³ëüêè íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ íàë³÷óº-
òüñÿ ÷ëåí³â êîçàöüêèõ òîâàðèñòâ?

— Íå ìåíøå í³æ 300. Êîçàöüêà òåìà-
òèêà — öå ñâîºð³äíèé ïîçèòèâíèé áðåíä,
ñïîñ³á æèòòÿ. ß ïåðåêîíàíèé, ùî ï³äë³-
òîê, êîòðèé çíàòèìå ³ñòîð³þ òà çàéìàòè-
ìåòüñÿ êîçàöüêèì ñïîðòîì, ëþäèíà ç àê-
òèâíîþ æèòòºâîþ ïîçèö³ºþ, íà ÿêó ð³â-
íÿþòüñÿ

Розмовляла
Марина ГУБЕНКО,

“Хрещати ”

Ó ì³ñò³ ç’ÿâèëàñÿ Àëåÿ
æóðíàë³ñò³â
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Працівни и медіа, що
завжди в онитві за но-
винами та сенсаціями,
тепер мають затишне
місце для перепочин .
В пар "Відрадний"
спеціально для них
створили Алею ж рна-
лістів. Саме вони ра-
зом з місь им оловою
Леонідом Черновець-
им насадили червоних
аштанів, слив та ма -
нолій.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó ïàðêó
“Â³äðàäíèé” ç’ÿâèëàñÿ Àëåÿ
æóðíàë³ñò³â. Ðàçîì ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè íàéïîïóëÿðí³øèõ âè-
äàíü, òåëå- òà ðàä³îêàíàë³â ¿¿
âèñàäæóâàëè ìåð Êèºâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé òà ãåíäè-
ðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”
Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé.
Âëàñíå, êè¿âçåëåíáóä³âöÿì ³
íàëåæèòü ³äåÿ ñòâîðåííÿ àëå¿.
Ùå ì³ñÿöü òîìó âîíè îãîëî-
ñèëè êîíêóðñ íà íàéêðàùèé
ïðîåêò ÿê àëå¿, òàê ³ ñêóëüï-
òóðè. Ïåðåìîãó çäîáóâ ²âàí
Ãàìîëüñüêèé, ÿêèé çàïðîïî-
íóâàâ ñòâîðèòè ïîñòàìåíò ³ç

çîáðàæåííÿì ðóêè æóðíàë³ñòà
ç ì³êðîôîíîì.

“Çàçâè÷àé çîáðàæóþòü ïåðî
â ðóö³, ìè âèð³øèëè òðîõè
îñó÷àñíèòè öåé ñèìâîë”,—
ðîçïîâ³â ìèòåöü. Ìàéäàí÷èê
á³ëÿ ï³äí³ææÿ ïîñòàìåíòó çà-
ñèïàíèé ïîäð³áíåíèì á³ëèì
êàì³ííÿì, ùî çà çàäóìîì ìàº
âò³ëþâàòè ÷èñòîòó æóðíàë³ñò-
ñüêèõ ïîìèñë³â. 

“ß ðàäèé, ùî íà ìîþ ïðî-
ïîçèö³þ âçÿòè ó÷àñòü ó ñòâî-
ðåíí³ àëå¿ â³äãóêíóëîñÿ òàê
áàãàòî çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Ìè ðîáèìî õîðîøó
ñïðàâó, ³ áóëî á äîáðå, ÿêáè
öå ñòàëî òðàäèö³ºþ”,— ñêà-
çàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, àëåÿ — öå ÷åð-
ãîâà â³äçíàêà ñòîëè÷íèõ ÇÌ²
çà äîáðó ðîáîòó. Â³í äîäàâ,
ùî ïîâàæàº ìåä³à, íàâ³òü ÿê-
ùî ò³ ³íîä³ êðèòèêóþòü éîãî.
Ìåð çàçíà÷èâ, ùî çãîäîì
Àëåÿ æóðíàë³ñò³â ìîæå ðîç-
ðîñòàòèñÿ. Ñïåö³àëüíà ðàäà
âèçíà÷àòèìå íàéêðàùèõ
ìàéñòð³â ïåðà, ³ âîíè çìîæóòü
òóò ïîñàäèòè âæå ñâîº ³ìåí-
íå äåðåâî. À ïîêè ùî íà äå-
ðåâöÿ ïî÷åïèëè òàáëè÷êè ç
íàçâàìè êàíàë³â òà âèäàíü.
Á³ëüø³ñòü æóðíàë³ñò³â êà-
æóòü, ùî ïðè¿çäèòèìóòü, ùîá
ïîäèâèòèñÿ, ÿê ðîñòóòü ¿õí³
“çåëåí³ ÷àäà”
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“Àô³øà” 
îïèíèëàñÿ çà ìåæåþ
ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³

Õîëäèíã KP Media ïðîäîâæóº
ïåðåæèâàòè òðóäíîù³. Òàê, ï³ñëÿ
ïðîäàæó íèçêè âèäàíü òà çàêðèò-
òÿ áðåíäîâèõ ïðîåêò³â ïðîáëåìè
íàðàç³ òîðêíóëèñÿ ³ õåäëàéíåðà
õîëäèíãó — æóðíàëó “Àô³øà”.

ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”
(äèâ. ¹ 4 â³ä 27.01.2009 òà ¹ 40
â³ä 31.03.2009), KP Media, ÷è íå
íàéá³ëüøèé ç óñ³õ ìåä³àõîëäèíã³â
êðà¿íè, â³ä÷óâàº íà ñîá³ íàñë³äêè
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Ãîëîâíèì ÷è-
íîì öå ïîâ’ÿçàíî ç âòðàòîþ íàé-
á³ëüøèõ ðåêëàìîäàâö³â.

Çîêðåìà, íà äóìêó ïðåäñòàâ-
íèê³â Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðåêëàìíî¿
êîàë³ö³¿, ñïàä ðåêëàìè ëèøå â
æóðíàë³ “Àô³øà” ïîð³âíÿíî ç
ìèíóëèì ðîêîì ñòàíîâèòü íàðà-
ç³ ìàéæå 70 %. Òàê, ÿêùî â 2008
ðîö³ æóðíàë çàðîáèâ ïðèáëèçíî
$ 3,5 ìëí, òî öüîãîð³÷ “Àô³øà”
íå äîòÿãíå ³ äî $ 1 ìëí, çàçíà-
÷àþòü ðåêëàì³ñòè.

×åðåç â³äò³ê ðåêëàìîäàâö³â âè-
äàííÿ çìóøåíå ïóáë³êóâàòè âñå
á³ëüøå îãîëîøåíü ïîâ³é. Ðàí³øå
“Àô³øà” òàêîæ äðóêóâàëà êîí-

òåíò ³íòèìíîãî çì³ñòó ³ íå áóëà çà
öå æîäíèì ÷èíîì ïîêàðàíà. Îä-
íàê â³äâåðòèé àìîðàëüíèé çì³ñò
æóðíàëó òà çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â
³íòèìíèõ ìàòåð³àë³â çìóñèâ íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â ïîêëàñòè êðàé
áðóòàëüíîìó ïîðóøåííþ çàêîí³â.

Òàê, ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âî-
ëîäèìèð Ëèòâèí íåùîäàâíî
çâåðíóâñÿ äî Íàö³îíàëüíî¿ åêñ-
ïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó
ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³ ç âèìîãîþ â³ä-
ðåàãóâàòè íà çàïèò Ìèêîëè Òî-
ìåíêà òà Þð³ÿ Êàðìàç³íà, ÿê³
ïðîñèëè ÍÅÊ ïðîàíàë³çóâàòè
êîíòåíò “Àô³ø³” “ó çâ’ÿçêó ç ñèñ-
òåìàòè÷íèì ïóáë³êóâàííÿì îãî-
ëîøåíü ïðî íàäàííÿ ³íòèìíèõ
ïîñëóã òà ³íøèõ ïîðíîãðàô³÷íèõ
ìàòåð³àë³â”.

Ðîçãëÿíóâøè ïðèì³ðíèê æóð-
íàëó ç â³äâåðòèìè îãîëîøåííÿ-
ìè ïðî ïîñëóãè ïîâ³é, íà ñâîºìó
îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ìîðàëüí³
êîì³ñàðè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî
“Àô³øà” ïîðóøèëà ñòàòòþ 8 Çà-
êîíó “Ïðî çàõèñò ñóñï³ëüíî¿ ìî-
ðàë³” (ðîçïîâñþäæåííÿ ïðîäóêö³¿
ñåêñóàëüíîãî ÷è åðîòè÷íîãî õà-
ðàêòåðó áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâî-
ëó), ñòàòòþ 11 (æóðíàë, ùî ì³ñ-
òèòü åðîòè÷íèé êîíòåíò, ïåðåáó-
âàº ó â³ëüíîìó ïðîäàæó áåç íà-
ëåæíî¿ óïàêîâêè ³ º äîñòóïíèì
íåïîâíîë³òí³ì) ³ ñòàòòþ 14 (îáìå-
æåííÿ ùîäî ðåêëàìè ñåêñóàëü-
íî¿ ïðîäóêö³¿). ßê íàãîëîñèâ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Âàñèëü Êîñòèöüêèé,
ðåêëàìó ñåêñóàëüíèõ ïîñëóã ó
æóðíàë³ äðóêóþòü íå ëèøå óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ, à é àíãë³éñüêîþ,
ùî ñâ³ä÷èòü ³ ïðî ïîðóøåííÿ Çà-
êîíó “Ïðî ðåêëàìó”.

À âò³ì, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî

ðåäàêòîðà “Àô³ø³” Àííè Äîâ-
ãàëü, íà ðîáîò³ ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ
ÍÅÊ æîäíèì ÷èíîì íå ïîçíà÷è-
ëîñÿ. “Öå ð³øåííÿ íà ðîáîòó ìîþ
îñîáèñòó òà êîëåêòèâó í³ÿê íå
âïëèíóëî. Ìè ïðîäîâæóºìî ïðà-
öþâàòè, ÿê ³ ðàí³øå. Íàðàç³ ìè
ïîäàëè äîêóìåíòè íà îòðèìàííÿ
â³äïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿”,— ñêàçàëà
“Õðåùàòèêó” Àííà Äîâãàëü. Òîæ
íåçàáàðîì “Àô³øà” ìîæå þðè-
äè÷íî íàáóòè íîâîãî ñòàòóñó, ùî
äîçâîëÿòèìå ¿é ïóáë³êóâàòè åðî-
òè÷íèé êîíòåíò.

Îäíàê, íà äóìêó þðèñò³â, ÿêùî
ïðîöåñ îòðèìàííÿ íîâî¿ ë³öåíç³¿
áóäå ç ÿêèõîñü ïðè÷èí ïðèãàëü-
ìîâàíèé, ÍÅÊ ïðèïèíèòü ä³þ
íèí³øíüî¿ ë³öåíç³¿. “ßêùî ìàòå-
ð³àëè åðîòè÷íîãî çì³ñòó âèäàííÿ
ðîçì³ùóâàòèìå ³ äàë³, à íîâî¿ ë³-
öåíç³¿ íå ìàòèìå, ó âñòàíîâëåí³
ìåæàìè ñòðîêè íèí³øíþ ë³öåí-
ç³þ êîíòðîëüí³ îðãàíè ìîæóòü
ïðèçóïèíèòè. Òîáòî ïóáë³êàö³ÿ
âæå áóäü-ÿêèõ ïðèì³ðíèê³â æóð-
íàëó áóäå íåçàêîííîþ”,— ñêàçàâ
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ÞÊ “Äî-
ðîôåºâ, Ñêóðàòîâñüêèé òà ïàðò-
íåðè” Àíäð³é Ñêóðàòîâñüêèé.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ó÷àñíèêè ðåê-
ëàìíîãî ðèíêó êîíñòàòóþòü, ùî
÷åðåç ïîñò³éí³ ñêàíäàëè òà òðóä-
íîù³ äîâêîëà KP Media õîëäèíã
ïðîäîâæóº âòðà÷àòè ïîòóæíèõ
ðåêëàìîäàâö³â. “Êîí’þíêòóðà
íàðàç³ òàêà, ùî ïîïðè êðèçó
ðåêëàìíèé ðèíîê îãîâòóºòüñÿ.
Òà êîëè ãîâîðèòè ïðî KP Me-
dia ³ æóðíàë “Àô³øà” çîêðåìà,
ðåêëàìîäàâö³ íàðàç³ óòðèìóþòü-
ñÿ â³ä óêëàäàííÿ äîâãîñòðîêî-
âèõ óãîä ç íèìè. ² öå çðîçóì³-
ëî: ÿêùî “Àô³øó” çàáîðîíÿòü
äðóêóâàòè, ðåêëàìîäàâåöü çà-
çíàº çáèòê³â. Â³í íå ìàº ãàðàí-
ò³é, ùî ãðîø³ ïîâåðíóòü, à ³ì³äæ
íå ïîñòðàæäàº ÷åðåç çàïëÿìîâà-
íó ðåïóòàö³þ “Àô³ø³” ÷è õîë-
äèíãó”, — ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð ÐÀ Integral Àíäð³é Õî-
ìèí. Òîìó ðåêëàìí³ ïëîù³ â
“Àô³ø³” òà ³íøèõ ïðîåêòàõ õîë-
äèíãó çìåíøóâàòèìóòüñÿ, àäæå
ðåêëàìîäàâö³ øóêàòèìóòü íà-
ä³éíèõ ³ ñòàá³ëüíèõ ïàðòíåð³â.
Òîæ áþäæåòè KP Media ñêîðî-
÷óâàòèìóòüñÿ, ÷åðåç ùî õîëäèíã
ïåðåæèâàòèìå òðóäíîù³ é äàë³,
çàçíà÷àþòü ðåêëàì³ñòè

Âàëþòà çíîâó â ö³í³
Ô³íàíñîâèé ðèíîê î÷³êóº ÷åðãîâî¿ äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На валютном рин зно-
в почалися валютні " ой-
дал и". Та , підс м ові
отир вання міжбан ів-
сь о о валютно о рин в
понеділо , 16 листопада,
становили 811,3—813,1
UAH/100 USD, тож ривня
зміцніла менше ніж на
0,2 %. Одна далі спосте-
рі алося незначне послаб-
лення ривні, зо рема в
серед , 18 листопада, —
на 0,3 % порівняно з рів-
нем вівтор а.

Íà âàëþòíîìó ðèíêó ïðîòÿ-
ãîì ìèíóëî¿ òèæíåâî¿ ñåñ³¿
ñïîñòåð³ãàëèñÿ äåâàëüâàö³éí³
î÷³êóâàííÿ ÷åðåç ãðîøîâó åì³-
ñ³þ 5,6 ìëðä ãðí øëÿõîì âèïóñ-
êó îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåð-
æàâíî¿ ïîçèêè (ÎÂÄÏ) äëÿ çà-
ëó÷åííÿ êàï³òàëó “Ðîäîâ³ä Áàí-
êó”. Ö³ êîøòè ïîâèíí³ áóëè çà-
äîâîëüíèòè âèìîãè âêëàäíèê³â
“Óêðïðîìáàíêó”, â³äêðèòè îá-
ìåæåíèé äîñòóï äî ¿õí³õ ðàõóí-
ê³â äî 23 ëèñòîïàäà. Âíàñë³äîê
çðîñòå ðîçäð³áíèé ïîïèò íà ³íî-
çåìíó âàëþòó.

18 ëèñòîïàäà Íàöáàíê ïðîâ³â

òàêîæ ö³ëüîâèé àóêö³îí çàêóï³â-
ë³ ³íîçåìíî¿ âàëþòè äëÿ ïîçè-
÷àëüíèê³â, ùî º ô³çè÷íèìè îñî-
áàìè, ïðîäàâøè 22,3 ìëí àìå-
ðèêàíñüêèõ äîëàð³â äëÿ 51 êî-

ìåðö³éíîãî áàíêó çà ô³êñîâà-
íèì êóðñîì 809 UAH/100 USD.
19 ëèñòîïàäà, â ÷åòâåð, êîòèðó-
âàííÿ íà ì³æáàíêó ñòàíîâèëè
814,2 — 815,58 UAH/100 USD,

ùî â³äïîâ³äàëî ð³âíþ ñåðåäè.
À ç ï’ÿòíèö³, 20 ëèñòîïàäà,

íàáóëè ÷èííîñò³ íîâ³ íîðìè
ÍÁÓ ùîäî îáìåæåííÿ îáñÿã³â
êóï³âë³ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ô³çè÷-

íèìè îñîáàìè, çàáîðîíè áàí-
êàì çì³íþâàòè ðîçäð³áíèé êóðñ
³íîçåìíî¿ âàëþòè ïðîòÿãîì äíÿ,
çîáîâ’ÿçàííÿ êîìåðö³éíèõ áàí-
ê³â ìàòè îäíàêîâèé êóðñ ó âñ³õ
â³ää³ëåííÿõ, çàáîðîíè áàíêàì
çí³ìàòè êîì³ñ³þ çà îïåðàö³¿ ç ãî-
ò³âêîâîãî îáì³íó âàëþòè.

Âîäíî÷àñ ÍÁÓ çìîæå âñòà-
íîâëþâàòè ìàêñèìàëüíó ìàðæó
ì³æ êóðñàìè êóï³âë³ òà ïðîäàæó
ãîò³âêîâî¿ âàëþòè. Àíàë³òèêè
êîìïàí³¿ Investment Management
ñòâåðäæóþòü, ùî òàêèõ çàõîä³â
óæå âæèâàëè ð³ê òîìó, àëå âîíè
àí³òðîõè íå çìåíøèëè âîëà-
òèëüíîñò³ êóðñó ³ ñïðèÿëè ðîç-
âèòêó ò³íüîâîãî ñåêòîðó.

Íå äîäàº îïòèì³çìó ³ ôîíäî-
âèé ðèíîê. Ïðîòÿãîì ïåðøî¿
ïîëîâèíè òèæíÿ óêðà¿íñüê³
ôîíäîâ³ ³íäåêñè çðîñòàëè, äè-
íàì³êà áóëà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç
ïîçèòèâíèìè íîâèíàìè íà ñâ³-
òîâèõ ðèíêàõ.

Äî ê³íöÿ òèæíÿ óêðà¿íñüê³ ³í-
äåêñè çíèçèëèñÿ, ÿê ³ íà ãëî-
áàëüíèõ ðèíêàõ, ÷åðåç ïîáî-
þâàííÿ âèïåðåäæàëüíî¿ òåíäåí-
ö³¿ ðóõó ôîíäîâèõ ðèíê³â íà òë³
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Íàé-
á³ëüøå òÿãëè íà äíî óêðà¿í-
ñüêèé ôîíäîâèé ðèíîê ñåêòîðè
ìåòàëóðã³¿, ìàøèíîáóäóâàííÿ òà
ô³íàíñîâèé. Íàïðèêëàä, àêö³¿
“Àçîâñòàë³” âòðàòèëè 4,7 %,
áàíêó “Ôîðóì” — 4 %, õî÷à Àâ-
òîÊðÀÇ äîäàâ 5,9 %, à áàíê
“Àâàëü” — 1,5 %

Валютний рино от є для иян сюрпризи

Напри інці вітня цьо о ро через фінансові проблеми холдин KP
Media вже зм шений б в продати ж рнал Pink, а в липні — азет Kyiv
Post. Крім то о, KP Media за рив видання “Новинар”, “Пані”, “Вона” та
“15 хвилин”. Причом процес продаж прое тів KP Media с проводж -
вався постійними с андалами та непороз міннями: зо рема в холдин-

заявляли, що Kyiv Post та “Афіша” не продаються. А через певний
час з’яс валося, що все ж та и ці видання виставлено на продаж.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ñüîãîäí³ ñâ³é  
Äåíü íàðîäæåííÿ 
ñâÿòêóº äåïóòàò Êè¿âðàäè
ôðàêö³¿ Áëîêó 
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà 
Ëþäìèëà ÇÀÊÐÅÂÑÜÊÀ
З ювілеєм її вітає перший заст пни
начальни а ГУ освіти та на и КМДА
Ганна Р ден о:

— ß ùèðî â³òàþ ïàí³ Ëþäìèëó ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì. Çè÷ó ¿é ì³ö-
íîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ òà ëþáîâ³. Íåõàé íàñíàãà ³ åíåðã³ÿ í³êîëè ¿¿ íå
ïîëèøàþòü, à ïîñò³éíî ñóïðîâîäæóþòü ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ é îñî-
áèñòîìó æèòò³. Òåïëî ³ çàòèøîê îñåë³ õàé íàä³éíî çàõèùàþòü â³ä æèò-
òºâèõ íåãàðàçä³â, à â ìàéáóòíüîìó ÷åêàþòü ùå áàãàòî ðàä³ñíèõ ìî-
ìåíò³â. Ðîäèííîãî òåïëà, äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿ òà áàãàòî ÿñêðàâèõ â³ä-
÷óòò³â!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о тижня Національна е спертна омісія з пи-
тань захист с спільної моралі (НЕК) на засіданні хва-
лила рішення, що ж рнал "Афіша" (№ 42—43, 2009)
пор ш є за онодавство про захист с спільної моралі,
ос іль и йо о зміст належить до се с ально-еротичної
прод ції. Відповідної ж ліцензії видання не має.
Своєю чер ою представни и "Афіші" по одж ються зі
справедливістю та о о рішення та вже подали до -
менти на отримання відповідної ліцензії. На д м
юристів, я що "Афіша" продовж ватиме пор ш вати
за они та зволі атиме з отриманням нової ліцензії,
др вати ж рнал заборонять.
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хрещатик

Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій

Розпорядження № 1292 від 17 листопада 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій",
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", наказу Державного комітету бу�
дівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 "Про затвердження Методич�
них рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових
територій", наказу Державного комітету України по житлово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59
"Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу,
зайнятих утриманням житлового фонду", з метою поетапного приведення тарифів до економічно обґрун�
тованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, які надаються житло�
во�будівельними кооперативами, об'єднаннями співвлас�
ників багатоквартирних будинків, іншими балансоутриму�
вачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або
управителями жилих будинків по кожному будинку окремо,
що додаються.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�

ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Погоджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 17 листопада 2009 № 1292

Тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,

які надаються житлово"будівельними кооперативами, об’єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків та іншими

балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами
або управителями жилих будинків

Назва житлово-
б дівельно о
ооператив , об'єднання
співвласни ів
ба ато вартирних
б дин ів та інших
балансо трим вачів
жилих б дин ів,
повноважених ними
осіб або правителів
жилих б дин ів

Назва в лиці (б львар ,
пров л , проспе т ,
площі, звоз та ін.)

Номер
б дин

1 2 3 4 5 6 7 8

Голосіївсь ий район

1 1 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 9 орп. 1 2,11 1,81

2 2 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 9 орп. 2 2,23 1,87

3 3 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 9 орп. 3 2,13 1,86

4 4 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 11 орп. 1 2,09 1,79

5 5 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 13 орп. 2 2,18 1,89

6 6 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 15 орп. 1 2,15 1,87

7 7 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 15 орп. 3 2,08 1,82

8 8 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Вільямса А адемі а 17/11 2,31 1,96

9 9 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 52/3 1,90 1,53

10 10 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 52-а 2,31 1,93

11 11 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 54 1,92 1,58

12 12 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 54-а 2,20 1,82

13 13 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 56 2,10 1,76

14 14 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 58-а 1,98 1,61

15 15 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 58 2,15 1,81

16 16 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 60/5 1,98 1,64

17 17 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Ломоносова 60-а 2,14 1,77

18 18 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Конєва Маршала 7-а 2,48 1,99

19 19 1 ТОВ "Лі о-житлосервіс" в л.Конєва Маршала 9 1,91 1,64

1 2 3 4 5 6 7 8

Дарниць ий район

20 1 2 ОСББ "Доброб т" Хар івсь е шосе 56 2,18 1,86

21 2 2 ТОВ "Новоб дова" в л.Миш и Оле сандра 8 2,31 1,84

Деснянсь ий район

22 1 3 ОСББ "Арсеналець-21" просп.Мая овсь о о
Володимира

35 2,27 1,89

23 2 3 ОСББ "Арсеналець-21" просп.Мая овсь о о
Володимира

37 2,27 1,89

24 3 3 ТОВ "Дімсервіс" в л.Ж ова Маршала 33-а 5,22 4,00

Дніпровсь ий район

25 1 4 ЖБК "Верстатоб дівни " в л.Б дівельни ів 15 1,91 1,91

26 4 4 ТОВ "ЖЕП"Деснян а" пров.Сеномансь ий 16 2,20 2,00

Оболонсь ий район

27 1 5 ЖБК "Мотозаводець-9" в л.Прирічна 37 3,62 2,97

28 2 5 ТОВ "С часний дім-1" в л.Ма іївсь а 10-а 5,50 5,18

Печерсь ий район

29 1 6 ЖБК “Гіпро радовец" б льв.Др жби Народів 10-а 1,89 1,51

Подільсь ий район

30 1 7 ЖБК "Верстат-8" просп.Гон адзе Геор ія 18 1,95 1,57

31 2 7 ЖБК "Верстат-8" просп.Гон адзе Геор ія 18- 1,95 1,57

32 3 7 ЖБК "Верстат-7" просп."Правди" 100 3,75 2,85

33 4 7 ЖБК "Іс ра" в л.Т льчинсь а 3 3,13 2,46

34 5 7 ЖБК "Квазар" просп.Гон адзе Геор ія 2/1 2,25 1,63

35 6 7 ЖБК "Приборист-3" в л.Ужвій Наталії 10 2,08 1,75

36 7 7 ЖБК "С ороход" в л.Пори а Василя 11-в 1,67 1,27

Святошинсь ий район

37 1 8 ЖБК "Армат рщи " в л.Зодчих 18 2.29 2,29

38 3 8 ЖБК "Меди " в л.Зодчих 18-в 1,33 1,33

39 4 8 ЖБК "Обчислювач-2" просп.Перемо и 127 2,14 1,83

40 5 8 ВАТ "Трест"Київмісь б д-2" в л.Т полєва А адемі а 18-д 2,88 2,88

Солом'янсь ий район

41 1 9 ЖБК"Енер ети -2" в л.Борща івсь а 139/141 2,47 2,28

42 2 9 ЖБК "Кардіоло " в л.Солом'янсь а 23 2,67 2,22

43 3 9 ВАТ "Трест"Київмісь б д-2" просп.Перемо и 118 3,86 3,86

44 4 9 УДСО при ГУМВС У раїни
в м.Києві

б льв.Лепсе Івана 18 5,75 5,28

45 5 9 ТОВ "С часний дім-1" в л.Волинсь а 9-а 3,98 3,89

Шевчен івсь ий район

46 1 10 ЖБК "Залізнични " в л.Шамрила Тимофія 12-6 1,85 1,85

47 2 10 ЖБК "Мотозаводець" в л.Сімї Хохлових 3 1,82 1,37

48 3 10 ЖБК "Мрія" в л.Гончарова 16 2,33 2,33

49 4 10 ЖБК "Працівни охорони
здоров'я"

в л.Телі и Олени 13/14 1,79 1,79

50 5 10 ЖБК "Ювілейний" в л.Пі а Віль ельма 31 2,55 1,50

51 6 10 ОСББ "Обсерваторне" в л.Обсерваторна 7 2,40 1,95

Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт 
одного квартирного засобу обліку холодної або гарячої води 

на 1 кв. м загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн)

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

У вартирах, обладнаних одним лічильни ом 0,03

У вартирах, обладнаних двома лічильни ами 0,06

У вартирах, обладнаних чотирма лічильни ами 0,12
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про вирішення питань полігону великогабаритних 
та будівельних відходів № 6 

на вул. Червонопрапорній, 94—96
Розпорядження № 1281 від 12 листопада 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про відходи" та з метою на�
лежного виконання рішення Київської міської ради від 28.12.2004 № 1062/2472 "Про затвердження Київ�
ської міської програми охорони навколишнього природного середовища на період до 2007 року", в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню комунального господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити роботи з рекультивації І
та II черги, будівництва III черги та заводу з переробки бу�
дівельних відходів на полігоні великогабаритних та будівель�
них відходів № 6 на вул. Червонопрапорній, 94—96.

2. Головному управлінню комунального господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

2.1. Оформити право землекористування у встановлено�
му порядку.

2.2. Генеральну проектну і підрядну організації визначи�
ти на тендерній основі.

2.3. Одержати вихідні дані на проектування, забезпечити
розробку і затвердження проектно�кошторисної документації.

2.4. Надати до Головного управління економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції що�
до вартості проектно�вишукувальних робіт для включення в
Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2009
рік та після затвердження проектно�кошторисної докумен�
тації надати інвестиційні пропозиції щодо включення об'єк�
та, зазначеного у п. 1 цього розпорядження, до проекту
програми соціально�економічного та культурного розвитку
м. Києва на 2010 рік.

3. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про проведення першого київського конкурсу сучасних
паркових скульптур

Розпорядження № 1282 від 12 листопада 2009 року

Відповідно до законів України "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", з метою популяризації міста Києва як туристичного центру, показу невичерпних талантів су�
часних митців�скульпторів та організації змістовного дозвілля киян, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Провести перший київський конкурс сучасних парко�
вих скульптур з 12.11.2009 по 28.11.2009 на території Ма�
ріїнського парку.

2. Затвердити план заходів із підготовки і проведення
першого київського конкурсу сучасних паркових скульптур
на території Маріїнського парку, що додається.

3. Створити Організаційний комітет з питань підготовки
і проведення першого київського конкурсу сучасних парко�
вих скульптур (далі — Організаційний комітет) та затверди�
ти його склад, що додається.

4. Організаційному комітету спільно із Київським кому�
нальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста "Київзеленбуд" в установленому
порядку:

4.1. Здійснити організаційну роботу з підготовки і про�
ведення першого київського конкурсу паркових скульптур,
забезпечення його високого естетичного та організаційно�
го рівня.

4.2. Сприяти залученню до участі у першому київському
конкурсі сучасних паркових скульптур вітчизняних і міжна�
родних скульпторів паркового мистецтва;

4.3. За підсумками проведення конкурсу здійснити наго�
родження переможців.

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) визначити джерела фінансування витрат, пов'яза�
них із підготовкою та проведенням першого київського кон�
курсу сучасних паркових скульптур на території Марийсько�
го парку, згідно з кошторисом витрат, що додається.

6. Просити Головне управління Міністерства внутрішніх
справ України в м. Києві забезпечити цілодобову охорону
експонатів першого київського конкурсу сучасних паркових
скульптур з 12.11.2009 до 28.11.2009.

7. Комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Печерського району м. Києва забезпечити на те�
риторії Маріїнського парку щоденне (до 9.00 години) виве�
зення сміття під час проведення першого київського конкур�
су сучасних паркових скульптур з 12.11.2009 до 28.11.2009
включно.

8. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо по�
стійного висвітлення в засобах масової інформації змісту
цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на в. о. заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації Добруцького І. І.

Голова Л. Черновець ий

Про підготовку 
спортсменів м. Києва 

до XXI зимових Олімпійських ігор 2010 року, 
X зимових Паралімпійських ігор 2010 року 

та XVII зимових Дефлімпійських ігор 2011 року 

Розпорядження № 1232 від 30 жовтня 2009 року

На виконання Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1113/2005 "Про підготовку та
участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універ�
сіадах, чемпіонатах світу та Європи", Указу Президента України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 "Про
національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту", з метою
забезпечення належних умов для підготовки та успішного виступу спортсменів м. Києва на XXI зимових
Олімпійських іграх 2010 року, X зимових Паралімпійських іграх 2010 року в м. Ванкувері (Канада) та
XVII зимових Дефлімпійських іграх 2011 року в м. Колорадо (США), в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Створити організаційний комітет з підготовки
спортсменів міста до участі у XXI зимових Олімпійських
іграх 2010 року, X зимових Паралімпійських іграх 2010 ро�
ку та XVII зимових Дефлімпійських іграх 2011 року та за�
твердити його склад, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо забезпечення підго�
товки спортсменів м. Києва до участі у XXI зимових Олім�
пійських іграх 2010 року, спортсменів�інвалідів у X зимо�
вих Паралімпійських іграх 2010 року та XVII зимових Деф�
лімпійських іграх 2011 року, що додається.

3. Головному управлінню житлового забезпечення ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) розглянути питання надання
житла в м. Києві за рахунок ліміту Київської міської дер�
жавної адміністрації призерам XXI зимових Олімпійських
ігор 2010 року, X зимових Паралімпійських ігор 2010 ро�
ку та XVII зимових Дефлімпійських ігор 2011 року, їх тре�
нерам і фахівцям, які постійно проживають та перебува�
ють на квартирному обліку в м. Києві, згідно зі списком
(№ 1), що додається.

4. Для забезпечення постійного медичного контролю
за спортсменами — кандидатами до олімпійської збірної
команди України визначити базовою медичною установою
Київський центр спортивної медицини.

5. Для забезпечення постійного медичного контролю
за спортсменами кандидатами до паралімпійської та деф�
лімпійської збірних команд України визначити базовою
медичною установою Український центр спортивної ме�
дицини.

6. Затвердити подані Головним управлінням по фізич�
ній культурі та спорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) спис�
ки спортсменів та спортсменів�інвалідів — кандидатів до
збірних команд України, тренерів та фахівців, що прожи�
вають у м. Києві, та забезпечити належні умови для їх під�
готовки та участі у відбірних змаганнях до XXI зимових
Олімпійських ігор 2010 року, X зимових Паралімпійських
ігор 2010 року та XVII зимових Дефлімпійських ігор 2011р.
відповідно до списків (№ 2,3), що додаються.

7. 3акріпити за виконавчими органами районних в м.
Києві рад (районними в м. Києві державними адмініс�
траціями) спортсменів та спортсменів�інвалідів — кан�
дидатів до збірних команд України з видів спорту для
створення їм належних умов для підготовки до ХХІ зи�

мових Олімпійських ігор 2010 року, X зимових Паралім�
пійських ігор 2010 року та зимових XVII Дефлімпійських
ігор 2011р. відповідно до списків (№ 4, 5), що додаю�
ться.

8. Головному управлінню по фізичній культурі та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) при складанні бюджетних
запитів на 2010—2011 роки передбачити видатки на під�
готовку спортсменів м. Києва — кандидатів до олімпій�
ської, паралімпійської та дефлімпійської команд України
та виплату винагород в межах граничних обсягів видат�
ків по галузі “Фізична культура і спорт”.

9. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) разом з Київським та Українським цен�
трами спортивної медицини забезпечити постійний кон�
троль за станом здоров'я спортсменів�кандидатів до збір�
них команд України та міста Києва — вихованців дитячо�
юнацьких спортивних шкіл та надавати їм необхідну ме�
дичну допомогу.

10. Головному управлінню по фізичній культурі та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) разом з Головним управ�
лінням освіти і науки виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), ви�
конавчими органами районних в м. Києві рад (районни�
ми в м. Києві державними адміністраціями), фізкультур�
но�спортивним товариствам і федераціям вжити необхід�
ні заходи з підготовки спортсменів міста до XXI зимових
Олімпійських ігор 2010 року, X зимових Паралімпійських
ігор 2010 року, XVII зимових Дефлімпійських ігор 2011
року та збереженню існуючої мережі спортивних дитячо�
юнацьких шкіл олімпійського резерву, навчально�трену�
вальних баз та відновлюючих центрів та не допускати ви�
користання спортивних об'єктів не за призначенням.

11. Першому заступникові голови Київської міської
державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради 
від 26.09.02 № 31/191 "Про дозвіл на знесення будинку

на вулиці Патріса Лумумби, 9"
Рішення Київської міської ради № 22/1077 від 22 січня 2009 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 31/191 надано дозвіл відкритому акціо�
нерному товариству "Хрещатикбуд" на знесення будинку № 9 на вулиці Патріса Лумумби, який належить
до комунальної власності територіальної громади м. Києва та перебуває на балансі товариства, за умови
компенсації акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд" вартості будинку, визначеної
актом оцінки у розмірі 1868,6 тис. грн, приміщеннями у новозбудованому будинку за їх собівартістю.

У зв'язку з тим, що відповідно до пункту 22 Методики оцінки, затвердженої постановою Кабінету Мініс�
трів України від 10.12.03 № 1891, акти оцінки майна дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх
затвердження, враховуючи згоду акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" (лист від
08.08.08 № 3808/0/2�08) та керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, частиною п'ятою статті 60
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення до рішення Київської місь�
кої ради від 26.09.02 № 31/191 "Про дозвіл на знесення бу�
динку на вулиці Патріса Лумумби, 9", а саме:

1. У пункті 2 рішення слова "визначену актом оцінки у роз�
мірі 1868,60 тис. грн, приміщеннями у новозбудованому бу�
динку за їх собівартістю" замінити словами "шляхом без�
оплатної передачі до комунальної власності територіальної
громади м. Києва приміщень у новозбудованому будинку за
вказаною адресою загальною площею не меншою ніж пло�
ща будівлі, що підлягає знесенню, після завершення його
будівництва та прийняття у встановленому порядку в екс�
плуатацію".

2. Доповнити рішення пунктом 3 наступного змісту:
"3. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�

єва виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації):

3.1. Укласти з відкритим акціонерним товариством
"Трест Міськбуд�4" та акціонерним товариством "Холдин�
гова компанія "Київміськбуд" угоду на виконання цього рі�
шення.

3.2. Забезпечити прийняття об'єкта до комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва та закріплення його
на праві господарського відання за комунальним підприєм�
ством "Київжитлоспецексплуатація".

3. Пункт 3 рішення вважати пунктом 4.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про безоплатну передачу 
у власність Верховинській селищній раді 

Верховинського району 
Івано"Франківської області 

спеціалізованого автомобіля ЗІЛ"131 МА

Рішення Київської міської ради № 23/1078 від 22 січня 2009 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону
України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак�
теру", Указу Президента України від 27.07.08 "678/2008 "Про невідкладні заходи щодо подолання наслід�
ків стихійного лиха 23 — 27 липня 2008 року", на виконання доручення Президента України від 04.08.08
№ 1�1/1741 та з метою подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23 — 27 липня 2008 року в Іва�
но�Франківській області і призвело до масових підтоплень та руйнувань житлових будинків, громадських
будівель, ліній електропередач та інших об'єктів життєзабезпечення населення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у власність Верховинській селищній раді
Верховинського району Івано�Франківської області спеціа�
лізований автомобіль ЗІЛ�131 МА (будка КУНГ�66, майстер�
ня МАРС�66) 1993 року випуску, який належить до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва та пере�
буває на балансі комунального підприємства "Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв".

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та комунальному підприємству "Генеральна ди�
рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних

представництв" передати майно, зазначене у пункті 1 цьо�
го рішення.

3. Комунальному підприємству "Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних пред�
ставництв" після виконання пункту 2 цього рішення списа�
ти з балансу автомобіль, зазначений у пункті 1 цього рі�
шення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу приватному підприємству "Гудолі"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування тимчасової відкритої автостоянки 
на вул. Анни Ахматової, 25 у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 41/1096 від 22 січня 2009 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 приватному підприємству "Гудолі" для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування тимчасової відкри�
тої автостоянки на вул. Анни Ахматової, 25 у Дарницькому
районі м. Києва.

2. Передати приватному підприємству "Гудолі", за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, в короткострокову
оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,28 га для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування тимчасової відкри�
тої автостоянки на вул. Анни Ахматової, 25 у Дарницькому
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Приватному підприємству "Гудолі":
3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. 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 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 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).

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

Про передачу майна комунальної власності
територіальної громади м. Києва у володіння 

та користування відкритому акціонерному товариству
"Спеціалізоване управління протизсувних підземних

робіт"
Рішення Київської міської ради № 21/1076 від 22 січня 2009 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 вре�
гулювання майнових відносин між Київською міською радою та відкритим акціонерним товариством "Спе�
ціалізоване управління протизсувних підземних робіт" щодо користування майном комунальної власності
територіальної громади м. Києва, а також з метою забезпечення захисту території міста від зсувів та під�
тримання гідротехнічних споруд у належному стані Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно у володіння та користування від�
критому акціонерному товариству "Спеціалізоване управ�
ління протизсувних підземних робіт" майно комунальної
власності територіальної громади м. Києва, що не увійшло
до його статутного фонду під час приватизації, згідно з до�
датком, терміном на 5 років.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та Головному управлінню комунального госпо�
дарства виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації):

2.1. Підготувати проект угоди між Київською міською дер�
жавною адміністрацією та відкритим акціонерним товариством
"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"
щодо виконання акціонерним товариством функцій володін�
ня та користування майном комунальної власності територі�
альної громади м. Києва згідно з додатком до цього рішення.

2.2. Погодити проект угоди на володіння та користуван�
ня майном комунальної власності територіальної громади 
м. Києва між Київською міською державною адміністрацією

та відкритим акціонерним товариством "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт" з постійною ко�
місією Київради з питань власності та постійною комісією
Київради з питань житлово�комунального господарства та
паливно�енергетичного комплексу і подати на затверджен�
ня виконавчому органу Київради (Київській міській держав�
ній адміністрації).

3. Доручити першому заступнику голови Київської місь�
кої державної адміністрації Голубченку А. К. укласти угоду
на володіння та користування майном комунальної власно�
сті територіальної громади м. Києва з відкритим акціонер�
ним товариством "Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та постійну ко�
місію Київради з питань житлово�комунального господар�
ства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про ліквідацію комунального підприємства "Спеціалізоване
ремонтно"налагоджувальне управління № 8"

Рішення Київської міської ради № 34/1089 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 1 статті 34 Закону України "Про підприємства в Україні" та у зв'язку з тим, що комунальне під�
приємство "Спеціалізоване ремонтно�налагоджувальне управління № 8" фактично не здійснює фінансо�
во�господарської діяльності, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати комунальне підприємство "Спеціалізова�
не ремонтно�налагоджувальне управління № 8".

2. Утворити ліквідаційну комісію у складі згідно з додат�
ком до цього рішення.

3. Ліквідаційній комісії:
3.1. Здійснити ліквідацію підприємства, зазначеного в

пункті 1 цього рішення, у встановленому законом порядку
та повідомити про це у засобах масової інформації.

3.2. Підготувати та подати на затвердження виконавчо�
му органу Київської міської ради (Київській міській держав�
ній адміністрації) ліквідаційний баланс.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головно�
го управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 21.09.2005 № 19�7949, Дер�
жавного управління екології та природних ресурсів в
м. Києві від 26.09.2003 № 08�8�20/6554, Головного
управління земельних ресурсів від 18.04.2007 № 0З�
0067.

3.7. Перерахувати місту кошти через Головне управлін�
ня економіки та інвестицій як компенсацію витрат за інже�
нерну підготовку та гідронамив території.

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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Æåê³âñüê³ â³éíè: 
ïðèõîâàíà ïðîòèä³ÿ
²íñòðóêö³ÿ äëÿ ì³ñöåâèõ “ïàðòèçàí”
Ñåðã³é ÑÊ²Ö
“Õðåùàòèê”

Прочитавши цей матері-
ал, ви зроз мієте, чом
вашом підвалі теч ть
тр би, чом зі стін під'їз-
д облазить остання фар-
ба, а ЖЕК, я ом ви
справно платите за ра-
х н ами, не робить нічо-
о, щоб с н ти ці та інші
недолі и.

Íà ùî æ âèòðà÷àþòü ãðîø³, ÿê³
ùîì³ñÿöÿ íàäõîäÿòü íà ðàõóíîê
ÆÅÊó, ÿêùî â áóäèíêó í³÷îãî
íå ðîáëÿòü? Àäæå êîëè âèíèêàº
ïîòðåáà ùîñü ïîðåìîíòóâàòè,
îáîâ’ÿçêîâî äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè
ãîò³âêîþ. Äîíåäàâíà ìè ââàæà-
ëè, ùî â ÆÅÊ ïëàòèìî çà âîäó,
îïàëåííÿ, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òà
ïîò³ì, êîëè ö³ îðãàí³çàö³¿ â³ä-
îêðåìèëèñÿ, ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî õî-
ëîäíó âîäó ïîäàº òðåñò “Êè¿ââî-
äîêàíàë”, ñâ³òëîì çàáåçïå÷óº
“Êè¿âåíåðãî”. Ñòîëè÷íà ô³ðìà
“Ñïåöêîìóíòðàíñ” ³ ñì³òòÿ âè-
âîçèòü, ³ êîìóíàëüíó òåõí³êó
(êîíòåéíåðè, ñì³òòºâîçè) ïîñòà-
÷àº äëÿ ÆÅÊ³â. À ùî æ âîíè
ðîáëÿòü? Ïðèáèðàòè ïðèáóäèí-
êîâó òåðèòîð³þ — íàéìàº äâ³ð-
íèê³â. À òàêîæ îñâ³òëþº ïîäâ³ð’ÿ
òà ñõîäîâ³ êë³òèíè ³ êîíòðîëþº
ë³ôòè. Ùîïðàâäà, ë³ôòè ÷àñòî
ëàìàþòüñÿ ³, áóâàº, ì³ñÿöÿìè íå
ïðàöþþòü. Ïðîòå ìè çà íèõ îä-
íàê ïëàòèìî. Áî ïëàòèòè çìóøó-
þòü.

Íà ñò³í³ â ÆÅÊó âèñèòü êàëü-
êóëÿö³ÿ, äå ðîçïèñàíî, ñê³ëüêè
òðåáà ïëàòèòè çà êâàäðàòíèé
ìåòð çàãàëüíî¿ ïëîù³ òà ùî âõî-
äèòü ó öåé ðîçðàõóíîê: åêñïëó-

àòàö³ÿ ñòàëåâèõ òðóá, ìåðåæ, ðå-
ìîíò ïîêð³âë³. Çàãàëîì äî äâà-
íàäöÿòè ïóíêò³â, ç ÿêèõ âèêîíó-
þòü ÷îòèðè, à ³íø³ éäóòü “àâòî-
ìàòîì”. Ïðè÷îìó ïóíêòó “êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò” íåìàº. Îäíàê
íà íüîãî ìàº ïðèïàäàòè äî 30
â³äñîòê³â êâàðòïëàòè. Àëå ñïåö³-
àëüíî öüîãî ïóíêòó íå áåðóòü, òî-
ìó ùî ç íüîãî ïîòð³áíî ñêëàñòè
êîøòîðèñ, çà íèì çä³éñíèòè ðî-
áîòè, ñêëàñòè àêò âèêîíàíèõ ðî-
á³ò ³ ò³ëüêè òîä³ ìîæíà ñïèñàòè
ãðîø³, ÿê³ íà öåé ðàõóíîê áóäå
çàêëàäåíî òà âèòðà÷åíî, à òàêîæ
ìàòåð³àëè, âèêîðèñòàí³ íà ðå-
ìîíò. À òàê ÆÅÊè àâòîìàòè÷íî
âñå ñïèñóþòü íà åêñïëóàòàö³þ.
Íå òðåáà í³ÿêèõ àêò³â, æîäíî¿ ïå-
ðåâ³ðêè. Ì³ñÿöü ìèíóâ — àâòî-
ìàòè÷íî âñå çàêóïëåíå ñïèñàëè.

Òóò òðåáà íàãàäàòè, ùî áóäè-
íîê âõîäèòü äî âåëèêîãî êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà (ÊÏ). Ó
éîãî ñêëàä³ ê³ëüêà áàãàòîïîâåð-
õ³âîê. Ï³äïðèºìñòâîì êåðóþòü
äèðåêòîð, áóõãàëòåð, ãîëîâíèé
áóõãàëòåð. Ùå º òåõí³êè, ñëþñà-
ð³, åëåêòðèêè, ñàíòåõí³êè, çâà-
ðþâàëüíèêè, ïðèáèðàëüíèö³.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ìàéæå âñ³ ãðî-
ø³, ÿê³ ìåøêàíö³ çáèðàþòü ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ, ñïðÿìîâóþòü íà
çàðïëàòó öèì ïðàö³âíèêàì.

Îòæå, 40 â³äñîòê³â êîøò³â
êâàðòèðîíàéìà÷³â, òîáòî âëàñíè-
ê³â êâàðòèð, âèêîðèñòîâóþòü íà
çàðïëàòó àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïåðñî-
íàëó ÆÅÊó!

Òî÷í³øå, òàê ïîâèííî áóòè. Çà
óìîâè, ùî çáèðàþòü 100 â³äñîò-
ê³â êâàðòïëàòè, à òàêîæ óñ³ áîð-
ãè. Íàñïðàâä³ æ òàêà ñóìà í³êî-
ëè íå íàäõîäèòü, ðåàëüíî öå
50—60 â³äñîòê³â êîøò³â. Òàêèì
÷èíîì, ÿêùî â³ä íèõ â³äíÿòè ò³
ãðîø³, ÿê³ éäóòü íà çàðïëàòó
ñï³âðîá³òíèêàì ÆÅÊó (40 â³ä-

ñîòê³â), òî íà ³íø³ ïîòðåáè çà-
ëèøàºòüñÿ 20 â³äñîòê³â. ¯õ âèêî-
ðèñòîâóþòü íà îáîâ’ÿçêîâ³ ïëà-
òåæ³ — çà ë³ôò, îñâ³òëåííÿ. ² ãðî-
øåé ïðàêòè÷íî íå çàëèøàºòü-
ñÿ — í³ íà òðóáè, í³ íà êàðá³ä.
Âñå ³íøå ìåøêàíö³ îïëà÷óþòü ³ç
âëàñíî¿ êèøåí³. Âèíèêàº çàïè-
òàííÿ: çà ùî æ ìè òîä³ ïëàòèìî?
Çà óòðèìàííÿ óñüîãî öüîãî àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëó?

Ðîêè ÷îòèðè òîìó â íàøîìó
áóäèíêó êàï³òàëüíî â³äðåìîíòó-
âàëè ñèñòåìó îïàëåííÿ. Çàì³íè-
ëè òðóáè â ñòîÿêàõ. Çâ³ñíî, â

êîæí³é êâàðòèð³ ãîñïîäàð öå
ïðîêîíòðîëþâàâ. Àëå º ùå ï³ä-
âàë. Òàì ïîâèíí³ áóëè çàì³íè-
òè çàãàëüí³ òðóáè, àëå íå çðîáè-
ëè öüîãî. Ñüîãîäí³ âîíè ãíèë³,
çâ³äòè òå÷å âîäà, â ï³äâàë³ êîìà-
ð³ ðîçâîäÿòüñÿ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
ï³ä ÷àñ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
íîâèõ òðóá íå ïîñòàâèëè, ïðî-
òå àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ï³äïèñà-
ëè, à ìàòåð³àëè ñïèñàí³. Ôàê-
òè÷íî ö³ ãðîø³ â íàñ óêðàëè.

Ó “âåëèêîìó” ÊÏ íåìîæëèâî
â³äñòåæèòè, êóäè âèòðà÷àþòü
ãðîø³. Âñå éäå â çàãàëüíèé êî-

òåë, êîòðèé í³ÿê íå â çìîç³ êîí-
òðîëþâàòè ìåøêàíö³. Çà ïðàâè-
ëàìè, ïî êîæíîìó áóäèíêó ñë³ä
âåñòè îêðåìèé îáë³ê. Òà íà-
ñïðàâä³ âñå çíåîñîáëåíî, êóäè
ãðîø³ âèòðà÷àþòü, ç ÿêîãî áó-
äèíêó ¿õ ç³áðàíî, íåâ³äîìî. Âíà-
ñë³äîê öüîãî êîøò³â íà ðàõóíêó
çàâæäè àáî íåìàº, àáî ëåäü âè-
ñòà÷àº, ùîá çàëàòàòè ä³ðêè ÷è
âèêîíàòè àâàð³éí³ ðîáîòè.

Îñü òóò ³ âèíèêàº äóìêà ñòâî-
ðèòè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â —
ÎÑÁÁ

О олошення про продаж майна
Лі відаційна омісія ДП «Київсь ий облавтодор» в процед рі лі відації

о олош є продаж майна, я е належить ДП «Київсь ий облавтодор».
Продаж підля ає: меблі, омп'ютерна техні а, поб това техні а,
автомобілі, тра тор «Белар сь», фронтальний навантаж вач (5 шт.),
омпле с ДРП-1, дроносховище (2 шт.), ж/д олія до АББ, с лад
мінерально о порош , азова отельна, причіп-цистерна, ва мна
підмітальна-прибиральна машина, АБЗ м. Узин, машина розміточна,
інше. Заяв и приймаються протя ом 2-х тижнів. З перелі ом майна та
ціною ви можете ознайомитись за тел. 461-97-07; 461-79-02, та на сайті:
KIEVOAD.NAROD2.RU.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
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 2222
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Äðàìàòóðãà óâ³÷íèëè
Íà êîëèøíüîìó áóäèíêó ßðîñëàâà Ñòåëüìàõà
âñòàíîâèëè ìåìîð³àëüíó äîøêó

“ß ââàæàþ ñåáå ùàñëèâîþ ëþ-
äèíîþ, áî æèâó â ìèñòåö-
òâ³...” — òàê ñêàçàâ â îäíîìó ç
³íòåðâ’þ äðàìàòóðã, çàñëóæåíèé
ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè ßðîñëàâ
Ñòåëüìàõ.

Öüîãîð³÷ éîìó âèïîâíèëîñÿ á
ëèøå ø³ñòäåñÿò. Ùå ìîæíà áóëî
á òâîðèòè ³ òâîðèòè... Îäíàê íå
ñóäèëîñÿ. Â³ñ³ì ðîê³â ìèíóëî ç
äíÿ ñòðàøíî¿ àâòîêàòàñòðîôè, â
ÿê³é çàãèíóâ ìèòåöü. “Ïîïóëÿð-
íèé ïèñüìåííèê, äðàìàòóðã, ñöå-
íàðèñò ³ ïåðåêëàäà÷ ßðîñëàâ
Ñòåëüìàõ, òâîð÷èé óñï³õ ÿêîãî

âèçíà÷àâñÿ íå ëèøå òàëàíòîì, à
é íàäçâè÷àéíîþ ïðàöüîâèò³ñòþ,
çàëèøèâ íàùàäêàì áåçö³ííó ë³òå-
ðàòóðíó ñïàäùèíó”,— ïîä³ëèâñÿ
âðàæåííÿìè ïðî òâîð÷³ñòü Ñòåëü-
ìàõà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Ðóäèê.

Ó ï’ÿòíèöþ íà áóäèíêó, â ÿêî-
ìó ìèòåöü ìåøêàâ ïîíàä äâà-
äöÿòü ðîê³â, íà Ïå÷åðñüêîìó
óçâîç³, 8, âñòàíîâèëè ìåìîð³àëü-
íó äîøêó. “Ðåàë³ñòè÷í³ñòü òâîð³â,
ïîçèòèâí³ åìîö³¿ òà òîíêèé ãóìîð
éîãî ï’ºñ ñòâîðèëè íåïîâòîðíó
òâîð÷ó ìàíåðó ßðîñëàâà Ñòåëü-

ìàõà. Äðóç³, áëèçüê³, êîëåãè — âñ³
çãàäóþòü ïèñüìåííèêà äîáðèì òà
ùèðèì ñëîâîì, ïàì’ÿòàþòü éîãî
æèòòºðàä³ñí³ñòü ³ äîáðîçè÷ëè-
â³ñòü”,— ñêàçàâ ïàí Ðóäèê íà óðî-
÷èñòîìó â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíîãî
çíàêà.

ßðîñëàâ Ñòåëüìàõ íàðîäèâñÿ 30
ëèñòîïàäà 1949 ðîêó â Êèºâ³ ó ðî-
äèí³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà. ²ìÿ
äðàìàòóðãà º ñèíîí³ìîì ïîíÿòòÿ
“ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà äðàìàòóðã³ÿ”.
À éîãî âèñòàâè “Øê³ëüíà äðàìà”,
“Ïðèâ³ò, ñèíè÷êî!”, “Ïðîâ³íö³-
àëêè” íå ñõîäèëè ç³ ñöåí áàãà-
òüîõ òåàòð³â Óêðà¿íè. Çà ñöåíàð³-
ÿìè ßðîñëàâà Ñòåëüìàõà çíÿòî
íèçêó ê³íîñòð³÷îê, çîêðåìà “Öè-
ãàíêà Àçà” òà “Îñòð³â ëþáîâ³”.
Êð³ì òîãî, ìèòåöü ïåðåêëàâ Ñàé-
ìîíà, Ì³ëëåðà, Âàññåðìàíà, Îë-
á³, Ãîð³íà. Òâîð÷èé äîðîáîê
ïèñüìåííèêà âåëè÷åçíèé —
ï’ºñè, êíèæêè äëÿ ä³òåé, ê³íîñöå-
íàð³¿

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

çàõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+10°Ñ, âíî-
÷³ +4...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +9...+10°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+7°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +7...+8°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+8°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 24 ëèñòîïàäà
ОВНИ, збавте енер етичний темп, а тивіз йте мислення, мобілі-

з йте для вирішення поточних завдань свій інтеле т. Радість принесе
армонійне спіл вання в неформальній атмосфері. Насич йтеся сві-
жими враженнями, дивіться ці аві телепередачі, стежте за новинами,
б дьте в рсі соціальних і політичних подій всьом світі. Вечір до-
дасть емоційності, зан рить спо ади.

ТЕЛЬЦІ, виявіть м дрість і др желюбність в стос н ах із шефом, др -
зями, по ровителями. Не розширюйте прірви непороз мінь та ідео-
ло ічних розбіжностей. День сприяє підбиттю підс м ів. Я що процес
дося нення мети виснажив сили, розслабтеся і постарайтеся ви ри-
сталіз вати все позитивне та взяти йо о в майб тнє. Промахи та по-
раз и — теж рез льтат.

БЛИЗНЯТА переб ватим ть на веселій, миролюбивій ноті. Розбіж-
ності з опонентами не ся н ть точ и ипіння з биттям лечи ів, а вне-
с ть приємн інтеле т альн динамі в дис сійн атмосфер . Не
самітнюйтеся, часть орпоративних заходах, розва ах б де при-
ємнішою, ніж діало з имось тет-а-тет. Увечері обмір йте нові пла-
ни, там доведеться дещо змінити...

РАКИ, ни айте п блічності. Нині вас приваблюватиме все таємне,
захочеться розібратися в хитросплетіннях оле тивної психоло ії, піз-
нати на собі вплив емоційно о мі ро лімат на роботі. Натомість вам
потрібно визначитися, хто любий серцю і з им варто тісніше товари-
ш вати, а о о тримати на дистанції.

ЛЕВИ, прибор айте свій а ресивний норов! Я що з имось посва-
рилися та наламали дров, ви иньте білий прапор, помиріться і не з а-
няйте зла на невинном оточенні. Продовжите боротьб — матимете
ризи нажити таємних воро ів. Постарайтеся спрям вати мо тній
енер опотенціал раціональне р сло.

ДІВИ, м сите стати білими та п хнастими, жити з сіма в зла оді,
др жити з оле ами й ні о о не “підсидж вати”. Ввечері подр жня ат-
мосфера д же наеле триз ється, тож не варто з’ясов вати стос н ів
з бла овірним, бо це за рож є нервовим стресом та бессонням.

ТЕРЕЗИ, через спонтанні зміни настрою б де неле о зосередити-
ся на чом сь одном . І не треба! Пливіть за течією непередбач ваних
ці авих подій, розважайтеся і ловіть айф від ожної миті б ття. Спіл-
йтеся з др зями та людьми, я і роз міють вас і сприяють вн тріш-

ній армонії. Увечері подбайте про здоров’я.

СКОРПІОНИ, через надмірн сентиментальність і мрійливість ото-
чення сприйматиме вас дещо дива ватими. Тож, я що не відч єте
пороз міння та співч ття, не ображайтеся, се з одом минеться. Ве-
чір присвятіть оханню або займіться любленою справою, щоб дати
вихід творчим фантазіям.

СТРІЛЬЦІ, спрям йте свій тр довий ент зіазм на доброчинність.
Ваша моральна, інтеле т альна та психоло ічна підтрим а принесе
людям найбільше ористі. Нині ви д же поп лярні серед осіб з близь-
ими по лядами. Можна зробити ро перед в політичній, ромад-
сь ій діяльності, інт їтивно відч ваючи д х про рес , потреби то о чи
іншо о соціально о прошар . Напри інці дня зосередьтеся на до-
машніх справах, сім’я потреб є ва и.

КОЗОРОГИ, змиріться з обставинами, перед я ими ви безсилі, не
варто відчайд шно шт рм вати м р переш од! Не марн йте сил, май-
б тнє само про себе по лопочеться. Довіртеся долі й с ористайтеся
па зою, аби перепочити, дозвольте собі приємні по п и для підви-
щення настрою. Пізно ввечері очі йте несподіваної звіст и.

ВОДОЛІЇ, сповільніть напр жений ритм б ття, о олосіть перемир’я
в он рентній борні. Вам слід не воювати, а по ласти рай острим
с перечностям на вн трішньом рівні. Це стане запор ою добро о
фізично о самопоч ття, поліпшить настрій та фінансове бла опол ч-
чя. Для д ховно о зростання більше зан рюйтеся світ мистецтва.

РИБИ витатим ть на рилах іллюзій і ризи ють стати жертвою на-
ївної довірливості. Я що б де с мно і ортітиме поспіл ватися, б дь-
те обережними. Не роз ривайте ні ом д ш , бо ви не здатні за мас-
ою привітності роз ледіти справжнє обличчя людей, здатних пере-
бріх вати інформацію, перевертати з ні на олов важливі для вас д -
ховні й інтеле т альні цінності

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Драмат р а Ярослава Стельмаха вічнили на стіні б -
дин № 8 на Печерсь ом звозі. Понад двадцять ро-
ів т т меш ав митець, а йо о вдова Людмила Ві торів-
на проживає в цьом б дин й нині. У п'ятницю мемо-
ріальн дош на честь драмат р а рочисто від рив
заст пни олови КМДА Сер ій Р ди .

Бронзовий Ярослав Стельмах з`явився на стіні сво о б дин на Печерсь ом звозі, 8

Íå ñëîâîì, à ä³ëîì
16 òèñÿ÷ çàõèñíèõ ìàñîê îòðèìàâ 
Êè¿âñüêèé êàðä³îöåíòð â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Õî÷à êàðàíòèí â Óêðà¿í³ âæå
çàê³í÷óºòüñÿ, öå íå îçíà÷àº, ùî
õâîðîáó ïîäîëàíî. Äî òîãî æ, çà
ïðîãíîçîì ÂÎÎÇ, íàñòóïíîãî ðî-
êó êðà¿íó î÷³êóº ùîíàéìåíøå äâà
åï³äåì³÷íèõ ñïàëàõè ãðèïó. Òîìó
ìåäèêè ââàæàþòü îäíèì ç íàé-
åôåêòèâí³øèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ
çàõîä³â — íîñ³ííÿ çàõèñíèõ ìà-
ñîê ÿê äëÿ ë³êàð³â, òàê ³ äëÿ íà-
ñåëåííÿ.

Çà äàíèìè ñòàòèñòèêè, â Óêðà-

¿í³ çàðåºñòðîâàíî 1,5 ì³ëüéîíà
õâîðèõ íà çàñòóäí³ íåäóãè. Õî÷à
ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çìåí-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ âèêëèê³â íà äî-
áó. Ñüîãîäí³ ¿õ 9,5 òèñÿ÷³, à â ïî-
ïåðåäí³ òèæí³ öèôðà ñÿãàëà
30—40 òèñÿ÷. Òàê³ äàí³ íàâåëà íà-
ðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â, ãîëîâà êîì³òåòó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Òåòÿíà Áàõòº-
ºâà ï³ä ÷àñ âðó÷åííÿ 16 òèñÿ÷ çà-
õèñíèõ ìàñîê äëÿ ìåäïåðñîíàëó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî êàðä³îëîã³÷-
íîãî öåíòðó. Âîíà íàãîëîñèëà: ç

ïåðøèõ äí³â, êîëè âñ³ì ñòàëî çðî-
çóì³ëî, ùî Óêðà¿íó î÷³êóº åï³äå-
ì³ÿ ãðèïó, ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Â³êòîð ßíóêîâè÷ çàêëèêàâ “íå ï³-
àðèòèñÿ íà öüîìó, à ðîáèòè êîí-
êðåòí³ ñïðàâè”. Çà éîãî äîðó÷åí-
íÿì áóëî ï³äãîòîâàíî ïîñòàíîâó,
çà ÿêó ïðîãîëîñóâàëè ïîíàä 400
äåïóòàò³â ç óñ³õ ôðàêö³é, ³ íà ñüî-
ãîäí³ óæå çàêóïëåíî 16 ì³ëüéîí³â
çàõèñíèê ìàñîê. ̄ õ áåçïëàòíî ðîç-
äàþòü ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, ë³-
êàðíÿõ, øêîëàõ, îñîáëèâî â òèõ
ðåã³îíàõ, ùî íàéá³ëüøå ïîñòðàæ-
äàëè


