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Ó÷í³â â³äó÷àòü â³ä àëêîãîëþ
Ñòîëè÷íà âëàäà çàêðèâàòèìå ê³îñêè ç³ ñïèðòíèì á³ëÿ øê³ë

Êîëè êðà¿íà ç ãîëîâîþ çàíóðèëàñü ó âèáîðè, òîðãîâö³
àëêîãîëåì ï³ä øóìîê ðîçâèíóëè âëàñíèé á³çíåñ. ×àñòè-
íà óêðà¿íö³â ï’þòü çà ïðîì³æíó ïåðåìîãó, ÷àñòèíà òî-
ïèòü â îêîâèò³é ðîç÷àðóâàííÿ, ³íø³ ï³äâèùóþòü ãðàäóñ
äåáàò³â íà êóõí³. Á³äà â ò³ì, ùî “çåëåíèé çì³é” çàç³õíóâ
íàâ³òü íà íàä³þ íàö³¿. Éäåòüñÿ íå ïðî êàíäèäàò³â ó ïðå-
çèäåíòè, à ïðî øêîëÿð³â. Ì³ñüêà âëàäà çä³éñíèëà íèçêó
ðåéä³â ³ âèÿâèëà, ùî ïðàêòè÷íî á³ëÿ óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ñòîëèö³ âñóïåðå÷ çàáîðîí³ çíîâó ïðàöþþòü ê³îñêè
ç³ ñïèðòíèìè íàïîÿìè òà öèãàðêàìè. “Ó Êèºâ³ òîðã³âëþ
àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè é òþòþíîâèìè âèðîáàìè â ðàä³-
óñ³ ñòà ìåòð³â äîâêîëà øê³ë, ë³öå¿â, ã³ìíàç³é òà ³íòåðíà-
ò³â çàáîðîíåíî. Òà êîëè ÿ îñîáèñòî ïðîâ³â îá’¿çäè ïî
ðàéîíàõ, áóëî âèÿâëåíî ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ. Á³ëÿ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ äàë³ áåçïåðåøêîäíî ïðàöþþòü 
ÌÀÔè ç ïðîäàæó ñïèðòíîãî é ñèãàðåò. Ìè íàðàõóâàëè
238 òàêèõ îá’ºêò³â òîðã³âë³”,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, â ðàéîí-

í³ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³ñëàíî çâåðíåííÿ ùîäî íàâåäåííÿ ëà-
äó. Íà îäí³é ç êîëåã³é ÊÌÄÀ çãîäîì çàñëóõàþòü çâ³òè
ðàéîííèõ î÷³ëüíèê³â ïðî âèêîíàíó ðîáîòó.

Ïîÿâà ó ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ íàïî¿â íåïîäàë³ê øê³ë
ïðàêòè÷íî çâîäèòü íàí³âåöü ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ñåðåä êè¿âñüêèõ øêîëÿð³â. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì íà ñó÷àñíèõ ìàéäàí÷èêàõ, ó÷í³ ïðÿ-
ìî òàì ìîæóòü ïèòè ïèâî. Äî ñëîâà, Êè¿âðàäà òàê ³ íå
äî÷åêàëàñÿ â³äïîâ³ä³ äåðæàâíèõ ìóæ³â ç Êàáì³íó ³ ç Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ùîäî âèçíàííÿ ïèâà àëêîãîëüíèì íàïîºì, à
îòæå, ³ çàïðîâàäæåííÿ ïåâíèõ îáìåæåíü íà éîãî ïðîäàæ.
Çà ñëîâàìè ãîëîâè êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Àëëè Øëàïàê, Óêðà¿íà º ë³äåðîì ó òåìïàõ çðîñ-
òàííÿ àëêîãîëüíî¿ çàëåæíîñò³ ñåðåä øêîëÿð³â.

“Ìàéæå 90 â³äñîòê³â 13—15-ë³òí³õ ñïîæèâàþòü ñïèðò-
íå, à 63 â³äñîòêè — ïàëÿòü. Ïðè÷îìó âïåðøå äî çãóáíèõ
çâè÷îê ä³òè äîëó÷àþòüñÿ äî 10 ðîê³â. Ïî÷èíàþòü ÿêðàç
³ç ïèâà òà “ñëàáîàëêîãîëêè”,— ïîÿñíèëà äåïóòàò. Íà ¿¿

äóìêó, ÿêùî äëÿ òîðãîâö³â ìîðàëü — íå àðãóìåíò, òî çìó-
ñèòè ¿õ äîòðèìóâàòè ïðàâèë ìîæíà âåëè÷åçíèìè øòðà-
ôàìè â ïîíàä 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà ïîçáàâëåííÿì ë³öåí-
ç³¿ íà ä³ÿëüí³ñòü.

Æîðñòê³ çàõîäè ñòîñîâíî ïîðóøíèê³â ï³äòðèìóº ³ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíèñþê. “Ó ðàç³ âèÿâ-
ëåííÿ ê³îñê³â, ùî òîðãóþòü àëêîãîëåì íåïîäàë³ê øê³ë, íå
òðåáà ÷åêàòè â³äïèñîê ç ðàéîíó, à ðàçîì ³ç óïðàâë³ííÿì
ç áëàãîóñòðîþ ïðîñòî ïðèáèðàòè ¿õ çâ³äòè. Ïðè÷îìó íå-
ãàéíî. Àäæå ïðàâèëà Êè¿âðàäà âèçíà÷àëà íå äëÿ ãàðíîãî
ñë³âöÿ — ¿õ òðåáà âèêîíóâàòè”,— çàçíà÷èëà Ëþäìèëà Äå-
íèñþê. Âîíà òàêîæ íàãîëîñèëà íà íåçàäîâ³ëüí³é ðîáîò³
ïðàâîîõîðîíö³â ó öüîìó ïèòàíí³. Ìàéæå 80 â³äñîòê³â òîð-
ãîâåëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³ ïðîäàþòü àëêîãîëü íåïîâíî-
ë³òí³ì, ³ ö³ ä³¿ çàëèøàþòüñÿ áåçêàðíèìè.

Íà æàëü, õì³ëüí³ ãîëîâè — íå ºäèíèé íàñë³äîê òîòàëü-
íîãî ïðîäàæó ñïèðòíîãî. Àäæå ìàëîë³òí³ ïèÿêè, âëàñíå,
ñàì³ ñåáå êàë³÷àòü. Çà äàíèìè ñàìèõ âèðîáíèê³â, òðåòè-
íà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â íà ïîëèöÿõ — ôàëüñèô³êàò, ùî çà-
ãðîæóº çäîðîâ’þ. Ùîäíÿ òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â ïîòåðïàþòü â³ä
àëêîãîëüíèõ îòðóºíü. Ùîðîêó â³ä öüîãî ïîìèðàþòü 5—10
òèñÿ÷ óêðà¿íö³â. ² ñàìå â ê³îñêàõ íàé÷àñò³øå ïðîäàþòü ï³ä-
ðîáêó.

Ïîêè â äåðæàâ³ íåìàº â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâñòâà,
áîðîòüáà ç ïîøèðåííÿì àëêîãîë³çìó ñåðåä øêîëÿð³â äàº
ïðîñòî ñì³õîâèíí³ ðåçóëüòàòè. Çà äàíèìè ñîö³îëîã³â, ñå-
ðåä óêðà¿íñüêèõ ó÷í³â 36,3 % õëîïö³â òà 28,4 % ä³â÷àò
ï’þòü ñïèðòíå ùîòèæíÿ, à 5,5 % òà 2,2 % â³äïîâ³äíî —
ùîäíÿ
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Кіос и зі спиртним невдовзі не спо шатим ть столичних підліт ів-ш олярів біля навчальних за ладів
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Під ш м виборів та радість від новорічних свят тор овці ал о олем розвин ли свій бізнес та
знов осіли біля столичних ш іл. Під час рейд , я ий ор аніз вала місь а влада, виявлено
238 точо , що перетн ли 100-метров зон заборони дов ола навчальних за ладів. У Київ-
сь ій місь держадміністрації вима ають не айно о демонтаж цих МАФів та че ають за оно-
давчої підтрим и від парламент . По и він не спромі ся на антиал о ольні за они, третина
раїнсь их чнів споживають ал о оль щотижня, а ожен двадцятий ш оляр — щодня.
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Ñüîãîäí³ õðèñòèÿíè ñâÿòêóþòü Äåíü
Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî. Òðàäèö³éíî
â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ ñâÿòêîâ³ çàõîäè.
Òàê, î 14:00 ó Ã³äðîïàðêó ïîáëèçó êàï-
ëèö³ íà ÷åñòü Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî
ïðîéäå çâè÷íèé îáðÿä îñâÿ÷åííÿ
Äí³ïðîâèõ âîä. Ïîò³ì óñ³ îõî÷³ çìî-
æóòü ïîêóïàòèñÿ â ð³÷ö³, âîäà ÿêî¿, çà
ïîâ³ð’ÿì, ñòàíå ö³ëþùîþ. Àäæå, çà íà-
ðîäíèìè óÿâëåííÿìè, òàê³ êóïàííÿ
çì³öíþþòü ò³ëî òà äóøó, äîäàþòü çäî-
ðîâ’ÿ òà ñèë ³ ëþäè ïîçáóâàþòüñÿ íå-
äóã. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â êðèæàíó
âîäó Äí³ïðà çàíóðèòüñÿ ³ ñòîëè÷íèé
ãðàäîíà÷àëüíèê Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Îêð³ì íüîãî, íà ñâÿòî äî Ã³äðîïàðêó
ìàþòü ïðèéòè éîãî çàñòóïíèêè Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî, ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà,
ªâãåí ×åðâîíåíêî, Äåíèñ Áàññ, à òà-
êîæ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.
Ïîêóïàòèñÿ â îñâÿ÷åí³é âîä³ çìîæóòü
óñ³ îõî÷³ ñì³ëèâö³. Äëÿ öüîãî íà äèòÿ-
÷îìó ïëÿæ³ á³ëÿ êàïëè÷êè Õðåùåííÿ
Ãîñïîäíüîãî îáëàäíàëè îïîëîíêó ó
âèãëÿä³ õðåñòà. Ïåðåîäÿãíóòèñÿ ìîæ-
íà áóäå íà ëàâêàõ, ÿê³ âñòàíîâëÿòü ïî-
ðÿä, ³ ó ê³ëüêîõ êàá³íêàõ íà ïëÿæ³. Íàä
íåþ âñòàíîâèëè íàâ³ñ, à äî âîäè ïðî-
êëàëè äîð³æêó. Ïðî çàáåçïå÷åííÿ êîì-
ôîðòíîãî â³äçíà÷åííÿ ñâÿòà ïîäáàëè
³ â ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”. Ç
äåñÿòî¿ ðàíêó ³ äî ï’ÿòî¿ ãîäèíè âå÷î-
ðà áóäå â³äêðèòî âåñòèáþëü ¹ 2 íà
ñòàíö³¿ “Ã³äðîïàðê”. Íàãàäàºìî, âïåð-
øå ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò îñâÿòèâ âîäó â
Äí³ïð³ â 1993 ðîö³. Ç òîãî ÷àñó öåé îá-
ðÿä ñòàâ òðàäèö³éíèì ó Äåíü Õðåùåí-
íÿ Ãîñïîäíüîãî. Äî ñëîâà, âæå òðàäè-
ö³éíî îñâÿ÷óâàòèìóòü âîäó ³ íà Îáî-
ëîí³. Ñâÿòêîâ³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ á³-
ëÿ ï³äí³ææÿ Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêîãî õðà-
ìó. Âîäîõðåùà — òðåòº ³ çàâåðøàëüíå
âåëèêå ñâÿòî ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íîãî
öèêëó, ÿêå ïðàâîñëàâí³ òà ãðåêî-êàòî-
ëèöüê³ õðèñòèÿíè â³äçíà÷àþòü 
19 ñ³÷íÿ. Ç íèì ïîâ’ÿçóþòü õðåùåííÿ
íà Éîðäàí³ ²ñóñà Õðèñòà

×åðåç âèáîðè ä³òè 
íàâ÷àòèìóòüñÿ â ñóáîòó

Ó÷îðà ó äåÿêèõ ñòîëè÷íèõ øêîëàõ
íå ïðîâîäèëè çàíÿòòÿ. Òàêèì áóâ íà-
êàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà
íàóêè ÊÌÄÀ “Ïðî ïåðåíåñåííÿ íà-
â÷àëüíèõ çàíÿòü ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì. Êèºâà â ñ³÷í³
2010 ðîêó”. Íàòîì³ñòü âîíè ï³äóòü íà
óðîêè íàéáëèæ÷î¿ ñóáîòè — äâàäöÿòü
òðåòüîãî ñ³÷íÿ. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ïîÿñíèâ,
ùî çàíÿòòÿ ïåðåíåñëè â òèõ îñâ³òí³õ
çàêëàäàõ, äå áóëî ðîçì³ùåíî âèáîð÷³
ä³ëüíèö³ ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè 17 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó. Òàêå ð³øåííÿ
ïîâ’ÿçàíå ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðèâåäåííÿ
ïðèì³ùåíü çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñàí³-
òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì. Çîêðåìà, â ñó-
áîòó íàâ÷àòèìóòüñÿ ó÷í³ 331 íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó

ßëèíêè ïóñòÿòü 
íà äîáðèâî

ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” îðãàí³çóâàëî ïå-
ðåðîáêó íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê ³ ïîëàìà-
íèõ äåðåâ. Àäæå ó çâ’ÿçêó ç çàâåðøåí-
íÿì íîâîð³÷íèõ ñâÿò êèÿíè ïî÷àëè
ìàñîâî ¿õ âèêèäàòè. Ùîá çâ³ëüíèòè
ñòîëè÷í³ ñì³òíèêè â³ä çàâàë³â ÿëèíîê,
à òàêîæ ùîá ö³ äåðåâà íå ïðîïàëè,
“Êè¿âçåëåíáóä” ïåðåðîáëÿòèìå ¿õ íà
òèðñó. Çà ³íôîðìàö³ºþ çåëåíáóä³âö³â,
ïîò³ì ¿¿ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ÿê äîá-
ðèâî äëÿ æèâèõ äåðåâ òà ïðèêðèâàòè-
ìóòü êîð³ííÿ äåðåâ íà çèìó, ùîá ò³ íå
ïîìåðçëè ³ ¿õ íå ïîøêîäèëè. ßê â³äî-
ìî, ï³ñëÿ íîâîãî ðîêó ó ñòîëèö³ çàëè-
øèëîñÿ ÷èìàëî ïîêèíóòèõ ÿëèíêîâèõ
áàçàð³â ³ç äåñÿòêàìè íåðîçïðîäàíèõ
äåðåâ. Ãîëîâíà ìàñà äëÿ ïåðåðîáêè íà-
ä³éäå íà ï³äïðèºìñòâî ï³ñëÿ Âîäîõðå-
ùà. Òðàäèö³éíî óêðà¿íö³ âèêèäàþòü
íîâîð³÷í³ äåðåâà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ð³ç-
äâÿíèõ ñâÿò

Ïåðøèé òóð ïðîéäåíî

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Сні опади та ожеледиця столиці спричинили чимало
незр чностей для иян. Для лі відації наслід ів не оди
місь а влада почала а тивно діяти. На очищення в -
лиць та приб дин ових територій міста мер Леонід
Черновець ий дор чив спрям вати шістнадцять мільйо-
нів ривень. Третин наразі вже виділено. Та ож для
боротьби з не одою план ють за пити додат ов тех-
ні , інвентар і п'ятнадцять тисяч тонн солі. Об оворю-
ють та ож можливість зал чення до робіт солдатів.

Äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ â ñòîëèö³ ïåð³îäè÷íî éòèìå ñí³ã. Òàêà çèìà — íà
ðàä³ñòü ä³òëàõàì, ÿê³ çàëþáêè ðîçâàæàþòüñÿ â çàñí³æåíèõ ïàðêàõ. À
îò äîðîñë³, äîáèðàþ÷èñü ùîäíÿ íà ðîáîòó, íå äóæå â çàõâàò³. Êè¿â-
ñüê³ êîìóíàëüíèêè ³ ì³ñüêà âëàäà çàïåâíÿþòü: íà óñóíåííÿ íàñë³äê³â
íåãîäè áóäå çàëó÷åíî âñ³ ìîæëèâ³ çàñîáè ³ íàâ³òü ïðèäáàþòü íîâ³. Íà-
ðàç³ âæå çàêóïëåíî äîäàòêîâèõ ï’ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ òîíí ñîë³, à íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çàïëàíîâàíî ïðèäáàòè äîäàòêîâó òåõí³êó òà ³íâåíòàð.

“Ç ø³ñòíàäöÿòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ÿê³ ìåð äîðó÷èâ ñïðÿìóâàòè
ðàéîíàì íà î÷èùåííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é â³ä ñí³ãó òà ñì³òòÿ,
íàðàç³ âæå âèä³ëåíî 30 â³äñîòê³â”, — çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Äíÿìè â³í ïðîâ³â çàñ³äàííÿ îïåðàòèâíîãî øòàáó ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é. Íà íüîìó êîìóíàëüí³ ñëóæáè ì³ñòà â³äçâ³òóâàëè: íàðàç³ çà-
âåðøóþòü ïðèáèðàòè âóëèö³ é àâòîøëÿõè â³ä çëàìàíèõ äåðåâ. Óæå
î÷èùåíî â³ä ñí³ãó âñ³ ãîëîâí³ âóëèö³ òà øëÿõî-ïðîâîäè ì³ñòà ³ á³ëü-
ø³ñòü äðóãîðÿäíèõ âóëèöü, à òàêîæ ï³äõîäè äî ñòàíö³é ìåòðîïîë³ò-

åíó. Åíåðãîïîñòà÷àííÿ òàêîæ â³äíîâèëè. À ùå íà ë³êâ³äàö³þ íàñë³ä-
ê³â íåãîäè â ñòîëèö³ çàëó÷àòèìóòü äîäàòêîâ³ ñèëè.

“ß íàïðàâèâ çâåðíåííÿ äî íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Ì³-
í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ íàì ðîçðàõóíê³â ñèë ³ çà-
ñîá³â”, — ñêàçàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Âîäíî÷àñ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé äàâ äîðó÷åííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ç³áðàòè ïðîïîçèö³¿ â³ä óñ³õ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, àáè íå äîïóñòèòè ó ìàéáóòíüîìó òàêèõ íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é. Òàê, êîìóíàëüíèêè ïðîïîíóþòü çàêóïèòè äîäàòêîâó ê³ëüê³ñòü
ñïåöòåõí³êè òà ìàòåð³àë³â, ïåðåâ³ðèòè äîòðèìàííÿ çàõèñíèõ çîí ïî-
â³òðÿíèõ ë³í³é ³ ïåðåðîçïîä³ëèòè íàÿâí³ ó ñëóæá ðåñóðñè.

Äîðîãè — íå ºäèíå “áîëþ÷å ì³ñöå” àâòîëþáèòåë³â ï³ä ÷àñ íåãîäè.
Íå ìåíø ïðîáëåìàòè÷íèì º ïàðêóâàííÿ àâò³âîê íà ïàðêóâàëüíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ. Òîìó äî ïðèáèðàííÿ öèõ òåðèòîð³é â³ä ñí³ãó çàëó÷åíî òðè-
ñòà ïðàö³âíèê³â ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó”. Ç 18 ãðóäíÿ 2009 ðîêó
³ äîíèí³ êîíòðîëåðè ï³äïðèºìñòâà ïðèáèðàþòü òåðèòîð³¿ ïàðêîâîê
â³ä ñí³ãó âëàñíèìè ñèëàìè òà ç äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè.

“Ó çâ’ÿçêó ç âåëèêèìè ñí³ãîïàäàìè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà øëÿ-
õîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ óïðàâë³íü (ÊÏ ØÅÓ) ðàéîí³â, ç ÿêèìè ÊÏ
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” óêëàëî äîãîâîðè ùîäî ïðèáèðàííÿ ïàðêó-
âàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ó çèìîâèé ïåð³îä, íå âñòèãàþòü ïðèáèðàòè
ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ”, — ïîÿñíèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Òîìó, ÿê ïîâ³äîìèëè â ÊÏ “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ”, ïðèáèðàþòü ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ â³ä ñí³ãó ôàêòè÷íî
ö³ëîäîáîâî. Ó í³÷íèé ÷àñ ïðîâîäÿòü ìåõàí³çîâàíå î÷èùåííÿ öèõ òå-
ðèòîð³é. Ìàëî òîãî, íà äîïîìîãó ì³ñòó â ïðèáèðàíí³ âóëèöü â³ä ñí³-
ãó ï³äïðèºìñòâî ö³ëîäîáîâî íàäàº åâàêóàòîðè.

“Ïðîáëåìíèì íàðàç³ çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ïîñòóïîâîãî âèâå-
çåííÿ ñí³ãó ç ïðî¿æäæèõ ÷àñòèí âóëèöü òà òðîòóàð³â, çàáèòòÿ ìå-
ðåæ³ ñòîê³â âîäîâ³äâåäåííÿ ëüîäîâèì ïîêðèâîì”, — ñêàçàëà ïà-
í³ Ê³ëü÷èöüêà

Ãîëîâí³ äîðîãè î÷èùåíî â³ä ñí³ãó òà ïîëàìàíèõ äåðåâ

Íà áîðîòüáó ç íåãîäîþ 
êèíóëè âñ³ ñèëè

Ñòîëèöÿ â³äçíà÷àº 
Âîäîõðåùà

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Рез льтати першо о т р виборів
Президента У раїни-2010 б ли
про нозованими принаймні щодо
лідерів пере онів. Ними стали Ві -
тор Ян ович і Юлія Тимошен о,
отрі після опрацювання 82,5 %
прото олів здоб ли 35,67 % та
24,7 % олосів виборців. Під час
олос вання столичний олова
Леонід Черновець ий запевнив,
що обирав президента, я ий "зро-
бить раїнців заможними".

Ïåðøèé òóð âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè â³äáóâñÿ. Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, ÿâêà
âèáîðö³â öüîãî ðàçó áóëà ïîð³âíÿíî íåâè-
ñîêîþ. Öå ïîÿñíþþòü ÿê íå äóæå õîðî-
øîþ ïîãîäîþ, òàê ³ çàãàëüíîþ âòîìîþ
óêðà¿íö³â â³ä ïîë³òè÷íî¿ ãðèçîòè. Òà êè-
ÿíè íå ïîë³íóâàëèñÿ ³ òàêè ïðèéøëè íà
ä³ëüíèö³. ßâêà âèáîðö³â ó ñòîëèö³ ñòàíî-
âèëà 65,99 %. Ñâ³é ãðîìàäÿíñüêèé îáî-
â’ÿçîê âèêîíàëè 1 249 849 êèÿí, õî÷à ïðà-
âî ãîëîñóâàòè ìàëè 2 117 800 ìåøêàíö³â
ñòîëèö³. Íà ä³ëüíèö³ êèÿíè íå äóæå ïî-
ñï³øàëè, äî 11 ãîäèíè ïðîãîëîñóâàëà ëè-
øå äåñÿòà ÷àñòèíà âèáîðö³â. Íàéàêòèâí³-
øå ãîëîñóâàëè áëèæ÷å äî 14.00—16.00, êî-
ëè íà âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ä³ñòàëèñÿ âæå ìàé-
æå ïîëîâèíà êèÿí. Çðîáèâ ñâ³é âèá³ð ³
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í
çàïîâíþâàâ áþëåòåíü íà ä³ëüíèö³ ó Áó-
äèíêó îô³öåð³â. “ßê çàêîíîñëóõíÿíèé
ãðîìàäÿíèí ñâîº¿ äåðæàâè ÿ âèêîíàâ ñüî-
ãîäí³ ñâ³é ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê ³ ïðî-
ãîëîñóâàâ. Äóæå âàæëèâî, ùîá êîæåí êè-
ÿíèí, êîæåí ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ñêîðèñ-
òàâñÿ âëàñíèì ïðàâîì âèáîðó ³ îáîâ’ÿçêî-
âî çä³éñíèâ ñüîãîäí³ ñâîº âîëåâèÿâëåí-
íÿ”, — ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “ß
ñïîä³âàþñÿ, ùî ç ìî¿ì ãîëîñîì Óêðà¿íà
îáåðå Ïðåçèäåíòà, ÿêèé çðîáèòü íàøó
êðà¿íó ñèëüíîþ ³ çàìîæíîþ äåðæàâîþ”, —
äîäàâ â³í.

Ãîëîñóâàííÿ ó ñòîëèö³ ïðîéøëî áåç
îñîáëèâèõ åêñöåñ³â. Ä³ëüíèö³ â³äêðèëèñÿ
â÷àñíî ³ ëèøå íà 104-é, ùî íà Ðóñàí³âö³
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ïî÷àòîê ãîëîñó-

âàííÿ çàòðèìàëè ìàéæå íà ï³âòîðè ãîäè-
íè. Íàïåðåäîäí³ áþëåòåí³ äëÿ ãîëîñóâàí-
íÿ òàì ñõîâàëè äî ìåòàëåâîãî ñåéôó, çðàí-
êó æ âèÿâèëîñÿ, ùî â³í íå â³ä÷èíÿºòüñÿ.
Àáè “âèçâîëèòè” áþëåòåí³ ç ïîëîíó, äî-
âåëîñÿ ð³çàòè ñåéô. Çðåøòîþ âñ³ ïðîãîëî-
ñóâàëè.

Â Óêðà¿í³ ë³äåðàìè º Â³êòîð ßíóêîâè÷
òà Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Ñòàá³ëüíî äî ï’ÿò³ð-
êè âõîäÿòü Ñåðã³é Ò³ã³ïêî, Àðñåí³é ßöå-
íþê òà Â³êòîð Þùåíêî. 

Ó ÖÂÊ çàçíà÷èëè, ùî ïåðøèé òóð âè-

áîð³â â³äáóâñÿ çàãàëîì áåç ñåðéîçíèõ ïî-
ðóøåíü. Ó Êèºâ³ ãîëîñóâàííÿ ïðîéøëî
á³ëüø-ìåíø äîáðå. Öå ïîì³òèëè ³ ì³æíà-
ðîäí³ ñïîñòåð³ãà÷³. “Òóò, ó Êèºâ³, ãîëîñó-
âàííÿ îðãàí³çîâàíî äóæå äîáðå. Íåìàº
ï³äñòàâ ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü ìàí³ïóëÿö³¿”,—
ñêàçàëà ñïîñòåð³ãà÷ â³ä ªâðîïàðëàìåíòó
Ðåáåêêà Ãàðìñ. Âîíà â³äçíà÷èëà, ùî íà
âñ³õ ä³ëüíèöÿõ ì³ñòà, äå ¿é âäàëîñÿ ïîáó-
âàòè, êîì³ñ³¿ ïðàöþâàëè êâàë³ô³êîâàíî.
Íå âèÿâèëè ñïîñòåð³ãà÷³ ïîðóøåíü ³ ï³ä
÷àñ ãîëîñóâàíü óäîìà
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Столичний олова Леонід Черновець ий олос вав за президента, "я ий зробить раїн сильною
і заможною державою"

Êèÿíè ïðîãîëîñóâàëè çà íîâîãî Ïðåçèäåíòà
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Â³äíåäàâíà àêòèâíó
ó÷àñòü ó òðàäèö³éíèõ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàð-
êàõ áåðóòü ï³äïðèºìñòâà
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
ãëóõèõ (ÓÒÎÃ) òà Óêðà¿í-
ñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ
(ÓÒÎÑ). Âîíè ïðîïîíóþòü
êèÿíàì âèñîêîÿê³ñí³ òà äî-
ñòóïí³ çà ö³íîþ âèðîáè íà-
ñàìïåðåä øèðîêîãî âæèòêó.
Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó
çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî â ñòîëè÷íî-
ìó Ïàëàö³ ñïîðòó â³äáóëàñÿ
ïåðøà âèñòàâêà òîâàð³â, ÿê³
ïðîäóêóþòü îñîáè ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè, âàäàìè ñëóõó òà
çîðó. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, çà-
ïðîïîíîâàíèé òîâàð º êîí-
êóðåíòîçäàòíèì ³ êîðèñòóº-
òüñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó.

Òàê, ìèíóëî¿ ñóáîòè íà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿð-
ìàðêè â Äåñíÿíñüêèé òà
Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîíè çà-
ïðîñèëè Ñïåö³àëüíå ïðî-
åêòíî-êîíñòðóêòîðñüêå
òåõí³÷íå áþðî ÓÒÎÑ. Ñå-
ðåä ïðåäñòàâëåíèõ ï³äïðè-
ºìñòâîì âèðîá³â ïîïèòîì
ó ïîêóïö³â êîðèñòóâàëàñÿ
ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, õàëàòè,
æ³íî÷³ ñàðàôàíè òà ñóêí³,
äèòÿ÷³ ïîäóøêè. Òîãî ñà-
ìîãî äíÿ Êè¿âñüêå äîñë³ä-
íî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºì-
ñòâî “Êîíòàêò” ÓÒÎÃ ÿð-
ìàðêóâàëî â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ìàéî-
ðîâà. Äëÿ ïðîäàæó ïðèâåç-
ëè âèðîáè ç ïëàñòìàñè òà
äðîòó ïîáóòîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ: â³äðà, òàö³, ëîòêè,
êðóæêè ì³ðí³, ïîëèö³ êó-
òîâ³ äëÿ âàííî¿ ê³ìíàòè,

ñóøêè äëÿ ïîñóäó. Ö³ ï³ä-
ïðèºìñòâà âæå âòðåòº áå-
ðóòü ó÷àñòü ó ðàéîííèõ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿð-
ìàðêàõ.

“Ó ï³äïðèºìñòâ ÓÒÎÃ òà
ÓÒÎÑ øèðîêèé ïåðåë³ê
ïîáóòîâèõ òîâàð³â, ÿê³ â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ âèñîêîþ ÿê³ñ-
òþ òà êîíêóðåíòíîþ ö³-
íîþ,— ñêàçàëà ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà.— Çà ³í³ö³-
àòèâè ìåðà Êèºâà äëÿ öèõ
ï³äïðèºìñòâ âèä³ëÿþòü ïî-
ñò³éí³ ì³ñöÿ äëÿ ïðîäàæó
âèðîá³â íà òðàäèö³éíèõ ñó-
áîòí³õ ðàéîííèõ ñ³ëüãîñï-
ÿðìàðêàõ”. Âîíà ïåðåêîíà-
íà, ùî ó÷àñòü ó öèõ çàõî-
äàõ ñïðèÿòèìå ï³äïðèºì-
ñòâàì ñàìîñò³éíî ðåàë³çî-
âóâàòè âèðîáëåíó ïðîäóê-
ö³þ, êðàù³é àäàïòàö³¿ ëþ-
äåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè â ñó-
ñï³ëüñòâ³, âèæèòè â ñêðóò-
íèé ÷àñ.

Îêð³ì òîãî, ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ íà-
ãàäàëà, ùî ñòîëè÷íà âëàäà
ïîñò³éíî ï³äòðèìóº ï³ä-
ïðèºìñòâà, íà ÿêèõ ïðà-
öþþòü ëþäè ç îáìåæåíè-
ìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè. Çîêðåìà â ïèòàíí³
íàäàííÿ ï³ëüã ³ç îïîäàòêó-
âàííÿ. “Ìè ïåðåâ³ðÿºìî,
ÿê ïðàöþþòü òàì ëþäè,
ÿê³ óìîâè ïðàö³ äëÿ íèõ
ñòâîðåíî, ÿêó çàðîá³òíó
ïëàòíþ âîíè îòðèìóþòü òà
÷è â³ä÷óâàþòü ñåáå ïîâíî-
ö³ííèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëü-
ñòâà,— çàïåâíèëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà.— Äî òîãî æ
íàìàãàºìîñÿ ðîçøèðþâàòè
êîëî òàêèõ ï³äïðèºìñòâ ó
Êèºâ³”

Підприємство запрош є на постійн робот
еле тромехані ів з обсл ов вання ліфтів 1-6 розрядів.

Заробітна плата від 1 000 до 6 000 рн (в залежності від валіфі ації).
Надається повний соціальний па ет.

Довід и та телефоном 15-51.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Êîíêóðåíòíèé òîâàð
Âèðîáè òîâàðèñòâ ñë³ïèõ ³ ãëóõèõ 
êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì ó êèÿí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Серед прод ції, представленої мин лої с бо-
ти на сільсь о осподарсь их ярмар ах, чима-
ло вироблено підприємствами У раїнсь о о
товариства л хих (УТОГ) та У раїнсь о о то-
вариства сліпих (УТОС). Чималим попитом
по пців орист валася постільна білизна, жі-
ночі сарафани та с ні, дитячі под ш и, від-
ра, таці, лот и, с ш и для пос д . На д м
фахівців, прод ція, вироблена людьми з ва-
дами сл х та зор , є я існою та дост пна за
ціною. Столична ж влада не лише сприяє ре-
алізації товар цих підприємств на ярмар ах,
а й адаптації людей із обмеженими фізични-
ми можливостями в с спільстві. А ще допо-
ма ає в питанні щодо надання піль з опо-
дат вання та сприяє збільшенню в столиці
підприємств, на я их працюють інваліди.

Ï³äçåìêà íàãîðîäèëà íàéêðàùèõ
Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó “ß ëþáëþ ìåòðî” îòðèìàëè ïîäàðóíêè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

В У раїнсь ом домі підбили
підс м и он рс "Я люблю
метро". У ньом взяли часть
не лише ияни, а й меш анці
ре іонів. Переможців визначали
в основних номінаціях — "Малю-
но ", "Фото", "Вірш" — та іль-
ох додат ових. Першість вибо-
рювали часни и різно о ві .
Та , в одній із них най ращим
став шестирічний иянин Яро-
слав Юрчен о, в інший — 77-
річна меш ан а столиці Олена
П'ятець а. Всі переможці отри-
мали почесні рамоти, ювілейні
проїзні та цінні подар н и. Юві-
лейні заходи триватим ть про-
тя ом ро .

Ó ëèñòîïàä³ íèí³øíüîãî ðîêó ñòîëè÷-
íà ï³äçåìêà ñâÿòêóâàòèìå 50-ð³÷íèé þâ³-
ëåé. Äî ö³º¿ äàòè êîëåêòèâ ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” çàïëàíóâàâ ÷èìàëî
ö³êàâèõ çàõîä³â. Çîêðåìà ³ êîíêóðñ íà
íàéêðàù³ ìàëþíîê, ôîòî òà â³ðø — “ß
ëþáëþ ìåòðî”.

Óñ³ îõî÷³ ìàëè íàãîäó ïðåäñòàâèòè ñâî¿
òâîðè â ò³é ÷è ³íø³é íîì³íàö³¿. Ç ïîäàíèõ
ðîá³ò ñôîðìóâàëè åêñïîçèö³þ â Óêðà¿í-

ñüêîìó äîì³. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ æóð³ êîí-
êóðñó âèçíà÷èëî ïåðåìîæö³â.

Íà÷àëüíèê Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó
Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ âðó÷èâ ïåðåìîæöÿì
Ïî÷åñí³ ãðàìîòè, þâ³ëåéí³ ïðî¿çí³ êâèò-

êè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè. Ïåðåä óðî÷èñòîþ
öåðåìîí³ºþ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³ ïðîëóíàëà ï³ñíÿ ïðî
ñòîëè÷íó ï³äçåìêó, ÿêó âèêîíàëà 12-ð³÷íà
Ìàð³éêà Øàìè÷.

Ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó “ß ëþáëþ ìåò-
ðî” â íîì³íàö³¿ “Ìàëþíîê” ó êàòåãîð³¿ äî
6 ðîê³â ñòàâ êèÿíèí ßðîñëàâ Þð÷åíêî,
â³ä 7 äî 12 ðîê³â — êèÿíêà Àë³íà Ìîñêà-
ëåíêî, â³ä 13 äî 18 ðîê³â — êèÿíêà ªâãå-
í³ÿ ×èêìàðåíêî, â³ä 19 ðîê³â — ïðåäñòàâ-
íèöÿ ç Äîíå÷÷èíè Ãàííà Ìàêñþòà. Ó íî-
ì³íàö³¿ “Ôîòî” ïåðåìîæöÿìè ñòàëè êèÿíè
Ñîëîì³ÿ Êîâàëåíêî, Äåíèñ Çàäåðåé, Þð³é
Êðèíèöüêèé. Íàéêðàù³ ïîåòè÷í³ òâîðè
ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³ ïðèñâÿòèëè êèÿíè Êà-
òåðèíà ßðîùàê, Àë³íà Ñàâ÷åíêî, ²ãîð Ôå-
äþêîâ.

Îêð³ì öüîãî, çâàæàþ÷è íà çíà÷íó ê³ëü-
ê³ñòü íàä³ñëàíèõ ðîá³ò, îðãàí³çàòîðè êîí-
êóðñó çàïðîïîíóâàëè äîäàòêîâ³ íîì³íàö³¿.
Òàê, ó íîì³íàö³¿ “Çà âîëþ äî ïåðåìîãè”
ïåðåìîæöåì âèçíàíî þíó õóäîæíèöþ Â³-
ðó Ô³ë³ìîíîâó, â íîì³íàö³¿ “Çà íàéåêñòðà-
âàãàíòí³øèé ñþæåò” — Þë³þ Çàäîðîæíþ,
â íîì³íàö³¿ “Çà íàéâäàë³øå ðîçêðèòòÿ òå-
ìè êîíêóðñó” — Îëüãó Êóöåíêî, â íîì³-
íàö³¿ “Çà íàéîðèã³íàëüí³øå âèñâ³òëåííÿ
òåìè êîíêóðñó” — Âàñèëÿ Ç³íêåâè÷à, â íî-
ì³íàö³¿ “Â³äçíàêà ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é” —
Îëåíó Ï’ÿòåöüêó, â íîì³íàö³¿ “Çà ïðîôå-
ñ³éíèé ï³äõ³ä (îö³íêà åêñïåðò³â)” — Ë³ë³-
àíó Ñèëàíòüºâó.

Êîíêóðñè, ³ãðè ³ â³êòîðèíè, ïðèñâÿ÷åí³
þâ³ëåþ êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, òðèâà-
òèìóòü ïðîòÿãîì ðîêó. Îðãàí³çàòîðè òà-
êîæ îá³öÿþòü âëàøòóâàòè åêñêóðñ³¿ ï³ä-
ðîçä³ëàìè ï³äïðèºìñòâà. À ùå çàïëàíîâà-
íî âèïóñê ôîòîàëüáîìó, ïîøòîâî¿ ìàðêè,
êíèæêè òà ÷èìàëî ñþðïðèç³â
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До 50-річно о ювілею столичний метрополітен на ородж ватиме своїх прихильни ів майже рі
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про перейменування вулиці у Солом'янському районі

міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 884/2953 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 "Про порядок найменувань об'єктів
міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у міс�
ті Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулицю Петрозаводську у Солом'ян�
ському районі міста Києва на вулицю Георгія Кірпи.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження назви вулиці 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 896/2965 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні" та враховуючи протоколи засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних зна�
ків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити назву "вулиця Лісова�Козинська" у Голо�
сіївському районі м. Києва.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики
та постійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров'я та Комітету Верховної Ради України з питань

науки і освіти щодо врегулювання проблеми прийняття
нещеплених дітей до середніх та дошкільних навчальних

закладів України
Рішення Київської міської ради № 899/2968 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до статті 49 Конституції України, Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ",
статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою врегулювання проблеми прий�
няття до середніх та дошкільних навчальних закладів дітей, які не мають профілактичних щеплень, перед�
бачених Календарем профілактичних щеплень України, затвердженим наказом Міністерства охорони здо�
ров'я України від 03.02.06 № 48 "Про порядок профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обі�
гу медичних імунобіологічних препаратів", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здо�
ров'я і Комітету Верховної Ради України з питань науки і ос�
віти згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�
ступника міського голови — секретаря Київради О. Довго�
го.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку
стурбованість станом імунопрофілактики інфекційних захво�
рювань в Україні та зокрема в місті Києві.

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації на�
селення є найефективнішим заходом щодо забезпечення
здоров'я населення, епідемічного благополуччя держави.
Профілактичні щеплення дозволяють індивідуально захис�
тити людину від інфекційних хвороб, які часто призводять
до важких ускладнень, інвалідності, а інколи і до летальних
випадків. Крім того, достатнє охоплення населення щеп�
леннями створює колективний імунітет, що запобігає ви�
никненню епідемій.

Останнім часом спостерігається зниження охоплення про�
філактичними щепленнями дітей проти таких небезпечних
хвороб, як дифтерія, правець, кашлюк, кір, краснуха тощо.
Збільшення прошарку нещеплених дітей створює загрозли�
ву ситуацію щодо виникнення спалахів інфекцій в організо�
ваних колективах.

На сьогоднішній день існує суперечливість між Законом
України "Про захист населення від інфекційних хвороб", згід�
но з яким забороняється прийом до організованих колек�
тивів дітей, які не отримали щеплення, передбачені Кален�
дарем профілактичних щеплень України, затвердженим на�
казом Міністерства охорони здоров'я України від 03.02.06

Додаток до рішення Київської міської ради
від 24 грудня 2009 року № 899/2968

Звернення депутатів Київської міської ради до Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров'я та Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти щодо врегулювання проблеми прийняття
нещеплених дітей до середніх та дошкільних навчальних закладів

України

№ 48 "Про порядок профілактичних щеплень в Україні та кон�
троль якості й обігу медичних імунологічних препаратів", та
Законом України "Про освіту". Допускаючи нещеплених ді�
тей в організовані колективи або відмовляючи батькам у
прийомі таких дітей, лікарі та педагоги стають перед необ�
хідністю порушення статей того чи іншого закону.

Враховуючи вищевикладене, депутати Київської міської
ради просять врегулювати дане питання на законодавчому
рівні.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26.06.07 № 928/1589 "Про затвердження списку

народних засідателів апеляційного суду міста Києва"
Рішення Київської міської ради № 901/2970 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до статті 124 Конституції України, статті 65 Закону України "Про судоустрій України", врахо�
вуючи подання голови апеляційного суду міста Києва від 30.11.09 № 268�к, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
26.06.07 № 928/1589 "Про затвердження списку народних
засідателів апеляційного суду міста Києва", доповнивши
список народних засідателів апеляційного суду м. Києва
згідно з додатком.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

— Альохін Сергій Васильович;
— Бурдик Тамара Миколаївна;
— Волоха Микола Миколайович;
— Гуріна Віра Дмитрівна;
— Здольник Володимир Михайлович;
— Ісаєнко Ольга Федорівна;
— Кощей Валентина Григорівна;
— Кравчук Іван Григорович;
— Кузьмін Микола Леонідович;
— Мазепа Ніла Василівна;
— Ореховська Ірина Миколаївна;
— Пустовіт Ольга Миколаївна;

— Риндя Алла Михайлівна;
— Салата Федір Никифорович;
— Саффаріні Моххамад Абдолані;
— Слюсар Юлія Павлівна;
— Совєтова Людмила Іванівна;
— Черненко Іван Григорович;
— Чорноіван Світлана Володимирівна;
— Шелудько Всеволод Олександрович;
— Штанько Микола Іванович.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 24 грудня 2009 року № 901/2970

Доповнення до списку народних засідателів апеляційного суду 
м. Києва

Про внесення змін до рішення Київради 
від 19.03.09 № 132/1188

Рішення Київської міської ради № 725/2794 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 19.03.09 № 132/1188 "Про заходи щодо залучення позички (кредиту) до міського бю�
джету м. Києва" (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 23.04.09 № 319/1375, від 18.06.09
№ 639/1695) такі зміни:

1. Позицію 21 додатка до рішення

Викласти в такій редакції:

2. Позицію 22 додатка до рішення

Визнати такою, що втратила чинність
З. Позицію 31 додатка до рішення

визнати такою, що втратила чинність
4. Позицію 33 додатка до рішення

викласти в такій редакції:

5. Позицію 52 додатка до рішення

21 Вища рада юстиції У раїни Артема, 89 літ. В Адміністративне 240,60 226,747

21 Вища рада юстиції У раїни Артема, 89 літ. В Адміністративне 241,70 226,747

22 Головне правління Пенсійно о фонд
У раїни в місті Києві

Керченсь а, 5 літ А Центральні ор ани
ви онавчої влади

766,70 7 188,320

31 Досл. НТЦ по впров. і випроб. техн.
засобів

Старово зальна, 22
літ. А

Адміністративне 823,00 7337,186

33 Київсь ий місь ий війсь овий
омісаріат

Зрош вальна, 17
літ. А

Збірний п н т
призовни ів

3 076,50 4 798,927

33 Київсь ий місь ий війсь овий
омісаріат

Зрош вальна, 17
літ. Н

Збірний п н т
призовни ів

3 076,50 4 798,927
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викласти в такій редакції:

6. Позицію 53 додатка до рішення

викласти в такій редакції:

7. Позиції 55, 56, 57 додатка до рішення

викласти в такій редакції:

8. Позицію 61 додатка до рішення

викласти в такій редакції:

9. Позицію 64 додатка до рішення

визнати такою, що втратила чинність.
10. Позицію 65 додатка до рішення

викласти в такій редакції:

11. Позицію 66 додатка до рішення

визнати такою, що втратила чинність.
12. Позицію 67 додатка до рішення

викласти в такій редакції:

13. Позицію 68 додатка до рішення

викласти в такій редакції:

14. Позицію 73 додатка до рішення

визнати такою, що втратила чинність.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

52 РУГУ МВС Деснянсь о о район Мілютен а, 28 б літ. А Для розміщення ТВМ-1 765,20 1 512,030

52 РУГУ МВС Деснянсь о о район Мілютен а, 28 б літ. А Для розміщення ТВМ-1 841,80 1 512,030

53 РУГУ МВС Деснянсь о о район Драйзера Теодора, 9 літ. Б Адміністративне 1 556,00 2 445,662

53 РУГУ МВС Деснянсь о о район Драйзера Теодора, 9 літ. Б Адміністративне 1 361,00 2 445,662

61 РУГУ МВС Солом'янсь о о
район

Ш това Пол овни а, 3 літ. А Адміністративне 1 036,20 16 621,306

61 РУГУ МВС Солом'янсь о о
район

Ш това Пол овни а, 3 літ. А Адміністративне 1 111,60 16 621,306

64 РУГУ МВС Шевчен івсь о орайон К дрявсь а,10 літ. А Бюджетні станови 42,00 19,050

65 Святошинсь ий РВК м. Києві Онис евича Гри орія, 1 літ. В Бюджетна станова 55,10 41,345

65 Святошинсь ий РВК м. Києві Онис евича Гри орія, 1 літ. В Бюджетна станова 56,10 41,345

66 Солом'янсь е районне правління
Пенсійно о фонд У раїни

Західний пров., 4 літ. А Адміністративне 828,40 3 711,068

67 Солом'янсь ий РВК м. Києві Іс рівсь а, 5 А літ. А Війсь омат 898,90 5 500,723

67 Солом'янсь ий РВК м. Києві Іс рівсь а, 5 А літ. А Війсь омат 925,90 5 500,723

68 УДППЗ "У рпошта" Лепсе Івана б льв., 34 а літ. А Поштовий зв'язо 696,70 1 507,117

68 УДППЗ "У рпошта" Лепсе Івана б льв., 34 а літ. А Поштовий зв'язо 671,9 1 507,117

73 Управління держ. сл жби охорони
при ГУМВС в м. Києві

Ч ма а Василя, 8 А літ. А Адміністративне 1 080,7 2 816,858

55 РУГУ МВС Оболонсь о о район Малиновсь о о Маршала, 2 А
літ. А

Підрозділи
правління

3 836,90

9 152,465
56 РУГУ МВС Оболонсь о о район Малиновсь о о Маршала, 2 А

літ. В (тир)
Адміністративне 288,00

57 РУГУ МВС Оболонсь о о район Малиновсь о о Маршала, 2 А
літ. Б ( аражі)

Адміністративне 1 144,00

55 РУГУ МВС Оболонсь о о район Малиновсь о о Маршала, 2 А
літ. А

Підрозділи
правління

3 836,90

9 152,465
56 РУГУ МВС Оболонсь о о район Малиновсь о о Маршала, 2 А

літ. В (тир)
Адміністративне 263,40

57 РУГУ МВС Оболонсь о о район Малиновсь о о Маршала, 2 А
літ. Б ( аражі)

Адміністративне 1 176,30

Про створення філії Музею театрального, музичного 
та кіномистецтва України — 

МузеюCквартири В. С. Косенка
Рішення Київської міської ради № 153/1209 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону
України "Про музеї та музейну справу" враховуючи заповіт Канеп Р. Е. від 04.08.05 та свідоцтво про пра�
во на спадщину за заповітом від 23.05.08, з метою вшанування пам'яті українського композитора, піаніс�
та, педагога В. С. Косенка Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва квартиру № 4 площею 82,90 кв. м у
будинку № 9 по вулиці Михайла Коцюбинського у місті
Києві та закріпити її на праві оперативного управління за
Головним управлінням культури і мистецтв виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції).

2. Створити філію Музею театрального, музичного та кі�
номистецтва України — Музей�квартиру В. С. Косенка на
базі квартири, зазначеної в пункті 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 2 цього рішення.

3.2. Передбачити видатки на функціонування Музею�
квартири В. С. Косенка в межах загального обсягу асигну�
вань по галузі "Культура і мистецтво" на 2009 та наступні
роки.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розірвання договорів оренди земельних ділянок 
від 05.07.2005 № 72C6C00295, від 22.08.2005 
№ 75C6C00225, від 10.01.2002 № 82C6C00038, 

від 22.08.2005 № 75C6C00226
Рішення Київської міської ради № 178/1234 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши звернення відкритого акціонерного товариства "Київоздоббуд" від 04.03.2009 № 9486, ке�
руючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�герой
Київ", Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі", статтею 188 Господарсько�
го кодексу України та у зв'язку з переходом права власності на нерухоме майно Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати за згодою сторін договори оренди земель�
них ділянок від 05.07.2005 № 72�6�00295, від 22.08.2005
№ 75�6�00225, від 10.01.2002 № 82�6�00038, від 22.08.2005
№ 75�6�00226, укладені між Київською міською радою та від�
критим акціонерним товариством "Київоздоббуд" (лист�зго�
да від 04.03.2009 № 9486).

2. Головному управлінню земельних ресурсів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) внести до книги записів державної реєстра�
ції договорів оренди землі запис про розірвання дого�

ворів оренди від 05.07.2005 № 72�6�00295, від
22.08.2005 № 75�6�00225, від 10.01.2002 82�6�00038, від
22.08.2005 № 75�6�00226 та зняти з реєстрації ці дого�
вори оренди.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Печерській районній у місті Києві раді
земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування бюветного комплексу артезіанського
водопостачання на вул. Професора Підвисоцького, 6C8 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 201/1257 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Міністерству оборони України право ко�
ристування земельною ділянкою площею 0,07 га, відведе�
ною відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих від 11.05.66 № 655 '"Про
відвод земельної ділянки військовій частині № 61809 під
житлобудівництво в Печерському районі м. Києва", та за�

рахувати її до земель запасу житлової та громадської забу�
дови (лист — згода від 09.02.2006 № 7/302).

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Печерській районній у місті Києві раді
для будівництва, експлуатації та обслуговування бювет�
ного комплексу артезіанського водопостачання на вул.

Професора Підвисоцького, 6�8 у Печерському районі 
м. Києва.

3. Надати Печерській районній у місті Києві раді, за умо�
ви виконання пункту 4 цього рішення, в постійне користу�
вання земельну ділянку площею 0,07 га для будівництва, екс�
плуатації і обслуговування бюветного комплексу артезіан�
ського водопостачання на вул. Професора Підвисоцького,
6�8 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель запа�
су житлової та громадської забудови.

4. Печерській районній у місті Києві раді:
4.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 20.12.2004 № 19�12890, Київської місь�
кої санепідстанції від 07.10.2004 № 7332 та від 23.04.2007
№ 2793, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 15.04.2005 № 071/04�4�19/1437, Державно�
го управління охорони навколишнього природного середо�
вища в м. Києві від 21.05.2007 № 05�08/2782, Головного
управління охорони культурної спадщини від 06.12.2006
№ 6584, Державної служби охорони культурної спадщини від
06.05.2005 № 22�1770/35.

4.3. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою.

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

4.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
28.02.2005 № 6) та інші питання майнових відносин вирі�
шувати в установленому порядку.

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

5. 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.

6. 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 надання Центральному митному управлінню
лабораторних досліджень та експертної роботи

земельної ділянки для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування адміністративноCвиробничої будівлі

на просп. Московському, 8 в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 204/1260 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 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 Центральному митному управлінню лабо�
раторних досліджень та експертної роботи для реконструк�
ції, експлуатації та обслуговування адміністративно�вироб�
ничої будівлі на просп. Московському, 8 в Оболонському
районі м. Києва.

2. Надати Центральному митному управлінню лаборатор�
них досліджень та експертної роботи, за умови виконання пунк�
ту 3 цього рішення, в постійне користування земельну ділян�
ку площею 0,34 га для реконструкції, експлуатації та обслуго�
вування адміністративно�виробничої будівлі на просп. Москов�
ському, 8 в Оболонському районі м. Києва за рахунок части�

ни земель, відведених відповідно до рішення виконавчого ко�
мітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 25.05.60
№ 32�с "Об отводе заводу п/я 761 земельного участка для
строительства завода", у зв'язку з передачею будівлі на ба�
ланс (наказ Державної митної служби України від 24.03.2003
№ 184, акт приймання�передачі від 03.04.2003 № 57).

3. Центральному митному управлінню лабораторних до�
сліджень та експертної роботи:

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
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(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

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 рекон�
струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.08.2007 № 19�8025, Київської міської
санепідстанції від 13.08.2007 № 6355, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 16.06.2007 № 05�08/3376.

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 передану громадянці Парамоновій Наталії Дмитрівні
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Літинській, 10 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 226/1282 від 2 квітня 2009 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 будівництва садибного житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Літинській, 10 у Дніпров�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: територію в межах, визна�
чених зазначеним містобудівним обґрунтуванням, перевес�
ти з території лісів та лісопарків 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 розподілу лісових площ по землеко�
ристуваннях станом на 01.01.2003 (таблиця 15), земельну
ділянку відповідно до містобудівного обґрунтування, затвер�
дженого пунктом 1 цього рішення.

4. Зарахувати частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 28 виділу 40 Дніпровського лісництва Дарницько�
го лісопаркового господарства до земель запасу житлової
та громадської забудови, вилучивши їх з категорії земель лі�
сового фонду (лист�згода Київського комунального об'єд�
нання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста "Київзеленбуд" від 17.10.2007 № 148�2268, ко�
мунального підприємства "Дарницьке лісопаркове госпо�
дарство" від 10.10.2007 № 630 та Київського обласного
управління лісового та мисливського господарства від
19.12.2007 № 01�04/3404).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Парамоновій Наталії Дмитрівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Літинській, 10 у Дніп�
ровському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Парамоновій Наталії Дмитрівні,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Літинській, 10 у Дніпровському районі 
м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської
забудови.

7. Громадянці Парамоновій Наталії Дмитрівні:
7.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

7.2. Виконати 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.

7.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

7.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.10.2008 № 19�12821, Київської місь�
кої санепідстанції від 03.11.2008 № 9227, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 20.02.2008 № 05�08/1388, Головного управління
охорони культурної спадщини від 10.12.2007 № 9454, ко�
мунального об'єднання зеленого будівництва та експлуата�
ції зелених насаджень міста "Київзеленбуд" від 17.10.2007
№ 148�2268, комунального підприємства "Дарницьке лісо�
паркове господарство" від 10.10.2007 № 630, Київського
обласного управління лісового та мисливського господар�
ства від 19.12.2007 № 01�04/3404.

7.5. Питання відшкодування збитків лісогосподарського
виробництва та інші питання майнових відносин вирішува�
ти в установленому порядку.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право влас�
ності на земельну ділянку.

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

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

9. 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 Пиж Надії Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Маяковського, 28Cб 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 235/1291 від 2 квітня 2009 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 проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Пиж Надії Іванівні для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Маяковського, 28�б у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Передати громадянці Пиж Надії Іванівні, за умови ви�
конання пункту З цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Маяковського, 28�б у Деснянському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Громадянці Пиж Надії Іванівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 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 власності на земельну ділянку.

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

3.4. 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.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від

06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 06.07.2007 № 19�6684, дочірнього підприємства
"Інститут генерального плану міста Києва" від 25.05.2007
№ 1654, Київської міської санепідстанції від 28.09.2007
№ 7802, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 26.09.2007 № 071/04�4�22/5123, Головного
управління земельних ресурсів від 03.12.2007 № 05�2320.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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 громадянину 
Козлову Станіславу Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Шепелєва, 33Cа
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 237/1293 від 2 квітня 2009 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. Шепелєва, 33�а у Солом'янському районі
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: територію в межах, визна�
чених містобудівним обґрунтуванням, перевести за функціо�
нальним призначенням з комунально�складської до терито�
рії садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Козлову Станіславу Анатолі�
йовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Шепелєва,
33�а у Солом'янському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Козлову Станіславу Анатолійо�
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 на вул. Шепелєва, 33�а у Солом'янсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянину Козлову Станіславу Анатолійовичу:
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 та одержати дозвіл на

виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

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

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 приватної власності на земельну ділянку.

5.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 02.10.2007 № 19�11008, Київської місь�
кої санепідстанції від 08.02.2008 № 1098, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в
м. Києві від 12.12.2007 № 05�08/9220, Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 27.03.2008 № 05�2985.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

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 передачу громадянину 
Предку Георгію Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Ясногірській, 21Cа 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 296/1352 від 2 квітня 2009 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 проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Предку Георгію Анатолійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ясногірській, 21�а
у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Предку Георгію Анатолійови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ясногірській, 21�а у Шевченків�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Предку Георгію Анатолійовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. 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.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Шевченківської
районної у місті Києві ради від 03.11.2006 № 3240, Голов�
ного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 15.02.2007 № 19�1180, Київської
міської санепідстанції від 18.04.2007 № 2615, управління
охорони навколишнього природного середовища від

10.04.2007 № 071/04�4�22/1624, Київського комунального
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" від 25.05.2007 № 148�1021,
Головного управління земельних ресурсів від 14.06.2007
№ 03�0735.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
18.11.2006 № 146�П) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

3.7. 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.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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
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Ä³àãíîç — 
³íòåðíåò-çàëåæí³ñòü
Ùî ïîòð³áíî çíàòè ïðî íîâó õâîðîáó
Ñåðã³é ÑÊ²Ö
“Õðåùàòèê”

Ïîð³âíÿííÿ ²íòåðíåòó ç íàðêî-
òèêîì áàãàòüîì çäàºòüñÿ ïðàâî-
ì³ðíèì, àëå âñå îäíî ö³êàâèì,
îñîáëèâî ó íàñ, â Óêðà¿í³. Òåð-
ì³í “³íòåðíåò-çàëåæí³ñòü” çàïðî-
ïîíóâàâ ë³êàð Àéâåí Ãîëäáåðã ó
1996 ðîö³ äëÿ îïèñó ïàòîëîã³÷íî-
ãî, íåçäîëàííîãî òÿæ³ííÿ äî âè-
êîðèñòàííÿ ìåðåæ³.

Òåðì³í “çàëåæí³ñòü” (addiction)
áóëî çàïîçè÷åíî ç ëåêñèêîíó
ïñèõ³àòð³â äëÿ ïîëåãøåííÿ ðîçó-
ì³ííÿ ïðîáëåìè ²íòåðíåòó.
Ñèìïòîìè òàê³: âêðàé íåñàìî-
ñò³éí³ñòü êîðèñòóâà÷à, íåâì³ííÿ
â³äìîâèòè, ñêàçàòè “í³” (òå, ùî
íàçèâàþòü “ñëàáêîþ âîëåþ”) ÷å-
ðåç ñòðàõ áóòè ïðèíèæåíèì ³í-
øèìè ëþäüìè, âðàçëèâ³ñòü êðè-
òèêîþ àáî íåñõâàëåííÿì, íåáà-
æàííÿ áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ³ óõâàëþâàòè ð³øåííÿ, ÿê
íàñë³äîê, ñèëüíà çàëåæí³ñòü â³ä
ïîâàæíèõ ëþäåé. Óñå öå õàðàê-
òåðèçóº ïàñèâíó æèòòºâó ïîçè-
ö³þ, êîëè ëþäèíà â³äìîâëÿºòüñÿ
ïåðøîþ êîíòàêòóâàòè ç îòî÷ó-
þ÷èìè òà ñàìîñò³éíî óõâàëþâà-
òè ð³øåííÿ.

Êð³ì òîãî, äëÿ çàëåæíîãî òèïó
îñîáèñòîñò³ âëàñòèâ³ ñòðàõ ñàìîò-
íîñò³ é áàæàííÿ éîãî óíèêàòè,
÷àñòîþ áóâàº ñîö³àëüíà äåçàäàï-
òàö³ÿ (íåïðèñòîñîâàí³ñòü), ÿêà õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ âóçüêèì êîëîì
ñï³ëêóâàííÿ (ìîæëèâå ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ëþäüìè, àëå äóæå ïîâåðõíå-
âå), íåâì³ííÿì âèñëîâèòè äóìêó,
ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿ-
ìè ç îòî÷óþ÷èìè, íåâì³ííÿì
ñïëàíóâàòè ñâ³é ÷àñ. Ö³ ëþäè ÷àñ-
òî â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ðàí³øå íà-
ì³÷åíèõ ö³ëåé ³, ÿê íàñë³äîê, âïà-
äàþòü ó äåïðåñ³þ.

Òîæ çàâäÿêè ñï³ëêóâàííþ â ²í-
òåðíåò³ îñîáè, ÿê³ ñõèëüí³ äî çà-
ëåæíîñòåé, êîìïåíñóþòü ñâî¿ ïî-
òðåáè â ñï³ëêóâàíí³ òà ïåðåáóâà-
þòü ó ñòàí³ çàõèùåíîñò³.

Ô³çè÷íà øêîäà çäîðîâ’þ â³ä
²íòåðíåò-çàëåæíîñò³ íå íàñò³ëü-
êè º î÷åâèäíîþ, ÿê, íàïðèêëàä,
öèðîç ïå÷³íêè ïðè àëêîãîë³çì³
àáî âèñîêà â³ðîã³äí³ñòü óäàðó, âè-
êîðèñòîâóþ÷è êîêà¿í. Ðèçèê äëÿ

çäîðîâ’ÿ ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ
²íòåðíåòó º ì³í³ìàëüíèì, àëå ïî-
ì³òíèì. Çàçâè÷àé ö³ çàëåæí³ îñî-
áè íàìàãàþòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ
²íòåðíåòîì áóäü-äå çà íàéìåíøî¿
ìîæëèâîñò³, à îêðåì³ ñåàíñè ìî-
æóòü ñÿãàòè ï’ÿòíàäöÿòè ãîäèí.

Ñïðîáè ðåàë³çóâàòè ñâ³é ïîòÿã
â óìîâàõ îáìåæåíü çà ÷àñîì ïðè-
çâîäÿòü äî âèíèêíåííÿ òåíäåí-
ö³¿ “çàñèäæóâàòèñÿ” â ²íòåðíåò³
íî÷àìè. Çàëåæíà ëþäèíà çàçâè-
÷àé âèêîðèñòîâóº ²íòåðíåò äî
äâîõ, òðüîõ àáî ÷îòèðüîõ ãîäèí
íî÷³, à ïîò³ì, íàïðèêëàä, äî
øåñòè ãîäèí ðàíêó ðîáèòü ³íøó
ðîáîòó.

Ð³äí³ ïåðøèìè óñâ³äîìëþþòü,
ùî ²íòåðíåò çàâîëîä³â ðîçóìîì
ö³º¿ ëþäèíè ³ ñïî÷àòêó ñïîä³âà-
þòüñÿ, ùî öå íåçàáàðîì ìèíå.
Îäíàê, êîëè í³÷îãî íå çì³íþºòü-
ñÿ, âîíè ïî÷èíàþòü âèêîðèñòî-
âóâàòè àðãóìåíòè ïðîòè íàäì³ð-
íîãî ÷àñó, ïðîâåäåíîãî â ²íòåð-
íåò³. Íà æàëü, íàé÷àñò³øå öå
ïðèçâîäèòü äî çâîðîòíèõ ä³é. Çà-
ëåæíà îñîáà ñòàº äðàò³âëèâîþ,
çëîþ ³ íàìàãàºòüñÿ çàõèñòèòèñÿ
â³ä óñ³õ òèõ, õòî íàìàãàºòüñÿ îá-
ìåæèòè éîãî ó êîðèñòóâàíí³ ²í-
òåðíåòîì. Íàïðèêëàä, â³äïîâ³äàº
òàêèìè ñòàíäàðòíèìè ôðàçàìè:
“ó ìåíå íåìàº ïðîáëåì” àáî “ÿ
ïðîñòî â³äïî÷èâàþ, íå çàâàæàé-
òå ìåí³”. Óñå öå º îçíàêîþ çàëåæ-
íîñò³. Çðåøòîþ, ÿê ³ àëêîãîë³êè,
ÿê³ íàìàãàþòüñÿ ïðèõîâàòè ñâîþ
ïîòðåáó â àëêîãîë³, ëþäè ïî÷è-
íàþòü áðåõàòè ïðî ê³ëüê³ñòü ÷à-
ñó, ùî ïðîâåëè â ²íòåðíåò³. Òà,
íà æàëü, ðàíî ÷è ï³çíî öå ï³äðè-
âàº áëèçüê³ ñòîñóíêè â ðîäèí³ ÷è
ì³æ äðóçÿìè.

Îïèòóâàííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî, ïî-
ïðè øê³äëèâ³ íàñë³äêè ³íòåðíåò-
çàëåæíîñò³, ïðèáëèçíî 54 â³äñîò-
êè “õâîðèõ” íà öþ íåäóãó íå õî-
÷óòü çìåíøóâàòè ÷àñ, ïðîâåäåíèé
â îí-ëàéí³. ×àñòèíà ç íèõ ââàæà-
þòü ñåáå “ï³äñ³ëèìè” íà ²íòåðíåò
é ÷åðåç öå íåçäàòíèìè êèíóòè öþ
çâè÷êó. Ðåøòà — 46 â³äñîòê³â —
ðîáèëè ê³ëüêà íåâäàëèõ ñïðîá
ïîçáóòèñÿ çàëåæíîñò³. Çàçâè÷àé ó
öèõ âèïàäêàõ îáìåæóâàëè ñàìèõ
ñåáå òèì÷àñîâèì ë³ì³òîì, àëå ö³

îñîáè áóëè íå â çìîç³ äîòðèìó-
âàòèñÿ âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü.
Ï³ñëÿ ÷îãî íàìàãàëèñÿ âçàãàë³
â³äêëþ÷èòèñÿ â³ä ²íòåðíåòó, âè-
êèíóòè ìîäåì àáî æ äåìîíòóâà-
òè êîìï’þòåð ³ç ìåòîþ çàõèñòó
â³ä âèêîðèñòàííÿ ìåðåæ³.

Ó 1999 ðîö³ ë³êàð ßíã ïðåçåí-
òóâàëà ìîäåëü ðîçâèòêó ²íòåðíåò-
çàëåæíîñò³, â ÿê³é ãîëîâí³ ðîë³
â³ä³ãðàþòü äîñòóïí³ñòü, êîíòðîëü
òà çáóäæåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿
ìîäåë³, ïîòÿã äî ²íòåðíåòó ðîçâè-
âàºòüñÿ çàâäÿêè òðüîì ãîëîâíèì
÷èííèêàì:

à. Äîñòóïí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ³í-
òåðàêòèâíèõ çîí ³ ïîðíîãðàô³÷-
íèõ çîáðàæåíü;

á. Ïåðñîíàëüíèé êîíòðîëü ³
àíîí³ìí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ùî ïå-
ðåäàºòüñÿ;

â. Âíóòð³øí³ ïî÷óòòÿ, ÿê³ íà
ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ âñòàíîâëþþòü
á³ëüøèé ð³âåíü äîâ³ðè äî ñï³ëêó-
âàííÿ â îí-ëàéí³.

Ìîäåë³, ïîä³áí³ äî ö³º¿, ñïðî-
ùóþòü ðîçóì³ííÿ ãîëîâíèõ ïðîá-
ëåì òà äàþòü çìîãó åôåêòèâí³øå
ïëàíóâàòè êóðñ ë³êóâàííÿ. Äëÿ
óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî,
ùîá ëþäèíà ñàìà óñâ³äîìèëà, ùî
õâîðà. Àäæå çàëåæí³ ëþäè ïðî-
äîâæóþòü åìîö³éíî ðîçâèâàòè
ñâî¿ ñòîñóíêè ç ðåàëüíèìè ëþäü-
ìè ³ ñâ³äîìî âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå
çàíóðþâàòèñÿ ó â³ðòóàëüíèé ñâ³ò.

Âàæëèâî çðîçóì³òè, ùî çàëåæ-
í³ñòü — öå ïîðóøåííÿ, êîëè ëþ-
äèíà âæå íå íàëåæèòü ñîá³ ïîâ-
í³ñòþ. Ðîçóì³ííÿ, ï³äòðèìêà ³
åìîö³éíèé êîíòàêò ³ç çàëåæíîþ
ëþäèíîþ ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, ùîá
éîìó äîïîìîãòè.

Ãîëîâíèé ïðèíöèï ë³êóâàííÿ
çàëåæíîñò³ — çàì³ùåííÿ. Ñâÿòå
ì³ñöå ïîðîæí³ì íå áóâàº. Íå ìîæ-
íà ðóéíóâàòè ñòàðèé áóäèíîê, íå
ïîáóäóâàâøè çàçäàëåã³äü íîâèé.
Ïîäîëàííÿ çàëåæíîñò³ ïîëÿãàº â
ïîáóäîâ³ íîâî¿ ñèñòåìè ñàìîóñâ³-
äîìëåííÿ ëþäèíîþ, â ÿê³é âîíà
íàâ÷àºòüñÿ íàíîâî âçàºìîä³ÿòè ç
íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì. Ï³ä ÷àñ öüî-
ãî ïðîöåñó äóæå âàæëèâîþ º ï³ä-
òðèìêà ³ äîïîìîãà ð³äíèõ.

Тест від лі аря Ян :
1. ×è ïî÷óâàºòåñü ñòóðáîâàíèì

²íòåðíåòîì (÷è äóìàºòå ïðî ïî-
ïåðåäí³ îí-ëàéí ñåàíñè òà ÷åêà-
ºòå íà íàñòóïí³)?

2. ×è â³ä÷óâàºòå ïîòðåáó ó
çá³ëüøåíí³ ÷àñó, ïðîâåäåíîãî â
ìåðåæ³?

3. ×è áóëè ó âàñ áåçóñï³øíèìè
ñïðîáè êîíòðîëþâàòè, îáìåæèòè
àáî ïðèïèíèòè âèêîðèñòàííÿ ²í-
òåðíåòó?

4. ×è ïî÷óâàºòåñü âòîìëåíèì,
ïðèãí³÷åíèì àáî ðîçäðàòîâàíèì
ï³ä ÷àñ ñïðîá îáìåæèòè ÷è ïðè-
ïèíèòè êîðèñòóâàííÿ ²íòåðíå-
òîì?

5. ×è ïåðåáóâàºòå â îí-ëàéí³
á³ëüøå, í³æ ñïîä³âàëèñÿ?

6. ×è áóëè âèïàäêè, êîëè âè
ìàëè ïðîáëåìè íà ðîáîò³, íà-
â÷àíí³ ÷è â îñîáèñòîìó æèòò³ ÷å-
ðåç ²íòåðíåò?

7. ×è áðåõàëè ð³äíèì, ë³êàðÿì
àáî ³íøèì ëþäÿì, ùîá ïðèõîâà-
òè ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ìåðåæ³?

8. ×è êîðèñòóºòåñÿ ²íòåðíåòîì
äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè ïðîáëåì
àáî ïîãàíîãî íàñòðîþ (íàïðèêëàä,
ïî÷óòòÿ áåçïîðàäíîñò³, ïðîâèíè,
ðîçäðàòîâàíîñò³ àáî äåïðåñ³¿)?

Êîðèñòóâà÷à ââàæàþòü ³íòåð-
íåò-çàëåæíèì, ÿêùî â³í äàâ ï’ÿòü
àáî á³ëüøå ïîçèòèâíèõ â³äïîâ³-
äåé íà ö³ çàïèòàííÿ

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

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста відділ по роботі з деп татсь ими фра ціями та
р пами (V ате орія) на час відп ст и для до ляд за дитиною

основно о працівни а.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до
Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02
№169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад
державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до
он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається
про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями
щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах місцево о
самовряд вання; заповнен особов арт (форма П-2ДС) з відповідними
додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені встановленом за онодавством
поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни, засвідчені
адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов’язання фінансово о хара тер
щодо себе та членів своєї сім’ї за 2009 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення
про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів та мов
оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36,
. 913 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ “Б дспецсервіс” вист пає замовни ом прое т “Б дівництво житлово о вартал

з об’є тами соціально- ромадсь о о призначення на в л. Професора Підвисоць о о (на
території війсь ово о містеч а № 2) в Печерсь ом районі м. Києва. Др а чер а
б дівництва”, с ладі я о о передбачається б дівництво омпле с висотних житлових
б дин ів з об’є тами соціально- ромадсь о о призначення. Та ож план ється поб д вати
за альноосвітню ш ол , дитячий дош ільний за лад та спортивно-оздоровчий омпле с.

Для збері ання ле ових автомобілів запрое товані дворівневі підземні пар ін и на
2525 машиноміcць та від риті остьові автостоян и на 337 машиномісць. Ви иди витяжних
вентсистем із пар ін ів виводяться на 2 метри вище по рівлі б дин ів. За рез льтатами
розрах н ів розсіювання на ЕОМ ма симальні очі вані рівні забр днення приземно о
шар атмосферно о повітря не б д ть перевищ вати 0,1 ГДК населених місць.

Прое том передбачається під лючення житлово о вартал з об’є тами соціально-
ромадсь о о призначення до центральних місь их мереж теплопостачання,
водопостачання та аналізації. Забр днені дощові сто и з територій автостояно б д ть
проходити очищення на ло альних очисних спор дах.

При е спл атації житлово о вартал б д ть творюватися осподарчо-поб тові
відходи, сміття від прибирання приміщень і території, та відпрацьовані люмінесцентні
лампи. Всі відходи б д ть передаватися спеціалізованим підприємствам.

Після завершення б дівництва план ється проведення робіт по бла о строю та
озелененню вартал .

За важення та пропозиції надсилати за адресою: ТОВ “Б дспецсервіс”, 01001, м. Київ,
в л. Оль инсь а, 6, оф. 24.

Інформація Фонд приватизації ом нально о
майна Голосіївсь о о р-н м. Києва

Приватизовані шляхом ви п .

Нежила б дівля-с лад за адресою: м. Київ в л. Червоноармійсь а, 114
(літ. Б). Приватизовано юридичною особою за цін 495 708,00 ривень
в т. ч. ПДВ 82 618,00 ривень.

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ в л. Новопиро івсь а, 31
(літ. А) Приватизовано юридичною особою за цін 166 800,00 ривень
в т.ч. ПДВ 27 800,00 ривень.

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ в л. Божен а, 47/49 (літ. А).
Приватизовано юридичною особою за цін 652 296,00 ривень в т. ч.
ПДВ 108 716,00 ривень.

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ в л. Новопиро івсь а, 29
(літ. А). Приватизовано фізичною особою за цін 296 508,00 ривень в
т. ч. ПДВ 94 418,00 ривень.

Втрачене посвідчення часни а бойових дій серія АА № 276922

на ім’я Димова Івана Сер ійовича вважати недійсним.
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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 73
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Ãàðìîí³ÿ ó æ³íî÷³é
êîìïàí³¿
Ñüîãîäí³ â Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà âèñòóïèòü 
ä³âî÷èé âîêàëüíèé àíñàìáëü “Óêðàí³ÿ”

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Попри стереотипн д м ,
б цімто дося ти армонії
жіночом оле тиві пра -
тично неможливо, діво-
чий во альний ансамбль
“У ранія” демонстр є рід-
існ зла одженість оло-
сів і д ш.

Ä³â÷àò ï’ÿòåðî: Îëåíà Ñòåïàí-
÷åíêî, Íàòàëêà Õîìåíêî, Âàíäà
Äð³íåâñüêà, Ìèðîñëàâà Âåðòþê
òà Àíàñòàñ³ÿ Êîëåóøêî, âîíà æ ³
êåð³âíèê àíñàìáëþ. Óñ³ â ìèíó-
ëîìó — àðòèñòè Íàðîäíîãî õîðó
³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Âåðüîâêè. Âëàñíå,
çâ³äñè é òèïîâà ìàíåðà ñï³âó, äå
àêàäåì³÷íèé ï³äõ³ä ïîºäíóºòüñÿ ç
íàðîäíîþ òðàäèö³ºþ, à òàêîæ õà-
ðàêòåðíèé àòðèáóò êîíöåðòíîãî

îáðàçó — âèøèâàíêà, àáî æ òàê
çâàíèé àâòåíòè÷íèé ñòèëü. À
âò³ì, ðåïåðòóàð àíñàìáëþ îðèã³-
íàëüíèé. Êð³ì íàðîäíèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ ï³ñåíü, àâòîð-
ñüêèõ êîìïîçèö³é, êîëåêòèâ ÷è
íå ºäèíèé ó Êèºâ³ âèêîíóº ï³ñí³
ç ðåïåðòóàðó ñëàâåòíî¿ Êëàâä³¿
Øóëüæåíêî.

2002 ðîêó êàð’ºðà àíñàìáëþ
ðîçïî÷àëàñÿ, ç îäíîãî áîêó, äîâî-
ë³ âäàëî. Ñâ³é ïåðøèé ñîëüíèé
êîíöåðò “Óêðàí³ÿ” äàëà â ñòîëè÷-
íîìó Ìàð³¿íñüêîìó ïàëàö³ íà
÷åñòü îô³ö³éíîãî â³çèòó â Óêðà¿íó
òîä³øíüîãî ïðåçèäåíòà Ñëîâàöü-
êî¿ Ðåñïóáë³êè. Ôàêòè÷íî â³äòîä³
êîëåêòèâ ñòàâ ÷àñòèì ãîñòåì îô³-
ö³éíèõ ïðèéîì³â ïîë³òè÷íèõ îð-
ãàí³çàö³é, ïîñîëüñòâ. Ç ³íøîãî áî-
êó, çíà÷íî ð³äøå àíñàìáëü âèñòó-
ïàº â ðàìêàõ â³ò÷èçíÿíèõ ìàñîâèõ
ìèñòåöüêèõ àêö³é (çîêðåìà â 2007
ðîö³ áóâ êîíöåðò íà ôåñòèâàë³

“Êðà¿íà ìð³é”). Çðåøòîþ çà êîð-
äîíîì “Óêðàí³ÿ” çíàíà, ìàáóòü,
á³ëüøå, í³æ ó íàñ. Àäæå â ãàñ-
òðîëüíîìó ñïèñêó êîëåêòèâó —
âèñòóïè íà ïðåñòèæíèõ ì³æíà-
ðîäíèõ ôåñòèâàëÿõ ó Í³äåðëàí-
äàõ, Ïîëüù³, ²òàë³¿, ñàìîñò³éí³
êîíöåðòè â Í³ìå÷÷èí³ òà ×åõ³¿.

Ó Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà àí-
ñàìáëü âèñòóïèòü ç ð³çäâÿíîþ
ïðîãðàìîþ “À ó ïàíà ãîñïîäàðÿ”.
Òóò, êð³ì òðàäèö³éíîãî ðåïåðòó-
àðó, ïðîçâó÷àòü òàêîæ øëÿãåðè â
îáðîáêàõ òàêèõ àíñàìáë³â, ÿê
Mansound ³ “Ï³êàðä³éñüêà òåð-
ö³ÿ”. Äî ñëîâà, “Óêðàí³þ”, ç òî÷-
êè çîðó ïîïóëÿðèçàö³¿ àêàïåëü-
íîãî ñï³âó, ìîæíà íàçâàòè æ³íî-
÷èì àíàëîãîì íàçâàíèõ àíñàìá-
ë³â. À âò³ì, öåé êîëåêòèâ íàñò³ëü-
êè ñàìîáóòí³é, ùî áóäü-ÿêå ïî-
ð³âíÿííÿ òóò âèäàºòüñÿ íåäîðå÷-
íèì. Çðåøòîþ ïðèéä³òü ³ ïîñëó-
õàéòå

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè ó âèãëÿä³ äî-

ùó òà ñí³ãó. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü —4...—15°Ñ, âíî÷³ —6...—16°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó
äî +3°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —5...—6°Ñ, íà ñõîä³
êðà¿íè —15...—16°Ñ, âíî÷³ —16...—17°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè —6...—7°Ñ, âíî÷³ —7...—9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé,
5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —11...—12°Ñ, âíî÷³ —13...—14°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 19 ñ³÷íÿ
ОВНИ, збавте енер етичний темп, розслабтеся і пливіть за течією

обставин. День наповнений непередбач ваними подіями і може по-
ламати всі жорст і рафі и. До то о ж змінюватиметься настрій, від-
волі атим ть мрії, с мніви, спо ади про мин ле. Постарайтеся пере-
б вати в добрій психоло ічній а рі, бо я б а можете вібрати нав-
олишній не атив. Для по аяння та д шевно о очищення — ідеальна
пора.
ТЕЛЬЦІ, для реалізації запланованих заходів день не зовсім вда-

лий, ос іль и через спонтанні події вписатися в режим б де с ладно.
Р тинна робота виведе з рівнова и, тр дове завзяття зрадить. Зате
д ша повеселиться досхоч в олі ці авих знайомих, оле , неорди-
нарних др зів. Вони злітатим ться до вас, я м хи на мед. Відпочи-
вайте, розважайтеся і наповнюйте життєве депо приємними вражен-
нями.
БЛИЗНЯТА, планів не б д йте, бо їх доведеться змінювати. Нині ви

асоціюєтеся із шахістом, здатним до ні ально о омбін вання сит -
ацій і творчих е спериментів професійній діяльності. Ува а! Сьо о-
дні розпочинається форт нний річний період ар’єрі. Ви переходи-
те в ран любленців сильних світ цьо о, не проґавте щасливо о шан-
с сл жбово о сходження.
РАКИ, ваші ц п і земні лешні перетворяться на романтичні рила,

тож зможете відірватися від тя аря поб тових та сл жбових проблем
і насолодж ватися щастям. Спіл вання з др зями та однод мцями
здале , відвідини льтових місць, вивчення д ховних традицій а ти-
віз ють процес д ховно о самовдос оналення.
ЛЕВИ продемонстр ють блис чий талант психотерапевта. Спів-

ч ття, люб’язність, др желюбність — це люч до д ші людей, я і за-
пл тались ріхах та помил ах. І ви маєте цей дар зцілення! За оха-
ним час влашт вати свято інтимних тіх.
ДІВИ, міння прони ати в со ровенні д м и, поч ття, наміри спів-

розмовни а посилиться, тож дис сії, спіл вання тет-а-тет прине-
с ть надзвичайн насолод . Одна тримайтеся від зловживань, не вда-
вайтеся до хитрощів, бо до інця відвертим співрозмовни не б де,
том з’явиться ризи потрапити в ап ан обман .
ТЕРЕЗИ, с ворість, принциповість, силові медоти — то ваші воро-

и на сл жбі. Геть їх! Станьте білими та п хнастими, і тоді оле тив
вам під орятиметься, оле и від риватим ть д ш , співпраця б де ч -
довою, що добре позначиться на здоров’ї. Пам’ятайте: робота і са-
мопоч ття — це сторони однієї медалі для вас. Що менше стресів че-
рез сл жбові не аразди, то міцніше здоров’я.
СКОРПІОНИ, свобода, розва и, флірт, охання — ваша рідна сти-

хія! Свіжі враження, без я их схильні впадати в депресію, та потріб-
ні вашій емоційній нат рі. І нинішній день їх пошле щедрим дощем!
Най ращим тоні ом б де незаплановане любовне побачення, що ста-
не наслід ом спонтанно о прилив поч ттів.
СТРІЛЬЦІ, зви айте: саме з нинішньо о дня (на рі ) не робота, а

рідна домів а стане райсь ою обителлю. Там б де весело, затишно,
ці аво, а домочадці перетворяться на рятівних ян олів з приємними
сюрпризами. Дбайте про поб т та родин , і все вас б де аразд!
КОЗОРОГИ, день наповнений приємними несподіван ами, тож не

сидіть воч ою. Р х — це життєвий стим лятор і антидепресант. Ман-
дрівоч а — ваша рідна тітонь а — подар є перспе тивні знайомства,
зба атить враженнями, допитливим під ине свіжі новини та ці ав ін-
формацію. У дорозі випад овий с п тни може віді рати доленосн
роль житті.
ВОДОЛІЯМ принесе радість роль щедро о Діда Мороза. Завітай-

те до рамниці та придбайте ори інальні подар н и для близь их і рід-
них. Матеріальні зна и ва и тіль и підтвердять сил вашої любові до
них.
РИБИ по аж ть себе епатажною особистістю з шармом ори іналь-

ності. Нині це ваших інтересах. А втім, я що де о о ваша нестан-
дартна поведін а відштовхне, біди не б де — всім не до одиш. Зате
роз онсерв єте вн трішні резерви і позбавитеся нітючих омпле сів.
Поперед рі трі мфально о самоствердження в соці мі. Дерзайте!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Во альний ансамбль “У ранія” демонстр є рід існ зла одженість олосів і д ш

Òóðèñòè â øîêîëàä³
Äî ñïîðóäè íà Øîâêîâè÷í³é, 17, â³äîìî¿ 
ÿê Øîêîëàäíèé áóäèíîê, ïî÷íóòü âîäèòè åêñêóðñ³¿
Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Éäåòüñÿ ïðî áóä³âëþ ïî÷àòêó
Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ, â³äîìó ³ñòîðèêî-àð-
õ³òåêòóðíó ïàì’ÿòêó Êèºâà. Íà-
ð³æíèé äâîïîâåðõîâèé îñîáíÿê
áðóíàòíîãî êîëüîðó ç ÷èñëåííè-
ìè ñêóëüïòóðíèìè îçäîáàìè, òà-
êèìè æ áðóíàòíèìè, ó Êèºâ³
çäàâíà çâóòü Øîêîëàäíèì áóäèí-
êîì. Ñïðàâä³, çàâäÿêè êîëüîðó âñ³
ò³ ëåâ’ÿ÷³ ìîðäè, ã³ðëÿíäè ç êâ³-

ò³â ³ ïëîä³â çäàþòüñÿ çðîáëåíèìè
ç äîðîãîãî ô³ãóðíîãî øîêîëàäó.

2 êâ³òíÿ 2009 ðîêó äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè óõâàëèëè ð³øåííÿ, ùî â
ö³é áóä³âë³ áóäå ðîçì³ùåíî ô³ë³þ
Êè¿âñüêîãî ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî
ìèñòåöòâà.

Ïîêè ùî, ÿê ïîâ³äîìèâ äèðåê-
òîð Ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà
Þð³é Âàêóëåíêî, áóäèíîê ïðîñ-
òî â³äêðèòèé äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.
“Àëå ïóñêàºìî ëèøå äî òðüîõ â³ä-
ðåñòàâðîâàíèõ çàë — á³ëî¿, íîâî-

ðóñüêî¿ ³ ìîäåðí”,— ñêàçàâ ïàí
Âàêóëåíêî. Âàðò³ñòü âõîäó äî ìó-
çåþ ñòàíîâèòü ï’ÿòü ãðèâåíü, äëÿ
ïåíñ³îíåð³â ³ ä³òåé — áåçïëàòíî.

Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå ïîâíèé
îáõ³ä îñîáíÿêà, ïîêè ùî íå âè-
çíà÷èëè, ïðîòå ñòàëî â³äîìî, ùî
îðãàí³çîâàíî ïîêàçóâàòèìóòü â³ä-
â³äóâà÷àì íå ëèøå òðè â³äðåñòàâ-
ðîâàí³ çàëè, à âñ³ â³ñ³ì. Ðîçïîâ³-
äàòèìóòü ïðî ³ñòîð³þ áóäèíêó,
ïîáóò ³ éîãî â³äîìèõ ïîñòîÿëü-
ö³â
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