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ВАКЦИНАЦІЯ — ПАНАЦЕЯ ЧИ ЗБРОЯ
МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ?
Усе більше раїнців не довіряють щепленню

Çà äîâ³äêîþ ïðî ìåäîãëÿä øêîëÿðàì òðåáà â³äñòîÿòè ê³ëüêà äí³â ó ÷åðç³

Ïîë³êë³í³êè â îñàä³

Ïåðøèé äçâ³íîê ó øêîëàõ íà-
çèâàþòü ñâÿòîì. Îäíàê áàòüêè íå
äóæå ðàä³þòü íà ÷åñòü òàêîãî äíÿ.
Àäæå ðàçîì ³ç êëîïîòîì, ïîâ’ÿçà-
íèì ³ç êóï³âëåþ ïîðòôåëÿ, øê³ëü-
íî¿ ôîðìè òà ³íøîãî ó÷í³âñüêîãî
ïðè÷àíäàëëÿ, òðåáà ùå âèñòîÿòè â
÷åðãàõ äî ë³êàð³â, àáè ïðîéòè îáî-
â’ÿçêîâèé ìåäè÷íèé îãëÿä ïåðåä
ïî÷àòêîì çàíÿòü. Öüîãîð³÷, çã³äíî
ç ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó, äîâ³äêà

ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ ìàº áóòè â êîæ-
íîãî øêîëÿðà. ² ÿêùî ðàí³øå ëþ-
äè â á³ëèõ õàëàòàõ ïðîòÿãîì ïåð-
øèõ äâîõ ì³ñÿö³â íàâ÷àííÿ ñàì³
ïðèõîäèëè é îãëÿäàëè ó÷í³â, ³ ëè-
øå â ðàç³ ïîòðåáè íàïðàâëÿëè äî
ôàõ³âö³â íà ì³ñöÿõ, òî íèí³ äî
ïåðøîãî âåðåñíÿ âñ³ áåç âèíÿòêó
øêîëÿð³ ïîâèíí³ çä³éñíèòè â³çèò
äî ê³ëüêîõ âóçüêîïðîô³ëüíèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â ³ ïåä³àòðà.

Òîìó öüîãî ðîêó ë³êàðíÿí³ çà-
êëàäè ì³ñòà àòàêóâàëè íå ëèøå
ïåðøà÷êè òà ìàéáóòí³ âèõîâàíö³
äèòñàäê³â, à é óñ³ êè¿âñüê³ øêîëÿ-
ð³. Â³äòàê óë³òêó â ïîë³êë³í³êàõ ³
íå â³ä÷óâàºòüñÿ, ùî ó÷í³ — íà âà-
êàö³ÿõ. Ó êîðèäîðàõ ï³ä êàá³íåòà-
ìè ñâ³é ðîáî÷èé ÷àñ ïðîñòîþþòü
ñòîìëåí³ ³ çíåðâîâàí³ áàòüêè. Ìà-
ëå÷à, ÿê³é óæå íàáðèäëî ðîçãëÿ-
äàòè êàðòèíêè òà ëþäåé ó ÷åðç³,
ïî÷èíàº âåðåäóâàòè. “Ìàìî, ùå
äîâãî? Êîëè âæå ìè çàéäåìî?” —
âêîòðå äîïèòóºòüñÿ ä³â÷èíêà ï³ä
êàá³íåòîì ïåä³àòðà. Áàòüêè, ñòîì-
ëåí³ â³ä ê³ëüêàãîäèííîãî ïðîñòî-
þâàííÿ â äîâã³é ÷åðç³, âæå íå ðå-
àãóþòü íà ÷åðãîâå çâåðíåííÿ ìà-
ëå÷³. ²íøà “ïðèìóñîâà ïàö³ºíòêà”
ðîçïîâ³äàº, ùî âæå ê³ëüêà äí³â äî-
âîäèòüñÿ â³äïðîøóâàòèñÿ ç ðîáî-
òè òà õîäèòè äî ïîë³êë³í³êè. “Ñèí
ïåðåõîäèòü äî îäèíàäöÿòîãî êëà-
ñó. Â øêîë³ äàëè ïàï³ðåöü ³ç çà-
çíà÷åíèìè ñïåö³àë³ñòàìè, ÿêèõ
òðåáà îáîâ’ÿçêîâî ïðîéòè. Òîìó é
õîäèìî ñþäè âæå ê³ëüêà äí³â.
Àäæå çà îäèí ðàç ïðîéòè âñ³õ ë³-

êàð³â íå âäàºòüñÿ, áî ìè íàïåðå-
äîäí³ ïåðøîãî âåðåñíÿ òóò òàê³ íå
îäí³”, — ç³òõàº æ³íêà. Êëîïîòó äî-
äàº é òå, ùî áàãàòî ë³êàð³â íèí³
íà â³äïî÷èíêó. Òîìó çà òàêî¿ ³ áåç
òîãî íåäîñòàòíüî¿ óêîìïëåêòîâà-
íîñò³ ìåäçàêëàä³â ãàðÿ÷î¿ â³äïóñò-
êîâî¿ ïîðè çàñòàòè ¿õ ó êàá³íåò³ òà
îòðèìàòè çàïîâ³òí³ ïå÷àòêó é ï³ä-
ïèñ — äîâîë³ ïðîáëåìàòè÷íî.

Îäíàê íå äëÿ âñ³õ êèÿí ïå-
ðåäøê³ëüíèé ìåäîãëÿä âèÿâèâñÿ
ñïðàâæíüîþ ìóêîþ. Ó ñòîëèö³
ï’ÿòñîò òèñÿ÷ ó÷í³â, êîæåí ³ç
ÿêèõ ïîâèíåí ïðîéòè ìåäè÷íå
îáñòåæåííÿ äî ïî÷àòêó íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó. Çâ³ñíî, á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ â³äâ³äàëè ïîë³êë³í³êó ëèøå
çà òèæäåíü-äâà äî ïåðøîãî âå-
ðåñíÿ. Äàðìà, ùî öå ìîæíà áóëî
çðîáèòè çíà÷íî ðàí³øå ³ çà çíà÷-
íî ñïîê³éí³øèõ îáñòàâèí. Àëå,
ÿê òî êàæóòü, ïîêè ñìàæåíèé ï³-
âåíü íå êëþíå... “Ç ê³íöÿ òðàâíÿ
â ñòîëè÷íèõ ïîë³êë³í³êàõ ÷åêàëè
øêîëÿð³â äëÿ ïðîõîäæåííÿ ìå-
äè÷íîãî îãëÿäó. Îäíàê ìàñîâ³ â³-
çèòè ðîçïî÷àëèñÿ íàïåðåäîäí³

ïåðøîãî âåðåñíÿ. Òîìó ÷åðãè â
ïîë³êë³í³êàõ ïåðåä ïî÷àòêîì íî-
âîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñàìå ÷åðåç
íåîðãàí³çîâàí³ñòü áàòüê³â”, — çà-
çíà÷èâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî â ê³íö³ ìèíóëî-
ãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó êîæíå
ðàéîííå óïðàâë³ííÿ ðàçîì ³ç ë³-
êàðÿìè ðîçðîáèëè ãðàô³ê ïðèéî-
ìó øêîëÿð³â. Äëÿ êîæíîãî êëàñó
â³äâåëè îêðåìèé äåíü äëÿ ïðîõî-
äæåííÿ ìåäîãëÿäó. ² ëèøå ò³, õòî
íå ïðèéøîâ ó “ñâ³é” äåíü, çìó-
øåí³ õîäèòè ïî êàá³íåòàõ ë³êàð³â
íà çàãàëüíèõ óìîâàõ. Íà ñüîãîäí³
âæå îòðèìàëè ìåäè÷í³ äîâ³äêè
ïîíàä 90 â³äñîòê³â ó÷í³â. Õî÷à
ôàõ³âö³â ó ì³ñò³ áðàêóº, â ïðî-
ô³ëüíîìó óïðàâë³íí³ çàïåâíèëè,
ùî ë³êóâàëüí³ çàêëàäè áóëè ãîòî-
â³ äî òàêî¿ àòàêè øêîëÿð³â. Îä-
íàê ë³êàðÿì òåæ íåñîëîäêî. Äå-
ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî äîâîäèòüñÿ
ïðèéìàòè ïî ê³ëüêà ñîòåíü 
ïàö³ºíò³â çà äåíü
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Термін медично о о ляд ш олярів підходить до завер-
шення. Більш я дев'яносто відсот ів чнів же отри-
мали потрібні довід и від лі арів. Зробити це б ло не-
просто. Напередодні першо о вересня дітям і бать ам,
щоб мати заповітн печат спеціаліста, доводиться
одинами протя ом іль ох днів стояти під абінетами.
Та в Головном правлінні охорони здоров'я ствердж -
ють, що ще в травні для ожно о лас с лали рафі
проходження медо ляд . Том чер и в медза ладах
творюють недисципліновані бать и.

Аби отримати в рай потрібн перед почат ом ново о навчально о ро медичн довід , бать и разом з дітьми зм шені простоювати в черзі до лі аря цілими днями
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Äåïóòàòè Êè¿âðàäè 
îáãîâîðèëè çì³íè 
äî áþäæåòó ì³ñòà

Ó ñåðåäó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿â-
ðàäè V² ñåñ³¿ VI ñêëèêàííÿ äåïóòàòè ðîç-
ãëÿíóëè ïèòàííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî áþ-
äæåòó Êèºâà òà Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2010
ð³ê. “Çì³íè äî áþäæåòó Êèºâà — ö³ëêîì ëî-
ã³÷íèé êðîê, — çàóâàæèâ ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåñü Äîâãèé. — Àäæå ñüîãîäí³ ÊÌÄÀ
çàïðîïîíóâàëà ö³ëèé êîìïëåêñ ïîòð³áíèõ
òà àêòóàëüíèõ ðåôîðì ì³ñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Îòîæ çðîçóì³ëî, ùî çà òàêèõ óìîâ
ì³ñüêèé áþäæåò ïîâèíåí áóòè â³äêîðèãî-
âàíèé”. Ðîçãëÿíóò³ çì³íè äî áþäæåòó ñòî-
ñóþòüñÿ çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, ï³äãîòîâêè Êèºâà äî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó òà ³íøèõ âàæëèâèõ ïèòàíü.
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàçíà÷èâ, ùî çàïðîïî-
íîâàí³ çì³íè äî ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äî-
êóìåíòà âçÿòî çà îñíîâó. Çãîäîì ¿õ îáãîâî-
ðþâàòèìóòü äåïóòàòè íà áþäæåòí³é êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè. “Âæå ó ñåðåäèí³ âåðåñíÿ ìè ñïî-
ä³âàºìîñü îñòàòî÷íî âèçíà÷èòèñÿ ç³ çì³íà-
ìè äî áþäæåòó ³ ïðîãîëîñóâàòè çà íèõ ó ö³-
ëîìó”, — ïîâ³äîìèâ Îëåñü Äîâãèé

Çà ïðîãðàìîþ 
“Äîñòóïíå æèòëî” ó ñòîëèö³
çâåäóòü 73 áóäèíêè

Äëÿ äîáóäîâè 73 æèòëîâèõ áàãàòîïîâåð-
õ³âîê, ÿê³ íèí³ ó ñòàä³¿ âèñîêîãî ð³âíÿ ãî-
òîâíîñò³, Êè¿â ïîòðåáóº 2,7 ìëðä. ãðí. Çãà-
äàí³ êîøòè áóäå çàáåçïå÷åíî â ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè “Äîñòóïíå æèòëî”. Ï³ä êåð³âíèöòâîì
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ìå-
ùåðÿêîâà òà çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà Êàá³íåòó
ì³í³ñòð³â Þð³ÿ Àí³ñòðàòåíêà ó ìåð³¿ â³äáó-
ëèñÿ íàðàäè ç ïèòàíü äîáóäîâè òà ââåäåí-
íÿ â åêñïëóàòàö³þ áàãàòîêâàðòèðíèõ îñåëü
ç âèñîêèì ñòóïåíåì ãîòîâíîñò³. Ñåðåä íàé-
ïîøèðåí³øèõ ïðîáëåì ôàõ³âö³ íàçèâàëè
ï³äêëþ÷åííÿ íîâîáóäîâ äî ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ³ ÂÀÒ “Êè¿ââîäî-
êàíàë”, ïîäîâæåííÿ îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà áëàãîóñòð³é ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é.
Äî ê³íöÿ 2010-ãî â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ìàþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ 5 áóäèíê³â, ó
Äàðíèöüêîìó — 15, ó Äåñíÿíñüêîìó — 7, 
ó Äí³ïðîâñüêîìó — 10, â Îáîëîíñüêîìó —
2, â Ïîä³ëüñüêîìó — 3, â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó —10, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — 10, ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó — 9 òà â Ïå÷åðñüêîìó — 2

Íàñòóïíîãî ðîêó ÿðìàðê³â 
áóäå á³ëüøå

“Ãåîãðàô³þ” ïðîâåäåííÿ ó ñòîëèö³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â ðîçøèðÿòü, à
òàêîæ çá³ëüøàòü ê³ëüê³ñòü. Âëàøòîâóâàòè-
ìóòü ¿õ ó ì³ñöÿõ, äå íåäîñòàòíüî ðîçâèíå-
íà òîðãîâåëüíà ìåðåæà ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äïèñàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çîêðåìà ÃÓ òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ìàº ï³äãîòóâàòè ãðà-
ô³ê ïðîâåäåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿð-
ìàðê³â íà 2011 ð³ê. Òðàäèö³éíî äî ó÷àñò³
â íèõ çàëó÷àòèìóòü âèðîáíèê³â òà ïåðå-
ðîáíèê³â ïðîäóêö³¿ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè. Òîæ êèÿíè çìîæóòü ïðèäáàòè ñ³ëü-
ãîñïïðîäóêö³þ òà ³íø³ ïðîäóêòè õàð÷óâàí-
íÿ çà íèçüêèìè ö³íàìè. Â³äïîâ³äí³ ñëóæ-
áè ãîòóâàòèìóòü ì³ñöÿ äëÿ òîðã³âë³: ïðè-
áèðàòèìóòü òåðèòîð³¿, âñòàíîâëþâàòèìóòü
äîäàòêîâ³ óðíè òà áàêè äëÿ ñì³òòÿ, à òà-
êîæ ïåðåñóâí³ á³îòóàëåòè

Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ 
â³äáóäåòüñÿ áîêñåðñüêèé 
òóðí³ð

Ó ñóáîòó íà ãîëîâí³é ïëîù³ ñòîëèö³ â³ä-
áóäåòüñÿ ãðàíä³îçíå ñâÿòî ïðîôåñ³îíàëüíî-
ãî áîêñó. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ä-
ïèñàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
òóðí³ðó íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ áóäå îá-
ìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó. Ãîëîâíîþ ïîä³ºþ
âå÷îðà ñòàíå 12-ðàóíäîâèé òèòóëüíèé á³é
ì³æ åêñ-÷åìï³îíîì ñâ³òó çà âåðñ³ºþ WBA
óêðà¿íöåì Âîëîäèìèðîì Ñèäîðåíêîì òà
Ìáâàíîì Ìàòóìëîþ ³ç Òàíçàí³¿. Ïåðåìî-
æåöü ñòàíå âîëîäàðåì òèòóëó ³íòåðíàö³î-
íàëüíîãî ÷åìï³îíà çà âåðñ³ºþ WBC 

Äåðæàâà äîïîìàãàº
çáåð³ãàòè ãðîø³
Â ì³ñò³ òðèâàº ðîç’ÿñíþâàëüíà êàìïàí³ÿ ùîäî ñïðîùåíî¿
ñõåìè íàäàííÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é

КК РР УУ ГГ ЛЛ ИИ ЙЙ   СС ТТ ІІ ЛЛ

Тема отримання с бси-
дій наразі є чи не най-
а т альнішою. Том
столична влада ініці-
ювала низ роз’ясню-
вальних заходів, зо ре-
ма і через м ніципальні
ЗМІ. О рім то о, інфор-
мацію щодо отримання
допомо и роз леєно в
ромадсь ом транс-
порті, на дош ах о оло-
шень. Працюють цьо-
м напрям , звісно ж, і
оловне та районні
правління праці та со-
ціально о захист насе-
лення. Проте ерівниц-
тво міста не збирається
зменш вати обся
роз’яснювальної ампа-
нії. Навпа и, за слова-
ми ви он вача обов’яз-
ів олови КМДА Оле -
сандра Попова, вона
триватиме постійно,
аби люди мо ли отри-
мати відповіді на всі
свої питання. Учора в
мерії з цьо о привод
відб вся р лий стіл,
часни ами я о о стали
представни и Кабмін ,
КМДА, районних прав-
лінь соціально о захис-
т населення.

Âàñèëü ÍÀÄÐÀÃÀ, ì³í³ñòð
ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
Óêðà¿íè:

— Â³äòîä³, ÿê Êàáì³í óõâà-
ëèâ ïîñòàíîâó ùîäî ïîñèëåí-
íÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ ³ çíèçèâ ïîð³ã âèòðàò
íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã òà ñïðîñòèâ ïðîöåäóðó
íàäàííÿ ñóáñèä³¿, íàäðóêîâà-
íî òà ðîç³ñëàíî óêðà¿íñüêèì
ïåíñ³îíåðàì ïîíàä 9,5 ì³ëü-
éîíà ëèñò³â ç ïàêåòîì äîêó-
ìåíò³â, ùî ïîòð³áí³ äëÿ
îôîðìëåííÿ äîïîìîãè. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ: çà ñòàðîþ ñõå-
ìîþ ñóáñèä³¿ îòðèìóâàëè 229
òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, à ï³ñëÿ ñïðî-
ùåííÿ ïðîöåäóðè òà çíèæåí-
íÿ “ïîðîãó” ñòàíîì íà 26
ñåðïíÿ óæå çâåðíóëèñÿ 243
òèñÿ÷³ ñ³ìåé. Ó äåðæàâíîìó
áþäæåò³ çàðåçåðâîâàíî â³äïî-
â³äí³ êîøòè äëÿ êîìïåíñàö³¿
âèòðàò íàäàâà÷àì êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã, ³ æîäíî¿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ çà ö³ºþ ñòàòòåþ íå
áóäå. Çàâäàííÿ âëàäè ñüîãî-

äí³, ùîá ÿêîìîãà á³ëüøå ëþ-
äåé çíàëè ïðî ö³ ï³ëüãè ³ ìîã-
ëè íèìè ñêîðèñòàòèñÿ. Á³ëü-
øå òîãî, õî÷ó ñêàçàòè, ùî ôà-
õ³âö³ íàøîãî ì³í³ñòåðñòâà
çðîáèëè â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóí-
êè. ßêùî âðàõóâàòè, ùî ïåí-
ñ³ÿ çàëèøàºòüñÿ íà îäíîìó é
òîìó æ ð³âí³, òî çàâäÿêè íî-
âèì ñîö³àëüíèì ñòàíäàðòàì
íà êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ ïåí-
ñ³îíåð âèòðà÷àòèìå çíà÷íî
ìåíøå ãðîøåé. Äëÿ òèõ, õòî
âæå îòðèìóº ñóáñèä³þ, áóäå
àâòîìàòè÷íî çðîáëåíî ïåðå-
ðàõóíîê ç ïåðøîãî ñåðïíÿ.
Êð³ì òîãî, òåïåð çàáîðãîâà-
í³ñòü ³ç êâàðòïëàòè íå º ïå-
ðåïîíîþ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ
ñóáñèä³¿.

²ðèíà ÑÒÀÐÓÊ, çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ ÊÌÄÀ:

— Äóæå ÷àñòî ìîæíà ïî÷ó-
òè â³ä ïåíñ³îíåð³â òàêó äóì-
êó, ùî çàðàäè ê³ëüêîõ ãðè-
âåíü êîìïåíñàö³¿ íå âàðòî ³
ïîäàâàòè äîêóìåíòè íà ñóá-
ñèä³þ. Ïðîòå íàøå ãîëîâíå òà
ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ çâåðòàþ-
òüñÿ äî âñ³õ êèÿí, ÿê³ ìàþòü
ïðàâî íà öþ äîïîìîãó, íå
â³äìîâëÿòèñÿ â³ä íå¿. Ç ïî÷àò-
êîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
ñóìè â ïëàò³æêàõ çà êâàðòïëà-
òó áóäóòü ³íø³, ³ â ðàç³ îòðè-
ìàííÿ áåçãîò³âêîâî¿ äîïîìî-
ãè â³ä äåðæàâè âñ³ ïåðåðàõóí-
êè áóäå çä³éñíåíî àâòîìàòè÷-
íî. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
òèõ êèÿí, ÿê³ æèâóòü ó ïðè-
âàòíîìó ñåêòîð³ òà äëÿ îá³ãð³-
âó æèòëà âèêîðèñòîâóþòü
ïðèðîäíèé ãàç. ² ùå îäíå,
íàéïîøèðåí³øà ïðè÷èíà ç
ÿêî¿ ëþäè íå íàâàæóþòüñÿ

çâåðòàòèñÿ ïî ñóáñèä³¿,—
“çàéâ³” êâàäðàòí³ ìåòðè. Õî-
÷ó íàãàäàòè, ùî â óñ³õ ðàéî-
íàõ ïðàöþþòü ñïåö³àëüí³ êî-
ì³ñ³¿ ç ðîçãëÿäó ïðèçíà÷åííÿ
ñóáñèä³é. ² ÿêùî ó ñ³ì’¿ º ïî-
òðåáà, òî ñóáñèä³þ ïðèçíà-
÷àòü ³ íà ö³ êâàäðàòè. Íàñòóï-
íå ïèòàííÿ — ñòâîðåííÿ
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ëþäåé
ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè. ª â³äïîâ³äíå
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî
ï³äòðèìêó òàêèõ ëþäåé: äî
íèõ äîäîìó ìàþòü ïðèéòè ñî-
ö³àëüí³ ïðàö³âíèêè ³ äîïî-
ìîãòè îôîðìèòè ïàêåò äîêó-
ìåíò³â äëÿ îòðèìàííÿ ñóáñè-
ä³¿. Êð³ì òîãî, âñ³, êîìó âàæ-
êî ñàìîñò³éíî çàïîâíèòè â³ä-
ïîâ³äí³ äîêóìåíòè, ìîæóòü
çâåðíóòèñÿ ïî ïîðàäó íà “ãà-
ðÿ÷³” òåëåôîíí³ ë³í³¿ ïðè
ðàéîííèõ óïðàâë³ííÿõ ïðàö³
òà ñîöçàõèñòó.

Ñòàí³ñëàâ ÊÀÏËÓÍÅÍÊÎ,
äèðåêòîð ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîð-
ìàö ³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð”:

— Õî÷ó çâåðíóòè óâàãó íà
îìàíëèâå âðàæåííÿ êèÿí ùîäî
“êîï³é÷àíî¿” ñóáñèä³¿ àáî ïðè-
ïóùåííÿ “íà îêî”, ìàºòå âè
ïðàâî íà ñóáñèä³þ ÷è í³. Â³äíå-
äàâíà íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîð-
òàë³ ÊÌÄÀ â ðóáðèö³ “Âàø áó-
äèíîê” ðîçì³ùåíî ñâîºð³äíèé
åëåêòðîííèé êàëüêóëÿòîð ñóá-
ñèä³¿, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæ-
íà ðîçðàõóâàòè îð³ºíòîâíèé
ðîçì³ð ñóáñèä³¿. Öÿ ïîñëóãà º
áåçïëàòíîþ ³ àíîí³ìíîþ. Òîá-
òî âè ñàìîñò³éíî (ìàþ÷è ï³ä ðó-
êîþ ïëàò³æêó çà êâàðòèðó) âíî-
ñèòå ó â³äïîâ³äí³ â³êîíå÷êà äàí³:
ïëîùó êâàðòèðè, ê³ëüê³ñòü ê³ì-
íàò, ñóìó êâàðòïëàòè, ê³ëüê³ñòü

çàðåºñòðîâàíèõ ëþäåé ó êâàð-
òèð³ òà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóï-
íèé äîõ³ä âñ³õ çàðåºñòðîâàíèõ
÷ëåí³â ñ³ì’¿ çà ïîïåðåäí³õ 6 ì³-
ñÿö³â. Çàïîâíèâøè òàêó ì³í³-àí-
êåòó, âè íàòèñêàºòå íà â³êîíå÷-
êî “ðîçðàõóâàòè” ³ îòðèìàºòå
ñóìó, íà ÿêó âàì íàëåæèòü ñóá-
ñèä³ÿ. Ïðàâäà º òàêèé íþàíñ,
ùî â áóäèíêàõ, ÿê³ îáñëóãîâó-
þòü ïðèâàòí³ ÆÅÊè, àáî òàì, äå
ñòâîðåíî ÎÑÁÁ, öåé “êàëüêó-
ëÿòîð” ìîæå íå ñïðàöþâàòè.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÜÊÎ, íà÷àëüíèê
ñàll-öåíòðó:

— Äî ñàll-öåíòðó çàâæäè íàä-
õîäèëî áàãàòî çâåðíåíü â³ä êè-
ÿí ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é,
ïðîòå çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ç öüî-
ãî ïðèâîäó áóâ ïðîñòî øêâàë
äçâ³íê³â — ïîíàä ï³âòîðè òèñÿ-
÷³. Íàé÷àñò³øå âñå æ òàêè ëþ-
äè ö³êàâèëèñÿ, ÿê ñàìå ìîæíà
îôîðìèòè ñóáñèä³þ. ßêùî ðà-
í³øå öå ñïðàâä³ áóâ íåïðîñòèé
ïðîöåñ, ïîòð³áíî áóëî ç³áðàòè
÷èìàëî äîâ³äîê òà çàïîâíèòè áà-
ãàòî áëàíê³â, òî íèí³ ïàêåò äî-
êóìåíò³â ïåíñ³îíåðàì íàäõîäèòü
ïîøòîþ, à òèì, õòî ïðàöþº, äî
ñòàíäàðòíîãî ïàêåòó òðåáà ëèøå
íàäàòè äîâ³äêó ïðî äîõîäè. Êð³ì
òîãî, äî íàñ ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ
ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè,
ïðîòå ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí íå
ìàþòü ïðàâà íà ñóáñèä³þ. Âàæ-
ëèâî ³ òå, ùî â íàñ º ñëóæáà çâî-
ðîòíüîãî çâ’ÿçêó. Íàéá³ëüøå
çâåðíåíü çàô³êñîâàíî â³ä ìåø-
êàíö³â Äí³ïðîâñüêîãî, Äåñíÿí-
ñüêîãî, Îáîëîíñüêîãî ðàéîí³â.
ª ñêàðãè ³ íà òå, ùî â äåÿêèõ
ðàéîííèõ óïðàâë³ííÿõ ñîöçà-
õèñòó ïðàöþþòü çà ñòàðîþ ñõå-
ìîþ íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é

Записала Натал а МАРКІВ,
“Хрещати ”

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Під час р ло о стол в мерії йшлося про запровадження спрощеної системи отримання с бсидій
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Âàêöèíàö³ÿ — ïàíàöåÿ ÷è çáðîÿ
ìàñîâîãî çíèùåííÿ?
Óñå á³ëüøå óêðà¿íö³â íå äîâ³ðÿþòü ùåïëåííþ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ва цинація — єдиний
ефе тивний спосіб бе-
ре тися від інфе ційних
хвороб, запевняють лі а-
рі. Одна дея і бать и пе-
ре онані: дитини і без
то о хороший ім нітет, а
щеплення може зробити її
алі ою. Та вважають
дедалі більше раїнців.
Недовіра до ва цинації з
ожним ро ом зростає.
Тим часом лі арі побо-
юються поширення тяж-
их інфе ційних хвороб.
Довіритися медицині чи
залишити дитин з при-
родним захистом ор аніз-
м , виріш вати бать ам.
Ж рналісти "Хрещати а"
вивчили сит ацію і наво-
дять сі "за" та "проти"
ва цин вання, а та ож да-
ють іль а порад.

З історії питання
Ñâ³òîâà ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó âàêöè-

íóâàííÿ ñÿãàº ùå ïî÷àòêó ÕVIII
ñòîð³÷÷ÿ. Òîä³ ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿ â³ñ-
ïè, ùîá íå çàõâîð³òè, âì³ñò â³ñïÿ-
íèõ ïóõèðö³â ó ñâîþ çäîðîâó øê³-
ðó âòèðàëè ðîñ³éñüêà ³ìïåðàòðè-
öÿ Êàòåðèíà ²² òà ¿¿ ñèí Ïàâëî. Â
1769 ðîö³ àíãë³éñüêèé ë³êàð Åäó-
àðä Äæåííåð óïåðøå çàñòîñóâàâ
ïðèíöèï çàïîï³ãàííÿ ïîä³áíîìó
ïîä³áíèì. Â³í ïîì³òèâ, ùî ñ³ëü-
ñüê³ æ³íêè ÷àñòî çàðàæóþòüñÿ êî-
ðîâ’ÿ÷îþ â³ñïîþ ³ ïåðåíîñÿòü ¿¿
ëåãêî, à â ïåð³îä åï³äåì³¿ íå õâî-
ð³þòü. Òîä³ ÿê åêñïåðèìåíò õëîï-
÷èêîâ³ ââåëè çáóäíèê êîðîâ’ÿ÷î¿
â³ñïè, à ÷åðåç ï³âòîðà ì³ñÿöÿ éî-
ãî çàðàçèëè ëþäñüêîþ â³ñïîþ. Îä-
íàê õëîï÷èê ëèøèâñÿ çäîðîâèì.
Ó òàêèé ñïîñ³á áóëî çàïðîâàäæå-
íî ïðîô³ëàêòèêó â³ñïè. Ïðîðèâ ó
ðîçâèòêó âàêöèíàö³¿ çðîáèâ ôðàí-
öóçüêèé ó÷åíèé Ëó¿ Ïàñòåð. Ñàìå
â³í â³äêðèâ, ùî ââåäåííÿ â îðãà-
í³çì îñëàáëåíèõ ÷è âáèòèõ çáóä-
íèê³â õâîðîá çäàòíå çàõèñòèòè â³ä
òÿæêî¿ ôîðìè íåäóãè. Â³í ðîçðî-
áèâ ³ ïî÷àâ àêòèâíî âèêîðèñòîâó-
âàòè âàêöèíè â³ä ñèá³ðêè, êóðÿ÷î¿
õîëåðè òà ñêàçó. Äî ñëîâà, îñòàí-
íÿ íåäóãà ìàº ñìåðòåëüí³ íàñë³ä-
êè. ² ç ÷àñ³â Ïàñòåðà äî íàøèõ
äí³â ºäèíèì ïîðÿòóíêîì â³ä íå¿ º
åêñòðåíà âàêöèíàö³ÿ.

У раїні за рож ють
епідемії

Òîæ âàêöèíàö³ÿ — öå ââåäåííÿ
â îðãàí³çì çíåøêîäæåíèõ ÷àñòèí
â³ðóñó. Îñê³ëüêè ó âàêöèí³ â³í
óáèòèé (³íàêòèâîâàíèé àáî ñóòòº-
âî îñëàáëåíèé), ùåïëåííÿ íå ìî-
æå ñïðè÷èíèòè çàõâîðþâàííÿ. Çà-
òå ³ìóííà ñèñòåìà “ïîçíàéîìèòü-
ñÿ” ç³ çáóäíèêîì ³íôåêö³¿ ³ íà-
â÷èòüñÿ ðîçï³çíàâàòè éîãî â ìàé-
áóòíüîìó òà âáèâàòè äî ðîçâèòêó
íåäóãè. Ïî çàâåðøåííþ ïðîöåñó
“íàâ÷àííÿ” ó êðîâ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ
çàõèñí³ á³ëêè (àíòèò³ëà) ³ óòâî-
ðþþòüñÿ êë³òèíè ïàì’ÿò³, ÿê³ â ðà-
ç³ ïîâòîðíîãî êîíòàêòó ç àíòèãå-
íîì çàáåçïå÷óþòü øâèäêèé çàõèñ-
íèé åôåêò. Òà ÿêùî ðàí³øå íà
âàêöèíàö³þ äèâèëèñÿ ÿê íà ºäè-

íó ïàíàöåþ â³ä áàãàòüîõ ³íôåê-
ö³éíèõ õâîðîá, òî ñüîãîäí³ ñëîâî
“ùåïëåííÿ” ñ³º ïàí³êó ñåðåä óêðà-
¿íö³â, çîêðåìà ó áàòüê³â. Äåäàë³
á³ëüøå ç íèõ ö³êàâëÿòüñÿ, âàêöè-
íà íàñïðàâä³ óáåðåæå äèòèíó â³ä
íåäóãè ÷è, íàâïàêè, çðîáèòü êàë³-
êîþ? Ñüîãîäí³ äîâ³ðà óêðà¿íö³â äî
ùåïëåíü òàíå, ÿê ñí³ã íà ñîíö³.
“Îõîïëåííÿ âàêöèíàö³ºþ ïðîòè
ïðàêòè÷íî âñ³õ êåðîâàíèõ ³íôåê-
ö³é â Óêðà¿í³ ùîðîêó çìåíøóºòü-
ñÿ â ñåðåäíüîìó íà 10 â³äñîòê³â,
òîä³ ÿê çàõâîðþâàí³ñòü íà äåÿê³
³íôåêö³éí³ íåäóãè ³ â ñòîëèö³, ³
çàãàëîì ó äåðæàâ³ çðîñòàº,— ïî-
â³äîìèëà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ç ïèòàíü ³ìóíîëîã³¿ äèòÿ÷î-
ãî íàñåëåííÿ Êèºâà Àëëà Âîëî-
õà.— Òåíäåíö³ÿ äî ñïàäó âàêöèíó-
âàííÿ ïðîòè äèôòåð³¿, ïîë³îì³ºë³-
òó, ïðàâöÿ, êîðó, êðàñíóõè, ïàðî-
òèòó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ç 2007 ðîêó,
çáåðåãëàñÿ âîíà ³ â ïåðøîìó ï³â-
ð³÷÷³ íèí³øíüîãî ðîêó. Çîêðåìà
çà äåÿêèìè ³íôåêö³ÿìè öåé ïî-
êàçíèê çíèçèâñÿ äî 75 â³äñîòê³â,
òîä³ ÿê ó 2005—2006 ðîêàõ â³í ñòà-
íîâèâ íå ìåíøå, í³æ 95 â³äñîò-
ê³â”. Ë³êàð³ á’þòü íà ñïîëîõ: â
Óêðà¿í³ äåäàë³ á³ëüøå íåùåïëå-
íèõ ä³òåé, ùî ñòàíîâèòü çàãðîçó ÿê
äëÿ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ, òàê ³ îòî-
÷åííÿ. Êàæóòü, íèí³øí³é ð³âåíü
îõîïëåííÿ âàêöèíàö³ºþ ïðèáëèç-
íî òàêèé æå, ÿê â àôðèêàíñüêèõ
êðà¿íàõ. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ
çìåíøåííÿ ³ìóí³çàö³¿ ìåäèêè ââà-
æàþòü â³äìîâó áàòüê³â â³ä ùåï-
ëåíü äèòèíè ÷åðåç íåäîâ³ðó òà àí-
òèâàêöèíàëüíó êàìïàí³þ çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. “Ìè ïîâèí-
í³ ÷³òêî ðîç’ÿñíèòè: ÿêùî áóäå
îõîïëåíî ùåïëåííÿì ìåíøå, í³æ
70 â³äñîòê³â ä³òåé, ç’ÿâèòüñÿ âåëè-
êà çàãðîçà ïîøèðåííÿ ³íôåêö³é-

íèõ õâîðîá, ìîæëèâà åï³äåì³îëî-
ã³÷íà ñèòóàö³ÿ”,— íàãîëîñèâ ãî-
ëîâíèé ïåä³àòð Êèºâà Â³òàë³é
Ìàéäàííèê.

Від летально о інця
ніхто
не застрахований

Òîð³ê óñþ êðà¿íó ñïîëîõàëà
çâ³ñòêà ïðî ñìåðòü òðüîõ ä³òåé
ï³ñëÿ âàêöèíóâàííÿ. Çâ³ñíî, îô³-
ö³éíîþ ïðè÷èíîþ çàãèáåë³ ìàëå-
÷³ í³õòî ç ë³êàð³â íå íàçâå íåäîá-
ðîÿê³ñíó âàêöèíó, íåïðàâèëüíå ¿¿
çáåð³ãàííÿ ÷è ââåäåííÿ. Îäíàê
áàòüêè ïîìåðëèõ ïåðåêîíàí³: ¿õ
óáèëà âàêöèíà. Îô³ö³éíî¿ ñòàòèñ-
òèêè, ñê³ëüêè ëþäåé ãèíå ³ ñê³ëü-
êè çàëèøàþòüñÿ êàë³êàìè ï³ñëÿ
³ìóí³çàö³¿, í³õòî íå âåäå, àáî æ
òðèìàþòü ¿¿ ï³ä ñ³ìîìà çàìêàìè.
“Áåçïå÷íî¿ âàêöèíè íå áóâàº. Çà
áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí öå âòðó÷àí-
íÿ â ³ìóííó ñèñòåìó, ÿêå ïðèçâî-
äèòü äî ïðèãí³÷åííÿ ³ìóí³òåòó.
Ï³ñëÿ ùåïëåííÿ ä³òè ïî÷èíàþòü
õâîð³òè ÷àñò³øå”,— çàïåâíÿº ïðå-
çèäåíò ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ
“Ë³ãà çàõèñòó ãðîìàäÿíñüêèõ
ïðàâ” Â’ÿ÷åñëàâ Êîñòèëºâ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, óêðà¿íö³ — íàéá³ëü-
øå ùåïëåíà ó ªâðîï³ íàö³ÿ ³ âîä-
íî÷àñ íàéá³ëüøå õâîðà. Ë³êàð³ æ
çàÿâëÿþòü, ùî êîëè ï³ñëÿ âàêöè-
íóâàííÿ ñîòí³ ä³òåé â îäíîìó âè-
ïàäêó âèíèêàº ïåâíà íåãàòèâíà
ðåàêö³ÿ, òî öå íå îçíà÷àº, ùî
âàêöèíà íåäîáðîÿê³ñíà, òàêà ³í-
äèâ³äóàëüíà íåñïðèéíÿòëèâ³ñòü.
Ç öèõ ì³ðêóâàíü óñ³ ë³êàðñüê³ ïðå-
ïàðàòè íåáåçïå÷í³, àäæå äîïîìà-
ãàþòü ðÿòóâàòè òèñÿ÷³ æèòò³â, à
îäíîãî âáèâàþòü. “Ðèçèê â³ä âàê-
öèíàö³¿ º çàâæäè, îñê³ëüêè íàâ³òü
íàéòî÷í³ø³ òåñòè íå äàþòü çìî-

ãè íà ñòî â³äñîòê³â ïåðåäáà÷èòè
ðåàêö³þ êîæíî¿ ëþäèíè íà ïåâ-
íó âàêöèíó. Òèì ÷àñîì ðèçèê ³í-
ô³êóâàííÿ ³ ëåòàëüíîãî ê³íöÿ
çíà÷íî á³ëüøèé. Íåáåçïåêà âàê-
öèíóâàííÿ äóæå ïåðåá³ëüøå-
íà”,— ïåðåêîíóº ïàí Ìàéäàí-
íèê. Òîáòî àáñîëþòíî âïåâíèòè-
ñÿ, ùî òîá³ âàêöèíà ï³äõîäèòü ³
íå ïðèçâåäå äî òÿæêèõ ïîá³÷íèõ
íàñë³äê³â, ìîæíà ëèøå ï³ñëÿ ¿¿
ââåäåííÿ. Âîäíî÷àñ ó Ì³í³ñòåð-
ñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàãîëîøó-
þòü, ùî âñ³ âàêöèíè, ÿê³ ïîòðàï-
ëÿþòü äî Óêðà¿íè, îáîâ’ÿçêîâî
ïðîõîäÿòü êë³í³êî-åï³äåì³îëîã³÷-
í³ âèïðîáóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî äî
ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â âèâ÷à-
þòü åôåêòèâí³ñòü ³ áåçïå÷í³ñòü
âàêöèí ó êðà¿í³. Ëèøå â ðàç³ ïî-
çèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, ÿê³ íå ñó-
ïåðå÷àòü çàêîíîäàâ÷³é áàç³ íàøî¿
êðà¿íè, âàêöèíà ìîæå áóòè çàðå-
ºñòðîâàíà òà çàïðîïîíîâàíà äî
âèêîðèñòàííÿ.

Бережено о
Бо береже

ßêùî æîäåí ë³êàð íå ìîæå äà-
òè ñòîâ³äñîòêîâó ãàðàíò³þ áåçïå÷-
íîñò³ âàêöèíè, òî ñàìèì áàòüêàì
âàðòî çðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè
óáåçïå÷èòè ñâîþ äèòèíó â³ä íåáà-
æàíèõ íàñë³äê³â. ²íêîëè ñàìå ìà-
ìèíà íåäáàë³ñòü ³ ïàñèâí³ñòü ó
ïðîöåñ³ ³ìóí³çàö³¿ ¿¿ ÷àäà ìîæóòü
îáåðíóòèñÿ òÿæêîþ âòðàòîþ. Òàê,
ö³ëêîì áåçïå÷íî¿ âàêöèíè íå áó-
âàº. Ââåäåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç íèõ çàâ-
æäè âèêëèêàº ïåâí³ ðåàêö³¿ îðãà-
í³çìó. Âîíè áóâàþòü ì³ñöåâèìè ³
çàãàëüíèìè. Äî ì³ñöåâèõ íàëåæàòü
óù³ëüíåííÿ òêàíèíè, ïî÷åðâîí³í-
íÿ ä³àìåòðîì íå á³ëüøå, í³æ 8 ñàí-
òèìåòð³â, íåçíà÷íèé á³ëü ó ì³ñö³

óêîëó. Çàãàëüí³ ðåàêö³¿ âèÿâëÿþòü-
ñÿ ï³äâèùåííÿì òåìïåðàòóðè ò³ëà
òà íåòðèâàëîþ ³íòîêñèêàö³ºþ
(êâîë³ñòü, ãîëîâíèé á³ëü, ïîã³ð-
øåííÿ àïåòèòó). Âñ³ çâè÷àéí³ ðå-
àêö³¿ íà âàêöèíó ìèíàþòü ÷åðåç
1—4 äí³. Îäíàê äóæå ð³äêî, àëå
âñå æ òðàïëÿþòüñÿ ³ óñêëàäíåííÿ
ï³ñëÿ ùåïëåííÿ. Òîìó, àáè çìåí-
øèòè ðèçèê, âàðòî äîòðèìóâàòè
òàêèõ ðåêîìåíäàö³é ôàõ³âö³â: ïå-
ðåä ùåïëåííÿì â³äâ³äàéòå ïåä³àò-
ðà, óâàæíî îçíàéîìòåñÿ ç ïðîòè-
ïîêàçàííÿìè äî âàêöèíàö³¿, ìåí-
øå, í³æ çà òèæäåíü, íå äàâàéòå äè-
òèí³ íîâèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ
(îñîáëèâî ïðè àëåðã³¿), çäàéòå àíà-
ë³çè êðîâ³ òà ñå÷³ ìàëþêà, äî÷åêàé-
òåñÿ ðåçóëüòàò³â ³ ïåðåêîíàéòåñÿ,
ùî âîíè â íîðì³. Ïàì’ÿòàéòå: ùî
ìåíøå ÷àñó ìèíå â³ä îòðèìàííÿ
ðåçóëüòàò³â àíàë³ç³â äî ùåïëåííÿ,
òî êðàùå. Äîäàòêîâà êîíñóëüòàö³ÿ
ñïåö³àë³ñòà ïîòð³áíà â òàêèõ âè-
ïàäêàõ: äèòèíà âæèâàº ë³êàðñüê³
ïðåïàðàòè; ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî
ùåïëåííÿ áóëè óñêëàäíåííÿ; º
àëåðã³ÿ; ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ çà
îñòàíí³õ òðè ì³ñÿö³; äèòèíà àáî
õòîñü ³ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ìàþòü ³ìóíí³
ïîðóøåííÿ. Áåçïîñåðåäíüî ïåðåä
âàêöèíàö³ºþ îö³í³òü ñòàí äèòèíè,
ïîì³ðÿéòå òåìïåðàòóðó ò³ëà, îçíà-
éîìòåñÿ ç ³íñòðóêö³ºþ äî âàêöè-
íè é òåðì³íîì ïðèäàòíîñò³. Ï³ñëÿ
ùåïëåííÿ áàæàíî ïðîâåñòè 20—30
õâèëèí ó ïðèì³ùåíí³ ïîë³êë³í³êè,
öå äàñòü çìîãó îòðèìàòè øâèäêó
êâàë³ô³êîâàíó äîïîìîãó â ðàç³ ïî-
á³÷íèõ åôåêò³â, óâàæíî ñòåæòå çà
ùîíàéìåíøèìè çì³íàìè ô³çè÷íî-
ãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó äèòè-
íè. ² ïàì’ÿòàéòå: òå, ùî ïåðøà
âàêöèíàö³ÿ ìèíóëà áåç óñêëàä-
íåíü, íå îçíà÷àº, ùî íàäàë³ â³ä ³í-
øèõ ùåïëåíü ïîá³÷íèõ åôåêò³â òà-
êîæ íå áóäå

Усі ва цини, я і потрапляють в У раїн , обов’яз ово проходять ліні о-епідеміоло ічні випроб вання
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Ãðà íà ÷åñí³ñòü
Âñå á³ëüøå óêðà¿íö³â çàõîïëþþòüñÿ 
ñòðàéêáîëîì
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Чимало иян вихідні при-
свяч ють любленом за-
няттю. Одні вир шають
похід, інші — на риболов-
лю. А дехто обирає поп -
лярний останнім часом
страй бол. Серед них і
30-річний Сер ій Яремен-
о, я ий же півтора ро
проводить ві енди в за-
хопливих баталіях. На йо-
о д м , цей вид а тив-
но о відпочин дає змо
не лише ці аво провести
вільний від роботи час, а
й ба ато чо о вчить.

Òèøó ñóáîòíüîãî ðàíêó çà ì³ñ-
òîì íåñïîä³âàíî ðîçðèâàþòü
êðèêè ³ ïîñòð³ëè. Ãðóïà îçáðî-
ºíèõ òåðîðèñò³â ³ç çàðó÷íèêîì,
ùî ÷èíèòü îï³ð, âèá³ãàþòü ³ç çå-
ëåíî¿ çàâ³ñè ³ ï³ä îáñòð³ëîì ïå-
ðåòèíàþòü â³äêðèòó òåðèòîð³þ —
ë³ñîâå óçë³ññÿ. Êîìóñü âäàºòüñÿ
ïðîðâàòèñÿ æèâèì. Îäíàê ó
ñòðàéêáîë³, ìàéæå ÿê íà â³éí³,
áåç âòðàò íå áóâàº. Ïîðàíåí³ òà

âáèò³ çàëèøàþòü “³ãðîâå” ïîëå
áîþ. Àëå æ íå çà âåë³ííÿì äîë³,
íà ùàñòÿ, à çà âåë³ííÿì ñâîº¿
ñîâ³ñò³. Öå îäíå ç ïðàâèë
ñòðàéêáîëó, ðîçðàõîâàíå íà ÷åñ-
í³ñòü ãðàâö³â. “Áî êóëÿ ó ñòðàéê-
áîë³ ïëàñòèêîâà,— ïîÿñíþº äî-
ñâ³ä÷åíèé ãðàâåöü, àðõ³òåêòîð çà
ôàõîì Ñåðã³é ßðåìåíêî,— âîíà
íàâ³òü íå çàëèøàº ñë³ä³â íà îäÿ-
ç³. Òîìó ïîòð³áíî áóòè ÷åñíèì ³
âèçíàòè ñâîþ íåïðèäàòí³ñòü äî
ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ â áîþ. Ñöåíà-
ð³é ãðè ðîçðîáëÿþòü çàçäàëåã³äü,
³ ðîçðàõîâàíèé â³í íà ê³ëüêà ãî-
äèí ÷è íàâ³òü ä³á. Â³éñüêîâèé
àíòóðàæ ñòðàéêáîëó âðàæàº. Ìî-
äåëþþòü ðåàëüí³ â³éñüêîâ³ ï³ä-
ðîçä³ëè, óí³ôîðìó, ñïîðÿäæåí-
íÿ. Äåÿê³ çðàçêè çáðî¿ çà âàãîþ
³ ãàáàðèòàìè â³äïîâ³äàþòü îðè-
ã³íàëàì, îêð³ì, çâ³ñíî, “íà÷èí-
íÿ”. Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ, ùîäåí-
íà ðîáîòà íàâ³òü óëþáëåíå çà-
íÿòòÿ ïåðåòâîðþº íà ðóòèíó, òî-
ìó ÿê³ñíèé â³äïî÷èíîê äóæå
âàæëèâèé. Ñàìå ï³ñëÿ ãðè ó
ñòðàéêáîë, íà éîãî äóìêó, îòðè-
ìóºø çàðÿä áàäüîðîñò³ íà âåñü
òèæäåíü. Ñåðåä òèõ, õòî îñü óæå
ï³âòîðà ðîêó ðàçîì ³ç Ñåðã³ºì
áåðå ó÷àñòü ó áàòàë³ÿõ, ëþäè ð³ç-
íèõ ñïåö³àëüíîñòåé — áóõãàëòå-
ðè, âèêëàäà÷³, ïðîãðàì³ñòè, ñòó-

äåíòè. “Ó ñòðàéêáîë ìè ïîòðà-
ïèëè ð³çíèìè øëÿõàìè. Ìåíå
ïðèâåëè äðóç³, é óæå ï³ñëÿ ïåð-
øî¿ ãðè ÿ â³ä÷óâ ïðèðîäíèé ³í-
òåðåñ äî íå¿. Òåïåð ïðàêòè÷íî
âñ³ âèõ³äí³ ÿ ïðèñâÿ÷óþ öüîìó
àêòèâíîìó, íàâ³òü åêñòðåìàëü-
íîìó â³äïî÷èíêó. Ñòðàéêáîë äëÿ
ìåíå — á³ëüøå í³æ ãðà, ìîæëè-
âî, öå õîá³”.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, îñîáëèâî¿
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ÷è â³êîâèõ
îáìåæåíü ñòðàéêáîë íå âèìàãàº.
Ìàðø-êèäêè, ñòåæåííÿ ³ ÷èñëåí-
í³ áèòâè ðîáëÿòü ãðó, íà äóìêó
Ñåðã³ÿ ßðåìåíêà, íàñè÷åíîþ, äè-
íàì³÷íîþ, ðåàë³ñòè÷íîþ òà âîä-
íî÷àñ ñêëàäíîþ ³ âåëüìè ö³êàâîþ.

Íàãàäàºìî, ùî Ôåäåðàö³ÿ
ñòðàéêáîëó â Óêðà¿í³ óòâîðèëàñÿ
â 2002 ðîö³. Ó íàø³é äåðæàâ³
âïåðøå ìàñîâî ïî÷àëè ãðàòè â
ñòðàéêáîë ó Ëüâîâ³. Ñüîãîäí³ öåé
âèä àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó ïîïó-
ëÿðíèé ïðàêòè÷íî â óñ³õ ðåã³î-
íàõ. Ãðàòè ìîæå êîæåí îõî÷èé.
Öå çàäîâîëåííÿ íåäîðîãå. Äîñèòü
íà ðèíêó êóïèòè íàéïðîñò³øèé
êàìóôëÿæ, îáîâ’ÿçêîâî çàõèñí³
îêóëÿðè, ë³ïøå ñòð³ëåöüê³, êèòàé-
ñüêó ïëàñòìàñîâó ³ãðàøêó äëÿ
ñòð³ëüáè, ùî íàãàäóº ðåàëüíó áî-
éîâó çáðîþ, ³ äîêëàñòè äî íå¿ ðó-
êè òà âì³ííÿ

Ïóõíàñò³ ñóâåí³ðè
Çðîáëåí³ âëàñíèìè ðóêàìè ðå÷³ Â³êòîð³ÿ Äîâæåíêî äàðóº ëþäÿì

Â³ä âèãîòîâëåíèõ ìàéñòðèíåþ
ðå÷åé ³äå òåïëî ³ íåçâè÷àéíà
åíåðãåòèêà. Ì’ÿê³, ïóõíàñò³, ïðè-
ºìí³ íà äîòèê, âîíè ÷àñòåíüêî
ñòàþòü îêðàñîþ áàãàòüîõ îñåëü, ¿õ
äàðóþòü ð³äíèì ³ áëèçüêèì. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî ìîêðå âàëÿííÿ ç íà-
òóðàëüíî¿ âîâíè — çàíÿòòÿ äîâî-
ë³ ñòàðîäàâíº, õî÷à é çàáóòå íà
òë³ äîñêîíàëèõ òåõíîëîã³é ñó÷àñ-
íîñò³. Òà ñê³ëüêè êîðèñò³ â³ä öèõ
ðå÷åé ó ïîâñÿêäåííîìó ïîáóò³!

Ãîëîâíå — âîíè äàðóþòü â³ä÷óò-
òÿ ðàäîñò³ ³ çàòèøêó. “Ç ²íòåðíå-
òó ä³çíàëàñÿ ïðî ìîêðå âàëÿííÿ ç
âîâíè,— ðîçïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ
Â³êòîð³ÿ Äîâæåíêî,— ôîòîãðàô³¿
ãîòîâèõ âèðîá³â ñïðàâèëè íà ìå-
íå ñèëüíå âðàæåííÿ. Òà ïðî ¿õ
ð³çíîìàí³òòÿ ÿ íàâ³òü íå çäîãàäó-
âàëàñÿ. Öå ìîãëè áóòè îñ³íí³é æà-
êåò ³ äîìàøí³ êàïö³, çðó÷íà ñóì-
êà òà äåêîðàòèâí³ ïðèêðàñè, áàí-
íà øàïêà àáî çèìîâ³ ðóêàâèö³”.

Îñíîâíà ïðîôåñ³ÿ ïàí³ Â³êòîð³¿
ïîâ’ÿçàíà ç êðåñëåííÿì, ³ òîìó
âèìàãàº íàäçâè÷àéíî¿ òî÷íîñò³ é
óâàãè. Ïðîòå öå íå çàâàäèëî ¿é
çíàéòè ñïðàâó äëÿ äóø³. Ñïî÷àò-
êó æ³íêà õâèëþâàëàñÿ, ÷è âèéäå
â íå¿, àäæå òåõíîëîã³ÿ âèðîáíèö-
òâà íà ïåðøèé ïîãëÿä íå áóëà
ïðîñòîþ. “Òðåáà âèêëàñòè âîâíó
ð³âíèì øàðîì,— ïîÿñíþº Â³êòî-
ð³ÿ Äîâæåíêî,— çìî÷èòè ¿¿ ãàðÿ-
÷èì ìèëüíèì ðîç÷èíîì ³ ïîñòó-
ïîâî ðîçïî÷àòè ôîðìóâàòè ìàé-
áóòí³é âèð³á. Ó ïðîöåñ³ òåðòÿ ðó-
êàìè òà ä³¿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âîëîêíà
ñïëóòóþòüñÿ, ñòâîðþþ÷è ð³âíó ³
îäíîð³äíó ïîâåðõíþ. Íàîñòàíîê
òðåáà âèñóøèòè âèð³á òà îçäîáè-
òè éîãî ïîòð³áíîþ ôóðí³òóðîþ”.
Ïåðøà ðîáîòà ìàéñòðèí³ — ïðîñ-
òåíüêà ï³äêëàäêà ï³ä êðóæêó — íå

ñòàëà ãëåâêèì ìëèíöåì, à íàäèõ-
íóëà ¿¿, íàäàëà âïåâíåíîñò³. Ïàí³
Äîâæåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî â ïðîöå-
ñ³ ðîáîòè ³íîä³ òðàïëÿëèñü ³ êóð-
éîçè. Àäæå ï³ä ÷àñ âàëÿííÿ ðå÷³
ìîæóòü çìåíøóâàòèñÿ ëåäü íå
âäâ³÷³. Òåïåð ìàéñòðèí³ âàæêî ïå-
ðåðàõóâàòè âñå, ùî âäàëîñÿ çðî-
áèòè. Íà ¿¿ äóìêó, öå ïîíàä ï³â-
ñîòíþ ð³çíèõ çà òðóäîºìí³ñòþ ðå-
÷åé. “Óäîìà ìàéæå í³÷îãî íå çà-
ëèøàþ,— êàæå Â³êòîð³ÿ,— àäæå

òàê ïðèºìíî äàðóâàòè áàãàòüîì
äðóçÿì ³ çíàéîìèì ðå÷³, çðîáëåí³
âëàñíèìè ðóêàìè. Çàðàç ìîºìó
çàõîïëåííþ ìàéæå ð³ê, àëå ö³êà-
âîñò³ äî íüîãî ÿ íå âòðàòèëà. Ìà-
ëî òîãî, ïî÷àëà âèâ÷àòè ³ñòîð³þ
âèðîá³â ³ç âîâíè, ñó÷àñí³ òåíäåí-
ö³¿. Ç’ÿâèëèñÿ êîëåãè ïî ñïðàâ³.
Òîæ ÿêùî õòîñü âèð³øèòü ñïðî-
áóâàòè ³ ñâî¿ ñèëè, òî í³÷îãî
ñêëàäíîãî â öüîìó íåìàº, ë³òåðà-
òóðè é ³íôîðìàö³¿ âäîñòàëü”

Страй бол стає дедалі поп лярнішим серед любителів а тивно о відпочин

Представництво ФДМ У раїни в Оболонсь ом
районі м.Києва повідомляє про втрат свідоцтва на
право власності серії CAB № 856169 видане
30.05.2008 р. на нежил б дівлю площею 759, 00 м. в.
за адресою:м.Київ, в л.Юн ероваМи оли, 71 (Літ “А”).
Зазначене свідоцтво просимо вважати недійсним.

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Незвичайні вироби, створені мо рим валянням із вов-
ни, сво о час справили сильне враження на ресляра
з Полтави Ві торію Довжен о. Після цьо о жін а осво-
їла с ладн справ . Наразі вона самостійно ви отовляє
різноманітн с венірн прод цію за техноло ією ва-
ляння і отрим є при цьом вели е задоволення. Та
найбільша радість для неї — дар вати зроблені своїми
р ами подар н и численним др зям і знайомим.

Мо ре валяння вовни — заняття стародавнє

Ві торія Довжен о ви отовила власнор ч понад півсотню різних речей із вовни
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження змін до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 12.10.2005 № 1893

Розпорядження № 541 від 22 липня 2010 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету
Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів бу�
дівництва та проведення їх державної експертизи” (із змінами і доповненнями), в межах функцій місце�
вого органу виконавчої влади:

1. Затвердити до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 12.10.2005 № 1893 “Про затвер�
дження проекту реконструкції Перовського каналізаційно�
го колектора” (із змінами внесеними розпорядженням ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації від 19.11.2009 року № 1305) такі
зміни:

1.1. У тексті розпорядження слова та цифри 

Показники Од. виміру
Кількість, у т. ч.:

Всього 1 черга 2 черга 3 черга

Кошторисна вартість у цінах 
2009 року (з урахуванням ПДВ) тис. грн 73282,394 29354,186 27587,807 16340,401

у тому числі:

� БМР (без ПДВ) тис. грн 53025,697 20326,846 19809,439 12889,412

Фактично виконано (з ПДВ) 
станом на 01.01.2009 тис. грн 29042,952 29042,952 — —

Показники Од. виміру
Кількість, у т. ч.:

Всього 1 черга 2 черга 3 черга

Кошторисна вартість у цінах 
2009 року (з урахуванням ПДВ) тис. грн. 72 245,154 29 444,581 26 875,612 15 924,961

у тому числі:

� БМР (без ПДВ) тис. грн. 52 182,247 20 402,335 19 226,028 12 553,884

Фактично виконано (з ПДВ) 
станом на 01.01.2009 тис. грн. 29 042,952 29 042,952 — —

замінити словами та цифрами

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про утримання автомобільних доріг і тротуарів 
у м. Києві в зимовий період 2010/2011 рр. 

Розпорядження № 550 від 23 липня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, з метою забезпечення своєчасного прибирання снігу з автомобільних доріг і троту�
арів у м. Києві в зимовий період 2010/2011 рр., в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
1.1. Організувати цілодобове чергування та роботу спе�

ціальних машин і механізмів в районних м. Києва комуналь�
них підприємствах шляхово�експлуатаційних управліннях по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них (далі ШЕУ), ШЕУ “Магістраль”, комунальному підприєм�
ству по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Ки�
ївавтошляхміст”(далі — КП “Київавтошляхміст”) у термін з
01.11.2010 до 01.04.2011 в кількості згідно з переліком (до�
даток 1).

1.2. Забезпечити виконання технології комплексного за�
стосування засобів механізації для своєчасного здійснен�
ня необхідних робіт на вулично�дорожній мережі міста та
безпечних умов руху транспорту в зимовий період
2010/2011 рр. (додаток 2).

1.3. Організувати у кожному районному ШЕУ, ШЕУ “Ма�
гістраль”, КП “Київавтошляхміст” цілодобове чергування не
менше 5 одиниць снігоприбиральних машин, укомплекто�
ваних навісним обладнанням, у період з 20.10.2010 до
01.11.2010 та з 01.04.2011 до 01.05.2011 для прибирання
снігу під час можливих снігопадів.

1.4. Забезпечити своєчасне прибирання та вивезення

снігу згідно з вимогами ДСТУ�3587�97 “Безпека дорожньо�
го руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди.
Вимоги до експлуатаційного стану”.

1.5. Першочергово в період снігопадів, ожеледиці, інших
несприятливих погодних умов виконувати посипальними
матеріалами обробку проїзних частин вулиць із складними
умовами руху, головних магістральних вулиць і вулиць цен�
тральної частини міста, а також вулиць, по яких проходять
маршрути руху громадського транспорту загального корис�
тування, з наданням інформації комунальній службі переве�
зень та комунальному підприємству “Київпастранс” про ви�
конання цих робіт до 05 год. 00 хв. (додаток 3).

1.6. Забезпечити до 01.10.2010 комплектування експлу�
атаційних служб огороджувальними бар’єрами, направля�
ючими конусами та комплектами необхідних дорожніх зна�
ків, які тимчасово виставлятимуться у місцях виконання ро�
біт із очищення проїзної частини вулиць та вивезення сні�
гу, згідно з чинними нормативами.

1.7. Виконати до 15.10.2010 ремонт і профілактичні ро�
боти на зливоприймальних системах, а також забезпечити
водовідведення у місцях збирання талої та зливової води на
проїзній частині доріг.

1.8. Здійснити до 01.10.2010 необхідні природоохорон�
ні заходи в місцях складування посипальних матеріалів згід�
но з переліком (додаток 4). 

1.9. До 15.04.2011 привести в належний стан місця для
тимчасового накопичення снігу.

1.10. Забезпечити першочергове вивезення снігу з ву�
лиць та інженерних споруд міста згідно з переліком (дода�
ток 5).

1.11. Забезпечити вжиття запобіжних заходів щодо не�
допущення попадання посипальних матеріалів на газони та
пристовбурні лунки дерев (кущів) під час обробки проїзних
частин вулиць та тротуарів.

2. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям), комунальній кор�
порації “Київавтодор”, комунальному підприємству “Київ�
пастранс”, комунальному підприємству “Київтранспарксер�
віс “, Київському комунальному об’єднанню зеленого будів�
ництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзелен�
буд”, власникам автозаправочних станцій та автостоянок,
суб’єктам підприємницької діяльності в межах повноважень:

2.1. Забезпечити прибирання та вивезення снігу із за�
кріплених за ними під’їздів до медично�профілактичних ус�
танов, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, прибудин�
кових територій, пішохідних переходів, тротуарів, місць тим�
часового паркування автотранспорту, автостоянок, автоза�
правочних станцій, зупинок громадського транспорту.

2.2. Здійснювати першочергове прибирання майданчи�
ків відстою та розворотних кілець тролейбусів на кінцевих
зупинках, а також кінцевих зупинок автобусних маршрутів
згідно з переліком (додаток 6).

2.3. Не допускати складування снігу із залишками солі на
газонах і під деревами та чагарниками.

2.4. Тимчасове накопичення снігу в зарезервованих зо�
нах тротуарів, вільних від зелених насаджень, здійснювати
на вулицях згідно з переліком (додаток 7).

3. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям) забезпечити своє�
часне фінансування робіт із утримання та прибирання доріг,
а також заготівлі посипальних матеріалів для обробки дорож�
нього покриття у зимовий період 2010/2011 рр. ( додаток 8).

4. Встановити, що тимчасове накопичення снігу у зимо�
вий період 2010/2011 рр. здійснюється у місцях, визначе�
них переліком, згідно з додатком 9.

5. Заборонити вивезення побутових, виробничих, буді�
вельних та інших відходів у місця, що визначені в пункті 4
цього розпорядження.

6. Комунальному підприємству Київської міської ради “Ки�
ївдорсервіс”:

6.1. Здійснити заходи із обмеження руху транспортних
засобів в зимовий період 2010/2011 рр. з 01.11.2010 до
01.04.2011 шляхом встановлення тимчасових дорожніх зна�
ків з відповідними табличками на вулицях згідно з перелі�
ком (додаток 10).

6.2. При випаданні снігу шаром завтовшки 3 — 5 см про�
тягом однієї години, а також у період інтенсивних снігопа�
дів за заявками районних ШЕУ та диспетчерів комунально�
го підприємства “Київпастранс” перемикати світлофори на
миготливий режим сигналу жовтого кольору на перехрес�
тях вулиць згідно з переліком (додаток 11).

6.3. Здійснити заходи щодо попередження водіїв транс�
портних засобів про умови дорожнього руху на зимовий пе�
ріод 2010/2011 рр. з 01.11.2010 до 01.04.2011 шляхом
встановлення тимчасових дорожніх знаків з відповідними
табличками на вулицях згідно з переліком (додаток 12).

6.4. Розробити та узгодити з управлінням Державтоінс�
пекції ГУ МВС України в м. Києві схеми встановлення тим�
часових дорожніх знаків на ділянках вулично�шляхової ме�
режі, мостах, естакадах та шляхопроводах із зазначенням
точних прив’язок до місцевості і способу їх кріплення згід�
но з додатками 10, 12, 14.

7. Комунальному підприємству “Київтранспарксервіс”
укласти угоди з районними ШЕУ або власними силами за�
безпечити систематичне прибирання та вивезення снігу з
територій зон платного паркування.

8. Просити управління Державтоінспекції ГУ МВС Укра�
їни в м. Києві:

8.1. Взяти до відома, що тимчасова стоянка спеціальних
автомашин і механізмів, що забезпечують прибирання сні�
гу з вулиць міста, має здійснюватись в місцях, визначених
переліком (додаток 13).

8.2. Надавати районним ШЕУ допомогу на їхні запити
щодо тимчасового перекриття руху транспортних засобів
на час очищення проїзної частини вулиць згідно з перелі�
ком (додаток 14).

9. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв’язків з громадськістю прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради 

Про проведення шкільних ярмарків 
до нового 2010—2011 навчального року

Розпорядження № 539 від 22 липня 2010 року

Керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечен�
ня школярів м. Києва товарами шкільного асортименту до нового 2010—2011 навчального року, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям):

1.1. Здійснити комплекс організаційних заходів та про�
вести у всіх районах м. Києва з 02.08.2010 до 05.09.2010
шкільні ярмарки із продажу товарів шкільного асортимен�
ту;

1.2. Визначити перелік підприємств торгівлі, що будуть
здійснювати продаж товарів шкільного асортименту до но�
вого 2010—2011 навчального року, та облаштувати в них
спеціалізовані секції, відділи, забезпечивши їх відповідним
рекламним оформленням;

1.3. Забезпечити наявність у продажу в підприємствах
торгівлі широкого асортименту товарів, в тому числі київ�
ських виробників, для школярів;

1.4. В період з 21.08.2010 до 11.09.2010 при проведен�
ні планових районних ярмарків з продажу сільськогоспо�
дарської продукції передбачити також торгівлю на них то�
варами для школярів.

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побуто�
вого обслуговування населення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) спільно з виконавчими органами районних у м. Києві рад
(районними у м. Києві державними адміністраціями):

2.1. Організувати 21—22 серпня 2010 року на вул. Хре�
щатик загальноміський шкільний ярмарок з продажу това�
рів для школярів;

2.2. Залучити до участі у загальноміському шкільному
ярмарку на вул. Хрещатик підприємства торгівлі, легкої про�
мисловості міста та інших постачальників товарів шкільно�
го асортименту.

3. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побу�
тового обслуговування населення виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції):

3.1. Просити Відкрите акціонерне товариство “Київський
центральний універмаг” облаштувати вздовж будівлі універ�
магу на вул. Хрещатик, 38 торговельний майданчик із ре�
алізації товарів шкільного асортименту на період з 02 серп�
ня до 05 вересня 2010 року;

3.2.3дійснити організаційні заходи з функціонування за�
значеного у підпункті 3.1 торговельного майданчика;

3.3. Визначити місця розміщення торгових наметів на
час проведення загальноміського шкільного ярмарку 21—22
серпня 2010 року суб’єктам господарювання, задіяним в
ньому.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) та КП “Київський метрополітен” забезпечити інформу�
вання мешканців столиці про проведення загальноміського
шкільного ярмарку на вул. Хрещатик.

5. КП “Київтранспарксервіс” на період проведення під�
готовчих робіт та шкільного ярмарку з 14.00 год. 20.08.2010

“

”

”

“
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про використання земельної ділянки 

на вул. Петра Запорожця, 15&в, 
яка належала товариству 

з обмеженою відповідальністю “МАРС&1”, 
для забезпечення житлом потерпілих 

від шахрайських дій групи будівельних компаній 
“Еліта&Центр”

Рішення Київської міської ради № 327/2396 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до пункту 2 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 № 121�18/994 “Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею” товариству з обмеженою від�
повідальністю “МАРС�1” було надано земельну ділянку на вул. Петра Запорожця, 15�в у Дніпровсько�
му районі м. Києва площею 0,60 га для будівництва житлово�офісного комплексу з вбудовано�прибу�
дованими приміщеннями та підземною автостоянкою. Зазначену земельну ділянку посадові особи гру�
пи будівельних компаній “Еліта�Центр” використали для вчинення шахрайських дій з коштами грома�
дян. У зв’язку із чим було порушено кримінальну справу і земельну ділянку не використали для будів�
ництва.

Враховуючи те, що рішенням суду визнано можливість використання земельної ділянки на 
вул. Петра Запорожця, 15�в у Дніпровському районі м. Києва для будівництва житлового будин�
ку, а товариство з обмеженою відповідальністю “МАРС�1” всупереч вимогам статті 24 Закону Укра�
їни “Про планування і забудову територій” не розпочало будівництва в установлений термін, ке�
руючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — міс�

1. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 23.10.2003
№ 121�18/994 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею” та рішення Ки�
ївської міської ради від 15.11.2007 № 1235/4068 “Про роз�
гляд протесту заступника прокурора міста Києва від
20.04.2006 № 07/1/1�101вих на пункт 2 рішення Київської
міської ради від 23.10.2003 № 121�18/994 “Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права корис�
тування землею” визнати такими, що втратили чинність.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) скасувати реєстрацію договору оренди земельної ділян�
ки, укладеного між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю “МАРС�1” від 30.04.2004
№ 66�6�00147, у зв’язку із закінченням терміну оренди.

3. Взяти до відома, що згідно з рішенням Київської місь�
кої ради від 18.06.2009 № 648/1704 “Про використання зе�
мельних ділянок, які належать групі будівельних компаній
“Еліта�Центр” земельна ділянка на вул. Петра Запорожця,
15�в в Дніпровському районі м. Києва може бути викорис�

тана виключно для забезпечення житлом потерпілих від ді�
яльності групи будівельних компаній “Еліта�Центр”.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) за погодженням з потерпі�
лими, які фінансували будівництво житла на земельній ді�
лянці на вул. Петра Запорожця, 15�в в Дніпровському райо�
ні м. Києва, провести інвестиційний конкурс (аукціон) що�
до залучення інвесторів для забудови земельної ділянки і
забезпечення житлом потерпілих від діяльності групи буді�
вельних компаній “Еліта�Центр”.

5. Це рішення довести до відома потерпілих від шахрайських
дій групи будівельних компаній “Еліта�Центр”, які фінансува�
ли будівництво житла на зазначеній земельній ділянці, това�
риства з обмеженою відповідальністю “МАРС�1” та Головно�
го слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

то�герой Київ”, “Про планування і забудову територій” та Земельним кодексом України, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

до 21.00 год. 22.08.2010 на вул. Хрещатик не здійснювати
паркування автомобілів на відрізку тротуару, де встановлю�
ватимуться торговельні комплекси.

6. Головному управлінню з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від�
працювати з ВАТ “Укртелеком” питання щодо роботи гучно�
мовців на вул. Хрещатик для забезпечення музичного
оформлення шкільного ярмарку.

7. Просити ГУ МВС України в м. Києві забезпечити:
7.1. Охорону громадського порядку під час проведення

загальноміського шкільного ярмарку із продажу товарів для
школярів;

7.2. Перекриття руху автомобільного транспорту, крім

автомобілів спеціального призначення, на вул. Хрещатик під
час проведення ярмарку згідно з додатково узгодженим гра�
фіком.

8. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків та голів районних у
м. Києві державних адміністрацій.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про затвердження змін та доповнень 
до Положення про Головне управління житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

Розпорядження № 599 від 12 серпня 2010 року

Враховуючи рішення Київської міської ради від 27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою приведен�
ня Положення про Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської держав�
ної адміністрації від 10.06.2003 № 1000, у відповідність до вимог законодавства:

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про Го�
ловне управління житлового забезпечення виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), затвердженого розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 10.06.2003 № 1000, що до�
даються.

2. Подати в установленому порядку зміни та доповнен�
ня до Положення про Головне управління житлового забез�
печення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) на затвердження Ки�
ївською міською радою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Мещерякова О. М.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про завдання із завезення, закладки 
та переробки картоплі, плодоовочевої продукції, 

фруктів урожаю 2010 року 
Розпорядження № 538 від 22 липня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 25 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ” та з метою безперебійного забезпечення підприємств торгівлі, рес�
торанного господарства, дитячих, навчальних, лікувальних закладів та населення м. Києва картоплею, сві�
жими і переробленими овочами, фруктами урожаю 2010 року, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Затвердити:
1.1. Завдання із завезення картоплі, плодоовочевої про�

дукції урожаю 2010 року, що додається;
1.2. Завдання із закладки та переробки картоплі, плодо�

овочевої продукції, фруктів на зимово�весняний період 2010�
2011 років по місту Києву, що додається.

2. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям):

2.1. Розробити та затвердити заходи щодо завезення, за�
кладки та переробки картоплі, плодоовочевої продукції,
фруктів урожаю 2010 року;

2.2. Здійснити комплекс заходів та забезпечити контроль
за підготовкою матеріально�технічної бази торговельно�за�
купівельних підприємств до сезону масового завозу, за�
кладки і переробки картоплі, плодоовочевої продукції, фрук�
тів урожаю 2010 року;

2.3. Встановити, що завдання із закладки картоплі, пло�
доовочевої продукції, фруктів урожаю 2010 року вважаєть�
ся виконаним, коли станом на 01.11.2010 зазначена про�
дукція завезена і закладена торговельно�закупівельними
підприємствами в повному обсязі;

2.4. Організувати торгівлю в період масового дозріван�
ня та завезення у місто ранньої картоплі, плодоовочевої про�
дукції, фруктів через стаціонарну та дрібнороздрібну торго�

вельну мережу відповідно до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.04.2010 № 335 “Про загальноміські за�
ходи щодо організації торговельного обслуговування насе�
лення м. Києва у весняно�літній період 2010 року”.

2.5. Провести кампанію із укладання угод між районни�
ми торговельно�закупівельними підприємствами та підпри�
ємствами торгівлі, а також взяти під контроль включення тор�
говельно�закупівельних підприємств плодоовочів районів
до переліку учасників тендерів, що проводяться бюджетни�
ми закладами району (лікарнями, навчальними закладами
тощо), на поставку свіжої та переробленої плодоовочевої
продукції, картоплі, фруктів;

2.6. Сприяти торговельно�закупівельним підприємствам
у забезпеченні закладки картоплі, плодоовочевої продукції
та фруктів в обсягах, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, а також в отриманні пільгових кредитів для частко�
вого фінансування закладки та переробки картоплі, плодо�
овочевої продукції, фруктів урожаю 2010 року;

2.7. Взяти під постійний контроль роботу районних тор�
говельно�закупівельних підприємств щодо закупівлі, заклад�
ки та переробки картоплі, плодоовочевої продукції, фрук�
тів, обсягів завезеної, закладеної та переробленої продук�
ції.

3. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям) спільно з торго�
вельно�закупівельними підприємствами:

3.1. Організувати укладання угод з виробниками плодо�
овочевої продукції з Київської та інших областей України на
завезення картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів від�
повідно до встановлених завдань;

3.2. Забезпечити своєчасне виконання робіт із підготов�
ки всіх об’єктів матеріально�технічної бази торговельно�за�
купівельних підприємств до роботи в новому сезоні (ремонт
складських приміщень, обладнання, контейнерів, створен�
ня необхідних запасів бочкотари, місткостей ЄС�200, полі�
етиленових вкладишів, кухонної солі, спецій тощо);

3.3. Організувати у районах безперебійну торгівлю кар�
топлею, плодоовочевою продукцією, фруктами в широкому
асортименті у спеціалізованих магазинах та секціях магази�
нів, сезонній дрібнороздрібній мережі, на продовольчих рин�
ках і ярмарках, забезпечивши задоволення потреб у цій про�
дукції підприємств торгівлі, ресторанного господарства, ди�
тячих, навчальних та лікувальних закладів;

3.4. Щотижнево інформувати виконавчий орган Київської
міської ради (Київську міську державну адміністрацію) че�
рез Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового
обслуговування населення про закупівлю, надходження та
залишки в м. Києві картоплі, плодоовочевої продукції, фрук�
тів у розрізі культур;

3.5. У сезон масового завезення плодоовочевої продук�
ції організувати роботу торговельних майданчиків та прове�
дення суботніх ярмарків з широким залученням до їх робо�
ти підприємств торгівлі, фермерських та колективних сіль�
ськогосподарських підприємств Київської та інших областей
України відповідно до затвердженого виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адмі�
ністрацією) графіка проведення ярмаркових заходів у райо�
нах м. Києва;

3.6. Встановити контроль за додержанням працівниками
плодоовочевих баз стандартів, інструкцій та рекомендацій
із переробки і зберігання картоплі, плодоовочевої продук�
ції, фруктів. Звернути особливу увагу на якість створених за�
пасів, не допускаючи закладки на довгострокове зберіган�

ня неякісної свіжої і солоно�квашеної продукції, суворе до�
тримання оптимальних режимів зберігання продукції.

4. Покласти на виконавчі органи районних у м. Києві рад
(районні у м. Києві державні адміністрації) відповідальність
за обґрунтованість визначених завдань із закладки та пере�
робки картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів урожаю
2010 року з урахуванням попиту споживачів на весь міжсе�
зонний період 2010�2011 років та виваженого рівня опто�
во�відпускних та роздрібних цін на цю продукцію.

5. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побуто�
вого обслуговування населення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) здійснювати контроль та координацію роботи із завезен�
ня, переробки, закладки на довгострокове зберігання кар�
топлі, плодоовочевої продукції, фруктів торговельно�закупі�
вельними підприємствами районів, їх реалізації в торговель�
ній мережі міста у міжсезонний період 2010�2011 років, що�
місячно інформувати виконавчий орган Київської міської ра�
ди (Київську міську державну адміністрацію) про стан цієї
роботи.

6. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

7. Просити Київську міську державну інспекцію по якос�
ті плодоовочевої продукції і тари Міністерства аграрної по�
літики України забезпечити постійний контроль за якістю
картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів, що будуть заво�
зитись в місто для реалізації та закладки на довгострокове
зберігання, про що періодично інформувати виконавчий ор�
ган Київської міської ради (Київську міську державну адмі�
ністрацію).

8. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків та
голів районних у м. Києві державних адміністрацій. 

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про здійснення організаційно&правових заходів щодо ре&
організації Головного управління з питань внутрішньої

політики виконавчого органу Київської міської ради (Ки&
ївської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 601 від 12 серпня 2010 року

На виконання рішення Київської міської ради від 27.05.2010 р. № 805/4243 “Про оптимізацію структу�
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2010 р. № 394
“Про здійснення організаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”
та з метою здійснення організаційно правових заходів, пов’язаних з реорганізацією Головного управлін�
ня з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації):

1. Утворити комісію по реорганізації Головного управлін�
ня з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії по реорганізації Головного управління з питань
внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Здійснювати керівництво діяльністю Головного
управління з питань внутрішньої політики виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) з наданням права найму та звільнення праців�
ників, розпорядження майном та іншими повноваженнями
згідно із законодавством України до моменту завершення
реорганізації Головного управління з питань внутрішньої по�
літики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);

2.2. Вжити заходів, що пов’язані з реорганізацією Голов�
ного управління з питань внутрішньої політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

2.3. Провести інвентаризацію основних засобів, немате�
ріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предме�
тів, розрахунків та затвердити результати інвентаризації в
установленому порядку;

2.4. Скласти передавальний акт та подати його на затвер�
дження виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов



Не овори, что жизнь несправедлива
И что тебе придирчива особо.
Жизнь — о еан. Приливы и отливы...
И топит нас без вся ой личной злобы

***
Слепа форт на? Нет ж, это с аз и.
Гляди, а не одяям строит лаз и!

***
Приходит время, час, момент, пора...
Н , и та далее — зовите а хотите,
Ко да же не то что на “Ура!”,
Нет даже сил на “Кара л, спасите!”

***
Жизнь — ломбард. И, Господом

заложены,
Вы плены б дем в сро положенный

***
Та решено безжалостной с дьбой:
Ка ни противно — б дь самим собой!

***
Чрезмерно доверять с дьбе не надо.
Она — а ое- то из дам:
Сначала строит лаз и нам,
А после, поверн вшись р лым задом,
Бросает: “А вот Вам, пардон, не дам!”

***
Жизнь не терпит возражений.
Есть при аз — на пораженье!
И с садистс им наслажденьем
Жмет ро без сожаленья

***
Мечты, от розовых в начале,
Б реют до цветов печали

***
На пир дачи при лашают ред о.
И то нам достаются лишь объед и

***
Если вам с дьба не лыбнется
Не волн йтесь: это чеп ха!
Даже если задом повернется —
И та ая поза не плоха!

***
Время выносит всем при овор.
Цель — адво ат. Рез льтат — про рор

***
Не останавливай м новения напрасно.
Оно лишь мимолетное пре расно.
А стоит остю дольше задержаться —
Мы т т же начинаем раздражаться

***
Нет на свершения воты.
П сть жизнь не дается дважды —
Каждый способен на что-то,
На что способен не аждый

***
Сл чай мно о в жизни значит.
Сл чай сл чит, сл чай спрячет,
Сл чай вам пошлет дач ,
Сл чай жизнь переиначит...

В общем, а с дьб ни м чай —
Не сл чаен толь о сл чай

***
Жизнь с дьбой расписана по нотам,
Но и исполнитель значит что-то!

***
Про жизнь в верховьях времени ре и
Не та ж информация с па:
Нам мно ое расс аж т череп и...
Жаль, ниче о не с аж т черепа!

***
Жизнь ажется и злее, и по аней,
Ко да лядеть через дыр в армане

***
Быть с дьбы своей рабом
Это вечно — в стен лбом,
За оторою с дьба
У др их сама раба

***
Все имеет в этой жизни цен ,
Кроме веры в раз м и с дьб .
С оль о б пядей ни было во лб ,
Все равно не прошибешь им стен
И дос не вышибешь в роб

***
На свет о ня, зажженно о рождением,
Слетаются дела и впечатления,
Слетаются заботы и обиды...
Н , в общем, тьма инсе тов

разных видов...

***
Жизнь — это вечный бой
С самим собой.
И я, обычно, третий лишний в дра е,
Где Я и Я рыз тся, а соба и,
А ино да, на время примирясь,
Два этих Я меня швыряют в рязь

***
Чтоб в жизни хоть че о-ниб дь достичь,
Н жны хара тер, воля, м и сл чай.
А если м отсюда ис лючить,
Та , может быть, пол чится и л чше

***
В жизнь отошедший от поро а!
Т т хошь-не хошь, а выбирай:
По оч ам, по овра ам — Бо ,
По оловам — в свой личный рай

Время

И силы бывают,
И вра непобедим,
Пос оль бивает
Отс тствием своим

***
Жизнь не делится на части:
В этой — оре, в этой — счастье...
Чаще, чем попеременно,
Это все одновременно

***

Лиса в рятни роет ход,
В амбаре мышь ш р ет...
Вся жизнью собственной живет
И что-ниб дь вор ет

***

П сть ид же на расный,
И при аз отов: “Давить е о!”,
Жизнь по-прежнем пре расна
И ж точно — дивительна

***

Власть любит подданных своих
За олоса святые их.
Но оль не в рне олос видит,
То т т ж люто ненавидит

***

В демо ратичес ой стране
народом избранные власти
ют ем валдой счастье

на собственной е о спине

***

“Ко да я ем,
Я л х и нем”

Намазывая зрелища на хлеб,
Народ довольный л х, и нем, и слеп

***
Свой рест по-разном нести
Взялись избранни и народа.
У левых — право не в чести,
У правых — левые доходы

***
Что есть оппозиция?
Вечно власть р ая,
Оп — одна позиция,
Оп — же др ая!

***
Синонимы

Слова в зв чании различны,
Но можно смело в раз овор
Вставлять “полити ” вместо “вор” —
По смысл идентично

***
Тр дно назвать демо ратию раем.
Мы выбираем, нас обирают...

***
У д ра ов ч тье на не одяев.
Из тысяч без ошиб и адают.
Не знаю, по а им ж там приметам,
Но выборы до азывают это

***
Тест на порядочность

Представьте на мин т ,
Что в Рад *) Вас избрали.
И если стало ж т о,
То Вы оч о набрали

*) в Д м , в Кнессет, в Кон ресс...

***
Полити ам - харизмати ам

1.

Харизма — нечто на манер маразма,
Но не в пример том весьма заразна

2.

Нет под харею ма,
Есть зато хари зма

***
Мнение и верное,
И с бо личное:
Нет народов с верных,
Нет вождей приличных

***
Теряет м, по счастью — хоть

с возвратом,
Ко да становится народ эле торатом,
И возвращенным вс орости миш ом
Клеймит собой же избранных делиш и

***
Все отобрать иль по одить? —
У власти нет вопроса.
Чтоб было нас за что водить,
Нас оставляют с носом

***

Арифмети а власти

То да лишь единицы — ороли,
Ко да за спинами в большом

числе н ли
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Àðèôìåòèêà æèòòÿ
Сьо одні “Хрещати ” п блі є вірші, що написав математи . Анатолій
Головаха народився 1948 ро в Мос ві, та майже все свідоме життя
прожив стародавньом пре расном Києві. Я математи за осві-
тою та про раміст за фахом, своїй літерат рній творчості дотрим є
в азіво з поетичних ряд ів Володимира Мая овсь о о, я і Анатолій
Головаха пере лав раїнсь ою:

Я поезії одн дозволяю форм :
Стислість, точність математичних форм л

Стислість і точність форми, а оловне, іронічність і либина д же при-
вабили реда цію, тож вона вирішила подати ці вірші на роз ляд чита-
чеві.
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Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.
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ОВНИ
Хочете б ти здоровими — не оворіть зай-

во о. Енер ія слова має олосальн сил я із
зна ом “плюс”, та і зі зна ом “мін с”. Пліт и,
ос д, рити а, брехня—ма ніт для чорнихсил.
Розпочався період (триватиме місяць) зне-
ш одження на опичених стресів. Дбайте про
добресамопоч ття, йо ополіпшення залежить
від міння правильно ор аніз вати працю і від-
почино , д шевн армонію, зла од всім’ї, де,
на жаль, можливі онфлі ти. Не драт йте бла-
овірних, бо та а ресія повернеться до вас б -
меран ом.Спрямов йтевисо ийенер опотен-
ціал не на боротьб з е оїстичними амбіціями,
а в прод тивне р сло.

ТЕЛЬЦІ
Висо ої д м и про себе. А це амінь споти-

ання на любовном шлях . Б дьте само ри-
тичними, я що бра є об’є тивності — звер-
ніться за оцін ою до оточення, їх тверезий по-
ляд і за важення безпечать від д рощів. Ни-
ні вас доля тримає в лещатах самодисциплі-
ни, не дозволяючи транжирити енер ію серця
нале оважні захоплення, веселі розва и, при-
щеплює ро ивідданості обранимс п тни ам.
І то на добро, адже ваш шлюб перспе тиві
лише ви рає від цьо о. Професійна діяльність
є оловним здоб т ом. Не хиляйтеся від цьо-
о рс заради домашньо о бла опол ччя.

БЛИЗНЯТА
Бережіть імідж. Йо о ле о зіпс вати завдя-

и е оїзм , я що промахнетеся— реабіліт ва-
тися зможете, “розщедрившись” д шевним
теплом і рошима. Нині вам потрібно дивити-
ся непід но и, а висо о і дале о, лобально за-
зирати в майб тнє, мислити м дро, розмежо-
в вати добро та зло, чинити по совісті, тоді на-
дійд ть щасливі шанси для реалізації зад ма-
но о. Рідний дім потреб є вели их т рбот і на-
поле ливої праці. Киньте я ір сімейних водах.
Саме т т треба стати зраз овим сім’янином і
дбайливим осподарем, тоді й домашні пі л -
ватим ться про вас і родин .

РАКИ
Схильні до самообман , звідси і все лихо.

Коли я ась д м а-с а н засіла в д ші, не по-
т райте їй, вона призведе до р йнації стос н-
ів. Довіряй, але перевіряй — ось ваше асло.
З давніми діловими партнерами р йн вати
співпрацю по и що (до 8 вересня) протипо а-
зано.Мирно ро йтепліч-о-пліч, бо визалеж-
ні від їхніх рес рсів (моральних, матеріальних).
Тож облиште онор, а з роз мінням ідіть наз -
стріч поставленим вимо ам. Не розпорош й-
теся. Ділові онта ти з людьми повинні “ля ти”
на пра тичні рей и. С млінно сл жіть тим, хто
вам присл ов є та допома ає. Все має б ти
ло ічно прораховано, нія их зайвих р хів, тоді
всім б де добре. Отримаєте ма симально о-
ристі від обставин.

ЛЕВИ
Я щохочетемати ідних, авторитетнихдр -

зів, прибор айте Е о. Не б дьте с пими, з -
мійте щедро поділитися всім, чим ба аті. Тоді
ваша реп тація в товарись ом олі зросте.
Талант осподаря, я о о й півень несеться,
можна реаліз вати на всі “сто”. Дбати та е о-
номитивимайстернівро , одна требанавчи-
тися й в ладати на опичені с арби в приб т-
ові справи, фінанс вати тих, хто цьо о потре-
б є. Не вдавайтеся до льтимативних ро ів,
мирно співісн йте з он рентами, йдіть на
омпроміс, ваш спіх — в партнерсь ій спів-
др жності.

ДІВИ
Стрим йте амбіції, аби не роздратов вати

оточення. Б дь-я і свар и — ризи ар’єрних
провалів. Ліпше під лючіть ма ію чарівності,
продемонстр йте висо і професійні я ості, ді-
лов хват , міння миттєво в ад вати наміри
шефа— то ваше рят вальне оло. Коли щось
не с ладається, не м чтеся на самоті, від то о
тол не б де. “Застійні” проблеми — то за-

шмор на шиї, неодмінно зверніться за допо-
мо ою. Нині вам доля посилатиме помічни ів
здале , я і розв’яж ть сі ордієві в зли. Про-
славитеся після 8- о вересня.

ТЕРЕЗИ
Нама аючись навчати інших, роблячи сар-

астичні за важення, тіль и помножите лави
таємних воро ів. Живіть власним роз мом, а
потаємні д м и тримайте при собі. Людей не
переробити, а можна лише до них пристос -
ватися. У тих, хтосидитьнадвох “стільцях”, під-
пільний фронт життя а тивіз ється. Втім, се -
ретів нероз олош йте, а спирайтесянарідних
(бать ів), вони ваша найліпша опора, освяче-
на Всевишнім. Серце варто тримати в любов-
ном тон сі, піді рівати себе романтичним на-
строєм, райливо флірт вати, жадати про з -
стріч з омріянимпринцем, тоді взаємне охан-
ня не забариться завітати в ості. Не с мнівай-
теся!

СКОРПІОНИ
Сприйматим тьсвіт онтрастних тонах, се

різ о розмежов ючи на чорне і біле, симпатії
й антипатії, а це необ’є тивна оцін а, може
штовхн ти до помсти. Шлюбні партнери вас
люблять по-своєм , хоча їхньої відданості не
видно під панцирем льод та жорст ої рити-
и. Одна маєте терпіти це випроб вання, по-
тім се воздасться. Бережіть родинне во ни-
ще, в ладайте т дия омо абільшеморальних,
енер етичних, фінансових з силь, і тоді нія і
не аразди вас не спіт ають.

СТРІЛЬЦІ
Професійний злет набирає шалених обер-

тів. Одна вище відведеної вам долею план и
не стрибнете, обіймете т посад , я засл -
жили, а точніше, вистраждали. Неробам ра-
зі пониження стат с с аржитися не треба, от-
римаєте те, що засл жили. Тож домовтеся з
собою, війдіть резонанс із Космосом, тоді
знайдете мир д ші, полюбите себе і заб де-
те про ар’єризм-с перництво. Я що ж допо-
можете іншим знайти своєщастя, станете для
них ідним зраз ом дос оналої особистості.

КОЗОРОГИ
М жньосприймайте дари рити ина свою

адрес . Навіть я що це вас травм є, не відпо-
відайте анало ічним методом, перехворійте і
зробіть відповідні виснов и. Опанов йте роль
чителя-наставни а, я ом притаманні святі
ідеали, тоді низь од хі люди вас не пошлють
“но а т”, не сміятим ться з вас, а шан вати-

м ть. Після 8- о вересня с лад ться форт нні
мови в соці мі, де зможете презент вати се-
бе на найвищом рівні, стати знаменитими і
впливовими.

ВОДОЛІЇ
Розпочавсяпроцеспсихоло ічної трансфор-

мації, переоцін и життєвих цінностей. Це по-
сприяє “переплавленню” чималих е оїстичних
бажань, проявам відданості партнерам, б -
д ванню стос н ів на взаємови ідних засадах.
Аби не опинитися в полоні сліпих помило

та ілюзій, райтенап блі , важноаналіз ючи
її реа цію на ваш поведін , тоді не промах-
нетеся, вас любитим ть і обожнюватим ть.

РИБИ
Хворобливо вразливі, ображаються через

дрібниці, а це нездоланний бар’єр на шлях
до сімейно о щастя. Віддайте ермо правлін-
ня шлюбним с п тни ам, та треба долі, по-
ст питеся — ви раєте наба ато більше. Нині
вишия,щовертить оловою.Давні др жні сто-
с н и під небесним бла ословенням. Більше
спіл йтеся, не полишайте зв’язо із товари-
шами, з я ими вас об’єдн є висо е, світле,
чисте.Обтяжливі тр дові навантаження зведіть
до мінім ма. Займіться тим, що дає творче
піднесення

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (29 ñåðïíÿ—4 âåðåñíÿ)Çîëîòèé äîù 

äëÿ óêðà¿íñüêèõ 
òàíöþðèñò³â
Ñåðåä ïðèçåð³â ïðåñòèæíèõ ì³æíàðîäíèõ
çìàãàíü ³ç òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó áóëè 
é ïðåäñòàâíèêè Êèºâà
Îëåíà 
ÑÒÀÕÓÐÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь і
спортсмени, я і
займаються тан-
цювальним спор-
том, по азали
висо і рез льта-
ти в рам ах Ger-
man Open Cham-
pionships ні-
мець ом Шт т-
арті. На прес-
тижних міжна-
родних зма ан-
нях, я их взяли
часть близь о
п’яти тисяч пар
часни ів, що
представляли
більш я 40 ра-
їн світ , раїнці
вибороли дві зо-
лоті та дві брон-
зові медалі. Се-
ред призерів
т рнір й пред-
ставни и
столиці.

Âñåóêðà¿íñüêó ãðî-
ìàäñüêó îðãàí³çàö³þ
“Âñåóêðà¿íñüêà ôåäå-
ðàö³ÿ òàíöþâàëüíîãî
ñïîðòó” (ÂÃÎ ÂÔÒÑ),
ÿêó î÷îëþº íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè Áîðèñ
Äåé÷, áóëî ñòâîðåíî
äâà ðîêè òîìó. Âîíà º
÷ëåíîì Ì³æíàðîäíî¿
ôåäåðàö³¿ òàíöþâàëü-
íîãî ñïîðòó (IDSF),
ùî ³ñíóº ç 1957 ðîêó,
âêëþ÷àº 86 íàö³îíàëü-
íèõ ôåäåðàö³é, ùî
ïðåçåíòóþòü ï’ÿòü
êîíòèíåíò³â. Íà ñüîãî-
äí³ ÂÃÎ ÂÔÒÑ ìàº
ñâî¿ îñåðåäêè ìàéæå â
êîæíîìó îáëàñíîìó
öåíòð³ Óêðà¿íè, ùî áó-
ëî îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ
óìîâ âñòóïó äî IDSF.
Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî
áóëî ìàòè â³äíîñèíè ç
äåðæàâíèìè ñòðóêòó-
ðàìè, à öå — Ì³í³ñòåð-
ñòâî Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó,
Îë³ìï³éñüêèé, Ïàðà-
ë³ìï³éñüêèé ³ Ñïîð-
òèâíèé êîì³òåòè Óêðà-
¿íè. Îòðèìàâøè ÷ëåí-
ñòâî â IDSF, âïåðøå çà
ðîêè Íåçàëåæíî¿

Óêðà¿íè ïðåäñòàâíèêè
ôåäåðàö³¿ ñïîðòèâíîãî
òàíöþ Óêðà¿íè çìîãëè
âçÿòè ó÷àñòü ó VIII
Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ, ùî
ïðîõîäèëè â ëèïí³ ìè-
íóëîãî ðîêó â Ãàîñþí³
(Òàéâàíü). Àëå â³äçíà-
÷èòèñÿ íàéâèùîþ íà-
ãîðîäîþ âäàëîñÿ ò³ëü-
êè òåïåð.

Ó Øòóòãàðò³ ç 17 ïî
21 ñåðïíÿ ïðîõîäèëè
Ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ
German Open Champi-
onships, â ÿêèõ âçÿëè
ó÷àñòü ìàéæå ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ ïàð ñïîðòñìåí³â,
ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè
á³ëüø ÿê 40 êðà¿í ñâ³-
òó. Ñåðåä íèõ áóëà é 51
óêðà¿íñüêà òàíöþâàëü-
íà ïàðà. Öüîãî ðîêó
ñåðåä çîëîòèõ ìåäàë³ñ-
ò³â âïåðøå îïèíèëèñÿ
é óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìå-
íè, çîêðåìà êèÿíè

ßðîñëàâ Áðîâàðñüêèé ³
ªëèçàâåòà Ãèæêî (êà-
òåãîð³ÿ Þí³îðè ² Ëà-
òèíîàìåðèêàíñüêà
ïðîãðàìà òàíö³â) ³ îäå-
ñèòè Ñåðã³é Áåçïðî-
çâàííèé ³ Îëüãà Äå-
äóøêåâè÷ (êàòåãîð³ÿ
Äîðîñë³ À Ëàòèíîàìå-
ðèêàíñüêà ïðîãðàìà).
“ß áóëà âðàæåíà, çâ³ä-
êè â îðãàí³çàòîð³â âçÿ-
ëèñÿ àæ äâà óêðà¿í-
ñüêèõ ïðàïîðè,— ðîç-
ïîâ³äàº ãîëîâà âèêîí-
êîìó ÂÃÎ ÂÔÒÑ Ãà-
ëèíà Ñàìóéëåíêî.— À
êîëè ãðàâ óêðà¿íñüêèé
ã³ìí, ìîðîç éøîâ ïî
øê³ð³, âè íå óÿâëÿºòå,
ÿê ìè êðè÷àëè —
“Óêðà¿íà! Óêðà¿íà!”.
Îñü äå ïî ñïðàâæíüî-
ìó íàðîäæóºòüñÿ â ñåð-
ö³ ïàòð³îòèçì!”. Êð³ì
äâîõ çîëîòèõ ìåäàëåé,
óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè

âèáîðîëè äâ³ áðîíçîâ³,
à òàêîæ äâ³ ïàðè íà-
øèõ ó÷àñíèê³â ä³ñòàëè-
ñÿ ô³íàëó.

Çà ñëîâàìè òðåíå-
ð³â, òå, ùî ñåðåä ïðè-
çåð³â çìàãàíü º ìîëî-
ä³ ïðåäñòàâíèêè Óêðà-
¿íè, — íåâèïàäêîâî.
Àäæå òàíöþâàòè âîíè
ïî÷àëè ç äîâîë³ ðàí-
íüîãî, øåñòèð³÷íîãî
â³êó. Òîìó âèñîê³ äî-
ñÿãíåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ
ñïîðòñìåí³â òà ¿õí³õ
òðåíåð³â (Îëåíè Ìàð-
òèíþê (Êè¿â), Ñåðã³ÿ
Êðàâ÷óêà (Îäåñà),
Ëþäìèëè Ñàì÷èí-
ñüêî¿ (Ï³âäåííîóêðà-
¿íñüê), Ðóñëàíà òà
Îëåíè Ãîëîâàùåíêî)
âñåëÿþòü ó âáîë³âàëü-
íèê³â â³ðó â ìàéáóòíº
òàíöþâàëüíîãî ñïîð-
òó íå ëèøå ñòîëèö³, à
é Óêðà¿íè â ö³ëîìó

НН АА ШШ ІІ   ДД ОО СС ЯЯ ГГ НН ЕЕ НН НН ЯЯ

Представни и раїнсь ої ш оли танцювально о спорт вибороли золото
на престижном міжнародном т рнірі в Шт т арті
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