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Òåëåôîíóéòå — âàì äîïîìîæóòü!
“Õðåùàòèê” çàâ³òàâ äî Ñëóæáè äîïîìîãè êèÿíàì 15-51

Ç 86-ð³÷íîþ Í³íîþ ²âàí³âíîþ,
ÿêà îäíà ìåøêàº â êâàðòèð³, ðàï-
òîâî ñòàâñÿ íàïàä. Ë³òíÿ æ³íêà
âïàëà äîäîëó ³ íå ìàëà ñèë ï³äâåñ-
òèñÿ. Íà ùàñòÿ, âîíà äîòÿãëàñÿ äî
òåëåôîíó ³ íàáðàëà íîìåð, ÿêèé
ïðèãàäàëà,— 15-51. Îïåðàòîð call-
öåíòðó òåðì³íîâî âèäçâîíèâ ðîäè-
÷³â, ³ âåñü ÷àñ, äîêè âîíè íå ïðè-
¿õàëè äî áàáóñ³, áóâ ³ç Í³íîþ ²âà-
í³âíîþ íà çâ'ÿçêó, ãîòóþ÷èñü ïðè
ïîã³ðøåíí³ ñòàíó âèêëèêàòè

"øâèäêó". Íåâ³äîìî, ùî ñòàëîñÿ á
³ç ïåíñ³îíåðêîþ, ÿêáè íå ï³äòðèì-
êà ³ îïåðàòèâíà ðåàêö³ÿ Ñëóæáè
äîïîìîãè êèÿíàì. ² òàêèé âèïà-
äîê íå ïîîäèíîêèé. Â³ä ïî÷àòêó
³ñíóâàííÿ ñall-öåíòðó äî íüîãî íà-
ä³éøëî ïðèáëèçíî 7 ì³ëüéîí³â
äçâ³íê³â, ëèøå öüîãî ðîêó — ïî-
íàä 336 òèñÿ÷ çâåðíåíü. Ïåðøà
ï’ÿò³ðêà ïèòàíü, ùî õâèëþþòü êè-
ÿí, ñòîñóºòüñÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà, òðàíñïîðòó, îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ, êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
òîùî. Íàéãîëîâí³øå — îïåðàòî-
ðè Ñëóæáè íå ïðîñòî ô³êñóþòü
çâåðíåííÿ òà íàïðàâëÿþòü ¿õ äî
âèêîíàâö³â, à é ñïðèÿþòü ÿêíàé-
øâèäøîìó ¿õ âèð³øåííþ, ÷àñòî
äîêëàäàþ÷è ÷èìàëî âëàñíèõ çó-
ñèëü. Òàê, öèìè âèõ³äíèìè íà òå-
ðèòîð³¿ ã³ìíàç³¿ "Àêàäåì³ÿ", ùî íà
âóëèö³ Ïóøèíî¿, áóëî ïîì³÷åíî
àãðåñèâíèõ áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê,
ÿê³ çàãðèçëè ìåíøîãî ïñà òà çà-
ãðîæóâàëè ïåðåõîæèì. Äî call-
öåíòðó çâåðíóëàñÿ äèðåêòîð "Àêà-
äåì³¿" Ñâ³òëàíà Ïåòðîøåíêî, ÿêà
ìàðíî âèäçâîíþâàëà ïðîô³ëüí³
ñëóæáè — âîíè ó âèõ³äí³ íå ïðà-
öþâàëè. Îïåðàòîð call-öåíòðó ï³ä-
íÿâ íà íîãè âåñü Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí — ì³ë³ö³þ, çàñòóïíèê³â,
îïåðàòèâíèõ ÷åðãîâèõ. Ñîáàê âè-
ëîâèëè òà çäàëè äî ïðèòóëêó äëÿ
òâàðèí. ²íøîãî ðàçó äçâ³íîê äî

call-öåíòðó âðÿòóâàâ æèòòÿ. Õëîï-
÷èê Àðòåì, ÿêèé õâîðèé íà ã³äðî-
öåôàë³þ òà ñèìïòîìàòè÷íó åï³-
ëåïñ³þ, íåãàéíî ïîòðåáóâàâ æèò-
òºâî ïîòð³áíèõ äîðîãèõ ë³ê³â. Ìà-
òè, íå çíàþ÷è äî êîãî çâåðíóòè-
ñÿ, çàòåëåôîíóâàëà äî call-öåíòðó.
Îïåðàòîð çâ’ÿçàâñÿ ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
äîïîì³ã æ³íö³ îôîðìèòè áåçïëàò-
íèé ðåöåïò ³ îòðèìàòè ë³êè.

Ñëóæáà äîïîìîãè êèÿíàì
ñïðèÿº âèð³øåííþ íå ëèøå æèò-
òºâî âàæëèâèõ ïèòàíü, à é òèõ ïî-
áóòîâèõ íåãàðàçä³â, ÿê³ çàâàæàþòü
ðîêàìè. Íàïðèêëàä, ó áóäèíêó íà
âóëèö³ Ðîìåíà Ðîëëàíà, 13-á íà
ñüîìîìó ïîâåðñ³ ñ³ì ðîê³â íå ïðà-
öþâàëà êíîïêà âèêëèêó ë³ôòà. Ëè-
øå îäèí äçâ³íîê ìåøêàíö³â äî
call-öåíòðó — ³ ïðàö³âíèêè
"ÎÒ²Ñà" ïîì³íÿëè êíîïêó. Ê³ëüêà
ì³ñÿö³â ìåøêàíö³ áóäèíêó íà âó-
ëèö³ Àâòîçàâîäñüê³é ñïîòèêàëèñÿ

íà ñõîäèíêàõ äî ï³ä’¿çäó, ùî çíà-
õîäèëèñÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³. Íè-
í³, ï³ñëÿ çâåðíåííÿ, ¿õ ïîëàãîäè-
ëè. Òàêèõ ïðèêëàä³â ìîæíà íàâî-
äèòè áàãàòî. "Äëÿ íàñ ãîëîâíå, ùîá
ëþäè íàì ïîâ³ðèëè, àäæå ìè ïðà-
öþºìî äëÿ êèÿí", — êàæå íà÷àëü-
íèê Ñëóæáè äîïîìîãè êèÿíàì Íà-
òàë³ÿ Äàíüêî. Òàêó ñàìå ìåòó —
ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ — ìàº ³ "Õðå-
ùàòèê". "Õðåùàòèê" òà ñëóæáà 15-
51 ç öüîãî òèæíÿ âèð³øèëè ïî-
ãëèáëþâàòè ñï³âïðàöþ òà ñèñòåìà-
òè÷íî îáì³íþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ.
Â³äòåïåð ìè ïðàöþâàòèìåìî ðà-
çîì, ïîêàçóþ÷è ÷èòà÷àì êîíêðåò-
í³ ïðèêëàäè ³ ìåõàí³çìè ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåì ì³ñòà: ãàçåòà "Õðåùà-
òèê" ó ïóáë³÷í³é ³íôîðìàö³éí³é
ñôåð³, à ñëóæáà 15-51 — ó ïîë³ï-
øåíí³ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðî-
ìàäÿí. Äåòàëüí³øå ïðî ðîáîòó call-
öåíòðó ÷èòàéòå íà ñòîð³íö³ 3
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Головна місія саll-центр Києва — пра тична допомо а меш анцям Києва, аби жити в столиці б ло омфортно
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У ожно о иянина час від час вини ають питання, я і
потреб ють оперативної реа ції, а дея і наболілі "домаш-
ні" не аразди існ ють ро ами. Б ває, що районна влада
не в змозі не айно вирішити питання або навіть не знає,
що воно т рб є иян. Т т на допомо приходить call-
центр, я ий приймає всі їхні звернення, стежить за ви о-
нанням, а часто і сам безпосередньо виріш є їх.
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Ó áþäæåò-2011 çàêëàäóòü 
ãðîø³ íà äîñòóïíå æèòëî

Ïðàö³âíèêè áþäæåòíî¿ ñôåðè, êîòð³ ïî-
òðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ, çìî-
æóòü ïðèäáàòè æèòëî çà ï³âö³íè â³ä éîãî âàð-
òîñò³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. “Íàðàç³
äåðæàâà ðåàë³çóº ïðîãðàìó áóä³âíèöòâà äî-
ñòóïíîãî æèòëà çà ñõåìîþ “70 íà 30”, òîá-
òî 30 â³äñîòê³â â³ä âàðòîñò³ æèòëà ñïëà÷óº-
òüñÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ñòîëè÷íà âëàäà
óõâàëèëà ð³øåííÿ ùîäî ïîäàëüøîãî áóä³â-
íèöòâà æèòëà íà óìîâàõ: 30 â³äñîòê³â âàðòî-
ñò³ îïëà÷óºòüñÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, à ùå
20 â³äñîòê³â — ç ì³ñüêîãî”,— ñêàçàâ â³í. Çà-
ñòóïíèê ìåðà ïîîá³öÿâ, ùî â áþäæåò³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó îáîâ’ÿçêîâî çàêëàäóòü êîøòè
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ öèõ 20 %. Òîæ óæå ç 2011
ðîêó æèòëî ñòàíå äîñòóïí³øèì äëÿ êèÿí. Äî
ê³íöÿ æîâòíÿ â ìåð³¿ ïëàíóþòü ðîçðîáèòè
ïðîãðàìó áóä³âíèöòâà æèòëà çà òàêîþ ñõå-
ìîþ íà íàñòóïíèé ð³ê. Ïðîïîçèö³¿ ìàº íà-
äàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ. “Íàñòóïíîãî ðîêó ìè ïîâèíí³ ââåñ-
òè â åêñïëóàòàö³þ ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü îá’-
ºêò³â”,— îçâó÷èâ çàâäàííÿ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ. Â³í äîäàâ, ùî íà êâàðòèðè çà ï³âö³íè â
ïåðøó ÷åðãó çìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè ë³êàð³,
îñâ³òÿíè, â³éñüêîâ³, ïðàö³âíèêè ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ³
áþäæåòíî¿ ñôåðè

Äåÿê³ êîìóíàëüí³ 
ï³äïðèºìñòâà 
áóäå ë³êâ³äîâàíî

Íà îñòàíí³é àïàðàòí³é íàðàä³ ÊÌÄÀ áóëî
ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî áàëàíñîâ³ êîì³ñ³¿ çà-
âåðøèëè àíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü òà ñòàí êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ åêîíîì³êè äîðó÷åíî ç³áðàòè ³ ñèñòå-
ìàòèçóâàòè âñþ ³íôîðìàö³þ. “Ï³ñëÿ öüîãî
ìîæíà áóäå âèçíà÷èòèñÿ, ÿê³ ï³äïðèºìñòâà
ë³êâ³äóâàòè, à ÿê³ — ðåàí³ìóâàòè”,— çàçíà-
÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Íà çâåäåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ âèä³ëèëè äâà òèæí³

Ó òðàâí³ Êè¿â 
ìàòèìå “ñêåëåò” 
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíöåïö³¿ ñòðàòåã³÷íîãî
ðîçâèòêó Êèºâà äî 2025 ðîêó ì³ñüêà âëàäà
ñï³ëüíî ç åêñïåðòàìè ïðîäîâæóº ðîçðîáêó
íîâîãî Ãåíïëàíó ì³ñòà. Ùîïðàâäà, çà ñëîâà-
ìè ãîëîâíîãî ñòîëè÷íîãî àðõ³òåêòîðà Ñåðã³ÿ
Öåëîâàëüíèêà, äî ìîìåíòó ãîòîâíîñò³ ãîëîâ-
íîãî ì³ñòîáóä³âíîãî äîêóìåíòà ïîòð³áíî ùî-
íàéìåíøå ð³ê. Îäíàê óæå íà òðàâåíü ìîæå
áóòè ãîòîâèé “ñêåëåò” Ãåíïëàíó â, òàê áè ìî-
âèòè, ïðîì³æíîìó âàð³àíò³, à òàêîæ ìàþòü
âèçíà÷èòè áîäàé ïîòðåáè â îá’ºêòàõ ³íôðà-
ñòðóêòóðè. Òàêà íåîáõ³äí³ñòü ïðîäèêòîâàíà
áàæàííÿì ÿêîìîãà øâèäøå çàëó÷àòè â ðîç-
âèòîê ì³ñòà ñåðéîçí³ ³íâåñòèö³¿. “²íâåñòîðè
ãîòîâ³ âêëàäàòè êîøòè, àëå êóäè? Ìè ñàì³
ùå íå âèçíà÷èëèñÿ, ùî ³ äå íàì ïîòð³áíî.
Çàòÿãóâàííÿ öüîãî ïðîöåñó ñòðèìóº íàäõî-
äæåííÿ ³íâåñòèö³é”,— óïåâíåíèé ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.
Â³í òàêîæ äîðó÷èâ ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ç³-
áðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³ ïðîáëåìí³ îá’ºê-
òè çàáóäîâè â öåíòð³ ì³ñòà. “Ñüîãîäí³ âîíè
çóïèíåí³. Àëå ëèøàòèñÿ â òàêîìó âèãëÿä³ ïî-
ñåðåä ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà íå ìîæóòü.
Ïîòð³áíî âèð³øèòè ¿õíþ äîëþ. Çîêðåìà ç
çàëó÷åííÿì äî ñïðàâè Ì³íðåã³îíáóäó”,—
ñêàçàâ Ïîïîâ

Ó 2011-ìó ìîæóòü 
“âïàñòè” ïåðø³ õðóùîâêè

Çíåñåííÿ çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó â
Êèºâ³ ìîæå ðîçïî÷àòèñÿ âæå 2011 ðîêó. Ïðî
öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ñòîëè÷íîãî ìåðà Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê. “Ìè ïðèéíÿëè ïðîãðàìó
ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ³ ïðîãðàìó ðåôîðìó-
âàííÿ ÆÊÃ äî 2014 ðîêó. Çîêðåìà öåé äî-
êóìåíò ïåðåäáà÷àº ðåêîíñòðóêö³þ ðàéîí³â
ñòàðî¿ çàáóäîâè”,— ñêàçàâ â³í. ×èíîâíèê
çàçíà÷èâ, ùî ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çàëå-
æèòü, ó ïåðøó ÷åðãó, â³ä íàÿâíèõ êîøò³â.
ßêùî ¿õ çàêëàäóòü ï³ä öþ ñòàòòþ ó áþäæå-
ò³ íàñòóïíîãî ðîêó, òî é çíîñèòè áóäóòü ó
òîìó æ ðîö³

Ë³êè âñ³ì ïî êèøåí³
Êèÿíè çóñòð³íóòü çèìó ç íåäîðîãèìè ìåäèêàìåíòàìè

ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН АА

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Кияни матим ть ефе тивні та
дешеві лі и. Вартість меди а-
ментів апте ах найближчим
часом може знизитися на
30—50 %, а то й іль а разів.
Місто має намір 10 разів
збільшити за півлю медпрепа-
ратів своїх же виробни ів.
Учора перший заст пни олови
КМДА Оле сандр Попов відвідав
ЗАТ НВЦ “Борща івсь ий хімі о-
фармацевтичний завод”. Під-
приємство, що виробляє більше
сотні наймен вань препаратів,
стане партнером прое ті “М -
ніципальна лі арняна аса”.

Íàáëèæàºòüñÿ õîëîäíà ïîðà ðîêó, ³ ìå-
äèêè âæå ïîïåðåäèëè ïðî â³ðóñí³ çàõâî-
ðþâàííÿ. Òà, ñõîæå, ùî ö³º¿ çèìè â êèÿí
áóäå ìîæëèâ³ñòü êóïóâàòè ë³êè çà äîñòóï-
íèìè ö³íàìè. Äîìîâëÿòèñÿ ïðî òàêå â÷î-
ðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ¿çäèâ íà ÇÀÒ ÍÂÖ “Áîðùà-
ã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä”.

Ï³äïðèºìñòâó âæå ïîíàä 60 ðîê³â. Íà
ñüîãîäí³ öå ôàðìàöåâòè÷íèé ã³ãàíò, ùî
ìàº ÷àñòêó ìàéæå 10 % ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ
âèðîáíèê³â ë³ê³â ³ º ºäèíèì íàóêîâî-âè-
ðîáíè÷èì öåíòðîì êðà¿íè. Ìàéæå òðåòè-
íó êîøò³â òóò âêëàäàþòü ó ðîçðîáêó íî-
âèõ îðèã³íàëüíèõ ïðåïàðàò³â. Ñåðåä á³ëüø
í³æ ñòà íàéìåíóâàíü ïðîäóêö³¿ 50 — öå ë³-
êè, ÿê³ ðàí³øå íå âèðîáëÿëè â Óêðà¿í³, à
9 ïðåïàðàò³â — âëàñí³ íîâ³ ðîçðîáêè. Çà
ð³ê çàâîä âèïóñêàº äåñÿòêè ì³ëüéîí³â óïà-
êîâîê ³ ôëàêîí³â çà ö³íîþ â 4-5 ðàç³â íèæ-
÷îþ â³ä çàðóá³æíèõ àíàëîã³â, îäíàê ó Êè-
ºâ³ ïðèäáàòè ö³ äîñòóïí³ ë³êè íå òàê óæå
é ïðîñòî. “Ó Êèºâ³ íàì ñêëàäíî ïðàöþ-
âàòè, àäæå àïòåêè ðîáëÿòü íàö³íêó — 35
â³äñîòê³â. ¯ì êðàùå âçÿòè òàêèé â³äñîòîê
³ç ïðåïàðàòó çà 80 ãðèâåíü, í³æ ò³ ñàì³ 35
â³äñîòê³â ³ç ö³íè ó 80 êîï³éîê. Òîìó íàø³
ïðåïàðàòè íå äóæå áåðóòü ó “êîçèðíèõ”
ì³ñòàõ, çîêðåìà é ó ð³äí³é ñòîëèö³”,— ïî-
ÿñíèëà ãåíäèðåêòîð çàâîäó Ëþäìèëà Áåç-
ïàëüêî. Äîñòóïí³ ë³êè íå ö³êàâëÿòü ñòî-
ëè÷í³ àïòåêè íàâ³òü ïîïðè ¿õíþ âèñîêó
ÿê³ñòü. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ö³ëó íèçêó ì³æ-
íàðîäíèõ ñåðòèô³êàò³â, çîêðåìà òèõ, ùî
ï³äòâåðäæóþòü âèñîêèé ð³âåíü òåõíîëîã³é

òà îðãàí³çàö³þ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó. Àáè
ïîêàçàòè, ÿê ïðàöþº ï³äïðèºìñòâî, Îëåê-
ñàíäðó Ïîïîâó âëàøòóâàëè íåâåëè÷êó åêñ-
êóðñ³þ ïðèì³ùåííÿìè, êóäè äîñòóï çà-
çâè÷àé îáìåæåíèé. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî
ãîëîâè ïîáóâàâ ó òåõí³÷íèõ ïðèì³ùåííÿõ
³ íàäñòåðèëüíèõ öåõàõ, äå àâòîìàòèçîâàíî
äîçóþòü òà ôàñóþòü ë³êè.

“ß ïðèºìíî âðàæåíèé ïîáà÷åíèì. Ìå-
í³ äîâåëîñÿ áóâàòè íà áàãàòüîõ ôàðìàöåâ-
òè÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ Óêðà¿íè. Öå ï³ä-
ïðèºìñòâî, áåçóìîâíî, º ë³äåðîì. Ð³âåíü
òåõíîëîã³é, óìîâ ïðàö³ — âñå íà ñâ³òîâî-
ìó ð³âí³. Äîáðå, ùî ì³ñòî ìàº òóò ÷àñòêó.
Ãðîìàä³ Êèºâà íàëåæèòü 30 â³äñîòê³â àê-
ö³é, ³ âîíè ñïðàâä³ â íàä³éíèõ ðóêàõ”,—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í ïîÿñíèâ,
ùî ìåòà éîãî â³çèòó, ïî-ïåðøå, íàëàãî-
äèòè ñï³âïðàöþ â ïèòàíí³ çàêóï³âë³ ë³ê³â
äëÿ êèÿí, çîêðåìà äëÿ ë³êóâàëüíèõ çàêëà-
ä³â. Áîðùàã³âñüêèé õ³ìôàðìçàâîä ìîæå
ïîñòà÷àòè äëÿ ïîòðåá ñòîëèö³ â 10—15 ðà-
ç³â á³ëüøå ë³ê³â, í³æ íèí³. Öå äàº äâà ðå-
çóëüòàòè: çàâîä ðîçâèâàºòüñÿ ³ íàïîâíþº
áþäæåò, à êèÿíè îòðèìóþòü ÿê³ñí³ ìåäè-
êàìåíòè äëÿ ë³êóâàííÿ ìàéæå óñ³õ âèä³â
çàõâîðþâàíü çà ö³íîþ â ðàçè íèæ÷îþ â³ä
çàêîðäîííèõ àíàëîã³â. Äðóãîþ ìåòîþ â³-
çèòó º ïðàãíåííÿ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà áà-
÷èòè ì³ñòî òà âèðîáíèêà íàä³éíèìè ³ ïî-

òóæíèìè ïàðòíåðàìè â ðàìêàõ ïðîåêòó
“Ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà êàñà”. “Ìè
ðîçïî÷íåìî öåé ïðîåêò íåçàáàðîì. Óñòà-
íîâ÷³ äîêóìåíòè âæå ãîòîâ³. Çãîäîì â³í
ñòàíå äóæå ìàñøòàáíèì. Äóìàþ, ÷ëåíà-
ìè êàñ ñòàíóòü áëèçüêî ì³ëüéîíà ìåø-
êàíö³â Êèºâà. Òîìó ìè çàö³êàâëåí³ â ïðÿ-
ìèõ ïîñòàâêàõ ë³ê³â. Äîñòóïíà ö³íà ïðè
âèñîê³é ÿêîñò³ — öå âàæëèâî, àäæå çà òàêó
æ ñóìó ãðîøåé ìîæíà áóäå äîïîìîãòè
á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Äî òîãî æ, ïðî-
åêò ñïðÿìîâàíèé ñàìå íà ï³ëüãîâ³ êàòå-
ãîð³¿”,— ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Ãåí-
äèðåêòîð çàâîäó çàóâàæèëà, ùî â ðàìêàõ
ïðîåêòó íà ë³êè ìîæóòü çðîáèòè äîäàòêî-
â³ çíèæêè.

Äî ñëîâà, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïðîñòóä-
í³ çàõâîðþâàííÿ ñåðåä êèÿí óæå íàáèðà-
þòü îáåðò³â, ¿õ ìîæå çàö³êàâèòè îäíà ç
íàéíîâ³øèõ ðîçðîáîê çàâîäó — íàòóðàëü-
íèé ïðîòèâ³ðóñíèé ïðåïàðàò “Àëüòàáîð”,
ÿêèé âèãîòîâëÿþòü íà îñíîâ³ åêñòðàêòó
â³ëüõîâèõ øèøîê. Â³í ïðîòèä³º áàãàòüîì
â³ðóñàì ³ íàâ³òü ñóìíîçâ³ñíîìó ãðèïó øòà-
ìó Í1N1. Ñâîºþ ãîðä³ñòþ áîðùàã³âñüê³
ôàðìàöåâòè ââàæàþòü òàêîæ êàðä³îçàõèñ-
íèé ïðåïàðàò Êîðâ³òèí, ùî ïîêàçàíèé
ïðè ³íôàðêòàõ ì³îêàðäó. “Áàãàòüîì ëþäÿì
â³í äîïîì³ã âèæèòè”,— ïîä³ëèëàñÿ Ëþä-
ìèëà Áåçïàëüêî
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Ë³÷èëüíèêè ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè,
îáë³êó òåïëà, ñèñòåìè î÷èùåííÿ êîòë³â,
òåïëîîáì³ííèê³â, ñèñòåì îïàëåííÿ, ñâ³ò-
ëîä³îäí³ ëàìïè, ñó÷àñí³ ñâ³òëîôîðè, àâ-
òîìàòè÷í³ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó ðåñóðñ³â
³ áàãàòî ³íøîãî. Íà âèñòàâö³ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî ìàéæå âåñü ñïåêòð íîâ³òí³õ òåõ-
íîëîã³é ³ ïîñëóã äëÿ ñåêòîðó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó÷àñòü ó âè-
ñòàâö³ âçÿëè 19 ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çà-

ö³é, ³ ùî ïîêàçîâî, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — êè-
¿âñüê³.

“ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ö³íè íà åíåðãî-
íîñ³¿ áóäóòü ³ íàäàë³ çðîñòàòè â óñüîìó
ñâ³ò³, ³ öÿ òåíäåíö³ÿ íå îìèíå ³ íàñ. Òî-
ìó âæå ñüîãîäí³ òðåáà âïðîâàäæóâàòè òåõ-
íîëîã³¿, ÿê³ äîïîìîæóòü åêîíîìèòè ðå-
ñóðñè, à â ðåçóëüòàò³ ñïëà÷óâàòè ìåíøå,—
çàÿâèâ íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.— Ó

êè¿âñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ³ íàóêîâî-äîñë³ä-
íèõ ³íñòèòóò³â º âåëè÷åçíèé íàóêîâèé ïî-
òåíö³àë, ÿêèé ì³ñüêà âëàäà áóäå âèêîðèñ-
òîâóâàòè ó ñôåð³ ÆÊÃ”.

Òàê³ âèñòàâêè äàþòü çìîãó ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ì³æ ñîáîþ íàóêîâöÿì ³ âèðîáíèêàì
îáëàäíàííÿ òà “ñïîæèâà÷àì”, òîáòî ïðåä-
ñòàâíèêàì ÆÅÊ³â, ÎÑÁÁ (îá’ºäíàííÿ
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â)
³ ì³ñüê³é âëàä³. Îäí³ºþ ³ç ïðîãðàì, äå áó-
äå çàä³ÿíî åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿, âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñòàíå âïðîâàäæåííÿ
íîâî¿ ïðîãðàìè îñâ³òëåííÿ âóëèöü, âèêî-
ðèñòàííÿ òàê çâàíèõ áàãàòîòàðèôíèõ ë³-
÷èëüíèê³â åëåêòðîåíåðã³¿, ùî äîïîìîæå
çåêîíîìèòè êîøòè. Çà ñëîâàìè Îëåêñàí-
äðà Ìàçóð÷àêà, ïëàíóþòü óñòàíîâèòè ïî-
íàä 1400 òàêèõ ïðèëàä³â, ùî äàñòü çìîãó
çìåíøèòè ñîá³âàðò³ñòü îñâ³òëåííÿ ì³ñòà, à
îòæå — íàðîñòèòè ê³ëüê³ñòü ñâ³òëîòî÷îê
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Оле сандр Попов зазначив, що рівень техноло ій та мови праці на ЗАТ НВЦ «Борща івсь ий
хімі о-фармацевтичний завод» відповідають висо им світовим стандартам

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві тривають дні енер оефе тивності. В рам ах цьо о заход
вчора в приміщенні Дарниць ої райдержадміністрації відб лася ви-
став а-семінар енер озбері аючих техноло ій “Тепло. Теплий дім-
2010”, на я ій свою прод цію представили 19 підприємств і ор а-
нізацій столиці, що працюють цій сфері.

Êè¿â ñòàíå ñâ³òë³øèì 
çà ðàõóíîê ë³÷èëüíèê³â
Ó Äàðíèöüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñÿ 
âèñòàâêà-ñåì³íàð åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é
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Íàòàë³ÿ ÄÀÍÜÊÎ: “Íèí³ ïî÷èíàþòüñÿ 
ò³ äîáð³ ÷àñè, êîëè ëþäè
äîïîìàãàþòü îäíå îäíîìó”
Íà÷àëüíèê Ñëóæáè äîïîìîãè êèÿíàì 15-51 — ïðî ³ñòîð³þ ñall-öåíòðó, ñó÷àñí³
ïîñëóãè òà ñõåìó ðîáîòè

— ßê ðîçïî÷èíàëàñÿ ðîáîòà
Ñëóæáè äîïîìîãè êèÿíàì?

— Ó 2006 ðîö³ áóëî ñòâîðåíî
³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâó ñëóæáó,
â ÿê³é ïðàöþâàëî îäèíàäöÿòü
îñ³á. Äî íàøèõ îáîâ’ÿçê³â âõîäè-
ëî íàäàâàòè êèÿíàì ³íôîðìàö³þ
ïðî äîëþ ¿õí³õ ëèñò³â, ÿê³ âîíè
íàäñèëàëè äî Óïðàâë³ííÿ â ñïðà-
âàõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, à ñàìå: äå
çíàõîäèòüñÿ ëèñò, íà ÿêîìó â³í
åòàï³ âèêîíàííÿ, òåðì³í îïðàöþ-
âàííÿ òîùî. Àëå ëþäè ïî÷àëè äî
íàñ çâåðòàòèñÿ ³ ïî êîíêðåòíó äî-
ïîìîãó: âèçâîëèòè ç ë³ôòà, ïî-
êëàñòè äî ë³êàðí³, îòðèìàòè ìà-
òåð³àëüíó äîïîìîãó. ² ñàìå òîä³
ìè çðîçóì³ëè, ùî íàøå ãîëîâíå
çàâäàííÿ — äîïîìàãàòè ëþäÿì.
Òîä³ ïðî ïîòðåáè òà áàæàííÿ êè-
ÿí ÿ äîïîâ³ëà êåð³âíèöòâó, ³ áó-
ëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ðîç-
øèðåííÿ ñëóæáè. Îäðàçó áóëî
âèçíà÷åíî íàø ñòàòóñ ÿê Ñëóæ-
áè äîïîìîãè êèÿíàì ³ îêðåñëåíî
ãîëîâí³ íàïðÿìêè ðîáîòè.

Ïåðøå, ç ÷èì ìè ç³òêíóëèñÿ,—
öå íåáàæàííÿ ÷èíîâíèê³â îïåðà-
òèâíî ïðàöþâàòè. Àäæå êîæíîãî
äíÿ çâåðíåíü íàäõîäèëî âñå á³ëü-
øå ³ á³ëüøå. Ó íèõ êèÿíè çàçíà-
÷àëè ïðî áàéäóæ³ñòü ÆÅÊ³â äî
¿õí³õ ïðîáëåì ³ ïðîñèëè äîïîìîã-
òè. Îòæå, ìè ñòàëè äëÿ ÷èíîâíè-
ê³â "íåáàæàíîþ" ñëóæáîþ, áî âè-
ÿâëÿëè áàãàòî íåâèð³øåíèõ àêòó-
àëüíèõ ïèòàíü ì³ñòà, ïðî ÿê³ äî
öüîãî ìîâ÷àëè.

Ïîêàçóºìî âëàä³ ò³ ïðîáëåìè,
ïðî ÿê³ âîíè íàâ³òü ³ íå çäîãà-
äóâàëèñÿ. Ò³ëüêè çàâäÿêè êè-
ÿíàì, ÿê³ íàì òåëåôîíóþòü, ìè
çíàºìî, â êîãî íåìàº ãàðÿ÷î¿ ÷è
õîëîäíî¿ âîäè, ñâ³òëà, íå âèñòà-
÷àº ëàâî÷îê ÷è ñì³òíèê³â, òóàëå-
ò³â ÷è áþâåò³â, ñê³ëüêè ñì³òòÿ â
ì³ñò³, äå ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà,
áðóä íà ïëÿæ³ òîùî. Ñêëàëè êëà-
ñèô³êàòîð ³ç ïîíàä äâîõ òèñÿ÷
ïèòàíü — óñ³ âîíè çà çâåðíåííÿ-
ìè ãðîìàäÿí.

Ìè ðåºñòðóºìî âñ³ äçâ³íêè òà
ðîçïîâ³äàºìî âëàä³, äå ³ ÿê³ º íå-
äîë³êè. Êîæíå çâåðíåííÿ ïåðå-
äàºìî â³äïîâ³äíîìó âèêîíàâöþ
(óïðàâë³ííþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, ùî ï³ä-
ïîðÿäêîâàí³ ÊÌÄÀ, òà ³íøèì
ñëóæáàì).

— Õòî ïðàöþº â ñall-öåíòð³?
— Ó íàñ ïðàöþº ìîëîäü. Óñ³

âîíè ç âèùîþ îñâ³òîþ. Êîëè ìè
áåðåìî ëþäèíó íà ðîáîòó, âîíà
ïðîõîäèòü ðåòåëüíèé â³äá³ð.
Àäæå îïåðàòîðè ñà²²-öåíòðó (15-
51) îòðèìóþòü çíà÷íå ïñèõîëî-
ã³÷íå íàâàíòàæåííÿ, îñê³ëüêè
êèÿíè çàçâè÷àé çâåðòàþòüñÿ ç
ïðîáëåìàìè òà ðîçïîâ³äàþòü ïðî
ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè: òÿæ-
ê³ õâîðîáè, íàïðóæåí³ ñòîñóíêè
â ðîäèí³, íåçàäîâ³ëüíå ìàòåð³-

àëüíå ñòàíîâèùå, òðàâìè íà âè-
ðîáíèöòâ³ òîùî. Íå êîæíà ëþ-
äèíà ìîæå òàêå âèñëóõàòè, à òèì
á³ëüøå äîïîìîãòè ÷è íàäàòè
ñëóøíó ïîðàäó. Òîæ íàø³ îïåðà-
òîðè ÿê ïñèõîëîãè: ïåðø çà âñå
âîíè âèñëóõîâóþòü òà çàñïîêî-
þþòü ëþäèíó, à âæå ïîò³ì ðåºñ-
òðóþòü çâåðíåííÿ.

Íà æàëü, òðàïëÿþòüñÿ âèïàä-
êè, êîëè àáîíåíòè ñï³ëêóþòüñÿ ç
îïåðàòîðàìè ó ï³äâèùåíîìó òî-
í³ òà âèêîðèñòîâóþòü íåöåíçóð-
íó ëåêñèêó.

Îïåðàòîðè Ñëóæáè ïîâèíí³ âî-
ëîä³òè çíà÷íèì îáñÿãîì ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ãîëîâíèõ óïðàâë³íü é
óïðàâë³íü ÊÌÄÀ, ðàéîííèõ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òîùî.

Äëÿ òîãî, ùîá ïîâíîö³ííî âè-
êîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, îïåðà-
òîðó ïîòð³áíî ìàòè õîðîøó ïàì'-
ÿòü, çäàòí³ñòü øâèäêî îð³ºíòóâà-
òèñÿ â ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ó ïðèéíÿòò³ ïðà-
âèëüíîãî ð³øåííÿ.

Òàêèì êðèòåð³ÿì â³äïîâ³äàþòü
íå âñ³ êàíäèäàòè.

Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó, êîëè º ÿê³ñü àâàð³¿,
ìè ïðèéìàëè äî 12 òèñÿ÷ äçâ³í-
ê³â. Íèí³ ìè îáðîáëÿºìî ïðè-
áëèçíî äî ï’ÿòè òèñÿ÷ äçâ³íê³â íà
äîáó. Call-öåíòð ïðàöþº ö³ëîäî-
áîâî, áåç âèõ³äíèõ ³ ñâÿòêîâèõ
äí³â.

— ßê âèêîíàâ÷à âëàäà ä³çíàºòü-
ñÿ ïðî ïðîáëåìè, ç ÿêèìè çâåðòàþ-
òüñÿ ãðîìàäÿíè?

— Çàâäÿêè ñïåö³àëüí³é ïðîãðà-
ì³ ÀRM CallCenter ìè ïðàöþºìî
â ðåæèì³ îí-ëàéí ³ç ì³ñòîì. Öþ
ïðîãðàìó âñòàíîâëåíî â óñ³õ
ðàéîíàõ, óïðàâë³ííÿõ, ÆÅÊàõ,
ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî", ÂÀÒ ÀÊ "Êè-
¿ââîäîêàíàë", ñì³òòºâèõ ³ ë³ôòî-
âèõ îðãàí³çàö³ÿõ. ßê ò³ëüêè îïå-
ðàòîð çàðåºñòðóâàâ çâåðíåííÿ,
òîáòî çàïîâíèâ ó ïðîãðàì³ ðåºñ-
òðàö³éíî-êîíòðîëüíó êàðòêó ³ íà-
òèñíóâ êíîïêó "çàïèñ", óñ³ ò³, õòî
ìàº ïðîãðàìó, îäðàçó áà÷àòü çâåð-
íåííÿ ³ ïî÷èíàþòü ç íèì ïðàöþ-
âàòè. Òîæ ìè ïåðåéøëè íà ñó-
÷àñíèé, îïåðàòèâíèé âèä ïîñëó-
ãè.

— ×è ïåðåâ³ðÿºòå äîñòîâ³ðí³ñòü
âèêîíàííÿ çâåðíåíü?

— Ó íàñ º êîíòðîëüíèé â³ää³ë,
ÿêèé êîíòðîëþº âèêîíàííÿ çâåð-
íåíü, à òàêîæ ïåðåâ³ðÿº ¿õ äîñòî-
â³ðí³ñòü. ßêùî º ñï³ðí³ ïèòàííÿ:
íàïðèêëàä, ðàéîí äàº íàì â³äïî-
â³äü, ùî ïèòàííÿ âèð³øåíî, à
ìåøêàíö³ êàæóòü, ùî í³, òîä³ âè-
¿æäæàºìî íà ì³ñöå ³ ôîòîãðàôó-
ºìî. Ùîòèæíÿ íàäàºìî ö³ ôîòî-
ãðàô³¿ êîæíîìó ïðîô³ëüíîìó çà-

ñòóïíèêó — ç ÆÊÃ, ñì³òòÿ,
ÌÀÔ³â òîùî.

Êð³ì òîãî, â íàñ º â³ää³ë çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó ç êèÿíàìè. Ìè
òåëåôîíóºìî ëþäÿì ³ çàïèòóºìî,
÷è âèð³øåíî ¿õíº ïèòàííÿ. Çà ðå-
çóëüòàòàìè ñòâîðþºìî ðåéòèíãè
ðàéîí³â, ¿õ âèêîíàâ÷î¿ äèñöèïë³-
íè, ³ çíàºìî, ÿê êîæåí ðàéîí ðå-
àãóº íà çâåðíåííÿ êèÿí.

— ª ïèòàííÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü íå-
ãàéíîãî âèð³øåííÿ. Ùî â òàêîìó
âèïàäêó ðîáèòü call-öåíòð?

— Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ñêëàäíèõ
ñèòóàö³é ÷è òàêèõ, ùî çàãðîæó-
þòü æèòòþ òà çäîðîâ’þ, ìè ðåàãó-
ºìî ìèòòºâî. ²íôîðìàö³þ îäðàçó
ïåðåäàþòü â³äïîâ³äíèì ñëóæáàì
äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ.
Íàïðèêëàä, ÿêùî â ëþäèíè ïî-
ðâàëî òðóáó àáî âîíà çàñòðÿãëà â
ë³ôò³, ðåàêö³ÿ ìàº áóòè íåãàéíîþ.
Ó òàêèõ âèïàäêàõ îïåðàòîð ñàì
âèõîäèòü íà íà÷àëüíèêà ÆÅÊó
÷è óïðàâë³ííÿ. Íèí³ ïî÷èíàþòü-
ñÿ ò³ äîáð³ ÷àñè, êîëè ëþäè äî-
ïîìàãàþòü îäíå îäíîìó. Ó íàñ
áóâ âèïàäîê, êîëè ëåæà÷à õâîðà
ïîòðåáóâàëà ïåðåâåçåííÿ íà ïëà-
íîâå îáñòåæåííÿ, à ïîë³êë³í³êà
íå ìàëà ìàøèíè. Äîïîìîãëè ñó-
ñ³äè — çíàéøëè ìàøèíó, íîñèë-
êè.

— ×è àíàë³çóºòå, ÿê³ â ì³ñò³ º
ïðîáëåìè?

— Òàê. Ìè ñòâîðèëè àíàë³òè÷-
íèé â³ää³ë, ÿêèé îáðîáëÿº çâåð-
íåííÿ çà ïåâíèìè íàïðÿìêàìè.
Ìàéæå 80 â³äñîòê³â çâåðíåíü êè-
ÿí ñòîñóþòüñÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Çàâäÿêè
ðîáîò³ â³ää³ëó ìè ìîæåìî ñêàçà-
òè, äå ñàìå ³ñíóþòü ïðîáëåìè ³
ÿê íà íèõ ðåàãóþòü ÷èíîâíèêè.
Â íàñ º äàí³ ç êîæíî¿ ñôåðè. Íà-
ïðèêëàä, ñòîñîâíî ìåäèöèíè: â
ÿê³é ë³êàðí³ ÷è ïîë³êë³í³ö³ º íå-
ãàðàçäè ³ ÿê³ âîíè, äå íåìàº ë³-

ê³â, äå íå ïðàöþº ë³ôò, äå º
ñì³òòÿ. Òå ñàìå ³ ç òðàíñïîðòîì:
ìîæåìî ñêàçàòè, íà ÿêîìó
ìàðøðóò³ íå âèñòà÷àº àâòîáóñ³â,
äå çàäîâãèé ÷è çàêîðîòêèé ³í-
òåðâàë, äå ïîòð³áåí ëåæà÷èé ïî-
ë³öåéñüêèé ÷è ñâ³òëîôîð, äå íà
äîðîç³ ëåæèòü ñì³òòÿ. Àíàë³òè÷-
í³ çâ³òè ðàç íà òèæäåíü ìè äà-
ºìî ïðîô³ëüíèì çàñòóïíèêàì, à
ùîäíÿ ãîòóºìî îïåðàòèâí³ çâ³òè
ç ì³ñòà.

— ßêèìè ùå íàïðÿìêàìè, îêð³ì
ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè êèÿí, çàé-
ìàºòüñÿ call-öåíòð?

— Ó íàñ òàêîæ º â³ää³ë ïðàâî-
âîãî àíàë³çó òà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ, ÿêèé îïðàöüîâóº é óçà-
ãàëüíþº äëÿ îïåðàòîð³â óñå íîâå
â îäíó áàçó òà ðîçì³ùóº äëÿ êî-
ðèñòóâàííÿ â ñïåö³àëüíèé ðîçä³ë
"Êîíñóëüòàö³¿". Çâè÷àéíî, îïåðà-
òîð, ÿê ³ áóäü-ÿêà ³íøà ëþäèíà,
íå ìîæå âòðèìàòè â ãîëîâ³ âñþ
³íôîðìàö³þ. Âñ³ ðîçïîðÿäæåííÿ
ÊÌÄÀ ÷è Êè¿âðàäè ìè çàíîñè-
ìî â öþ êîíñóëüòàòèâíó áàçó, òî-
ìó îïåðàòîð ìîæå çíàéòè òàì â³ä-
ïîâ³ä³ íà âñ³ ïèòàííÿ ³ â³äïîâ³ä-
íî íàäàòè êâàë³ô³êîâàíó êîí-
ñóëüòàö³þ.

Ìè ïîñò³éíî îðãàí³çîâóºìî ãà-
ðÿ÷³ ë³í³¿ ç ð³çíèõ ïèòàíü: ÿê
îôîðìèòè ïåíñ³þ, ³íâàë³äí³ñòü,
ÿê ïîçáóòèñÿ ïîãàíèõ çâè÷îê
(òþòþíî- òà àëêîçàëåæíîñò³),
ùîäî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç
ä³òüìè òîùî. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ãà-
ðÿ÷èõ ë³í³é çàëó÷àºìî ïðîôåñ³î-
íàë³â â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé.

Íèí³ íàø call-öåíòð ³ º òà ãà-
ðÿ÷à ë³í³ÿ, êóäè ëþäèíà ìîæå
çàòåëåôîíóâàòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ
äîáè, äå ¿¿ âèñëóõàþòü ³ ñïðîáó-
þòü äîïîìîãòè ðîçâ’ÿçàòè ïðîá-
ëåìó. Äî íàñ íàâ³òü ïî÷àëè çâåð-
òàòèñÿ ëþäè ç ïðîõàííÿì, ùîá
¿õí³õ äðóç³â ÷è ðîäè÷³â ïðèâ³òà-
ëè ç äíåì íàðîäæåííÿ, þâ³ëåºì

÷è ð³÷íèöåþ âåñ³ëëÿ. Òàê³ çâåð-
íåííÿ ìè îïðàöüîâóºìî ³ç çàäî-
âîëåííÿì, ïèøåìî ïðèºìí³ ñëî-
âà â³ä äóø³, ï³äïèñóºìî "â³ä ³ìå-
í³ ì³ñüêî¿ âëàäè", äðóêóºìî òà
â³äïðàâëÿºìî ëþäèí³. À òàêîæ
îòðèìóºìî áàãàòî ëèñò³â íà çâè-
÷àéíó ïîøòó, åëåêòðîííó àäðå-
ñó, ÷åðåç ïîðòàë ÊÌÄÀ. Íàìà-
ãàºìîñÿ äîïîìîãòè âñ³ì. ×åðåç
ìîí³òîðèíã ïðåñ-ñëóæáè ìàºìî
ïåðåë³ê ïèòàíü, ÿê³ âèñâ³òëþþòü
óñ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
Êèºâà. Ìè ¿õ îáðîáëÿºìî, âèð³-
øóºìî ³ ñïðÿìîâóºìî äî ñòîëè÷-
íèõ ãàçåò.

— Ä³ÿëüí³ñòü ñall-öåíòðó â Êèºâ³
º óñï³øíîþ. ×è ïåðåéìàþòü âàø
äîñâ³ä ³íø³ ì³ñòà?

— Òàê. Äî íàñ ÷àñòî ïðè¿æäæà-
þòü ³ç ðåã³îí³â. Öüîãî ðîêó íà
ïðîõàííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ìè äîïîìîã-
ëè ñòâîðèòè òàêèé ñall-öåíòð â
Îäåñ³. Íàðàç³ öÿ ñëóæáà óñï³øíî
ôóíêö³îíóº, é ¿¿ î÷îëþº íàøà êî-
ëåãà.

Äî íàñ ïðèõîäèëè ïåðåéìàòè
äîñâ³ä íàâ³òü ³ç Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â, äå íèí³ ïðàöþº óðÿäîâà ãà-
ðÿ÷à ë³í³ÿ. Ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî
íèí³ ì³ñüêèé ñàll-öåíòð — öå ïî-
òóæíà ñòðóêòóðà, ÿêà áåðå àêòèâ-
íó ó÷àñòü ó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà; äî-
ïîìàãàº ì³ñüê³é âëàä³ âèÿâëÿòè
òà âèð³øóâàòè àêòóàëüí³ ïèòàííÿ
ì³ñòà; ï³äòðèìóº ò³ñíèé êîíòàêò
³ç êèÿíàìè òà äîïîìàãàº ¿ì ó íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ. Ñàll-öåíòð
ëèøàºòüñÿ äëÿ ãðîìàäÿí ïðàê-
òè÷íî ºäèíèì "æèâèì" äîñòîâ³ð-
íèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà. Öÿ Ñëóæ-
áà äîïîìîãè ñòàëà äëÿ áàãàòüîõ
ì³ñòÿí ðåàëüíèì ïîì³÷íèêîì ³
äðóãîì

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”
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Цьо о ро незмінном помічни ові меш анців столи-
ці — Сл жбі допомо и иянам 15-51 — виповнилося
чотири ро и. Нині її працівни и спільно з владою роз-
в'яз ють наболілі проблеми столиці, знають про най-
менші не аразди, що відб ваються в місті, ор анізов -
ють арячі лінії з а т альних для иян питань і навіть
вітають із днем народження. Про се рети " хні" сall-
центр "Хрещати " розпитав її засновницю — началь-
ни а Сл жби Наталію Дань о.



1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дідківській Ларисі Петрів�
ні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Жулянській,
20 у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Дідківській Ларисі Петрівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Жулянській, 20 у Голосіївському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянці Дідківській Ларисі Петрівні:
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
(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 власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.02.2009 № 19�1309 та від
20.02.2009 № 09�1670, Київської міської санепідстанції від
20.05.2009 № 2948, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 19.02.2009 № 1067, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 23.02.2009 № 05�08/665, Головного
управління земельних ресурсів від 01.06.2009 № 05�4559.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Дідківській Ларисі Петрівні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Жулянській, 20 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 687/1743 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

Нормативно

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

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Климчуку Іллі Анатолійовичу 

у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Жулянській, 205а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 688/1744 від 18 червня 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
земельної ділянки громадянину Климчуку Іллі Анатолійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 20�
а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Климчуку Іллі Анатолійовичу,
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. Жулянській, 20�а у Голосіївсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

З. Громадянину Климчуку Іллі Анатолійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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 но�

вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 11.02.2009 № 19�1316 та від 20.02.2009 № 09�
1671, Київської міської санепідстанції від 20.05.2009 № 2942,
Головного управління охорони культурної спадщини від
19.02.2009 № 1069, Державного управління охорони навколиш�
нього природного середовища в м. Києві від 18.02.2009 № 05�
08/576, Головного управління земельних ресурсів від
01.06.2009 № 05�4557.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Випуск №122 (825)
середа, 22 вересня
2010 року ДОКУМЕНТ

Про передачу земельної ділянки
громадянину Кравчуку Андрію Олександровичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на Столичному шосе, 24 км, ділянка 2 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 692/1748 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право користування частиною земель, від�
ведених відповідно до додатка 38 до розпорядження Ради
Міністрів Української РСР від 22.09.89 № 330�р будинку від�
починку “Конча�Заспа” (лист�згода від 17.11.2006
№ 02/153), та віднести їх до земель запасу житлової і гро�
мадської забудови.

2. “Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.10.2005 № 271/3732 “Про затвердження схеми плану�
вання частини території південного планувального району
Голосіївського адміністративного району в м. Києві” і Ге�
нерального плану міста Києва та проекту планування йо�
го промислової зони на період до 2020 року, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію в межах, визначених міс�
тобудівним обґрунтуванням, перевести за функціональним
призначенням до території малоповерхової садибної жит�
лової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кравчуку Андрію Олександро�
вичу для’ будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на Столичному шосе,
24 км, ділянка 2 у Голосіївському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Кравчуку Андрію Олександро�
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 Столичному шосе, 24 км, ділянка 2 у
Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови.

5. Громадянину Кравчуку Андрію Олександровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

5.3. У місячний термін звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

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

5.5. 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”.

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
13.06.2007 № 1819, Головного управління містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища від 17.12.2007№ 19�
14795, Київської міської санепідстанції від 23.03.2009 № 1506,
Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві від 30.03.2009 № 05�08/1299, Київсько�
го комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 10.10.2007
№ 148�2418, Головного управління земельних ресурсів від
28.05.2009 № 05�4551

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин містобу�
дування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Агафоновій Каріні Олегівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Червонофлотській, 185в 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 705/1761 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Генерального плану міста Києва,
затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію, яка передається відпо�
відно до цього рішення, віднести за функціональним при�
значенням до території житлової садибної забудови.

2. Припинити право користування частиною земельної
ділянки площею 0,09 га, відведеної відповідно до рішен�
ня виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 29.10.63 № 1621 “Про закріплення за Ки�
ївською територіальною Радою по Управлінню курортами
профспілок земельної ділянки під існуючий будинок від�
починку і дозвіл на будівництво спального корпусу” (лис�
ти закритого акціонерного товариства лікувально�оздо�
ровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровни�
ця” від 22.09.2004 № 05�39/1675 та від 09.11.2005 № 01�
12/2104) та віднести її до земель запасу житлової та гро�
мадської забудови.

3. Припинити право користування частиною земельної
ділянки площею 0,01 га, відведеної відповідно до рішен�
ня виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 02.11.65 № 1867 “Про закріплення за Місь�
ким відділом народної освіти міськвиконкому земельної
ділянки під існуючий дитячий будинок № 2, Додатковий
відвод для його розширення та дозвіл на будівництво ди�
тячого закладу” (лист�згода Головного управління освіти
і науки від 13.02.2006 № 9�1/131�1), та віднести її до зе�
мель запасу житлової та громадської забудови.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Агафоновій Каріні Олегівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Червонофлот�
ській, 18�в в Оболонському районі м. Києва за рахунок
земель запасу житлової та громадської забудови.

5. Передати громадянці Агафоновій Каріні Олегівні, за
умови виконання пункту 6 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Червонофлотській, 18�в в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок земель запасу житло�
вої та громадської забудови.

6. Громадянці Агафоновій Каріні Олегівні:
6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

6.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

6.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

6.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 27.02.2009 № 19�1820, від
24.04.2009 № 09�3684, Київської міської санепідстанції
від 22.04.2009 № 2255, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 02.04.2009 № 071/04�
4�22/1775, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 27.03.2009 № 2013, Державної служби з питань
національної культурної спадщини від 22.04.2009 № 22�
1054/9 та Головного управління земельних ресурсів.

6.5. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
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Про передачу громадянину 
Павленку Роману Ігоровичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Червонофлотській, 205д 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 708/1764 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

2. Припинити право користування частиною земельної ді�
лянки площею 0,08 га, відведеної відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 29.10.63 № 1621 “Про закріплення за Київською те�
риторіальною Радою по Управлінню курортами профспілок
земельної ділянки під існуючий будинок відпочинку і дозвіл
на будівництво спального корпусу” (листи закритого акціо�
нерного товариства лікувально�оздоровчих закладів проф�
спілок України “Укрпрофоздоровниця” від 22.09.2004 № 05�
39/1675 та від 09.11.2005 № 01�12/2104), і віднести її до
земель запасу житлової та громадської забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Павленку Роману Ігоровичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Червонофлотській,
20�д в Оболонському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Павленку Роману Ігоровичу, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Червонофлотській, 20�д в Оболонському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та гро�
мадської забудови.

5. Громадянину Павленку Роману Ігоровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.02.2009 № 19�1821, від 24.04.2009
№ 09�3687, Київської міської санепідстанції від 22.04.2009
№ 2256, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 02.04.2009 № 071/04�4�22/1776, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.03.2009
№ 2017, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини від 22.04.2009 № 22�1056/9 та Головного
управління земельних ресурсів від 21.05.2009 № 05�4530.

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

5.6. 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”.

5.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 23.02.2009 № 231) та інші питан�
ня майнових відносин вирішити в установленому порядку.

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 
Шемету Андрію Петровичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Червонофлотській, 205г 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 709/1765 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

2. Припинити право користування частиною земельної ді�
лянки площею 0,08 га, відведеної відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 29.10.63 № 1621 “Про закріплення за Київською те�
риторіальною Радою по Управлінню курортами профспілок
земельної ділянки під існуючий будинок відпочинку і дозвіл
на будівництво спального корпусу” (листи закритого акціо�
нерного товариства лікувально�оздоровчих закладів проф�
спілок України “Укрпрофоздоровниця” від 22.09.2004 № 05�
39/1675 та від 09.11.2005 № 01�12/2104), і віднести її до
земель запасу житлової та громадської забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Шемету Андрію Петровичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Червонофлотській, 20�г
в Оболонському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Шемету Андрію Петровичу, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Червонофлотській, 20�г в Оболонському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та гро�
мадської забудови.

5. Громадянину Шемету Андрію Петровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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

5.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.02.2009 № 19�1822, від 24.04.2009
№ 09�3679, Київської міської санепідстанції від 22.04.2009
№ 2257, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 02.04.2009 № 071/04�4�22/1777, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.03.2009
№ 2014, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини від 22.04.2009 № 22�1055/9 та Головного
управління земельних ресурсів від 21.05.2009 № 05�4533.

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

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”.

5.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 23.02.2009 № 229) та інші питан�
ня майнових відносин вирішити в установленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

6.6. 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”.

6.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню від 23.02.2009 № 230) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

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

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Танасюку Євгену Олександровичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Жулянській, 185д 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 689/1745 від 18 червня 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
земельної ділянки громадянину Танасюку Євгену Олексан�
дровичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Жулян�
ській, 18�д у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Танасюку Євгену Олексан�
дровичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 18�д у
Голосіївському районі м. Києва за рахунок міських зе�
мель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Танасюку Євгену Олександровичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(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 власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.02.2009 № 19�1317 та від
20.02.2009 № 09�1671, Київської міської санепідстанції від
20.05.2009 № 2945, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 19.02.2009 № 1090, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 12.02.2009 № 05�08/555, Головного
управління земельних ресурсів від 01.06.2009 № 05�4558.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
громадянину Москаленку Віталію Анатолійовичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на Столичному шосе, 24 км, ділянка 6 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 694/1750 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право користування частиною земель,
відведених відповідно до додатка 38 до розпорядження
Ради Міністрів Української РСР від 22.09.89 № 330�р бу�
динку відпочинку “Конча�Заспа” (лист�згода від
17.11.2006 № 02/153), та віднести їх до земель запасу
житлової і громадської забудови.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.10.2005 № 271/3732 “Про затвердження схеми плану�
вання частини території південного планувального райо�
ну Голосіївського адміністративного району в м. Києві” і
Генерального плану міста Києва та проекту планування йо�
го промислової зони на період до 2020 року, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію в межах, визначених міс�
тобудівним обґрунтуванням, перевести за функціональ�
ним призначенням до території малоповерхової садибної
житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Москаленку Віталію Ана�
толійовичу для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на Столич�
ному шосе, 24 км, ділянка 6 у Голосіївському районі м.
Києва.

4. Передати громадянину Москаленку Віталію Анато�
лійовичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,09 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на Столичному шосе, 24 км,
ділянка 6 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок зе�
мель запасу житлової та громадської забудови.

5. Громадянину Москаленку Віталію Анатолійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл

на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

5.3. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(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 власності на земельну ділянку.

5.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

5.5. 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”.

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього
підприємства “Інститут генерального плану міста Києва”
від 13.06.2007 № 1820, Головного управління містобуду�
вання, архітектури та дизайну міського середовища від
17.12.2007 № 19�14799, Київської міської санепідстанції
від 23.03.2009 № 1503, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
30.03.2009 № 05�08/1302, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 31.07.2007 № 071/04�
4�19/3957, Київського комунального об’єднання зелено�
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” від 08.10.2008 № 148�2388, Головного
управління земельних ресурсів від 28.05.2009 № 05�4548.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ÐÈÌåéêè òà Ì²Í²ÌÀÊÑ²ÌÈ

Древні РИМИ
та с часні РИМей и

Sua cuique sunt vitia.
Ó êîæíîãî ñâî¿ íåäîë³êè.

ª â êîæíîãî íåäîë³êè ³ âàäè,
Òà äåõòî îáåðòà ¿õ 

íà ïðèíàäè.

Festina lente.
Ïîñï³øàé ïîâ³ëüíî.

Êàçàëè ðèìëÿíè: 
“Ïîâ³ëüíî ïîñï³øàé”.

À ìîæå, êðàùå — 
“Çîâñ³ì íå ðóøàé”?

Sic transit gloria mundi.
Òàê ìèíàº çåìíà ñëàâà.

Æèòòÿ — õî÷ ñìà÷íà, 
òà îòðóºíà ñòðàâà.

Sic transit óñå, 
íå îäíà ëèøå ñëàâà.

Timeo danaos et dona ferentes.
Á³éñÿ äàíàéö³â, õî÷à á 

³ ç äàðàìè.

Äàíàéöÿ ç äàðóíêîì áîÿòèñü 
íå òðåáà.

Æàõàéñÿ áàæàþ÷èõ ÷îãîñü 
â³ä òåáå!

Memento mori.
Ïàì’ÿòàé ïðî ñìåðòü.

Íàâ³ùî çãàäóâàòü 
ïðî ñïðàâè ùå ìàéáóòí³?

Ã³ðø òå, ùî ìè äëÿ ñìåðò³ 
íåçàáóòí³.

Bis dat qui cito dat.
Âäâ³÷³ äàº òîé, õòî äàº 

øâèäêî.

Ñåíñ íèí³ ìóäð³ñòü ñó÷àñí³øà 
ìàº:

Âòðè÷³ áåðå òîé, õòî øâèäøå 
õàïàº.

Errare humanum est.
Ëþäèí³ âëàñòèâî ïîìèëÿòèñü.

ßêáè ùå âèïðàâëÿòü 
áóëî âëàñòèâî!

À òàê — í³÷îãî, ñêàçàíî 
êðàñèâî.

Dum spiro spero.
Äîêè äèõàþ — ñïîä³âàþñü.

Ñïîä³âàíü áàãàòî ìàþ,
Òà íå äèõàþ — ç³òõàþ.

Homo homini lupus est.
Ëþäèíà ëþäèí³ âîâê.

Ëþäñüêîãî îáìàëü â ëþäåé, 
íàòîì³ñòü

Ãîìî ãîìèíó ëþïóñîì ¿ñòü.

Hominem quarero.
Øóêàþ ëþäèíó.

“Hominem quarero”,— 
êàçàâ Ä³îãåí.

² äå òà ëþäèíà? Ùå é äîñ³ 
ãåí-ãåí!

Ira facit poetam.
Ãí³â ðîáèòü ïîåòîì.

Ira facit poetam? ×àñò³øå áóâà,
Ùî ó ãí³â³ âòðà÷àºø ³ ãëóçä, 

³ ñëîâà.

Lux in fenebris.
Ñâ³òëî ó òåìðÿâ³.

Ó ìîðîêó ìîçêó áëóêàþòü 
äóìêè...

Lux in fenebris? Í³ — çãàñë³ 
ç³ðêè.

Natura abhorret vacuum.
Ïðèðîäà íå òåðïèòü 

ïîðîæíå÷³.

Ìåí³, ÿê ïðèðîä³, ãèäêà 
ïîðîæíå÷à

Ãîë³â, äå äî ³íøèõ ëþäåé 
âîðîæíå÷à.

Nil agere delectat.
Í³÷îãî íå ðîáèòè ïðèºìíî.

Ç³òõíåø, êîëè âèòðàòèø ñèëè 
äàðåìíî:

“Í³÷îãî íå çðîáèø!” — 
õ³áà öå ïðèºìíî?

Fortuna caeca est.
Äîëÿ ñë³ïà.

Ùî äîëÿ ñë³ïà, òî êàçêè 
³ áðåõíÿ.

Çíàéäå ìåðçîòíèêà 
íå íàâìàííÿ.

Repetit deus nocentem.
Áîã âèííîãî çíàéäå.

Â³ä Áîæîãî ãí³âó í³ùî 
íå âðÿòóº.

Ùîá âèííîãî çíàéòè, 
áåçâèííèõ êàòóº.

Sic erat in fatis.
Òàê çàïèñàíî â êíèç³ äîë³.

Sic erat in fatis. Âñ³ âì³þòü 
÷èòàòè

Â ò³é êíèç³, äå âïèñàí³ ñêðóòè 
òà âòðàòè.

Temporis filia veritas.
²ñòèíà — äî÷êà ÷àñó.

×è ³ñòèííå æèòòÿ ìîº, ÷è í³,
Ï³äêàæå ÷àñ. Õî÷à âæå 

é íå ìåí³.

Est quaedam flere voluptas.
Ó ñëüîçàõ º ùîñü â³ä íàñîëîäè.

Òàêà, ìàáóòü, ëþäñüêà 
ïðèðîäà:

Ùî êîìóñü — ñëüîçè, êîìóñü — 
íàñîëîäà.

Potius sero quam nonquam.
Êðàùå ï³çíî, í³æ í³êîëè.

Ã³ðøå — ñïðèòíå, à êðàùå — 
êâîëå.

Ïðèéäå ï³çíî, à òî é í³êîëè.

De mortuis aut bene, aut nihil.
Ïðî ìåðòâîãî àáî õîðîøå, 

àáî í³÷îãî.

Âàæêî ñêàçàòè ïðî ìåðòâèõ 
ïîãàíå,

Íàäòî âæå ¿õíº áóòòÿ 
áåçäîãàííå.

Fronti nulla fides.
Çîâí³øíîñò³ íå äîâ³ðÿé.

Òàêà ó íóòðîùàõ ëþäåé ëþáîâ 
çáðåõàòè,

Ùî ò³ëüêè çîâí³øíîñò³ é 
ìîæíà äîâ³ðÿòè.

ПАРОДІЇ

“Õîòèòå òîãî èëè íåò,
Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé — 

ïîýò”.
Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé

×åì çðÿ ÷åðíèëà èçâîäèòü
È íàñ ïðè ýòîì òîæå,
Ïîýòîì ìîæåøü òû íå áûòü,
Ïîñêîëüêó áûòü íå ìîæåøü.

***
“Òû íå äóðà, òû îòíþäü 

íå äóðà, ãóáà ìîÿ”.
Â. Âèøíåâñêèé

Ó íåãî ãóáà — íå äóðà,
Óñ íàä íåþ — íå äóðàê...
Æàëü, ÷òî ñ ïðî÷åþ íàòóðîé
Áîëüøåé ÷àñòüþ âñå íå òàê!

Одностишия а-ля
Вишневс ий

Íå âîçâðàùàéñÿ. Âñå òîãäà 
ïðîùó!

***
Î, ìîé ëþáèìûé ß!

***
Äà-à... Àìáðàçóðó Âàøåé 

ãðóäüþ íå ïðèêðûòü!

***
ß æèçíü ïîçíàë, íå èñïûòàâ 

îðãàçìà.

***
Êàê æåíùèí îí çàëþáëèâàë — 

äî äûð!

***
Èìåë ÿ âàø óñïåõ!

***
Õîòü äåâêè õîðîøè, äà áàáêè 

ëó÷øå.

Андрей
Вознесенс ий

Êàêîé êðåòèí ñêàòèëñÿ äî 
ïðèêàçà:

“Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíüå, òû 
ïðåêðàñíî?”

À. Âîçíåñåíñêèé

Íó, Âîçíåñåíñêèé, Âû äà¸òå!
Ôàìèëèÿ “êðåòèíà” — Ã¸òå.
È ëàäíî á, òîëüêî îáîçâàëè,
Íî ÷òîá íå çíàòü — ïðîñòèò 

åäâà ëè!

Небезвредные
советы

Гри ория Остера

1

Åñëè Âû ïîøëè êóïàòüñÿ
È, äîïóñòèì, óòîíóëè,
Íå ðàññêàçûâàéòå ìàìå,
×òîá åå íå îãîð÷àòü,
À òèõîíüêî ïîïðîñèòå
Òåõ, êòî Âàñ ñî äíà äîñòàíåò,
Îòíåñòè íà ñëóæáó ê ïàïå.
Ïàïà áóäåò î÷åíü ðàä!
Âåäü ïî ñëó÷àþ òàêîìó
Øåô åãî äîìîé îòïóñòèò
È âîçìîæíî äàæå çàâòðà
Ðàçðåøèò íå ïðèõîäèòü.

2

Åñëè âñòàëè Âû ñ êðîâàòè,
À ñ êàêîé íîãè — çàáûëè,
Òî íå ñòîèò îãîð÷àòüñÿ:
Ñòàíåò ÿñíî ÷åðåç ÷àñ.
Åñëè ñ áðàòîì Âû ïîäðàëèñü,
Åñëè ìàìå íàãðóáèëè,
Çíà÷èò, äåíü èäåò îáû÷íî,
Ñ ïðàâîé íà÷àâøèñü íîãè.

3

Õîðîøî áûâàåò ñ ìàìîé,
Ñ ïàïîé òîæå, òîëüêî ðåäêî,
Ïîòîìó ÷òî íà ðàáîòå
Ïàïà ÷àñòî ïðîïàäàåò.
Òàê ÷òî åñëè Âû õîòèòå,
×òîá îñòàëñÿ ïàïà äîìà,
Âû íå÷àÿííî íà ïàïó
Õîëîäèëüíèê óðîíèòå.
È òîãäà, îñòàâøèñü äîìà,
Ñ Âàìè îí â ôóòáîë ñûãðàåò,
Åñëè â ÿùèê ïåðåä ýòèì
Íå ñûãðàåò îò èñïóãà.

ПРИСВЯЧЕННЯ

Èãîðþ Ãóáåðìàíó

Ìîãó ÿ ÷åñòíî, ñìåëî, ïðÿìî
È áåç îøèáêè óòâåðæäàòü,
×òî ìîæåò ñîáñòâåííûõ 

Õàéàìîâ
(îò õàèìîâ è îò àáðàìîâ)
Ðîññèéñêàÿ çåìëÿ ðîæäàòü.

Â. Âèøíåâñêîìó

Î Ìàñòåðå îäíîñòèøèé

Îäíó ñòðîêó, à íå òîìà
Ïîýò Âèøíåâñêèé ñî÷èíÿåò.
Âñåãî ëèøü êàïåëüêà äåðüìà —
À êàê âîíÿåò!

Âèøíåâñêîìó — ñ çàâèñòüþ

Îäíó ñòðîêó, êàê Âû,
ñêðîèòü ÿ íå ìîãó,

Åñòü íå îäíà, óâû,
èçâèëèíà â ìîçãó!

Áàñíî è ãèìíîïèñöó 
Ñ. Ìèõàëêîâó

Ëþáèìåö Ñòàëèíà, Õðóùåâà è 
Àíäðîïîâà,

Ñîçäàòåëü ãèìíîâ, áàñåí, äÿäè 
Ñòåïû,

Ñâîèì, à âîâñå íå ýçîïîâûì,
Âëàñòÿì âñåãäà âûëèçûâàåò 

æîïû îí.

Àâòîð 55 è 12

Êàê ãëóáîêî âíèêàåò îí â 
âîïðîñ,

Ñ êàêîþ ñòðàñòüþ è 
ïðîíèêíîâåíèåì!

Îñâîèâøèé ôàìèëüíîå óìåíèå,
Ëèçàíüÿ æîï áåññïîðíûé 

âèðòóîç!

È, ñ ýòèì êîððåëèðóÿ âïîëíå,
Êèíîÿçûê — è òîò óæå â 

ãîâíå.

МІНІМАКСІМИ

×óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèí-
ñòâà åñòü ó ìíîãèõ. Áîëüøèíñòâó
íå õâàòàåò ÷óâñòâà ÷óæîãî äîñòî-
èíñòâà.

×òîáû âûñêàçàòü ìûñëü, îäíèì
íå õâàòàåò ñëîâ, äðóãèì — ïàóç
ìåæäó íèìè.

Âíóòðåííèé ìèð òîæå ìîæåò
áûòü ïîçîðíûì.

Íåïðèñòîéíîå çðåëèùå: èäåÿ
îâëàäåâàåò ìàññàìè.

Áûâàþò òàêèå ñèòóàöèè, êîãäà
ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü ìåæäó äóð-
íîé ñëàâîé è ïîñìåðòíîé.

Ñòàòü âåëèêèì — ìàíèÿ íè÷-
òîæåñòâà.

Ñëîâà äåëÿòñÿ íà òå, êîòîðûõ
íå õâàòàåò, è ëèøíèå...

Åñòü îïûò ïîëîæèòåëüíûé,
êîãäà çíàåøü — êàê íàäî. Åñòü
îïûò îòðèöàòåëüíûé, êîãäà çíà-
åøü, êàê íå íàäî. È åñòü ïðîñòî
îïûò, êîãäà çíàåøü, ÷òî íå íàäî
íèêàê.

Ñêîëüêî âñåãî ìó÷èò ïîäëåöà:
çàâèñòü, ïîäîçðèòåëüíîñòü,
ñòðàõ... À ìû, áåññåðäå÷íûå, õî-
òèì, ÷òîáû åãî ìó÷èëà åùå è ñî-
âåñòü.

Êîíå÷íî, æèòü ñòîèò. Òîëüêî
î÷åíü äîðîãî.

Èç âñåõ ôîðì ÷åëîâå÷åñêîé çà-
âèñòè íàèìåíåå ðàñïðîñòðàíåí-
íîé ÿâëÿåòñÿ çàâèñòü ê âå÷íîìó
áëàæåíñòâó ïðàâåäíèêîâ.

Â æèçíè ñòàíîâèòñÿ âñå áîëü-
øå ïðåêðàñíîãî, åñëè óìåòü åãî
âèäåòü, è âñå áîëüøå ãðÿçè, åñëè
óìåòü åå íå çàìå÷àòü.

Áûòü ÷åëîâåêîì — ýòî íå ïðî-
ôåññèÿ. Íî è ëþáèòåëåé ÿâíî íå
õâàòàåò.

Ôèçè÷åñêè çäîðîâûé ÷åëîâåê
õîðîøî ÷óâñòâóåò ñåáÿ. Íðàâ-
ñòâåííî çäîðîâûé — äðóãèõ.

Îäèíî÷åñòâî èçáàâëÿåò íàñ îò
îáùåñòâà äóðàêîâ è íåâåæä. Íî
ëó÷øå áû îäèíî÷åñòâî ïðåäïî-
÷èòàëè îíè.

Êàæäîìó íðàâèòñÿ, êîãäà åãî
öåíÿò, íî íå êàæäîìó — êîãäà ïî
äîñòîèíñòâó.

“Хрещати ” продовж є знайомити читачів із творчістю
Анатолія Головахи. Сьо одні він пере ладає латинсь і
рилаті вислови на раїнсь мов . Пропон ємо знайом-
ство з Анатолієм Івановичем я із майстром пародії.
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Ó êàäîãî ÷åëîâåêà â æèçíè áû-

âàåò ïðåêðàñíàÿ è áåçîáëà÷íàÿ
ïîðà — áóäóùåå.

Íàêîðìèòü ïÿòüþ õëåáàìè öå-
ëûé íàðîä íåòðóäíî. Ïîïðîáóéòå
ïðîêîðìèòü îäíîãî ïðàâèòåëÿ!

Ìûñëè — êàê ëþäè. ×åì áîëåå
êðûëàòû, òåì áîëåå èçáèòû.

Ïîëèòèêè èçúÿñíÿþòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûì ÿçûêîì, ìàëî ïîõî-
æèì íà ÷åëîâå÷åñêèé.

Åñëè êòî-òî áåç îñîáûõ òðóäíî-
ñòåé äîñòèã óñïåõà, çíà÷èò, íà
òðóäíîñòè åìó ïðîñòî íå õâàòèëî
òàëàíòà.

Òåõ, êòî ìîæåò ñêàçàòü ïðàâäó,
çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì òåõ, êòî
ìîæåò åå âûñëóøàòü.

Ñòàð íå òîò, êîìó èçìåíÿåò ïà-
ìÿòü, à òîò. êîìó èçìåíÿåò âîîá-
ðàæåíèå.

Ïèñàòü äîëæåí òîëüêî òîò, êòî
îò âîçìóùåíèÿ ïîòåðÿë ãîëîñ.

Òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè äàíî âè-
äåòü òî, ÷åãî íå âèäÿò äðóãèå: ñîá-
ñòâåííûé òàëàíò.

Ãîëûé êîðîëü — ýòî ñêàçêà. Ãî-
ëûå ïîääàííûå — åå ðåàëèñòè÷å-
ñêàÿ îñíîâà.

Íå áûâàåò ñëó÷àéíûõ ïîðàæå-
íèé. Ìîæåò áûòü òîëüêî ñëó÷àé-
íûé âûáîð ïóòè, íà êîòîðîì æäóò
çàêîíîìåðíûå ïîðàæåíèÿ.

Îò ëþáâè ëåãêî ïîòåðÿòü ãîëî-
âó. Îñîáåííî — îò ëþáâè ê ñïðà-
âåäëèâîñòè.

×òîáû ïðîñòèòü, íóæíî ïîíÿòü.
Ïîýòîìó ãëóïîñòü âàì ìîãóò ïðîñ-
òèòü, óì — íèêîãäà.

Ìîøåííèêà êîðìèò ÷óæàÿ ãëó-
ïîñòü, äóðàêà — ñâîÿ.

Ëþáîâü áåñêîðûñòíà, è íå îò-
äàåò ïðåäïî÷òåíèå òåì, êòî åå
áîëüøå çàñëóæèâàåò.

Ïðàâäà áûâàåò ãîëîé. Ïðàâäî-
ëþáöû — è ãîëûìè, è áîñûìè.

Â ñïîðàõ âûÿñíÿþò íå èñòèíó,
à îòíîøåíèÿ.

Ïî äîðîãå æèçíè: èëè ñ ïîäíÿ-
òîé ãîëîâîé, èëè ñ ïîäíÿòûìè ðó-
êàìè.

Ñêîëüêî ãîëîâ — ñòîëüêî è
ìíåíèé. Ñîáñòâåííûå ìíåíèÿ
ïðèõîäÿòñÿ íà îòðóáëåííûå ãîëî-
âû.

Ïîýò íå òîò, êòî ïèøåò äëÿ âñåõ,
à òîò, êòî ïèøåò äëÿ êàæäîãî.

Ñëèøêîì øèðîêèå âçãëÿäû íå
óìåùàþòñÿ â ðàìêè èñòèíû.

Çàêîí — îäèí äëÿ âñåõ. Çàòî
áåççàêîíèÿ õâàòàåò êàæäîìó.

Âåëèêèì ðîþò ÿìû, íè÷òîæ-
íûì âîçäâèãàþò ïèðàìèäû. Òàê
äîñòèãàåòñÿ ðàâåíñòâî.

Ñàìàÿ îæåñòî÷åííàÿ äèñêóñ-
ñèÿ — êîãäà äâîå ñòîÿò íà îäíîé
òî÷êå çðåíèÿ, íîðîâÿ ñïèõíóòü
äðóã äðóãà.

Îáùèå èíòåðåñû — áîëåå íà-
äåæíûé ôóíäàìåíò ñîãëàñèÿ, ÷åì
îáùàÿ òî÷êà çðåíèÿ.

Öåëü áóäåò äîñòèãíóòà. Òîëüêî
ñòàâü åå ïîâûøå äà îòîäâèãàé ïî-
äàëüøå — îò æàäíûõ ðóê è çà-
âèñòëèâûõ ãëàç.

Ïðàâäó, êàê ïðàâèëî, äåðæàò íà
òàêîì ãîëîäíîì ïàéêå, ÷òî îíà
ðåäêî áûâàåò ïîëíîé.

Íåëüçÿ áûòü íè â ÷åì íå âèíî-
âàòûì ïåðåä òåì, êòî íè â ÷åì íå
ïðàâ.

Èñòèíà ñòðàøíà íå âñÿêîé âå-
ðå. Òîëüêî âåðå â ñåáÿ.

Òðóäíåå âñåãî ïðîòèâîñòîÿòü
ñèëå, ïîáóæäàåìîé ñëàáîñòÿìè.

Çà÷åì ñïîðèòü? Âñå ðàâíî Âàø
ïðîòèâíèê Âàì íè÷åãî íå äîêà-
æåò.

Îäèíî÷åñòâî äëÿ îäíèõ îçíà-
÷àåò îñòàâàòüñÿ íàåäèíå ñ ðàçó-
ìîì è ÷óâñòâîì, äëÿ äðóãèõ — ñî
ñêóêîé.

Ñèëå óáåæäåíèÿ òðóäíî óñòî-
ÿòü ïåðåä óáåæäåíèåì ñèëîé.

Äîì äëÿ óìàëèøåííûõ — èñòî-
ðèÿ â ìèíèàòþðå. Òîëüêî â íåì
ìåíüøå íåèçëå÷èìî âåëèêèõ ëþ-
äåé.

Ãóìàíèñòû ñîçäàþò óòîïèè,
÷åëîâåêîíåíàâèñòíèêè èõ âîïëî-
ùàþò.

Íåëüçÿ ïèñàòü, íå çíàÿ æèçíè.
Íî ñ ïîçíàíèåì åå õî÷åòñÿ ñî-
âåðøåíñòâîâàòüñÿ â îäíîì æàí-
ðå — ñî÷èíåíèè æàëîá.

Åñëè âåëèêèå ìèðà ñåãî è íå
ñïîñîáíû òâîðèòü èñòîðèþ, òî
ïèøåòñÿ îíà â ïîëíîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ æåëàíèÿìè.

Åñòü äâå ïðàâäû: ñâîÿ è íåïðè-
ÿòíàÿ.

Ïðèðîäà óñòðîåíà ðàçóìíî. Â
îòëè÷èå îò åå ïðåîáðàçîâàòåëåé.

Âñÿêèé ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ñåáÿ
óìíûì. Íî ãëóïîãî ýòî ðàäóåò, à
óìíîãî — äàæå íå óòåøàåò.

Ïðèÿòíûå ïîëîæåíèÿ, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå áûâàþò áåçâûõîäíûìè.

Ñòðàäàþò íå îò îäèíî÷åñòâà, à
îò îáùåíèÿ ñ ñîáîé.

Âðàã âñåãäà ãëóï èëè áåñ÷åñòåí.
Ãëóï, åñëè ìû åãî ïåðåõèòðèëè,
è áåñ÷åñòåí, åñëè îí — íàñ.

Õîðîøî áû æèòü áåç íàñòîÿùå-
ãî, ÷òîáû èç âîîáðàæåíèÿ âñå
ñðàçó ïåðåõîäèëî â ïàìÿòü.

Íåëüçÿ îäíîâðåìåííî âçîéòè
íà äâå âåðøèíû. Ïîýòîìó è ïðè-
õîäèòñÿ ñòðåìèòüñÿ ëèáî ê âûñî-
êîé öåëè, ëèáî ê âûñîêîìó ïîëî-
æåíèþ.

Î ÷åëîâåêå íóæíî ñóäèòü íå ïî
òîìó, ÷òî îí ìîæåò ñäåëàòü, à ïî
òîìó, ÷åãî îí íå ìîæåò íå ñäå-
ëàòü.

×òîáû íå îòñòóïèòü îò ñâîèõ
ïðèíöèïîâ, ïðèõîäèòñÿ îòñòóïàòü
âìåñòå ñ íèìè.

Áëàãîïîëó÷èå íà ñîâåñòü íå ïî-
ñòðîèøü.

Êîãäà ðàññóæäåíèå õðîìàåò,
îíî âûíóæäåíî îïèðàòüñÿ íà àâ-
òîðèòåò.

×åëîâå÷åñêóþ öèâèëèçàöèþ ìû
óæå ñîçäàëè. Îñòàëîñü ñîçäàòü ÷å-
ëîâå÷íóþ.

Íå âñåãäà ìîë÷àíèå — çîëîòî.
×àñòî — ïðîñòî ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì.

Îäèí íåíîðìàëüíûé ìíèò âå-
ëèêèì ñåáÿ, ìèëëèîíû íåíîð-
ìàëüíûõ — îäíîãî.

Ýòî î÷åíü ñìåëàÿ èäåÿ, åñëè
îíà ðèñêíóëà ïðèéòè â òàêóþ ãî-
ëîâó!

×óæóþ ãëóïîñòü ìû îõîòíî

ïðîùàåì ëþáîìó, ñîáñòâåííóþ —
íèêîìó.

Ïðåæäå, ÷åì ñêàçàòü — ïîäó-
ìàé. Åùå ëó÷øå — âìåñòî.

Ïîäëåö ùåäðåå ãåðîÿ: îí æåðò-
âóåò íå ïðîñòî ñîáîé, à ëó÷øèì
â ñåáå.

Ðèñê — áëàãîðîäíîå äåëî. Íî
÷àùå áëàãîðîäíîå äåëî — ðèñê.

Âåðíûé ïóòü ê èñòèíå: ïðåñëå-
äîâàòü òîãî, êòî çíàåò ê íåé äî-
ðîãó.

Ãðåõè îòÿãîùàþò ïóòü â ðàé, íî
äåëàþò åãî ïðèÿòíåå.

Ãóìàíèñòû áûâàþò è àáñòðàêò-
íûìè. ×åëîâåêîíåíàâèñòíèêè
âñåãäà êîíêðåòíû.

Ñàìîå ñòðàøíîå çëî, ïîðîæäà-
åìîå ìîðàëüíîé ðàñïóùåííî-
ñòüþ, — ìîðàëèñòû.

Ñ÷àñòüå íå ðàññ÷èòàíî íà ìàñ-
ñîâîãî ïîòðåáèòåëÿ. Ê ïðèìåðó,
âäâîåì âû åùå ìîæåòå áûòü
ñ÷àñòëèâû, à ïîïûòàéòåñü õîòÿ áû
âòðîåì...

Óìåíèå èçâëåêàòü ïîëüçó èç ÷ó-
æèõ ìóäðûõ ìûñëåé — ãîðàçäî
áîëåå öåííûé äàð, ÷åì ñïîñîá-
íîñòü èçðåêàòü ñâîè.

Âëàñòü ïüÿíèò. Ïîýòîìó òðåç-
âàÿ ïîëèòèêà — ðåäêîñòü.

Ïëîäû ýìàíñèïàöèè: ðàíüøå
æåíùèíó çà ÷åëîâåêà íå ñ÷èòàëè,
òåïåðü — çà æåíùèíó.

Åñëè áû äîáðî ìîæíî áûëî
òâîðèòü ñòîëü æå áåçíàêàçàííî,
êàê çëî, îíî äàâíî áû óæå âîñ-
òîðæåñòâîâàëî.

Ôèíàë ðóññêîé ïàòðèîòè÷åñêîé
äðàìû: íàðîä áåçìîëâñòâóåò è
áåñ÷èíñòâóåò. Áüþò êîëîêîëà è
åâðååâ...

Èñòèíû íå ìåíÿþòñÿ. Ìåíÿþò-
ñÿ òîëüêî ñïîñîáû èõ èñêàæåíèÿ.

Ôèçè÷åñêèé óðîä îñîçíàåò
ñâîå óðîäñòâî. È îò ýòîãî ïëî-
õî åìó. Íðàâñòâåííûé óðîä —
íåò. Òîëüêî ïëîõî îò ýòîãî äðó-
ãèì.

Äâîå âñåãäà äîãîâîðÿòñÿ, åñëè
ýòî — çà ñ÷åò òðåòüåãî.

Ñëó÷àåòñÿ, ÷åëîâåê óòðà÷èâàåò
ñìûñë æèçíè. È ýòî âñåëÿåò
îïòèìèçì — çíà÷èò ãäå-òî ñìûñë
âñå æå áûë?!

×òî íàì ìåøàåò ïîíÿòü äðóãî-
ãî? — òî, ÷òî îí äðóãîé. ×òî íàì
ïîìîæåò ïîíÿòü äðóãîãî? — ïî-
íèìàíèå, ÷òî îí — äðóãîé.

Äëÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïðî-
ãðåññà íåîáõîäèìî, ÷òîáû ó÷èòåëü
âñåãäà áûë ãëóïåå ñâîåãî ó÷åíèêà.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ëîãè-
÷åñêàÿ îøèáêà — ýòî ïðèïèñû-
âàòü ñâîþ ëîãèêó äðóãèì.

Î ìåðòâûõ — èëè õîðîøî, èëè
êàê î æèâûõ.

Ëåãêîñòü, ñ êîòîðîé íåêîòîðûå
äîáèâàþòñÿ óñïåõà, êîìïåíñèðó-
åòñÿ òðóäîì, ñ êîòîðûì äðóãèå ýòî
ïåðåíîñÿò.

Ëîãèêà âûøå îïûòà. Ëîãè÷å-
ñêè ìîæíî óáåäèòüñÿ è â ïðà-
âèëüíîñòè ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íà îïûòå — òîëüêî â îøèáî÷íî-
ñòè.

Ðàá ñòîèò ñòîëüêî, ñêîëüêî äà-
þò çà íåãî. Ðàáîòíèê — ñòîëüêî,
ñêîëüêî äàþò åìó. ×åëîâåê —
ñòîëüêî, ñêîëüêî äàåò îí За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

П блічне а ціонерне товариство “ВТБ Бан ” повідомляє про
проведення позачер ових За альних зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”,
що відб д ться 25 жовтня 2010 ро о 14.00 за адресою: У раїна,
м. Київ, в лиця Го олівсь а, 22-24, 2 поверх, а товий зал (далі по
те ст — позачер ові За альні збори). Право на часть позачер ових
За альних зборах матим ть а ціонери, внесені до перелі а ціонерів
ПАТ “ВТБ Бан ”, с ладено о на 22 жовтня 2010 ро відповідно до
за онодавства про депозитарн систем У раїни.

Порядо денний:
1. Про обрання членів лічильної омісії За альних зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”.
2. Про затвердження рез льтатів реалізації а ціонерами ПАТ “ВТБ Бан ”

переважно о права на придбання а цій ПАТ “ВТБ Бан ”.
3. Про затвердження рез льтатів за рито о (приватно о) розміщення а цій ПАТ

“ВТБ Бан ” і звіт про рез льтати за рито о (приватно о) розміщення а цій
ПАТ “ВТБ Бан ”.

4. Про внесення змін до Стат т ПАТ “ВТБ Бан ”.
5. Про достро ове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ “ВТБ

Бан ”.
6. Про обрання ново о с лад Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.
7. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ” і заст пни а Голови

Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.
8. Про затвердження мов до оворів із членамиСпостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.
9. Про достро ове припинення повноважень членів Ревізійної омісії ПАТ “ВТББан ”.
10. Про обрання ново о с лад Ревізійної омісії ПАТ “ВТБ Бан ”.
11. Про обрання Голови Ревізійної омісії ПАТ “ВТБ Бан ”.

Реєстрація а ціонерів почнеться 25 жовтня 2010 ро о 13.00 та за інчиться за
15 хвилин до почат позачер ових За альних зборів. Для реєстрації та часті
позачер ових За альних зборах а ціонерам при собі необхідно мати паспорт або
інший до мент, що посвідч є особ ; представни ам а ціонерів — паспорт або
інший до мент, що посвідч є особ , та довіреність на право часті та олос вання,
оформлен та видан відповідно до за онодавства У раїни.

З матеріалами з питань поряд денно о можливо ознайомитись за
місцезнаходженням ПАТ “ВТБ Бан ”: У раїна, м. Київ, б львар Тараса Шевчен а /
в лиця П ш інсь а, б дино 8/26, імната 707. Відповідальна особа — начальни
Відділ орпоративно о правління Айбабіна Ві торія Оле сандрівна. Телефон для
довідо +380(44)498-64-46.

Пропозиції а ціонерів щодо питань, в лючених до поряд денно о позачер ових
За альних зборів, вносяться відповідно до статті 38 За он У раїни “Про а ціонерні
товариства”.

Відповідно до статті 25 За он У раїни “Про а ціонерні товариства” і
Стат т ПАТ “ВТБ Бан ” часть а ціонера позачер ових За альних зборах
є йо о правом, а не обов’яз ом.

ПАТ “ВТБ Бан ”

О ГОЛОШЕННЯ
про проведення он рс на право ладання

до овор оренди державно о майна

Державне підприємство “На ово-дослідний інстит т мі роприладів”

НТК Інстит т моно ристалів НАН У раїни о олош є он рс на передач

в оренд приміщень адміністративно-лабораторно о та виробничо-

лабораторно о орп сів підприємства за альною площею 501,1 в. м.

Засідання он рсної омісії відб деться 27 вересня 2010 ро о 12.30

за адресою: м. Київ, в л. Північно-Сирець а, 3.

Для отримання більш детальної інформації про мови он рс ,

хара теристи приміщень прохання звертатися за телефонами:

тел. +38 (044)434-72-27, т./фа с +38(044)434-88-32.

E-mail: detector@carrier.kiev.uа; arhitektor23@ukr.net

Відповідно до пп. 2 п. 3 ст. 74 За он У раїни від 7 липня 2010 ро № 2453-VI
“Про с до стрій і стат с с ддів” Господарсь ий с д міста Києва повідомляє про
під отов матеріалів щодо обрання андидата на посад с дді Господарсь о о с д
міста Києва безстро ово ЛІТВІНОВОЇ Марини Єв енівни.

В. о. олови с д Л.Б. Іванова
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 269-10
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“Îêòîáåðôåñòñüêå” õì³ëüíå
ðîçëèâàòèìóòü ³ â Êèºâ³
Ñòîëèöÿ äîëó÷èòüñÿ äî âåñåëèõ ðîçâàã 
òðàäèö³éíîãî ôåñòèâàëþ ïèâà íà ïî÷àòêó æîâòíÿ
Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Проведення “О то-
берфест ” в Ні-
меччині та Києві
відрізняється при-
близно та само,
я німець а мова
орінно о берлінця
і людини, я а за-
інчила мовні р-
си. Але, попри
певний раїнсь ий
“а цент”, Києві
“О тоберфест”
свят ють же сьо-
мий рі поспіль. І
для цьо о иянам і
остям столиці не
обов’яз ово б ти
повнолітніми, п -
вати вито до
Мюнхена чи навіть
б ти фанатом пи-
ва — варто, озбро-
ївшись історичною
довід ою та поч т-
тям мор , відві-
дати імпровізован
“Терезин аляви-
н ” заради самої
атмосфери.

Óçàãàë³-òî äîâã³ ëàâè,
íà ÿêèõ âñ³ ï’þòü ìåãà-
êóõëÿìè ïèâî òà çàêóñó-
þòü ñìàæåíèìè ñîñèñ-
êàìè, ùî ïðèíîñÿòü
ïèøíîãðóä³ á³ëÿâ³ îô³-
ö³àíòêè, — ñüîãîäí³
êàðòèíêà, ñêîð³øå, äëÿ
òóðèñò³â, í³æ äëÿ æèòå-
ë³â Áàâàð³¿, àäæå º òðà-
äèö³¿ ôåñòèâàëþ íàáàãà-
òî ö³íí³ø³.

Ìþíõåíö³ “Îêòîáåð-
ôåñò” óïåðøå â³äçíà÷è-
ëè 12 æîâòíÿ 1810 ðîêó.
Ïðèâîäîì äëÿ âåñåëîù³â
ñòàëî âåñ³ëëÿ êðîíïðèí-
öà, ìàéáóòíüîãî êîðîëÿ
Ëþäâèãà I ³ ïðèíöåñè
Òåðåçè Ñàêñîíñüêî¿-
Õ³ëüäáóðãõàóçüêî¿, à ãà-
ëÿâèíó íà îêðà¿í³ Ìþí-
õåíà, äå â³äáóëîñÿ ñâÿòî,
íàçâàëè íà ÷åñòü íàðå÷å-
íî¿. Çàïðîñèëè âñ³õ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà, ÷àñòóâàëè
ê³ëüêà äí³â áåçïëàòíèì
ïèâîì ³ ðîçâàæàëè ïðîñ-
òèìè, àëå ïîïóëÿðíèìè
íà òîé ÷àñ ó íàðîä³ âè-
äîâèùàìè íà êøòàëò
ê³íñüêèõ çìàãàíü, öèð-
êîâèõ íîìåð³â ³ äåìîí-
ñòðóâàííÿ áîðîäàòèõ æ³-
íîê. Óñ³ì òàê ñïîäîáà-
ëîñÿ, ùî íàñòóïíîãî ðî-
êó áóëî âèð³øåíî ïîâòî-
ðèòè ñâÿòî, òà âòÿãíåííÿ
Áàâàð³¿ äî íàïîëåîí³â-
ñüêèõ â³éí ó 1813 ðîö³
çàâàäèëî öèì ïëàíàì.

Íàäàë³ ïðîâåäåííÿ
“Îêòîáåðôåñòó” ìàëî
ì³ñöå âèíÿòêîâî çà ³í³-
öèàòèâè ïðèâàòíèõ îñ³á,
äîêè â 1819 ðîö³ ìþí-
õåíñüêà âëàäà íå âçÿëà
íà ñåáå ðîëü îðãàí³çàòî-
ðà, îãîëîñèâøè ñâÿòî
â³äòåïåð òðàäèö³éíî ùî-
ð³÷íèì. Ïðîòÿãîì óñüîãî
÷àñó “Îêòîáåðôåñò” íå
ïðîâîäèëè ëèøå ç äóæå
“âàãîìèõ” ïðè÷èí —
åï³äåì³¿ õîëåðè (1854 ³
1873), Ïðóñüêî-Àâñòð³é-
ñüêî¿ â³éíè (1866),
Ôðàíêî-Ïðóñüêî¿ â³éíè
(1870), ã³ïåð³íôëÿö³¿
(1923—1924 ðîê³â).

Ö³êàâî, ùî â ñàì³é
íàçâ³ ñâÿòà çàêëàäåíî
ñëîâî “æîâòåíü”, à ñâÿò-
êóâàòè éîãî ìþíõåíö³
ðîçïî÷èíàþòü ó ê³íö³
âåðåñíÿ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç
ïîãîäíèìè óìîâàìè,
àäæå â âåðåñí³ òåìïåðà-
òóðà ïîâ³òðÿ äëÿ áàãàòî-
ãîäèííîãî ñèä³ííÿ íà
ëàâ³ òà âæèâàííÿ êóõëÿ-
ìè õîëîäíîãî ïèâà º
êîìôîðòí³øîþ. ªäèíå,
ùî êîíñåðâàòèâí³ í³ìö³
çàëèøèëè â³ä ïåðâèííî-
ãî ñâÿòêóâàííÿ, — íàçâó
òà óìîâó çàê³í÷óâàòè
ñâÿòî çàâæäè â íåä³ëþ ó
æîâòí³.

²ñòîð³ÿ ñâÿòà íàçáèðà-
ëà ïðîòÿãîì äâîõ ñòîð³÷
áàãàòî ö³êàâèõ ôàêò³â
ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
Íàïðèêëàä, ó 1886 ðîö³,
êîëè “Îêòîáåðôåñò” áó-
ëî åëåêòðèô³êîâàíî
ô³ðìîþ áàòüêà Àëüáåð-
òà Åíøòåéíà, ëàìïî÷êè
âêðó÷óâàâ ó ïèâíîìó íà-
ìåò³ ³ ñàì ãåí³é. À êîëè
“Îêòîáåðôåñò” ïîñòó-
ïîâî ñòàâ âèêîíóâàòè
ôóíêö³þ ö³ëîãî ïàðêó
ðîçâàã, òóò ðîçì³ñòèâñÿ

ïåðøèé òåìàòè÷íèé àò-
ðàêö³îí — áåäó¿íñüêå
ïîñåëåííÿ ç ìåøêàíöÿ-
ìè ³ âåðáëþäàìè.

Ïåðåòâîðèâøèñü ³ç
ì³ñòå÷êîâîãî ñâÿòà íà
âñåñâ³òíüî â³äîìèé ôåñ-
òèâàëü, “Îêòîáåðôåñò”
çáåð³ã ñâî¿ òðàäèö³¿, ³ ñà-
ìå âîíè ùîð³÷íî çáèðà-
þòü ì³ëüéîíè òóðèñò³â
íà “Òåðåçèí³é ãàëÿâèí³”,
íå âðàõîâóþ÷è êîð³ííèõ
ìåøêàíö³â. Ñâÿòî ìàþòü
â³äêðèòè 12 ïîñòð³ë³â ó
íåáî, à îáåð-áóðãîì³ñòð
Ìþíõåíà â³äêîðêîâóº
ïåðøó ä³æêó ç ïèâîì. Äî
ñëîâà, öå íå ïëÿøêó
øàìïàíñüêîãî çíÿòè —
çàçâè÷àé, áóðãîì³ñòðó
òðåáà çðîáèòè â ñåðåä-
íüîìó 19—20 óäàð³â.

Äàë³ ôåñòèâàëü òðèâàº
â íàìåòàõ ïðîâ³äíèõ âè-
ðîáíèê³â ïèâà. Âõ³ä
êîøòóº äëÿ òóðèñò³â
110—120 ºâðî, â ÿê³ âõî-
äÿòü ë³òð ïèâà ³ íà¿äêè.
Í³ìö³ çíàþòü, ùî ïðåä-
ñòàâíèê³â ³íøèõ ì³ñò
ìîæóòü äî íàìåòó íå
ïóñòèòè — ñâ³æå ïèâî
ìàþòü ñïî÷àòêó ñìàêó-
âàòè ìþíõåíö³, à âæå
ïîò³ì — óñ³ ³íø³. À ¿äÿòü
ãîñò³ ñâÿòà çàçâè÷àé íå
ñîñèñêè ³ íå ÷³ïñè, à ñî-
ëîíå ïå÷èâî ³ ñìàæåíèõ
êóð÷àò. Ó êîæíîìó íà-
ìåò³ º äèêòîð, ÿêèé ñïî-
íóêàº ãîñòåé ïèòè ïèâî
òà òàíöþâàòè íà ëàâàõ. ²
òàê áàãàòî äí³â, àæ äîêè
áëèæ÷å äî çàê³í÷åííÿ
ôåñòèâàëþ íàéïîïóëÿð-
í³øèì íàïîºì ñòàº ì³-
íåðàëüíà âîäà. Òà é ëÿã-
òè â³äïî÷èòè íà ãàçîí³
ñîðîìîì íå ââàæàºòüñÿ.
Ñâÿòêóþòü óñ³, ³ ä³òè òà-
êîæ — ³íàêøå äëÿ ÷îãî
ñïåö³àëüíî ï³ä “Îêòî-

áåðôåñò” ìþíõåíñüêà
âëàäà îðãàí³çîâóº ñïåö³-
àëüíî îáëàäíàí³ ïàðêó-
âàëüí³ ìàéäàí÷èêè äëÿ...
äèòÿ÷èõ â³çê³â? Öüîãî
ðîêó Ìþíõåí ñâÿòêóº
“Îêòîáåðôåñò” ³ç 18 âå-
ðåñíÿ äî 4 æîâòíÿ. Êè-
¿â ñïðîáóº äîëó÷èòèñÿ
äî ñâÿòà íà óêðà¿íñüêèé
ìàíåð, ÿê ðîáèòü öå ùå
ç 2003 ðîêó, êîëè í³-
ìåöü-ðåñòîðàòîð ªð³ê
Àéãíåð ñïðîáóâàâ óïðî-
âàäèòè öþ òðàäèö³þ íà
ñòîëè÷íîìó ñòàä³îí³
“Ñïàðòàê”. Ñâÿòêóâàòè-
ìóòü ó Êèºâ³ öüîãî ðîêó
ç 8 äî 10 æîâòíÿ íà òî-
ìó ñàìîìó ñòàä³îí³. Îð-
ãàí³çàòîðè ñâÿòà — í³-
ìåöüêå ïîñîëüñòâî, ÒÌ
“×åðí³ã³âñüêå” òà ìåðå-
æà ðåñòîðàí³â “Ëþáîâ ³
ãîëîä”. Ó ïåðøèé æå
äåíü ñâÿòà, ï³ñëÿ îô³-
ö³éíîãî â³äêðèòòÿ î
17.00 çà ó÷àñòþ ïðåä-
ñòàâíèêà í³ìåöüêîãî
ïîñîëüñòâà, ìîæíà áóäå
ñêóøòóâàòè 8 ð³çíèõ
ñîðò³â ïèâà, ãë³íòâåéí
÷è ë³êåð “ªãåðìåéñòåð”.
Íà çàêóñêó çàïðîïîíó-
þòü ñîñèñêè, êàïóñòó òà
ñìàæåí³ ðåáåðöÿ, à ðîç-
âàæàòèìóòüñÿ — íà àò-
ðàêö³îíàõ, áåðó÷è
ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ³ êî-
ëåêòèâíèõ ñï³âàõ. Ùî-
ïðàâäà, º ï³äîçðà, ùî é
ö³íè áóäóòü íåìàëåíü-
êèìè.

Äî ñëîâà, ÿêùî ñâÿòà (³
ïèâà!) õî÷åòüñÿ ðàí³øå,
öå õîðîøà íàãîäà íàâ³-
äàòèñÿ äî ì³ñüêèõ ïà-
á³â — òàì óæå ðîçïî÷à-
ëèñÿ òåìàòè÷í³ “îêòî-
áåðôåñòñüê³” âå÷³ðêè, ³
ï³ä ôåñòèâàëü òàê³ çàêëà-
äè ïðîïîíóþòü â³äâ³äóâà-
÷àì àêö³éí³ çíèæêè

ТТ РР АА ДД ИИ ЦЦ ІІ ЇЇ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 22 âåðåñíÿ
День промайне на емоційній хвилі. Щиро спіл йтеся, зазирайте

одне одном в д ш та вихлюп йте наболіле. Це допоможе очис-
тити вн трішній світ від поч ттєвих шла ів, отр йних д мо , ілюзій,
зап стивши процес психоло ічної ре енерації. Інертність, апатія,
зневіра власних силах та підтримці Всевишньо о — воро и дня.
Переймайтеся лише світлими помислами, відвідайте храм, поспіл-
йтеся з людьми висо ої д ховної льт ри.
ОВНИ, не робіть неприємностей, ні о о не ос дж йте. Нині все вилі-

зе на поверхню, і ви ризи єте дис редит вати свою добр реп тацію.
Заховайтеся подалі від ромадсь ої мет шні. День має армічн тональ-
ність, тож се, що відб вається, має з одом ан ти в Лет .
ТЕЛЬЦЯМ визначено відновити стос н и з давніми др зями, я і б -

ли для вас висо им авторитетом, взірцем д ховності, неординарних ін-
тересів. Розставляйте рап и над “і”, і анал спіх знов запрацює!
БЛИЗНЯТА, тя ніть домашньо о воза і одночасно зосередьтеся на про-

фесійній діяльності. На роботі має б ти отовність номер один, ос іль и
можливі непередбач вані на ази ерівництва, я і потрібно ви он вати в
стро і без претензій. Планів не б д йте. Т т б дете ер ватися мин ли-
ми цінностями, тож зад ми з одом стан ть неа т альними.
РАКИ, обережно ажіть правд в обличчя. На жаль, оточення не ото-

ве сприймати ритичн інформацію з ваших в ст, навіть я що вона б -
де достовірною. Я що мандрів а по личе в доро , це ч дово. Дале о
від дом вам б де омфортніше. Там вас цін ють раще, ніж дома, і
форт на з радістю вп стить свої обійми.
ЛЕВИ, знайдете — не радійте, втратите — не с м йте, бо що впало, те

пропало, а насправді доля вил чила, що взяте сво о час надмір . Нині
схильні потрапити в залежність (психоло ічн , се с альн , матеріальн , ал-
о ольн тощо). Тож виставте захисний бар’єр від тих спо с.
ДІВИ, під професійний олімп за ладено виб хів . Том при альм й-

те, аби не “підірватися”, довірившись омпаньйонам, я і он р ють із
вами. Я що не здатні пояснити ло ічно т дивн поведін , постарайте-
ся под м и поставити себе на їхнє місце... Співч ття і смирення — най-
раща зброя, я що вини ає онфронтація.
ТЕРЕЗИ, бережіть добрі стос н и з роботодавцями та оле ами, я

зіницю о а. Жертв йте всім заради цьо о, бо майб тнє ар’єри зале-
жить не лише від вашо о професіоналізм , а й від міння пороз мітися
з оле ами. Саме через них до вас прийде спіх.
СКОРПІОНИ сяйн ть донж ансь им талантом, ма нітом привабивши

то о, хто та потрібен вашом з олоднілом за оханням серцю. Не на-
вантаж йте себе роботою, хай їй рець! Відпочивайте на свій сма , роз-
важайтеся і реалізов йте природні таланти. Творча насна а до ваших по-
сл !
СТРІЛЬЦЯМ хоч розірвись. Доведеться метатися між сім’єю та робо-

тою, с різь сти ати. Тож е ономно розподіліть сили, тоді зала одите сі-
мейні непороз міння і не наш одите професійним справам, де розі р є-
ться ар’єрна арта. Вдома не б нт йте, бо з рідними ви однієї рові, по-
силаючи нів на адрес рідних... насправді про линаєте себе.
КОЗОРОГИ, б дьте осподарем слова, особливо в сл жбовом оле -

тиві. Дали обіцян — ви онайте, іна ше підірвете сл жбовий автори-
тет. Хоча спо с “п стити слово на вітер” б де чимало. Тож не займай-
теся словобл ддям, а об оворюйте лише онстр тивні теми, в чом
омпетентні.
ВОДОЛІЇ, потреба в спіл ванні з людьми, я і розділяють ваші д хов-

ні цінності, зросте. Тож можете заводити з ними серйозні бізнесові спра-
ви. Я що на адають про себе давні др зі, це форт нний зна . Є шанс
знов с ористатися їхнім заст пництвом. Вони мож ть стати вашим спон-
сором, редитором, пор чителем, дати я -неб дь ре омендацію, на-
дати моральн або фінансов підтрим .
РИБ приваблюватиме не нова, а давня мрія. Я що не всти ли доопра-

цювати прое т, ви онати зобов’язання перед поважною особою, дося -
ти ори інальної мети, здоб ти освіт , то доля надає вам можливість
спроб вати щастя ще раз. Спіл вання з впливовими та поп лярними
особами, світилами на и, д ховними лідерами — віді рає нині доле-
носн роль

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ÷àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +16...+19°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+14...+18°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+14...+19°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+18°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ Äåíü ïîðîä³ëü. Ó öåé äåíü

ïîìèíàþòü íå ëèøå ìàò³ð Áîãîðîäèö³, Àííó, à é ïîâèòóõó, ÿêà
äîïîìîãëà ¿é ðîçðîäèòèñÿ. Ó öåé äåíü âàðèëè êàøó ³ ÷àñòóâàëè
ïîâèâàëüíèõ áàáîê. Ñîáàêà çãîðòàºòüñÿ ³ ëåæèòü êàëà÷èêîì — íà õîëîä;
ðîçòÿãóºòüñÿ íà çåìë³ — íà òåïëî. Çóñòð³÷í³ â³òðè ïðèíåñóòü ³ç ñîáîþ
äîù àáî ñí³ã.

²ìåíèííèêè: 
Àê³ì, Îëåêñàíäð, Îëåêñ³é, Ãàííà, Àðòåì³äîð, Îïàíàñ, Âàñèëü,

Ãðèãîð³é, Çàõàð, Éîñèï, Ìèêèòà, Ñåâåð³àí, Ñåðã³é, ßêèì, Ôåîäîñié

Атмосфер найвеселішо о та найдемо ратичнішо о "пивно о" свята Німеччини спроб ють
відтворити в Києві


