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ФРАКЦІЯ, ЩО ПИШАЄТЬСЯ СВОЄЮ
ДЕМОКРАТИЧНІСТЮ
До "Хрещати а" завітала фра ція Бло
Володимира Литвина.

Àâòî â ðåæèì³ SMS
Óêðà¿íö³ ÷àñòî îòðèìóþòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèãðàíå àâòî, 
ïðîòå òàêå SMS îçíà÷àº çîâñ³ì ³íøå

Íå òàêà õîðîøà àêö³ÿ, 
ÿê ¿¿ ìàëþþòü

“Â³òàºìî! Çã³äíî ç àêö³ºþ “100 àâòî çà
100 äí³â”, âè ñòàëè âëàñíèêîì àâòî Ford
Fiesta. ²íôî.: (050)2510254. Êè¿â, Ëóíà÷àð-
ñüêîãî, 16/4”. Ïîâ³äîìëåííÿ òàêîãî çì³ñ-
òó ñèñòåìàòè÷íî îòðèìóþòü êîðèñòóâà÷³
ÌÒÑ. Ì³æ ³íøèì, ìåñåäæ³ íàäõîäÿòü ³ç

ð³çíèõ íîìåð³â, ³ âêàçàíî ÷îìóñü ð³çí³ àä-
ðåñè îô³ñ³â. Â ²íòåðíåò³ íàâ³òü áëîãè ç’ÿ-
âèëèñÿ, äå îáãîâîðþþòü õòî, êîëè òà ñê³ëü-
êè ìàøèí “âèãðàâ”. “Áàíàëüíèé ëîõîò-
ðîí” — òàê íàé÷àñò³øå â³äãóêóþòüñÿ ïðî
³íòåðàêòèâí³ ðîç³ãðàø³. Á³ëüøå íå ïîùàñ-
òèëî òèì, õòî ïî÷àâ â³äïîâ³äàòè íà çàïè-
òàííÿ àêö³¿. Çà êîæíå âèõ³äíå SMS ³ç òå-
ëåôîíó çíèêàº 7 ãðèâåíü, à øàíñè âèãðà-

òè àâòî íå çá³ëüøóþòüñÿ. Ùîá íå áóòè ãî-
ëîñë³âíèìè, íàâåäåìî ê³ëüêà äóìîê ³ç òå-
ìàòè÷íîãî áëîãó:

1. “Ì³é çíàéîìèé 200 áàêñ³â âèòðàòèâ.
Óâåñü äåíü ñìñ-êè â³äïðàâëÿâ, áóâ íà ïåð-
øîìó ì³ñö³ ðåéòèíãó. À ïîò³ì éîãî òåëå-
ôîí “çàãëþ÷èâ”. Äîêè ïåðåçàâàíòàæèâ —
îïèíèâñÿ íà 289 ì³ñö³. Íà öüîìó ³ çàñïî-
êî¿âñÿ”.

2. “Ïðèñëàëè ìåí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ÿ
ñòàëà âëàñíèêîì Ford Fiesta. Ïðîñèëè ïî-
äçâîíèòè çà íîìåðîì 05008500578. Ïî-
äçâîíèëà. Íà ³íøîìó ê³íö³ ä³â÷èíà â³äïî-
â³ëà, ùî ïîòð³áíî ïðîòÿãîì ãîäèíè “ïåðå-
êèíóòè” íà öåé íîìåð 1800 ãðèâåíü. Ïî-
ÿñíèëà, ùî öå ïîäàòîê íà ìîº àâòî. ß ïî-
ïîâíèëà. À êîëè ïî÷àëà äçâîíèòè íà öåé
íîìåð çíîâó, â³í óæå áóâ çàáëîêîâàíèé.
Îñü òàê!”.

3. “Îòðèìàëà ïîâ³äîìëåííÿ â³ä ÌÒÑ, ùî
ñòàëà âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ. Àëå â æîäíèõ
àêö³ÿõ ÿ ó÷àñò³ íå áðàëà, òîìó ïåðåäçâîíþ-
âàòè íå ñòàëà. À ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ³ íà íî-
ìåð ÷îëîâ³êà òàêå ñàìå ïîâ³äîìëåííÿ íà-

ä³éøëî. Ò³ëüêè ç ³íøîãî íîìåðà. Â³ðòóàëü-
íî â íàñ òåïåð àæ äâà àâòî Ford Fiesta!”.

4. “Â³ä ïî÷àòêó àêö³¿ ÿ â³äïðàâèâ ïîâ³äîì-
ëåíü íà êðóãëåíüêó ñóìó. Îäíîãî äíÿ íà-
â³òü ë³äåðîì áóâ. Çàðàç íå ãðàþ — çðîçó-
ì³â, ùî ïåðåìîãòè ó ö³é àêö³¿ íåðåàëüíî”.

Ñåðåä óñ³õ ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â ÌÒÑ
äîì³íóº çà ê³ëüê³ñòþ àêö³é. Ó 2008 ðîö³
êîìïàí³ÿ òàêîæ “ðîçäàðîâóâàëà” ìàøèíè
Ford Fiesta, ìèíóëî¿ âåñíè àáîíåíòàì ïðî-
ïîíóâàëè â “ðåæèì³ SMS” âèãðàòè àâòî
KIA Rio çà àêö³ºþ “Ïîäàðóíêè çà ïîïîâ-
íåííÿ ðàõóíêó”. Äî 30 ëèñòîïàäà öüîãî ðî-
êó òðèâàº àêö³ÿ “Äèâîâèæíèé ñâ³ò”, çà
óìîâàìè ÿêî¿ ó÷àñíèê ìàº çìîãó âèãðàòè
íîóòáóê, ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÷è ìåä³àïëå-
ºð. Âñåðåäèí³ êîìïàí³¿ ïåðåêîíóþòü — ó
òàêèé ñïîñ³á ïîïóëÿðèçóþòü ñâî¿ ïîñëóãè
³ ïðèâàáëþþòü íîâèõ êîðèñòóâà÷³â. Îäíàê
ç ³íøîãî áîêó äóæå ñõîæå íà òå, ùî ìî-
á³ëüíèé îïåðàòîð àêòèâíî çí³ìàº ãðîø³ ç
ðàõóíê³â óêðà¿íö³â. Ç êîæíîãî ïî ãðèâí³ —
áàãàòîìó çàéâèé ì³ëüéîí?

(Детальніше про це на стор. 3)
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Повідомлення про ви раш міфічно о приз власни и мобільних телефонів отрим ють хоча б раз житті

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Оператор мобільно о зв’яз МТС-У раїна чно заявив про свою но-
в а цію. “100 авто за 100 днів” — назва про рами, я і її широ о-
масштабна ре лама, яс рава і приваблива. Ford Fiesta — в обмін на
SMS із вашо о телефон . Все просто і без з силь! Насторож є одне:
я пиш ть наші читачі, з дня старт а ції (9 вересня) повідомлення
про ви ране авто надійшло чи не ожном орист вач МТС. Де о о
“ощасливлюють” по іль а разів на день. Посл ами цьо о оператора
орист ються приблизно 17 мільйонів раїнців. Тож нас вже має
рябіти в очах від іль ості червоних авто на доро ах.
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Ïðàâîâà îñâ³òà êèÿí 
ó ïð³îðèòåò³

Íà â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³éíî-ìåòî-
äè÷íî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïðàâîâî¿ îñâ³òè íà-
ñåëåííÿ ï³äáèòî ï³äñóìêè ðîáîòè çà 2010
ð³ê, à òàêîæ ðîçãëÿíóòî Ïðîãðàìó ïðàâî-
âî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ Êèºâà íà íàñòóïíèé
ð³ê. Çà ñëîâàìè äîïîâ³äà÷³â, ó ñòîëèö³ âæå
çðîáëåíî ÷èìàëî. Çîêðåìà â øêîëàõ â³äáó-
âàþòüñÿ òåìàòè÷í³ òèæí³ ïðàâà, ³ãðè, äèñ-
ïóòè ³ êîíêóðñè þíèõ ïðàâîçíàâö³â, äî ðî-
áîòè çàëó÷àþòü ñòóäåíò³â ïðàâîâèõ ñïåö³à-
ë³çàö³é âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Îêðå-
ì³ ëåêòîð³¿ äëÿ ä³òåé îðãàí³çîâóþòü ó êëó-
áàõ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, à â ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè "Ïðàâî äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³" âèäàíî
³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè. Öåíòð ïðàâîâî¿
³íôîðìàö³¿ ä³º â á³áë³îòåö³ "Ìîëîäà ãâàð-
ä³ÿ", à äèòÿ÷à øêîëà ïðàâà — â á³áë³îòåö³
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé ³ þíàö-
òâà. Òåàòðè ïðè¿æäæàþòü ç âèñòàâàìè äî
äèòáóäèíê³â. "Ïèòàííÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè íà-
ñåëåííÿ º âàæëèâèì äëÿ âëàäè, îñê³ëüêè â
ìåøêàíö³â ïîñò³éíî âèíèêàº ïîòðåáà íà
ïðàêòèö³ çàñòîñîâóâàòè ïðàâà òà çíàòè ñâî¿
îáîâ'ÿçêè, îñîáëèâî â ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåíèõ âåðñòâ,— ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ãî-
ëîâà ðàäè, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïóçàíîâ.— Äëÿ íàñ âàæëèâî áóëî
ïî÷óòè, ùî çðîáëåíî çà ð³ê, òà çàòâåðäèòè
ïðîãðàìó ä³é íà 2011-é. Ìè äîäàìî á³ëü-
øå ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â, çîêðåìà ìîæëè-
â³ñòü ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ
îòðèìóâàòè áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿"

Ä³òè-ñèðîòè ³ ïîçáàâëåí³
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ
îòðèìàëè îäíîðàçîâó
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

Öüîãîð³÷ ñòóäåíòàìè êè¿âñüêèõ âèø³â
ñòàëè 79 ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè
âñ³ âîíè îòðèìàëè ïîäàðóíêè òà îäíîðàçî-
âó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â ñóì³ 500 ãðí.
Äëÿ öüîãî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëå-
íî 75 òèñ. ãðí. Ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ ïåð-
øîêóðñíèê³â ïðèâ³òàëè çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè
Ñâ³òëàíà Òîëñòîóõîâà òà íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â
â³éíè ³ ïðàö³ ²ðèíà Ãîëóáºâà. Ïîä³þ ïðè-
óðî÷èëè äî Äíÿ ñòóäåíòà, ùî â³äçíà÷àþòü
17 ëèñòîïàäà. Òîìó é áàæàëè ä³òÿì ãàðíèõ
îö³íîê, ́ ðóíòîâíèõ çíàíü ³ âäàëî¿ çäà÷³ ïåð-
øî¿ ñåñ³¿. Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå ä³òè-ñèðî-
òè ³ ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ, îòðèìóâàëè â³ä êè¿âñüêî¿ âëàäè ùî-
ì³ñÿ÷íó ñòèïåíä³þ. Ó áþäæåò³ öèõ êîøò³â
íå áóëî çàêëàäåíî. Ñâ³òëàíà Òîëñòîóõîâà
âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, ùî â íîâîìó ãîëîâ-
íîìó ô³íàíñîâîìó äîêóìåíò³ öþ äîïëàòó
ïåðåäáà÷àòü

30 êèÿíêàì 
ïðèñâîºíî çâàííÿ 
ìàòåð³-ãåðî¿í³

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ìèíóëîãî òèæíÿ âðó÷èâ äåð-
æàâí³ íàãîðîäè æåðòâàì íàöèçìó, âåòåðà-
íàì, ïðàö³âíèêàì îñâ³òíüî¿, áóä³âåëüíî¿ òà
òðàíñïîðòíî¿ ãàëóçåé, à òàêîæ ïðèâ³òàâ 30
æ³íîê ³ç ïðèñâîºííÿì ïî÷åñíîãî çâàííÿ
ìàòåð³-ãåðî¿í³. Âîíè âèõîâàëè ï'ÿòåðî,
øåñòåðî, à äåÿê³ é îäèíàäöÿòåðî ä³òåé.
Æ³íêè êàæóòü, ùî ïî÷åñíå çâàííÿ äëÿ íèõ
ö³íí³øå çà ùîì³ñÿ÷íó äîïëàòó íà ä³òåé ó
200 ãðí. Æîäí³ ãðîø³ íå ïîêðèþòü çóñèëü,
âêëàäåíèõ ó âèõîâàííÿ ä³òåé. Ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ïîäÿêóâàâ ãåðî¿íÿì çà òå, ùî âîíè â òàêèé
ñêëàäíèé ÷àñ çìîãëè ñòâîðèòè âåëèêó òà
ì³öíó ðîäèíó. "Äîçâîëüòå ùèðî ïðèâ³òàòè
âàñ ³ç îòðèìàííÿì âèñîêèõ äåðæàâíèõ íà-
ãîðîä òà ïîäÿêóâàòè çà òàêó íåëåãêó ðîáî-
òó — âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.
Âàø³ ñ³ì'¿ ìàþòü áóòè ïðèêëàäîì äëÿ ³í-
øèõ êè¿âñüêèõ ðîäèí. Ââàæàþ, ùî ì³ñüêà
âëàäà ïîâèííà â³äïîâ³äàëüí³øå òà óâàæí³-
øå ñòàâèòèñÿ äî áàãàòîä³òíèõ ðîäèí. Öå
íàø îáîâ'ÿçîê",— íàãîëîñèâ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ

Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ñòîëèö³
óçãîäÿòü ç êèÿíàìè
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ Ãåíïëàíó Êèºâà ÷èíîâíèêè îá³öÿþòü
âðàõóâàòè äóìêó ìåøêàíö³â ìåãàïîë³ñà

ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ ИИ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

У Києві розробляють омпле с-
н про рам страте ічно о роз-
вит міста, в я ій б де пропи-
сано, я розвиватиметься соці-
альна, транспортна інфрастр -
т ра в найближчих іль а ро ів.
Паралельно триває робота над
Генеральним планом розвит
столиці та примісь их зон. Ці та
інші прое ти місь а влада пред-
ставила на роз ляд Між рядової
ради зі співпраці в б дівельній
ал зі раїн СНД.

Ó ï'ÿòíèöþ â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáó-
ëàñÿ çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà ñòîëèö³ ç äåëåãà-
òàìè ÕÕÕ çàñ³äàííÿ Ì³æóðÿäîâî¿ ðàäè ç³
ñï³âïðàö³ ó áóä³âåëüí³é ãàëóç³ êðà¿í ÑÍÄ,
ñåðåä ÿêèõ çàñòóïíèêè Ì³í³ñòðà ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè, ÷ëå-
íè óðÿä³â òà êåð³âíèêè ïðîô³ëüíèõ äåïàð-
òàìåíò³â ³ óïðàâë³íü âîñüìè êðà¿í ñï³â-
äðóæíîñò³. Çàêîðäîííèì ãîñòÿì ðîçïîâ³-
ëè, ÿê ðîçâèâàòèìåòüñÿ Êè¿â íàéáëèæ÷è-
ìè ðîêàìè, òà ïðî îá'ºêòè, ÿê³ çâîäÿòü äî
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó.

"ß ïåðåêîíàíèé, ùî ðîçâèòîê ñîö³àëü-
íî¿, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ñòâî-
ðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çàëó÷åííÿ ³íâåñòè-
ö³é, ðîçâ'ÿçàííÿ ³íøèõ ñîö³àëüíî âàæëè-
âèõ çàâäàíü ïîâèíí³ â³äáóâàòèñÿ êîì-
ïëåêñíî. Êð³ì òîãî, ïàðàëåëüíî ðîçðîá-
ëÿþòü Ãåíåðàëüíèé ïëàí ðîçâèòêó ñòîëè-
ö³ òà ¿¿ ïðèì³ñüêèõ çîí. Õî÷ó çàçíà÷èòè,
ùî ö³ äâà äîêóìåíòè îáîâ'ÿçêîâî áóäå âè-
íåñåíî íà øèðîêå îáãîâîðåííÿ òåðèòî-
ð³àëüíîþ ãðîìàäîþ. Ñàìå êèÿíè ìàþòü
ñêàçàòè, ÿêèì âîíè õî÷óòü áà÷èòè ñâîº
ì³ñòî. Öå ìîÿ ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ",—
íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Ñåðã³é Öå-
ëîâàëüíèê ðîçïîâ³â ó÷àñíèêàì ðàäè ïðî

ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñòîëèö³ â áóä³-
âåëüí³é ñôåð³, ó ñôåð³ àðõ³òåêòóðè òà
ïðåçåíòóâàâ åêñïîçèö³þ "Êè¿â ìàéáóò-
íüîãî". Íà ìàêåòàõ çîáðàæåíî ñïðàâä³
ì³ñòî ìàéáóòíüîãî — íîâ³ ñó÷àñí³ âè-
ñîòêè íà "íåâèðàçí³é" âóëèö³ Ëîìîíîñî-
âà, æèòëîâ³ êîìïëåêñè íà Âèøãîðîä-
ñüê³é, Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ òà ïðîñïåê-
ò³ Âîçç'ºäíàííÿ. Çîä÷³ ïëàíóþòü ïðèãà-
äàòè ì³ñòîáóä³âíèé "çàêîí" ÷àñ³â ÑÐÑÐ
³ áóäóâàòè íå ïðîñòî êâàðòèðè, à æèòëî-
â³ êîìïëåêñè ç óñ³ºþ ³íôðàñòðóêòóðîþ
äëÿ êîìôîðòíîãî æèòòÿ. Ïîêè ãîñò³ ñòî-
ëèö³ ðîçãëÿäàëè êîìïëåêñè òà ðîçâ'ÿçêè,
æóðíàë³ñò³â íàñàìïåðåä ö³êàâèëî, êîëè
ïî÷íóòü ðåêîíñòðóþâàòè êâàðòàëè, çà-
áóäîâàí³ õðóùîâêàìè.

ßê çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ðåàë³çà-
ö³ÿ ïðîãðàìè êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿
çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó, ïðîñò³øå
êàæó÷è, çíåñåííÿ "õðóùîâîê" ³ çâåäåííÿ
íà ¿õíüîìó ì³ñö³ íîâèõ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, ðîçïî÷íåòüñÿ íå ðàí³øå, í³æ çà 2—3
ðîêè. Ïî-ïåðøå, íåìàº çàêîíó, â ÿêîìó
áóëî á ïðîïèñàíî âñ³ äåòàë³, ÿê ðîçñåëÿ-
òè ìåøêàíö³â ï'ÿòèïîâåðõ³âîê. Êð³ì òîãî,
ÿê ïîâ³äîìèâ âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ì³íðåã³îíáóäó
Àíàòîë³é Áåðêóòà, ì³í³ñòåðñòâî ìàº ïðî-
åêòí³ íàïðàöþâàííÿ ç ðåêîíñòðóêö³¿ êâàð-
òàëó çàñòàð³ëî¿ çàáóäîâè íà âóëèö³ Ìàð-
øàëà Ãðå÷êà, ïðîòå ÷åðåç íèí³øíº ïîäå-
øåâøàííÿ íåðóõîìîñò³ äëÿ ³íâåñòîð³â òà-
ê³ ïðîåêòè º íàðàç³ íåðåíòàáåëüíèìè

Ðåêîíñòðóêö³ÿ — 
ó ïåðøó ÷åðãó
Ó Êèºâ³ ïåðåîáëàäíàþòü ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä “Åíåðã³ÿ”,
à ïîò³ì áóäóâàòèìóòü íîâ³ îá’ºêòè ç ïåðåðîáêè â³äõîä³â

ДД ОО ВВ КК ІІ ЛЛ ЛЛ ЯЯ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Перероб а і тилізація сміття
Києві вже іль а ро ів є однією
з найбільших проблем. Проте
представни и місь ої влади вва-
жають, що розв'яз вати це пи-
тання слід, ретельно зваживши
всі "за" і "проти" поб дови но-
вих сміттєспалювальних заво-
дів. Я запевняють мерії, на-
разі найдоцільніше ре онстр -
ювати завод "Енер ія", а потім,
я що вини не потреба, зводити
нові об'є ти.

Ìèíóëîãî òèæíÿ íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíè-
êîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðîì Ìàçóð-
÷àêîì â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè
ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç òâåðäèìè ïîáó-
òîâèìè â³äõîäàìè â Êèºâ³. Íà íàðàä³ ñâî¿

ïðîåêòè ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè óòèë³çàö³¿
ñì³òòÿ ïðåäñòàâëÿëè í³ìåöüê³ òà ÷åñüê³
âèðîáíèêè ñïåö³àë³çîâàíîãî îáëàäíàííÿ.
Ê³ëüêà òèæí³â òîìó òàêà íàðàäà â³äáóëàñü
çà ó÷àñòþ ÿïîíñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ ô³ðì.

ßê çàóâàæèâ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê, íè-
í³ íàéäîö³ëüí³øå ðåêîíñòðóþâàòè çàâîä
"Åíåðã³ÿ", çðîáèòè éîãî àáñîëþòíî áåç-
ïå÷íèì äëÿ äîâê³ëëÿ, à ïîò³ì óæå ðîçãëÿ-
äàòè ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ç ïîáóäîâè
íîâèõ îá'ºêò³â. Îíîâèòè "Åíåðã³þ" ñòî-
ëè÷íà âëàäà ïëàíóº ïðîòÿãîì íàñòóïíî-
ãî ðîêó. Íà öå ìàþòü ïåðåäáà÷èòè 250
ìëí ãðí. Ïðè÷îìó ìàéæå ïîëîâèíó ñóìè
âèòðàòÿòü íà î÷èùåííÿ ãàç³â, ùî âèêè-
äàº ó ïîâ³òðÿ ï³äïðèºìñòâî.

"Ñüîãîäí³ Êèºâîì ö³êàâëÿòüñÿ ÷èìàëî
³íâåñòîð³â,— çàóâàæèâ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ.— Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ âæå íàäàëè ÿïîí-
ö³, í³ìö³, ÷åõè òà â³ò÷èçíÿí³ ô³ðìè. Äó-
ìàþ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó ìè ðîçïî÷íå-
ìî ðåêîíñòðóêö³þ "Åíåðã³¿". Öåé êðîê äó-
æå âàæëèâèé äëÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè, àäæå
çàâîä ïîâèíåí áóòè íåøê³äëèâèì äëÿ êè-

ÿí. Êð³ì òîãî, ìè çìîæåìî îòðèìóâàòè
ïîíàä 227 òèñÿ÷ ã³ãàêàëîð³é òåïëà íà ð³ê,
ùî äàñòü çìîãó çàïóñêàòè â ìåðåæó 10
ìåãàâàò åëåêòðîåíåðã³¿ íà ãîäèíó".

Ó ªâðîï³ òàðèôè íà óòèë³çàö³þ ÒÏÂ
äîâîë³ âèñîê³: ñåðåäíÿ ö³íà — 35 ºâðî
çà òîííó. Â Êèºâ³ æ ³íâåñòîðàì âèñó-
íóëè óìîâó, ùîá çðîñòàííÿ ö³íè íå ïå-
ðåâèùóâàëî 10 â³äñîòê³â íèí³øíüî¿ âàð-
òîñò³ ïåðåðîáêè ÒÏÂ. Öå ñòàíîâèòü 140
ãðèâåíü çà òîííó. Êð³ì òîãî, ÷èìàëî
ó÷àñíèê³â íàðàäè âèñëîâèëè ñóìí³âè,
÷è ïîòð³áíî áóäóâàòè â Êèºâ³ íîâèé
ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä (ïîòðåáà â
ðåêîíñòðóêö³¿ "Åíåðã³¿" º çðîçóì³ëîþ),
êîëè ó ªâðîï³ ïîñòóïîâî â³äìîâëÿþòü-
ñÿ â³ä ñïàëþâàííÿ, à íàäàþòü ïåðåâàãó
ïåðåðîáëåííþ ñì³òòÿ. Êð³ì òîãî, Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê íàãàäàâ, ùî íàéáëèæ-
÷èìè ðîêàìè ç äåñÿòîê òàêèõ êîìïëåê-
ñ³â çàïëàíîâàíî çâåñòè â Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³, é, ìîæëèâî, åêîíîì³÷íî äîö³ëü-
í³øå áóäå ïåðåðîáëÿòè ÒÏÂ ñòîëèö³ ñà-
ìå òàì

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов на олосив, що ияни мають с азати своє
слово в баченні столиці майб тньо о
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Тетяна ПАВЛОВА,
співробітни “Метроб д ”:

— Не довіряю,
том що ці а ції
с мнівні. Є
м дра при аз-
а: “Дешева
риб а — по ана
юш а”. Без-
платно о нічо о
не б ває. За
все потрібно

платити. Перед тим, я відіслати
SMS-повідомлення, я сто разів по-
д маю, чи варто це робити. Зазви-
чай, оли отрим ю та і повідомлен-

ня, видаляю їх і ні ом нічо о не від-
силаю.

Марина МАСКАЛЬЧУК,
ст дент а:
— Я не бер
часті в призо-
вих а ціях, не
довіряю їм і не
ц і а в л ю с я
мовами. А о-
ли а ційні
SMS и прихо-
дять — вида-
ляю їх, не чи-
таючи.

Людмила ПЕТУТІНА,
ст дент а:
— Мені зов-

сім не вірить-
ся, що в та их
а ціях можна
щось ви рати.
Лише платиш
вели і роші за
SMS и, а ре-
з льтат не-
має. Жоден із
моїх знайомих ще нічо о не ви-
рав. Коли мені приходить пові-
домлення щодо а ції, читаю і ви-
даляю йо о.

Андрій САВЧУК,
монтажни :

— Одно о раз
хотів ви рати
приз. Надіслав
повідомлення,
але жодних ре-
з льтатів не б -
ло. Та а реа ція
мобільно о опе-
ратора засте-

ре ла мене на майб тнє, том нині
жодній а ції не довіряю і нічо о не
відправляю.

Людмила ЛИСЕНКО,
пенсіонер а:
—Я не азарт-

на людина. Про-
те одно о раз
захотіла ви рати
машин . Проце-
д ра виявилася
та ою затяжною,
що бажання от-
римати призов
машин надалі пропало.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
Фото Ми оли ТИМЧЕНКА,

“Хрещати ”

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è äîâ³ðÿºòå âè ïðèçîâèì àêö³ÿì, 
ùî ïðîâîäÿòü ìîá³ëüí³ îïåðàòîðè?

Â³ðòóàëüí³ Ford Fiesta — íà ïðåçåíò
Àêö³¿, ùî ìàþòü ïðèâàáëþâàòè íîâèõ êîðèñòóâà÷³â, íàñïðàâä³ ¿õ äðàòóþòü 
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Зазвичай інтера тивні а ції від
провідних операторів мобільно о
зв’яз відб ваються без пор -
шення чинно о за онодавства.
Одна методи проведення і за-
охочення до часті в про рамі
можна поставити під с мнів.
Надто нав’язливо мобільний опе-
ратор пропон є свої подар н и.

Від розсил и а ційних
SMS можна відмовитися

Ìè ñïðîáóâàëè ä³çíàòèñÿ, íàñê³ëüêè
÷åñíî ìîá³ëüíèé îïåðàòîð “ãðàºòüñÿ” ç³
ñâî¿ìè àáîíåíòàìè. Íà ñàéò³ ÌÒÑ äåòàëü-
íî ðîçïèñàíî óìîâè ³íòåðàêòèâíî¿ àêö³¿
“100 àâòî çà 100 äí³â”. Öèòóºìî óðèâîê:
“Ùîäíÿ, ç 9 âåðåñíÿ ïî 17 ãðóäíÿ 2010 ðî-
êó, ó÷àñíèê ³ç íàéêðàùèì ðåçóëüòàòîì äíÿ
îòðèìàº ïðàâî íà ïîäàðóíîê — àâòîìî-
á³ëü Ford Fiesta. Ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó Àê-
ö³¿, ïðîñòî â³äïðàâòå SMS íà íîìåð 800.
Âàðò³ñòü â³äïðàâêè SMS íà íîìåð 800 ñòà-
íîâèòü 7 ãðí”. Îäðàçó âèíèêàº ê³ëüêà çà-
ïèòàíü. Ó÷àñíèê îòðèìóº ïðàâî íà ïîäà-
ðóíîê. À ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ “ïðàâî íà ïî-
äàðóíîê” â³ä ñàìîãî ïîäàðóíêà? Ùå îäíà
ñóïåðå÷í³ñòü: äëÿ ó÷àñò³ â àêö³¿ ïîòð³áíî
çàðåºñòðóâàòèñÿ, òîáòî â³äïðàâèòè SMS
áóäü-ÿêîãî çì³ñòó íà íîìåð 800. ×îìó æ
òîä³ åëåìåíòàðí³ çàïèòàííÿ ç ïðîïîçèö³ºþ
â³äïîâ³ñòè íà íèõ íàäõîäÿòü íà êîæåí äðó-
ãèé òåëåôîí ³ç ñ³ì-êàðòêîþ ÌÒÑ? Àäæå
âñòàíîâèòè îñîáó â öüîìó ðàç³ íåìîæëè-
âî. Ìîæëèâî öÿ îñîáà ïðàö³âíèê ÌÒÑ?
Òðåòÿ ñóïåðå÷í³ñòü — íà ñàéò³ âêàçàíî âàð-
ò³ñòü âèõ³äíîãî SMS (7 ãðí), à â ïîâ³äîì-
ëåííÿõ, ùî íàäõîäÿòü áåçïîñåðåäíüî êî-
ðèñòóâà÷àì, ïðî öå àí³ ñëîâà! Òà é ñàìà
ñõåìà íàðàõóâàííÿ áàë³â çàïëóòàíà: íàë³-
÷óº 5 åòàï³â ³ ìàº âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ï³ä-
ïóíêò³â.

Çà â³äïîâ³äÿìè òà êîìåíòàðÿìè ìè çâåð-
íóëèñÿ äî Â³êòîð³¿ Ðóáàí, íà÷àëüíèêà â³ää³-
ëó çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÌÒÑ-Óêðà¿íà:

— Ïðàâî íà ïîäàðóíîê îòðèìóº òîé
ó÷àñíèê, ÿêèé íàáðàâ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
áàë³â â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë àêö³¿. Àëå ìè
ìàºìî áóòè âïåâíåíèìè, ùî ó÷àñíèê íå
çä³éñíþâàâ ïðîòèïðàâíèõ ó÷èíê³â, íå ïî-
ðóøóâàâ êîíêóðåíòíîãî ñïîñîáó ó÷àñò³ â
àêö³¿, í³ÿêèì ÷èíîì íå âïëèíóâ íà ï³äðà-
õóíîê áàë³â, à òàêîæ, ùî éîãî ðîäè÷³ íå
ïðàöþþòü ó êîìïàí³¿ ÌÒÑ. Óñå öå ïåðå-
â³ðÿºòüñÿ ñëóæáîþ áåçïåêè ÌÒÑ äî îãî-
ëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ. Ñàìå òîìó â óìîâàõ
àêö³¿ ³ íàïèñàíî ïðî ïðàâî íà îòðèìàííÿ
ïîäàðóíêó.

Òàê, ìè ³íôîðìóºìî àáîíåíò³â ïðî íîâ³
ïîñëóãè, ñåðâ³ñè, òàðèôè é àêö³¿, ùî ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ àáî ïðîâîäÿòüñÿ êîìïàí³ºþ, íàä-
ñèëàºìî ³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ. Íàïåâíî, âè

ìàºòå íà óâàç³ òàê³ ³íôîðìàö³éí³ ðîçñèë-
êè. Âè êàæåòå, ùî òàê³ SMSêè “íàäõîäÿòü
÷è íå íà êîæíèé òåëåôîí ³ç ñ³ì-êàðòîþ
ÌÒÑ”. Öå äóæå âåëèêå ïåðåá³ëüøåííÿ...
Ñàìå òîìó, ùî ìè äîáðå çíàºìî, ÿê ðåàãó-
þòü àáîíåíòè íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïîâ³äîì-
ëåíü, ìè äóæå ðåòåëüíî ðåãëàìåíòóºìî ¿õ-
íþ ê³ëüê³ñòü ³ ðåãóëÿðí³ñòü. Íå â íàøèõ ³í-
òåðåñàõ äðàòóâàòè ñâî¿õ àáîíåíò³â. Ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³, ÿêùî àáîíåíò íå õî÷å îòðèìó-
âàòè ³íôîðìàö³éí³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ, â³í
ìîæå â³äìîâèòèñÿ â³ä íèõ. Çðîáèòè öå åëå-
ìåíòàðíî ïðîñòî — ïîòð³áíî â³äïðàâèòè
SMS íà íîìåð 800 ³ç ïðîõàííÿì ïðèïèíè-
òè ðîçñèëêó çà âêàçàíèì íîìåðîì.

Âàðò³ñòü â³äïðàâêè SMS-ïîâ³äîìëåíü
îáîâ’ÿçêîâî âêàçóºòüñÿ ³ â ïðàâèëàõ àêö³¿,
³ â ³íôîðìàö³éíèõ SMS-ïîâ³äîìëåííÿõ, ³
â óñ³õ ³íøèõ ìàòåð³àëàõ ïðî àêö³þ.

Під мар ою МТС
працюють шахраї?

Â óìîâàõ àêö³¿ º âàãîìå çàóâàæåííÿ: “²í-
ôîðìóâàííÿ Ó÷àñíèê³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî
íà îòðèìàííÿ Ïîäàðóíê³â, ïðîâîäèòüñÿ
âèíÿòêîâî çà äîïîìîãîþ âõ³äíîãî äçâ³í-
êà ç íîìåðà +380501158800”. Îäíàê íà
ïðàêòèö³ — ³íøå. Àáîíåíòàì íå òåëåôî-
íóþòü, à íàäñèëàþòü ïîâ³äîìëåííÿ ç ð³ç-
íèõ íîìåð³â, àëå îáîâ’ÿçêîâî ìåðåæ³
ÌÒÑ. ßê âåðñ³ÿ — ï³ä ìàðêîþ â³äîìî¿
êîìïàí³¿ ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó ïðàöþþòü
àôåðèñòè. Ïðî öå êàæóòü ³ â êîìïàí³¿
ÌÒÑ-Óêðà¿íà:

“Øâèäøå çà âñå, ëþäè ñòèêàþòüñÿ ³ç
øàõðàéñòâîì. Çàçâè÷àé àôåðèñòè âèêîðèñ-
òîâóþòü àêö³¿, ÿê³ “íà ñëóõó”, ùî ïðîâî-
äÿòü äîáðå â³äîì³ êîìïàí³¿ òà øèðîêî ¿õ
ðåêëàìóþòü. Íà æàëü, ìè ñòèêàºìîñÿ ç òà-
êèì òèïîì øàõðàéñòâà,— ï³äòâåðäæóº Â³ê-
òîð³ÿ Ðóáàí.— Íàéïîøèðåí³øà ñêëàäí³ñòü
ó áîðîòüá³ ç àôåðèñòàìè ïîëÿãàº â òîìó,
ùî íå÷àñòî âäàºòüñÿ äîâåñòè  ¿õ ïðîâèíó.
Îñíîâíèé çàñ³á êîíòðîëþ, ÿêèé ìè ìàº-
ìî — öå äîãîâ³ð ³ç ïðîâàéäåðîì. Ó âèïàä-
êó íåâèêîíàííÿ éîãî óìîâ, íà ïîðóøíè-
êà íàêëàäàþòüñÿ ñåðéîçí³ ñàíêö³¿. ßêùî º
äîêàç âèíè, øàõðàÿìè çàéìàþòüñÿ ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè, ç ÿêèìè ìè ñï³âïðàöþ-
ºìî. Ïîïðè öå, ôàêòè îáìàí³â óñå æ º. ßê
ïðàâèëî, öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç äð³áí³ êîì-
ïàí³¿, ñóáïðîâàéäåð³â, ÿê³ ï³äïèñóþòü äî-
ãîâîðè íå ç íàìè íàïðÿìó, à ç êîíòåíò-
ïðîâàéäåðîì, ùî ñï³âïðàöþº ç íàìè. Â³ä-
ñòåæèòè òàêó ñõåìó ³ ïîêàðàòè âèííèõ íå-
ïðîñòî. Òîìó ìè ðåãóëÿðíî ³íôîðìóºìî
ñâî¿õ êîðèñòóâà÷³â ïðî ìîæëèâ³ çàãðîçè,
äàºìî ïîðàäè, ÿê â³äð³çíèòè ô³êòèâí³ àê-
ö³¿ â³ä ñïðàâæí³õ”.

Шанси один до мільйона
Íàâ³òü îðèã³íàëüíà àêö³ÿ íå ãàðàíòóº,

ùî ó÷àñíèê ëèøèòüñÿ çàäîâîëåíèì â³ä
ó÷àñò³ â í³é. Ìàºìî âèòÿãè ç òèõ ñàìèõ
îô³ö³éíèõ ïðàâèë: “Ùîäåíí³ ïîäàðóíêè

Àêö³¿: Àâòîìîá³ëü Ford Fiesta ó ê³ëüêîñò³
ñòà îäèíèöü äëÿ âñ³º¿ Àêö³¿. Îòðèìóâà÷
Ùîäåííîãî ïîäàðóíêà Àêö³¿ âèçíà÷àºòü-
ñÿ çà ðåçóëüòàòàìè êîæíîãî äíÿ Àêö³¿. Ùî-
äåííèé ïîäàðóíîê Àêö³¿ âèäàºòüñÿ Ó÷àñ-
íèêîâ³, ÿêèé íàáðàâ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
áàë³â çà âåñü ÷àñ ó÷àñò³ â Àêö³¿, çà ï³äñóì-
êàìè êîæíîãî äíÿ çà óìîâè, ùî Ó÷àñíèê
íàä³ñëàâ õî÷à á îäíå SMS-ïîâ³äîìëåííÿ íà
êîðîòêèé íîìåð 800 ó öåé äåíü”. Âäóìàé-
òåñÿ: ç îäí³ºþ, äâîìà... äåñÿòüìà SMSêà-
ìè ó àáîíåíòà æîäíèõ øàíñ³â! Ó÷àñíèêè
àêö³¿ áóêâàëüíî ñïîíñîðóþòü ïðîåêò! ßê-
ùî ó âàñ íåìàº ïëàí³â âèòðàòèòè ê³ëüêà-
íàäöÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü íà “óäà÷ó”, òî íå
âàðòî é ðîçïî÷èíàòè.

Âàæëèâî çðîçóì³òè åëåìåíòàðíå: êîì-
ïàí³ÿ íå çáèðàºòüñÿ í³êîìó í³÷îãî äàâà-
òè çàäàðìà. Íàâïàêè — âîíà çàðîáëÿº
ãðîø³. Àâòîìîá³ëü ìîæóòü îäåðæàòè ëè-
øå ê³ëüêà ùàñëèâ÷èê³â, ïðè öüîìó ìî-
á³ëüíèé îïåðàòîð âñå îäíî áóäå ó âèãðà-
ø³, à òèñÿ÷³ ó÷àñíèê³â ó ô³íàíñîâîìó ì³-
íóñ³.

Ïîïðè âñ³ ñóïåðå÷íîñò³, àêö³ÿ òðèâàº â
ðàìêàõ çàêîíó. Öå ÿê ëîòåðåÿ, àëå ç äî-
äàòêîâèì ³ íå çîâñ³ì êîðåêòíèì ñòèìó-
ëþâàííÿì. Íàïðèêëàä, â³ä îïåðàòîð³â
íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ, ùî êîðèñòóâà÷ ó
òð³éö³ ïåðøèõ ÷è, ìàëî òîãî, ë³äåð SMS-
ïåðåãîí³â! À äàë³ ìàéæå ³ñòåðè÷í³ çàêëè-
êè: “Íàäñèëàéòå SMS! Íå çóïèíÿéòåñÿ!

Àâòî ïðàêòè÷íî âàøå!” ßêùî ðåàãóâàòè
íà êîæíå òàêå ïîâ³äîìëåííÿ, òî í³ÿêèõ
ãðîøåé íå âèñòà÷èòü. Áî òàêèõ “ë³äåð³â”
ó êðà¿í³ — ñîòí³.

Що ж маємо в рез льтаті?
1. Ó êîìïàí³¿ òðèâàº àêö³ÿ, ÿêà ïðè-

âàáëþº øàõðà¿â. ² ç öèìè øàõðàÿìè, çà
ñëîâàìè ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà, âàæêî
áîðîòèñÿ. Íàâ³ùî òîä³ íàâìèñíî ï³äñòàâ-
ëÿòè ñâî¿õ êë³ºíò³â ï³ä çàãðîçó áóòè îøó-
êàíèìè? Òàê, ðåêëàìíà àêö³ÿ ïðèíåñå
ïðèáóòîê, àëå ÷è áóäå â³í äîâãîñòðîêî-
âèì? ×è íå â³äâåðíóòüñÿ â³ä êîìïàí³¿
êë³ºíòè?

2. Õ³áà ÷åñíî ïèñàòè ëþäèí³, ùî âîíà
âèãðàëà, ÿêùî âîíà ùå í³÷îãî íå âèãðàëà?
ßê ìîæíà áóäóâàòè ï³ñëÿ öüîãî äîâ³ðëèâ³
ñòîñóíêè ç êë³ºíòàìè?

3. ²äåîëîã³ºþ òàêèõ ðåêëàìíèõ àêö³é
êîìïàí³é º áàæàííÿ çðîáèòè ðåêëàìó ³ çà-
ðîáèòè ãðîøåé îäíî÷àñíî. Àëå íå áóâàº
ïðèáóòêîâî¿ ðåêëàìè — âñ³ ò³, õòî ïðî-
ãðàâ, îòðèìàëè ñâ³é ³ìïóëüñ àíòèðåêëàìè,
³ í³÷îãî ç öèì ôàêòîì íå âä³ºø.

ßêùî êîìóñü ³ç ÷èòà÷³â º ùî ñêàçàòè ç
öüîãî ïðèâîäó, ÿêùî õòîñü óæå ïåðåñ³â çà
êåðìî àêö³éíîãî àâòî — áóäåìî ðàä³ ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ! “Õðåùàòèê” íàäàñòü ñâî¿
øïàëüòè óñ³ì ñòîðîíàì, ÿê³ ìàþòü êîíñ-
òðóêòèâí³ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ

Обіцян а приза — ще не арантія йо о наявності
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Ôðàêö³ÿ, ùî ïèøàºòüñÿ ñâîºþ
äåìîêðàòè÷í³ñòþ
Äî “Õðåùàòèêà” çàâ³òàëà ôðàêö³ÿ Áëîêó Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà

Â³òàë³é ÃÀÉÄÓÊ, äåïóòàò Êè¿â-
ðàäè, ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè:

— Ôðàêö³ÿ ó íàñ çãóðòîâàíà,
âñåðåäèí³ íå¿ ïðàêòè÷íî íåìàº
êîíôë³êò³â. Ìè çàâæäè çíàõîäè-
ìî îäèí ó îäíîãî ï³äòðèìêó â
òèõ ïèòàííÿõ, ç ÿêèìè âèõîäèìî
íà ñåñ³þ. Îáãîâîðþºìî ³ âèðîá-
ëÿºìî çàãàëüíó ïîçèö³þ, çàâæäè
äîòðèìóºìîñÿ ¿¿. Ìàëî òîãî, â
íàñ íåìàº òàêî¿ æîðñòêî¿ äèñ-
öèïë³íè. Íàïðèêëàä, ÿêùî
ÿêèéñü ÷ëåí ôðàêö³¿ óòðèìóºòü-
ñÿ ùîäî ï³äòðèìêè ÿêîãî-íåáóäü
ïèòàííÿ, îñê³ëüêè â íüîãî º ïåâ-
í³ çàóâàæåííÿ äî íüîãî, òî â
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ôðàêö³ÿ äî-
çâîëÿº éîìó â³ëüíî âèçíà÷àòèñÿ.
Íàøà ôðàêö³ÿ çàéìàºòüñÿ êîíê-
ðåòíèìè ïèòàííÿìè, ùî õâèëþ-
þòü êèÿí, íå çàéìàºìîñÿ ïîë³òè-
êàíñòâîì, íå ðîáèìî ÿêèõîñü çà-
ãàëüíèõ çàÿâ í³ ïðî ùî. Íàïðè-
êëàä, ÿêùî ðàéîí îçåðà Âåðáíå
íà Îáîëîí³ çàáóäîâàíèé ð³çíè-
ìè ãåíäåëèêàìè áåç ÿêèõ-íåáóäü
íà òå äîçâîë³â, à ñì³òòÿ â ì³øêàõ
ñêèäàþòü ïðÿìî â îçåðî ³ âîíî
ñêóï÷óºòüñÿ òàì íà äí³, äåïóòàò
¿äå òóäè ³ ïèøå äåïóòàòñüêèé çà-
ïèò. Ïîò³ì ñòâîðþºìî ñïåö³àëü-
íó êîì³ñ³þ ç ì³ñöåâèõ êîíòðîëþ-
þ÷èõ îðãàí³â. Ñï³ëüíî ïðî÷³ñó-
ºìî ì³ñöåâ³ñòü ³ ïåðåêîíóºìîñÿ â
òîìó, ùî í³ÿêèõ äîçâîë³â ó 99
â³äñîòê³â âëàñíèê³â ÌÀÔ³â
ñïðàâä³ íåìàº. Àäæå öå ðåæèì
îñîáëèâî¿ òåðèòîð³¿, âîäîçàõèñ-
íà ñìóãà, â³äïîâ³äíî, ³ âèìîãè
îñîáëèâ³. À ùî ìè áà÷èìî? Àâ-
òîíîìí³ òóàëåòè — íå ùî ³íøå,
ÿê çàìàñêîâàíà âèãð³áíà ÿìà. Ó
íèõ íåìàº í³ÿêèõ äåçèíô³êóþ÷èõ
ïîðîøê³â, ³ âåñü âì³ñò ñò³êàº ïðÿ-
ìî â îçåðî. Àáî òàêèé ïðèêëàä.
Ó äåñÿòèïîâåðõîâîìó áóäèíêó
íåìàº ë³ôòà. Äåïóòàòè ç ö³ºþ
ïðîáëåìîþ çâåðòàþòüñÿ äî “Îáî-
ëîíüë³ôòñåðâ³ñó”, ùîá ó íàñò³é-
íîìó ïîðÿäêó ðîç³áðàòèñÿ, ÷îìó,
ìàþ÷è ïðèáóòîê çà êâàðòàë ñ³ì-
ñîò òèñÿ÷ ãðèâåíü, îðãàí³çàö³¿ íå
çàêóïèòè ë³ôò âàðò³ñòþ ïðèáëèç-
íî äâ³ñò³ òèñÿ÷ ãðèâåíü çàì³ñòü
â³äïèñîê, ùî “êîøò³â íåìàº”.
Ïîòð³áíî ñêàçàòè, ùî áóäü-ÿê³
îðãàíè ³ ñëóæáè äî äåïóòàòà ñòàâ-
ëÿòüñÿ äóæå íàñòîðîæåíî. Ùîá
âèíåñòè íà ñåñ³þ áóäü-ÿêå ïè-
òàííÿ, à ïîò³ì óõâàëèòè ð³øåí-
íÿ, ïîòð³áíî âèêîíàòè êîï³òêó
ðîáîòó. Öüîìó ïåðåäóº þðèäè÷-
íà îáðîáêà ìàòåð³àëó ùîäî êîí-
êðåòíîãî âèïàäêó, ñêëàäàííÿ çà-
ïèòó, ðåòåëüíå éîãî âèâ÷åííÿ.
Ðîáîòà äåïóòàòà — öå ïðàöÿ íà
ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, âîíà ñïðÿ-
ìîâàíà íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
íàøèõ êèÿí, ÿêèìè ìè, âëàñíå,

ñàì³ º. Àäæå ìè æèâåìî ñåðåä
ëþäåé ³ áà÷èìî ïðîáëåìè. Ç íà-
øîþ äîïîìîãîþ áóäü-ÿêå ïèòàí-
íÿ âèð³øóºòüñÿ øâèäøå. Ó 50
â³äñîòê³â âèïàäê³â äîñòàòíüî ëè-
øå äåïóòàòñüêîãî çâåðíåííÿ.

Íàéá³ëüøà ïðîáëåìà â íàøî-
ìó îêðóç³ — Îáîëîíñüêàÿ íàáå-
ðåæíà, íà ÿê³é òðèâàº çàáóäîâà ³
çíèùåííÿ çåëåíî¿ çîíè. Çà ïðî-
åêòîì ³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè ïðè-
÷àëè ïîâèíí³ áóòè ò³ëüêè á³ëÿ
ÿõò- ³ ãîëüôêëóáó. Çàáóäîâíèê æå
ï³øîâ äàë³, âèéøîâ çà äîçâîëåí³
ìåæ³. ª äåïóòàòñüêà êîì³ñ³ÿ ç ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ÿêà âèâ÷è-
ëà öþ ïðîáëåìó ç âåðõó äî íèçó
³ â ê³íö³ ì³ñÿöÿ çâ³òóâàòèìå.

²íâåñòîðîâ³ ãðîìàäà äàº òåðè-
òîð³þ, ùîá òîé çàáóäîâóâàâ ¿¿ êî-
ìåðö³éíèìè îá’ºêòàìè, çàðîáëÿâ
ãðîø³, àëå ïðè öüîìó íå çàáóâàâ,
ùî çà ïðèáóòêîâ³ ãðîø³ ïîòð³á-
íî ïîáóäóâàòè, íàïðèêëàä, øêî-
ëó, îáëàøòóâàòè íàéáëèæ÷èé
ïàðê, ïî÷èñòèòè òåðèòîð³þ, îá-
ëàøòóâàòè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè.
Íà ïðàêòèö³ æ âèõîäèòü ³íàêøå.
²íâåñòîð çàáóäîâóº ìàêñèìàëüíî
êîìåðö³éíèìè îáºêòàìè, òèì,
ùî äàº ãðîø³. Òîìó ïàðê “Íà-
òàëêà” ëèøàºòüñÿ íèí³ çàíåõà-
ÿíèì, ³ âëàäà ïðè öüîìó äî ³í-
âåñòîðà íå ìàº ïðåòåíç³é. Éîìó
äàé ïàëåöü, â³í ðóêó â³ä³òíå.

²íâåñòîð äëÿ ì³ñòà ö³êàâèé íå
êîìåðö³éíèìè îá’ºêòàìè, à òèì,
ùî äàñòü äëÿ ãðîìàäè Êèºâà. Íà-
ïðèêëàä, ñîö³àëüíèé îá’ºêò,
ÿêèé ï³äïðèºìåöü ïåðåäàñòü ó
âëàñí³ñòü ì³ñòà, ³, çâè÷àéíî,
ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïðîòå,
ïîâòîðþñÿ, íå ìîæíà çàáóâàòè
ïðè öüîìó ³ ïðî åêîëîã³þ. Òàê,
ïðîåêò áóä³âíèöòâà ÇÀÒ “Áàðâ³-
íîê” óæå ïåðåäáà÷àâ çàõîïëåííÿ
çåëåíî¿ çîíè. Íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿
ç åêîëîã³¿ â³í íå áóâ ïðåäñòàâëå-
íèé. Òîæ äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ³
îá³öÿíêè ³íâåñòîð³â íå ïîðóøó-
âàòè çåëåí³ íàñàäæåííÿ ïåðåé-
øëè ìåæó, ³ áóä³âíèöòâî ïîðó-
øèëî-òàêè ïàðêîâó çîíó. Åêîëî-
ã³þ çíîâó ðîçö³íþþòü çà çàëèø-
êîâèì ïðèíöèïîì. Àäæå ï³ñëÿ
âñ³õ ³íñòàíö³é ìè òàêîæ ìîãëè
âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ ³ âíåñòè ñâî¿
êîðåêòèâè. Êîìó ÿê íå åêîëîã³÷-
í³é êîì³ñ³¿, ùî ìàº âïëèâ íà
ÑÅÑ, “Áëàãîóñòð³é”, íå ñêàçàòè
ñâîº îñòàííº ñëîâî: “â³äñòóïèòè,
íå çà÷³ïàòè çåëåíó çîíó”. Ó öüî-
ìó ³ ïîëÿãàº êîðèñíà äåïóòàòñüêà
ôóíêö³ÿ.

Æàííà ØÀÔÀÐÅÍÊÎ, äåïóòàò
Êè¿âðàäè:

— Ïð³îðèòåòîì ó íàø³é äåïó-
òàòñüê³é ä³ÿëüíîñò³ º ïðîáëåìè
êèÿí. Íàøà ôðàêö³ÿ íàëàøòîâà-

íà íà ðîáîòó. Ìè ïðèéøëè â Êè-
¿âðàäó íå ç ìå÷åì, àëå ³ íå ç ùè-
òîì, ìè ïðèéøëè ç â³äêðèòèì çà-
áðàëîì. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ â íà-
ø³é ôðàêö³¿ òå, ùî òåáå íå ïðîñ-
òî ñëóõàþòü, à âì³þòü ïî÷óòè
òâîþ äóìêó, ³ ÿêùî ïîòð³áíà ïî-
ðàäà, òî ãîëîâà ôðàêö³¿ — Âàëå-
ð³é Çàõàðîâè÷ Ìîøåíñüêèé çàâ-
æäè ïîðó÷, äîïîìîæå. Íàïðè-
êëàä, äî ìåíå çâåðíóâñÿ ïåäêî-
ëåêòèâ ë³öåþ ¹ 142 Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó Êèºâà ç ïðîõàí-
íÿì â³äñòîÿòè ïðèì³ùåííÿ ó äâî-
ð³ øêîëè, ÿêå íàìàãàëàñÿ çàéíÿ-
òè ðåë³ã³éíà ãðîìàäà. ß ââàæàþ,
ùî â³ä³áðàòè ïðèì³ùåííÿ â ä³-
òåé, íàâ³òü íà êîðèñòü öåðêâè,
ïðîñòî àìîðàëüíî. Ìè íå ìîãëè
öüîãî äîïóñòèòè, ùîá ó íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó âèîêðåìèëè ïðèì³-
ùåííÿ ³ ïåðåäàëè â êîðèñòóâàí-
íÿ ³íø³é îðãàí³çàö³¿, òîìó çàâäÿ-
êè íàø³é ³í³ö³àòèâ³ ë³öåé çáåð³ã
ñâîº ïðèì³ùåííÿ. Ìîÿ ïîçèö³ÿ,
ÿê ³ çàãàëîì ïîçèö³ÿ íàøî¿ ôðàê-
ö³¿, ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çàõèùà-
òè ³íòåðåñè íàñàìïåðåä ä³òåé ³
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òðåáà, ùîá
íàøà îñâ³òà ðîçâèâàëàñÿ, îòðè-
ìóâàëà íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïî-
ë³ïøåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ³
âëàäà ïîâèííà öüîìó ñïðèÿòè.

Ìè ïîñò³éíî ï³äòðèìóºìî
çâ’ÿçîê ³ç ëþäüìè. Òàê, äî ìåíå
çâåðíóëèñÿ ìåøêàíö³ áóäèíêó íà
âóëèö³ Êóðñüê³é, 13-å â Êèºâ³
ùîäî áåçëàäó, ÿêèé âèíèê íà
ìàéäàí÷èêó ïåðåä ¿õí³ì áóäèí-
êîì ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ÒÎÂ
“Ñàíòàíà” âèçíàëà ñåáå áàíêðó-
òîì ³ ïðèïèíèëà áóä³âíèöòâî
ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó á³ëÿ ¿õíüî-
ãî áóäèíêó, â ÿêèé âîíè ³íâåñ-
òóâàëè ñâî¿ ãðîø³. Âñå, ô³ðìè
íåìàº. Ç êîãî ñïèòàòè? À òåðè-
òîð³ÿ ùå é äîñ³ îãîðîäæåíà ïàð-
êàíîì, ÿêèé ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ
óïàâ, äå ïðîñòî íåáà ëåæàòü
åëåêòðè÷í³ êàáåë³ (íåçðîçóì³ëî,
÷è â³äêëþ÷åí³, ÷è ï³äêëþ÷åí³ äî
åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³), íàêîïè÷è-
ëîñÿ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ, çàëèøêè
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóð’ÿí ó
çð³ñò ëþäèíè. Óñå öå íàðàæàº íà

íåáåçïåêó ìåøêàíö³â óñ³õ ïðè-
ëåãëèõ áóäèíê³â.

Ìíîþ áóëî ïîäàíî âåëèêó
ê³ëüê³ñòü äåïóòàòñüêèõ çâåðíåíü
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà ç ïðî-
õàííÿì íàâåñòè ëàä íà öüîìó
ìàéäàí÷èêó òà ïðèòÿãòè äî àäì³-
í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
âèííèõ, àëå, íà æàëü, ïèòàííÿ é
äîñ³ íå âèð³øåíî. Ïîïðè öå ÿ ïå-
ðåêîíàíà, ùî íàì âäàñòüñÿ âèð³-
øèòè áîëþ÷å äëÿ ìåøêàíö³â öüî-
ãî áóäèíêó ïèòàííÿ, áî íàøà
ôðàêö³ÿ íàïîëåãëèâà ³ çâèêëà äî-
âîäèòè ñïðàâè äî ê³íöÿ.

² öå ëèøå ìàëåíüêà ÷àñòî÷êà
òèõ ïðîáëåì, ³ç ÿêèìè íàì ùî-
äíÿ äîâîäèòèñÿ ñòèêàòèñÿ.

Îëåíà ÎÂÐÀÌÅÍÊÎ, äåïóòàò
Êè¿âðàäè:

— Íàøà ôðàêö³ÿ â Êè¿âðàä³ —
íàéäåìîêðàòè÷í³øà, íà ì³é ïî-
ãëÿä. Êîæåí äåïóòàò ìàº ïðàâî íà
ñâîþ êàðòêó, à îòæå — íà ñâîþ
äóìêó. Á³äà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ â òîìó, ùî ë³äåðè â ïàðò³é-
íèõ ñïèñêàõ íàâ’ÿçóþòü ñâîþ äóì-
êó äåïóòàòàì. Íàøà ôðàêö³ÿ íà-
ë³÷óº 11 îñ³á. Êîæåí ìàº ñâîþ
äóìêó ³ ïðàâî ãîëîñóâàòè íà ñåñ³¿

Êè¿âðàäè òàê, ÿê ï³äêàçóº éîìó
ñîâ³ñòü, ïîçèö³ÿ ãðîìàäÿíèíà. Ï³ä
÷àñ ôîðìóâàííÿ ñïèñêó íàáèðàëè
ëþäåé çà êîíêðåòí³ çàñëóãè, âðà-
õîâóþ÷è ð³âåíü ¿õíüîãî ïðîôåñ³î-
íàë³çìó, à íå çà ïðèíöèïîì êóì³â-
ñòâà. Ó íàøèõ ëàâàõ º ïðîôåñ³é-
í³ áóä³âåëüíèêè. Íà ðàõóíêó ¿õ ä³-
ÿëüíîñò³ æèòëîâ³ ìàñèâè ñòîëèö³.
ß î÷îëþþ Íàðîäíó ïàðò³þ â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. Ùîäíÿ
ñòèêàþñÿ ç ïðîáëåìàìè. Æàõëè-
âèé âèïàäîê — çíåñåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
“Äàðíèöÿ” íàâïðîòè “Äèòÿ÷îãî
ñâ³òó”. Ó ð³çäâÿíó í³÷ áóëè çð³çà-
í³ â³êîâ³ ñîñíè. É äîñ³ âåäó áî-
ðîòüáó ç ³íâåñòèö³éíèì àãåíò-
ñòâîì “ßðóñ” ùîäî ñêàñóâàííÿ
íåçàêîííîãî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ³ç
çàáóäîâè â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè òåðè-
òîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó â³ä ñòàíö³é
ìåòðî “Äàðíèöÿ” äî “×åðí³ã³â-
ñüêî¿”. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ï³ä âèãëÿäîì
ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè áóëî âèä³-
ëåíî íà äîäà÷ó ³ ñêâåð ïàðêà Ìà-
ëèøêà. Ð³øåííÿ í³áèòî äëÿ äîá-
ðî¿ ìåòè, àëå äåïóòàò³â Êè¿âðàäè
ââåëè â îìàíó. Íàðàç³ ðîáîòè òóò
ïðèçóïèíåíî. Àäæå öåé ñêâåð ïî
ñóò³ åêîëîã³÷íèé áóôåð ì³æ âîñü-
ìèðÿäíèì Áðîâàðñüêèì ïðîñïåê-
òîì ³ ³íøèìè, íå ìåíø ïåðåîáòÿ-
æåíèìè òðàíñïîðòîì âóëèöÿìè.
Çâè÷àéíî, ãðîìàäñüê³ñòü ïðîòåñ-
òóº ùîäî çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü. Íèí³ ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî ñêàñóâàí-
íÿ àíòèíàðîäíîãî ð³øåííÿ ùîäî
çàáóäîâè ö³º¿ ä³ëÿíêè ì³ñòà. Òðè-
âàº òàêîæ áîðîòüáà ùîäî íåçàêîí-
íîãî áóä³âíèöòâà àâòîñòîÿíêè íà
âóëèö³ Âåðøèãîðè, 9, äå âïðèòóë
äî áóäèíêó ðîçêèíóâñÿ íå äèòÿ-
÷èé ìàéäàí÷èê, ÿê ïëàíóâàëîñÿ,
à àâòîñòîÿíêà. Ïèòàííÿ ìàéæå
âèð³øåíî. Àâòîñòîÿíêó, ùîïðàâ-
äà, íå âñòèãëè äîáóäóâàòè, ïðîòå
ìàøèíè íà í³é óæå ñòîÿòü. Òà-
êîæ, çã³äíî ç íåùîäàâí³ì ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè, çàòâåðäæåíî íà-
ðåøò³ ïðàâèëà óñòàíîâêè ÌÀÔ³â
ó ì³ñò³. “Ïðàâèëà ãðè” â ì³ñò³
âñòàíîâëþþòü, àëå âàæëèâî, ùîá
¿õ ùå é äîòðèìóâàëèñÿ
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про комунальне підприємство виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) 
“Науково�аналітичний центр соціологічних досліджень

“Громадська думка”
Рішення Київської міської ради № 90/4902 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до частини першої статті 88, частини п’ятої статті 89, частини четвертої статті 90 Цивіль�
ного кодексу України, частини третьої статті 57, статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 3
пункту 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, частини сьомої статті 9, частин п’ятої, шостої статті 29
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити назву комунального підприємства виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) “Науково�аналітичний центр соціологічних досліджень
“Громадська думка” на комунальне підприємство виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) “Столиця”.

2. Збільшити статутний фонд комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) “Науково�аналітичний центр соціоло�
гічних досліджень “Громадська думка” на 400 000,00 (чоти�
риста тисяч) гривень, загальний розмір статутного фонду
становить 401 000, 00 (чотириста одна тисяча) гривень.

3. Затвердити статут комунального підприємства вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) “Столиця” у новій редакції, згідно з додатком до
цього рішення.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) внести відповідні зміни до установчих
документів комунального підприємства виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) “Науко�
во�аналітичний центр соціологічних досліджень “Громад�
ська думка” та привести свої розпорядження у відповідність
до цього рішення.

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити виконання пункту 2 цього рішення у встановле�
ному порядку.

6. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) “Науково�
аналітичний центр соціологічних досліджень “Громадська
думка” здійснити у встановленому законодавством України
порядку державну реєстрацію змін до установчих докумен�
тів.

7. Внести до рішення Київради від 21.04.05 № 265/2840
“Про створення комунального підприємства виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
“Науково�аналітичний центр соціологічних досліджень “Гро�
мадська думка” такі зміни:

— у пунктах 1, 2, 3 слова “Науково�аналітичний центр со�
ціологічних досліджень “Громадська думка” замінити сло�
вами “Столиця” у відповідних відмінках.

8. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) “Столиця”
взяти до відома, що рішення Київради є обов’язковими для
виконання.

9. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київради
“Хрещатик”.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про питання діяльності територіальних медичних 
об’єднань м. Києва

Рішення Київської міської ради № 174/4986 від 28 жовтня 2010 року

Відповідно до статті 104, пункту 1 частини першої статті 110 Цивільного кодексу України, статті 59 Гос�
подарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, враховуючи лист Міністерства охорони здоров’я України від 13.08.10 № 11.01�03/595
та з метою реформування галузі охорони здоров’я м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

шення Київської міської ради від 26.04.07 № 456/1117
“Про реформування галузі охорони здоров’я в місті Ки�
єві” до 01.12.10.

При розробці змін до рішення Київської міської ради від
19.12.06 № 290/347 “Про оптимізацію системи надання ме�
дичної допомоги мешканцям міста Києва” та рішення Київ�
ської міської ради від 26.04.07 № 456/1117 “Про реформу�
вання галузі охорони здоров’я в місті Києві” до 01.12.10
врахувати попередній звіт робочої групи щодо вивчення ді�
яльності територіальних медичних об’єднань.

2.3. Забезпечити додержання прав та інтересів праців�
ників територіального медичного об’єднання м. Києва “Лі�
вобережне”, територіального медичного об’єднання м. Ки�
єва “Либідське”, територіального медичного об’єднання 
м. Києва “Старокиївське”.

2.4. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити фінансування заходів, пов’язаних із
реалізацією рішення, в межах загальних асигнувань бюдже�
ту міста Києва на 2010 рік.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 24.05.07 № 728/1389 “Про створення
територіальних медичних об’єднань м. Києва” (із змінами і
доповненнями).

4. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту і постійну комісію Київради з питань влас�
ності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про перейменування Головного управління 
містобудування, архітектури та дизайну міського 

середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 
Рішення Київської міської ради № 99/4911 від 14 жовтня 2010 року

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України “Про архітектурну діяльність” та постано�
ви Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1146 “Про затвердження типових положень про управлін�
ня містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування
та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово�комунального госпо�
дарства районної, районної у місті Севастопольської державної адміністрації” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати Головне управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) в Головне управління містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

2. Скасувати рішення Київської міської ради від 27.05.2010
№ 806/4244 “Про запровадження посади головного архітек�
тора міста Києва”.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) вжити організаційні захо�
ди, пов’язані з перейменуванням.

4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації)”, виклавши пункт 16 в такій редакції: “Головне
управління містобудування та архітектури”.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 27.11.2008 № 664/664 “Про продаж земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю 

“ПЕРШОТРАВНЕВИЙ” для експлуатації 
та обслуговування пункту прийому склотари 

на бульв. Чоколівському, 28 у Солом’янському районі 
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 804/1860 від 9 липня 2009 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 128 Земельного кодексу України, враховуючи доручення заступ�
ника міського голови — секретаря Київради від 04.06.2009 № 22452, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 986/2042 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�

ти до початку будівництва відповідно до рішення Київської
міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міс�
та Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

1. Внести зміни до пункту 6 додатка до рішення Київської
міської ради від 27.11.2008 № 664/664 “Про продаж зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ПЕРШОТРАВНЕВИЙ” для експлуатації та обслуговування
пункту прийому склотари на бульв. Чоколівському, 28 у Со�
лом’янському районі м. Києва”, а саме: слова та цифри
“сплачується протягом 10 банківських днів” замінити на сло�

ва та цифри “сплатити до 01.04.2009”.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва будинку

на вул. Верхній Вал, 62В
Рішення Київської міської ради № 782/1838 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” та враховуючи рішення Подільської районної у місті Києві ради від 12.03.09 № 548,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва будинку на вул. Верх�
ній Вал, 62В, що належить до комунальної власності тери�
торіальної громади Подільського району м. Києва та знахо�
диться на балансі КП “Дирекція з управління та обслугову�
вання житлового фонду Подільського району”.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання цього рішення.

2.2. Закріпити на праві господарського відання за кому�
нальним підприємством “Київжитлоспецексплуатація” бу�
динок на вул. Верхній Вал, 62В після виконання підпункту
2.1 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ліквідувати територіальне медичне об’єднання м. Ки�
єва “Лівобережне”, територіальне медичне об’єднання 
м. Києва “Либідське”, територіальне медичне об’єднання
м. Києва “Старокиївське”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи, пов’язані
із ліквідацією територіального медичного об’єднання м. Ки�
єва “Лівобережне”, територіального медичного об’єднання
м. Києва “Либідське”, територіального медичного об’єднан�

ня м. Києва “Старокиївське”, створити ліквідаційні комісії за
участю представників депутатського корпусу до 04.11.10 та
затвердити ліквідаційні баланси.

2.2. Доручити Головному управлінню охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) з урахуванням пункту 1 цьо�
го рішення розробити та подати на затвердження Київ�
ради відповідні зміни до рішення Київської міської ради
від 19.12.06 № 290/347 “Про оптимізацію системи на�
дання медичної допомоги мешканцям міста Києва” та рі�
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Ñåíîêîñ
"Хрещати " продовж є ознайом-
лювати читачів із творчістю Ві -
тора Камеристо о — автора, чия
проза вирізняється взятим за ос-
нов с ладним життєвим матері-
алом, нас різною емоційністю і
абсолютною щирістю.

Â òîò ìàéñêèé äîâîëüíî æàðêèé äåíü íè-
÷åãî íå ïðåäâåùàëî áåäû. Èâàí Ïåòðîâè÷
Ñîêîëîâ è åãî ñåìíàäöàòèëåòíèé ñûí Ìàê-
ñèì âûøëè íà ñåíîêîñ. Òðàâà — ïî ïîÿñ,
à êîå-ãäå è â ðîñò ÷åëîâåêà. Ñåíî íà çèìó
ñêîòèíå... õîòü êóäà! Èâàí Ïåòðîâè÷ â íå-
äåëüíûé îòãóë õîòåë ïîäîãíàòü ïîêîñ, òàê
êàê ïîòîì ó íåãî íà÷èíàëèñü íàñòîÿùèå
òðóäîâûå áóäíè — îò çàðè äî çàðè â ïîëå.

Èâàí Ïåòðîâè÷, âûñîêèé, ïëå÷èñòûé
ìóæèê ñîðîêà ëåò, óâàæàþùèé âñåõ, êòî
èìååò ìîçîëèñòûå ëàäîíè, âñåãäà ãîòîâûé
ïðèéòè íà ïîìîùü, ðàáîòàòü ëþáèò. Ñ
îçîðñòâîì êîñÿ òðàâó, Èâàí Ïåòðîâè÷ ïî-
ñìàòðèâàë íà ñûíà, íàõîäèâøåãîñÿ ÷óòü â
ñòîðîíå îò íåãî. Ìàêñèì ñòàðàëñÿ íå îò-
ñòàòü îò îòöà. Ïðàâäà, åìó áûëî òÿæåëî óã-
íàòüñÿ, íî îí ìîëîä, ïûøåò çäîðîâüåì è
â íåì â äîñòàòêå òåðïåíèÿ è óïðÿìñòâà.
Èâàí Ïåòðîâè÷ òàê äîâîëåí ñûíîì, êàê
ìîæåò áûòü äîâîëåí ëþáîé îòåö, êîòîðûé
çíàåò, ÷òî âûðàñòèë äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà.

Ïîäîøëè ê êðàþ çàðîñøåãî ñî÷íîé ëå-
áåäîé ïîëÿ, çà êîòîðûì âèäíåëàñü ðåêà.
Èâàí Ïåòðîâè÷, îáëèâàÿñü ïîòîì, øåë,
ñòàðàÿñü âçÿòü òðàâó ñ ðàçìàõîì. Ìàê-
ñèì — ÷óòü ïîçàäè. Íåîæèäàííî îñòàíî-
âèëñÿ, âçãëÿíóë â ñòîðîíó ëåñîïîëîñû è
øàãíóë ê îòöó. Ìåëüêíóëà òåíü, ðàçäàëñÿ
ãðîìêèé âñêðèê, è — òèøèíà. Íå ïîâîðà-
÷èâàÿ ãîëîâû, Èâàí Ïåòðîâè÷ óæå çíàë,
÷òî ïðîèçîøëî. Îí çàñòûë íà ìåñòå, ïðè-
êðûë ãëàçà, ÷óâñòâóÿ, ÷òî òåðÿåò ñîçíàíèå.

Êîãäà ïðèøåë â ñåáÿ, îòêðûë ãëàçà, è
âñå, ÷òî íàõîäèëîñü ïåðåä íèì, áûëî ÷åð-
íûì. Ïîëå, íåáî è ñûí, çàñòûâøèé íà
çåìëå. Ìàêñèì ëåæàë íà òðàâå ñ èñêàæåí-
íûì áîëüþ ëèöîì è ïûòàëñÿ ðàçîðâàòü íà
ñåáå ñîðî÷êó. Ïîä íîãîé ñûíà, êàê â ñà-
ìîì æóòêîì ôèëüìå, ðàñïëûâàëîñü êðîâà-
âîå ïÿòíî. Çåìëÿ ïëîõî âïèòûâàëà êðîâü,
áóäòî íå õîòåëà ïðèíèìàòü áåäó...

— Ñûíà! Ñûíî÷åê... Äà ÷òî ýòî ÿ... Äà
êàê æå ýòî... — îí ïðè÷èòàë íàä ñûíîì, à
ïîòîì çàáèëñÿ, çàêðè÷àë, óâèäåâ äåëî ñâî-
èõ ðóê — îêðîâàâëåííóþ, îòðåçàííóþ ñòî-
ïó, ëåæàâøóþ ÷óòü â ñòîðîíå â ñâåæåñêî-
øåííîé òðàâå.

— Îòåö! Ïîæàëóéñòà, ïîìîãè!
Êóäà èäòè, êóäà áåæàòü? Èâàí Ïåòðîâè÷

íå ìîã ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, ñ òðóäîì âñïî-
ìèíàë, êàê îñòàíîâèòü êðîâü. Îí íå ìîã
ïðîèçíåñòè íè ñëîâà. Âäðóã — ìûñëü: òå-
ëåôîí! Îáû÷íûé ìîáèëüíûé òåëåôîí â
çàäíåì êàðìàíå åãî áðþê!

Ñòèñíóâ çóáû, Ìàêñèì çàòèõ. Îí ïðå-
êðàñíî ïîíèìàë îòöîâñêèå ÷óâñòâà, èëè
ýòî ïîêàçàëîñü Èâàíó Ïåòðîâè÷ó?

— Ãîñïîäè! Òîëüêî áû áûñòðåé ïðèåõà-
ëà íåîòëîæêà. Òîëüêî áû îí âûæèë!

Ñåé÷àñ âñå ïðîèçîøåäøåå ïðåäñòàâëÿ-
ëîñü êîøìàðíûì ñíîì, âäðóã îñìåëèâ-
øèìñÿ ñòàòü ðåàëüíîñòüþ. Âñå, ÷òî ïðî-
èñõîäèëî, ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé áóðëÿùèé
êîòåë, ãîòîâûé âûïëåñíóòü ñâîå ñîäåðæè-
ìîå.

"Ïóñòü ÷åðåç ìèíóòó ïîÿâèòñÿ íåîòëîæ-
êà, òîãäà... îñòàåòñÿ øàíñ ñûíó íà ñïàñå-
íèå",— òàê çâó÷àëà, íå ñìîëêàÿ, åãî åäèí-
ñòâåííàÿ ìûñëü.

Ìåäëåííî, î÷åíü ìåäëåííî ìàøèíà
“ñêîðîé ïîìîùè” ïåðåäâèãàëàñü ïî ïûëü-
íîé ñåëüñêîé äîðîãå, áåñïðåðûâíî ñèãíà-
ëÿ. Èâàí Ïåòðîâè÷ âñêî÷èë íà íîãè è çà-
ñòûë, âñìàòðèâàÿñü âäàëü. Îí ñëûøàë ñèã-
íàë, è åäâà ìàøèíà îêàçàëàñü â ïîëå åãî
çðåíèÿ, ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè, çàêðè÷àë. Êàê
îêðîâàâëåííîå ÷óäîâèùå, âîññòàâøåå èç-
ïîä çåìëè, òàê è îí, ïóòàÿñü íîãàìè â òðà-
âå, íåñ ñûíà ê ìàøèíå. Îí íå âèäåë çà-
ñòûâøèõ îò óäèâëåíèÿ èëè èñïóãà ëèöà
äâóõ ñàíèòàðîâ è âîäèòåëÿ, åìó áûëî áåç-
ðàçëè÷íî, î ÷åì äóìàþò îíè. Èâàí Ïåò-
ðîâè÷ ìå÷òàë, îí æàæäàë áîëüøå âñåãî íà
ñâåòå äîâåçòè ñûíà äî áîëüíèöû, à òàì...
Äî ðàéîíà òðèäöàòü êèëîìåòðîâ, äî ñòî-
ëèöû — äâåñòè...

Ìèíóòó íàçàä ñûí ñïîêîéíî ñìîòðåë,
êàê îòåö áåðåæíî óêëàäûâàåò åãî îòðåçàí-
íóþ êîñîé ñòîïó íà ïîëîòåíöå, à ïîòîì àê-
êóðàòíî çàìàòûâàåò â ïîëèýòèëåí. Âñå âû-
ãëÿäåëî òàê, áóäòî ýòî âñå ñîí, ãëóïûé ñîí,
â êîòîðîì îíè — çðèòåëè, à íå ãåðîè, è
íå àâòîðû, êîíå÷íî.

Ìàøèíà íåîòëîæêè, êàçàëîñü, ëåòåëà ïî
óõàáèñòîé äîðîãå ê ãîðîäó, íî Èâàí Ïåò-
ðîâè÷ ýòîãî íå çàìå÷àë. Ñæèìàÿ â ñâîèõ
ìîçîëèñòûõ ðóêàõ ëàäîíü ñûíà, îí øåï-
òàë ñëîâà, ïðåäíàçíà÷åííûå êîìó-òî òàì,
â îïàëåííûõ çíîåì íåáåñàõ.

...Ñêâîçü ïûëüíóþ çàâåñó âåðòîëåò íàêî-
íåö-òî îïóñòèëñÿ íà çåìëþ, ãäå åãî âñòðå-
÷àë Èâàí Ïåòðîâè÷, áëåäíûé, ñ ïîòóõøèì
âçãëÿäîì. Êîãäà âåðòîëåò ñíîâà ïîäíÿëñÿ
â âîçäóõ, îòåö ñìîòðåë òîëüêî íà ñèíåâó
ðàñïîëîæåííûõ íàä íèì íåáåñ, ñíîâà è
ñíîâà ïîñûëàÿ òóäà ñâîþ ìîëüáó. È âåðèë,
÷òî Îí ñïàñåò. Ïóñòü Îí íàêàæåò åãî, Èâà-
íà, çà òî, ÷òî íå óáåðåã, íå óñìîòðåë, ïðè-
÷èíèë ãîðå ñâîåìó ïîñëåäûøó.

Â ýòè ìèíóòû Èâàí Ïåòðîâè÷ ïåðåëèñ-
òûâàë ñòðàíèöû ïðîæèòîé æèçíè, òîé
æèçíè, ãäå åäèíñòâåííîé ðàäîñòüþ äëÿ íå-
ãî áûë ñûí. Îí âñïîìèíàë Çèíó, ñâîþ
áûâøóþ æåíó, êîòîðàÿ áðîñèëà Èâàíà è
òîëüêî ÷òî ðîäèâøåãîñÿ Ìàêñèìà. Çà ÷òî?
Çà êàêèå êîâðèæêè îíà ïåðåìåòíóëàñü ê
ïðèåçæåìó ôîòîãðàôó, òàê è îñòàëîñü òàé-
íîé. Â òå äíè îí íà÷àë ïèòü. Ïèë äîëãî,
çàïîåì, à ïðîñûïàÿñü, îãëÿäûâàëñÿ ïî ñòî-
ðîíàì, íå âñïîìèíàÿ, ÷òî â ñîñåäíåì äî-
ìå, ó áàáêè Ïðàñêîâüè, æèâåò åãî ïëîòü è
êðîâü. Òðóäíî áûëî ïðèâûêàòü æèòü îä-
íîìó, íî åùå òðóäíåé áûëî ðàñòèòü ñûíà.
Ïåëåíêè, ðàñïàøîíêè, òÿæåëàÿ ðàáîòà
ñåëüñêîãî ìåõàíèçàòîðà, óõîäÿùåãî èç äî-
ìó ñ âîñõîäîì ñîëíöà è âîçâðàùàþùåãî-
ñÿ ïîñëå åãî çàêàòà. Íå äî ïüÿíñòâà åìó
òîãäà áûëî. Ïîñòåïåííî æèçíü íàëàäè-
ëàñü, íî íè îäíà æåíùèíà òàê è íå ïåðå-
ñòóïèëà ïîðîã åãî äîìà. Èâàí äàë ñåáå
êëÿòâó: îí âîñïèòàåò ñûíà îäèí, áåç ÷üåé-
ëèáî ïîìîùè, îí — åãî ñûí, åãî êðîâü.
Ïîêëÿëñÿ — è êëÿòâó âñïîìíèë.

Êîãäà âåðòîëåò ïðèçåìëèëñÿ, Èâàí Ïåò-
ðîâè÷ óâèäåë îæèäàâøóþ ìàøèíó ðåàíè-
ìàöèè, ïîíÿë: çäåñü âðà÷è. Îíè óìåþò!
Îíè äåëî äåëàþò!

Âèä âûøåäøåãî íàâñòðå÷ó ñòîëè÷íîãî
âðà÷à íå âíóøàë îïòèìèçìà. Ãëóáîêî ïî-
ñàæåííûå ãëàçà, ñòðàííàÿ (ãëóïàÿ) óëûá-
êà, îòêðûâøàÿ îòñóòñòâèå äâóõ ïåðåäíèõ
çóáîâ. Ëèöî áîðîçäèëè ìîðùèíû. Èâàí
Ïåòðîâè÷ ðåøèë, ÷òî ïåðåä íèì àëêîãî-
ëèê.

— Áîæå! Äà ÷òî æå ýòî?!
Îí, îòåö, ãîòîâûé îòäàòü âñå, âåðèë, ÷òî

çäåñü, â ñòîëèöå, íàéäåò ÷óäî-âðà÷à. Íî
ýòîò!

Âäîõíóâ ïðîõëàäíîãî, íàñûùåííîãî õî-
ëîäîì ðàáîòàþùåãî êîíäèöèîíåðà âîçäó-
õà, çàêàøëÿëñÿ êàê âñåãäà, êîãäà çëèëñÿ.
Ñóäîðîæíûå ñïàçìû íå ïðåêðàùàëèñü, íà-
ïðîòèâ, ÷óâñòâîâàë ñåáÿ âñå õóæå.

Çà ñïèíîé êòî-òî ïðîèçíåñ:
— Ñòåïàí Âàëåíòèíîâè÷, âàñ îæèäàþò,—

è ñòîÿâøèé ïåðåä íèì âðà÷ óøåë. Èâàí
Ïåòðîâè÷ ïðèñåë íà êóøåòêó è çàìåð, åä-
âà äûøà. Êàøåëü ïðîøåë, êàíóëà â íåáû-

òèå íåäàâíÿÿ çëîñòü. Òåïåðü âñÿ íàäåæäà
íà âðà÷à, íà åãî ðóêè.

"Âèä íå âíóøàåò äîâåðèÿ, íî ðàçâå òîëü-
êî ó íèõ ïüþò? Äà âïðî÷åì, èç ÷åãî ìíå
âûáèðàòü!"

Íà ýòîò íåìîé âîïðîñ íåò îòâåòà. Íàäå-
ÿòüñÿ è ìîëèòüñÿ! Âñå!

Èç ïàëàòû ðåàíèìàöèè íåéðîõèðóð-
ãèè — íè çâóêà. Èâàí Ïåòðîâè÷ õîäèò
âçàä-âïåðåä ïî äëèííîìó áîëüíè÷íîìó êî-
ðèäîðó è, ïðèæàâ ê ãóáàì êóëàê, òîìèò
ñåáÿ ìûñëÿìè: "Çíà÷èò, âðåìåíè íåò. Çíà-
÷èò, íàäî ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè è ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê ñàìîìó õóäøåìó. Ðàçóìååòñÿ, âðà-
÷è âñåé ïðàâäû íå ñêàæóò. Áåäíûé Ìàê-
ñèì! Çà ÷òî? Ãîñïîäè, çà ÷òî åìó âñå ýòî?
Íåóæåëè Òû ãëóõ è ñëåï? Íåóæòî Òû áåç-
ðàçëè÷åí ê ìîåìó ãîðþ?"

Èâàí Ïåòðîâè÷, ìó÷àÿñü íåâåäåíèåì,
æèâî ïðåäñòàâèë, êàê Ìàêñèì èäåò ïî
óëèöå, íà îäíîé íîãå ñ êîñòûëåì, à ïîçà-
äè ïëåòóòñÿ äåðåâåíñêèå ìàëü÷èøêè,
êðèâëÿþòñÿ, äðàçíÿò...

" Íåò! Ïðîäàì âñå, ÷òî åñòü, íî ïðîòåç,
çàãðàíè÷íûé, ñàìûé íàèëó÷øèé, êóïëþ".

Îïåðàöèÿ çàòÿíóëàñü. ×òî ïðîèñõîäèëî
çà çàêðûòîé äâåðüþ îïåðàöèîííîé, îí íå
çíàë, íî ìîëèëñÿ è æäàë.

...Êîãäà âîøåë â ïàëàòó ðåàíèìàöèè,
âåñü ìèð ðàçîì èñ÷åç. Ïåðåä íèì íà áîëü-
íè÷íîé êîéêå ëåæàë Ìàêñèì, åãî ãîð-
äîñòü... è åãî áîëü. Æèâîé!

Îñòàâøèñü âäâîåì, äîëãî ìîë÷àëè, êàæ-
äûé äóìàë î ñâîåì, íå ðåøàëèñü ïðîèç-
íåñòè òî, ÷òî ëåæàëî íà ñåðäöå. Ïåðâûì
íàðóøèë ìîë÷àíèå Èâàí Ïåòðîâè÷:

— Òû, ñûíîê, íå äåðæè íà ìåíÿ çëà, íå
ñåðäèñü. Ãîðå ñëó÷èëîñü òàêîå...

Îí çàïíóëñÿ, êàê êîãäà-òî, åãî îòåö,
Ïåòð Ñòåïàíîâè÷, ñòîÿ ïåðåä íèì, äåðæà
â ðóêàõ êíóò è âèíîâàòûì ãîëîñîì òâåð-
äÿ: "Ïðîñòè òû áàòþ, ñûíîê. Ìû âåäü ñ
òîáîþ ðîäíàÿ êðîâü...Ñàì ïîíèìàåøü, íà-
äî!"

Âñå ÷òî ïðîèçîøëî, íå èìåëî òåïåðü
áîëüøîãî çíà÷åíèÿ. Ãëàâíîå — ñûí æè-
âîé. Ýòî íå êîíåö èõ îòíîøåíèÿì, ñàìî
ñîáîé ðàçóìååòñÿ. Êîíå÷íî, îí íå ðàññ÷è-
òûâàë, ÷òî Ìàêñèì ïîäõâàòèòñÿ, îáíèìåò
îòöà, íî âñå æå... Îí íå òåðÿë íàäåæäû íà

òî, ÷òî ñûí ïðîñòèò è ïîéìåò âñå ïðàâèëü-
íî. Èâàí Ïåòðîâè÷ íå îñìåëèâàëñÿ ñìîò-
ðåòü ñûíó â ãëàçà. Óñëûøàë íàêîíåö:

— Âñå ïðîøëî. Íè÷åãî íå èçìåíèòü, íî
íå ýòî ãëàâíîå, îòåö. Ãëàâíîå, ÷òî ÿ æè-
âîé, à òû, ìîé îòåö, ñî ìíîþ. Íîãà çàæè-
âåò. Ñïàñèáî Ñòåïàíó Âàëåíòèíîâè÷ó, à
òàì...

...Ïðîøëî òðè ãîäà...
Ìàêñèì âîçìóæàë, ñòàë âûøå, ðàçäàëèñü

ïëå÷è, ñûí âñå áîëüøå íàïîìèíàë îòöà.
Øðàìû íà íîãå Ìàêñèìà ñåé÷àñ íàïîìè-
íàëè íåáîëüøèå, ñèíåâàòîãî îòòåíêà âìÿ-
òèíû. Íîãà ðàáîòàëà èñïðàâíî, Ìàêñèì
÷óâñòâîâàë, ÷òî îí ñêîðî ïåðåñèëèò êîì-
ïëåêñ è... ïîéäåò... êîñèòü òðàâó. Âåäü ó îò-
öà íåò äðóãîãî ïîìîùíèêà, òîëüêî îí —
ñûí. Çà ýòè òÿæêèå òðè ãîäà îí ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ïîíÿë, îöåíèë ñâîåãî îòöà, è, åñ-
òåñòâåííî, â äóøå íå ìîãëî áûòü îáèäû
èëè çëîñòè. Êàêàÿ îáèäà?! Êàêàÿ çëîñòü?!

Èâàí Ïåòðîâè÷ ÷àñòî ïåðåæèâàåò òîò
ìèã, êîãäà îí ïðîñèë Áîãà î ìèëîñòè. Â
òîò ìîìåíò, êîãäà ðàññåðäèëñÿ, îí íàõî-
äèëñÿ â òèñêàõ îò÷àÿíüÿ. Îí ïîìíèë, êàê
è ÷òî ãîâîðèë, êàê ïîìíèë è òî, áëàãîäà-
ðÿ êîìó ñóìåë âñå ïåðåæèòü. Ýòî â ïðî-
øëîì? Îí ñ ñûíîì, à ýòî äëÿ íåãî ñàìîå
âàæíîå. Îí âåäü íàñòîÿùèé îòåö.

...È áûë äåíü ïðåêðàñíûé. È ïòèöû ïå-
ëè îò ñ÷àñòüÿ èëè òåïëà... È ñåðäöå ïåëî,
êîãäà äâîå ìóæ÷èí ñ êîñàìè íà áîãàòûð-
ñêèõ ïëå÷àõ, ñ ðîãà÷àìè çà ñïèíîé, øàãà-
ëè ê ëóãàì. Ìóæñêàÿ ðàáîòà ñëàâÿíñêèõ
ìóæèêîâ! Òðàâó êîñèòü. Ñåíî çàãîòàâëè-
âàòü. Çåðíî ñåÿòü è ïàõàòü...

Øëè äâîå... Ðàçãîâàðèâàëè íå ñïåøà î
òîì, î ñåì... Èâàí Ïåòðîâè÷ ëþáîâàëñÿ
ìèðîì, à ìèð, êàæåòñÿ, ëþáîâàëñÿ èìè —
ñûíîì è îòöîì.

Ïîäîøëè ê ëóãó. Ñíÿëè ðóáàøêè, ïî-
ïðàâèëè êîñû... Ñòàëè ðÿäîì...

È... ðàçäàéñÿ ïëå÷î! Ðàçìàõíèñü ðóêà!
Ïî-î-øëà ìóæñêàÿ ðàáîòà.

Òàêîå âîò îíî, áûòèå ÷åëîâå÷åñêîå —
ñ÷àñòëèâîå. È áûâàåò áåäà, ãîðå ñòðàø-
íîå, äà êóäà èì ñ íàòóðîé ñëàâÿíñêîé òÿ-
ãàòüñÿ!
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Ìîäà ëàøòóíê³â
êðîêóº ñòîð³÷÷ÿìè
Íîâà åêñïîçèö³ÿ çíàéîìèòü êèÿí ³ç êîñòþìàìè 
íå îäíîãî ïîêîë³ííÿ êîðèôå¿â óêðà¿íñüêîãî òåàòðó
Ìàð³ÿ ÁÅÇ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Днями в примі-
щенні М зею теат-
рально о, м зич-
но о та іномис-
тецтва У раїни від-
рилася вистав а
театрально о ос-
тюма. В е спозиції
представлені ні-
альні остюми о-
рифеїв раїнсь о-
о театр — від
Панаса Са са ан-
сь о о і Марії
Зань овець ої до
Ади Ро овцевої та
Бо дана Ст п и.

²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ âè-
ñòàâêè êîñòþì³â ó Ìóçå¿
òåàòðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî
òà ê³íîìèñòåöòâà Óêðà-
¿íè ïî÷èíàëàñÿ ôàêòè÷-
íî ç ³ñòîð³¿ ñòâîðåííÿ ñà-
ìîãî ìóçåþ. Îäèí ³ç éî-
ãî çàñíîâíèê³â — Âàñèëü
Âàñèëüêî — âí³ñ ïðîïî-
çèö³þ ïðî çàïî÷àòêóâàí-
íÿ òàê çâàíîãî òåàòðàëü-
íîãî ïîäàòêó, ÿêèé äî
ãðîøåé â³äíîøåííÿ íå
ìàâ. Êîæåí àêòîð, ðåæè-
ñåð, õóäîæíèê ïîâèíåí
áóâ ïðèíåñòè ùîñü ñâîº
äëÿ ùîéíî ñòâîðåíî¿ êî-
ëåêö³¿ òåàòðàëüíèõ êîñ-
òþì³â. ² ïåðøèé â³çèò
ìóçåéíèêè çä³éñíèëè äî
Ìàð³¿ Çàíüêîâåöüêî¿. Ñî-
ðî÷êà-âèøèâàíêà âèäàò-
íî¿ àêòîðêè, ÿêó âîíà
ðîçøèëà âëàñíîðó÷, ñòà-
ëà ïåðøèì åêñïîíàòîì é
îñíîâîþ ôóíäàö³¿ êîëåê-
ö³¿ êîñòþì³â ìóçåþ. Íè-
í³ òóò ïðåäñòàâëåí³ êîñ-
òþìè äâîõ ïîêîë³íü êî-
ðèôå¿â óêðà¿íñüêîãî òå-
àòðó.

Òàê, ó êîëåêö³¿ ìóçåþ
º êîñòþì ³ ïóàíòè Âà-
ëåíòèíè Äóëåíêî —

ïåðøî¿ ñîë³ñòêè ïåðøî-
ãî Îïåðíîãî òåàòðó,
ÿêèé áóëî â³äêðèòî â
Óêðà¿í³ â 1925 ðîö³ â
Õàðêîâ³. Òàêîæ ìîæíà
ïîáà÷èòè êîëåò â³äîìî-
ãî ðîñ³éñüêîãî îïåðíîãî
ñï³âàêà Ëåîí³äà Ñîá³íî-
âà ç îïåðè “Ôàóñò”
Øàðëÿ Ãóíî. ª é êîñ-
òþì Ìèõàéëà Âîäÿíîãî,
â ÿêîìó â³í ãðàâ ðîëü
Ïîïàíäîïóëî ç îïåðåòè
“Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³”.
Ó öüîìó ñàìîìó êîñòþ-
ì³ ï³çí³øå àêòîð ç’ÿâ-
ëÿâñÿ ³ â çíàìåíèòîìó
îäíîéìåííîìó ô³ëüì³.
Çáåð³ãñÿ êîñòþì ùå îä-
í³º¿ ëåãåíäè Êè¿âñüêîãî
òåàòðó îïåðåòè — Â³ðè
Íîâèíñüêî¿, â ÿêîìó âî-
íà ãðàëà ðîëü Ãàïóñ³ â
ö³é æå âèñòàâ³. À ùå â
êîëåêö³¿ ìóçåþ — ñï³ä-
íèöÿ Ïîë³íè Êóìà÷åí-
êî, â ÿê³é âîíà ç³ãðàëà
äâ³ îñòàíí³ â ñâîºìó

æèòò³ ðîë³, â âèñòàâàõ
“Áåçòàëàííà” òà “Ëèìå-
ð³âíà”. ²ç ðàðèòåò³â âàð-
òî òàêîæ çãàäàòè ñîðî÷-
êó Àìâðîñ³ÿ Áó÷ìè é åñ-
ê³ç êîñòþìà Äîííè Àí-
íè äëÿ âèñòàâè “Êàì³í-
íèé ãîñïîäàð”, ñòâîðå-
íèé Ìîð³ñîì Óìàí-
ñüêèì 1946 ðîêó. ª â êî-
ëåêö³¿ ³ êîñòþìè íàøèõ
ñó÷àñíèê³â — Àíàòîë³ÿ
Õîñò³êîºâà òà Áîãäàíà
Áåíþêà ç³ ñïåêòàêëÿ
“Øâåéê”. Àäà Ðîãîâöå-
âà íàäàëà êîñòþì, â ÿêî-
ìó âîíà ãðàëà Åñòåð ó
âèñòàâ³ “Ñâÿùåíí³ ÷óäî-
âèñüêà”, à Áîãäàí Ñòóï-
êà — ñîðî÷êó ç âèñòàâè
“Ñåðåä ðàþ íà ìàéäàí³”.
Òàêîæ ó â³äâ³äóâà÷³â âè-
ñòàâêè º óí³êàëüíà ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç
àâàíãàðäîì òåàòðàëüíî¿
ìîäè — êîñòþìàìè, ùî
áóëè ñòâîðåí³ â 20-ìó
ðîö³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ

äëÿ âèñòàâè â ïåðøîìó
Äåðæàâíîìó òåàòð³ ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó (íè-
í³ — Äí³ïðîïåòðîâñüêèé
àêàäåì³÷íèé ìóçè÷íî-
äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìå-
í³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà). Äî-
ñòåìåííî íåâ³äîìî, õòî
º àâòîðîì öèõ êîñòþì³â,
àëå êóðàòîðè âèñòàâêè
ââàæàþòü, ùî ¿õ áóëî
ñòâîðåíî äëÿ âèñòàâè
“Ë³ñîâà ï³ñíÿ” Ëåñ³
Óêðà¿íêè. Âñ³ ö³ ðå÷³
çáåðåãëèñÿ â ÷óäîâîìó
ñòàí³, ¿õ ìîæíà äåòàëüíî
ðîçäèâèòèñÿ, íàâ³òü äî-
òîðêíóòèñÿ.

Öå — äàëåêî íå ïîâ-
íèé ïåðåë³ê ðå÷åé, ÿê³
ìàþòü áåçïîñåðåäíº
â³äíîøåííÿ äî ðîçâèò-
êó óêðà¿íñüêîãî òåàòðó.
Âàæêî óÿâèòè ðåàëüí³-
øèé ñïîñ³á òîðêíóòèñÿ
³ñòîð³¿ ìèñòåöòâà â
ïðÿìîìó ñåíñ³ öüîãî
ñëîâà

Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 16 ëèñòîïàäà
УОВНІВ день спо ти та підбиття підс м ів за попередній місяць, що ма-

тиме армічний зміст. Том розслабтеся й очі йте на події, що мають від-
б тися. Варто самітнитися, поспіл ватися з власною совістю, я а й ста-
не арбітром моменти вн трішньо о розлад , де переплелося рішне й
праведне. Можете сповідатися д хівни а, по аятися в по аних вчин ах.
Саме сьо одні ймовірні осяяння, що зроблять вас чистішими і набожніши-
ми.
ТЕЛЬЦІ, ян оли щастя завітають до вас через др зів, авторитетних осіб,

доброзичливих знайомих. Тож можете не боятися за своє майб тнє. Запо-
вітні мрії зб д ться! А я що ділові партнери, нинішні чи олишні шлюбні об-
ранці несподівано запалають любов’ю, це не випад ово. Ви давно на це за-
сл жили. Тож настала пора поверн ти недодане.
УБЛИЗНЯТ день ознамен ється ар’єрним злетом. Стос н и з представ-

ни ами влади, за он , поп лярними особами стан ть теплими—можна роз-
рахов вати на вели і привілеї. Це ма сим м, що може дати доля, і то не
дармівщина. Ваш трі мф завдя и мин лим дося ненням, заробленим по-
ті чола. Тож візьміть ма сим м від мин ло о!
РАКІВщедро пест ватиме доля, дозволяючи абсолютно все! Не проспіть

вдома в поб тових проблемах цей зоряний час! Геть сімейні т рботи! Мер-
щій р шайте в доро подалі від домів и (за ордон чи інший ре іон), там
на вас очі є омріяне щастя. Гол бтеся, розважайтеся, творіть!
ЛЕВИ, очі йте приємних сюрпризів і веселіться! Небеса поверн ть се,

що вам забор вали. Відш од ються бізнесові збит и, вдало розв’яж ться
домашні проблеми. Можливо, отримаєте спадщин . Можете брати редит,
в ладати фінанси ви ідн справ . Головне — триматися родинно о орін-
ня, не втрачати зв’язо із місцем, де ви народилися, шан вати національні
та льт рні традиції, др жити із земля ами.
ДІВИ, зась онфлі там!Моліться за партнерів (ділових, шлюбних). Це для

вас не об’є т для ревнощів через запаморочливі спіхи, а майже святі од-
ни и! Єднайтеся і спільно йдіть до наміченої мети. Разом любові та зла-
оді ви здатні ори переверн ти!
ТЕРЕЗИ, продемонстр йте на сл жбі, що ви працелюб нівро з широ-
им спе тром повноважень, фахівець широ о о профілю, чим зат нете за
пояс недол их оле . Зрештою начальство все оцінить (ви та цьо о че а-
ли!).
СКОРПІОНИ, б дьте центрі ва и! Саме там вас вина ородить форт -

на, обдаров ючи різноманітними бла ами. Беріться за все, вселяйте радість,
оптимізм, заряджайте життєдайною енер ією, проб дж йте творч насна-
. У с перництві вам рівних не б де. На ділових теренах, я і на сердечно-

м фронті, авторитет і поп лярність зросте до захмарних висот. Одна ця
манна небесна не випад ова, ви її заробили!
СТРІЛЬЦІ, с онцентр йтеся на домашніх справах. Т т на вас очі ють при-

ємні сюрпризи. Пам’ятайте про сімейні традиції, пом’яніть пред ів. Зв’язо
із орінням род , дослідження історичних джерел дасть поштовх до вн т-
рішньо о натхнення. Д х рові в цей час д же пот жний. Тож оли з рідни-
ми прохолодні чи ворожі стос н и, мерщій помиріться, всі непороз міння
розвіються, я дим. Ба атьох очі ють приємні сюрпризи.
У КОЗОРОГІВ знаменний день, що залишить слід пам’яті. Визначні по-

дії мож ть безпосередньо вас не тор н тися, одна порадіти за спіхи др -
зів, родичів, поніжитися в променях їхньо о щастя доведеться. Натомість і
вам перепаде ласий шмат поп лярності. Я що вдало с ористаєтеся давні-
ми впливовими зв’яз ами, вашій долі настане весняний роз віт. Голов-
не — не сидіти воч ою, а нама атися все пізнати. Допитливість — це люч
до бла одатних сфер б ття.
ВОДОЛІЇ де не поверн ться— там золоті верби рост ть. Це діє р а Все-

вишньо о, наділяючи ні альними бізнесовими здібностями. Керівництво
ідно оцінить ваш внесо спільн справ (я що ні — натя ніть!), проте сто-
роння прихильність зовсім не обов’яз ово виражатиметься фінансовом
е віваленті. Можливо, вам від д ші подя ють за допомо , пообіцявши
майб тньом в ритичн мить відплатити тим самим.
РИБИ, заб дьте про с ромність, це вам ш одить! Презент йте свою яс-
рав особ с різь, де опинилися, чар йте людей! Олімп самостверджен-
ня з лаврами поп лярності че ає на вас. Найліпше — візьміть часть доб-
родійних прое тах, ори інальних заходах, ні альних і масштабних святах.
Реалізов йтеся в д ховній сфері... і хай щастить!

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

äåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12…+16°Ñ,
âíî÷³ +8…+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³
+13...+16°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +10…+15°Ñ, âíî÷³ +8…+10°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8…+12°Ñ, âíî÷³ +6…+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+16°Ñ, âíî-
÷³ +10…+12°Ñ.

Ñüîãîäí³
16 ëèñòîïàäà — Äåíü ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ'ÿçêó,

âñòàíîâëåíèé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 11.11.1994 ð. íà ï³äòðèìêó ³í³ö³-
àòèâè ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ ³ òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ãàëóç³ Óê-
ðà¿íè.  Ì³æíàðîäíèé äåíü òåðïèìîñò³ (òîëåðàíòíîñò³) áóâ ïðîãîëî-
øåíèé ÞÍÅÑÊÎ â ëèñòîïàä³ 1995 ðîêó ç íàãîäè 50-ð³÷íîãî þâ³-
ëåþ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ ³ â³äçíà÷àºòüñÿ ùîðîêó 16 ëèñòîïàäà.

²ìåíèííèêè: 
Àííà (Ãàííà), Ãåîðã³é (Þð³é), Éîñèô (Éîñèï, Îñèï) 

5 1 8

7 8 2 5 3

3 8

6 7 4 8

3

3 7

4 5

8 5 9

5 9 8 3

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

7 4 8 5 9 6 1 3 2

1 6 2 7 3 4 8 5 9

5 3 9 1 8 2 6 4 7

4 8 3 6 7 9 2 1 5

6 1 7 2 5 3 9 8 4

2 9 5 4 1 8 7 6 3

3 5 1 8 2 7 4 9 6

8 2 6 9 4 5 3 7 1

9 7 4 3 6 1 5 2 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
12 ëèñòîïàäà

Е спозиція представляє театральні остюми, я им понад 200 ро ів
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