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ЛІКИ СТАНУТЬ ДОСТУПНІШИМИ ДЛЯ КИЯН
Керівни и столичних апте , підписавши
Меморанд м про співробітництво з КМДА,
добровільно зобов`язалися «наварювати»
на лі ах не більше 20 % від за півельної ціни

ссттоорр..  44

УМОВИТИ МОНОПОЛІСТА
«Київенер о» вима ає рошей
і відмовляється звіт вати

Ñí³ãîïàä çà ïëàíîì
Ñòîëè÷í³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè ñêëàëè ïåðøèé çèìîâèé ³ñïèò

Çèìà íèí³øíüîãî ðîêó íàñòàëà çà êà-
ëåíäàðåì. ² ÿêùî ïåðøèé ¿¿ äåíü õàðàê-
òåðèçóâàâñÿ ð³çêèì çíèæåííÿì òåìïåðà-
òóðè, òî äðóãèé — íåâåëè÷êèì ñí³ãîïà-
äîì, ÿê, âëàñíå, ³ íàëåæèòü î ö³é ïîð³. ²
õî÷à ê³ëüê³ñòü îïàä³â ïîêè ùî íåçíà÷íà,
öå “ïåðåâ³ðêà íà ì³öí³ñòü” äëÿ êîìóíàëü-

íèê³â. Çà äàíèìè ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”, äðó-
ãîãî ãðóäíÿ ó Êèºâ³ ñí³ãîïàä ðîçïî÷àâñÿ
áëèçüêî 10-¿ ðàíêó, ³ äî ñåðåäèíè äíÿ
òîâùèíà ñí³ãîâîãî ïîêðèâó ñÿãàëà ïðè-
áëèçíî 5 ñàíòèìåòð³â. Íà êè¿âñüê³ âóëè-
ö³ îäðàçó æ âè¿õàëè 250 îäèíèöü ñí³ãî-
î÷èñíî¿ òà äîïîì³æíî¿ òåõí³êè: 82 ñí³ãî-

ïðèáèðàëüí³ ìàøèíè, 95 ñîëåðîçêèäà÷³â,
14 ñîëåï³ñêîíàâàíòàæóâà÷³â. Äîäàòêîâî
ïðàöþº 44 òðàêòîðè ç î÷èñíèì îáëàäíàí-
íÿì. Ïðî¿æäæó ÷àñòèíó êîíòðîëþþòü
êîæí³ òðè ãîäèíè. Êîìóíàëüíèêè âèêî-
ðèñòàëè ìàéæå 650 òîíí ïðîòèîæåëåäíèõ
ìàòåð³àë³â, à ñàìå, 400 òîíí ñîë³, 211
òîíí ï³ñêîñîëÿíî¿ ñóì³ø³ òà 19 òîíí
ôðèêö³éíèõ çàñîá³â. Íà î÷èùåííÿ çóïè-
íîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ï³øîõ³ä-
íèõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â ³ òðîòóàð³â, ÿê³
îáñëóãîâóþòü øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éí³
óïðàâë³ííÿ ðàéîí³â, çã³äíî ç òèòóëüíèìè
ñïèñêàìè çèìîâîãî ïðèáèðàííÿ, âèéøëî
52 áðèãàäè, çîêðåìà 500 êîìóíàëüíèê³â.
Äèñïåò÷åðñüêèé ïóëüò êîæíîãî ØÅÓ ö³-
ëîäîáîâî ïðèéìàº ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí
ñèòóàö³¿ ùîäî çàñí³æåíîñò³ ì³ñòà, òàêîæ

â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè êîíòðîëþþòü
âèêîíàííÿ ñí³ãîïðèáèðàëüíèõ ðîá³ò. Ó
ðàç³ ïîòðåáè âíî÷³ îáðîáëÿþòü ïðî¿æäó
÷àñòèíó ì³ñüêèõ âóëèöü ïðîòèîæåëåäíè-
ìè ìàòåð³àëàìè. Çà äàíèìè ÊÊ “Êè¿â-
àâòîäîð”, îáìåæåííÿ ðóõó ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó â Êèºâ³ íà òîé ÷àñ íå çàô³ê-
ñîâàíî. Íàãàäàºìî, ùî íà âèä³ëåí³ ì³ñü-
êîþ âëàäîþ êîøòè öüîãîð³÷ áóëî ïðè-
äáàíî 15 ñîëåðîçêèäà÷³â, 13 êîìá³íîâà-
íèõ äîðîæí³õ ìàøèí, 5 ôðîíòàëüíèõ íà-
âàíòàæóâà÷³â, 5 àâòîãðåéäåð³â, ïî 10 îäè-
íèöü ñí³ãîî÷èñíî¿ òåõí³êè äëÿ òðîòóàð³â
íà áàç³ òðàêòîðà Foton-354 òà íà áàç³
òðàêòîðà Êèé-14102, 7 åêñêàâàòîð³â-íà-
âàíòàæóâà÷³â. Çàãàëîì äî çèìîâîãî ïå-
ð³îäó â ñòîëèö³ ï³äãîòîâàíî 298 îäèíèöü
ñïåöòåõí³êè
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Кияни ще не заб ли транспортно о олапс , я ий стався мин лої зи-
ми, оли через сні ові завали ромадсь ий транспорт і автомобілі в
Києві не мо ли р хатися. Цьо оріч, проаналіз вавши т с ладн сит -
ацію, столична влада виділила 47,3 млн рн на за півлю нової техні-
и, призначеної для ви ористання в мовах вели ої засніженості й
ожеледиці. І ось настав час для її випроб вання.

На засніжені в лиці столиці виїхали 250 одиниць сні оочисної та допоміжної техні и
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Ë³êè ñòàíóòü 
äîñòóïí³øèìè äëÿ êèÿí

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Êåð³âíèêè ñòîëè÷íèõ àïòåê, ï³äïèñàâøè Ìåìîðàíäóì
ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç ÊÌÄÀ, äîáðîâ³ëüíî 
çîáîâ’ÿçàëèñÿ “íàâàðþâàòè” íà ë³êàõ íå á³ëüøå 20%
â³ä çàêóï³âåëüíî¿ ö³íè
²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Від апте арів залежить лише
п’ята частина ціни на меди-
аменти. Інші чотири форм -
ють виробни и та дистриб’ю-
тори. Проте нормативне вре-
лювання навіть п’ятої час-

тини допоможе значно зе о-
номити ошти иян.
2 р дня ерівни и аптечної
мережі та олова КМДА
Оле сандр Попов підписали
Меморанд м про співробіт-
ництво.

Âèçíà÷àëüíèì ïóíêòîì ó äîêóìåí-
ò³ ñòàëà ô³êñàö³ÿ ãðàíè÷íî¿ ìåæ³ íà-
ö³íêè íà ë³êè â 20 %. Ñâ³äîìèé êðîê
êåð³âíèê³â àïòåê äàñòü çìîãó ñòàá³ë³-
çóâàòè ö³íè íà 214 íàéóæèâàí³øèõ ë³-
ê³â ³ 9 âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ. Ó ñïèñîê ââ³éøëè âàòà, áèíò, ìàñ-
êè, ðóêàâè÷êè, øïðèöè òà ³íø³. Îò-
æå, â³ä³áðàí³ ìåäè÷í³ òîâàðè ñòàíóòü
ïî êèøåí³ ñòîëè÷íèì ìåøêàíöÿì.
Á³ëüø³ñòü ë³ê³â ³ç ïåðåë³êó ðàí³øå çà-
êîíîäàâ÷î íå ðåãóëþâàëèñÿ. Öþ ðîëü
âèêîíóâàëà ðèíêîâà êîíêóðåíö³ÿ,
÷àñòî íåäîáðîñîâ³ñíà.

Ïåðåë³ê íàéóæèâàí³øèõ ë³ê³â ñêëà-
äàëè: Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ñóá’ºêòè ðîçäð³áíî¿ òîðã³â-
ë³ òà Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç êîíòðîëþ
ÿêîñò³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â Êèºâà.

Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ç³
ñâîãî áîêó çîáîâ’ÿçàëàñÿ êîíòðîëþâà-
òè áåçï³äñòàâíå ï³äâèùåííÿ ö³í íà ë³-
êè. Îçíàéîìèâøèñü äíÿìè ç ôàðìà-
öåâòè÷íèìè âèðîáíèêàìè Êèºâà,
Îëåêñàíäð Ïîïîâ â³äçíà÷èâ ÿê³ñòü
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. “Ó ìåíå
âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷îìó ìè äîñ³ çàêó-
ïîâóºìî àíàëîã³÷íó ïðîäóêö³þ çà êîð-

äîíîì, ùîíàéìåíøå âäâ³÷³ äîðîæ÷ó
çà óêðà¿íñüêó,— äèâóºòüñÿ ãîëîâà
ÊÌÄÀ.— Íàø³ âèðîáíèêè ñêàçàëè,
ùî, ìàþ÷è ï³äòðèìêó âëàäè, ïðàöþ-
þ÷è çà ïðàâèëàìè, âîíè ãîòîâ³ çìåí-
øóâàòè îïòîâ³ ö³íè íà ôàðìàöåâò³þ.
Çàâäàííÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè — ôîðìóâà-
òè ö³íè íà ë³êè â ñòîëèö³ öèâ³ë³çîâà-
íèìè ïðàâèëàìè ³ ï³äõîäàìè”

Голова КМДА Оле сандр Попов підпис є з ерівни ами аптечної мережі Меморанд м
про співробітництво

Ãðîø³ âèä³ëÿþòü 
íà íàéïîòð³áí³øå

ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, ñòàðòîì
ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ñòàâ çâ³ò
ïðî âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó,
ùîïðàâäà, ëèøå çà 9 ì³ñÿö³â 2010 ðî-
êó. ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Âîëîäè-
ìèð Ðåï³ê, çà âêàçàíèé ïåð³îä íàäõî-
äæåííÿ äî áþäæåòó ñòàíîâèëè
10,8 ìëðä ãðí, òîáòî 53,7 % ð³÷íîãî
ïëàíó. Âèäàòêè äîð³âíþâàëè 11,1
ìëðä ãðí àáî 55,1 %. Êîøòè ãîëîâ-
íèì ÷èíîì ñïðÿìîâóâàëè íà ñîö³àëü-
í³ íàïðÿìêè: çàðïëàòè, îñâ³òó, ìåäè-
öèíó, õàð÷óâàííÿ, òåïëîíîñ³¿ òîùî.

Âîäíî÷àñ ïàí Ðåï³ê îçâó÷èâ ïðîã-
íîçè ùîäî âèêîíàííÿ áþäæåòó çà

óâåñü ð³ê. Ì³ñüêà ñêàðáíèöÿ ìîæå íå-
äîîòðèìàòè ìàéæå 3 ìëðä ãðí: 
2 ìëðä — äî çàãàëüíîãî ôîíäó òà 
0,8 ìëðä ãðí — äî ñïåö³àëüíîãî ôîí-
äó. Âîäíî÷àñ äåïóòàò Äìèòðî Àíäð³-
ºâñüêèé çàÿâèâ, ùî çà ³íøèìè äàíè-
ìè âæå íà ñüîãîäí³ áþäæåò íåäîâè-
êîíàíî íà 4,5 ìëðä ãðí.

Õî÷ áè òàì ÿê, à ó ô³íóïðàâë³íí³
çàçíà÷àþòü, ùî ñèòóàö³ÿ íå ç íàéïðè-
ºìí³øèõ. “Âèäàòêîâà ÷àñòèíà íåñå
ïåâí³ ðèçèêè, òîæ óïðàâë³ííÿ íàêà-
çîì ââåëî îáìåæåííÿ ùîäî ô³íàíñó-
âàííÿ. Ãðîø³ âèä³ëÿþòü ãîëîâíèì ÷è-
íîì íà çàõèùåí³ ñòàòò³. Ïðàâäà, íå-
ùîäàâíî ìè ðîçøèðèëè ïåðåë³ê ùå é

ñîö³àëüíî âàæëèâèìè ñòàòòÿìè âè-
òðàò. Íàïðèêëàä, ÿê ïðèäáàííÿ áåí-
çèíó äëÿ “øâèäêî¿ äîïîìîãè”,— ïî-
ÿñíèâ Âîëîäèìèð Ðåï³ê.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî ð³øåííÿ ïðî ô³-
íàíñóâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ âèòðàò
óïðàâë³ííÿ ïðèéìàº çàçâè÷àé ó ñåðå-
äó. Ïîçàâ÷îðà òàì ðîçãëÿíóëè çàïè-
ò³â çàãàëîì íà 96 ìëí ãðí. Ç íèõ
27 ìëí ãðí ïðîñèëè íà ñîö³àëüí³ íà-
ïðÿìêè. Òèì ÷àñîì ðåñóðñ ñòàíîâèâ
ëèøå 15 ìëí ãðí. “ßê áà÷èòå, äóæå
íåïðîñòî, äîâîäèòüñÿ îáèðàòè, ùî º
âàæëèâ³øèì ³ íàãàëüí³øèì”,— ïîÿñ-
íèâ ãîëîâíèé ô³íàíñèñò ì³ñòà.

Ùîá íàñòóïíîãî ðîêó íå áóëî íå-
äîâèêîíàííÿ áþäæåòó, äåïóòàòè ïî-
îá³öÿëè íàäàë³ áóòè ðåàë³ñòàìè ³ íå
çàêëàäàòè â ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé
äîêóìåíò “äóòèõ” ïîïóë³ñòñüêèõ ïî-
êàçíèê³â. Ïàí Ðåï³ê â³äïîâ³â ³ íà çà-
ïèòàííÿ ùîäî éìîâ³ðíîãî âèëó÷åí-
íÿ ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó íà íàñòóï-
íèé ð³ê: íèí³ ì³æ ÊÌÄÀ òà Êàáì³-
íîì æâàâî îáãîâîðþþòü ñï³ðíó öèô-
ðó â 3 ìëðä ãðí. “Ãàäàþ, ñóìà âèëó-
÷åíü ìàº áóòè íå á³ëüøîþ, í³æ 6
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü”,— ñêàçàâ Âîëîäè-
ìèð Ðåï³ê

Ç áþäæåòó Êèºâà ìîæóòü âèëó÷èòè 3 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü 
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ßê
âðÿòóâàòè
ì³ñöåâ³
ô³íàíñè 
2 ãðóäíÿ â ÊÌÄÀ 
â³äáóëàñÿ êîíôåðåíö³ÿ
Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿
îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ 
“Àñîö³àö³ÿ ì³ñò Óêðà¿íè”

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На сьо одні до Асоціації входить більш ніж
5000 членів. Головне її завдання — відстою-
вати інтереси місцево о самовряд вання.
Власне проблеми місцевих ромад об ово-
рювали під час онференції, присвяченій
Дню місцево о самовряд вання.

Íà çàñ³äàíí³ áóëè ïðèñóòí³ ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé, ì³í³ñòð ÆÊÃ
Þð³é Õ³âðè÷, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.

Â³òàþ÷è ïðèñóòí³õ ç³ ñâÿòîì, Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàçíà-
÷èâ: “ß ââàæàþ, ùî íàéâèùà íàãîðîäà, ÿêó ìîæíà îò-
ðèìàòè, — öå äîâ³ðà ëþäåé. ² âñ³ òóò ïðèñóòí³ îòðèìàëè
ñàìå òàêó äîâ³ðó. Àëå âîäíî÷àñ öÿ äîâ³ðà ïåðåäáà÷àº é
âåëè÷åçíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Õîò³â áè ïîáàæàòè âàì, ùîá
öÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðèíîñèëà çàäîâîëåííÿ â³ä äîñÿã-
íóòîãî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó ðîáîòè”.

Ïèòàííÿ, ÿê³ ðîçãëÿíóëè äåëåãàòè, õâèëþþòü óñ³õ æè-
òåë³â Óêðà¿íè. Öå é ïðîãàëèíè ó çàêîíîäàâñòâ³, é êóö³
ì³ñöåâ³ áþäæåòè, ÷åðåç ùî ïðîáëåìè íàãðîìàäæóþòü-
ñÿ, ÿê ñí³ãîâèé øàð, ³ ðîçâ’ÿçóâàòè ¿õ ñòàº âñå ñêëàäí³-
øå. Íà ì³ñöåâ³ ô³íàíñè âïëèíóëà ñâ³òîâà åêîíîì³÷íà
êðèçà. Çàãàëîì óíàñë³äîê ³íôëÿö³¿ ì³ñöåâ³ áþäæåòè íå-
äîîòðèìóþòü ïðèáëèçíî 8 ìëðä ãðí.

Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ êîíñòàòóâàëè, ùî 90% ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â âèìóøåí³ ïîçè÷àòè, ùîá ëèøå ñïëàòèòè
ïîäàòêè. Íå âèñòà÷àº êîøò³â íà ðîçâèòîê ì³ñüêèõ ïðî-
ãðàì. À íàéãîëîâí³øå — â êðèòè÷íîìó ñòàí³ îïèíè-
ëèñÿ ï³äïðèºìñòâà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Çîêðåìà çíîøåí³ñòü êîìóí³êàö³é ïðèçâîäèòü äî
ïîñò³éíèõ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é. Îñîáëèâî ãîñòðî ïîñòà-
ëî ïèòàííÿ íåäîô³íàíñóâàííÿ êîìóíàëüíèõ ãîñïî-
äàðñòâ â óìîâàõ ðîçïî÷àòîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

Ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøèëàñÿ á, ÿêáè Âåðõîâíà Ðàäà çàòâåð-
äèëà íîâó ðåäàêö³þ Áþäæåòíîãî êîäåêñó. Öå ìîãëî á
çá³ëüøèòè ðîçì³ðè äîõîä³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â àæ íà 10
ìëðä ãðí. Àëå äåÿê³ ïîïðàâêè í³âåëþþòü ìîæëèâ³ çäî-
áóòêè.

Òîæ ñòàâëåííÿ äî ðîçâèòêó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ïîòðåáóº ïåðåãëÿäó íà äåðæàâíîìó ð³âí³.
Ùîá ñïðîáóâàòè âðÿòóâàòè ì³ñöåâ³ áþäæåòè, ÷ëåíè
“Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè” çâåðíóëèñÿ äî îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè ç ïðîõàííÿì âðàõóâàòè ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ ï³ä ÷àñ
ðîçðîáêè áþäæåòó íà 2011 ð³ê. Ïðîïîçèö³¿ ö³ ñòîñóþ-
òüñÿ âàæëèâèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü. Áåç ¿õ
âèð³øåííÿ é áåç òîãî ñêðóòíå ñòàíîâèùå ì³ñöåâèõ ô³-
íàíñ³â çíà÷íî ïîã³ðøèòüñÿ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на сесії Київради відзвіт вали про ви онання цьо оріч-
но о бюджет міста. За дев’ять місяців нинішньо о ро я
доходи, та і витрати становили лише трохи більше, ніж
50 відсот ів план . Доходи за дев’ять місяців дорівнювали
10,8 млрд рн, витрати — 11,1 млрд рн. До інця ро про -
ноз ють недови онання за алом ще на 2,8 млрд рн. За та их
мов Головне фінансове правління запровадило обмеження
на витрати. Тепер ошти виділяють на найпотрібніше.

Оле сандр Попов зазначив, що найвища на орода для ор анів
місцево о самовряд вання — це довіра людей
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Володимир ГОРЛУШКО,
фото раф:

— Я що держа-
ва не д же зай-
мається цим
питанням на
належном рів-
ні, то це, безпе-
речно, за роза
для раїни.
Найперше, по-
трібно зверн ти

ва на виховання дітей ще в ш о-
лі, щоб вони знали про СНІД я омо-
а більше, я йо о попередити, і мо -
ли захистити себе. А та ож навчити
молодь спіл ватися з людьми, я і
вже інфі овані, бо їм потрібне спіл-
вання і підтрим а. Я роз мію, що

це страшно, та я що вживати всі за-
соби захист , то не страшніше, ніж
спіл ватися з людиною, я а хвора
на острі респіраторні захворюван-
ня.

Оле сій ТЕРЕЩЕНКО,
провідний інженер метрополі-

тен :
— ВІЛ/СНІД —

це смертельна
хвороба, я а по-
ширюється з
ожним ро ом в
У раїні. Мені
ш ода інфі ова-
них людей, адже
вони ні в чом не
винні — їм прос-

то не пощастило. Та вони д же по-
треб ють спіл вання, і я не боявся
б з та ими людьми спіл ватися.

Дмитро,
фінансист:

— Це все прид -
мане, та ої хво-
роби не існ є. Я
спіл вався зі
знайомим тера-
певтом. Та от,
він, приїхавши з
відпочин , зро-
бив аналіз рові
й отримав пози-

тивний рез льтат, оловне — пра-
вильне лі вання. Фармацевтичним
омпаніям д же ви ідні роз олоси

про цю хвороб . Та вони заробля-
ють вели і роші.

Тетяна ІВАНОВА,
ст дент а:

— Я нама аюся
про це не д ма-
ти та лобаль-
но, але ВІЛ і
СНІД реальна
за роза для
У раїни, бо за-
раз ба ато про
ньо о оворять
засобах масо-

вої інформації, та й, за статисти ою,
іль ість хворих щоро збільш єть-
ся. Звичайно, захворіти я боюся, але
з же інфі ованими людьми (я би

знала та их), то спіл валася б, я
із звичайними.

Дарина ПЕТРИНА,
ст дент а:
— По и що

це не за роза,
але через іль-
а ро ів може
нею стати. Це
захворювання
поширюється, з
ожним ро ом
іль ість хворих
збільш ється.
Але найбільше
молодь ля ає незнання про сам
хвороб .

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ââàæàºòå âè ÑÍ²Ä ðåàëüíîþ çàãðîçîþ 
äëÿ Êèºâà ³ Óêðà¿íè?

Опит вала О сана ЛИСИНЮК, фото Ми оли ТИМЧЕНКА, “Хрещати ”

Â²Ë/ÑÍ²Ä íà ïðèïîí³
Õî÷à â Óêðà¿í³ òåìïè ³íô³êóâàííÿ çðîñòàþòü, ê³ëüê³ñòü Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé,
íàðîäæåíèõ â³ä Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ìàòåð³â, çìåíøóºòüñÿ
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Сьо одні, третьо о р дня,
в рам ах відзначення Все-
світньо о дня солідарності
з ВІЛ-позитивними людь-
ми та підтрим и тих, я і
жив ть із ВІЛ/СНІДом,
Києві відб деться щорічна
широ омасштабна а ція
"Свіч ова хода". О 18.00
поблиз центрально о
вход до Палац "У раїна"
всі охочі ви лад ть запа-
лені свіч и формі "Чер-
воної стріч и" — за ально-
визнано о символ взає-
мороз міння та підтрим и
людей, я і жив ть із
ВІЛ/СНІДом. Проте по и
що з пинити цю інфе цію
в У раїні і Києві зо рема
не вдається.

Íàïåðåäîäí³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ
ñîë³äàðíîñò³ ç Â²Ë-ïîçèòèâíèìè
ëþäüìè òà ï³äòðèìêè ëþäåé, ÿê³
æèâóòü ³ç Â²Ë/ÑÍ²Äîì, ôàõ³âö³
ÎÎÍ çàÿâèëè, ùî ê³ëüê³ñòü íîâèõ
Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ³ ê³ëüê³ñòü ñìåð-
òåé â³ä ÑÍ²Äó â óñüîìó ñâ³ò³ çìåí-
øóºòüñÿ. Ïðè öüîìó â êðà¿íàõ
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà Öåíòðàëüíî¿
Àç³¿ íàâïàêè, â³äçíà÷àºòüñÿ ð³çêèé
ñïàëàõ íîâèõ çàõâîðþâàíü ³ ñìåð-
òåé â³ä ÑÍ²Äó (çà îñòàíí³õ äåñÿòü
ðîê³â ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çðîñëà ìàéæå
âòðè÷³). ßê ñòâåðäæóþòü ñïåö³àë³ñ-
òè “Âñåóêðà¿íñüêî¿ ìåðåæ³ ëþäåé,
ÿê³ æèâóòü ³ç Â²Ë”, ÿêùî çàðàç íå
âæèòè åêñòðåíèõ çàõîä³â ³ äîçâîëè-
òè ö³é õâîðîá³ ïîøèðþâàòèñÿ íè-
í³øí³ìè òåìïàìè, òî ÷åðåç äåñÿòü
ðîê³â â Óêðà¿í³ öå áóäå çðîáèòè
âêðàé âàæêî.

Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íèí³ â
Óêðà¿í³ íà îáë³êó ïåðåáóâàþòü
ïðèáëèçíî 167 òèñÿ÷ Â²Ë-³íô³-
êîâàíèõ, ³ç íèõ 33 òèñÿ÷³ — õâî-
ð³ íà ÑÍ²Ä. ² öå ëèøå âåðõ³âêà
àéñáåðãà, îñê³ëüêè, çà äàíèìè
ð³çíèõ äîñë³äæåíü, 7 ³ç 10 Â²Ë-
ïîçèòèâíèõ ëþäåé í³÷îãî íå çíà-
þòü ïðî ñâ³é ñòàòóñ. Çà òàêèõ
óìîâ äî 2014 ðîêó Â²Ë-ïîçèòèâ-

íèé ñòàòóñ ìàòèìóòü äî 800 òèñ.
óêðà¿íö³â, òîáòî äî 3,0—3,5 % äî-
ðîñëîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, à
ñìåðòí³ñòü â³ä ÑÍ²Äó ñòàíîâèòè-
ìå òðåòèíó ñåðåä ïðè÷èí ñìåðò-
íîñò³ âñ³õ ÷îëîâ³ê³â â³êîì 15—49
ðîê³â ³ ìàéæå 50 % æ³íîê ö³º¿ â³-
êîâî¿ ãðóïè.

ßê ïîÿñíèëè â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó öåíòð³ ïðîô³ëàêòèêè ³ áî-
ðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì, íèí³ ÑÍ²Ä óæå
“íå îáìåæóºòüñÿ” òàê çâàíîþ ãðó-
ïîþ ðèçèêó (ñïîæèâà÷³ ³í’ºêö³é-
íèõ íàðêîòèê³â, æ³íêè, çàä³ÿí³ ó
ñôåð³ êîìåðö³éíîãî ñåêñó, ãîìî-
ñåêñóàë³ñòè), à âðàæàº ö³ëêîì “áëà-
ãîïðèñòîéíó” ìîëîäü â³êîì â³ä 18
äî 30 ðîê³â. À ïñèõîëîãè ïîÿñíþ-
þòü, ïîïðè íàáàò ó ïðåñ³ òà òåëå-
áà÷åíí³ ùîäî ö³º¿ òåìè: íàøå ñó-
ñï³ëüñòâî íå ðîçãëÿäàº Â²Ë/ÑÍ²Ä
ÿê çàãðîçëèâó ïðîáëåìó, ÿêà ìîæå
âðàçèòè êîæíîãî, ³ ïðî çäà÷ó àíà-
ë³ç³â íà Â²Ë-³íôåêö³þ ìàéæå íå
çàìèñëþºòüñÿ. À òîé, õòî âñå-òàêè
ïðèïóñêàº ðèçèê ³íô³êóâàííÿ, ÷å-
ðåç íå³íôîðìîâàí³ñòü ³ ñòðàõ òà-
êîæ íå çäàº àíàë³ç³â.

Ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî öåí-
òðó êðîâ³ Ëþäìèëà Çàíåâñüêà ïî-
ÿñíþº, ùî â íàø³é êðà¿í³ âêðàé
ïîòð³áíà ìàñîâàíà, ãðàìîòíà ñî-

ö³àëüíà ðåêëàìà íà òåëåáà÷åíí³
â³äïîâ³äíîãî çì³ñòó. “Äîõîäèòü
ïðîñòî äî ñì³øíîãî — áàãàòî õòî
áî¿òüñÿ áóäü-ÿêèõ ìåäè÷íèõ ìà-
í³ïóëÿö³é, ó òîìó ÷èñë³ é çäàâàòè
êðîâ ñàìå ÷åðåç òå, ùî ìàº ñòðàõ
çàðàçèòèñÿ ãåïàòèòîì ÷è ÑÍ²Äîì,
ó òîé æå ÷àñ â Óêðà¿í³ âæå á³ëüø
í³æ äâàäöÿòü ðîê³â çàá³ð êðîâ³
ïðîâîäèòüñÿ ëèøå îäíîðàçîâèìè
øïðèöàìè. Ùî ñòîñóºòüñÿ çàðà-
æåííÿ ÷åðåç äîíîðñüêó êðîâ, òî

öåé øëÿõ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâèé.
Ó íàñ º áàçà ³íô³êîâàíèõ ëþäåé.
Ïîòåíö³éíèé äîíîð ìàº ïðåä’ÿ-
âèòè ïàñïîðò, ìè çâ³ðÿºìî, ÷è º
â³í íà îáë³êó, ÷è í³. Ïðîòå áóâàº
³ òàê, ùî ëþäè ïðîñòî íå ï³äî-
çðþþòü ÿêèõîñü ³íôåêö³é ó ñåáå.
Òîæ ó íàñ º ñïåö³àëüí³ òåñò-ñèñ-
òåìè, ÿê³ äàþòü çìîãó îäðàçó æ
ïåðåâ³ðÿòè êðîâ íà íàÿâí³ñòü ð³ç-
íîìàí³òíèõ ³íôåêö³é. Ïåðø í³æ
äîíîðñüêà êðîâ ïîòðàïèòü çà ïðè-
çíà÷åííÿì, âîíà ùå ï³âðîêó ï³ñ-
ëÿ çáîðó ïåðåáóâàº â öåíòð³. Ïî-
ò³ì ðîáëÿòü ïîâòîðí³ àíàë³çè, ³ àæ
òîä³ ïåðåäàþòü äî ìåäè÷íèõ çà-
êëàä³â”.

Çà íåäîñòàòíüîãî îáñÿãó ô³íàí-
ñóâàííÿ ïðîñâ³òíèöüêèõ ³ ë³êó-
âàëüíèõ ïðîãðàì Â²Ë/ÑÍ²Äó äåð-
æàâîþ öþ íîøó íà ñåáå âçÿëè ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà áëàãîä³éí³
ôîíäè. Çîêðåìà íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ “Âñåóêðà¿íñüêî¿ áëàãîä³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ “Ìåðåæà ëþäåé, ÿê³
æèâóòü ³ç Â²Ë/ÑÍ²Ä” º ³íôîðìà-
ö³ÿ ïðî òå, ùî â Êèºâ³ âïåðøå çà
îñòàíí³õ 10 ðîê³â çàðåºñòðîâàíî
çìåíøåííÿ òåìïó ïðèðîñòó ïîêàç-
íèêà çàõâîðþâàíîñò³ íà Â²Ë”. Öå
ñòâåðäæóº âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ
Âñåóêðà¿íñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ “Ìåðåæà ëþäåé, ÿê³ æè-
âóòü ç Â²Ë/ÑÍ²Ä” Ëàäà Áóëàõ. Òà-
êîæ, çà ¿¿ ñëîâàìè, ó ñòîëèö³ çìåí-
øèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿêèì ïå-
ðåäàâñÿ Â²Ë â³ä ìàòåð³ ï³ä ÷àñ âà-
ã³òíîñò³ òà ïîëîã³â. Òîáòî íèí³ â
Êèºâ³ á³ëüø í³æ 97 % ä³òåé, íàðî-
äæåíèõ â³ä Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ìàì,

íå ³íô³êóþòüñÿ Â²Ë. Òàêîæ ñâîº-
ð³äíîþ ïåðåìîãîþ ñîö³àëüí³ ïðà-
ö³âíèêè öåíòð³â äîïîìîãè ëþäÿì,
ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, ââàæàþòü òå, ùî
çíà÷íî çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü â³ä-
ìîâ â³ä ä³òåé, íàðîäæåíèõ Â²Ë-³í-
ô³êîâàíèìè ìàòåðÿìè. Íà ñüîãî-
äí³ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ìàëþêà
ìåíø í³æ 5 â³äñîòê³â òàêèõ ïîðî-
ä³ëü.

Ó êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ, ³ ç óñ³õ ïè-
òàíü, ÿê³ âèíèêàþòü ùîäî
Â²Ë/ÑÍ²Ä, ìîæíà çâåðòàòèñÿ çà
áàãàòîêàíàëüíèì òåëåôîíîì äîâ³-
ðè: 0-800-500-451.

Êë³í³êè òà êàá³íåòè, äå â ñòîëèö³
ìîæíà çäàòè àíàë³çè íà Â²Ë/ÑÍ²Ä:

Ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà,
êàá³íåò ¹ 604. Ç 10.00 äî 17.00 ùî-
äíÿ, îêð³ì ñóáîòè òà íåä³ë³.

Ì³ñüêèé Öåíòð ïðîô³ëàêòèêè ³
áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì:

âóëèöÿ Êðàìñüêîãî, 21 (òåë. 450-
91-71, 450-91-68). Ïîíåä³ëîê-÷åò-
âåð ³ç 9.00 äî 12.00, ï’ÿòíèöÿ ç 9.00
äî 15.00. 

Â³ää³ëåííÿ Â²Ë/ÑÍ²Ä ïðè ÍÄ²
Ãðîìàøåâñüêîãî, âóëèöÿ Ìàçåïè,
23 (òåë. 290-64-29).

Êàá³íåò äîâ³ðè íàðêîëîã³÷íî¿
êë³í³êè “Ñîö³îòåðàï³ÿ” ç îáñòå-
æåííÿ íà Â²Ë/ÑÍ²Ä, âóëèöÿ ×åð-
í³ã³âñüêà, 38/2, 2-é ïîâåðõ (ñò. ìåò-
ðî “Ë³âîáåðåæíà”, â ïðèì³ùåíí³
øê³ðâåíäèñïàíñåðó).

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí — Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïðîô³ëàêòè-
êè ³ áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì, âóëèöÿ
Â³äïî÷èíêó, 11 (òåë. 409-20-80).

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí — âóëè-
öÿ Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà, 7

Вір с ім нодефіцит передає-
ться трьома шляхами:
1. При незахищеном статевом
онта ті, я що один із партнерів є
носієм.
2. ВІЛ може передаватися через
ров: переливання зараженої рові,
ви ористання бр дних шприців під
час прийом нар оти ів, а та ож
бр дних оло , пірсин , тат ювання,
ви ористання забр днено о зараже-
ною ров’ю леза чи мані юрних на-
борів. Том в рай важливо ви орис-
тов вати одноразові ол и та леза.

3. ВІЛ може передаватися від ВІЛ-
позитивної матері дитині під час ва іт-
ності, поло ів або од вання р ддю.
ВІЛ не передається:
1. ВІЛ не можна вдихн ти, немож-

ливо заразитися через піт, слин чи
сльози, дотор н вшись до зараженої
людини. Ш іра — нездоланний
бар’єр для ВІЛ, він не передається
через си омарів.
2. Під час обіймів, поціл н ів із ВІЛ-

позитивною людиною.
3. Конта тнимшляхом через пред-

мети та пристрої (т алет, д ш).

На сьо одні немає лі ів, я і дозво-
лили б повністю побороти цю нед -
, проте спеціальні препарати мо-

ж ть забезпечити людині нормальне
життя. Варто пам’ятати: я що ви ВІЛ-
інфі ований, ви не самотні. Можна
приєднатися до р пи ВІЛ-позитив-
них людей, отрим ючи допомо асо-
ціацій, центрів тощо. У жодном разі
ВІЛ не може стати переш одою під
час прийом на робот або звільнен-
ня. ВІЛ-позитивна людина не зобов’я-
зана повідомляти роботодавця про
свій стат с.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ùî ìè ïîâèíí³ çíàòè ïðî Â²Ë-³íôåêö³þ/ÑÍ²Ä
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Сьо одні ввечері сі охочі запалюватим ть поблиз Палац "У раїна" свіч и на
зна солідарності з хворими на ВІЛ/СНІД
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Óìîâèòè ìîíîïîë³ñòà

Êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî” íå õî÷å çâ³òó-
âàòè ïåðåä êèÿíàìè. ̄ ¿ êåð³âíèöòâî âêîò-
ðå ïðî³ãíîðóâàëî çàïðîøåííÿ äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè íà ñåñ³þ, àáè ðîçïîâ³ñòè, ùî,
ÿê ³ ïî÷îìó. Êîæíîãî îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó ùîðàç âèíèêàþòü íåïðîñò³ ñèòóàö³¿
ç ïîäà÷åþ òåïëà Êèºâó, ïîðóøóºòüñÿ ïè-
òàííÿ çàìàëèõ òàðèô³â. Äåïóòàòè õî÷óòü
â³äâåðòî ïîãîâîðèòè, ïîðàäèòèñÿ, ÿê æå
âèéòè ç òàêî¿ õàëåïè. Âò³ì, íàçóñòð³÷ ¿ì
íå ïîñï³øàþòü. Ó÷îðà ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåñü Äîâãèé ïðîÿñíèâ òàêó ïîçèö³þ
êåð³âíèöòâà “Êè¿âåíåðãî”. Âîíî ïîâ³äî-
ìèëî, ùî êîìïàí³ÿ íå º êîìóíàëüíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³, ï³äïîðÿäêîâàíà Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â, à á³ëüø³ñòü àêö³é íàëå-
æàòü ïðèâàòíèì âëàñíèêàì. “×åðåç öå
êîìïàí³ÿ íå º ï³äçâ³òíîþ ³ çàëèøàº çà
ñîáîþ ïðàâî íå çâ³òóâàòè ïåðåä äåïóòà-
òàìè Êè¿âðàäè”,— îçâó÷èâ â³äïîâ³äü
“Êè¿âåíåðãî” Îëåñü Äîâãèé. Âîäíî÷àñ

â³í äîäàâ, ùî îñîáèñòî çóñòð³âñÿ ç ãîëî-
âîþ ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ Åäóàðäîì Ñîêî-
ëîâñüêèì ³ í³áèòî ¿ì âäàëîñÿ “ä³éòè äî
ñï³ëüíèõ çíàìåííèê³â” ùîäî ïîäàëüøî-
ãî ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³¿. Ñòîðîíè äîìî-
âèëèñÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî¿ ðîáî÷î¿
ãðóïè, ÿêà ïðàöþâàòèìå íàä âèð³øåííÿì
îïåðàòèâíèõ ïèòàíü.

²íø³ äåïóòàòè êàæóòü, ùî êîìïðîì³ñ —
öå äîáðå, àëå ñèòóàö³ÿ ç ïîñòà÷àííÿì òåï-
ëà êðèòè÷íà, òîæ òóò íå çàâàäèâ áè æîðñò-
ê³øèé êîíòðîëü ç áîêó ì³ñüêî¿ ãðîìàäè
íàä ï³äïðèºìñòâîì-ìîíîïîë³ñòîì. “Íå
âàðòî çàáóâàòè, ùî 80 â³äñîòê³â àêòèâ³â

“Êè¿âåíåðãî” — öå âëàñí³ñòü ãðîìàäè, íà-
äàíà â îðåíäó. Öå ÒÅÖ-5, ÒÅÖ-6, ðîçïî-
ä³ëü÷³ ìåðåæ³, ï³äñòàíö³¿ ³ òàê äàë³. Êîì-
ïàí³¿ íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ âèä³ëÿþòü çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè. Ãðîìàäà ìàº ïðàâî çíàòè,
ÿê ðîçïîðÿäæàþòüñÿ ¿¿ ìàéíîì. Òîìó, áåç-
óìîâíî, êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçàíà çâ³òóâà-
òè”,— çàçíà÷èëà äåïóòàò Áëîêó Êëè÷êà
Íàòàë³ÿ Íîâàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, îñê³ëüêè
“Êè¿âåíåðãî” º ìîíîïîë³ñòîì, òî ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ ïëàòè íà ïîñëóãè ìàº áóòè
àáñîëþòíî ïðîçîðèì. Öå, äî ñëîâà, çàâäàí-
íÿ äëÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó. Âò³ì,
³ äîñ³ íåâ³äîìî, ÿê âñòàíîâëþºòüñÿ âàð-

ò³ñòü îäí³º¿ ã³ãàêàëîð³¿ òåïëà. Îòæå, ïëàòà
çà òåïëî äëÿ êèÿí íàðàõîâóºòüñÿ çà íå çîâ-
ñ³ì çðîçóì³ëîþ ñõåìîþ. “Êè¿âåíåðãî” äó-
æå àêóðàòíà â ïèòàíí³ â³äøêîäóâàííÿ ð³ç-
íèö³ â òàðèôàõ, ïðîòå ùîäî â³äøêîäóâàí-
íÿ êèÿíàì çáèòê³â ÷åðåç ëåäâå òåïë³, à òî
é õîëîäí³ áàòàðå¿ — æîäíîãî ñëîâà. ×è-
ìàëî êèÿí, ÿê³ ñïðàâíî îïëà÷óþòü ïîñëó-
ãè, ì³ðêóþòü, à ÷è íå çâåðíóòèñÿ äî ñóäó
ç ïðèâîäó ÷àñòèõ â³äêëþ÷åíü.

Îñòàíí³é íåïðèºìíèé ³íöèäåíò òðàïèâ-
ñÿ 30 ëèñòîïàäà. ×åðåç áîðãè “Êè¿âòðàíñ-
ãàç” îáìåæèâ ïîäà÷ó ãàçó íà äâ³ ÒÅÖ êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”. Â ðåçóëüòàò³ áåç òåï-
ëà ëèøèëîñÿ ìàéæå 2 ìëí êèÿí. Âèð³øè-
òè ïèòàííÿ âäàëîñÿ çàâäÿêè îñîáèñòîìó
âòðó÷àííþ ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïî-
ïîâà. Â³í äîìîâèâñÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ãà-
çîïîñòà÷àííÿ ³ ïîîá³öÿâ, ùî ì³ñòî íàðåø-
ò³ ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìó çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä
“Êè¿âåíåðãî”. “Êîëè ÿ ïðèéøîâ ïðàöþ-
âàòè äî ÊÌÄÀ, áîðã ì³ñòà ïåðåä ÀÅÊ “Êè-
¿âåíåðãî” ñòàíîâèâ 2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Çà
5 ì³ñÿö³â ðîáîòè íàì âäàëîñÿ ñêîðîòèòè
çàáîðãîâàí³ñòü äî 500 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ó ï’ÿòíèöþ, ìàêñèìóì ó ïîíåä³ëîê, ìè
îñòàòî÷íî ðîçðàõóºìîñÿ ç åíåðãîïîñòà-
÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ. Öå äàº ìåí³ ï³äñòà-
âè çàïåâíèòè âñ³õ êèÿí, ùî ïðîáëåì ³ç
îïàëåííÿì ó íàñ á³ëüøå íå áóäå”,— íàãî-
ëîñèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Ïðîô³ëüíèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê çàÿâèâ, ùî ìåøêàí-
öÿì òèõ ìàñèâ³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòü ÒÅÖ-5
³ ÒÅÖ-6, áóäå çðîáëåíî ïåðåðàõóíîê
ñïëàòè çà íåäîîòðèìàí³ ïîñëóãè. Âîäíî-
÷àñ óæå ñüîãîäí³ ì³ñòî ðîçðàõîâóº ñïëà-
òèòè çàëèøîê áîðãó. Äëÿ öüîãî â³çüìóòü
êðåäèò. Ç íàñòóïíîãî ðîêó âñ³ òàðèôè
âñòàíîâëþâàòèìå äåðæàâíèé ðåãóëÿòîð.
×åðåç öå “Êè¿âåíåðãî” á³ëüøå íå çìîæå
ïðåä’ÿâëÿòè ïðåòåíç³é äî ì³ñüêî¿ âëàäè.
Íå âëàøòîâóþòü òàðèôè — âñ³ ïèòàííÿ
äî äåðæàâè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Холодні батареї під час зими —
не та а вже й дивина для иян.
Через бор и міста перед омпа-
нією “Київенер о” час від час
недоотрим є аз та не додає
тепла. Деп тати Київради неод-
норазово запрош вали ерівни ів
енер опідприємства, аби розі-
братися в причинах проблем і я
їх розв’яз вати. Проте омпанія
заявила, що деп татам не під-
звітна, мовляв, не ом нальної
вона власності. Компромісом
вважають створення спільної ро-
бочої р пи для оперативно о ре-
а вання на сит ацію.

Чимало иян, я і справно сплач ють за посл и, потерпають від часто о від лючення тепла

“Êè¿âåíåðãî” âèìàãàº ãðîøåé ³ â³äìîâëÿºòüñÿ çâ³òóâàòè

Êèÿí çàõèñòÿòü â³ä õ³ì³÷íèõ 
ï³äïðèºìñòâ
Äåïóòàòè îáãîâîðèëè ñèñòåìó
öèâ³ëüíî¿ áåçïåêè Êèºâà

Ó â÷îðàøíüîìó íîìåð³ “Õðå-
ùàòèê” ïîâ³äîìëÿâ ïðî íàì³ðè
Êè¿âðàäè óáåçïå÷èòè ìåøêàíö³â
â³ä àëêîãîëüíî¿ ñïîêóñè, à êîìó-
íàëüíå ãîñïîäàðñòâî — â³ä êðà-
ä³¿â êàíàë³çàö³éíèõ ëþê³â òà çëè-
âîâèõ ðåø³òîê. Îäíàê öå ùå íå
âñå. Â÷îðà íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â
âèíåñëè ö³ëüîâó ïðîãðàìó ðîç-
âèòêó ñèñòåìè öèâ³ëüíîãî çàõèñ-
òó Êèºâà íà 2010-2013 ðîêè.

Ïîòðåáó â òàêîìó äîêóìåíò³ òà
³ ñàì³é ñèñòåì³ ïîÿñíþþòü òèì,
ùî â ñòîëèö³ â³äíîñíî âèñîêèé
ð³âåíü òåõíîãåííî¿ íåáåçïåêè. Â
Êèºâ³ íàë³÷óºòüñÿ 1280 îá’ºêò³â
âèñîêîãî ñòóïåíÿ ðèçèêó, 1082 —
ñåðåäíüîãî, ç ÿêèõ 33 º õ³ì³÷íî
íåáåçïå÷íèìè ï³äïðèºìñòâàìè,
ùî âèêîðèñòîâóþòü ó âèðîáíèö-

òâ³ íåáåçïå÷í³ ðå÷îâèíè. ²íñòè-
òóò ÿäåðíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍÓ òà
Êè¿âñüêèé ñïåöêîìá³íàò “Ðàäîí”
ñòàíîâëÿòü ðàä³àö³éíó çàãðîçó.

Óñÿ á³äà â ò³ì, ùî íà âñ³õ öèõ
îá’ºêòàõ îáëàäíàííÿ çàñòàð³ëî, à
ñèñòåìè çàõèñòó äîâîë³ ñóìí³âí³.
Îñîáëèâà íåáåçïåêà òàì, äå º
êîíòàêò ³ç ñèñòåìàìè âîäîïîñòà-
÷àííÿ òà êàíàë³çàö³¿. Íîâà ïðî-
ãðàìà ïåðåäáà÷àº ïîñèëåííÿ êîí-
òðîëþ ³ â³äñòåæåííÿ ñòàíó îá’ºê-
ò³â, ïîñèëåííÿ çàõèñíèõ áàð’ºð³â,
çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè íà
âèïàäîê íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòó-
àö³é. Çìåíøèòè çàãðîçó ìîæíà ³
øëÿõîì âèíåñåííÿ ï³äïðèºìñòâ
çà ìåæ³ íàñåëåíîãî ïóíêòó. Çàõî-
äè ïðîãðàìè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó
ïîòðåáóâàòèìóòü ô³íàíñóâàííÿ

ïðèáëèçíî â 13,108 ìëí ãðí íà
òðè ðîêè.

Ñåðåä íàéáëèæ÷èõ çàõîä³â —
óòèë³çàö³ÿ ´ðóíòó, çàáðóäíåíîãî
ðòóòòþ, íà òåðèòîð³¿ çàâîäó “Ðà-
äèêàë”. “Íåáåçïåêè äëÿ íàñåëåí-
íÿ íåìàº. Îäíàê îñòàíí³ çàì³ðè,
ÿê³ ïðîâîäèëà êîìóíàëüíà ñëóæ-
áà ïîðÿòóíêó ðàçîì ç ì³ñüêîþ
ÑÅÑ, ïîêàçàëè, ùî áåçïîñåðåä-
íüî â ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüîãî
öåõó ïåðåâèùåíî ãðàíè÷íî äî-
ïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ ó 10 ðàç³â.
Òîìó íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ÊÌÄÀ
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðîç³áðà-
òè êîíñòðóêö³¿ çàâîäó, ùî ïåðå-
áóâàþòü ó àâàð³éíîìó ñòàí³. Çà-
áðóäíåíèé ´ðóíò óòèë³çóþòü”,—
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Â³òàë³é
Ïøåíè÷íèé. Íèí³ ãîòóþòü ìàòå-
ð³àëè äëÿ çàõèñíèõ óêðèòò³â, çà-
ñîáè ñïåöçàõèñòó äëÿ ïðàö³âíè-
ê³â. Ðîáîòè ðîçïî÷íóòü ç äðóãî¿
ïîëîâèíè ãðóäíÿ ³ ìàþòü çàâåð-
øèòè äî âåñíè, àáè âñå çðîáèòè
ïðè íóëüîâ³é ÷è ì³íóñîâ³é òåì-
ïåðàòóð³. Óòèë³çóâàòè õî÷óòü 400
òèñÿ÷ êóáîìåòð³â ´ðóíòó, çàáðóä-

íåíîãî ðòóòòþ. Íà âñå öå ïîòð³á-
íî ïðèáëèçíî 200 ìëí ãðí. Ãðî-
ø³ äàþòü ³íâåñòîðè, ÿê³ îòðèìà-
ëè íà òåðèòîð³¿ çàâîäó çåìåëüí³
ä³ëÿíêè.

Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé ïîâ³äîìèâ,
ùî íà ñüîãîäí³ æîäíî¿ íåáåçïå-
êè äëÿ êèÿí íå íåñå ³ çàâîä “Çà-
õ³ä”. Óñ³ áåðèë³ºâ³ â³äõîäè ç³áðà-
íî ³ “íàìåðòâî” çàïàêîâàíî â
ñïåö³àëüí³ êîíòåéíåðè (àæ 110).
Òåïåð ¿õ õî÷óòü âèâåçòè çà ìåæ³
Êèºâà. Íà ÿêèé ïîë³ãîí âåçòè,
ìàº âèð³øèòè Êàáì³í. Â³äïîâ³äü
îá³öÿþòü äàòè äî ê³íöÿ ãðóäíÿ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тати Київради роз лян ли про рам розвит-
системи цивільної безпе и Києва на 2010-2013 ро-

и. Виявляється, столиці тисячі об’є тів різно о рівня
небезпе и. На них на опичилися різні хімічні та навіть
радіаційні речовини. Застарілі системи захист триво-
жать місь влад . Нова про рама має зміцнити бар’є-
ри перед потенційною за розою. Рят вальни и під ріп-
лять захисні системи, за плять се потрібне на випа-
до надзвичайної сит ації. Серед перших заходів —
тилізація забр днено о рт ттю ґр нт та онстр цій
на заводі “Ради ал”.

У столиці тисячі об`є тів різно о рівня небезпе и, на я их на опичилися хімічні чи радіаційні речовини
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про створення безкоштовних стоянок 
для веломототранспорту в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 55/4867 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, Постанови Верховної Ради України від 24.12.99 № 1359�ХІV “Про Концепцію сталого розвитку насе�
лених пунктів”, постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.01 № 1306 “Про Правила дорожнього ру�
ху”, розпорядження голови Київської міської державної адміністрації від 12.03.09 № 295 “Про влаштуван�
ня стоянок для велосипедів у місті Києві”, враховуючи звернення Асоціації велосипедистів Києва та з ме�
тою врегулювання питання створення безкоштовних стоянок для веломототранспорту, стимулювання роз�
витку здорового способу життя Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зобов’язати керівників (власників) супермаркетів,
мегамаркетів, торговельно�розважальних центрів, спор�
тивних центрів міста Києва створити безкоштовні стоян�
ки для веломототранспорту на базі існуючих автомобіль�
них паркувальних місць біля вищезазначених закладів.

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побу�
тового обслуговування населення виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та районним у місті Києві державним адміністра�
ціям надавати погоджувальну документацію суб’єктам
господарювання на розміщення та реконструкцію підпри�
ємства, установи, організації, які зазначені в пункті 1 цьо�
го рішення, за умови створення безкоштовної стоянки
для веломототранспорту.

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) сприяти розвитку створення без�
коштовних стоянок у місті Києві для веломототранспорту.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) забезпечити по�

стійне висвітлення в засобах масової інформації запро�
вадження безкоштовних стоянок у місті Києві для вело�
мототранспорту.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) кожні 6 (шість) мі�
сяців надавати на розгляд депутатського корпусу Київ�
ської міської ради звіт про впровадження безкоштовних
стоянок у місті Києві для веломототранспорту.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) привести у відпо�
відність до сучасних умов та вимог нормативно�правову
базу до цього рішення.

7. Опублікувати це рішення в засобах масової інфор�
мації комунальної форми власності.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію Київради з питань транспорту та 
зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

По внесення змін до рішення Київради 
від 27.05.10 № 805/4243

Рішення Київської міської ради № 181/4993 від 28 жовтня 2010 року

Відповідно до статті 10 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 6 частини пер�
шої статті 26, статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України
“Про місцеві державні адміністрації” та постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.10 № 630 “Про вне�
сення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 791” Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 27.05.10
№ 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)”,
а саме:

1.1. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення виключити.
1.2. Додаток до рішення доповнити пунктом 40 тако�

го змісту: “40. Інспекція державного технічного нагля�
ду.”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�

ській міській державній адміністрації) привести свої нор�
мативно�правові акти у відповідність до цього рішення.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження цільової програми
“Питна вода міста Києва 

на 2011 — 2020 роки”
Рішення Київської міської ради № 220/5032 від 4 листопада 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 3 Закону України “Про загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006—2020 роки”
та враховуючи пропозиції постійної комісії Київради з питань житлово�комунального господарства 
та паливно�енергетичного комплексу про затвердження цільової програми “Питна вода міста Києва 
на 2011— 2020 роки”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову програму “Питна вода міста Ки�
єва на 2011—2020 роки”, що додається.

2. Фінансування цільової програми “Питна вода міста
Києва на 2011—2020 роки” здійснювати за рахунок дер�
жавних коштів, коштів міського бюджету, інвестиційних кош�
тів та коштів ВАТ “АК “Київводоканал”.

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

3.1. У термін до 31.12.10 підготувати проект рішення Ки�
ївради “Про внесення змін до рішення Київради “Про за�
твердження цільової програми “Питна вода міста Києва на
2011—2020 роки”, в якому доповнити програму “Питна во�
да міста Києва на 2011—2020 роки” окремим розділом “За�
безпечення якісною питною водою дитячих шкільних, по�
зашкільних та лікувально�профілактичних закладів столиці”.

3.2. Щорічно при підготовці та винесенні на розгляд
Київради проекту Програми соціально�економічного та
культурного розвитку м. Києва, проекту бюджету м. Ки�
єва враховувати потребу у видатках на виконання цільо�
вої програми “Питна вода міста Києва на 2011—2020 ро�
ки”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку, постійну комісію Київради з
питань житлово�комунального господарства та паливно�
енергетичного комплексу і постійну комісію Київради з
питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання гарантій
Європейському банку 

реконструкції та розвитку
Рішення Київської міської ради № 250/5062 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до частини другої статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті
17 Бюджетного кодексу України та з метою залучення коштів для розвитку транспортної інфраструктури
та регулювання дорожнього руху міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити кредитні угоди, укладені:
— комунальним підприємством “Київпастранс” як по�

зичальником та Європейським банком реконструкції та
розвитку як кредитором про надання кредиту у розмірі
60,0 млн євро (шістдесят мільйонів євро) від 17 серпня
2007 року (зі змінами та доповненнями);

— комунальним підприємством “Київський метрополіт�
ен” як позичальником та Європейським банком рекон�
струкції та розвитку як кредитором про надання кредиту 
у розмірі 40,0 млн євро (сорок мільйонів євро) від 17 серп�
ня 2007 року (зі змінами та доповненнями);

— комунальним підприємством Київської міської ради
“Київдорсервіс” як позичальником та Європейським бан�
ком реконструкції та розвитку як кредитором про надання
кредиту у розмірі 15,0 млн євро (п’ятнадцять мільйонів єв�
ро) від 31 жовтня 2008 року (зі змінами та доповненнями).

2. Надати Європейському банку реконструкції та розвит�
ку гарантії для забезпечення виконання зобов’язань кому�

нального підприємства “Київпастранс”, комунального під�
приємства “Київський метрополітен”, комунального під�
приємства Київської міської ради “Київдорсервіс” перед
Європейським банком реконструкції та розвитку за кредит�
ними угодами, зазначеними в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що гарантія надається в розмірі всіх зо�
бов’язань комунального підприємства “Київпастранс”, ко�
мунального підприємства “Київський метрополітен”, кому�
нального підприємства Київської міської ради “Київдорсер�
віс” перед Європейським банком реконструкції та розвит�
ку відповідно до кредитних угод, зазначених у пункті 1 цьо�
го рішення.

4. Встановити плату за надання Київською міською ра�
дою Європейському банку реконструкції та розвитку га�
рантій для забезпечення виконання зобов’язань за кре�
дитними угодами між Європейським банком реконструк�
ції та розвитку як кредитором та комунальним підприєм�
ством “Київпастранс”, комунальним підприємством “Київ�

ський метрополітен”, комунальним підприємством Київ�
ської міської ради “Київдорсервіс” як позичальниками у
розмірі 1 грн (одна гривня) за кожну гарантію.

З метою виконання вимог частини другої статті 17 Бю�
джетного кодексу України дозволити:

— комунальному підприємству “Київпастранс” укласти
договір поруки щодо виконання комунальним підприєм�
ством “Київський метрополітен” своїх зобов’язань перед
Європейським банком реконструкції та розвитку згідно з
кредитною угодою, укладеною 17 серпня 2007 року (зі змі�
нами та доповненнями);

— комунальному підприємству “Київський метрополі�
тен” укласти договір поруки щодо виконання комунальним
підприємством Київської міської ради “Київдорсервіс” сво�
їх зобов’язань перед Європейським банком реконструкції
та розвитку згідно з кредитною угодою, укладеною 31 жовт�
ня 2008 року (зі змінами та доповненнями);

— комунальному підприємству Київської міської ради
“Київдорсервіс” укласти договір поруки щодо виконання
комунальним підприємством “Київпастранс” своїх зобо�
в’язань перед Європейським банком реконструкції та роз�
витку згідно з кредитною угодою, укладеною 17 серпня
2007 року (зі змінами та доповненнями).

5. Установити, що відповідно до частини другої стат�
ті 17 Бюджетного кодексу України майновим забезпе�

ченням зобов’язань комунального підприємства “Київ�
пастранс”, комунального підприємства “Київський мет�
рополітен”, комунального підприємства Київської міської
ради “Київдорсервіс” перед Київською міською радою у
зв’язку із наданням Київською міською радою Європей�
ському банку реконструкції та розвитку гарантій для за�
безпечення виконання зобов’язань за кредитними уго�
дами, укладеними між Європейським банком реконструк�
ції та розвитку та цими підприємствами, є визначене ци�
ми комунальними підприємствами майно, яке знаходить�
ся на праві господарського відання на балансі цих кому�
нальних підприємств та яке не надане в заставу іншим
суб’єктам.

6. Уповноважити Київського міського голову Л. М. Чер�
новецького підписати від імені Київської міської ради до�
говори гарантії та відшкодування з Європейським банком
реконструкції та розвитку, а також документи щодо плат�
ності надання гарантій, надання майнового забезпечення
та зустрічних гарантій (договорів поруки) з комунальними
підприємствами, зазначеними у пункті 1 цього рішення, з
метою виконання вимог частини другої статті 17 Бюджет�
ного кодексу України.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 27.01.2005 № 102/2678 
“Про оформлення Київському міському 

пологовому будинку № 4 
права постійного користування 

земельною ділянкою 
для обслуговування та експлуатації 

пологового будинку 
на просп. Героїв Сталінграда, 16 

в Оболонському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 788/1844 від 9 липня 2009 року

Розглянувши технічну документацію щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.01.2005
№ 102/2678 та враховуючи клопотання Київського міського центру репродуктивної та перинатальної ме�
дицини від 08.02.2008 № 72, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.01.2005 № 102/2678 “Про оформлення Київському місь�
кому пологовому будинку № 4 права постійного користуван�
ня земельною ділянкою для обслуговування та експлуатації по�
логового будинку на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболон�
ському районі м. Києва” в частині назви у зв’язку з реоргані�
зацією Київського міського пологового будинку № 4 в місь�
кий центр репродуктивної та перинатальної медицини (рішен�
ня Київської міської ради від 24.05.2007 № 729/1390), а саме:

— слова “Київському міському пологовому будинку
№ 4” замінити словами “Київському міському центру ре�
продуктивної та перинатальної медицини”.

2. 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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Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 14.10.2008 № 1411

Розпорядження № 986 від 22 листопада 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, на вико�
нання Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2010 рік, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 14.05.2010 № 794/4232 (із змінами та доповненнями) в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
14.10.2008 № 1411 “Про дозвіл на виконання аварійно�від�
новлювальних робіт Позняківського каналізаційного колек�
тора Д=2280мм на ділянці К�5 — К�6 у Дарницькому райо�
ні” такі зміни:

1.1. У пункті 1 цифри “31.12.2009” замінити новими циф�
рами “31.12.2010”.

1.2. Підпункт 2.2 пункту 2 викласти в новій редакції:
“2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою

міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�

ди від 25.12.2008 № 1051/1051” (із змінами та доповнен�
нями). “

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

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

Голова О. Попов

Про проведення виставки цибулинних 
квітів

Розпорядження № 990 від 24 листопада 2010 року

З метою пропаганди досягнень передового досвіду у галузі квітникарства і озеленення міста, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести в період з 01 квітня 2011 року по 20 трав�
ня 2011 року на території Печерського ландшафтного
парку виставку цибулинних ранньовесняних квітів.

2. Комунальним підприємствам по утриманню зеле�
них насаджень, які входять до складу КО “Київзеленбуд”,
протягом осіннього періоду 2010 року здійснити виса�
джування цибулин квітів на території Печерського лан�
дшафтного парку.

3. Київському комунальному об’єднанню зеленого бу�
дівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки�
ївзеленбуд”:

3.1. здійснити організаційну роботу з підготовки і про�
ведення виставки цибулинних ранньовесняних квітів, за�
безпечення її високого естетичного та організаційного
рівня;

3.2. з метою забезпечення схоронності квіткових ком�
позицій визначити відповідальних за порядок осіб;

3.3. фінансування витрат, пов’язаних з виконанням п,
3.2. цього розпорядження, здійснити за рахунок встанов�
лення плати за вхід до виставки цибулинних ранньовес�
няних квітів.

4. Комунальному підприємству електромереж зовніш�
нього освітлення м. Києва “Київміськсвітло” забезпечити
зовнішнє освітлення території Печерського ландшафтно�
го парку протягом вечірнього та нічного періодів доби під

час проведення виставки цибулинних ранньовесняних кві�
тів з 01 квітня 2011 року по 20 травня 2011 року, а та�
кож надати Київському комунальному об’єднанню зеле�
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міс�
та “Київзеленбуд” точку підключення до електромереж
для забезпечення підсвічування квіткових композицій.

5. Просити Головне управління Міністерства внутріш�
ніх справ України в місті Києві забезпечити охорону ви�
ставки цибулинних ранньовесняних квітів з 01 квітня 2011
року до 20 травня 2011 року.

6. Комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Печерського району міста Києва забезпечити
установку біотуалетів та контейнерів для сміття на тери�
торії Печерського ландшафтного парку та забезпечити
щоденне (до 9 години ранку) вивезення сміття з 01 квіт�
ня 2011 до 20 травня 2011 включно.

7. Заступнику голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом функціональних обов’яз�
ків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про проведення 
у м. Києві 

проекту Kiev Fashion Park
Розпорядження № 994 від 24 листопада 2010 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 32 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418
“Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів по�
літичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру” та з метою при�
вернення уваги громадськості до питань вітчизняної культури, сприяння розвитку культурного рівня меш�
канців та гостей столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати пропозицію оргкомітету ТОВ “Тиждень моди”
(Ukrainian Fashion Week) щодо реалізації у м. Києві з 01.04.2011
по 01.11.2011 проекту Kiev Fashion Park (далі — Проект).

2. Взяти до відома, що відповідальність за організацій�
но�технічне, фінансове забезпечення проведення Проекту
та вирішення питань, пов’язаних з підготовкою та проведен�
ням Проекту, бере на себе ТОВ “Тиждень моди” (Ukrainian
Fashion Week).

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) видати ордер на тим�
часове порушення благоустрою для встановлення скульп�
тур та малих архітектурних форм (лавки) на Пейзажній алеї,
Володимирській гірці та парковій зоні бульвару Т. Шевчен�
ка у встановленому законодавством порядку.

4. Головному управлінню з питань взаємодії з засоба�
ми масової інформації та зв’язків з громадськістю, управ�
лінню інформаційного забезпечення апарату виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) сприяти висвітленню підготовки та про�
ведення Проекту.

5. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом функціональних обов’яз�
ків прийняти рішення щодо забезпечення висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах масової інформа�
ції.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до складу експертної комісії 

при виконавчому органі 
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) 
щодо надання спілкам професійних 

творчих працівників м. Києва 
статусу міської творчої спілки 
як суб’єкта творчої діяльності

Розпорядження № 991 від 24 листопада 2010 року

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку із змінами у
персональному складі експертної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) щодо надання спілкам професійних творчих працівників м. Києва статусу міської
творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу експертної комісії при ви�
конавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) щодо надання спілкам професійних твор�
чих працівників м. Києва статусу міської творчої спілки як
суб’єкта творчої діяльності, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 15.05.2007 р.
№ 552 “Про затвердження складу експертної комісії при ви�
конавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) щодо надання спілкам професійних твор�
чих працівників м. Києва статусу міської творчої спілки як

суб’єкта творчої діяльності та внесення змін до розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 11.12.2000
№ 2203”, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про будівництво під’їзної автомобільної дороги 

від траси МB06 Київ — ЧОП 
(км 19+500(пр.)) до ПС 330/110/35 кВ 

“Західна”
Розпорядженя № 989 від 24 листопада 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та в рамках
підготовки до проведення чемпіонату з футболу “Євро�2012” відповідно до розпорядження Кабінету Мі�
ністрів України від 7 квітня 2010 року № 891�р “Про затвердження плану заходів з комплексного розв’язан�
ня проблем соціально�економічного розвитку м. Києва та підвищення ефективності діяльності місцевих
органів виконавчої влади і переліку стратегічно важливих інвестиційних проектів, спрямованих на забез�
печення виконання м. Києвом функцій столиці України та підготовку і проведення фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу, що потребують першочергового фінансування у 2010—2012 роках”
та враховуючи лист�клопотання Міністерства палива та енергетики України (лист від 11.08.2010р. № 05/15�
0727), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Замовником розробки проектно�кошторисної доку�
ментації з будівництва під’їзної автомобільної дороги від
траси М�06 Київ�Чоп (км 19+500 (пр.)) до ПС 330/110/35
кВ “Західна” в межах міської смуги по землях, що перебу�
вають в користуванні Інституту рибного господарства Укра�
їнської академії аграрних наук та КП “Святошинське лісо�
паркове господарство”, визначити Центральну електро�
енергетичну систему державного підприємства НЕК “Укр�
енерго”.

2. Центральній електроенергетичній системі державно�
го підприємства НЕК “Укренерго”:

2.1. Визначити у встановленому порядку генеральну про�
ектну організацію для проектування будівництва під’їзної
автомобільної дороги від траси М�06 Київ�Чоп (км 19+500
(пр.)) до ПС 330/110/35 кВ “Західна” в межах міської сму�
ги по землях, що перебувають в користуванні Інституту риб�
ного господарства Української академії аграрних наук та КП
“Святошинське лісопаркове господарство”.

2.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані на
проектування.

2.3. Забезпечити розробку та затвердження у встановле�
ному порядку проектно�кошторисної документації.

2.4. Забезпечити розроблення генеральною проектною ор�
ганізацією та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схе�
му організації руху транспорту на період виконання робіт з бу�
дівництва під’їзної автомобільної дороги від траси М�06 Київ�
ЧОП (км 19+500 (пр.)) до ПС 330/110/35 кВ “Західна” в ме�
жах міської смуги по землях, що перебувають в користуванні
Інституту рибного господарства Української академії аграрних
наук та КП “Святошинське лісопаркове господарство”.

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ін�
женерним службам м. Києва за зверненням Центральної елек�
троенергетичної системи державного підприємства НЕК “Укр�
енерго” забезпечити оперативне надання вихідних даних для
виготовлення проектно�кошторисної документації з будівниц�
тва під’їзної автомобільної дороги від траси М�06 Київ�Чоп (км
19+500 (пр.)) до ПС 330/110/35 кВ “Західна” в межах міської
смуги по землях, що перебувають в користуванні Інституту
рибного господарства Української академії аграрних наук та
КП “Святошинське лісопаркове господарство”.

4. Замовником будівництва під’їзної автомобільної дороги
від траси М�06 Київ�Чоп (км 19+500 (пр.)) до ПС 330/11035
кВ “Західна” в межах міської смуги по землях, що перебува�
ють в користуванні Інституту рибного господарства Україн�
ської академії аграрних наук та КП “Святошинське лісопарко�
ве господарство”, визначити КП “Дирекція будівництва шля�
хово�транспортних споруд м. Києва” комунальної корпорації
“Київавтодор”.

5. КП “Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд
м. Києва комунальної корпорації “Київавтодор”:

5.1. Вирішити земельні та майнові питання в установлено�
му законом порядку.

5.2. Прийняти від Центральної електроенергетичної систе�
ми державного підприємства НЕК “Укренерго” розроблену та
затверджену в установленому порядку проектно�кошторисну
документацію будівництва під’їзної автомобільної дороги від
траси М�06 Київ�ЧОП (км 19+500 (пр.)) до ПС 330/110/35 кВ
“Західна” в межах міської смуги по землях, що перебувають
в користуванні Інституту рибного господарства Української
академії аграрних наук та КП “Святошинське лісопаркове гос�
подарство”.

5.3. Визначити в установленому порядку генеральну буді�
вельну організацію для виконання робіт з будівництва під’їз�
ної автомобільної дороги від траси М�06 Київ�ЧОП (км 19+500
(пр.)) до ПС 330/110/35 кВ “Західна” в межах міської смуги
по землях, що перебувають в користуванні Інституту рибно�
го господарства Української академії аграрних наук та КП “Свя�
тошинське лісопаркове господарство”.

5.4. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.

5.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051(із змінами і доповненнями).

6. Головному управлінню економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) взяти до відома, що фінансування виготов�
лення проектно�кошторисної документації та будівництва під’�
їзної автомобільної дороги від траси М�06 Київ�ЧОП (км 19+500
(пр.)) до ПС 330/110/35 кВ “Західна” в межах міської смуги
по землях, що перебувають в користуванні Інституту рибно�
го господарства Української академії аграрних наук та КП “Свя�
тошинське лісопаркове господарство”, буде виконуватись за
рахунок коштів Центральної електроенергетичної системи дер�
жавного підприємства НЕК “Укренерго”.

7. Комунальному підприємству “Київське інвестиційне
агентство” в установленому порядку провести передінвести�
ційні роботи щодо визначення можливості та доцільності бу�
дівництва інвестиційно привабливих об’єктів вздовж під’їзної
автомобільної дороги від траси М�06 Київ�ЧОП (км 19+500
(пр.)) до ПС 330/110/35 кВ “Західна” та подати відповідні про�
позиції Головному управлінню економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

8. Заступникові голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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Ãîðäûíÿ
(ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ)
Сьо одні “Хрещати ” др -
є аз Сер ія П тинце-

ва-Чеховсь о о. На наш
д м , це аз а про д -
шевн с пість, що зава-
жає реалізації людини.
Але останнє слово, я
завжди, за читачем.

“Пчела не станно летит
цвет

И, обременённая,
возвращается в лей.

А небо смотрит...”

Îäíàæäû, ïðîëåòàÿ íàä ëåñíîé
ïîëÿíîé, çàáèÿêà âåòåð óâèäåë ïî-
áåã, êîòîðûé óñåðäíî ïðîáèâàëñÿ
ââåðõ.

“Êðàñèâûé áóäåò öâåòîê”,— ñ
âîñòîðãîì çàìåòèë îí. — “Çäîðî-
âî áóäåò ïîîáíèìàòüñÿ ñ íèì”.

“ß ñîãðåþ åãî ñâîèì òåïëîì”,—
ñêàçàëî Ñîëíöå.

“À ÿ íàïîþ âëàãîé”,— âòîðèë
Äîæäü.

“ß äàì åìó òâ¸ðäóþ îñíîâó”,—
ñòåïåííî îòìåòèëà Çåìëÿ.

Ðîñòîê ñòðåìèòåëüíî ïðîáèâàë-
ñÿ íàâåðõ, îáãîíÿÿ òðàâêó è äðóãèõ
ìåíåå ïðåñòèæíûõ ñîáðàòüåâ.

“Âîò-âîò ðàñêðîåòñÿ áóòîí, è ÿ
áóäó ëàñêàòü åãî”, — øåïòàë Âåòåð.

“ß óêðàøó åãî ëåïåñòêè ñâåðêà-
þùèìè áðèëëèàíòàìè ðîñè-
íîê”,— øóìåë Äîæäü.

“À ÿ áóäó èñêðèòüñÿ â íèõ ñâî-
èì îòðàæåíèåì”,— ëèêîâàëî
Ñîëíöå.

“Ýòî áóäåò çàìå÷àòåëüíî”,— îò-
ìåòèëà Çåìëÿ.

***
Áóòîí ïðèîòêðûëñÿ. È âñå çà-

ìåðëè â îæèäàíèè...
“Ìîé áóòîí — ýòî âåëè÷àéøàÿ

öåííîñòü”,— óñëûøàëè îíè.
“È íå÷åãî íà ìåíÿ ïÿëèòüñÿ. Íå

ëåçü êî ìíå ñî ñâîèìè ïëîòñêèìè
îáúÿòèÿìè, Âåòåð, ó òåáÿ òîëüêî
îäíî íà óìå... Íå ñâåòè òàê ÿðêî,
Ñîëíöå. Òû ìîæåøü îáæå÷ü ìîè
íåæíûå ëåïåñòêè. À òû, Äîæäü,
ïåðåñòàíü ëèòü íà ìåíÿ ñâîè õî-
ëîäíûå òÿæåëûå êàïëè. ß ìîãó
ïðîñòóäèòüñÿ. Áîæå ìîé, ãäå ÿ ðàñ-
òó, ÷òî çà ãðÿçü òû ðàçâåëà âîêðóã
ìåíÿ, Çåìëÿ. Íå õâàòàëî åù¸, ÷òî-
áû ï÷åëà òîïòàëàñü ñâîèìè ëàïà-
ìè ïî ìîåìó ïåñòèêó. Ôó, êàêàÿ
ãàäîñòü...”

Íàä ïîëÿíîé íàâèñëî íåäîóìå-
íèå.

Âåòåð óì÷àëñÿ â äðóãèå êðàÿ, ïî
ïóòè èãðàÿ ïàðî÷êîé âëþáë¸ííûõ
áàáî÷åê. Äîæäü óñåðäíî ïîëèâàë
íèâû è ëóãà, ïîëó÷àÿ â îòâåò øå-
ïîò òðàâ è áëàãîäàðíûå ïîêëîíû
íàëèòûõ êîëîñüåâ. Ñîëíûøêî èñ-

êðèëîñü â ðîñèíêàõ, ÷òî òðåïåòà-
ëè â íåæíîé ïðÿæå ïàóòèíû. Çåì-
ëÿ ñ äîñòîèíñòâîì ïûõòåëà ïîä
áðåìåíåì óðîæàÿ. Âîêðóã öàðèëà
èäèëëèÿ.

Ïîëÿíêà îïóñòåëà. Íà íåé ñòà-
ëî íåóþòíî, ìðà÷íî è äóøíî.
Çåìëÿ íà íåé ïîòðåñêàëàñü îò çà-
ñóõè è óøëà âãëóáü ñåáÿ. Ñîëíöå
óæå íå ïðîáèâàëîñü ñêâîçü òîëùó
çàòõëîé äûìêè, ÷òî çàâîëîêëà
îêðóãó.

“Ãäå âñå, ïî÷åìó íèêòî íå ãîòî-
âèòñÿ âñòðåòèòü ìîþ êðàñîòó? Âîò-
âîò ÿ äàì ñåáÿ Ìèðó! Ãäå ñâåò?
Êàê õî÷åòñÿ ïèòü! Ãëîòîê ñâåæåãî
âîçäóõà, íåò ñèë, ÿ óâÿäàþ...”

Ìèð ìîë÷àë.

***
Êàê-òî, ïðîëåòàÿ íàä ïîëÿíêîé,

Âåòåð óâèäåë ñóõîé áåçæèçíåííûé
ðîñòîê ñ ïîíèêøèì, òàê è íå ðàñ-
êðûâøèìñÿ, áóòîíîì.

“Êàê æàëü. À âåäü ìîãëà áûòü
óäèâèòåëüíàÿ ãàðìîíèÿ. È ÿ áû
äàëåêî ðàçí¸ñ àðîìàò íàøèõ îò-
íîøåíèé, âîñïåòûõ ñôåðàìè ñèñ-
òðóìà*”.

21 ав ста 2010 ода

* М зы альный инстр мент, о-
торый использовался в храмах для
произведения ма нетичес их зв -
ов.

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

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
“Прое т б дівництва ба атоповерхово о житлово о
б дин з пар ін ом та офісними приміщеннями

по в л. Ісаа яна, 17 Шевчен івсь ом р-ні м. Києва.”
Мета прое т омпле с — по ращення інфрастр т ри міста.
Прое том передбачено ви онання вимо санітарно- і ієнічних і е оло ічних

нормативних до ментів містоб д вання, омпле с заходів щодо охорони
нав олишньо о середовища, я і забезпеч ють е оло ічн безпе е спл атації
об’є та.

Прое тними матеріалами передбачається поб д вати спор д житлово о б дин
з пар ін ом та офісними приміщеннями. Після завершення б дівництва— озеленення
з ідно дендроплан на земельній ділянці за адресою : в л. Ісаа яна, 17.

Замовни зобов’яз ється ви он вати прое тні рішення відповідності до норм
і правил охорони нав олишньо о середовища і вимо е оло ічної діяльності.

Довід и за тел.: 220-43-00, 220-43-01.

хрещатик

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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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 502-34-37, 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 356-10
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Ó íüîãî íå áóëî
í³÷îãî, êð³ì 
ñâ³òîâîãî ³ìåí³
Íåâäîâç³ ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ
ïàì’ÿòíèê óñëàâëåíîìó 
àêòîðîâ³ òà ñï³âàêîâ³ — êèÿíèíó
Îëåêñàíäðîâ³ Âåðòèíñüêîìó

×îðíèé Ï’ºðî — îäíà ç íàé-
ÿñêðàâ³øèõ ðîëåé Îëåêñàíäðà
Âåðòèíñüêîãî. Íà æàëü, ñüîãîäí³
öåé îáðàç çáåð³ãñÿ ëèøå íà ñâ³ò-
ëèíàõ. Ùîá æèòòÿ ×îðíîãî
Ï’ºðî ëèøèëîñÿ â ïàì’ÿò³ ð³äíî-
ãî ì³ñòà, éîãî ïàëê³ øàíóâàëüíè-
êè îðãàí³çîâóþòü áëàãîä³éíèé
àóêö³îí. Íà ç³áðàí³ êîøòè ïëà-
íóþòü âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê óñ-
ëàâëåíîìó êèÿíèíîâ³ íà ðîç³ Àí-
äð³¿âñüêîãî óçâîçó ³ âóëèö³ Áîðè-
÷³â Ò³ê.

²äåéíèêîì àóêö³îíó ñòàâ êîëåê-
ö³îíåð Îëåêñàíäð Áðåé. Â³í íà-
çèâàº ñåáå ïàëêèì øàíóâàëüíè-
êîì Âåðòèíñüêîãî, ÷èÿ òâîð÷³ñòü
çàïàëà éîìó â äóøó ùå ç äèòèí-
ñòâà. “Ìåí³ äèâíî, ùî Êè¿â äîñ³
íå ìàº ïàì’ÿòíèêà ñâîãî ñëàâíî-
ãî çåìëÿêà,— ç ã³ðêîòîþ êàæå
Îëåêñàíäð. ² ç ÿêèì áè ìèòöåì ÿ
íå ñï³ëêóâàâñÿ, ùå æîäåí íå â³ä-
ìîâèâñÿ âíåñòè ñâîþ ÷àñòèíó â
öþ ñïðàâó. Õóäîæíèêè áåç ïè-
òàíü äàëè ñâî¿ ðîáîòè íà àóêö³-
îí”. Äëÿ àóêö³îíó Îëåêñàíäð
Áðåé â³ä³áðàâ êàðòèíè ðîñ³éñüêèõ
òà óêðà¿íñüêèõ æèâîïèñö³â ìèíó-
ëîãî ñòîð³÷÷ÿ òà ê³ëüêîõ ñó÷àñíèõ
õóäîæíèê³â ³ ñêóëüïòîð³â. Çàãà-
ëîì â³ä³áðàíî 168 ëîò³â. Öå ðîáî-
òè ßáëîíñüêî¿, Ãðèùåíêà, Ôàëü-
êà, Êîðîâ³íà, ×è÷êàíà, Ïîÿðêî-
âà òà ³íøèõ.

Îðãàí³çàòîðè ï³äðàõóâàëè, ùî
äëÿ ïàì’ÿòíèêà ïîòð³áíî ç³áðàòè

1 ìëí ãðí. ×è äîñòàòíüî 168 êàð-
òèí äëÿ áëàãîðîäíî¿ ìåòè, ïîêè
ùî íåâ³äîìî. Àóêö³îí â³äáóäåòü-
ñÿ 11 ãðóäíÿ. ×àñòèíó ç³áðàíèõ
êîøò³â êîëåêö³îíåð Îëåêñàíäð
Áðåé âêëàäå â ñïîðóäæåííÿ
ïàì’ÿòíèêà. ßêùî ç³áðàíèõ êîø-
ò³â áóäå äîñòàòíüî, òî âæå çà ð³ê-
ï³âòîðà êèÿíè çìîæóòü ïîáà÷èòè
áðîíçîâîãî Âåðòèíñüêîãî íà Ïî-
äîë³. Ñêóëüïòîð Ìèêîëà Îë³éíèê,
ÿêèé ðîáèòèìå ïàì’ÿòíèê, âæå
íàìàëþâàâ äâà åñê³çè. Îäèí —
Âåðòèíñüêèé â îáðàç³ Ï’ºðî, ³í-
øèé — åñòåò, âèòîí÷åíà íàòóðà.
“Îñòàòî÷íèé âàð³àíò áðîíçîâîãî
ìîíóìåíòà â óÿâ³ ùå íå âèìàëþ-
âàâñÿ,— êàæå ñêóëüïòîð.— Îáðàç
ìîæå çì³íþâàòèñÿ áåçê³íå÷íî. Ãî-
ëîâíå — â÷àñíî çóïèíèòèñÿ ³ ñêà-
çàòè “äîñèòü”. Ãîëîâíà âèìîãà,
ÿêó ìè ïîãîäèëè ç Îëåêñàíäðîì
Áðåºì, òàêà, ùîá ñêóëüïòóðà Âåð-
òèíñüêîãî áóëà âåðòèêàëüíîþ.
Àäæå Âåðòèíñüêèé ïåðåäóñ³ì àê-
òîð. À àêòîð íåñå ñâîþ ì³ñ³þ ïå-
ðåä ãëÿäà÷åì ñòîÿ÷è”.

Îòîæ, ÿêùî âñå áóäå çà ïëàíîì,
òî âæå íàñòóïíîãî ðîêó íåïîäà-
ë³ê Ïðîí³ Ïðîêîï³âíè ñòîÿòèìå
ñèìâîë áîãåìíîãî æèòòÿ Êèºâà
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ — áðîíçîâèé
Îëåêñàíäð Âåðòèíñüêèé

ТТ АА ЛЛ АА НН ТТ ИИ   ІІ   ШШ АА НН УУ ВВ АА ЛЛ ЬЬ НН ИИ КК ИИ

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-

çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...—5°Ñ, âíî÷³
0...—4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —7...—5°Ñ, âíî÷³ 0...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—4°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

²ìåíèííèêè: Àíàòîë³é, Àííà (Ãàííà), Ãðèãîð³é, ªâñòàô³é,
²âàí, Éîñèô (Éîñèï, Îñèï), Ôåêëà (Òåêëà)

6 5 9 7

9 8 3 5 6

3 8

3 5 9 6

9 5 1 3

8 7

5 2 4

4

2 4 5 7 1

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.

2 7 9 8 6 3 5 1 4

1 6 3 2 5 4 8 9 7

8 5 4 1 7 9 6 3 2

6 4 1 9 2 5 7 8 3

9 3 5 7 4 8 2 6 1

7 2 8 6 3 1 4 5 9

3 8 6 4 1 2 9 7 5

5 9 2 3 8 7 1 4 6

4 1 7 5 9 6 3 2 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
2 ãðóäíÿ

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Народжений дореволю-
ційном Києві, Оле сандр
Вертинсь ий об’їздив
майже всю земн лю.
Йо о артистичне мистец-
тво спо лядали від Лос-
Анджелеса до Шанхая. На
вист пи Оле сандра при-
ходив Серж Лифар, Чарлі
Чаплін, Марлен Дітріх.
Природа не наділила ар-
тиста сильним олосом,
проте дала виш аний
сма і ма нетизм, я ими
Вертинсь ий полонив ля-
дача назавжди.

ОВНИ,
події тижня з мовлені армічно,

тож при от йтеся пірн ти в оло-
верть містичних сюжетів та моліть-
ся Всевишньом , аби він не дав
полоні ілюзій на оїти д рниць. Крах
ідеалів — то самообман, не роз о-
лош йте со ровенно о, бережіть
вірність шлюбним с п тни ам. З
ма симальною відповідальністю
поставтеся до професійних обо-
в’яз ів, ваш спішний доленосний
мая — ар’єра!

ТЕЛЬЦІ,
се с альний аспе т любовних

стос н ів стане най разливішим.
Я що ви невдоволені, без л здо
влаштов вати сцени ревнощів
(партнер д же спо сливий), за а-
т вати істери и. Налашт йтеся на
онстр тивний лад і раціонально
підійдіть до йо о чеснот та вад.
Усе, що вас влаштов є в бла овір-
ном , і стане ма нітом армонійно-
о союз . Саме холодний розрах -
но врят є від р йнівної ле оваж-
ності.

БЛИЗНЯТА,
ви нарозхват, потрібні всім. Ли-

ше не заб дьте в альтр їстичних
поривах про особисте б ття. Саме
час по інчити з холостяць им жит-
тям, визначитися щодо шлюбно о
претендента і створити надійний
союз. Д ховна єдність плюс раціо-
налізм інтересів — ч дове поєд-
нання для форм вання партнер-
сь о о тил . Все це ба атство є,
роз мно орист йтеся ним і неод-
мінно одаров йте любов’ю свою
половин !

РАКИ,
бо иня охання вас в остях (до

7 січня). Ви поза он ренцією на
тлі с перни ів, що пра н ть затьма-
рити ваш еротизм і чарівність. Ви-
ористов йте раціонально цей бла-
одатний шанс і влаштов йте осо-
бисте щастя. Взаємини з обранцем
повинні продовжитися маршем
Мендельсона. Ува а шлюбним па-
рам: настав зоряний час роз орн -
ти новий романтичний розділ ни-
зі сердечно о союз та подбати про
медовий місяць!

ЛЕВИ,
відч ття солод ої залежності від
охання обранця ще більше роз-

палює в серці пристрасть, олов-
не — не розчинитися одне в од-
ном ! Тримайте порох незалежно-
сті с хим, аби не перетворитися
на під абл чни а. Звич а та при-
в’язливість навіть до подр жньо-
о с п тни а — небезпечні синд-
роми, це при ніч ють д х, пере-
творюють на раба. Б дьте посл ж-
ливими, але не давайте себе по-
неволити, адже ви — сонце, що
сяє для всіх!

ДІВИ,
хоча ве тор оптимальної саморе-

алізації проходить через сімейні пе-
нати, тотально о домосідства доля
не схвалює. Ризи єте б ти “при-
ватизованими” навіть домочадця-
ми. Постарайтеся неодмінно знай-
ти час для “ліво о” відпочин , ве-
селих розва . Запашний аромат но-
вих знайомств, трепет свіжих вра-
жень п’янить і розб рх є ваше тіло,
д ш , тож не в’язнюйте себе в до-
машніх стінах!

ТЕРЕЗИ,
“а ти та ий холодний, я айсбер

в о еані...”. Бійтеся матеріалізації
цих слів, адже т т за одовано ха-
ра теристи вашо о імідж . Про
це ви навіть не здо ад єтеся, але
див єтеся, чом на вас “не лює”
за іпнотизована протилежна стать,
я мин лі шалені часи... Просто
ризи вати стрім олов заради
азартних при од доля не велить,
т т на ладено вето. Дбайте про
сім’ю, робот .

СКОРПІОНИ,
нав оло вас сяє німб чарівності,

розбити серце, звести з роз м
шан вальни ів можете ле о. До
слова, ш ати дале о їх не треба,
озирніться, с онцентр йте флюїди
серця, і в полі зор з’явиться ба-
жаний об’є т симпатій. Е спери-
ментальний процес на романтич-
них теренах під девізом “ о о хо-
ч , то о й охаю” триває з трі м-
фальним спіхом і фініш є 22 січ-
ня. Роз рийте обійми Тельцям, Те-
резам, а з Козоро ами б дьте обе-
режними.

СТРІЛЬЦІ,
від вас вима ається тотальний
онтроль за емоціями та діями.
Я що спалахне роман, не боже-
волійте, пал а пристрасть розвіє-

ться після 7 січня, мов дим. По-
тім лише див ватиметесь: і звід-
и вірвалася в серце ця шалена
спо са?.. С ринь а від риваєть-
ся просто: несподівана жа а — з
мин ло о життя, де ви отримали
від долі “двій ”. Ось і ретроспе -
т йте, але а ратно, щоб не “про-
валитися” з нинішньої реально-
сті... Т т на чільном місці — сі-
мейні та матеріальні проблеми,
я им слід приділяти першочер о-
в ва .

КОЗОРОГИ,
я що вважаєте, що доля спеці-

ально запе ла вас в’язницю об-
ставин, марно ат єтесь, адже це
для вашо о бла а. Терпіть і тихо
медит йте, моліться та мрійте з
вірою в се най раще. Життєва
мета яс раво о реслиться саме в
ізоляції від життєвої с єти, там
проллється бла одатне од ровен-
ня, омпенс ються втрачені сили.
І не слід першом з стрічном
від ривати таємниці. Щодо парт-
нерсь их стос н ів, майте на ва-
зі: б ти наодинці вам протипо-
азано. Одна т т не вас обира-
ють і ди т ють мови, а ви з пи-
няйте свій вибір на том , о о
вподобали, з им можна реаліз -
вати пра тичні інтереси та твор-
ч вдач .

ВОДОЛІЇ,
в ролі др а ви сама дос она-

лість: м дрі, бла ородні, ч йні, а ос-
іль и на Небесах подібне притя-
є подібне, для з стрічі зі своєю

половин ою перспе тиви стовід-
сот ові. Дале о не ходіть, серед о-
ле є людина, що не лише припа-
де до серця, а й сприятиме ар’єр-
ном сходженню. Тож полювати
двох зайців ціл ом реально! Лише
дотрим йте онспірації та не опри-
люднюйте се ретних зад мів. Фор-
т нні шанси зачаїлися на партизан-
сь ом фронті. Т т ви можете ста-
ти ероєм.

РИБИ,
від вас вима ається холодна о-

лова й аряче серце. А тивно опа-
нов йте роль жриці охання, вивча-
ти прем дрощі інтимної майстер-
ності вам визначено до 7 січня. Але
втішайтеся не б дь- им, а з люди-
ною, отрій ціл ом довіряєте і з
я ою отові піти хоч на рай світ .
Для цьо о партнер має стати вам
др ом і оханцем в одній іпостасі
й виявляти ре лярн пра тичн
підтрим

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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