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НАЙБІЛЬША ФРАКЦІЯ
КИЇВРАДИ

ÓªÔÀ çàêëèêàº ðåêëàìóâàòèñÿ
òà ãîòóâàòè âîëîíòåð³â
Äëÿ ì³ëüéîí³â ôóòáîëüíèõ ôàí³â â³äçí³ìóòü â³äåî ïðî Êè¿â

Äî ñòàðòó ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðî-2012 ëèøèëîñÿ 18 ì³ñÿö³â — óñüîãî ï³â-
òîðà ðîêó. Á³ëüøà ÷àñòèíà ÷àñó íà ï³äãî-
òîâêó âæå ïîçàäó. Ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³
âäàëîñÿ âæå çðîáèòè, à ùî òðåáà âñòèãíó-
òè, ãîâîðèëè íà íàðàä³ ìèíóëî¿ ñóáîòè.
Çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ â êè¿âñüêîìó ãîòåë³ “²í-
òåðêîíòèíåíòàëü”. Îêð³ì î÷³ëüíèê³â ÷î-
òèðüîõ ïðèéìàþ÷èõ ì³ñò, ó÷àñòü â îáãîâî-
ðåíí³ âçÿëè óïîâíîâàæåíèé ïðåçèäåíò
ÓªÔÀ ç ïèòàíü ªâðî-2012 Ôðàíò³øåê Ëî-

ð³íåö òà îïåðàö³éíèé äèðåêòîð ÓªÔÀ
Ìàðò³í Êàëëåí.

Ãîëîâíîþ òåìîþ çóñòð³÷³ ñòàëè “ìàðêå-
òèíãîâ³ ðåêîìåíäàö³¿” â³ä ÓªÔÀ ì³ñòàì,
ÿê³ ïðèéìàòèìóòü ìàò÷³. Âîíè ïðîñò³ ³ ìà-
þòü òðè íàïðÿìêè: ïîïóëÿðèçàö³ÿ ñàìîãî
òóðí³ðó ªâðî-2012, ïîïóëÿðèçàö³ÿ ì³ñò-
ãîñïîäàð³â ³ çàëó÷åííÿ ìåøêàíö³â äî ó÷àñ-
ò³ â îðãàí³çàö³¿ ÷åìï³îíàòó.

Ïîïóëÿðèçàö³ÿ, ÿñíà ð³÷, çä³éñíþºòüñÿ
÷åðåç ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ. Îêð³ì

òîãî, íà òåëåáà÷åíí³ â Óêðà¿í³ òà çà êîð-
äîíîì òðàíñëþþòü ïðîìîðîëèêè. Îäíå ç
òàêèõ â³äåî — “Çàñâ³òè Óêðà¿íó” — ïðåçåí-
òóâàëè íåùîäàâíî, ³ éîãî âæå òðàíñëþþòü,
çîêðåìà íà Eurosport. Òàê ñàìî ïîâèíí³
“ðåêëàìóâàòè” ³ ì³ñòà-ãîñïîäàð³. Ïîòð³áíî
â³äçíÿòè ïðåçåíòàö³éí³ â³äåîðîëèêè ïðî âñ³
ì³ñòà, ùî ïðèéìàòèìóòü ìàò÷³. Êóëüì³íà-
ö³éíèì ìîìåíòîì ïîïóëÿðèçàö³¿ ì³ñò ñòà-
íå 2 ãðóäíÿ 2011 ðîêó — òîä³ â Êèºâ³ â³ä-
áóäåòüñÿ æåðåáêóâàííÿ ô³íàëüíèõ ìàò÷³â.
ßê ïðîãíîçóþòü, ïðåçåíòàö³éí³ ðîëèêè
ì³ñò-ãîñïîäàð³â ó ïðÿìîìó åô³ð³ ïîáà÷èòü
11-ì³ëüéîííà àóäèòîð³ÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ.
Ö³ ñàì³ ðîëèêè ðîçì³ñòÿòü íà ñàéò³ ÓªÔÀ.
¯õ çìîæå ïåðåãëÿíóòè êîæåí â³äâ³äóâà÷. À
ùå ì³ñòàì ðåêîìåíäóþòü ñòâîðèòè ñâî¿
ïðåçåíòàö³éí³ ñàéòè. Òàêîæ íà ñòàä³îí³, äå
ïðîõîäèòèìóòü ìàò÷³, ìàº áóòè íàçâà ì³ñ-
òà. Êîæíó òðàíñëÿö³þ ôóòáîëüíîãî ìàò÷ó
ªâðî äèâëÿòüñÿ äî 150 ìëí ãëÿäà÷³â, âëàñ-
íå, ¿ì ³ ìàº “ïðèìîðãàòèñÿ” íàçâà ì³ñòà.
Òàê³ îò õèòðîù³.

Ùîäî ó÷àñò³ ìåøêàíö³â ì³ñò â îðãàí³çà-

ö³¿ ÷åìï³îíàòó, òî éäåòüñÿ, î÷åâèäíî, ïðî
âîëîíòåð³â. ßê ñêàçàâ îäèí ³ç ïðåäñòàâíè-
ê³â ÓªÔÀ, äóæå äîáðå òå, ùî â íàñ áóäóòü
êîìôîðòí³ ãîòåë³, çðàçêîâ³ çàêëàäè õàð÷ó-
âàííÿ, ïóíêòè ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
òîùî, àëå âñå öå òóðèñòè íå çìîæóòü çíàé-
òè ñàìîòóæêè. Äîïîìîãòè ¿ì çîð³ºíòóâàòè-
ñÿ ìàþòü âîëîíòåðè, ÿê³ äîáðå çíàþòü ñâîº
ì³ñòî. Çâ³ñíî, íå çàâàäèòü çíàòè ³ àíãë³é-
ñüêó ìîâó, áî æ íå âñ³ ³íîçåìö³ îïàíóâàëè
íà êóðñàõ óêðà¿íñüêó. Âîëîíòåðàì îá³öÿþòü
ñòàíäàðòó ôîðìó — â³ä øêàðïåòîê äî êóðò-
êè — ç ñèìâîë³êîþ ÓªÔÀ òà ªâðî-2012.
Àáè ñòàòè âîëîíòåðîì, âàðòî çâåðíóòèñÿ
äî ìåð³¿ ñâîãî ì³ñòà ÷è íàö³îíàëüíîãî
àãåíòñòâà ç ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó.

Ñâîºð³äíîþ ïðîìîàêö³ºþ ñòàëè “õðåñòè-
íè” òàë³ñìàí³â. Îäðàçó ï³ñëÿ íàðàäè áóëî
îçâó÷åíî ³ìåíà äâîõ ïîðîëîíîâèõ õëîï÷è-
ê³â, ÿê³ º ñèìâîëîì ªâðî-2012. Çà ðåçóëü-
òàòàìè ãîëîñóâàííÿ ¿õ íàçâàëè Ñëàâåêîì
³ Ñëàâêîì. Çà òàêèé âàð³àíò âèñëîâèëîñÿ
56 % ³ç 14 òèñ. ðåñïîíäåíò³â.

Продовження теми читайте на стор. 3.

1
7
9

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До и доро и, стадіони, аеропорти тощо лише от ються до прове-
дення Євро-2012, же треба розпочинати ре ламн ампанію. В с -
бот УЄФА озв чило мар етин ові ре омендації для приймаючих
міст. По-перше, треба поп ляриз вати чемпіонат, по-др е, поп ля-
риз вати самі міста- осподарі. Відеороли и продемонстр ють для
мільйонів лядачів. Тим часом меш анців запрош ють стати волонте-
рами на час проведення зма ань.
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Â³òàííÿ ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà 

ç Äíåì Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè

Øàíîâí³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³! 

Äîðîã³ çàõèñíèêè Â³ò÷èçíè!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç Äíåì Çáðîé-
íèõ ñèë Óêðà¿íè!

Â³äçíà÷àþ÷è öå ñâÿòî, ìè ñêëàäàºìî ãëè-
áîêó øàíó âñ³ì, õòî â ìèíóëîìó áîðîíèâ
÷åñòü ³ ñâîáîäó ð³äíî¿ çåìë³.

Â³ðþ, ùî Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè ³ íàäàë³ 
ç ÷åñòþ âèêîíóâàòèìóòü ñâ³é îáîâ’ÿçîê ïå-
ðåä Â³ò÷èçíîþ, íàä³éíî çàõèùàòèìóòü ìèð ³
ñïîê³é óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè.

Íåõàé ùèðà ëþáîâ äî Áàòüê³âùèíè, ñëà-
âåòí³ áîéîâ³ ïîäâèãè íàøèõ áàòüê³â ³ ä³ä³â,
íàðîäíà ïîâàãà íàäèõàþòü âàñ íà íîâ³ çâåð-
øåííÿ ó áëàãîðîäí³é ñïðàâ³ ñëóæ³ííÿ ð³äíî-
ìó íàðîäîâ³.

Ùàñòÿ, äîáðà òà çëàãîäè âàì ³ âàøèì ðî-
äèíàì!

З пова ою
олова КМДА Оле сандр ПОПОВ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êè¿â ñòàâ ñòîëèöåþ
ê³êáîêñèíãó

Âèõ³äíèìè â ñòîëèö³ â³äáóâñÿ â³äêðèòèé
÷åìï³îíàò Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà “Óêðà¿íà” ç ê³ê-
áîêñèíãó çà âåðñ³ºþ WAKO. Ñïîðòñìåíè âè-
áîðþâàëè ïåðø³ñòü ó äâîõ ãðóïàõ òà â òðüîõ
ð³çíîâèäàõ — ôóë-êîíòàêò, ëîó-ê³ê ³ Ê-1. Ó
çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 116 ïàð, òîáòî ïî-
íàä 200 ó÷àñíèê³â. Íàéìîëîäøîìó ç íèõ âè-
ïîâíèëîñÿ 8 ðîê³â. Íàéá³ëüøå ê³êáîêñåð³â
ïðåäñòàâèëà ÊÄÞÑØ “Àðñåíàë”. Àêòèâíó
ó÷àñòü ó ðîáîò³ ñóää³âñüêî¿ êîëåã³¿ áðàëà âè-
õîâàíêà øêîëè, ÷åìï³îíêà ªâðîïè 2010 ðî-
êó â ðîçä³ë³ Ê-1 Íàòàëÿ Á³ðþê. Îäíèì ç íàé-
êðàùèõ òðåíåð³â, ðåôåð³ â³äêðèòîãî ÷åìï³î-
íàòó ç ê³êáîêñèíãó âèçíàíî ìàéñòðà ñïîðòó
Óêðà¿íè Ìóðàäà ²áðàøåâà

Ä³òåé çàëó÷àþòü îõîðîíÿòè
ïðàöþ

Â Óêðà¿í³ òðèâàº àêö³ÿ “Îõîðîíà ïðàö³
î÷èìà ä³òåé”, ³í³ö³àòîðîì ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ º
Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç ïðîìèñëîâî¿
áåçïåêè, îõîðîíè ïðàö³ òà ã³ðíè÷îãî íàãëÿ-
äó. Ãàñëî çàõîäó: “Áåçïå÷íà ïðàöÿ áàòüê³â —
ìîº ùàñëèâå ìàéáóòíº!” Àêòèâíó ó÷àñòü ó
ïðîâåäåíí³ íà Êè¿âùèí³ çàõîä³â ó ðàìêàõ àê-
ö³¿ áåðå òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ð-
ïðîìíàãëÿäó ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà Êèºâó.
Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó òàêîæ âèñòóïèëè Ôå-
äåðàö³ÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè ³ Ôîíä ñîö³àëü-
íîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà
âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü.
Ãîëîâíîþ ìåòîþ àêö³¿ ñòàëî ïðèâåðíåííÿ
óâàãè ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà ³ ñâ³äîìî àêòèâ-
íî¿ ìîëîä³, äî ïðîáëåì ó ñôåð³ îõîðîíè ïðà-
ö³, âèõîâàííÿ êóëüòóðè áåçïå÷íî¿ ïðàö³ íà
âèðîáíèöòâàõ Óêðà¿íè ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïî-
êîë³ííÿ — ÿê ìàéáóòí³õ ðîáîòîäàâö³â òà ïðà-
ö³âíèê³â. Ó ðàìêàõ àêö³¿ â³äáóâàþòüñÿ êîí-
êóðñè äèòÿ÷îãî ìàëþíêà ³ òâîð³â íà òåìó áåç-
ïåêè ïðàö³, óðîêè-ëåêö³¿, êîíêóðñ íà íàé-
êðàùèé ñîö³àëüíèé ðîëèê ñåðåä ñòóäåíò³â âè-
ø³â. Êîíêóðñ òðèâàòèìå äî ê³íöÿ ãðóäíÿ

Â³ä ðîçìîâ äî ð³øó÷èõ ä³é
Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàïðîïîíóâàâ êîíêðåòí³
êðîêè äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

3 р дня відб лося засідання
оле ії Головно о правління
охорони здоров’я. Головним
предметом з стрічі б ло питан-
ня реформ вання медичної а-
л зі столиці, адже потреба рі-
ш чих ро ів цьом напрям
назріла вже давно.

Øëÿõè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòîëèö³ íà êîëåã³¿ îá-
ãîâîðþâàëè ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ, çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Â³êòîð Ëèñàê, íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ
Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê, êå-
ð³âíèêè ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â, ïðîô³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ óñòàíîâ, Êè¿âñüêî¿ ïðîô-
ñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

Äèñêóñ³þ áóëî ñïðÿìîâàíî íà âèðîá-
ëåííÿ êîíêðåòíèõ êðîê³â ùîäî ðåôîðìó-
âàííÿ ñòîëè÷íî¿ ìåäèöèíè. Íèí³ ïðîá-
ëåì ó ö³é ãàëóç³ ñòîëèöÿ ìàº äîâîë³ áà-
ãàòî. Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â êîëåã³¿, ñèñ-
òåìó íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ó Êèºâ³
çîð³ºíòîâàíî íå íà çðó÷í³ñòü ³ äîñòóï-
í³ñòü äëÿ ãðîìàäÿí. Â³ä³ðâàí³ñòü ðàéîí-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é â³ä óïðàâë³ííÿ ñèñòå-
ìîþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íåäîñòàòíº ô³-
íàíñóâàííÿ é íååôåêòèâíå âèêîðèñòàí-
íÿ êîøò³â, íåñòà÷à êàäð³â çàãíàëè ñôåðó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ãëóõèé êóò.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ ó ñâîºìó âèñòóï³ çà-
çíà÷èâ:”Ìè ìàºìî çðîáèòè âñå, àáè êè-
ÿíè îòðèìóâàëè ò³ ÿê³ñí³ ïîñëóãè, ÿêèõ
çàðàç ïîòðåáóþòü. Íàðàç³ ìè ïðîâîäèìî
ðåôîðìè çàðàäè íàñåëåííÿ — çàäîâîëåí-
íÿ ìåäè÷íèõ ïîòðåá êèÿí, ïîë³ïøåííÿ
ñòàíó ¿õ çäîðîâ’ÿ. Áåç ðîçóì³ííÿ êåð³âíè-
êàìè ñâîº¿ ðîë³ æîäíèõ çðóøåíü íå áó-
äå”.

Íèí³ âëàäà ïðàöþº íàä óïðîâàäæåí-
íÿì ðåàëüíèõ êðîê³â ðåôîðìóâàííÿ ìå-
äè÷íî¿ ñôåðè. Ïåðøî÷åðãîâî óâàãó ïðè-
ä³ëÿòèìóòü ïîë³ïøåííþ ïåðâèííî¿ ëàí-
êè ìåäèöèíè øëÿõîì ï³äïîðÿäêóâàííÿ ¿¿
ðàéîííèì àäì³í³ñòðàö³ÿì. Ó ïåðñïåêòè-
â³ òàê³ ñàì³ êðîêè áóäå çä³éñíåíî ùîäî
ñòàö³îíàðíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Ë³êâ³-
äàö³ÿ òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü
äàñòü çìîãó îïòèì³çóâàòè ñòðóêòóðó ìå-
äè÷íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³ òà âèâ³ëüíèòè äî-
äàòêîâî 7 ìëí ãðí íà ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ.
Ïëàíóºòüñÿ çàïðîâàäèòè ï³äïèñàííÿ äî-
ãîâîð³â ì³æ âëàäîþ òà ìåäè÷íèìè çàêëà-

äàìè, äå áóäå ÷³òêî ïðîïèñàíî, ÿê³ ïî-
ñëóãè ³ â ÿêîìó îáñÿç³ íàäàâàòèìóòü êè-
ÿíàì. Òîæ ìåäè÷í³ çàêëàäè îòðèìóâàòè-
ìóòü êîøòè çà êîíêðåòí³ ïîñëóãè.

Çàãàëîì îñíîâí³ âåêòîðè ðåôîðì áóäå
ñïðÿìîâàíî íà ïîë³ïøåííÿ ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Çàâäÿêè
öüîìó, ìåäè÷í³ ïîñëóãè ñòàíóòü äîñòóï-
í³øèìè äëÿ êèÿí. Îäíèì ç³ øëÿõ³â ðå-
àë³çàö³¿ öèõ ïëàí³â º ðîçøèðåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíîãî òèïó òà çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Ðà¿ñà
Ìî³ñåºíêî â ñâîºìó âèñòóï³ ñêàçàëà, ùî
íàðàç³ òàêèõ çàêëàä³â ó ñòîëèö³ 102. Íàé-
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü — ó Äàðíèöüêîìó òà
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ, ïî 14 àìáó-
ëàòîð³é. Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ¿õ 13.

Ö³êàâîþ º ñèòóàö³ÿ ³ç çàïëàíîâàíèì
â³äêðèòòÿì àìáóëàòîð³é: ðàéîíè íå äó-
æå àêòèâí³ â öüîìó ïèòàíí³. Íàïðèêëàä,
Îáîëîíñüêèé ³ Ñâÿòîøèíñüêèé çàïëà-
íóâàëè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äêðèòè
àæ... ïî îäíîìó çàêëàäó. Ïå÷åðñüêèé
ðàéîí, ÿêèé ìàº âñüîãî ñ³ì àìáóëàòî-

ð³é, óçàãàë³ íå ïëàíóº çá³ëüøóâàòè ¿õ-
íþ ê³ëüê³ñòü.

Òîæ öå ïèòàííÿ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè.
Ñåðåä íàãàëüíèõ ïðîáëåì — ïèòàííÿ

ìîòèâàö³¿ ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íî¿ ãàëóç³.
Ïåðø çà âñå, çàáåçïå÷åííÿ ìåäèê³â æèò-
ëîì, àëå öå ïèòàííÿ àêòèâíî âèð³øóâàòè-
ìóòü óæå íàñòóïíîãî ðîêó. Ùî ñòîñóºòüñÿ
ñàìèõ êàäð³â, òî â ïåðøó ÷åðãó íàäàâàòè-
ìóòü ðîáîòó ìîëîäèì ôàõ³âöÿì, âèïóñêíè-
êàì ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî
òàêîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ðîáèòèìóòü ñòó-
äåíòàì ùå äî ñêëàäàííÿ íèìè âèïóñêíèõ
³ñïèò³â. Òàêèì ÷èíîì â³äáóäåòüñÿ êàäðîâå
îìîëîäæåííÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³.

Ó çàêëþ÷íîìó ñëîâ³ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
çàóâàæèâ, ùî ñòîëèöÿ ìàº ïîòåíö³àë, àáè
âò³ëèòè â æèòòÿ ö³ ïåðåòâîðåííÿ. Î÷³ëü-
íèê ÊÌÄÀ çàêëèêàâ óñ³õ óçÿòèñÿ äî ðî-
áîòè. À ùîá ïîòðåáà ïåðåòâîðåíü íå ëè-
øèëàñÿ íà ð³âí³ áàëàêàíèíè, Îëåêñàíäð
Ïîïîâ ïîîá³öÿâ çàïèòàòè êîæíîãî ùîäî
ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè âæå íà íàñòóïí³é êî-
ëåã³¿, ÿêà â³äáóäåòüñÿ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â

Òóðáîòà äî ñâÿòà
Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü ³íâàë³ä³â äîâãîî÷³êóâàíå æèòëî 
îòðèìàëè òðîº êèÿí ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè

ГГ АА РР НН АА   НН ОО ВВ ИИ НН АА

“Ñîö³àëüíèé çàõèñò ëþäåé ³ç îáìåæåíè-
ìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè õî÷åòüñÿ áà-
÷èòè íå îäèí ðàç íà ð³ê ó Ì³æíàðîäíèé
äåíü ³íâàë³ä³â, à ùîäåííî,— ñêàçàâ Ëåî-

í³ä Íîâîõàòüêî.— Âñ³ ïðîáëåìè, ÿê³ ìà-
þòü ³íâàë³äè Êèºâà ³ Óêðà¿íè, ïîâèíí³
ðîçâ’ÿçóâàòè ñèñòåìíî: â³ä ïðîåêòóâàííÿ
òà ô³íàíñóâàííÿ äî ðåàëüíîãî âò³ëåííÿ”.

Äî 2012 ðîêó ñòîëè÷íå êåð³âíèöòâî
ïëàíóº çðîáèòè ðèâîê ó áåçáàð’ºðíîìó
ñåðåäîâèù³, ùîá ëþäè íà â³çêàõ ìàëè
â³ëüíèé äîñòóï äî ðàéîííèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é. “Ó öüîìó çàâäàíí³ ïîñòàº ïèòàííÿ
ñîâ³ñò³ êåð³âíèê³â öèõ óñòàíîâ,— çàçíà-
÷èâ Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî.— Ìåð ì³ñòà ÷è
Ïðåçèäåíò íå ïîâèíí³ îñîáèñòî çàéìàòè-
ñÿ áåçáàð’ºðíèì ñåðåäîâèùåì äî àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïðèì³ùåíü. Öå çàâäàííÿ ãî-
ëîâè ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Â³í ìàº
çíàéòè êîøòè ³ îáëàäíàòè ïðèì³ùåííÿ
òàê, ùîá ëþäèíà íà ³íâàë³äíîìó â³çêó
ìîãëà â’¿õàòè äî àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèð³øè-
òè ñâî¿ ïðîáëåìè”

До овори між владою та медичними за ладами б д ть чіт о визначати перелі посл ,
що надаватим ться иянам

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Традиційно 3 р дня Національний цир У раїни безплатно приймав
людей із обмеженими фізичними можливостями. Усі 1907 місць
зал б ли заповнені вщент. О рім свят ово о дійства, на трьох із
них че ав свят овий подар но — одно імнатна вартира. Привітав
зі святом і вр чив ордери на житло заст пни олови КМДА Леонід
Новохать о.
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Станіслав Іванович,
аспірант Інстит т рибно о
осподарства:

—Д же с ептич-
но ставлюся до
Євро-2012. Нині
наш соціально-
е ономічний рі-
вень не дотя є
до цієї події. В
У раїні ще ба ато
чо о потрібно

зробити, ми зараз в сіх аспе тах не
отові приймати за ордонних остей.
Мені здається, що переважна біль-
шість иян Євро вза алі не ці авить-

ся — їм то о не треба. Пересічний
ромадянин не пить вит а на той
матч — ціни зависо і. Все робиться
для іноземних болівальни ів, а нам
з то о що?

Сер ій КОЗЛОВЕЦЬ,
продавець- онс льтант:
— Я, безпереч-

но, став би во-
лонтером під час
матчів. Найбіль-
ше приваблює та
пропозиція, що
о р а н і з а т о р и
план ють та им

працівни ам давати безплатн а -
редитацію на матчі. Але я з одився
б на певний період — ненадов о.

Оль а,
ст дент а:
— Ні, я не хоті-

ла б б ти волон-
тером. Мені не
хочеться орієнт -
вати іноземних
болівальни ів і
вза алі чимось їм
допома ати. Я не
ці авлюся ф тбо-
лом, том мені це не потрібно.

Р слан СОКОЛОВСЬКИЙ,
ст дент:
— Усе зале-

жить від то о, я і
там пропон ють
ва ансії. Я з о-
дився б, це ці а-
во, і з людьми
можна поспіл -
ватися. Мені
більше підхо-
дить або щось пов’язане з приві-
тальними роботами — з стрічати і
с проводж вати остей Євро-
2012, або щось із ор анізацією ро-
боти на стадіоні.

Оль а МАРТЯНІНА,
дизайнер
одя :
—Я отовастати

волонтеромпід час
матчів, що прохо-
дитим ть столиці.
Найпривабливіша
професія для мене
на цей період —
робота в отелі: спіл ватися з остя-
ми, с проводж вати їх. Але від іншої
роботи теж не відмовилася б

Опит вала О сана ЛИСИНЮК,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ãîòîâ³ âè ñòàòè âîëîíòåðîì íà ªâðî-2012?

Êè¿â íàáëèçèòüñÿ äî Ëüâîâà, 
Äîíåöüêà òà Õàðêîâà
×àñ ïåðå¿çäó ì³æ ì³ñòàìè-ãîñïîäàðÿìè ªâðî-2012 ñêîðîòèòüñÿ âòðè÷³

Ñåðåä òðàíñïîðòíèõ íîâàö³é —
³ ºäèíèé ïðî¿çíèé êâèòîê äëÿ
³íîçåìíèõ ãîñòåé. Áîðèñ Êîëåñ-
í³êîâ ïîâ³äîìèâ, ùî ì³ñòà-ãîñ-
ïîäàð³ ªâðî-2012 ï³äãîòóþòü ïðî-
¿çí³ êâèòêè äëÿ ãîñòåé íà âñ³ âè-
äè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Âî-
íè ä³ÿòèìóòü óñåðåäèí³ êîæíîãî
ì³ñòà òà ëèøå ï³ä ÷àñ ÷åìï³îíà-
òó. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü òàêîãî
ïðî¿çíîãî ñòàíîâèòèìå 18—25 ºâ-
ðî. Ùîïðàâäà, òàêà ö³íà ëèøå
äëÿ ì³ñò, äå íåìàº ë³í³¿ ìåòðî.
Íàãàäàºìî, â Êèºâ³ ïðàêòèêà
ºäèíîãî ïðî¿çíîãî äëÿ óñ³õ âèä³â
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êð³ì ìàðøðó-
òîê) ä³º äàâíî.

Столиця
під от ється
на півро раніше

ßê óæå çãàäóâàëîñÿ, íà íàðàä³,
êð³ì ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é,
îáãîâîðèëè ³ ñòàí ãîòîâíîñò³
ì³ñò, ó êîæíîãî â³í ñâ³é. Òàê,
Ëüâ³â â³äçâ³òóâàâ, ùî ãîëîâí³ îá’-
ºêòè — ñòàä³îí òà àåðîïîðò — ãî-
òîâ³ íà 46 ³ 35 % â³äïîâ³äíî. Ç îã-
ëÿäó íà òå, ùî á³ëüø³ñòü ÷àñó,
â³äâåäåíîãî íà ï³äãîòîâêó, âæå çà
ïëå÷èìà, òðîõè ³ òðèâîæíî. Ïðî-
òå Áîðèñ Êîëåñí³êîâ íàëàøòîâà-
íèé á³ëüø í³æ îïòèì³ñòè÷íî.
“Ñüîãîäí³ â óêðà¿íñüêîãî óðÿäó
íåìàº æîäíîãî ñåðéîçíîãî ðèçè-
êó, ÿêèé ì³ã áè ïîñòàâèòè ï³ä
ñóìí³â íå òå ùî òóðí³ð, à õî÷à á
íàéìåíøó éîãî ñêëàäîâó. Âñå áó-
äå ãîòîâî ÷³òêî â òåðì³íè, âèçíà-

÷åí³ ÓªÔÀ”, — çàçíà÷èâ â³öå-
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè.

Êè¿â ãîòîâèé âèïåðåäèòè ãðà-
ô³êè. Ïðî öå â äîïîâ³ä³ çàçíà÷èâ
ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.
Çà éîãî ñëîâàìè, öüîãî ðîêó ðî-
áîòà íà îá’ºêòàõ ªâðî-2012 òðè-
âàëà äóæå àêòèâíî. Çîêðåìà, ïî
ñòàä³îíó “Îë³ìï³éñüêèé” âäàëî-
ñÿ íàçäîãíàòè ãðàô³êè, ôàêòè÷íî
ç³ðâàí³ äî òîãî. Ãîëîâíà àðåíà, äå
çàïëàíîâàíî ô³íàë ÷åìï³îíàòó,
áóäå ãîòîâà âæå äî 1 ëèïíÿ 2011
ðîêó. Ïðàêòè÷íî ô³í³øóº ïðîåêò
îáëàøòóâàííÿ ï³âòîðàê³ëîìåòðî-
âî¿ çîíè äîâêîëà ñòàä³îíó. “Õðå-
ùàòèê” óæå ïèñàâ, ùî òàì êàï³-
òàëüíî â³äðåìîíòóþòü äîðîæíº
ïîêðèòòÿ, îôîðìëÿòü ôàñàäè áó-
äèíê³â, ïðèáåðóòü ê³îñêè, âñòà-
íîâëÿòü òóàëåòè. Îëåêñàíäð 
Ïîïîâ êàæå, ùî ç íàñòàííÿì 
âåñíè öþ çîíó àêòèâíî îáëàø-
òîâóâàòèìóòü.

Òàê ñàìî íà îñòàíí³é ñòàä³¿
óçãîäæåííÿ ³ ïðîåêò ôàíçîíè,
ÿêà çàéìå ôàêòè÷íî âåñü Õðåùà-
òèê òà ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, áó-
äå âäâ³÷³ á³ëüøîþ, í³æ ó ³íøèõ
ì³ñòàõ, ³ çìîæå ïðèéíÿòè 70 òè-
ñÿ÷ ãëÿäà÷³â. Ïðî ¿¿ îñíàùåííÿ
ï’ÿòüìà âåëè÷åçíèìè åêðàíàìè
“Õðåùàòèê” òåæ óæå ïîâ³äîìëÿâ.
Ùîäî òðàíñïîðòó — íàäøâèäêè-
ìè òåìïàìè òðèâàº ï³äãîòîâêà
òåðì³íàë³â àåðîïîðòó “Áîðèñ-
ï³ëü”. Ñòîëèöÿ ñåðéîçíî îíîâèòü
ðóõîìèé ñêëàä ³ òðîëåéáóñ³â, ³ àâ-
òîáóñ³â. Äî ªâðî-2012 çàïðàöþ-
þòü ïîâí³ñòþ ê³ëüöå ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè òà íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî.

Ùå êðàù³ ðåçóëüòàòè ç ãîòåëÿìè.
Çà ïîòðåáè â 7,3 òèñÿ÷³ íîìåð³â
óæå çàðåçåðâîâàíî 6233. Íàñòóï-
íîãî ðîêó ïîáóäóþòü ùå 7 ãîòåëü-
íèõ êîìïëåêñ³â íà çàãàëüíó ê³ëü-
ê³ñòü 1,4 òèñÿ÷³ íîìåð³â. Òîæ ³ç
ðîçì³ùåííÿì ãîñòåé êëîïîòó 
íå áóäå.

Òàêîæ ôàõ³âö³ ðîçðîáëÿþòü
îêðåìèé ñàéò, äå áóäå ïîâíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî çàõîäè ÷åìï³îíàòó
³ âñ³ ïðè÷åòí³ äî íüîãî îá’ºêòè â
ì³ñò³. Áóäóòü òàì ³ äàí³ ïðî äî-
çâ³ëëÿ â Êèºâ³. Ïî ì³ñòó ïëàíó-
þòü âñòàíîâèòè åëåêòðîíí³ ³í-
ôîðìàö³éí³ áîêñè.

“Íèí³ ìè â ñòàä³¿ äóæå àêòèâ-
íèõ ä³é. Çàïåâíÿþ, ùî Êè¿â áó-
äå ãîòîâèé äî ïðîâåäåííÿ ÷åì-
ï³îíàòó íà âèñîêîìó ð³âí³. Íà-
â³òü ÿêùî ïðèéìóòü ð³øåííÿ íà
ï³âðîêó ðàí³øå ïðîâåñòè ÷åìï³î-
íàò, ìè áóäåìî ãîòîâ³”, — ñêàçàâ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

У продаж надійшли
фальшиві вит и

Ï³ä ÷àñ ñóáîòíüî¿ íàðàäè ïî-
â³äîìèëè äîáðó íîâèíó äëÿ âáî-
ë³âàëüíèê³â. Âèÿâëÿºòüñÿ, ÓªÔÀ
ïðèéíÿëî ð³øåííÿ çàáðîíþâàòè
÷àñòèíó êâèòê³â ñàìå äëÿ ìåø-
êàíö³â ì³ñò-ãîñïîäàð³â. Òîæ
çíà÷íà ÷àñòèíà êèÿí ìàòèìå
çìîãó ïîòðàïèòè íà ìàò÷³. Âîä-
íî÷àñ íàä³éøëà ³ ïðèêðà çâ³ñò-

êà — â ïðîäàæó âæå ç’ÿâèëèñÿ
ôàëüøèâ³ êâèòêè, òà ùå é çà ö³-
íàìè çàâèùåíèìè. ÓªÔÀ çàñòå-
ð³ãàº â³ä ïðèäáàííÿ òàêèõ êâèò-
ê³â, áî ç íèìè íà ñòàä³îí í³õòî
íå çìîæå ïîòðàïèòè. Îïåðàö³é-
íèé äèðåêòîð ÓªÔÀ Ìàðò³í
Êàëëåí ïîâ³äîìèâ, ùî êâèòêè
äëÿ âáîë³âàëüíèê³â íàä³éäóòü ó
ïðîäàæ ç áåðåçíÿ 2011 ðîêó. ¯õ
ïðîäàâàòèìóòü áåçïîñåðåäíüî ÷å-
ðåç ÓªÔÀ, à ñüîãîäí³ æîäíà îð-
ãàí³çàö³ÿ íå ìàº êâèòê³â ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³. Â ÓªÔÀ âèð³-
øèëè öåíòðàë³çóâàòè ðîçïîâñþ-
äæåííÿ êâèòê³â, àáè óáåçïå÷èòè
âáîë³âàëüíèê³â â³ä øàõðà¿â. Äî
òîãî æ êâèòîê â ÓªÔÀ ìîæíà

áóäå ïðèäáàòè äåøåâøå, í³æ ó
ïåðåêóïíèê³â. Ç êâ³òíÿ íàñòóï-
íîãî ðîêó ðîçïî÷íåòüñÿ ðåàë³çà-
ö³ÿ “ïàêåò³â êîðïîðàòèâíî¿ ãîñ-
òèííîñò³”: ¿õ ïðîäàâàòèìóòü äëÿ
îðãàí³çàö³é, ùî ïðàãíóòü çàáåç-
ïå÷èòè äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â îñî-
áëèâèé êîìôîðò. Äî ïàêåòà âõî-
äèòèìóòü êâèòîê 1-¿ êàòåãîð³¿,
âèøóêàíà âå÷åðÿ, ìàðî÷í³ âèíà,
ïèâî òà ³íø³ íàïî¿, ðîçâàæàëüíà
ïðîãðàìà äî òà ï³ñëÿ ìàò÷ó, ëåã-
êèé ôóðøåò ïðîòÿãîì óñüîãî çà-
õîäó, åêñêëþçèâí³ ñóâåí³ðè òà
îô³ö³éíà ïðîãðàìà ìàò÷ó. Äå-
òàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîäàæ
êâèòê³â ìîæíà áóäå çíàéòè íà
ñàéò³ ÓªÔÀ 

Після наради б ло озв чено імена символів Євро-2012 — їх назвали Славе ом і Слав ом
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Під час с ботньої наради щодо Євро-2012 б ло озв -
чено же давно відомі речі: про те, що потрібні стадіо-
ни, доро и, т алети. Та само не новою є інформація
про фанзони ожном місті. Доброю звіст ою стало
те, що завдя и Євро-2012 залізницею дістатися від
Києва до Львова, Донець а та Хар ова можна б де
втричі швидше, ніж нині. Віце-прем’єр-міністр У раїни
Борис Колесні ов повідомив про онцепцію швид існо-
о р х між містами, що прийматим ть чемпіонат. “На
вчорашньом засіданні ряд підписано онцепцію
швид існо о р х , я а передбачає за півлю 6—10 по-
їздів Hyundai”, — с азав рядовець. Ці потя и мож ть
роз анятися до 160 ілометрів на один , що дасть
змо долати відстані між містами втричі швидше.
Шлях між Хар овом та Донець ом б де с орочено до
1 од 50 хв, Києвом та Донець ом — до 5 од 30 хв,
Києвом і Львовом —
до 4 од 30 хв, Хар овом та Києвом — до 3 од 30 хв.

Оле сандр ПОПОВ,
олова КМДА:

— 2010-й б в ро ом, оли ми стовідсот ово війшли в рафі під о-
тов и до Євро-2012. Без мовно, мали проблеми зі стадіоном, з транс-
портними об’є тами, з отельними омпле сами. Але на сьо одні ми йде-
мо та , я то о вима ають наші партнери.

Борис КОЛЕСНІКОВ,
віце-прем’єр-міністр У раїни:

— Я д же задоволений столицею. Інша річ, що не можна одраз охо-
пити неохопне. Та за алом оманда професійна, роз міє с ть питання,
том , адаю, жодної проблеми не б де.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Îëåã ÊÀ×ÊÀÍ, äåïóòàò Êè¿âðà-
äè, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ:

— Ôðàêö³ÿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî — íàé÷èñëåíí³øà â
Êè¿âðàä³. Âîíà ïðåäñòàâëåíà 43
äåïóòàòàìè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî ìè äâ³÷³ ìàëè âèñîêèé ðåé-
òèíã ³ äîâ³ðó êèÿí, ÿê³ íàñ îáðà-
ëè çà òàêîþ ê³ëüê³ñòþ. Áëîê
ïðåäñòàâëÿþòü ó Êè¿âðàä³
ñïðàâæí³ ôàõ³âö³. Ìîæëèâî, â
íàñ ºäèíà ôðàêö³ÿ, â ÿê³é íåìàº
âåëèêèõ á³çíåñìåí³â. Ãîâîðþ ç
ïîâíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ùî öå
ëþäè, ÿê³ ïðèéøëè íå çà ïðèí-
öèïîì ëîá³þâàííÿ ñâî¿õ ³íòåðå-
ñ³â, à çà ïîêëèêàííÿì ³ í³ÿêî¿ ô³-
íàíñîâî¿ âèãîäè íå ïåðåñë³äóþòü.
Ùîäî îñòàííüî¿ çíàêîâî¿ ïîä³¿ —
ñêàñóâàííÿ ðàéðàä. ßê ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿ ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿ ïîâèíåí
êîíñòàòóâàòè, ùî öå ð³øåííÿ ç
ïåâíèõ ïðè÷èí, íà æàëü, íå ïðî-
õîäèëî ÷åðåç íàøó êîì³ñ³þ. Àëå
ìîæó ïðîêîìåíòóâàòè, ùî ïîçè-
ö³ÿ òóò ïîäâ³éíà. Ç îäíîãî áîêó,
ñïðàâä³, ðàéðàäè â òîìó ñòàí³, â
ÿêîìó âîíè áóëè, âæå íå çàäî-
âîëüíÿëè ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé äëÿ
âèáîðöÿ. Áî, ÿê êîëèøí³é ðàéîí-
íèé äåïóòàò, ñêàæó, ùî äóæå áà-
ãàòî òðåáà äîêëàäàòè çóñèëü, ùîá
öþ àäì³í³ñòðàòèâíó âëàäó ñïîíó-
êàòè äî ä³é. Ç ³íøîãî æ áîêó, ï³ñ-
ëÿ öüîãî ð³øåííÿ ëþäè íå çíà-
þòü, êîãî àêòèâóâàòè äî ðîáîòè,
äî êîãî çâåðòàòèñÿ. Ïîñòàº ïè-
òàííÿ: õòî ðîçâ’ÿçóâàòèìå ïðîá-
ëåìè?

Ñòîñîâíî ä³ÿëüíîñò³ íàøî¿
ôðàêö³¿ çàãàëîì. Äîáðèõ ñïðàâ äå-
ïóòàòè çðîáèëè ÷èìàëî. Ìè â³ä-
çíà÷èëèñÿ â áàãàòüîõ ïðîåêòàõ,
ïî÷èíàþ÷è ç òàêèõ ëîêàëüíèõ, ÿê
âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â. Îñî-
áèñòî ÿ áóâ ³í³ö³àòîðîì ïî Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîíó, äå ç äåïó-
òàòñüêèõ ôîíä³â ìè äîïîìîãëè
á³ëüø ÿê äâîì ñîòíÿì ñ³ìåé. Ïî-
ò³ì öåé ïðîåêò ðåàë³çóâàëè â ³í-
øèõ ðàéîíàõ. ßêùî ïðîäîâæóâà-
òè ïåðåë³ê ñïðàâ, òî íå ìîæíà íå
çãàäàòè ïðî ìàòåð³àëüíó äîïîìî-
ãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì. Ìè
äîïîìàãàëè îáëàäíóâàòè êàá³íåòè
â ñåðåäí³õ øêîëàõ, çîêðåìà â ÑØ
¹ 101, çàîõî÷óâàëè øêîëÿð³â äî
íàâ÷àííÿ, îðãàí³çîâóþ÷è ïî¿çäêè
â³äì³ííèêàì. Òàêîæ ïðîòÿãîì
äâîõ ðîê³â ìè îðãàí³çîâóâàëè êîí-
öåðòè äî Äíÿ äèòèíè íà â³äîì³é
óñ³ì êèÿíàì “×åðåïàøö³”, òîáòî
â³äêðèòîìó ìàéäàí÷èêó, êóäè çà-
ïðîøóâàëè ð³çí³ òâîð÷³ êîëåêòè-

âè. Öå áðåíä íàøîãî äåïóòàòñüêî-
ãî êîëåêòèâó, ÿêèé ñåðäå÷íî
ñïðèéíÿëè ãëÿäà÷³. Íåîäíîðàçîâî
ìè ñïîíñîðóâàëè ë³òí³é â³äïî÷è-
íîê ä³òåé ó ì³ñüêèõ ïàðêàõ, äå îð-
ãàí³çîâóâàëè áåçïëàòíå êàòàííÿ íà
ïîí³ òà íàäóâíîìó áàòóò³.

Áëîê ×åðíîâåöüêîãî áðàâ ó÷àñòü
ó áàãàòüîõ àêö³ÿõ ³ç çóïèíåííÿ íå-
çàêîííèõ çàáóäîâ. Îäíà ç íèõ —
íà Ïåéçàæí³é àëå¿ ó 2008 ðîö³. Òîæ
òàì óñå-òàêè çáåðåãëîñÿ ÷óäîâå
ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó êèÿí òà ³íî-
çåìö³â. ² òàêèõ ïðèêëàä³â — äå-
ñÿòêè. Öå íàø³ äåïóòàòè çàïî÷àò-
êóâàëè ïîçèòèâíèé ïîõ³ä ùîäî
ñòâîðåííÿ ïåðåë³êó äèòÿ÷èõ ìàé-
äàí÷èê³â ³ éîãî ï³äòðèìêè íà ð³â-
í³ Êè¿âðàäè. Ìè çìîãëè âñòàíîâè-
òè ¿õ çà áàãàòüìà àäðåñàìè. Ñüî-
ãîäí³ òàêîæ ä³éøëè êîíñîë³äîâà-
íîãî ð³øåííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè
íîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî îðãàíè ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Öå ïè-
òàííÿ ñòàº àêòóàëüí³øèì ç ïðèõî-
äîì íîâî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ âëàäè.
Ìè íàäàºìî ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþ-
âàòè òàê³ îðãàíè ïðîçîð³øå, à òà-
êîæ íàäàë³ ìàòè ï³äòðèìêó âëàäè
òà ñï³âïðàöþâàòè ç íåþ. Íà íàé-
áëèæ÷³é ñåñ³¿, ñïîä³âàþñÿ, îòðè-
ìàºìî òàêå ïîëîæåííÿ, ³ öå ùå
îäèí êðîê, ÿêèé íàáëèçèòü ìåø-
êàíö³â äî âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â,
äàñòü çìîãó ãðîìàä³ áðàòè ó÷àñòü
ó ðîçáóäîâ³ ð³äíîãî ì³ñòà.

Â³êòîð ÃÐÓØÊÎ, äåïóòàò Êè-
¿âðàäè, ÷ëåí äåïóòàòñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà:

— Ó 2006 ðîö³ ìåíå îáðàëè äå-
ïóòàòîì Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â
Êèºâ³ ðàäè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. Ï³ä ÷àñ äåïóòàòñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ÿ îï³êóâàâñÿ ïðîáëåìà-
ìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, à ñàìå : ðåìîíòîì áóäèí-
ê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà îá-
ëàøòóâàííÿì ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é. Ôðàêö³ÿ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî çàïî÷àòêóâàëà
ïðàâîâó ïðåäñòàâíèöüêó òðàäè-
ö³þ: íà ïåðøîìó ïëàí³ — ïðîá-
ëåìè âèáîðö³â, çîêðåìà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ â áóäèíêàõ, ÷èñò³ òà âïî-
ðÿäêîâàí³ ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòî-
ð³¿, êîìôîðòíå îáñëóãîâóâàííÿ
êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè. Âèáîð-
ö³ ïåðåä òèì, ÿê íàäàòè êðåäèò
äîâ³ðè íà âèáîðàõ, ìàëè ìîæëè-
â³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êîæíèì ³ç
÷ëåí³â íàøî¿ êîìàíäè. Ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷åé ÿê êàíäèäàò ÿ çàïèñóâàâ
êîæíó ïðîáëåìó, îáñòåæóâàâ ï³ä-

âàëè, äàõè, ñõîäîâ³ êë³òèíè, êâàð-
òèðè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, äè-
òÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ì³æêâàðòàëüí³
ïðî¿çäè òà ñêëàäàâ ïëàí âèêîíàí-
íÿ íàêàç³â âèáîðö³â ðàçîì ç íè-
ìè, îïèñóþ÷è õàðàêòåð ïîøêî-
äæåíü òà âêàçóþ÷è òåðì³íè ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì. Öå áóëè íàêà-
çè âèáîðö³â! ßê äåïóòàò, ³ç öèì
ïîàäðåñíèì ïåðåë³êîì ÿ éøîâ äî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó, áðàâ ó÷àñòü ó ôîðìóâàí-
í³ ñïèñêó ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ
ðîá³ò æèòëîâîãî ôîíäó, çàñ³äàí-
íÿõ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ òà â³äñòîþ-
âàâ ïðîãðàìó ô³íàíñóâàííÿ çàçíà-
÷åíèõ âèä³â ðîá³ò. Ï³ñëÿ íàäõî-
äæåííÿ êîøò³â ðàçîì ç ìåøêàí-
öÿìè êîíòðîëþâàâ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò â ¿õí³õ áóäèíêàõ. Êîæíèé
ìåøêàíåöü çíàº ì³é ìîá³ëüíèé
òåëåôîí òà ìîæå â ðåæèì³ çâ’ÿç-
êó ïîñêàðæèòèñü, ïðîêîíñóëüòó-
âàòèñÿ ÷è îòðèìàòè ç’ºäíàíííÿ ç
íà÷àëüíèêîì ÆÅÊó äëÿ âèð³øåí-
íÿ ïèòàííÿ. Âèáîðö³ çíàþòü
ïðèéìàëüí³ íàøîãî Áëîêó, äå ùî-
äíÿ ïðîâîäÿòü ïðèéîì äåïóòàòè ³
þðèñòè. Êîæåí êèÿíèí ïîâèíåí
çíàòè ñâîãî äåïóòàòà â îáëè÷÷ÿ, â
öüîìó ïîëÿãàº ïðèíöèï ïðåäñòàâ-
íèöüêî¿ äåìîêðàò³¿, ÿêèé º ïðàâî-
âîþ òðàäèö³ºþ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Çà òàêîþ ñõåìîþ
íàøà êîìàíäà ïðàöþº â Êè¿âðà-
ä³. Ç ³í³ö³àòèâè ñàìå íàøîãî Áëî-
êó íà ïî÷àòêó ðîêó çàòâåðäæåíî
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè ïîàäðåñíèé
ïåðåë³ê ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ
ðîá³ò æèòëîâîãî ôîíäó òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà òà àñôàëü-
òóâàííÿ âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ
ïðî¿çä³â. Àëå, íà æàëü, äëÿ âèêî-
íàííÿ íàêàç³â âèáîðö³â, çàêð³ïëå-
íèõ ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
¹ 809/4247, ïðîãîëîñîâàíèì ó
òðàâí³ 2010 ðîêó, êîøòè â³ä ÃÓ
ô³íàíñ³â äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà â
ïîâíîìó îá’ºì³ íå íàä³éøëè. Çà
íàøèìè äàíèìè, âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè ç âè¿çäîì íà ì³ñöÿ ïî ì³ñ-
òó: ç 614 îá’ºêò³â æèòëîâîãî ôîí-
äó, ùî ï³äëÿãàþòü ðåìîíòó, âèêî-
íàíî ðîá³ò ëèøå â 94, òîáòî 15 %.
Íå õî÷ó âèñòóïàòè æîðñòêèì êðè-
òèêîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ñüîãîäí³,
àëå ôàêò ëèøàºòüñÿ ôàêòîì: áþ-
äæåò íå âèêîíóºòüñÿ, à ãðîø³ íà
ïåðøî÷åðãîâ³ ïðîáëåìè íå âèä³-
ëÿþòüñÿ. Òèì ÷àñîì ëþäè ùîäíÿ
ïîòåðïàþòü â³ä ïðîò³êàííÿ äàõ³â.
Çàãàëîì íà êàïðåìîíò æèòëîâîãî
ôîíäó ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè âèä³ëå-
íî 87423,70 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íà ðå-
ìîíò âíóòð³øíüî-êâàðòàëüíèõ
ïðî¿çä³â òà àñôàëüòóâàííÿ — 70200
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Àëå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì ¿õ íå âèêîðèñòàíî. Íà æàëü,
ãðîø³, ÿê³ íà÷åáòî áóëî çàêëàäå-
íî íà ðåìîíò, ï³øëè íà ïîêðèò-
òÿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ äëÿ ïåâíèõ
þðèäè÷íèõ îñ³á — ÿê äåðæàâíèõ,
òàê ³ ïðèâàòíèõ, ÿê³ ïðàöþþòü ó
ñôåð³ îïàëåííÿ æèòëîâîãî ôîí-
äó. Íà áþäæåòí³é êîì³ñ³¿ ìè ïî-
ñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî íåäîïóùåí-
íÿ ô³íàíñóâàííÿ ³íøèõ ñòàòåé çà
ðàõóíîê êîøò³â ïðîãðàìè ðåìîí-
òó æèòëîâîãî ôîíäó òà íàïîëÿãà-
ºìî íà ïåðøî÷åðãîâîìó ðîçðàõóí-
êó çà áîðãè ïåðåä ï³äðÿäíèêàìè,
ùî âèêîíóâàëè ðåìîíòí³ ðîáîòè
â ìèíóëèé ïåð³îä õî÷à á äëÿ òî-
ãî, ùîá âèêîíàòè ðåìîíòí³ ðîáî-
òè â êðåäèò ïîòî÷íîãî ïåð³îäó.

Ùå îäèí íàïðÿìîê ìîº¿ ðîáî-
òè â Êè¿âðàä³ — öå äóæå íàãàëüíà
ïðîáëåìà âïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³-
ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì

ó ì³ñò³. Íà æàëü, êðèçà âèãíàëà áà-
ãàòüîõ ëþäåé íà âóëèöþ âíàñë³-
äîê ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü,
ëþäè áóëè çìóøåí³ çàéíÿòèñÿ òîð-
ã³âëåþ â ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîð-
ìàõ, íà âñòàíîâëåííÿ êîòðèõ ³ñ-
íóâàëî ç 2006-2010 ðîêàõ ê³ëüêà
ïðàâîâèõ íîðì, à ñàìå: ÷åðåç ð³-
øåííÿ ñåñ³é ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä òà çà äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç ðàéîíàìè, ùî
íå ðåºñòðóâàëèñü Óïðàâë³ííÿì çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â ó ì³ñò³ Êèºâ³,
òîáòî áóëè “íàï³âëåã³òèìíèìè”.
Ïîò³ì, ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî çà-
êîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè, áóëî
îáìåæåíî ïðàâî îðåíäè, ùî ñòà-
ëî ìîæëèâèì ëèøå ÷åðåç àóêö³îí,
ïðîöåäóðó ÿêîãî ñêàñóâàâ Ïðåçè-
äåíò Â³êòîð Þùåíêî. Êè¿âðàäà,
ÿê êðîê íàçóñòð³÷ ï³äïðèºìöÿì,
çíàéøëà àëüòåðíàòèâó âñòàíîâëåí-
íÿ ÌÀÔ³â ÿê òèì÷àñîâèõ ñïîðóä
íà ï³äñòàâ³ äîçâîëó ÃÓ àðõ³òåêòó-
ðè, ïîãîäæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó, òà îðäåðó íà ïîðóøåííÿ
áëàãîóñòðîþ â ÃÓ áëàãîóñòðîþ
Êèºâà, àëå òàðèôíà ïîë³òèêà, âè-
çíà÷åíà ÊÏ “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³é-
íå àãåíòñòâî”, íå âëàøòîâóâàëà
ï³äïðèºìö³â. Íà ñüîãîäí³ ðàçîì ç
ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ï³ä-
ïðèºìö³â, äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè
ñòâîðåíî êîì³ñ³þ, â³äáóâàþòüñÿ
êðóãë³ ñòîëè ï³ä ãîëîâóâàííÿì çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàí-
äðà Ìàçóð÷àêà, íà ÿêèõ â³äïðàöüî-
âóºòüñÿ ñõåìà âïîðÿäêóâàííÿ ðîç-
ì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, ïðî-
öåäóðà äåìîíòàæó íåçàêîííî âñòà-
íîâëåíèõ ÌÀÔ³â, ùî ìàº î÷èñ-
òèòè ì³ñòî â³ä íåçàêîííèõ òà íå-
âïîðÿäêîâàíèõ îá’ºêò³â òîðã³âë³.
Çàâäÿêè ñï³ëüí³é òà íàïîëåãëèâ³é
ðîáîò³ ï³äïðèºìö³â, ïðåäñòàâíèöü-
êîãî ³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó º íàïðà-
öþâàííÿ. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè äàº
ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëþâàòè ÌÀÔè
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ñåðâ³òóòó,
ïðîöåäóðà ðåºñòðàö³¿ êîòðèõ, íà
æàëü, ùå ðîçðîáëÿºòüñÿ.

Çîÿ ÌÈÐÎÍÎÂÀ, äåïóòàò Êè-
¿âðàäè, çàñòóïíèê êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
îñâ³òè ³ íàóêè:

— Ïî-ïåðøå, ÿ ïèøàþñÿ òèì,
ùî º äåïóòàòîì Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Öå ºäèíà ïîë³-
òè÷íà ñèëà, êîòðà â³ä ñàìîãî ïî-
÷àòêó éøëà ç ãàñëàìè ðîáèòè äîá-
ðî, ³ âîíà öå ðîáèëà. Ïåðøà ³í³-
ö³àòèâà Áëîêó ×åðíîâåöüêîãî,
îçâó÷åíà ïåðåä âèáîðàìè ó 2006
ðîö³,— íàäàâàòè ìàòåð³àëüíó äî-
ïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì. Áëîê,
êîëè ïðèéøîâ äî âëàäè, äîòðè-
ìàâ ñëîâà. Êîæåí ìàëîçàáåçïå÷å-
íèé ïåíñ³îíåð îòðèìóâàâ ùîì³ñÿ-
öÿ ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â ðîçì³-
ð³ 100 ³ á³ëüøå ãðèâåíü çàëåæíî
â³ä ðîçì³ðó ïåíñ³¿. Áàãàòî õòî ç
íàøèõ ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â

ñêåïòè÷íî ïîñòàâèâñÿ äî òîãî, ùî
Áëîê ×åðíîâåöüêîãî íàäàâàâ ëþ-
äÿì ïðîäóêòîâ³ íàáîðè. Àëå æ ìè
öå ðîáèëè íå “ï³ä âèáîðè”, à ïî-
ñò³éíî äâ³÷³ íà ð³ê — äî Ð³çäâà òà
Âåëèêîäíÿ, ³ í³õòî, äî ñëîâà, íå
çàáîðîíÿâ ³íøèì ðîáèòè òàê ñà-
ìî. Ö³ ïîäàðóíêè ëþäè ñïðèéìà-
ëè äóæå ïîçèòèâíî. ß º ÷ëåíîì
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè ³ íàóêè.
Çà öåé ÷àñ Áëîê ³í³ö³þâàâ íàä-
áàâêè âñ³ì îñâ³òÿíàì òà ìåäèêàì,
ùî âèêîíóâàëîñÿ äî ïåâíîãî ÷à-
ñó. Öå äóæå âàæëèâî, áî ëþäè òà-
êèõ ïðîôåñ³é íå ïîâèíí³ äóìàòè
ïðî õë³á íàñóùíèé. Âîíè äàðó-
þòü òàê áàãàòî ñâîº¿ âíóòð³øíüî¿
åíåðã³¿, òîæ ïîâèíåí áóòè áàëàíñ.
Ñàìå éîãî ³ ïîâèííà çàáåçïå÷ó-
âàòè äåðæàâà ó âèãëÿä³ ïðèñòîé-
íî¿ çàðïëàòí³. Ìè ³í³ö³þâàëè ³
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó
ðîçòàøóâàííÿ ÌÀÔ³â, ÿê³ ðåàë³-
çóþòü ñïèðòí³ òà òþòþíîâ³ âèðî-
áè íà â³äñòàí³ ìåíøå, í³æ 100
ìåòð³â â³ä øê³ëüíî¿ ä³ëÿíêè. Àëå,
íà æàëü, ñê³ëüêè çâåðíåíü òà äå-
ïóòàòñüêèõ çàïèò³â íå ðîáëþ, ÷óþ
â³äïîâ³äü, ùî ÌÀÔè ìàþòü ë³-
öåíç³¿ íà ïðîäàæ òèõ òîâàð³â.
Ôðàêö³ÿ Áëîêó ×åðíîâåöüêîãî
ïðîäîâæóâàòèìå â³äñòîþâàòè òà-
êó ïîçèö³þ â öüîìó íàïðÿìêó, àæ
ïîêè â³äïîâ³äí³ ³íñòàíö³¿ ¿õ íå
çíåñóòü. Íàøà êîì³ñ³ÿ ï³äãîòóâà-
ëà ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó íàäàí-
íÿ â îðåíäó ïðèì³ùåíü íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â íå çà îñâ³òí³ì ïðè-
çíà÷åííÿì, ³í³ö³þâàëè çàêð³ïëåí-
íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà íàâ÷àëü-
íèìè çàêëàäàìè, à íå çà ðàéîíà-
ìè. Ïðèéíÿòî ïðîãðàìó “Øê³ëü-
íèé àâòîáóñ”, ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ ïî-
òðåáóþòü ï’ÿòü ðàéîí³â ñòîëèö³.
Òà ðàéðàä óæå íåìàº, ³ ìè ³í³ö³-
þºìî ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ ïðîãðà-
ìè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Òàêîæ áå-
ðåìî ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïîëî-
æåííÿ ïðî Ìàëó àêàäåì³þ íàóê
Êèºâà. Íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ âè-
íåñëè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ öüîãî çàêëàäó. ßê
äåïóòàò, ï³äòðèìóþ ò³ñíèé êîí-
òàêò ç³ øêîëàìè, äèòÿ÷èìè ñàä-
êàìè ñâîãî âèáîð÷îãî îêðóãó.
Êîæí³é ãðóï³, êëàñó áóëî ïîäà-
ðîâàíî êíèæêè ïðî ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ, ùîá ä³òè çíàëè ñâî¿ òðàäè-
ö³¿, çâè÷à¿. Ìåòîäêàá³íåòè çàáåç-
ïå÷åíî ïîñ³áíèêàìè ç ïðîâåäåí-
íÿ óêðà¿íñüêèõ ñâÿò. ßê ÷ëåí áà-
ãàòüîõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿ
âò³ëþâàëà â æèòòÿ ïðîãðàìó “Ìî-
ðàëüí³ ÷åñíîòè”, ùî ï³äòðèìóº
íåîáõ³äí³ñòü õðèñòèÿíñüêî¿ åòè-
êè. ß ùàñëèâà, ùî ñàìå çà ÷àñ³â
ðîáîòè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà
ïîñàä³ ìåðà â êè¿âñüêèõ øêîëàõ
çàïðîâàäæåíî ïðåäìåò õðèñòèÿí-
ñüêî¿ åòèêè. Àëå, íà æàëü, íèí³ø-
íüîãî ðîêó äîñ³ íå âèêóïëåíî çà-
ìîâëåí³ ï³äðó÷íèêè íà ñóìó 700
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ôðàêö³ÿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â óñ³õ
ðàéîíàõ áåðå ó÷àñòü â àêö³¿ “Ïî-
â³ð ó ñåáå”. Öå ñâÿòî äëÿ ä³òåé ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè, íà ÿêîìó îáèðàºìî íî-
ì³íàíò³â ³ äàðóºìî ïîäàðóíêè. ²
öåé ïåðåë³ê ìîæíà ïðîäîâæèòè.
Íà çàâåðøåííÿ õî÷ó ïîáàæàòè,
ùîá íà øê³ëüí³é ôîðì³ íàøèõ ä³-
òåé ç’ÿâèëèñü åëåìåíòè âèøèâêè,
ÿê îáåð³ã íàö³¿, à îáêëàäèíêè çî-
øèò³â ïðèêðàøàëè ñïîê³éí³, äîá-
ð³ ìàëþíêè, à íå æàõëèâ³, à òà-
êîæ, ùîá çíèêëà íàðåøò³ ðåêëà-
ìà àëêîãîëþ é òþòþíó

Записала Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

Íàéá³ëüøà 
ôðàêö³ÿ Êè¿âðàäè
“Хрещати ” продовж є знайомити иян з політичними
фра ціями Київсь ої місь ої ради. На адаємо, що
3 р дня 2010 ро в № 178 (3809) ми знайомили вас
із Бло ом Литвина. Сьо одні представляємо найчис-
ленніш фра цію Київради — Бло Черновець о о.
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Ïîë³ò äóø³
Сьо одні читачі “Хрещати а”
знайомляться з віршами иянина
Ві тора На орно о. Ві тор —
творча особистість, член Націо-
нальної спіл и фотох дожни ів
У раїни. У йо о творчом арсена-
лі понад чотири сотні творів на
різноманітн темати : ромадян-
сь а, пейзажна та філософсь а
ліри а, віршовані ряд и для ді-
тей, вірші про охання. Ві тор
почав писати вірші іль а ро ів
том . Про себе аже, що тепер
не являє своє життя без поезії:
рими народж ються через небай-
д жість до дов ілля, безмежн
любов до людей, рідно о міста,
своєї раїни.

Про себе

Віршовані рядоч и, напевно, щось інтимне,
Про вір і надію, про зроз міле й дивне.
Писав. Стидався часом читати, по азати,
Але не змі надалі їх собі тримати.

Рядоч и пост пово творювали вірші.
Одні б ли ч дові, б ли і дещо інші...
Але най оловніше, що д м ах

б в вільним!
Віршовані сторін и, політ д ші

нестримний...

Митець живе, не тліє,
не старіє

Митець живе, не тліє, не старіє,
Я що йо о тепло о ось зі ріє.
Я що во онь нес ть йо о долоні —
Він світиться зсередини і ззовні.

Я що не забирає, а дар є,
Я що не лицемірить, я ціл є,
Я що любов серці і відва а,
А в д ші — порядність і пова а...

Я що він нищить чистим словом хтивість,
Не підміняє честь і справедливість.
Коли він не аньбить папір брехнею
І не тор ється із совістю своєю...

Митець живе, оли в ста від риті,
Коли не пра не б ти при “ ориті”,
Лі є словом д ші сво о люд ...
Тоді він є, він б в, і завжди б де!

Я — патріот раїни

У мене є раїна, мене є охання...
Нізащо не по ин те небо, зір ранню.
Тих спо адів, те дійство, що т т зі мною

стало —
Усіх, хто є близь ими, і тих, о о не стало.

Я т т шан ю землі, ба аті чорноземом,
Т т я єдине ціле, т т я не є о ремо.
Обожнюю ці р чі, цей алас і цю тиш ...
І цей безцінний спадо , що мені прадід

лишив.

Я т т людей шан ю, що в серці добролюби,
Що роблять, що не ниють, не за лядають

в з би...
Мені т т д же важ о, бо я не є байд жим.
Я — патріот раїни і йтим , до и зд ж !

Я ий расивий
в Києві т ман

Я ий расивий в Києві т ман
Розташ вався вечірніх ар ах.
По лав напівпрозорий сарафан
На сил ети численних пар ах.

Роз ин лося сиве полотно,
І деінде с идається л бами
К ди поділось жадане тепло
Воло ими осінніми ночами?

Воно пішло від острах зими,
Ш аючи птахів, що відлетіли,
Я ий т ман расивий восени!
Я ий чарівний в тім т мані Київ!

На мене падав дощ

На мене падав дощ, а я лежав на лаві
З за ритими очима, і блис ав и яс раві
Частень о мерехтіли, ховаючись за хати,
У небі пав рім, хотів мене зля ати.

Та я не із ля ливих, я підіймав долоні
До жирних сірих хмар, що вод лили

зовні.
Летіли з неба лі — чималі і мізерні,
Я жадібно овтав п’ян е прозоре зерня.

А дощ зростав щомиті і с оро став стіною.
Та швид о все промо ло, що на мені,

зі мною...
Лилось по всьом тіл стр м ами-

рівча ами
Щоби не захлин тись — я в рив лице

р ами...

Холодні раплі били і нас різь пробивали,
Змиваючи з д ші р бці від слів з хвалих
Змиваючи образи, що либо о сиділи,
Лились безбарвні сльози і моє серце

мили...

Йом та ласно пити
з нею ав

Йом та ласно пити з нею ав
Під розповідь захоплив , ці ав ,
Про темряв , про світле та ліричне,
За рите і про нес інченне, вічне.

І ожна з стріч миттю пролітає...
Том , напевно, значення не має
Пора доби, зима, весна чи літо:
Є він, вона, д м и, слова і віти.

У нотах тихо о жовтня

Сонце сіяло промінь на фарбоване листя.
Вино радові лози на подвір’ї плелися.

Запах свіжо о сіна вітрах відч вався,
В останнім теплі р дий жовтень пався.

Подих віти тривожив, низь о хмари
висіли,

Одино і причали чай и еть оточили.
Заспо оїв Дніпро свої стомлені води...
Я та их подар н ів не че ав від природи.

Я че ав твоє тіло, твої віддані очі,
Я тебе розціл ю пристрасно й охоче...
Я тебе запевняю, ти не б деш самотня
В осінніх обіймах, в нотах тихо о жовтня.

Кохання в дощ

Кохання в дощ — це та ці аво!
Настіж відчинене ві но,
А поряд два орнят а ави
І від ор оване вино...

Кохання в дощ, це та незвично,
Коли сльоза по шибці б’є,
Палає блис ав а містично,
І рім ви є своє...

Спішать додом перехожі,
Пірнає змочене вз ття...
Кохання в дощ — це та не схоже
На всі щоденні відч ття...

Без тебе мені зле

Без тебе мені зле, я не малюю віршів.
Я просто не жив , це наба ато ірше.
Не бач птаха зліт і я черешня вітне,
Без тебе світ не той, нема ньом світла...

Він черствий, не пал ий, на нім дірява
с ня,

Нема нім раси, енер ія відс тня.
Стомилися слова і обіймах ночі
Очі ю в ста, ціл ю плечі, очі...

Ні слово, ні во онь не ріє

Ні слово, ні во онь не ріє,
Коли твоє дитя хворіє,
М раш и серцем в ожній днині,
Від оли зле твоїй дитині.

Коли ж хвороба відст пає,
Від щастя н трощі стис ає,
І радість в тебе не відняти,
Я бачиш іс р в оченятах.

В похм рий день, і в день ч довий,
Старайся, щоб б ли здорові.
Безмежним є бажання жити
В бать ів... оли здорові діти!

В риває землю
перший сні

В риває землю перший сні ,
Я п дрою смачний пирі .
При ривши зелень на траві,
Зі рів від холод її.

При расив білим полотном
Лісочо , поле за селом,
І ай, де височіє млин,
Хатин , біля неї — тин...

Під білосніжним полотном
Беріз и сплять дитячим сном.
В норі зі рівся рижий лис,
Що лисенят сховав під хвіст.

І лиш сліди на овдрі тій
Розповідають: ліс живий,
Лише засн в на певний час,
Щоб навесні вітати нас.

Вітати зеленню лист ів,
Цвітінням ніжних проліс ів...
То б де трішеч и пізніше,
А зараз — білий сні і тиша...

Че атим

Че атим , наче листа солдат,
Я дітвора че ає зорепад,
Я променів очі ють іл и
І я вітрил че ають острів и

Я серце, що страждає без тепла,
Чи я земля, що ине без зерна,
Я віт а, що зів’яне без роси,
Че атим тебе — прийди і спо си!



Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження проекту "Реконструкція
каналізаційного колектора діаметром 2400 мм 

на вул. Миколи Лебедєва у Дніпровському районі 
м. Києва"

Розпорядження № 976 від 17 листопада 2010 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", постано�
ви Кабінету Міністрів України від 31.10.07 № 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів будівництва та проведення їх державної експертизи", в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Затвердити проект "Реконструкція каналізаційно�
го колектора діаметром 2400 мм по вул. Лебедєва у
Дніпровському районі м. Києва", рекомендований до
затвердження Київською міською філією "Київдерж�
будекспертиза" державним підприємством "Спеціалі�

зована державна експертна організація — центральна
служба української державної будівельної експертизи"
(позитивний висновок від 01.11.2010 року № 11�00333�
10), з такими основними техніко�економічними показ�
никами:

По азни и Одиниці вимір Кіль ість

За альна довжина діляно оле тора, що підля ає ре онстр ції:
том числі:

— ділян и від К-1існ. до К-3
— ділян и від К-3 до К-2існ.

м

м
м

1 322,0

527,0
795,0

Діаметр оле тора на ділян ах:
том числі:

— ділян и від К-1існ. до К-3
— ділян и від К-3 до К-2існ.

мм
мм

2000,0
2000,0

Проп с на спроможність оле тора л/с 3 934,0

Існ юча іль ість сто ів оле торі л/с 1 600,0

За альна іль ість амер на оле торі, я і підля ають ре онстр ції шт. 6

Спор дження тимчасових аналізаційних насосних станцій шт. 2

Ре онстр ція олодязів шт. 2

Кошторисна вартість цінах 2010 ро без додат ових витрат, по-
в'язаних з інфляційними процесами (з рах ванням ПДВ),
том числі БМР (без ПДВ)

тис. рн
тис. рн

68500,011
52594,285

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що
передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, здійснюється замовником будівництва на під�
ставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної
перевірки Київською міською філією ДП "Укрдержбудекс�
пертиза" державного підприємства "Спеціалізована держав�
на організація — центральна служба української державної
будівельної експертизи".

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Голова О. Попов

Про затвердження проекту "Будівництво каналізаційного
колектора діаметром 1200 мм по вул. Сортувальній 

у Дарницькому районі м. Києва"

Розпорядження № 974 від 17 листопада 2010 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", постано�
ви Кабінету Міністрів України від 31.10.07 № 1269 "Про прядок затвердження інвестиційних програм і
проектів будівництва та проведення їх державної експертизи", в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Затвердити проект "Будівництво каналізаційного колек�
тора діаметром 1200 мм по вул. Сортувальній у Дарницькому
районі м. Києва", рекомендований до затвердження Київською
міською філією "Київдержбудекспертиза" державним підпри�

ємством "Спеціалізована державна експертна організація —
центральна служба української державної будівельної експер�
тизи" (Позитивний висновок від 25.10.10 року № 11�00318�
10), з такими основними техніко�економічними показниками:

По азни и Одиниці вимір Кіль ість

Самопливний аналізаційний оле тор діаметром 1200 мм
(тр би залізобетонні з поліетиленовим в ладишем)
— довжина
— проп с на спроможність
— амери К1... Кісн.

м
м3/ од
шт.

978,0
2620,0

9

Самопливний аналізаційний оле тор діаметром 500 мм (тр би ПВХ тип "Т")
— довжина
— проп с на спроможність
— амери К8, К8а

м
м3 / од
шт.

24,0
1498,0

2

Самопливний аналізаційний оле тор діаметром 500 мм (тр би ПВХ тип "Т")
— довжина
— проп с на спроможність
— амери К10

м
м3 / од
шт.

25,0
961,0
1

Кошторисна вартість цінах 2010 ро без додат ових витрат, пов'язаних
з інфляційними процесами (з рах ванням ПДВ), том числі БМР (без ПДВ)
том числі БМР (без ПДВ)

тис. рн
тис. рн

41 350,309
31 905,258

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що
передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, здійснюється замовником будівництва на під�
ставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної
перевірки Київською міською філією ДП "Укрдержбудекспер�
тиза" державного підприємства "Спеціалізована державна
організація — центральна служба української державної бу�
дівельної експертизи".

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Голова О. Попов

Про прокладання інженерних мереж до готельного
комплексу з приміщеннями для розміщення Посольства

Грузії в Україні з вбудовано,прибудованими
приміщеннями офісного призначення та підземним

паркінгом на бульв. Т. Шевченка, 25 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 998 від 24 листопада 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про авто�
мобільні дороги", враховуючи рішення Київради від 23.12.2004 № 947/2357 "Про передачу Посольству
Грузії в Україні земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з
приміщеннями для розміщення Посольства Грузії в Україні з вбудовано�прибудованими приміщеннями офіс�
ного призначення та підземним автопаркінгом на бульварі Тараса Шевченка, 25 у Шевченківському райо�
ні м. Києва", договір оренди земельної ділянки від 18.04.2005 № 91�6�00437, з метою забезпечення вве�
дення об'єкта у встановлені УЄФА терміни щодо підготовки і проведення в м. Києві фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу та зважаючи на звернення Посольства Грузії в Україні від 10.06.2009
№ 10/162�59, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Посольству Грузії в Україні згідно з розробленою та за�
твердженою в установленому порядку проектно�кошторисною
документацією здійснити прокладання зовнішніх інженерних
мереж до готельного комплексу з приміщеннями для розмі�
щення Посольства Грузії в Україні з вбудовано�прибудовани�
ми приміщеннями офісного призначення та підземним пар�
кінгом на бульв. Т. Шевченка, 25 у Шевченківському районі,
за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

Перехід тепломережі через вул. Комінтерну виконати за�
критим способом з частковим обмеженням руху транспор�
ту, розриттям тротуару та проїзної частини шириною 3,0 м
навпроти будинку № 7/9 у термін з 14.04.2011 до
18.05.2011.

2. Посольству Грузії в Україні:
2.1. Згідно з законодавством укласти відповідні угоди з

власниками мереж.
2.2. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м.

Києві схему організації руху транспорту та пішоходів, вста�
новлення огородження та дорожніх знаків в місцях виконан�
ня робіт.

2.3. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�

хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання
робіт.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних
частин вулиць та міжквартальних проїздів на всю ширину за
типом існуючих, а тротуарів — фігурними елементами мощен�
ня та передати за актом комунальному підприємству "Шляхо�
во�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню авто�
мобільних шляхів та споруд на них" Шевченківського району.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокла�
дання теплових мереж дане майно передається до комуналь�
ної власності територіальної громади м. Києва з наступною
передачею у володіння та користування АЕК "Київенерго"

4. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на Посольство Грузії в Україні.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 03.04.2003 № 568

Розпорядження № 995 від 24 листопада 2010 року

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 12.07.2010 № 421 “Про тимчасовий роз�
поділ обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови, заступниками голови Ки�
ївської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації —
керівником апарату" (зі змінами та доповненнями) та у зв'язку з кадровими змінами:

Внести зміни у додаток до розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 03.04.2003 № 568 “Про ство�
рення міської комісії з координації дій у сфері роботи з ме�
талобрухтом" (в редакції розпорядження виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 17.02.2009 № 176), виклавши його в новій ре�
дакції, що додається.

Голова О. Попов

Про створення робочої групи для вирішення завдань 
по налагодженню роботи міського дозвільного центру

"Єдиний офіс"
Розпорядження № 999 від 24 листопада 2010 року

Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Ка�
бінету Міністрів України від 21.05.2009р. № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів до�
звільного характеру у сфері господарської діяльності", рішення Київської міської ради від 15.03.2007
№ 262/923 "Про запровадження в м. Києві принципу організаційної єдності з видачі документів дозвіль�
ного характеру", з метою оперативного вирішення завдань для функціонування в повному обсязі місько�
го дозвільного центру "Єдиний офіс", його матеріально�технічного, кадрового та ресурсного забезпечен�
ня:

1. Створити робочу групу для вирішення завдань по на�
лагодженню роботи міського дозвільного центру "Єдиний
офіс" та затвердити її склад, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження по�

класти на заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Сівця В. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади��оловно�о

спеціаліста�відділ��інформаційно-технічно�о�та��омп’ютерно�о

забезпечення�Київради��правління�матеріально-технічно�о�забезпечення

та�е�спл�атації�адміністративних�б�дин�ів�(V��ате�орія).

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів:��ромадянство�У�раїни,�повна�вища

освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем

ма�істра,�спеціаліста,�дос�онале�володіння��омп’ютером.

Термін�подання�до��ментів�—�30��алендарних�днів�з�дня�п�блі�ації�о�олошення

про��он��рс.�Інформація�щодо�основних�ф�н�ціональних�обов’яз�ів�та��мов�оплати

праці�надається�додат�ово.

До��менти�приймаються�за�адресою:�01044,�м.�Київ-44,�в�л.�Хрещати�,�36,��. 913

(на��он��рс).�Телефон�для�довідо�:�254-11-88.

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

Інстит�т�проблем�математичних�машин�і�систем

Національної�а�адемії�на���У�раїни

о�олош�є�про�рез�льтати��он��рс�

на�право�оренди�державно�о�нер�хомо�о�майна

(03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42)

Кон��рс� відб�вся� 3� �р�дня� 2010� ро��� о� 12.00� за� в�азаною� вище� адресою.

Інформація�про�переможців��он��рс�:

1. Об’є�т�№�1,�2.

Наймен�вання:�ВГО�“Все��раїнсь�а�нар�оло�ічна�асоціація”.

Місцезнаходження:�03039,�м.�Київ,�пер.�Демієвсь�ий,�5-а.

2. Об’є�т�№�3.

Наймен�вання:�ТОВ�“ЩИТ-1”.

Місцезнаходження:�03187,�м.�Київ,�пр.�А�.�Гл�ш�ова,�14,��в.�85.

3. Об’є�т�№�4,�5.

Наймен�вання:�ПП�“АНКЕР�ПРО�УКРАЇНА”.

Місцезнаходження:�04074,�м.�Київ,�в�л. Автозаводсь�а,�2.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Товариство�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�“Сова”,�що�роз�ляд�апеляційної�с�ар�и�Товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю� Виробничої� фірми� “Астейс”� на� рішення� Святошинсь�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва�від�29��р�дня�2009�ро�����справі�за�позовом�Федорен�о�Юлії�Володимирівни

до�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Сова”�про�визнання�права�власності

на�нер�хоме�майно�в�рах�но��по�ашення�бор���та�за�з�стрічним�позовом�Товариства

з�обмеженою�відповідальністю�“Сова”�до�Федорен�о�Юлії�Володимирівни,�третя

особа:�Київсь�е�місь�е�бюро�технічної�інвентаризації�та�реєстрації�права�власності

на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна�про�визнання�права�власності�від�ладено�на�14��р�дня

2010� р.� об� 11.10,� та� відб�деться� в� приміщенні� Апеляційно�о� с�д�� м.� Kиєва

(в�л. Солом’янсь�а,�2-А).

С�ддя�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва�За�ропивний�О.В.

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) 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

Оформл е н н я � � п р о в о д и т ь с я � � в � � р е д а � ц і ї

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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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 362-10
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Ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê ç³áðàâ
ìàéæå ì³ëüéîí ãðèâåíü
Îðãàí³çàòîð áàçàðó Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé êëóá 
óñ³ âèðó÷åí³ êîøòè ïåðåäàñòü óêðà¿íöÿì 
³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè

ББ ЛЛ АА ГГ ОО ДД ІІ ЙЙ НН ІІ СС ТТ ЬЬ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 7 ãðóäíÿ
ОВНИ, день має доленосне значення в ар’єрі. Розмова з шефом, за-

мовни ом, працедавцем може б ти д же орисною і прод тивною. Проте
не очі йте, що вона б де ле ою. Ретельніше висловлюйтеся, адже в ва-
шом тоні мож ть зв чати нот и деспотизм , вчасно демонстр йте свої фа-
хові знання та ділові навич и.
ТЕЛЬЦЯМ день принесе спіх. Ле о здолаєте переш оди, з мієте ви-

тримати перевір , с ласти іспит, пройти співбесід , розширити професій-
ний р озір. Це день ментально о очищення. Тож пра ніть до роз мової
стабільності, саме в ній риється олосальна сила, завдя и я ій можна піз-
нати либинн с тність б ття.
БЛИЗНЯТА, не ловіть ав! Доро оцінний час працює на вас. Раціональ-

но ви ористов йте ожн мить. Конта т ючи, дотрим йтеся дистанції та
проявляйте чіт ість мислення. Відстоюючи свої права, пам’ятайте, що най-
пере онливішими для співрозмовни ів стан ть ваші ло ічні ар менти та
здоровий л зд.
РАК, один полі—невоїн. Самостійнорозв’яз ючипроблеми, ризи єте на-

штовхн тися на переш оди, заборони, розчар вання, зазнати пораз и в с пе-
реч ах і впасти в депресію. Від вас вима ають взаємодії з партнером, родичем,
оле ою,др ом,впливовоюособою.Повнасамостійність, я і свободамислен-
ня, малоймовірна. Проте залежність від інших б де нині навіть орисною.
ЛЕВИ, зосередьтесянаретельном ви онанніповся деннихзобов’язань і не-

одмінно дбайте про здоров’я. Ви в тенетах залежності від обставин і по ладе-
них на вас різноманітних обов’яз ів, том проявіть додат ов важність та а -
ратність під час оформлення до ментів. Старанно от йтеся до робочої нара-
ди чи важливої розмови зшефом. Боятися придиро с ворих і вимо ливих пра-
цедавців не варто, бо ви с млінний працівни , я ом дорі н ти немає за що.
ДІВИ мають шанс чер ове довести професійн омпетентність. Неваж-

ливо, працюєте ви за наймом, розвиваєте власний бізнес, займаєтеся віль-
ною творчістю. Робота вдасться на слав і подар є мас задоволення. Тіль-
и не заци люйтеся на матеріальном боці справи, засл жена вина орода
сама знайде вас. Освідч йтеся в оханні, зад шевно спіл йтеся з дітьми,
родичами, реанім йте пор йновані стос н и.
ТЕРЕЗИ, налашт йтеся на серйозн хвилю і поставтеся з ма симальною

відповідальністю до всьо о, що робите. Вн трішня невпевненість, страх роз-
чар вати тих, від о о залежні, створюватиме наеле тризован атмосфер ,
зм ш ючи до надмірно о онтролю людей. Це зовсім недоцільно, ос іль и
висот ватиме власні нерви, драт ватиме оточення.
СКОРПІОНАМ не до сантиментів. Сфера онта тів наповнена с хим діло-

вим тоном. Що позитивно позначиться на професійних справах, с ладанні
планів, звітів, розподілі обов’яз ів, оформленні важливих офіційних до мен-
тів (я і підтвердж ють ваші права на що-неб дь, свідчать про омпетенцію).
Утім, не заб вайте про свою чарівність. Вчасно зроблений омплімент, ла-
ідна сміш а допомож ть вмилостивити найвпертішо о співрозмовни а.
СТРІЛЬЦЯМ визначено пірн ти з оловою в професійн діяльність, зайня-

тися дос оналенням ділових навичо , аби підтвердити своє фахове реноме.
Матеріальне заохочення нині рає оловн роль! Тож там, де не світять ро-
ші, розбазарювати доро оцінні сили заборонено. Беріться за ви ідні замов-
лення. Ваша робота має б ти оплачена е вівалентом в ладених з силь.
КОЗОРОГИ, від вас вима ається ма сим м люб’язності, ввічливості, де-

лі атності. Красива манера поведін и, міння майстерно вести діало із
людьми, висловлювати д м и б де підтвердженням вашо о професіоналіз-
м , а за острена інт їція допоможешвид о розпізнати справжні наміри спів-
розмовни а. Ува а тим, хто народжений р дні: не базі айте зайво о, р -
бе слово, жорст а позиція мож ть заш одити вашій долі.
ВОДОЛІЇ, день промайне в армічних ритмах. Сюжети мин ло о б ття

терзатим ть вас із притаманною їм вампіричністю. Отже, нічо о ново о не
розпочинайте, а розслабтеся і робіть те, що вам піднесе її Величність До-
ля. А ваша воля нині на зам .
РИБИ, переслід ючи пра тичн мет (особливо дов отривал ), спирай-

теся не лише на власний роз м, а й на перевірені зв’яз и, знайомства, а
та ож на джерела інформації, що здатні забезпечити вас он ретною інфор-
мацією. Не нехт йте під аз ами однод мців, досвідчених людей, фахівців.
Порадьтеся з партнером чи старшим др ом. Затямте: довіряти варто ли-
ше том , з им (сво о час ) п д солі з’їли!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè.

Â³òåð ï³äåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+0...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùè-
í³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+3°Ñ, âíî÷³
0...—2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +1...+2°Ñ, âíî÷³ 0...-1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³ 0...—4°Ñ.

Ñüîãîäí³
7 ãðóäíÿ – Êàòåðèíè (Âåëèêîìó÷åíèö³ Êàòåðèíè). Öüîãî äíÿ

ïî÷èíàþòüñÿ ãàäàííÿ. Íà Êàòåðèíè âæå ïðèõîäèëà ñïðàâæíÿ çèìà
ç ìîðîçàìè ³ ñí³ãîì, òîìó é êàçàëè: «Ïðèéøëà Êàòåðèíà – õîâàéñÿ
ï³ä ïåðèíó», «ßê íà Êàòåðèíè õîëîäíî, òî áóäå ãîëîäíî», «Êàòåðèíà
ïî âîä³, òî Ð³çäâî ïî ëüîä³». 

Â Óêðà¿í³ 7 ãðóäíÿ â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
— öå ïðîôåñ³éíå ñâÿòî âñ³õ, õòî ïðàöþº â ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ,
ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ òà îáëàñíèõ ðàäàõ, õòî ïðåäñòàâëÿº
áàãàòîòèñÿ÷íèé çàã³í íàðîäíèõ îáðàíö³â. 

²ìåíèííèêè: Êàòåðèíà, Ïîðôèð³é, Ñèìîí 
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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.
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4 2 9 7 8 3 5 1 6

5 7 1 4 2 6 3 8 9

8 4 7 3 1 5 9 6 2

9 5 2 6 7 8 1 4 3

1 3 6 9 4 2 8 7 5

6 1 5 2 9 4 7 3 8

7 9 3 8 6 1 2 5 4

2 8 4 5 3 7 6 9 1

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

Ùå äî ïî÷àòêó îô³-
ö³éíîãî â³äêðèòòÿ ñâÿò-
êîâîãî áàçàðó á³ëÿ äâå-
ðåé Òîðãîâî-ïðîìèñëî-
âî¿ ïàëàòè ç³áðàëàñÿ
÷èìàëà ÷åðãà. Çà äàíè-
ìè îðãàí³çàòîð³â, âè-
ñòàâêó â³äâ³äàëè ìàéæå
÷îòèðè òèñÿ÷³ îñ³á.
“ßðìàðîê òðèâàº îäèí
äåíü ³ â³äáóâàºòüñÿ ëè-
øå ðàç íà ð³ê. ß â³äâ³-
äóâàëà éîãî âæå òðè÷³,
í³êîëè íå ïîâåðòàëàñÿ
ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè.
Ñüîãîäí³ ïëàíóþ êóïè-
òè ñâî¿ì ä³òÿì ð³çäâÿíó
âèï³÷êó, à ñîá³ — ÿêóñü
ôðàíöóçüêó äð³áíè÷-
êó”, — ä³ëèòüñÿ ïëàíà-
ìè â³äâ³äóâà÷êà ÿðìàð-
êó Ñâ³òëàíà Áàá³é.

Á³ëÿ àðãåíòèíñüêîãî
ïðèëàâêà íàòîâï íå
çíèêàº. Òóò Ë³ëà Ðîë-
äàí, Ïîñîë Àðãåíòèíè

â Óêðà¿í³, îñîáèñòî ðå-
êîìåíäóº òðàäèö³éíå
âèíî òà ñêëàäàº áóòåð-
áðîäè. Àëå ïîêóïö³â
á³ëüøå ö³êàâëÿòü àð-
ãåíòèíñüê³ ìóçèêà ³
òàíö³, çîêðåìà òàíãî,
òîìó àêòèâíî ðîçì³òà-
þòü àóä³îäèñêè.

Äðóæèíà Ïîñëà
Áåëüã³¿ ïàí³ Õ³ëüäå Ãåð-
ìàíñ-Â³íê á³ëÿ ñâîãî
ñòåíäó ðîçõâàëþº àâ-
òåíòè÷íå íàö³îíàëüíå
ïå÷èâî — ãîôðå ³ç Ëüº-
æó. Äëÿ ³ñòèííèõ áåëü-
ã³éö³â — öå íå ïðîñòî
ïå÷èâî, à äàíèíà ³ñòî-
ð³¿, òðàäèö³ÿì ³ ìèñòåö-
òâó. Äðóæèíà ïîñëà ç³-
çíàºòüñÿ æóðíàë³ñ-
òàì — ñîëîäîù³ äóæå
ïîëþáëÿº. Àëå çàìîâ-
÷óº, ùî ÷àñòî ãîòóº ¿õ
ñàìà. Ïðî öå ðîçïîâ³-
äàþòü ¿¿ ïîì³÷íèö³:

“Äëÿ ñüîãîäí³øíüî¿ ÿð-
ìàðêè ïàí³ Õ³ëüäå âè-
ïåêëà ÷óäîâèé ñèðíèé
ïèð³ã”. Áåëüã³éñüêó
ñìàêîòó ïðîäàâàëè çà
ïðèéíÿòíèìè ö³íàìè:
òðàäèö³éíèé áåçàëêî-
ãîëüíèé ñèäð — 8 ãðè-
âåíü, ïå÷èâî ãîôðå —
10 ãðèâåíü.

Öüîãî ðîêó âïåðøå
íà ÿðìàðêó áóëî 
ïðåäñòàâëåíî ñòåíä 
Êðèìñüêî¿ àâòîíîì³¿. 
Íà íüîìó â³äâ³äóâà÷³ 
îçíàéîìèëèñÿ ç òóðèñ-
òè÷íèì ïîòåíö³àëîì
ï³âîñòðîâó òà êåðàì³÷-
íèìè âèðîáàìè êðèì-
ñüêèõ òàòàð.

×àñòóâàëè ãîñòåé
ìàéæå á³ëÿ âñ³õ ïðè-
ëàâê³â. Êàíàïå ³ç ñàëîì
òà ñîëîíèìè îã³ðêà-
ìè — öå ç óêðà¿íñüêî-
ãî ñòîëó. Çàïðîøóþòü

äî ñòðàâè ä³â÷àòà â íà-
ö³îíàëüíîìó óêðà¿í-
ñüêîìó îäÿç³.

Äëÿ þíèõ ãîñòåé âè-
ñòàâêè ïðàöþâàâ äèòÿ-
÷èé êóòî÷îê, îðãàí³çî-
âàíèé ³íîçåìíèìè
øêîëàìè Êèºâà. Ìà-
ëåíüêèõ ãîñòåé çàö³êà-
âèëè êîíêóðñàìè, ôî-
òî-ñåñ³ÿìè ç Ä³äîì Ìî-
ðîçîì ³ Ñàíòà-Êëà-
óñîì, ãóðòêîì ³ç ìàëþ-
âàííÿ òà äåêîðóâàííÿ.

Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿ-
ìè çà äåíü òîðã³â óäà-
ëîñÿ ç³áðàòè ìàéæå
ì³ëüéîí ãðèâåíü. Óñ³
ãðîø³ ñïðÿìóþòü íà
äîïîìîãó ä³òÿì, æ³íêàì
³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
óêðà¿íñüêèõ ñ³ìåé, ä³-
òÿì-ñèðîòàì ³ ³íâàë³-
äàì. Öå ñòàíå ñâîºð³ä-
íèì ð³çäâÿíèì ïîäà-
ðóíêîì äëÿ íèõ

На різдвяном ярмар пропон вали тіль и най раще
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Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

4 р дня в примі-
щенні Тор ово-
промислової пала-
ти У раїни відб в-
ся 18 різдвяний
бла одійний ярма-
ро . Свої стенди
представили 36
раїн світ , за тор-
овельні прилав и
стали самі посли
та їхні родини.
Кожна раїна на-
ма алася презен-
т вати свої найпо-
п лярніші товари-
візит и. Серед
них — с веніри,
е зотичні страви,
національний
стрій.


