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НЕПРЕСТИЖНІ ПРОФЕСІЇ
Щоро іль ість робочих місць столиці
збільш ється, та не на ожне з них
можна знайти фахівця
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ЗМІЦНЮЄМО ТА ПІДВИЩУЄМО
ІМУНІТЕТ ВЧАСНО
Маючи достатній запас меди аментів,
столичні лі арі до боротьби з рипом отові

Ç àâàð³éíèõ ìåðåæ çí³ìóòü 
íàâàíòàæåííÿ
Ó ëèñòîïàä³ 2011 ðîêó çàïóñòÿòü ïåðøó ÷åðãó Ï³âäåííî-çàõ³äíîãî êîëåêòîðà

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У листопаді наст пно о ро в дію введ ть
перш чер Південно-західно о аналізацій-
но о оле тора. Об’є т є “ ласичним” дов о-
б дом, ос іль и розпочали йо о зведення
більш я десять ро ів том . Нині роботи а -
тивіз вали. В б дівництві ви ористов ють с -
часні техноло ії та анти орозійні матеріали.
Коле тор зможе просл жити 50-100 ро ів.
Він зніме навантаження з аварійних сталевих
мереж і забезпечить рес рс для а тивної
житлової заб дови південно-західної частини
міста. На перш чер витратять ще
49 млн рн, за алом оле тор ошт ватиме
488,2 млн рн.

Ó ìåð³¿ âèð³øèëè ïðèøâèäøèòè áóä³âíèöòâî Ï³âäåí-
íî-çàõ³äíîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà (ÏÇÊÊ). Ïåðøó
÷åðãó ïðîòÿæí³ñòþ 3,6 êì â³ä Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ äî ñå-
ëèùà Æóëÿíè çäàäóòü óæå â ëèñòîïàä³ 2011 ðîêó, îð³ºí-

òîâíî äî Äíÿ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêèõ çàãàðá-
íèê³â. Ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ öüîãî â³äð³çêó çí³ìå íà-
âàíòàæåííÿ ç ïåðåîáòÿæåíîãî Çàáàéê³âñüêîãî êîëåêòîðà
òà àâàð³éíîãî êîëåêòîðà íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ.
Óâåñü ÏÇÊÊ çàâäîâæêè 9,8 êì ìàº áóòè ãîòîâèé äî ê³í-
öÿ 2013 ðîêó. Â³í â³äâåäå ñòîêè ç âåëèêî¿ ÷àñòèíè ï³â-
äåííî-çàõ³äíî¿ òåðèòîð³¿ ì³ñòà, à òàêîæ â³çüìå íà ñåáå ÷àñ-
òèíó êàíàë³çàö³éíîãî íàâàíòàæåííÿ ïåðåäì³ñòÿ. Ïîêè
ùî öþ òåðèòîð³þ îáñëóãîâóº ñèñòåìà ñòàëåâèõ íàï³ðíèõ
êîëåêòîð³â ä³àìåòðàìè 0,4-1ì çàãàëüíîþ äîâæèíîþ ïðè-
áëèçíî 47 êì.

Áóä³âíèöòâî Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî êîëåêòîðà ðîçïî÷àëè
ùå â 1993-ìó, àëå 1995 ðîêó îá’ºêò ôàêòè÷íî áóëî çàìî-
ðîæåíî. Ïîíîâèëè ðîáîòè ëèøå â 2003 ðîö³. Òîæ êîëåê-
òîð º îäíèì ³ç äîâãîáóä³â. Íàðàç³ ðîáîòè àêòèâ³çóâàëè.

“Òåìà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ äóæå õâèëþº, ³ ìè ñåðéîçíî
íåþ îï³êóºìîñÿ. Ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ïîêàçàâ,
ùî ñèñòåìè òåïëî- ³ âîäîïîñòà÷àííÿ â ïîãàíîìó, à òî é
àâàð³éíîìó ñòàí³. Â ìåðåæàõ “Êè¿ââîäîêàíàëó” ùîðîêó
ô³êñóþòü 8,5 òèñÿ÷³ àâàð³é, à âòðàòè íà òðóáîïðîâîäàõ
ñòàíîâëÿòü 30 â³äñîòê³â. Òàêèé ñòàí ñïðàâ íå ëèøå íå çà-
áåçïå÷óº íàëåæíîãî ïîñòà÷àííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ, à é
³íîä³ ñòàíîâèòü çàãðîçó äëÿ çäîðîâ’ÿ ÷è íàâ³òü æèòòÿ ëþ-
äåé. Òîìó ðîçâ’ÿçàííÿ öèõ ïðîáëåì äëÿ íàñ º ïåðøî÷åð-

ãîâèì çàâäàííÿì”,— ïîÿñíèâ ïîñèëåíó óâàãó äî îá’ºêòà
ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Â³í íàçâàâ äâà ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòè, ÿê³ äàñòü çâå-
äåííÿ êîëåêòîðà. Ïåðøèé — ñòàá³ëüíà ðîáîòà ñèñòåìè êà-
íàë³çàö³¿ ³ åêîëîã³÷íà áåçïåêà äëÿ ì³ñòà. Ï³âäåííî-çàõ³ä-
íèé êîëåêòîð ïðîëÿãàº íà ãëèáèí³ ìàéæå 50 ìåòð³â, à
ä³àìåòð éîãî ïðèáëèçíî 3 ìåòðè. Â áóä³âíèöòâ³ çàñòîñî-
âóþòü ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿. Òðóáè ³ç âíóòð³øíüîþ ïîë³åòè-
ëåíîâîþ âêëàäêîþ, ùî ðîáèòü ¿õ ñò³éêèìè äî ïîøêî-
äæåíü àãðåñèâíèìè ñòîêàìè. Òàê³ êîëåêòîðè âèêîðèñòî-
âóþòü ó ªâðîï³, ãàðàíò³éíèé òåðì³í ó íèõ ï’ÿòäåñÿò ðî-
ê³â, à ïðîñëóæèòè âîíè ìîæóòü óñ³ ñòî. Íàòîì³ñòü íàï³ð-
í³ ìåòàëåâ³ êîëåêòîðè çà 15-20 ðîê³â ìàéæå ïîâí³ñòþ
ðîç’¿äàº êîðîç³ÿ. Òîìó íîâèé êîëåêòîð çâåäå äî ì³í³ìó-
ìó àâàð³éí³ñòü ³ ëåãêî âèòðèìàº íàâàíòàæåííÿ àêòèâíî¿
æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

Äðóãèé åôåêò — åêîíîì³÷íèé. Êîëåêòîð º ñàìîïëèí-
íèì, òîæ íå ïîòðåáóº íàñîñíèõ ñòàíö³é. Öå äàñòü çìîãó
ëèøå íà åëåêòðîåíåðã³¿ çàîùàäæóâàòè 1 ìëí ãðí ùîì³-
ñÿöÿ.

Àáè çàâåðøèòè ïåðøó ÷åðãó, ïîòð³áíî ùå 49 ìëí ãðí.
Ïîâíà âàðò³ñòü ÏÇÊÊ ñòàíîâèòèìå 488,2 ìëí ãðí. ßêùî
âðàõóâàòè åêîíîì³þ íà åëåêòðîåíåðã³¿ òà ðåìîíòàõ, òî
îá’ºêò îêóïèòüñÿ çà äåñÿòîê ðîê³â
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ì³ñòî êîíòðîëþº 
ïîíàä 92 â³äñîòêè àêö³é 
“Êè¿ââîäîêàíàëó”

7 ãðóäíÿ Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñ-
ïîäàðñüêèé ñóä çàëèøèâ ó ñèë³ ð³øåííÿ
Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ñòîëèö³, ÿêèé âè-
çíàâ íåä³éñíèì äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó
25,464 % àêö³é ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-
íàë”.

Òàêèì ÷èíîì, ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåí-
íÿ àêö³é ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ Êèºâà íàáóëî çàêîííî¿ ñèëè. Íàðà-
ç³ ì³ñòî ïðÿìî òà îïîñåðåäêîâàíî êîí-
òðîëþâàòèìå 92,464 % àêö³é ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”. “Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà
“Êè¿ââîäîêàíàë” ÷åêàþòü ïîçèòèâí³ çì³-
íè: íîâå êåð³âíèöòâî, ïðîãðàìà â³äíîâ-
ëåííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, çàïðîâàäæåííÿ
ä³ºâîãî êîíòðîëþ çà ô³íàíñàìè òà çàëó-
÷åííÿ äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â äëÿ ìîäåðí³-
çàö³¿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ ñòîëèö³”,—
çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïóçàíîâ

Ìåòàëåâ³ êàíàë³çàö³éí³ 
ëþêè çàì³íÿòü 
íà ïëàñòèêîâ³ òà ãóìîâ³

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê. Â³í çàçíà-
÷èâ, ùî íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ íåìàº ïðè-
áëèçíî 980 ëþê³â, ÿê³ òðåáà çàêðèòè ïåð-
øî÷åðãîâî â íàéáëèæ÷³ ì³ñÿö³. Çà ñëîâà-
ìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ, íàéáëèæ-
÷èìè ðîêàìè â Êèºâ³ ìåòàëåâ³ ëþêè çà-
ì³íÿòü íà âèãîòîâëåí³ ç êîìïîçèòíèõ ìà-
òåð³àë³â. “Ëþêè ç öèõ ìàòåð³àë³â íå ìîæ-
íà çäàòè íà áðóõò. Äî òîãî æ ïîð³âíÿíî ç
ìåòàëåâèìè âîíè êîøòóâàòèìóòü óäâ³÷³
äåøåâøå”,— ïàí Ìàçóð÷àê

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó, 11 ãðóäíÿ, Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ïðî-
âåäå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Êè-
ÿíàì ó øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ çàïðîïîíó-
þòü ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
ìàéæå ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à ñàìå: êàð-
òîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðî-
äóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáó,
áîðîøíî, êðóïè, îë³þ, ìåä, êîíñåðâîâàí³
ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. 11
ãðóäíÿ ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ: ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (â
ìåæàõ âóëèöü Æèëÿíñüêî¿ òà Ñàêñàãàí-
ñüêîãî), â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Ëàéî-
øà Ãàâðî, 1-9, ó Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë.
²âàíà Êóäð³ (â ìåæàõ âóëèöü ×èãîð³íà òà
Ïàòð³ñà Ëóìóìáè), ó Ñâÿòîøèíñüêîìó —
íà âóë. Áóëãàêîâà, 1-13, ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó — íà âóë. Ïóëþÿ, 5.

Òðàäèö³éíî íà ÿðìàðêàõ êèÿíè ìàòè-
ìóòü çìîãó ïðèäáàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó
ïðîäóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîá-
íèê³â ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè íà 10—15
% äåøåâøå, í³æ íà ðèíêàõ. Íàãàäàºìî,
íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿíèõ ñâÿò
ó âñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè
ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òà ïëîäî-
âîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîäîâîëü÷èõ òîâà-
ð³â, à òàêîæ ÿëèíêîâèõ ïðèêðàñ

АА НН ОО НН СС   

Ñòàðòóº áëàãîä³éíà àêö³ÿ
“Â³äêðèé ñâîº ñåðöå”

Ñüîãîäí³ î 12.00 çà ó÷àñòþ äèðåêòîðà ÊÏ
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” Îëüãè Äðîçäîâî¿
â³äáóäåòüñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ç íàãîäè çà-
ïî÷àòêóâàííÿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ “Â³äêðèé
ñâîº ñåðöå”, ³í³ö³éîâàíî¿ ïðàö³âíèêàìè êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ðàçîì ç êè¿âñüêè-
ìè ãðàô³ò³-õóäîæíèêàìè. Â çàõîä³ â³çüìå
ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî. Ó ïðîãðàì³ — ñòâîðåííÿ ãðà-
ô³ò³-êîëàæó íà ôàñàä³ îäí³º¿ ç áóä³âåëü ïðè-
òóëêó â Áîðîäÿíö³, ôîòîâèñòàâêà, êîíêóðñ
òåìàòè÷íèõ äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â. Àäðåñà ïðî-
âåäåííÿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿: ñìò Áîðîäÿíêà,
âóë. Âåòåðàí³â, 2

Ó öåíòð³ Êèºâà ìîæå 
ç’ÿâèòèñÿ íîâà ñòàíö³ÿ ìåòðî
“Ðåñïóáë³êàíñüêèé ñòàä³îí” ïðîïîíóþòü ïåðåéìåíóâàòè íà
“Îë³ìï³éñüêó”

КК ИИ ЇЇ ВВ   —— ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Комісія з переймен вань про-
сить Київрад впоряд вати на-
зви більш я півтори сотні в -
лиць. Деп тати досі не за ріпи-
ли назв нових в лиць та змін
старих, радянсь их. Крім то о, в
Києві є по дві-три одна ові в -
лиці. Усе це заважає иянам,
приміром, отрим вати орес-
понденцію чи оформляти до -
менти на власність. Один зі
спортивних об'є тів назв ть на
честь Самаранча. На честь
Оле сандра Ляш а встановлять
меморіальн дош . А "Респ б-
лі ансь ий стадіон" може стати
станцією метро "Олімпійсь а".

Ó ñåðåäó â ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çà-
ñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàéìåíóâàííÿ
òà ïàì’ÿòíèõ çíàê³â. Öÿ åêñïåðòíà ðàäà
ïðàöþº íàä íàçâàìè âóëèöü òà âñòàíîâ-
ëåííÿì ïàì’ÿòíèê³â, ìåìîð³àëüíèõ äî-
ùîê. Âèÿâëÿºòüñÿ, ñïðàâà íå ç ïðîñòèõ.
Àáè ä³áðàòè íàçâó ÷è ïî÷åïèòè äîøêó,
ïîòð³áí³ âàãîì³ àðãóìåíòè. Òàê, óæå ïåð-
øå ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî — ïðî âñòà-
íîâëåííÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè íà âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³ êîëèøíüîãî ãîëîâè Ðà-
äè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ Îëåêñàíäðà Ëÿøêà. Ó
2010 ðîö³ ìèíàº 95 ðîê³â â³ä äíÿ éîãî íà-
ðîäæåííÿ òà 9 ðîê³â ñìåðò³. Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ äîøêè ïîïðîñèâ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ. Ïðîòå íà
çàñ³äàíí³ òðèâàëà ìàéæå ï³âãîäèííà äèñ-
êóñ³ÿ, ÷è çàñëóãîâóº Îëåêñàíäð Ëÿøêî íà
òàêó ïî÷åñòü. Õòîñü êàçàâ, ùî â³í êîìó-
í³ñò-ôóíêö³îíåð, ³íø³ — ùî ÷èìàëî çðî-
áèâ äëÿ Óêðà¿íè. Çðåøòîþ ä³éøëè çãî-
äè. Äîøêó âñòàíîâëÿòü íàñòóïíîãî ðîêó
íà âóëèö³ Äåñÿòèíí³é, 8.

Êîì³ñ³ÿ â³äõèëèëà ïðîïîçèö³þ ïî-

ñîëüñòâà ²ñïàí³¿ íàçâàòè îäíó ç âóëèöü
íà ÷åñòü ïî÷åñíîãî ïðåçèäåíòà Ì³æíà-
ðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Õóàíà
Àíòîí³î Ñàìàðàí÷à. Â³í ïîìåð ó êâ³òí³
íèí³øíüîãî ðîêó. Äåïóòàòè ââàæàþòü,
ùî íà éîãî ÷åñòü äîðå÷í³øå ïîêè ùî
íàçâàòè îäèí ç³ ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â.
Íà Â³ôëåºìñüêó ìîæóòü ïåðå³ìåíóâàòè,
ïðèì³ðîì, âóëèöþ àêàäåì³êà Øë³õòåðà,
ÿêùî â Ïàëåñòèí³ îäíó ç âóëèöü íàçâóòü
íà ÷åñòü êîãîñü ³ç â³äîìèõ óêðà¿íö³â.
Ìàº áóòè ïàðèòåò: “ìè âàì — âè íàì”.

Îäíàê íàéâàæëèâ³øèì ð³øåííÿì ñòà-
ëî çâåðíåííÿ êîì³ñ³¿ äî Êè¿âðàäè ç ïðî-
õàííÿì âïîðÿäêóâàòè íàçâè á³ëüø í³æ
ï³âòîðè ñîòí³ âóëèöü. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ç 2005
äî 2010 ðîêó êîì³ñ³ÿ ç ïåðåéìåíóâàíü
âèçíà÷èëàñÿ ùîäî íàçâ íîâèõ âóëèöü òà
çì³íè ñòàðèõ, ðàäÿíñüêèõ. “Ïðîòå êîì³-
ñ³ÿ ïðèéíÿëà ö³ ð³øåííÿ, à ñåñ³ÿ Êè¿â-
ðàäè ¿õ íå çàêð³ïèëà. Òîìó âñå ìàº áóòè
ïðèâåäåíî ó â³äïîâ³äí³ñòü”,— ïîÿñíèâ

äåïóòàò Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü. Çà éîãî
ñëîâàìè, Êè¿âðàäó òàêîæ ïðîñÿòü íàâåñ-
òè ëàä ç âóëèöÿìè-äâ³éíèêàìè. Ó ñòîëè-
ö³ ìàéæå 70 âèïàäê³â, êîëè îäíàêîâó íà-
çâó ìàþòü äâ³, à òî é òðè âóëèö³. Óñå öå
ñòâîðþº íåçðó÷íîñò³ äëÿ êèÿí, ïðèì³-
ðîì, ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ïîøòè ÷è
îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà âëàñí³ñòü
çåìë³ òà íåðóõîìîãî ìàéíà.

² îñòàííÿ íîâèíà: â öåíòð³ ñòîëèö³
ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íîâà ñòàíö³ÿ ìåòðî —
“Îë³ìï³éñüêà”. Òàêó íàçâó íà ïðîõàí-
íÿ ÃÓ òðàíñïîðòó ìîæóòü ïðèñâî¿òè íè-
í³øíüîìó “Ðåñïóáë³êàíñüêîìó ñòàä³î-
íó”. Ìîòèâàö³ÿ — àáè íå ïëóòàëèñü òó-
ðèñòè ï³ä ÷àñ ªâðî-2012. Ìîâëÿâ, òàê
áóäå äóæå çðó÷íî: ïðè¿õàâ íà ñòàíö³þ
ìåòðî “Îë³ìï³éñüêà” ³ ïîòðàïèâ íà
“Îë³ìï³éñüêèé” ñòàä³îí — ãîëîâíó àðå-
íó ÷åìï³îíàòó. Êîì³ñ³ÿ òàêî¿ çì³íè íå
çàïåðå÷èëà, àëå îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ìàº
âèð³øèòè ÊÌÄÀ ÷è íàâ³òü Êè¿âðàäà

Êðîê äî öèâ³ë³çîâàíîñò³
Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü çàáîðîíèòè òîðã³âëþ àëêîãîëåì 
³ ñèãàðåòàìè ó ÌÀÔàõ

ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ ИИ

Äî ïî÷àòêó ÷åìï³îíàòó ³ç ôóòáîëó ªâ-
ðî-2012 íà âóëèöÿõ Êèºâà íå ïðîäàâàòè-
ìóòü àëêîãîëü ³ òþòþíîâ³ âèðîáè â ÌÀ-
Ôàõ. Ïðèíàéìí³ òàêó ïîçèö³þ äåêëàðóþòü
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü çàÿâèâ, ùî â á³ëü-
øîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í òîðã³âëÿ ö³ºþ
êàòåãîð³ºþ òîâàð³â ñóâîðî íîðìîâàíà. Òàì
âçàãàë³ íåìà òàêîãî ÿâèùà, ÿê ïðîäàæ àë-
êîãîëþ òà òþòþíó ³ç íåñòàö³îíàðíèõ òî-
÷îê. Îêð³ì òîãî, íà äóìêó ôàõ³âö³â, çàáî-

ðîíèâøè òîðã³âëþ ö³ºþ êàòåãîð³ºþ òîâà-
ð³â, ó ì³ñò³ âäàñòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó
³ç çàñèëëÿì ÌÀÔ³â ³ íåñàíêö³îíîâàíî
âñòàíîâëåíèìè ê³îñêàìè. Áî ñàìå ïèâî,
ñëàáîàëêîãîëüí³ íàïî¿ òà ñèãàðåòè º îñ-
íîâíèì “ìåíþ” ó áàãàòüîõ ÌÀÔàõ.

Íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè ïëàíóþòü âèíåñ-
òè ïðîåêò îáìåæåííÿ òîðã³âë³ àëêîãîëåì
³ç äåñÿòî¿ ãîäèíè âå÷îðà äî âîñüìî¿ ðàí-
êó. Â³ä ï³äïðèºìö³â òàêîæ âèìàãàòèìóòü
äîòðèìóâàòèñÿ Çàêîíó Óêðà¿íè ïðî çàáî-

ðîíó òîðã³âë³ öèìè “ïðîäóêòàìè” íà â³ä-
ñòàí³ äî 300 ìåòð³â â³ä íàâ÷àëüíèõ ³ ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â.

Âîäíî÷àñ ì³ñüê³ âèñîêîïîñàäîâö³ îá³öÿ-
þòü íå çàëèøèòè ìàëèé òà ñåðåäí³é á³ç-
íåñ áåç ï³äòðèìêè. Íèí³ òðèâàº ðîçðîá-
êà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà íà 2011—2012 ðîêè. Çàïèòè ³ç ïðî-
õàííÿì íàäàòè ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî öüîãî äîêóìåíòà áóëî ðîç³ñëà-
íî 48 ð³çíèì óïðàâë³ííÿì ³ â³äîìñòâàì, à
òàêîæ âîñüìè ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì
òà îá’ºäíàííÿì ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ñôîðìó-
ëþâàëè ïîíàä 270 ïðîïîçèö³é. ×àñòèíó
¿õ çàïëàíîâàíî âíåñòè äî ïðîåêòó ð³øåí-
íÿ, çîêðåìà òàê³, ÿê³, íà äóìêó ï³äïðèºì-
ö³â, ñïðîñòÿòü âåäåííÿ á³çíåñó. Ãîëîâà
Êîíãðåñó ïðèâàòíèõ ðîáîòîäàâö³â ñòîëè-
ö³ Îëåã ²â÷åíêî çàóâàæèâ, ùî öåé äîêó-
ìåíò “ïðàâèëüíèé ³ ñâîº÷àñíèé”, ïðîòå
íàéãîëîâí³øå, àáè äëÿ éîãî âïðîâàäæåí-
íÿ áóëî ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äíå ô³íàíñó-
âàííÿ â ì³ñüêîìó áþäæåò³, à òàêîæ äî-
ñòóïí³ êðåäèòè äëÿ ï³äïðèºìö³â ³ ñïðîùå-
íà ñèñòåìà îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíèõ äîêó-
ìåíò³â

Уже найближчим часом станцію метро «Респ блі ансь ий стадіон» мож ть переймен вати на
«Олімпійсь »

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві план ють поряд вати тор івлю ал о олем, слабоал о оль-
ними напоями та си аретами в малих архіте т рних формах. Про-
е т відповідно о рішення розміщено на офіційном сайті місь ої
влади, і всі підприємці мож ть ознайомитися із цим до ментом і
внести свої пропозиції та за важення. Вчора в КМДА відб лося
чер ове засідання Координаційної ради з питань розвит підпри-
ємництва при Київсь ом місь ом олові, на я ом , о рім цьо о
питання, підприємці роз лядали прое т Київсь ої місь ої про рами
сприяння розвит мало о та середньо о підприємництва на
2011–2012 ро и.
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Оле сандр ОХОТНІКОВ,
дире тор Київсь ої дире ції
б дівництва метрополітен :

— Сьо одні дефі-
цит фахівців.
Еле три и, мон-
тажни и, механі-
и, нала одж -
вальни и — це не
повний перелі
тих, хто потрібен
том ж та и мет-

рополітен . Але з іншо о бо , за-
рито чимало промислових підпри-
ємств, двері я их завжди б ли від-
чинені молодим фахівцям. Та і зар-
плати сьо одні не ті. Проте без тех-
нічно о про рес ми не зможемо

розвиватися. Хочеться дожити до
ращих часів.

Вероні а ПЕРНІКУЗА,
ст дент а:

— Робочі професії
не затреб вані.
Через риз чима-
ло заводів і фаб-
ри за рито, а під-
приємці не зна-
ють, що робити:
с ороч вати штат
чи зменш вати

зарплат . Мало хто йде на низь о-
оплач ван робот . Але ж молоді лю-
ди продовж ють навчатися вишах,
бо хоч ть влашт вати своє життя.

Тамара ТУПІКОВА,
пенсіонер а:

— Б ти робочим
б ло почесно. І з
роботою не б ло
проблем. Я за ін-
чила техні м ле -
ої промислово-
сті, мо ла вийти з
одно о під'їзд ,
зайти в інший — і

знайти робот . А зараз моя тридця-
тидворічна он а з вищою освітою
зм шена працювати прибиральни-
цею, том що т т їй більше платять.
Ба ато навчаються заради дипло-
ма, том що вищ освіт вима ають
с різь.

Іван СОБОДЯНЮК,
інженер КПІ:

— Не мають по-
пит нині робочі
спеціальності, то-
м що немає ро-
бочих місць. Вони
тривалий час не
б ли затреб вані.
Відб лася пере-
оцін а цінностей.

Інженерів сьо одні немає, на ові
ш оли за рилися. Відб вся розрив
плані затреб ваності технічних

спеціальностей, починаючи з рядо-
во о робочо о до на овця. І не д -
маю, що сит ація найближчим ча-
сом зміниться.

Сер ій ДЕРУК, провайдер:
—Нині ба ато під-
приємств, напри-
лад, Чер асах,
Кірово раді потре-
б ють фахівців са-
ме робочих спеці-
альностей. У Києві
бра є б дівель-
ни ів, фрезер -

вальни ів, зварювальни ів, особливо
підводних, напри лад, для б дівниц-
тва мостів. Вважаю, що попит є, але
навчатися в ПТУ мало хто хоче, бо не
престижно.

Опит вала Олена СТУЛЬЄВА,
"Хрещати "

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Íåïðåñòèæí³ ïðîôåñ³¿

На ожно о безробітно о
в столиці чотири ва ансії

Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ïåð³îäè÷íî ñêàðæàòü-
ñÿ íà ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ: íåÿê³ñíî âèêîíóþòü ðîáîòó, íåâ÷àñ-
íî ïðèõîäÿòü àáî âçàãàë³ ³´íîðóþòü çâåð-
íåííÿ. Òà ìàëî õòî çíàº, ÷îìó òàê òðàï-
ëÿºòüñÿ. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí º áðàê ïðàö³â-
íèê³â ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é ó ñòîëèö³.

Õî÷à çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,
çàâäÿêè ïðîâåäåí³é ðîáîò³, Êè¿â ïðîäîâ-
æóº çàéìàòè ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ ó ñôåð³ çàé-
íÿòîñò³ ñåðåä ³íøèõ ðåã³îí³â. Ê³ëüê³ñòü
çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ â³êîì 15—70 ðîê³â ó
ñåðåäíüîìó çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó ñòàíîâèòü 1389,3 òèñÿ÷³ îñ³á, ùî
íà 3,7 òèñÿ÷³ á³ëüøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé
ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.

Ñòàíîì íà 1 ëèñòîïàäà 2010-ãî â çàãàëü-
íîì³ñüê³é áàç³ äàíèõ íàë³÷óâàëîñü ìàéæå
23,1 òèñÿ÷³ âàêàíñ³é, ñåðåä íèõ äëÿ ðîá³ò-
íèê³â — ìàéæå 9,4 òèñÿ÷³, äëÿ ñëóæáîâ-
ö³â — ïîíàä 10,2 òèñÿ÷³, ³íø³ — äëÿ îñ³á
áåç ïðîôåñ³¿ àáî ÿê³ íå ïîòðåáóþòü ñïåö-
ï³äãîòîâêè.

"Íà êîæíó îñîáó, ÿêà øóêàº ðîáîòó â
ì³ñò³, íà ê³íåöü æîâòíÿ ïðèïàäàëî ÷îòè-
ðè âàêàíñ³¿ (äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ïî Óêðà¿í³
íà 1 âàêàíñ³þ ïðåòåíäóþòü 5 áåçðîá³òíèõ),
çîêðåìà íà êîæíîãî ðîá³òíèêà — äåñÿòü
â³ëüíèõ ì³ñöü, íà îäíîãî ñëóæáîâöÿ —
äâà",— ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê ÃÓ ïðàö³ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Òåòÿíà
Êîñòþðåíêî.

Íàÿâí³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü ùå íå îçíà÷àº,
ùî ïðàöþâàòè òóäè éäóòü îõî÷å. Îñîáëè-
âî áðàêóº ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì, çîêðåìà îõîðîííèê³â, ñëþ-
ñàð³â-ñàíòåõí³ê³â, ìóëÿð³â, åëåêòðîìåõàí³-
ê³â ë³ôò³â, åëåêòðîãàçîçâàðíèê³â, âîä³¿â
(çîêðåìà ³ òðîëåéáóñà), îçåëåíþâà÷³â, ìà-
ëÿð³â, øòóêàòóð³â, åëåêòðîìîíòåð³â, ìîí-
òàæíèê³â, ñëþñàð³â-ðåìîíòíèê³â, áåòîíÿ-
ð³â, òåñëÿð³â, àðìàòóðíèê³â, ôðåçåðóâàëü-
íèê³â òà ïîêð³âåëüíèê³â.

Äî ñëîâà, ùî äàë³ â³ä öåíòðó ì³ñòà ðîç-
òàøîâàíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, òî
á³ëüøå âàêàíñ³é ³ ìåíøå ïîòåíö³éíèõ
ïðàö³âíèê³â. Íàéâèù³ ïîêàçíèêè ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ ìàþòü Øåâ÷åíê³âñüêèé

(74,3 %) òà Îáîëîíñüêèé (71,9 %) ðàéî-
íè ñòîëèö³, à íàéíèæ÷èé ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó — 61,1 %.

Найбільше бра є
працівни ів ом нальним
підприємствам

²ç 21 òèñÿ÷³ â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü 9 òè-
ñÿ÷ ìàþòü ñòàíîâèòè ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿,
àëå íèí³ ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³ òàêà, ùî
ì³ñöÿ º, à ïðàö³âíèê³â íåìàº. Ìîëîäü íå õî-
÷å ïîâ'ÿçóâàòè ñâîº æèòòÿ ç "áðóäíîþ" ðî-
áîòîþ, íå çàìèñëþþ÷èñü, õòî æ áóäå îáñëó-
ãîâóâàòè? ×è íå íàéçàòðåáóâàí³øà â ÆÅÊàõ
ïðîôåñ³ÿ ìîíòàæíèêà ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ
ñèñòåì òà îáëàäíàííÿ. Àëå ïîòð³áíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ïðàö³âíèê³â ó êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ ëåäü íàáåðåòüñÿ ïîëîâèíà. Íàïðèêëàä,
ó ÆÅÊó ¹ 810 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó
íàéá³ëüøå íå âèñòà÷àº ìîíòàæíèê³â. Àäæå
ç-ïîì³æ ðîá³òíèê³â ó áðèãàä³ ìàéæå 30 îñ³á
ïåíñ³éíîãî àáî ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó. "Ó ìå-
íå â áðèãàä³ âè íå çíàéäåòå ïðàö³âíèêà ìî-
ëîäøå 35 ðîê³â. Ìîëîäü íå õî÷å ïðàöþâà-
òè ÷åðåç ìàëó çàðîá³òíó ïëàòó, ÿêó, äî òîãî
æ, ùå é âèïëà÷óþòü ³ç çàï³çíåííÿì",— êà-
æå ìàéñòåð ðåìîíòíî¿ ãðóïè Îëåêñàíäð Âî-
ëîäèìèðîâè÷. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðàöþâàòè
ìîíòàæíèêîì ç êîæíèì ðîêîì ñòàº âàæ÷å.
ª ÷èìàëî ì³íóñ³â: ÿêùî ðàí³øå òóò äàâàëè
êâàðòèðó, òî òåïåð íàâ³òü ñïåöîäÿãó íåìàº.

"Öå áðóäíà ðîáîòà. Ëþäè ïðàöþþòü ó
ï³äâàëàõ, ³íêîëè äîâîäèòüñÿ ³ ó ôåêàë³ÿõ
ùîñü ëàãîäèòè, ìîæíà çàðàçèòèñÿ ÿêîþñü
õâîðîáîþ, áî íàâ³òü íàëåæíîãî ñïåöîäÿãó
íåìàº", — ñêàðæèòüñÿ ìàéñòåð.

Зварювати азозвар ою
та еле трозвар ою ні ом

Ç åëåêòðîãàçîçâàðíèêàìè ó ñòîëèö³ òàêîæ
ïðîáëåìà. Íåìàº ºäèíî¿ ñèñòåìè çàáåçïå-
÷åííÿ êàäðàìè. Òîìó ³ ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè
îáèðàþòü ïðåñòèæí³ ïðîôåñ³¿, äå ïëàòÿòü
á³ëüøå ³ óìîâè ðîáîòè ë³ïø³. ×èì íå ìî-
æóòü ïîõâàëèòèñÿ åëåêòðîãàçîçâàðíèêè.

ßê ³ íà áàãàòüîõ ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ, ó ÆÅÊó ¹ 805 Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó íå âèñòà÷àº åëåêòðîãàçîçâàðíèê³â.
"²ç øåñòè ïîòð³áíèõ ó íàñ ëèøå äâà åëåê-
òðîãàçîçâàðíèêè: îäèí ïðàöþº ç åëåêòðî-

çâàðêîþ, à ³íøèé — ³ç ãàçîçâàðêîþ. Öå,
ìàáóòü, ñòàëî òðàäèö³ºþ, ùî òóò ïðàöþ-
þòü ëþäè ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó, ò³, ÿêèì
óæå â³ê íå äîçâîëÿº çì³íèòè ïðîôåñ³þ", —
ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê ÆÅÊó ¹ 805 Ë³ä³ÿ
Äÿ÷åíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öÿ ïðîôåñ³ÿ äóæå
íåáåçïå÷íà, àäæå ëþäè ïðàöþþòü ó ï³ä-
âàëàõ, äå ïîñò³éíî âîëîãà, ïîãàíå îñâ³òëåí-
íÿ, äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ³ íà òðàñàõ. Òà
é çà íèí³øíüîãî ñòàíó êîìóí³êàö³é ïî-
òð³áíî ìàòè íåàáèÿêèé ïðîôåñ³îíàë³çì.
"Ñïåöîäÿã íàø³ ïðàö³âíèêè áåðåæóòü ùå
ç òèõ ÷àñ³â, êîëè êîæíîìó éîãî âèäàâàëè
ùîðîêó, — ðîçïîâ³ëà Ë³ä³ÿ Äÿ÷åíêî.—
Äîáðå, ùî òîä³ äàâàëè äîáðîòíèé îäÿã, òî
â³í ³ ñëóæèòü óæå áàãàòî ðîê³â. Êåð³âíèö-
òâî ÆÅÊ³â òàêèõ ïðàö³âíèê³â ö³íóº, ÿê
ìîæå, ï³äòðèìóº — ³íêîëè ¿ì äàþòü ñïåö-
õàð÷óâàííÿ (ìîëîêî) àáî âèïèñóþòü 
ïðåì³þ”.

У пош ах “висотних”
працівни ів

Ó ñòîëèö³ º ïîñò³éíà ïîòðåáà ï³äãî-
òîâêè ñïåö³àë³ñò³â çà ïðîôåñ³ºþ ïîêð³-
âåëüíèêà. ² â êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóðàõ, ³

â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ òàêèõ ïðà-
ö³âíèê³â áðàêóº. Ó ÆÅÊó ¹ 102 Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ³ç òðüîõ ïîòð³áíèõ ïî-
êð³âåëüíèê³â º ëèøå îäèí. 

"Íàì äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè â òàêîìó
ðåæèì³ ³ íå â ïîâíîìó ñêëàä³, áî çàîõî-
òèòè ìîëîäèõ ïðàö³âíèê³â îñîáëèâî íå-
ìàº ÷èì. Çàðîá³òíà ïëàòà òàêà íèçüêà,
ùî íå âèñòà÷àº íàâ³òü íà îïëàòó êâàðòè-
ðè. Ìè, ÿê ìîæåìî, çàáåçïå÷óºìî íàøî-
ãî ïîêð³âåëüíèêà. Àëå äâ³ ðóêè — íå
ø³ñòü ³, çðîçóì³ëî, ùî îáñÿã ðîáîòè íå
òàêèé ÿê ïîòð³áíî", — ðîçïîâ³äàº íà-
÷àëüíèê ÆÅÊó ¹ 102 Ãàëèíà Ïèâíèöü-
êà.

Ïðîôåñ³ÿ ïîêð³âåëüíèêà äóæå äàâíÿ, îä-
íàê ðèçèêîâîþ áóëà â óñ³ ÷àñè. Àäæå ïðà-
öþâàòè äîâîäèòüñÿ âèñîêî íàä çåìëåþ, à
âñ³ ðîáîòè íà âèñîò³ òðüîõ ìåòð³â ³ á³ëüøå
º íåáåçïå÷íèìè äëÿ æèòòÿ. Ïîêð³âåëüíè-
êè îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ ìàòè ïîì³÷íèê³â ³
âèêîðèñòîâóâàòè çàïîá³æíèé ïîÿñ, ÿêèé
êð³ïèòüñÿ çà åëåìåíòè êîíñòðóêö³é ó ì³ñ-
öÿõ, çàçíà÷åíèõ âèêîíðîáîì, ÷è çà ñòðà-
õóâàëüíèé êàíàò. Äî öüîãî ùå äîäàþòüñÿ
øê³äëèâ³ âèïàðîâóâàííÿ, ÿê³ íåáåçïå÷í³
äëÿ çäîðîâ’ÿ ðîá³òíèêà

Ùîðîêó ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü ó ñòîëèö³ çá³ëüøóºòüñÿ, òà íå íà êîæíå ç íèõ
ìîæíà çíàéòè ôàõ³âöÿ
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

У столиці нині остро постає питання омпле тації підприємств, зо -
рема ом нальних. Люди переважно ш ають робот за професіями
менеджера, б х алтера та водія. Водночас місті затреб вані зовсім
інші працівни и: а енти страх вання, онтролери- асири, фельдшери,
інженери омп'ютерних систем, спеціалісти з ремонт автомобілів,
поб тових виробів, фінансової діяльності. За робітничими професіями
перелі значно розширюється та різноманітнюється. Потрібні охо-
ронни и, слюсарі-сантехні и, м ляри, еле тро азозварни и, шт ат -
ри, еле тромонтери, бетонярі, теслярі, армат рни и, по рівельни и.

×îìó ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿ íèí³ íå êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì?

Через непрестижність робітничих професій і невисо і зарплати до ом нальних сл жб фахівці
не йд ть працювати
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Çì³öíþºìî òà ï³äâèùóºìî 
³ìóí³òåò â÷àñíî
Ìàþ÷è äîñòàòí³é çàïàñ ìåäèêàìåíò³â, ñòîëè÷í³ ë³êàð³ äî áîðîòüáè ç ãðèïîì ãîòîâ³

Ìåäèêè ïðîãíîçóþòü, ùî ï³ê çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà ãðèï ïðèïàäå íà ê³íåöü ãðóä-
íÿ — ïî÷àòîê ñ³÷íÿ. Àëå íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ
Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî êàæå, ùî áóäü-ÿê³ ïðîã-
íîçè â³äíîñí³, îñê³ëüêè íåâ³äîìî, ÿêîþ
áóäå ïîãîäà. “Ïîñòóïîâå çá³ëüøåííÿ çà-
õâîðþâàíîñò³ ïîâ’ÿçàíå ³ç çì³íàìè ïîãîä-
íèõ óìîâ,— ïîÿñíþº î÷³ëüíèöÿ,— íà ìî-
ðîç³ ëþäè ïåðåîõîëîäæóþòüñÿ, ó äîù —
ïðîìîêàþòü. Òîìó â Êèºâ³ çà îñòàíí³é
òèæäåíü çàõâîðþâàí³ñòü çðîñëà íà 15 â³ä-
ñîòê³â. Ïðîòå äî åï³äåì³îëîã³÷íîãî ïîðî-
ãó ìè íå äîòÿãóºìî. Íà ùàñòÿ, ñèòóàö³ÿ â
Êèºâ³ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ íà ãðèï òà ÃÐÇ
äîâîë³ ñïîê³éíà òà ñòàá³ëüíà”.

Ãîòóþ÷èñü äî åï³äåì³¿, Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàêóïèëî çà êîø-
òè ì³ñüêîãî áþäæåòó äî ñòîëè÷íèõ ë³êà-
ðåíü ìåäèêàìåíòè äëÿ ëþäåé, ÿêèõ ãîñï³-
òàë³çóâàëè ç ãðèïîì òà ÃÐÇ. Çàïàñó ë³ê³â
îð³ºíòîâíî âèñòà÷èòü íà äâà ì³ñÿö³, à ïðî-
òèâ³ðóñíîãî “Òàì³ôëþ” — íà ð³ê ³ á³ëüøå.
Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî êàæå, ùî ï³äâèùåíó óâà-
ãó ïðèä³ëÿëè íàñàìïåðåä ïîëîãîâèì áó-
äèíêàì. Àäæå ìàëåíüê³ ä³òè ³ âàã³òí³ æ³í-
êè — íàéóðàçëèâ³ø³ äî õâîðîáè.

Ä³ºâîþ ïðîô³ëàêòèêîþ ãðèïó ë³êàð³ ââà-
æàþòü âàêöèíàö³þ. Òîìó Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ çàêóïèëî
íà 200 òèñ. ãðí áþäæåòíèõ êîøò³â âàêöè-
íè “Âàêñ³ãðèï”. Öå 3 300 äîç, ÿê³ ïðèçíà-
÷åí³ äëÿ ä³òåé, ë³òí³õ ëþäåé ³ ñï³âðîá³òíè-
ê³â ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íòåðíàò³â. Íà ñüîãî-
äí³ âàêöèíîâàíî âæå 2 735 öèõ îñ³á.

Ùîá âàêöèíàö³ÿ ñòàëà äîñòóïí³øîþ êè-
ÿíàì, Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðàçîì
³ç ì³ñüêîþ ÑÅÑ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì “Ôàðìàö³ÿ” îðãàí³çóâàëè êàá³íå-
òè ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó. Òîæ ó 11 ìåäè÷-
íèõ çàêëàäàõ Êèºâà ëþäè ìîæóòü çðîáè-
òè âàêöèíàö³þ, êóïóþ÷è çà âëàñí³ êîøòè
âàêöèíó (ïðèáëèçíî 80 ãðí), ìåäè÷í³ ïî-
ñëóãè íàäàþòü áåçïëàòíî.

Êàá³íåòè ïðàöþþòü ó Öåíòðàëüí³é
ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³ Äåñíÿíñüêîãî, Äí³ï-
ðîâñüêîãî, Äàðíèöüêîãî, Ïå÷åðñüêîãî,
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â, ì³ñüê³é ñòóäåíò-
ñüê³é ïîë³êë³í³ö³, ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó, ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó, äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ¹ 4 Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó, äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³
¹ 1 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, äèòÿ÷³é ïîë³-
êë³í³ö³ ¹ 2, ùî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³

²íñóë³í çàêóïëÿòü íà ð³ê îäðàçó
Ó 2011-ìó ñòîëè÷íà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ õî÷å ïîäâî¿òè ô³íàíñóâàííÿ

Ó íàñòóïíîìó ðîö³ â Êèºâ³ íå
áóäå æîäíèõ ïðîáëåì ³ç çàáåçïå-
÷åííÿì õâîðèõ íà ä³àáåò ³íñóë³-
íîì. Êè¿âðàäà ïëàíóº çì³íèòè
Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³ öèì ïðåïàðàòîì.
Ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ íà
îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ñõâàëèëà
ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó. “Ñóòü íîâîãî Ïîðÿäêó â
òîìó, ùî á³ëüøå íå áóäå ïåðåáî-
¿â ³ç ïîñòà÷àííÿì. Ìè âèð³øèëè
çàêóïèòè ïðåïàðàò çàçäàëåã³äü îä-
ðàçó íà âåñü ð³ê, à íå íà êîíêðåò-
íó ñóìó â ïåâíèé ì³ñÿöü. Òîæ ³í-
ñóë³í áóäå â íàÿâíîñò³ çàâæäè.
Ïàö³ºíòó ïîòð³áíî ëèøå âçÿòè â
ë³êàðÿ ðåöåïò, ïðèéòè äî àïòåêè
òà îòðèìàòè ë³êè. Ïðîöåäóðà

ïðîñòà”,— ïîÿñíèëà íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî.

Àáè çàêóïèòè äîñòàòíþ ê³ëü-
ê³ñòü ³íñóë³íó íà 2011 ð³ê, ïëàíó-
þòü âèä³ëèòè á³ëüøó ñóìó. “Íà
öåé ð³ê áóëî çàêëàäåíî 25 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Öüîãî çàáðàêëî, ³
ìè ìàëè ïåðåáî¿ ç ³íñóë³íîì, îñî-
áëèâî â îñòàíí³ ì³ñö³. Äîâåëîñÿ
âèøóêîâóâàòè äîäàòêîâ³ êîøòè.
Òîìó íà íàñòóïíèé ð³ê ìè îäðà-
çó çàïëàíóâàëè ñóìó âæå â 33
ì³ëüéîíè ãðèâåíü”,— ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Ìî³ñåºíêî.

Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ 12,5 òèñÿ÷³
ìåøêàíö³â õâîð³þòü íà ä³àáåò
ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ òà ìàþòü ïîòðå-
áó â ³íñóë³í³.

Ùå îäíå ïèòàííÿ, ÿêå ðîçãëÿ-

íóëà êîì³ñ³ÿ, ñòîñóâàëîñÿ ÏÅÒ-
öåíòðó. Çàêëàä ÿäåðíî¿ ìåäèöè-
íè ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè òà ë³êó-
âàííÿ îíêîçàõâîðþâàíü â³äêðè-
ëè öüîãî ðîêó. Òåïåð Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ õî÷å ïîïîâíèòè øòàò
êâàë³ô³êîâàíèìè ñïåö³àë³ñòàìè
òà çàáåçïå÷èòè ¿ì õî÷à á òðîõè
ã³äíó çàðïëàòó. “Íà ñüîãîäí³ çàð-
ïëàòè çàãàëîì ó ìåðåæ³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ íàäíèçüê³. Çã³äíî ç çà-
êîíîì, ¿õ ìàëè á äîâåñòè äî ñå-
ðåäíüî¿ çàðïëàòè â ïðîìèñëîâî-
ñò³. Àëå ìåäèêè íèí³ îòðèìóþòü

âäâ³÷³ ìåíøå. ² âèïðàâèòè öå ÷å-
ðåç îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ áþäæå-
òó ïîêè ùî íå âäàëîñÿ”,— ïîÿñ-
íèëà Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî. Âò³ì, ùî-
äî ÏÅÒ-öåíòðó, òî òóò ñèòóàö³ÿ
îñîáëèâà, àäæå â íüîìó íàéñó-
÷àñí³ø³ ÿäåðí³ òåõíîëîã³¿, ³ â øòà-
ò³ ïîâèíí³ áóòè íå ëèøå ìåäèêè,
à é õ³ì³êè, ô³çèêè. Çäåá³ëüøîãî
öå ìîëîä³, àëå äîñâ³ä÷åí³ ñïåö³à-
ë³ñòè, ùî íàâ÷àëèñÿ òà ñòàæóâà-
ëèñÿ çà êîðäîíîì, äå òàê³ òåõíî-
ëîã³¿ âæå âèêîðèñòîâóþòü. Çðîçó-
ì³ëî, ùî òàêèõ ôàõ³âö³â çàðïëà-

òè â 1,5 òèñ. ãðí íå äóæå âàáëÿòü.
×åðåç öå Óïðàâë³ííÿ ïðîñèòü
âñòàíîâèòè äëÿ íèõ íàäáàâêó â
ðîçì³ð³ 50 %.

Î÷³ëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîâ³äîìèëà
òàêîæ ïðî áþäæåòí³ çàïèòè ãàëó-
ç³ íà íàñòóïíèé ð³ê. Çà ñëîâàìè
ïàí³ Ìî³ñåºíêî, ãðîøåé òðåáà
çíà÷íî á³ëüøå. “Äëÿ ïîâíîö³í-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ êîøò³â ïî-
òð³áíî âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ º íà
ñüîãîäí³. Ìè öå áà÷èìî ïî ë³êó-
âàëüíèõ çàêëàäàõ, äå íåìàº â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ ìåäèêàìåíò³â, áðà-
êóº ðåñóðñ³â íà îíîâëåííÿ îáëàä-
íàííÿ, ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó òî-
ùî”,— ïîÿñíèëà ÷èíîâíèê. ßê-
ùî â öüîìó ðîö³ íà îõîðîíó çäî-
ðîâ’ÿ âèä³ëèëè 2,1 ìëðä ãðí (85
% ö³º¿ ñóìè âèñòà÷àº äëÿ çà-
ðïëàò), òî íà íàñòóïíèé íå çàâà-
äèëè á óñ³ 5 ìëðä. “Ìè ïðîñèòè-
ìåìî ãðîø³ íà âñ³ ïîòðåáè, àëå
÷³òêî ðîçóì³ºìî, ùî áþäæåò îá-
ìåæåíèé. Òîìó ïîäàìî ïåâí³ òî÷-
êîâ³ ïèòàííÿ, ùî ïîòðåáóþòü
ïåðøî÷åðãîâî âèð³øåííÿ, ùîá
ð³âåíü íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè êèÿíàì áóâ äîñòàòí³ì”,—
íàãîëîñèëà Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî. Îä-
íèì ³ç ïð³îðèòåò³â íà íàñòóïíèé
ð³ê áóäå ïîë³ïøåíå çàáåçïå÷åííÿ
ìåäèêàìåíòàìè. Íà öå çàêëàäóòü
ìîæëèâèé ìàêñèìóì êîøò³â.
Îêð³ì òîãî, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
âñå-òàêè ï³äòðèìàº áëàãîä³éíèé
ïðîåêò “ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà
êàñà”

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Охорона здоров’я — пріоритет для столичної влади. Че-
рез це можна сподіватися на поліпшене фінанс вання
ал зі в наст пном році. Е сперти підрах вали, що для
то о, аби вистачило на все — меди аменти, обладнан-
ня, ремонти лі вальних за ладів тощо — на 2011 рі
потрібно приблизно 5 млрд рн. Для порівняння, цьо о
ро на ал зь виділили 2,1 млрд рн, 85 відсот ів із
я их вистачає лише на зарплати медпрацівни ів. Осо-
блив ва приділять забезпеченню меди аментами.
Напри лад, інс лін хоч ть за пити одраз на весь рі ,
щоб не б ло перебоїв із йо о постачанням хворим. Для
цьо о треба 33 млн рн.

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Хоча захворюваність на рип та ГРЗ пост пово зростає, до епідемі-
оло ічно о поро Київ не дотя є 23 %. Щоб раще явити сит -
ацію, сьо одні в столиці 83 хворих на 10 тисяч населення. Епідемію
о олош ють, оли хворіють 107 осіб на 10 тисяч. Чиновни и Голов-
но о правління охорони здоров’я спо ійні — до епідемії меди амен-
ти стаціонарні лі арні за пили, абінети щеплень проти рип під-
от вали. Справа лишається за індивід альним зміцненням ім нітет
людини.

В 11 медичних за ладах столиці посл и з ва цинації иянам надають безплатно

Начальни Головно о правління охорони здоров’я Раїса Моісеєн о
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Ô³íàíñîâà ñòðàòåã³ÿ
Ïðî ïåðåá³ã åêñïåðèìåíòó ³ç çàïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó 
ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó Êèºâ³
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Одним із перших ро ів
на шлях до створення
ефе тивно о прозоро о
бюджет Києва є застос -
вання с часних підходів,
я і широ о ви ористов -
ють розвинені раїни сві-
т . Одним із та их підхо-
дів є про рамно-цільовий
метод (ПЦМ) бюджет ван-
ня, я ий забезпеч є ом-
пле сний підхід до фор-
м вання бюджет .

Ï³ä ÷àñ éîãî çàñòîñóâàííÿ óâà-
ãà çîñåðåäæóºòüñÿ íå íà ðîçâèòêó
ìåðåæ³ òà óòðèìàíí³ óñòàíîâ, à íà
ðåçóëüòàòàõ âèêîíàííÿ ïðîãðàì,
òîáòî íà òîìó, íàñê³ëüêè ïîñëó-
ãè, ÿê³ íàäàí³ çà áþäæåòí³ êîø-
òè, â³äïîâ³äàþòü ïîòðåáàì ãðîìà-
äÿí. Òîìó áþäæåò ìàº âèãëÿä íå
ÿê ïåðåë³ê ãàëóçåé ³ êîøò³â äëÿ ¿õ
ô³íàíñóâàííÿ, à ÿê ïåðåë³ê îêðå-
ìèõ ïðîãðàì. Ïðè÷îìó, äëÿ êîæ-
íî¿ ïðîãðàìè âñòàíîâëþþòü ÷³ò-
êó ìåòó òà íèçêó ïîêàçíèê³â, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà îö³íèòè
åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ ðåçóëüòà-
òè â³ä âèêîðèñòàííÿ êîøò³â. Íå
âèêëèêàº ñóìí³â³â, ùî òàêà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî áþäæåò êîðèñ-
òóºòüñÿ âåëèêèì ïîïèòîì ç áîêó
ãðîìàäÿí çàâäÿêè ¿¿ ïðîñòîò³ òà
îäíî÷àñíî — êîìïëåêñíîñò³.

Â³äïîâ³äíî äî Ïëàíó ðîáîòè Ãî-
ëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ
òà ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â áþ-
äæåòíèõ êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæå-
òó Êèºâà ç ïèòàíü ñòðàòåã³÷íîãî
ïëàíóâàííÿ, Ïëàíó ïðîâåäåííÿ
çàõîä³â ³ç çàïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì-
íî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó ñêëàäàííÿ òà
âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó Êè-
ºâà òà ðàéîííèõ ó Êèºâ³ áþäæåò³â
íà 2011-2013 ðîêè ìàºìî òàêå:

1. Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ — ëèñòî-
ïàäà 2010 ðîêó áóëî ïðîâåäåíî
òðèíàäöÿòü òðåí³íã³â. Òðåí³íãè
ïðîâîäèëè åêñïåðòè ²íñòèòóòó
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ äîñë³äæåíü. Âîíè ì³ñòèëè
ìîäóë³ ç ìåòîäîëîã³÷íèõ ³ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ çàñàä çàïðîâà-
äæåííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìå-
òîäó íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.

Ó òðåí³íãàõ áðàëè ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèêè ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíè-
ê³â áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñüêîãî
òà ðàéîííèõ áþäæåò³â Êèºâà, Ãî-
ëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(ÊÌÄÀ), ô³íàíñîâèõ óïðàâë³íü
ÐÄÀ, ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó é ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó. Íàâ÷àííÿ ïðîé-
øëè ìàéæå 400 îñ³á.

2. Ïðîòÿãîì òðåí³íã³â íàïðàöüî-
âàíî ïåðåë³ê áþäæåòíèõ ïðîãðàì
³ ïîêàçíèê³â ¿õ âèêîíàííÿ äëÿ
êîæíî¿ ãàëóç³, äëÿ êîæíîãî ãîëîâ-
íîãî ðîçïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ
êîøò³â. Ïåðåë³êè áþäæåòíèõ ïðî-
ãðàì ³ ïîêàçíèêè ¿õ âèêîíàííÿ
â³äïðàöüîâàí³ íà ï³äñòàâ³ òèïîâèõ,
ÿê³ çàòâåðäæåí³ ñï³ëüíèìè íàêàçà-
ìè Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
òà Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿, à ñàìå:

— Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà
îcâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 01.06.2010
¹ 298/519 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Òèïîâîãî ïåðåë³êó áþäæåòíèõ
ïðîãðàì òà ðåçóëüòàòèâíèõ ïîêàç-
íèê³â ¿õ âèêîíàííÿ äëÿ ì³ñöåâèõ
áþäæåò³â ó ãàëóç³ "Îñâ³òà"";

— Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä
26.05.2010 ¹ 283/437 "Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïåðåë³êó
áþäæåòíèõ ïðîãðàì òà ðåçóëüòà-
òèâíèõ ïîêàçíèê³â ¿õ âèêîíàííÿ
äëÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó ãàëóç³
"Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ"";

— Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà
ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà-
¿íè â³ä 27.09.2010 ¹ 1097/290 "Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïåðåë³êó
áþäæåòíèõ ïðîãðàì òà ðåçóëüòà-
òèâíèõ ïîêàçíèê³â ¿õ âèêîíàííÿ
äëÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó ãàëóç³
"Ñîö³àëüíèé çàõèñò òà ñîö³àëüíå
çàáåçïå÷åííÿ" (ðåºñòðàö³ÿ â
Ì³í’þñò³ 20.10.2010 ¹ 949/18244);

— Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä
01.10.2010 ¹ 1150/41 "Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïåðåë³êó
áþäæåòíèõ ïðîãðàì òà ðåçóëüòà-
òèâíèõ ïîêàçíèê³â ¿õ âèêîíàííÿ
äëÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó ãàëóç³
"Êóëüòóðà" (ðåºñòðàö³ÿ â Ì³í’þñ-
ò³ 20.10.2010 ¹ 952/18247);

— Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà
Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó â³ä 01.10.2010 ¹ 1149/3438
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïå-
ðåë³êó áþäæåòíèõ ïðîãðàì òà ðå-
çóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â ¿õ âèêî-
íàííÿ äëÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó
ãàëóç³ "Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò"
(ðåºñòðàö³ÿ â Ì³í’þñò³ 20.10.2010
¹ 957/18252);

— Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà
Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó â³ä 01.10.2010 ¹ 1148/3437
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïå-
ðåë³êó áþäæåòíèõ ïðîãðàì òà ðå-
çóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â ¿õ âèêî-
íàííÿ äëÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó
ãàëóç³ "Ñîö³àëüíèé çàõèñò ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³" çà âèäàòêàìè, ùî
âðàõîâóþòüñÿ ïðè âèçíà÷åíí³ îá-
ñÿãó ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â"
(ðåºñòðàö³ÿ â Ì³í’þñò³ 20.10.2010
¹ 944/18239);

— Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â
Óêðà¿íè â³ä 01.10.2010 ¹ 1147
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïå-
ðåë³êó áþäæåòíèõ ïðîãðàì òà ðå-
çóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â ¿õ âèêî-
íàííÿ äëÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó
ãàëóç³ "Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ""
(ðåºñòðàö³ÿ â Ì³í’þñò³ 20.10.2010
¹ 945/18240).

Çã³äíî ç ãðàô³êîì, ïî÷èíàþ÷è
ç 11 ëèñòîïàäà, ïðîâîäèëèñÿ ñï³â-
áåñ³äè çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â

Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³í-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(ÊÌÄÀ) ç ãîëîâíèìè ðîçïîðÿä-
íèêàìè áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñü-
êîãî áþäæåòó Êèºâà ùîäî ï³äãî-
òîâêè ïðîåêòó áþäæåòó ñòîëèö³ íà
2011 ð³ê ³ çàñëóõîâóâàëè ãîëîâíèõ
ðîçïîðÿäíèê³â ùîäî íàïðàöþâàíü
ó ÷àñòèí³ ôîðìóâàííÿ áþäæåòó çà
ïðîãðàìíî-ö³ëüîâèì ìåòîäîì.

Ñï³âáåñ³äè â³äáóëèñÿ ç Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì îñâ³òè ³ íàóêè,
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
êóëüòóðè, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, Óïðàâë³ííÿì òóðèç-
ìó ³ êóðîðò³â, Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì åíåðãåòèêè, åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ.

Íà ñï³âáåñ³äàõ ðîçãëÿäàëè ïè-
òàííÿ ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ òà
ïëàíóâàííÿ íà 2011 ð³ê ì³ñüêèõ
ö³ëüîâèõ ïðîãðàì Êèºâà ç ïåâíî¿
ãàëóç³, ñòàí âèêîíàííÿ ïðîòîêî-
ëó äîðó÷åíü, íàïðàöüîâàíèõ ï³ä
÷àñ íàðàäè ³ç çàïðîâàäæåííÿ
ÏÖÌ ñêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó Êèºâ³ â³ä 28
æîâòíÿ 2010 ðîêó, ñòàí ðîçðîáêè
áþäæåòíèõ ïðîãðàì çà ïðîãðàì-
íî-ö³ëüîâèì ìåòîäîì íà ð³âí³ ãî-
ëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà áþäæåò-
íèõ êîøò³â äëÿ ï³äãîòîâêè ïðî-
åêòó áþäæåòó ñòîëèö³ íà 2011 ð³ê.

Íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 ïðîòî-
êîëó äîðó÷åíü ¹ 47, íàïðàöüî-
âàíèõ ï³ä ÷àñ íàðàäè ³ç çàñòóïíè-
êàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ òà ãîëîâàìè
ÐÄÀ 25 æîâòíÿ 2010 ðîêó, Ãîëîâ-
íå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ 28 æîâò-
íÿ 2010 ðîêó ïðîâåëî íàðàäó ç
ïèòàíü çàïðîâàäæåííÿ ÏÖÌ
ñêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â ó Êèºâ³.

Íà âèêîíàííÿ ïðîòîêîëó äîðó-
÷åíü, íàïðàöüîâàíèõ ï³ä ÷àñ íàðà-
äè ç çàïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìíî-ö³-
ëüîâîãî ìåòîäó ñêëàäàííÿ òà âèêî-
íàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó ñòîëè-
ö³ 28 æîâòíÿ 2010 ðîêó ïðîâåäåíà
íàðàäà-ñåì³íàð ç ïèòàíü êëþ÷îâèõ
çàñàä ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ,
êëþ÷îâèõ óìîâ çàïðîâàäæåííÿ
ÏÖÌ: ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ
òà ñåðåäíüîñòðîêîâîãî ïëàíóâàí-
íÿ áþäæåòó, ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä
ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó ñêëà-
äàííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñöåâèõ áþ-
äæåò³â, ñòàíó çàïðîâàäæåííÿ ÏÖÌ
ó Êèºâ³ çà ó÷àñòþ ãîëîâíèõ ðîçïî-
ðÿäíèê³â áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñü-

êîãî áþäæåòó Êèºâà òà çàñòóïíè-
ê³â ãîë³â ÐÄÀ. Íàðàäó-ñåì³íàð
ïðîâîäèëè ôàõ³âö³ ²íñòèòóòó áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
äîñë³äæåíü (²ÁÑÅÄ).

Òàêîæ â³äáóëàñÿ íàðàäà çà ó÷àñ-
òþ ïðåäñòàâíèê³â ãîëîâíèõ ðîçïî-
ðÿäíèê³â áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ñòîëèö³, ïðåäñòàâ-
íèê³â ô³íàíñîâèõ óïðàâë³íü ÐÄÀ
òà Öåíòðó ³íôîðìàö³éíèõ òà àíà-
ë³òè÷íèõ òåõíîëîã³é. Íà íàðàä³ îá-
ãîâîðþâàëîñÿ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ äîðîáêè àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñ-
òåìè "ªäèíà ³íôîðìàö³éíà ñèñòå-
ìà óïðàâë³ííÿ áþäæåòîì" ùîäî
ìîæëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ áþäæåòó
Êèºâà ÿê ó ôîðìàò³ ÏÖÌ, òàê ³ â
ðîçð³ç³ ôóíêö³îíàëüíî¿, â³äîì÷î¿
òà åêîíîì³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàò-
ê³â ³ âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè ó ãî-
ëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â áþäæåòíèõ
êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó ñòîëèö³,
ô³íàíñîâèõ óïðàâë³ííÿõ ÐÄÀ.

Ñòàíîì íà 30.11.2010 ðîêó çà-
âåðøåíî äîîïðàöþâàííÿ ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç
òåõí³÷íèì çàâäàííÿì, ïðîâåäåíî
âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè "ªäèíà ³í-
ôîðìàö³éíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ
áþäæåòîì", ïðîéäåíî íàâ÷àííÿ
ó ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â áþ-
äæåòíèõ êîøò³â òà ÐÄÀ. Ó Ãîëîâ-
íîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³íí³
ÊÌÄÀ ïðîâåäåíî íàâ÷àííÿ ïðà-
ö³âíèê³â áþäæåòíîãî óïðàâë³ííÿ,
ãàëóçåâèõ óïðàâë³íü ³ â³ää³ë³â.

Äîäàòêîâî ïðîâåäåíî ñï³âáåñ³-
äè ç ãîëîâíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè
áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó Êèºâà ùîäî çàñòîñóâàííÿ
ÏÖÌ ó áþäæåòíîìó ïðîöåñ³: ïåð-
øîãî ãðóäíÿ ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó, Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
(ñåêðåòàð³àòîì), Ãîëîâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè;
òðåòüîãî ãðóäíÿ áóëà êîíñóëüòà-
ö³ÿ äëÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; ñüîìîãî
ãðóäíÿ — äëÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³-
òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ.

Íà âèêîíàííÿ íàêàçó Ì³í³ñòåð-
ñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä
02.08.2010 ¹ 805 "Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Îñíîâíèõ ï³äõîä³â äî çàïðîâà-
äæåííÿ ÏÖÌ ñêëàäàííÿ òà âèêî-
íàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â", ëèñòà
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä
27.02.2010 ¹ 31-11030-14-5/4466
"²íñòðóêö³¿ òà ôîðìè äëÿ ï³äãîòîâ-
êè ïðîåêòó ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà
ïëàíîâèé ð³ê ³ç âèêîðèñòàííÿì
ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó" Ãî-
ëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ
ÊÌÄÀ äîâåëî äî â³äîìà ãîëîâíèõ
ðîçïîðÿäíèê³â áþäæåòíèõ êîøò³â
ì³ñüêîãî áþäæåòó Êèºâà òà ô³íàí-
ñîâèõ óïðàâë³íü ÐÄÀ ³íñòðóêö³þ ³ç
çàïîâíåííÿ òà ôîðìè áþäæåòíèõ
çàïèò³â äëÿ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó
ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà ïëàíîâèé
ð³ê ³ç âèêîðèñòàííÿì ÏÖÌ.

Ðîáîòà ç ôîðìóâàííÿ áþäæåòó
Êèºâà íà 2011 ð³ê òðèâàº.

Ïðîãðàìíî-ö³ëüîâèé ìåòîä
ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ áþ-
äæåòó îð³ºíòîâàíèé íà ðîçâ'ÿçàí-
íÿ ³ñíóþ÷èõ ïðîáëåì òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè òà äîñÿãíåííÿ âè-
çíà÷åíèõ ö³ëåé. ÏÖÌ º ³íñòðó-
ìåíòîì, ùî çàáåçïå÷óº åôåêòèâ-
íå óïðàâë³ííÿ áþäæåòíèì ïðî-
öåñîì ³ âñòàíîâëþº êîíòðîëü íå
ëèøå çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì
áþäæåòíèõ êîøò³â, à é çà äîñÿã-
íóòèìè ðåçóëüòàòàìè

Нині ПЦМ том чи іншом ви ляді застосов ють США, державах
Європи і СНД. Єдиної методи и немає, ос іль и вона залежить від осо-
бливостей бюджетної системи раїни. КМДА є часни ом е сперимен-
т із запровадження ПЦМ на місцевом рівні, я ий проводить Міністер-
ство фінансів У раїни за підтрим и прое т технічної допомо и "Зміц-
нення місцевої фінансової ініціативи" та реаліз є ВГО "Інстит т бюдже-
т та соціально-е ономічних досліджень" ІБСЕД[1] за фінанс ванням
А енції США із міжнародно о розвит (USAID).
У ожній раїні методи бюджет вання називаються по-різном — на-

при лад, бюджет вання, орієнтоване на рез льтат (БОР), правління
прод тивністю або ефе тивністю, ПЦМ. Мета цих методів поля ає в до-
ся ненні он ретно о, зазвичай дов остро ово о рез льтат , що ма си-
мально відповідає потребам с спільства. А ос іль и рез льтат повинен
б ти достатньо об'є тивним і передбач ваним, відмінною рисою та их
методів бюджет вання є система оцін и я ості бюджетних посл і ре-
з льтативності бюджетної політи и в цілом .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Головнимфінансовим правлінням
КМДА завершено доопрацювання
про рамно о забезпечення та вста-
новлення системи "Єдина інформа-
ційна система правління бюджетом".
Система є одним із елементів ви о-
нання План проведення заходів із
запровадження про рамно-цільово-
о метод (ПЦМ) с ладання та ви о-
нання місь о о та районних бюдже-
тів Києва на 2011—2013 ро и.
На сьо одні вже завершено на-

вчання спеціалістів Головно о прав-
ління, розроблено інстр цію із за-
повнення та форми бюджетних за-
питів для під отов и прое т місце-
во о бюджет на плановий рі із ви-
ористанням ПЦМ.
Заст пни олови КМДА Р слан

Крамарен о зазначив, що під час за-

стос вання ПЦМ ва а зосередж єть-
ся не на розвит мережі та триман-
ні станов, а на рез льтатах ви онан-
ня про рам, тобто на том , нас іль и
посл и, я і надані за бюджетні ош-
ти, відповідають потребам ромадян.
Том бюджет має ви ляд не я пере-
лі ал зей і оштів для їх фінанс ван-
ня, а я перелі о ремих про рам.
Причом , для ожної про рами вста-
новлюється чіт а мета та низ а по-
азни ів, за допомо ою я их можна
оцінити е ономічні та соціальні ре-
з льтати від ви ористання оштів.
"Про рамно-цільовий метод форм -
вання та ви онання бюджет орієнто-
ваний на розв'язання існ ючих проб-
лем територіальної ромади та дося -
нення визначених цілей, він є інстр -
ментом, я ий забезпеч є ефе тивне

правління бюджетним процесом і
встановлює онтроль не лише за ці-
льовим ви ористанням бюджетних
оштів, а й дося н тими рез льтата-
ми",— пояснив Р слан Крамарен о.
Чіт е розмеж вання про рам і по-

точної діяльності поле шить роз-
в'язання болючої проблеми бюджет-
но о процес — вічно о цейтнот .
ПЦМ дає змо розвести в часі еле-
менти бюджет , що мають постійний
хара тер, і ті, я і змінюються. "На-
при лад, цьо о ро бюджет Києва
приймався в травні, через що по-
страждало ви онання низ и про рам.
ПЦМ та сит ацію неможливлює,
том що про рама та її фінанс вання
розписані на іль а ро ів. Та , Ка-
наді постійні витрати план ють на чо-
тири ро и. Щоро їх лише точню-

ють, при цьом відхилення від по аз-
ни а, що план валися з рах ванням
інфляції, не повинні перевищ вати 5
відсот ів. Про рами ж мають за ін-
чений хара тер і план ються на весь
термін їх дії. При під отовці бюджет
аналіз ється стан їх ви онання, точ-
нюються інди атори, я і мають б ти
дося н ті. Отже, політичні пристрас-
ті вир ють нав оло 5 відсот ів сьо о
обся п блічних фінансів і щодо
впровадж ваних нових про рам. Для
нас це важливо, адже місто має роз-
виватися відповідно до затвердженої
страте ії, і фінанс вання апітальних
в ладень має б ти про нозованим і
не залежати від політи и, а ПЦМмай-
же повністю ви лючає політичн с ла-
дов під час прийняття бюджет ",—
пояснив Р слан Крамарен о

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ðóñëàí ÊÐÀÌÀÐÅÍÊÎ: “Çàñòîñóâàííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó 
áþäæåòóâàííÿ ìàéæå ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àº ïîë³òè÷íó ñêëàäîâó 
ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ áþäæåòó”
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Æ³íî÷èé æàêåò áðóíàòíîãî 
êîëüîðó
Сьо одні “Хрещати ” зно-
в повертається до прози
нашої автор и зі США Ві -
торії Торон. Творчість Ві -
торії не залишає иян
байд жими, том реда -
ція вирішила продовж ва-
ти знайомити читачів із її
літерат рним дороб ом.

Êîëè ÿ ïîçíàéîìèëàñü ³ç íåþ,
âîíà âæå ðîê³â ³ç äåñÿòü áóëà îä-
ðóæåíîþ, àëå ãîâîðèëà ïðî ñâî-
ãî ÷îëîâ³êà, çàòàìîâóþ÷è ïîäèõ,
ÿê Òåòÿíà Äîðîí³íà — ïðî òåàòð.
Îñíîâí³ ð³øåííÿ — ÿê-îò, ïðî
çì³íó êðà¿íè ïðîæèâàííÿ —
ïðèéìàâ â³í, ³ âîíà “âðîñòàëà” ó
ö³ ð³øåííÿ ïîâ³ëüíî é ïîñòóïî-
âî, “íàñòðîþþ÷èñü” íà íèõ ÿê
ëþäèíà, ùî ðåòåëüíî íàñòðîþº
ñâ³é ðàä³îïðèéìà÷ íà ïîòð³áíó ¿é
õâèëþ. Ãîâîðèëà âîíà ç³ ìíîþ
ïðèòèøåíî, ç îáåðåæíîþ äåë³-
êàòí³ñòþ, ³ ìåí³ öå â í³é ïîäîáà-
ëîñÿ. Öå ïðèºìíî âèä³ëÿëî ¿¿ â
ñâ³ò³, äå âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ ñòè-
ìóëþºòüñÿ, ñèìóëþºòüñÿ ³ íàâ’ÿ-
çóºòüñÿ ÿê íåîáõ³äí³ñòü. Âîíà ìà-
ëà äîñòàòíüî ïñèõîëîã³÷íî¿ ãíó÷-
êîñò³, ùîá íå ïî÷óâàòèñÿ ïðèíè-
æåíîþ, êîëè çîâí³øí³ îáñòàâèíè
¿¿ æèòòÿ âèçíà÷àëèñÿ íå íåþ. Â
íå¿ áóâ ñèí, ÿêèé ä³ñòàâñÿ ¿é äî-
ðîãîþ ö³íîþ, ³ âîíà ìð³ÿëà ïðè-
ñâÿòèòè ñâîº æèòòÿ ñ³ì’¿.

×àñòî, êîëè ìè õîäèëè ç ä³òüìè
äî ïàðêó (÷îëîâ³ê ¿¿ òîä³ íàâ÷àâñÿ
íà êóðñàõ, áàãàòî çàéìàâñÿ âäîìà,
³ ùîá ñòâîðèòè éîìó íåîáõ³äí³
óìîâè â êðèõ³òí³é êâàðòèð³, ÿêó
âîíè òîä³ çí³ìàëè, ¿é äîâîäèëîñÿ
áðàòè ìàëîãî ñèíà ³ ãîäèíàìè ç
íèì ãóëÿòè), âîíà ðîçïîâ³äàëà ìå-
í³ ïðî ñâî¿ ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè, ãî-
âîðèëà òðîõè ñòðèâîæåíî, àëå
ñòðèìàíî, í³áè ðîçäóìóþ÷è é ðîç-
ãëÿäàþ÷è ¿õ ç óñ³õ ìîæëèâèõ òî-
÷îê çîðó, ³ ÿ, õî÷à é íàìàãàëàñÿ
ñïî÷àòêó ¿é ùîñü ðàäèòè, äàë³ âæå
çíàëà, ùî öå çàéâå, ùî ÷åðåç ê³ëü-
êà ãîäèí, ï³ñëÿ çàäóìëèâîãî ä³à-
ëîãó ³ç ñîáîþ, âîíà ïðèéäå äî íà-
ïåðåä â³äîìîãî âèñíîâêó — çðîçó-
ì³º ïðàâîòó ñâîãî ÷îëîâ³êà ³ ïîãî-
äèòüñÿ ç íåþ. Òàê áóâàëî çàâæäè,
³ ÿ ç ö³êàâ³ñòþ ñïîñòåð³ãàëà çà ïðî-
öåñîì ìàéæå àëõ³ì³÷íî¿ ðåàêö³¿
â³äíîâëåííÿ ñ³ìåéíî¿ ºäíîñò³ ³ç
êàëàìóòíî¿ ñ³ì³ø³ ñóìí³â³â, ðîç-
ãóáëåíîñò³ é òðèâîãè. ¯õíÿ ñ³ì’ÿ
íå áóëà äîñêîíàëîþ ÿê ïåðåâàæ-
íà á³ëüø³ñòü ñ³ìåé, ³ ÿê òàêà, ùî
âèìàãàëà ïîñò³éíî¿ òâîð÷îñò³.

Êîëè ¿¿ ÷îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî ¿ì
ïîòð³áíî êóïèòè áóäèíîê (òîä³
â³í óæå ïðàöþâàâ), õî÷à á íåâå-
ëèêèé, ïðîñòî, ùîá ãðîø³, ÿê³
âîíè ñïëà÷óþòü çà îðåíäó æèòëà,
íå ïðîïàäàëè, à éøëè ÿê âèïëà-
òà çà ñâîþ âëàñí³ñòü,— âîíà íå íà
æàðò çëÿêàëàñÿ. Íå ñïàëà íî÷à-
ìè, óñå äóìàëà. Ñòðàøíî áóëî
áðàòè âåëè÷åçíó ïîçèêó â áàíêó,
çà ÿêó ïîò³ì ðîçïëà÷óâàòèñÿ äå-
ñÿòèë³òòÿìè, ³ç ïðîöåíòàìè. À
ùî, ÿê ÷îëîâ³ê âòðàòèòü ðîáîòó
àáî çàõâîð³º, òîä³ ùî?

Ïîçèêó ¿ì äàëè íå îäðàçó. Ñêà-
çàëè, ùî â ñ³ì’¿ ïîâèíí³ ïðàöþ-
âàòè äâîº.

×îëîâ³ê íàïîëÿãàâ, ùîá âîíà
éøëà ïðàöþâàòè — êèì-íåáóäü.
Âîíà âæå çáèðàëàñÿ âëàøòóâàòèñü
ïðèáèðàëüíèöåþ ó âèííèé ìàãà-
çèí, äîêè áóëà ìîæëèâ³ñòü, àæ
òóò áàíê íåñïîä³âàíî ï³øîâ ¿ì
íàçóñòð³÷, ïîçèêó âîíè îäåðæàëè
³ áóäèíî÷îê êóïèëè — ³ç ïåðñïåê-
òèâîþ 30-ð³÷íî¿ âèïëàòè.

Ìåí³ áóëî øêîäà ³ç íåþ ðîçëó-
÷àòèñÿ. Âîíè ïåðå¿æäæàëè ó äàëå-
êèé ðàéîí ì³ñòà, ³ ÿ çíàëà, ùî ìè
òåïåð áà÷èòèñÿ áóäåìî íå÷àñòî.

Òàì, äàëåêî â³ä ìåíå, ³ç íåþ
â³äáóëàñÿ íåñïîä³âàíà ìåòàìîð-
ôîçà. Âîíà îäåðæàëà ïðàâà é ïî-
÷àëà âîäèòè ìàøèíó. Âèÿâèëîñÿ,
ùî åêîíîì³÷íà îñâ³òà ¿¿ (êîëèñü
íà áàòüê³âùèí³ âîíà ïðàöþâàëà
áóõãàëòåðîì) äóæå ïîòð³áíà —
òðåáà ëèøå çàê³í÷èòè äåÿê³ êóð-
ñè. Âîíà çàê³í÷óâàëà îäí³ êóðñè
³, âñå ùå íå âïåâíåíà â ñîá³, ïî-
÷èíàëà ³íø³, äîêè ÷îëîâ³ê ¿¿ íå
ïîêëàâ öüîìó êðàé, çâåë³âøè øó-
êàòè ðîáîòó.

Ç ïåðøî¿ ðîáîòè ¿¿ íåâäîâç³
ñêîðîòèëè, ³ òîä³ âîíà çíàéøëà
äðóãó. Öÿ, äðóãà, âèÿâèëàñÿ íà-
ïðî÷óä âäàëîþ — çà ñïåö³àëüí³-
ñòþ, ó íåâåëèêîìó äðóæíîìó êî-
ëåêòèâ³, êóäè âîíà ëåãêî âïèñà-
ëàñü, ³ç ïðèõèëüíèì íà÷àëüñòâîì
³ “ëàí÷àìè”, ÿê³ âñ³ âîíè ÷àñîì
ïðîâîäèëè â ðåñòîðàíàõ. Óò³ì, ÿê
³ íà âñ³ëÿê³é ðîáîò³, çà ÿêó òîá³
ïðèñòîéíî ïëàòÿòü, îáîâ’ÿçê³â
áóëî áàãàòî. Ï³ñëÿ 8 ãîäèí ñèä³í-
íÿ çà êîìï’þòåðîì âîíà ïðè¿æä-
æàëà äîäîìó çíåñèëåíà, ïî äîðî-
ç³ çàáèðàþ÷è ç ðîáîòè ÷îëîâ³êà.
Ñèí óæå áóâ óäîìà — ñàì ïðè-
õîäèâ ç³ øêîëè. ×àñó áóëî îá-
ìàëü — ò³ëüêè íà òå, ùîá ùîñü
ïåðåêóñèòè ³ äîïîâçòè äî ë³æêà.

Òåïåð âîíà âæå íå ìîãëà äîâãî
ñëóõàòè ïîâ÷àííÿ àáî êðèòè÷í³
ì³ðêóâàííÿ ñâîãî ÷îëîâ³êà, ïåðåé-

ìàòèñü éîãî íàñòðîºì àáî äîøóêó-
âàòèñü éîãî ïðàâîòè òàì, äå íå áà-
÷èëà ¿¿ îäðàçó. Íåçàëåæíà ³ õðîí³÷-
íî âòîìëåíà, âîíà íàâ÷èëàñÿ íå
ïîãîäæóâàòèñü ³ ÷àñîì áóòè íåòåð-
ïèìîþ. ×îëîâ³ê ¿¿ â³ä÷óâ öþ çì³-
íó ³ òåïåð õîäèâ õîëîäíî-â³ä÷óæå-
íèé, ïëåêàþ÷è ÿêóñü íåçðîçóì³ëó
¿é îáðàçó. Çíàéòè ïîÿñíåííÿ öüî-
ìó âîíà ä³éñíî íå ìîãëà, òîìó ùî
íå ñòàëà ñòàâèòèñÿ äî íüîãî ã³ðøå.
ßê ³ ðàí³øå, âîíà áóëà â³ääàíîþ
äðóæèíîþ, õ³áà ùî ò³ëüêè ïåðå-
ñòàëà, ÿê êîëèñü, ïîñò³éíî “íà-
ñòðîþâàòèñü” íà éîãî íàñòð³é àáî
òî÷êó çîðó. Âîíà íå ðîçóì³ëà òåïåð,
÷îìó öèì ïîâèííà çàéìàòèñÿ ò³ëü-
êè âîíà. Òå, ùî ðàí³øå çäàâàëîñü
¿é ö³ëêîì ïðèðîäíèì, òåïåð
ñïðèéìàëîñü ÿê íåçðîçóì³ëå ïðè-
íèæåííÿ ³ íåïîñèëüíèé òÿãàð.

Áóâ ìîìåíò, êîëè ¿¿ ÷îëîâ³êà
çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè. Äëÿ íüîãî, ç
éîãî ñàìîëþáñòâîì ³ âïåâíåí³ñ-
òþ â ñîá³, öå áóâ áîëþ÷èé ³ ïðè-
íèçëèâèé óäàð. Â³í íàäîâãî çà-
õâîð³â. Òîä³ âîíè çìîãëè ïðîòðè-
ìàòèñÿ ò³ëüêè çàâäÿêè òîìó, ùî
ïðàöþâàëà âîíà. Í³êîëè â æèòò³
âîíà íå â³ä÷óâàëà òàêîãî ñòðàõó ³
â³äïîâ³äàëüíîñò³ — çà äîëþ ¿õíüî¿
ñ³ì’¿, ¿õí³é ä³ì. ² í³êîãî ïîðó÷ ç
ð³äíèõ ÷è áëèçüêèõ — í³ ïîñêàð-
æèòèñÿ, í³ çíàéòè ï³äòðèìêó!

Óñå æ âîíà âèñòîÿëà, ³ ïîò³ì, êî-
ëè ÷îëîâ³ê âèäóæàâ ³ çíîâó ïî÷àâ
ïðàöþâàòè, âîíà áóëà âæå ³íøîþ.
Ê³ëüêà ðàç³â âîíà çë³òàëà ³ç ñèíîì
íà áàòüê³âùèíó, îá’¿çäèëà ªâðîïó

ç åêñêóðñ³ÿìè, íàâ÷èëàñÿ ñàìà â³ä-
â³äóâàòè äðóç³â íà ñâÿòà, êîëè ÷î-
ëîâ³ê íå ìàâ íàñòðîþ (à öå òåïåð
áóëî ìàéæå ïîñò³éíî). Âîíà á³ëü-
øå íå ãîâîðèëà ïðî íüîãî ³ç çàâìè-
ðàííÿì ó ãîëîñ³ ³ íå òåðçàëà ñåáå
çàïèòàííÿìè “÷îìó?”, êîëè â³í
äíÿìè íå ðîçìîâëÿâ ³ç íåþ.

Âîíà ïðèõîäèëà ç ðîáîòè âòîì-
ëåíà ³ âèìàãàëà ñïîêîþ. Áåçñòðàø-
íî ¿çäèëà ïî õàéâåÿõ, çàëèâàëà
áåíçèí ³ íàïîìïîâóâàëà êîëåñà. ²ç
ñâîºþ ô³íàíñîâîþ îñâ³òîþ âîíà
ñàìà ïëàíóâàëà ¿õí³é áþäæåò ³ âè-
ã³äíî âêëàäàëà ãðîø³. Âîíè ïåðå-
¿õàëè ó òðåò³é, ïðîñòîð³øèé áóäè-
íîê, ³ ïîçèêó çà íüîãî ïî÷àëè âè-
ïëà÷óâàòè âäâ³÷³ øâèäøå...

Ùå íà ïî÷àòêó ñâîº¿ êàð’ºðè,
ò³ëüêè-íî ïðèéøîâøè íà ñâîþ
ïåðøó ðîáîòó, âîíà (äëÿ ìîðàëü-
íî¿ ï³äòðèìêè) ïîòÿãíóëà ìåíå ç
ñîáîþ ó íåäîðîãèé, àëå ïðèñòîé-
íèé ìàãàçèí îäÿãó. Òàì, êóäè âî-
íà éøëà ïðàöþâàòè, âæå ïîòð³á-
íî áóëî ìàòè ä³ëîâèé âèãëÿä, àëå
ç³ ñìàêîì. ¯é íå âèñòà÷àëî æàêå-
òà. Âîíà äîâãî íåð³øó÷å õîäèëà
ì³æ ðÿäàìè, âèáèðàëà ³, ïîäèâèâ-
øèñü íà ö³íó, ÷³ïëÿëà íà ì³ñöå.
Ó òîé ÷àñ íàéá³ëüøå âîíà áîÿëà-
ñÿ çàñìóòèòè ÷îëîâ³êà äîðîãîþ
ïîêóïêîþ. Çðåøòîþ âîíà âèáðà-
ëà æàêåò áðóíàòíîãî êîëüîðó, ÷î-
ìóñü ñàìå â³í ¿é ñïîäîáàâñÿ. Äîâ-
ãî âîíà ïðèì³ðÿëà éîãî, çí³ìàëà
é çíîâó îäÿãàëà. ß íå îñîáëèâî
ïîä³ëÿëà ¿¿ çàõîïëåííÿ ³ â³ä³éøëà
êóäèñü óãëèá ìàãàçèíó. Íàðåøò³

æàêåò áóëî êóïëåíî, âîíà áóëà
çáóäæåíà é ï³äíåñåíà. ¯äó÷è äî-
äîìó, âîíà í³ÿê íå ìîãëà çàñïî-
êî¿òèñÿ, íàïðóæåíî ï³äáèðàþ÷è
âàãîì³ àðãóìåíòè, çáèðàþ÷è âñþ
ð³øó÷³ñòü ³ “íàñòóïàëüí³ñòü”, íà
ÿê³ ò³ëüêè áóëà çäàòíà, ùîá ïåðå-
êîíàòè ÷îëîâ³êà ó ïîòðåá³ çðîá-
ëåíî¿ âèòðàòè. Öå áóëà ÷è íå ïåð-
øà ¿¿ çíà÷íà ïîêóïêà “äëÿ ñåáå”,
çðîáëåíà áåç éîãî â³äîìà é çãîäè.

×åðåç äâà ðîêè æàêåò ïåðåêî-
÷óâàâ äî ìåíå, ³, äèâëÿ÷èñü íà
íüîãî, ÿ ïðèãàäóþ ïî÷àòîê íà-
øîãî çíàéîìñòâà, ¿¿ íåð³øó÷³ñòü,
íàø³ îáåðåæí³ ðîçìîâè ïðî ñ³-
ìåéíå æèòòÿ ³ íàòÿêè íà — â
êîæíî¿ ñâî¿ — ñêëàäí³ ñåêðåòè
ùîäåííî¿ æ³íî÷î¿ àëõ³ì³¿. Òåïåð
âîíà ð³äêî ðîçïîâ³äàº ìåí³ ïî òå-
ëåôîíó ïðî ñâîãî ÷îëîâ³êà, à ÿ íå
çàïèòóþ.

×è çðîçóì³þ ÿ ¿¿ òåïåð, íîâó, ÷è
âñå ùå ðîçóì³º âîíà ìåíå? ² öÿ
â³÷íà æ³íî÷à òâîð÷³ñòü ³ç íàâå-
äåííÿ ìîñò³â ³ç áëèçüêî-÷óæèì, ³ç
êèì ä³ëèø ñâîº æèòòÿ,— çíàê
ïðèíèæåíîñò³ öå ÷è ïðèâ³ëåþ?
Òè ùå íå çíàºø öüîãî, ÿê ³ â³í,
à âæå çì³íè ïðèõîäÿòü äî âàñ, ÿê
ãîñò³, áåðóòü âàñ çàðó÷íèêàìè ³
ðîçâîäÿòü íàð³çíî. Âîíè íàâ’ÿçó-
þòü âàì ðîë³, äî ÿêèõ âè íå ãî-
òîâ³, ³ ïîò³ì âè, ç³éøîâøèñü, íå
ï³çíàºòå ³ êàðàºòå îäíå îäíîãî â
ö³é äèâí³é, ñïîâíåí³é ³ðîí³¿, ï’º-
ñ³ æèòòÿ

Ві торія ТОРОН
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ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ

1. Інвестор	(замовни�)

Ком�нальна	
орпорація	“Київавтодор”.

Поштова	і	еле�тронна	адреса:

01014,	м.	Київ,	в�л.	Командарма	Каменєва;

avtodor@kievavtodor.net.ua

2. Місце	 розташ�вання	 майданчи�ів	 (трас)

б�дівництва	 (варіанти)	 Ре
онстр�
ція	 в�л.

Сорт�вальної	на	ділянці	від	в�л.	Канальної	до	в�л.

Клемансь
ої	�	Дарниць
ом�	районі.

3. Хара�теристи�а	 діяльності	 (об’є�та)	Ре
онстр�
ція	 в�л.	Сорт�вальної	 на	 ділянці	 від

в�л.	Канальної	до	в�л.	Клемансь
ої.
(орієнтовно�за�об’є�тами-анало�амн,�належність�до�об’є�тів,�що�становлять�підвищен��е�оло�ічн�

небезпе��,�наявність�транс�ордонно�о�вплив�)

Технічні	і	техноло"ічні	дані	—	термін	е
спл�атації	доро�и	30	р.	і	більше.

(види�та�обся�и�прод��ції,�що�виробляється,�термін�е�спл�атації)

4. Соціально-е�ономічна	необхідність	планованої	діяльності	—	забезпечення	транспорт-

ними	посл��ами	населення	м.	Києва	з�ідно	з	вимо�ами	ДБН	360-92*

5. Потреба	в	рес�рсах	при	б�дівництві	і	е�спл�атації:

земельних	—	довжина	доро�и	с
ладає	0,31	
м

(площа�земель,�що�вил�чаються�в�тимчасове�і�постійне��орист�вання,�вид�ви�ористання)

сировинних	—	відс�тня
(види,�обся�и,�місце�розроб�и�і�видоб�т��,�джерела�одержання)

енер"етичних	(паливо,	еле�троенер"ія,	тепло)	—	відс�тня

(види,�обся�и,�джерела)

водних	—	відс�тня

(обся�и,�необхідна�я�ість,�джерела�водозабезпечення)

тр�дових	—	з�ідно	відомості	рес�рсів

6. Транспортне	забезпечення	 (при	б�дівництві	й	е�спл�атації)	—	з"ідно	з	 �ошторисом

б�дробіт.

7.	 Е�оло"ічні	 та	 інші	 обмеження	 планованої	 діяльності	 за	 варіантами	—	 незначне

забр�днення	атмосферно"о	повітря	та	поверхневих	вод.

8. Необхідна	е�оло"о-інженерна	під"отов�а	і	захист	території	за	варіантами	—	відс�тній.

9. Можливі	впливи	планованої	діяльності	(при	б�дівництві	й	е�спл�атації)	на	нав�олишнє

середовище:

�лімат	і	мі�ро�лімат	—	відс�тній

повітряне	—	в	межах	норм

водне	—	в	межах	норм

"р�нт	—	в	межах	норм

рослинний	і	тваринний	світ,	заповідні	об’є�ти	—	
омпенсований

нав�олишнє	соціальне	середовище	(населення)	—	позитивний

нав�олишнє	техно"енне	середовище	—	відс�тній.

10. Відходи	 виробництва	 і	 можливість	 їх	 повторно"о	 ви�ористання,	 �тилізації,

знеш�одження	або	безпечно"о	захоронення	—	б�дівельні	відходи	вивозяться	з�ідно

о
ремих	до�оворів.

11. Обся"	ви�онання	ОВНС	—	з�ідно	з	вимо�ами	ДБН	А.2.2-1-2003.

12. Участь	"ромадсь�ості	—	01014,	м.	Київ,	в�л.	Командарма	Каменєва,	6,	час	ознайом-

лення	—	2010	р.
(адреса,�телефон�і�час�ознайомлення�з�матеріалами�прое�т��і�ОВНС,�подачі�пропозицій)

Головне��правління��ом�нальної�власності�м. Києва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

1. Провідний	 спеціаліст	 відділ�	 �онтролю	 за	 ви�ористанням	 нежитлово"о	фонд�

�правління	орендних	відносин	та	е�спертної	оцін�и	нер�хомості.

2. Провідний	спеціаліст	відділ�	вн�трішньо"о	�онтролю.

3. Провідний	спеціаліст	відділ�	вн�трішньо"о	�онтролю.

4. Головний	спеціаліст	відділ�	вн�трішньо"о	�онтролю.

5. Провідний	 спеціаліст	 відділ�	 адміністративно"о	 забезпечення	 �правління

методоло"ічно"о	та	адміністративно"о	забезпечення.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів�на�заміщення�посад�провідних

спеціалістів:� вища	 освіта	 відповідно"о	 професійно"о	 спрям�вання	 за	 освітньо-

�валіфі�аційним	рівнем	ма"істра,	спеціаліста;	стаж	роботи	за	фахом	на	державній

сл�жбі	на	посаді	спеціаліста	І	або	II	�ате"орій	не	менше	1	ро��,	або	стаж	роботи

за	фахом	в	інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	2	ро�ів.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів�на�заміщення�посад��оловних

спеціалістів:� вища	 освіта	 відповідно"о	 професійно"о	 спрям�вання	 за	 освітньо-

�валіфі�аційним	рівнем	ма"істра,	спеціаліста;	стаж	роботи	за	фахом	на	державній

сл�жбі	 на	 посаді	 провідно"о	 спеціаліста	 не	менше	 1	 ро��,	 або	 стаж	 роботи	 за

фахом	в	інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	3	ро�ів.

Громадянство	У�раїни,	обов’яз�ове	дос�онале	знання	державної	мови,	вміння

працювати	на	�омп’ютері.	Головне	�правління	житлом	не	забезпеч�є.

З"ідно	 з	 чинним	 поряд�ом	щодо	 заміщення	 ва�антних	 посад	 державних

сл�жбовців	 �он��рсанти	 с�ладають	 �	 письмовій	 формі	 іспити	 на	 знання

Констит�ції	 У�раїни,	 за�онів	У�раїни	 “Про	державн�	сл�жб�”,	 “Про	боротьб�	з

�ор�пцією”,	 а	 та�ож	 за�онодавства	 з	 �рах�ванням	 специфі�и	ф�н�ціональних

повноважень	Головно"о	�правління.

До��менти	приймаються	протя"ом	тридцяти	днів	з	дня	оп�блі��вання	о"олошення

про	�он��рс	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	10,	�ім.	510,	т.	278-71-78.

ВДВС�Подільсь�о�о�РУЮ���м.�Києві�повідомляє,	що

16.12.2010	ро��	об	11.00	призначено	виселення	Товари-

ства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 “Оптим	 Салм”	 з

приміщення,	розташовано"о	за	адресою:	м.	Київ,	проспе�т

Свободи,	2,	літ.	А-1,	за"альною	площею	150,0	�в.	м,	орен-

довано"о	за	до"овором	від	30.10.2007	№07/2841,	пере-

давши	по	а�т�	приймання-передачі	приміщення	за	адре-

сою:	м.	 Київ,	 проспе�т	Свободи,	 2,	 літ.	 А-1,	 за"альною

площею	150,0	�в.	м	Ком�нальном�	підприємств�	“Київжит-

лоспеце�спл�атація”.

ОГОЛОШЕННЯ

У	провадженні	Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�переб�ває	справа

за	позовом	Олійни�а	Д.В.	до	Київсь�ої	місь�ої	ради	та	ви�онавчо"о	ор"ан�	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	про	визнання	бездіяльності

протиправною	та	с�ас�вання	розпорядження	ви�онавчо"о	ор"ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	29.04.2009	№№	516,	518,	520;

від	27.05.2009	№	619,	620;	від	31.08.2010	№№	978,	979,	980,	981;	від	30.09.2009

№	1141;	від	1192,	1193;	від	17.11.2009	№	1292;	від	30.11.2009	№№	1332,	1333,

1334,	1335;	від	31.05.2010	№	392.

С�довий	 роз"ляд	 відб�деться	 в	 приміщенні	Шевчен�івсь�о"о	 районно"о	 с�д�

м. Києва	(в�л.	Смірнова-Ласточ�іна,	10-Б)	21.01.2011	о	10.00	(�абінет	53).

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.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

* Приміт�а.�Для	об’є�тів,	наведених	�	додат��	Е,	необхідне	додат�ове	�з"одження	з	ор"анами

державно"о	е�оло"ічно"о	та	санітарно"о	на"ляд�.
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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 365-10
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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 ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+4°Ñ, âíî÷³
0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñ-
öÿìè +2...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—3°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—1°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ.

Ñüîãîäí³
10 ãðóäíÿ ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Çíàìåííÿ». Òàêîæ ùîðîêó 10 ãðóäíÿ

ì³æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî â³äçíà÷àº Äåíü ïðàâ ëþäèíè. Ñàìå öüîãî
äíÿ ó 1948 ðîö³ Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèéíÿëà Çàãàëüíó
äåêëàðàö³þ ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º îñíîâîþ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ó
ñôåð³ ïðàâ ëþäèíè.

²ìåíèííèêè: Âñåâîëîä, Ãàâðèëî, Ðîìàí, ßê³â
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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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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
9 ãðóäíÿ

ОВНИ,
досл хайтесяпорадтааде ватносприй-

майте рити . Д м а інших—святая свя-
тих, і вставляти свої “п’ять опійо ”, спере-
чатися немає сенс , ос іль и це лише пе-
реш оджатиме правильно оцінювати ре-
альність. У б дь-я их справах нама айте-
сядо опатисядо либинної с ті, добреви-
вчити предмет. Пра ніть до армонії, ос-
іль инароботідоведетьсязвалитинапле-
чі нові професійні обов’яз и.Кар’єрнесхо-
дження виходить на перший план і дар є
ч дові шанси. Кр тити роман на роботі не
варто, ліпшеза охайтеся в професію, і не-
хай ця м за стане найдорожчою вашом
серцю!

ТЕЛЬЦІ
долають ризовий р бі он партнер-

сь их стос н ах, де остро постане пи-
тання “моє — твоє”, чий в лад спільн
с арбницюва оміший.З армоніз йтеба-
жання та можливості, прибор авши е о-
їстичні апетити і не сваріться через роші.
Я щопо р зли вдилетантстві, доля на а-
з є здоб вати вищ освіт , вдос оналю-
вати рівень валіфі ації. Царина на и —
найщедрішанащасливі сюрпризи.Одна
лишезнання, проп щені черезсерце, ста-
н ть вінцем м дрості для вас.

БЛИЗНЯТА,
прибор айте амбіції, форт нні шанси

бл ають сферіпартнерсь оїспівдр жно-
сті, ви онанняобов’яз івненасловах, ана
ділі. Зась е оїзм , просять — допоможіть,
але з е вівалентною оплатою. Тверезо (та
за онно!) зваж йте всі “за” і “проти”, пра -
тично підходьте до власних творчих, мо-
ральних, енер етичних, інтеле т альних,
матеріальнихздоб т ів.Виніперед имне
повинні б ти в бор ! Одна не все та
просто, потрібно с н ти вади, до орінно
змінити сма и, звич и, манер поведін и.

РАКИ,
подіїтижнямають армічн мотивацію.Не

на р ч йте себе, звільніть д ш від давніх
образ, пробачтевсім і самі по айтесяв рі-
хах, бо теж не святі. Йти напролом заради
власних інтересів заборонено— зміни об-
ставин не на ваш ористь. Одна реаль-
ність може зрадити, спо сити до хибних
дій лишесамовпевненихе оїстів.Обмір о-
в йте ожен ро , з одж йте дії з оточен-
ням,мінімальна нерозважливість за рож є
фатальноюр йнацією.Форт нанинінабо-
ці ділових союзни ів ташлюбних обранців,
райте за їхніми правилами, тоді армонія
арантована. І пам’ятайте: нині не ви оби-
раєте, а вас обирають і вед ть під вінець!

ЛЕВИ,
любов і др жба — ось де мінне поле. І

я що перепл тали ці поняття, нині з’яс -
ється, що вас з обранцем зовсім різні
по лядинаба аторечей, тожможливі роз-
чар вання... А втім, терпіння і тр д се пе-
ретр ть! Вашдоленосний орієнтир—ро-
бота. Запря айтеся в сл жбово о воза і
натхненно тя ніть йо о. Та ароль вас зве-
личить, адже влад над людьми має той,
хто чесно їм сл жить. Хоча це не означає,
щоможна продавати своюпрацю за без-
цінь, вима айте засл женої оплати і ар’-
єрно о сходження. Шлюбними обранця-
ми пишайтеся, це ваш взірець і візитів а.
І я що партнер опинився на мілині, то мі-
н с не йом , а вам. Мерщій с вайте по-
мил , іна ше анал щастя забло ється!

ДІВИ,
над вашою ар’єрою навис дамо лів

меч, стос н и з шефом на межі р йнації,
подальшаспівпрацямалоймовірна...М ж-
ньо терпіть, адже пожинаєте плоди своїх
вчин ів. І неодміннодбайтепросім’ю, сер-
дечні справи. Головне — зійти на трон
взаємної любові. Я дося ти тієї верши-
ни?..Жар емоцій слід при асити і виявля-
ти матеріальні зна и ва и до обранця,
сприймайте аде ватно йо о неординарні
захоплення, то віддзер алення вашої с т-
ності. Стовідсот овоспрацьов єправило:
я ий ішов, та й здибав. Ви є прово а-
торомсвободисе с альнихстос н ів, но-
сій аморально о розтління!

ТЕРЕЗИ,
ни айте хиз вання, рити анства, ні о-

о не повчайте, бо роль “борця за правд ”
вилізе бо ом. Людсь нат р вам не дано
змінити, вийміть спочат олод звласно-
о о а! Вам визначено відчалити від ар’-
єрно о бере а і ин ти я ір сімейних во-
дах. Процес вн трішньо о “перезаванта-
ження” д же тяж ий, одна треба! Зосе-
редьтесянадомашніх обов’яз ах, саме т т
маєте взяти на себе роль атланта родин-
но о бла опол ччя. Я фахівець ви ся н ли
найвищоїпотенційноїплан и.Робітьзатиш-
нимсімейне ніздо,станьтедбайливим ос-
подарем, люблячимшлюбним партнером,
стабіліз йте стос н и бать и— діти.

СКОРПІОНИ,
нині бажання і можливості — затяті во-

ро и, і примирити їх д же с ладно. Реаль-
ність підст пна, тож пильн йте! Пош и
сенс існ вання, перевір а на міцність д -
ховнихпринципів,цінностей—цевчораш-
нійдень.Заци леністьна ідеалах,щожив-
ляться либо имиемоційнимипереживан-
нями,нині вамнаш од , свідомтеце і пе-
реймайтеся с то земними потребами. Не
спопеляйте себе під впливом сторонньої
рити и, спо ійно реа йте на ч жі д м и,
пере онання. Ні о о не ос дж йте. Дбай-

ливо ви ористов йте ожн мить і чесно
дотрим йте земних і небесних за онів.

СТРІЛЬЦІ,
с перниць епротистоянняся неапо ею.

Нічо одивно о,хочетемир — от йтесядо
війни. Люди, з я ими переб ваєте в “ онт-
рах”, не відають, що роблять, і ви т т без-
силі. По и що. Тож оли хочете б ти здо-
ровими, ба атими і оханими, непіддавай-
тесязовнішньом вплив ,азаймайтесятим,
до чо о лежить серце. Особисті бажання
цінніші, їхній олоспід ажеправильнийшлях
дотворчоїсамореалізації звідповідноюма-
теріальноювина ородою.Я щомаєтеобо-
в’яз и перед іншими, бор ові хвости, мер-
щій їх позб вайтеся, бо то джерело не а-
раздів. Інепозичайте.Силзабезпечитисо-
бі повноцінне існ вання вас предостат-
ньо, тримати себе в ас етичних р авицях
ви теж мієте, тож натхненно тр діться.

КОЗОРОГИ,
дрібні підлості вас підстері ають на ро-

боті. Одна платити зрадни ам тією ж мо-
нетоюнебезпечно,вивжедр иймісяцьпе-
реб ваєтевпотоці армічнихподій інездат-
ніоб’є тивносприйматиреальність.Вправ-
но ерм йте шлюбним с дном, іна ше во-
номоженаштовхн тисянарифипоб тових
проблем і піти на дно. С андалами справі
не зарадиш, беріть ініціатив в р и, пра-
вильно розподіліть обов’яз и і провадьте
власн страте ію дій. Тоді ваш союз діста-
не др едихання.Доролі поводиря і р шія
доля на аз є (вже півтора ро ) зви н ти.

ВОДОЛІЇ,
марно сподіваєтеся знайти др а й охан-

ця в одній іпостасі. З любовнимипестощами
справи епсь і,аосьзаприятелюватиізсоюз-
ни омпод х поталанить.Цьом ірадійте!Ба-
жано сповільнити емоційн динамі і не з о-
ратинароботі, цешляхдоре рес д ші, хво-
роб, не ативно о сл жбово о мі ро лімат .
Кармічний припис поля ає персональном
ас етизмі,самодисципліні, самітненні, мінні
бере титаємниці.Безнарі аньз стрічайтеоб-
ставини і смиренно ви он йте всі завдання
долі.Висірий ардиналпридворі, і цемо т-
ня сила, зловживати я оюпротипо азано.

РИБИ,
домашні проблеми, неви орінені ом-

пле си — то я ір на шлях до ар’єрно о
сходження,щота приваблює.Наведітьлад
д шевном храмі, іна шевн трішнязане-

дбаністьпереш оджатимеправильним ро-
ам,станеназавадіоб’є тивнимрішенням.
Дбайте про товаришів, міць др жби — це
армоніяд ховних іматеріальних інтересів.
Утішативиздатніблис че,одна цьо они-
ні недостатньо для підтримання цілісності
стос н ів,потрібнапра тичнадопомо а.То-
м в лючайте тверезий розрах но , і тоді
др жні лавипоповняться вірнимисоратни-
ами.Дляза оханих, я ихромандихаєна
ладан,цяпорадаєрятівноюсоломин ою

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

íà òèæäåíü (12—18 ãðóäíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Колонній залі КМДА о олосили імена перемож-
ців мистець о о он рс “Діти проти насилля”, я ий
проводив иївсь ий місь ий центр сім’ї “Родинний
дім”. Прое т відб вся в рам ах реалізації місь ої про-
рами “Стоп насильств !” і тривав з 20 липня до 6
р дня. За цей період он рсі взяли часть майже
300 столичних ш олярів.

Íà ÷åñòü çàâåðøàëüíîãî åòàïó ìèñòåöüêîãî êîíêóðñó â Êîëîíí³é çà-
ë³ ÊÌÄÀ âèñòàâèëè á³ëüø ÿê 60 íàéêðàùèõ äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â, 9 ç
íèõ íàëåæàòü ïåðåìîæöÿì.

Ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 6—8 ðîê³â íàéêðàùîþ âèçíàíî ðîáîòó Äåíèñà
Â³ùàêà “Âåñåëà ñ³ì’ÿ”. Äðóãå ì³ñöå ó Ñí³æàíè Êóòîâî¿ ç ìàëþíêîì
“Âðàíö³ ó íåä³ëþ”. Ëþäìèëà Øàõòèíñüêà ç ðîáîòîþ “Íàì ïîòð³áíà
âàøà ëþáîâ” âèáîðîëà òðåòº ì³ñöå.

Ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 9—13 ðîê³â ïåðåìîãó çäîáóëà Äàðèíà Êóïð³ÿíêî ç
ìàëþíêîì “Äåíü ³ í³÷”. Àëëà Ñîáîëü íà äðóãîìó ì³ñö³ (“Â êîë³ äðóç³â”).
Àíäð³é Áóãàé çà “Ñâ³ò áåç íàñèëüñòâà î÷èìà ä³òåé” ïîñ³â òðåòº ì³ñöå.

Ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 14—16 ðîê³â íàéêðàùèì âèçíàíî ìàëþíîê Íà-
ñò³ Ïðîöüêî “Ùàñëèâà ðîäèíà”. Çà ðîáîòó “Ùàñëèâ³ ä³òè — ùàñëè-
âå ìàéáóòíº” Ïîë³íà Æóê îòðèìàëà äðóãó íàãîðîäó. Ðîáîòà Îëåíè
Êîçàíåâè÷ “Ìàìèíà ëàñêà” — íà ïî÷åñíîìó òðåòüîìó ì³ñö³.

Ïåðåìîæö³â òà ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ïðèâ³òàëè ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àë-
ëà Øëàïàê ³ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëî-
ä³ òà ñïîðòó Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ. Àëëà Øëàïàê çàóâàæèëà, ùî ä³òè
äîáðå ñïðàâèëèñÿ ç³ ñêëàäíîþ òåìàòè÷íîþ ïðîáëåìàòèêîþ êîíêóðñó
³ ñì³ëèâî ðîçêðèëè ñâî¿ òàëàíòè. “Ïðèºìíî, ùî çîáðàæåíü ñàìîãî íà-
ñèëëÿ íà ìàëþíêàõ ìàëî. Íàâïàêè — áàãàòî ÿñêðàâèõ ôàðá ³ ïîçèòè-
âó”, — ñêàçàëà ïàí³ Øëàïàê.

Ëàóðåàòè êîíêóðñó îòðèìàëè äèïëîìè òà ïîäàðóíêè: íîâîð³÷í³ ³ã-
ðàøêè, çàïðîøåííÿ äî öèðêó, ìóçåþ, çîîïàðêó ³ òåàòðó.

Áþäæåòíèõ êîøò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó íå íàäàâàëè. Âñ³ âèòðàòè
âçÿëè íà ñåáå ïàðòíåðè. Ñåðåä íèõ äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ÃÓ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ÃÓ îñâ³òè, ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé, ²íñòèòóò
îáäàðîâàíî¿ äèòèíè ÀÏÍ Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é Óêðà¿íè, Í³ìå÷÷èíè, ßïîí³¿
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Ó ìàéáóòíº — 
áåç íàñèëëÿ
Ï³äáèòî ï³äñóìêè êîíêóðñó ìàëþíêà
“Ä³òè ïðîòè íàñèëëÿ”

У мистець ом он рсі «Діти проти насилля», я ий проводив иївсь ий місь ий
центр сім’ї «Родинний дім», взяли часть майже 300 столичних ш олярів
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