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Êîâáàñà: ùîá “Ëþáèòåëüñüêà” 
íå ñòàëà “Ë³êàðñüêîþ”
×àñòî ïðîñòðî÷åí³ ì’ÿñí³ ïðîäóêòè îòðèìóþòü äðóãå æèòòÿ 
ó õàð÷îâèõ â³ää³ëàõ ìàãàçèí³â

Ìàáóòü, ñïîæèâà÷³ ÷àñòî ÷óëè áàéêè â³ä çíàéîìèõ ÷è, ìîæ-
ëèâî, é ç âëàñíîãî äîñâ³äó, ÿê ó êîâáàñ³ çíàõîäÿòü ðåøòêè
êîïèò ³ íàâ³òü ïîâ³ê ³ç äîâãèìè â³ÿìè ÿêèõîñü òâàðèí. Àáî æ
òå, ùî ñîñèñêè ó âîä³ âèä³ëÿþòü ãóñòî-÷åðâîíèé êîë³ð. Çà 11
ì³ñÿö³â 2010 ðîêó äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷³â íàä³éøëî 46 çàÿâ ³ ñêàðã â³ä ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³ íà ÿê³ñòü êîâáàñíèõ âèðîá³â. Íàéá³ëüøå êèÿíè íàð³êà-
þòü íà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêó âîíè êóïóâàëè ó òîðãîâåëüíèõ
ìåðåæàõ “Âåëèêî¿ êèøåí³”, “Åêîìàðêåòà”, “Àøàíà”, “Ôóð-
øåòà”, “Ôîðè”, “Ñ³ëüïî”, “Á³ëëè”, “Ïåðåõðåñòÿ”. Ó îäí³é ³ç
ñêàðã çîêðåìà éøëîñÿ: “Ó ïàâ³ëüéîí³ íà âóëèö³ Çîä÷èõ ïðè-
äáàëà âàðåíó êîâáàñó “Ë³êàðñüêó”, à ïðèéøîâøè äîäîìó, âè-
ÿâèëà, ùî âîíà ñóìí³âíî¿ ÿêîñò³, ç íåïðèºìíèì çàïàõîì”. Àáî
æ: “Â îäíîìó ç ìàãàçèí³â “Ôîðè” êóïèëà ïðèòóõë³, ç íåïðè-
ºìíèì çàïàõîì ñîñèñêè”. Þë³ÿ Êîâàëåíêî, íà÷àëüíèê â³ää³-
ëó êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ÊÌÄÀ, êàæå, ùî ìàé-

æå âñ³ ñêàðãè ï³äòâåðäæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ì³ñöü ïðî-
äàæó.

Ìè âèð³øèëè çàïèòàòè ó ïðàö³âíèê³â ì’ÿñíèõ â³ää³ë³â, êó-
äè éäóòü êîâáàñè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿õí³é òåðì³í ïðèäàòíîñò³ ñê³í-
÷èâñÿ. Âèÿâèëîñÿ, ùî áàãàòî ïðîñòðî÷åíèõ ïðîäóêò³â ³äå íà
ïåðåðîáêó: ç íèõ ðîáëÿòü ôàðø. Äåÿê³ ïðàö³âíèêè ðîçïîâ³-
äàþòü, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ïðèäàòíîñò³ êîâáàñí³ âè-
ðîáè ìîæíà “çóñòð³òè” â ð³çíèõ îë³â’º, ÿê³ ïðîäàþòü ó ñóïåð-
ìàðêåòàõ. Çà ³íøèìè äæåðåëàìè, ïðîñòðî÷åí³ êîâáàñè ëåãêî
ïåðåòâîðþþòü íà íàð³çêó, çàïàêîâóþòü ³ ïðèñâîþþòü íîâèé
òåðì³í ïðèäàòíîñò³. Òàêîæ çàçâè÷àé íàéñâ³æ³øå ³ç çàçíà÷å-
íèõ âèðîá³â êëàäóòü ïîäàë³ â³ä îêà ñïîæèâà÷à, à ò³, ÷èé òåð-
ì³í äîá³ãàº ê³íöÿ, çâåðõó. Ðàäÿòü òàêîæ íå çàõîïëþâàòèñÿ òè-
ìè êîâáàñíèìè âèðîáàìè, ÿê³ íàøïèãîâàí³ áàãàòüìà ñïåö³ÿ-
ìè, áî ñàìå â òàê³é ïðîäóêö³¿ íàéá³ëüøå õàð÷îâèõ äîäàòê³â.

Продовження теми читайте на стор. 3.
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Îêñàíà ÕÌÅËÜÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Під час різдвяних свят асортимент
страв на столах значно розширився.
Людям, дале им від ве етаріанства,
без ільця овбас и не обійтися. На
жаль, нинішніх споживачів немає
певності, що в овбасах і сосис ах
та и м’ясо, а не бензаперен, ГМО,
иш ова палич а, іст ове борошно
та ще добрий десято небезпечних
с ладни ів із за розливими назвами.
Ми вирішили розібратися в цій не-
ле ій, але потрібній справі.
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Â àïàðàòó ÊÌÄÀ — 
íîâà ñòðóêòóðà

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³äïèñàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿêèì çàòâåðäèâ íîâó
ñòðóêòóðó àïàðàòó ÊÌÄÀ. Â³í ñêëàäàòè-
ìåòüñÿ ³ç 10 óïðàâë³íü, 11 â³ää³ë³â òà 2
ñåêòîð³â. Öå óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ãîëîâè ÊÌÄÀ (ïàòðîíàòíà
ñëóæáà), óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ, â³ää³ë îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ, â³ää³ë îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà êåð³âíèêà
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), óïðàâë³ííÿ äîêóìåíòàëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, óïðàâë³ííÿ êàäðîâî¿
ðîáîòè ³ íàãîðîä, êîíòðîëüíå óïðàâë³í-
íÿ, óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â,
óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè, þðè-
äè÷íå óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
çâåðíåíü ãðîìàäÿí, óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
ïðàâîîõîðîííî¿ ðîáîòè, çàïîá³ãàííÿ òà
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, â³ää³ë ô³íàíñîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ³ çâ³òíîñò³, â³ää³ë êîîðäèíàö³¿
ðîáîòè ïðîåêòíèõ òà áóä³âåëüíèõ îðãàí³-
çàö³é, â³ää³ë ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ (ïðåñ-ñëóæáà), â³ää³ë ç ïèòàíü ìîá³ë³-
çàö³éíî¿ ðîáîòè, ðåã³îíàëüíèé â³ää³ë àä-
ì³í³ñòðóâàííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîð-
ö³â, ñåêòîð ðåæèìíî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè,
ñåêòîð çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ êîì³ñ³¿.

ßê çàçíà÷èâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ, ðåîðãàí³çàö³ÿ àïàðàòó ÊÌÄÀ — öå
ùå îäèí êðîê ó íàïðÿìêó îïòèì³çàö³¿ ðî-
áîòè ì³ñüêî¿ âëàäè. Àáè óíèêíóòè äóá-
ëþâàííÿ ôóíêö³é ï³äðîçä³ëàìè àïïàðàòó,
â òèæíåâèé òåðì³í ìàº áóòè ðîçðîáëåíî
òà ïîäàíî íà çàòâåðäæåííÿ ñòðóêòóðó
óïðàâë³íü ³ â³ää³ë³â òà øòàòíèé ðîçêëàä
àïàðàòó

Çà õàáàðíèöòâî 
çàñóäèëè ñòîëè÷íîãî 
÷èíîâíèêà

Íàáóâ ÷èííîñò³ âèðîê Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîííîãî ñóäó çà êðèì³íàëüíîþ ñïðà-
âîþ, ïîðóøåíîþ ïðîòè íà÷àëüíèêà îäíî-
ãî ç â³ää³ë³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âáëàãîóñòð³é”, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñåê-
òîð ÓÑÁÓ â Êèºâ³. Ïîñàäîâåöü âèìàãàâ
ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ðîçì³ð³ 140 òèñ. ãðí
çà äîçâ³ë íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãî-
óñòðîþ òåðèòîð³¿ ó çâ’ÿçêó ç îáëàøòóâàí-
íÿì ìàëî¿ àðõ³òåêòóðíî¿ ôîðìè. Çà çëî÷èí
ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çâèíóâà÷óâà-
íîìó ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 5
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç âèïðîáóâàëüíèì
òåðì³íîì íà òðè ðîêè. Íàãàäàºìî, ùî â
Óïðàâë³íí³ ÑÁÓ â Êèºâ³ ä³º òåëåôîí äî-
â³ðè. ßêùî ãðîìàäÿíàì â³äîì³ ôàêòè âè-
ìàãàííÿ òà îòðèìàííÿ õàáàð³â ç áîêó ïî-
ñàäîâö³â òà ñëóæáîâö³â äåðæàâíèõ îðãàí³â
ñòîëè÷íîãî ðåã³îíó, ìîæíà çàòåëåôîíóâà-
òè çà íîìåðîì (044) 226-32-32

Ìåøêàíêà Ïîäîëó 
ìàëî íå çàãèíóëà 
÷åðåç íåäîêóðîê

18 ñ³÷íÿ ìåøêàíö³ îäíîãî ç áóäèíê³â íà
ïðîñïåêò³ Ïðàâäè â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ïîì³òèëè çàäèìëåííÿ íà ñõîäîâ³é êë³òè-
í³, ïðî ùî â³äðàçó ïîâ³äîìèëè ñòîëè÷íó
ñëóæáó ÌÍÑ. Ó êâàðòèð³, ç ÿêî¿ âàëóâàâ
äèì, ðÿòóâàëüíèêè çíàéøëè ïîðÿä ³ç ïà-
ëàþ÷èì äèâàíîì æ³íêó. Ïîñòðàæäàëîþ
âèÿâèëàñü 52-ð³÷íà õàçÿéêà êâàðòèðè, ÿêó
àëêîãîëü ó ïîºäíàíí³ ç öèãàðêîþ ìàëî íå
âáèâ. Íèí³ çà ¿¿ æèòòÿ áîðþòüñÿ ë³êàð³
ì³ñüêîãî îï³êîâîãî öåíòðó. ÃÓ ÌÍÑ Óêðà-
¿íè â Êèºâ³ íàãàäóº, ùî ç ïî÷àòêó ðîêó âî-
ãîíü çàáðàâ æèòòÿ 6 êèÿí, 4 ç ÿêèõ çàãè-
íóëè ÷åðåç íåîáà÷íå ïîâîäæåííÿ ç âîã-
íåì, çîêðåìà êóð³ííÿ â ë³æêó. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíà ñëóæáà çâåðòàº-
òüñÿ äî ãðîìàäÿí ³ç ïðîõàííÿì íå ïîâòî-
ðþâàòè ÷óæèõ ïîìèëîê ³ ïàì’ÿòàòè, ùî
êóð³ííÿ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³ ÷àñòî çàê³í-
÷óºòüñÿ òðàãåä³ºþ

Ïîäàðóíîê íà Âîäîõðåùå
Â³ä äåïóòàòà Êè¿âðàäè Ãàëèíè Ãåðåãè âèõîâàíö³ øêîëè-³íòåðíàòó
¹ 26 îòðèìàëè íà ñâÿòî ³ãðè, ñóâåí³ðè òà ñîëîäîù³
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Майже дев'ять ро ів
деп тат Київради Гали-
на Гере а опі ється
вихованцями столичної
ш оли-інтернат № 26,
що в Дніпровсь ом
районі. Т т навчається
170 вихованців, я і ма-
ють стат с дітей-інвалі-
дів. Більшість із них з
психічними вадами, ро-
з мово о розвит та
поведін и, хворіють на
церебральний параліч,
синдром Да на. Завдя-
и деп татсь ій т рботі
в ш олі зроблено ре-
монт приміщень, дитя-
чо о майданчи а. У
день Водохреща всі ви-
хованці навчально о за-
лад отримали від Га-
лини Гере и і ри, с ве-
ніри, солодощі.

Ó øêîë³-³íòåðíàò³ ¹ 26, ùî
íà áóëüâàð³ Ïåðîâà, 1, íàâ÷àº-
òüñÿ 170 âèõîâàíö³â, ÿê³ ìàþòü
ñòàòóñ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ ìàþòü ïñèõ³÷í³
âàäè, ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó òà
ïîâåä³íêè. ×àñòèíà ä³òåé õâî-
ð³º íà öåðåáðàëüíèé ïàðàë³÷,
ñèíäðîì Äàóíà. Îêð³ì öüîãî,
áàãàòî õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ³ç
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ðîäèí,
íåïîâíèõ ³ íåáëàãîïîëó÷íèõ
ñ³ìåé. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” äèðåêòîð øêîëè-³íòåðíà-
òó Îëüãà Ïàâëþ÷åíêî, âèêëà-

äà÷³ ðîáëÿòü óñå ìîæëèâå, àáè
ó÷í³ â ìàéáóòíüîìó áóëè ïîâ-
íîö³ííèìè ãðîìàäÿíàìè ñó-
ñï³ëüñòâà.  “Ó íàñ ïðàöþº ÷è-
ìàëî ãóðòê³â, ñåêö³é,— ñêàçà-
ëà âîíà.— À íàø³ äåñÿòèêëàñ-
íèêè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ äâà äí³
íà òèæäåíü, â ³íøèé ÷àñ â³ä-
â³äóþòü âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó â
ñóñ³äíüîìó ÏÒÓ. Âîíè îïàíî-
âóþòü ôàõ ìóëÿð³â-øòóêàòó-
ð³â”.

Ó ñêðóòíèé ô³íàíñîâèé ÷àñ
ïîñèëüíó äîïîìîãó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàäó íàäàþòü øåôè.

Íàïðèêëàä, ÷ëåí ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà,
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà
ïîñëóã Ãàëèíà Ãåðåãà îï³êóº-
òüñÿ øêîëîþ-³íòåðíàòîì
¹ 26 ³ç 2002 ðîêó. Çîêðåìà
âîíà äîïîìîãëà ç ðåìîíòîì
ïðèì³ùåíü, à òàêîæ äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà. Ó ïëàíàõ —
îíîâëåííÿ àêòîâîãî çàëó. “ßê
ò³ëüêè º â³ëüíèé ÷àñ, çàâæäè
ïðè¿æäæàþ, ùîá ïîäèâèòèñÿ,
ÿê æèâóòü øêîëÿð³, ÿê õàð-
÷óþòüñÿ,— ðîçïîâ³ëà âîíà.—

Â³äâ³äóþ ï³äîï³÷íèõ íå ëèøå
â ñâÿòêîâ³ äí³, à é ó áóäí³. Áî
íåáàéäóæà äî ¿õíüî¿ äîë³”.
Ïàí³ Ãåðåãà äîäàëà, ùî çàâ-
æäè ïðèâîçèòü ä³òÿì ïîäà-
ðóíêè. ² öüîãî ðàçó, ç íàãîäè
âåëèêîãî ïðàâîñëàâíîãî ñâÿ-
òà Âîäîõðåùà, âîíà ïðèâåçëà
äî ³íòåðíàòó ³ãðè, ñóâåí³ðè,
ñîëîäîù³. Äî ñëîâà, äåïóòàò
îï³êóºòüñÿ ùå ê³ëüêîìà íà-
â÷àëüíèìè çàêëàäàìè â Äí³ï-
ðîâñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó òà
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ
ñòîëèö³

Êèÿíè ñàì³ âèð³øàòü: á³ëüøå ÷è
ìåíøå ñïëà÷óâàòè çà êîìóíàëêó
Ãîëîâà ÊÌÄÀ äîðó÷èâ ï³äãîòóâàòè çíèæêó çà â÷àñíó 
îïëàòó ïîñëóã

СС ТТ ОО СС УУ ЄЄ ТТ ЬЬ СС ЯЯ   ВВ СС ІІ ХХ

Ç 1 ëþòîãî â Êèºâ³ çàïðîâàäÿòü íîâ³,
ï³äâèùåí³ òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè. Â Óêðà¿í³ âîíè ïî÷àëè ä³ÿòè ùå ç íî-
âîãî ðîêó, ñòîëèöÿ æ â³äòåðì³íóâàëà çäî-
ðîæ÷àííÿ íà ì³ñÿöü. Ïëàò³æêè ç íîâèìè
ðîçðàõóíêàìè êèíè îòðèìàþòü óæå â áå-
ðåçí³. Äî òîãî ÷àñó â ì³ñò³ áóäå çàïðîâà-
äæåíî îá³öÿíó çíèæêó äëÿ òèõ, õòî â÷àñ-
íî, òîáòî äî 20 ÷èñëà îïëà÷óº ðàõóíêè.
Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âîãî òàðèôó äëÿ äîáðîñîâ³ñíèõ ïëàòíè-
ê³â. Ó äîêóìåíò³ áóäå ïðîïèñàíî ïîðÿäîê
íàäàííÿ òàêî¿ çíèæêè.

ßê â³äîìî, çðîñòàííÿ òàðèô³â íà òåïëî
òà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ ñòàíîâèòèìå â³ä

24—26 % äî 31 %. Öå ÿêðàç ³ çàëåæàòèìå
â³ä â÷àñíîñò³ ñïëàòè. Ð³øåííÿì ÍÊÐÅ äëÿ
ñòîëèö³ çðîñòàííÿ âçàãàë³ ìàëî áóòè â 35
%. Íà ïîñòà÷àííÿ òåïëà òà âîäè çà â÷àñ-
íó îïëàòó Êè¿â âèð³øèâ âïðîâàäèòè 6-
â³äñîòêîâó çíèæêó.

Ç 1 ëþòîãî çðîñòå òàêîæ ðîçì³ð êâàðò-
ïëàòè. Òîáòî çà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Âàðò³ñòü öèõ ïî-
ñëóã ìàº áóòè ðîçðàõîâàíà äëÿ êîæíîãî
áóäèíêó îêðåìî. ßêùî ñïëà÷óâàòè äî 20
÷èñëà ùîì³ñÿöÿ, íà ö³ ïîñëóãè çíèæêó
îá³öÿþòü ó 10 %.

ßê ïîÿñíþâàâ ðàí³øå ïðîô³ëüíèé ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê, äëÿ îòðèìàííÿ çíèæêè íå ïî-
òð³áíî æîäíèõ çàÿâ, äîñòàòíüî â÷àñíî çà-
ïëàòèòè ³ ìåõàí³çì çàïðàöþº àâòîìàòè÷íî.
Îòæå, ÿêùî âè îïëàòèòå êîìóíàëüí³ ïî-

ñëóãè äî 20 áåðåçíÿ, òî â êâ³òí³ îòðèìàºòå
ïëàò³æêó ç óæå âðàõîâàíîþ çíèæêîþ.

Îêð³ì öüîãî, Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ
ïðîô³ëüíèì óïðàâë³ííÿì ðîçðîáèòè ïðîåêò
ðîçïîðÿäæåííÿ, â ÿêîìó áóäå ÷³òêî âèçíà-
÷åíî ñòàíäàðòè ÿêîñò³ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã. Ó ìåð³¿ ââàæàþòü, îñê³ëüêè ïî-
ñëóãè äîðîæ÷àþòü, òî âîíè ìàþòü áóòè
ÿê³ñíèìè. Çà íåÿê³ñí³ àáî é óçàãàë³ íåíà-
äàí³ ïîñëóãè ìåøêàíöÿì ïåðåðàõîâóâàòè-
ìóòü êîøòè. ßê çàçíà÷àâ ðàí³øå Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê, ìåõàí³çì òàêèõ êîìïåíñàö³é
ïëàíóþòü çíà÷íî ñïðîñòèòè áåç ïîòðåáè
çâåðíåííÿ äî ñóäó. Ôàêò íåíàäàííÿ ïîñëóã
ìàþòü ô³êñóâàòè ïðàö³âíèêè ÆÅÊ³â. Íà
îñíîâ³ ñêëàäåíèõ ïðîòîêîë³â Ã²ÎÖ àâòî-
ìàòè÷íî âèðàõîâóâàòèìå êîíêðåíò³ ñóìè ó
ïëàò³æêàõ çà íàñòóïí³ ì³ñÿö³.

Çàóâàæèìî, ùî ÍÊÐÅ 13 ñ³÷íÿ óõâàëè-
ëà ð³øåííÿ ïðî çäîðîæ÷àííÿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ äëÿ íàñåëåííÿ. Íîâ³ òàðèôè ïî÷-
íóòü ä³ÿòè òàêîæ ³ç 1 ëþòîãî, àëå íå äëÿ
âñ³õ, à ëèøå òèõ, õòî âèêîðèñòîâóº åëåê-
òðèêó ïîíàä íîðìó. Äëÿ êîðèñòóâà÷³â
åëåêòðîïëèò òà åëåêòðîîïàëåííÿ — öå äî
250 êÂò-ãîäèí íà ì³ñÿöü, äëÿ òèõ, õòî íå
ãîòóº òà íå îá³ãð³âàºòüñÿ åëåêòðèêîþ, íîð-
ìà — äî 150 êÂò-ãîäèí. Õòî âèêîðèñòî-
âóâàòèìå ïîíàä íîðìó, ñïëà÷óâàòèìå çà
òàðèôîì íà 30 % á³ëüøå

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

З підвищенням тарифів на ом нальні посл и ияни мають на од
орист ватися зниж ами, впровадженими місь ою владою. На аря-
че водопостачання та тепло вона становитиме приблизно 5 %, на т-
римання б дин ів і приб дин ових територій — 10 %. Аби орист ва-
тися зниж ами, достатньо щомісячно до 20 числа оплач вати пла-
тіж и.

На Водохреще деп тат Київради Галина Гере а привезла чням столичної ш оли-інтернат №26 і ри, с веніри,
солодощі
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Ві торія, домо осподар а:
— Д л я

сім’ї я -
п ю варен
о в б а с ,

рідше —
опчен . Її
я ість, зви-
чайно, не-
п о а н а ,
але хотіло-
ся б ра-
щої. Моя
проблема в том , що я не завжди
звертаю ва на ети ет : хто ви-
робни , за я им стандартом ви о-
товлено та чи без ГМО — а це ро-
бити варто. Єдине, що постійно
перевіряю, та це дат ви отов-
лення. Але цим себе не врят єш,
бо нині в ма азинах її перепа ов -

ють і пере леюють ети ет и.
Знаю, що д же часто в овбасі
трапляються різні підозрілі на ви-
ляд частин и.

Ми ола Петрович, водій:
— Я ості
о в б а с и

зовсім не
дов і ряю ,
бо в ній
м о ж н а
знайти що
зав одно,
але не м’я-
со. Їсти та-
ий "на-
бір" — до-
рожче для здоров’я. У сім’ї ми на-
даємо перева овбасі власнор ч
при отовленій. Т т хоч знаємо, що

додаємо і що їмо. А вза алі, най ра-
ща овбаса — це сало.

Оле сандр Володимирович,
тренер із ф тбол :
— Н і ,

я ості не
д о в і р я ю ,
бо в овба-
сі зараз
ба ато то-
о, що не
мало б
входити до
її с лад , а
це вже не
о в б а с а .

Обов’яз ово дивлюся, чи цей про-
д т без ГМО, але на решт напи-
сів на ети етці не звертаю ва и, а
треба б ло б. Нея існа овбаса на

ви ляд д же приваблива, але сма-
ові властивості зовсім дале і від
нат ральних.

Ірина ЩЕРБАТА, ст дент а:
— Ба ато

ч ла про
теперішню
я ість ов-
баси і їй,
звичайно,
не довіряю.
Та оли ме-
ні хочеться
полас вати
цим про-
д том, то
я п ю, хоча знаю, що овбаса не
завжди орисна. Нині найбільш до-
вір в мене ви ли ають дитячі ов-
баси, том їх і п ю.

Андрій, приватний підпри-
ємець:
— Краще

їсти м’ясо
за т сам
цін , аніж
овбас . Я
її тепер за-
алі не -
п ю. Ков-
баса я
п р о д т
мене не ці-
авить, і са-
ме через її
я ість.

Опит вала
О сана ЛИСИНЮК, "Хрещати "

Фото
Ми оли ТИМЧЕНКА

ОО ПП ИИ ТТ УУ ВВ АА НН НН ЯЯ

À õòî, õòî â ö³é êîâáàñö³ æèâå?
Çà ìèíóëèé ð³ê íà 277 ï³äïðèºìñòâàõ âèëó÷åíî ïîíàä 20 òîíí êîâáàñ, ÿê³ 
íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì íîðìàòèâíî¿ äîêóìåíòàö³¿

М'ясо — це всі їстівні
частини тварин...

Çà ñòàíäàðòàìè âñå, íà ïåðøèé
ïîãëÿä, ïðîçîðî: êîâáàñà âèùîãî
ãàòóíêó ìàº ì³ñòèòè ëèøå ì'ÿñíó
ñèðîâèíó. Â êîâáàñàõ ïåðøîãî ãà-
òóíêó ìàº áóòè íå ìåíøå í³æ 
85 % ì'ÿñà, äðóãîãî — íå ìåíø
ÿê 75 %. Îäíàê óñå çàëåæèòü â³ä
òîãî, ùî ââàæàòè ì'ÿñîì. Íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
òåõí³÷íèõ óìîâ ÄÏ "Óêðìåòðòåñò-
ñòàíäàðò" ªâãåí³ÿ Êðèöüêà ñëóø-
íî çàóâàæóº, ùî, çã³äíî ³ç Çàêî-
íîì Óêðà¿íè "Ïðî áåçïå÷í³ñòü òà
ÿê³ñòü õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â", ì'ÿ-
ñîì º âñ³ ¿ñò³âí³ ÷àñòèíè òâàðèí.
"Òîáòî, ïå÷³íêà, ëåãåí³, íèðêè,
êèøêè, ñàëî, õðÿù³, øêóðà òà ³í-
øå — öå òåæ ì'ÿñî?" — çàïèòàí-
íÿ ïàí³ ªâãåí³¿ çâó÷èòü ðèòîðè÷-
íî. Òàêîæ ñì³øíèìè º âèçíà÷åí-
íÿ ³ç çàêîíó ïðî ïåðøèõ äâà øèé-
íèõ õðåáö³ àòëàíò ³ åï³ñòðîôåé,
ÿê³ íàëåæàòü äî "ì'ÿñà". Òîä³ ÿê
³íø³ õðåáö³ — íå íàëåæàòü!?

Ковбаса
із сюрпризом

Ñïåö³àëüí³ äåðæàâí³ ñòàíäàðòè
³ òåõí³÷í³ óìîâè âèçíà÷àþòü âì³ñò
ì'ÿñíî¿ ñèðîâèíè â êîâáàñíèõ âè-
ðîáàõ ³ îáìåæóþòü çàñòîñóâàííÿ
ð³çíèõ õàð÷îâèõ ³ ñìàêîâèõ äîáà-
âîê, à òàêîæ ñóáïðîäóêò³â. Ïðî-
òå ÷àñòî ñòàíäàðòè é óìîâè íå çà-
âàæàþòü âèðîáíèêàì ïîðóøóâàòè
òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè ï³ä ÷àñ âè-
ãîòîâëåííÿ ñìà÷íèõ äåë³êàòåñ³â.
Ëèøå çà 9 ì³ñÿö³â 2010 ðîêó òå-
ðèòîð³àëüí³ öåíòðè ñòàíäàðòèçà-
ö³¿, ìåòðîëîã³¿ òà ñåðòèô³êàö³¿
ïðîâåëè ïåðåâ³ðêè íà 322 ï³äïðè-
ºìñòâàõ, ç íèõ íà 277 âèÿâèëè ïî-
ðóøåííÿ. "Çàãàëîì ïåðåâ³ðåíî ïî-
íàä 44,3 òîííè ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿,
ç íèõ 20,7 òîííè íå â³äïîâ³äàþòü

âèìîãàì ÷èííî¿ íîðìàòèâíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿",— ðîçïîâ³â äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó ñòàíäàðòèçàö³¿ òà
ìåòðîëîã³¿ Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó
Óêðà¿íè Àíäð³é Íåëåïîâ.

Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè öüî-
ãî â³äîìñòâà, íàéá³ëüø³ ïîðóøåí-
íÿ — íåâ³äïîâ³äí³ ôîðìè ³ â'ÿçêè
áàòîí³â, íåð³âíîì³ðíå ïåðåì³øó-
âàííÿ ôàðøó, âì³ñò ó ïðîäóêò³
ãðóáî¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè, à òà-
êîæ íåçàäîâ³ëüíèé âõ³äíèé êîí-
òðîëü ñèðîâèíè. ×àñòî âèðîáíè-
êè çàíèæóþòü ìàñîâó ÷àñòêó á³ë-
êà ³ çàâèùóþòü äîïóñòèìó ìàñîâó
÷àñòêó âîëîãè òà êðîõìàëþ. Äåÿê³
íå âêàçóþòü ïîâíî¿ àäðåñè ï³ä-
ïðèºìñòâà, ïîçíà÷îê "ç ÃÌÎ" ÷è
"áåç ÃÌÎ", íîìåðà ïàðò³¿ âèðîá-
íèöòâà, ñêëàäó ñèðîâèíè, íàâ³òü
äàòè âèãîòîâëåííÿ ³ íàçâè ïðî-
äóêö³¿. Áàãàòî ïîðóøåíü âèÿâèëè
³ â ³íôîðìàö³éíèõ äàíèõ ïðî õàð-
÷îâó ö³íí³ñòü 100 ã ïðîäóêòó, à äå-
ÿê³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè â³äïî-
â³äíèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â.
Êîâáàñó "çàáóâàþòü" êîíòðîëþâà-
òè ³ ï³ä ÷àñ ¿¿ âèðîáíèöòâà, ³ çà ïî-
êàçíèêàìè áåçïåêè, ìåòðîëîã³÷-
íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè.

Держстандарт
чи технічні мови —
що обрати?

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ÷èíí³ ìàé-
æå 2 òèñÿ÷³ òåõí³÷íèõ óìîâ íà
êîâáàñí³ âèðîáè. Â Óêðìåòð-
äåðæñòàíäàðò³ ââàæàþòü, ùî
ïðàêòè÷íî âñ³ ÷èíí³ â Óêðà¿í³
òåõí³÷í³ óìîâè ïðèâåäåíî ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ÄÑÒÓ. Íà-
ïðèêëàä, çë³ñíèì ïîðóøåííÿì º
ïðèñâîºííÿ íîâèì íàçâàì êîâ-
áàñ çàãàëüíîâ³äîìèõ íàçâ òðàäè-
ö³éíîãî àñîðòèìåíòó, íàïðèêëàä,
"Ë³êàðñüêà", "Ìîñêîâñüêà", "Ëþ-
áèòåëüñüêà", à òàêîæ óòâîðåííÿ
â³ä öèõ íàçâ ïîõ³äíèõ ñë³â, äîäà-

âàííÿ ñë³â "íîâà", "ëþêñ", "ïðè-
ìà" òîùî.

Òà ò³ëüêè-íî ñïðàâà äîõîäèòü
äî ïåðåâ³ðêè, òî ÷àñòî òåõí³÷í³
óìîâè é ñïðàâä³ ïåðåâåðøóþòü ó
ñâî¿é ÿêîñò³ äåðæàâí³ ñòàíäàðòè.
Îäíàê â Óêðà¿í³ öå øâèäøå âè-
íÿòîê, àí³æ ïðàâèëî. Òîæ ôàõ³â-
ö³ ðàäÿòü êóïóâàòè êîâáàñó, ÿêùî
íà ¿¿ óïàêîâö³ º ïîçíà÷êà ÄÑÒÓ.

Стандарт на овбас
Ïîïðè áëîêóâàííÿ é îáìåæåí-

íÿ, ç 2010 ðîêó ïîìàëó ââ³éøîâ
ó ïðàêòèêó ñóìíîçâ³ñíèé äåðæ-
ñòàíäàðò "Êîâáàñè âàðåí³, ñîñè-
ñêè, ñàðäåëüêè, õë³áè ì'ÿñí³. Çà-
ãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè". Íàãàäà-
ºìî, ñàìå öåé ñòàíäàðò âñòàíîâ-
ëþº âèìîãè äëÿ óêðà¿íñüêèõ ì'ÿñ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ íà âèãîòîâëåí-
íÿ ïîïóëÿðíèõ êîâáàñíèõ ñîðò³â:
"Ë³êàðñüêà", "Ëþáèòåëüñüêà" ³
"Ìîëî÷íà".

Çà ñëîâàìè ðîçðîáíèö³ ñòàí-
äàðòó, à òàêîæ çàâ³äóâà÷à ëàáîðà-
òîð³¿ òåõíîëîã³¿ ì'ÿñíèõ ïðîäóê-
ò³â Òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ìî-
ëîêà òà ì'ÿñà ÓÀÀÍ Ëþáîâ³ Âîé-
öåõ³âñüêî¿, á³ëüø³ñòü ï³äïðè-
ºìñòâ, íàâ³òü ìàëèõ ³ ôåðìåð-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, óæå äàâíî ïå-
ðåéøëè íà íîâèé ñòàíäàðò, ùå
äî ïî÷àòêó éîãî îô³ö³éíîãî âè-
çíàííÿ. ² ÿêùî íà óïàêîâö³ âè
çíàéøëè ïðèì³òêó, ùî êîâáàñó
çðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî öüîãî
ñòàíäàðòó (ÄÑÒÓ 4436:2005), òî
òàêèì ïðîäóêòàì âàðòî íàäàòè
ïåðåâàãó.

Íàéñêëàäí³øå íèí³ ç ë³âåðíè-
ìè êîâáàñàìè, îñê³ëüêè íà íèõ
ñòàíäàðò³â äîñ³ íåìàº. "Ìè õî÷å-
ìî ïåðåãëÿíóòè òåõí³÷í³ óìîâè íà
ë³âåðí³ êîâáàñè, ïðèâåñòè ¿õ ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî ì³æíàðîäíèõ
ñòàíäàðò³â òà çðîáèòè ç íèõ ñâ³é,
³ íàâ³òü ïîäàëè çàÿâêó â Ì³í³ñòåð-
ñòâî àãðàðíî¿ ïîë³òèêè, àëå íàì

â³äïîâ³äàþòü, ùî êîøò³â ó äåð-
æàâè ïîêè ùî íåìàº. Ìàáóòü, áó-
äóòü ï³ñëÿ ªâðî-2012",— æàðòóº
ïàí³ Âîéöåõ³âñüêà.

Тест для овбаси
Ïîâíèé ñïåêòð âèïðîáóâàíü çà

ô³çèêî-õ³ì³÷íèìè äàíèìè òà ïî-
êàçíèêàìè áåçïåêè êîíêðåòíîãî
âèäó ïðîäóêö³¿ êîøòóâàòèìå
1500-3000 ãðí. Ïðîâîäèòè äîñë³-
äæåííÿ ìàº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà-
÷³â ÊÌÄÀ. "Ùîïðàâäà, íàðàç³ íà
öå ó ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ íå âè-
ñòà÷àº êîøò³â",— êàæå íà÷àëüíèê
â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ïðî-
äóêö³¿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â Þë³ÿ
Êîâàëåíêî.

Ïîð³âíÿëüíå òåñòóâàííÿ ïðî-
äóêö³¿ â Óêðà¿í³ çä³éñíþº ëèøå
Öåíòð åêñïåðòèç "Òåñò". Çà ñëîâà-
ìè éîãî ïðåçèäåíòà Âàëåíòèíà
Áåçðóêîãî, îñîáëèâîñò³ òåñòóâàííÿ
â òîìó, ùî ôàðø äëÿ âàðåíèõ êîâ-
áàñ íàñò³ëüêè äîáðå ïåðåìåëþþòü,
ùî íàâ³òü ï³ä ïîòóæíèì ì³êðîñêî-
ïîì íå ìîæíà âèÿâèòè ñêëàä.
Ùîá ïðîòåñòóâàòè äåÿê³ êîâáàñè,
ïîòð³áíî çàñòîñóâàòè ³äåíòèô³êà-
ö³þ çà ÄÍÊ. Ïîêè ùî â Óêðà¿í³
íåìàº æîäíî¿ òàêî¿ ëàáîðàòîð³¿.

Поради споживачам
1. Íå êîðèñòóéòåñÿ ïîñëóãàìè

ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³, àäæå â³ä ïðî-
äàâö³â ñàìîðîáíèõ êîâáàñ óêðà¿í-
ñüêå çàêîíîäàâñòâî íå çàõèñòèòü.

2. Ïåðø í³æ ïîêëàñòè ê³ëüöå
êîâáàñêè äî êîøèêà, ïåðåâ³ðòå

òåðì³í ïðèäàòíîñò³, äàòè âèãîòîâ-
ëåííÿ òà ê³íöåâîãî ñïîæèâàííÿ.

3. Çàçèðí³òü íà ïîðòàë Öåíòðó
åêñïåðòèç "Òåñò" ³ ïåðåêîíàéòå-
ñÿ, ùî âïîäîáàíèé âàìè òîâàð
ïðîéøîâ ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåí-
íÿ. Íàãàäàºìî, ùî ðåàëüíî òåñòó-
âàëè ê³ëüêà ìàðîê ë³êàðñüêèõ, äè-
òÿ÷èõ, ìîñêîâñüêèõ ³ áðàóíøâåéã-
ñüêèõ êîâáàñ, à òàêîæ ìîëî÷í³ é
äèòÿ÷³ ñîñèñêè.

4. ßêùî ó âàñ âèíèêëè ñóìí³âè
ùîäî âàãè êîâáàñè, ñêîðèñòàéòå-
ñÿ êîíòðîëüíèìè âàãàìè (âîíè
ïîâèíí³ ñòîÿòè â äîñòóïíîìó ì³ñ-
ö³ ç â³äïîâ³äíîþ òàáëè÷êîþ).

5. Îáîâ'ÿçêîâî çáåð³ãàéòå ÷åê
íà ïðèäáàííÿ òîâàðó. Àäæå â ðà-
ç³ êóï³âë³ òîâàðó íåíàëåæíî¿
ÿêîñò³ âàø³ ïðåòåíç³¿ ðîçãëÿíóòü
ëèøå íà ï³äñòàâ³ ÷åêà.

6. Ïàì'ÿòàéòå, çà ïðèäáàíèé
íåäîáðîÿê³ñíèé òîâàð âàì ïîâèí-
í³ ïîâåðíóòè ãðîø³ ïðîòÿãîì 7
äí³â. (Çâ³ñíî, äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
ìàòè ÷åê).

7. ßêùî ìàºòå íàì³ð çâåðíóòè-
ñÿ äî ñóäó, ó âàñ îáîâ'ÿçêîâî ìàº
áóòè äîâ³äêà â³ä ë³êàðÿ ïðî òå,
ùî ñàìå öÿ ïðîäóêö³ÿ âïëèíóëà
íà ñòàí âàøîãî çäîðîâ'ÿ.

8. Êîëè íåìîæëèâî âèð³øèòè
ïèòàííÿ, çâåðòàéòåñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñ-
òó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ÊÌÄÀ çà íî-
ìåðîì 425-77-60 àáî äî ñàll-öåí-
òðó çà íîìåðîì 15-51.

9. Íå çàáóäüòå íàïèñàòè ïðî
íåäîáðîÿê³ñíèé òîâàð ó ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæàõ ³ íà ôîðóìàõ ñïîæè-
âà÷³â, öèì âè äîïîìîæåòå ³íøèì
ïîêóïöÿì

×è äîâ³ðÿºòå âè ÿêîñò³ êîâáàñè?

Îêñàíà ÕÌÅËÜÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Щодо то о, чи й справді овбасі є м'ясо, то на це запитання просто б ло немож-
ливо відповісти ще три ро и том . Та й, власне, відс тність м'яса овбасі не
означала небезпечності прод т . "Там може б ти рохмаль, соя — що зав одно,
одна прод т б де ціл ом неш ідливим, і йо о продаватим ть без ся их проб-
лем,— заявляє президент центр незалежних споживчих е спертиз "Тест" Валентин
Безр ий.— Держава відповідає лише за по азни и безпе и". Пан Безр ий вважає,
що оловна відповідальність перед споживачем — на Міністерстві охорони здоров'я.
Там, звісно, аж ть, що не мають стос н до прод тів харч вання, але ж саме
вони надають сертифі ати.

Торі на м`ясопереробних підприємствах б ло вил чено понад 20 тонн овбас,
я і не відповідають вимо ам нормативної до ментації
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної
торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, 

вином столовим, пивом (крім безалкогольного) 
та тютюновими виробами

Рішення Київської міської ради № 413/5225 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до обмеження споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв”, “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, постанов Кабінету Міністрів Укра�
їни від 30.07.96 № 854 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” та від
15.06.06 № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговель�
ного обслуговування населення”, наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Укра�
їни “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, з метою впорядкування в 
м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім без�
алкогольного) та тютюновими виробами, враховуючи численні скарги мешканців м. Києва, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. На час проведення масових заходів, визначених рі�
шенням Київради або розпорядженням виконавчого органу
Київради, забороняється продаж пива (крім пива у пласти�
ковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин сто�
лових та тютюнових виробів на зазначеній території всіма
закладами торгівлі.

2. Місця торгівлі, облаштовані в тимчасових спорудах за�
гальною площею менше 40 кв. м, визнати невизначеними
для торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними,
слабоалкогольними напоями, винами столовими та тютю�
новими виробами.

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

3.1. Обмеження, визначені в пункті 2 цього рішення, за�
значати в дозвільних документах на розташування тимча�
сових споруд.

3.2. При недотриманні суб’єктами господарювання ви�
значених обмежень здійснювати заходи щодо анулювання
дозвільних документів на розташування тимчасових споруд
у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3. Довести суть та вимоги цього рішення до відома всіх
суб’єктів господарювання.

3.4. Провести вивчення думки і ставлення громадсько�

сті до цілодобового продажу пива, інших алкогольних і сла�
боалкогольних напоїв закладами торгівлі та ресторанного
господарства, що розташовані на першому та цокольному
поверхах, у підвальних, напівпідвальних приміщеннях жит�
лових будинків, прибудованих до житлових будинків будів�
лях. Протягом 3�х місяців за результатами вивчення поін�
формувати Київраду та внести на розгляд відповідний про�
ект рішення.

4. На виконання Закону України “Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо обмеження споживання
та продажу пива та слабоалкогольних напоїв” рішення Київської
міської ради від 25.12.08 № 929/929 “Про впорядкування про�
дажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у міській тор�
говельній мережі” визнати таким, що втратило чинність.

5. Пункт 3.2 цього рішення вступає в силу з 31 березня
2011 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг та постійну комісію Ки�
ївради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України з приводу заборони реклами

лікарських засобів

Рішення Київської міської ради № 358/5170 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, враховуючи численні звернення киян, з метою запобігання поширенню фаль�
сифікованих ліків та практиці самолікування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Верховної Ради України згідно з додатком.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради від 16 грудня 2010 року № 358/5170

Звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради України
з приводу заборони реклами лікарських засобів

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку
стурбованість ситуацією, яка склалася в Україні та столиці —
місті Києві навколо обігу підробних ліків.

Незважаючи на те, що фармацевтичний ринок України
розвивається досить активно, його розвиток носить стихій�
ний характер. Кількість неякісних та фальсифікованих ліків
на ринку України постійно збільшується. Заявницький прин�
цип отримання ліцензії на виробництво лікарських засобів,
так і на оптову та роздрібну торгівлю ліками, створює умо�
ви для реєстрації фіктивних “аптечних закладів” та видачі їм
ліцензій при повній фактичній відсутності такого аптечного
закладу чи при невідповідності його матеріально�технічної
бази встановленим вимогам. Саме через такі аптечні за�
клади розповсюджуються неякісні та фальсифіковані ліки.

Експерти стверджують, що принаймні близько 50% при�
дбаних без призначення лікарем препаратів придбані абсо�
лютно без будь�якої у них потреби або про запас і не вико�

ристовуються. Тобто, громадянами витрачено більше 
4 млрд. грн. (або по 87 грн. на кожного громадянина на рік)
марно.

У той же час нерідко самолікування та вживання ліків,
придбаних без призначення лікаря, призводять до непо�
правних негативних результатів. За даними ВООЗ смертність
від неправильного і неконтрольованого прийому ліків посі�
дає п’яте місце в світі серед причин смертності.

Фактором, що спонукає громадян до самолікування та
сприяє поширенню немедичного вживання ліків, є некон�
трольоване здійснення спрямованої на безпосереднього
споживача реклами лікарських засобів у засобах масової ін�
формації, на телебаченні і радіо, засобами зовнішньої рек�
лами, на транспорті. Громадяни без попередніх консульта�
цій з лікарем та без встановлення ним правильного діагно�
зу захворювання, проглянувши чи прослухавши рекламу лі�
карського засобу, нерідко купують та без призначення лі�

каря вживають лікарські засоби. При цьому споживачі не
звертають увагу, або часто не знають про те, що реклама
надається з порушеннями законодавства, а саме: що рек�
ламуються ліки, які повинні відпускатися тільки за призна�
ченням лікаря; що подається інформація щодо можливого
лікування хвороб, які не піддаються або важко піддаються
лікуванню; не повідомляється про певні обмеження та за�
стереження щодо застосування препаратів тощо. Усе це
формує у споживача реклами думку про те, що лікування
можливе без консультацій з лікарем, лише на підставі тієї
інформації, яку вони отримали з реклами. Такий підхід до
використання ліків може не лише не дати бажаного резуль�
тату щодо покращення стану здоров’я споживачів ліків, а й
значною мірою погіршити його чи призвести навіть до ви�
падків смерті.

Тобто, на законодавчому рівні створено передумови, ко�
ли недостатньо та невірно інформовані і, як правило, не�
освічені в медичних питаннях споживачі, довіряючи рекла�
мі, займаються самолікуванням, а також лікують своїх ді�
тей без попередніх консультацій та порад фахівців. Така
ситуація становить пряму загрозу здоров’ю нації та її гено�
фонду.

Таким чином, реклама лікарських засобів завдає лише
значної шкоди здоров’ю громадян. Тому її заборона на те�
лебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації,
засобами зовнішньої реклами у населених пунктах та на
транспорті є нагальною необхідністю.

У зв’язку із викладеним питання потребує негайного ви�
рішення на законодавчому рівні шляхом прийняття змін і
доповнень до Основ законодавства України про охорону здо�

ров’я та до Законів України “Про лікарські засоби”, “Про лі�
цензування певних видів господарської діяльності”, “Про
рекламу”.

На розгляді Верховної Ради знаходиться проект Закону
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у
сфері охорони здоров’я” (щодо посилення контролю за обі�
гом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціально�
го дієтичного споживання, функціональних харчових про�
дуктів та дієтичних добавок (реєстр. № 7007). Метою зако�
нопроекту є посилення державного контролю за якістю ви�
роблених в Україні та ввезених в Україну лікарських засобів
та поліпшення якості фармацевтичного обслуговування на�
селення. Зокрема, законопроектом передбачається, серед
іншого, зменшення поширеності практики самолікування
шляхом заборони реклами ліків.

Депутати Київської міської ради вважають за необхідне
підтримати цей законопроект та звернутись до Верховної Ра�
ди України щодо його якнайшвидшого прийняття.

З огляду на вищевикладене, Київська міська рада звер�
тається до Верховної Ради України з проханням розглянути
це звернення та внести на розгляд найближчого пленарно�
го засідання Верховної Ради України проект Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охо�
рони здоров’я” (щодо посилення контролю за обігом лікар�
ських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтич�
ного споживання, функціональних харчових продуктів та діє�
тичних добавок (реєстр. № 7007).

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

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради
“Про Програму соціально9економічного розвитку міста

Києва на 2011 рік”

Рішення Київської міської ради № 564/5376 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 20.12 статті 20, пункту 31.10 статті 31 Регламенту Київської міської ради, затвер�
дженого рішенням Київради від 01.07.08 № 08/08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до розгляду проект рішення Київради “Про
Програму соціально�економічного розвитку міста Києва на
2011 рік”.

2. Постійним комісіям Київради, депутатським фракціям
та депутатам Київради подати пропозиції до проекту Про�
грами соціально�економічного розвитку міста Києва на 2011
рік до Головного управління економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації), Головного фінансового управління виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
та постійної комісії Київради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку в паперовому та електронному
вигляді згідно з пунктами 31.11 та 31.12 статті 31 Регла�
менту Київської міської ради.

3. Постійним комісіям Київради та депутатськими фрак�
ціями провести спільне засідання з постійною комісією Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного розвит�
ку за участю Головного фінансового управління виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) та Головного управління економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) згідно з графіком, затвердженим розпоряджен�
ням заступника міського голови — секретаря Київради.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) доопрацювати проект Програми соці�
ально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік з ураху�
ванням висновків постійної комісії Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку та подати до�
опрацьований проект рішення на пленарне засідання сесії
Київради 30.12.10.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Голосіївської районної 
в м. Києві ради від 27.05.10 № 38/02 

“Про бюджет Голосіївського району м. Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 568/5380 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 22.12.10 № 1180 “Деякі питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду”,
пунктом 78 рішення Київської міської ради від 14.10.10 № 79/4891 “Про внесення змін до рішення Київ�
ради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити на 10000,0 тис. грн обсяг доходів і видат�
ків спеціального фонду бюджету району на суму субвенції з
Державного бюджету України на будівництво вулиць Мей�
туса та Симоненка.

2. Додатки 1, 2, 3, 4 до рішення Голосіївської районної в
м. Києві ради від 27.05.10 № 38/02 “Про бюджет Голосіїв�
ського району м. Києва на 2010 рік” викласти в редакції, що
додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київської міської ради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Про внесення змін до рішення Київради 

від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва 
на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 491/5303 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.10 № 1174 “Про
схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10
№ 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231

“Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та допов�
неннями) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “17 834 406,9”,
“1 655 423,0” замінити цифрами “17 049 476,8”,
“1 608 381,6” відповідно.

1.2. У підпункті 1.1.1 пункту 1 цифри “951 136,2” замі�
нити цифрами “946 136,2”.

1.3. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри “376 553,7” замі�
нити цифрами “354 553,7”.

1.4. У підпункті 1.1.10 пункту 1 цифри “48 500,0” замі�
нити цифрами “28 458,6”.

1.5. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “15 429 456,5”,
“2 404 950,0”” “1581171,8” замінити цифрами
“14 853 613,3”, “2195 863,5”, “1 378 010,7” відповідно.

1.6. У пункті 2 цифри “18 265 890,8”, “15 491 910,5”,
“2 752 055,9” замінити цифрами “17 205 960,7”,
“14 916 067,3”, “2 267 969,0” відповідно.

1.7. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти
4.3.3, 4.3.4, 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.1.3 пункту 4.

1.8. У пункті 6 цифри “343 455,5” замінити цифрами
“68 455,5”.

1.9. У підпункті 6.2 пункту 6 цифри “350 000,0” замінити
цифрами “75 000,0”.

1.10. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци 2�
13 пункту 28.

1.11. У підпункті 4.5.3 пункту 4 цифри “1 523,5” заміни�
ти цифрами “773,5”.

1.12. У підпункті 4.5.2 пункту 4 цифри “12 000,0” замі�
нити цифрами “22 000,0”.

1.13. У підпункті 4.5.4 пункту 4 цифри “505,0” замінити
цифрами “235,0”.

1.14. У підпункті 4.5.6 пункту 4 цифри “5 000,0” заміни�
ти цифрами “2 600,0”.

1.15. У пункті 10 цифри “1462 274,3” замінити цифрами
“1133 585,8”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
(додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради від 14.10.10
№ 89/4901 “Про надання згоди на передачу 

об’єктів комунальної власності територіальної громади
міста Києва у державну власність”

Рішення Київської міської ради № 362/5174 від 16 грудня 2010 року

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.11.10 № 66347/1/1�1�10 щодо виконання
завдань, визначених у дорученні Президента України від 31.05.10 № 1�1/1047 щодо підвищення ефек�
тивності функціонування системи розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іно�
земних держав і представництв міжнародних організацій у м. Києві, відповідно до статті 327 Цивільного
кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київради від
14.10.10 № 89/4901 “Про надання згоди на передачу об’�
єктів комунальної власності територіальної громади міста
Києва у державну власність”, а саме:

1.1. Підпункт 2.1 пункту 2 рішення викласти у такій ре�
дакції: “2.1. Здійснити всі організаційно�правові заходи, по�
в’язані з

передачею майна, згідно з пунктом 1 цього рішення.”.
1.2. Підпункт 2.3 пункту 2 рішення виключити.
1.3. Пункт 3 рішення доповнити словами: “та рішення

Київської міської ради від 28.09.06 № 29/86 “Про комуналь�
не підприємство виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) “Труханів острів”.

1.4. Пункт 4 рішення Київради викласти у такій редакції:
“4. Взяти до уваги, що всі земельні ділянки, які відводять�

ся, закріплені та входять до складу цілісного майнового ком�
плексу комунального підприємства “Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних пред�
ставництв”, що передається до державної власності згідно
з пунктом 1 цього рішення, будуть передаватися у встанов�
леному законодавством порядку.”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10
№ 794/4232 “Про Програму соціально9економічного 

розвитку міста Києва на 2010 рік”
Рішення Київської міської ради № 492/5304 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести часткові зміни у додаток до Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2010 рік “Розпо�
діл асигнувань на фінансування капітальних вкладень на
2010 рік”, затвердженої рішенням Київради від 14.05.10
№ 794/4232 “Про програму соціально�економічного розвит�
ку міста Києва на 2010 рік”, виклавши його в редакції згід�
но з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Солом’ янської районної 
у м. Києві ради від 21.05.10 № 508 

“Про бюджет Солом’янського району м. Києва 
на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 502/5314 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від
14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рі�
шенням Київської міської ради від 14.10.10 № 79/4891) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Солом’янської районної у м. Києві ра�
ди від 21.05.10 № 508 “Про бюджет Солом’янського району м.
Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рі�
шеннями Солом’янської районної у м. Києві ради від 21.07.10
№ 523, від 22.09.10 № 538 та від 27.10.10 № 548) такі зміни:

1.1. У пункті 1 рішення цифри “502985,5”, “45955,6” за�
мінити цифрами “503985,5”, “46955,6” відповідно.

1.2. У пункті 2 рішення цифри “504035,5”, “45955,6” та
“16578,8” замінити цифрами “505035,5”, “46955,6” та
“17578,8” відповідно.

1.3. У підпункті 4.5.2 пункту 4.5 рішення цифри “1440,0”
замінити цифрами “2440,0”.

1.4. Додатки 1, 2, 3, 4 до рішення викласти у редакції,
що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Святошинської районної 
у м. Києві ради № 433 від 20.05.10 

“Про затвердження Програми соціально9економічного 
та культурного розвитку Святошинського району 

м. Києва на 2010 рік” 
Рішення Київської міської ради № 570/5382 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 14.05.10 № 794/4232 “Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2010 рік” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу 11 “Капітальне будівництво”
Програми соціально�економічного та культурного розвитку
Святошинського району м. Києва на 2010 рік, затвердженої
рішенням двадцять сьомої сесії Святошинської районної у
м. Києві ради № 433 від 20.05.10, виклавши адресну про�
граму об’єктів капітального будівництва за замовленням
Святошинської РДА в редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію з питань бюджету та соціально�економічно�
го розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10
№ 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 567/5379 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.10 № 1218 “Про
схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10
№ 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231
“Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та допов�
неннями) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “17 049 476,8”,
“1 608 381,6” замінити цифрами “16 923 795,9”,
“1 511 219,8” відповідно.

1.2. У підпункті 1.1.1 пункту 1 цифри “946 136,2” замі�
нити цифрами “936 136,2”.

1.3. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри “354 553,7” замі�
нити цифрами “295 850,5”.

1.4. Підпункт 1.1.10 пункту 1 визнати таким, що втратив
чинність.

1.5. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “14 853 613,3”,
“2 195 863,5”, “1378 010,7” замінити цифрами

“14 791 133,7”, “2132 662,2”, “1 349 552,1” відповідно.
1.6. У пункті 2 цифри “17 205 960,7”, “14 916 067,3”,

“2 267 969,0” замінити цифрами “17 080 279,8”,
“14 853 587,7”, “2 204 767,7” відповідно.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 7 (додаються).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Деснянської районної 
у м. Києві ради від 27.05.10 № 1 

“Про бюджет Деснянського району м. Києва на 2010 рік”
Рішення Київської міської ради № 496/5308 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від
14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рі�
шенням Київської міської ради від 14.10.10 № 79/4891 та від 02.12.10 № 247/5059) Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Деснянської районної у м. Києві ра�
ди від 27.05.10 № 1 “Про бюджет Деснянського району м.
Києва на 2010 рік” (із змінами, затвердженими рішеннями
Деснянської районної в м. Києві ради від 24.06.10 № 1, від
14.09.10 № 16, від 12.10.2010 р. № 23, від 28.10.10 № 33,
від 16.12.10 № 341/5153) такі зміни і доповнення:

1.1. У підпункті 1.1. пункту 1 цифри “463165,4” та
“10855,1” замінити відповідно цифрами “464165,4” та
“11855,1” відповідно.

1.2. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри “1116,0” замінити
цифрами “2116,0”.

1.3. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “29024,8” замінити
цифрами “30024,8”.

1.4. У пункті 2 цифри “464720,8” та “29024,8” замінити
цифрами “465720,8” та “30024,8” відповідно.

1.5. Викласти у новій редакції додатки № 1, 2, 3 (додаю�
ться).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради
“Про бюджет міста Києва на 2011 рік”

Рішення Київської міської ради № 563/5375 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 20.12 статті 20, пункту 31.10 статті 31 Регламенту Київської міської ради, затвер�
дженого рішенням Київради від 01.07.08 № 08/08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до розгляду проект рішення Київради “Про
бюджет міста Києва на 2011 рік”.

2. Постійним комісіям, депутатським фракціям та депу�
татам Київради подати пропозиції до проекту бюджету міс�
та Києва на 2011 рік до Головного фінансового управління
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та постійної комісії Київради з питань бюджету
та соціально�економічного розвитку в паперовому та елек�
тронному вигляді згідно з пунктами 31.11 та 31.12 статті
31 Регламенту Київської міської ради.

3. Постійним комісіям Київради та депутатськими фрак�
ціями провести спільне засідання з постійною комісією Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку за участю Головного фінансового управління вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та Головного управління економіки та інвести�

цій виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) згідно з графіком, затвердженим роз�
порядженням заступника міського голови — секретаря Ки�
ївради.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) доопрацювати проект бюджету міста
Києва на 2011 рік з урахуванням висновків постійної комі�
сії Київради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку і подати доопрацьований проект рішення на пле�
нарне засідання сесії Київради 30.12.10.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïðî â³÷íå

Ниче о не бывает вечно о —
Ни вещей, ни людей, ни птиц.
Идеально о, без пречно о,
Кроме взмаха твоих ресниц.

***
Твой портрет — словно чья-то

и она
На одной из обшарпанных стен.
В переливах цер овно о зво-

на
Оп с аюсь на чаши олен.

Та отов простоять до рассве-
та,
Не терзаемый ри ом рачей,
Освещенный сияньем портрета
И мерцанием тон их свечей.

Может быть, оло ольные звоны
Смо т разом собой за л шить
Из д ши исходящие стоны,
И с мею тебя позабыть.

Мы испили с тобою из чаши
То вино, что лилось через рай.
Из высо их отичес их башен
Льется зв , обещающий рай.

Ты шла от меня до рассвета,
Ко да спят беззаботно рачи,

Оставляя от наше о лета
Лишь мерцание тон ой свечи.

Не хоч ни бо атства, ни трона,
Ожидая та их перемен,
Чтобы встала живая и она,
Осветив одиночество стен.

Не издав даже тихо о стона
От давления, взявше о в плен,
Оп щ сь пред тобою, И она,
На одно из с рипящих олен.

***
Витя, од майся, что ты,
Ка ая любовь в соро пять?
Ведь завтра тебе на работ
Утром та рано вставать.

И снова, а вол одино ий,
В районе р и нарезать.
А Барси , подпаленнобо ий,
Б дет от счастья с а ать.

Ко да возвратишься сталый,
С одною мечтою — попить.
Не жто испач ался мало
И хочешь опять наст пить?

И женщина та же об этом,
И те же мечты — о тебе,

Надеясь на позднее лето.
В мыслях расс ажет себе.

Но, взвесив спо ойно и трезво
На точных весах "да" и "нет",
Под мает: "Слиш ом он резвый
В свои соро с "хвости ом" лет".

И я все рас ин на чаши —
На прав ю "нет", а на лев ю "за".
Пол чится та же. И наши
Не встретятся больше лаза.

И снова бродить одино о
Мы б дем на этой земле,
Надежд лелея, что недале о,
В ороде или в селе,

С чая, живет половин а,
Надеясь на встреч со мной
На з ой, на общей тропин е.
И л чше не б дет др ой.

Но толь о доро и сойд тся,
У рад ой вз лян в на часы,

Заставим себя лыбн ться,
На свет извле ая весы.

Возможно, весы я заброш :
Совсем они мне не н жны.
С ними не выбрать хорошей
И лас овой, верной жены.

Но, чтобы избежать расставанья,
Назов ее милой, родной.
И стрело весов олебанье
Я спо ою д шой

Пропон ємо читачам "Хрещати а" поезію Ві тора Ми-
хальсь о о. Ві тор 52 ро и, він — олишній війсь о-
вий, апітан відставці. Сьо одні працює техні ом-
еле три ом ресторанах. А поезія — це для д ші. Хо-
бі, що заповнює се дозвілля Ві тора, 2007 році ви-
лилося в збір віршів "Нічо о не б ває вічно о".

Ïðî ñåðéîçíå òà ñì³øíå
Вірші Михайла Пе ети —
чистої води хобі. Ки-
янин 1933- о ро наро-
дження, професійний
автомобіліст, він завжди
писав лише для себе та
своїх близь их. А на-
др вати власн твор-
чість вирішив за пора-
дою др зів.

О льт ре
Пиш , онечно, я о тех,
Ко о и высмеять не рех...
Начнём с то о, что в наше вре-

мя
К льт рой выше стало "пле-

мя",
Но бес льт рья наша "рать"
Порой не может избежать.
Возьмём на м ш ле си он —
Красивых слов избавлен он,
И с ажем прямо — он неваж-

ный,
Неред о он мно оэтажный.
А ведь вы знаете, др зья —
Без слов расивых жить нель-

зя.
И их прямое назначенье —
Повысить тон с, настроенье.
Не зря быт ет выраженье,
Что слово доброе — леченье.
Ведь дело стоит яр их свеч —
Красивой станет наша речь.

Под май. К чем
нам яд?
К ренье — яд и вод а — яд.
Об этом знает стар и млад...
Та почем мы, почем
Не внемлем здравом м ,
Не ставим плотн ю пре рад
Поро ве а — злом яд ?

Ка ие властные слова
Н жны для наше о ма,
Чтобы д ши ядотлененье
Освободить в одно м нове-

нье?
Не надо слов, ты ведь не зри-

тель
С дьбы своей, мыслам верши-

тель,
Ты Божье высшее творенье,
Лишь здравый м твоё спасе-

нье.
Расстаться с жизнью не спе-

ши,
От рой тайни своей д ши —
Хранится в нём бесценный
лад,
В нём добрых ачеств целый

ряд...
Вдохни побольше в волю си-

лы,
Не дай втян ть себя в мо ил ,
Ведь жизнь твоя — одно м но-

венье...
Др ой не б дет, сожаленью.

Балерина
Ти моя хороша, ти моя бажа-

на,
Віднайшов я тебе на площі

Майдана.
Ти порхала в танці, немов ба-

лерина,
І б ла ти схожа на юн дівчи-

н .
Я не за охатись та перли-

н ,
Я не полюбити стр н балери-

н ?
Ніжно прит люся до тебе, жа-

дана,
І с аж спасибі світлом Май-

дан .
Дай, Боже, здоров’я, дай щас-

тя віднині,
Дай дов о прожити стр н ій

балерині!

Очі

Оспів ють очі
Карі та чорнень і,
А в моєї милої
Очі зеленень і.

Гарні очі арі,
Не ірші чорнень і,
Мені до вподоби
Очі зеленень і.

Ой ви, очі, очі,
Очі зеленень і —
Дар н ові очі,
Від тата та нень и.

Танцівни и

Фани йд ть на Театральн
Тов ти площ танцювальн .
Ба атьом це до вподоби,
Хоч і м чать їх с лоби.
Настрибаються доволі,
Що ледь но и тя н ть волі...
В ба атьох є спільне оре —
В них на п’ятах рост ть шпо-

ри...
І хоч п’яти в них болять —
Все одно б д ть стрибать!
Попри все — вони затяті
Й з біллю б д ть танцювати
До пад , до знемо и,
Хоч і д же ниють но и...

В ста

Твої в ста — не тар із перво-
цвіт ,
При биш їх — і вмить почнеш

п’яніти...
Д ша бажає йо о пити й пи-

ти,
Отой не тар, що з дивоперво-

цвіт
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Печерсь�а	районна	в	місті	Києві	державна

адміністрація

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

- �оловно�о�спеціаліста�відділ���онтролю�за�бла�о�строєм.

Вимо�и:�відповідна�освіта,�досвід�роботи.

Заяви� на� �он��рс� подавати� протя�ом�місяця� з� дня� оп�блі��вання

за адресою:�в�л.�С�ворова,�15,��ім.�204,�тел.�280-74-97.

Інформація	про	передач�	нер�хомо�о	майна	в	оренд�	Державно�о

житлово-�ом�нально�о	підприємства	НАН	У�раїни

Інформація	про	передач�	нер�хомо�о	майна	в	оренд�	Державно�о

житлово-�ом�нально�о	підприємства	НАН	У�раїни

Пропозиції	надсилати	в	письмовом�	ви�ляді	на	адрес�:	03057,�м.�Київ,�в�л.�Е.�Потьє,�9�ДЖКП�НАН�У�раїни.

Останній�день�подачі�заяв�21.02.2011�р.�Кон��рс�відб�деться�22.02.2011�ро���об�11.00�за�адресою:�в�л.�Е.�Потьє, 9; тел.�456-46-30.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате-

�орія� 2, серія� А, № 345901,� на� ім’я

Вит�алова�Оле�сія�Павловича� вважати

недійсним.

� В�лад��� посвідчення� особи, я�а� постраждала

внаслідо��чорнобильсь�ої��атастрофи,��ате�о-

рія 1, серія� А, № 629699,� на� ім’я� І�натен�а

Оле�сандра�Ми�олайовича�вважати�недійсною.

УПРАВЛІННЯ	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО	ГОСПОДАРСТВА

СВЯТОШИНСЬКОЇ	РАЙОННОЇ	В М. КИЄВІ	ДЕРЖАВНОЇ	АДМІНІСТРАЦІЇ

Управління	 житлово-�ом�нально�о	 �осподарства	 о�олош�є	 �он��рс	 на	 заміщення

ва�антних	посад	державних	сл�жбовців:

- �оловний�спеціаліст�апарат���правління�(�адрова�робота�та�діловодство);�

- начальни��відділ��е�спл�атації;�заст�пни��начальни�а�відділ��е�спл�атації;

- �оловний�спеціаліст�відділ��е�спл�атації�(на�час�відп�ст�и�основно�о�працівни�а�по�до�ляд�

за�дитиною);�

- провідний�спеціаліст�відділ��е�спл�атації

- завід�ючий�се�тором�по�роботі�з�ОСББ,�ЖБК�та�відомчим�житловим�фондом;�

- �оловний�спеціаліст�се�тор��по�роботі�з�ОСББ,�ЖБК�та�відомчим�житловим�фондом�(на�час

відп�ст�и�основно�о�працівни�а�по�до�ляд��за�дитиною);�

- завід�ючий�се�тором�теплоенер�ети�и�та�енер�озбереження;

- �оловний� спеціаліст� се�тор�� теплоенер�ети�и� та� енер�озбереження� (на� час� відп�ст�и

основно�о�працівни�а�по�до�ляд��за�дитиною).�

Відповідно� до� поряд��� проведення� �он��рс�� на� заміщення� ва�антних� посад� державних

сл�жбовців�з�ідно�постанови�KM�У�раїни�від�15.02.2002�№169,�встановлені�основні	вимо�и:

повна�вища�освіта�професійно�о�спрям�вання�та�досвід�роботи�за�фахом.�

Інформацію� про� основні�ф�н�ціональні� обов’яз�и,� розмір� та� �мови� оплати� праці�можна

отримати�за�тел.�(044)�424-34-51.

До��менти,	необхідні	для	�часті	в	�он��рсі:	заява�про��часть����он��рсі;�особова��арт�а

(форма�№�П-2ДС);�дві�фото�арт�и�розміром�4x6�см;��опії�до��ментів�про�освіт�;�відомості�про

доходи� та� зобов’язання� фінансово�о� хара�тер�� щодо� себе� та� членів� своєї� сім’ї;� �опія

ідентифі�аційно�о� �од�;� �опія� першої,� др��ої,� одинадцятої� сторіно�� паспорта� �ромадянина

У�раїни.

Прийом	 до��ментів	—�протя�ом�місяця�з�дня�о�олошення�про�проведення��он��рс��за

адресою:�м.�Київ,�проспе�т�Перемо�и,�97,��.�314.

Лі�відатор	 ПАТ	 “АБ	 “Синтез”	 о�олош�є� �он��рс�на� визначення

ви�онавця�робіт� з� оцін�и�а�тивів�бан��� з�метою�визначення�рин�ової

вартості�для�подальшо�о�продаж�.�Заяв�и�для��часті�в�тендері�приймаються

за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�32-а.�Тел�278-64-00.

Остання�дата�прийом��заяво��4�люто�о�2011�ро��.

Печерсь�ий	районний	с�д	м.	Києва	ви�-

ли�ає�відповідача�на�с�дове�засідання���справі

за�позовом�Каню�а�Ми�оли�Ми�олайовича�до

Петрова�Оле�сія�Оле�овича,� ТОВ� “СП�Транс

Лю�с”�про�стя�нення�заробітної�плати�в�поряд-

��,�передбаченом��ЦПК�У�раїни,�я�е�призна-

чено�на�3�люто�о�2011�ро���о�10.00�за�адре-

сою:�м.�Київ�—�01001,�м.�Київ.�в�л.�Хрещати�,

42-А,� �аб.� 14.� (Голов�ючий�—� с�ддя�Остап-

ч�� Т.�В.)

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�відповіда-

ча�Петрова�Оле�сія�Оле�овича,�остання�відо-

ма� адреса:� м.� Київ,� в�л.� Лесі� У�раїн�и,

б�д. 24/382,� справа� б�де� роз�лян�та� �� йо�о

відс�тність,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Печерсь�о�о�районно�о�с�д��м. Киє-

ва�Остапч���Т.�В.

Солом’янсь�ий	районний	с�д	м. Киє-

ва	повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної�спра-

ви� за� позовом�Шельм���Ніни�Юріївни� до

Шельм��а� І�оря� Ми�олайовича� про

розірвання�шлюб��призначено�на�24�люто-

�о� 2011� р.� на� 10.15� в� приміщенні� с�д�

(03113,�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�11)�під

�олов�ванням�с�дді�Лозинсь�ої�М.�І.

У� с�дове� засідання� ви�ли�ається

відповідач�Шельм��� І�ор�Ми�олайович,

я�ий� зареєстрований� за� адресою:�Пол-

тавсь�а�обл.,�Лохвиць�ий�район,�п.�.т.�Чер-

вонозаводсь�е,�в�л.�Першотравнева,�2/2.

В�разі�вашої�неяв�и�cпpав��б�де�роз�ля-

н�то���ваш��відс�тність.�

С�ддя�Лозинсь�а�М.�І.

Розпорядженням� ви�онавчо�о

ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміні-

страції)�від�30.06.10�№�491�пере-

йменовано�Територіальний�центр

соціально�о� обсл��ов�вання� пен-

сіонерів�м.�Києва�в�Київсь�ий�місь-

�ий�територіальний�центр�соціаль-

но�о�обсл��ов�вання.

У�зв’яз���з�втратою�Держав-

но�о�а�т��на�право�власності�на

земельн�� ділян��� серії� KB

№135678,� видано�о� на� ім’я

Міщен�о�Лідії�Антонівни�13 лис-

топада�2007�po��,�прош��зазна-

чений�Державний�а�т�вважати

недійсним.

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

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

О ф о р м л е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

№

з/п

Повна	хара�-

теристи�а

приміщення

Адреса

примі-

щення

Площа

приміщення

Необхідність

ремонт�,

примірний

обся�

�апітальних

в�ладень

Можлива	мета	ви�ор.

приміщення

орендарем

Мін.	став�а

орендної	плати	за

1	�в.	м	за

постановою

КМУ від	27.12.06	р.

№	1846

Обов’яз�ові

�мови

�он��рс�

3

Нежиле�приміщ.

І�та�ІІ�поверх�в

ж/б�о�ремий

вхід

в�л.

Володи-

мирсь�а,

51/53

1104,4 не�відремон.

Апте�а�з�продаж�

�отових�лі�ів�та

ви�отовлен.�лі�арсь�их

засобів�за

індивід�альними

прописами�лі�арів

лі��вально-

профіла�тичних�за�ладів

139,16

Компенсація

�оштів�за�оцін��

приміщення;�

за�об’яв�

в �азеті

№

з/п

Повна	хара�те-

ристи�а

приміщення

Адреса

примі-

щення

Площа

примі-

щення

Необхідність

ремонт�,	примірний

обся�	�апітальних

в�ладень

Можлива

мета	ви�ор.

приміщення

орендарем

Мін.	став�а	орендної

плати	за	1	�в.	м.	за

постановою	КМУ	від

27.12.06	р.	№	1846

Обов’яз�ові	�мови

�он��рс�

1

Нежиле�підваль-

не�приміщ.��ж/б

��ртожито�,

1�пов.

в�л.

Доброхо-

това, 24

35,5 не�відремон. офіс 80,00

Компенсація��оштів

за�оцін��

приміщення;�

за�об’яв��в �азеті

2 Нежиле

цо�ольне

приміщення

в ж/б

в�л.

Доброхо-

това, 24

100,0 не�відремон. інтернет-�афе 50,83 Компенсація��оштів

за�оцін��

приміщення;�

за�об’яв��в �азеті

Разом 135,5
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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 19
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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.

4 5 9 7 6 1 3 8 2

8 3 2 4 9 5 7 6 1

7 1 6 8 3 2 5 9 4

3 2 8 9 5 4 1 7 6

1 6 7 3 2 8 4 5 9

9 4 5 1 7 6 2 3 8

6 7 1 2 8 3 9 4 5

5 9 4 6 1 7 8 2 3

2 8 3 5 4 9 6 1 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
19 ñ³÷íÿ

ОВНИ,
тиждень ознамен ється входженням

вашзна (на5місяців)планетищастя, спі-
х іпоп лярностівсоці мі—Юпітера.Адап-
тов йтеся дойо опот жних енер оритмів.
Відтепер ба атьом море стане по оліна!
Переживання,враження,бажання, інстин -
тиспон атим тьдодій,щоможепідштовх-
н ти пристрасних нат р до р йн вання
др жніх з. Щастя шлюбі може захма-
риться через се с альне незадоволення.
Б дьте вірнимиодне одном , армонія д -
ховнихвзаємин—святаясвятих б дь-я о-
м союзі (шлюбном , діловом ).

ТЕЛЬЦІ
Старт є ар’єрниймарафон, доведеться

с оротити дистанцію з ерівним персона-
лом,б д ватимостиспівпраці.Переверш й-
те он рентів,демонстр йтевищийпілотаж
професійної майстерності і завзятості. На-
чальство рішить виб ховим темперамен-
том, нав оло иплять пристрасті, стос н и
мож ть дійти ритичної межі. Том дотри-
м йте сл жбової с ббординації і не йдіть по
оловах.Можливі онфлі тизбать ами,бла-
овірними, дітьми. Та всеж та и в б дь-я ій
справі бла ородний ризи виправдає себе.
Ви орінюйте страх, і ви стаєте сильними.

БЛИЗНЯТА
Вам доведеться добре потр дитися на

роботі.Одна знайтемір , спопелятисебе
в емоційном пориві заради захопливих
е спериментів небезпечно для здоров’я,
та й намічені рафі и ризи єте зірвати. В
офісі психоло ічна обстанов а напр жена,
досл хайтеся порад, обережноманевр й-
те, зваж йтесвою і ч ж д м .Аздатність
пере он вати ви маєте ч дов , борець за
правд теж бездо анний. У на ород “от-
римаєте” зраджених союзни ів, а де отрі
навіть за р тять роман. На др жньом не-
босхилі засяє сонце спіх (до червня).

РАКИ
Б рхливіемоції,сплес ич ттєвості—д -

же сильна спо са для вас. І в особистом
житті це д же доречно, привабливість до-
поможе спішно вирішити чимало питань,
відновитистос н и.Нинітриваєпроцесд -
ховно о перетворення на тлі свідомлення
помило .Переплавляйте “мін си”на “плю-
си” і ненама айтесяробитивласн по од ,
бо заб’єте ол свої ворота. Слід стрима-
тиамбіції і ратизаправиламиоточення,то-
ді шансів на спіх побільшає. І пам’ятайте:
бор ових хвостів вас не повинно б ти! У
ар’єристівпочинаєтьсяфорт ннасм а(до
червня) на висо их по ровителів.

ЛЕВИ
Нав оло вас ореол романтизм ,що за-

хоплює і зачаров є п блі ! Дійте виваже-
но, ни айте онфлі тів із домочадцями,

близь имиідале имиродичами.Висхиль-
ні д же різ о реа вати на все, що драт є,
нав’яз вати іншим свою волю. Не варто
без потреби вор шити мин ле, на ад ва-
тиоднеодном про олишні ріхи.Зміцнюй-
те подр жні зи, б д йте расиві д ховні
стос н и з людьми, ви он йте їхні прохан-
ня, допома айтенесловом, аділом.Пра -
тицизм і тверезий розрах но співпраці
повинні домін вати.

ДІВИ
Я що зриває “дах” від емоцій, при аль-

м йте.Успіл ванніз оле ами,працедав-
цями,випад овимиспіврозмовни амитри-
майте себе під залізним само онтролем.
Боя щопіддастесяз бном виб х вн т-
рішніх поч ттів, зр йн єте реп тацію і ма-
тимете нервовий стрес з сіма неприєм-
ними для психі и наслід ами. Б дьте по-
блажливими і пост пливими, не впл т й-
тесяв інтри и.Божезаст пництво—в ом-
промісі інтересів, вампосилаютьсябла о-
родні партнери. Тоді матеріальні потреби
задовольняться і ар’єра стабіліз ється.
Пам’ятайте: життя—це розважальна ра,
для вас завжди знайдеться приємна роль
на її сцені!

ТЕРЕЗИ
Утримайтесявідвитрат,вели ихпо по ,

посадіть нев амовне “хоч ” на дієт . Жа
бажань там ватис ладно,лівізаробіт и а-
н ли в Лет , том тринь ати роші на роз-
ва и з др зями, пасіями, авалерами не
варто. Тя ніть се в сім’ю, обла ородж й-
те домашнє ніздо, створюйте там зати-
шо і омфорт. І не айно розплатіться з
бор ами! Рідний дім—це олис ащасли-
вихшансів іможливістьвиховативсобіра-
ціоналізм та хазяйновитість. Пра ніть до
партнерсь ої співдр жності, зміцнюйте
шлюбні зи, для створення надійно о со-
юз настала бла одатна пора (до червня).

СКОРПІОНИ
Емоції— висо о алорійнеживлення для

особистих звершень і творчо о ент зіазм .
Алета самовонимож тьперетворитисяна
механізм самор йн вання — я що б дете
надмірно вразливими, а ресивними, непо-
ст пливими, наполя атимете на не айном
задоволеннісвоїхпотреб.Дім,робота,парт-
нерство — мінне поле, де ризи підірвати-
ся з необачності д же висо ий. А втім, по-
щастить, я що пор ч опиниться розс дли-
вий партнер, др , охана людина. Хочете
особисто о щастя — не че айте, що вас
хтось обдар є. Змінюйте психоло ічні ста-
нов и, пере ляньте життєві принципи, на-
ставчасзвільнитимісцедляновихд ховних
с арбів, а вони вже ст ають ваші двері!

СТРІЛЬЦІ
Події тижня мотивовані армічно, ви-

риється ба ато неприємних речей. За-

рийтед ш назамо , іна шевнеїнаплю-
ють. Панібратство небезпечне, нав оло
повно підст пних людей-вов ів в овечих
ш рах.Лишезблизь ими,рідними,др -
зямиможна ділитися со ровенним, дові-
ряти таємні радощі йпечалі. Це ваші най-
ращі тішителі й порадни и. У др жньо-
м оточенніповинніб титіль ивірніпод -
х союзни и. А я що впл таєтесь таєм-
ні авантюри, б дете м читися, наживете
прихованих воро ів, збільшите бор и.
Пра ніть не б ти ні ом винними, вчасно
розрахов йтеся, старанно ви он йте зо-
бов’язання, заохоч йте тих, хто цьо о за-
сл жив, і б дьте осподарем слова. Тоді
все, що визначено долею, повернеться
вчасно.

КОЗОРОГИ
Ризи може б ти я паном, та і рабом,

олидобреспланований іпрорахований.У
острих сит аціях розрахов йте перед сім
на свої рес рси: таланти, здібності, роші,
власний досвід і тверезий роз м. Началь-
ств демонстр йте висо і ділові навич и,
сл жбове реноме—святая святих! В ініці-
ативах виявляйте холодно ровність і мір .
Небезпечно втрачати онтроль над собою
(амбіціями, фінансовими запитами, плот-
сь ими інстин тами), піддавшися сторон-
ньом вплив . Завзято трим йте зраз о-
вий імідж на висоті, пере он йте своїй
правоті, тоді за вами під ть на ористь ва-
ших же інтересів.

ВОДОЛІЇ
Ви переб ваєте в а рі підвищеної а ре-

сивності, хворобливої ч тливості, партнер-
сь і (подр жні) стос н и стають виб хоне-
безпечними.Відшефаліпшедистанціюва-
тися, ос іль и ви для ньо о є дратівливим
чинни ом, щонайменша іс ра непороз -
мінь—іпол м’я онфлі тівзапалає.Автім,
правильнероз міннято о,щороботоюпо-
трібно дорожити, безпечить від необач-
них ро ів. Оволодівайте техні ою се рет-
ноїдипломатії,привертайтетаємнихсоюз-
ни ів,посередни ів,на опич йтецінн он-
фіденційн інформацію,я астаненадійною
зброєю ритичних сит аціях. Поважайте
д м інших, одна ставити її на п’єдестал
неварто,вашіпо лядибла ословенніВсе-
вишнім, на них і орієнт йтеся!

РИБИ
Старт вавмісяць армічнихсит ацій,де

про раютьсяжиттєві сценарії, в я ихви о-
лись прип стилися помило . Я що жа а
острих відч ттівштовхне вас вир ріхов-
нихпристрастей,цеістанеси наломдовід-
робіт .Дбайтепроморальнеобличчя,щоб
неперетворитисянаоб’є тнасмішо ,п б-
лічнихзас джень.Тверезийрозрах но ,да-
ле озорістьнеповиннівамзрадж вати!Ни-
ні ваш девіз: мета виправдов є засоби. В
матеріальнійсферіфорт нитиме (дочерв-
ня), але це не привід длямарнотратства, в
сьом потрібнаміра, збаланс йте бажан-
ня і можливості
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

“Ãóðòóéìîñÿ, ºäíàéìîñÿ,
â íàñ ìàòè — Óêðà¿íà”
Âèõ³äíèìè ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ çàõîäè 
ç íàãîäè Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè

Íàãàäàºìî, ùî Äåíü Ñîáîðíî-
ñò³ Óêðà¿íè â³äçíà÷àþòü ùîðîêó â
äåíü ïðîãîëîøåííÿ Àêòà âîçç’ºä-
íàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè é Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêî¿
Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, ùî â³äáóëî-
ñÿ â 1919 ðîö³. Îô³ö³éíî â Óêðà-
¿í³ Äåíü Ñîáîðíîñò³ â³äçíà÷àþòü
ç 1999 ðîêó.

Âèõ³äíèìè ñòîëè÷íà âëàäà çà-
ïðîøóº âñ³õ êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà
äîëó÷èòèñÿ äî ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ
Ñîáîðíîñò³, ïîðèíóòè â àòìîñôå-
ðó ºäíîñò³, âçàºìîðîçóì³ííÿ òà
âçàºìîïîâàãè. Ç íàãîäè ñâÿòà ð³ç-
íîìàí³òí³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ â
óñ³õ êóòî÷êàõ ì³ñòà.

Òàê, íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ âî-
íè ñòàíóòü ñï³ëüíèìè äëÿ ï’ÿòè
ïîë³òè÷íèõ îá’ºäíàíü. Ãîëîâíèì
îðãàí³çàòîðîì òóò º Óêðà¿íñüêà
âñåñâ³òíÿ êîîðäèíàö³éíà ðàäà, à
â³äïîâ³äàº çà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â
Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ “Áàòü-
ê³âùèíà”.

Íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ â³äáó-
äåòüñÿ ìèðíå ç³áðàííÿ ÃÎ “Ôðîíò
çì³í”, òðîòóàðíà ÷àñòèíà ìîñòó
Ïàòîíà ñòàíå ì³ñöåì àêö³¿ ÃÎ
ÁÊÁÇ “Ñïàñ”, ùî ñèìâîë³çóâà-
òèìå âîçç’ºäíàííÿ ë³âîáåðåæíî¿
òà ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè, à
Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ïàðò³ÿ ïðî-
íåñå öåíòðîì Êèºâà íàéá³ëüøèé
ïðàïîð Óêðà¿íè.

Ïðåäñòàâíèêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
ïîêëàäóòü â³íêè äî ïàì’ÿòíèê³â
Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó òà Ìèõàéëî-
â³ Ãðóøåâñüêîìó. Â öèõ çàõîäàõ
â³çüìóòü ó÷àñòü Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ òà ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ.

Îêð³ì ìàñøòàáíèõ çàõîä³â, â³ä-
áóäóòüñÿ ïîä³¿ ³ íà ðàéîííîìó ð³â-
í³. Çîêðåìà 21 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó â
Öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé ñòîëèö³

â³äáóäåòüñÿ ÷èòàöüêà êîíôåðåí-
ö³ÿ “Ãóðòóéìîñÿ, ºäíàéìîñÿ, â
íàñ ìàòè — Óêðà¿íà”, ïðèñâÿ÷å-
íà 92-ð³÷÷þ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè.

Ó÷àñíèêàìè êîíôåðåíö³¿ ñòà-
íóòü Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà êðàº-
çíàâö³â, ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
ÍÀÍ Óêðà¿íè, Êè¿âñüêà ÌÀÍ
“Äîñë³äíèê”, ó÷í³ ë³öåþ ¹ 142,
÷ëåíè êëóáó “Äîñâ³ò”, ó÷èòåë³,
÷èòà÷³ á³áë³îòåêè, æóðíàë³ñòè.
Ìåòà çàõîäó: âøàíóâàòè äåðæàâ-
íå ñâÿòî — Äåíü Ñîáîðíîñò³,
ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ó ï³äðîñòà-
þ÷îãî ïîêîë³ííÿ óêðà¿íö³â ïî÷óò-
òÿ íàö³îíàëüíî¿ ãîðäîñò³, â³ä÷óò-
òÿ ºäíîñò³, íàëåæíî¿ øàíè ³ ëþ-
áîâ³ äî ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè ñâîº¿
áàòüê³âùèíè, ñâîãî íàðîäó.

×ëåíè êëóáó “Äîñâ³ò” — ìîëî-
ä³ çíàâö³ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè — ó ñâî¿õ äîïîâ³äÿõ çàçíà-
÷àòü ïðî âåëèêå çíà÷åííÿ öüîãî
àêòà — ÿê 92 ðîêè òîìó, òàê ³ íè-
í³, ðîçêðèþòü ïîë³òè÷í³ òà ³ñòî-
ðè÷í³ ïåðåäóìîâè, ùî ïðèâåëè äî
çíàìåííî¿ ïîä³¿ — ïðîãîëîøåííÿ
Óêðà¿íñüêî¿ ñîáîðíî¿ äåðæàâè 22
ñ³÷íÿ 1919 ðîêó â Êèºâ³ íà Ñîô³é-
ñüêîìó ìàéäàí³.

Ñòîëè÷íà âëàäà ñïîä³âàºòüñÿ íà
òîëåðàíòí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõî-
ä³â. “Ìè îõî÷å éøëè íàçóñòð³÷
ïîáàæàííÿì îðãàí³çàòîð³â àêö³é,
òîìó í³êîãî íå îáìåæåíî â ìîæ-
ëèâîñò³ âèÿâèòè ñâîþ ãðîìàäÿí-
ñüêó ïîçèö³þ, — ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïóçàíîâ. — Çàâäÿêè êîíñòðóêòèâ-
íîìó ï³äõîäó äî îðãàí³çàö³¿ çàõî-
ä³â ó öåíòð³ ñòîëèö³ æîäíà îðãà-
í³çàö³ÿ íå çàâàæàòèìå ³íø³é”. 

Ðåäàêö³ÿ “Õðåùàòèêà” çàêëè-
êàº âñ³õ ó÷àñíèê³â ñâÿòêóâàííÿ 
äî ºäíîñò³, òîëåðàíòíîñò³, âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ òà âçàºìîïîâàãè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

22 січня 2011 ро в День Соборності У раїни на олов-
ній площі столиці за ініціативи КМДА відб деться мас-
штабний онцерт творчих оле тивів із сіх областей
У раїни та автономної респ блі и Крим. Захід розпоч-
неться об 11.00 на сцені біля мон мента Незалежності
та триватиме протя ом дня i завершиться рандіозним
свят овим феєрвер ом. А на Майдані вздовж в лиці
Хрещати , від перехрестя з в лицею Городець о о до
перехрестя з в лицею Бо дана Хмельниць о о, відб ва-
тиметься свят овий ярмаро , де майстри з різних ре-
іонів У раїни представлятим ть свої вироби. Кожен
охочий зможе придбати собі символічні с веніри, с ш-
т вати страви національної хні, посл хати вист пи на-
родних оле тивів.

íà òèæäåíü (23—29 ñ³÷íÿ)
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