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ПО ЗДОРОВ’Я — ДО ВЛАСНОГО РОЗУМУ
“Хрещати ” започат ов є р бри
самооздоровлення

ßê ïðîéòè â á³áë³îòåêó?

Ó ñ³÷í³ íèí³øíüîãî ðîêó íà ñàéò³ îäí³º¿
ç ïóáë³÷íèõ á³áë³îòåê, ùî ðîçòàøîâàíà â
öåíòð³ ñòîëèö³, ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ï³ä
çàãîëîâêîì “ßê ïîÿñíèòè ÷èòà÷àì...” Ó íüî-
ìó éøëîñÿ ïðî âàæêå ô³íàíñîâå ñòàíîâè-
ùå çàêëàäó: “Êîìó ³ ÿê ó íàøèõ óìîâàõ ïî-
òð³áíî äîâîäèòè, ùî áåç êíèæîê, ãàçåò, æóð-
íàë³â, ³íøèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ á³áë³îòåêà
íå ìîæå âèêîíóâàòè ñâîþ ãîëîâíó ôóíê-
ö³þ — íàäàâàòè êîæí³é ëþäèí³ â³ëüíèé äî-
ñòóï äî ³íôîðìàö³¿. Ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é îïè-
íèëàñÿ á³áë³îòåêà, çìóøóº íàñ ïðîñèòè ô³-

íàíñîâî¿ äîïîìîãè ó ñïîíñîð³â, ùîá ïåðåä-
ïëàòèòè ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ òà ïðèäáàòè
êíèãè”.

Ïðîêîìåíòóâàòè öå çâåðíåííÿ â ñàì³é á³á-
ë³îòåö³ íå çàõîò³ëè. Êåð³âíèê çàêëàäó â³äìî-
âó ïîÿñíèëà ëàêîí³÷íî: “Ïðîáëåìó ÷àñòêî-
âî ðîçâ’ÿçàíî”. Îò ò³ëüêè çà ÷èé ðàõóíîê:
ñïîíñîð³â ÷è âñå-òàêè äåðæàâè?

Íå ïîòð³áíî áóòè ôàõ³âöåì á³áë³îòå÷íî¿
ñïðàâè, ùîá çðîçóì³òè — ñòàí êè¿âñüêèõ á³á-
ë³îòåê ïîòðåáóº ñåðéîçíî¿ ï³äòðèìêè ÿê ³ç
áîêó äåðæàâè, òàê ³ ì³ñöåâî¿ âëàäè. Ì³æíà-

ðîäíà íîðìà ïîïîâíåííÿ á³áë³îòå÷íèõ ôîí-
ä³â ñòàíîâèòü — 10 %. Òîä³ ÿê â Óêðà¿í³ —
öå ëèøå 1 %.

Îäíà ç íàéãîëîâí³øèõ ïðîáëåì ïîëÿãàº â
òîìó, ùî ñòàòòÿ ïðî ô³íàíñóâàííÿ ïîïîâ-
íåííÿ ôîíä³â íå º çàõèùåíîþ. Òîáòî ¿¿ ìîæ-
íà çàêëàñòè â áþäæåò ³ íå ïðîô³íàíñóâàòè.
Âñå öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ñåðéîçíî¿ êðèçè
ó á³áë³îòå÷í³é ñôåð³.

À îò âóç³âñüê³ á³áë³îòåêè ïîñòóïîâî ðîç-
âèâàþòüñÿ. Ó íèõ º ï³äòðèìêà ÿê ³ç áîêó
äåðæàâè, òàê ³ á³çíåñó. Íàïðèêëàä, êíèãî-
çá³ðíÿ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ áóëà
ìîäåðí³çîâàíà ³ ïåðåðîáëåíà çà ïðèâàòí³
êîøòè.

Ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Ðîçâèòîê á³áë³îòå÷-
íî¿ ñïðàâè ó Êèºâ³ íà 2007—2011 ðîêè” áó-
ëî ïåðåäáà÷åíî â öåé ïåð³îä ðîçðîáèòè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ òà çä³éñíè-
òè áóä³âíèöòâî ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðèì³ùåí-
íÿ äëÿ Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà-

¿íêè ÿê ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ïóáë³÷íèõ á³á-
ë³îòåê ì³ñòà. Àëå ìàñøòàáíîãî áóä³âíèöòâà
é äîñ³ íå â³äáóëîñÿ. Ñïåö³àë³ñòè á³áë³îòå÷-
íî¿ ãàëóç³ íàâ³òü íå ïðèãàäóþòü, êîëè â ñòî-
ëèö³ áóäóâàëè íîâó êíèãîçá³ðíþ.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êóëüòóðè ÊÌÄÀ
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî á³áë³îòåêè ì³ñòà ïåðåáó-
âàþòü ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. “Ó êíèãàðíÿõ
óïðîâàäæóþòü íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, â³äêðèâà-
þòü ²íòåðíåò-öåíòðè. Íèí³ 98 á³áë³îòåê ìà-
þòü 559 êîìï’þòåð³â. Äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò
ï³äêëþ÷åíî 32 % êíèãîçá³ðåíü. Ñòâîðåíî
157 ³íòåðíåò-ì³ñöü äëÿ êîðèñòóâà÷³â”, — ðîç-
ïîâ³äàº íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè Ñâ³òëàíà Çîð³íà.

Âîäíî÷àñ óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè íå ñïðîñ-
òîâóº — á³áë³îòå÷íà ãàëóçü ïîòðåáóº òîòàëü-
íîãî îíîâëåííÿ, ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ðîáîòè ³
ïðèíöèïîâî íîâî¿ ìîäåë³ ïóáë³÷íî¿ êíèãî-
çá³ðí³ 

Продовження теми на 3-й стор.
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Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Державне фінанс вання п блічних бібліоте Києва зменш ється.
Останніх два ро и фонди ни озбірень не поновлювалися вза алі.
Цьо о ро під за розою опинилася навіть передплата на періоди .
І це на тлі світової пропа анди др ованої ниж и й читання за алом.

В зівсь і бібліоте и столиці пост пово розвиваються, адже мають підтрим з бо держави і бізнес
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ðåäàêö³ÿ âèçíà÷èëà 
íàéàêòèâí³ø³ ôðàêö³¿

Ó÷îðà ðåäàêö³ÿ “Õðåùàòèêà” ï³äáèëà ï³ä-
ñóìêè ðîáîòè çà ìèíóëèé ð³ê ³ âèçíàëà íàé-
àêòèâí³ø³ ôðàêö³¿ Êè¿âðàäè. Ïåðøå ì³ñöå ùî-
äî àêòèâíî¿ ðîáîòè ç “Õðåùàòèêîì” çà ï³äñóì-
êàìè 2010 ðîêó îäíîñòàéíèì ð³øåííÿì çà-
ãàëüíèõ çáîð³â æóðíàë³ñò³â ðåäàêö³¿ ä³ñòàëîñÿ
ôðàêö³¿ “Íàðîäíà ïàðò³ÿ”. Îñîáëèâà ïîäÿêà
äåïóòàòàì Æàíí³ Øàôàðåíêî, Îëåí³ Àâðàìåí-
êî. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ïðåäñòàâíèêè “Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî”. Îñîáëèâà ïîäÿêà ãî-
ëîâ³ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëë³
Øëàïàê. Íà òðåòüîìó ì³ñö³ — ïðåäñòàâíèêè
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â (çà ðàõóíîê ðàéîííèõ îñåðåä-
ê³â) òà ôðàêö³¿ ÁÞÒ. Îñîáëèâà ïîäÿêà ãîëîâ³
Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè
³ òóðèçìó Îëåêñàíäðó Áðèã³íöþ. Ðåäàêö³ÿ ãà-
çåòè “Õðåùàòèê” äÿêóº äåïóòàòàì Êè¿âðàäè çà
ñï³ëüíó ðîáîòó ³ ó çâ’ÿçêó ç íîâîþ ðåäàêö³é-
íîþ ïîë³òèêîþ íàøîãî âèäàííÿ ñïîä³âàºòüñÿ
íà ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ ç ôðàêö³ÿìè ³ êîì³ñ³-
ÿìè Êè¿âðàäè

Ïðîòÿãîì 2010 ðîêó 
íà âàãîíîðåìîíòíîìó çàâîä³
(ÂÐÇ) Êè¿âñüêîãî 
ìåòðîïîë³òåíó áóëî 
â³äðåìîíòîâàíî 173 âàãîíè

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèê” ó ïðåñ-ñëóæá³
Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, òîð³ê íà âàãîíîðå-
ìîíòíîìó çàâîä³ (ÂÐÇ) âèêîíàíî ðîá³ò ³ç ðå-
ìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó íà ñóìó 79 460,3 òèñ.
ãðí. Çîêðåìà ïîëàãîäæåíî 173 âàãîíè. Íà 2011
ð³ê çàïëàíîâàíî îíîâëåííÿ 206 âàãîí³â. Îêð³ì
òîãî, çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè äîäàòêîâ³ ðîáîòè
ç â³äíîâëåííÿ òà çàì³íè îáëàäíàííÿ âàãîí³â,
ÿêå âè÷åðïàëî ñâ³é ðåñóðñ, à ñàìå: â³äíîâëåí-
íÿ ðàì â³çê³â ³ç ïîñèëåííÿì áàëîê — 21; çà-
ì³íà ðàì â³çê³â — 89. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåç-
ïåðåá³éíî¿ ðîáîòè ðóõîìîãî ñêëàäó ïëàíóþòü
â³äðåìîíòóâàòè îáëàäíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ðå-
çåðâó: 368 êîë³ñíèõ ïàð; 168 òÿãîâèõ äâèãóí³â,
126 — ìîòîð-êîìïðåñîð³â ³ ñôîðìóâàòè 41 íî-
âó êîë³ñíó ïàðó

ÑÁÓ çàòðèìàëà íà õàáàð³ 
÷èíîâíèêà êè¿âñüêîãî 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

Ï³ä ÷àñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèÿâëåííÿ
òà ïðèïèíåííÿ ôàêò³â êîðóïö³¿, ñï³âðîá³òíè-
êè Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ó Êèºâ³ çàòðèìàëè “íà ãà-
ðÿ÷îìó” êåð³âíèêà îäíîãî ç êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ñòîëèö³. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” â ïðåñ-ñåêòîð³ ÓÑÁÓ â ñòîëèö³, âñòàíîâ-
ëåíî, ùî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòà-
íîâèùåì, çàñòóïíèê äèðåêòîðà îäíîãî ç óïðàâ-
ë³íü ï³äïðèºìñòâà, ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ
ÊÌÄÀ, âèìàãàâ 12 òèñ. ãðí ó êåð³âíèöòâà êî-
ìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè çà íåñòÿãóâàííÿ øòðàô-
íèõ ñàíêö³é. Ó ðåçóëüòàò³ ñïåöîïåðàö³¿ ï³ä ÷àñ
îòðèìàííÿ ÷àñòèíè õàáàðà ñï³âðîá³òíèêè ñòî-
ëè÷íîãî ÑÁÓ çàòðèìàëè ñëóæáîâöÿ ó éîãî ðî-
áî÷îìó êàá³íåò³. Çà ìàòåð³àëàìè ÑÁÓ ïðîêó-
ðàòóðîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Êèºâà ïîðóøå-
íî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ñòàòòåþ 368 (îäåð-
æàííÿ õàáàðà) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè

Ï³äï³ëüíèé öåõ 
³ç âèãîòîâëåííÿ àëêîãîëþ 
âèÿâèëè â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³

Íàïåðåäîäí³ Ñòàðîãî Íîâîãî ðîêó äî â³ää³-
ëó ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó Êèºâà íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ â³ä 35-ð³÷íîãî
êèÿíèíà Ã., ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî îòðóºííÿ íå-
ÿê³ñíîþ ãîð³ëêîþ, ùî ïðèçâåëî äî ãîñï³òàë³-
çàö³¿. Ïåðåâ³ðÿþ÷è öþ ³íôîðìàö³þ, ïîäàòêî-
â³ ì³ë³ö³îíåðè ïðîâåëè ñïåöîïåðàö³þ, â ðå-
çóëüòàò³ ÿêî¿ âèÿâèëè ï³äï³ëüíèé öåõ ³ç âèãî-
òîâëåííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó
ïðèì³ùåííÿ ïîäàòêîâ³ ì³ë³ö³îíåðè âèÿâèëè òà
âèëó÷èëè: 740 ë³òð³â ñïèðòó, 725 ïëÿøîê ãî-
òîâî¿ ïðîäóêö³¿, ïîíàä 42 òèñ. ï³äðîáëåíèõ ìà-
ðîê àêöèçíîãî çáîðó, ìàéæå 2 òèñ. åòèêåòîê
ð³çíèõ âèðîáíèê³â, ïîðîæí³ ïëÿøêè, ïðîáêè
äëÿ çàêîðêîâóâàííÿ ïëÿøîê; ð³çíîìàí³òí³ ïðè-
ëàäè äëÿ ðîçëèâó ñóì³ø³. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ñïåöîïåðàö³¿ ïîäàòêîâ³ ì³ë³ö³îíåðè âèëó÷èëè
òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íà ñóìó ïðè-
áëèçíî 155 òèñ. ãðí. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó
ñïðàâó

Çåìëþ — â ðîçïîðÿäæåííÿ
îðãàíàì ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ
Ïðåäñòàâíèêè Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè ç³áðàëèñü ó ñòîëèö³,
ùîá ðîçãëÿíóòè íàãàëüí³ ïðîáëåìè

СС ПП ІІ ВВ ДД РР УУ ЖЖ НН ІІ СС ТТ ЬЬ

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Ціл ом можливо, що невдовзі
розпоряджатися земельними
рес рсами на місцях змож ть
ор ани місцево о самовряд ван-
ня. Про це йшлося вчора на за-
сіданні президії правління Асоці-
ації міст У раїни (АМУ). У роботі
зібрання взяли часть місь і о-
лови — члени президії правлін-
ня, а та ож олова Київсь ої
місь ої державної адміністрації
Оле сандр Попов.

Öå ïåðøå çàñ³äàííÿ Àñîö³àö³¿ ì³ñò
Óêðà¿íè (ÀÌÓ) â íîâîìó ðîö³. ßê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ïèòàíü äëÿ îáãîâîðåííÿ íàêîïè-
÷èëîñü ÷èìàëî. Íàñàìïåðåä ó÷àñíèêè îá-
ãîâîðèëè ïëàí ðîáîòè íà óâåñü ð³ê é âè-
çíà÷èëè ïåðøî÷åðãîâ³ ïèòàííÿ äëÿ òîãî,
ùîá 22 ëþòîãî ïðîâåñòè çàñ³äàííÿ â Õàð-
êîâ³ òà äåòàëüíî ¿õ ðîçãëÿíóòè.

×ëåíè ïðàâë³ííÿ âíåñëè ïðîïîçèö³þ
îáãîâîðèòè â Õàðêîâ³ é óõâàëèòè ð³øåí-
íÿ ñòîñîâíî òàðèô³â íà ïîñëóãè, ÿê³ íà-
äàþòü êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà. Ïîñòà-
ëî ïèòàííÿ ùîäî ï³ëüãîâèõ ïåðåâåçåíü ³
òàðèô³â íà ïðî¿çä. Àäæå ç ïîäîðîæ÷àí-
íÿì ïàëüíîãî ï³äâèùóºòüñÿ âàðò³ñòü
òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã. “Çà îö³íêàìè åêñ-
ïåðò³â ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó ÷îòè-
ðè ðàçè çì³íþâàòèìåòüñÿ ì³í³ìàëüíà çà-
ðîá³òíà ïëàòà. Ö³ ïèòàííÿ ïîòð³áíî âðå-
ãóëþâàòè, áî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè íå çìî-
æå âèòðèìàòè òàêîãî òèñêó”,— íàãîëî-
ñèâ ïðåçèäåíò ÀÌÓ, ì³ñüêèé ãîëîâà
Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âàí Êóë³÷åíêî.

Äåòàëüíî ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ ðîçãëÿíó-
ëè ïèòàííÿ ïðî ïîâíîâàæåííÿ âëàäè â
çåìåëüíèõ â³äíîñèíàõ. ×ëåíè ÀÌÓ ïðî-
ñÿòü äîçâîëó ðîçïîðÿäæàòèñÿ çåìåëüíèìè
ðåñóðñàìè íà ì³ñöÿõ, à òàêîæ ðîçìåæóâà-
òè çåìëþ äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³.

“Ìè ïîðóøèëè îäíå ç âàæëèâèõ ïèòàíü
ùîäî ðîçìåæóâàííÿ çåìåëü äåðæàâíî¿ òà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Çã³äíî ç ÷èííèìè
çàêîíàìè Óêðà¿íè, íå ìîæå áóòè òàêîãî,
ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ëè-
øàþòüñÿ áåç âïëèâó íà âñ³ ïèòàííÿ, ïî-

â’ÿçàí³ ³ç çåìëåþ”,— ââàæàº ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ìèêîëàºâà Âîëîäèìèð ×àéêà. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ñàìå Ìèêîëà¿â ñòàâ ³í³ö³àòî-
ðîì ðîçìåæóâàííÿ. Ó ì³ñò³ áóëî çä³éñíå-
íî íèçêó çàõîä³â äëÿ ðîçðîáëåííÿ â³äïî-
â³äíîãî ïðîåêòó, ³ íà ïîïåðåäí³é íàðàä³
ÀÌÓ éîãî çàïðîïîíîâàíî äî ðîçãëÿäó.

×è óõâàëÿòü öåé ïðîåêò, ïîêè ùî íåâ³-
äîìî, éîãî äîîïðàöüîâóþòü, à ïðî ïî-
äàëüøó äîëþ äîêóìåíòà ñòàíå â³äîìî ï³ñ-
ëÿ íàñòóïíîãî çàñ³äàííÿ Àñîö³àö³¿ ì³ñò
Óêðà¿íè â Õàðêîâ³, ùî â³äáóäåòüñÿ 22 ëþ-
òîãî

Êèÿíîê íàâ÷àòü 
àçàì á³çíåñó
Ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàëà ïðîãðàìà äëÿ æ³íîê, 
ÿê ðîçïî÷àòè âëàñíó ñïðàâó

ФФ ЕЕ ММ ІІ НН АА

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У лютом в Київсь ом місь ом
центрі сім’ї діятиме про рама
"Почни власн справ " для жі-
но , я і знаходяться в де ретній
відп стці, та жіно , я і хоч ть
від рити власний бізнес. Протя-
ом двох місяців сл хач ам ви-
лад ть ази дослідження рин ,
створення підприємства та на-
писання бізнес-план . Головною
перепоною для жіно , на д м
фахівців, є стереотипи та стра-
хи перед відс тністю апітал .

Ç 2 ëþòîãî â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
öåíòð³ ñ³ì’¿ “Ðîäèííèé ä³ì” óòðåòº ðîç-
ïî÷àëàñÿ ïðîãðàìà “Ïî÷íè âëàñíó ñïðà-
âó”, ñëóõà÷êàìè ÿêî¿ ñòàëè æ³íêè, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³ òà ò³,
õòî õî÷å ðîçïî÷àòè âëàñíèé á³çíåñ. Çà

äâà ì³ñÿö³ æ³íîê îçíàéîìëÿòü ³ç îñíî-
âàìè á³çíåñ-ïëàíóâàííÿ, äîñë³äæåííÿ
ðèíêó, ô³íàíñîâèìè òà ïðàâîâèìè ïè-
òàííÿìè, îñîáëèâîñòÿìè ðåºñòðàö³¿ ï³ä-
ïðèºìñòâà. Êóðñ ðîçðîáëåíî â ðàìêàõ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ãåíäåðíà îñâ³òà â Êè-
ºâ³”, ³ ïðîâîäèòü éîãî öåíòð âëàñíèìè
ñèëàìè çà ó÷àñòþ ñïåö³àë³ñò³â ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà, ôàõ³âö³â öåí-
òðó, âîëîíòåð³â. “Îñòàíí³ìè ðîêàìè åêî-
íîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ ïîã³ðøèëàñÿ,
³ çðîñëà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü æ³íîê, ÿê³
âòðà÷àþòü ðîáîòó àáî ï³ñëÿ äåêðåòíî¿
â³äïóñòêè íå ìîæóòü ¿¿ çíàéòè,— ðîçïî-
â³ëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòó ñ³ì’¿ Ãàëèíà Êîçëîâà.—
Íàøîþ ìåòîþ º äàòè æ³íêàì â³ðó â ìîæ-
ëèâ³ñòü ñåáå ðåàë³çóâàòè, ïîáîðîòè ñòðà-
õè ³ ñòåðåîòèïè, ùî âëàñíó ñïðàâó ìî-
æå ðîçïî÷àòè ëèøå ÷îëîâ³ê àáî ïîòð³á-
íî ìàòè áàãàòî ãðîøåé”.

Äî ñëîâà, íà ðèíêó ïðàö³ æ³íêè ñòàíî-
âëÿòü 54 %, ïðîòå âèñîê³ ïîñàäè òà êà-
ð’ºðíå çðîñòàííÿ ñòîñóºòüñÿ ïåðåâàæíî
÷îëîâ³ê³â. Ó âåëèêîìó á³çíåñ³ æ³íîê ïðåä-
ñòàâëåíî ëèøå 2 %. “×îëîâ³÷èìè” ñôå-

ðàìè ââàæàþòü ïðîìèñëîâ³ñòü ³ âåëèêèé
á³çíåñ, “æ³íî÷èìè” — ñôåðó îáñëóãîâó-
âàííÿ, òîðã³âë³, ïîñëóã. Çà ñòàòèñòèêîþ,
â á³çíåñ ïåðåâàæíî éäóòü æ³íêè ñòàðøî-
ãî â³êó (ïåíñ³éíîãî òà ïåðåäïåíñ³éíîãî).
Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåí-
ö³ÿ îìîëîäæåííÿ á³çíåñ-âóìåí — òàêèõ
óæå 14%. “Çâ³ñíî, çà òàê³ êîðîòê³ òåðì³-
íè, â ÿê³ âèêëàäàþòü ïðîãðàìó, ìè äàºìî
ëèøå îñíîâó — ÿê ñêëàñòè ïàêåò äîêó-
ìåíò³â äëÿ ðåºñòðàö³¿, íàïèñàòè á³çíåñ-
ïëàí, äå øóêàòè ³íôîðìàö³þ, ÿê âèâ÷à-
òè ðèíîê”,— ðîçïîâ³ëà îäèí ³ç âèêëàäà-
÷³â êóðñó Ëàðèñà Ìàãäþã.

Íàïðèê³íö³ êóðñó ñëóõà÷êè — à ¿õ ñüî-
ãîäí³ 18 — çàõèñòÿòü ïåðåä ³íâåñòîðàìè
ñâî¿ á³çíåñ-ïðîåêòè ³, ìîæëèâî, çíàéäóòü
ñïîíñîð³â. ßê ïîêàçàëè ïîïåðåäí³ êóðñè,
íå âñ³ ñëóõà÷êè ïîò³ì âèð³øóþòü çàéìàòè-
ñÿ á³çíåñîì. ×èìàëî îáèðàþòü ñîö³àëüí³
ïðîåêòè, ÿê, íàïðèêëàä, ñòâîðåííÿ ñ³ìåé-
íèõ öåíòð³â àáî æ ñôåðó ïîñëóã. Ïñèõî-
ëîãè ââàæàþòü, ùî íàéãîëîâí³øå ï³ä ÷àñ
çàïî÷àòêóâàííÿ âëàñíî¿ ñïðàâè — â³ðà â ñå-
áå òà ïðàâèëüíèé âèá³ð ³äå¿, ÿêà ìîæå íà-
â³òü ïîâí³ñòþ çì³íèòè æèòòÿ æ³íêè

На засіданні "Асоціації міст У раїни" роз лядали питання щодо розмеж вання земель державної
та ом нальної власності
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Олена КОСТІНА, начальни
відділ верст и азети:

— У бібліоте ах збері-
ається безцінна для
с спільства інформа-
ція: наша історія, ль-
т ра, що є нашим на-
дбанням. Але людей

бібліоте и ходить все менше, до то-
о ж пра тично всі вони нині є плат-
ними. Більшим попитом орист ю-
ться на ові. Нині потрібна онлайн-
бібліоте а, я а забезпечила б чи-
таць здатність населення.

Галина,
пенсіонер а:

— Нині майже в сіх є
дост п до Інтернет ,
телебачення, радіо.
Але інформація, я
ми там здоб ваємо, є
с перечливою. Біб-

ліоте и потрібні, том що в них збе-
рі аються ниж и, я і навчають і до-
пома ають нам жити. Особливо по-
трібно читати молоді, я а прово-
дить сесь свій час біля омп’юте-
рів.

Зінаїда СТАДНИК,
пенсіонер а:
— Бібліоте и по-

трібно збері ати, до-
статньо фінанс вати,
щоб ниж и збері ати
в нормальних мовах,
реставр вати їх. Про це має пам’я-
тати ерівництво міста. Іна ше лю-
ди, я і не читають, перетворюють-
ся з добрих і ч йних на байд жих і
відч жених. У транспорті раніше
значна частина населення читала,
сьо одні — рається з мобіл ою.

Михайло ШЕМЯКИНСЬКИЙ,
математи :
— Сьо одні с спіль-

ств бібліоте и не по-
трібні. Всі ниж и не-
забаром можна б де
пити на Петрівці.

С спільство, я е не читає, втрачає
все людсь е. На жаль, ми відда-
ємо перева “пласти овій ороб-
ці”, а не нижці. Про рес орисний
роз мних межах, і молодь із ча-

сом це зроз міє. А влада цим особ-
ливо не переймається.

Віра АРБУЗОВА, б х алтер:
— На змін ниж-
ам прийшли омп’ю-
тери, і ри. Найстраш-
ніше, що в цей полон
потрапили діти, мо-
лодь. С спільство
втрачає роз мних людей. Потрібно
поверн ти людей до бібліоте , чи-
тальних залів. Том що ниж а —
не лише джерело знань, а й д хов-
ності, я ої та не вистачає тепер

Опит вала Олена СТУЛЬЄВА,
фото Ми оли ТИМЧЕНКА, “Хрещати ”

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Á³áë³îòåêà ÿê ì³ñöå äëÿ ïîáà÷åíü
Çàíîâî ïîïóëÿðèçóâàòè êíèãîçá³ðí³ çìîæóòü ëèøå ðàäèêàëüí³ çàõîäè
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Світові бібліоте и за
останні ро и значно “пе-
реросли” свої оловні
ф н ції — збері ати та ін-
форм вати. Європейсь і
ни озбірні від рили до-
ст п пра тично до всіх
“за ашни ів”, навіть з
цінними фоліантами. Де-
я і за лади пішли ще да-
лі — дозволили за читан-
ням пити ав , їсти б -
терброди і навіть призна-
чати в бібліоте ах поба-
чення.

Книж ові фонди
морально застаріли

Öåíòðàëüíà á³áë³îòå÷íà ñèñòå-
ìà — öå çàãàëüíîäîñòóïíà ìåðå-
æà, â³äâ³äóâàòè ÿêó ìîæóòü ÷èòà-
÷³ íåçàëåæíî â³ä â³êó, îñâ³òíüîãî
ð³âíÿ ³ ñòàòê³â. Íèí³ ó ôîíäàõ
ì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ á³áë³îòåê
Êèºâà çáåð³ãàºòüñÿ ìàéæå 5 ìëí
êíèæîê. Ó ñòîëèö³ ôóíêö³îíóº
138 á³áë³îòåê, ç íèõ 3 — öåí-
òðàëüí³. Ùîðîêó êíèãîçá³ðí³ îá-
ñëóãîâóþòü ìàéæå 560 òèñÿ÷ êî-
ðèñòóâà÷³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó
1979 ðîö³ á³áë³îòå÷íà ìåðåæà ì³ñ-
òà íàë³÷óâàëà 1332 á³áë³îòåêè ð³ç-
íèõ ñèñòåì ³ â³äîìñòâ (66 ìëí
îäèíèöü çáåð³ãàííÿ).

Íà óòðèìàííÿ êíèãîçá³ðåíü,
ùî ï³äïîðÿäêîâàí³ Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êóëüòóðè, ó 2011 ðî-
ö³ ïåðåäáà÷åíî ïîíàä 11 ìëí ãðí.
Îäíàê äëÿ ïîâíîö³ííî¿ é åôåê-
òèâíî¿ ðîáîòè öüîãî çàìàëî, ïå-
ðåêîíàí³ ñàì³ á³áë³îòåêàð³. Ç ðî-
êó â ð³ê íå îíîâëþºòüñÿ á³áë³î-
òå÷íèé ôîíä, ùî º á³ëüøîþ ì³-
ðîþ çàïàñàìè ðàäÿíñüêîãî ÷àñó.
Ùå îäíå äåñÿòèë³òòÿ — ³ âîíè
îñòàòî÷íî âè÷åðïàþòüñÿ. Ïðîòå
çàì³íèòè ö³ êíèæêè äîñ³ íåìàº
÷èì. Äèðåêòîð Öåíòðàë³çîâàíî¿
á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè Ïå÷åðñüêî-
ãî ðàéîíó Îëåíà ×óëàºâñüêà ðîç-
ïîâ³äàº: “Óæå ê³ëüêà ðîê³â íîâèõ
íàäõîäæåíü íå áóëî, ÿêùî íå ðà-
õóâàòè ïîäàðóíê³â â³ä ÷èòà÷³â, àâ-
òîð³â ÷è äåÿêèõ äåïóòàò³â. Àëå öå
îäèíèö³ åêçåìïëÿð³â, ³íêîëè —
äåñÿòêè”.

Ó áàãàòüîõ á³áë³îòåêàõ íàé÷è-
òàáåëüí³øîþ, õî÷ ÿê öå ïðèêðî,
íàçèâàþòü ïåð³îäèêó, à íå
êíèæêè. Êîíòèíãåíò â³äâ³äóâà-
÷³â — ïåíñ³îíåðè, ð³äøå — ñòó-
äåíòè. Ïðîòå äàëåêî íå âñ³ çãîä-
í³, ùî ñòîëè÷íà ìîëîäü ðîçó÷è-
ëàñÿ ÷èòàòè. Ìîæëèâî, öå êíè-
ãîçá³ðí³ íå ìîæóòü çàïðîïîíó-
âàòè ìîëîäîìó ðåöèï³ºíòîâ³
ùîñü ïîçà ìåæàìè øê³ëüíèõ òà
âóç³âñüêèõ ïðîãðàì? Çàóâàæó,

ùî íàâ³òü ï³ñëÿ 20 ðîê³â íåçà-
ëåæíîñò³ 60 % êíèæêîâîãî ôîí-
äó Óêðà¿íè ñòàíîâëÿòü ðîñ³é-
ñüêîìîâí³ âèäàííÿ. Çíà÷íà ÷àñ-
òèíà ïðîíèçàíà ³äåîëîã³ºþ ìè-
íóëèõ ÷àñ³â.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êóëü-
òóðè ÊÌÄÀ, ÿêå îï³êóºòüñÿ ì³ñü-
êèìè êíèãîçá³ðíÿìè, çàñïîêî-
þþòü: “Öüîãî ðîêó ñòîëè÷í³ á³á-
ë³îòåêè ïîíîâëÿòü ñâî¿ ôîíäè çà
ðàõóíîê áþäæåòó êëàñèêîþ, ñó-
÷àñíîþ óêðà¿íñüêîþ òà ñâ³òîâîþ
ë³òåðàòóðîþ. Íà ïîëèöÿõ ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ òâîðè Ë³íè Êîñòåíêî, Áî-
ðèñà Îë³éíèêà, Îêñàíè Çàáóæ-
êî”,— êàæå íà÷àëüíèê çãàäàíîãî
óïðàâë³ííÿ Ñâ³òëàíà Çîð³íà. Êð³ì
òîãî, á³áë³îòåêè ïîñò³éíî ïðàöþ-
þòü íàä çàëó÷åííÿì äîäàòêîâèõ
äæåðåë íàäõîäæåííÿ ë³òåðàòóðè.
Òðåáà ç³çíàòèñÿ: ùåäðèõ ìåöåíà-
ò³â ñåðåä òàêèõ “äæåðåë” íå äó-
æå ãóñòî.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êóëü-
òóðè ÊÌÄÀ íàçèâàþòü ïðè÷èíè
ãàëüìóâàííÿ ðîçâèòêó á³áë³îòå÷-
íî¿ ãàëóç³. Öå íåäîñêîíàëà íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà, çîêðåìà
â³äñóòí³ñòü äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè
ïîïîâíåííÿ á³áë³îòå÷íèõ ôîíä³â,
íåçàäîâ³ëüíà ñòðóêòóðà â³êîâîãî
ñêëàäó ïðàö³âíèê³â á³áë³îòåê. Äî-
ñ³ íå ïîáóäóâàëè íîâî¿ ñïåö³àë³-
çîâàíî¿ ñïîðóäè äëÿ ãîëîâíî¿ ñòî-
ëè÷íî¿ êíèãîçá³ðí³ — Ïóáë³÷íî¿
á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè,
â³ñ³ì ïðèì³ùåíü ÿêî¿ ðîçòàøîâà-
í³ â ð³çíèõ ðàéîíàõ. Íàãàäàºìî,
çãàäàíå áóä³âíèöòâî ïåðåäáà÷åíî
ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Ðîçâèòîê
á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè ó Êèºâ³ íà
2007—2011 ðîêè”.

Збері ати
чи поширювати?

²äåàë á³áë³îòåêè XXI ñòîð³÷-
÷ÿ — öå ¿¿ â³äêðèò³ñòü äëÿ óñ³õ
îõî÷èõ. Óçÿòè êíèæêó äîäîìó ç
óêðà¿íñüêî¿ êíèãîçá³ðí³ ìîæå
ëèøå îñîáà, ÿêà ìàº ïîñò³éíó
ðåºñòðàö³þ â òîìó ì³ñò³, äå ðîç-
òàøîâàíèé çàêëàä. ßêùî â³äïî-
â³äíîãî øòàìïà â ïàñïîðò³ íå-
ìàº, êîðèñòóâàòèñÿ âèäàííÿì
äîçâîëÿòü ëèøå â ÷èòàëüíîìó
çàë³.

Ó çàêîðäîííèõ á³áë³îòåêàõ
âðàæàº àáñîëþòíà äîñòóïí³ñòü
óñ³õ ôîíä³â. Êîðèñòóâà÷ ìîæå
â³ëüíî õîäèòè ïîì³æ ïîëèöü. Ó
íàñ ÷àñòèíà á³áë³îòåê ìàº ñõî-
âèùà, ³ á³ëüø³ñòü ôîíäó òàì.
Ïîòð³áí³ äîêóìåíòè äîâîäèòüñÿ
çàìîâëÿòè â á³áë³îòåêàðÿ. Ïðè-
ì³ùåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ïóáë³÷íèõ
êíèãîçá³ðåíü íå çàâæäè ïðèñòî-
ñîâàí³ äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ìîã-
ëè õîäèòè ì³æ ïîëèöÿìè, âèáè-
ðàòè ë³òåðàòóðó, ñ³äàòè é ÷èòà-
òè. Ó íàñ ìàëî ñïåö³àë³çîâàíèõ
çàêëàä³â. Çà êîðäîíîì çàçâè÷àé
áóäóþòü îêðåì³ ïðèì³ùåííÿ çà
ñàìîñò³éíèìè ïðîåêòàìè.

Á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ á³áë³î-
òåêàð³â ïîêè ùî ãîëîâíîþ
ñâîºþ ôóíêö³ºþ íàçèâàþòü çáå-
ð³ãàííÿ. Òèì ÷àñîì ñâ³ò ïåðåîð³-
ºíòîâóº á³áë³îòå÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â, ùî îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ º
îáñëóãîâóâàííÿ.

Ñó÷àñíèé óêðà¿íñüêèé á³áë³î-
òå÷íèé ñåðâ³ñ àáñîëþòíî áåç-
ïëàòíèé. Îäíàê êîæíà á³áë³îòå-
êà ìàº ïðàâî ðîçøèðèòè ïåðå-
ë³ê ïëàòíèõ ïîñëóã, ùîá ìàòè

ãðîø³ õî÷à á íà ïîïîâíåííÿ
ôîíä³â.

À ç ïîïîâíåííÿì ôîíä³â ó êè-
¿âñüêèõ á³áë³îòåêàõ ñêðóòà. Ê³ëü-
êà ïðèì³ðíèê³â íàéïîïóëÿðí³-
øî¿ íèí³ êíèæêè “Çàïèñêè
óêðà¿íñüêîãî ñàìàøåäøîãî” Ë³-
íè Êîñòåíêî äèðåêòîð Öåíòðà-
ë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Ìàðè-
íà Òàëàëàºâñüêà ïðèäáàëà âëàñ-
íèì êîøòîì: “Ìè íàìàãàºìîñÿ
ïðîâîäèòè ïîòóæíó ïîïóëÿðèçà-
ö³þ êíèãè ³ ÷èòàííÿ. Òîð³ê îð-
ãàí³çîâóâàëè çóñòð³÷³ ç ïèñüìåí-
íèêàìè Àíäð³ºì Êóðêîâèì òà
Ëàäîþ Ëóç³íîþ. Çàëó÷àºìî äî
á³áë³îòå÷íîãî äîçâ³ëëÿ íå ëèøå
ñâî¿õ ïîñò³éíèõ ÷èòà÷³â, à é íà-
â³òü ïåðåõîæèõ”. Ìàðèíà Òàëà-
ëàºâñüêà òåæ íå çãîäíà, ùî ïî-
ïóëÿðí³ñòü òðàäèö³éíî¿ êíèæêè
ñåðåä ìîëîä³ éäå íà ñïàä. “Ìî-
ëîä³ ëþäè ö³êàâëÿòüñÿ ñó÷àñíè-
ìè àâòîðàìè òà ¿õí³ìè ðîáîòàìè.
Ïèòàííÿ â ³íøîìó — äå ìîæíà
çíàéòè êíèãó? Ìèíóëîãî ðîêó

ìè ïîïîâíèëè ôîíäè çà ãðîø³
áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é. Òåïåð
ñïîä³âàºìîñÿ íà çàêóï³âë³ êîø-
òîì ì³ñüêîãî áþäæåòó”,— ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Òàëàëàºâñüêà.

Чай, ава,
почитаємо

Ãåðî¿íÿ ²ðèíè Ìóðàâéîâî¿ ç
ô³ëüìó “Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³-
ðèòü” áóëà ïåðåêîíàíà: ÷îëîâ³-
êà ñîá³ òðåáà øóêàòè â á³áë³îòå-
ö³, áî òàì âèñîêà êîíöåíòðàö³ÿ
ðîçóìíèõ ìóæ÷èí. Ãåðî¿íÿ ³í-
øî¿ êóëüòîâî¿ ñòð³÷êè “Ñåêñ ³
ì³ñòî” Êåðð³ Áðåäøîó áðàëà
êíèæêè íå â ìàãàçèíàõ, à â á³á-
ë³îòåö³. ² íàâ³òü äëÿ ñâîãî åêñ-
öåíòðè÷íîãî âåñ³ëëÿ æ³íêà îáðà-
ëà ïóáë³÷íó á³áë³îòåêó Íüþ-
Éîðêà. Öå áóëà íàéá³ëüøà ïðî-
ìîàêö³ÿ á³áë³îòåê çà îñòàíí³õ
15—20 ðîê³â.

Ó ñâ³ò³ ïðàêòèêóþòü áåçë³÷
ñïîñîá³â, ùîá çàö³êàâèòè, íà-
ñàìïåðåä ìîëîäü, äî ÷èòàííÿ.
×àñîì îáèðàþòü åêñòðàîðäèíàð-
í³ âàð³àíòè, ñêàæ³ìî, ïîáà÷åííÿ
ñåðåä êíèæêîâèõ ïîëèöü. Óêðà-
¿íñüê³ á³áë³îòåêè á³ëüøå ñõèëü-
í³ äî êëàñè÷íèõ ìåòîä³â ðîáî-
òè — òóò ÷àñòî íåçíà÷íå ï³äâè-
ùåííÿ ãîëîñó âæå ðîçö³íþþòü
ÿê õóë³ãàíñòâî. Õî÷à ó Ëüâîâ³ òî-
ð³ê ïðîâîäèëè àêö³þ äëÿ ä³òåé
“Í³÷ ó á³áë³îòåö³”. ² âîíà ìàëà
íåàáèÿêèé óñï³õ.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êóëü-
òóðè ÊÌÄÀ íàçèâàþòü ïåðñïåê-
òèâè ðîçâèòêó á³áë³îòå÷íî¿ ãà-
ëóç³ ó Êèºâ³. Öå ³ííîâàö³éí³
ïðîåêòè, ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ íà
çäîáóòòÿ ãðàíò³â, ðîáîòà ç ïîïó-
ëÿðèçàö³¿ á³áë³îòå÷íèõ ôîíä³â.
ßêùî, çâ³ñíî, áóäå ùî ïîïóëÿ-
ðèçóâàòè. Àëå çàíîâî ðîçøèðè-
òè êîëî âïëèâó êíèãîçá³ðåíü
çìîæóòü ëèøå ðàäèêàëüí³ çàõî-
äè, äîâîäèòü ñâ³òîâà ïðàêòèêà.

Ìîæëèâî, ç ÷àñîì Êè¿â ìàòè-
ìå íà áàç³ òåïåð³øí³õ á³áë³îòåê
íå ïðîñòî ïðèì³ùåííÿ ç êíèæ-
êàìè, à òðåíàæåðí³ çàëè äëÿ ³í-
òåëåêòó, ³íòåð’ºðè äëÿ âåñ³ëüíèõ
ôîòîçéîìîê, îðèã³íàëüí³ êàâ’-
ÿðí³ äëÿ çàêîõàíèõ. Ó ñâ³ò³ êíè-
ãè ùå ñèëà-ñèëåííà ³äåé!

Більшість вітчизняних бібліоте арів оловною своєю ф н цією називають збері ання, хоча світі вважають, що це має
б ти насамперед обсл ов вання

Однією з перших Києві б ла бібліоте а Софійсь о о собор , засно-
вана Ярославом М дрим 1037 році, а та ож монастирсь е ни осхо-
вище Києво-Печерсь ої лаври. В XVII сторіччі засновано бібліоте Ки-
ївсь ої а адемії. До жовтнево о переворот в Києві діяло шість бібліо-
те платно о орист вання, найбільшою з них б ла місь а (50 тис. оди-
ниць збері ання). За радянсь ої влади ви он ом Київсь ої ради хвалив
“зробити дост пнішими для народ а адемічні бібліоте и”. У 1919 році
запрацювали Центральна робітнича бібліоте а, Всенародна бібліоте а
У раїни та інші. На 1979 рі бібліотечна мережа міста наліч вала 1332
бібліоте и різних систем і відомств (66 млн одиниць збері ання), що об-
сл ов вали 1598 тисяч читачів.

ДД ОО ВВ ІІ ДД КК АА   ““ ХХ РР ЕЕ ЩЩ АА ТТ ИИ КК АА ””

×è ïîòð³áí³ ñüîãîäí³ á³áë³îòåêè?
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про проектування, будівництво та реконструкцію 
фонтанів у місті Києві

Розпорядження № 1173 від 24 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити:

1.1. наявність паспортів фасадів житлових будинків усіх
форм власності, розташованих у 1,5 км зоні навколо НСК
"Олімпійський";

1.2. виконання робіт з ремонту, декорування та фарбу�
вання фасадів будинків, розташованих у 1,5 км зоні навко�
ло НСК "Олімпійський" до 1 жовтня 2011 року;

1.3. розробку єдиного зразка макету будинкових покаж�
чиків з назвою вулиць та номерів будинків з обов'язковим
дублюванням всіх написів латинськими літерами. Організу�
вати роботу із встановлення будинкових покажчиків;

1.4. проведення роботи з орендарями приміщень у бу�
дівлях комунальної власності у 1,5 км зоні навколо НСК
"Олімпійський" щодо приведення зовнішнього виду фаса�
дів у відповідність до затверджених паспортами фасадів за
рахунок власних коштів до 1 вересня 2011 року;

1.5. у встановленому порядку подати пропозиції для
включення до міського бюджету на 2011 рік видатків на ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1.2. цього розпоряджен�
ня, до Головного фінансового управління виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) за погодженням з Головним управлінням з пи�
тань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2. Комунальному підприємству "Київкомунсервіс":
2.1. підготувати план�схему розташування туалетів під

час проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу до 28 грудня 2010 року;

2.2. виступити замовником виконання робіт з відновлен�
ня існуючих та встановлення нових туалетів у місті та забез�
печити їх виконання до 1 березня 2012 року.

3. Головному управлінню комунального господарства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) у встановленому порядку по�
дати пропозиції для включення до міського бюджету на
2011 рік видатків на виконання робіт, зазначених у пунк�
ті 2 цього розпорядження, до Головного фінансового
управління та Головного управління економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) за погодженням з
Головним управлінням з питань підготовки та проведен�
ня в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу.

4. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити виконання робіт із розробки схем розташування
туристично�інформаційних центрів, туристично�інформацій�
них пунктів та малих архітектурних форм у центральній час�
тині міста Києва (які торгують пресою, сувенірною продук�
цією та квітами) до 1 червня 2011 року та погодити доку�
менти для виконання п. 2 цього розпорядження.

5. Комунальній корпорації "Київавтодор" виступити замов�
ником:

5.1. виконання робіт у 2011�2012 роках із поточного (се�
редньому) та капітального ремонту доріг та тротуарів в ме�
жах 1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський" та забезпечи�
ти виконання вищезгаданих робіт до 1 травня 2012 року;

5.2. виконання робіт із ремонту, санації та перекладан�
ня інженерних мереж у 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпій�
ський" (по вул. Лесі Українки та вул. Червоноармійській) та
забезпечити їх виконання до 14 жовтня 2011 року.

6. Комунальному підприємству "Київдорсервіс" виступи�
ти замовником виконання планово�профілактичних робіт ді�
ючих та впровадження нових технічних засобів регулюван�
ня дорожнього руху на вулично�шляховій мережі в межах 1,5
км зони навколо НСК "Олімпійський" та забезпечити вико�
нання вищезазначених робіт до 1 березня 2012 року.

7. Комунальному підприємству "Київміськсвітло" висту�
пити замовником виконання робіт із капітального ремонту
та облаштування елементів освітлення вулиць в межах 1,5
км зони навколо НСК "Олімпійський" та забезпечити вико�
нання вищезазначених робіт до 1 березня 2012 року.

8. Комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" ви�
ступити замовником виконання робіт із створення додатко�
вих паркувальних місць в межах 1,5 км зони навколо НСК
"Олімпійський" та забезпечити виконання вищезазначених
робіт до 1 квітня 2012 року.

9. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації):

9.1. забезпечити виконання робіт з розробки схеми ор�
ганізації дорожнього руху в центральній частині міста під
час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу та схеми маршрутного орієнтування між ос�
новними об'єктами чемпіонату за погодженням з Головним
управлінням з питань підготовки та проведення в Україні фі�
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до 1 березня 2011 року;

9.2. у встановленому порядку подати пропозиції для вклю�
чення до міського бюджету на 2011 рік видатків на вико�
нання робіт, зазначених у пунктах 5, 7, 9.1 цього розпоря�
дження, до Головного фінансового управління виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за погодженням з Головним управлінням з пи�
тань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

10. Київському комунальному об'єднанню зеленого бу�
дівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзе�
ленбуд" виступити замовником виконання робіт із ремон�
ту, реконструкції, відновлення та впорядкування зелених на�
саджень у центральній частині міста та головних туристич�
них маршрутах у 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський" та
забезпечити їх виконання до 1 квітня 2012 року.

11. Головному управлінню екології та охорони природ�
них ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) у встановленому по�
рядку подати пропозиції для включення до міського бюдже�
ту на 2011 рік видатків на виконання робіт, зазначених у
пункті 10 цього розпорядження, до Головного фінансового
управління та Головного управління економіки та інвестицій

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) за погодженням з Головним
управлінням з питань підготовки та проведення в Україні фі�
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

12. Головному управлінню контролю за благоустроєм м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

12.1. провести роботу з власниками та балансоутриму�
вачами житлових будівель у 1,5 км зоні навколо НСК "Олім�
пійський" не комунальної власності щодо приведення зов�
нішнього виду фасадів у відповідність до затверджених пас�
портами фасадів до 1 вересня 2011 року;

12.2. провести впорядкування малих архітектурних форм
згідно схеми розташування туристично�інформаційних цен�
трів, туристично�інформаційних пунктів та малих архітек�
турних форм у центральній частині міста Києва до 1 верес�
ня 2011 року.

13. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) довести до власників закладів гро�
мадського харчування міста Києва положення розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 18 квітня
2008 року № 579 "Про вільний доступ громадян до туале�
тів закладів громадського харчування" та забезпечити його
неухильне виконання.

14. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) врахувати пропозиції, надані головними розпо�
рядниками бюджетних коштів, виконавцями заходів, перед�
бачених цим розпорядженням при формуванні міського бю�
джету на 2011 рік.

15. Структурним підрозділам виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), виконавцям робіт з облаштування та благоустрою 1,5
км зони навколо НСК "Олімпійський" у встановленому по�
рядку звернутись до Головного управління з питань благо�
устрою м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за отриманням ор�
дерів на тимчасове порушення благоустрою та його віднов�
лення.

16. Головному управлінню з питань благоустрою м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити видачу у вста�
новленому порядку відповідних ордерів у стислі терміни.

17. Структурним підрозділам виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
відповідальним за виконання цього розпорядження, щомісяч�
но до 10 числа інформувати про стан виконання Головне
управління з питань підготовки та проведення в Україні фі�
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для узагальнення та інформування
керівництва Київської міської державної адміністрації.

18. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Положення та структури 
Головного управління з питань торгівлі та побуту 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1165 від 24 грудня 2010 року

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 "Про упорядкування структу�
ри апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних ад�
міністрацій" (зі змінами та доповненнями) та від 03.09.2008 № 791 "Про затвердження рекомендаційних
переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві дер�
жавних адміністрацій", рішень Київської міської ради від 27.05.2010 № 805/4243 "Про оптимізацію струк�
тури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)" та від 07.10.2010 № 54/4866
"Про внесення змін до рішення Київради від 27.05.10 № 805/4243 "Про оптимізацію структури виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", розпоряджень Київського міського го�
лови від 28.05.2010 № 308 "Про затвердження граничної чисельності працівників головних управлінь,
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)" та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 31.05.2010 № 394 "Про здійснення організаційно�правових заходів щодо ліквідації,
реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)", з метою вдосконалення роботи Головного управління з питань тор�
гівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Визначити Головне управління капітального будівниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) замовником з проектуван�
ня, будівництва та реконструкції фонтанів згідно з додатком
до цього розпорядження.

2. Головному управлінню капітального будівництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) в установленому порядку:

2.1. Одержати вихідні дані на проектування об'єктів, пе�
редбачених в пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�
кошторисної документації.

2.3. Генеральну проектну та підрядну організації визна�
чити відповідно до чинного законодавства.

2.4. До початку робіт отримати дозвільну документацію
на виконання будівельно�монтажних робіт.

2.5. У встановленому порядку надати до Головного управ�
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін�
вестиційні пропозиції щодо включення робіт, передбачених
в пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програм соці�
ально�економічного розвитку м. Києва на 2010 рік та наступ�
ні роки.

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

Голова О. Попов

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про Го�
ловне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), затвердженого розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 21.10.2005 року № 1932 (зі змінами,
внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації від 07.09.2009
№ 1011), виклавши його в редакції, що додається.

2. Зміни та доповнення до Положення про Головне управ�
ління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) подати на затвердження Київській міській раді в уста�
новленому порядку.

3. Затвердити зміни до структури Головного управління
з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), за�

твердженої розпорядженням Київської міської державної ад�
міністрації від 21.10.2005 року № 1932 (зі змінами, внесе�
ними розпорядженнями Київської міської державної адмініс�
трації від 07.03.2006 № 403 та виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.09.2009 № 1089), виклавши її в редакції, що додається.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Сівця В. М.

Голова О. Попов

Про облаштування та благоустрій міського простору 
1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський" до чемпіонату

Європи 2012 року з футболу
Розпорядження № 1177 від 27 грудня 2010 року

Відповідно Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу в Україні", Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", керуючись рішенням
Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 "Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чем�
піонату Європи 2010�2012 року з футболу" та згідно із розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження нової редакції Положення про Го�
ловне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" від
04.06.2010 № 407, з метою забезпечення координації дій структурних підрозділів, виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з підготовки та проведення фінальної час�
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про склад міської міжвідомчої комісії 
з питань теплопостачання об'єктів цивільного 

і виробничого призначення
Розпорядження № 1178 від 27 грудня 2010 року

У зв'язку зі змінами у складі міської міжвідомчої комісії з питань теплопостачання об'єктів цивільного і
виробничого призначення, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити новий склад міської міжвідомчої комісії з
питань теплопостачання об'єктів цивільного і виробничого
призначення, створеної розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 30.04.99 № 657 "Про міську між�
відомчу комісію з питань теплопостачання об'єктів цивіль�
ного і виробничого призначення", що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
2.1 Розпорядження Київської міської державної адмініс�

трації від 08.11.2004 № 2006 "Про склад міської міжвідом�
чої комісії з питань теплопостачання об'єктів цивільного і ви�
робничого призначення";

2.2 Розпорядження Київської міської державної адмініс�

трації від 25.06.2005 № 1084 "Про внесення змін до скла�
ду міської міжвідомчої комісії з питань теплопостачання об'�
єктів цивільного і виробничого призначення".

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про прийняття;передачу 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішніх інженерних мереж 

Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Еверест"

Розпорядження № 1179 від 27 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням Київської міської ра�
ди від 09.03.2006 № 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житло�
вого фонду та інженерних мереж", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ра�
ди від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест"
(лист від 14.09.2010 № 66), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва і передати у володіння та ко�
ристування відкритому акціонерному товариству "Акціонер�
на компанія "Київводоканал" зовнішні інженерні мережі То�
вариства з обмеженою відповідальністю "Еверест" згідно з
додатком, в межах та на умовах, визначених Угодою про пе�
редачу в управління відкритому акціонерному товариству
"Акціонерна компанія "Київводоканал", майна, що є кому�
нальної власністю територіальної громади м. Києва від
20.11.2003 (зі змінами та доповненнями), яка укладена між
ВАТ АК "Київводоканал" та виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністра�
цією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити приймання�пере�
дачу зовнішніх інженерних мереж, зазначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

1. ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" за
замовленням державного підприємства "Національний спор�
тивний комплекс "Олімпійський" виконати роботи з прокла�
дання КЛ 110 кВ від ПС "Московська" до ПС "Олімпійська"
з розриттям проїзної частини та тротуарів вулиць М. Грін�
ченка, Ямської, Тельмана, Горького, Володимиро�Либід�
ської, Щорса, Літньої, пров. Лабораторного, пров. Черво�
ноармійського з перетином пров. Лабораторного, вулиць
Щорса, Літньої, Предславинської, Барбюса, Боженка, Чер�
воноармійської, Горького, М. Грінченка, Тельмана, Байко�
вої, Кіровоградської у термін з 25.01.2011 до 31.12.2011.

Дату початку виконання робіт по кожній вулиці та про�
вулку додатково погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві
та з Управлінням державної охорони.

2. ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія":
2.1. До початку виконання робіт одержати в Головному

управлінні контролю за благоустроєм міста виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) ордер на виконання робіт;

2.2. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації руху транспорту та пішоходів на
період виконання робіт;

2.3. Забезпечити безпечний прохід пішоходів шляхом
встановлення дорожніх знаків, огородження, пішохідних міст�
ків, освітлення у місцях виконання робіт;

2.4. При виконанні робіт дотримуватись Правил благо�
устрою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і допов�
неннями);

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини за типом існуючого на повну ширину проїзної час�
тини по всій довжині розриття, а тротуарів на всю шири�
ну — фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
тами відповідним районним комунальним підприємствам
ШЕУ.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з будів�
ництва нових кабельних мереж це майно передається до ко�
мунальної власності територіальної громади м. Києва з на�
ступною передачею у володіння та користування АЕК "Ки�
ївенерго".

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити в установленому по�
рядку зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста новозбудованих інженерних мереж.

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

Голова О. Попов

1. Внести зміни до Переліку підприємств та організацій
Українського товариства сліпих в м. Києві та Українського
товариства глухих в м. Києві, визначених додатковою кате�
горією споживачів теплової енергії та комунальних послуг з
централізованого опалення і постачання холодної та гаря�
чої води і водовідведення холодної та гарячої води, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.04.2010 № 260 “Про визначення додаткової категорії спо�

живачів та встановлення для цієї категорії споживачів тари�
фів на теплову енергію та комунальні послуги", виклавши
його у редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

Про прокладання КЛ 110 кВ від ПС "Московська" 
до ПС "Олімпійська"

Розпорядження № 1249 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", з метою за�
безпечення своєчасного введення об'єктів, що будуються в рамках програми підготовки та проведення в
м. Києві чемпіонату Європи 2012 року з футболу, враховуючи технічну необхідність виконання робіт з про�
кладання КЛ 110 кВ та звернення державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олім�
пійський" від 23.12.2010 № 27/3604, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту комуналь�
ного підприємства "Київський метрополітен", затверджено�
го розпорядженням Київської міської державної адміністра�
ції від 15.02.1999 № 204 (в редакції розпорядження від
21.02.2005 № 233), виклавши його у новій редакції, що до�
дається.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень 
до Статуту комунального підприємства 

"Київський метрополітен"
Розпорядження № 1248 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до ч. 2 ст. 87 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 57, ч. 2, 4 ст. 78 Господарського кодексу
України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 900/2969 "Про встановлення розміру статутного фонду комунального підприємства "Київ�
ський метрополітен"", з метою приведення Статуту комунального підприємства "Київський метрополітен"
у відповідність до вимог законодавства та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 12.04.2010 № 260

Розпорядження № 1237 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні", “Про столицю України — місто�
герой Київ", “Про теплопостачання", “Про житлово�комунальні послуги", пункту З Порядку формування
тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опа�
лення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955
(із змінами і доповненнями), пункту 35 Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водо�
постачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959
(із змінами і доповненнями), в зв'язку із внесенням додаткових підприємств та організацій Українського
товариства сліпих в м. Києві та Українського товариства глухих в м. Києві до Переліку підприємств та ор�
ганізацій Українського товариства сліпих в м. Києві та Українського товариства глухих в м. Києві, визна�
чених додатковою категорією споживачів теплової енергії та комунальних послуг з централізованого опа�
лення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Створити Координаційну раду з питань підготовки та про�
ведення в місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу (далі — Координаційна рада) у складі згідно з
додатком до цього розпорядження під моїм головуванням.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду, що
додається.

3. Головному управлінню з питань підготовки та про�
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи

2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) здійсню�
вати організаційне забезпечення діяльності Координацій�
ної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Голова О. Попов

Про створення Координаційної ради 
з питань підготовки та проведення 

в місті Києві фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу
Розпорядження № 1180 від 27 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу", Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ", рішення Київської міської ра�
ди від 08.02.2007 № 61/722 "Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи
2010�2012 року з футболу" та з метою забезпечення координації дій по управлінню процесом підготовки
до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 26.06.2009 № 734

Розпорядження № 3 від 10 січня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку з необхід�
ністю подовження термінів виконання робіт з капітального ремонту Каховського шляхопроводу № 2 у Дніп�
ровському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 26.06.2009 № 734 "Про капітальний ремонт Ка�
ховського шляхопроводу № 2 у Дніпровському районі", а
саме:

1.1. У пункті 1 цифри "2009" замінити цифрами "2010",
а цифри"2010" замінити цифрами “2011”.

1.2. У підпункті 4.2 пункту 4 цифри "2010” замінити циф�
рами "2011”.

1.3. У пункті 4 слова "Головному управлінню транспор�
ту" замінити словами "Головному управлінню транcпорту та
зв'язку".

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26.06.2009 № 736
Розпорядження № 6 від 10 січня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку з необхід�
ністю подовження термінів виконання робіт з капітального ремонту Паркового пішохідного моста через 
р. Дніпро, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 26.06.2009 № 736 "Про капітальний ремонт Пар�
кового пішохідного моста через р. Дніпро", а саме:

1.1. У пункті 1 цифри "2009" замінити цифрами "2010",
а цифри "2010" замінити цифрами "2011".

1.2. У підпункті 5.1 пункту 5 цифри "2009" замінити циф�
рами "2010".�

1.3. У підпункті 5.2 пункту 5 цифри "2010" замінити циф�
рами "2011".

1.4. У пункті 5 слова "Головному управлінню транспор�
ту" замінити словами "Головному управлінню транспор�
ту та зв'язку".

Голова О. Попов
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Ïî çäîðîâ’ÿ — äî âëàñíîãî ðîçóìó
“Õðåùàòèê” çàïî÷àòêîâóº ðóáðèêó 
ñàìîîçäîðîâëåííÿ

Ìîæå, õòîñü çàïèòàº, à âëàñíå, äëÿ ÷î-
ãî ³ ç ÿêîþ ìåòîþ öå âñå? Êîìó ïîòð³áí³
ö³ “ñàìîçäðàâè”, ÿêùî ³ñíóº ö³ëèé ñòîñ
ð³çíîìàí³òíèõ óêàç³â, ïðîåêò³â ³ àêò³â ³ç
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ðîç-
âèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, çàòâåð-
äæåí³ íà íàéâèùèõ ð³âíÿõ Ïðåçèäåíòîì,
Êàáì³íîì, ÌÎÇîì? Óñå öå òàê! Ñòîñ òà-
êè ³ñíóº, ÿê º é äåñÿòêè ïðîåêò³â äåðæàâ-
íèõ ³ íåäåðæàâíèõ çàêëàä³â, çîð³ºíòîâà-
íèõ íà ìîæëèâå ïîºäíàííÿ äîñâ³äó ìåäè÷-
íî¿ ïðàêòèêè é ö³ëèòåëüñòâà ç äîñÿãíåí-
íÿìè ìåäèöèíè â ð³çíîìàí³òíèõ ãàëóçÿõ.
Àëå!

Ïîïðè âñå öå, ìè ÷óäîâî çíàºìî ïðî ïî-
ñò³éíå ùîð³÷íå çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ íàñå-
ëåííÿ êðà¿íè. Äîáðå ïî³íôîðìîâàí³ ïðî
êðèçó â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè, ùî íåñïðî-
ìîæíà ë³êóâàòè íàâ³òü òðèâ³àëüí³ çàñòóäè,
ãðèï, íàéïðîñò³ø³ ñåðöåâî-ñóäèíí³, øëóí-
êîâ³ é ³íø³ õâîðîáè ³ ðîçëàäè çäîðîâ’ÿ.
Ùî âæå êàçàòè ïðî ³íñóëüòè ç ³íôàðêòà-
ìè, öóêðîâèé ä³àáåò, ðàê? Íàì â³äîìî ³
ïðî ïåðåíàñè÷åí³ñòü àïòå÷íîãî ðèíêó ôàð-
ìàêîëîã³÷íèìè çàñîáàìè, íàäòî — ï³äðîá-
íèìè àíàëîãàìè, ÿêèõ â Óêðà¿í³ âèïóñ-
êàþòü ÷èìàëî.

Ìè âæå íå ëèøå çäîãàäóºìîñÿ, à áà÷è-
ìî ñåðéîçíó ³ áåçðàä³ñíó òåíäåíö³þ — ïî-
ñòóïîâó äåãðàäàö³þ ³ âèìèðàííÿ íàö³¿, ïðî
ùî âæå â³äâåðòî ïèøóòü äåÿê³ ñòîëè÷í³
âèäàííÿ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî òåçèñó
íèæ÷å íàâîäèìî ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïðî äè-
íàì³êó çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè ó ïåð³îä ç 1993 äî 2010 ðîê³â.

Íà æàëü, öÿ òåíäåíö³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ íà-
ñò³ëüêè ñòàëîþ, ùî ç ÷àñîì ìîæå íàáóòè
íåçâîðîòíîãî õàðàêòåðó, àäæå ùîð³÷íèé
êîåô³ö³ºíò óáóâàííÿ, ùî º ð³çíèöåþ ì³æ
íàðîäæóâàí³ñòþ òà ñìåðòí³ñòþ ëþäåé, ³ç
ðîêó â ð³ê ìàº íåçì³ííå ì³íóñîâå çíà÷åí-
íÿ.

ßêùî õòîñü ââàæàº, ùî â óñüîìó âèíåí
×îðíîáèëü, ìè ìîæåìî çàïåâíèòè, ùî â³í
ñåðéîçíî ïîìèëÿºòüñÿ. À äëÿ ³ëþñòðàö³¿
ö³º¿ ïîìèëêîâîñò³ íàãàäóºìî ïðî äàí³ òî-
ãî æ òàêè ùîð³÷íîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ,
ùî ïðîâîäèëèñÿ äî 1994 ðîêó (äèâ. òàá-
ëèöþ íèæ÷å).

Íàðàç³ ìè íå àêöåíòóâàòèìåìî íà ïðè-
÷èíàõ ïîÿâè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³
öèõ æàõëèâèõ òåíäåíö³é, áî êîæíà ç íèõ
âèêëèêàº áàãàòî çàïåðå÷åíü ³ íàâ³òü êîí-
ôë³êò³â. Ñâîº çàâäàííÿ ìè âáà÷àºìî â êîí-
êðåòí³é äîïîìîç³ êîíêðåòíîìó ãðîìàäÿ-
íèíó êðà¿íè, äî ÿêèõ íàëåæèìî ³ ìè. Òîæ
ïèòàííÿ ñàìîäèñêðåäèòàö³¿ îô³ö³éíî¿ ìå-
äèöèíè ÷è íåìîæëèâîñò³ îá’ºäíàííÿ çó-
ñèëü óñ³õ íàïðÿìê³â ìåäèöèíè â Óêðà¿í³
çàëèøèìî äëÿ ³íøèõ ëþäåé — îá³çíàí³øèõ
³ ïî³íôîðìîâàí³øèõ.

Íàîñòàíîê ñâîãî äîâîë³ òðèâàëîãî âñòó-
ïó äî ìàéáóòíüî¿ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè õî-
÷åìî íàãîëîñèòè íà äåÿêèõ ö³êàâèõ öèô-
ðàõ, íàâåäåíèõ ó âèñíîâêàõ â³ò÷èçíÿíèõ
äåìîãðàô³â.

— Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ óêðà¿íö³â
íèí³ º íàéíèæ÷îþ â ªâðîï³. Îô³ö³éíî öå
62 ðîêè äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ 73 — äëÿ æ³íîê.
Ð³çíèöÿ ñóòòºâà. Òóò äóæå äîðå÷íî çãàäà-
òè ³ ïðî òå, ùî ÷îëîâ³êè ó 25—35-ð³÷íîìó
â³ö³ ïîìèðàþòü óòðè÷³ ÷àñò³øå, àí³æ æ³í-
êè. Çà ÷è¿ìîñü âëó÷íèì âèñëîâîì, Óêðà-
¿íà ³ áåç â³éíè ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà êðà¿íó âä³â ³ ìàòåð³â-îäèíà÷îê!

— Ñåðöåâî-ñóäèíí³ õâîðîáè â Óêðà¿í³

íèí³ ìàþòü ìàéæå 25 ì³ëüéîí³â ãðîìà-
äÿí! Çà òàêèõ òåìï³â ðîçïîâñþäæåííÿ äî
2030 ðîêó ò³ëüêè ñìåðòí³ñòü â³ä öèõ õâî-
ðîá ìîæå ñÿãíóòè òèõ ñàìèõ 25 ì³ëüéî-
í³â.

— Ïîêàçíèê ñìåðòíîñò³ â³ä ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ çàõâîðþâàíü ó ªâðîï³ ñÿãàº 27 â³ä-
ñîòê³â, ó íàñ — ìàéæå 64 â³äñîòêè. Çà
îñòàíí³õ 25 ðîê³â ïîøèðåííÿ öèõ õâîðîá
çðîñëî âòðè÷³!

— Äðóãó ïîçèö³þ â ñïèñêó çàõâîðþâà-
íîñò³ é ñìåðòíîñò³ óïåâíåíî ïîñ³äàþòü îí-
êîëîã³÷í³ õâîðîáè. Íà ñüîãîäí³ ó íàñ çà-
ðåºñòðîâàíî á³ëüø í³æ 950 òèñÿ÷ õâîðèõ ³
ïðèáëèçíî ñò³ëüêè æ — íå âèÿâëåíèõ.

— Ùîð³÷íî â êðà¿í³ çàõâîðþþòü á³ëüø
ÿê 160 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, ³ç íèõ ïîìèðàº —
ïîíàä 100 òèñÿ÷.

— Ï³ñëÿ â³éíè ç Í³ìå÷÷èíîþ
(1941—1945 ðîê³â) ó íåéìîâ³ðíî âàæêèõ
ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ Ðàäÿí-
ñüêèé Ñîþç ëèøå çà 11 ðîê³â (äî 1956 ðî-

êó) ïîâí³ñòþ â³äíîâèâ ê³ëüê³ñòü âòðà÷åíî-
ãî ó â³éí³ íàñåëåííÿ.

— Äîñë³äíèêè-äåìîãðàôè ñòâåðäæóþòü,
ùî öåé ôåíîìåí ïîÿñíèòè äîâîë³ ëåãêî,
à ñàìå: æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ÿê ³ îêðåìî¿ ëþ-
äèíè, ï³äòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê åêîíîì³÷-
íî¿ ñôåðè ³ñíóâàííÿ ëèøå íà 40 â³äñîòê³â.
Ó òîé ÷àñ ÿê åìîö³éíà ñôåðà âïëèâàº íà
íüîãî á³ëüø ÿê íà 60 â³äñîòê³â!

Òîìó ÿ ââàæàþ çà äîö³ëüíå âèíåñåííÿ íà
îáãîâîðåííÿ ôàõ³âö³â ÊÌÄÀ ïðîïîçèö³¿
ùîäî ñòâîðåííÿ â Óêðà¿í³ íåäåðæàâíîãî
³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îãî Öåíòðó ÇÑÆ ³
áåçôàðìàêîëîã³÷íîãî â³äíîâëåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ.

Âàðòî àêòèâ³çóâàòè âëàñí³ àêòèâè, ÿê³,
ìîæåòå íàì ïîâ³ðèòè, â ëþäèíè º íåîá-
ìåæåíèìè! Ïîòð³áíî ï³äêëþ÷àòè äî ðîáî-
òè âñå, ùî ìàºìî: â³ðó, íàä³þ, ëþáîâ, òà
ùå — çíàííÿ, ³íôîðìàö³þ, âëàñíå áàæàí-
íÿ é óïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ ñèëàõ, óïåðò³ñòü,
ñèëó âîë³, æàãó äî æèòòÿ!

Îëåêñàíäð ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Коли щось болить, не хочеться працювати, не в радість і відпочино .
А серйозні захворювання, та ще й із нестерпним болем, не те що від
роботи, а й від життя відвертають!.. Том реда ція азети “Хреща-
ти ” вирішила започат вати сторін спеціальної ш оли самооздо-
ровлення і самозбереження від хвороб. Сьо одні її представляє фахі-
вець — президент л б -ш оли ЗСЖ (здорово о способ життя)
“Здравни ” Оле сандр Сидорен о.

Оле сандр СИДОРЕНКО—ж рналіст і письменни . Оп блі вав іль а нижо , а за л б-
ною спеціальністю — онс льтант із питань застос вання оздоровчих методи (систем, ім-
насти , омпле сів) і вживання нат ральних засобів оздоровлення. Усіх охочих пан Оле -
сандр запрош є до ш оли “Хрещати а”, я проводитиме на шпальтах нашої азети, я
міні- л бі.
Передбачається та ож олон а, в я ій б де взаємообмін власними дося неннями наших

читачів царині самооздоровлення, відповіді на запитання читачів через азет . Персо-
нальні запитання та ож не залишаться без відповідей, і не лише від вед чо о р бри и, а й
від інших медичних фахівців, з я ими вже нала одж ємо зв’яз и заради наповнення цієї
р бри и.

Надсилайте свої запитання та пропозиції на адрес реда ції:
Володимирсь а, 51-б та на еле тронн адрес : info@kreschatic.kiev.ua

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Рі
Чисельність
населення

Рі
Чисельність
населення

1993 52 244 400 2002 48 457 100

1994 52 114 400 2003 48 003 500

1995 51 728 400 2004 47 622 500

1996 51 297 100 2005 47 280 800

1997 50 818 400 2006 46 929 500

1998 50 499 900 2007 46 646 000

1999 49 918 100 2008 46 372 700

2000 49 429 800 2009 46 143 700

2001 48 923 200
На

01.08
2010

45 850 918

Рі Чисельність населення

1987 51 260 900

1989 51706 700

1990 51 838 500

1991 51 944 400

1992 52 056 600

1993 52 244 100

Ùî ÷åêàº íà ìóí³öèïàëüíó ìåäèöèíó
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè îáãîâîðèëè ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ë³êàðíÿíèõ êàñ

Ó÷àñíèêàìè ïðîåêòó ÌËÊ ñòà-
ëè âæå ìàéæå òèñÿ÷à îñ³á. Îä-
íàê, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, çíà÷íà ÷àñ-
òèíà ëþäåé óêëàäàëè êîëåêòèâ-
í³ óãîäè â “äîáðîâ³ëüíî-ïðèìó-
ñîâîìó” ïîðÿäêó. Äî äåïóòàò³â
çâåðòàëèñÿ ïðàö³âíèêè ñôåðè îñ-
â³òè ³ ìåäèöèíè, ÿêèõ êåð³âíèö-

òâî ôàêòè÷íî çìóøóâàëî óêëàäà-
òè óãîäè íà ïîñëóãè ë³êàðíÿíî¿
êàñè. Äåïóòàòè âèçíàëè òàêèé
àäì³í³ñòðàòèâíèé òèñê íåïðè-
ïóñòèìèì ³ íàãîëîñèëè, ùî
÷ëåíñòâî â ë³êàðíÿí³é êàñ³ ìàº
áóòè ëèøå äîáðîâ³ëüíèì.

Ñàìà ³äåÿ òàêîãî ïðîåêòó º

ñïðîùåíèì àíàëîãîì ñòðàõîâî¿
ìåäèöèíè. Ãîëîâíå çàâäàííÿ —
çàáåçïå÷åííÿ ë³êàìè, îáëàäíàí-
íÿì, àïàðàòóðîþ òà ³íñòðóìåí-
òàð³ºì. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ÌËÊ
ïðèâåðòàþòü óâàãó — äîáðîâ³ëü-
í³, íåäåðæàâí³, íåêîìåðö³éí³ îð-
ãàí³çàö³¿, ïîáóäîâàí³ íà ïðèíöè-
ï³ ñîë³äàðíîñò³, ñïðèÿþòü äî-
ñòóïíîñò³ ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ íàñåëåííÿ ïàðàëåëüíî ³ç ñèñ-
òåìîþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî âæå
ä³º. Îäíàê óñå òå, ùî îïëà÷óþòü
ö³ êàñè,— ïîñëóãè, ãàðàíòîâàí³
ñòàòòåþ 49 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ïðî áåçêîøòîâíó ìåäèöèíó. Íà
öåé ôàêò çâåðíóëè óâàãó ïðåä-
ñòàâíèêè âñ³õ äåïóòàòñüêèõ

ôðàêö³é Êè¿âðàäè ³ ïîö³êàâè-
ëèñü ó âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà
ÌËÊ ó Êèºâ³ Âîëîäèìèðà Äîëî-
òà, ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ íîâà ñèñ-
òåìà â³ä çâè÷íî¿ áåçïëàòíî¿ ìå-
äèöèíè òà ÿêèì ÷èíîì íàäàâà-
òèìåòüñÿ ïð³îðèòåò â îòðèìàíí³
ìåäè÷íèõ ïîñëóã ó ðàç³ çâåðíåí-
íÿ äî ìåäçàêëàäó ÷ëåíà ë³êàðíÿ-
íî¿ êàñè òà ëþäèíè, ÿêà íå âñòó-
ïèëà äî ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Ñòîëè÷-
íà ë³êàðíÿíà êàñà îïëà÷óº ëèøå
äåÿê³ ä³àãíîñòè÷í³ îáñòåæåííÿ çà
íàïðàâëåííÿì ë³êàðÿ (ðåíòãåí,
ôóíêö³îíàëüí³, ëàáîðàòîðí³ äî-
ñë³äæåííÿ), ïîëîâèíó âàðòîñò³
êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿ òà
ÌÐÒ, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ïðèçíà-

÷åííÿ çà âèêëèêîì øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè, àìáóëàòîðíå òà ñòàö³î-
íàðíå ë³êóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ é
äåííèé ñòàö³îíàð) ç íàäàííÿì
ìåäèêàìåíò³â.

“Ñïîä³âàþñÿ, ùî äåïóòàòñüêèé
êîðïóñ Êè¿âðàäè â³äðåàãóâàâ
â÷àñíî, ³ âñ³ çàóâàæåííÿ, ÿê³ ïðî-
çâó÷àëè â³ä äåïóòàò³â ð³çíèõ
ôðàêö³é ³ áëîê³â, çàñíîâíèêè
ÌËÊ âðàõóþòü”,— íàãîëîñèëà
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
Àëëà Øëàïàê. Ïðåçåíòàö³ÿ îíîâ-
ëåíîãî ïðîåêòó â³äáóäåòüñÿ íà
ïî÷àòêó äðóãîãî êâàðòàëó íèí³ø-
íüîãî ðîêó!

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії з питань охорони
здоров’я та соціально о захист деп тати Київради ра-
зом з представни ами профспіло об оворили а т -
альні питання щодо діяльності м ніципальних лі арня-
них ас (МЛК) столиці, я і запрацювали 4 січня.
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Проблема підвищення народж ваності сьо одні для У раїни доволі а т альна
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² ×ÎÃÎ ÂÎÍÀ ÒÀÊ
ÇËßÊÀËÀÑÜ?
Пропон ємо вазі читачів
"Хрещати а" оповідання
Ві торії Торон, меш ан и
США. Ві торія — наша по-
стійна автор а, творчість
я ої вирізняється ле им
стилем та емоційним під-
несенням.

ßêáè ì³é íà÷àëüíèê ñêàçàâ ìå-
í³: “Äîðîãà êîëåãî, âè ÷óäîâà ëþ-
äèíà ³ õîðîøèé ñïåö³àë³ñò, àëå ÿ
íå ìîæó âàñ çàëèøèòè íà òåïå-
ð³øí³é âàø³é ðîáîò³, òîìó ùî âè
íå ìàºòå äî íå¿ í³ÿêîãî ïîêëè-
êàííÿ”,— ÿ áè, ìàáóòü, ó äóø³
çðàä³ëà. Çàïàí³êóâàëà áè, çâè÷àé-
íî (íà ùî ÿ òåïåð æèòèìó? í³÷î-
ãî ³íøîãî ÿ íå âì³þ), àëå é çðà-
ä³ëà á òàêîæ.

Öå áóâ áè êðîê äî âèçíà÷åíî-
ñò³, ÿêî¿ ìåí³ òàê íå âèñòà÷àº —
î, ÿê ìåí³ ¿¿ íå âèñòà÷àº ö³ëå ìîº
æèòòÿ!

ß, âëàñíå, ñàìà íàâ³òü ï³äøòîâ-
õóâàëà ¿õ äî öüîãî. Ïðîôåñîð,
íàø êåð³âíèê, ç³áðàâ íàñ ÿêîñü
óñ³õ ðàçîì (÷îëîâ³ê çî ï’ÿòü íà-
óêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â) ³ ïîñòà-
âèâ íàì ñóòî ðèòîðè÷íå, çâ³ñíî,
çàïèòàííÿ ïðî òå, ÷è õî÷åìî ìè
âçàãàë³ ïèñàòè äèñåðòàö³¿. Òàê çà-
ïèòóþòü øêîëÿð³â, ùîá íàëÿêà-
òè — ïëàíóþòü âîíè âçàãàë³ îäåð-
æóâàòè àòåñòàò çð³ëîñò³ ÷è í³ —
ñïîä³âàþ÷èñü öèì çìóñèòè ¿õ ï³ä-
òÿãòèñÿ.

Óñ³, çâè÷àéíî, ñêàçàëè “òàê”.
ß æ, íåñïîä³âàíî “êóïèâøèñü”
íà éîãî äðóæí³é òîí ÷è ïðîñòî
ùîá ï³äòðèìàòè ãðó ó â³äâåðò³ñòü

(í³êîëè íå ïðîïóùó íàãîäè!),
ðàïòîì â³äêðèëàñü ³ ïî-äóðíîìó
÷åñíî ñêàçàëà “í³”. Ïðîôåñîð
ñòîðîï³â. Ìåíå öå çäèâóâàëî: ñàì
æå çàïèòóâàâ?

Äîáðå ïàì’ÿòàþ, ÿê, ñïóñêàþ-
÷èñü ñõîäàìè, ëîâèëà íà ñîá³
ñïàíòåëè÷åí³ ïîãëÿäè ñï³âðîá³ò-
íèö³, êîòðà äîñ³ çàâæäè áóëà ç³
ìíîþ ïðèâ³òíîþ. Âîíà íå ëþáè-
ëà, êîëè éøëè ïðîòè òå÷³¿, ³ çàâ-
æäè áóëà ãîòîâà â³äñòóïèòèñÿ â³ä
òèõ, õòî öå ðîáèâ. Êîëèñü, îäíà-
÷å, äîâ³ðèâøèñü ìåí³ ó ðîçìîâ³,
âîíà ðîçïîâ³ëà, ÿê ä³â÷èíêîþ

ëþáèëà õîäèòè íà äåìîíñòðàö³¿ ó
õðóñòê³é, òâåðäî-íàêðîõìàëåí³é
ñóêí³ ç ïèøíèìè áàíòàìè íà ãî-
ëîâ³ òà ç ïîâ³òðÿíèìè êóëÿìè â
ðóêàõ. Êîëè âîíà ðîçïîâ³äàëà ïðî
öå ÷åðåç ñîðîê ðîê³â, î÷³ ¿¿ ñâ³òè-
ëèñü, ðîçïîâí³ëà ô³ãóðà ï³äòÿãó-
âàëàñü, ìàëåíüêèé ðîò ñì³ÿâñÿ —
³ âñÿ âîíà çì³íþâàëàñü äèâîâèæ-
íî. ² òîìó, õî÷à á ùî âîíà ðîáè-
ëà òåïåð — ç åãî¿çìó ÷è áîÿãóç-
òâà, ÿ âñå ¿é ïðîáà÷àëà, ïàì’ÿòà-
þ÷è ïðî òó ä³â÷èíêó ç êóëÿìè ³
êîðîòêå ¿¿ ùàñòÿ.

² ÷îãî âîíà òàê çëÿêàëàñü?

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

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

В Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва роз лядається адмініс-
тративний позов Заст пни а про рора м. Києва до Київсь о о місь о о о-
лови Черновець о о Л. М., третя особа: Київсь а місь а рада про визнання про-
типравним та с ас вання розпорядження Київсь о о місь о о олови від
23.11.2009 ро №677 “Про ор анізаційні заходи щодо переб вання в залі
пленарних засідань Київсь ої місь ої ради”. Роз ляд справи призначено на
9.30 21.02.2011 ро в приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-б, аб. 58, с ддя Голі Н.О.

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


