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ПРИБОРКАТИ ХВОРОБУ
У Києві омпле сно розв’яз ватим ть проблем
медично о забезпечення і профіла ти и
захворювань ш олярів
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РЕКЛАМА МАЄ БУТИ ЗАКОННОЮ
ГУ онтролю за бла о строєм Києва продовж є
а тивн боротьб з несан ціонованим розміщенням
о олошень

Ñàì ñîá³ ïàí
Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ìîæóòü ñòàòè ðåàëüíèì ³íñòðóìåíòîì 
ðîçâ’ÿçàííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì êèÿí íà ì³ñöåâîìó ð³âí³

Àäì³í³ñòðàòèâíà ðåôîðìà, ÿêó àíîíñó-
þòü â Óêðà¿í³ óæå íå ïåðøèé ð³ê, ìàëà á
çðîáèòè àêöåíò ñàìå íà ì³ñöåâîìó ñàìî-
âðÿäóâàíí³. Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî çíà÷-
íîþ ì³ðîþ óñï³øíîãî ðîçâèòêó áàãàòî ºâ-
ðîïåéñüêèõ ì³ñò äîñÿãëè çàâäÿêè àêòèâ-
í³é ñï³âïðàö³ âëàäè ç ì³ñöåâèìè ãðîìàäà-
ìè. Íà äóìêó ïàíà Ïîïîâà, êèÿíè ìàþòü
âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü ó æèòòºä³ÿëüíîñò³
ì³ñòà ³ âèçíà÷àòè íàïðÿìîê éîãî ðîçâèò-

êó. Äëÿ öüîãî ÊÌÄÀ ïëàíóº äåëåãóâàòè
íèçêó ôóíêö³é, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâ-
ñòâîì, îðãàíàì ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà çâ’ÿçê³â ç
ãðîìàäñüê³ñòþ ÊÌÄÀ Ìàðèíà Õîíäà ï³ä
÷àñ êðóãëîãî ñòîëó ç ïèòàíü ñòâîðåííÿ òà
ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÍ ³ ðåôîðìóâàííÿ ÆÊÃ ïî-
â³äîìèëà, ùî çã³äíî ç äàíèìè äîñë³äæåí-
íÿìè, á³ëüø³ñòü æèòåë³â Êèºâà íå çíàþòü

ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ¿õ-
í³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê ¿õ ñòâîðþâàòè, ÿê ç
íèìè ñï³âïðàöþâàòè. Òîæ, íà äóìêó ïðåä-
ñòàâíèêà ÊÌÄÀ, ïîòð³áíî ³íôîðìóâàòè
íàñåëåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÍ òà äîö³ëü-
í³ñòü ðîçðîáëåííÿ ìåõàí³çì³â âçàºìîä³¿
ì³æ âëàäîþ òà îðãàíàìè ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ.

Ó äîêóìåíòàõ, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ä³-
ÿëüí³ñòü ÎÑÍ³â, ïðîïèñàíî, ùî öå —
äîáðîâ³ëüíå îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí çà òå-
ðèòîð³àëüíîþ îçíàêîþ (ÎÑÍ ìîæíà
ñòâîðèòè íà áàç³ áàãàòîêâàðòèðíîãî áó-
äèíêó, âóëèö³, êâàðòàëó àáî ì³êðîðàéî-
íó). Âëàñíå, ³ îá’ºäíóþòüñÿ, äëÿ ïðåä-
ñòàâëåííÿ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â òà çàõèñòó ïðàâ.
Âàæëèâî, ùî ÎÑÍ º þðèäè÷íîþ îñîáîþ,
òîæ ìàº ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðà-
ö³þ, ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ïå÷àòêó òà
âëàñí³ñòü.

Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, íîð-
ìàòèâíèìè àêòàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè Êèºâà,
îðãàíàì ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ äëÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè íàäàíî äîâîë³
øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ. Òàê, âîíè ïðåä-

ñòàâëÿþòü ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè
³íòåðåñè ìåøêàíö³â ó Êè¿âðàä³ òà ì³ñöå-
âèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. ÎÑÍ ìî-
æóòü âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàì ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó,
áþäæåòó Êèºâà; êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü ïî-
ñëóã òà ðåìîíòóâàòè âëàñí³ áóäèíêè; ðîç-
ãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí òà ñïðèÿòè
äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ó ïðîâåäåíí³ çóñòð³-
÷åé ç âèáîðöÿìè. Òà ïîïðè öåé äîâãèé
ñïèñîê ïîâíîâàæåíü ó çàêîíîäàâñòâ³ íå
ïðîïèñàíî ìåõàí³çì³â, ÿêèì ñàìå ÷èíîì
ÎÑÍ ìîæóòü êîíòðîëþâàòè, ïðèì³ðîì, ä³-
ÿëüí³ñòü ÆÅÊ³â. Òîìó ïîòð³áíî ö³ äåòàë³
óòî÷íþâàòè. Äî ñëîâà, ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñ-
òåé ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ãðóäí³ 2010 ðîêó çàñòóï-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çàïåâíèâ, ùî
ì³ñüêà ðàäà çàòâåðäèòü íîâèé ñïðîùåíèé
³ ïðîçîð³øèé ðåæèì äëÿ ñòâîðåííÿ ³ ä³ÿëü-
íîñò³ ÎÑÍ

Про діяльність одно о
з перших иївсь их ОСН — на стор. 3

1
9

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві діє 83 ор ани самоор анізації населення (ОСН). Система
ОСНів столиці с ладається з 49 мі рорайонних, 27 б дин ових,
5 вартальних та 2 в личних омітетів, діяльність я их охоплює лише
30 % території міста. Проте часто люди навіть і не знають, що "хо-
вається" під абревіат рою ОСН і я а від них пра тична ористь. Хоча
нині, оли вже немає райрад і творився своєрідний ва м відно-
синах між людьми та ви онавчою владою, саме ці ор ани мож ть
стати тією лан ою, я а їх об'єднає.
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Êè¿â ãîòóºòüñÿ 
äî â³äçíà÷åííÿ ðîêîâèí 
àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ

Ó êâ³òí³ íèí³øíüîãî ðîêó âèïîâíþºòüñÿ
25-òà ð³÷íèöÿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ. Âøàíóþòü ñïðàâæí³õ ãåðî¿â ë³êâ³äà-
ö³¿ ¿¿ íàñë³äê³â ³ â Êèºâ³. Çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî ïðîâ³â íàðà-
äó ç êåð³âíèöòâîì ðàéîí³â, íà÷àëüíèêàìè
ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ùîäî îðãàí³çàö³¿ çàõî-
ä³â, ïðèóðî÷åíèõ ðîêîâèíàì. Îñîáëèâ³ñòü
öüîãîð³÷íîãî â³äçíà÷åííÿ äàòè â ìàêñè-
ìàëüíîìó çàëó÷åíí³ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü
ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ äî ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ çàõîä³â. Ó Êèºâ³ ìåøêàº ÷èìàëî
“÷îðíîáèëüö³â”. Íàïðèêëàä, ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ æèâå
çíà÷íà ÷àñòèíà ïåðåñåëåíèõ ïðèï’ÿòö³â.
Òîìó ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº â³äêðèòè â Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ïàì’ÿòíèê ë³êâ³äàòîðàì
àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ. Â³äçíà÷åííÿ ð³÷íèö³ ÷îð-
íîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè â³äáóäåòüñÿ â óñ³õ
ðàéîíàõ

Òðàìâàéíà ñòàíö³ÿ 
“Íàö³îíàëüíèé 
àâ³àö³éíèé óí³âåðñèòåò”
òèì÷àñîâî íå ïðàöþº

Â³ä 6 ëþòîãî äî 1 áåðåçíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó ñòàíö³ÿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ “Íàö³î-
íàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³âåðñèòåò” íà ïîñàä-
êó òà âèñàäêó ïàñàæèð³â íå ïðàöþâàòèìå,
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâ³ “Êè¿âïàñòðàíñ”. Öå ïîâ’ÿçà-
íî ç êîìïëåêñíîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Íà öåé ïåð³îä áóäå
îðãàí³çîâàíî òèì÷àñîâèé àâòîáóñíèé
ìàðøðóò ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó òðàì-
âàÿ ¹ 3ê “Ê³íîòåàòð “Ëåéïöèã” — ïëîùà
Ïåðåìîãè” (ç ïðàâîì ïðî¿çäó çà ïðî¿çíè-
ìè êâèòêàìè íà òðàìâàé), òðàñà ðóõó òàêà:
ïðîñïåêò Ëåñÿ Êóðáàñà (â³ä âóëèö³ Ãíàòà
Þðè) — ïðîñïåêò Êîìàðîâà — âóëèöÿ
Áîðùàã³âñüêà — âóëèöÿ Æèëÿíñüêà —
ïðîñïåêò Ïåðåìîãè — ïëîùà Ïåðåìîãè òà
ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Ïðîõ³ä ÷åðåç ï³ä-
çåìíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ñòàíö³¿ “Íà-
ö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³âåðñèòåò” áóäå
÷àñòêîâî îáìåæåíèé

Ï³äï³ëüíèé 
ãîð³ë÷àíèé öåõ âèêðèòî 
â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

Íà ñêàðãó êèÿíèíà, ùî îòðó¿âñÿ ãîð³ë÷à-
íèì ôàëüñèô³êàòîì, â³äðåàãóâàëà ïîäàòêî-
âà ì³ë³ö³ÿ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-öåíòð³
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êèºâà.
Ï³ä ÷àñ îïðàöþâàííÿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ âèÿâè-
ëè ÷åðãîâèé ï³äï³ëüíèé öåõ ç âèðîáíèöòâà
ë³êåðî-ãîð³ë÷àíî¿ ïðîäóêö³¿. Äâîº ãðîìà-
äÿí Óêðà¿íè — 26-ð³÷íèé êèÿíèí Ê. òà 51-
ð³÷íèé ìåøêàíåöü Çàêàðïàòòÿ Ä.— íåëå-
ãàëüíî âèãîòîâëÿëè îêîâèòó â ïðèì³ùåíí³
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó íà âóëèö³ Ïóãà÷î-
âà, 17, í³áèòî îðåíäîâàíîãî äëÿ çáåð³ãàí-
íÿ ðå÷åé. Íàñïðàâä³ æ â àíòèñàí³òàðíèõ
óìîâàõ, áåç äîòðèìàííÿ áóäü-ÿêèõ íîðì ³
ñòàíäàðò³â òóò ðîáèëè ï³äðîáêó “Ïøåíè÷-
íî¿”. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó áóëî âèëó÷åíî 680 ë³ò-
ð³â ñïèðòó, 780 ïëÿøîê ãîòîâî¿ äî ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîäóêö³¿, ð³çíîìàí³òíå îáëàäíàííÿ òà
óñòàòêóâàííÿ. Çàãàëüíà ñóìà êîíô³ñêîâà-
íèõ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé —
ìàéæå 95 òèñ. ãðí. Ïðîòè çàòðèìàíèõ ïî-
ðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà îçíàêàìè
çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³
204 (íåçàêîííå âèãîòîâëåííÿ ï³äàêöèçíèõ
òîâàð³â ç íåäîáðîÿê³ñíî¿ ñèðîâèíè, íåçà-
êîííèé çáóò òàêèõ òîâàð³â, ùî ïðèçâåëî
äî îòðóºííÿ ëþäåé) Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè

Àíîíñ
Перше пленарне засідання VII сесії Київради

VI с ли ання відб деться 17 люто о 2011 ро
о 10.00 за адресою: Київ, в лиця Хрещати , 36,
зала засідань на 4-м поверсі

Ïðèáîðêàòè õâîðîáó
Ó Êèºâ³ êîìïëåêñíî ðîçâ’ÿçóâàòèìóòü ïðîáëåìó ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ³ ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü ó øêîëÿð³â

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Епідемія рип , що ме-
ди и про ноз вали на
інець люто о — поча-
то березня цьо о ро-
, Київ може і омин -

ти. Наразі столиця пов-
ністю забезпечена про-
тивір сними препарата-
ми. Том ерівни и
міста мір ють над
тим, я “до омпле т -
вати” штат меди ів
ш олах, прод мати ме-
ханізми заохочення ос-
вітян і поп ляриз вати
серед ш олярів здоро-
вий спосіб життя.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñàíåï³äåì-
ñòàíö³ÿ ïðîãíîçóº, ùî åï³äå-
ì³ÿ ãðèïó, î÷³êóâàíà íàïðè-
ê³íö³ ëþòîãî — â áåðåçí³,
Êè¿â ìîæå ³ îìèíóòè. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé ñàí³òàð-
íèé ë³êàð ì³ñòà Àíàòîë³é
Ïîíîìàðåíêî ï³ä ÷àñ ðîçøè-
ðåíî¿ àïàðàòíî¿ íàðàäè
ÊÌÄÀ. ² öå òîä³ ÿê ê³ëüê³ñòü
òèõ, õòî ðîáèòü ùåïëåííÿ â³ä
ãðèïó, ç ðîêó â ð³ê çìåíøó-
ºòüñÿ. “Ó ñòîëèö³ ïî÷àëè ðî-
áèòè ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó
1999 ðîêó (òîä³ âàêöèíóâàëè
ïîíàä 43 òèñÿ÷³ îñ³á), ïðîòå
÷åðåç àêòèâíó àíòèðåêëàìó
öüîãî ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàõî-
äó îõî÷èõ ùîðîêó ìåíøàº,—
ïîâ³äîìèâ Àíàòîë³é Ïîíîìà-
ðåíêî. Âîäíî÷àñ â³í çàïåâ-
íèâ, ùî â ì³ñüêèõ çàêëàäàõ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ äîñòàòíüî
ïðåïàðàò³â äëÿ áîðîòüáè ç
íåäóãîþ. Ùåïëåííÿ ðîáëÿòü
³ íèí³ â 11 ìóí³öèïàëüíèõ òà
15 ïðèâàòíèõ ìåäè÷íèõ çà-
êëàäàõ.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ðà-
¿ñè Ìî³ñåºíêî, åï³äåì³¿ ãðè-
ïó, çîêðåìà ñåðåä øêîëÿð³â,
âäàëîñÿ çàïîá³ãòè çíà÷íîþ
ì³ðîþ çàâäÿêè äâîòèæíåâèì
çèìîâèì êàí³êóëàì. À ùîá
ïîë³ïøèòè çäîðîâ’ÿ ó÷í³â,
ïîòð³áíî âæå òåïåð ïðîäóìà-
òè, ÿê çàáåçïå÷èòè ä³òÿì íà-
ëåæíèé ìåäè÷íèé ïàòðîíàò
ó øêîëàõ, áî, ÿê ñâ³ä÷àòü äà-
í³ ñòàòèñòèêè, çà äåñÿòü-îäè-
íàäöÿòü ðîê³â íàâ÷àííÿ ä³òè
÷àñòî “çàðîáëÿþòü” áóêåòè
õâîðîá: ó 2,3 ðàçó çðîñòàº
÷àñòîòà ïîðóøåíü ãîñòðîòè
çîðó; â 1,4 ðàçó — ïîñòàâè; â
3,8 ðàçó ÷àñò³øå ä³àãíîñòóþòü
ñêîë³îç ³ ìàéæå âòðè÷³ —
õâîðîáè ñåðöåâî-ñóäèííî¿ òà
åíäîêðèííî¿ ñèñòåì. Ñåðåä

ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó Êèºâà
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ çð³ñ ó
2010 ðîö³ íà 10 % ïîð³âíÿíî
ç ïîïåðåäí³ì ³ ñòàíîâèòü
689,5 íà 1 òèñÿ÷ó ó÷í³â (2009
ð³ê — 663,2), òîáòî êîæíèé
ñüîìèé ó÷åíü ìàº íåçàäî-
â³ëüíå çäîðîâ’ÿ.

Âîäíî÷àñ ó øêîëàõ áðàêóº
ïîëîâèíè ïîòð³áíîãî ìåä-
ïåðñîíàëó. “Íàðàç³ íåìîæ-
ëèâî âèêîíàòè íîðìàòèâè —
îäíà ìåäñåñòðà íà 750 ä³òåé
òà ë³êàð íà 2,5 òèñÿ÷³,— íà-
ãîëîñèëà Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî.—
çàðïëàòè ë³êàðÿ òà ìåäñåñ-
òðè — 1100 ³ 900 ãðèâåíü â³ä-
ïîâ³äíî — íå ñòèìóëþþòü.
Êð³ì òîãî, ç òèõ ìåäèê³â, ÿê³
ïðàöþþòü ó øêîëàõ, 70 â³ä-
ñîòê³â — ïåíñ³îíåðè”.

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ ïîâ³äîìèâ, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà âèð³øèëà äîïî-
ìîãòè ïåäàãîãàì òà ìåäèêàì
³ âèä³ëèòè ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó 70 ìëí ãðí íà íàäáàâêè äî
çàðïëàò ïðàö³âíèêàì ñôåðè
îñâ³òè ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Öèõ êîøò³â âèñòà÷èòü íà âè-
ïëàòó ö³ëüîâèõ íàäáàâîê äî
ïåðøîãî âåðåñíÿ. Âîäíî÷àñ
Ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³í-
íÿ ðàçîì ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îñâ³-
òè é íàóêè çàïðîïîíóþòü ìå-
õàí³çìè ïåðåðîçïîä³ëó êîø-
ò³â, àáè ì³ñòî ìîãëî çàáåçïå-
÷èòè ö³ëüîâ³ íàäáàâêè ìåäè-
êàì òà îñâ³òÿíàì äî ê³íöÿ
2011 ðîêó

Äåðæñëóæáîâö³ ìîí³òîðÿòü
ñòîëè÷íèõ àïòåêàð³â
Äåðæ³íñïåêö³¿ ïðîàíàë³çóâàëè äîòðèìàííÿ óìîâ 
ìåìîðàíäóìó ì³æ ÊÌÄÀ òà ñòîëè÷íèìè ôàðìàöåâòàìè 
ùîäî íàö³íîê íà ë³êè 

СС ПП ІІ ВВ ПП РР АА ЦЦ ЯЯ

Ãàëèíà ÏÎÐÒÍßÃ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Два місяці том 31 із 408 власни ів місь их апте
підписали меморанд м про співпрацю із КМДА.
Підприємці добровільно зобов’язалися “наварю-
вати” на лі ах не більше ніж 20 % за півельної
ціни. Та им чином дія меморанд м поширилася
на 470 із 1455 столичних точо реалізації лі ів.
Київсь а місь держадміністрація взяла
зобов’язання онтролювати безпідставне підви-
щення ціни на лі и. Мин ло о четвер а дві сторо-
ни зібралися в мерії, щоб підс м вати двомісячні
рез льтати співпраці.

Ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó îçâó÷èâ íà÷àëüíèê Äåðæàâíî¿ ³í-
ñïåêö³¿ ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè ó ì. Êèºâ³ Ìàêñèì Ãëóùåíêî: “Ç
ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ìåìîðàíäóìó ìè ñïîñòåð³ãàëè çà ï³äâèùåí-

íÿì ö³í ³ ïîáà÷èëè ïîäîðîæ÷àííÿ àì³çîíó íà 39,5 % (ç 15 ãðè-
âåíü äî 20 ãðèâåíü 90 êîï³éîê), àðá³äîëó — íà 23,9 % (ç 49 ãðè-
âåíü 95 êîï³éîê äî 61 ãðèâí³ 88 êîï³éîê), ðåìàíòàäèíó — íà
27,6 % (ç 9 ãðèâåíü 80 êîï³éîê äî 12 ãðèâåíü 54 êîï³éîê). Ö³-
íè íà ³íø³ ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè ïåðåâàæíî çá³ëüøóþòüñÿ ó ìå-
æàõ 20 â³äñîòê³â”.

Îêð³ì ö³íè, ìîí³òîðèëè ³ ÿê³ñòü ë³ê³â. Äàí³ ïåðåâ³ðîê îãîëî-
ñèâ íà÷àëüíèê Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ç êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ë³-
êàðñüêèõ çàñîá³â ó ì. Êèºâ³ ²âàí Áàâèê³í: “Çà ïåð³îä â³ä 2 ãðóä-
íÿ äî 2 ëþòîãî íå âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ óìîâ ìåìîðàíäóìó â
ä³ÿëüíîñò³ ïåðåâ³ðåíèõ íàìè àïòåê. Àëå ìè íå ìàºìî äîñòîâ³ð-
íî¿ ³íôîðìàö³¿, îñê³ëüêè ïåðåâ³ðèëè íå âñ³ çàêëàäè, ùî ï³äïè-
ñàëèñÿ ï³ä äîêóìåíòîì, à ëèøå ïî ï’ÿòü àïòåê çà òèæäåíü”.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ äåÿê³ àïòåêàð³ âèñòóïèëè ç ãðîìàäñüêèìè
³í³ö³àòèâàìè. Òàê, ïðåçèäåíò ÒÎÂ “Ôàëá³” Ìèõàéëî Ïàñ³÷íèê
çàïðîïîíóâàâ äëÿ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé ââåñòè 10 % çíèæêó íà
âñ³ ë³êè. Ùå îäíå ïîáàæàííÿ íàä³éøëî â³ä âåòåðàí³â ì³ñòà. Âî-
íè ïðîñÿòü â³äêðèòè â Êèºâ³ ïóíêòè ïðÿìîãî ïðîäàæó ë³ê³â áåç
äîäàòêîâî¿ íàö³íêè. Öå ïèòàííÿ ôàðìàöåâòè ³ ÷èíîâíèêè ðîç-
ãëÿäàòèìóòü îêðåìî íà ñï³ëüíèõ çàñ³äàííÿõ
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О сана БУХТІЯРОВА,
домо осподар а:
— Я не роз -

мію, навіщо по-
трібно відстою-
вати інтереси.
Наш б дино
ор анізовано
за принципом
ОСББ. І сам
б дино вирі-
ш є самостійно та незалежно всі пи-
тання. Захотіли — посадили дерева,
захотіли — побілили їх. Тобто самі
себе фінанс ємо і самі все впоряд-
ов ємо. Немає потреби дись іти
й щось відстоювати. Але с іль и се-
бе пам'ятаю, оли мер мо о міста

просить прибрати пар , то ми спо-
ійно прибираємо йо о, і не одне
десятиріччя. А з іншими нюансами
не мала справи, том не мож с а-
зати, я поводитим сь он ретних
сит аціях.

О сана ЗІНЧУК, бариста:
— Та , обо-

в'яз ово від-
стоюватим .
Напри лад,
мене мала ди-
тина, і я що бі-
ля б дин б -
де по аний
майданчи , що
доволі часто

трапляється, я нама атим сь поліп-
шити йо о мови. Лишень б ли б
вільний час та потреба.

Андрій ЛЯШИН,
співробітни бан :
— Усе зале-

жить від то о,
я і інтереси.
Я що мене все
влаштов є, на-
віщо відстою-
вати те, що і
та добре. Ко-
ли ж мені рап-
том щось не
подобатиметься, тоді й виправляти-
м це.

Сер ій СЕМОНОН,
приватний підприємець:
— Я не міс-

цевий. Мене це
не стос ється.
А вдома се
вже відстояне,
приватизоване
і за онне. Та
я що потрібно
б де ртом
прибрати тери-
торію, навести лад пар — без
проблем. Та е лише підтрим ю.

Володимир СИДОРЕЦЬ,
співробітни правоохоронних

ор анів:
— Ціл ом о-

товий відстою-
вати всі інтере-
си сво о мі ро-
район , свої
права. Та лише
в том випад ,
оли це справ-
ді заважає жи-
ти. Обов'яз о-
во знайд для цьо о час.

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Îá’ºäíàííÿ íåáàéäóæèõ
Ïåðøèé ó ñòîëèö³ ÎÑÍ áóëî ñòâîðåíî íà Òåðåìêàõ

Свій до сво о
по своє

Ì³êðîðàéîí Òåðåìêè-1 çâè÷àé-
íèé ñïàëüíèé ðàéîí íà îêîëèö³
ì³ñòà. Ïðîòå ëþäè òàì æèâóòü íå-
áàéäóæ³. Ñàìå â öüîìó ³ ãîëîâíèé
ñåêðåò óñï³õó ÎÑÍ "Êîì³òåòó ì³ê-
ðîðàéîíó "Òåðåìêè-1", ââàæàº
êåð³âíèê öüîãî îðãàíó Îëüãà Áà-
êóí. À ïî÷èíàëîñÿ âñå ç îäí³º¿
³í³ö³àòèâíî¿ ³ íàéãîëîâí³øå —
áåçêîðèñëèâî¿ ëþäèíè Âîëîäè-
ìèðà Ïàíàñåíêà. Ïåíñ³îíåð ³ âå-
òåðèíàð çà ôàõîì ñòâîðèâ ðàäó
ãîë³â áóäèíêîâèõ êîì³òåò³â íà âó-
ëèöÿõ Çàáîëîòíîãî òà Ãëóøêîâà.
Ëîã³êà áóëà ïðîñòà — ãóðòîì ëåã-
øå äîìîãòèñÿ ó ðàéîííî¿ âëàäè
âèð³øåííÿ ñâî¿õ ïèòàíü. Ó 2003
ðîö³ Êè¿âðàäà çàðåºñòðóâàëà ÎÑÍ
"Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó "Òåðåìêè-
1", ï³ä ¹ 1 — ôàêòè÷íî öå áóâ
îäèí ³ç ïåðøèõ îô³ö³éíî çàðåºñ-
òðîâàíèõ ÎÑÍ ó Êèºâ³.

Íà ïî÷àòêó ³ â ñåðåäèí³ 2000
ðîê³â ó ì³ñò³ àêòèâíî ä³ÿëà ïðî-
ãðàìà "Òâ³é ä³ì. Òâîº ïîäâ³ð'ÿ".
Êîì³òåò àêòèâíî áðàâ ó÷àñòü ó
ôîðìóâàíí³ ö³º¿ ïðîãðàìè íà
ðàéîííîìó ð³âí³, óçãîäæóþ÷è ¿¿
ç ãîëîâàìè áóäèíêîâèõ êîì³òå-
ò³â, êåð³âíèöòâîì ÆÅÊ³â, äåïó-
òàòàìè ðàéðàäè ³ äåïóòàòîì Êè-
¿âðàäè Ëþäìèëîþ Çàêðåâñüêîþ.
Ïðè öüîìó íàïîëÿãàëè, àáè â
ïåðøó ÷åðãó â öþ ïðîãðàìó âõî-
äèëè ðåìîíò ïîêð³âåëü, ì³æáó-
äèíêîâèõ ³ ì³æïàíåëüíèõ ñòè-
ê³â, à íå "³ì³äæåâ³" ðîáîòè ³ç
âïîðÿäêóâàííÿ ñõîäîâèõ êë³òèí.
Óïåðøå â ì³êðîðàéîí³ Òåðåì-
êè-1 (à ìîæå, ³ â Êèºâ³) àêòè
âèêîíàíèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íå
ïðèéìàëè áåç ï³äïèñó ãîë³â áó-
äèíêîâèõ êîì³òåò³â ³ ïå÷àòêè
êåð³âíèêà ÎÑÍó.

Ó 2009-ìó ïðîãðàìó "Òâ³é ä³ì.
Òâîº ïîäâ³ð'ÿ" çãîðíóëè, ³ çäàâà-
ëîñÿ á, ðîáîòà êîì³òåòó ìàëà á
ÿêùî íå ïðèïèíèòèñÿ, òî ïðè-
íàéìí³ ñóòòºâî ñêèíóòè îáîðîòè.
Ïðîòå àêòèâí³ ìåøêàíö³ çíàé-
øëè, äå çàñòîñóâàòè ñâîþ åíåð-
ã³þ òà íàïîëåãëèâ³ñòü. Âîíè
ñïðÿìóâàëè ñâî¿ çóñèëëÿ íà áëà-
ãîóñòð³é ì³êðîðàéîíó...

Мі район — сад

Ó âåðåñí³ 2009 ðîêó ìåøêàíö³
ç³áðàëèñÿ íà çáîðè ³ ïðîãîëîñè-
ëè 2010 ð³ê ðîêîì áëàãîóñòðîþ
ì³êðîðàéîíó. Ðîçðîáèëè ñïåö³-
àëüíó òåìàòè÷íó ïðîãðàìó, ÿêó
óçãîäèëè ³ç êåð³âíèöòâîì ÆÅÊ³â,
ÊÏ ³ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó òà
äåïóòàòàìè.

Ìåøêàíö³ Òåðåìê³â-1 — îäí³ ç
íåáàãàòüîõ êèÿí, ÿê³ çìîãëè
óñï³øíî â³äñòîÿòè â³ä çàáóäîâíè-
ê³â ñâ³é ñêâåð. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó
îäíà êîìïàí³ÿ ïðàâäàìè ³ íå-
ïðàâäàìè äîìîãëàñÿ âèä³ëåííÿ
ï³ä çàáóäîâó ñêâåðó íà âóëèö³ Òå-
ðåìê³âñüê³é, 2à-6. Ëþäè âèñòóïè-
ëè ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ. ² êîì³-
òåò ÿê þðèäè÷íà îñîáà âèñòóïèâ
íà ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ â³ä ãðîìà-
äè ì³êðîðàéîíó ³ äîì³ãñÿ ïîçè-
òèâíèõ ð³øåíü. Íàðàç³ öå óëþá-
ëåíå ì³ñöå ïðîãóëÿíîê áàãàòüîõ
ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó.

Ãðîìàäà òàêîæ âçÿëà ï³ä îï³êó
ñêâåð ³ç ïëîäî-ÿã³äíèõ äåðåâ,
ÿêèé âèñàäèâ ïðîôåñîð Âàñèëü
Îñòàô³é÷óê (ó 2002 ðîö³ "Õðåùà-
òèê" ïèñàâ ïðî öþ äèâîâèæíó
ëþäèíó).

"Íàø êîì³òåò ÷îòèðè ðîêè ïî-
ñï³ëü çàéìàºòüñÿ ïðîáëåìîþ
ñòâîðåííÿ çîíè â³äïî÷èíêó â
óðî÷èù³ "Òåðåìêè",— ðîçïîâ³äàº

Îëüãà Áàêóí.— Ùîðîêó íà Äåíü
äîâê³ëëÿ íàø³ ìåøêàíö³ âèõîäÿòü
ïðèáèðàòè öåé ë³ñ, àëå öüîãî çà-
ìàëî, à ùîá ïåðåòâîðèòè éîãî íà
çîíó â³äïî÷èíêó, òðåáà áóëî âè-
ð³øèòè ÷èìàëî ïèòàíü. Çîêðåìà
êîì³òåò ³í³ö³þâàâ óêëàäåííÿ òðè-
ñòîðîííüî¿ óãîäè ì³æ ²íñòèòóòîì
çîîëîã³¿ (çåìëåêîðèñòóâà÷, ÿêèé,
íà æàëü, íå ìàâ êîøò³â íà óòðè-
ìàííÿ ö³º¿ ì³ñöèíè), Íàö³îíàëü-
íèì ïðèðîäíèì ïàðêîì "Ãîëîñ³-
¿âñüêèé" ³ Ãîëîñ³¿âñüêîþ ðàéðà-
äîþ ïðî ñï³ëüíó ðåêðåàö³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü íà ïëîù³ 18 ãåêòàð³â.

Ó 2010 ðîö³ Êîì³òåò ÷åðåç Ãî-
ëîñ³¿âñüêó ðàéðàäó âçÿâ ó÷àñòü ó
Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ ïðîåê-
ò³â ³ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ñòàâ ïåðåìîæ-
öåì ³ç âèä³ëåííÿì 500 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íà âò³ëåííÿ öüîãî ïëàíó â
æèòòÿ. Çàãàëîì íà ðåàë³çàö³þ
öüîãî ïðîåêòó ïîòð³áíî ì³ëüéîí
â³ñ³ìñîò òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðåøòó
êîøò³â, çà ñïðèÿííÿ äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè Ëþäìèëè Çàêðåâñüêî¿
òà Îëåêñàíäðà Íåçíàëà, ïîîá³öÿ-
ëè âèä³ëèòè ³ç áþäæåòó ì³ñòà íà
2011 ð³ê.

МАФам т т
не місце...

Ó ñòîëèö³ ç òðàâíÿ 2010 ðîêó
ä³º ìîðàòîð³é íà âñòàíîâëåííÿ
íîâèõ ÌÀÔ³â, ïðîòå ïîïðè çà-
áîðîíó ÷àñòî ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³
ê³îñêè â íàéíåñïîä³âàí³øèõ
ì³ñöÿõ. Òîð³ê äî Êîì³òåòó ïðè-
íåñëè çâåðíåííÿ, ÿêå ï³äïèñàëè
328 ìåøêàíö³â ðàéîíó, ÿê³ áó-
ëè ïðîòè "ãàëåðå¿" ³ç ÌÀÔ³â íà
ðîç³ âóëèöü Çàáîëîòíîãî òà
Ãëóøêîâà.

"Ó ìåíå ÷àñòî çàïèòóþòü, ÷î-
ìó Êîì³òåò âèñòóïèâ ïðîòè ñòâî-
ðåííÿ ³ùå îäíîãî ðèíêó,— êàæå
Îëüãà Áàêóí,— äåêîìó âàæêî
ïîâ³ðèòè, ùî öå íå ³í³ö³àòèâà
ê³ëüêîõ ëþäåé, à áàæàííÿ ãðîìà-
äè. Áóëî ïðîâåäåíî âåëè÷åçíó
ðîáîòó ùîäî ñêàñóâàííÿ äîçâî-
ëó íà âñòàíîâëåííÿ òîðãîâåëü-
íèõ ðÿä³â. ² ìè òàêè äîìîãëèñÿ
ñâîãî. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ ñêàñóâàëî äîçâ³ë, à
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç áëàãîóñò-
ðîþ íå äåìîíòóâàëî íåçàêîíí³
ñïîðóäè, õî÷à öå áóëî ïðîïèñà-

íî â óõâàë³ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü óïîðÿäêóâàííÿ ÌÀÔ³â 22
ãðóäíÿ 2010 ðîêó".

Êîì³òåò çâåðíóâñÿ íàâ³òü äî
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïî-
ïîâà ç ïðîõàííÿì çóïèíèòè íà-
âàëó âñòàíîâëåííÿ ÌÀÔ³â ó
ì³ñò³, ³ íàäàòè ïðàâî ÎÑÍàì
âïëèâàòè íà öåé ïðîöåñ, òîáòî
áóòè íàéïåðøîþ ëàíêîþ, ÿêà á
óçãîäæóâàëà ì³ñöå âñòàíîâëåí-
íÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì³êðî-
ðàéîíàõ. "Ñàìå ìåøêàíö³ íàé-
êðàùå çíàþòü, äå ïîòð³áíî ê³îñê
³ç õë³áîì-ìîëîêîì, à äå íå ìîæ-
íà ðîçì³ùóâàòè ùå îäíó "íàëè-
âàéêó",— ï³äñóìîâóº Îëüãà Áà-
êóí

×è ãîòîâ³ Âè â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè 
ñâîãî ì³êðîðàéîíó íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ?

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА, "Хрещати "

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

У мі рорайоні Терем и-1 є 115
висотних б дин ів, я і обсл ов -
ють два ЖЕКи. В районі діють чо-
тири ОСББ і чотири б дин и на-
лежать ЖБК. Діє 97 б дин ових
омітетів. За алом ОСН "Комітет
мі рорайон "Терем и-1" об’єд-
н є 27072 меш анців.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Громада — вели а сила. У цьом пере оналися меш-
анці мі рорайон Терем и-1, що в Голосіївсь ом
районі столиці. Об'єднавшись і створивши Ор ан само-
ор анізації населення (ОСН) "Комітет мі рорайон "Те-
рем и-1", вони відстояли від зазіхань б дівельни ів
с вер, перемо ли Все раїнсь ом он рсі про рам
і прое тів розвит місцево о самовряд вання 2010
році, а нині борються із спробою встановлення на їхній
території неза онних МАФів. А тивно пропрацювавши
майже десять ро ів, "відб вшись" я найнижча лан а
місцево о самовряд вання, вони отові поділитися
своїм досвідом і мають пропозиції, я зробити ОСНи
ефе тивнішими.

Мі рорайон Терем и-1 славиться небайд жими меш анцями
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Ðåêëàìà ìàº áóòè çàêîííîþ
ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà ïðîäîâæóº àêòèâíó áîðîòüáó 
ç íåñàíêö³îíîâàíèì ðîçì³ùåííÿì îãîëîøåíü
Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Триває робота над очи-
щенням столиці від неза-
онних ре ламних о оло-
шень. Днями представни-
и ГУ онтролю за бла о-
строєм "пройшлися" в -
лицею Жилянсь ою та по-
б вали в офісах правопо-
р шни ів. Не можна с а-
зати, що там б ли раді
чиновни ам, одна припи-
си або прото оли про ад-
мінпор шення вр чено.

Ïðîáëåìà íåçàêîííîãî ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè ñòàëà äóæå àêòó-
àëüíîþ íàïåðåäîäí³ ïðîâåäåííÿ
ªâðî-2012, àäæå ÷èñëåíí³ îãî-
ëîøåííÿ íà ñòîâïàõ ïðîñòî
ñïîòâîðþþòü ïîðòðåò ñòîëèö³.
Æîäíå ºâðîïåéñüêå ì³ñòî íå ìàº
àíàëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Íà çíè-
ùåííÿ òàêî¿ ðåêëàìè âèòðà÷à-
þòü ÷èìàë³ êîøòè. Òîð³ê êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ì³ñüêñâ³òëî” âèçâîëåííÿ ç “ïî-
ëîíó” ïîíàä 20 òèñÿ÷ îïîð ñòîâ-
ï³â îá³éøëîñü ó ïîíàä 2 ìëí ãðí.
Íà î÷èùåííÿ îäíîãî ñòîâïà ç
áþäæåòó âèòðà÷àþòü â³ä 85 äî
103 ãðí. ²íîä³ äëÿ öüîãî çàñòî-
ñîâóþòü ñïåöòåõí³êó, òà íàé÷àñ-
ò³øå îãîëîøåííÿ çðèâàþòü âðó÷-
íó. Ñàìå öå äíÿìè ðîáèëè ïðà-
ö³âíèêè ÊÏ “Áëàãîóñòð³é” íà
âóëèö³ Æèëÿíñüê³é, ïðè÷îìó
âæå ó÷åòâåðòå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ.
“Íàøà ïîçèö³ÿ ïîëÿãàº íå ëèøå
â êîíòðîë³ çà áëàãîóñòðîºì,—

ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì Êèºâà Ñåðã³é Ñàäîâîé.— Ìè
ìîãëè á ïðîñòî âèïèñóâàòè ïðè-
ïèñè ³ ñêëàäàòè àäì³íïðîòîêîëè
íà áàëàíñîóòðèìóâà÷³â, à ïîò³ì
ðàïîðòóâàòè ïðî íàëåæíå âèêî-
íàííÿ ñâî¿õ ôóíêö³é. Ïðîòå íà-
øà ìåòà — çðîáèòè Êè¿â ÿêîìî-
ãà ÷èñò³øèì. Òîìó äóæå âàæëè-
âîþ º ë³êâ³äàö³ÿ ïîðóøåíü ó
ñôåð³ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà
îãîëîøåíü, à òàêîæ ïîêàðàííÿ

ïîðóøíèê³â. ×èííå çàêîíîäàâ-
ñòâî äîçâîëÿº ñüîãîäí³ æîðñòê³-
øå ïîâîäèòèñÿ ç ïîðóøíèêàìè
ïðàâèë áëàãîóñòðîþ — øòðàôè
çá³ëüøåíî äî 1700 ãðí. Íàé÷àñ-
ò³øå ïîðòðåò ì³ñòà ïîòâîðÿòü
ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ ðåêëà-
ìóþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Ùîá
ñêëàñòè àäì³íïðîòîêîë ³ çìóñè-
òè ñïëàòèòè øòðàô, ïîòð³áíî
çíàéòè âëàñíèêà îãîëîøåííÿ,
çàïðîñèòè éîãî äî óïðàâë³ííÿ é
çàïðîòîêîëþâàòè ïîðóøåííÿ.

Çâ³ñíî, ïðèõîäÿòü íå âñ³. Òîìó
â³äíèí³ ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì â öüîìó äîïîìàãàòèìå
ì³ë³ö³ÿ. Óæå º äîìîâëåí³ñòü ³ç
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ëè-
øèëîñÿ ï³äïèñàòè ³íñòðóêö³þ
ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü.

“Òàêîæ ìè ïðîïîíóºìî ïðîåêò
“ãðîìàäñüêèé ³íñïåêòîð”,— ðîç-
ïîâ³â ïàí Ñàäîâîé,— ùîá ðîç-
øèðèòè ñâ³é âïëèâ íà ñèòóàö³þ.
ª ëþäè, ÿê³ õî÷óòü ïðàöþâàòè
íàä ïîäîëàííÿì ïðîáëåìè íåçà-

êîííîãî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè,
âîíè ãîòîâ³ íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ
íàì ³ ïðåäñòàâíèêàì ì³ë³ö³¿. Ãðî-
ìàäñüê³ ³íñïåêòîðè — öå àêòèâ-
í³ ëþäè íà ñâî¿õ òåðèòîð³ÿõ”.
Ñåðã³é Ñàäîâîé äîäàâ, ùî â
óïðàâë³íí³ ãîòîâ³ é äî ³íøèõ íî-
âàö³é. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëà-
íóþòü ïåðåéíÿòè äîñâ³ä Êèòàþ.
Òàêà ñõåìà âæå ïðàöþº ó Ìîñêâ³,
äå íîìåðè, âêàçàí³ â íåçàêîííèõ
îãîëîøåííÿõ, ùîäíÿ ç 8-¿ ãîäè-
íè ³ äî ñàìîãî âå÷îðà ï³ääàþòü-
ñÿ àòàö³ àâòîäîçâîíó. Ïðîòÿãîì
ïåðøèõ òðüîõ ì³ñÿö³â ôóíêö³î-
íóâàííÿ ñèñòåìè â Á³ëîêàì’ÿí³é
ê³ëüê³ñòü îãîëîøåíü çìåíøèëàñÿ
íà 80 %. Ó Êèºâ³ ïîêè ùî ïðà-
öþþòü çà ñòàðèìè ìåòîäàìè.
Äíÿìè ïðåäñòàâíèêè óïðàâë³ííÿ
ðàçîì ç ì³ë³ö³ºþ ïîáóâàëè â îô³-
ñàõ ïîðóøíèê³â. Ñïî÷àòêó ç íè-
ìè ñï³ëêóâàëèñÿ â³ä ³ìåí³ ïîòåí-
ö³éíîãî çàìîâíèêà, àáè ïåðåñâ³ä-
÷èòèñÿ, ùî êîìïàí³ÿ ñïðàâä³ âè-
ãîòîâëÿº òà ðîçì³ùóº ðåêëàìí³
îãîëîøåííÿ íà îïîðàõ ñòîâï³â. ²
ëèøå ï³ñëÿ öüîãî ï³äïðèºìöÿì
ðîçïîâ³äàëè, õòî äî íèõ çàâ³òàâ.
Çâ³ñíî, ïîðóøíèêè îäðàçó ïî÷è-
íàëè â³äõðåùóâàòèñÿ â³ä íåçàêîí-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê ïðèïèñè òà
àäì³íïðîòîêîëè áóëî ñêëàäåíî,
òîæ ï³äïðèºìö³ ïîîá³öÿëè íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè ïîçí³ìàòè ðåê-
ëàìó. Âèÿâëÿºòüñÿ, öåé á³çíåñ äî-
âîë³ ïðèáóòêîâèé: çà âèãîòîâëåí-
íÿ òà ðîçì³ùåííÿ îäíîãî îãîëî-
øåííÿ ïëàòÿòü ïðèáëèçíî 25 ãðí,
à çàìîâëÿþòü çàçâè÷àé äî 400
ïðèì³ðíèê³â. Øëÿõîì åëåìåíòàð-
íî¿ àðèôìåòèêè ìîæíà ï³äðàõó-
âàòè ðîçì³ð ïðèáóòê³â. Òà ïèòàí-
íÿ, ÷è çóïèíèòü ï³äïðèºìö³â
øòðàô ó ðîçì³ð³ 1700 ãðí, çàëè-
øàºòüñÿ â³äêðèòèì

Ðîçïî÷àëàñÿ
êàìïàí³ÿ 
ç äåêëàðóâàííÿ
äîõîä³â 
çà 2010 ð³ê

Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè! ÄÏÀ
â ì³ñò³ Êèºâ³ çâåðòàº âàøó
óâàãó íà òå, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2011
ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ êàìïàí³ÿ
äåêëàðóâàííÿ ãðîìàäÿíàìè
äîõîä³â, îòðèìàíèõ ïðîòÿãîì
2010 ðîêó.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè, ïëàòíèêè
ïîäàòê³â íà äîõîäè ô³çè÷íèõ
îñ³á ïîâèíí³ ïîäàòè äåêëàðà-
ö³þ äî 1 òðàâíÿ ðîêó, ùî íà-
ñòàº çà çâ³òíèì. Ó 2011-ìó ç
óðàõóâàííÿì âèõ³äíèõ òà ñâÿò
îñòàíí³é äåíü ïîäàííÿ äåêëà-
ðàö³¿ ïðî äîõîäè ïðèïàäàº íà
3 òðàâíÿ.

Äåêëàðàö³þ ñë³ä ïîäàâàòè

äî ïîäàòêîâèõ îðãàí³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ. Áëàíêè äå-
êëàðàö³¿ ³ êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ¿¿
çàïîâíåííÿ ìîæíà îòðèìàòè
áåçïëàòíî â äåðæàâíèõ ïîäàò-
êîâèõ ³íñïåêö³ÿõ.

Íå çàáóäüòå âèêîíàòè ñâ³é
êîíñòèòóö³éíèé îáîâ’ÿçîê —
çàäåêëàðóâàòè äîõîäè, à òàêîæ
ñêîðèñòàòèñÿ êîíñòèòóö³éíèì
ïðàâîì — îòðèìàòè ïîäàòêî-
âó çíèæêó.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 
461-77-00.

²íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³
www.kyivsta.gov.ua.

Äÿêóºìî çà â÷àñíî ïîäàíó
äåêëàðàö³þ!

№

пп

Назва райДПІ

м. Києва

Січень 2011 ро Лютий 2011 ро Березень 2011 ро Квітень 2011 ро Телефони для

довідо

1 ДПІ Голосіївсь ом

районі

Понеділо - четвер

з 9-00 до 18-00

П'ятниця з 9-00 до 16-45

Понеділо - четвер

з 9-00 до 19-00

П'ятниця з 9-00 до 18-00

Понеділо - четвер

з 9-00 до 19-00

П'ятниця з 9-00 до 18-00

С бота з 9-00 до 14-00

Понеділо - четвер

з 9-00 до 20-00

П'ятниця з 9-00 до 19-00

С бота, неділя

з 9-00 до 14-00

591 - 61 - 77

591 - 61 - 87

591 - 61 - 58

2 ДПІ Дарниць ом

районі

Понеділо - четвер

з 09-00 до 18-00

П'ятниця з 09-00 до 16-45

Понеділо - п'ятниця

з 09-00 до 19-00
Понеділо - п'ятниця

з 09-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 09-00 до 20-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

596 - 60 - 59

596 - 60 - 50

596 - 60 - 67

3 ДПІ Деснянсь ом

районі

Понеділо - четвер

з 09-00 до 18-00

П'ятниця

з 09-00 до 17-45

Понеділо - четвер

з 09-00 до 18-00

П'ятниця з 09-00 до 17-45

Понеділо - четвер

09-00 до 19-00

П'ятниця з 09-00 до 18-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - четвер

09-00 до 19-00

П'ятниця з 09-00 до 18-00

С бота, неділя

з 9.00 до 13.00

545 - 03 - 83

591 - 65 - 78

4 ДПІ Дніпровсь ом

районі

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 18-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота

з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 20-00

С бота, неділя

з 9-00 до 14-00

296 - 75 - 73

559 - 18 - 80

5 ДПІ Оболонсь ом

районі

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

414 - 94 - 60

6 ДПІ Печерсь ом

районі

Понеділо - четвер

з 9-00 до 18-00

П'ятниця з 09-00 до 16-45

Понеділо - четвер

з 09-00 до 19-00

П'ятниця з 09-00 до 17-45

Понеділо - п'ятниця

9-00 до 20-00

П'ятниця з 09-00 до 18-45

С бота, неділя

з 09-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

9-00 до 20-00

П'ятниця 09-00 до 18-45

С бота, неділя

з 09-00 до15-00

201 - 13 - 26

201 - 13 - 27

7 ДПІ Подільсь ом

районі

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 20-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 20-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

417 - 16 - 66

425 - 81 - 63

462 - 47 - 57

8 ДПІ Святошинсь ом

районі

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 18-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 20-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

591 - 62 - 85

591 - 62 - 82

591 - 62 - 49

591 - 62 - 28

9 ДПІ Солом'янсь ом

районі

Понеділо - четвер

з 9-00 до 18-00

П'ятниця

09-00 до 16-45

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 18-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота, неділя

з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 20-00

С бота, неділя

з 9-00 до 14-00

245 - 91 - 54

245 - 91 - 56

10 ДПІ Шевчен івсь ом

районі

Понеділо - четвер

з 9-00 до 18-00

П'ятниця з 09-00 до 16-45

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

Понеділо - п'ятниця

з 9-00 до 19-00

С бота з 9-00 до 13-00

238 - 02 - 62

238 - 95 - 59

Ãðàô³ê ðîáîòè ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ÄÏÑ
ì³ñòà Êèºâà ç ïðèéîìó äåêëàðàö³é 
íà ïåð³îä êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ 2011 ðîêó

Для боротьби із неза онною ре ламою зазвичай ом нальни и застосов ють спецтехні , але найчастіше роз леєні по
всьом міст о олошення зривають вр чн
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Ãàëèíà ÏÎÐÒÍßÃ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

П'ятий рі реперт ар На-
ціональної опери У раїни
при рашає балет Михай-
ла Чембержі "Даніела".
Дивовижна річ, твір с -
часно о омпозитора
знайшов сприйняття най-
ширших іл — я старшо-
о, та і молодшо о по о-
ління. Він приваблює ці-
авим м зичним рішен-
ням, ба атою мелоди ою,
змістовним психоло ічним
наповненням. Поцінов ва-
чі балетно о мистецтва
19 люто о мають на од
пере лян ти люблен по-
станов на сцені Націо-
нальної опери У раїни.

Êîï³òêà ïðàöÿ óí³êàëüíîãî
òàíäåìó êîìïîçèòîðà ³ äèðèãåí-
òà-ïîñòàíîâíèêà — íàðîäíîãî
àðòèñòà Óêðà¿íè Îëåêñ³ÿ Áàêëà-
íà — ñòâîðèëà óí³êàëüíó àòìî-
ñôåðó ïîâíîãî âçàºìîðîçóì³ííÿ
ó ïðîöåñ³ íàðîäæåííÿ íîâîãî áà-
ëåòíîãî ïîëîòíà.

Ó ñþæåò³ ïîºäíàëèñÿ ðåàë³ñ-
òè÷í³ ðèñè ðîìàíòè÷íîãî æèò-
òÿ òà ³ððåàëüí³ âèÿâè ôàíòàñòè-
êè. Êîíöåïö³ÿ áàëåòó ³ ãîëîâíà
éîãî ³äåÿ — íåìèíó÷à çóñòð³÷
äâîõ çàêîõàíèõ, äàðîâàíà ¿ì äî-
ëåþ. Ãåðî¿íÿ — âðîäëèâà ä³â÷è-
íà, äî ÿêî¿ çàëèöÿºòüñÿ áàãàòî
þíàê³â, àëå âîíà íå çíàõîäèòü
ñåðåä íèõ òîãî ºäèíîãî, ç êèì
ìîãëà á ïîºäíàòè ñâîº æèòòÿ.
Àáè ïðîáóäèòè ñåðöå þíàêà,

éîãî íàñòàâíèê ïðîïîíóº ç³ãðà-
òè âèñòàâó, ä³ÿ ÿêî¿ â³äáóâàºòü-
ñÿ â äàâí³ ÷àñè. Þíàê ñòàº
ïðèíöîì, ³ ï³ñëÿ òðèâàëèõ
ìàíäð³â ó ïîøóêàõ ³äåàëó, äå çà-
êîõàí³ çóñòð³÷àþòüñÿ, âîíè ñòà-
þòü íàøèìè ñó÷àñíèêàìè.

Ñàìå òîìó âèñòàâà çíàõîäèòü
â³äãóê ³ ðîçóì³ííÿ ó ãëÿäà÷³â. Âî-
íè òåïëî ñïðèéìàþòü âèñòàâó,
ìóçèêó ³ ö³êàâå õîðåîãðàô³÷íå ð³-
øåííÿ íàðîäíî¿ àðòèñòêè Óêðà-
¿íè Àí³êî Ðåõâ³àøâ³ë³, ÿêà â³ä÷ó-
ëà æàíð ³ çóì³ëà ïåðåäàòè çàãàëü-
íèé íàñòð³é ìóçèêè òà çíàéòè
õîðåîãðàô³÷íå âò³ëåííÿ ìàéæå
êîæíî¿ îðêåñòðîâî¿ ïàðò³¿. Ó ãàð-
ìîí³¿ ç öèì ïðåêðàñíà ðîáîòà õó-
äîæíèêà-ïîñòàíîâíèêà Àíàòîë³ÿ
²êîííèêîâà.

Öåé áàëåò æèâå íà ñöåí³ ó ðîç-
âèòêó, çáàãà÷óºòüñÿ ïàë³òðîþ áà-
ãàòüîõ âèêîíàâö³â, äàº çìîãó
ðîçêðèâàòè íàéòîíø³ ïñèõîëî-
ã³÷í³ íþàíñè ëþäñüêîãî áóòòÿ.
Êîõàííÿ çàâæäè áóëî ðóø³ºì
æèòòÿ ³ òâîðåííÿ. Ñàìå ö³é òåì³
ïðèñâÿ÷åíî ÷óäîâèé áàëåò íà-
ðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Ìèõàé-
ëà ×åìáåðæ³.

Çàâäÿêè íîâ³é àâòîðñüê³é ðå-
äàêö³¿, ÿêà íàáóëà îñòàòî÷íîãî
çâó÷àííÿ â 2010 ðîö³, áàëåò äî-
ñÿã ùå á³ëüøî¿ õóäîæíüî¿ âèðàç-
íîñò³ é äðàìàòóðã³éíî¿ äîâåðøå-
íîñò³. Íà ñöåí³ ñòîëè÷íîãî òåàò-
ðó îïåðè òà áàëåòó âèñòàâó áóëî
ïîêàçàíî 25 ðàç³â, ùî º ð³äê³ñ-
íèì äëÿ ñó÷àñíîãî òâîðó.

19 ëþòîãî ïîö³íîâóâà÷³ áàëåò-
íîãî ìèñòåöòâà çíîâó ìàòèìóòü
çìîãó ïåðåãëÿíóòè “Äàí³åëó” íà
ñöåí³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà-
¿íè, ³ ìîæíà áóòè âïåâíåíèì, ùî
áàëåò öüîãî ðàçó, ÿê ³ ðàí³øå,
âèêëè÷å çíà÷íèé ³íòåðåñ ó ãëÿ-
äà÷³â, îñîáëèâî â ìîëîä³

Íàäõîäÿòü ëèñòè
äî ðåäàêö³¿...

Äîáðèé äåíü, ðåäàêö³º ãàçåòè
“Õðåùàòèê”. Ïèøå âàì ñòóäåíò-
êà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà ²ðèíà Ùåðáàòà. Íåùîäàâ-
íî ìåí³ ïîòð³áíî áóëî îôîðìè-
òè äîâ³äêó 070 äëÿ ñàí³òàðíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîãî ë³êóâàííÿ ó
ñòóäåíòñüê³é ïîë³êë³í³ö³. ß íà-
òðàïèëà íà òàêó ñêàì’ÿí³ëó áþ-
ðîêðàòè÷íó ñèñòåìó, ùî íå ìî-
æó íå ðîçïîâ³ñòè ïðî íå¿.

Ùå òîð³ê äîâ³äêó 070 âèïè-
ñóâàâ òåðàïåâò áåç ïðîáëåì.
Îäíàê öüîãî ðîêó îòðèìàííÿ
äîâ³äêè óñêëàäíèëîñÿ äâîìà
ï³äïèñàìè: çàâ³äóâà÷à â³ää³ëåí-
íÿ òà çàâ³äóâà÷à ïîë³êë³í³êè.

Ç ä³àãíîçîì ïðèðîäæåíî¿ äå-
ôîðìàö³¿ ãðóäíî¿ êë³òêè òåðà-
ïåâò íàïðàâèëà ìåíå äî õ³ðóð-
ãà. Íà ïðèéîì³ õ³ðóðã ñêàçàëà,
ùî âèïèøå äîâ³äêó ëèøå òîä³,
êîëè ïðîéäó óâåñü ìåäîãëÿä.
Õî÷à çãîäîì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
ìåäîãëÿä áóâ íåîáîâ’ÿçêîâèì.

Íà ïðîõîäæåííÿ îãëÿäó â ñå-
ìè ë³êàð³â ³ çäà÷ó àíàë³ç³â âè-
òðàòèëà ø³ñòü äí³â. Ùîäíÿ â
÷åðãàõ ïðîñòîþâàëà äâ³-òðè ãî-
äèíè. Òî ë³êàðÿ íåìàº, òî òå-
ëåôîííà ðîçìîâà, òî âèêëèê,
òî âîëîãà ï³äëîãà â êàá³íåò³
ìàº ï³äñîõíóòè äåñÿòü õâèëèí.

Íåäàðåìíî â ñòóäåíòñüê³é ïî-
ë³êë³í³ö³ òàê áàãàòî ëàâî÷îê —
ñèä³òè íà íèõ çàâæäè º êîìó.

Îêð³ì òîãî, ë³êàð â³äìîâëÿº
ó ïðèéîì³, ÿêùî ñòóäåíòè íå ç
òîãî âóçó, ÿêèé â³í îáñëóãîâóº.
ßêùî ïðèõîäèø, ñêàæ³ìî, äî
ñâîãî îêóë³ñòà íà 10-òó — â
ïåðøó çì³íó, òî òðåáà ÷åêàòè
ñâîãî ã³íåêîëîãà äî 14.00 —
äðóãà çì³íà.

Ðîçïî÷àâøè ìåäîãëÿä 14 ñ³÷-
íÿ, çàê³í÷èëà éîãî 21-ãî.
Ïðèéøëà ç ìåäè÷íîþ êàðòêîþ
ó 608-é õ³ðóðã³÷íèé êàá³íåò, à
ë³êàðêà çäèâîâàíî äèâèòüñÿ íà
ìåíå ³ êàæå: “À äå ÿ òîá³ â³çü-
ìó áëàíê? Òîá³ æ ïîòð³áíà äî-
â³äêà, òî ³ øóêàé ¿¿ äå õî÷åø”.

Òåëåôîíóþ òåðàïåâòîâ³.
“Ïðèéäè äî ìåíå ó âóç³âñüêèé
êàá³íåò. Äàì òîá³ áëàíê 070”,—
êàæå ë³êàðêà. Íàñòóïíîãî äíÿ,
êîëè ïðèõîäæó, ç’ÿñîâóºòüñÿ,
ùî áëàíê çàñòàð³â, à íîâîãî
íåìàº. “Íîâèé áëàíê ìîæíà
âçÿòè â çàñòóïíèêà ËÊÊ Ñóï-
ðóíîâî¿ Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³â-
íè â 306-ìó êàá³íåò³”,— íà-
ïðàâëÿº â íîâå ì³ñöå òåðàïåâò.

Ùå òðè äí³ âèòðàòèëà íà òå,
ùîá îòðèìàòè áëàíê 070. Àëå
îòðèìàëà éîãî íå â 306-ìó êà-
á³íåò³, êóäè ÷åðåç ÷åðãè ³ â³ä-

ñóòí³ñòü ë³êàðÿ íå ìîãëà ïî-
òðàïèòè, à ïîøòîþ íàä³ñëàëà
ìàìà — âäîìà áëàíêè ïðîäà-
þòü ó ìàãàçèí³. Ó ñòóäïîë³êë³-
í³ö³ æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå,
äå ìîæíà ïðèäáàòè áëàíê, íå-
ìàº. Íîíñåíñ, àëå öüîãî íå
çíàþòü íàâ³òü ë³êàð³.

Íà äåñÿòèé äåíü ñâî¿õ ùîäåí-
íèõ ïîõîä³â äî ïîë³êë³í³êè âæå
ç íîâèì áëàíêîì ³äó äî õ³ðóðãà.
Âïèñàâøè â äîâ³äêó âñ³ äàí³, ë³-
êàð ïðîïîíóº ïðèéòè çà òèæ-
äåíü — ñò³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî íà
ùå äâà ï³äïèñè: çàâ³äóâà÷à â³ä-
ä³ëåííÿ òà çàñòóïíèêà ËÊÊ.

Çà òèæäåíü, 31 ñ³÷íÿ, ïðèõî-
äæó äî õ³ðóðãà. “Ìè íå çíàºìî,
äå âàøà äîâ³äêà. Àáî ó çàâ³ä-
óâà÷à â³ää³ëåííÿ, àáî â çàñòóï-
íèêà ËÊÊ. Ïðèéä³òü ï³ñëÿ îá³-
äó ³ ïîøóêàéòå äîâ³äêó â öèõ
êàá³íåòàõ”,— ñïîê³éíî êàæå
ìåäñåñòðà.

Íå ÷åêàþ÷è îá³äó, øóêàþ
äîâ³äêó ïî êàá³íåòàõ. Ç’ÿñîâóº-
òüñÿ, ùî âîíà âñå æ òàêè â 306-
ìó, â Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âíè.
Â÷àñíî, î 12.50, ï³ä³éøëà äî
íå¿, ³ â öåé ÷àñ ë³êàðêà âèéøëà
â êîðèäîð òà îãîëîñèëà, ùî íà
ñüîãîäí³ ïðèéîì çàê³í÷åíî.

Êîëè çàïèòàëà â Íàòàë³¿ Âî-
ëîäèìèð³âíè, ÷îìó òàê³ ïðîá-
ëåìè ç áëàíêîì, ïî÷óëà â³äïî-
â³äü: “Ïðîáëåì ³ç áëàíêîì íå-
ìàº. Ð³÷ ó ò³ì, ùî íå âñ³ ë³êà-
ð³ ìàþòü íîâèé âàð³àíò”.

Âèð³øèëà íå ñïåðå÷àòèñÿ ³ íå
ïåðåêîíóâàòè â ³íøîìó. Øêî-
äà ëèøå ë³òí³õ òà ïðîñòî íå-
çäîðîâèõ ëþäåé, ÿê³ îòàê äíÿ-
ìè éäóòü äî ïîë³êë³í³êè, âèñè-
äæóþòü ó ãîäèííèõ ÷åðãàõ, íå
çàñòðàõîâàí³ â³ä áðóòàëüíîñò³
îêðåìèõ ìåäïðàö³âíèê³â. Òèì
÷àñîì áþðîêðàòè÷íà ìàøèíà
ñïðàâíî ïðàöþº

Çàâäÿêè íîâ³é ðåäàêö³¿ áàëåò äîñÿã 
ùå á³ëüøî¿ õóäîæíüî¿ âèðàçíîñò³ 
é äðàìàòóðã³éíî¿ äîâåðøåíîñò³

“Äîïîìîæ³òü 
ð³÷êîâèêàì 
Ðàäóëÿ...”

Ìèðíèé àòîì çàâäàâ ð³÷êîâè-
êàì âåðõíüîãî Äí³ïðà íåïî-
ïðàâíî¿ øêîäè. Âòðàòà ðîáî÷èõ
ì³ñöü çìóñèëà ì³ãðóâàòè â ïî-
øóêàõ ðîáîòè, áàãàòî õòî îñå-
ëèâñÿ â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
Êèºâà. Íàì îá³öÿëè, êîëè êàï³-
òàëüíî áóäå â³äðåìîíòîâàíî
øëþç, Äí³ïðî ïðàöþâàòèìå.
Öüîãî íå ñòàëîñÿ.

Ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
äâîõ ñêëèêàíü íàø îðãêîì³òåò
çðîáèâ óñå ìîæëèâå, ùîá ìåðîì
îáðàëè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Â³í íèì ñòàâ. Ð³÷êîâèêè Ðàäó-
ëÿ éîãî íå ï³äâåëè. Çà íàøó
ïðàöþ â³í çàïåâíèâ, ùî íàäàñòü
ñåëèùó Ðàäóëü ìàòåð³àëüíó äî-
ïîìîãó äëÿ îáëàøòóâàííÿ ñâÿ-
òèõ ì³ñöü, ÿê³ â³ääçåðêàëþþòü
âåëè÷ ïîäâèãó íàøîãî íàðîäó ó

Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³
1941—1945 ðîê³â. Òîä³øíüîìó
çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³þ Ðóäèêó äàëè çàâäàííÿ
ïåðåðàõóâàòè 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïðî öå â³í ñêàçàâ ï³ä ÷àñ ïðÿ-
ìî¿ ë³í³¿ íà òåëåêàíàë³ “Êè¿â” ç
Îëåêñàíäðîì Êîëîä³ºì. Àëå â³ç
³ íèí³ òàì...

Ïîïðè òå, ùî ÿ áóâ ãðîìàä-
ñüêèì ïîì³÷íèêîì ìåðà, íèí³
äîñòóïó äî íüîãî íå ìàþ. Äëÿ
çàâåðøåííÿ òðåòüî¿ ëàíêè — çà-
ãàëüíîãî ìåìîð³àëó — ïîòð³áíî
67 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Øàíîâíà ðåäàêö³º, ìîæëèâî,
âè ïîñòàâèòå êðàïêó â íàø³é íå-
ëåãê³é ñïðàâ³.

За дор ченням ор омітет
Михайло Михайлович Волохін

Ó Íàö³îíàëüí³é
îïåð³ ïîêàæóòü
“Äàí³åëó”
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Щоб отримати в полі лініці потрібн довід чи пройти медо ляд, пацієнти зм шені витрачати на чер одини,
а іноді й по іль а днів
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Реда ція азети "Хрещати " не втрачає зв'яз
зі своїми читачами. Щодня ж рналістам надходять
листи від иян з проханням про допомо . Звертаю-
ться люди різно о ві , різних спеціальностей. Є се-
ред них і ст денти, і пенсіонери, і робітни и, і домо-
осподар и. Ми обіцяємо, що жодне звернення не
залишиться поза ва ою: одні оп блі ємо, інші
спрям ємо відповідні інстанції для отримання роз'-
яснень. Усі відповіді й оментарі відповідальних по-
садовців та ож б де надр овано "Хрещати ".
Че аємо на ваші листи....
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

27 січня 2011 року за № 1/860
Керівник реєструючого органу __________(підпис)

Про встановлення граничних торговельних надбавок 
(націнок) на продукцію громадського харчування

Розпорядження № 1224 від 29 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про ціни і ціноутворення”, пункту 12 додатка до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та вико�
навчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (зі змінами і доповненнями) з метою недо�
пущення необгрунтованого зростання цін, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Встановити граничну торговельну надбавку (націнку)
на продукцію громадського харчування, що реалізується в
загальноосвітніх, професійно%технічних та вищих навчаль%
них закладах для суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності:

1.1. на продукцію власного виробництва:
у загальноосвітніх та професійно%технічних навчальних

закладах у розмірі 50 відсотків (з урахуванням ПДВ) до вар%
тості сировинного набору, розрахованого, враховуючи нор%
ми закладки сировини та закупівельні ціни на неї;

у вищих навчальних закладах у розмірі 80 відсотків (з
урахуванням ПДВ) до вартості сировинного набору, розра%
хованого, враховуючи норми закладки сировини та закупі%
вельні ціни на неї;

1.2. на закупні товари (готова до споживання продукція
галузей харчової промисловості та сільського господарства,
що використовується для подальшого перепродажу спожи%

вачам без видозмінення (порціювання, нарізання, додатко%
вого оформлення) — 25 відсотків до ціни придбання (мит%
ної вартості).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації) від 14.01.2009 № 23, “Про вста%
новлення граничних торговельних надбавок (націнок) на
продукцію громадського харчування”, зареєстроване в Го%
ловному управлінні юстиції у місті Києві 06.02.2009 за
№ 4/802.

3. Розпорядження набуває чинності з моменту його опри%
люднення.

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

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
31 січня 2011 року за № 2/861

Керівник реєструючого органу __________(підпис)

Про регулювання цін на основні продовольчі товари
Розпорядження № 15 від 10 січня 2011 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про вста�
новлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)” (зі змінами і доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 “Про
затвердження Порядку декларування зміни оптово�відпускних цін на продовольчі товари” (зі змінами і до�
повненнями), від 17.04.2008 № 373 “Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари,
щодо яких запроваджено державне регулювання” з метою недопущення необгрунтованого зростання цін
на основні продовольчі товари, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Встановити для всіх суб’єктів господарювання:
1.1. Граничні рівні рентабельності виробництва борош%

на пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна
житнього обдирного — 8 відсотків, хліба вагою більш як 500
грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого
сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна
пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріж%
джі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповню%
вачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків —
12 відсотків.

1.2. Граничні торговельні (постачальницько%збутові) над%
бавки до оптової ціни виробника (митної вартості) на м’ясо
птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, мас%
ло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі — 10 відсот%
ків, борошно, макаронні вироби, крупи, цукор — 12 відсот%
ків, яловичину, свинину, хліб — 15 відсотків без урахування
витрат з їх транспортування у міжміському сполученні.

1.3. Декларування Головному управлінню цінової політи%
ки виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації) (03057, м. Київ, вулиця Ульяно%
вих, будинок 1/62%а, тел.529%91%99) зміни оптово%відпуск%
них цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого
сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м’ясо

птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту,
молоко коров’яче питне з вмістом жиру до 2,5 відсотка, сир
кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з
вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жи%
ру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор%пісок, олію соняш%
никову.

2. Визначити, що Головне управління цінової політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації), у разі потреби, дає офіційні
роз’яснення щодо застосування регульованих цін.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен%
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації) від 27.10.2008 № 1464 “Про ре%
гулювання цін на основні продовольчі товари”, зареєстро%
ване в Головному управлінні юстиції у м. Києві 15.12.2008
за № 32/798.

4. Це розпорядження набирає чинності з моменту його
оприлюднення.

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

Голова О. Попов

Про проведення святкових заходів з нагоди 
Дня Соборності України 22 січня 2011 року 

на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик
Розпорядження № 61 від 19 січня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Указу Президента України від
21.01.1999 № 42/99 “Про День Соборності України” та підпункту 8.1 пункту 8 Порядку організації та про�
ведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�про�
світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести святкові заходи з нагоди Дня Соборності
України 22 січня 2011 року на Майдані Незалежності та ву%
лиці Хрещатик.

2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадськістю, Головному управлінню культу%
ри, Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спор%
ту спільно з Міністерством культури і туризму України за%
безпечити підготовку та проведення святкових заходів з на%

годи Дня Соборності України 22 січня 2011 року на Майда%
ні Незалежності та вулиці Хрещатик.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити 22 січня 2011 року охорону громадського по%
рядку в місці проведення заходу, а також охорону облад%
нання, техніки на період монтажу/демонтажу та під час про%
ведення заходу.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу%
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити заходи безпе%
ки під час проведення святкових заходів з нагоди Дня Со%
борності України 22 січня 2011 року на Майдані Незалеж%
ності та вулиці Хрещатик.

5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) забезпечити чергування машин швидкої ме%
дичної допомоги під час проведення святкових заходів з на%
годи Дня Соборності України 22 січня 2011 року на Майда%
ні Незалежності та вулиці Хрещатик.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс%
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ%
ської міської державної адміністрації) видати дозвіл (ордер)
на тимчасове порушення благоустрою під час підготовки та
проведення заходу з 9.00 19 січня 2011 року до 09.00 24
січня 2011 року на Майдані Незалежності.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас%
ти на першого заступника та заступників голови Київської місь%
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 08.08.2008 № 1123
Розпорядження № 13 від 10 січня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто�
мобільні дороги”, враховуючи звернення холдингової компанії “Київміськбуд” від 03.12.2010 № 8157/0/2�
10, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого орга%
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) від 08.08.2008 № 1123 “Про дозвіл на за%
криття проїзної частини вулиці Златоустівської у Шев%

ченківському районі” (із змінами та доповненнями), а са%
ме:

— у п.1 розпорядження цифри “31.12.2010” замінити
цифрами “29.07.2011”.

Голова О. Попов

Про створення Київського міського центру 
з питань безпеки та правопорядку

Розпорядження № 38 від 12 січня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від
21.07.2008 № 641/2008 “Про невідкладні заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 
№ 1244�р “Про схвалення Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготов�
ки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, враховуючи роз’яс�
нення Міністерства юстиції України (лист від 04.03.2010 № 1495�0�4�10), з метою сприяння оптимізації
взаємодії правоохоронних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування в м. Ки�
єві, забезпечення узгодженості їх діяльності щодо підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити на період підготовки та проведення в Укра%
їні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут%
болу Київський міський центр з питань безпеки та правопо%
рядку (далі — Центр) як допоміжний орган при виконавчо%
му органі Київської міської ради (Київській міській держав%
ній адміністрації).

2. Затвердити Положення про Київський міський центр
з питань безпеки та правопорядку, що додається.

3. Затвердити склад Київського міського центру з питань
безпеки та правопорядку, що додається.

4. Взяти до відома, що Київський міський центр з питань
безпеки та правопорядку здійснює свою діяльність на гро%
мадських засадах.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас%
ти на заступника голови Київської міської державної адмі%
ністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про впровадження пілотного проекту по реорганізації 
засад первинної медико-санітарної допомоги в м. Києві

Розпорядження № 4 від 10 січня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про затверджен�
ня загальнодержавної програми розвитку первинної медико�санітарної допомоги на засадах сімейної ме�
дицини на період до 2011 року”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 “Деякі пи�
тання удосконалення системи охорони здоров’я”, пункту 11 рішення розширеної Колегії виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.07.2010 № 10 “Про стан ор�
ганізації надання медичної допомоги мешканцям міста Києва” та з метою реорганізації засад надання пер�
винної медико�санітарної допомоги мешканцям столиці:

1. Затвердити План заходів щодо впровадження пілотно%
го проекту по реорганізації засад первинної медико%санітар%
ної допомоги в м. Києві (далі — План заходів), що додається.

2. Визначити Дарницький та Дніпровський райони м. Ки%
єва як пілотні для впровадження пілотного проекту по ре%
організації засад надання первинної медико%санітарної до%
помоги в м. Києві (далі — Пілотний проект).

3. Головному управлінню охорони здоров’я, Дарницькій
районній в місті Києві державній адміністрації та Дніпров%
ській районній в місті Києві державній адміністрації:

3.1. Забезпечити впровадження з 11.01.2011 року Пі%
лотного проекту на базі амбулаторно%поліклінічних закла%
дів Дарницького та Дніпровського районів відповідно до
Плану заходів.

3.2. До 01.01.2012 року подати звіт про результати ре%
алізації Пілотного проекту до виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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 заступників голови Київської міської державної адмі%
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Київсь�ий	
ніверситет	права	НАН	У�раїни	
о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�державно�о�нер�хомо�о�майна:�приміщення�на�першом�

поверсі� навчально�о� �орп�с�,� площею� 49,5� �в.м.� за� адресою:� в�л. Доброхотова,� 7-а,

можлива� мета� ви�ористання� приміщення� -� ст�дентсь�а� їдальня.� Стартова� ціна� оренди

з ПДВ�36,18��рн/��в. м/місяць.�

Обов’яз�ові	
мови:	�омпенсація�за�оцін���приміщення,�об’яв��в��азеті,�страх�вання�майна�та

ін.�Пропозиції�для��часті�в��он��рсі�приймаються�в�запечатаних��онвертах,�останній�день�подачі

заяв�20.02.2011�р.�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Доброхотова�7-а,��аб. № 125,�додат�ова�інформація

за�тел:�450-21-24.�

Кон�
рс	відб
деться	22.02.2011�р.�о�15.00�за�в�азаною�вище�адресою.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о	
правління	�ом
нальної	власності	м.	Києва	про	проведення	�он�
рс


№ 67ПР	з	відбор
	с
б’є�тів	оціночної	діяльності,	я�і	б
д
ть	зал
чені	до	проведення

незалежної	оцін�и	об’є�тів,	що	належать	територіальній	�ромаді	м.	Києва

Кон��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяльності�б�де�здійснюватись�відповідно�до�Положення�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів

оціночної� діяльності,� затверджено�о� на�азом� Фонд�� державно�о� майна� У�раїни� 25.11.2003� р.� №2100� і� зареєстровано�о� �

Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003�р.�за�№�1194/8515.

Учасни�ам	 �он��рс�	 необхідно	 подати	 до	 Головно�о	 �правління	 �ом�нальної	 власності	 м.Києва	 �он��рсн�

до��ментацію	в	одном�	запечатаном�	�онверті,	до	я�о�о	додається	лист	з	описом	наданих	до��ментів.	Кон��рсна

до��ментація	с�ладається	з:

1. Заява	на	
часть	в	�он�
рсі	(за	встановленою	формою)	—�на��ожний�об’є�т�о�ремо.

2. Підтвердні	до�
менти	(в�1-м��е�земплярі):

- �опія��становчо�о�до��мента�претендента;

- �опії��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,�я�і�працюють���штатном��с�ладі�та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення

оцін�и�та�підписання�звіт��про�оцін���майна;

- письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� б�де� додат�ово� зал�чено� претендентом� до� проведення� робіт� з� оцін�и� майна� та

підписання�звіт��про�оцін���майна,�завірені�їх�особистими�підписами;

- �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претендент��Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

- інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід��роботи,��валіфі�ації

та� особисто�о� досвід�� роботи� оцінювачів,� я�і� працюють� �� йо�о� штатном�� роз�ладі� та� додат�ово� зал�чаються� ним

з незалежної�оцін�и�майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо).

3.	Кон�
рсна	пропозиція	претендента�подається���запечатаном���онверті�і�містить�пропозицію�щодо�вартості�ви�онання

робіт,��аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін��ви�онання�робіт.

Кон��рс	відб�деться	о	14.30	15.02.2011	ро��	в	Головном�	�правлінні	�ом�нальної	власності	м.	Києва	за	адресою:

м.	 Київ,	 в�л.	 Хрещати�,	 10.	 Телефони	 для	 довідо�:	 279-56-59,	 279-54-73.	 До��менти	 приймаються	 до	 13.00

09.02.2011	ро��	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	10,	�ім.	510.

Телефон	за�ально�о	відділ�	279-27-19.

№	п/п Назва	об’є�та Адреса	об’є�та

Мета	оцін�и	—	визначення	рин�ової	вартості	з	метою	ви�
п
	орендарем

1. Нежилі�приміщення�площею�132,4��в.�м м.�Київ,�в�л.�Хар�івсь�е�шосе,�144-в,�літ.�“А”

2. Нежилі�приміщення�площею�108,3��в.�м м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�60,�літ.�“Б”

3. Нежилі�приміщення�площею�118,1��в.�м м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�42,�літ.�“А,�А
1

”

Святошинсь�ии	районний	с
д	м.	Києва	ви�ли�ає�відповідача�-�Шаіба�Манзер�Бен�Мохамед,�я�ий�зареєстрований�за

адресою:�м.�Київ,�б-р�Р.�Роллана,�9��в.�69,�для��часті�в�цивільній�справі�за�позовом�Шаіб�І.�Б.�до�Шаіба�М.�Б.�М.,�третя�особа:

ВПРФО�Святошинсь�о�о�РУГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про��с�нення�переш�од�шляхом�с�ас�вання�реєстрації.

С�дове�засідання�відб�деться�14.02.2011�ро���о�13.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.�М.

У�разі�неяв�и�відповідача�Шаіба�М.�Б.�М.�до�с�д��без�поважних�причин�або���разі�неповідомлення�про�причини�неяв�и,

справа�б�де�роз�лядатись�за�йо�о�відс�тності.

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


� Посвідчення� особи, я�а� постраждала� внаслідо�� чорнобильсь�ої

�атастрофи,��ате�орія�1, серія�А, № 129902�та�в�лад���№ 096384�на

ім’я�Осадчий�Іван�Єв�енович�вважати�недійсними.

Піль�ова	передплата	з	достав�ою	�азети	
в	поштов
	с�ринь�


на	місяць ................6	�рн.	50	�оп.

на	3	місяця ..........19	�рн.	50	�оп.

на	6	місяців ..........39	�рн.	00	�оп.

на	12	місяців ........78	�рн.	00	�оп.

на	місяць................21	�рн.	50	�оп.

на	3	місяця ............64	�рн.	50	�оп.

на	6	місяців ........129	�рн.	00	�оп.

на	12	місяців ......258	�рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ

(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ) 22094

Передплатні	ціни

на	місяць ..............10	�рн.	90	�оп.

на	3	місяця ..........32	�рн.	10	�оп.

на	6	місяців ..........62	�рн.	55	�оп.

на	12	місяців ......123	�рн.	90	�оп.

на	місяць................40	�рн.	90	�оп.

на	3	місяця ..........122	�рн.	10	�оп.

на	6	місяців ........242	�рн.	55	�оп.

на	12	місяців ......483	�рн.	90	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ

(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї
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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 44
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Ãðåêî-ðèìñüêèé â³äá³ð
Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü íàéñèëüí³ø³ 
áîðö³ ñòîëèö³

Ùîðîêó íà ÷åìï³îíà-
ò³ ñòîëèö³ ç ãðåêî-ðèì-
ñüêî¿ áîðîòüáè âèçíà-
÷àþòüñÿ ÷ëåíè çá³ðíî¿
ì³ñòà äëÿ ó÷àñò³ â ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè. Íàñàì-
ïåðåä ¿¿ ê³ëüê³ñíèé òà
ÿê³ñíèé ñêëàä. Öüîãî
ðîêó âñåóêðà¿íñüêèé
òóðí³ð â³äáóäåòüñÿ â
×åðêàñàõ. Äî çàëüíîóê-
ðà¿íñüêî¿ êîìàíäè, â
ÿê³é ìàº áóòè 15—20
ñïîðòñìåí³â, óâ³éøëè 12
êèÿí. Äî ñëîâà, òàê³
çìàãàííÿ ïðîâîäÿòü ïî
âñ³é Óêðà¿í³ â óñ³õ â³êî-
âèõ êàòåãîð³ÿõ, àäæå íå-
çàáàðîì ðîçïî÷íóòüñÿ
÷åìï³îíàòè êðà¿íè ñåðåä
ñïîðòñìåí³â ð³çíîãî â³-
êó: â³ä êàäåò³â ³ þí³îð³â
äî äîðîñëèõ.

Ó ñòîëè÷íîìó ÷åìï³î-
íàò³ âçÿëè ó÷àñòü 60
áîðö³â. Äî îðãàí³çàö³¿ òà

ïðîâåäåííÿ çìàãàíü äî-
ëó÷èëèñÿ Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ, Àñîö³àö³ÿ ñïîð-
òèâíî¿ áîðîòüáè Êèºâà
òà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ "Øêîëà áîðîòüáè"
íà ÷îë³ ç Â³òàë³ºì Äàíè-
ëåíêîì, ÿêó àêòèâíî
ï³äòðèìóº çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó
ðîçïîâ³ëè "Õðåùàòèêó",
ùî "Øêîëà áîðîòüáè"
äîïîìîãëà âëàäíàòè
ïåâí³ ô³íàíñîâ³ òà îðãà-
í³çàö³éí³ ìîìåíòè. Õî-
÷à ¿¿ âèõîâàíö³â íèí³ íà
çìàãàííÿõ íå áóëî. Ïî-
êè ùî. Àäæå òóðí³ð ïðî-
âîäèëè ñåðåä äîðîñëèõ,
à â "Øêîë³" òðåíóþòüñÿ
ëèøå ä³òè.

"Ìè âèð³øèëè ï³äòðè-
ìàòè ö³ çìàãàííÿ, àäæå
äîðîñëèé ñïîðò — öå
ïðîäîâæåííÿ ñïîðòó äè-
òÿ÷îãî,— ñêàçàâ òðåíåð
Ìàêñèì ×åïóðíî.— ²
íàø³ âèõîâàíö³ íåçàáà-
ðîì òàêîæ âèñòóïàòè-
ìóòü íà òàêèõ ïîºäèí-
êàõ. Ä³òè º "ôóíäàìåí-
òîì" ñïîðòó. ßêùî ìè
âèõîâóºìî äîñòîéíå ïî-
êîë³ííÿ, òî é ðåçóëüòà-
òè â ìàéáóòíüîìó áóäóòü
ïîçèòèâíèìè. Â íàñ
ïðàöþþòü â³ñ³ì òðåíå-
ð³â. Ìàéæå âñ³ — ìîëî-
ä³ ôàõ³âö³, êîòð³ íåùî-
äàâíî çàê³í÷èëè ²íñòè-

òóò ô³çêóëüòóðè. Âîíè
îòðèìóþòü ìàòåð³àëüíó
ï³äòðèìêó é íàâ³òü âèð³-
øóþòüñÿ äåÿê³ ñîö³àëü-
í³ ïðîáëåìè". Ïàí ×å-
ïóðíî äîäàâ, ùî âñå öå
ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿ-
êè äîïîìîç³ Îëåñÿ Äîâ-
ãîãî. Äî ñëîâà, çàâäÿêè
ñïîíñîðñüê³é äîïîìîç³
ä³òè ìîæóòü òðåíóâàòè-
ñÿ áåçïëàòíî. Íåçàáà-
ðîì ó "Øêîë³ áîðîòüáè"
çà ï³äòðèìêè ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè ùå ê³ëüêà ñïîð-
òèâíèõ çàë.

Ùî æ äî ñàìèõ çìà-
ãàíü, òî âîíè â³äáóâàëè-
ñÿ ó áåçêîìïðîì³ñí³é
áîðîòüá³. Áóëà é ðàä³ñòü
ïåðåìîã, é ã³ðêîòà ïî-
ðàçîê. Ïåðåìîæöÿìè
ñòàëè: ó âàãîâ³é êàòåãî-
ð³¿ 55 êã — Ñåðã³é Ìà-
ëèøåâñüêèé (ÖÑÄÞ-
ØÎÐ "ÌÎÍ"); 60 êã —
Äìèòðî Áóòåíêî
(ÖÑÄÞØÎÐ "ÌÎÍ");
66 êã — Àíäð³é Ãàéäóê
(ÊÄÞÑØ "Ñïàðòàê");
74 êã — Äìèòðî Ñòîã-
íóøêî (ÊÄÞÑØ
"Ñïàðòàê"); 84 êã —
Ìàêñèì Ñòîãíóøêî
(ÊÄÞÑØ "Ñïàðòàê");
96 êã — ²âàí Ëèøêî
(ÑÄÞØÎÐ "Óêðà¿íà");
120 êã — Îëåêñàíäð
Ïåòðåíêî (ÑÄÞØÎÐ
"ÇÑÓ")

СС ПП ОО РР ТТ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 8 ëþòîãî
ОВНИ, Космос транслює через вас пот жн енер ію, наділяє залізною

волею, здатністю мислити та діяти нешаблонно. А воювати чи жити в
зла оді, обирати вам. Я що цін єте др жб , майте на вазі: переводи-
ти ці взаємини в стат с офіційно о партнерства сенс немає. Або др ж-
ба за д ховними інтересами, або співпраця за діловими потребами. По-
роз міння в шлюбном союзі без спільних цілей майже неможливе.
ТЕЛЬЦІ, день промайне під армічні а омпанементи долі. Робіть се,

про що вас просять, нічо о ново о не розпочинайте, постарайтеся по-
ірливо адапт ватися до обставин і оловне зба н ти: чом , за що в он-
ретній сит ації на вас падає та а ара Творця?.. Усвідомлення поми-
ло та с нення їх відчинять двері світле ар'єрне майб тнє.
БЛИЗНЯТА, Бо посилає вам (до червня) дач через впливових др -

зів. На них і по ладайтеся, запросіть вист пити арбітром с перечливих
питаннях. Саме в термінових справах, е стремальних сит аціях зможете
"прое замен вати" своїх соратни ів, оцінити їхній потенціал і реальні мож-
ливості. Одна не заб дьте, що система власних пере онань є домінан-
тою, і їй відведено провідн роль. Зміна по лядів лише запл тає.
РАКИ, своїм пол м'яним ент зіазмом ви зап с аєте енератор ризо-

вих сит ацій. А втім, ни н ти цьо о неможливо, ос іль и сама доля ви-
ма ає пройти іспит на полі оні жахливих обставин. М жньо подолавши
їх, піднесете свій еройсь ий д х. Професійна сфера і стане цим випро-
б вальним полем.
ЛЕВАМ сміхається Форт на, одна від лож и дьо тю в бочці мед ви

не застраховані. Слід терміново обмежити оло приятелів, знайомих,
дати відчіпно о тим, хто випад ово прибився до вашої омпанії. Залиш-
те поряд надійних осіб, я им довіряєте, до о о відч ваєте д ховний по-
тя , а з іншими збільшіть дистанцію.
ДІВИ, щастя вашої долі ви олис ється тр довом оле тиві. Пере-

дові техноло ії, впровадження нових про рам — ось золотий озир для
ріплення ар'єрних р бежів, і він вас є. Виявляйте сміливість, помір-
ованість, мобільно в лючайтесь тр довий процес, тоді ваш хист е-
нія не спатиме, а творитиме дива на радість роботодавцям, що добре
позначиться на приб т ах!
ТЕРЕЗИ, роль неприст пної фортеці лише заш одить вам. Годі пи-

ратися чи зіштовх вати людей лобами! Продемонстр йте дипломатич-
ний талант, др желюбно йдіть на пост п и, зала одж йте с перечливі
сит ації і знайте: нині он ренти за б дь-я их обставин і завжди б д ть
ви раші! Тож вам лишається рати за їхніми правилами, а власні інте-

реси не постраждають.
СКОРПІОНИ, все розплан йте, аби не звалювати на себе зайвих наван-

тажень, оминайте робот , що не ативно впливає на фізичний чи д шев-
ний стан. Нині маєте ч дові можливості для повноцінної самореалізації і
вдома, і на сл жбі. Я що вас є ори інальна мета, вн трішній омпас твор-
чо о е спромт в аже правильний напрям. Не відмовляйте в допомозі, бо
саме через вас Всевишній до червня посилатиме підтрим іншим людям.
СТРІЛЬЦІ нині є пест нами долі. Можете тішитися і насолодж ватися

життям досталь. Щаститиме с різь — і на діловом , і на романтичном
фронті. Таланти фонтан ватим ть, принаймні іншим вст пати з вами в он-
ренцію сенс немає. Ос іль и в б дь-я ій боротьбі переможні лаври діс-

тан ться саме вам. Хіба що де ом з др зів це дефілювання може не спо-
добатися. А втім, це їхній лопіт, маб ть, настав час дистанціюватися.
КОЗОРОГИ, не ш од йте аманця та дбайте про родинне бла опол ч-

чя. Саме т т причаїлося ваше щастя, більше інвест єте (фінансово, мо-
рально) — більше отримаєте. А ар'єра в ліс не втече. Т т визначено нес-
ти хрест випроб вань (з листопада 2009- о до жовтня 2012 ро ). А втім,
небеса відш од ють вам мін си на роботі приємними сюрпризами в ро-
дині, том з радістю підзаряджайтеся сімейною бла одаттю.
ВОДОЛІЇ, с ромність— еть. Без поп лярності ви зів'янете, я віт а без

води та сонця! Бажання довести світові свою знач щість примнож ватиме
сили. Заявляйте про себе, самоствердж йтеся, презент йте таланти, до-
ся нення — тоді від риється нове дихання! А що люди с аж ть, нехай вас
не ці авить, живіть власним роз мом і дійте та , я велить серце.
РИБИ, я що ви одержимі азартом, при альм йте і не ризи йте да-

ремно. Ваша сміливість повинна б ти чимось виправдана. Особлива за-
сторо а бізнесменам. Ризи єте опинитись бор овій ямі. За алом біль-
шість подій люто о роз ортаються за армічним сценарієм, і я що ви не
в змозі зба н ти їх, моліться Творцю і просіть дати рятівн відповідь

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ,
âíî÷³ +1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +3...+4°Ñ, âíî÷³ +2...+3°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +2...+3°Ñ, âíî÷³ +1...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì îïàäè. Â³òåð çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +3...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+2°Ñ.

Ñüîãîäí³
8 ëþòîãî — Ï³âõë³áíèö³. Ëþäè êàæóòü: "ßêèé äåíü, òàêà é âåñíà". 

²ìåíèííèêè: 
Àíàí³é, Àðêàä³é, Äàâèä, ²âàí, Éîñèï (Îñèï), Êñåíîôîíò, Ìàð³ÿ,

Ïåòðî, Ñåìåí, Ôåä³ð

1 7

7 9 2

8 7 5 1

7 2

1 7 3 6

6 5 8 7

2 5 6

8 1 5

4 3 8 5

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

2 8 1 3 4 7 9 6 5

3 7 5 9 6 8 1 4 2

9 4 6 2 1 5 8 3 7

5 9 4 6 8 2 7 1 3

6 2 7 1 9 3 5 8 4

1 3 8 5 7 4 2 9 6

7 1 9 4 5 6 3 2 8

8 6 3 7 2 9 4 5 1

4 5 2 8 3 1 6 7 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
4 ëþòîãî

Переможцям зма ань вр чили відзна и, а найвправніші
потрапили до збірної У раїни з ре о-римсь ої боротьби

У чемпіонаті Києва з ре о-римсь ої боротьби брали часть 60 спортсменів,
я і представляли різні ві ові ате орії

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

На чемпіонаті Києва з ре о-римсь ої бо-
ротьби визначилися представни и для
часті все раїнсь их зма аннях. Значн
підтрим в проведенні т рнір надала
ромадсь а ор анізація "Ш ола боротьби"
та заст пни Київсь о о місь о о оло-
ви — се ретар Київради Олесь Дов ий.
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