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ЗИМА З АРТРИТАМИ І АРТРОЗАМИ
Фахівці радять, я боротися з поширеними
хворобами насамперед нефарма оло ічними
методами
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Валерій НОВОСВІТНІЙ:
“ХРЕЩАТИК” БУВ ПЕРШОЮ
МІСЬКОЮ ГАЗЕТОЮ, ЯКА ВИХОДИЛА
В КОМП`ЮТЕРНОМУ НАБОРІ”

Àãðåñèâí³ ÷îòèðèëàï³
Òîð³ê ìàéæå 4,5 òèñÿ÷³ êèÿí ïîñòðàæäàëè â³ä óêóñ³â ñîáàê

Ïåð³îäè÷íî ó ñòîëè÷íèõ ÇÌ² ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÷åðãîâèé íàïàä áåçïðè-
òóëüíèõ ñîáàê íà ëþäåé, ÷àñòî òàê³ ³ñòîð³¿
ìàþòü òðàã³÷íèé ô³íàë. Íàïðèê³íö³ ìèíó-
ëîãî ðîêó íà Òðîºùèí³ âðàíö³ ì³ñöåâó æè-
òåëüêó àòàêóâàëà çãðàÿ áðîäÿ÷èõ ïñ³â. Æ³í-
êà â³ä÷óëà ëàïè îäíîãî ñîáàêè íà ñïèí³,
äðóãèé óõîïèâ ¿¿ çà íîãó. Íà ùàñòÿ, ïî-
ñòðàæäàë³é âäàëîñÿ çíàéòè ïàëèöþ é â³ä-
áèòèñÿ íåþ. Ëèøå â³ä÷óâøè ñïðîòèâ, øåñ-

òåðî ÷îòèðèëàïèõ â³äñòóïèëè. Áàãàòî êè-
ÿí ïàì’ÿòàþòü ãó÷íó ³ñòîð³þ äâîð³÷íî¿ äàâ-
íèíè, êîëè â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³ çãðàÿ âóëè÷íèõ ñîáàê çàãðèçëà 27-
ð³÷íîãî îïåðàòîðà Ïåðøîãî íàö³îíàëüíî-
ãî êàíàëó ²âàíà Âîëîøèíà. Éîãî çíàéøëè
ìåðòâèì ó êàëþæ³ êðîâ³, âñå ò³ëî áóëî
âêðèòå óêóñàìè. Òàêèõ òðàã³÷íèõ âèïàäê³â
íåáàãàòî, îäíàê á³ëüø³ñòü íàïàä³â ñïðè-
÷èíÿþòü êóïó ïðîáëåì.

Âåòåðèíàðè êàæóòü, ùî òâàðèíè, ÿê³ ìåø-
êàþòü ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, ÷àñòî â³ä÷óâàþòü
ñòðåñè ³ ìîæóòü àòàêóâàòè ëþäèíó áåçïðè-
÷èííî áóäü-êîëè. Íàéíåáåçïå÷í³øèìè º
áåçïðèòóëüí³ ñîáàêè, ÿê³ ÷àñòî çáèâàþòüñÿ
â çãðà¿, à òàêîæ äîìàøí³ òâàðèíè, ÿêèõ âëàñ-
íèêè âèãóëþþòü áåç ïîâ³äêà òà íàìîðäíè-
êà. ² ÿêùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèðó÷åíèõ
÷îòèðèëàïèõ íåñóòü ëèøå ãîñïîäàð³, çâèíó-
âàòèòè êîãîñü ó íàïàä³ áðîäÿ÷îãî ïñà äóæå
ñêëàäíî. Ïåâíî, äîëåþ òàêèõ ñîáàê ìàþòü
ïåðåéìàòèñÿ ÷èíîâíèêè â³äïîâ³äíèõ â³-
äîìñòâ. Òà ïîêè öüîãî íå â³äáóâàºòüñÿ íà 100
â³äñîòê³â, êîæåí ìàº óáåçïå÷óâàòèñÿ ñàìî-
ñò³éíî. ª äóìêà, ùî éìîâ³ðí³ñòü íàïàäó ñî-
áàêè íà ëþäèíó çðîñòàº íàâåñí³ òà âîñåíè,
â ïåð³îäè ïàðóâàííÿ òâàðèí. À âò³ì, ñòàòèñ-
òèêà äåìîíñòðóº, ùî íàïàäè íà êèÿí ìàþòü
ðåãóëÿðíèé õàðàêòåð ³ â³äáóâàþòüñÿ íåçà-
ëåæíî â³ä ïîðè ðîêó. À îñê³ëüêè áåçïðè-

òóëüí³ ñîáàêè ôàêòè÷íî çàïîëîíèëè ì³ñòî,
ïîòð³áíî çíàòè, ùî ðîáèòè â ðàç³ íàïàäó. ßê-
ùî âàñ ïîêóñàëà áåçïðèòóëüíà òâàðèíà, ïî-
òð³áíî íåãàéíî çâåðíóòèñÿ äî õ³ðóðãà àáî
òðàâìàòîëîãà â ë³êàðí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ. ßêùî æ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íåìàº, ïîòð³á-
íî îáðîáèòè ðàíó ñàìîñò³éíî. Ì³ñöå óêóñó
òðåáà ðåòåëüíî ïðîìèòè ìèëîì, ðîçáàâëå-
íèì âîäîþ. Ï³ñëÿ öüîãî ðàíó îáðîáëÿþòü
ðîç÷èíîì ïåðîêñèäó âîäíþ òà íàêëàäàþòü
ñòåðèëüíó ïîâ’ÿçêó. Òà â áóäü-ÿêîìó ðàç³ çà
ïåðøî¿ æ ìîæëèâîñò³ ñë³ä ïîêàçàòè óêóñ ñïå-
ö³àë³ñòîâ³. Íå âàðòî çàáóâàòè ïðî ñêàç, àäæå
ïåðåíîñíèêàìè ö³º¿ õâîðîáè ìîæóòü áóòè
ñîáàêè. Íàéíåáåçïå÷í³ø³ ä³ëÿíêè óêóñ³â ñêà-
æåíèõ ñîáàê — îáëè÷÷ÿ, ê³í÷èêè ïàëüö³â òà
ãîëîâà. ² ÿêùî ñîáàêà º íîñ³ºì â³ðóñó, ùåï-
ëåííÿ ïîòð³áíî ðîáèòè íåãàéíî
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Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Нападають на людей я домашні тварини, та і бродячі пси. За під-
с м ами 2010 ро в КП "Центр ідентифі ації тварин" зареєстровано
1648 сів домашніх тварин. У 90 % випад ів жертвами стають чле-
ни родини, в я их меш ають чотирилапі. А ось від нападів безпри-
т льних соба торі постраждали 2777 людей.
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Íà âèïëàòó ìóí³öèïàëüíèõ
íàäáàâîê ñòîëè÷íèì 
îñâ³òÿíàì ³ ìåäèêàì 
äîäàòêîâî âèä³ëÿòü 
70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Íà âèïëàòó ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê îñ-
â³òÿíàì òà ïðàö³âíèêàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ñòîëèö³ ó 2011 ðîö³ äîäàòêîâî âèä³ëÿòü 70
ìëí ãðí, ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíî¿ àïàðàòíî¿
íàðàäè 7 ëþòîãî 2011 ðîêó. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ð³øåííÿ ïðî äîäàòêîâå âèä³ëåííÿ êîø-
ò³â íà âèïëàòó ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê
â÷èòåëÿì ³ ìåäèêàì ñòîëèö³ ïðèéíÿòî ï³ñ-
ëÿ êîíñóëüòàö³é ç êåð³âíèêàìè òà ïðàö³â-
íèêàìè áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà,
ïðîôñï³ëêàìè. Öèõ êîøò³â âèñòà÷èòü íà
âèïëàòó ö³ëüîâèõ íàäáàâîê äî ïåðøîãî âå-
ðåñíÿ. Âîäíî÷àñ Ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâ-
ë³ííÿ ðàçîì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
îñâ³òè ³ íàóêè ìàº çàïðîïîíóâàòè ìåõàí³ç-
ìè ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â, àáè ì³ñòî ìîãëî
çàáåçïå÷èòè ö³ëüîâ³ íàäáàâêè ìåäèêàì òà
îñâ³òÿíàì äî ê³íöÿ 2011 ðîêó

Ïîäàòê³âö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó âèêðèëè íå÷åñíîãî
ï³äïðèºìöÿ-þâåë³ðà

Ó ðàìêàõ îïåðàö³¿ “Áþäæåò” ïðàö³âíè-
êè ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ïåðåâ³ðèëè ä³ÿëüí³ñòü ïðèâàòíîãî
ï³äïðèºìöÿ, ùî òîðãóâàâ þâåë³ðíèìè âè-
ðîáàìè. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
ïðåñ-öåíòð³ ÄÏÀ ó Êèºâ³, 39-ð³÷íèé ìåø-
êàíåöü ñòîëèö³, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà ñïðî-
ùåí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ, ðåàë³çîâó-
âàâ ïðîäóêö³þ ó ê³ëüêîõ ñóïåðìàðêåòàõ áåç
íàëåæíîãî îáë³êó (îïðèáóòêóâàííÿ). Ó
êíèç³ îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò ÷îëîâ³ê âçà-
ãàë³ íå çàïîâíþâàâ ãðàôè “âèòðàòè íà âè-
ðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿”, â ÿê³é â³äîáðàæàþ-
òüñÿ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåí³ âèòðàòè,
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç îäåðæàííÿì
ïðèáóòêó. Ïîäàòê³âö³ äîäàòêîâî íàðàõóâà-
ëè ñòîëè÷íîìó á³çíåñìåíîâ³ øòðàôíèõ
ñàíêö³é ìàéæå íà ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü

Ó ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ 
çìàãàííÿ ç á³ëüÿðäó, 
ðåãá³ òà õîêåþ

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ 14—20 ëþòîãî çàïëà-
íóâàëî íèçêó çàõîä³â. Çîêðåìà, 15 ëþòîãî
î 15.00 â óïðàâë³íí³ â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ
ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðèçíà÷åííÿ
ïðåì³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäèíî-
êèì áàòüêàì òà îäèíîêèì ìàòåðÿì. Ó ñó-
áîòó, 19 ëþòîãî, â ÁÊ “Ìàÿê” (ïð-êò Ìîñ-
êîâñüêèé, 17/7) â³äáóäåòüñÿ êîìàíäíèé
÷åìï³îíàò ì³ñòà ç á³ëüÿðäó. Ïî÷àòîê — î
10.30. Òàêîæ 19—20 ëþòîãî â ðàìêàõ ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç õîêåþ ³ç øàéáîþ íà ÍÒÁ
“Àâàíãàðä” (âóë. Ìåëüíèêîâà, 46) â³äáó-
äåòüñÿ ê³ëüêà çóñòð³÷åé. Îêð³ì òîãî, 19—20
ëþòîãî çàïëàíîâàíî òóðí³ð ç ðåãá³, ïðè-
ñâÿ÷åíèé Äíþ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè. Óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ — íà ñòàä³îí³ Óí³âåðñèòå-
òó îáîðîíè (ïëîùà Êîñìîíàâò³â)

12 ëþòîãî êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

Íà ÿðìàðêàõ êèÿíàì òà ãîñòÿì ñòîëèö³
áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé àñîðòèìåíò
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ: ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðî-
äóêòè, ìîëîêî ³ ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáà, îâî-
÷³, ôðóêòè, áîðîøíî, êðóïè é áàêàë³éí³
òîâàðè, öóêîð òà áàãàòî ³íøèõ ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â. Òðàäèö³éíî ìåøêàíö³ ñòîëè-
ö³ ìàòèìóòü çìîãó ïðèäáàòè ñ³ëüãîñïïðî-
äóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíè-
ê³â ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè íà 10—15 %
äåøåâøå, í³æ íà ðèíêàõ. Òàê, ó ñóáîòó ÿð-
ìàðêè â³äáóäóòüñÿ â ï’ÿòè ðàéîíàõ: ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó — íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (ó
ìåæàõ âóëèöü Ñàêñàãàíñüêîãî òà Æèëÿí-
ñüêî¿), ó Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Æóêîâà
(â³ä ïð-òó Ë³ñîâîãî äî âóë. Âîëêîâà), ó
Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Ìàëèøêà, ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó — íà ïð-ò³ Ïðàâäè, 68à, ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ñòàä³îíí³é

Òåñò íà Â²Ë ìîæíà ïðîéòè
àíîí³ìíî òà áåçïëàòíî
Íàéá³ëüøèé ó ñòîëèö³ êàá³íåò “Äîâ³ðà” çàïðàöþâàâ 
ïðè Ãîëîñ³¿âñüê³é öåíòðàëüí³é ïîë³êë³í³ö³

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

У новом абінеті “До-
віра” безплатно та ано-
німно можна про он-
с льт ватися з психо-
ло ом, інфе ціоністом
та соціальним праців-
ни ом, а та ож здати
ров на ВІЛ та отрима-
ти презерватив.

Êîìïëåêñíå ðîçì³ùåííÿ
êîíñóëüòàòèâíîãî òà ë³êóâàëü-
íîãî â³ää³ëåíü â îäíîìó ïðèì³-
ùåíí³ ï³äêàçàëà ïðàêòèêà. “Äî-
ñâ³ä ðîáîòè â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³, äå ïîðó÷ ³ç êàá³íåòîì
äîâ³ðè º êàá³íåò ³íôåêö³îí³ñòà,
âèÿâèâñÿ ïîçèòèâíèì,— ðîçïî-
â³äàº ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïè-
òàíü Â²Ë/ÑÍ²Äó â Êèºâ³ Îëåê-
ñàíäð Þð÷åíêî.— Àäæå 60 â³ä-
ñîòê³â ïåðâèííî âèÿâëåíèõ
õâîðèõ çóïèíÿþòüñÿ íà äèñïàí-
ñåðíîìó îáë³êó ³ äî ïîäàëüøî-
ãî ë³êóâàííÿ íå äîõîäÿòü. Òî÷-
í³øå, íå äî¿æäæàþòü. Àäæå â³ä-
ñòàíü äî ì³ñüêîãî öåíòðó ÑÍ²-
Äó ó Ñâÿòîøèí³ ç Ãîëîñ³ºâà —
22 ê³ëîìåòðè”.

Òåñò ìîæíà ïðîéòè àíîí³ì-
íî. Ëþäèí³ ïðèñâîþþòü êîä, çà
ÿêèì âîíà ³ çäàº êðîâ. “ªäèíå,
ùî ìè çàïèòóºìî, öå — ³ì’ÿ,—
ðîçïîâ³ëà ïñèõîëîã Ëþäìèëà
Ï³øâàíîâà.— Àëå ëþäèíà ³ éî-
ãî ìîæå âèãàäàòè”.

Êàá³íåò ðîçïî÷àâ ðîáîòó ì³-
ñÿöü òîìó. Çà öåé ÷àñ òåñò
ïðîéøëè 34 îñîáè. “Óñ³ àíàë³-
çè íåãàòèâí³, ëèøå â îäíîãî ÷î-
ëîâ³êà ðåçóëüòàò áóâ ïîçèòèâ-
íèì,— ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ï³øâà-
íîâà.— Éîãî ìè íàïðàâèëè íà
ðåòåëüíó ïåðåâ³ðêó äî ì³ñüêîãî
öåíòðó ÑÍ²Äó. Òîé ä³àãíîç ñòà-
íå îñòàòî÷íèì. Äàë³ ïàö³ºíòà
íàïðàâëÿºìî äî ³íôåêö³îí³ñòà,
ÿêèé ³ ñòàâèòü íà îáë³ê. Ïîò³ì
³íô³êîâàíà ëþäèíà çäàº äîäàò-

êîâî ³ìóíîëîã³÷í³ àíàë³çè, íà
â³ðóñíå íàâàíòàæåííÿ. Ðàç íà
ï³âðîêó õâîðèé ïðîõîäèòü îá-
ñòåæåííÿ”.

Âèÿâëåííÿ â³ðóñó — íå âè-
ðîê, êàæóòü ë³êàð³. Éîãî ñüîãî-
äí³ ë³êóþòü. “Êîëè ëþäèíà íå-
ùîäàâíî ³íô³êóâàëàñÿ, ³ìóíí³
ïîêàçíèêè â íå¿ ìîæóòü ëè-
øàòèñü ó íîðì³. ßêùî æ º ïî-
ðóøåííÿ, ñïåö³àë³ñòè êàá³íåòó
“Äîâ³ðà” íàïðàâëÿþòü ïàö³ºí-
òà íà áåçïëàòíó òåðàï³þ,— ïî-
ÿñíþº ïñèõîëîã.— Ïàö³ºíòîâ³
ïðèçíà÷àþòü ë³êè, ÿê³ áëîêó-
þòü ðîçìíîæåííÿ â³ðóñíèõ êë³-
òèí. Òîä³ Â²Ë íå ïåðåõîäèòü ó
ÑÍ²Ä”.

“Ð³çí³ êîíñóëüòàö³¿ (ïåðåäòåñ-
òîâà, ï³ñëÿòåñòîâà, à ÿêùî º ïî-
çèòèâíèé ðåçóëüòàò, òî êðèçîâà
êîíñóëüòàö³ÿ) ó êâàë³ô³êîâàíèõ
ë³êàð³â êàá³íåòó “Äîâ³ðà” äîïî-
ìîæóòü àäåêâàòíî ïîñòàâèòèñÿ
äî ä³àãíîçó,— çàçíà÷èëà íà÷àëü-
íèê ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

ÊÌÄÀ Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî.— Íè-
í³ ìè ïðàöþâàòèìåìî íàä òèì,

ùîá ó âñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ
çàïðàöþâàëè òàê³ êàá³íåòè”

Íîâèé ïîãëÿä
Ïðîåêò áëàãîóñòðîþ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Êèºâà 
äî ªâðî-2012 âèçíà÷àòü íà êîíêóðñí³é îñíîâ³

ОО ББ НН ОО ВВ ИИ СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Понад півтисячі часни ів із 65 раїн світ висло-
вили бажання взяти часть від ритом міжнарод-
ном архіте т рном он рсі на най ращий про-
е т бла о строю центральної частини Києва до
ф тбольно о чемпіонат Євро-2012. Протя ом лю-
то о — вітня архіте тори представляють на роз-
ляд ж рі свої онцепції розвит цієї території,
а на почат травня о олосять переможців.

Ó÷îðà çàâåðøèëàñÿ ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â â³äêðèòîãî ì³æíà-
ðîäíîãî àðõ³òåêòóðíîãî êîíêóðñó íà íàéêðàùèé ïðîåêò áëàãî-
óñòðîþ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Êèºâà äî ªâðî-2012, îãîëîøåíèé
ÊÌÄÀ ³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà. ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé àðõ³òåê-
òîð Êèºâà Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê, ïîçìàãàòèñÿ â êîíêóðñ³ âèñëî-
âèëè áàæàííÿ 512 ó÷àñíèê³â ³ç 65 êðà¿í ñâ³òó. “Ìè õî÷åìî íå
ëèøå ìàòè ö³êàâèé ïðîåêò áëàãîóñòðîþ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè

ì³ñòà,— ïîÿñíèâ ïàí Öåëîâàëüíèê,— íàì áóäå äóæå ö³êàâî îò-
ðèìàòè íåçààíãàæîâàíèé, ñâ³æèé ïîãëÿä çàêîðäîííèõ êîëåã-àð-
õ³òåêòîð³â íà ðîçâèòîê íàøîãî ì³ñòà”.

Òåðèòîð³ÿ, âèçíà÷åíà ÿê îá’ºêò ïðîåêòóâàííÿ, äîâîë³ âåëè-
êà — öå øåñòèê³ëîìåòðîâà çîíà â³ä Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòî-
ð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè äî Ëüâ³âñüêî¿ òà Êîíòðàêòîâî¿
ïëîù. À êîíöåïòóàëüíî êîíêóðñí³ ïðîåêòè ìàþòü ðîçïîä³ëè-
òè íà äâà áëîêè. Ïåðøèé — âëàñíå áëàãîóñòð³é ì³ñòà äî ïðî-
âåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012,
à äðóãèé — äåòàëüíå îïðàöþâàííÿ çíàêîâèõ òóðèñòè÷íèõ ì³ñöü
ñòîëèö³ — Ïåéçàæíî¿ àëå¿, Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ òà Àíäð³¿âñüêî-
ãî óçâîçó, ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ ç âèõîäîì Õðåùàòèêà äî Äí³ï-
ðà ³, çâ³ñíî æ, íàáåðåæíî¿ Äí³ïðà.

Êîíêóðñ ìàº íå ëèøå ïðèâåðíóòè óâàãó ïðîôåñ³îíàë³â òà ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî íåïðåçåíòàáåëüíîãî âèãëÿäó öåíòðàëüíî¿ ÷àñòè-
íè ì³ñòà, à é çàïðîïîíóâàòè øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè
íà îñíîâ³ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî àðõ³òåêòóðè òà ïðèðîäè. ßê
çàóâàæèâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³â-
íèöòâà ²ãîð Ñîêîëîâ, ³ç êîíêóðñîì ïîâ’ÿçàí³ âåëèê³ î÷³êóâàí-
íÿ. “Ãîëîâíå, àáè â³í áóâ ðåàëüíèì äëÿ âò³ëåííÿ ó æèòòÿ ³ âðà-
õîâóâàâ àðõ³òåêòóðíî-ëàíäøàôòí³ îñîáëèâîñò³ ñòîëèö³”, — çà-
çíà÷èâ ïàí Ñîêîëîâ

Кабінети «Довіри» лишаються основною лан ою системі охорони здоров’я, що надають населенню
онс льтації, обстеж ють і виявляють хворих на ВІЛ-інфе цію/СНІД
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Адреси абінетів “Довіра”:

Пр-т 40-річчя Жовтня, 59
Тест можна пройти з 9.00 до 14.30 понеділо , серед і п’ят-

ницю. У вівторо та четвер — з 12.00 до 17.30
Конс льтація з 9.00 до 15.00 понеділо , серед і п’ятницю, а

та ож вівторо і четвер з 12.00 до 18.00
В л. Трьохсвятительсь а, 7
Тест вання — щодня з 9.00 до 19.30
Конс льтація — щодня з 8.00 до 20.00
В л. Відпочин , 11
Тест — щодня з 9.00 до 19.30
Конс льтація — щодня з 8.00 до 20.00
В л. Бориспільсь а, 30а
Тест вання — з 11.30 до 18.00 з понеділ а до четвер а, п’ят-

ницю — до 17.00
Конс льтація — щодня з 11.00 до 18:00
В л. Висоць о о, 8
Тест можна пройти в понеділо і серед з 8.30 до 15.00; вів-

торо , четвер — з 12.30 до 19.00; п’ятницю — з 9.00 до 14.30
Конс льтація — понеділо , серед і п’ятницю— з 8.00 до 15.00

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Наталія БАКАЄВА, х дожни :
— Нині я не
змо ла б зяти
та тварин .
В три імнатній
вартирі нас
наразі п’ятеро,
і шостий член
сім’ї — стара
хвора іш а,

що потреб є спеціально о до ляд .
Одна ви ин ти її надвір, я ба ато
хто робить, мене не підніметься
р а. В нашом дворі живе з рая
безприт льних соба . Це небезпеч-
но, особливо для дітей. З цим тре-
ба щось робити, напри лад, стери-
ліз вати їх.

Сер ій НАКОНЕЧНИЙ,
ст дент:

— Я б зяв до-
дом безпри-
т льно о соба-

чи іш ,
але роз мію,
що за ними
потрібен до-
ляд, а мені
бра є час . Я

навчаюся і працюю одночасно. В
Києві є лише один прит ло для
тварин. Гадаю, потрібно щонай-
менше два-три, де змо ли б до-
лядати за ними, я це роблять
Європі спеціальні сл жби. Там
безліч та их за ладів. У нас немає

онтролю за розмноженням тва-
рин, том й собачих з рай з ож-
ним ро ом більшає.

Олеся ДЕМІДЮК, ст дент а:
— Я, напевно
б, не взяла
безприт льн
тварин додо-
м . Це питання
потрібно вирі-
ш вати на
місь ом рівні.
Дворня и зде-

більшо о небезпечні, створюють
незр чності. Їх потрібно відловлю-
вати і передавати до прит л ів. А
тих людей, я і ви идають чотирила-

пих я ви ористан і раш , штра-
ф вати.

Анатолій, підприємець:
— Я, можли-

во, й зяв би з
в лиці ота,
але жив в най-
маній вартирі.
Вза алі, це т р-
бота ом наль-
них сл жб, та,
я завжди, в
них на це замало рошей. Том по-
трібно ш ати спонсорів, добро-
дійні фонди для б дівництва при-
т л ів, полі ліні для в личних тва-
рин.

Клавдія РОМАНЕНКО,
меди :
— Хоч я і

люблю тва-
рин, але я лі-
ар побояла-
ся б зяти до-
дом тварин
з в лиці. Вони
розносять ін-
фе ції, лис-
ти. Цю проблем повинні роз-
в’яз вати біоло и, зооло и, місь-
а влада

Опит вала Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è âçÿëè á Âè ñîá³ äîäîìó áåçïðèòóëüíîãî ñîáàêó?

Ñîáà÷å æèòòÿ
Ê³ëüê³ñòü áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ó ì³ñò³ êàðäèíàëüíî íå çìåíøóºòüñÿ, à ê³ëüê³ñòü 
ïîñòðàæäàëèõ â³ä óêóñ³â ëèøå çðîñòàº

Áðîäÿ÷³ ñîáàêè â ì³ñò³ ìîæóòü íå ëèøå
ðîçíîñèòè ³íôåêö³¿, à é íàïàäàòè íà ëþ-
äåé, çàõèùàþ÷è ñâîþ òåðèòîð³þ, ðîçïîâ³-
äàº ê³íîëîã Îëåêñ³é Êîâòóíåíêî. “Çãðàÿ
ñîáàê áîðîòèìåòüñÿ çà âèæèâàííÿ â ì³ñò³.
Çàâîéîâóþ÷è òåðèòîð³þ, òâàðèíè àòàêóâà-
òèìóòü òîãî, õòî çàõîäèòü íà ¿¿ ïðîñò³ð. Ïî-
êè öå ïèòàííÿ íå áóäå âèð³øåíî, â íàñ áó-
äóòü ïðîáëåìè çàõâîðþâàííÿ äîìàøí³õ ñî-
áàê, íàïàä³â íà ñàìîòí³õ ïåðåõîæèõ ó í³÷-
íèé ÷àñ, óêóñ³â ó ìàëåíüêèõ ä³òåé”. Ñêóï-
÷åííÿ ãîëîäíèõ ïñ³â º äóæå íåáåçïå÷íèì,
âîíè ÷àñòî íàïàäàþòü íà ëþäåé. Òîìó ¿õ
ïîòð³áíî âèëîâëþâàòè é âèâîçèòè äî ïðè-
òóëê³â. Ìåíøó çàãðîçó, íà äóìêó ê³íîëîãà,
íåñóòü òàê çâàí³ ñîáàêè-îõîðîíö³ — ò³, ùî
ìåøêàþòü íà òåðèòîð³¿ ôàáðèê, çàâîä³â, ñó-
ïåðìàðêåò³â, áàçàð³â. ¯õ çàçâè÷àé ï³äãîäî-
âóþòü îõîðîíö³, ñòîðîíí³ ëþäè. Ö³ ïñè òà-
êîæ ìîæóòü àòàêóâàòè ïåðåõîæîãî, çàõèùà-
þ÷è ñâîþ òåðèòîð³þ. ² âæå çîâñ³ì íå òðå-
áà áîÿòèñÿ ñîáàê, ÿêèõ ìîæíà íàçâàòè “ïî-
ïðîøàéêàìè”. Âîíè æèâóòü ó ï³äçåìíèõ
ïåðåõîäàõ òà ó äâîðàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â.
Òàêèõ òâàðèí ìîæíà ïðîñòî ñòåðèë³çóâàòè
é çíîâó âèïóñêàòè íà ñâîáîäó. Çàãðîçè ëþ-
äÿì âîíè íå íåñóòü.

Ó Êèºâ³ îô³ö³éíî çàáîðîíåíî âáèâàòè
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Ç 2007 ðîêó â ì³ñ-
ò³ ä³º “Ïðîãðàìà ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíî-
ñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàííèìè ìå-
òîäàìè”. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº òàêó ñõåìó:
ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî ïðèòóëêó â³ä-
ëîâëþþòü ñîáàê, âåçóòü ¿õ äî ïðèòóëêó,
ðîçì³ùóþòü íà äåñÿòèäåííèé êàðàíòèí,
ñòåðèë³çóþòü ³ ëèøàþòü àáî çà ê³ëüêà äí³â
ïîâåðòàþòü îï³êóíîâ³ ÷è íà ïîïåðåäíº ì³ñ-
öå ìåøêàííÿ.

Масове знищення
соба столиці
не підтвердилося

Ïåðø³ çâèíóâà÷åííÿ íà àäðåñó ÷èíîâíè-
ê³â ïðîçâó÷àëè ùå òîð³ê óë³òêó. Çàõèñíè-
êè òâàðèí ñòâåðäæóâàëè, ùî â ì³ñò³ çíè-
ùóþòü ñîáàê, ðîçêèäàþ÷è íà âóëèöÿõ ¿æó
ç îòðóòîþ. Áóëè íàâ³òü ôàêòè çàãèáåë³ íå
ëèøå áðîäÿ÷èõ, à é äîìàøí³õ òâàðèí, ùî
ç’¿ëè íåáåçïå÷íó ïðèìàíêó. Éøëîñÿ ³ ïðî

çíèùåííÿ òâàðèí ï³ñëÿ â³äëîâó. Àëå äîâåñ-
òè ö³ ôàêòè òàê ³ íå âäàëîñÿ. “Ñèòóàö³ÿ ç
áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè ó ñòîëèö³ ñüî-
ãîäí³ òàêà ñàìà, ÿêîþ áóëà ³ ï’ÿòü, ³ äå-
ñÿòü ðîê³â òîìó,— êàæå ïðåçèäåíò Ì³æíà-
ðîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ çàõèñòó òâà-
ðèí “SOS” Òàìàðà Òàðíàâñüêà.— Ì³ñöåâà
âëàäà äåêëàðóº ãóìàííèé øëÿõ ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåìè, ïðèéìàº ïðîãðàìè ³ ð³øåí-
íÿ, àëå ïîò³ì ¿õ íå âèêîíóþòü”.

ßê â³äîìî, â Êèºâ³ ä³º îäèí êîìóíàëü-
íèé ³ òðè ãðîìàäñüêèõ ïðèòóëêè äëÿ óòðè-
ìàííÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Ãðîìàäñüê³
âèæèâàþòü çà ðàõóíîê êîøò³â, ç³áðàíèõ âî-
ëîíòåðàìè. Öå ïðèáëèçíî 5-6 òèñ. ãðí íà
ì³ñÿöü. Íà ö³ ãðîø³ âäàºòüñÿ ï³êëóâàòèñÿ
ïðèáëèçíî ïðî òèñÿ÷ó ñîáàê ³ êîò³â, ùî
ñòàëè áåçõàò÷åíêàìè. Öüîãîð³÷ âëàäà ì³ñ-
òà âïåðøå ïîîá³öÿëà ãðîìàäñüêèì ïðèòóë-
êàì âèä³ëèòè êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Ðàí³øå ç³ ñêàðáíèö³ Êèºâà ô³íàíñóâàëè
ëèøå êîìóíàëüíèé ïðèòóëîê. Ç’ÿñóâàòè,
ñê³ëüêè êîøò³â âèä³ëÿëè ÊÏ “Ïðèòóëîê
äëÿ òâàðèí”, âèÿâèëîñÿ íåïðîñòèì çàâäàí-
íÿì. Íà îô³ö³éíèé çàïèò äî ÊÌÄÀ â³ä ãà-
çåòè “Õðåùàòèê” â³ä 01.02.2010 ¹ 027-386,
â ÿêîìó ñåðåä ³íøèõ áóëî ³ ïèòàííÿ ïðî
ðîçì³ð ô³íàíñóâàííÿ ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ
òâàðèí”, íàä³éøëà â³äïîâ³äü, ÿêó ìîæíà
íàçâàòè “çàãàëîì ïðî ãîëîâíå”. Æîäíîãî
ñëîâà ïðî îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ, ëèøå çà-
ãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ, êîòðó ìîæíà çíàéòè íà
îô³ö³éíîìó ñàéò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà. Âò³ì, “Õðåùàòèêó” òàêè âäàëîñÿ
çíàéòè öþ ³íôîðìàö³þ. Îòæå, ó 2010 ðîö³
íà ðåàë³çàö³þ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ðåãóëþâàí-
íÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàí-
íèìè ìåòîäàìè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî
âèä³ëåíî 481 òèñ. 344 ãðí. Ç íèõ: ÆÅÊàì —
192 òèñ. 538 ãðí, ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” — 
48 òèñ. 135 ãðí, ÊÏ “Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿
òâàðèí” òà “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” — 
240 òèñ. 670 ãðí.

Çà ð³çíèìè äàíèìè, ñüîãîäí³ íà âóëèöÿõ
ñòîëèö³ æèâóòü â³ä 15 äî 30 òèñÿ÷ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí. Ñòåðèë³çóâàòè ¿õ óñ³õ çàäî-
ðîãî, òà é íååôåêòèâíî. Àäæå òâàðèíè áå-
ðóòüñÿ íà âóëèö³ “íå ç ïîâ³òðÿ”, ÷àñòî ëþ-
äè ïðîñòî âèêèäàþòü ¿õ. “Òâàðèíà — öå ïðî-
äóêò óêðà¿íñüêî¿ áåçä³ÿëüíîñò³, áàéäóæîñò³,
áåçãîñïîäàðíîñò³,— ï³äòâåðäæóº öþ äóìêó

Òàìàðà Òàðíàâñüêà.— Öå æ íå àìåðèêàíö³
¿õ ñþäè çàêèíóëè, öèõ áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê!
Çâ³äêè âîíè âçÿëèñÿ? ² çà öå ¿õ êàðàþòü
ñìåðòþ, çäèðàþòü øê³ðó, ïðîäàþòü æèð ³
ââàæàþòü öå íîðìàëüíèì. Ùå é íà öüîìó
çàðîáëÿþòü êîøòè. Òîìó ÿ íå â³ðþ, ùî â
Óêðà¿í³ öå ïèòàííÿ âèð³øèòüñÿ”. Ó ªâðîï³
æ áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü ùîäî áðàò³â íàøèõ
ìåíøèõ êàðàºòüñÿ çàêîíîì. Òà é òàêî¿ ê³ëü-
êîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí òàì íåìàº.

Досвід інших раїн
Ó ªâðîï³ ³ñíóº ÷³òêà ñèñòåìà ôóíêö³î-

íóâàííÿ ïðèâàòíèõ ïðèòóëê³â. Òàì öå ââà-
æàþòü ïðåñòèæíèì, òîìó ïðèòóëêè ÷àñòî
óòðèìóþòü çàìîæí³ ëþäè. Êðà¿íè ªâðîñî-
þçó âèä³ëÿþòü çíà÷í³ êîøòè íà ñòâîðåííÿ
³ óòðèìàííÿ ïðèòóëê³â äëÿ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí, òîìó òàì ôàêòè÷íî íåìîæëèâî çó-
ñòð³òè íà âóëèö³ “áåçõîçíó” ñîáàêó. À â Í³-
ìå÷÷èí³ ä³º çàêîí, ùî çîáîâ’ÿçóº õàçÿ¿íà
îòðèìóâàòè ë³öåíç³þ íà ïîëîãè ñâîãî äî-
ìàøíüîãî óëþáëåíöÿ, à ïîò³ì íàêëàäàº â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà êîæíå íàðîäæåíå ùåíÿ,
äîëþ ÿêèõ â³äñòåæóþòü â³äïîâ³äí³ îðãàíè.
Òîìó â ªâðîï³ íåïðèïóñòèì³ âèïàäêè, ùîá
õàçÿ¿í âèêèíóâ íàäâ³ð ñîáàêó. Íà â³äì³íó
â³ä íàøî¿ êðà¿íè, äå çíà÷íà ÷àñòèíà áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí ðàí³øå ìàëà ïîñò³éíó
ïðîïèñêó ³ ãîñïîäàðÿ. Ó êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿
ªâðîïè òà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè ïðîáëåìó
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ðîçâ’ÿçóþòü íà ð³â-
í³ çàêîíîäàâñòâà. Ïî-ïåðøå, âñ³ âëàñíèêè
òâàðèí ñïëà÷óþòü ïîäàòêè. ² äëÿ ãîñïîäà-
ð³â ñòåðèë³çîâàíèõ òâàðèí ïîäàòîê çíà÷íî

ìåíøèé, í³æ äëÿ òèõ, ÷è¿ âèõîâàíö³ ìîæóòü
ìàòè ïîòîìñòâî. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ òàêèõ ïðà-
âèë ÷àñòêà ñòåðèëüíèõ òâàðèí â öèõ êðà-
¿íàõ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 80 %. Òîæ íà-
â³òü ÿêùî äîìàøí³é ïåñ ðàïòîì çàãóáèòü-
ñÿ é îïèíèòüñÿ íà âóëèö³, â³í íå ìàòèìå
ïîòîìñòâà. Òà é êîæíîãî áåçïðèòóëüíîãî
ñîáàêó îäðàçó âèëîâëþº ñïåö³àëüíèé ïàò-
ðóëü, ³ òâàðèíà ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìåøêàº ó
ïðèòóëêó. ² ÿêùî çà öåé ÷àñ íå çíàéäåòü-
ñÿ ãîñïîäàð, òî ñîáàêó ë³êâ³äîâóþòü. Àëå
äî òàêèõ ä³é çð³äêà äîõîäèòü ñïðàâà, îñê³ëü-
êè ìàéæå âñ³ ÷îòèðèëàï³ äðóç³ çíàõîäÿòü
ñîá³ íîâèõ ãîñïîäàð³â. Çà êîðäîíîì òàêîæ
³ñíóº çíà÷íà ê³ëüê³ñòü áëàãîä³éíèõ îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ ï³äáèðàþòü òâàðèí íà âóëèöÿõ,
âèõîâóþòü ¿õ ³ â³ääàþòü, íàïðèêëàä, ñë³-
ïèì àáî ãëóõîí³ìèì. À îñü â Àç³¿ òà Ï³â-
í³÷í³é Àôðèö³ ïîêè ùî íå íàäòî ïåðåé-
ìàþòüñÿ ãóìàííèì øëÿõîì ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè — òàì áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
ïðîñòî â³äñòð³ëþþòü àáî òðóÿòü, ùîá óíèê-
íóòè åï³äåì³¿ ñêàçó. Àëå Óêðà¿íà, íà ùàñ-
òÿ, ðîçòàøîâàíà íå â Àç³¿ ÷è Àôðèö³. Òî-
ìó ìîæíà çàïîçè÷èòè äîñâ³ä íàøèõ íàé-
áëèæ÷èõ ñóñ³ä³â. Ìàº óñï³õè Ïîëüùà —
íàø ïàðòíåð ç ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. “Ïî-
ëÿêè âèð³øóþòü ïèòàííÿ íå ÷åðåç êîìó-
íàëüí³ ï³äïðèºìñòâà,— ðîçïîâ³äàº Òàìàðà
Òàðíàâñüêà,— âîíè óêëàäàþòü óãîäè íà-
ïðÿìó ÷åðåç îðãàí³çàö³¿ çàõèñòó òâàðèí ç
ëþäüìè, ÿê³ ïðàöþþòü â³ääàíî, áî ëþá-
ëÿòü öþ ñïðàâó. Îäí³ îðãàí³çàö³¿ ï³êëóâà-
òèìóòüñÿ ïðî ïðèòóëîê, ³íø³ ãîäóâàòèìóòü
òâàðèí, ùå õòîñü â³äëîâëþâàòèìå ³ ñòåðè-
ë³çóâàòèìå, êîíòðîëþâàòèìå ùåïëåííÿ”

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Більшість иян періодично натрапляють на безприт льних соба , і не
всім вдається бере тися від напад . Сьо одні біля ожно о б дмай-
данчи а с пч ється з рая бродячих псів, а оли б дівництво завер-
ш ється, соба и не дають проход меш анцям новоб дови. Тож іноді
стає страшно відп с ати дітей до ш оли, шлях до я ої проля ає че-
рез зон проживання чотирилапих безхатчен ів. Потерпають і власни-
и домашніх тварин, часто- сто ви лювання любленців перетво-
рюється на війн з армією а ресивних псів.

На відмін від У раїни, в більшості європейсь их держав неприп стимі випад и, щоб хазяїн ви ин в
на в лицю соба

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



44 ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ Хрещатик  11 лютого 2011

Çèìà ç àðòðèòàìè ³ àðòðîçàìè
Ôàõ³âö³ ðàäÿòü, ÿê áîðîòèñÿ ç ïîøèðåíèìè õâîðîáàìè íàñàìïåðåä 
íåôàðìàêîëîã³÷íèìè ìåòîäàìè
Îëåêñàíäð ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Надворі зима. А ця пора ро
завжди підст пна для людей се-
редньо о і старшо о ві , бо в
них найчастіше заслаб і с лоби
й іст и. І хоча нинішня зима не
та а сніжна, я попередні, оже-
ледиця на трот арах і доро ах
же "в ладала" ба атьох ліж о,
а де о о і надов о. Далі мова
про те, я безпечити опорно-р -
ховий апарат від ш оджень і
ни н ти операцій з привод пе-
реломів, вивихів, а та ож розтя -
нень зв'язо , набря ів с ло-
бах.

Á³ëüø³ñòü ëþäåé ³äåíòèô³êóþòü àðòðèò ³
àðòðîç, ââàæàþòü ¿õ îäíàêîâèìè. Îäíàê
öå íå òàê. Àðòðèò — öå çàïàëåííÿ, êîòðå
ñòîñóºòüñÿ óñüîãî îðãàí³çìó, à îñü àð-
òðîç — õâîðîáà, ïîâ’ÿçàíà íå ³ç çàïàëåí-
íÿì, à ç ïîðóøåííÿì îáì³íó ðå÷îâèí ó
õðÿùàõ îêðåìèõ ñóãëîá³â.

Ìåäèêè íàçèâàþòü àðòðèò õâîðîáîþ ìî-
ëîäèõ, áî ¿¿ ÷àñòî ä³àãíîñòóþòü ó ëþäåé ï³ñ-
ëÿ 40 ÷è íàâ³òü 35 ðîê³â! Âèÿâëÿþòü àðòðèò
ïîð³âíÿíî ç àðòðîçîì íå÷àñòî. Â³í ìàº áà-
ãàòî ð³çíîâèä³â: ïîäàãðè÷íèé, ïñîð³àòè÷-
íèé, ðåâìàòî¿äíèé, ðåàêòèâíèé. Ñë³ä çà-
óâàæèòè, ùî çàïàëåííÿ ñóãëîáà ïðè àðòðè-
ò³, òîáòî òå, ùî ïðèâåðòàº óâàãó íàñàìïå-
ðåä,— öå ëèøå âåðõ³âêà “àéñáåðãà”, ÿêà çà-
ãðîæóº òîòàëüíèìè ïîðóøåííÿìè çäîðîâ’ÿ.

Îñü ÷îìó ïåðåä ë³êàðåì ñòî¿òü çàâäàííÿ
çíÿòè çàïàëåííÿ ³ çíà÷íî ï³äâèùèòè ³ìó-
í³òåò ó õâîðîãî íà àðòðèò. Öÿ ðîáîòà ïî-
òðåáóº ö³ëêîâèòî¿ óâàãè ôàõ³âöÿ òà ³íäè-
â³äóàë³çàö³¿ éîãî ïðèçíà÷åíü äëÿ êîíêðåò-
íîãî ïàö³ºíòà.

Àðòðîç, çà ñëîâàìè ìåäèê³â, ìàº êîæåí
òðåò³é ó â³ö³ çà ï’ÿòäåñÿò! À ï³ñëÿ ñ³ìäåñÿ-
òè — êîæíèé äðóãèé, òîæ íå çâåðòàòè íà
öþ õâîðîáó óâàãè, ÿê, íàïðèêëàä, íà ñêëå-
ðîç (áî íå áîëèòü), íå ìîæíà. Àðòðîç ï³ä-
äàºòüñÿ ëèøå êîìïëåêñíîìó ë³êóâàííþ ³
çà îáîâ’ÿçêîâîãî ïàðèòåòó îáîõ çàö³êàâëå-
íèõ îñ³á — ïàö³ºíòà ³ ë³êàðÿ.

Ó ë³êàð³â îô³ö³éíî¿ ìåäèöèíè º ñâî¿ ñõå-
ìè ë³êóâàííÿ, ïåðåâ³ðåí³ íà áàãàòüîõ òè-
ñÿ÷àõ ïàö³ºíò³â. Äåôîðìîâàíèì ê³ñòêàì
ïîâåðíóòè ïðèðîäíó ôîðìó íàâðÿä ÷è
âäàñòüñÿ, à îñü ïîë³ïøèòè ñòàí ñàìîãî ñóã-
ëîáà, ùîá çàïîá³ãòè îïåðàòèâíîìó âòðó-
÷àííþ, ö³ëêîì ìîæëèâî. ² çàëåæèòü öå íà-
â³òü á³ëüøå â³ä ïàö³ºíòà, àí³æ â³ä ë³êàðÿ,
òîìó äîñëóõàòèñÿ öèõ ïîðàä òà âñå çíàòè
âêðàé âàæëèâî.

Ãîñòðèé á³ëü ìîæíà çíÿòè çà äîïîìîãîþ
íåñòåðî¿äíèõ ïðîòèçàïàëüíèõ çàñîá³â —
áóòàä³îíó, ³íäîìåòàöèíó, äèêëîôåíàêó, ï³-
ðîêñèêàìó. Íèí³ äåäàë³ ÷àñò³øå ïàö³ºíòàì
ç àðòðîçîì í³ã ôàõ³âö³ ðàäÿòü âæèâàòè ìî-
âàë³ñ, ÿê áåçïå÷í³øèé.

Äëÿ â³äíîâëåííÿ õðÿùîâî¿ òêàíèíè
îñòàíí³ì ÷àñîì ïðèçíà÷àþòü òàê çâàí³ õîí-
äðîïðîòåêòîðè, ñïàçìîë³òèêè, çàñîáè íå-
òðèâàëî¿ ä³¿ (äî 1 ãîäèíè).

Äëÿ øâèäêîãî âïëèâó (äëÿ çíÿòòÿ ñèëü-
íîãî áîëþ, çàïàëåíü, íàáðÿê³â) çàñòîñîâó-
þòü êîðòèêîñòåðî¿äí³ ãîðìîíè: ã³äðîêîð-
òèçîí, öåëåñòèí, êåíàëîã. ² ïðî ë³êóâàííÿ
àðòðîçó ÿê òàêå íå éäåòüñÿ!

Îñòàíí³ì ÷àñîì áàãàòî õòî ç ë³êàð³â íà-
äàº ïåðåâàãó íîâèì çàñîáàì — “ð³äêîìó
ïðîòåçó”, ÿêèé ãîòóþòü íà ã³àëóðîíîâ³é êèñ-
ëîò³, àáî ³ìïëàíòàòó îñòåí³ëó. Ïðàêòèêà
ñâ³ä÷èòü, ùî âîíè õî÷à á ÷àñòêîâî â³äíîâ-
ëþþòü çàòîíêèé õðÿù, à öå äóæå âàæëèâî
äëÿ ïîâåðíåííÿ ñóãëîáàì àìîðòèçàö³éíèõ
âëàñòèâîñòåé ³ íîðìàëüíî¿ ðóõîìîñò³.

ßê ïðåäñòàâíèê íåôàðìàêîëîã³÷íèõ ìå-
òîä³â áîðîòüáè ç³ çãàäàíèìè õâîðîáàìè íå
ìîæó îá³éòè óâàãîþ ³íø³ çàñîáè — ò³, ÿêè-
ìè íàñ çàáåçïå÷óº ìàò³íêà-ïðèðîäà. Íàì
ïîòð³áíî ëèøå íàãíóòèñÿ, ùîá óçÿòè, ³ òà-
êèì ÷èíîì âêëîíèòèñÿ çà äàðè.

Íèæ÷å ïðîïîíóþ ÷èòà÷àì “Õðåùàòèêà”
ê³ëüêà ð³çíîìàí³òíèõ ðåöåïò³â.

Допомо а при артриті
й артрозі с лобів

Àðòðèò
* Óçÿòè äîáðå âèìèòó, àëå íå÷èùåíó

êàðòîïëèíó â ðóêó ³ çâåðõó íàäÿãòè ðóêà-
âè÷êó, ùîá óâ³ ñí³ âîíà ëèøàëàñÿ â ðóö³ —
òàê ³ ñïàòè. Íà íîãàõ òåæ ìîæíà òðèìàòè
êàðòîïëèíó â øêàðïåòö³. Âèêîðèñòîâóâà-
òè îäíó é òó ñàìó áóëüáó ìîæíà äîâãî, ³
òàêîæ äîâãî ñë³ä âèêîíóâàòè öþ ïðîöåäó-
ðó — íàâ³òü ê³ëüêà ì³ñÿö³â.

* ×àñòåíüêî çàãîñòðåííÿ àðòðèòó ïðè-
ïèíÿþòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ëþäèíà êèäàº
ïèòè êàâó.

* Ðîç³ì’ÿòèì ³ ðîçïàðåíèì ëèñòÿì áåðå-
çè îáêëàñòè ñóãëîá íà 2—4 ãîäèíè, ïðè-
òèñíóâøè éîãî äî ò³ëà áàâîâíÿíîþ òêàíè-
íîþ, ïîò³ì öåëîôàíîì ³ òåïëèì ðóøíè-
êîì. Òðèâàë³ñòü êóðñó — 15—20 ùîäåííèõ
ïðîöåäóð.

* Ìîæíà çàñòîñîâóâàòè íàñòîÿíêó âîâ-
÷îãî ò³ëà áîëîòíîãî (ðîñ.— “ñàáåëüíèê”)
äëÿ ðîçòèðàííÿ ñóãëîá³â 2—3 ðàçè íà äåíü,
äîáðå ï³ñëÿ öüîãî âêóòóþ÷è. Êóðñ — îäèí
ì³ñÿöü ç òàêîþ æ ïåðåðâîþ ³ ïîâòîðîì
êóðñó. Íàñòîÿíêó ãîòóþòü òàê: çàïîâíèòè
ï³âë³òðîâó áàíêó ïîäð³áíåíîþ ñèðîâèíîþ
³ íàñòîÿòè ó òåìíîìó ì³ñö³ 10—15 ä³á.

* Ïðèìî÷êè ç ðîçïàðåíèõ ñâ³æèõ áðó-
íüîê ÷îðíî¿ òîïîë³ (1/3 ñêëÿíêè çàëèòè 1
ñêëÿíêîþ îêðîïó íà 15—20 õâ). Äîáóòîþ
ìàñîþ óêóòóþòü ñóãëîáè ùîäíÿ íà 3—4
ãîäèíè ïðîòÿãîì 15—20 äí³â. Àáî ìàçü ³ç
áðóíüîê ç âåðøêîâèì ìàñëîì (1:1) âòèðà-
þòü ó ñóãëîáè 3—4 äí³.

Àðòðèò, ðàäèêóë³ò, ðåâìàòèçì, ëîìîòà â
íîãàõ

* 3 ëèñòêè ô³êóñà çàëèòè 200 ìë ñïèðòó
é 200 ìë õîëîäíî¿ êèï’ÿ÷åíî¿ âîäè, íàñòî-
ÿòè 1 òèæäåíü.

* Àêòèâíî ïëåñêàòè ñåáå ìóõîá³éêîþ ïî
òèõ ì³ñöÿõ, äå áîëèòü. Öåé ìåòîä ìîæå äî-
ïîìîãòè ³ ïðè “´óëÿõ” íà ïàëüöÿõ ³ íàâ³òü
ïðè “ïåêó÷èõ ï³äîøâàõ”.

Àðòðîç òàçîñòåãíîâîãî ñóãëîáà
* 2 ñòîëîâ³ ëîæêè äð³áíî íàð³çàíèõ ñâè-

íÿ÷èõ âóõ âàðèòè â 0,5 ë âîäè íà ñëàáêî-
ìó âîãí³ ïðîòÿãîì 2 ãîäèí. Öå îäíà ïîð-
ö³ÿ, ÿêó òðåáà ç’¿äàòè ùîäíÿ ïðîòÿãîì ³í-

äèâ³äóàëüíîãî êóðñó. Â³í ìîæå òðèâàòè ì³-
ñÿöü, äâà àáî íàâ³òü òðè.

* Çàëèòè 1 âåëèêèé àáî 2 ñåðåäí³õ ìó-
õîìîðè 0,5 ë ãîð³ëêè, íàñòîÿòè 20 ä³á.
Ïðîö³äèòè ³ ïðîòèðàòè íàñòîÿíêîþ õâîð³
ì³ñöÿ óðàíö³ òà óâå÷åð³.

* Ïëÿøêó, íàïîâíåíó êàðòîïëÿíèìè ïà-
ðîñòêàìè, çàëèòè ãîð³ëêîþ (ïðèáëèçíî 250
ìë). Íàñòîÿòè 3 òèæí³, ïðîö³äèòè ³ ïèòè
ïî 0,5 ÷àéíî¿ ëîæêè òðè÷³ íà äåíü, à òà-
êîæ ðîçòèðàòè õâîð³ ì³ñöÿ.

* Ïðîìèòè 10 êàøòàí³â, ïðîïóñòèòè ¿õ
÷åðåç ì’ÿñîðóáêó é çàëèòè 0,5 ë ãîð³ëêè.
Íàñòîÿòè 10 ä³á, ùîäíÿ ñòðóøóþ÷è ñóì³ø.
Íàòèðàòè íîãè íà í³÷, ïîò³ì óêóòóâàòè áåç
öåëîôàíó. Íà ðàíîê á³ëü ³ íàáðÿêè çíè-
êàþòü.

* Ùîäíÿ ïî ê³ëüêà ðàç³â ïðîòèðàòè õâî-
ðå ì³ñöå òîíåíüêèì çð³çîì ëèìîíà. Êóðñ —
3—5 òèæí³â.

* Çàëèòè â êàñòðóë³ æìåíþ â³âñÿíèõ
ïëàñò³âö³â 2 ñêëÿíêàìè âîäè ³ ïðîâàðèòè
íà ñëàáêîìó âîãí³ 10—12 õâèëèí. Ï³ñëÿ
öüîãî íàêðèòè ïîñóäèíó ðóøíèêîì ³ çà-
ëèøèòè íà 1 ãîäèíó. Íàêëàäàòè êîìïðå-
ñè.

* Ïðèãîòóâàòè äâà ðîç÷èíè. Ïåðøèé:
50 ã êàìôîðè â 100 ìë ñïèðòó, äîäàòè 
50 ã ã³ð÷è÷íîãî ïîðîøêó é äîáðå ðîçì³-
øàòè. Äðóãèé: çáèòè ÿº÷í³ á³ëêè â³ä 2—3
ÿºöü ³ âëèòè ¿õ ó ñóì³ø. Âñå äîáðå ïåðå-
ì³øàòè. Ìàçü íàíîñèòè íà ñóãëîáè.

Á³ëü â³ä àðòðèòó, ðàäèêóë³òó, ðåâìàòî¿ä-
íèé, ãàéìîðèòíèé, îòèòíèé

* Êîìïðåñóâàòè õâîð³ ì³ñöÿ ÷è ¿õí³ ïðî-
åêö³¿ âàñèëüêîâîþ (ðîñ.— “áàçèëèê”) îë³ºþ.

* Ïîäð³áíèòè íà òåðòóøö³ ñâ³æèé îã³ðîê
³ ïðèâ’ÿçàòè äî êîë³í àáî äî áîëþ÷èõ çîí
í³ã ó âèãëÿä³ êîìïðåñó íà 1,5-2 ãîäèíè, àëå
íå á³ëüøå í³æ íà 4 ãîäèíè.

Фізичне “виховання”
с лобів

Áåç ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü íà ñóãëîáè
ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè íå âäàñòüñÿ, õî÷à á
ÿê³ ÷óäîâ³ çàñîáè — ³ õ³ì³÷í³, ³ ïðèðîä-
í³ — çàñòîñîâóâàòèìåìî. Áî ò³ëüêè ãðà-
ìîòíå íàâàíòàæåííÿ çìîæå â³äíîâèòè â

öèõ çîíàõ ïîðóøåíèé êðîâîò³ê! À âò³ì,
ñë³ä çíàòè, ùî áóäü-ÿêå íåîáåðåæíå íà-
âàíòàæåííÿ ìîæå çàøêîäèòè çàì³ñòü òî-
ãî, ùîá ïðèíåñòè êîðèñòü. Òîæ â³çüìå-
ìîñÿ çà ïîïåðåäíº ðîçðîáëåííÿ ñóãëî-
á³â, ï³äãîòîâêó äî ìàéáóòíüî¿ çàðÿäêè.
Çâ³ñíî æ, á³ãàòè é ñòðèáàòè íåîáîâ’ÿç-
êîâî. Ï³äíÿòòÿ òÿãàð³â, ïåðåì³ùåííÿ
êðóòèìè ñõîäàìè òåæ íå ïîòð³áíå, áî â
öèõ âèïàäêàõ íà ñóãëîáè ä³º ñèëà, çíà÷-
íî á³ëüøà çà âëàñíó âàãó. Àëå íåêâàïëè-
âà õîäüáà ð³âíèìè ïîâåðõíÿìè, õîä³ííÿ
íà ëèæàõ êëàñè÷íèì ñòèëåì, íåøâèäêà
¿çäà íà âåëîñèïåä³ ÷è âåëîòðåíàæåð³, ïëà-
âàííÿ ³ ñïåö³àëüíà ã³ìíàñòèêà äîïîìî-
æóòü äîáðå “ïðîêà÷àòè” ñóäèíè é àêòè-
â³çóâàòè êðîâîòîêè áåç íàäì³ðíèõ çóñèëü.

Äóæå êîðèñíî ùîäíÿ âèêîíóâàòè ïî-
â³ëüí³ ðîçòÿãóâàëüí³ (ïî 2—4 çà ï³äõ³ä) ³
çì³öíþâàëüí³ (ïî 6—8) âïðàâè, íà ÿê³ ïî-
òð³áíî 20—30 õâèëèí. Àëå âîíè íàñò³ëüêè
êîðèñí³, ùî çà ì³ñÿöü çàíÿòü â³ä÷óºòå ïðè-
ºìí³ çì³íè. Âèêîíóâàòè âïðàâè ïîòð³áíî
ùîðàçó ïîâ³ëüíî, ïîâåðòàþ÷èñü ó ïî÷àò-
êîâå ïîëîæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ðîçñëàáëÿ-
òèñÿ (ðåëàêñàö³ÿ).

Ëåæà÷è íà ñïèí³, ïðÿìó íîãó ïîâ³ëüíî
ï³äíÿòè íà ñåáå ïðèáëèçíî íà 20—30 ñì
â³ä ï³äëîãè òà ïîòðèìàòè 30—40 ñåêeíä.
²íøà íîãà ç³ãíóòà â êîë³í³, à ¿¿ ñòîïà ñòî-
¿òü íà ï³äëîç³. Ï³äíÿòó íîãó îïóñòèòè âíèç
³ ðîçñëàáèòèñÿ. Ï³äíÿòó íîãó ìîæíà ê³ëü-
êà ðàç³â çãèíàòè â êîë³í³.

Ëåæà÷è íà æèâîò³, ðóêè ïîêëàñòè âçäîâæ
ò³ëà. Ñèëîþ ì’ÿç³â ñòåãîí ³ ñ³äíèöü ï³äíÿ-
òè ïðÿìó íîãó íàä ï³äëîãîþ ³ ïîòðèìàòè
òàê — âñå ³ ñò³ëüêè, ÿê ó ïîïåðåäíüîìó
âèïàäêó. Âàð³àíò: ðîçâîäèòè â áîêè ïðÿì³
íîãè, ï³äíÿò³ íàä ï³äëîãîþ.

Ñòîÿ÷è, íîãè òðèìàòè íà øèðèí³ ïëå-
÷åé, à ðóêè — íà ïîÿñ³. Ïîòðîõó ïðèñ³-
äàòè íà 20—30 ñàíòèìåòð³â, çàòðèìóþ÷èñü
ó íèæí³é ïîç³ (³äåàëüíî — íà 30—40 ñå-
êóíä).

Ñòîÿ÷è ³ íå çãèíàþ÷è êîë³í, íàõèëÿòè-
ñÿ âïåðåä, íàìàãàþ÷èñü ä³ñòàòè ï³äëîãó
ðóêàìè, àëå áåç íàäçóñèëü! Çàòðèìàòèñü ó
íèæí³é ïîç³ íà 30—40 ñåêóíä. Çàâäÿêè
ùîäåííèì òðåíóâàííÿì ÷åðåç ð³ê-äâà
ìîæíà áóäå çàïðîñòî êëàñòè ðóêè íà ï³ä-
ëîãó!
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É: “Õðåùàòèê” 
áóâ ïåðøîþ ì³ñüêîþ ãàçåòîþ, 
ÿêà âèõîäèëà â êîìï’þòåðíîìó 
íàáîð³”

Перші ро и
Ñïî÷àòêó ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ïðàöþâàëà â

áóä³âë³ Êè¿âðàäè, à ïîò³ì ìè ïîòðàïèëè
â íèí³øíº ïðèì³ùåííÿ íà Âîëîäèìèð-
ñüê³é, ëèøå íà ïåðøèé òà ï³äâàëüíèé
ïîâåðõè. Íà ïåðø³é ïëàí³ðö³ áóëî ëèøå
7-8 ÷îëîâ³ê. Âèõîäèëè ìè òîä³ â “ãàðÿ-
÷îìó” íàáîð³. Çàñèëàëè ìàòåð³àëè äî âè-
äàâíèöòâà “Êè¿âñüêà ïðàâäà”, äå ë³íîòè-
ï³ñòè íàáèðàëè øïàëüòè, ÿê³ ïîòðàïëÿ-
ëè íà âåðñòêó. Ë³íîòèï³ñòè ÷àñòî ñâàðè-
ëèñÿ, àäæå âñòàâèòè áóêâó ÷è ïðèáðàòè
ðå÷åííÿ áóëî äóæå ñêëàäíî: ïîòð³áíî áó-
ëî âèáèâàòè ìåòàëåâ³ ïëàñòèíè ç³ çâåð-
ñòàíî¿ ñòîð³íêè, âñòàâëÿòè ³íø³. Ïðè÷î-
ìó ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â ìàëà íå çì³íþâàòè-
ñÿ, òîìó ï³ä ÷àñ ïðàâîê ï³äðàõîâóâàëè
âñ³ ë³òåðè.

Íà ïî÷àòêó 90-õ “Õðåùàòèê” áóâ ïåð-
øîþ ì³ñüêîþ ãàçåòîþ, íå òèæíåâèêîì,
ÿêà ïî÷àëà âèõîäèòè â êîìï’þòåðíîìó
íàáîð³. ×àñòî íå âèñòà÷àëî ïàïåðó, áðà-
êóâàëî ô³íàíñóâàííÿ. Ïàï³ð äîâîäèëîñÿ
ïîçè÷àòè â ³íøèõ âèäàíü. À â÷îðà, ñï³ë-
êóþ÷èñü ³ç äðóæèíîþ ïåðøîãî ðåäàêòî-
ðà “Õðåùàòèêà” (íèì áóâ äåïóòàò Êè¿â-
ðàäè Â³êòîð Êóçüìåíêî), Ë³ë³ºþ Êèðè-
ë³âíîþ, ä³çíàâñÿ òàêå: ÿêîñü âîíà â³ä-
êðèëà éîãî îùàäêíèæêó, à òàì ÷îìóñü
ïîìåíøàëî ãðîøåé — çíèêëè 400 êàð-
áîâàíö³â (íà òîé ÷àñ âåëèê³ ãðîø³, ìîÿ
çàðïëàòà ÿê æóðíàë³ñòà ñòàíîâèëà, çäàº-
òüñÿ, êàðáîâàíö³â 200-250). Âèÿâëÿºòü-
ñÿ, Êóçüìåíêî â³ääàâ ñâî¿ êðåâí³, àáè çà-
ëàãîäèòè ÿêóñü ïðîáëåìó â äðóêàðí³.

Е с люзив “Хрещати а”
Âåëèêèé ôóðîð áóâ, êîëè Äìèòðî Òà-

áà÷íèê, íà ò³ ÷àñè äåïóòàò Êè¿âðàäè, íà-
ïèñàâ çàì³òêó ïðî ïðèáóòòÿ íà Ð³÷êîâèé
âîêçàë êîðàáëÿ ç óêðà¿íñüêîþ ãðèâíåþ.
Ìè ïîâ³äîìèëè ïðî öå ïåðøèìè, ³ “Õðå-
ùàòèê” öèòóâàëè çàêîðäîíí³ òà óêðà¿í-
ñüê³ âèäàííÿ, ðàä³îãîëîñè.

Îñîáèñòî ìåí³ ÿê æóðíàë³ñòîâ³ çà-
ïàì’ÿòàâñÿ åï³çîä, êîëè ÿ ïîáóâàâ íà
ì³ñö³ ïàä³ííÿ ë³òàêà ÀÍ-70, ùî ç³øòîâõ-
íóâñÿ ç ë³òàêîì ñóïðîâîäó ÀÍ-72. Òîä³
â ë³ñ³ íà Êè¿âùèí³ çàãèíóëè 7 ÷ëåí³â åê³-
ïàæó. Ïîòðàïèòè íà ì³ñöå àâàð³¿ áóëî
ñêëàäíî — éîãî îòî÷èëè ì³ë³ö³îíåðè.
Äåïóòàò Êè¿âðàäè, ÿêèé ðàí³øå ïðàöþ-
âàâ íà çàâîä³ Àíòîíîâà, ïðîâ³â äâîõ-
òðüîõ æóðíàë³ñò³â, çîêðåìà é ìåíå, íà
ì³ñöå êàòàñòðîôè, àëå ç òèëó, äå ÷åðãó-
âàëè ñï³âðîá³òíèêè çàâîäó. Ôîòîêîðåñ-
ïîíäåíòîâ³ Ñåðã³þ Ï’ÿòåðèêîâó íàâ³òü
âäàëîñÿ çðîáèòè ç-ï³ä ïîëè ê³ëüêà çí³ì-
ê³â. Äî òîãî æ îäíîãî ðàçó çðàäëèâî
ñïðàöþâàâ ôîòîñïàëàõ. Âðàæåííÿ áóëî
ãí³òþ÷å — áàãàòîòîííèé ë³òàê óâ³éøîâ
ó çåìëþ, ÿê í³æ ó ìàñëî, à ó âåëèê³ ÷îð-

í³ ïîë³åòèëåíîâ³ ì³øêè çáèðàëè îñòàí-
êè ï³ëîò³â...

Плинність
ерівництва
Çà 17 ðîê³â, ÿê³ ïðîïðàöþâàâ ó ãàçåò³,

çì³íèëîñÿ äåñÿòü ðåäàêòîð³â, ³ ìàëî íå
êîæåí ïðîïîíóâàâ íîâó êîíöåïö³þ. Áóâ
íàâ³òü âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ðåäàêòîðà,
ÿêèé ïðîòðèìàâñÿ òèæäåíü-ï³âòîðà, çà-
òå îäðàçó çáóðèâ óñþ ðåäàêö³þ, à ìàòå-
ð³àëè, ï³äãîòîâëåí³ â íîìåð, âèêèíóâ ó
êîøèê äëÿ ñì³òòÿ. Â³í ïðàöþâàâ ïàðëà-
ìåíòñüêèì êîðåñïîíäåíòîì ó “Ãîëîñ³
Óêðà¿íè” ³ íàâ³òü áåç çâ³ëüíåííÿ ï³øîâ
ïðàöþâàòè äî íàñ. Ïðîòå äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè íå ï³äòðèìàëè éîãî êàíäèäàòóðè.

Íàéäîâøå ðåäàêö³þ î÷îëþâàâ Ãåííà-
ä³é Êèðèíäÿñîâ. Òîä³ ãàçåòà ïî ï’ÿòíè-
öÿõ âèõîäèëà ó êîëüîð³, ðîçøèðèâñÿ
øòàò, ç’ÿâèâñÿ â³ää³ë ðåàë³çàö³¿, åôåêòèâ-
í³øå çàïðàöþâàëà ðåêëàìíà ñëóæáà. Òà-
êå “ïåðåçàâàíòàæåííÿ” âèäàííÿ áóëî ïî-
â’ÿçàíå ç òèì, ùî ìåðîì ³ ãîëîâîþ Êè-
¿âðàäè ñòàëà îäíà îñîáà — Îëåêñàíäð
Îìåëü÷åíêî — òîæ ô³íàíñîâ³ é îðãàí³-
çàö³éí³ ïèòàííÿ âèäàííÿ âèð³øóâàëèñÿ
äîñèòü ïîâíî é îïåðàòèâíî.

Ре орд с дово о
позов

Ãàçåòà “Õðåùàòèê” ñòàëà ðåêîðäñìå-
íîì çà ðîçì³ðîì ñóäîâîãî ïîçîâó. Ìè
äðóêóâàëè áàãàòî êðèòè÷íèõ ïóáë³êàö³é
ïðî êàáåëüíîãî îïåðàòîðà “Âîëÿ-êàáåëü”,
ùî ëèøå âèéøîâ íà ðèíîê ³ ìàâ â³ä êè-
ÿí áàãàòî íàð³êàíü ³ çàóâàæåíü. “Âîëÿ-êà-
áåëü” ïîäàëà ñóäîâèé ïîçîâ íà ãàçåòó
“Õðåùàòèê”, íà ìåíå îñîáèñòî ³ ñï³âàâ-
òîðà îäí³º¿ ç ïóáë³êàö³é “çà íàíåñåííÿ
íåìàéíîâî¿ øêîäè”. Ïîçîâ ñòàíîâèâ
(óÿâ³òü ñîá³!) 22 ì³ëüéîíè 525 òèñÿ÷ 392
ãðèâí³ 84 êîï³éêè. Íà òîé ÷àñ öå ìàéæå
5 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Àëå ï³ñëÿ ê³ëüêîõ
ñóäîâèõ çàñ³äàíü êîìïàí³ÿ çì³íèëà ñâî-
ãî ïðåäñòàâíèêà-þðèñòà, ÿêèé çàïðîïî-
íóâàâ ³òè íà ìèðîâó. Òàê “Âîëÿ-êàáåëü”
â³äìîâèëàñÿ â³ä ïðåòåíç³é.

“П’ятниця” —
першопрохідець
спеціалізованих
телетижневи ів

Ãàçåòà “Ï’ÿòíèöÿ” ç’ÿâèëàñü ó ê³îñêàõ
28 ëþòîãî 1992 ðîêó. ²äåÿ âèäàííÿ íàëå-
æàëà “Ìåãàïîëó” — ïåðø³é êîìåðö³éí³é
òåëåêîìïàí³¿ â Êèºâ³. ¯¿ êåð³âíèöòâî çà-
ïðîïîíóâàëî âèêîíóâà÷ó îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâíîãî ðåäàêòîðà “Õðåùàòèêà” Âîëî-
äèìèðó Ìîñòîâîìó âèïóñêàòè ïî ï’ÿòíè-
öÿõ ñï³ëüíèé òèæíåâèê ÿê äîäàòîê äî ãà-
çåòè Êè¿âðàäè. Îñê³ëüêè ÿ íåçàäîâãî äî
öüîãî áðàâ ³íòåðâ’þ ó äèðåêòîðà “Ìåãà-
ïîëó”, òî Âîëîäèìèð Ìîñòîâèé ïðèçíà-
÷èâ ìåíå ðåäàêòîðîì “Ï’ÿòíèö³”. “Òâîÿ
æóðíàë³ñòèêà íà öüîìó çàê³í÷èëàñÿ, â³ä-
òåïåð òè ñèä³òèìåø íà ì³ñö³ — êåðóâà-
òèìåø”,— ñêàçàâ â³í òîä³. Ïðîòå ùå ïðî-
òÿãîì ðîêó ÿ á³ãàâ ì³æ äâîìà ñò³ëüöÿ-
ìè — ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì “Õðåùàòè-
êà” ³ áóâ ðåäàêòîðîì “Ï’ÿòíèö³”.

Ïðî âèõ³ä ãàçåòè ä³çíàâñÿ ç ðåêëàìè
íà “Ìåãàïîë³” é ïåðåëÿêàâñÿ, àäæå çà
òèæäåíü ìàâ ç’ÿâèòèñÿ ïåðøèé íîìåð, à
íå áóëî í³ ìàòåðàë³â, í³ æóðíàë³ñò³â, í³
âåðñòàëüíèê³â, í³ ë³òðåäàêòîð³â ÷è êî-
ðåêòîð³â. Ñïî÷àòêó âèõîäèëè “áîéîâèì
ëèñòêîì” — ÷îòèðè ñòîð³íêè, ç ÿêèõ äâ³
çàéìàëà ïðîãðàìà.

Ó ðåäàêö³¿ “Ï’ÿòíèö³” ÿ ðîáèâ óñå —
ïèñàâ ìàòåð³àëè, ãîòóâàâ ÷óæ³, à ç ÷àñîì,
ï³ñëÿ Îëåêñàíäðà Êàíþêè, ñòàâ â³äïîâ³-
äàëüíèì ñåêðåòàðåì, âèïóñêîâèì, ïðà-
öþâàâ ³ç ðîçïîâñþäæóâà÷àìè. Íàêëàä
“Ï’ÿòíèö³” ñÿãàâ 84 òèñÿ÷³ ïðèì³ðíèê³â,
à “Ñîþçäðóê” ïðîñèâ 100 òèñÿ÷. Ãàçåòà
âèêëèêàëà àæ³îòàæ. Ó ï’ÿòíèöþ çðàíêó
15-20 ÷îëîâ³ê ñòîÿëè â ÷åðç³ äî ê³îñê³â
ïî âñüîìó ì³ñòó. Êîòðåñü ³ç âèäàíü ïðî-
âåëî ñâîºð³äíèé ðåéòèíã: ÿêó ãàçåòó íàé-
øâèäøå ðîçêóïîâóþòü. Íàøèì êîíêó-
ðåíòîì áóëà ëèøå Aviso, ùî òîä³ ëèøå
ïî÷èíàëà âèõîäèòè.

Ñïî÷àòêó ìè ïîäàâàëè ìàòåð³àëè ïðî
ä³ÿëüí³ñòü òåëåêîìïàí³¿ “Ìåãàïîë”,
àíîíñóâàëè ïåðåäà÷³, ê³íîô³ëüìè, ðîáè-
ëè ³íòåðâ’þ ç âåäó÷èìè. ² âîíè æ, íàïðè-
êëàä, Àíàòîë³é Âåêñêëÿðñüêèé ³ Þð³é
Ì³íçÿíîâ, ãîòóâàëè äëÿ íàñ ³íôîðìà-
ö³þ — ìóçè÷í³ ³íôîðìàö³¿ àáî â³äåîíî-
âèíè. Çãîäîì âçÿëè íà ðîáîòó ³ ñâî¿õ àâ-
òîð³â. Òàê, Îëåêñàíäð Øèìàíñüêèé,
ÿêèé êîëèñü ïðàöþâàâ íà êè¿âñüêîìó çà-
âîä³, àëå çà ïîêëèêàííÿì áóâ ìåëîìà-
íîì, ñòàâ îñíîâíèì àâòîðîì ïðî ìóçè-
êó ³ ê³íî. Òîä³ íå áóëî ²íòåðíåòó, ³ ìè
ïåðøèìè ðîçïîâ³äàëè ïðî ãîëîâí³ ôåñ-
òèâàë³ ñâ³òó, çàðóá³æíèõ àðòèñò³â òà ìó-
çèêàíò³â, ïîäàâàëè ¿õí³ á³îãðàô³¿, ô³ëü-
ìîãðàô³¿ ÷è äèñêîãðàô³¿ (äî òîãî æ ³ çà-
ðóá³æíèìè ìîâàìè), ÷åðïàþ÷è ³íôîðìà-
ö³þ ³ç çàêîðäîííèõ âèäàíü, òåëå- ³ ðàä³î-
êàíàë³â. Ùå îäèí íàø àâòîð, Ðîñòèñëàâ
Ïåðøèí, ïóáë³êóâàâ ðîê-åíöèêëîïåä³þ.
Ç ê³íöÿ 1950—1960-õ â³í ïðîñòåæóâàâ ³ñ-
òîð³þ çàðóá³æíî¿ ðîê-ìóçèêè. Ô³ëîëîã
²ãîð Ôåäîðåíêî, àáî æ “Ôåí³êñ”, ÿêèé
ñòâîðèâ ñòóä³þ çâóêîçàïèñó “Ôåí³êñ”,
ïóáë³êóâàâ ìàòåð³àëè ïðî íàéñâ³æ³øó ñó-
÷àñíó ìóçèêó.

Îêð³ì ê³íî òà ìóçèêè, “Ï’ÿòíèöÿ” ñïå-
ö³àë³çóâàëàñÿ íà ³íôîðìàö³¿ ³ ïðî ðîçâè-
òîê òåëåáà÷åííÿ é ðàä³î, ñòâîðåííÿ â Êè-
ºâ³ íîâèõ êîìïàí³é. ²ñòîðè÷í³ åêñêóðñè
ó ñâ³ò íàøîãî ³ çàðóá³æíîãî òåëåáà÷åííÿ

÷è ðàä³î ãîòóâàâ ²âàí Ìàùåíêî, êîòðèé
÷âåðòü ñòîð³÷÷ÿ ïðîïðàöþâàâ íà êåð³â-
íèõ ïîñàäàõ Íàö³îíàëüíî¿ òåëåðàä³îêîì-
ïàí³¿. Àêòèâíèé ÷èòà÷ ãàçåòè Áîðèñ Ñêó-
ðàò³âñüêèé ãîòóâàâ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü ðàä³îêàíàë³â, à ïîò³ì ñòâîðèâ âëàñ-
íèé ³íòåðíåò-ñàéò.

Ó ãàçåò³ “Ï’ÿòíèöÿ” áóëà íàéïîâí³øà
ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷. Ç ÷àñîì çàïðîïî-
íóâàëè íîâó âåðñòêó — îêðåìèé ñòîâï-
÷èê íà êîæåí êàíàë. Ïîò³ì ÿ çàïðîïî-
íóâàâ ôîðìóâàòè ïðîãðàìó íå ïî êàíà-
ëàõ, à çà ÷àñîì, ùîá ÷èòà÷ ì³ã â îäíîìó
ïðîì³æêó, íàïðèêëàä, ç 18-¿ äî 19-¿, ïî-
áà÷èòè ïðîãðàìè âñ³õ êàíàë³â îäíî÷àñ-
íî. Ìè ìîãëè “äèâà÷èòè” ÿê çàâãîäíî,
ÿêîñü íàäðóêóâàëè çàì³òêó äîãîðè äðè-
´îì, ÷åðåç ùî âåðñòàëüíèêè ìàëî íå çíÿ-
ëè ãàçåòó ç äðóêó.

Ó êâ³òí³ 1998 ðîêó ìè äàëè îãîëîøåí-
íÿ â ãàçåò³, ùî ó çâ’ÿçêó ç ô³íàíñîâèì
ñòàíîì á³ëüøå íå âèõîäèòèìåìî, ïðîòå
ïðîòðèìàëèñÿ àæ äî ñåðïíÿ. Â îñòàíí³
ì³ñÿö³ ïîòð³áí³ áóëè äîäàòêîâ³ êîøòè íà
ðîçâèòîê ãàçåòè, ç’ÿâèëèñÿ êîíêóðåíòè,
à òåëåêîìïàí³ÿ “Ìåãàïîë” â³äìîâèëàñÿ
â³ä íàñ. Íàïåâíî, íà íå¿ òèñíóëè çà-
ñíîâíèêè, ùî âèð³øèëè ñòâîðèòè ãàçå-
òó “Êèåâñêèå âåäîìîñòè”.

“Хрещати ” — ш ола
творчості й життя

“Õðåùàòèê” äëÿ ìåíå — öå âèäàííÿ,
äå ðîçïî÷àâñÿ ³ íà ñüîãîäí³ çàâåðøèâñÿ
ì³é æóðíàë³ñòñüêèé øëÿõ. Òóò ÿ âèð³ñ äî
ðåäàêòîðà ñïåö³àë³çîâàíîãî âèäàííÿ. Òóò
çóñòð³â ñâîþ íèí³øíþ äðóæèíó. Âç³ðöåì
ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ³ ñòâîðåííÿ ïðèÿç-
íî¿ àòìîñôåðè â êîëåêòèâ³ ñòàëè äëÿ ìå-
íå ïåðø³ ðåäàêòîðè — Â³êòîð Êóçüìåí-
êî ³ Âîëîäèìèð Ìîñòîâèé, áàãàòî æóð-
íàë³ñòñüêèõ óðîê³â ÿ âçÿâ â³ä ðåäàêòîðà
Ãåííàä³ÿ Êèðèíäÿñîâà.

Ãàçåòà çàâæäè ñïåö³àë³çóâàëàñÿ íà
ãîñòðèõ ïîë³òè÷íèõ ïóáë³êàö³ÿõ ùå â³ä
æóðíàë³ñòà Ìèêîëè ×åðíåíêà. Âàðòî çãà-
äàòè é íèí³ ïîê³éíîãî Áîðèñà Ðîãîçó,
êîëèøíüîãî ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà “Ë³òå-
ðàòóðíî¿ Óêðà¿íè”, ÿêèé ïðàöþâàâ ó
“Õðåùàòèêó” ë³òðåäàêòîðîì ³ â³â ê³ëüêà
ðîê³â ðóáðèêó “Óðîêè äåðæàâíî¿ ìîâè”.
Íèí³ ¿õ âèäàíî îêðåìîþ êíèæêîþ 

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Валерій Новосвітній працював
“Хрещати ” від дня йо о засн -
вання. За 17 ро ів спостері ав за
зміною влади і реда торів, виріс
від ж рналіста до реда тора по-
п лярної в 1990-х ро ах щотиж-
невої азети “П’ятниця”.
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Îäèí ç ïåðøèõ æóðíàë³ñò³â 
“Õðåùàòèêà” — ïðî íàéö³êàâ³ø³ ôàêòè
ç æèòòÿ ãàçåòè ³ ïîïóëÿðí³ñòü 
òåëåâ³ç³éíîãî äîäàòêà “Ï’ÿòíèöÿ”
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“Повідомлення�про�проведення�чер�ових

За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”

ЗАТ�“Мандарин�Плаза”�(�од�ЄДРПОУ�30675610,�адреса:�01004,

м.� Київ,� в�л.� Басейна,� 6� (Літера� “А”))� повідомляє:� 30� березня

2011 ро��� о� 10.00� ран��� �� м.� Києві� до� в�л.�Мечни�ова,� 2� на

6 поверсі� відб�д�ться� чер�ові� за�альні� збори� а�ціонерів

ЗАТ “Мандарин�Плаза”.

Порядо��денний:

1. Затвердження�річно�о�звіт��та�балансів�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”�за�2010�рі�.

2. Затвердження� �мов� �редитно�о� до�овор��№�3�ВД� від� 1� люто�о� 2011� ро��,

��ладено�о� між� ЗАТ� “Мандарин� Плаза”� та� ПАТ� “ВТБ� Бан�”� (�од� ЄДРПОУ

14359319).

3. Затвердження��мов�іпотечно�о�до�овор��від�1�люто�о�2011�ро��,���ладено�о�між

ЗАТ�“Мандарин�Плаза”�та�ПАТ�“ВТБ�Бан�”�(�од�ЄДРПОУ�14359319),�посвідчено�о

1�люто�о�2011�ро���Міленіною�К.�О.,�приватним�нотарі�сом�Київсь�о�о�місь�о�о

нотаріально�о�о�р���,�зареєстровано�о�в�реєстрі�нотаріальних�дій�за�№�90.

Для� �часті� �� зборах� при� собі� необхідно�мати� до��мент,�що� посвідч�є� особ�.

Представни�и�а�ціонерів�повинні�мати�при�собі�паспорт�та�дор�чення,�оформлене

з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.�

Правління�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”

О�олошення�щодо�намірів�отримання�дозвол��на

ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря

ДТГО�ПЗз�Ва�онна� дільниця� станції� Київ-Пасажирсь�ий,�що� знаходиться� за

адресою:�в�л.�Умансь�а,�8,�повідомляє�про�наміри�щодо�отримання�дозвол��на

ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.

Предметом�виробничої�діяльності�підприємства�є�е�іпір�вання�та�під�отов�а�до

рейсів�пасажирсь�их�поїздів�і�о�ремих�ва�онів.

Джерелами� ви�идів� забр�днюючих� речовин� є� основне� виробництво:� прання,

прас�вання,�па��вання��омпле�тів�постільної�білизни,�ремонт�білизни,�хімчист�а,

миття�ва�онів;�

допоміжне	 виробництво	—��отельня,�деревообробні,�металообробні�верстати,

зварювальні�дільниці,�дільниці�заряд�и�а��м�ляторів,�с�лад�в��ілля,�АЗС,�стоян�и

автотранспорт�,�ранжирні�пар�и�(місця�відстою�ва�онів).

Стаціонарних� джерел� ви�идів� на� підприємстві� —� 58,� з� них� 5� обладнані

�азоочисними��станов�ами.

Стаціонарними�джерелами�ви�идається�34�наймен�вання�забр�днюючих�речовин,

найпоширенішими�з�я�их�є:�о�сид�в��лецю,�натрію��ідроо�ис,�азот��діо�сид,�сажа,

ан�ідрид�сірчистий,�с�спендовані�тверді�част�и,�неметанові�лет�і�ор�анічні�спол��и.

Пот�жність�ви�идів�по�підприємств��0,7243��/с;�11,7636�т/pi�.

На�підприємстві�орендарів�немає.

За�важення� та� пропозиції�щодо� намірів� підприємства� просимо� надсилати� в

місячний�термін�до�Солом’янсь�ої�районної�в�м.�Києві�державної�адміністрації�за

адресою:�пр-т�Повітрофлотсь�ий,�41,�тел./фа�с�207-09-75.

Тел./фа�с�465-38-74.

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

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�ате�орія�2, серія�А, № 227982�на�ім’я

Дорошен�а�Юрія�Лаврентійовича�вва-

жати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�ате�орія�2, серія�А, № 503358�на�ім’я

Краснощо�а�Оле�сандра�Борисовича

вважати�недійсним.

В�провадженні�Святошинсь�о�о�районно�о

с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�справа�за

позовом�Осьма� Ю. М.�до�Михайлю�а�О.�В.�про

стя�нення�забор�ованості�за�до�овором�пози�и.

У�зв’яз���з�цим�просимо�розмістити�о�оло-

шення�слід�ючо�о�зміст�:

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� відповідача�Михайлю�а�Оле�сандра�Ва-

сильовича,� я�ий� зареєстрований� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Б�л�а�ова,�5-б,��в.�177,�фа�тично

проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�В.�Ст�са,�26,

�в. 4�для� �часті� в� цивільній� справі� за� позовом

Осьма��Ю.�М.�до�Михайлю�а�О.�В.�про�стя�нен-

ня�забор�ованості�за�до�овором�пози�и.

С�дове�засідання�відб�деться�21.02.2011�р.

о�9.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,

�аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.�М.

У� разі� неяв�и� відповідача�Михайлю�а�О. В.

до� с�д�� без� поважних� причин� або� �� разі� не

повідомлення�про�причини�неяв�и�справа�б�де

роз�лядатись�за�йо�о�відс�тності.
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Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”

А�ціонерне� товариство� за�рито�о� тип�

“Київсоюзшляхпрое�т”,�місцезнаходження�за

адресою:� У�раїна,� м,� Київ,� 04053,� м.� Київ,

в�л. К�дрявсь�а,� б�д.� 3/5,� �од� ЄДРПОУ

01388437�(надалі�—�Товариство),�повідомляє

про� проведення�За�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства� (надалі�—� Збори).� Збори� відб�-

д�ться�—�07��вітня�2011�ро���о�10.00,�за�ад-

ресою:� У�раїна,� м.� Київ,� в�л.� Івана�Мазепи

(Січнево�о� Повстання),� 11-Б,� �онференц-зал

�отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання�лічильної��омісії,�Голови�та�се�ре-

таря�За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства�та�за-

твердження� ре�ламент�� роботи�За�альних� зборів

а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Това-

риства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової� ради� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

4. Звіт� Ревізійної� �омісії� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Това-

риства�за�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл� приб�т��� або� по�риття� збит�ів� за

2009,�2010�ро�и.

7. Про�затвердження�рішення�Правління�та�На-

�лядової�ради�Товариства�про�розірвання�до�ово-

р��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�-

ючим�реєстро�трим�вачем�та���ладання�до�овор�

на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�новим

реєстро�трим�чвачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На-

�лядової�ради�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства

з� до��ментарної� в� бездо��ментарн��форм�� існ�-

вання�(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження

Рішення�про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�ва-

ти�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�рива-

тися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення

реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим�реєстро-

�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�веден-

ня�реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідом-

лення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про�прийняття�рішення�про�змін��тип��та�най-

мен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�ти-

п�� “Київсоюзшляхпрое�т”� на�П�блічне� а�ціонерне

товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��То-

вариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�То-

вариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління

Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн�

�омісію�Товариства,�За�альні�збори�а�ціонерів�То-

вариства,�посадових�осіб�Товариства,�пов’язане�з

приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За-

�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голо-

ви�Правління�Товариства.

18. Припинення�повноважень�та�обрання�Прав-

ління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�ля-

дової�ради�Товариства.

20. Припинення� повноважень� та� обрання�Реві-

зійної��омісії�Товариства.

21. Про�обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�За-

�альними�зборами�а�ціонерів�на�підписання�до�о-

ворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадовими

особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,

я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів,

або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�7��вітня

2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення�зборів.

Для��части���зборах�а�ціонерам�Товариства�не-

обхідно�мати� паспорт,� а� �повноваженим� особам

а�ціонерів�—� паспорт� та� довіреність,� оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���ден-

но�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери�мо-

ж�ть�за�місцезнаходженням�Товариства.

Телефон�для�довідо�:�8(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Є.�Г.�Лімонов

Наймен�вання�по�азни�а

період

2009�рі� 2008�рі�

Усьо�о�а�тивів 161486 64241

Основні�засоби 5745 6261

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 1019 1019

Запаси 8601 445

С�марна�дебіторсь�а

забор�ованість
122065 43934

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 11995 3852

Нерозподілений�приб�то� 11931 11004

Власний��апітал 21722 20795

Стат�тний��апітал 5000 5000

Дов�остро�ові�зобов’язання 98586 27934

Поточні�зобов’язання 41178 15513

Чистий�приб�то��(збито�) 11931 11004

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених

протя�ом�період��(шт.)

За�альна�с�м���оштів,�витрачених

на�ви��п�власних�а�цій�протя�ом

період�

Чисельність�працівни�ів�на��інець

період��(осіб)
236 260

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА�(тис.��рн)�

АТЗТ�“КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ”

Код�ЄДРПОУ�01388437

Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”

А�ціонерне� товариство� за�рито�о� тип�

“Київсоюзшляхпрое�т”,�місцезнаходження�за

адресою:� У�раїна,� м,� Київ,� 04053,� м.� Київ,

в�л. К�дрявсь�а,� б�д.� 3/5,� �од� ЄДРПОУ

01388437�(надалі�—�Товариство),�повідомляє

про� проведення�За�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства� (надалі�—� Збори).� Збори� відб�-

д�ться�—�14��вітня�2011�ро���о�10.00,�за�ад-

ресою:� У�раїна,� м.� Київ,� в�л.� Івана�Мазепи

(Січнево�о� Повстання),� 11-Б,� �онференц-зал

�отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання�лічильної��омісії,�Голови�та�се�ре-

таря�За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства�та�за-

твердження� ре�ламент�� роботи�За�альних� зборів

а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Това-

риства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової� ради� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

4. Звіт� Ревізійної� �омісії� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Това-

риства�за�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл� приб�т��� або� по�риття� збит�ів� за

2009,�2010�ро�и.

7. Про�затвердження�рішення�Правління�та�На-

�лядової�ради�Товариства�про�розірвання�до�ово-

р��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�-

ючим�реєстро�трим�вачем�та���ладання�до�овор�

на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�новим

реєстро�трим�чвачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На-

�лядової�ради�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства

з� до��ментарної� в� бездо��ментарн��форм�� існ�-

вання�(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження

Рішення�про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�ва-

ти�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�рива-

тися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення

реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим�реєстро-

�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�веден-

ня�реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідом-

лення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про�прийняття�рішення�про�змін��тип��та�най-

мен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�ти-

п�� “Київсоюзшляхпрое�т”� на�П�блічне� а�ціонерне

товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��То-

вариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�То-

вариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління

Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн�

�омісію�Товариства,�За�альні�збори�а�ціонерів�То-

вариства,�посадових�осіб�Товариства,�пов’язане�з

приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За-

�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голо-

ви�Правління�Товариства.

18. Припинення� повноважень� та� обрання

Правління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�ля-

дової�ради�Товариства.

20. Припинення� повноважень� та� обрання�Реві-

зійної��омісії�Товариства.

21. Про�обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�За-

�альними�зборами�а�ціонерів�на�підписання�до�о-

ворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадовими

особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,

я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів,

або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�14��вітня

2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення�зборів.

Для��части���зборах�а�ціонерам�Товариства�не-

обхідно�мати� паспорт,� а� �повноваженим� особам

а�ціонерів�—�паспорт� та�довіреність,� оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���ден-

но�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери�мо-

ж�ть�за�місцезнаходженням�Товариства.

Телефон�для�довідо�:�8(044)�8(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Є.�Г.�Лімонов

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА�(тис.��рн)�

АТЗТ�“КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ”

Код�ЄДРПОУ�01388437

Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”

А�ціонерне� товариство� за�рито�о� тип�

“Київсоюзшляхпрое�т”,�місцезнаходження�за

адресою:� У�раїна,� м,� Київ,� 04053,� м.� Київ,

в�л.� К�дрявсь�а,� б�д.� 3/5,� �од� ЄДРПОУ

01388437�(надалі�—�Товариство),�повідомляє

про�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів

Товариства� (надалі� —� Збори).� Збори� відб�-

д�ться�—�21��вітня�2011�ро���о�10.00,�за�ад-

ресою:� У�раїна,� м.� Київ,� в�л.� Івана�Мазепи

(Січнево�о�Повстання),�11-Б,��онференц-зал

�отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання�лічильної��омісії,�Голови�та�се�ре-

таря� За�альних� зборів� а�ціонерів� Товариства� та

затвердження�ре�ламент��роботи�За�альних�зборів

а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Това-

риства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт� На�лядової� ради� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

4. Звіт� Ревізійної� �омісії� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт�� та�баланс��То-

вариства�за�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за

2009,�2010�ро�и.

7. Про�затвердження�рішення�Правління�та�На-

�лядової�ради�Товариства�про�розірвання�до�ово-

р�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з

існ�ючим�реєстро�трим�вачем�та���ладання�до�о-

вор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з

новим�реєстро�трим�чвачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На-

�лядової�ради�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства

з�до��ментарної�в�бездо��ментарн��форм��існ�ван-

ня� (дематеріалізація� вип�с��)� та� затвердження

Рішення�про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�ва-

ти�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�рива-

тися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення

реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим�реєстро-

�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�веден-

ня�реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідом-

лення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про� прийняття� рішення� про� змін�� тип�� та

наймен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о

тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�на�П�блічне�а�ціонер-

не�товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��То-

вариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�То-

вариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління

Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн�

�омісію�Товариства,�За�альні�збори�а�ціонерів�То-

вариства,�посадових�осіб�Товариства,�пов’язане�з

приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За-

�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голо-

ви�Правління�Товариства.

18. Припинення�повноважень�та�обрання�Прав-

ління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�ля-

дової�ради�Товариства.

20. Припинення�повноважень�та�обрання�Ревізій-

ної��омісії�Товариства.

21. Про�обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�За-

�альними�зборами�а�ціонерів�на�підписання�до�о-

ворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадови-

ми�особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,

я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів,

або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�21��вітня

2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення�зборів.

Для��части���зборах�а�ціонерам�Товариства�не-

обхідно�мати� паспорт,� а� �повноваженим� особам

а�ціонерів�—�паспорт� та�довіреність,� оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���ден-

но�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери�мо-

ж�ть�за�місцезнаходженням�Товариства.

Телефон�для�довідо�:�8(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Є.�Г.�Лімонов

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА�(тис.��рн)�

АТЗТ�“КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ”

Код�ЄДРПОУ�01388437

Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”

А�ціонерне� товариство� за�рито�о� тип�

“Київсоюзшляхпрое�т”,� місцезнаходження� за

адресою:�У�раїна,�м,�Київ,�04053,�м.�Київ,�в�л.

К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,��од�ЄДРПОУ�01388437

(надалі�—�Товариство),�повідомляє�про�прове-

дення�За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства

(надалі�—�Збори).�Збори�відб�д�ться�—�30�бе-

резня�2011�ро���о�10.00,�за�адресою:�У�раїна,

м.�Київ,�в�л.�Івана�Мазепи�(Січнево�о�Повстан-

ня),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання�лічильної��омісії,�Голови�та�се�рета-

ря�За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства� та� за-

твердження� ре�ламент�� роботи�За�альних� зборів

а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товари-

ства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової� ради� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

4. Звіт� Ревізійної� �омісії� Товариства� за� 2009,

2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Това-

риства�за�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл� приб�т��� або� по�риття� збит�ів� за

2009,�2010�ро�и.

7. Про�затвердження�рішення�Правління�та�На-

�лядової�ради�Товариства�про�розірвання�до�овор�

на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ю-

чим�реєстро�трим�вачем�та���ладання�до�овор��на

ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з� новим

реєстро�трим�чвачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�ля-

дової�ради�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з

до��ментарної�в�бездо��ментарн��форм�� існ�ван-

ня� (дематеріалізація� вип�с��)� та� затвердження

Рішення�про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�ва-

ти�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�рива-

тися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення

реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим�реєстро-

�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�веден-

ня�реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідом-

лення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про�прийняття�рішення�про�змін��тип��та�най-

мен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�ти-

п�� “Київсоюзшляхпрое�т”� на�П�блічне� а�ціонерне

товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��То-

вариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�То-

вариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління

Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн�

�омісію�Товариства,�За�альні�збори�а�ціонерів�То-

вариства,�посадових�осіб�Товариства,�пов’язане�з

приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За�о-

н��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голови

Правління�Товариства.

18. Припинення� повноважень� та� обрання

Правління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�ля-

дової�ради�Товариства.

20. Припинення� повноважень� та� обрання

Ревізійної��омісії�Товариства.

21. Про�обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�За-

�альними�зборами�а�ціонерів�на�підписання�до�о-

ворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадовими

особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і

є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів,�або

їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�30�берез-

ня� 2011�р.� з� 9.00� до� 9.50� за�місцем�проведення

зборів.

Для��части���зборах�а�ціонерам�Товариства�не-

обхідно�мати� паспорт,� а� �повноваженим�особам

а�ціонерів�—�паспорт� та� довіреність,� оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���ден-

но�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери�мо-

ж�ть�за�місцезнаходженням�Товариства.

Телефон�для�довідо�:�8(044)�272-09-16

Голова�Правління�Є.�Г.�Лімонов

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА�(тис.��рн)�

АТЗТ�“КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ”

Код�ЄДРПОУ�01388437

Наймен�вання�по�азни�а

період

2009�рі� 2008�рі�

Усьо�о�а�тивів 161486 64241

Основні�засоби 5745 6261

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 1019 1019

Запаси 8601 445

С�марна�дебіторсь�а

забор�ованість
122065 43934

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 11995 3852

Нерозподілений�приб�то� 11931 11004

Власний��апітал 21722 20795

Стат�тний��апітал 5000 5000

Дов�остро�ові�зобов’язання 98586 27934

Поточні�зобов’язання 41178 15513

Чистий�приб�то��(збито�) 11931 11004

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених

протя�ом�період��(шт.)

За�альна�с�м���оштів,�витрачених

на�ви��п�власних�а�цій�протя�ом

період�

Чисельність�працівни�ів�на��інець

період��(осіб)
236 260
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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 47

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  11 лютого 2011

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+6°Ñ,
âíî÷³ 0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +2...+3°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—4°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...—4°Ñ, âíî÷³ —2...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³ —2...—6°Ñ.

²ìåíèííèêè: Ãåðàñèì, Ãíàò, ²îíà, Ëàâðåíò³é, Ëóêà, Ìîê³é, Ïèòèðèì,
Ðîìàí, Ñåë³âàí, Þë³àí, ßê³â

6 9 3

8 7 1

8
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3 6 4 5

2 4

6

8 7

Правила
с до

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

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

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

вадраті.
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6 4 7 1 3 5 2 9 8
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
10 ëþòîãî

ПП РР ИИ РР ОО ДД АА   ІІ   ММ ИИ

Ñòîëè÷íà ôåºð³ÿ
äëÿ çàêîõàíèõ

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

З 10 до 13
люто о в Ки-
ївсь ом
місь ом б -
дин приро-
ди триватиме
вистав а
сенполій
( імнатних
фіало ), при-
свячена Дню
свято о Ва-
лентина. Го-
ловне прав-
ління спра-
вах сім’ї, молоді та спорт до цьо о свята проводить
он рс на най ращ валентин “За що я люблю Ки-
їв”. Та ож на майдані Незалежності з’явиться мета-
леве п’ятиметрове серце.

Öüîãîð³÷ ì³ñüêà âëàäà íà Äåíü çàêîõàíèõ âèð³øèëà ïîðàäóâàòè êè-
ÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ö³êàâèìè âèñòàâêàìè òà êîíêóðñàìè. Òàê, ç 10
äî 13 ëþòîãî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé áóäèíîê ïðèðîäè çàïðîøóº óñ³õ
ëþáèòåë³â ê³ìíàòíèõ ô³àëîê íà ïåðøó íèí³øíüîãî ðîêó âèñòàâêó,
äå ìîæíà áóäå ïðèäáàòè êâ³òêó äëÿ êîõàíî¿ ëþäèíè.

Óæå ñ³ì ðîê³â ïîñï³ëü ñåëåêö³îíåðè-ëþáèòåë³ çáèðàþòüñÿ ó Áó-
äèíêó ïðèðîäè, ùîá ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì òà ïîðàäóâàòè ñâî¿õ â³ä-
â³äóâà÷³â íîâèíêàìè; òðè ðîêè öþ âèñòàâêó ïðèñâÿ÷óþòü Äíþ ñâÿ-
òîãî Âàëåíòèíà. Íèí³ ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 500 ñîðò³â, çîêðåìà é ð³ä-
ê³ñí³ ì³í³àòþðí³ ñåíïîë³¿.

Íà êîæí³é òàê³é âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî ëèøå ÷àñòèíè ïðèâàòíèõ
êîëåêö³é, ùî íå ïîâòîðþþòüñÿ.

“×îëîâ³êè êóïóþòü òóò ô³àëêè â ïîäàðóíîê êîõàíèì, àëå º ³ ò³,
õòî êîëåêö³îíóº ö³ êâ³òè ³ ïðèõîäèòü, àáè ïðèäáàòè íîâ³ ñîðòè. Êî-
ëåêö³îíåðàì çàâæäè ìàëî, ïîñò³éíî õî÷åòüñÿ âèðîñòèòè íîâèé
âèä”,— ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ñåêö³¿ “Ñåíïîë³¿” ïðè Áóäèíêó ïðèðî-
äè ²ðèíà Þì³íà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ô³àëêà — ðîñëèíà äóæå ãàðìîí³é-
íà, âèêëèêàº ïîçèòèâí³ åìîö³¿.

Äëÿ þíèõ çàêîõàíèõ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³
òà ñïîðòó ïðîâîäèòü êîíêóðñ “Çà ùî ÿ ëþáëþ Êè¿â”. Ñòóäåíòè ï’ÿ-
òè íàéá³ëüøèõ còîëè÷íèõ âóç³â çìàãàþòüñÿ â íàïèñàíí³ íàéîðèã³-
íàëüí³øîãî îñâ³ä÷åííÿ ó ëþáîâ³ äî Êèºâà. Òàêîæ ñòóäåíòè ìîæóòü
îôîðìèòè âàëåíòèíêó “ß ëþáëþ Êè¿â çà...” ³ ïåðåäàòè ñâ³é âàð³àíò
äî çãàäàíîãî óïðàâë³ííÿ. Ïåðåìîæöÿ îãîëîñÿòü ï³ñëÿ 21 ëþòîãî, ÿê
ïðèç â³í îòðèìàº ïóò³âêó íà ë³òí³é â³äïî÷èíîê.

“Ùîá îòðèìàòè â ïîäàðóíîê çàïðîøåííÿ íà ñâÿòêîâó ðîìàíòè÷-
íó âå÷åðþ äëÿ äâîõ â îäíîìó ç êðàùèõ ðåñòîðàí³â ñòîëèö³, òðåáà äî
20 ëþòîãî çàéòè íà ñàéò www. happy-family.kiev.ua, îñâ³ä÷èòèñÿ ó êî-
õàíí³ òà çàëèøèòè ñâî¿ êîîðäèíàòè. À ÿêùî õî÷åòå, ùîá âàøå îñ-
â³ä÷åííÿ ïðî÷èòàëà êîõàíà ëþäèíà, çàëèøòå ¿¿ êîíòàêòíèé òåëå-
ôîí”,— ðîçïîâ³äàº îðãàí³çàòîð ïðîåêòó Ñîô³ÿ Òåðåõîâà ïðî ùå îäèí
êîíêóðñ.

Òàêîæ ó âèõ³äí³ íåïîäàë³ê ìîíóìåíòà Íåçàëåæíîñò³ áóäå âñòàíîâ-
ëåíå “Ñåðöå”. Çà ñëîâàìè ðàäíèêà ìåðà Êèºâà ²ãîðÿ Äîáðóöüêîãî,
éîãî çðîáëåíî ç ìåòàëó, ïîôàðáîâàíîãî â êðåìîâèé ³ øîêîëàäíèé
êîë³ð ç â³äò³íêàìè çîëîòà çàââèøêè ïîíàä ï’ÿòü ìåòð³â. “Òèæäåíü
“Ñåðöå” ðàäóâàòèìå êèÿí íà Ìàéäàí³, à ïîò³ì “ïåðå¿äå” íà Ïåé-
çàæíó àëåþ”,— ðîçïîâ³â ïàí Äîáðóöüêèé

Äî Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà â ì³ñò³ 
â³äêðèþòü âèñòàâêó ô³àëîê, 
âñòàíîâëÿòü ìåòàëåâå ñåðöå 
òà ïðîâåäóòü êîíêóðñè

ОВНИ. Громадсь а діяльність,
приятельсь і зв’яз и — ось терени
спішної самореалізації. Т т на вас
заче алися приємні сюрпризи. У
олі союзни ів і однод мців ви по-
ч ватиметесь я риба воді, точні-
ше, станете неформальним хариз-
матичним лідером і зможете спря-
мов вати оле тивн енер ію в р с-
ло власних інтересів. У любовних
справах за плотсь ими пристрас-
тями не аняйтеся, бо ваш ідеал —
др і оханець в одній іпостасі.
ТЕЛЬЦІ. Я що вами р хатим ть
ар’єрні амбіції, не чиніть їм спро-
тив , то ч довий тоні (і вчасний!)
для професійно о вдос оналення.
Стати на вищ сл жбов сходин ,
де ваш еній роз вітне, не б де
с ладно. Я що бра є знань, вчіть-
ся на ход . А ось сім’ї атмосфе-
ра наеле тризована. Перест пив-
ши порі домів и, ви перетворю-
єтеся з ла ідно о телят а на різно-
о би а, том пожалійте бідолашних
домочадців, іна ше зробите собі
ірше.
БЛИЗНЯТА. Вас приваблювати-

м ть висо і матерії та все ори і-
нальне, нетрадиційне, ортітиме за-
зирн ти під езотеричний по рив,
пізнати світ незба ненно о. Це до-
поможе знайти відповіді на чимало
запитань, зроз міти свою місію.
Об оворюйте животрепетні теми з
д ховними людьми і не вст пайте в
полемі з обмеженими особами,
бо мож ть розтоптати. У ритичні
моменти нічо о не бійтеся, е с-
трим — ваш др і помічни . Нині
всі, хто вам щось винен, мають по-
верн ти бор и.
РАКИ. На ар’єрном небосхилі

зійшло сонце дачі. Ловіть щасли-
ві шанси, адже ви фаворі сильних
світ цьо о аж до червня! Хіба що
пристр ніть ненаситне “хоч ”, бо
рівнова а бажань і можливостей —
це святе! У ваших партнерів (діло-
вих, шлюбних) ба атий арсенал ре-
с рсів, тож можна до них дол чи-
тися та плідно співпрацювати. Не-
хай союзни и ди т ють свої прави-
ла, ставлять на чільне місце власні
інтереси, а ваш лопіт — пост пи-
тися і без амбіцій піти наз стріч їх-
нім вимо ам та ви онати взяті на
себе зобов’язання.
ЛЕВИ. Ви переходите на новий

вито розвит і маєте армонійно
вписатись вимо и реальності, аби
зробити пот жний стрибо завдя и
на опиченим рес рсам. Прибор-

айте онор, час реанім вати і зміц-
нити партнерсь і стос н и (ділові,
шлюбні). “Я і ти” — це одне ціле,
сплав д ховних ідеалів та інтересів,
без я их серця неспроможні бити-
ся в нісон. Обранець ідний ваших
висо их поч ттів, тож підтрим йте
баланс і продемонстр йте всім взі-
рець лебединої вірності, випийте
чаш взаємної любові до дна! Ува-
а холостя ам: нині вашом по-
лі зор — ідні претенденти на р -

та серце. Не проґавте форт нно-
о шанс !
ДІВИ. Події тижня мотивовані
армічно. Пливіть за течією, с м-
лінно ви он йте дор чення і не на-
ма айтеся ди т вати власн волю.
Камінь на опичених емоцій, зде-
більшо о від власних страхів і фан-
тазій, зрештою спаде з д ші (ся -
н вши ритичної точ и). Все таєм-
не стане явним, триво и та ілюзії
зни н ть, і ви зможете дихати на
повні р ди. Пірніть з оловою в
б рхлив атмосфер сл жбово о
оле тив , вона несе цілющий
ефе т, а відч ття професійної цін-
ності вселить оптимізм, вір світ-
ле майб тнє.
ТЕРЕЗИ. Вас за р жляє запамо-

рочлива романтична віхола в любов-
ном тан . Веселіться, насолодж й-
теся сердечною армонією та заря-
джайтеся бла одатними емоціями.
Станьте взірцем відданості заради
міцності союз , сфера партнерства
під бла одатним по ривом Творця
до червня. Ува а одина ам, не про-
ґавте свою половин , я а є даром
Божим, і звийте затишне сімейне
ніздо! Ви здатні на ні альні артис-
тичні перевтілення, блис чий -
мор, і по ли ані а тивіз вати в лю-
дях лише пре расні стр ни. Несіть
Всесвіт любов і радість. Життя— це
ра, де зл й ж рбі немає місця!
СКОРПІОНИ. Тримайте р на

сімейном п льсі, т т — джерело
сил і творчо о натхнення. Добро-
зичливість, онсолідація з родича-
ми посилять авторитет, що стане
запор ою домашньої ідилії. Я що
маєте д ховн монолітність і єдність
інтересів з близь ими, вважайте що
осмічна індивід альна про рама
ви он ється на “відмінно”. На робо-
ті все ипить, т т ви безцінний спе-
ціаліст широ о о профілю, знахід-
а для роботодавців, радість для
оле тив , тож боятися он рен-
тів не варто. Вам дано з блис чим
пра матизмом зав’яз вати ви ідні

стос н и, домовлятися і проштов-
х вати пра тичні ідеї та доб вати
безцінн ділов інформацію.
СТРІЛЬЦІ. Пош и сенс б ття,

“перевір а на міцність” д ховних
принципів і власної системи ціннос-
тей поля ають в мінні знайти точ-
и доти з малознайомими людь-
ми на тлі єдності ідеалів та д ховних
інтересів. Це допоможе збері ати
висо ий моральний ценз і відрізня-
ти зло від добра. Не ц райтеся ви-
пад ових знайомств, з радістю за-
в’яз йте різноманітні онта ти та
зба ач йтеся ці авою інформацією.
Раптова, на перший по ляд, з стріч
може стати лючем до дверей
щасливе завтра. Ваша поведін а
має б ти райливою, невим шеною,
з шармом артистизм . І постарай-
теся ні перед им не б ти в бор
(матимете нові армічні в зли!).
КОЗОРОГИ.Моральна цитадель

(ідейні пере онання, добрі наміри)
піддаються серйозном випроб -
ванню, я що не с азати спо сі.
Йдеться про ви ідні для вас спра-
ви, та я що розрахов єте на недо-
свідченість чи ле овір’я ділових
партнерів, вас очі є про ол. Не
ждіть ле о о хліба. Над вами ви-
тає д х бан р тства, ризи єте
збідніти через власн нерозважли-
вість. Приспавши пильність, проґа-
вите важливі ро и, не ви онаєте
зобов’язань, розтринь аєте роші
на власні заба ан и.
ВОДОЛІЇ. Виходьте з підпілля,

настала пора подбати про зовніш-
ність, ардинально змінити імідж.
Оновіть ардероб, зачіс , ма іяж,
прод майте до дрібниць свій т алет
і расив манер поведін и. Не
стрим йте вн трішньо о імп льс
стати вродливішими, чарівнішими,
це природний порив, мотивований
либинними трансформаційними
процесами! Нині вам визначено
знайти ідн пар (а одр женим —
вос ресити стос н и), для чо о до-
ведеться попрацювати, під лежа-
чий амінь вода не тече. В плані но-
вих знайомств вас розпочалася
форт нна см а до червня.
РИБИ. Ви пливете армічною те-

чією. Від риваються тіньові сторо-
ни єства, я і донині вас зовсім не
ці авили. Тепер можете звільнити-
ся від не ативних нашар вань, по-
зб тися ілюзій, самообман , фі с-
ідей, розбло вавши світл сторо-
н вдачі. Свідомість проб диться і
поверне вас до свободи та не пе-
реджено о сприйняття раси Божо-
о творіння. А арячий сл жбовий
аврал же не здаватиметься та им
страхіттям, здоров’я поліпшиться.
Головне — насолода від праці
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (13—19 ëþòîãî)


