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ХРЕЩАТИК ВМІСТИВ
УСЮ ЄВРОПУ

ЄГОР БЕНКЕНДОРФ ТРИМАЄ УДАР
Кандидат на посад Київсь о о місь о о
олови запрош є сіх он рентів вийти
на рин , щоб позма атися в чесній
боротьбі

День Європи відсвят вали в Києві
тисячами льо з золотими зір ами,
онцертом, національними стравами
та феєрвер ом

Âëàäà ïîòóðáóºòüñÿ
ïðî âñ³õ ïîòåðï³ëèõ â³ä âèáóõó
Ôîòî Áîðèñà ÊÎÐÏÓÑÅÍÊÀ

Íåçàêîíí³ ê³îñêè â ì³ñò³ çàêðèþòü íàéáëèæ÷èìè äíÿìè

Леонід Черновець ий відвідав постраждалих від виб х іос з ша рмою, я і переб вають в опі овом відділенні місь ої лінічної лі арні № 2.
Мер пообіцяв допомо ти людям та за рити всі неза онні іос и

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Потерпілим від виб х , що стався в іос з
продаж ша рми, місь а влада надасть всебічн допомо . Учора це пообіцяв Леонід
Черновець ий, оли відвід вав пацієнтів в
опі овом центрі. Мер пере онаний, що до
тра едії призвело недбальство районно о ерівництва, я е видає дозволи на неза онне
встановлення та их МАФів та “ риш є” їхніх
власни ів. Спеціально створена омісія КМДА
найближчим часом перевірить сі іос и, де
ви ористов ють аз, і за риє ті, що працюють неле ально.
Ó÷îðà ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äâ³äàâ îï³êîâèé
öåíòð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2. Íàðàç³
òàì óñå ùå ïåðåáóâàþòü óñ³ 17 ïîòåðï³ëèõ óíàñë³äîê âèáóõó â êàôå ç ãðèëü-áàðîì á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ñâÿòîøèí”. Ó á³ëüøîñò³ ïàö³ºíò³â îáïå÷åí³ îáëè÷÷ÿ, ðóêè òà
íîãè.

Ðîäè÷³ ïîòåðï³ëèõ ÷åêàþòü íàäâîð³. Çàéòè äî ïàëàò ë³êàð³ í³êîìó íå äîçâîëÿþòü. “Ó ìåíå òóò ñåñòðà, Ëþäìèëà Ñï³ð³íà. ß ùå íå áà÷èëà ¿¿ ï³ñëÿ òðàãåä³¿. Ñêàçàëè ò³ëüêè, ùî îï³êè ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³”,— á³äêàºòüñÿ Îëåíà Ðîìàíîâà.
“Äëÿ õâîðèõ íåáàæàí³ çàéâ³ õâèëþâàííÿ. Íåáåçïå÷íà é
³íôåêö³ÿ, ÿêó ìîæóòü çàíåñòè äî ïàëàòè”,— ïîÿñíþº íà÷àëüíèê ÃÓ çäîðîâ’ÿ òà ìåäèöèíè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà. Çðåøòîþ ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ ïðîõàíü îäíó ç ðîäè÷îê õâîðî¿, ñòàí ÿêî¿ íåòÿæêèé, óñå æ òàêè ïóñêàþòü.
Æóðíàë³ñòàì âèäàþòü ñïåö³àëüí³ á³ë³ õàëàòè ³ ïðîñÿòü ÷åêàòè â êîðèäîð³.
“Ïîòåðï³ë³ — íå âñ³ êèÿíè, º ³ ïðè¿æäæ³, òà ÿ ïðî íèõ
îäíàêîâî òóðáóâàòèìóñÿ”,— ñêàçàâ, ïîáóâàâøè â ïàëàòàõ,
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ìåðà, çåìëþ ï³ä êàôå ó Ñâÿòîøèí³ âèä³ëåíî ùå çà ïîïåðåäíüî¿ âëàäè. Â³äòîä³ äð³áí³ ï³äïðèºìö³ “êðèøóþòüñÿ” â ðàéîí³ òà â³ä÷óâàþòü, ùî çà íåçàêîíèé á³çíåñ ¿õ í³õòî íå ïîêàðàº. “Âàæëèâî, ùîá òàê³ ñèòóàö³¿ íå ñòàâàëè ìàñîâèìè â Óêðà¿í³”,— êàæå ïàí ×åðíîâåöüêèé.
Ìåð ïåðåêîíàíèé, ùî ãîëîâè ÐÄÀ, äå äàþòü äîçâîëè
â³äêðèâàòè â “îáõ³ä” ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü òîðãîâ³ òî÷êè, ïîâèíí³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü. “ß ââàæàþ, ùî ãî-

ëîâà ðàéîíó (Âîëîäèìèð Ìàçåïà. — “Õðåùàòèê”) ïîâèíåí ïîäàòè ó â³äñòàâêó, ÿêùî ìàº ã³äí³ñòü. ßêùî í³, ÿ ùå
ðàç ïîäàì ïðîõàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ éîãî ç ïîñàäè”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Òèì ÷àñîì äî ë³êàðí³ ï³äõîäèòü õëîïåöü, ó ÿêîãî ïîñòðàæäàëè ìàòè ³ ñåñòðà. “Ñåñòð³ 29 ðîê³â. Ó íå¿ îï³ê 60 %
ò³ëà. Âîíà çàïèòóº, äå ïîò³ì äîë³êîâóâàòè ðóáö³ íà îáëè÷÷³”,— çâåðòàºòüñÿ äî ìåðà. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíÿº, ùî âñ³ ïëàñòè÷í³ ï³ñëÿîï³êîâ³ îïåðàö³¿ îïëàòèòü êè¿âñüêà âëàäà.
“Ë³êóâàííÿ òÿæêîõâîðèõ îáõîäèòüñÿ ïðèáëèçíî ó äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà äåíü. Ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ — 800 ãðèâåíü.
Ãðîø³ âæå âèä³ëåíî, âñ³ ïîòð³áí³ ìåäèêàìåíòè çàêóïëåíî”,— ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Â ë³êàðí³ º â³ää³ëåííÿ ï³ñëÿîï³êîâî¿ ïëàñòè÷íî¿
õ³ðóðã³¿.
“Íèí³ â äîðîñëîìó îï³êîâîìó â³ää³ëåíí³ ïåðåáóâàº 10
îñ³á ç îï³êàìè ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ç ïîçèòèâíîþ äèíàì³êîþ. Îäèí õâîðèé âæå ïåðåéøîâ äî êàòåãîð³¿ “ëåãêèõ”. ² ñüîãîäí³-çàâòðà âèð³øóâàòèìåìî ïèòàííÿ
ïðî éîãî âèïèñêó”,— ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ë³êàð Àíàòîë³é
Âîðîí³í. Íåãàéí³ îïåðàö³¿, çà éîãî ñëîâàìè, ïðîâåëè äåñÿòüîì ïàö³ºíòàì.
За інчення на 3-й стор.

