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Âðÿòóâàòè äèòèíó
Ó Êèºâ³ ñòâîðþþòü ñâ³é Öåíòð äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст пни олови КМДА Ірена
Кільчиць а передала обладнання для першої
палати відділення дитячої нейрохір р ії в
Оле сандрівсь ій лі арні. Ліж а-трансформе-
ри, омп'ютерні системи спостереження за
станом хворо о та інстр менти із золотим
напиленням обійшлися 50 тисяч ривень.
Відділення, я е має б ти на 30 ліжо і ош-
т ватиме 30 мільйонів ривень, повністю б -
де отовим наст пно о ро . На адаємо, що
створювати йо о почали торі , оли Інстит т
нейрохір р ії, що лі вав малих иян до
травня, раптом відмовився це робити.

Ó Êèºâ³ ñòâîðÿòü Ì³ñüêèé öåíòð äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóð-
ã³¿. Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïåðåäàëà îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðøî¿ ïàëàòè â³ää³ëåí-
íÿ äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ â Îëåêñàíäð³âñüê³é êë³í³÷í³é ë³-
êàðí³. “Ó ëèïí³ ïåðåä íàìè ïîñòàëà ïðîáëåìà â³äñóòíî-
ñò³ äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ ó Êèºâ³. Äî öüîãî êè¿âñüêèõ ä³-
òåé ïðèéìàëè â ²íñòèòóò³ íåéðîõ³ðóðã³¿ Àêàäåì³¿ ìåäè÷-

íèõ íàóê Óêðà¿íè. Òà ðàïòîì öåé çàêëàä ç íèçêè ïðè÷èí
â³äìîâèâñÿ ¿õ îáñëóãîâóâàòè”,— ïîâ³äîìèëà ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà.

²íñòèòóò ïåðåñòàâ íàäàâàòè äîïîìîãó ìàëåíüêèì êè-
ÿíàì, îñê³ëüêè âèéøëà ç ëàäó àïàðàòóðà, áóëè ô³íàíñîâ³
òðóäíîù³. “Àëå ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî ñïðîáè òàêî¿ â³äìîâè áó-
ëè ³ ðàí³øå. Òîìó ìè âèð³øèëè ñòâîðèòè ñâîº â³ää³ëåí-
íÿ äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ â îäí³é ÷è äâîõ ñòîëè÷íèõ ë³-
êàðíÿõ”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Ïåðøèõ 10 ë³æîê äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ ç’ÿâèëèñÿ íà
áàç³ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ¹ 7 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. Â³ä òðàâ-
íÿ òàì íàäàíî äîïîìîãó 2076 ïàö³ºíòàì, ç íèõ 160 — ãîñ-
ï³òàë³çîâàíî, 369 — ïðîîïåðîâàíî. “Òèæäåíü òîìó ìè
âíî÷³ ïðè¿õàëè ïîäèâèòèñÿ, ÿê òàì ïðàöþþòü, ³ ÿ ïîáà-
÷èëà, ÿê ìåäèêè ðÿòóâàëè õëîï÷èêà, ùî ïîòðàïèâ ï³ä Êà-
ìÀÇ, ä³â÷èíêó, ÿêà âïàëà ç ãîéäàëêè. ß ùå ðàç ïåðåêî-
íàëàñÿ, ÿê âàæëèâî ìàòè òàê³ â³ää³ëåííÿ, ùîá ðÿòóâàòè
ä³òåé”,— ñêàçàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ïåðøå â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ â ñüîì³é ë³êàð-
í³, çâ³ñíî, º çàìàëèì äëÿ ñòîëèö³. Çà íîðìàìè ïîâíîö³í-
í³ â³ää³ëåííÿ ìàþòü áóòè ³ â ðåã³îíàõ, äå ê³ëüê³ñòü õâî-
ðèõ ä³òåé íåéðîõ³ðóðã³÷íîãî ïðîô³ëþ ïåðåâèùóº òèñÿ÷ó.
Â Êèºâ³ ùîð³÷íî ìàéæå 5 òèñÿ÷ ä³òåé ïîòðåáóþòü íåé-
ðîõ³ðóðã³÷íî¿ äîïîìîãè ó çâ’ÿçêó ç ÷åðåïíî-ìîçêîâèìè
òðàâìàìè. Òîæ ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà â³äêðèòè â³ää³ëåí-
íÿ äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ â Îëåêñàíäð³âñüê³é êë³í³÷í³é ë³-
êàðí³. Íèí³ çàê³í÷óþòü ðåìîíòóâàòè äåâ’ÿòü ïàëàò. Ïî-

ñòàâëåíî ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàì³íåíî åëåêòðîìåðåæ³, â
êîæí³é ïàëàò³ º ñàíâóçîë. Ðàí³øå íà âñå â³ää³ëåííÿ áóâ
îäèí òóàëåò.

“Äâà ðîêè òîìó òóò áóëè ïîòð³ñêàí³ ñò³íè, ñèïàëàñÿ
øòóêàòóðêà. Ë³êàðíþ ãîòóâàëè äî ðóéíàö³¿, à çåìëþ ïðî-
äàâàëè ï³ä çàáóäîâó. Ìè çì³íèëè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ³ òå-
ïåð â³äíîâëþºìî çàêëàä”,— íàãàäàëà ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Íà îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðøî¿ äèòÿ÷î¿ ïà-
ëàòè âèòðàòèëè ïðèáëèçíî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü, öå êîøòè
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ³ áëàãîä³éí³ âíåñêè. Àïàðàòè ïðè-
âåçëè ç Í³ìå÷÷èíè, ³ ôàêòè÷íî çà ñîá³âàðò³ñòþ. “ßêáè
öå áóâ êîìåðö³éíèé çàêëàä, âñå êîøòóâàëî á çíà÷íî äî-
ðîæ÷å”,— êàæå ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ñåðåä ïðèäáàíîãî —
ñó÷àñí³ ë³æêà äëÿ õâîðèõ ä³òåé. Îäíå — äëÿ òÿæêîõâî-
ðèõ, âîíî ï³äí³ìàºòüñÿ, îïóñêàºòüñÿ, ëåãêèì ðóõîì ñêëà-
äàºòüñÿ äëÿ ñèäÿ÷îãî ïîëîæåííÿ ïàö³ºíòà. Öå çðó÷íî
ÿê äëÿ õâîðîãî, òàê ³ äëÿ ìåäèê³â. ª ë³æêî-ÿñëà ï³äâè-
ùåíîãî ð³âåíÿ áåçïå÷íîñò³äëÿ çîâñ³ì ìàëèõ. Âñ³ ë³æêà
îñíàùåíí³ êîìï’þòåðíîþ ñèñòåìîþ ñïîñòåðåæåííÿ çà
ñòàíîì õâîðîãî. Êð³ì òîãî, äëÿ äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ íåé-
ðîõ³ðã³¿ ïðèäáàëè ö³ëèé íàá³ð äîðîãèõ îïåðàö³éíèõ ³íñò-
ðóìåíò³â, ¿õí³ ëåçà ïîêðèò³ àíòèêîðîç³éíèì çîëîòèì íà-
ïèëåííÿì. Çàãàëîì â Îëåêñàíäð³âñüê³é ë³êàðí³ õî÷óòü
îðãàí³çóâàòè äèòÿ÷å â³ää³ëåííÿ íåéðîõ³ðóðã³¿ íà 30 ì³ñöü
³ç 7 ë³æêàìè íåéðîðåàí³ìàö³¿. Íà âñå öå ïîòð³áíî 30 ìëí
ãðí. Çàê³í÷èòè ðîáîòè ïëàíóþòü äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî
ðîêó
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Столичним нейрохір р ам за пили нове обладнання — тепер вони мож ть лі вати навіть найменших пацієнтів
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Ó ñòîëèö³ îñâÿòèëè íîâèé
õðàì

Ñòóäåíòè ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäåì³¿ åñòðàä-
íîãî òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâà â÷îðà ìàëè
ñïðàâæíº ñâÿòî. Íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó áó-
ëî îñâÿ÷åíî öåðêâó íà ÷åñòü ³êîíè Áîæî¿
Ìàòåð³ ªðóñàëèìñüêî¿. Äî óðî÷èñòîñòåé
äîëó÷èâñÿ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé. Â³í çàïåâíèâ, ùî "öÿ äè-
âîâèæíà ïîä³ÿ íå ìàº àíàëîã³â ó Êèºâ³". Çà
ñëîâàìè ÷èíîâíèêà, ó ñòîëèö³ ñòàëî äîá-
ðîþ òðàäèö³ºþ â³äêðèâàòè õðàìè ïðè ë³-
êàðíÿõ, øïèòàëÿõ, áóäèíêàõ âåòåðàí³â.
Ïðîòå ÂÈØ³ ì³ñòà ùå íå ìàëè çìîãè îò-
ðèìóâàòè áëàãîñëîâåííÿ íà äîáð³ ñïðàâè.
Áóäóâàëè õðàì äâà ðîêè. Êîøòè íà ñïîðó-
äæåííÿ âèä³ëÿëà Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà
öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó òà áëà-
ãîä³éíèêè

Âèçâîëèòåë³â Êèºâà
âøàíóþòü

Ó ñåðåäó ñòîëèöÿ â³äçíà÷àòèìå 65-òó ð³÷-
íèöþ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè, à 6 ëèñòîïàäà
— 66-òó ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ç öüîãî ïðèâîäó
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³ä-
ïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, â ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî
þâ³ëåéí³ çàõîäè, ùî â³äáóäóòüñÿ â ì³ñò³. Ó
ï'ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ
êîëåã³¿ ÊÌÄÀ íà÷àëüíèê â³ää³ëó âçàºìîä³¿
ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè Óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³ Þð³é Íå÷àºâ ðîçïîâ³â, ùî íà
ñâÿòêóâàííÿ äî ñòîëèö³ çàïðîñèëè ïîíàä
300 âåòåðàí³â â³éíè ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè. "Ñåðåä íèçêè çàõîä³â, çóñòð³÷ ïðåä-
ñòàâíèê³â óðÿäó ç êîëèøí³ìè âî¿íàìè â
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïàëàö³ âåòåðàí³â,—
çàçíà÷èâ â³í.— Îêð³ì öüîãî, â³äáóäåòüñÿ
âè¿çä äî ñåëèùà Íîâîïåòð³âö³, íà Ëþò³çü-
êèé ïëàöäàðì, ïîêëàäóòü êâ³òè äî ïàì'ÿò-
íèê³â âî¿íàì-âèçâîëèòåëÿì. À çàâåðøàòü-
ñÿ óðî÷èñòîñò³ â Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³
"Óêðà¿íà" ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì". Çà éîãî
ñëîâàìè, çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, ïåðåä-
áà÷åíî õóäîæíüî-äåêîðàòèâíå îôîðìëåííÿ
ñòîëèö³, âïîðÿäêóâàííÿ ïàì'ÿòíèê³â òà ìî-
ãèë âî¿í³â. Òàêîæ âøàíóþòü êîëèøí³õ âî-
¿í³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó ãîñï³-
òàë³ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Âñ³ âîíè îòðèìàþòü ïîäàðóíêè â³ä ì³ñüêî¿
âëàäè

Äëÿ áåçïðèòóëüíèõ ñòâîðÿòü
íîâèé çàêëàä

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîäàëüøîãî ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó îêðåìèõ êàòåãîð³é ìàëîçà-
õèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ó ñòîëèö³ ñòâî-
ðÿòü ô³ë³þ Öåíòðó îáë³êó áåçïðèòóëüíèõ
ãðîìàäÿí. Çàêëàä â³äêðèºòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóëèöÿ Ðåãåíåðàòîðíà, 4. Â³äïîâ³äíå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Ñòâîðåííÿ ô³ë³¿ çàáåçïå÷èòü
âèð³øåííÿ ïèòàííÿ âåäåííÿ îáë³êó áåçïðè-
òóëüíèõ ãðîìàäÿí ó ñòîëèö³, à òàêîæ ñïðè-
ÿòèìå ñòâîðåííþ ³íôîðìàö³éíîãî áàíêó äà-
íèõ íà åëåêòðîííèõ ³ ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ òà
ðåºñòðàö³¿ ïåðåâàæíîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
öèõ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.
Êð³ì òîãî, çã³äíî ç äîêóìåíòîì, çä³éñíþâà-
òèìóòü çàõîäè ùîäî âèÿâëåííÿ áåçïðèòóëü-
íèõ ãðîìàäÿí, çîêðåìà øëÿõîì ñòâîðåííÿ
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ñëóæáè ñîö³àëüíîãî ïàòðó-
ëþâàííÿ

Êè¿âðàäà ãîòóºòüñÿ 
äî çàñ³äàííÿ

Ñüîãîäí³ ó Êè¿âðàä³ â³äáóäåòüñÿ òðè çàñ³-
äàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é. Äåïóòàòè ãîòóâàòè-
ìóòü âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòà òà êèÿí ð³øåííÿ, ùî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âèíîñèòèìóòü íà çàãàëü-
íå ãîëîñóâàííÿ äî ñåñ³éíî¿ çàëè. Òàê ïèòàí-
íÿ ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì ì³ñòà
îáãîâîðþâàòèìóòü íà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áþ-
äæåòó. Êð³ì òîãî, ïðîåêòè ð³øåíü ãîòóâàòè-
ìå êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ òà ç ïèòàíü âëàñíîñò³. Íàãàäàºìî, ùî
ñåñ³þ 29 æîâòíÿ áóëî çàïëàíîâàíî ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê çàñ³äàííÿ 14 æîâòíÿ áóëî ç³ðâàíî îïî-
çèö³ºþ

Â³äïî÷èëè íå âñ³
×åðåç êðèçó âë³òêó îçäîðîâèëîñÿ âäâ³÷³ ìåíøå øêîëÿð³â,
àí³æ òîð³ê
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Нинішньо о літа вдало-
ся ор аніз вати відпо-
чино і оздоровлення
68 тисячам 575 и-
янам-ш олярам. Тоді
я торі іль ість ма-
лень их рортни ів ся-
ала 106 тис. осіб. Че-
рез недофінанс вання з
місь о о бюджет за-
мість запланованих по-
над 30 млн рн б ло
виділено лише полови-
н . Попри це, дея і
райони, зо рема Дніп-
ровсь ий, навіть збіль-
шили с м , що перед-
бачена на оздоровлен-
ня дітей. Тоді я Свя-
тошинсь ом , Шевчен-
івсь ом , Голосіївсь о-
м її значно с оротили.

Íàïåðåäîäí³ îñ³íí³õ
øê³ëüíèõ êàí³êóë ï³ä ÷àñ
ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëå-
ã³¿ ÊÌÄÀ ó ìåð³¿ çâ³òóâàëè
ïðî ë³òíº îçäîðîâëåííÿ ³ â³ä-
ïî÷èíîê ìàëåíüêèõ êèÿí. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì'¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³ÿ Áåðå-
çåíêà, ãîëîâíèìè çàñàäàìè
îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿ íà ë³òî
2009 ðîêó äëÿ ñòîëè÷íèõ
øêîëÿð³â áóëî âèçíà÷åíî
ê³ëüêà ÷èííèê³â. "Çîêðåìà
çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî â³äïî-
÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ä³-

òåé,— ïîâ³äîìèâ â³í.— Îçäî-
ðîâëåííÿ ìàëþê³â ìàëî òðè-
âàòè íå ìåíøå, í³æ 21 äåíü,
ñàí³òàðíî-êóðîðòíå ë³êóâàí-
íÿ — â³ä 21 äî 27 äí³â. Ó äè-
òÿ÷èõ òàáîðàõ øêîëÿð³ ïåðå-
áóâàëè â³ä 14 äî 18 äí³â".

Ï³ä ÷àñ çàìîâëåííÿ ïóò³-
âîê ôàõ³âö³ âðàõîâóâàëè íå
ëèøå âàðò³ñòü, à é óìîâè
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ,
åêîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè, îðãà-
í³çàö³þ êóëüòóðíî¿ òà âèõîâ-
íî¿ ðîáîòè.

— Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà
îçäîðîâëåííÿ øêîëÿð³â ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ âèä³ëèòè 30 ì³ëü-
éîí³â 555 òèñÿ÷ ãðèâåíü, —

ñêàçàâ ïàí Áåðåçåíêî. — Îä-
íàê ôàêòè÷íî íà â³äïî÷èíîê
³ îçäîðîâëåííÿ êè¿âñüêèõ
øêîëÿð³â âèä³ëåíî 14 ì³ëüéî-
í³â 813 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òîð³ê
öÿ ñóìà ñòàíîâèëà ìàéæå 33
ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Çà éîãî ñëîâàìè, ç ðàéîí-
íèõ áþäæåò³â ó 2009 ðîö³ âè-
ä³ëèëè 8 ìëí 205 òèñ. ãðí (òî-
ð³ê — 15 ìëí 200 òèñ. ãðí).
Íàïðèêëàä, ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ íà îçäîðîâëåííÿ âèõî-
âàíö³â øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 14
äîäàòêîâî äî çàïëàíîâàíî¿ ñó-
ìè áóëî âèä³ëåíî êîøòè ç
ôîíäó ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ íà ñóìó ïîíàä 1,5 ìëí

ãðí. Çàâäÿêè öüîìó âäàëîñÿ
îçäîðîâèòè ùå 530 ä³òåé ï³ëü-
ãîâèõ êàòåãîð³é. Íà ð³âí³ ìè-
íóëîãî ðîêó îçäîðîâèëè ìà-
ëþê³â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.
À îñü ñóòòºâî çìåíøèëè ô³-
íàíñóâàííÿ â Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó, Øåâ÷åíê³âñüêîìó, Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ. "Â³äòàê
âäàëîñÿ çíà÷íî ìåíøå îçäî-
ðîâèòè øêîëÿð³â, — ðåçþìó-
âàâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî. — Ïðî-
òÿãîì ë³òíüî¿ êàìïàí³¿ â³äïî-
÷èëè â Êàðïàòàõ, Êðèìó,
Õåðñîíñüê³é òà Îäåñüê³é îá-
ëàñòÿõ 68 òèñÿ÷ 575 îñ³á. Òî-
ä³ ÿê ó 2008-ìó öÿ öèôðà ñÿ-
ãàëà 108 òèñÿ÷ ä³òëàõ³â"

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Для завершення розроб и про-
рами "Питна вода на 2008—
2010 ро и" столична влада
спрям є 400 тисяч ривень зі
спеціально о фонд охорони
нав олишньо о середовища.
Про це стало відомо в п'ятницю
під час розширено о засідання
оле ії КМДА. О рім цьо о,
планах модернізація систем
очищення. Зо рема ре онстр -
ція Дніпровсь ої та Деснянсь ої
водопровідних станцій та поси-
лення онтролю за водою. Щоб
бере ти а ва-віт і зробити її
безпечнішою для споживання,
до 2012 ро місто збирається
онтролювати до 113 парамет-
рів я ості.

Ùîäíÿ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ñïîæèâàþòü
ìàéæå 1 ìëí êóá. ì ð³äèíè. Òîìó é íå
äèâíî, ùî ïèòàííÿ ñòàíó áåçïåêè âîäíèõ
ðåñóðñ³â òà ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè ó ì³ñò³ îá-
ãîâîðþâàëè â ï'ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîçøèðå-
íîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ. ßê â³äîìî,
ãîëîâíèì ïîñòà÷àëüíèêîì ïèòíî¿ ð³äè-
íè äëÿ êèÿí º ÂÀÒ "Êè¿ââîäîêàíàë".
Êîìïàí³ÿ çàáåçïå÷óº öåíòðàë³çîâàíó ïî-
äà÷ó ïðîäóêòó çà ðàõóíîê Äí³ïðîâñüêî¿
òà Äåñíÿíñüêî¿ âîäîïðîâ³äíèõ ñòàíö³é òà
âèêîðèñòàííÿ àêâà-â³òè ç àðòåç³àíñüêèõ
ñâåðäëîâèí òà áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ'ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ôåäîðà Â³òòà, íè-
í³ íà áàëàíñ³ "Êè¿ââîäîêàíàëó" ïîíàä 
4 òèñ. êì âîäîãîí³â òà âîäîïðîâ³äíèõ ìå-
ðåæ. "Ç íèõ ïîíàä 20 â³äñîòê³â óæå âè-
÷åðïàëè ñåáå ³ ïåðåáóâàþòü â àâàð³éíîìó
ñòàí³,— çàÿâèâ â³í.— Ò³ëüêè òîð³ê ó ì³ñ-
ò³ ñòàëîñÿ 5688 ïîøêîäæåíü òà àâàð³é.
Ïðîòÿãîì äåâ'ÿòè ì³ñÿö³â 2009-ãî ë³êâ³-
äîâàíî âæå ïîíàä 4 òèñÿ÷³ ïðîò³êàíü ìå-
ðåæ". Íà äóìêó ïàíà Â³òòà, âòðàò ìîæíà
ñóòòºâî óíèêíóòè çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ ïðî-
ãðàìè "Ïèòíà âîäà".

Äî ñëîâà, çàñòàð³ë³ êîìóí³êàö³¿ º ïðè-
÷èíîþ çíà÷íèõ âòðàò æèòòºäàéíî¿ âîëî-
ãè. Ñüîìà ÷àñòèíà ð³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ
âîäè çíèêàº ïî äîðîç³ äî îñåëü êèÿí. "Íà-
ïðèêëàä, âòðàòà 3 òèñ. êóá. ì âîäè ïðî-
òÿãîì 1,5 ãîäèíè, ÿêà ñòàëàñÿ íåùîäàâ-
íî ï³ä ÷àñ àâàð³¿ âîäîãîíó íà ðîç³ ïðîñ-
ïåêò³â Áðîâàðñüêîãî òà Âèçâîëèòåë³â, äî-
ð³âíþº äîáîâîìó íîðìàòèâó ñïîæèâàííÿ
âèòðàò, ðîçðàõîâàíîìó íà 12 òèñÿ÷ îñ³á",
— çàçíà÷èâ Ôåä³ð Â³òò.

Îáãîâîðþâàëè ÷èíîâíèêè é áåçïåêó
âîäíèõ ðåñóðñ³â òà ÿê³ñòü âîäè ç êðàí³â.
Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî æèòòºäàéíà àêâà-â³òà â³ä-
ïîâ³äàº âñ³ì óêðà¿íñüêèì ñòàíäàðòàì.
Ùîïðàâäà, â³ò÷èçíÿí³ âèìîãè º äåùî çà-
ñòàð³ëèìè. Ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ê³ëüê³ñòü
ïàðàìåòð³â êîíòðîëþ âîäè íå çì³íþâàëà-
ñÿ. Íàðàç³, ÿê óæå ïèñàâ "Õðåùàòèê", ¿õ
28. Ó ïëàíàõ ì³ñòà çâåñòè íàóêîâ³ ïîòóæ-
íîñò³, ÿê³ á ìîãëè êîíòðîëþâàòè â æè-
âèëüí³é âîëîç³ é òå, ÷îãî íå äîïóñêàþòü
ºâðîïåéö³. Òîìó â³ä 2012 ðîêó Óêðà¿íà
ìàº çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ïàðàìåòð³â êîí-
òðîëþ.

"Íîâ³ äåðæàâí³ ñàí³òàðí³ ïðàâèëà ³ íîð-
ìè ïåðåäáà÷àþòü, ùî âîäó ïåðåâ³ðÿòè-
ìóòü ³ íà íåáåçïå÷í³ òîêñèíè òà íàÿâ-
í³ñòü ñîëåé âàæêèõ ìåòàë³â,— ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Êèºâà Ñåðã³é Òèìîøåíêî.— Òîáòî á³ëüø
òîêñèêîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè, íàñàìïåðåä
õ³ì³÷íó òà åï³äåì³îëîã³÷íó áåçïåêó. Àäæå
âîäà ìîæå ñòàòè äæåðåëîì âèíèêíåííÿ
åï³äåì³îëîã³÷íèõ ñïàëàõ³â".

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ì³ñòó
âêðàé ïîòð³áíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÿêà á çä³é-
ñíþâàëà ïåðåâ³ðêó ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè çà
113 ïîêàçíèêàìè. "Òîä³ ìîæíà çä³éñíþ-
âàòè ïåðåâ³ðêó âîëîãè íà ð³âí³ Êèºâà, à
òàêîæ ïî âñ³ì ïðîáëåìàì, ÿê³ ïîòð³áíî
ðîçâ'ÿçóâàòè íà äåðæàâíîìó ð³âí³",— ïå-
ðåêîíàíèé â³í.

Îêð³ì öüîãî, ùîá âîäà â³äïîâ³äàëà íî-
âèì ïàðàìåòðàì, ïîòð³áíî ìîäåðí³çóâà-
òè ³ òåõíîëîã³þ î÷èùåííÿ. Ó ïëàíàõ ì³ñ-
òà ðåêîíñòðóþâàòè äâ³ âîäîïðîâ³äí³ ñòàí-
ö³¿, ùî íèí³ ä³þòü. Äî ñëîâà, ó ìåæàõ
îíîâëåííÿ îäí³º¿ ç íèõ — Äí³ïðîâñüêî¿,
ïåðåäáà÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî íîâîãî âîäî-
çàá³ðíîãî âóçëà íà îñòðîâ³ Âåëèêîìó. Îä-
íàê çåìë³ äëÿ íüîãî Êàáì³í âèä³ëèâ, à
îáëàñòü ïðîäàëà.

"Ïëàíóâàëîñÿ âèä³ëèòè ñïåö³àëüíó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà íîâî¿
ñòàíö³¿, ùîá ïîäàâàòè âîäó äëÿ Êèºâà,—
ðîçïîâ³â Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.— Àëå, íà
ïðåâåëèêèé æàëü, çåìëÿ âæå ðîçïàéîâà-
íà, ñêóïëåíà. Ìè ñï³âïðàöþºìî ç Êè¿â-
ñüêîþ îáëàñòþ â öüîìó ïèòàíí³. Àëå ó
íàñ í³÷îãî íå âèõîäèòü. Îáëàñòü ïîêè ùî
íå äàº çãîäè íà áóä³âíèöòâî âàæëèâîãî
äëÿ ì³ñòà îá'ºêòà"

Навіть с р тних мовах місь а влада робить се можливе, аби діти не залишилися без оздоровлення

113 ïàðàìåòð³â ÿêîñò³
Çà ñò³ëüêîìà ïîêàçíèêàìè ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü ïåðåâ³ðÿòè âîäó
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Про утворення територіальних виборчих округів 
для проведення виборів Президента України 

17 січня 2010 року в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі

1. Утворити 225 територіальних виборчих округів для про�
ведення виборів Президента України 17 січня 2010 року з ви�
значенням орієнтовної кількості виборців у виборчому окрузі,
номерів, територіальних меж та центрів виборчих округів згід�
но з додатками 1�27.

2. Цю постанову опублікувати в газетах “Голос України” та
“Урядовий кур’єр”, а також розмістити на офіційному сайті Цен�
тральної виборчої комісії.

3. Витяги із цієї постанови надіслати Верховній Раді Авто�
номної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастополь�
ській міським радам та опублікувати в регіональних друкова�
них засобах масової інформації.

Голова Центральної виборчої омісії
В. Шаповал

Додаток 26
до постанови Центральної виборчої комісії

від 19 жовтня 2009 року № 159

ÑÏÈÑÎÊ
òåðèòîð³àëüíèõ âèáîð÷èõ 

îêðóã³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 17 ñ³÷íÿ 2010

ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³
Територіальний виборчий округ № 214
Центр — місто Київ, Голосіївський район.
Територіальний виборчий округ включає: Голосіївський

район у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 165,5 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 215
Центр — місто Київ, Дарницький район.
Територіальний виборчий округ включає: Дарницький район

у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 261,7 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 216
Центр — місто Київ, Деснянський район.
Територіальний виборчий округ включає: Деснянський

район у місті Києві.

Орієнтовна кількість виборців — 281,3 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 217
Центр — місто Київ, Дніпровський район.
Територіальний виборчий округ включає: Дніпровський

район у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 269,1 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 218
Центр — місто Київ, Оболонський район.
Територіальний виборчий округ включає: Оболонський

район у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 230,3 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 219
Центр — місто Київ, Печерський район.
Територіальний виборчий округ включає: Печерський район

у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 91,3 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 220
Центр — місто Киів, Подільський район.
Територіальний виборчий округ включає: Подільський район

у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців —145,6 тисячі
Територіальний виборчий округ № 221
Центр — місто Київ, Святошинський район.
Територіальний виборчий округ включає: Святошинський

район у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 255,5 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 222
Центр — місто Київ, Солом’янський район.
Територіальний виборчий округ включає: Солом’янський

район у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 240,4 тисячі.
Територіальний виборчий округ № 223
Центр — місто Київ, Шевченківський район.
Територіальний виборчий округ включає: Шевченківський

район у місті Києві.
Орієнтовна кількість виборців — 177,1 тисячі.

Се ретар Центральної виборчої омісії
Т. ЛУКАШ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
19 жовтня 2009 року № 159

Відповідно до частини другої статті 133 Конституції України частин першої — четвертої статті 19 Закону
України “Про вибори Президента України”, частини першої статті 30 Закону України “Про Державний ре#
єстр виборців”, враховуючи постанову Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2009 року № 134 “Про
кількість територіальних виборчих округів для підготовки проведення виборів Президента України 17 січ#
ня 2010 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі”, пропозиції Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та статистичну ін#
формацію щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території згідно з відомостями
Державного реєстру виборців станом на 19 жовтня 2009 року, керуючись статтею 13, пунктом 4 статті 18
Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

Ë³äåð ï³øîâ
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à îô³ö³éíî âèñóíóëè êàíäèäàòîì ó ïðåçèäåíòè
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю в Міжнародно-
м вистав овом ом-
пле сі Партія ре іонів ви-
с н ла своїм єдиним ан-
дидатом президенти лі-
дера нинішніх передви-
борних рейтин ів Ві тора
Ян овича. Подія зібрала
вистав овом центрі на

Броварсь ом шосе без-
прецедентн іль ість
раїнсь их і за ордонних

ж рналістів.

Ùå äî ïî÷àòêó ïàðò³éíîãî ç’¿ç-
äó ó ï’ÿòíèöþ îäèí ç îðãàí³çà-
òîð³â ïîä³¿ ïîÿñíèëà “Õðåùàòè-
êó”, ùî ïîäèâèòèñÿ íà ïðîöåñ
âèñóíåííÿ éìîâ³ðíîãî ïåðåìîæ-
öÿ âèñëîâèëè áàæàííÿ íå ìåí-
øå ðåïîðòåð³â, í³æ áóëî äåëåãî-
âàíî ÷ëåí³â ì³ñöåâèõ ïàðòîðãà-
í³çàö³é. “Ìè âèð³øèëè ïðîâåñ-
òè ç’¿çä ï³ä ÷àñ êðèçè ñêðîìíî,
çàîùàäæóþ÷è áóêâàëüíî íà
âñüîìó, òîìó íàâ³òü íå øóêàëè
çàë, ÿêèé áè âì³ñòèâ óñ³õ îõî-
÷èõ”,— ñêàçàëà äåïóòàò Ãàííà
Ãåðìàí. Òîìó æóðíàë³ñòè ñïîñ-
òåð³ãàëè çà ïðîöåäóðîþ ôîð-
ìàëüíîãî âèñóíåííÿ ðåã³îíàëà-
ìè ë³äåðà ñâîº¿ ïàðò³¿ êàíäèäà-

òîì íà íàéâèùó ïîñàäó â äåðæà-
â³ ó ïðÿì³é òðàíñëÿö³¿ ç âåëè÷åç-
íîãî åêðàíà ó çàë³ ïîðó÷ ç ì³ñ-
öåì ç’¿çäó. Ïðîòå â óñüîìó ³íøî-
ìó æóðíàë³ñòè áóëè “ïðèâ³ëåéî-

âàíèì êëàñîì”, ïîð³âíÿíî íà-
â³òü ç äåëåãàòàìè, áî ìîãëè ³ âñå
äîáðå äî äð³áíèöü áà÷èòè, ³ ñè-
ä³òè â çðó÷íîìó êð³ñë³, ³ ñêîðèñ-
òàòèñÿ êîìï’þòåðîì äëÿ îïåðà-

òèâíîãî ïåðåäàâàííÿ ö³º¿ äàâíî
î÷³êóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ç äåëåãàòàìè ³ñòîðè÷íîãî ç³-
áðàííÿ æóðíàë³ñòè ìàëè çìîãó
äîñòàòíüî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ó êóëó-

àðàõ. Îñîáëèâå çàö³êàâëåííÿ âè-
ÿâèëè ðåïîðòåðè äî ùàñëèâîãî
Ðèíàòà Àõìåòîâà, êîòðèé ñâîºþ
óñì³øêîþ íàî÷íî ñïðîñòîâóâàâ
òðèâàë³ ïðèïóùåííÿ ïðî ÿê³ñü
íåïîðîçóì³ííÿ â ïàðò³éíèõ ëà-
âàõ. Çàãàëîì Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïî-
ñòàëà íà ç’¿çä³ ÿê ºäèíà òà êîì-
ïåòåíòíà êîìàíäà, äå ïåðåâàæà-
þòü óñï³øí³ êåð³âíèêè, äîñâ³ä÷å-
í³ ïîë³òèêè òà äåðæàâí³ ä³ÿ÷³.

Ñàì Â³êòîð ßíóêîâè÷ ï³ä ÷àñ
âèñóíåííÿ áóâ íà âèãëÿä ïî-
ñïîðòèâíîìó ï³äòÿãíóòèì, áàäüî-
ðèì, íàâ³òü æâàâèì, ãîòîâèì äî
ñåðéîçíî¿ ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè.
“Ó ñâîºìó æèòò³ ÿ áà÷èâ áàãàòî
íåñïðàâåäëèâîñò³ é íå çàâæäè ì³ã
çàïîá³ãòè ¿é. Àëå ÿ í³êîëè íå ìè-
ðèâñÿ ç òèì, ùî êîãîñü ïðèíèæó-
þòü. ßê ïðåçèäåíò ÿ í³êîëè íå
äàì ïðèíèçèòè Óêðà¿íó. Í³êîìó
³ í³êîëè, õòî á íå íàìàãàâñÿ çðî-
áèòè öå — ñâî¿ ÷è ÷óæ³, ñîþçíè-
êè ÷è íåäðóãè”,— ïîîá³öÿâ Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷. Ñåðåä ãîëîâíèõ
ìåñèäæ³â, ç ÿêèìè â³í ³äå äî ëþ-
äåé,— â³äíîâëåííÿ åêîíîì³êè
êðà¿íè, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ
³ çàõèñò ïðàâà âñ³õ ãðîìàäÿí íà
ñï³ëêóâàííÿ ð³äíîþ ìîâîþ. “×å-
ðåç 10 ðîê³â Óêðà¿íà ìàº ñòàòè
ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì G-20, êëó-
áó íàéðîçâèíåí³øèõ êðà¿í ñâ³-
òó!” — òàêèì áà÷èòü ñâîº çàâäàí-
íÿ íà ïîñàä³ ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ë³äåð îïîçèö³¿ Â³êòîð ßíóêîâè÷

Ві тор Ян ович отовий до серйозної політичної боротьби
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Ëåâêî ËÓÊ’ßÍÅÍÊÎ: “Ì³é îáîâ’ÿçîê — 
íàïèñàòè ïðî ëþäåé, 
ÿê³ áîðîëèñÿ çà Óêðà¿íó”
Нещодавно раїн-
сь ий державний ді-
яч Лев о Л ’янен о
презент вав свою
третю ниж “Спо-
ади і розд ми” із
серії “З часів нево-
лі”. В інтерв’ю о-
респондентові “Хре-
щати а” автор роз-
повів про те, що
спон ало йо о до
написання цієї серії
нижо і о о він ба-
чить своїм читачем.

— Ùî âàñ ñïîíóêàëî íà-
ïèñàòè ñåð³þ êíèæîê “Ç ÷à-
ñ³â íåâîë³”?

— Öå áóëî òèñÿ÷à äåâ’ÿò-
ñîò â³ñ³ìäåñÿò âîñüìîãî ðî-
êó. Äî Áåðåç³âêè, Òîìñüêî¿
îáëàñò³, äëÿ â³äáóâàííÿ çà-
ñëàííÿ ìåíå äîïðàâèëè
ñï³âðîá³òíèêè ì³ë³ö³¿ íà-
ïðèê³íö³ ñ³÷íÿ. Òàì ÿ ïî-
çíàéîìèâñÿ ç òîìñüêèìè
äèñèäåíòàìè, ÿê³ ðîçïîâ³-
ëè ìåí³, ùî â íèõ çîâñ³ì
ìàëî ³íôîðìàö³¿ ïðî óêðà-
¿íñüêèõ ïîë³òâ’ÿçí³â — ëè-
øå îêðåì³ ïð³çâèùà é òåð-
ì³íè â³äáóâàííÿ ïîêàðàí-
íÿ. Ìåíå ïîïðîñèëè íàïè-
ñàòè ïðî âñå ÿêîìîãà äå-
òàëüí³øå.

ß íàïèñàâ äëÿ íèõ á³î-
ãðàô³÷íèé íàðèñ “Æèòòº-
ïèñ” òà ðîçïîâ³â ó íüîìó
ïðî áàãàòüîõ ëþäåé, êîò-
ðèõ çíàâ. Ö³ çàïèñè Îëå-
íà Ñàííèêîâà âèêîðèñòà-
ëà â áþëåòåí³ “Ñòðàíè÷êè
óçíèêà”. Íàïèñàâ ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ òà ïåðåäàâ
¿ì.

² ÿ ïîäóìàâ: ÿêùî ¿õ ö³-
êàâèòü ìîÿ á³îãðàô³ÿ, òî
Óêðà¿íà, áåç ñóìí³âó, ö³êà-
âèòèìåòüñÿ á³îãðàô³ÿìè
âñ³õ, õòî âîþâàâ ÷è áîðîâ-
ñÿ çà ¿¿ ñâîáîäó.

Ó ðîçäóìàõ íàä ïðèçíà-
÷åííÿì “Æèòòºïèñó” ÿ é
âèð³øèâ íàïèñàòè ïðî òèõ
ñèí³â Óêðà¿íè, ÿê³ ëþáèëè
¿¿, áîðîëèñÿ çà íå¿, ç êèì
ìåí³ äîâåëîñÿ òåðï³òè òîð-
òóðè â ìîñêîâñüêèõ â’ÿçíè-
öÿõ ³ êîíöòàáîðàõ.

ß æèâ â óâ’ÿçíåíí³ ç
òðüîìà ãåíåðàö³ÿìè áîðö³â
çà ñâîáîäó é íåçàëåæí³ñòü
Óêðà¿íè. Öå íàñàìïåðåä
ãåíåðàö³ÿ íàö³îíàë³ñò³â
ÎÓÍ-ÓÏÀ, ÿêà âîþâàëà çà
ñàìîñò³éí³ñòü Óêðà¿íè
ïðîòè âñ³õ çàãàðáíèê³â àæ
äî 1956 ðîêó; äàë³ — ãåíå-
ðàö³ÿ ïðîì³æíîãî äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ, ùî ñàìà ñêëàäàëàñÿ
ç äâîõ òå÷³é — ìîëîäü, ÿêà
ââàæàëà ñåáå ïðîäîâæóâà-
÷àìè áàíäåð³âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðó-
õó é ïåðåâàæíî äóìàëà ïðî
ï³äï³ëüíó áîðîòüáó ³
çáðîþ, òà çàñíîâíèêè é
ïðèõèëüíèêè ìèðíî¿ áî-
ðîòüáè çà ñàìîñò³éí³ñòü
Óêðà¿íè íà îñíîâ³ ïðàâà
íàö³é íà ñàìîâèçíà÷åííÿ,
çàô³êñîâàíîãî â ì³æíàðîä-
íîìó ïðàâ³ òà êîíñòèòóö³-
ÿõ ÑÐÑÐ ³ ÓÐÑÐ; ³ íàðåø-
ò³ ãåíåðàö³ÿ ø³ñòäåñÿòíè-
ê³â òà ó÷àñíèê³â Óêðà¿í-

ñüêî¿ ãðóïè ñïðèÿííÿ âè-
êîíàííþ Ãåëüñ³íñüêèõ
óãîä (ÓÃÑ).

ß 25 ðîê³â ïðîâ³â ó êîíö-
òàáîðàõ, ³ çà öåé ïåð³îä ïî-
çíàéîìèâñÿ áàãàòî ç êèì.
×àñ, ïîêè ÿ ñèä³â,— öå
æèòòÿ ö³ëîãî ïîêîë³ííÿ. ß
ñï³ëêóâàâñÿ ç ð³çíèìè
ëþäüìè, çäåá³ëüøîãî ç
óêðà¿íöÿìè, õî÷à ñåðåä ìî-
¿õ êîëåã áóëè ðîñ³ÿíè, ºâ-
ðå¿, â³ðìåíè, ãðóçèíè, ëþ-
äè ç Ïðèáàëòèêè òà ïðåä-
ñòàâíèêè ³íøèõ íàö³îíàëü-
íîñòåé. Òîæ ÿ ïîäóìàâ, ùî
íå ìîæíà äîïóñòèòè, àáè â
³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³ áåç-
ñë³äíî çíèêëà ö³ëà åïîõà
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè, ÿêà
ïðîäîâæóâàëàñÿ ³ â óâ’ÿç-
íåíí³. Àäæå ëþäè, ç ÿêèìè
ìåí³ äîâåëîñÿ ñèä³òè, áóëè
âîÿêàìè Óêðà¿íñüêî¿ ïîâ-
ñòàíñüêî¿ àðì³¿, áîéîâèêà-
ìè îóí³âñüêèõ áî¿âîê ³ íå
øêîäóâàëè ñâîãî æèòòÿ.
Âîíè áóëè ìîëîä³, çàâçÿò³ é
ëþáèëè Óêðà¿íó. Ä³ñòàâàëè
ñîá³ çáðîþ ó áóäü-ÿêèé
ñïîñ³á ³ áîðîëèñÿ çà ¿¿ âî-
ëþ. Öå ùèð³ ñèíè Óêðà¿íè.
Ö³ õëîïö³ âì³ëè äîáðå òðè-
ìàòè àâòîìàò ó ðóêàõ, àëå
ñàìîïèñêó âîíè íå âì³ëè ³
íå âì³þòü òðèìàòè — âîíè
ïðî ñåáå íå íàïèøóòü. Àëå
íàö³ÿ ïîâèííà çíàòè ïðî
óêðà¿íö³â âåëèêî¿ äóø³,
÷èñòî¿ ìîðàë³ é áåçìåæíî¿
ñàìîâ³ääàíîñò³ ñïðàâ³. ² ì³é
îáîâ’ÿçîê — íàïèñàòè ïðî
ëþäåé, ÿê³ áîðîëèñÿ çà
Óêðà¿íó.

— Ç ÷îãî ïî÷àëîñÿ íàïè-
ñàííÿ êíèæîê ö³º¿ ñåð³¿?

— Ó 1987 ðîö³ ³ìïåðñüêà
âëàäà âèïóñòèëà îñíîâíó
ìàñó ïîë³òâ’ÿçí³â. Ó íåâîë³
ëèøèëèñÿ îäèíèö³.

1989 ðîêó ÿ ïîâåðíóâñÿ ³ç
Ñèá³ðó é ñòàâ äî êåð³âíèö-
òâà Óêðà¿íñüêîþ Ãåëüñ³í-
ñüêîþ ñï³ëêîþ (ÓÃÑ). Ïî-
¿çäêè ð³çíèìè îáëàñòÿìè
äëÿ çàëó÷åííÿ ëþäåé äî ö³º¿
îðãàí³çàö³¿ ïîêàçàëè, ùî
óêðà¿íö³, îñîáëèâî íà ï³â-
äåííîìó ñõîä³, çà 70 ðîê³â
êîìóí³ñòè÷íî¿ äèêòàòóðè
ãåòü âòðàòèëè íàö³îíàëüíó

ñâ³äîì³ñòü ³ ãðîìàäÿíñüêó
àêòèâí³ñòü.

Îòæå, ùîá ï³äíåñòè íà-
ö³îíàëüíó ñâ³äîì³ñòü íàøèõ
ãðîìàäÿí, ïîòð³áíî áóëî
ðîçøèðþâàòè ¿õí³ çíàííÿ,
çîêðåìà, ïîäàòè ùîñü ç ³ñ-
òîð³¿ áîðîòüáè çà íåçàëåæ-
í³ñòü Óêðà¿íè, ç ³ñòîð³¿
êîíöòàáîð³â. ² ÿ íàïèñàâ
íåâåëè÷êó êíèæêó “Ñïî-
â³äü ó êàìåð³ ñìåðòíèê³â”.
Ó 1991 ðîö³ âèéøëà áðîøó-
ðà “Çà Óêðà¿íó, çà ¿¿ âîëþ”,
ÿêó ÿ íàäèêòóâàâ êîðåñïîí-
äåíòîâ³ ðàä³î Ñòåïàíîâ³ Ãà-
ëÿáàðä³. Òîãî æ ðîêó âèäàâ
êíèæêó “Â³ðóþ â Áîãà ³ â
Óêðà¿íó”.

Öå äîêóìåíòè ³ ñïîãàäè
ïðî æèòòÿ â óâ’ÿçíåíí³.
1994 ðîêó íàïèñàâ êíèæêó
“Íå äàì çàãèíóòü Óêðà¿í³”,
äî ÿêî¿ óâ³éøëè ìî¿ ðîçäó-
ìè, ëèñòè, îáâèíóâàëüíèé
âèðîê òà ³íø³ äîêóìåíòè,
êîòð³ ñêëàäàâ íå ÿ, à ñë³ä÷³
îðãàíè, ñóä òà àäì³í³ñòðàö³¿
ì³ñöü óâ’ÿçíåííÿ.

Äàë³ ïèñàâ ð³çí³ òåîðå-
òè÷í³ ðå÷³, áðàâ ó÷àñòü ó
ðîçðîáëåíí³ ³äåîëîã³¿ Óêðà-
¿íñüêî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿
ïàðò³¿. Íàïèñàâ êíèæêó
“Íà çåìë³ êëåíîâîãî ëèñò-
êà” ïðî çàñíóâàííÿ óêðà¿í-
ñüêîãî ïîñîëüñòâà â Êàíà-
ä³. À äî ìåìóàð³â ïîâåðíó-
òèñÿ áðàêóâàëî ÷àñó.

Ïðîòå ìèíóëè ðîêè. ß
äîñÿãíóâ òîãî â³êó, êîëè
ââàæàâ çà ïîòð³áíå óñòóïè-
òè ì³ñöå ó Âåðõîâí³é Ðàä³
ìîëîäøîìó ïîêîë³ííþ ³ çà-
îùàäèòè ÷àñ äëÿ ñïîãàä³â
ïðî ïîáðàòèì³â.

Äëÿ ö³º¿ ñåð³¿ ïðèäóìàâ
íàçâó “Ç ÷àñ³â íåâîë³”, é
ïî÷àâ ïèñàòè. Ï³äçàãîëîâ-
êè: äî ïåðøî¿ êíèãè —
“Ñîñíîâêà-7”, äðóãà êíèãà
ï³äçàãîëîâêà íå ìàº, òðå-
òÿ — “Ñïîãàäè òà ðîçäó-
ìè”. ×åòâåðòà êíèãà çàâåð-
øèòü ñïîãàäè ïðî 15 ðîê³â
óâ’ÿçíåííÿ. Ìîæëèâî, íà-
çèâàòèìåòüñÿ “Êðà¿íà Ìîê-
ñåëü ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ”. ß íàìà-
ãàþñÿ äîòðèìóâàòè õðîíî-
ëîã³÷íî¿ çàñàäè, õî÷à öå é
íå çàâæäè âäàºòüñÿ.

Òàêèé ïëàí, ³ ÿ çä³éñíþþ

éîãî. Á³äà íàö³¿ â òîìó, ùî,
æèâó÷è ï³ä öàðñüêîþ ³ êî-
ìóí³ñòè÷íîþ öåíçóðîþ, âî-
íà íå çíàº ñâîº¿ ³ñòîð³¿, îò-
æå, íå ìàº ³ñòîðè÷íîãî ÷èñ-
ëåííÿ, áåç ÿêîãî íåìîæëè-
âà êîíñîë³äàö³ÿ.

Óêðà¿íñüêà íàö³ÿ ñ³ì ñòî-
ë³òü áîðîëàñÿ çà ñàìîñò³é-
í³ñòü. Ï³ä ìîñêîâñüêîþ
îêóïàö³ºþ áóëà òðèñòà ñî-
ðîê ðîê³â. Óâåñü ÷àñ áîðî-
ëèñÿ. À êîëè âçÿòè ë³òåðà-
òóðó ÿê âèä ìèñòåöòâà, òî

âîíà â íàñ äóæå á³äíà â çîá-
ðàæåíí³ áîðîòüáè çà ñàìî-
ñò³éíó Óêðà¿íó. Æèòòÿ ï³ä
ìîñêîâñüêîþ öåíçóðîþ íå
äàâàëî ìîæëèâîñò³ ïèñàòè
ïðî áîðîòüáó çà ñàìîñò³é-
í³ñòü. Ìåìóàðèñòèêà íà òå-
ìó âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè ìî-
æå íå ñÿãàòè âåðøèí õó-
äîæíüîãî äîâåðøåííÿ,
ïðîòå ¿¿ ö³íí³ñòü â ³ñòîðè÷-
íîñò³, â ïðàâäèâîìó îïèñ³
æåðòîâíîñò³ é ñàìîâ³ääàíî-
ñò³ íàö³îíàëüí³é ³äå¿ áîðö³â
çà íåçàëåæí³ñòü.

ß íå çíàþ, êîëè ïîìðó,
àëå äîêè æèâó, ïèñàòèìó
ïðî òèõ ñèí³â Óêðà¿íè, ç
ÿêèìè ìåí³ äîâåëîñÿ ðàçîì
â³äáóâàòè ïîêàðàííÿ. Óêðà-
¿íà ìàº ïàì’ÿòàòè ñâî¿õ
íàéêðàùèõ ñèí³â.

— ßêèì áà÷èòå ñâîãî ÷è-
òà÷à?

— Ãîñïîäü Áîã ñòâîðèâ
ëþäåé ð³çíîìàí³òíèìè, ³
òîìó ïîñò³éíî º ð³çí³ êàòå-
ãîð³¿ ÷èòà÷³â. Íàâ³òü îäíà é
òà ñàìà ëþäèíà ö³êàâèòüñÿ
â ð³çíîìó â³ö³ ð³çíîþ ë³òå-
ðàòóðîþ. Íàïðèêëàä, êîëè
ìåí³ áóëî ï’ÿòíàäöÿòü, ÿ çà-
õîïëþâàâñÿ ïðèãîäíèöü-
êîþ ë³òåðàòóðîþ. ª ëþäè,
ÿê³ ÷èòàþòü ë³òåðàòóðó ïå-
ðåâàæíî ñîö³àëüíîãî çì³ñ-
òó. Õòîñü ÷èòàº íå ñò³ëüêè
çàäëÿ åñòåòè÷íîãî çàäîâî-
ëåííÿ, ñê³ëüêè äëÿ çäîáó-
âàííÿ çíàíü. Òàêèé ÷èòà÷
õî÷å áà÷èòè ùîñü ðîçóìíå,

â³í ç óñüîãî õî÷å ÷îãîñü íà-
â÷èòèñÿ. ×èìàëî õòî çàõîï-
ëþºòüñÿ ³ñòîðè÷íîþ ë³òåðà-
òóðîþ. Òàêèõ ëþäåé áàãàòî,
³ öå çäåá³ëüøîãî ì³é ÷èòà÷.

Ìåíå çàâæäè ö³êàâèëà ³ñ-
òîð³ÿ òà ô³ëîñîô³ÿ, ³ òàêèõ,
ÿê ÿ, áàãàòî. Òå, ùî ÿ ïè-
øó, ïåðåäóñ³ì ïðèâåðíå
óâàãó ëþäåé, ÿêèì íå áàé-
äóæà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. Ïðè-
ïóñêàþ, ùî õòîñü ³ç ê³íî-
ìèòö³â, ãîðòàþ÷è ñòîð³íêè
“Ç ÷àñ³â íåâîë³”, çâåðíå
óâàãó íà îäèí ç ìî¿õ íàðè-
ñ³â ³ ïîáà÷èòü, ùî ç öüîãî
ìîæíà áóëî á çðîáèòè äîá-
ðèé ô³ëüì. Õ³áà ðîçïîâ³äü
ïðî Âîëîäèìèðà Þðê³âà òà
éîãî “êðèæàí³ ï³ðàì³äè” íå
âàðò³ òîãî? ×è Àíäð³é Òó-
ðèê ³ éîãî ðîçìîâà ç ìà-
ò³ð’þ, êîòðà âïàëà ïåðåä
íèì íà êîë³íà é áëàãàëà
ï³äïèñàòè “âñüîãî ëèøåíü”
ìàëåíüêó çàÿâó, ùîá âèéòè
ç òþðìè ³ ¿õàòè ðàçîì ç íåþ
äîäîìó?

Ïëåêàþ â ñåðö³ íàä³þ,
ùî ìîëîäøå ïîêîë³ííÿ
ïî÷íå øàíóâàòè ìîãèëè êî-
çàöüê³, ãàéäàìàöüê³, ïåòëþ-
ð³âñüê³, áàíäåð³âñüê³ ç ñè-
á³ðñüêèìè “êðèæàíèìè ï³-
ðàì³äàìè”, áî æ, ÿê ñêàçàâ
í³ìåöüêèé ô³ëîñîô Ôð³ä-
ð³õ Í³öøå, “â³äðîäæåííÿ
áóâàº òàì, äå º ìîãèëè”

Розмовляв
Петро ЩЕРБИНА,

спеціально
для “Хрещати а”
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Àíàñòàñèÿ ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ×
ñïåöèàëüíî äëÿ "Êðåùàòèêà"

Íàïèñàòü ýòîò ìàòåðèàë-ïðåäîñòåðåæåíèå
ìåíÿ çàñòàâèë íåäàâíèé çâîíîê. Â ñall-öåíòð
Êèåâñêîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïîçâî-
íèëà æåíùèíà. Îíà ïðîñèëà î ïîìîùè. Èñ-
òîðèÿ å¸, ê ñîæàëåíèþ, ïå÷àëüíàÿ è äîâîëü-
íî-òàêè ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ.

Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ
æèçíü ïðîðàáîòàëà íà ìàøèíîñòðîèòåëüíîì
çàâîäå.

"Äîëæíîñòü ó ìåíÿ áûëà îòâåòñòâåííàÿ,
ðàáîòû áûëî ìíîãî, ñòîëüêî òåõíèêè âû-
ïóñêàëè, ñåáÿ íå ùàäèëè, âñ¸ ðàäè ïðîãðåñ-
ñà. ß âñåãäà â ïåðåäîâèêàõ õîäèëà. Ñòàëà íà
î÷åðåäü íà êâàðòèðó. Ïîìíþ, êàê ðàäîâà-
ëàñü, êîãäà ïîëó÷èëà äîëãîæäàííûå êëþ-
÷è",— äåëèòñÿ âîñïîìèíàíèÿìè Ïåëàãåÿ
Èâàíîâíà.

Ñóäüáà ñëîæèëàñü òàê, ÷òî íàøà ãåðîèíÿ
îñòàëàñü îäíà. Èç áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ
áûëà òîëüêî ðîäíàÿ ïëåìÿííèöà.

"Ðàíüøå Ñâåòëàíêà ÷àñòî çàåçæàëà êî ìíå.
Ïðèåäåò, ïîðÿäîê íàâåä¸ò, ïðîäóêòîâ ïðè-
íåñ¸ò. Ïàðó ëåò íàçàä âûøëà çàìóæ è óåõà-
ëà çà ãðàíèöó. Òåïåðü òîëüêî ïî òåëåôîíó
ñâÿçûâàåìñÿ. Îñòàëàñü ÿ ñîâñåì îäíà. Ñíà-
÷àëà õîòü êàê-òî äåðæàëàñü, íî ãîäû áåðóò
ñâî¸, ñî çäîðîâüåì ñîâñåì õóäî ñòàëî: òî
ñåðäöå ñõâàòèò, òî äàâëåíèå ïîäíèìåòñÿ, òàê
âîò ñàìà è áîðþñü",— æàëóåòñÿ Ïåëàãåÿ
Èâàíîâíà.

Èç êâàðòèðû íàøà ãåðîèíÿ ñòàëà âûõî-
äèòü ñîâñåì ðåäêî: êóïèòü ïðîäóêòû äà
èíîãäà âîçäóõîì ïîäûøàòü. Â îäèí èç òà-
êèõ âîò "çàêóïî÷íûõ" äíåé ñëó÷èëîñü ñëå-
äóþùåå. Çàïîëíèâ ñóìêè îâîùàìè è êðó-
ïàìè, Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà çàñîáèðàëàñü äî-
ìîé.

"Â ãëàçàõ ïîòåìíåëî, íîãè îíåìåëè... Êàê
îêàçàëîñü, ïàäàÿ, ÿ çàäåëà ìîëîäîãî ÷åëîâå-
êà",— âñïîìèíàåò Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà.

Íåçíàêîìåö íå òîëüêî îêàçàë ïåðâóþ
ïîìîùü, íî è ñîáðàë, ðàçëåòåâøèåñÿ â ðàç-
íûå ñòîðîíû îâîùè, è äàæå ïðîâîäèë íà-
øó ãåðîèíþ äîìîé.

"Þðà (òàê íàçâàë ñåáÿ íåçíàêîìåö) ïî
äîðîãå âñ¸ ðàññïðàøèâàë, êàê æèâó, ñ êåì
æèâó. ß, êîíå÷íî, ïîæàëîâàëàñü íà îäè-
íî÷åñòâî, äàæå ïðîñëåçèëàñü. Þðà òàêèì
ìèëûì ìàëü÷èêîì ïîêàçàëñÿ", — ðàññêà-
çûâàåò Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà.

Íà ñëåäóþùèé äåíü â äâåðü ïîçâîíèëè.

Íà ïîðîãå ñòîÿë â÷åðàøíèé çíàêîìûé. Â
ðóêàõ îí äåðæàë ÿáëî÷íûé ïèðîã.

"Óäèâèëàñü, êîíå÷íî. Þðà ñêàçàë, ÷òî
ïðèø¸ë ïðîâåäàòü, óçíàòü, êàê ñåáÿ ÷óâ-
ñòâóþ. Âûïèëè ÷àé ñ ïèðîãîì, ïîáîëòàëè î
æèçíè",— âñïîìèíàåò Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà.

Ïîòîì Þðà ñòàë ïðèõîäèòü ÷àùå. Ïðè-
íîñèë ÿáëîêè, ïîêóïàë õëåá, çàáåãàë â àï-
òåêó.

Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà íå ìîãëà íàðàäîâàòü-
ñÿ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì. Êàæäûé äåíü îíà
áëàãîäàðèëà Áîãà çà òî, ÷òî ïîñëàë åé òà-
êîãî ãàëàíòíîãî, äîáðîãî è îòçûâ÷èâîãî
ïàðåíüêà. Þðó îíà ëàñêîâî ñòàëà íàçû-
âàòü "âíó÷åê".

"Êàê-òî Þðà çàãîâîðèë î ñâî¸ì äíå ðîæ-
äåíèè. Ìíå î÷åíü çàõîòåëîñü îòáëàãîäàðèòü
åãî çà âñ¸ õîðîøåå, ÷òî îí äëÿ ìåíÿ ñäåëàë.
Îôîðìèëà äàðñòâåííóþ íà Þðó, áëèæå ó
ìåíÿ âñ¸ ðàâíî íèêîãî íåò, à íà òîì ñâåòå
ìíå êâàðòèðà íå íóæíà. Ïëåìÿííèöà âîç-
âðàùàòüñÿ â Óêðàèíó íå ñîáèðàåòñÿ, ïîýòî-
ìó óãðûçåíèÿ ñîâåñòè ìåíÿ íå ìó÷èëè",—
ïðîäîëæàåò ñâîþ èñòîðèþ ãåðîèíÿ.

À ïàðíÿ áóäòî ïîäìåíèëè. Êàê òîëüêî ó
íåãî íà ðóêàõ îêàçàëàñü äàðñòâåííàÿ íà
êâàðòèðó, îí òóò æå çàáûë äîðîãó ê Ïåëà-
ãåå Èâàíîâíå. Ñòàðóøêà óñàæèâàëàñü ó îê-
íà è äîëãèìè ò¸ìíûìè âå÷åðàìè ñìîòðå-
ëà íà äîðîæêó, âåäóùóþ ê å¸ ïîäúåçäó.

"Þðî÷êà ïðèä¸ò, îí îáÿçàòåëüíî ïðè-
ä¸ò...",— Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà íå õîòåëà ïðè-
çíàâàòü èñòèíó.

À Þðà âñ¸ íå ø¸ë. Çà÷åì? Öåëü äîñòèã-
íóòà — äåëî ñäåëàíî. Òåïåðü ïðîâèíöèàë
ïðîïèøåòñÿ â Êèåâå, æèçíü íàëàæèâàåò-
ñÿ. À ñòàðóøêà? Ïóñòü ñàìà êàê-íèáóäü
äîæèâàåò ñâîè ñåðûå äíè, ðàíüøå æå êàê-
òî îáõîäèëàñü áåç íåãî. Âîò îíà — ïðàâ-
äà æèçíè.

Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà ñîâñåì îñëàáëà. Å¸ äîá-
ðîå ñåðäöå äî ñèõ ïîð âåðèò â òî, ÷òî Þðà
ïðèä¸ò è îáúÿñíèò, ïî÷åìó òàê äîëãî íå íà-
âåùàë å¸. È õîòÿ íàøà ãåðîèíÿ îñîçíàëà, ÷òî
ñîâåðøèëà íåïîïðàâèìóþ îøèáêó, ÷òî íå
îíà áûëà íóæíà ïàðåíüêó, à å¸ êâàðòèðà, ïî
âå÷åðàì Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà ñ íàäåæäîé ïðî-
äîëæàåò ñìîòðåòü â îêîøêî. Âîò òîëüêî íè-
êòî íå ïðèä¸ò, íèêòî íå ïîìîæåò...

Äîðîãèå ìîè ñòàðè÷êè, íå äîâåðÿéòå ïåð-
âîìó âñòðå÷íîìó! Åñëè âàì íåîáõîäèìà ïî-
ìîùü, ïîçâîíèòå â ñall-öåíòð (15-51) Êèåâ-
ñêîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, âàñ îáÿçà-
òåëüíî óñëûøàò

Ó Áàáèíîìó ßðó
íîâå ïîõîâàííÿ
Êîìóíàëüíèêè ïðèñèïàëè 
çåìëåþ òðóï ñîáàêè
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Дванадцять тр пів
тварин протя ом мі-
сяця б ло знайдено
на в лицях столиці
різних районах.

Прибирання мертвих
тіл братів наших
менших, я вияви-
лося, ціл ом містич-
не дійство. Сл жби
звіт ють, що решт и
вивезли, але тр пи
вперто з'являються
на тих самих міс-
цях. Вони смердять,
поширюють ба терії.
Замість то о, щоб
прибирати мертвих
соба , ом нальни-
и почали насипати
їм мо ил и. Нещо-
давно та е похован-
ня з'явилося Ба-
бином Яр .

Ïðî Áàáèí ßð "Õðåùà-
òèê" ïèñàâ íå òàê äàâíî.
Öåé ïàðê, äå ïîõîâàíî
ñîòí³ òèñÿ÷ æåðòâ íàöèñ-
ò³â, ïåð³îäè÷íî â³äâ³äóþòü
Ïðåçèäåíò, ïðåì’ºð òà ³í-
ø³ ÷èíîâíèêè. Ïðîòå ÷àñ-
ò³øå áóâàþòü òàì çâè÷àé-
í³ êèÿíè. Ñàìå âîíè íå-
ùîäàâíî âèÿâèëè ñâ³æå
ïîõîâàííÿ ó Áàáèíîìó
ßðó. Ïðî éîãî ïîÿâó ðå-
äàêö³¿ ðîçïîâ³ëà êèÿíêà
ßíà Òóðóê.

"ß æèâó íà âóëèö³ Áåð-
ë³íñüêîãî. Ùîäíÿ, éäó÷è
íà ðîáîòó, ïðîõîäæó ïîâç
ïàðê äî ìåòðî. Îäíîãî
ðàíêó ïîáà÷èëà òðóï ñî-
áàêè. Ñïî÷àòêó äóìàëà,
òâàðèíà ñïèòü, àëå ââå÷å-
ð³ ïåðåêîíàëàñÿ, ùî òî
òðóï. Ëåæàâ íà ì³ñö³ â³í ³
íà íàñòóïíèé, ³ ÷åðåç äâà
äí³, ³ ÷åðåç òèæäåíü",—
ðîçïîâ³ëà êèÿíêà.

Æ³íêà í³êóäè íå çâåðòà-
ëàñÿ, äóìàëà, ùî öå ðîáî-
òà âñþäèñóùèõ áàáóñü —
òóðáóâàòè â³äïîâ³äí³
ñëóæáè. Ïðîòå, êîëè òðóï
ïî÷àâ àêòèâíî ðîçêëàäà-
òèñÿ òà ïîøèðþâàòè ñìî-
ð³ä, æ³íêà ñòðèâîæèëàñÿ.
Âîíà ïîäçâîíèëà äî
Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà, ³
íåñïîä³âàíî îñòàíêè òâà-
ðèíè íà íàñòóïíèé äåíü
çíèêëè. "Òðóï çíèê, à ì³ñ-
öå, äå â³í ëåæàâ, çàñèïà-
ëè çåìëåþ. Âî÷åâèäü, ùîá
ì³êðîáè íå ïîøèðþâà-
ëèñü. ß çäèâóâàëàñÿ, ÿê
îïåðàòèâíî â³äðåàãóâàëè
íà ìîº çâåðíåííÿ. Ïî-
äçâîíèëà ³ ïîäÿêóâàëà",—
ðîçïîâ³ëà æ³íêà. Òà ¿¿ ðà-
ä³ñòü áóëà ïåðåä÷àñíîþ.
Âèÿâèëîñÿ, ùî çåìëåþ
ïðèñèïàëè íå ì³ñöå, à ñàì
òðóï. Íà íàñòóïíèé äåíü
éîãî ðîçðèëè ³íø³ ñîáàêè
÷è âîðîíè. Ò³ëî é äîñ³
òàì. "Ìîãèëà" — íàñèï
çåìë³, ç ÿêîãî âèãëÿäàþòü
îñòàíêè ñîáàêè — íà â³ä-
ñòàí³ 150 ìåòð³â â³ä
ïàì’ÿòíèêà çàìîðäîâàíèì
ó Áàáèíîìó ßðó ä³òÿì.

Òå, ùî ñîáàêó ïîõîâà-
ëè, ñòàëî ðåàêö³ºþ íà
áëèñêàâè÷íó îïåðàòèâ-
í³ñòü Ñall-öåòðó "15-51",
ïðîòå ðåàêö³ºþ íåíàëåæ-
íîþ. "Ìè íåãàéíî ïåðå-
àäðåñîâóºìî òàêó ³íôîð-
ìàö³þ äî Óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ òà ðàéîííèõ
ñëóæá. ßê ïðàâèëî, íåäî-
ë³êè óñóâàþòü. Íàì çâ³òó-
þòü ïðî ñòîâ³äñîòêîâå âè-
êîíàííÿ. Àëå æ, ðîçóì³-
ºòå, çà çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³
ñêàðã, óñüîãî íå ïåðåâ³-
ðèø",— ïîÿñíþº êåð³âíèê
Call-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíü-
êî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, çà ì³-
ñÿöü íà íåïðèáðàí³ òðóïè
òâàðèí ïîñêàðæèëîñÿ 12
êèÿí. Íàéá³ëüøå âèïàäê³â
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ — 4, ó Äåñíÿíñüêîìó —
3, òà Äí³ïðîâñüêîìó — 2.
Äî ñëîâà, â îñòàííüîìó
ïîâòîðèâñÿ âèïàäîê îáìà-
íó. Call-öåíòðó äîïîâ³ëè,
ùî òðóï ïðèáðàëè. Öå
îáóðèëî çàÿâíèöþ, àäæå
â³í ³ íàäàë³ ëåæàâ íà òî-
ìó ñàìîìó ì³ñö³.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ïåðå-
êîíóþòü, ùî òàêîãî íå
ìîæå áóòè. "Ùîá ì³ñÿöü
ëåæàëî, âè ùî?! Íàâ³òü
ê³ëüêà äí³â íå ìîæå. Ìè
îäðàçó ðåàãóºìî íà çâåð-
íåííÿ êèÿí. ª ñïåö³àëü-
íèé ï³äðîçä³ë ïðè "Ïðè-
òóëêó äëÿ òâàðèí", ³ ÿêùî
ïðî òàê³ âèïàäêè ïîâ³äîì-
ëÿþòü, òðóïè îäðàçó ïðè-
áèðàþòü. Àäæå öå ùîíàé-
ìåíøå — àíòèñàí³òà-
ð³ÿ",— çàïåâíèëà íà÷àëü-

íèê óïðàâë³ííÿ Ëþäìèëà
Êà÷óðîâà.

Àíòèñàí³òàð³ÿ — öå
ñïðàâä³ íàéìåíøå, ùî ìî-
æå áóòè. ßê ðîçïîâ³ëè
"Õðåùàòèêó" â åï³äåì³îëî-
ã³÷íîìó â³ää³ë³ ÑÅÑ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, òðó-
ïè òâàðèí äëÿ êîìóíàëü-
íèê³â — ñóö³ëüíà ïðîáëå-
ìà, ÿêó ïåðåêèäàþòü îäíå
îäíîìó. "Òî ¿õ âèêèäàþòü
íà äîðîãè, ùîá äîðîæíè-
êè ïðèáðàëè, òî íàâïàêè
ç äîð³ã òà äî ïàðê³â",—
ðîçïîâ³â ñï³âðîá³òíèê â³ä-
ä³ëó. Íå ìåíøå öå çàâäàº
êëîïîòó ³ ëþäÿì, êîòð³
çíàõîäÿòüñÿ ïîðó÷. "Öå íå
ò³ëüêè ïîãàíèé çàïàõ.
Àäæå ï³ä ÷àñ ãíèòòÿ âè-
â³ëüíÿþòüñÿ òðóïí³ òà ³í-
ø³ õâîðîáîòâîðí³ áàêòåð³¿,
îñîáëèâî, ÿêùî òâàðèíà
õâîð³ëà. Òàêîæ ³ç êèøå÷-
íèêà ïîøèðþþòüñÿ ãëèñ-
òè. Óñå öå ìîæå ïîòðàïè-
òè äî ëþäèíè ç ´ðóíòîâè-
ìè âîäàìè, ÷àñòî÷êàìè
ïèëó äî îðãàí³â äèõàííÿ
àáî æ ÷åðåç ñîáàê, ÿêèõ
âèãóëþþòü ïîðó÷",— çà-
çíà÷èâ ïðàö³âíèê â³ää³ëó.
Â³í ïîðàäèâ íåãàéíî çâåð-
íóòèñÿ äî ðàéîííèõ çå-
ëåíáóä³âö³â. Ïðîòå ìè íå
ñòàëè öüîãî ðîáèòè, îñ-
ê³ëüêè óñ³õ â³äïîâ³äàëüíèõ
óæå îáäçâîíèëà ßíà Òó-
ðóê. Òîæ ò³, õòî íå â³ðèòü,
ùî òðóïè òâàðèí ì³ñÿöÿ-
ìè ðîçêëàäàþòüñÿ ïðîñòî
ï³ä íîãàìè êèÿí, âñå ùå
ìàþòü íàãîäó â³äâåçòè êâ³-
òè íà "ìîãèëêó" ñîáàêè ó
Áàáèíîìó ßðó

Íå äîâåðÿéòå
ïåðâîìó âñòðå÷íîìó
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Безприт льні тварини і живими, і мертвими завдають чимало
лопот містянам
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про деякі організаційно�правові заходи 

щодо впорядкування зовнішньої реклами в м. Києві
Розпорядження № 1110 від 28 вересня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, постанови Ка�
бінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовніш�
ньої реклами”, рішень Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 “Про Правила забудови м. Ки�
єва”, від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва”, з метою впорядкування роз�
міщення зовнішньої реклами у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації):

1.1. Вжити заходів щодо посилення моніторингу реклам�
них засобів, що розміщені з порушенням установленого по�
рядку;

1.2. Сформувати перелік рекламних засобів, що розміще�
ні з порушенням установленого порядку, та перелік розпов�
сюджувачів зовнішньої реклами, які не виконують свої фінан�
сові зобов’язання більше 2 місяців при тимчасовому корис�
туванні місцями для розміщення рекламних засобів, що пе�
ребувають у комунальній власності територіальної громади м.
Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження
якими здійснюють органи місцевого самоврядування 
м. Києва, та забезпечити постійне оновлення цього переліку.

2. Головному управлінню з питань реклами виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) спільно з Головним управлінням контролю за бла�
гоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) на основі сфор�
мованого переліку, зазначеного в підпункті 1.2 пункту 1, вжи�
вати заходи щодо організації та проведення оперативного
демонтажу рекламних засобів.

3. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

Про святкове оформлення м. Києва 
та встановлення державної символіки у святкові, 

пам’ятні дні, під час проведення урочистих заходів 
та державних візитів в Україну
Розпорядження № 1184 від 14 жовтня 2009 року

Відповідно до статті 20 Конституції України, пункту 6 частини першої статті 4 Закону України “Про сто�
лицю України — місто�герой Київ”, з метою забезпечення загального порядку підняття (встановлення) Дер�
жавного Прапора України та святкового тематичного оформлення міста під час проведення заходів з на�
годи міських, загальнодержавних, релігійних свят, пам’ятних днів, суспільно важливих подій, міждержав�
них (протокольних) заходів під час державних візитів в Україну високих гостей, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

тань внутрішньої політики виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

3. КП “Київміськсвітло” скласти кошторис робіт із монтажу
та демонтажу державних прапорів на світлових опорах за мар�
шрутом руху офіційних закордонних делегацій в м. Києві на 2009
та 2010 рр. та подати до Головного управління з питань внут�
рішньої політики.

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) передбачити фінансування робіт, зазна�
чених у пункті 3 цього розпорядження, в межах бюджетних
призначень за Програмою сприяння розвитку громадянсько�
го суспільства у м. Києві на 2009—2011 роки.

5. Головному управлінню з питань реклами виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) спільно з КП “Київреклама”, Головним управлінням
контролю за благоустроєм м. Києва розробити план заходів із
недопущення розміщення комерційної реклами на світлових
опорах, на яких встановлюються Державний Прапор України
та державні прапори зарубіжних країн під час державних візи�
тів до України.

6. Управлінню міжнародних зв’язків виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
завчасно надавати необхідну інформацію щодо програми за�
ходів офіційних іноземних делегацій під час державних візитів
в Україну високих гостей та в місцях проведення міждержав�
них (протокольних) заходів до Головного управління з питань
внутрішньої політики та Головного управління у справах сім’ї
та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

7. Головному управлінню з питань внутрішньої політики ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити виготовлення прапорів роз�
цвічування для розміщення на опорах освітлення та прапорів
для привітання за маршрутом руху представників офіційних
іноземних делегацій під час державних візитів в Україну висо�
ких гостей та в місцях проведення міждержавних (протоколь�
них) заходів.

8. Головному управлінню з питань внутрішньої політики
спільно з Головним управлінням у справах сім’ї та молоді ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечувати привітання прапорами ви�
соких гостей за маршрутом руху представників офіційних іно�
земних делегацій під час державних візитів в Україну та в міс�
цях проведення міждержавних (протокольних) заходів.

9. КП “Київміськсвітло” забезпечити розміщення виготов�
лених прапорів розцвічування на опорах освітлення за маршру�
том руху представників офіційних іноземних делегацій під час
державних візитів в Україну високих гостей та в місцях прове�
дення міждержавних (протокольних) заходів.

10. Головному управлінню у справах сім’ї та молоді вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити залучення відповідальних
осіб відповідно до кількості виготовлених прапорів для приві�
тання представників офіційних іноземних делегацій за мар�
шрутом руху під час державних візитів в Україну високих гос�
тей та в місцях проведення міждержавних (протокольних) за�
ходів.

11. Визначити відповідальними за підняття (встановлення)
Державного Прапора України та державних прапорів зарубіж�
них країн під час державних візитів до України на фасадах жит�
лових та адміністративних будинків, установ, підприємств та
організацій м. Києва виконавчі органи районних у м. Києві рад
(районні у м. Києві державні адміністрації), на що передбачи�
ти відповідні видатки у районних бюджетах.

12. Визначити відповідальними за технічне забезпечення
святкового та тематичного оформлення з використанням рек�
ламоносіїв, на опорах освітлення мостів, шляхопроводів тощо
згідно з Положенням про оформлення м. Києва у святкові,
пам’ятні дні, під час проведення урочистих заходів та держав�
них візитів в Україну відповідно до компетенції Головне управ�
ління з питань реклами виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управ�
ління транспорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), КП “Київреклама”,
КК”Київавтодор”, КП “Київпастранс”, КП “Київміськсвітло”. Ке�
рівникам вищезазначених організацій розробити та затверди�
ти плани роботи на виконання цього розпорядження протягом
двох тижнів з дня видання цього розпорядження.

13. Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

1. Затвердити Положення про оформлення м. Києва у свят�
кові, пам’ятні дні, під час проведення урочистих заходів та дер�
жавних візитів в Україну, що додається.

2. Покласти функції контролю та координації заходів зов�
нішнього оформлення м. Києва у святкові, пам’ятні дні та під
час проведення урочистих заходів на Головне управління з пи�

Про спрямування частки пільг та субсидій населення, 
що припадає на вартість холодної води як складової 

частини у вартості гарячої, на користь ВАТ 
“АК “Київводоканал” 

Рішення Київської міської ради № 321/2390 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, постанови КМУ
від 11.01.05 № 20 “Про затвердження Порядку перерахування в 2009 році деяких субвенцій на надання
пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної
плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ та газовий конденсат, що видо�
буваються в Україні” (із змінами), Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, поста�
чання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого
постановою КМУ від 10.07.06 № 955, та чинних розпоряджень КМДА Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному управлінню соціального захисту населення
КМДА, організаціям та установам, що проводять нарахування
платежів населенню за житлово�комунальні послуги, нараху�
вання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово�
комунальних послуг:

1.1. Проводити розщеплення пільг і субсидій на холодну
воду як складової частини в вартості гарячої води (ст. “Теп�
лопостачання”) за алгоритмом, що здійснює КП “ГІОЦ” по
розщепленню вартості холодної води, яка йде на приготуван�
ня гарячої води.

1.2. Починаючи з 01.11.09 забезпечити щомісячне нара�
хування, розщеплення і спрямування частки пільг та субсидій
населення, що припадає на вартість холодної води як скла�

дової частини у вартості гарячої, на користь ВАТ “АК “Київво�
доканал”, у розмірі згідно з п.1.1 цього рішення.

2. АЕК “Київенерго” та ВАТ “АК “Київводоканал” забезпе�
чити здійснення внутрішніх перерахунків щодо частки пільг та
субсидій населення, що припадає на вартість холодної води
у вартості гарячої, що отримані АЕК “Київенерго”.

3. Це рішення Київської міської ради набирає чинності 
з 8 жовтня 2009 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�кому�
нального господарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Рішення Київської міської ради № 323/2392 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”,
“Про житлово�комунальні послуги”, з метою недопущення зростання заборгованості міського бюджету пе�
ред виробниками комунальних послуг та недопущення погіршення фінансового становища виробників ко�
мунальних послуг Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) доповнити роз�
порядження від 25.06.09 № 712 пунктами 11—16 у такій ре�
дакції:

“11. Після розрахунку адресної безготівкової допомоги
окремим категоріям соціально незахищених верств насе�
лення м. Києва ( далі — адресна допомога) управління пра�
ці та соціального захисту населення районних у м. Києві
державних адміністрацій ведуть персоніфікований облік от�
римувачів адресної допомоги з міського бюджету (заводять
особову справу) та складають акти звірки по нарахованій ад�
ресній допомозі з міського бюджету для відшкодування ви�
трат за спожиті житлово�комунальні послуги по видах по�
слуг з організаціями — надавачами та постачальниками по�
слуг.

12. Нарахування адресної допомоги з міського бюджету
проводиться щомісячно.

13. Інформація про розмір адресної допомоги з місько�
го бюджету надасться КП “Головний інформаційно�обчис�
лювальний центр” для внесення інформації в розрахункову
квитанцію уповноваженого власника житла, на якого відкри�
то особовий рахунок.

14. Адресна допомога з міського бюджету надається у
безготівковому вигляді шляхом перерахування коштів орга�
нізаціям — надавачам та постачальникам послуг.

15. Акти звірок надаються Головному управлінню соці�
ального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
узагальнення та надання їх до Головного фінансового управ�
ління виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для фінансування витрат по
нарахованій адресній допомозі з міського бюджету житло�
вим організаціям усіх форм власності та організаціям�пос�
тачальникам послуг у визначені ним терміни.

16. Отримані суми коштів Головне управління соціально�
го захисту населення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) перерахо�
вує у п’ятиденний термін постачальникам відповідних по�
слуг, а суми коштів, що передбачені для відшкодування ви�
трат по квартирній платі,— управлінням праці та соціально�
го захисту населення для подальшого проведення ними роз�
рахунків з житловими організаціями всіх форм власності”.

2. Це рішення Київської міської ради набирає чинності 
з 8 жовтня 2009 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�ко�
мунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розрахунок адресної безготівкової допомоги 
окремим категоріям соціально незахищених верств 

населення м. Києва
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Слава обирає сильних. А втім, цьо о раз її
лаври вінчали представниць слаб ої статі.
"Жін а ІІІ тисячоліття" — та е почесне звання
присвоєно най спішнішим, тим, хто відзна-
чився професійній і ромадсь ій сферах ді-
яльності. Серед переможниць і деп тат Київ-
ради Алла Шлапа .

²V öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîþ ïðåì³ºþ
"Æ³íêà ²²² òèñÿ÷îë³òòÿ" â³äáóëàñÿ â ñóáîòó, 24 æîâòíÿ, â
Íàö³îíàëüí³é îïåð³ Óêðà¿íè. Ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ ³ çà-
îõî÷åííÿ æ³íîê, ÿê³ ãàðìîí³éíî ïîºäíóþòü óñï³õè â îñî-
áèñòîìó ³ ïðîôåñ³éíîìó æèòò³, çàéìàþòüñÿ äîáðî÷èíí³ñ-
òþ, ìàþòü çàñëóãè â íàóö³, ìèñòåöòâ³, ñïîðò³ òà ³íøèõ ñôå-
ðàõ, ñòàëè âæå òðàäèö³ºþ.

Ïåðåìîæíèöü âèçíà÷èëè â òðüîõ íîì³íàö³ÿõ: "Çíàêîâà
ïîñòàòü", "Ðåéòèíã" ³ "Ïåðñïåêòèâà". "Çíàêîâèìè ïîñòà-
òÿìè" ñòàëè ñåêðåòàð Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáî-
ðîíè Óêðà¿íè Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà, â³äîìà òåëåâåäó÷à Òå-
òÿíà Öèìáàë.

Ó êàòåãîð³¿ "Ðåéòèíã" ïåðåìîãëè Îêñàíà Áàéðàê, Êàòå-
ðèíà Áóæèíñüêà. Ïî÷åñíå çâàííÿ "Æ³íêà ²²² òèñÿ÷îë³ò-
òÿ" öüîãîð³÷ òàêîæ ïðèñâîºíî äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ñï³â-
ãîëîâ³ ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëë³ Øëà-
ïàê, ñï³âà÷ö³ Íàòàë³¿ Äçåíüê³â òà çàñíîâíèö³ Óêðà¿íñüêî-
ãî òèæíÿ ìîäè ²ðèí³ Äàíèëåâñüê³é.

Óñ³ âîëîäàð³ ïðåì³¿ ñòàþòü ÷ëåíàìè Ì³æíàðîäíî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Æ³íêà ²²² òèñÿ÷îë³òòÿ".

Ïåðåìîæíèöü ùîðîêó âèçíà÷àº Âèùà ïðåäñòàâíèöüêà
ðàäà ïðåì³¿ íà ÷îë³ ç êîìïîçèòîðîì Îëåêñàíäðîì Çëîòíè-
êîì. Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäÿòü ëèøå ÷îëîâ³êè. ×ëåí ïðåçèä³¿
ïðåì³¿ "Æ³íêà ²²² òèñÿ÷îë³òòÿ" Ñâ³òëàíà Ñêîïè÷åíêî ïî-
ÿñíèëà, ùî òàêèé ñêëàä æóð³ ï³ä³áðàíî ñïåö³àëüíî, áî
ò³ëüêè ÷îëîâ³êè ìîæóòü îá'ºêòèâíî ³ ã³äíî îö³íèòè êîæ-
íó æ³íêó

Ñïðàâà 
“Âîñêðåñ³ííÿ”
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Я що і називати
о ось ле ендар-
ними, то це р п
"Вос ресіння", я а
приїде до Києва,
щоб зі рати он-
церт на честь сво-
о тридцятиліття.

Ò³ëüêè â³ðíèé ìåëî-
ìàí ãðóïè "Âîñêðåñ³í-
íÿ" ìîæå â³ëüíî îð³ºí-
òóâàòèñÿ â íàñè÷åí³é äà-
òàìè, ëþäüìè ³ ïîä³ÿìè
õðîíîëîã³¿ ³ñíóâàííÿ
êîëåêòèâó, ÿêîìó öüî-
ãîð³÷ âèïîâíèëîñÿ òðè-
äöÿòü ðîê³â. Ñê³ëüêè ï³-
ñåíü áóëî ñòâîðåíî â
êîæíîìó ç ïåð³îä³â, õòî
ïðàöþâàâ íàä ïåâíèì
àëüáîìîì, ÿê³ ìóçèêàí-
òè çàëèøàëè êîëåêòèâ ³
ç ÿêèõ ïðè÷èí òà õòî
ïðèõîäèâ ¿ì íà çì³íó...
Òèì, õòî ïîñòàâèòü çà
ìåòó ðîçïîâ³ñòè âñå ïðî
"Âîñêðåñ³ííÿ", çíàäî-
áèòüñÿ äëÿ öüîãî ÷èìà-
ëî ÷àñó. Àëå âñÿ òà áà-
ãàòà äðàìàòè÷íèìè ïî-
âîðîòàìè ³ñòîð³ÿ ïî÷à-
ëàñÿ 1979 ðîêó ³ç â÷èí-
êó îäíîãî ìóçèêàíòà.
Éäåòüñÿ ïðî áàðàáàí-
ùèêà ãðóïè "Ìàøèíà
âðåìåíè" Ñåðã³ÿ Êàâà-
ãîº, ÿêèé âèð³øóº ñòâî-
ðèòè ñâîþ ãðóïó, òîìó

çàëèøàº êîëåêòèâ. Çà
ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî íüîãî
ïðèºäíóºòüñÿ áàñèñò
"Ìàøèíû" ªâãåí³é
Ìàðãóë³ñ. Îëåêñ³é Ðî-
ìàíîâ, ùî ãðàâ íà òîé
÷àñ ó äóæå â³äîì³é ãðó-
ï³ "Êóçíåöêèé ìîñò",
ïîãîäæóºòüñÿ ïèñàòè
äëÿ ñâî¿õ äðóç³â ï³ñí³. Òà
é ñîëî-ã³òàðó äëÿ êîëåê-
òèâó äîâãî øóêàòè íå
äîâåëîñÿ. ¯¿ âçÿâ ó ðóêè
äàâí³é òîâàðèø Ðîìà-
íîâà — Îëåêñ³é Ìàêà-
ðåâè÷, áðàò Àíäð³ÿ Ìà-
êàðåâè÷à. Ôàêòè÷íî,
òàê ³ ç'ÿâèëàñÿ ãðóïà
"Âîñêðåñ³ííÿ".

Òåïåð ó ãðóï³ îñü óæå
ø³ñòü ðîê³â ãðàþòü òðîº
ìóçèêàíò³â: Îëåêñ³é Ðî-
ìàíîâ (âîêàë, ã³òàðà),
Àíäð³é Ñàïóíîâ (âîêàë,
ã³òàðà, áàñ-ã³òàðà, íîæ-
íà áàñîâà êëàâ³àòóðà),
Îëåêñ³é Êîðîáêîâ
(óäàðí³, ïåðêóñ³ÿ). À â
2008 ðîö³ äî ãðóïè ïðè-
ºäíàâñÿ áàñèñò Äìèòðî
Ëåîíòüºâ.

Íàéâ³äîì³ø³ ï³ñí³,
ÿê³, çäàºòüñÿ, ³ñíóâàëè
çàâæäè, ãðóïà (ð³çíèìè
ñêëàäàìè ³ â ð³çíèé ÷àñ)
íàïèñàëà ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â. Çâ³ñíî, óñüîãî öüî-
ãî íåòë³ííîãî ôîíäó ðî-

ñ³éñüêîãî ðîêó â îäíî-
ìó êîíöåðò³ âèêîíàòè
íå âäàñòüñÿ. Ëèøå ÷àñ-
òèíà ïðîçâó÷èòü ó þâ³-
ëåéíîìó êîíöåðò³, àëå
ÿêà: "Ðàäóþñü", "Íå òî-
ðîïÿñü", "Àòëàíòèäà",
"Ìíå ãîâîðèëè", "Ñíè-
ëîñü ìíå", "Çâîí" ³ áà-
ãàòî ³íøèõ

Þâ³ëåéíèé êîíöåðò
ãðóïè "Âîñêðåñ³ííÿ", 30
æîâòíÿ, 19:00, ÖÊ
ÍÒÓÓ “ÊÏ²”, ïð-ò Ïå-
ðåìîãè, 37, ñòàíö³ÿ ìåò-
ðî "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòè-
òóò".

Áóòè æ³íêîþ çàâæäè ïî÷åñíî
Ó ñòîëèö³ îáðàëè “Æ³íîê òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ”

Цьо оріч спів олова фра ції Бло Леоніда Черновець о о Алла Шлапа отримала почесне звання “Жін а ІІІ тисячоліття”
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Ле ендарна р па “Вос ресіння” дасть онцерт столиці У раїни
на честь сво о тридцятиліття
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Втрачене свідоцтво на право
власності Серія САВ 675107 від
07.09.2007 р. (адреса: м. Київ,
проспе т Героїв Сталін рад ,
б д. 4-А, в. 128), видане на
ім’я Маштепи Олени Ана-
толіївни, вважати недійсним.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он
У раїни “Про порядо обрання на
посад та звільнення з посади про-
фесійно о с дді Верховною Радою
У раїни” повідомляємо про під о-
тов матеріалів щодо обрання
Сітайло Олени Ми олаївни без-
стро ово с ддею Київсь о о апе-
ляційно о адміністративно о с д .
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 235-32-60, 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: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2048
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Âèùå çà õìàðè 
çìîæå êîæåí
Íà Êè¿âùèí³ â³äêðèëè ïåðøó øêîëó 
ïîâ³òðîïëàâàííÿ
Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Любителям висоти і ро-
манти и відтепер б де де
реаліз ватися. Ш ола пі-
лотів повітряних ль від-
рилася п'ятницю на Ки-
ївщині. Подія відб лася в
рам ах фестивалю цьо о
е зотично о вид спорт
"Мон ольф'єрія". Ор аніза-
тори сподіваються, що но-
вий за лад стане поп ляр-
ним серед молоді та по-
верне поп лярність інже-
нерії й авіамоделюванню.
Уро и польотів даватим ть
не просто най ращі піло-
ти, а й водночас спішні
бізнесмени. Ціна за рс
відповідна — 3500 євро.

“Ëþäÿì, ÿê³ ÷àñòî äèâëÿòüñÿ ó
÷èñòå íåáî, ð³äêî ó ãîëîâó ïðè-
õîäÿòü áðóäí³ äóìêè”,— ï³äì³-
òèâ ãðóçèíñüêèé ïîâ³òðîïëàâåöü
òà âëàñíèê àâ³àêîìïàí³¿ Ðåâàç
Óòóðãàóð³. Òàêèìè ñëîâàìè ó
ï’ÿòíèöþ â ñåë³ Êîëîíùèíà íà
Êè¿âùèí³ â³í â³òàâ ñâî¿õ óêðà¿í-
ñüêèõ êîëåã ³ç â³äêðèòòÿì ïåð-
øî¿ øêîëè ïîâ³òðîïëàâàííÿ.
Êëàñè ðîçì³ñòèëèñÿ ó íåâåëè÷-
êîìó îäíîïîâåðõîâîìó ïðèì³-
ùåíí³. Òàáëèö³ íà ñò³íàõ àíãë³é-
ñüêîþ — ï³ëîòè ÷àñòî áåðóòü
ó÷àñòü ó çàêîðäîííèõ çìàãàííÿõ.
Àáè òåîðåòè÷íà ÷àñòèíà íàâ÷àí-
íÿ íå áóëà íàäòî íóäíîþ, ðîçáà-
âèòè ¿¿ âèð³øèëè ìèñòåöòâîì.
Êóðñè æèâîïèñó ìàéáóòí³ì ï³-
ëîòàì âèêëàäàòèìå õóäîæíèöÿ
Ëþäìèëà Â³òêîâñüêà.

¯çäèòè çà 50 ê³ëîìåòð³â â³ä ñòî-
ëèö³ îõî÷èì ë³òàòè íà ïîâ³òðÿí³é
êóë³ äîâåäåòüñÿ íåñïðîñòà. Ñàìå
òàì ùå º ïîëÿ, äå ìîæíà áåçïå÷-
íî ñòàðòóâàòè. Äîñâ³ä÷åí³ ï³ëîòè

ïðîâîäÿòü ïîëüîòè ³ â ñòîëèö³.
Ñïåöìàéäàí÷èê äëÿ ñòàðòó º ó
Ã³äðîïàðêó. Çîêðåìà é òàì öèìè
âèõ³äíèìè ïðîõîäèâ ôåñòèâàëü
ïîâ³òðÿíèõ êóëü “Ìîíãîëü-
ô’ºð³ÿ”.

Ïîáà÷èòè ïîëüîòè êèÿíè ìîã-
ëè ç óñ³õ êóòî÷ê³â ñòîëèö³. À îõî-
÷³ ìîãëè é ïðèºäíàòèñÿ. Õî÷à,
âàðòî çàçíà÷èòè, êîøòóº çàäîâî-
ëåííÿ íåäåøåâî. Ãîäèíà, çà ñëî-
âàìè îäíîãî ç íàéäîñâ³ä÷åí³øèõ
ï³ëîò³â, ïðåçèäåíòà óêðà¿íñüêî¿
àñîö³àö³¿ àâ³àìîäåë³ñò³â Ñåðã³ÿ
Ñêàëüêà, êîøòóº 250 ºâðî. Êóðñ
íàâ÷àííÿ ç îòðèìàííÿì â³äïî-
â³äíîãî äîêóìåíòà ì³æíàðîäíî-
ãî çðàçêà îá³éäåòüñÿ ó 3500 ºâðî.
Ö³íà “íå ç³ ñòåë³”. ßê âèÿâèëî-
ñÿ, ïîâ³òðîïëàâíèé ñïîðò º äî-
âîë³ çàòðàòíèì. Îêð³ì äîðîãîãî
îáëàäíàííÿ, ó ï³äãîòîâö³ ïîëüî-
òó áåðóòü ó÷àñòü ùîíàéìåíøå
òðè îñîáè òà ñóïðîâîäæóþ÷à àâ-
ò³âêà.

Îäíàê ñïðîìîæíèì ïîâ÷èòèñÿ
áóäå ö³êàâî íå ëèøå ç ðîìàíòè÷-

íî-ñïîðòèâíî¿ òî÷êè çîðó. Ìàé-
æå âñ³ ³íñòðóêòîðè — óñï³øí³ á³ç-
íåñìåíè. Ñåðåä íèõ, íàïðèêëàä,
Îëåêñ³é Øåðåìåòüºâ. Â³äîìèé
óêðà¿íñüêèé ìåöåíàò òà çàñíîâ-
íèê ìóçåþ “Øåðåìåòüºâèõ” ðàäî
ïðèéìàº ïîâ³òðîïëàâö³â ó ñâîºìó
åòíîïàðêó “Ðàäîìèøëüñüêà ïà-
ï³ðíÿ”, ùî çà 80 ê³ëîìåòð³â â³ä
ñòîëèö³. Ñàìå òàì ó ï’ÿòíèöþ
âñ³ì îõî÷èì ïðåçåíòóâàëè ìàé-
ñòåð-êëàñ ³ç çàïóñêó ïîâ³òðÿíî¿
êóë³. Âäàë³ ñòàðòè, çìàãàííÿ òà
îãëÿäèíè îêîëèöü ³ç “âèñîòè ïòà-
øèíîãî ïîëüîòó” âëàñíèê ìàºòêó
çàïðîïîíóâàâ â³äçíà÷èòè äâîðÿí-
ñüêèì áàíêåòîì ó ìàºòêó.

Íàãàäàºìî, ùî âèãàäàëè ïîëüî-
òè íà ïîâ³òðÿí³é êóë³ áðàòè-
ôðàíöóçè Æîçåô ³ Åòüºí Ìîí-
ãîëüô’º ó XV²²² ñòîð³÷÷³. Ó 1773
ðîö³ ¿ì âäàëîñÿ â³ä³ðâàòèñÿ â³ä
çåìë³ òà ïðîòðèìàòèñÿ â ïîâ³òð³
25 õâèëèí. Ïðèñòð³é äëÿ ïîëüî-
òó, âëàñíå ïîâ³òðÿíó êóëþ, ç òî-
ãî ÷àñó òàêîæ íàçèâàþòü ìîí-
ãîëüô’ºðîì

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó ÷åòâåð, 22 æîâòíÿ, ç ³í³ö³àòè-
âè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
òà äåïóòàòà Êè¿âðàäè ²ãîðÿ Øïà-
êà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³ â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé øèðîêî-
ìàñøòàáíèé “ñóáîòíèê” ç áëàãî-
óñòðîþ ìàñèâ³â Òåðåìêè-1 ³ Òå-
ðåìêè-2.

Ãåîãðàô³ÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò âðà-
æàº, àäæå ïðèáèðàëè â ë³ñîñìó-
ãàõ óçäîâæ âóëèöü Êðåéñåðà “Àâ-
ðîðè”, Ãëóøêîâà, 61 ó á³ê òîðãî-

âåëüíîãî öåíòðó “Ìàãåëàí”, â³ä
Îäåñüêîãî òîðãîâåëüíîãî ìàéäàí-
÷èêà ïàðàëåëüíî äîðîæí³é ìàã³ñ-
òðàë³ äî Îäåñüêîãî ìîñòó ³ îõî-
ïèëè çåëåíó çîíó íàâïðîòè Àêà-
äåì³¿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíèõ â³äíî-
ñèí.

Ï³ä ÷àñ ñóáîòíèêà áóëî ïðè-
áðàíî ñì³òòÿ, ç³áðàíî îïàëå ëèñ-
òÿ, âèñàäæåíî äåðåâà, çîêðåìà äó-
áè òà ëèïè. ×àñòêîâî âèð³øåíî
ïðîáëåìíå ïèòàííÿ ïàðêóâàííÿ
òà ïðî¿çäó àâò³âîê íà çåëåí³é çî-
í³ — òàì ïîâêîïóâàëè ñòîâï÷èêè.

Çàãàëîì ó ñóáîòíèêó âçÿëè

ó÷àñòü ìàéæå 500 îñ³á. Öå ñï³â-
ðîá³òíèêè ãðîìàäñüêèõ ïðèéìà-
ëåíü Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, âîëîíòåðè, ïðàö³âíèêè êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Çåëåí-
áóä” ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òà,
ùî íàéâàæëèâ³øå, ïåðåñ³÷í³
ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó, ÿêèì íå-
áàéäóæà äîëÿ ¿õíüîãî ì³ñòà.

Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî é
íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìå òàê³ êî-
ðèñí³ ³í³ö³àòèâè ç áëàãîóñòðîþ
íàøîãî ñëàâåòíîãî Êèºâà, àäæå
÷èñòà ñòîëèöÿ ïî÷èíàºòüñÿ ³ç çó-
ñèëü êîæíîãî êèÿíèíà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ

òåðèòîð³ÿõ ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³â-
äåííèé, 4—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+14°Ñ, âíî÷³ +4...+8°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +17°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+10...+14°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +5...+8°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +9...+10°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. ×àñîì äîù.. Â³òåð ï³âäåí-
íèé, 4—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+9°Ñ, âíî÷³ +4...+8°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 27 æîâòíÿ
ОВНИ, др желюбність, інтерес до ч жих проблем зроблять вас ці а-

вим співрозмовни ом. Не йдіть напролом! Зміцнюйте товарись і стос н-
и, за ріплюйте др жні домовленості, що носять неформальний, ори і-
нальний хара тер, на підґр нті спільних ідеалів, доброї волі та взаємно-
о бла ородства сторін- часниць. День сприяє вст п до ново о оле -
тив , співтовариства, партії, на ово-дослідної оманди.
ТЕЛЬЦІ, наполе ливо ро йте до ар’єрно о олімп , тримаючись од-

нод мців. Ви — фаворит ерівництва, саме час встановити др жні до-
вірливі стос н и з шефом, оле ами, запропон вати авторитетній осо-
бі свої посл и. Керівни и мають шанс завоювати симпатії та пова під-
ле лих, з рт вати оле тив.
БЛИЗНЯТАМ таланитиме. Не заци люйтеся на проблемах здоров’я

чи бізнес . Поряд з вами ч дові др зі та соратни и по д х , що б де ч -
довою омпенсацією за не аразди та переживання. Навчайтеся, подо-
рож йте, розширюйте філософсь ий р озір, задайте динамічно о тем-
п зв’яз ам із людьми здале . На а, освіта, релі ія, політи а — сфе-
ри, де ви проявите майстерність вищо о лас і пожнете ба аті плоди.
Т рбота про освіт юних чад посідатиме чільне місце.
РАКИ поч ватим ться на сьомом небі від щастя в сім’ї та шлюбі. Ви

маєте повне право орист ватися привілеями в сімейном житті. Пси-
холо ічна атмосфера в домі є невим шеною та др желюбною, тож бе-
режіть її я зіницю о а. С тичо через нер хоме майно, роші, спадщи-
н варто ни ати.
ЛЕВИ, відірвіться від напр женої роботи і присвятіть день вільном не-

вим шеном спіл ванню. Довіртеся партнерам (діловим, шлюбним), во-
ни підтримають морально, залі ють д шевні рани, надад ть заст пниц-
тво, поінформ ють про ці аві речі. Можливо, щось не по-вашом чи дра-
т є, ос дж вати інших протипо азано, ос іль и ви все сприймаєте через
власн призм світо ляд , а ожна людина від народження має індивід -
альн про рам розвит , і не вам її оре вати.
ДІВИ, важливий інтерес представлятим ть для вас ні альні на ово-

технічні дослідження і розроб и, перспе тива навчання, обмін досвідом
з іноземними оле ами, впровадженням новітніх техноло ій, оптиміза-
ція і обла ородж вання р тинної праці. Дбайте та ож про здоров’я, са-
ме нетрадиційні методи лі вання (на відмін від офіційної медицини)
поліпшать ваш фізичний стан.
ТЕРЕЗИ переповнені творчим натхненням та любовним ент зіазмом.

Не змарн йте цей дар небесний на п стопорожні справи та розва и. Ни-
ні від ривається чи не остання щаслива на ода знайти з доро ими сер-
цю людьми спільн мов , освідчитися в оханні, обмінятися перспе тив-
ними ідеями, омпліментами або цінною інформацією. Сл хайте інт їцію,
вона під аже, я опинитися в потрібном місці в потрібний час.
СКОРПІОНИ, аби позб тися роздрат вання, зосередьтеся на до-

машніх справах, влашт йте сімейне свято, повеселіться разом з рід-
ними, др зями, знайомими. Саме роль ори інально о масови а-затій-
ни а вам ч дово імпон ватиме. Це діятиме, я допін , і допоможе від-
волі тися від напр жено о ритм праці, тримати в належном тон сі
енер опотенціал.
СТРІЛЬЦІ, спрям йте таланти та з силля на бла о інших людей. За-

лежно від індивід альних обдар вань можете зайнятися освітою, ціли-
тельством, поділитися досвідом та знаннями, спроб вати об’єднати різ-
них людей співтовариство на тлі нетрадиційних по лядів. Емоційний
чи інформаційний обмін повинен залишатися е вівалентним. Одна , роз-
виваючи перед сл хачами або чнями власні ідеї, не полін йтеся висл -
хати їхні д м и.
КОЗОРОГИ, день сприяє матеріальном та д ховном зба аченню,

оновленню енер орес рсів. Під час запланованої фінансової операції
можете отримати навіть більше, ніж мріяли. З мієте інт їтивно знайти
нове (ори інальне, альтернативне, додат ове) застос вання звичним ре-
чам, знайомій інформації, давнім онта там. Оформляючи ви ідний он-
тра т, не затя йте, а беріть би а за ро и і вима айте он ретних аран-
тій щодо ви онання фінансових мов.
ВОДОЛІЇ, не проспіть свій зоряний час! Нині ви — пест ни долі, тож

навіть лінощі мож ть сл вати детонатором про рес . Робота заче ає,
а насолодж ючись життям та спіл ючись із доброзичливими людьми,
ви а м люєте пот жний життєдайний заряд, відч єте олосальн впев-
неність своїх силах і зможете р хатися семимильними ро ами світ-
ле завтра.
РИБИ, з оловою пірнайте в своє захоплення, я що воно насамперед

пов’язане зі справами інших людей, дає змо вчитися, ося ати за они
Всесвіт , розвивати інт їцію, прони ливість. Мети можна дося ти обхід-
ними шляхами, нетрадиційним способом, спираючись на однод мців.
Вам щаститиме саме завдя и інт їтивній мітливості та володінню ч жи-
ми се ретами, де потрібно стати стихійним психоло ом, д хівни ом, до-
слідни ом, соціоло ом

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ç òóðáîòîþ 
ïðî ð³äíå ì³ñòî
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ðàçîì ç êèÿíàìè
ïðèáèðàâ Òåðåìêè

На вихідних ияни змо ли побачити рідне місто новом ра рсі — Київсь е
повітроплавне товариство пропон вало бажаючим польоти на повітряних лях
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