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У столиці запрацювала Громадсь а
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ДОСТУПНІ СУБСИДІЇ
Я им чином і ом їх надаватим ть,
ішлося під час арячої телефонної лінії в ряді

Êðèçè àá³òóð³ºíò³â 2012 íå áóäå
Ç 1 âåðåñíÿ ä³òè çíîâó íàâ÷àòèìóòüñÿ 11 ðîê³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в сіх 525 ш олах столиці свят ють
День знань та почато ново о навчально о
ро . Ш олярів очі ють чер ові зміни: на-
вчальні за лади повертаються до 11-річ и, а
5-річні дітлахи здоб ватим ть дош ільні
знання. Крім то о, столичні ш оли матим ть
фінансов самостійність, а два ре онстр йо-
ваних та розширених навчальних за лади
знов відчинять свої двері для ш олярів. А
втім, оловні освітні проблеми лишаються
незмінними: педа о ічні адри, приміщення
навчальних за ладів, що ви ористов ють не
з освітньою метою, та застарілий підхід до
навчання дітей.

1 âåðåñíÿ â Êèºâ³ çà ïàðòè ñ³ëè 226 òèñÿ÷ ó÷í³â, ç íèõ
ìàéæå 26 òèñÿ÷ ä³òåé ïðèéøëè äî øêîëè âïåðøå, êîæ-
íîìó ç ÿêèõ ì³ñüêà âëàäà ï³äãîòóâàëà ïîäàðóíîê — íàá³ð
ïåðøîêëàñíèêà. ¯õí³ ñòàðø³ “êîëåãè” ïîâåðíóòüñÿ äî 11-
ð³÷íî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà îñâ³òè
Äìèòðà Òàáà÷íèêà, òèõ, õòî íàâ÷àâñÿ çà 12-ð³÷íîþ ñèñ-
òåìîþ, ïåðåâàíòàæåííÿ íå î÷³êóþòü. Íà éîãî äóìêó, òî-
ä³øíÿ ïðîãðàìà äëÿ øêîëÿð³â áóëà çàíàäòî äåòàë³çîâàíà.
Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ì³í³ñòåðñòâî âèçíàëî ïð³îðèòåò-
íèìè òàê³ çàâäàííÿ: ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè â ïðèðîä-
íè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³íàõ, ñòâîðåííÿ íîâîãî ïðî-
åêòó ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè, âïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

Ì³ñüêà âëàäà âáà÷àº ó ïîâåðíåíí³ äî 11-ð³÷êè ïîçèòèâ-

í³ ìîìåíòè. Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, ëèøå â Êèºâ³ çàîùàä-
æåííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî
121 ìëí ãðí. 12-ð³÷íà ñèñòåìà îñâ³òè ñòàëà á ïðè÷èíîþ
ïîâåðíåííÿ äî äðóãî¿ çì³íè, ÿêî¿ âäàëîñÿ ïîçáóòèñÿ ç 2002
ðîêó, ñòâåðäæóþòü ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íà-
óêè ÊÌÄÀ. Âäàëîñÿ óíèêíóòè ³ “ïîðîæíüîãî” 2012 ðîêó,
êîëè âçàãàë³ á íå áóëî âèïóñêíèê³â. Äå-ôàêòî îñâ³òà òàêè
áóäå äâàíàäöÿòèð³÷íîþ: â³äòåïåð îáîâ’ÿçêîâîþ º ¿¿ äî-
øê³ëüíà ñêëàäîâà. Õî÷à äëÿ ïðèéîìó äî øêîëè íå òðåáà
áóäå æîäíîãî äîêóìåíòà ïðî çàê³í÷åííÿ äîøê³ëüíîãî çà-
êëàäó, òîæ º âàð³àíò, ùî ñóìë³íí³ áàòüêè çìîæóòü çàéìà-
òèñÿ ç ä³òüìè ñàìîñò³éíî, çâàæàþ÷è íà íàïîâíåí³ñòü äèò-
ñàäê³â.

Ó 2010-2011 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ êè¿âñüê³ øêîëÿð³ çäîáó-
âàòèìóòü îñâ³òó â 525 çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ. “Äëÿ â÷àñíîãî òà îðãàí³çîâàíîãî ïî÷àòêó íîâîãî 2010-
2011 íàâ÷àëüíîãî ðîêó ï³äãîòîâêà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ðîçïî÷àëàñÿ ùå íàïðèê³íö³ òðàâíÿ 2010 ðîêó, áóëî ñòâî-
ðåíî ñïåö³àëüí³ ïåðåâ³ðÿëüí³ êîì³ñ³¿. Íàðàç³ ìîæíà âïåâ-
íåíî ñêàçàòè, ùî ñòîëè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ãîòîâ³ ïðèé-
íÿòè øêîëÿð³â”,— çàïåâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåî-
í³ä Íîâîõàòüêî. Äî ñâÿòà Ïåðøîãî äçâîíèêà ï³ñëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà ðîçøèðåííÿ â Êèºâ³ â³äêðèòî äâà íàâ÷àëüí³
çàêëàäè — øêîëè ¹ 47 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ òà ¹ 162
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó. Â³ä÷èíèëè äâåð³ òàêîæ ³ äâà ðåêîí-
ñòðóéîâàíèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäè. “Ìè çàâåðøóºìî ðåºñòð
óñüîãî òîãî, ùî âòðà÷åíî ãàëóççþ îñâ³òè ïî ïðèì³ùåííÿõ
òà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, îñîáëèâî ùî ñòîñóºòüñÿ äèòÿ÷èõ
ñàäê³â, ÿêèõ íèí³ áðàêóº êèÿíàì,— ðîçïîâ³â Ëåîí³ä Íî-
âîõàòüêî.— Â äåÿêèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ íèí³ ðîçì³-
ùóþòüñÿ ðàéîíí³ â³ää³ëåííÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ïîäàòêî-
âî¿ ñëóæáè, ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè, à òàêîæ ïðèâàòí³ êîìïà-
í³¿. Çâ³ñíî, ìè áóäóâàòèìåìî ³ íîâ³ ñàäêè, àëå õî÷åìî â³ä-
øêîäóâàòè ì³ñòó ö³ ïðèì³ùåííÿ”. Ó ñòîëèö³ äî íîâîãî íà-

â÷àëüíîãî ðîêó ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíå íîâîââåäåííÿ, ïðî ÿêå
ïèñàâ “Õðåùàòèê”: ì³ñüê³ øêîëè ïåðåâîäÿòü íà âëàñíèé
áàëàíñ. Ô³íàíñîâà ñàìîñò³éí³ñòü äàñòü ¿ì ìîæëèâ³ñòü â³ä-
êðèòè ðàõóíêè òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ áþäæåòîì â³äïîâ³äíî
äî âëàñíèõ ïîòðåá.

À âò³ì, íà ñüîãîäí³ º ùå ê³ëüêà àêòóàëüíèõ ïðîáëåì.
Íå âñ³ì ä³òÿì â÷àñíî äîâåçóòü íîâ³ ï³äðó÷íèêè, ïîïåðå-
äæàþòü ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ 10-
êëàñíèê³â, ÿê³ íàâ÷àòèìóòüñÿ çà íîâèìè ï³äðó÷íèêàìè.
Öå ïèòàííÿ íàìàãàòèìóòüñÿ âèð³øèòè çà äîïîìîãîþ ²í-
òåðíåòó: åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ ïåðøèõ ðîçä³ë³â ï³äðó÷íèê³â äëÿ
äåñÿòèõ êëàñ³â ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ ÌÎÍ. ßê çàïåâíÿº
ì³ñüêà âëàäà, âñ³ ì³ñüê³ øêîëè çàáåçïå÷åíî êîìï’þòåðà-
ìè, ó÷í³ ìàþòü çìîãó êîðèñòóâàòèñÿ ²íòåðíåòîì ³ çíàõî-
äèòè òàì ïîòð³áíó äëÿ íàâ÷àííÿ ³íôîðìàö³þ.

Îñâ³òí³ êàäðè ñòàð³øàþòü, ñòóðáîâàí³ â Ì³í³ñòåðñòâ³ îñ-
â³òè ³ íàóêè. Çà ñëîâàìè Äìèòðà Òàáà÷íèêà, ñüîãîäí³ â êðà-
¿í³ ä³òåé íàâ÷àþòü ïîíàä 16 % ó÷èòåë³â ïåíñ³éíîãî â³êó, ³
ëèøå òðîõè á³ëüøå í³æ 17 % — òðèäöÿòèð³÷íèõ. Ïðè÷èíà
çðîçóì³ëà: ìàëà çàðïëàòíÿ, íåïîïóëÿðí³ñòü ïðîôåñ³¿ ïåäà-
ãîãà. Ç ðîêó â ð³ê ñòàâèëè çàâäàííÿ ï³äâèùèòè ïðåñòèæ
ó÷èòåëÿ, à íàðàç³ òóò ïðàöþþòü ïåðåâàæíî åíòóç³àñòè.

Ïîêè ìîæíîâëàäö³ çàéìàþòüñÿ ê³ëüê³ñíèìè ðåôîðìà-
ìè, ÿê³ñòü îñâ³òè ìàéæå íå çì³íþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñó÷àñíîãî ñâ³òó. ßê ðîçïîâ³â ïðåçèäåíò Àêàäåì³¿ ïå-
äàãîã³÷íèõ íàóê Âàñèëü Êðåìåíü, óêðà¿íñüê³ ó÷í³ äåìîí-
ñòðóþòü äîáð³ çäîáóòêè â òåîðåòè÷íèõ îë³ìï³àäàõ, ³ äóæå
ñëàáê³ — â òèõ, äå òðåáà âèêîíóâàòè ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ.
“Â íàø ³ííîâàö³éíèé ÷àñ, êîëè ïîñò³éíî â³äáóâàþòüñÿ
çì³íè, âàæëèâî íàâ÷àòè äèòèíó â÷èòèñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî
æèòòÿ, áóòè ñàìîñò³éíîþ, à íå äàâàòè ¿é ïðîñòî áàçîâ³
çíàííÿ, ÿêèìè âîíà íå çìîæå ñêîðèñòàòèñÿ”,— çàïåâíÿº
â³í. ßê äîïîìîãòè äèòèí³ êðàùå íàâ÷àòèñÿ òà çàñâîþâà-
òè íîâèé ìàòåð³àë, ÷èòàéòå íà ñòîð. 3
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Ïðèâ³òàííÿ 
âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â 
ãîëîâè ÊÌÄÀ 
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà 
ç Äíåì çíàíü

Äîðîã³ øêîëÿð³, ñòóäåíòè, øàíîâí³ â÷è-
òåë³, âèêëàäà÷³ òà ïðàö³âíèêè íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â! Â³òàþ âàñ ³ç ÷óäîâèì õâèëþþ÷èì
ñâÿòîì — Äíåì çíàíü! 1 âåðåñíÿ — öå äåíü,
ç ÿêîãî ïî÷èíàºòüñÿ äîðîãà â ìàéáóòíº äëÿ
êîæíîãî ç íàñ. Öå äåíü, êîëè äîðîñë³ ïðè-
ãàäóþòü ñâî¿ çîëîò³ ðîêè äèòèíñòâà, à ó÷-
í³ — ïîâåðòàþòüñÿ äî øê³ë, äå ¿õ ÷åêàº êî-
ëî äðóç³â ³ äîñâ³ä÷åí³ íàñòàâíèêè-ïåäàãî-
ãè. Óñ³ì, õòî ñüîãîäí³ ïðèéäå äî íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â çäîáóâàòè çíàííÿ, áàæàþ äî-
ñÿãòè ñâîº¿ ìåòè, çíàéòè âçàºìîðîçóì³ííÿ
ç âèêëàäà÷àìè òà áàòüêàìè, çóñòð³òè äîá-
ðèõ ³ íàä³éíèõ äðóç³â. Îñîáëèâî ÿ â³òàþ
ïåðøîêëàñíèê³â òà âèïóñêíèê³â. Áàæàþ í³-
êîëè íå çóïèíÿòèñÿ íà äîðîç³ çíàíü, àäæå
âîíà äåäàë³ ö³êàâ³øà ³ ïî-ñïðàâæíüîìó íå-
ñê³í÷åííà! Ì³ñüêà âëàäà äîêëàëà íåìàëî
çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá óñ³ êè¿âñüê³ øêîëÿð³
ïðèéøëè â îõàéí³ â³äðåìîíòîâàí³ êëàñè,
ùîá ó äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ â³äêðèëèñÿ íîâ³
ãðóïè, ùîá íàø³ ä³òè ç çàäîâîëåííÿì îò-
ðèìóâàëè ÿê³ñíó êîíêóðåíòîçäàòíó îñâ³òó!
Â³òàþ óñ³õ ³ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó! Íåõàé öåé ð³ê â³äêðèº ïåðåä øêî-
ëÿðàìè íîâ³ ãîðèçîíòè ï³çíàííÿ ñåáå ³ ñâ³-
òó, â÷èòåë³â íàäèõíå óñï³õàìè âèõîâàíö³â,
à áàòüê³â — ãîðä³ñòþ çà ñâî¿õ ä³òåé.

Щиро Ваш
ви он вач обов’яз ів олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації
Оле сандр ПОПОВ

Ç âåðåñíÿ ïîòÿãè ìåòðî 
õîäèòèìóòü ÷àñò³øå

Ç 1 âåðåñíÿ â ðàíêîâ³ òà âå÷³ðí³ ãîäèíè
“ï³ê” ó áóäí³ çìåíøóþòüñÿ ³íòåðâàëè ðóõó
ïî¿çä³â íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿. Öüî-
ãî äíÿ íà “çåëåíó” ë³í³þ ï³äçåìêè âè¿äóòü
7 íîâèõ ïîòÿã³â, äâà ç íèõ — â³ò÷èçíÿíî-
ãî âèðîáíèöòâà, ïîâ³äîìëÿº ñàéò ìåòðîïî-
ë³òåíó. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³ëè â
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè. Ââåäåííÿ
íîâèõ ïîòÿã³â çá³ëüøèòü ïðîâ³çíó ñïðî-
ìîæí³ñòü ë³í³¿ é ïîë³ïøèòü óìîâè ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â, íàãîëîñèëè â ï³äïðèºì-
ñòâ³. Íîâ³ âàãîíè âèð³çíÿþòüñÿ ñó÷àñíîþ
êîíñòðóêö³ºþ ïðèòóëåíî-ðîçñóâíèõ äâåðåé,
ìàþòü ñèñòåìó çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüî-
ãî â³äåîñïîñòåðåæåííÿ âàãîí³â, ñïåö³àëüí³
ì³ñöÿ äëÿ ïðî¿çäó ³íâàë³ä³â íà â³çêàõ. Îêð³ì
öüîãî, ó âàãîíàõ ïîë³ïøåíî ñèñòåìó âåí-
òèëÿö³¿ òà ïîñèëåíî øóìî³çîëÿö³þ ñàëî-
í³â

Íîâèé êåð³âíèê “Ïëåñî”
ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ 
ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê ïðåäñòàâèâ êîëåêòèâó ÊÏ “Ïëåñî”
íîâîãî êåð³âíèêà — Ïàâëà Ïîõîä³ÿ. Â³äïî-
â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ áóëî ï³äïèñàíî 27
ñåðïíÿ âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðîì Ïîïîâèì. ÊÏ “Ïëåñî”
çàéìàºòüñÿ îõîðîíîþ, óòðèìàííÿì òà åêñ-
ïëóàòàö³ºþ âíóòð³øí³õ âîäîéì ³ çîí â³äïî-
÷èíêó. ßê êóðàòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê çàçíà÷èâ, ùî âñ³
ïîçèòèâí³ ïî÷èíàííÿ êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàº
ñòîëè÷íà âëàäà, òà äîðó÷èâ íîâîïðèçíà÷åíî-
ìó êåð³âíèêó ÊÏ “Ïëåñî” âæå çà òèæäåíü
íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ³ñíó-
þ÷èõ ïðîáëåì

Ìåð³ÿ ñòóðáîâàíà 
êóëüòóðíèì ð³âíåì êèÿí
Ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàëà Ãðîìàäñüêà ãóìàí³òàðíà ðàäà

КК ИИ ЇЇ ВВ   —— ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Кияни стан ть льт рнішими та
освіченішими. Над цим працю-
ватиме спеціально створена
Громадсь а манітарна рада
Києва. До неї війшли засл жені
діячі льт ри, освітяни, меди-
и, а та ож представни и місь-
ої влади. Крім підвищення
льт рно о рівня иян, рада

працюватиме над низ ою проб-
лем сферах медицини та осві-
ти. Вчора їх об оворили в мерії
на першом засіданні ново тво-
рено о ор ан .

Çàñëóæåí³ ìèòö³ êðà¿íè ñòóðáîâàí³ ð³â-
íåì êóëüòóðè òà îñâ³òè óêðà¿íö³â, îñî-
áëèâî ìîëîä³. “Ð³âåíü êóëüòóðè òà îñâ³-
òè íèí³ ïîíèçèâñÿ. Ïðàöþþ÷è ç³ ñòóäåí-
òàìè, çìóøåíèé êîíñòàòóâàòè, ùî áàãà-
òî ç íèõ íàâ³òü íå çíàº, õòî òàêà Îëüãà
Êîáèëÿíñüêà é í³êîëè íå ÷èòàâ “Óêðà-
äåíîãî ùàñòÿ” ²âàíà Ôðàíêà”,— çàçíà÷èâ
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Ìèõàéëî Ðåç-
í³êîâè÷. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó êâ³òí³ öüîãî
ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ ñòâîðèâ Ãðîìàäñüêó ãóìàí³òàðíó ðà-
äó. Âîíà ïîêëèêàíà îá’ºäíàòè çóñèëëÿ
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ãðîìàäñüêîñò³
ó âèð³øåíí³ íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü ãóìà-
í³òàðíîãî ðîçâèòêó.

Ñòîëèöÿ æ âèð³øèëà íå â³äñòàâàòè.
Â÷îðà â ìåð³¿ â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ
Ãðîìàäñüêî¿ ãóìàí³òàðíî¿ ðàäè Êèºâà. Äî
¿¿ ñêëàäó ââ³éøëè âèäàòí³ ä³ÿ÷³ êóëüòóðè,
îñâ³òÿíè é ìåäèêè. Ñàìå íà ¿õí³ çíàííÿ
òà äîñâ³ä ñïèðàòèìåòüñÿ íîâîóòâîðåíèé
îðãàí, óõâàëþþ÷è êîíêðåòí³ ð³øåííÿ. Íå-
çàáàðîì ÷ëåíè Ðàäè ðîçðîáëÿòü ñòðàòå-
ã³÷íèé ïëàí ãóìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó. Íà

ïåðøîìó çàñ³äàíí³ éîãî ó÷àñíèêè âíåñëè
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîäàëüøî¿ ðîáîòè
ðàäè òà îêðåñëèëè íàéáîëþ÷³ø³ ïèòàííÿ.

“Ìè ìàºìî âåëèêó ïîòðåáó â òîìó, ùîá
êîæåí ³ç ôàõ³âö³â ñâîº¿ ãàëóç³ âèñëîâèâ
âëàñíó äóìêó, àáè ìè ñï³ëüíî ìîãëè âè-
çíà÷èòè íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè òà ãî-
ëîâí³ ïðîáëåìè, ÿê³ âîíà ðîçâ’ÿçóâàòèìå.
Òèì ïà÷å, ùî çàðàç ìè çíàõîäèìîñÿ íà
åòàï³ âïðîâàäæåííÿ ðåôîðì ó ð³çíèõ ñôå-
ðàõ, à òàêîæ ³ ãóìàí³òàðí³é”,— íàãîëîñèâ
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Íå ëèøå íåîá³çíàí³ñòü ìîëîä³ â ë³òåðà-
òóð³ òóðáóº ó÷àñíèê³â ðàäè. Ïðîáëåì ó ãó-
ìàí³òàðí³é ãàëóç³ — ñïîâíà. Çîêðåìà ãîëî-
âà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

êóëüòóðè òà òóðèçìó Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü
íàãîëîñèâ íà ïîòðåá³ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ
ç ïðèì³ùåííÿìè çàêëàä³â êóëüòóðè. “Öå
îäíà ç íàéïîøèðåí³øèõ ³ íàéáîëþ÷³øèõ
ïðîáëåì ó ö³é ñôåð³. Òîìó ùî á³áë³îòåêè,
òåàòðè, ìàéñòåðí³, ïðèì³ùåííÿ ÿêèõ çíà-
õîäÿòüñÿ ó ðàéîíí³é âëàñíîñò³, ïîñò³éíî
êîíôë³êòóþòü ³ç ðàéîííîþ âëàäîþ. Òîæ óñ³
ïðèì³ùåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ çàêëàä³â êóëü-
òóðè ïîòð³áíî ïåðåäàòè äî ìóí³öèïàëüíî¿
âëàäè”,— ïåðåêîíàíèé ïàí Áðèãèíåöü.

Âîäíî÷àñ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê íàïîëÿ-
ãàëà íà òîìó, ùîá äî ñïèñêó ïèòàíü, ÿê³
âèð³øóâàòèìå ãóìàí³òàðíà ðàäà, áóëî äî-
äàíî ïóíêò ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò

Ìàéáóòí³ ïåäàãîãè
ïðèéíÿëè ïîñâÿòó
Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ãð³í÷åíêà â³äñâÿòêóâàâ 
Äåíü ïåðøîêóðñíèêà

ОО СС ВВ ІІ ТТ АА

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Київсь ом ніверситеті
імені Бориса Грінчен а — педа-
о ічном за ладі столиці — від-
б лася посвята в першо рсни-
и. Цьо о навчально о ро
виші від рито 16 нових спеці-
альностей та напрям ів під о-
тов и, 7 з них — для ба алав-
рів. Першо рсни ами стали
800 молодих людей. Сьо одні
педа о ічний вищий навчальний
за лад пишається новим примі-
щенням та с часними а диторі-
ями, а місь а влада продовж є
підтрим вати ви ладачів нівер-
ситет м ніципальною надбав-
ою до зарплати.

31 ñåðïíÿ äëÿ ñòóäåíò³â, ùî ñòàëè ïåð-
øîêóðñíèêàìè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, çâåðøèëàñÿ óðî-
÷èñòà ìèòü — ïîñâÿòà â “ãð³í÷åíê³âö³”.

Íà ñöåí³ ¿õ â³òàëè âèêëàäà÷³, ðåêòîð óí³-
âåðñèòåòó Â³êòîð Îãíåâ’þê òà çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî. Îñòàí-
í³ìè ðîêàìè ì³ñüêèé óí³âåðñèòåò ñòð³ì-
êî ðîçâèâàºòüñÿ — â³í ï³äòâåðäèâ IV ð³-
âåíü àêðåäèòàö³¿, â³äêðèâàº íîâ³ ñïåö³-
àëüíîñò³. Öå ºäèíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
Êèºâà, ô³íàíñîâàíèé ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Çàâäÿêè ñòîëè÷í³é âëàä³ çàêëàäó âè-
ä³ëåíî çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ïîáóäîâàíî â
2008 ðîö³ íîâèé ñó÷àñíèé êîðïóñ ³ç ïðîñ-
òîðèìè àóäèòîð³ÿìè, îñíàùåíèìè ³íòåð-
àêòèâíèìè äîøêàìè. “Óí³âåðñèòåò ìàº
ï’ÿòü êîðïóñ³â, äå ñòâîðåíî âñ³ óìîâè äëÿ
íàâ÷àííÿ,— ðîçïîâ³â ðåêòîð Â³êòîð Îã-
íåâ’þê.— Ó íàøîìó çàêëàä³ º òðàäèö³¿,
ïîâ’ÿçàí³ ç âèñîêèì ð³âíåì îñâ³òè ³ íà-
óêè. Ãîëîâíå çàâäàííÿ, ÿêå ìè ñòàâèìî
ïåðåä ñòóäåíòàìè,— çäîáóòè ÿê³ñíó îñâ³-
òó”.

Öüîãî ðîêó â ñòðóêòóð³ óí³âåðñèòåòó çà-
ïðàöþâàâ íîâèé ïîâíîö³ííèé ²íñòèòóò
ìèñòåöòâ, äå ñòóäåíòè íàâ÷àòèìóòüñÿ îá-
ðàçîòâîð÷îãî òà ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâ, à
òàêîæ äèçàéíó. Òîæ íèí³ äî ñêëàäó Êè-
¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà âõîäÿòü ï’ÿòü ³íñòèòóò³â (ë³äåðñòâà,
ïñèõîëîã³¿, ìèñòåöòâà, ãóìàí³òàðíèé òà

ïåäàãîã³÷íèé), à òàêîæ óí³âåðñèòåòñüêèé
ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ. Ç’ÿâèëèñÿ ³ 16 íî-
âèõ ñïåö³àëüíîñòåé òà íàïðÿìê³â ï³äãî-
òîâêè, 7 ç íèõ — äëÿ áàêàëàâðà, çîêðåìà
æóðíàë³ñòèêà, ìåíåäæìåíò, ïñèõîëîã³ÿ,
ïåðåêëàä, ³ñïàíñüêà, ³òàë³éñüêà òà í³ìåöü-
êà ô³ëîëîã³¿. Â³êòîð Îãíåâ’þê äîäàâ, ùî
íà áàêàëàâðàò äåííî¿ ôîðìè âñòóïèëî
ìàéæå 800 ñòóäåíò³â, ïîëîâèíà ìîëîä³
ïðè¿õàëà ç ðåã³îí³â.

“Ñüîãîäí³ º ïðàêòè÷íà ïîòðåáà çàáåç-
ïå÷åííÿ êàäðàìè îñâ³òíüî¿ ãàëóç³, òîìó
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ãð³í÷åíêà — äëÿ íàñ
âåëèêà ï³äìîãà,— íàãîëîñèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî.— Ëè-
øå øê³ë ðàçîì ç äèòñàäêàìè â ì³ñò³ ïðà-
öþº ïîíàä 1100. Öåé çàêëàä ãîòóº äëÿ
ñòîëèö³ ïåäàãîã³÷í³ êàäðè, º òóò ³ òàêà
âêðàé ïîòð³áíà ñïåö³àëüí³ñòü, ÿê ìåíå-
äæìåíò îñâ³òè. Çâ³ñíî, ì³ñòî ³ íàäàë³ ï³ä-
òðèìóâàòèìå óí³âåðñèòåò. Çîêðåìà ìè íà-
äàºìî ïðàö³âíèêàì ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêîãî ñêëàäó 50 % îêëàäó ìóí³öèïàëü-
íî¿ íàäáàâêè”. Íèí³øíüîãî ðîêó â óí³-
âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ãð³í÷åíêà íàâ÷àòèìóòüñÿ
6416 ñòóäåíò³â, à ïîíàä 5 òèñÿ÷ ó÷èòåë³â
ïðîõîäèòèìóòü êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³-
ô³êàö³¿

Повідомлення
Печерсь а районна місті Києві

рада повідомляє, що чер ова три-
надцята сесія районної ради V
с ли ання починає свою робот
9 вересня 2010 ро о 16.00
приміщенні районної ради за

адресою: в л. С ворова, 15.

Ви он вач обов`яз ів олови КМДА Оле сандр Попов пере онаний, що завдя и Громадсь ій
манітарній раді вдасться впровадж вати реформи в різних ал зях життя столиці
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Øêîëà â ðàä³ñòü
Ïðîñò³ âïðàâè äîïîìîæóòü äèòèí³ ïîäîëàòè ñòðåñ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Першим ро ом до відпо-
відальності в житті ожної
людини є ш ола. У ласі
на ш оляра постійно вили-
ваються величезні пото и
нової інформації, я і по-
трібно переварити і засво-
їти. Всі бать и хоч ть, щоб
їхня дитина б ла відмінни-
ом, проте, на жаль, с -
часна система освіти не
завжди створює для ма-
лю а потрібні для йо о
розвит мови. Чом на-
вчання в ш олі ви ли ає в
дитини стрес і я допомо -
ти йом навчатися раще
дізнавався “Хрещати ”.

— Áóäü-ÿêà çì³íà â æèòò³ ëþäè-
íè — öå ñòðåñîâèé ÷èííèê, òîìó
øêîëà, çà âèçíà÷åííÿì, º ñòðåñîì
äëÿ äèòèíè, — ââàæàº Àíòîí Ñå-
ìåíîâ, ïñèõîòåðàïåâò ³ òðåíåð ³ç
³íòåãðàòèâíî¿ ê³íåñ³îëîã³¿. — Ìà-
ìè ïîðó÷ íåìàº, â÷èòåë³ ïîñò³éíî
ðîçïîâ³äàþòü íîâèé ìàòåð³àë, òà
ùå é îïèòóþòü. Êîëè íà ëþäèíó
ä³º ñòðåñîâèé ÷èííèê, ó íüîãî âè-
ðîáëÿºòüñÿ äîäàòêîâà åíåðã³ÿ, ÿêó
ïîòð³áíî âèõëþïíóòè. À ïðîáëå-
ìà øêîëè ïîëÿãàº â òîìó, ùî ä³-
òè íà óðîêàõ íå ðóõàþòüñÿ. Òàêèé
çàãàëüíèé ñòàíäàðò: äèòèíà ïîâèí-
íà ñèä³òè ³ óâàæíî ñëóõàòè â÷èòå-
ëÿ, ðîáèòè òå, ùî éîìó íàêàæóòü,
íå â³äâîë³êàòèñÿ.

Óò³ì, ñòðåñ ñïðè÷èíÿº áóäü-
ÿêà æèòòºâà çì³íà, à íåáåçïå÷-

íèì â³í ñòàº, êîëè äèòèíà íå ìî-
æå ç íèì óïîðàòèñÿ, êàæó÷è òåð-
ì³íàìè ïñèõîëîã³¿ — êîëè âèõî-
äèòü çà çâè÷í³ çîíè êîìôîðòó.
Íà æàëü, øêîëà çàì³ñòü òîãî,
ùîá ðîçøèðþâàòè, ÷àñòî çâóæóº
çîíè êîìôîðòó. Íàïðèêëàä,
øêîëÿð íå âèâ÷èâ äîìàøíº çàâ-
äàííÿ, à â÷èòåëüêà éîãî âèëàÿëà.
×åðåç ï³äâèùåíèé ñòðåñ çîíà
êîìôîðòó â äèòèíè çâóæóºòüñÿ,
³ íàñòóïíîãî ðàçó éîìó áóäå
ñêëàäí³øå çðîáèòè äîìàøíº çàâ-
äàííÿ. Ç’ÿâëÿþòüñÿ ñòðàõè, ôî-
á³¿, íà ô³çè÷íîìó ð³âí³ — ñêó-

ò³ñòü, ïîã³ðøóºòüñÿ êðîâîîá³ã —
³ íîâ³ çíàííÿ íå çàñâîþþòüñÿ.

Çà ñëîâàìè Àíòîíà Ñåìåíîâà,
ùîá ä³òè êðàùå íàâ÷àëèñÿ, ¿ì
ïîòð³áíî á³ëüøå ðóõàòèñÿ. Äî-
âåäåíî, ùî ðîçìîâí³ íàâè÷êè
çàâ’ÿçàí³ íà äð³áí³é ìîòîðèö³
ïàëüö³â: ÿêùî ëþäèí³ çâ’ÿçàòè
ïàëüö³, âîíà íàâ÷àòèìåòüñÿ â äå-
ñÿòêè ðàç³â ïîâ³ëüí³øå. Êð³ì òî-
ãî, ñó÷àñí³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íîâó ³íôîð-
ìàö³þ ëåãêî çðîçóì³òè ³ çàïàì’-
ÿòàòè, âïëèâàþ÷è íà ð³çí³ êàíà-
ëè ñïðèéíÿòòÿ: êàðòèíêà, çâóê,

òàêòèëüí³ â³ä÷óòòÿ, ñìàê, äîòèê
³ ðóõ.

Äî ïèòàííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ô³çè÷-
íîãî ðóõó ³ ðîçâèòêó äèòèíè âïåð-
øå çâåðíóëèñÿ â 1960-õ ðîêàõ ó
Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ. Òàì áóëî
ñòâîðåíî äîñë³äíèöüê³ öåíòðè, ÿê³
âèâ÷àëè, ÿê çà äîïîìîãîþ âïëèâó
÷åðåç ò³ëî ìîæíà äîïîìàãàòè ä³-
òÿì ³ç âàäàìè â ðîçâèòêó. Çà îñíî-
âó áðàëè ïîâåä³íêó ìàëåíüêèõ ä³-
òåé. ²íñòèíêòèâíî âîíè êðàùå ðî-
çóì³þòü ïîòðåáè ò³ëà ³ çäàòí³ äî-
ïîìîãòè ñîá³ ñàì³. Íà îñíîâ³ äî-
ñë³ä³â ñêëàäàëè êîìïëåêñè âïðàâ,

ÿê³ òåñòóâàëè íà ãðóïàõ, ³ ó ðåçóëü-
òàò³ ñòâîðèëè êîìïëåêñ âïðàâ,
ÿêèé âñ³ì ï³äõîäèòü. Ãîëîâíèé ïî-
ñòóëàò íàóêè ïðî öþ ò³ëåñíó òåõ-
í³êó — ê³íåñ³îëîã³ÿ — ñòâåðäæóº,
ùî çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ³ äó-
æå ïðîñòèõ âïðàâ ìîçîê ³ ò³ëî ëþ-
äèíè ñòàþòü çáàëàíñîâàíèìè,
âñòàíîâëþºòüñÿ ãàðìîí³éíèé
çâ’ÿçîê ì³æ ìèñëåííÿì (³íòåëåêò),
åìîö³ÿìè (â³ä÷óòòÿ) ³ ò³ëîì. Öå äàº
çìîãó ëþäèí³ åôåêòèâí³øå çàñâî-
þâàòè ³íôîðìàö³þ, óñï³øíî îâî-
ëîä³âàòè íàâ³òü íàéñêëàäí³øèìè
³íòåëåêòóàëüíèìè ä³ÿìè. Âèÿâèëî-
ñÿ, ùî âïðàâè ïðèäàòí³ íå ëèøå
äëÿ ä³òåé, à é äëÿ ëþäåé ð³çíîãî
â³êó ³ çàíÿòü — ñïîðòñìåí³â, á³ç-
íåñìåí³â, ïîë³òèê³â. Çàñíîâíèêà-
ìè îñâ³òíüî¿ ê³íåñ³îëîã³¿ º Ïîë ³
Ãåéë Äåíí³ñîíè. Âîíè ñòâîðèëè
ïðîãðàìó “Ã³ìíàñòèêà ìîçêó”, ùî
çà äîïîìîãîþ ïðèðîäíèõ ô³çè÷-
íèõ ðóõ³â ò³ëà àêòèâ³çóº ïðèðîäí³
ìåõàí³çìè ìîçêó.

Íåùîäàâíî ìîæëèâ³ñòü ïðàê-
òè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ê³íåñ³îëîã³¿
äëÿ øêîëÿð³â óçÿëè íà îçáðîºííÿ
â Ðîñ³¿. Ç 2004 ðîêó â êðà¿í³ ä³º
äåðæàâíà ïðîãðàìà “Øêîëà áåç
ñòðåñó”, ÿêà îõîïëþº 60 øê³ë. Äî-
ñâ³ä÷åí³ òðåíåðè íàâ÷àþòü øê³ëü-
íèõ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â êîì-
ïëåêñàì âïðàâ, à ò³, â ñâîþ ÷åðãó,
íàâ÷àþòü ä³òåé. Âïðàâè ñïðÿìîâà-
í³ íà ïîë³ïøåííÿ óâàãè, íà ðîçâè-
òîê íàâè÷îê êîìóí³êàö³¿, ïèñàííÿ.
ßê ðîçïîâ³â Àíòîí Ñåìåíîâ, êîò-
ðèé ïðàöþâàâ òðåíåðîì ó ïðîãðà-
ì³ “Øêîëà áåç ñòðåñó”, ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ âïðàâ ó êëàñ³ ä³òè ñòàþòü
óâàæí³øèìè, ñïîê³éí³øèìè, â ö³-
ëîìó ïîë³ïøóºòüñÿ ¿õíÿ óñï³ø-
í³ñòü. Âïðàâè, çàïðîïîíîâàí³ ö³ºþ
ïðîãðàìîþ, ìîæóòü ïðàêòèêóâàòè
ÿê ä³òè, òàê ³ ¿õí³ áàòüêè
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У ш олі дитина ре лярно опиняється в стресових сит аціях, навіть просто сприймаючи нов інформацію

Âïðàâè ç ïðîãðàìè “Øêîëà áåç ñòðåñó”
“Перехресні ро и”

Äëÿ ïî÷àòêó óÿâíî ïðîâåäåìî
ë³í³þ â³ä ëîáà äî íîñà, ïî ï³äáî-
ð³ääþ ³ íèæ÷å — âîíà ðîçä³ëÿº ò³-
ëî íà ïðàâó ³ ë³âó ïîëîâèíêè. Ðó-
õè, ùî ïåðåòèíàþòü öþ ë³í³þ, ³í-
òåãðóþòü ðîáîòó ï³âêóëü ìîçêó.
Òîìó “Ïåðåõðåñí³ êðîêè” ñïðè-
ÿþòü ðîçâèòêó êîîðäèíàö³¿ òà îð³-
ºíòàö³¿ â ïðîñòîð³, ðîáëÿòü óñï³ø-
í³øèì íàáóòòÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ,
ïèñàííÿ, ñëóõàííÿ, çàñâîºííÿ íî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿. À ùå çí³ìàþòü á³ëü
ó ïîÿñíèö³ òà ï³äòÿãóþòü ì’ÿçè
æèâîòà.

1. Ë³êòåì ë³âî¿ ðóêè òÿãíåìîñÿ
äî êîë³íà ïðàâî¿ íîãè. Ëåãêî òîð-
êàþ÷èñü, ñïîëó÷àºìî ë³êîòü ³ êî-
ë³íî.

2. Öåé ñàìèé ðóõ ïîâòîðþºìî
ïðàâîþ ðóêîþ ³ ë³âîþ íîãîþ. Âè-
êîíóâàòè ñòîÿ÷è àáî ñèäÿ÷è.

3. Ç’ºäíóºìî ë³âó íîãó ³ ïðàâó
ðóêó çà ñïèíîþ — ³ íàâïàêè. Ïî-
âòîðèòè 4-8 ðàç³â.

“Ïåðåõðåñí³ êðîêè” ïîòð³áíî
ðîáèòè â ïîâ³ëüíîìó òåìï³ é â³ä-
÷óâàòè, ÿê ïðàöþþòü ì’ÿçè æèâî-
òà. ßêùî öüîãî â³ä÷óòòÿ íåìàº,
ïðîñòåæòå, ÷è íå íèçüêî îïóñêàº-
òå ë³êîòü, ÷è íå äóæå âèñîêî ï³ä-

í³ìàºòå êîë³íî, ÷è íåìàº çàéâîãî
íàõèëó â ïîÿñíèö³.

“За п’ятір ою —
на слоні”

Ö³ âïðàâè äîïîìàãàþòü ëåãøå
íàâ÷àòèñÿ ³ ÷àñò³øå îòðèìóâàòè
õîðîø³ îö³íêè. Àäæå çàâäÿêè ¿ì
ïîì³òíî ï³äâèùóþòüñÿ óâàãà ³ ç³-
áðàí³ñòü, òà é íàâ÷àëüíèé ìàòå-
ð³àë çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ øâèäøå.

“Ñëîí”

Âïðàâà îá’ºäíóº âñ³ êàíàëè
ñïðèéíÿòòÿ: àóä³àëüíèé, â³çóàëü-
íèé, ê³íåñòåòè÷íèé. Âîíà òàêîæ
ñòèìóëþº âíóòð³øíþ ìîâó ³ òâîð-
÷å ìèñëåííÿ. ßê íàñë³äîê, ïîë³ï-
øóþòüñÿ íàâè÷êè ÷èòàííÿ, ñëóõàí-
íÿ, ïèñüìà, ìîâè, ï³äâèùóºòüñÿ
óâàãà, ïîë³ïøóºòüñÿ ïàì’ÿòü. Âèêî-
íóþ÷è ðóõè, âàæëèâî äîìîãòèñÿ,
ùîá ïðàöþâàëî âñå ò³ëî.

1. Ñòàíüòå çðó÷íî, íîãè íà øè-
ðèí³ ïëå÷åé, êîë³íà ðîçñëàáëåí³.
Ïðàâó ðóêó ï³äí³ì³òü ³ îïóñò³òü íà
íå¿ ãîëîâó. Ïëå÷å ïîâèííî áóòè
ïðèòèñíóòå äî âóõà òàê ù³ëüíî, ùî,
ÿêùî ïîêëàñòè ì³æ íèìè àðêóø
ïàïåðó, òî â³í óòðèìàºòüñÿ. Ïî-
ãëÿä — íà ïàëüö³ âèòÿãíóòî¿ ðóêè.

2. Ìàëþºìî ëåäà÷ó â³ñ³ìêó âñ³ì
ò³ëîì... Äëÿ öüîãî òðîõè ïðèñ³äà-
ºìî, ïî÷èíàºìî õâèëåïîä³áíèé
ðóõ â³ä êîë³í ÷åðåç ñòåãíà ³ âèùå
â êîðïóñ. Îäíî÷àñíî ç öèì ãóäå-
ìî “ó-ó-ó”. Óÿâíèì ê³íöåì º âà-
øà ðóêà.

3. Î÷³ ñòåæàòü çà ðóõîì ðóêè ³
ïðîåêòóþòü â³ñ³ìêó íà â³äñòàíü. Ïî-
ëîâèíêè â³ñ³ìêè (âîíà æ — çíàê íå-
ñê³í÷åííîñò³) ñïîëó÷àºìî íà ë³í³¿
íà ð³âí³ î÷åé, ìàëþâàòè ïî÷èíàºìî
çà íàïðÿìêîì âë³âî — âãîðó.

4. Ïîâòîðþºìî òàê³ ñàì³ ðóõè ³í-
øîþ ðóêîþ.

“Ñîâà”

Âïðàâà çí³ìàº íàïðóãó øè¿, ïî-
ë³ïøóº ïðèòîê êðîâ³ äî ãîëîâíîãî
ìîçêó. Âîíà ñïðèÿº ðîçâèòêó òàêèõ
íàâè÷îê, ÿê ñëóõàííÿ ³ ìàòåìàòè÷-
í³ îáðàõóâàííÿ.

1. Ïðàâà ðóêà çàõîïëþº ë³âèé
íàäîñòíèé ì’ÿç (ì³æ øèºþ ³ ïëå-
÷åì). Äîëîíÿ ïîâèííà áóòè
ì’ÿêîþ, í³áè “ïðèêëåºíîþ” äî
ì’ÿçà.

2. Ñòèñêàéòå ì’ÿç ³ ïîâîë³ ïîâåð-
òàéòå ãîëîâó çë³âà íàïðàâî. Ä³é-
øîâøè äî êðàéíüî¿ çðó÷íî¿ òî÷êè,
ïî÷èíàºìî ðóõ ó çâîðîòíèé á³ê.

Ïðè öüîìó ãóáè ñêëàäåíî òðóáî÷-
êîþ ³ íà âèäèõó âèìîâëÿºìî: “óõ”.
Øèÿ ëåãåíüêî âèòÿãóºòüñÿ, ï³äáî-
ð³ääÿ ðóõàºòüñÿ âïåðåä, à î÷³ çà
êîæíîãî “óõàííÿ” îêðóãëÿþòüñÿ,
ÿê ó ñîâè. Çàçâè÷àé íà îäèí ïîâî-
ðîò ãîëîâè ïðèïàäàº 5 çâóê³â. Óñ³
ðóõè âèêîíóþòüñÿ ñèíõðîííî! Âè-
êîíàéòå âïðàâó íå ìåíøå 3 ðàç³â.

3. Ïîì³íÿéòå ðóêè ³ ïîâòîð³òü,
ðîçñëàáëþþ÷è ïðàâèé íàäîñòíèé
ì’ÿç.

Çàâäÿêè “óõàííþ” çí³ìàþòüñÿ
ùåëåïí³ ñòèñêàííÿ, ùî ïîë³ïøóº
ìîâëåííÿ. Öÿ âïðàâà º îñîáëèâî
êîðèñíîþ ï³ñëÿ òðèâàëîãî ïèñàí-
íÿ, ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì, êåðó-
âàííÿ ìàøèíîþ (äëÿ äîðîñëèõ).

“Візьмемося
за в ха, др зі!”

“Ïîçèòèâí³ òî÷êè”
Âïðàâà äîïîìàãàº øêîëÿðàì

óíèêíóòè òàêî¿ ñèòóàö³¿: “Â÷èâ,
çíàþ â³äïîâ³äü, àëå í³ÿê íå ìîæó
ïðèãàäàòè”. Ç ¿¿ äîïîìîãîþ ä³òè àê-
òèâí³øå çàñâîþþòü íîâó ³íôîðìà-
ö³þ, ó íèõ ïîë³ïøóºòüñÿ ïàì’ÿòü.
Îêð³ì òîãî, âîíà äîïîìàãàº âïîðà-
òèñÿ ç³ ñòðåñîì, øâèäøå çíàéòè

âèõ³ä ³ç ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿, îñëà-
áèòè åìîö³éíó íàïðóãó. Âïðàâà
îñîáëèâî àêòóàëüíà ïåðåä íàïèñàí-
íÿì êîíòðîëüíèõ ðîá³ò, ïóáë³÷íèõ
âèñòóï³â ³ ï³ä ÷àñ ³ñïèò³â.

Ìîæíà âèêîíóâàòè ñòîÿ÷è ³ ñè-
äÿ÷è.

1. Ïîêëàä³òü ñåðåäí³é ³ âêàç³â-
íèé ïàëüö³ îáîõ ðóê íà òî÷êè, ùî
çíàõîäÿòüñÿ íà ëîá³ ïîñåðåäèí³ ì³æ
ë³í³ºþ áð³â ³ âîëîññÿì. Âåðòèêàëü-
íà â³ñü òî÷îê — ïîñåðåäèí³ ç³íèö³.

2. Ïîòðèìàéòå ïàëüö³ íà öèõ
òî÷êàõ äî âèíèêíåííÿ ï³ä íèìè
òåïëà àáî ïóëüñàö³¿. Ïðè öüîìó
ìîæíà óÿâëÿòè ïîçèòèâíå ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿.

“Êîâïàê, ùî äóìàº”
Ö³ ðóõè çàãîñòðþþòü ñëóõ, äî-

ïîìàãàþòü ðîáîò³ êîðîòêî÷àñíî¿
ïàì’ÿò³, ï³äâèùóþòü ðîçóìîâ³ òà
ô³çè÷í³ çä³áíîñò³. Äî ñëîâà, âîíè
äèâîâèæíî ïîë³ïøóþòü ð³âíîâàãó.

Íà äóìêó ïñèõîëîã³â, “êîâïàê,
ùî äóìàº” áóäå êîðèñíèé øêîëÿ-
ðàì ïåðåä ïî÷àòêîì óðîê³â, îñê³ëü-
êè äîïîìîæå øâèäêî ñêîíöåíòðó-
âàòè óâàãó. Âïðàâà òàêîæ º âåëüìè
äîðå÷íîþ ïåðåä ïóáë³÷íèìè âè-
ñòóïàìè ³ äëÿ çîñåðåäæåííÿ ï³ä ÷àñ
ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì.

Ìîæíà âèêîíóâàòè ñòîÿ÷è ³ ñè-
äÿ÷è.

1. Òðèìàéòå ãîëîâó ïðÿìî, íå
íàïðóæóþ÷è øèþ ³ ï³äáîð³ääÿ.

2. Â³çüì³òüñÿ ðóêàìè çà âóõà òàê,
ùîá âåëèêèé ïàëåöü îïèíèâñÿ ç
òèëüíîãî áîêó âóõà, à ðåøòà ïàëü-
ö³â — ñïåðåäó.

3. Ìàñàæóéòå âóõà çâåðõó äîíè-
çó, òðîõè ðîçãîðòàþ÷è ¿õ ó á³ê ïî-
òèëèö³.

4. Ä³éøîâøè äî ìî÷êè, ì’ÿêî
ïîìàñàæóéòå ¿¿. Ïîâòîð³òü âïðàâó
4 ðàçè
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Äîñòóïí³ ñóáñèä³¿
ßêèì ÷èíîì ³ êîìó ¿õ íàäàâàòèìóòü, ³øëîñÿ ï³ä ÷àñ ãàðÿ÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ â óðÿä³

Âàëåíòèí ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Питання отримання жит-
лово- ом нальної с бсидії
лишається одним з най-
а т альніших. На теле-
фонні арячі лінії Кабмін ,
Мінпраці та ре іонів про-
довж ють надходити
звернення ромадян. І я -
що в перший тиждень
серпня телефон вали сот-
ні осіб, то нині — тисячі.
А з рах ванням ре іо-
нів — десят и тисяч. Осо-
бливих нарі ань на робот
центральних та ре іональ-
них правлінь праці та со-
ціальної політи и в людей
немає. Запитання насам-
перед стос ються спро-
щеної системи та дост п-
ніших мов отримання
с бсидії. Найчастіші запи-
тання і відповіді на них
спеціалістів Мінпраці
"Хрещати " наводить
нижче.

— ×è çàõèñòÿòü ñóáñèä³¿ ñåëÿí,
÷è¿ áóäèíêè ìàþòü ãàçîâå îïà-
ëåííÿ ³ çàçâè÷àé á³ëüøó ïëîùó,
í³æ ì³ñüê³ êâàðòèðè? Ó òàêèõ
îñåëÿõ ïðîæèâàþòü ïåðåâàæíî
ïåíñ³îíåðè.

— Çâ³ñíî, ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíî-
ãî ïåð³îäó â òàêèõ áóäèíêàõ çá³ëü-
øóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ãàçó ³ çðîñ-
òàº îïëàòà. Ö³ ìåøêàíö³ ïîòðåáó-
þòü ñóáñèä³¿, ÿêó ¿ì ³ ïðèçíà÷à-
òèìóòü íà ï³äñòàâ³ çàãàëüíèõ ïî-
ëîæåíü. Ìîæëèâî, òóò âèíèêàòè-
ìå ÷èìàëî íåñòàíäàðòíèõ ñèòó-
àö³é. Òîìó äîâåäåòüñÿ á³ëüøå ïðà-
öþâàòè ñïåö³àëüíèì êîì³ñ³ÿì, ³í-
äèâ³äóàëüíî ðîçãëÿäàòè îêðåì³
âèïàäêè. Òîáòî, äëÿ ñåëà íåìàº
ÿêèõîñü âèíÿòê³â. Äî òîãî æ ñ³ëü-
ñüê³ ïåíñ³îíåðè çäåá³ëüøîãî âæå
îòðèìóþòü ñóáñèä³þ, ÿêó ¿ì òå-
ïåð áóäå ëèøå ïåðåðàõîâàíî ïî-
íîâîìó. Òîæ ñåëÿíàì îñîáëèâî
íåïîêî¿òèñÿ íåìàº ÷åðåç ùî.

— ßê ä³çíàòèñÿ, ùî ëþäèí³ ïðè-
çíà÷åíî ñóáñèä³þ íà ï³äñòàâ³ íàä³-
ñëàíèõ äîêóìåíò³â?

— Ãðîìàäÿíèí, ÿêèé çàÿâèâ ïðî
ñâîº ïðàâî íà ñóáñèä³þ, îòðèìàº
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ïðèçíà÷åíî
éîìó ñóáñèä³þ íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ÷è í³. Ó ðàç³ ¿¿ íà-
äàííÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ áóäå âêàçà-
íî òåðì³í ³ ðîçì³ð äîïîìîãè, à òà-
êîæ ñóìó îáîâ’ÿçêîâî¿ ïëàòè çà
êîæíó ïîñëóãó. Êð³ì òîãî, ùîì³-
ñÿöÿ îðãàí³çàö³ÿì, ùî íàäàþòü
ïîñëóãè, íàäõîäèòèìóòü ñïèñêè
ãðîìàäÿí, ÿêèì íàðàõîâàíî ñóá-
ñèä³þ, ¿¿ ðîçì³ð òà îáîâ’ÿçêîâó
ïëàòó. Ï³ñëÿ çâåðíåííÿ òà íàäàí-
íÿ çàÿâíèêîì óñ³õ äîêóìåíò³â
ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â äîêóìåíòà-
ö³þ ìàþòü îïðàöþâàòè ³ íàä³ñëà-
òè â³äïîâ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ.

— ßê³ óìîâè îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿,
ÿêùî îäèí ³ç çàðåºñòðîâàíèõ ïåðå-
áóâàº çà êîðäîíîì?

— Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà,
ñóáñèä³þ ïðèçíà÷àþòü óïîâíîâà-
æåíîìó âëàñíèêîâ³ æèòëà, íàé-
ìà÷ó äåðæàâíîãî òà ãðîìàäñüêî-
ãî æèòëîâîãî ôîíäó, ÷ëåíîâ³
æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðà-
òèâó, âëàñíèêîâ³ (ñï³ââëàñíèêî-

â³) ïîìåøêàííÿ, íà ÿêîãî â³äêðè-
òî îñîáîâèé ðàõóíîê çà ì³ñöåì
ðåºñòðàö³¿. Ïîëîæåííÿì ïðî ïî-
ðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàííÿ
íàñåëåííþ ñóáñèä³é âñòàíîâëå-
íî, ùî ¿¿ ðîçðàõîâóþòü çàëåæíî
â³ä ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ ó
êâàðòèð³ ÷è áóäèíêó îñ³á òà ¿õí³õ
äîõîä³â. ßêùî ó æèòëîâîìó ïðè-
ì³ùåíí³ çàðåºñòðîâàí³ îñîáè, ÿê³
ôàêòè÷íî íå ïðîæèâàþòü òàì, ï³ä
÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ¿õ íå
áóäå âðàõîâàíî, êîëè ï³äïðèºì-
ñòâà-íàäàâà÷³ ïîñëóã ï³äòâåðäÿòü,
ùî ïëàòà çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè íà öèõ ëþäåé íå íàðàõî-
âóºòüñÿ. Ïèòàííÿ ùîäî íàðàõó-
âàííÿ ïëàòè çà ÆÊÏ ãðîìàäÿíè
âèð³øóþòü ç ï³äïðèºìñòâàìè òà
îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ íàäàþòü ö³ ïî-
ñëóãè.

— ×è âðàõîâóâàòè â ñóêóïíèé
äîõ³ä ñ³ì’¿ ñîö³àëüíó äîïîìîãó ïðè
íàðîäæåíí³ äèòèíè ³ ÷è ìîæíà â
òàêîìó ðàç³ îòðèìàòè ñóáñèä³þ?

— Ðîçðàõóíîê ñóêóïíîãî äî-
õîäó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ìå-
òîäèêè îá÷èñëåííÿ ñóêóïíîãî
äîõîäó ñ³ì’¿ äëÿ âñ³õ âèä³â ñîö³-
àëüíî¿ äîïîìîãè, çàòâåðäæåíî¿
ñï³ëüíèì íàêàçîì Ì³íïðàö³,
Ì³íô³íó, Ì³íåêîíîì³êè, Äåð-
æàâíîãî êîì³òåòó ñ³ì’¿ òà ìîëî-
ä³, Äåðæêîìñòàòó. Çã³äíî ³ç çà-
çíà÷åíèì äîêóìåíòîì, äî ñó-
êóïíîãî äîõîäó ñ³ìåé âõîäèòü
äîïîìîãà (êð³ì ÷àñòèíè äîïî-
ìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè,
âèïëàòà ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ îä-
íîðàçîâî ïðè íàðîäæåíí³ ïåð-
øî¿ äèòèíè â ñóì³ 4,8 òèñ. ãðí,
äðóãî¿ äèòèíè — 4,84 òèñ. ãðí,
òðåòüî¿ òà íàñòóïíî¿ äèòèíè —
5 òèñ. ãðí). Ìîëîäà ñ³ì’ÿ ñàìà
ìîæå çðîáèòè ïîïåðåäí³é ðîç-
ðàõóíîê. Â³í íåñêëàäíèé: äîõ³ä
óñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿, çàðåºñòðîâàíèõ
íà æèòëîâ³é ïëîù³, çà ïîïåðåä-
í³ ø³ñòü ì³ñÿö³â (ðîçì³ð äîïî-
ìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè,
ÿêèé âèïëà÷óºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ òà
ÿêùî áàòüêî äèòèíè ïðàöþº,—
íàðàõîâàíó çàðïëàòó), ïîä³ëèòè
íà 6 — òàê îá÷èñëþºòüñÿ ñåðåä-
íüîì³ñÿ÷íèé äîõ³ä. ßêùî ì³ñÿ÷-
íà ïëàòà çà ÆÊÏ ó ìåæàõ íîðì

ïåðåâèùóº 15 â³äñîòê³â äîõîäó,
òî ñ³ì’ÿ ìàº ïðàâî íà ñóáñèä³þ,
ÿêùî í³, òî ïîòð³áíî äî÷åêàòè-
ñÿ îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó, êî-
ëè çá³ëüøóþòüñÿ êîìóíàëüí³
ïëàòåæ³, ³ çíîâó çðîáèòè ðîçðà-
õóíîê.

— Ðîçêàæ³òü äåòàëüí³øå ïðî
óìîâè íàäàííÿ ñóáñèä³¿ ãðîìàäÿ-
íàì, ÿê³ âæå ìàþòü ï³ëüãè íà îïëà-
òó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã?

— Æèòëîâ³ ñóáñèä³¿ ïðèçíà÷à-
þòü çàëåæíî â³ä âàðòîñò³ ÆÊÏ ç
óðàõóâàííÿì ï³ëüã, ÿê³ íàäàþòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà. Óìîâè ïðèçíà÷åííÿ
ñóáñèä³¿ ï³ëüãîâèêàì íå â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä óìîâ íàäàííÿ ñóáñè-
ä³é ³íøèì îñîáàì.

— ßêùî ëþäèíà ìàº òà ñïëà÷óº
áàíê³âñüêèé êðåäèò, ÷è âïëèâàº öå
íà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóáñè-
ä³¿?

— Ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ê³ëüêà
âèä³â êðåäèòóâàííÿ, à ñàìå: íà
íàâ÷àííÿ, íà êóï³âëþ òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó àáî æèòëà. Â³äïîâ³ä-
íî äî Ìåòîäèêè îá÷èñëåííÿ ñó-
êóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿ äëÿ âñ³õ âè-
ä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, äî ñó-
êóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿ íå âðàõî-
âóþòüñÿ êîøòè íà íàâ÷àííÿ, îò-
ðèìàí³ áåçïîñåðåäíüî â³ä ï³äïðè-
ºìñòâà, óñòàíîâè ÷è îðãàí³çàö³¿
íà óìîâàõ ïîçèêè ÷è êðåäèò³â òà
ùîì³ñÿ÷í³ êîìïåíñàö³éí³ âèïëà-
òè. Òàê³ êîøòè íå âïëèâàòèìóòü
íà ïðàâî îòðèìàííÿ æèòëîâî¿
ñóáñèä³¿.

Ðàçîì ç öèì Ïîëîæåííÿì ïðî
ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàí-
íÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é âñòàíîâ-
ëåíî, ùî ñóáñèä³¿ íå ïðèçíà÷à-
þòü, êîëè áóäü-õòî ³ç çàðåºñòðî-
âàíèõ ó æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³
îñ³á, ÿêèì íàðàõîâóºòüñÿ ïëàòà
çà ÆÊÏ, ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â
ïåðåä çâåðíåííÿì ïî ïðèçíà-
÷åííÿ ñóáñèä³¿ ïðèäáàâ êâàðòè-
ðó, òðàíñïîðòíèé çàñ³á ÷è îïëà-
òèâ íàâ÷àííÿ íà ñóìó, ÿêà íà
÷àñ çâåðíåííÿ ïåðåâèùóº 10-ðà-
çîâèé ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³-
í³ìóìó äëÿ çàçíà÷åíèõ îñ³á.
Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì, âñòàíîâ-
ëåíèé íà 1 ëèïíÿ 2010 ðîêó: äëÿ

ä³òåé â³êîì äî 6 ðîê³â — 771
ãðí, äëÿ ä³òåé â³ä 6 äî 18 ðî-
ê³â — 921 ãðí, äëÿ ïðàöåçäàò-
íèõ — 888 ãðí, äëÿ îñ³á, ÿê³
âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü,— 709
ãðí. Îòæå, ÿêùî êóïëåíî òðàíñ-
ïîðòíèé çàñ³á, æèòëî àáî ñïëà-
÷åíî çà íàâ÷àííÿ, çîêðåìà é íà
óìîâàõ êðåäèòóâàííÿ, ó ðîçì³ð³,
ùî ïåðåâèùóº ñóìó 10 ïðîæèò-
êîâèõ ì³í³ìóì³â, ñóáñèä³¿ íå
ïðèçíà÷àþòü.

— ßêùî â êâàðòèð³ çàðåºñòðîâà-
íèé ïåíñ³îíåð òà îñîáà ïðàöåçäàò-
íîãî â³êó, ùî ïðàöþº, àëå â êâàð-
òèð³ íå ïðîæèâàº. ßêèé â³äñîòîê
íàðàõîâóºòüñÿ ó ñóáñèä³¿?

— Äî ñóêóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿
âõîäèòü äîõ³ä ÿê ïåíñ³îíåðà, òàê
³ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè. Îáîâ’ÿçêî-
âèé ïëàò³æ ñòàíîâèòèìå 15 â³ä-
ñîòê³â.

— ßê âèçíà÷èòè íîðìó ïëîù³
æèòëà, ÿêùî â íüîìó ìåøêàº íå-
ïðàöåçäàòíèé ãðîìàäÿíèí äî 16 ðî-
ê³â?

— Íîðìó âîëîä³ííÿ ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ æèò-
ëà òà íîðìàòèâè êîðèñòóâàííÿ
êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè äëÿ
ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ âñòàíîâëþ-
þòü ç ðîçðàõóíêó 21 êâàäðàòíîãî
ìåòðà íà íàéìà÷à ³ êîæíîãî çà-
ðåºñòðîâàíîãî â æèòëîâîìó ïðè-
ì³ùåíí³ òà äîäàòêîâî 10,5 êâàä-
ðàòíèõ ìåòðà íà âñ³õ çàðåºñòðî-
âàíèõ, à äëÿ ìåøêàíö³â îäíîê³ì-
íàòíî¿ êâàðòèðè — íà çàãàëüíó
ïëîùó.

— ßêùî îñîáà â 17 ðîê³â çàê³í-
÷èëà øêîëó ³ íå ïðàöþº, ÷è ïî-
òð³áíî ñòàâàòè íà îáë³ê ó Öåíòð
çàéíÿòîñò³, ùîá îäåðæàòè ñóáñè-
ä³þ?

— Ñóáñèä³¿ íå ïðèçíà÷àþòü,
ÿêùî â ïîìåøêàíí³ çàðåºñòðîâà-
í³ ãðîìàäÿíè ïðàöåçäàòíîãî â³-
êó, ÿê³ íå ïðàöþâàëè ³ íå íàâ÷à-
ëèñÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íèõ, âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ I-IV ð³âí³â àêðåäè-
òàö³¿ ç äåííîþ ôîðìîþ íàâ÷àí-
íÿ òà íå áóëè çàðåºñòðîâàí³ ó
ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ ÿê
òàê³, ùî øóêàþòü ðîáîòó, ïðîòÿ-

ãîì òðüîõ ì³ñÿö³â, êîòð³ ïåðåäó-
þòü ì³ñÿöþ çâåðíåííÿ ïî ïðè-
çíà÷åííÿ ñóáñèä³¿. Âèíÿòîê ñòà-
íîâëÿòü ãðîìàäÿíè, ÿê³ äîãëÿäà-
þòü çà ä³òüìè äî äîñÿãíåííÿ íè-
ìè òðèð³÷íîãî â³êó òà ò³, õòî äî-
ãëÿäàº çà ä³òüìè, ùî ïîòðåáóþòü
äîãëÿäó ïðîòÿãîì ÷àñó, âèçíà÷å-
íîãî ó ìåäè÷íîìó âèñíîâêó ë³-
êàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíî¿ êîì³ñ³¿,
àëå íå á³ëüøå í³æ äî äîñÿãíåííÿ
íèìè øåñòèð³÷íîãî â³êó. À ùå
ãðîìàäÿíè, ÿê³ ìàþòü òðüîõ ³
á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 16 ðîê³â ³
äîãëÿäàþòü çà íèìè, äîãëÿäàëü-
íèêè ³íâàë³ä³â I ãðóïè àáî ä³òåé-
³íâàë³ä³â â³êîì äî 18 ðîê³â, àáî
³íâàë³ä³â I ÷è II ãðóï âíàñë³äîê
ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó, àáî îñ³á, ÿê³
äîñÿãëè 80-ð³÷íîãî â³êó, ô³çè÷í³
îñîáè, êîòð³ íàäàþòü ñîö³àëüí³
ïîñëóãè.

Ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ
îáñòàâèí íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü
ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó Êèºâ³ òà
Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³é
òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ³
ðàéðàä àáî óòâîðåíèõ íèìè êî-
ì³ñ³é, îðãàíè ïðàö³ òà ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ìîæóòü
ïðèçíà÷àòè ñóáñèä³¿ ÿê âèíÿòîê.
Òîáòî íà ï³äñòàâ³ àêòà îáñòå-
æåííÿ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâèõ
óìîâ ñ³ì’¿.

— ßêùî â êâàðòèð³ çàðåºñòðîâà-
íî äâ³ îñîáè, îäíà ç ÿêèõ íàâ÷à-
ºòüñÿ çà êîðäîíîì. ×è âðàõîâóâà-
òè öüîãî ìåøêàíöÿ äëÿ âèçíà÷åí-
íÿ ïðàâà íà îôîðìëåííÿ ñóáñèä³¿?

— Ñóáñèä³þ âèçíà÷àþòü çàëåæ-
íî â³ä ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ ó
æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³ îñ³á,
ÿêèì íàðàõîâóºòüñÿ ïëàòà çà
ÆÊÏ, òà ¿õí³õ äîõîä³â. ßêùî çà-
ðåºñòðîâàí³ â ïîìåøêàíí³ îñîáè
ôàêòè÷íî íå ïðîæèâàþòü òàì, ï³ä
÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ¿õ íå
áóäå âðàõîâàíî, ÿêùî íà íèõ, çà
äàíèìè ï³äïðèºìñòâ-íàäàâà÷³â
ïîñëóã, íå íàðàõîâóâàòèìåòüñÿ
ïëàòà çà ÆÊÏ. Ïèòàííÿ ùîäî
ö³º¿ ïëàòè âèð³øóþòü ç ï³äïðèºì-
ñòâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ íà-
äàþòü ïîñëóãè.

— ×è íàðàõîâóºòüñÿ ñóáñèä³ÿ
ñòóäåíòàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó ãóðòî-
æèòêó ³ ñïëà÷óþòü çà ïðîæèâàííÿ?

— Ïðàâî íà îòðèìàííÿ ñóáñè-
ä³¿ ïîøèðþºòüñÿ íà ãðîìàäÿí, ÿê³
ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèòêàõ, íà
îïëàòó êîðèñòóâàííÿ æèòëîì.

— ßêùî â êâàðòèð³ çàðåºñòðîâà-
íèé ãðîìàäÿíèí, ì³ñöå ïåðåáóâàí-
íÿ ÿêîãî íåìîæëèâî âñòàíîâèòè,
ùî òðåáà çðîáèòè, àáè îôîðìèòè
ñóáñèä³þ?

— ßêùî ó æèòëîâîìó ïðèì³-
ùåíí³ çàðåºñòðîâàíà îñîáà, ÿêà
ôàêòè÷íî íå ïðîæèâàº òà ì³ñöå
ïåðåáóâàííÿ ÿêî¿ íåìîæëèâî
âñòàíîâèòè, ï³ä ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ
ñóáñèä³¿ ¿¿ íå áóäå âðàõîâàíî, ÿê-
ùî ï³äïðèºìñòâà-íàäàâà÷³ ïîñëóã
ï³äòâåðäÿòü, ùî íà öüîãî ìåø-
êàíöÿ ïëàòè çà ÆÊÏ íå íàðàõî-
âóþòü. Ö³ ïèòàíííÿ ãðîìàäÿíè
âèð³øóþòü ç ï³äïðèºìñòâàìè òà
îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ íàäàþòü ïåâí³
ïîñëóãè.

Íàãàäàºìî, ùî ñòàíîì íà 26
ñåðïíÿ äî ì³ñöåâèõ óïðàâë³íü
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ íàä³éøëî 287,9 òèñÿ÷³
ëèñò³â ³ç çàÿâàìè ïðî ïðèçíà÷åí-
íÿ ñóáñèä³¿. Çä³éñíåíî àâòîìàòè÷-
íèé ïåðåðàõóíîê ñóáñèä³é ç óðà-
õóâàííÿì íîâîãî â³äñîòêà îáî-
â’ÿçêîâîãî ïëàòåæó 158,2 òèñÿ÷³
ñ³ìåé

До місцевих правлінь праці та соціально о захист населення вже зверн лося майже 300 тисяч осіб із заявами про
призначення с бсидії
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

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

від 31.08.2009 № 979
Розпорядження № 621 від 17 серпня 2010 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 31 Закону
України “Про житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529
“Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій” (зі змінами і доповненнями), з метою приведення у відповідність до законодавства Укра�
їни розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”, виклавши пункт 2 у такій редакції:

“2. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків, що надають послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій по будинках, які не включені до
цього розпорядження, подати до Головного управління з
питань цінової політики виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) відповід�
ні розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій та результати громад�
ських слухань, оформлених письмово в установленому за�
конодавством порядку для встановлення тарифів по цих бу�
динках”.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.06.2009 № 663
Розпорядження № 626 від 18 серпня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
з метою прискорення завершення будівництва житлових будинків у 26�А мікрорайоні житлового масиву
Вигурівщина — Троєщина та комплексної забудови мікрорайону, в межах повноважень органу місцевого
самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 10.06.2009 № 663 “Про передачу
функцій замовника будівництва та реконструкції окремих
об’єктів комунального господарства в 26�А мікрорайоні жит�
лового масиву Вигурівщина — Троєщина у Деснянському
районі”, а саме:

— у пунктах 1 та 3 слова “Головне управління капіталь�
ного будівництва міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” за�
мінити словами “Комунальне підприємство з питань будів�
ництва житлових будинків “Житлоінвестбуд — УКБ” у відпо�
відних відмінках;

— пункт 2 викласти у такій редакції:
“2. Деснянській районній у м. Києві державній адміністра�

ції спільно з Головним управлінням капітального будівництва
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та Комунальним під�
приємством з питань будівництва житлових будинків “Жит�

лоінвестбуд — УКБ” у встановленому порядку забезпечити
передачу Комунальному підприємству з питань будівництва
житлових будинків “Житлоінвестбуд — УКБ” функцій замов�
ника, обсягів незавершеного будівництва на час передачі об’�
єктів (безоплатно передати) розробленої за інвестиційні кош�
ти проектно�кошторисної документації, обладнання та мате�
ріалів, які придбані для комплектації об’єктів, по об’єктах, за�
значених в п.1 цього розпорядження, та проведення розра�
хунків з проектною та підрядною організацією за фактично
виконані роботи після введення об’єктів в експлуатацію”;

— Підпункти 3.4, 3.5 пункту 3 виключити;
— пункти 4,5 виключити.
— пункт 6 вважати відповідно пунктом 4.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�

ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про проведення 
продовольчих ярмарків 

у м. Києві 
Розпорядження № 629 від 19 серпня 2010 року

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 30 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення мешканців м. Києва про�
дукцією рослинництва, тваринництва і продуктами їх переробки, іншими продуктами харчування, повно�
го задоволення попиту киян та гостей міста на товари першої необхідності, в межах здійснення функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Забезпечити проведення в м. Києві у вихідні та пе�
редсвяткові дні ярмарків із продажу сільськогосподар�
ської продукції, плодово�овочевих товарів, борошна, круп,
макаронних виробів тощо.

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побу�
тового обслуговування населення виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації):

2.1. Подавати на затвердження заступникові голови
Київської міської державної адміністрації згідно з розпо�

ділом функціональних обов’язків графік проведення яр�
марків із продажу сільськогосподарської, плодоовочевої
продукції та інших продуктів харчування на І півріччя на�
ступного року до 15 грудня поточного року та на II пів�
річчя — до 15 червня наступного року.

2.2. Рекомендувати керівникам підприємств харчової
та переробної промисловості м. Києва брати участь у про�
веденні ярмарок із продажу сільськогосподарської, пло�
доовочевої продукції та інших продуктів харчування та
представляти продукцію власного виробництва.

2.3. Забезпечувати чергування відповідальних праців�
ників Головного управління під час проведення ярмарків.

3. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям):

3.1. Розширювати географію проведення ярмарків в
місцях, недостатньо забезпечених торговельною мере�
жею з продажу продовольчих товарів, враховуючи наяв�
ність під’їзних шляхів та можливість перекриття руху місь�
кого транспорту.

3.2. Визначатися з кількістю та місцями проведення яр�
марків та до 05 грудня поточного року подавати до Го�
ловного управління внутрішньої торгівлі та побутового об�
слуговування населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
графік проведення ярмарків із продажу сільськогоспо�
дарської, плодоовочевої продукції та інших продуктів хар�
чування на І півріччя наступного року, і до 05 червня на�
ступного року — на II півріччя.

3.3. Залучати до участі в ярмарках безпосередніх сіль�
ськогосподарських виробників та переробні підприємства
з різних регіонів України, заохочуючи їх до цих заходів
шляхом надання безкоштовних місць та створення спри�
ятливих умов для здійснення торгівлі власною продукцією.

3.4. Здійснювати підготовку місць для проведення яр�
маркових заходів, прибирати їх напередодні та після за�
вершення торгівлі, передбачати встановлення урн та ба�
ків для сміття, пересувних біотуалетів.

3.5. Забезпечувати рекламне оформлення ярмарків та
анонсування їх проведення в засобах масової інформації
міста та районів, розміщення інформації на дошках ого�
лошень у жилих будинках, прилеглих до місць проведен�
ня ярмарків.

3.6. Забезпечувати чергування відповідальних пра�
цівників управлінь (відділів) торгівлі виконавчих ор�
ганів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві
державних адміністрацій) під час проведення ярмар�
ків.

4. Просити Управління ветеринарної медицини в м.
Києві та відповідні районні служби організовувати по�
стійний контроль за якістю продукції рослинного та тва�
ринного походження, яка реалізується на ярмарках.

5. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом функціональних обов’яз�
ків прийняти рішення щодо забезпечення висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах масової інформа�
ції.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом функціональних обо�
в’язків та голів районних у м. Києві державних адмініс�
трацій.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про реконструкцію 
вул. Сортувальної на ділянці

від вул. Канальної до вул. Клеманської
у Дарницькому районі

Розпорядження № 631 від 19 серпня 2010 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги” та з метою приведення до належного технічного стану дорожнього покриття проїзної
частини та тротуарів вул. Сортувальної на ділянці від вул. Канальної до вул. Клеманської у Дарницькому
районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2010 році розробку проектно�кошто�
рисної документації та реконструкцію вул. Сортувальної
на ділянці від вул. Канальної до вул. Клеманської у Дар�
ницькому районі.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” за�
мовником виконання робіт, зазначених в п. 1 цього роз�
порядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну під�

рядну організації на виконання робіт, зазначених в п.1
цього розпорядження, на тендерній основі.

3.2. Розробити та затвердити у встановленому поряд�
ку проектно�кошторисну документацію.

3.3. Одержати в інспекції державного архітектурно�бу�
дівельного контролю дозвіл на виконання будівельних ро�
біт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.4. Одержати в Головному управлінні контролю за
благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ордер на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

3.5. Розробити та погодити в управлінні Державної ав�
томобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему ор�
ганізації дорожнього руху на період виконання будівель�
них робіт, з частковим обмеженням руху на дільницях
проведення робіт.

4. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) у встановленому порядку подати до Головно�
го управління економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно�кошторисної документації та з рекон�
струкції вул. Сортувальної на ділянці від вул. Канальної до
вул. Клеманської у Дарницькому районі до програми соці�
ально�економічного розвитку міста Києва на 2010 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Про міжвідомчу міську раду 
по туризму та екскурсіях

Розпорядження № 637 від 20 серпня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про туризм” та з метою підготовки і розробки пропозицій для створен�
ня організаційно�економічних, фінансових та правових умов функціонування місцевої інфраструктури об�
слуговування туристів, а також ринкових засад розвитку туристичної діяльності, розробки та реалізації
програм з подальшого розвитку туризму і екскурсій, вдосконалення туристично�екскурсійної роботи та у
зв’язку зі змінами у персональному складі міжвідомчої міської ради по туризму та екскурсіях:

1. Затвердити новий склад міжвідомчої міської ради по
туризму та екскурсіях, створеної розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 28.08.1997 року
№ 1320, що додається.

2. Затвердити зміни до Положення про міжвідомчу
міську раду по туризму та екскурсіях, затвердженого роз�
порядженням Київської міської державної адміністрації
від 03.12.2002 року № 2169, виклавши його в новій ре�
дакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18.06.2007 року № 724
“Про міжвідомчу міську раду по туризму та екскурсіях”.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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— Ý, ìóæèêè. ß âàì ñêàæó, ñà-
ìîå ãëàâíîå — ïî÷óâñòâîâàòü ñå-
áÿ ×åëîâåêîì. Ñ áîëüøîé áóêâû.
Âàæíûì òàêèì è âåëèêèì, êàê
Áàáðàê Êàðìàëü. Èëè êàê Âåëè-
êèé Ìîãîë...

Ïåòþíÿ íàêàòèë åùå 150 “Õî-
ëîäíîãî ÿðà”, çàíþõàë ïîñëåäíèì
êóñî÷êîì “Äîêòîðñêîé” è ïîòÿ-
íóëñÿ ê áàíî÷êå ñ ïîäêèñøåé êîí-
ñåðâèðîâàííîé êàïóñòîé...

...Òî, ÷òî ïî òåëåâèçîðó ðåêëà-
ìó ïîêàçûâàþò, êàê áóòûëêîé
“Ôàíòû” ìàøèíû òîðìîçÿò —
ýòî âñå ôèãíÿ. Ïîìíþ, êàê-òî ìû
ïëÿõîé “Ðóññêîé” ïîåçä çà áóã-
ðîì íà òðè ÷àñà (!) çàäåðæàëè.
Ïðàâäà, â Ìîíãîëèè. Íó, âñå ðàâ-
íî âðîäå çàãðàíèöà...

Ñòàêàí ïîðòþõè ïîøåë ãîðÿ÷î,
ãëóáîêî è îáúåìíî. Ïåòþíèíûì
ùå÷êàì ñòàëî æàðêî, òàáóðåòî÷-
êà ïîä íèì ñòàëà ìÿãêîé è ïîïëû-
ëà, à ìûñëè íà÷àëè âûñòðàèâàòü-
ñÿ â õðîíîëîãè÷åñêóþ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü...

— Ýòî áûëî ñðàçó ïîñëå ÃÊ×Ï.
Íàðîä òîãäà ðâàíóë íà Ïîëüøó ñ
áîëãàðñêèìè ñèãàðåòàìè, ëàì-
ïî÷êàìè è êîìàíäèðñêèìè ÷àñà-
ìè. Íî ÿ æå óìíûé, õå-õå, íà-
õðåí ìíå òóäà, êóäà âñå ïðóòñÿ,
äà è çàãðàíïàñïîðòà íå áûëî. ß,
êàê ñåé÷àñ ìîäíî ãîâîðèòü, ïðî-
âåë ìàðêåòèíãîâîå èññëåäîâàíèå
è ðåøèë äâèíóòü â Ìàãíîëèþ,
êàê ìû åå íàçûâàëè. Â òóðèñòè-
÷åñêóþ, òàê ñêàçàòü, õîäêó. Ïî-
ãîâîðèë ñ äðóæêàìè íà áàçàðå è
âûÿñíèë èíòåðåñíóþ âåùü. Âî-
ïåðâûõ, îñíîâíûå íàöèîíàëüíûå
áîëåçíè ìîíãîëîâ — ýòî òðèïïåð
è àëêîãîëèçì. Çíà÷èò, íàäî çàòà-
ðèâàòüñÿ òðèõîïîëîì è âîäêîé.
Âî-âòîðûõ, ó íèõ òàì òîãäà íà÷à-
ëàñü áåäà òèïà íàöèîíàëüíîãî
âîçðîæäåíèÿ, è âñå ïîãîëîâíî
âûðÿäèëèñü â ÷àïàíû (õàëàòû òà-

êèå), èäèîòñêèå îñòðîâåðõèå øà-
ïî÷êè âðîäå áóäåíîâêè è ñàïîãè.
Ïðè÷åì ñàìûé ñîëèäîë áûëî õî-
äèòü íå â êèðçÿêàõ, à â îôèöåð-
ñêèõ êîæàíûõ.

Êîðî÷å, êóïèë ÿ â àïòåêå ñòî
ïà÷åê òðèõîïîëà, ÿùèê âîäêè,
âûñòîÿâ â ãàñòðîíîìå, è ó îäíîé
òåëêè ñ “ïî÷òîâîãî ÿùèêà” âçÿë
20 ïàð ñàïîã — ïîîáåùàâ ïðè-
âåçòè êîæàíóþ êóðòêó. Ïðèêóïèë
åùå ïàðó áëîêîâ “Ñòþàðäåññû”,
äîìà âçÿë êîòëû “Ïîëåò” (êîòî-
ðûå õîäèëè äâà ÷àñà â ñóòêè),
óïàêîâêó ðàçìàãíè÷åííûõ êàññåò
BASF è ïîëîìàííûé ôîòîàïïà-
ðàò “Ýòþä” çà 7 ðóáëåé.

Пин вин
Äîáèðàëèñü ìû äîëãî. Ñïåðâà

ñàìîëåòîì äî Ìîñêâû. Îòòóäà ñ
ïîñàäêîé â Îìñêå äî Èðêóòñêà,
ïîòîì ïîåçäîì ÷åðåç Íàóøêè â
Óëàí-Áàòîð. Ïóáëèêà ñîáðà-
ëàñü — ìàìà, íå ãîðþé! Ãðóïïî-
âîä — ñòàðàÿ ñòåðâà, ïðåäñåäà-
òåëü ïðîôêîìà êàêîãî-òî óíèâåð-
ìàãà, êîòîðàÿ ïðîñèëà âñåõ ïî-
ìî÷ü ïðîâåçòè äåíüãè. Ñèìïàòè÷-
íàÿ äåâèöà ñ îáðó÷àëüíûì êîëü-
öîì è ïîýòè÷åñêîé ôàìèëèåé
Õàðìñ. Ïîõîæèé íà êîìèññàðà
Êàòàíüþ èç “Ñïðóòà” Ë¸âà
Êðåíäëåð, êîòîðîãî ÿ íàçûâàë ñà-
ìûì ñèìïàòè÷íûì åâðååì. Êó÷à
âñÿêèõ òîâàðîâåäîâ, ñòóäåíòîâ è
áåçðàáîòíûõ èíæåíåðîâ.

Ïî äîðîãå, êñòàòè, ïðèêîë áûë.
Åõàë ñ íàìè îäèí íà÷èíàþùèé
áèçíåñìåí ñ äåáèëüíûì ôåéñîì
è ïîõîäêîé, êàê ó ïèíãâèíà. Ìû
åãî òàê è ïðîçâàëè ìåæäó ñîáîé.

Ïåòþíÿ õîðîøî õëåáíóë ïîðòþ-
õè, äîåë ñêîëüçêèé ëîìòèê êîëáà-
ñêè è âûòåð ïàëüöû î æåñòêóþ
ñåðóþ áóìàãó ñ öåëëîôàíîâûìè ëåí-
òî÷êàìè øêóðêè.

Äóøåâíî ñèäèì. Òàê âîò, ýòîò
Ïèíãâèí ðàññêàçûâàë âñåì, ÷òî
ñîáèðàåòñÿ îòêðûòü ñîáñòâåííóþ
ôèðìó. ß, ãîâîðèò, õî÷ó èçó÷èòü,
÷òî êóäà ëó÷øå âåçòè è ïîòîì
ïðîäàâàòü ýòó èíôîðìàöèþ “÷åë-
íîêàì-ìåøî÷íèêàì”. Çàäîðîãî!
“Íó ÷òî, êðóòî?” — ñïðàøèâàë
îí è ãíóñíåíüêî õèõèêàë. È âåç-
äå ñîâàë ñâîå óõî, êîãäà êòî-òî
ðàññêàçûâàë, ÷òî âåçåò, íà ÷åì è
ãäå íàäî äåëàòü “ïîäúåì”. Êîðî-
÷å, çàíèìàëñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ñáîðîì èíôîðìàöèè.

Â Èðêóòñêå ìû ñ Êðåíäëåðîì
ðåøèëè åãî ïîäêîëîòü. Îò ïðè-
ëåòà äî ïîåçäà áûë ïî÷òè öåëûé
äåíü. Âñå ïîøëè øàòàòüñÿ ïî ãî-
ðîäó, äîêóïèòü ÷åãî-íèáóäü íà-
ïîñëåäîê. Ìû ñ Ë¸âîé çàòåÿëè
ðàçãîâîð î òîì, ÷òî “óëåòàåò” â
Ìàãíîëèè. Ïèíãâèí òóò êàê òóò.
Íó, Ë¸âà è ãîâîðèò, ÷òî îí ñëû-
øàë, áóäòî ìîíãîëû òàùàòñÿ îò
ïëàñòìàññîâûõ ïëå÷èêîâ — ÷àïà-
íû â þðòàõ âåøàòü, øêàôîâ æå
òàì íåò. Ïèíãâèí äàæå áðîâüþ
íå ïîâåë, ñäåëàë âèä, ÷òî íå ìî-
æåò ðàçãðûçòü êåäðîâûé îðåøåê.
À âå÷åðîì ïðèïåðñÿ íà ïåððîí ñ
ïûøíîé ñâÿçêîé áëåäíî-çåëåíûõ
ïëàñòìàññîâûõ âåøàëîê. Îíè,
êàê áóáëèêè, áûëè íàíèçàíû íà
âåðåâêó è ïðèæàòûå ê çàãðèâêó
Ïèíãâèíà, êîðîìûñëîì ñâèñàëè
ïî÷òè äî çåìëè. “Âîò, â Öåí-
òðàëüíîì óíèâåðìàãå ñëó÷àéíî
íàøåë. Ó íèõ æå òàì, â þðòàõ,
øêàôîâ íåò, âîò ÿ è çàòîâàðèë-
ñÿ”,— ïðîêîììåíòèðîâàë ñ÷àñò-
ëèâûé Ïèíãâèí, ñ òðóäîì ïðî-
òèñêèâàÿñü â êóïå.

Ïîñëå ïüÿíîé íî÷è ïîä ñòóê
âàãîííûõ êîëåñ (âîäêè ó âñåõ —
çàëåéñÿ) ìû ïðèáûëè â Íàóøêè.
Çäåñü íàäî áûëî ïðîéòè òàìîæ-
íþ. Ãîâîðèëè, ÷òî ó ìîíãîëîâ õî-
ðîøî èäóò íàøè äåíüãè. Îíè èõ
ìåíÿþò íà òóãðû îäèí ê òðåì. Ó
ìåíÿ áûëî ïàðó ðåçåðâíûõ ñîòåí,
íî êóäà èõ ñïðÿòàòü, ÿ íå ïîäó-
ìàë. Òî÷íåå íå ñìîã — íàïèëñÿ,
à íî÷üþ êàêàÿ-òî êðûñà âñå âðå-
ìÿ øóðøàëà è íå äàâàëà ñïàòü.
Óòðîì áàøêà õîäèëà îòäåëüíî îò
ìåíÿ. Ãëÿæó — íà ïåððîíå áàáó-
ëè êåäðîâûìè îðåøêàìè òîðãó-
þò. Â êóëå÷êàõ èç ãàçåòû “Òðóä”.
ß ó îäíîé êóïèë, â ãàçåòêó ñâîè
ñîòî÷êè çàâåðíóë è îáðàòíî
îðåøêè çàñûïàë. Øòèðëèö! À êó-
ëå÷åê ïðÿìî íà ñòîë â êóïå ïî-
ëîæèë. Ïðàâäà, íàñ ïî÷òè íå
ïðîâåðÿëè — ãðóïïîâîäèõà ñî-
áðàëà ñî âñåõ ïî áóòûëêå âîäêè
“äëÿ òàìîæíè” (ïîòîì îêàçàëîñü,
÷òî îíà ïî÷òè âñþ ñåáå çàáðàëà).
Êîãäà ïðîøëè ìîíãîëüñêèõ òà-
ìîæåííèêîâ (êîòîðûå ïî÷åìó-òî
áåãàëè ïî êðûøàì âàãîíîâ è
ñâåðõó çàãëÿäûâàëè â îêíà), Ë¸-
âà äîñòàë ñêëàäíîé íîæèê è ñòàë
êîâûðÿòüñÿ ëåçâèåì çà ïðèêðó-
÷åííîé ê ñòåíå ìÿãêîé äåðìàòè-
íîâîé “ñïèíêîé”. Ìèíóò çà ïÿò-
íàäöàòü îí èçâëåê îòòóäà íå-
ñêîëüêî ñòîðóáëåâûõ êóïþð.
“Ïîëíî÷è çàïèõèâàë!” — ãîðäî
çàÿâèë îí. È ÿ ïîíÿë, îòêóäà â
ïîåçäå âçÿëèñü êðûñû...

Ïîêóðèâ, Ïåòþíÿ äîñòàë èç-ïîä
ñòîëà åùå îäíó áóòûëêó ïîðòþ-
õè. Îáæèãàÿ ïàëüöû ñïè÷êîé, ïðè-
æåã ïëàñòèêîâóþ êðûøå÷êó, ïîä-
êîâûðíóë åå ïàëüöåì è ãëóáîêî
ãëîòíóë “èç ãîðëà”. Åìó ïîíðàâè-
ëîñü, êàê âèí÷èê ãëóõî áóëüêàåò,
è, ñêàçàâ: “Âïåðåä, ãîðíèñòû!”, îí
ïîâòîðèë ïðîöåäóðó.

Тарбахан
Â íàøåé ãîñòèíèöå îêàçàëèñü

äðóãèå òóðèñòû, è ãðóïïó íà îä-
íó íî÷ü ðåøèëè ðàçìåñòèòü â
êåìïèíãå íà ãðàíèöå ïóñòûíè

Ãîáè. Íàðîä çàíûë, ÷òî ìû òåðÿ-
åì öåëûé áàçàðíûé äåíü, íî íî-
÷åâàòü íà âîêçàëå íèêòî íå ðå-
øèëñÿ. “Ìîíãîëû õóæå öûãàí è
ðóìûí âìåñòå âçÿòûõ. Òîëüêî
ñìîòðè, ëèô÷èê ñíèìóò — íå çà-
ìåòèøü”,— ãîâîðèëà ïîæèëàÿ
ïðèëè÷íîãî ó÷èòåëüñêîãî âèäà
ñïåêóëÿíòêà â î÷êàõ.

Âñå ïîåõàëè â êåìïèíã. Äà, ÷óòü
íå çàáûë, êîãäà â ñòîëèöå Ìîí-
ãîë Øóóäàí ìû ïåðåãðóæàëèñü ñ
ïîåçäà â àâòîáóñ, êòî-òî ñèëüíî
äåðíóë ìåíÿ çà ëîêîòü è ïðîøè-
ïåë â ñàìîå óõî: “Òàðáàõàí íà-
äà?!”. “Íåò”,— íà âñÿêèé ñëó÷àé
îòâåòèë ÿ, øàðàõàÿñü îò ãðÿçíåíü-
êîãî è êàêîãî-òî ìóòíîãî ìîíãî-
ëà ñ öåëëîôàíîâûì ïàêåòîì. Ïî-
òîì ñ ïîäîáíûìè ïðåäëîæåíèÿìè
ìíîãî ðàç ïðèñòàâàëè ïî÷òè êî
âñåì “òóðèñòàì”. Â Êèåâå ìû ÷àñ-
òî ñìåÿëèñü, êîãäà, çàâèäåâ â òîë-
ïå êîãî-òî èç áûâøèõ ñîãðóïïíè-
êîâ ïî ïîåçäêå, òèõîíüêî ïîäõî-
äèëè ñçàäè è âìåñòî ïðèâåòñòâèÿ
îðàëè: “Òàðáàõàí íàäà?!”.

×òî ýòî çà çâåðü, ÿ òàê è íå ïî-
íÿë. Îäíàæäû ëþáîïûòñòâî âçÿ-
ëî âåðõ, è ÿ ñêàçàë î÷åðåäíîìó,
ïîäêðàâøåìóñÿ ñçàäè ìîíãîëó:
“Ïîêàæè”. Îí äåëîâèòî äîñòàë
èç äåæóðíîãî ïëàñòèêîâîãî ïà-
êåòà ÷òî-òî çàâåðíóòîå â ãàçåòó è,
ïîøóðøàâ, ñóíóë ìíå ïîä íîñ
ðûæèé ìåõ. “Òàðáàõàí”,— âåñêî
ñêàçàë ìîíãîë. “Íåò”,— ðàçî÷à-
ðîâàííî îòñòðàíèëñÿ ÿ.

Ïî ìîíãîëüñêèì ìåðêàì êåì-
ïèíã, íàâåðíîå, ñ÷èòàëñÿ êðóòûì.
Â ëîæáèíêå ìåæäó ïîðîñøèìè
æóõëîé òðàâîé ñîïî÷êàìè, êàê
ïðûù, òîð÷àë ðåñòîðàí ñ áëåñòÿ-
ùåé çîëîòèñòîé êðûøåé âðîäå
ïàãîäû. Ïðûùèêîì ïîìåíüøå
ìåòðàõ â äâóõñòàõ âûñêî÷èë ñàí-
óçåë, à åùå äàëüøå ìåëêîé ñûïüþ
ðàñïîëîæèëèñü þðòû. Îíè áûëè
èç áåëîãî âåðáëþæüåãî âîéëîêà ñ
äåðåâÿííûìè, ïîêðàøåííûìè
ÿðêîé êðàñíîé êðàñêîé äâåðüìè,
êîòîðûå ñíàðóæè çàïèðàëèñü êî-
ëûøêîì íà âåðåâî÷êå. Âíóòðè
ïîä “ñòåíàìè” ñòîÿëî ÷åòûðå
êðîâàòè, òîæå ÿðêî-êðàñíûõ è
ðàñïèñàííûõ çàòåéëèâûìè óçî-
ðàìè. Â öåíòðå þðòû — æåëåçíàÿ
áóðæóéêà è êó÷à êåäðîâûõ äðîâ,
â “ïîòîëêå” äûðêà, ðàçìåð êîòî-
ðîé ìîæíî áûëî ðåãóëèðîâàòü,
ïîòÿíóâ çà âåðåâêó.

Óæèí â ðåñòîðàíå ÿ çàïîìíèë
íà âñþ æèçíü. Îäíà ñòåíà áûëà
ïîëíîñòüþ ñòåêëÿííîé è ñêâîçü
íåå îòêðûâàëñÿ òàêîé âèä — êó-
äà òàì Àéâàçîâñêîìó! Âíèçó òîí-
êàÿ ïîëîñêà ñåðî-ðûæèõ íèçêî-
ðîñëûõ ñîïî÷åê, à íàä íèìè áëåä-
íî-ãîëóáîå ïðîçðà÷íîå ìåðöà-
þùåå íåáî. Ñîëíöå ñàäèëîñü, è
ìåëåíüêèå îáëà÷êà, êàê ÷åøóÿ,
çàñòèëàâøèå âñå íåáî, âäðóã çà-
èñêðèëèñü, îêðàøèâàÿñü â ôèîëå-
òîâûé, ñèðåíåâûé, ðîçîâûé,
êðàñíûé, îðàíæåâûé öâåòà. Ïðè-
÷åì êàæäàÿ ÷åøóéêà îòäåëüíî,
êàê ìîçàèêà èëè ãðóäêè çåìëè íà
âñïàõàííîì ïîëå. Áëèæå ê ãîðè-
çîíòó — ñâåòëåå, ÷åì âûøå — ñè-
íåå, íàñûùåííåé è, íàêîíåö, ïå-
ðåõîäèëè â ãðÿçíî-ñèíå-ñåðóþ
ìàññó. Òàêîãî ï¸ñòðîãî íåáà ÿ íè-
êîãäà è íèãäå áîëüøå íå âèäåë...

Ïåòþíÿ íåñêîëüêî ðàç ìîùíî
õëåáíóë êðàñíîãî êðåïëåíîãî è çà-
êóðèë, ìå÷òàòåëüíî ïðèêðûâ ãëà-
çà: “Êàêîé êàéô!”.

Íî÷åâêà â þðòå áûëà óãàðíîé.
Â ñìûñëå ìû îïÿòü íàïèëèñü, à
äðîâà òàê íàäûìèëè, ÷òî êàê
òîëüêî ÿ óâèäåë ÷åðåç äûðêó â
“ïîòîëêå”, ÷òî íà÷àëî ñâåòàòü
(“Ïîëåò”, êàê îáû÷íî, ñòîÿë), ïî-
ìåëñÿ â WC îòëèòü. Ñâåæèé âîç-
äóõ ìåíÿ íå âçáîäðèë, à âîò âîäà
èç ôèíñêîé ñàíòåõíèêè — íîëü

ãðàäóñîâ, íå áîëüøå. Àðòåçèàí-
ñêàÿ, áëèí, áîëüíî ïàëüöåì ïðè-
êîñíóòüñÿ, íå òî ÷òî â ïðèãîðø-
íþ íàáðàòü. Òàê ÿ äâóìÿ ïàëüöà-
ìè è óìûâàëñÿ. Èçî ðòà âûõëîï,
íî ÷èñòèòü òàêîé âîäîé çóáû —
êî÷åíååøü, íå óñïåâ ïîäóìàòü.

À íà óëèöå êàêàÿ-òî âîçíÿ.
Çäîðîâûå ìóæèêè â õàêè ñ âèí-
÷åñòåðàìè çàãðóæàþòñÿ â Jeep.
Êòî òàêèå, îòêóäà? Õðåí åãî çíà-
åò, â÷åðà, âðîäå, íå áûëî. Ïîòîì
íàì ðàññêàçûâàëè, ÷òî ýòî àìå-
ðèêàíñêèå îõîòíèêè — ïðèåõàëè
îõîòèòüñÿ íà òàðáàõàíà. ßêîáû
åãî ïóïîê èñïîëüçóþò â ôàðìà-
êîëîãèè. Ïîêóïàþò ïî 600 áàê-
ñîâ çà øòóêó. À òàðáàõàí ýòî ÷òî-
òî ñðåäíåå ìåæäó òóøêàí÷èêîì,
çàéöåì è êðûñîé.

Архи
Ñ “Ðóññêîé” (à âñå ïî÷åìó-òî

çàòàðèëèñü “Ðóññêîé”) ó íàñ âû-
øëà íàêëàäî÷êà. Êîãäà ìû, íàêî-
íåö, äîòàùèëèñü äî Óëàí-Áàòî-
ðà, ãðóïïîâîäèõà ïðåäóïðåäèëà,
÷òî ïðîäàâàòü âîäÿðó ìîíãîëàì
íåëüçÿ — ïîãîëîâíûé àëêîãî-
ëèçì. Âñåì âçðîñëûì ïîýòîìó
âûäàþò òàëîíû íà îäíó áóòûëêó
â ìåñÿö. Øòðàô çà ïðîäàæó èç-
ïîä ïîëû òûñÿ÷à ðóáëåé. Çíà÷èò,
ïðîäàâàòü íàäî îñòîðîæíî, çàòî
öåíà áîëüøå ñîòíè çà áóòûëêó.
Ãîâîðèëà åùå, áóäòî ïîëèöèÿ äà-
æå ñóìêè íà áàçàðå ïðîâåðÿåò.
Ïîýòîìó, çàãðóæàÿ ñèãàðåòû,
òðèõîïîë è îôèöåðñêèå ñàïîãè,
ïàðó áóòûëîê âîäêè ÿ çàñîâûâàë
çà ïîÿñ äæèíñîâ è ïðèêðûâàë
ñâèòåðîì. Ñ ñàïîãàìè ó íèõ òî-
æå êîìåäèÿ. Âñå âçðîñëîå íàñå-
ëåíèå, íåçàâèñèìî îò ðîñòà, íî-
ñèò òîëüêî 39-40-é ðàçìåð. Êî-
÷åâíèêè, áëèí. À ìíå òåëêà ñ âî-
åííîé áàçû êàê ðàç òàêîé íåëèê-
âèä è äàëà. Ïîøëè íà óðà. Àæ çà-
øåëåñòåëè...

Ïåòþíÿ õëåáíóë åùå êðàñíåíü-
êîãî...

Òðèõîïîë òîæå áðàëè ïà÷êàìè.
Ïîäîéäåò êàêîå-íèáóäü ÷ìî â
ìàðëåâîé ïîâÿçêå, òîëüêî çàêèñ-
øèå óçêèå ãëàçêè âèäíî, è, íå
òîðãóÿñü, îòñ÷èòûâàåò ãðÿçíûìè
ïàëü÷èêàìè òóãðû (ýòî îíè òàê
ãîðäî íàçûâàþò ñâîè òóãðèêè).

À áàçàð ó íèõ... Äàæå òå, êòî òîð-
ãîâàë â Ðóìûíèè, ãîâîðèëè, ÷òî
ýòî àòàñ. Òîëêàþòñÿ, äåðãàþò çà
ðóêàâ, îðóò, îêðóæàþò, ëåçóò â
ñóìêè, âûõâàòûâàþò èç ðóê. Ìû
ñòàíîâèëèñü êðóãîì ïî ïÿòü-øåñòü
÷åëîâåê, ñïèíà ê ñïèíå, âíóòðè
îáîðîíû ñóìêè ñ òîâàðîì. Êîãäà
áàçàð çàêðûâàëñÿ, óñòðàèâàëè
“øîó-ðóìû” â íîìåðàõ ãîñòèíè-
öû. Ê îáåäó ìîíãîëû óæå ïîäæè-
äàëè íàñ ó öåíòðàëüíîãî âõîäà.

Çà äåíü äî îòúåçäà ÿ ïðîäàë óæå
ïðàêòè÷åñêè âñå. Äàæå ïðîñðî-
÷åííóþ ôîòîïëåíêó “Ñâåìà” è
ïîëîìàííûé “Ïîë¸ò”. Íî îñòà-
âàëñÿ åùå ïî÷òè ÿùèê âîäêè.
Ìîíãîëüñêèé ïîëîñêàòåëüíûé
ïðîäóêò áûë äîâîëüíî ìåðçêèì.
Äàæå åñëè ïèòü åãî ðàç â ìåñÿö —
íå ñîñêó÷èøüñÿ. Ìåñòíàÿ âîäêà
íàçûâàëàñü “Àðõè” è, ñóäÿ ïî ýòè-
êåòêå, äåëàëàñü èç êàêèõ-òî îâî-
ùåé. Íå çíàþ, ÷òî ýòî íàçâàíèå
çíà÷èò â ïåðåâîäå, íî äóìàþ,
ìîíãîëû âîñïðèíèìàþò åãî êàê
“Àðôà” — òî åñòü äóøåâíàÿ ìó-
çûêà. È âûãîâàðèâàþò ìåëîäè÷íî,
ïðîòÿæíî è íåæíî àðõè-è-è-è.

Íàøè “õîäà÷êè” îáû÷íî ïðî-
äàâàëè âîäêó ïðÿìî ó öåíòðàëü-
íîãî âõîäà â ãîñòèíèöó. Òàì âñåã-
äà êðóòèëèñü ñòðàæäóùèå è ìåñò-
íûå ñïåêóëÿíòû. Ïîêà íèêòî íå
ïîïàëñÿ, íî ÿ ðåøèë íå ðèñêî-
âàòü, è, ïî îáûêíîâåíèþ çàñîâû-
âàÿ çà ïîÿñ äæèíñîâ ïàðó áóòû-

Ві тор СТЕЛЬМАХ — орінний иянин, ж рналіст, ман-
дрівни , е сперт із авто та поб тової техні и — сьо о-
дні дебют є я прозаї . Йо о ерої — люди, я і жив ть
на зламі епох і натрапляють на непередбач вані пере-
ш оди.

Âåëèêèé Ìîãîë
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ëîê, ïðîäóìàë “ëåãåíäó”. Ìîë,
ñîáðàëñÿ â ãîñòè ê ñâîåìó çíàêî-
ìîìó, êîòîðûé îáåùàë âñòðå-
òèòüñÿ ñî ìíîé ó ãîñòèíèöû. Òà-
êîé ðàññêàç, ïî ìîåìó ìíåíèþ,
âî-ïåðâûõ, äåìîíñòðèðîâàë óêðà-
èíñêî-ìîíãîëüñêóþ äðóæáó, âî-
âòîðûõ, èìåë ïîä ñîáîé ïî÷òè
ðåàëüíóþ îñíîâó. Íà äíÿõ Ïèíã-
âèí ïîçíàêîìèëñÿ ñ êàêîé-òî
ìåñòíîé êðàñîòêîé, ïîõîæåé íà
íàøó ïðèâîêçàëüíóþ öûãàíêó, è
ïîøåë ê íåé â ãîñòè ïîãîâîðèòü
î áèçíåñå. Âåðíóëñÿ îí ïîä óòðî,
ïîìÿòûé, ñ äèêîé ãîëîâíîé áî-
ëüþ, áåç ïàñïîðòà è êîïåéêè äå-
íåã. Ãäå áûë — íå ïîìíèë, âîç-
âðàùàëñÿ äîìîé ïî “âîë÷üåìó
áèëåòó” è ñîïðîâîäèëîâêå èç íà-
øåãî ïîñîëüñòâà.

Ïîêà ñïóñêàëñÿ ïî ëåñòíèöå,
îäíà áóòûëêà ïðîâàëèëàñü â øòà-
íèíó, è ÿ ïîñòîÿííî ïûòàëñÿ âû-
òîëêíóòü åå íàðóæó. Ñî ñòîðîíû
ñîçäàâàëîñü âïå÷àòëåíèå, áóäòî ó
ìåíÿ ïåðìàíåíòíî ÷åøóòñÿ, èç-
âèíèòå, ÿéöà. Íà óëèöå êî ìíå
ïî÷òè ñðàçó ïîäîøåë êàêîé-òî
ðîñëûé (ïî ìåñòíûì ìåðêàì)
ìîíãîë è, êðåïêî äûõíóâ ïåðåãà-
ðîì, ñïðîñèë: “Âîäîöüêà åñöü?”.
ß êèâíóë, è îí ñóíóë ìíå â ðóêó
êîìîê çàìóñîëåííûõ òóãðîâ. ß
íà÷àë ðàñïðàâëÿòü è ïåðåñ÷èòû-
âàòü äåíüãè. Îêàçàëîñü, ÷òî èõ
ìåíüøå òðåòè. “Èçâèíè,— ñêà-
çàë ÿ,— ìàëî”,— çàïèõíóë ñâîþ
“Ðóññêóþ” îáðàòíî çà ïîÿñ, à
äåíüãè ñóíóë øàðîìûæíèêó â íà-
ãðóäíûé êàðìàí êóðòêè. Îí ïðî-
òèâíî, ñëþíÿâî óëûáíóëñÿ, îïÿòü
ïðèáëèçèë êî ìíå ñâîé âûõëîï è
íàãëî çàÿâèë: “Èëè òû ïðîäàñü
ìíå âîäêó, èëè ÿ ïîçîâó ïàëè-
ñèþ è òåáÿ îñòðàôóþò”. “Îòäû-
õàé”,— êîðîòêî îòâåòèë ÿ è îò-
âåðíóëñÿ. À çà ñïèíîé óæå îðà-
ëè: “Ïàëèñèÿ! Ïàëèñèÿ!”.

Êàê èç-ïîä çåìëè, ïåðåäî ìíîé
âîçíèêëî äâà íèçêîðîñëûõ øêå-
òà â ñèíåé ïîëèöåéñêîé ôîðìå
ñîâåòñêîãî îáðàçöà (ó íàñ óæå
òîãäà íîñèëè ìàðàíãîâóþ). Ñ
êðàñíûìè ïîãîíàìè, â ãàëèôå è
ñàïîãàõ. “Ïàðàäàâàë âîäêà!” —
çàîðàë, òû÷à â ìåíÿ ïàëüöåì,
íàãëûé ìîíãîë. “Ïàéä¸ìüòå”,—
ñêàçàë îäèí øêåò, óêàçûâàÿ íà
âõîä â ãîñòèíèöó. Îòäåëåíèå îêà-
çàëîñü ïðÿìî íà ïåðâîì ýòàæå,
òàì ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè óæå
÷òî-òî îáúÿñíÿëè ïàðó ÷åëîâåê
èç íàøèõ.

“Ïàðàäàâàë âîäêà?”— ñïðîñèë
äåæóðíûé. “Íåò, — ñïîêîéíî îò-

âåòèë ÿ,— âîäêà ó ìåíÿ, äåíüãè —
ó íåãî. Ê çíàêîìîìó â ãîñòè ñî-
áðàëñÿ, à îí ïðèñòàë — ïðîäàé,
ïðîäàé”. “Ïàêàçè âîäêà”,— ñêàçàë
äåæóðíûé, è ÿ èçâëåê èç-ïîä ñâè-
òåðà ñâîþ “ñëàäêóþ ïàðî÷êó”.—
Õàðàñî. Ïàñïîðòà åñòü?” —
“Íåò”,— óäîâëåòâîðåííî îòâåòèë
ÿ (ïîìíÿ î Ïèíãâèíå, ÿ ïðåäó-
ñìîòðèòåëüíî ñïðÿòàë åãî ïîä ìàò-
ðàñîì â íîìåðå).— “Õàðàñî. Âîä-
êà îñòàâëÿé, èäè çà ïàñïîðòà”.
“Íó, âîò è ñëàâíåíüêî,— ïîäóìàë
ÿ,— òàê ÿ òåïåðü è âåðíóñü”.

ß óæå ñîáèðàëñÿ ïîâåðíóòü
êëþ÷ â äâåðè ñâîåãî íîìåðà,
ïðåäñòàâëÿÿ, ÷òî ñåé÷àñ ïîêóðþ,
à ïîòîì âçäðåìíó ÷àñîê ïåðåä
îáåäîì, êàê ê äâåðè òèõîíüêî
ïîäãðåá êàêîé-òî ïîäðîñòîê. “À
òû êóäà? Ìàãàçèí çàêðûò”,— íå-
çëîáëèâî ïðîèçíåñ ÿ. “Ïàëèñèÿ,
àñîáûé àòäåë”,— ñêàçàë ïîäðîñ-
òîê è ñóíóë ìíå ïîä íîñ êðàñíî-
êîæóþ êñèâó. Ïðèåõàëè, ïîäóìà-
ëîñü ìíå, íà îñîáèñòîâ íàðâàë-
ñÿ. Ìåæäóíàðîäíûé êîíôëèêò,
òâîþ ìàòü. “Çàõîäè, ãîñòåì áó-
äåøü”...

Ïåòþíÿ ñèäåë, óëûáàÿñü ñàì ñå-
áå è ñâîåìó ðàññêàçó. Îí îïÿòü
õëåáíóë ïîðòþõè.

Особисты
Ìîíãîë ïåðâûì ñêâîçîíóë â

äâåðü è óñåëñÿ ó ìåíÿ íà êðîâà-
òè. “Êóðèòü áóäåøü?” — ñïðîñèë
ÿ, ïðîòÿãèâàÿ ïà÷êó “Ñòþàðäåñ-
ñû”. Îñîáèñò âçÿë ñèãàðåòó. Ïî-
êóðèëè. “Íðàâèòñÿ? Áåðè åùå”.
Åùå ïîêóðèëè. “Òû äóìàåøü,
ìíå âîäêè æàëêî,— íà÷àë ÿ.—
Íåò, íå æàëêî. ß ê òîâàðèùó â
ãîñòè ñîáèðàëñÿ, à òóò ýòîò íåõî-
ðîøèé ÷åëîâåê ïðèñòàë”. Ìîíãîë
ìîë÷àë. Âçÿë åùå îäíó ñèãàðåòó.
“Âîò ïðèõîäè êî ìíå â ãîñòè. ß
òåáÿ òîæå âîäêîé óãîùó. Ñàëî êó-
øàòü áóäåì, ïåñíè ïåòü”. Ìîí-
ãîë îæèâèëñÿ: “Õàðàñî ãîâîðèñ.
Ñïàñèáà, ñïàñèáà, ÿ ïðèèäó ïîñ-
ëå ðàáîòû”. “Çàõîäè”,— è ÿ ñäå-
ëàë êàêîé-òî áàðñêèé æåñò ðó-
êîé. Ïîäðîñòîê çàåðçàë, ïîòîì,
íåâçíà÷àé çàöåïèâ â êàðìàí ïà÷-
êó ìîèõ ñèãàðåò, íàïðàâèëñÿ ê
äâåðè. “ß ïðè-è-äó. Õàðàñî ãî-
âîðèñ”.

Âå÷åðîì â äâåðü äåëèêàòíî ïî-
ñòó÷àëè. Íà ïîðîãå ñòîÿë ìîé
ïîäðîñòîê, ðàçîäåòûé â ìàôèîç-
íûé ïðîñòîðíûé ïëàù äî ïÿò èç
êàêîé-òî ãîðîõîâîé àòëàñíîé
òêàíè. “ß ïðèñîë”.— “Çàõîäè”.

Íî ïàöàí, íàîáîðîò, îñâîáîäèë
ïðîõîä: “Ýòà íàñ íàöÿëüíèê îò-
äåëåíèÿ, ýòà íàñ êàìàíäèð âçâî-
äà, ýòà íàñ êàìàíäèð îòäåëåíèÿ,
ýòà íàñ õàðîñèé àôèöåð”,— çàòà-
ðàòîðèë ïîëèöåéñêèé, ïðîïóñêàÿ
â íîìåð êàêèõ-òî ìîíãîëîâ â
ôîðìå è â øòàòñêîì. “Çàõîäèòå,
çàõîäèòå”,— òàêæå çà÷àñòèë è ÿ,
ïðèãëàøàÿ ãîñòåé ðàññàæèâàòüñÿ
çà ñòîëîì. Ïîëåç â ñóìêó ñðàçó çà
ïàðîé âîäêè, õëåáîì è ñàëîì.
“Õëåá óêðàèíñêèé! Ñàëî! Ñòðà-
òåãè÷åñêèé ïðîäóêò!”— êîììåí-
òèðîâàë ÿ. Ìîíãîëû óëûáàëèñü.
Êàê óøëè ïåðâûå äâå áóòûëêè, ÿ
äàæå íå çàìåòèë. Ïèëè çà äðóæ-
áó, çà Ìîíãîëèþ, çà Óêðàèíó, çà
ñâîáîäíóþ òîðãîâëþ. Ïîòîì êòî-
òî èç ãîñòåé âûóäèë èç-ïîä ñòî-
ëà ñïåðâà îäíó, à çàòåì è âòîðóþ
áóòûëêó ìîåé êîíôèñêîâàííîé
“Ðóññêîé”. Ñëåäîì ïîÿâèëàñü
“Àðõè”. “Ñìîòðè,— ñêàçàë îäèí
ìîíãîë è ñòàë êîëîòèòü ïî äíó
áóòûëêè ëàäîíüþ. “Áåçêîçûðêà”
èç ôîëüãè, êîòîðàÿ çàêðûâàëà
ãîðëûøêî, âçäóëàñü.— Íà þðòó
ïîõîæå”. ß áûë âîñõèùåí...

Êàêàÿ ïðåëåñòü! Ïåòþíÿ çà-
ðæàë è õîðîøî õëåáàíóë èç ãîðëà.

Âäðóã äâåðü íîìåðà îòêðûëàñü.
Â ïðîåìå çàìåð Êðåíäëåð (îí
æèë ñî ìíîé â îäíîì íîìåðå).
Ë¸âà èñïóãàííî ãëÿäåë íà ïîëè-
öåéñêèå ïîãîíû. “Çàõîäè, ýòî íà-
øè äðóçüÿ!”— âåñåëî çàîðàë ÿ.
“Íó,— Ë¸âà çàìÿëñÿ,— ðàç ïî-
øëà òàêàÿ ïüÿíêà, ÿ òîæå âûñòàâ-
ëÿþñü!” Âñå îáðàäîâàëèñü, à îí
äîñòàë èç øêàôà òðè áóòûëêè
“Ðóññêîé”, ïà÷êó “Ðîäîïè” è
áàíêó ñòàâðèäû. À áûëî óæå ïî
áóòûëêå íà ðûëî. Êîãäà íà÷àëè
ïèòü Ë¸âèíó, ìíå çàõîòåëîñü
ñïåòü áåíäåðîâñêóþ ïåñíþ (âåð-
íûé ïðèçíàê, ÷òî õîðîøî “âñòà-
âèëî”). Ìîíãîëàì ïîíðàâèëîñü,
è îíè çàòÿíóëè ñâîþ äóøåâíóþ.
Ë¸âà íå ïåë. Ìîíãîëû íà÷àëè
“îòúåçæàòü”, êòî-òî, ïîðûâøèñü
ïî êàðìàíàì, ïðîòÿíóë ìíå ñòî
òóãðèêîâ: “ß ó òåáÿ õîöþ êóïèòü
åñ¸ îäíó”.— “Ó ìåíÿ áîëüøå
íåò”,— áëàãîðàçóìíî îòâåòèë ÿ.
“Ó ìåíÿ òîæå”,— ïîäõâàòèë
Êðåíäëåð. “Ïàéäåì êóïèì ó êî-
ãî-òî èç âàñèõ”,— ñêàçàë ìîí-
ãîë.— “Â ôîðìå? ß ñàì ñõîæó”,—
è ÿ âûøåë çà äâåðè.

Â áëèæàéøèõ íîìåðàõ íèêîãî
íå îêàçàëîñü, âèäíî, øëÿëèñü ïî
ìàãàçèíàì. Â ãëóáèíå êîðèäîðà
ìàÿ÷èëà ïîýòè÷åñêàÿ Õàðìñ. “Ó
òåáÿ âîäêà åñòü?”— çàîðàë ÿ. Íà

ñëîâî “âîäêà” èç îäíîãî íîìåðà
âûâàëèëñÿ òîëñòûé ïüÿíûé ìîí-
ãîë è ïîïëåëñÿ êî ìíå. “Åñòü
âîäêà? À çåíñèíà åñòü? Ïëàöþ
ñòî äîëëàðîâ. È òåáå äåñÿòü. ß
áèçíåñìåí. Ñïðîñè”. Íî ÿ óæå
öåëåíàïðàâëåííî äâèãàëñÿ ê
Õàðìñ. Òîðãîâëÿ ó íåå íå øëà,
ïîýòîìó ê ïîëèöåéñêîé ñîòíå ÿ
äîáàâèë ñâîþ äåñÿòêó òóãðîâ.
“Äàé áóòûëêó. Ïîòðàõàòüñÿ õî-
÷åøü? Ìîíãîë ñîòêó áàêñîâ îáå-
ùàåò”. Òîãäà ýòî áûëè î÷åíü
áîëüøèå äåíüãè. Ó ìåíÿ â ìåñÿö
ïî çàðïëàòå â ïåðåñ÷åòå âûõîäè-
ëî îêîëî 20—25 äîëëàðîâ. Êîãäà
ÿ çàõîäèë â íîìåð, Õàðìñ è ïó-
çàòûé áèçíåñìåí ó ñâîèõ äâåðåé
èãðàëè â ãëÿäåëêè.

Ïîòîì ÿ “ïîäàë óãëîâîé” åùå
íåñêîëüêî ðàç è â ïîèñêàõ “íåê-
òàðà” îáíàðóæèë âîäêó, ñäàííóþ
äëÿ òàìîæíè, â çàêðîìàõ ãðóïïî-
âîäèõè. Íî ýòî ìåíÿ íå îñêîðáè-
ëî. Âñåì áûëî õîðîøî, è ìû ñ
Ë¸âîé óæå íà÷àëè áåñïîêîèòüñÿ,
÷òîáû êòî-íèáóäü èç ãîíîðîâûõ
ãîñòåé íå îñòàëñÿ ó íàñ íà íî-
÷åâêó. Íàêîíåö îíè óøëè. À íà
ïðîùàíèå ñàìûé òîëñòûé è, íà-
âåðíîå, ãëàâíûé ñêàçàë, ÷òî ìû
êëàññíûå ðåáÿòà, è îíè íàñ çàâ-
òðà ïðèãëàøàþò â ðåñòîðàí. Çàâ-
òðà ìû óåçæàëè.

Вели ий Мо ол
Ìû ñ Êðåíäëåðîì ðàçäàâèëè

åùå îäíó “Ðóññêóþ” è, êîå-êàê
äîáðàâøèñü äî êðîâàòåé, â îäåæ-
äå çàñíóëè.

Íà çàâòðàê ìû íå ïîøëè. Îêî-
ëî ïîëóäíÿ âûáðàëèñü-òàêè â áàð
÷åãî-íèáóäü ãðûçíóòü. Òàì ñî
â÷åðàøíèì òîëñòûì áèçíåñìå-
íîì ñèäåëà íàøà ïîýòè÷åñêàÿ.
Ïîìÿòàÿ, ñ çåëåíîâàòî-ñåðûì ÿð-
êî íàêðàøåííûì ëè÷èêîì, çà-
êèñøèìè ãëàçêàìè è ìåðçêèì
âûõëîïîì èçî ðòà.

Ìû ïîõìåëèëèñü è ðåøèëè
âçäðåìíóòü äî îáåäà. Íåâèííûé
äíåâíîé ñîí ðàçðóøèë ãðîìêèé
ñòóê â äâåðü. “×òî âû íàòâîðè-
ëè?! — îðàëà ãðóïïîâîäèõà.— Âàñ
ïî âñåé ãîñòèíèöå ïîëèöèÿ èùåò!
Öåëûé íàðÿä íà “ëóíîõîäå” ïðè-
åõàë! (Ìîíãîëüñêèå ïîëèñìåíû
ðàçúåçæàëè íà íàøèõ “óàçè-
êàõ”)”.

Êðåíäëåð çàðæàë: “Îíè æ íàñ
â÷åðà â ðåñòîðàí ïðèãëàñèëè! ß,
áëèí, óæå è çàáûë. À ýòè êîçëû
òàê íàæðàëèñü, ÷òî íîìåðà íå
ïîìíÿò”. Òîëñòàÿ èñ÷åçëà, à ÿ,
ïûòàÿñü øåâåëèòü ìîçãàìè, ñåðü-
åçíî ñêàçàë: “Ïàñïîðò çàïðÿ÷ü
ïîä ìàòðàñ. Õðåí åãî çíàåò, êóäà
îíè íàñ íà “êàíàðåéêå” ïðîêà-
òèòü ñîáðàëèñü. Íå èçâåñòíî, íà
ïðóæèíàõ èëè â áîêñå”. Ïåðå-
ñòðîéêà òîëüêî íà÷àëàñü, è ïî-
ó÷èòåëüíûå ðàññêàçû “î êîâàð-
íîì çàðóáåæå” åùå çàíîçîé ñè-
äåëè â áàøêå. Ñîâåòñêèé ïàñ-
ïîðò — ýòî ñâÿòûíÿ, ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷àñòèöà íàøåé íåîáúÿòíîé
Ðîäèíû. Óòðàòèòü åãî — âñå ðàâ-
íî ÷òî ïðîñ... ðîäíóþ ñòðàíó.

Ìû çàïàêîâàëè â ñóìêè ïî áó-
òûëêå âîäêè è ïîøëè ê ïàðàäíî-
ìó âõîäó. Ó “ëóíîõîäà”, ïðèïàð-
êîâàííîãî ïî÷òè íà êðûëüöå, íàñ
ðàäîñòíî âñòðåòèëè â÷åðàøíèå
ñîáóòûëüíèêè â ôîðìå.

Ðåñòîðàí îêàçàëñÿ åñëè íå ñà-
ìûì âûñîêèì ñðåäè óëàíáàòîð-
ñêèõ õðóùåâñêèõ ïÿòèýòàæåê, òî
óæ òî÷íî ñàìûì ýôôåêòíûì çäà-
íèåì. Ñåðàÿ æåëåçîáåòîííàÿ þð-
òà ñ çîëîòîé êðûøåé, êàê ó ïà-
ãîäû (âèäíî, ó íèõ ìîäà òàêàÿ).
Âíóòðè — îãðîìíûé ïóñòîé ñòî-
ëîâñêèé çàë ñ òàêèìè æå ñòîëà-
ìè è ñòóëüÿìè, êàê â íàøèõ
øêîëüíûõ áóôåòàõ. Âàæíûì ãîñ-
òÿì îòâåëè êàáèíåò — êîìíàòóø-
êó ðàçìåðîì â íåñêîëüêî êàáèíîê
äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, îòãî-
ðîæåííóþ îò îáùåãî çàëà çàíà-
âåñî÷êàìè èç ñâåòëîé îäíîòîí-
íîé òêàíè. Òîëüêî ìû ðàññåëèñü,
ïîÿâèëàñü íåâçðà÷íàÿ êðèâîíî-
ãàÿ îôèöèàíòêà â ìèíè-þáêå

(áåëûé âåðõ, ÷åðíûé íèç), êîòî-
ðàÿ ïðèíåñëà êàæäîìó ïî äâå
ïîðöèè áàðàíèíà-ðèñ, ìîíãîëü-
ñêóþ ôàíòó è ïî áóòûëêå “Àðõè”
íà ðûëî. Çàøåë ãëàâíûé àäìè-
íèñòðàòîð, âåæëèâî ïðåäñòàâèë-
ñÿ, ïîæàë âñåì ðóêè è âçÿë ó îä-
íîãî èç ïîëèñìåíîâ êàññåòó. ×å-
ðåç ìèíóòó çàèãðàëà ìóçûêà. “Ýòî
âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé àí-
ñàìáëü íàøåãî îñîáîãî îòäå-
ëà”,— ãîðäî ñêàçàë îäèí ïîëè-
öåéñêèé. Èç ïðîáîê “Àðõè”
îïÿòü íà÷àëè äåëàòü þðòó, çàøè-
ïåëà ôàíòà íà çàïèâîí, ïîøëè â
õîä áàðàíüè êîòëåòû...

— ß, ìóæèêè,— ñêàçàë Ïåòþ-
íÿ, çàãëàòûâàÿ ïîðòâåéí,— íà áà-
ðàíèíó òåïåðü ñìîòðåòü íå ìîãó.
Êàê óñëûøó ýòîò çàïàõ... Îí
îïÿòü êîíêðåòíî ïðèëîæèëñÿ ê áó-
òûëêå.

Ïèëè äàæå çà ïðàâî íàöèé íà
ñàìîîïðåäåëåíèå è çà áóääèçì, è
çà õðåí åãî çíàåò ÷òî. Ïîòîì ìû
ñ Ë¸âîé äîñòàëè “Ðóññêóþ”. Çà-
êóñûâàëè óæå õîëîäíûì ñëèï-
øèìñÿ ðèñîì. Íî ÿ ñëåäèë çà
âðåìåíåì — íàì æå íà ïîåçä, à
åùå ñîáðàòüñÿ è ïàñïîðò íå çà-
áûòü ïîä ìàòðàñîì. Ìîíãîëû ïî-
íÿëè. Óæå èçðÿäíî òåïëåíüêèå
ìû ïîïëåëèñü ê “ëóíîõîäó”. Çà
íàìè óâÿçàëñÿ àäìèíèñòðàòîð.

Â ìàøèíå, êîòîðàÿ âêëþ÷èëà
ìèãàëêó ñ ñèðåíîé è åõàëà áåçî
âñÿêèõ ïðàâèë, êòî-òî ñïðîñèë:
“À âû âèäåëè íàø íàðîäíûé õó-
ðàë?”. Êàêîé òàì, ê ÷åðòó, õóðàë,
ïîäóìàë ÿ. Ìû, êðîìå áàçàðà, âî-
îáùå íè õðåíà íå âèäåëè.

“Óàçèê” âëåòåë íà öåíòðàëüíóþ
ïëîùàäü Óëàí-Áàòîðà è ðåçêî çà-
òîðìîçèë. Ïîëèöåéñêèå, ïîääåð-
æèâàÿ, ïîâåëè íàñ ê ìàâçîëåþ Ñó-
õå Áàòîðà. “Âîò!” — ãîðäî ñêàçà-
ëè îíè. À àäìèíèñòðàòîð óæå áå-
æàë ê íàì ñ ìåñòíûì äåæóðíûì
ôîòîãðàôîì. Òàê ìû è ñôîòîãðà-
ôèðîâàëèñü: íà ôîíå Âåëèêîãî
íàðîäíîãî õóðàëà, ïàìÿòíèêà Ñó-
õå Áàòîðó è ìàâçîëåÿ Ñóõå Áàòî-
ðó. ß, ïîëîæèâ ðóêè íà ïîãîíû
ìîíãîëüñêèõ îñîáèñòîâ, çàñòûë ñî
ñ÷àñòëèâîé ïüÿíîé óëûáêîé.

Êàê ìû âåðíóëèñü â ãîñòèíèöó,
êàê ñîáðàëèñü è çàãðóçèëèñü â àâ-
òîáóñ — íå ïîìíþ. Â êóïå ÿ áðî-
ñèë ñâîè øìîòêè, çàëåç íà âåðõ-
íþþ ïîëêó è óñíóë íà ãðÿçíîì
ìàòðàñå. Ìíå ñíèëñÿ ñòóê âàãîí-
íûõ êîëåñ è êîæàíûå êóðòêè.

Êòî-òî íàñòîé÷èâî ïûòàëñÿ ìå-
íÿ ðàñòðÿñòè: “Òåáÿ èùóò”.— “Ãäå
ìû óæå?”.— “Â Óëàí-Áàòîðå. Ïî-
åçä çàäåðæèâàþò. Óæå òðè ÷àñà
ñòîèì. Ïèíãâèí âñå âåøàëêè óñ-
ïåë íà ñóâåíèðû ðàçäàòü ìåñòíî-
ìó íàñåëåíèþ. Èùóò òîãî, êîòî-
ðûé òîðãîâàë âîäêîé, ãîâîðÿò, ÷òî
áåç ïðîïóñêà íå óåäåò”. ß ïîòðÿñ
ãîëîâîé è âûãëÿíóë â âàãîííîå
îêíî. “Áëÿ, ïàñïîðò çàáûë ïîä
ìàòðàñîì â ãîñòèíèöå,— îáæèãà-
þùå ðåçàíóëà óæàñíàÿ ìûñëü. Íå
íàäî áûëî ïèòü. Òåïåðü òî÷íî çà-
ìåòóò”,— ïîäóìàë ÿ.

Ïî ïåððîíó ìåäëåííî ïðîåç-
æàë “ëóíîõîä”. Äîåõàâ äî êîíöà
ïîåçäà, îí ðàçâåðíóëñÿ è äâèíóë-
ñÿ îáðàòíî. Ìàñêèðóÿñü, ÿ ãëóá-
æå âäàâèëñÿ â ïîëêó, îäíîâðå-
ìåííî âûòÿíóâ ãîëîâó, ÷òîáû íå-
çàìåòíî íàáëþäàòü çà ïîèñêàìè
ïîëèöåéñêèõ. Îíè ìåíÿ çàìåòè-
ëè. Êàíàðåéêà îñòàíîâèëàñü, è èç
íåå âûâàëèëèñü íàøè îñîáèñòû:
“Ïåòüÿ!”.

Îêàçûâàåòñÿ, îíè ñïåöèàëüíî
çàäåðæàëè ïîåçä, ÷òîáû óñïåòü
ïðèâåçòè ôîòîãðàôèè! À ïàñïîðò
áûë ó ìåíÿ â çàäíåì êàðìàíå
äæèíñîâ.

Çà îêíîì ïàäàë ñíåã. Åäèíñòâåí-
íûé ñëóøàòåëü — êîøêà — âûëè-
çûâàëà áóìàãó îò “Äîêòîðñêîé”.
Ïåòþíÿ âàëÿëñÿ ó òàáóðåòî÷êè íà
õîëîäíîì ëèíîëåóìå ïóñòîé êóõíè.
Åìó ñíèëîñü, êàê ãîðÿ÷î ïîòðåñêè-
âàþò êåäðîâûå äðîâà è ðàçíîöâåò-
íîå ìîçàè÷íîå íåáî ïóñòûíè Ãîáè.
Îí óëûáàëñÿ, îùóùàÿ ñåáÿ Âåëèêèì
Ìîãîëîì

Ви тор СТЕЛЬМАХ
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Ôåñòèâàëü 
ç áåçë³÷÷þ ðóê
Íà ìóçè÷íîìó ôîðóì³ Chamber Music Session
ïðîäåìîíñòðóþòü ãðó íà ôîðòåï³àíî â³ä îäí³º¿ 
äî âîñüìè ðóê
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

З 5 до 12 вересня Києві
триватиме незвичайний
фестиваль. Попри те, що
відб вається він столиці
же вп'яте та знаний м -
зичних олах я фести-
валь добірної, маловідо-
мої амерної м зи и, цьо-
орічна про рама подив є
меломанів: центральн ін-
три створюватим ть
фортепіанні ансамблі, а
чорно-біла лавіат ра пе-
ретвориться на своєрідний
полі он для маніп ляцій з
іль істю р — від однієї
до восьми одночасно.

Çâ³äêè âçÿëàñÿ òðàäèö³ÿ “áàãà-
òîðó÷íî¿” ãðè íà ôîðòåï³àíî? Â³ä-
õèëåííÿì â³ä íîðìè ñòàëà âæå ñà-
ìà ïîÿâà òâîð³â äëÿ îäí³º¿ ë³âî¿
ðóêè. Çâ³ñíî, êîìïîçèòîðè ¿õ ïè-
ñàëè ç îãëÿäó íà ïåâí³ åêñòðåìàëü-
í³ îáñòàâèíè. Íàïðèêëàä, ùå íà-
ïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ êîìïîçèòîð
³ ï³àí³ñò Îëåêñàíäð Ñêðÿá³í íàïè-
ñàâ ñâî¿ ë³âîðó÷í³ “Ïðåëþä³þ” ³
“Íîêòþðí”, îñê³ëüêè ïîøêîäèâ
ïðàâó ðóêó. Âò³ì, êîëè â³í ¿õ âè-
êîíóâàâ, ïóáë³êà ñïðèéìàëà öå ÿê
ñâîºð³äíèé òðþê. Ìàáóòü, ïåðøèì
â ³ñòîð³¿ ë³âîðóêèì ï³àí³ñòîì ñòàâ
óãîðñüêèé ìóçèêàíò Ãåçà Ç³÷³, äðóã
Ë³ñòà. Âíàñë³äîê íåùàñíîãî âè-
ïàäêó â³í âòðàòèâ ðóêó 14-ë³òí³ì,
àëå çàéìàòèñÿ ìóçèêîþ íå ïåðå-
ñòàâ. Óæå êîëè ñòàâ êîìïîçèòî-
ðîì, â³í ñòâîðèâ çá³ðêó ôîðòåï³-
àííèõ åòþä³â äëÿ ë³âî¿ ðóêè, à òà-
êîæ ïåðåêëàâ ë³ñò³âñüêèé “Ðàêî-
ö³-ìàðø” äëÿ âèêîíàííÿ â òðè ðó-
êè ³ ç³ãðàâ ç àâòîðîì áàñîâó ïàð-
ò³þ. À íàéâ³äîì³øèé ï³àí³ñò-ë³â-
øà — àâñòð³ºöü Ïàóëü Â³òãåí-
øòåéí, áðàò ô³ëîñîôà Ëþäâ³ãà
Â³òãåíøòåéíà. Â³í âòðàòèâ ïðàâó
ðóêó íà ôðîíò³ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè. Ïðîòå ñàìå çàâäÿêè

éîìó, ìóçè÷íà ë³òåðàòóðà ïîïîâ-
íèëàñÿ âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ ë³-
âîðó÷íèõ òâîð³â: ñïåö³àëüíî äëÿ
Â³òãåíøòåéíà ïèñàëè Ð³õàðä
Øòðàóñ, Ðàâåëü, Áð³òòåí, Ïðî-
êîô’ºâ, Áîðòêåâè÷ òà ³íø³. Òåïåð
ö³ òâîðè ãðàþòü (îñîáëèâî â íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ) àáî çàäëÿ òåõ-
í³÷íî¿ ðîçðîáêè ë³âî¿ ðóêè (çà
ñêëàäí³ñòþ âîíè í³÷èì íå ïîñòó-
ïàþòüñÿ òèì, ùî âèêîíóþòü äâî-
ìà ðóêàìè), àáî ÷åðåç ðîçòÿãíåí-
íÿ ÷è ³íøå ïîøêîäæåííÿ ìóçè-
êàíòîì ïðàâî¿ ðóêè. Àëå, çâ³ñíî,
ö³ òâîðè º â êîíöåðòí³é ïðàêòèö³
é ï³àí³ñò³â ç³ çäîðîâèìè ðóêàìè.

Òâîðè äëÿ äâîõ, òðüîõ ôîðòåï³-
àíî, â³äïîâ³äíî äëÿ ÷îòèðüîõ ³
øåñòè ðóê, çàçâè÷àé ç’ÿâëÿþòüñÿ
ÿê ðåçóëüòàò ïåðåêëàäåííÿ òâî-
ð³â, íàïèñàíèõ â îðèã³íàë³ äëÿ îð-
êåñòðó, ïðè÷îìó öå ÿê àâòîðñüê³,
òàê ³ âèêîíàâñüê³ âåðñ³¿. Îñîáëè-
âî áàãàòî ¿õ áóëî ñòâîðåíî íàïðè-
ê³íö³ Õ²Õ ³ ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîð³÷-
÷ÿ, àäæå öåé ³íñòðóìåíò — êî-
ðîëü ñöåíè — òðàêòóºòüñÿ ÿê
ñâîºð³äíèé îðêåñòð.

À âò³ì, îñòàíí³ì ÷àñîì ïèøóòü
ìóçèêó ñïåö³àëüíî äëÿ ê³ëüêîõ
ôîðòåï³àíî — æàíð ôîðòåï³àí-
íîãî àíñàìáëþ íèí³ äóæå ïîïó-
ëÿðíèé íà Çàõîä³: òàì âëàøòîâó-

þòü áåçë³÷ ñïåö³àëüíèõ ôåñòèâà-
ë³â ³ êîíêóðñ³â, º ÷èìàëî çíàìå-
íèòèõ ôîðòåï³àííèõ äóåò³â, òåð-
öåò³â, êâàðòåò³â.

Ðîçâèâàºòüñÿ öÿ òðàäèö³ÿ ³ â
íàñ. Çîêðåìà ¿¿ àêòèâíî âïðîâà-
äæóþòü ó â³ò÷èçíÿíó êîíöåðòíó
ïðàêòèêó ìîëîä³ êè¿âñüê³ ï³àí³ñòè
Îëåêñàíäðà Çàéöåâà ³ Äìèòðî Òà-
âàíåöü, ÿê³ â³äîì³ íå ëèøå ÿê ö³-
êàâèé ôîðòåï³àííèé äóåò, à ³ ÿê
³í³ö³àòîðè òà îðãàí³çàòîðè ì³æíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëþ Chamber Mu-
sic Session. Öüîãîð³÷ ôîðóì â³äáó-
äåòüñÿ ó ÷îòèðüîõ ð³çíèõ êîíöåðò-
íèõ çàëàõ: ó Ôîíä³ ðîçâèòêó ñïðè-
ÿííÿ ìèñòåöòâàì, ó Ìàëîìó çàë³
Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿
³ìåí³ Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî, ó Ñï³ë-
ö³ êîìïîçèòîð³â òà â Íàö³îíàëü-
í³é ô³ëàðìîí³¿. Áóäå áàãàòî ìó-
çè÷íèõ ïðåì’ºð ³ â³äêðèòò³â íåâ³-
äîìèõ äëÿ Óêðà¿íè ³ìåí. À ãîëîâ-
íèé “áàãàòîðó÷íèé” ñþðïðèç ôåñ-
òèâàëþ — öå ïðåì’ºðà â Êèºâ³ øå-
äåâðà ²ãîðÿ Ñòðàâ³íñüêîãî îïåðè
“Ñâàäåáêà” ó êîíöåðòíîìó âèêî-
íàíí³. Êîìïîçèòîð çðîáèâ ê³ëüêà
ðåäàêö³é òâîðó, îñòàííüîþ áóëà
âåðñ³ÿ äëÿ ÷îòèðüîõ ôîðòåï³àíî,
õîðó ³ óäàðíèõ — âîíà é ïðîçâó-
÷èòü 11 âåðåñíÿ ó ñòîëè÷í³é ô³ëàð-
ìîí³¿

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 1 âåðåñíÿ
День спо с. Аби не стати маріонет ою злих сил, б дьте впевне-

ні, що ваша доля під захистом Творця. Ні в чом не с мнівайтеся.
Не нівайтеся. Пост йте. Переїдати, зловживати ал о олем, розва-
ами, непотрібними балач ами протипо азано. Корисно проводити
очисні та оздоровчо-профіла тичні процед ри.
ОВНІВ очі ють ці аві знайомства. Самі виріш йте, в я е р сло їх транс-

форм вати. На сл жбі виб хонебезпечна обстанов а. Тримайте язи а за з -
бами, інтри не плетіть, інт їція може зрадити саме тоді, оли нама атиме-
теся звести рах н и з ривдни ами чи о ось обман ти.
ТЕЛЬЦІ, не варто піарити себе на ромадсь ій арені. На ваші ре ламні

трю и люн ть ниці д хом люди. У тр довій діяльності б дете неперевер-
шеними. Вас поважатим ть я спеціаліста висо о офах , поповнивши с арб-
нич бон сів на ористь ар’єри. Тіль и ні ом не заздріть і не мстіть.
БЛИЗНЯТАма симально продемонстр ють природний талант ролі м д-

реця-наставни а. Саме в робочом офісі та дале о від домів и вас оцінять
ідно. З домашніми і шефом, на жаль, се навпа и: т т ви безсилі верхово-
дити. Вдаватимете ероя — ризи єте за ласти виб хів під життєві під-
валини.
РАКИ, події дня запро рамовані армічно. Йде відл ння життєвих сценарі-

їв із попередніх реін арнацій. Не онфлі т йте з партнерами на роботі, бо ви
схильні до самообман і можете незасл жено облити їх бр дом, про що по-
тім ір о пош од єте. В робочом офісі атмосфера, я на в л ані. Тож б дь-
я і реор анізаційні заходи сприймайте не в шти и, а я бла одать небесн .
ЛЕВИ, роші — це ябл о розбрат в стос н ах із людьми. На перше міс-

це поставте не матеріальні, а д ховні бла а, тоді мир і спо ій стан ть аран-
том партнерсь ої стабільності. Вашещастя, спіх еволюції — в армонії спів-
др жності. А дратівливе Е о прибор айте!
ДІВИ, дос оналюйтеся я професіонал. До вас завітають ори інальні

ідеї, я і можна прод тивно реаліз вати. На сердечном “небосхилі” — рім
і блис ав и. Чи не здається вам, що це наслідо вашо о заземлено о до -
матизм , підвищених претензій до рідних? Чи, може, ви самі є взірцем дос-
оналості?
ТЕРЕЗИ, в офісі, я на мінном полі: промахи в сл жбовій діяльності, під-

ст пні вибри и таємних недр ів є немин чими, я що небла ородно стави-
тиметеся до оле , вдавшись до помсти, ви он ватимете тр дові обов’яз-
и механічно, без творчо о натхнення, поставивши на чільне місце роші.
Не заб вайте, що життя — це спе та ль, і ваша “ ра” повинна не озлобля-
ти, а нести радість оточенню.
СКОРПІОНИ, займайтеся домашнім бла о строєм, ремонт йте, приби-

райте, чеп ріть домів , тоді й на д ші розпо одиться. Від романтичних по-
ходеньо нія ої радості, одна ж рба та розчар вання. Я що д ш точить чер-
в’я помсти, зад шіть йо о! Кохан и, оханці, авторитетні особи з поперед-
ніх життів се ще р тяться в вашій орбіті. Тож щедро “розплач йтеся” з ни-
ми, тоді й переш оди зни н ть із доленосно о шлях .
СТРІЛЬЦІ, з мійте домовитися з людьми на б дь-я тем . Кмітливість,

дипломатична неординарність — ось що вас врят є від ворожих випадів і
с андалів. Зате в ієрархії “ ерівни -підле лий” с цільні про оли. Т т л авий
володарює, ля аючи он рентами. Не піддавайтеся на йо о прово ації.
КОЗОРОГИ, підживлюйте міз и і працюйте оловою. Інтеле т, висо афа-

хова рамотність— це ваші од вальни и, джерело приб т . Ні о о не ри-
ти йте, не повчайте, по аз йте не на словах а на ділі свій с перпрофесіо-
налізм та адров цінність.
ВОДОЛІЇ, не звертайте ва и на людей, отрі вами орд ють. Упевнити

їх протилежном — марна трата сил. Станьте самі собі паном, сл хайте
серце і чиніть та , я воно велить. Зміна обстанов и, свіжі враження в рай
потрібні для підняття тон с .
РИБИ, заховайтеся в “о оп” від ворожо о ділово о наст п , бо в бойовій

перестрілці переможців не б де. Задовольняйтеся “нічиєю” і чистіть “пір’яч-
о” під рідним дахом. Дім — це тил, де можна сховатися та поб ти на са-
моті, допомо ти рідним із їхніми проблемами

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çà-

õ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16…+20°Ñ, âíî÷³
+12…+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +18...+20°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +26…+28°Ñ, âíî÷³
+19…+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10…+16°Ñ, âíî÷³
+9…+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+18°Ñ, âíî÷³ +10…+12°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü çíàíü — ñâÿòî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ïåðø çà

âñå, äëÿ ó÷í³â, ñòóäåíò³â, â÷èòåë³â òà âèêëàäà÷³â. 
Àíäð³ÿ Ñòðàòèëàòà ³ Ôåêëè. Ñòðàòèëàòà äåíü ïðèéøîâ, îâåñ ä³é-

øîâ (ïîñï³â). Íà Ôåêëó êîïàé áóðÿê. Âåñíà êðàñíà, àëå ãîëîäíà,
îñ³íü äîùîâà, òà ñèòà. Îñ³íü — òî ìàòêà: êèñ³ëü òà ìëèíö³, à âåñ-
íîþ — òî ãëàäêî: ñèäè òà äèâèñü. Âåñíà êðàñíà êâ³òàìè, ë³òî – ñíî-
ïàìè, à îñ³íü — ïèðîãàìè. Âîñåíè ³ â ãîðîáöÿ áåíêåò, ³ â êîòà. Â³-
òåð, ùî äìå öüîãî äíÿ ç ï³âäíÿ, îá³öÿº äîáðèé óðîæàé â³âñà.

²ìåíèííèêè: 
Àãàï³é, Àíäð³é, Ìèêîëà, Ïèòèðèì, Òèìîô³é ³ Ôåêëà

4 9 7 5

9 1 4

8 3 6

4 6

7 5 9 1 4 3

5 1 6 8

7 5 6

3 1 7

1 4

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.

1 9 6 7 2 3 4 5 8

2 8 4 5 6 1 9 7 3

5 7 3 9 4 8 2 6 1

9 6 5 2 1 7 3 8 4

3 4 1 8 5 9 6 2 7

8 2 7 6 3 4 5 1 9

4 3 2 1 8 5 7 9 6

7 5 8 3 9 6 1 4 2

6 1 9 4 7 2 8 3 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 31 ñåðïíÿ

Для піаністів Оле сандри Зайцевої і Дмитра Таванця фортепіанний ансамбль —
це щось більше, ніж просто форма м зи вання


