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Ðàéðàäè ë³êâ³äóþòü
3,5 òèñÿ÷³ ÷èíîâíèê³â äîïðàöüîâóþòü îñòàíí³ äí³

Ðàéîíí³ ðàäè â ñòîëèö³ ë³êâ³äîâàíî. Ó÷î-
ðà Êè¿âðàäà 95 ãîëîñàìè “çà” ïðèéíÿëà ð³-
øåííÿ çà ¹ 7/4819 “Ïðî ïèòàííÿ îðãàí³-
çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè â ì³ñò³ Êèºâ³”
(ñòîð. 4). Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íîâèõ ðàéðàä
ó ñòîëèö³ íå óòâîðþâàòèìóòü, à íèí³ ÷èíí³
ë³êâ³äóþòü 31 æîâòíÿ. Öüîãî æ äíÿ äåïóòà-
òè ñêëàäóòü ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ. Øëÿõîì ë³ê-
â³äàö³¿ ïðèïèíÿòü ðîáîòó ³ âèêîíàâ÷³ îðãà-
íè öèõ ðàä — ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

Êîëè çãàäàíå ð³øåííÿ íàáóäå ÷èííîñò³,
ïî÷íóòü ïðàöþâàòè ë³êâ³äàö³éí³ êîì³ñ³¿. ¯õ
ìàþòü ñôîðìóâàòè ó äåñÿòèäåííèé òåðì³í.
Ùîïðàâäà, íà áàç³ ÐÄÀ çãîäîì òàêè çàëè-
øèòüñÿ ðàéîííà ëàíêà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ì³ñüêà ðàäà ìàº âæèòè çàõîä³â, ùîá ó ðàéî-
íàõ ä³ÿëè äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè ìàº áóòè ïîäà-
íî ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ó âëàñí³ñòü
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà íåðóõîìîãî òà
ðóõîìîãî ìàéíà, êîøò³â ðàéîííèõ ðàä òà ¿õ-
í³õ îðãàí³â.

Ïîïðè êàðäèíàëüí³ñòü ð³øåííÿ ñåñ³ÿ ïî
éîãî ãîëîñóâàííþ â³äáóëàñÿ íåçâè÷íî øâèä-
êî. Äåïóòàòè çðîáèëè ñïðàâó ìåíøå, í³æ çà
ãîäèíó, äî òîãî æ ìàéæå îäíîãîëîñíî —
“çà” 95 ³ ëèøå 12 ïðîòè. Çàñòóïíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåñü Äîâãèé ïîÿñíèâ öå òèì, ùî âñ³ ðî-
çóì³þòü — ïîë³òèêè â äîêóìåíò³ íåìàº. “Íå

òðåáà øóêàòè ïîë³òè÷íîãî ï³äòåêñòó. Êè¿â —
íå ºäèíå ³ äàëåêî íå ïåðøå ì³ñòî, ÿêå çðî-
áèëî òàêèé êðîê. Òàêå ð³øåííÿ âæå óõâàëè-
ëè Õàðê³â, Ëüâ³â, Îäåñà, Çàïîð³ææÿ, Ñóìè,
×åðêàñè, ³ öåé ïåðåë³ê ìîæíà ïðîäîâæèòè.
Òàì òåæ ñâîãî ÷àñó ç³òêíóëèñÿ ç ïðîáëåìà-
ìè óïðàâë³ííÿ. Íèí³øíº ð³øåííÿ íàñàìïå-
ðåä ñïðÿìîâàíå íà ñòàá³ë³çàö³þ ïîë³òè÷íî¿
ñèòóàö³¿, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâ-
ë³ííÿ ³ ñóòòºâå çàîùàäæåííÿ êîøò³â”, — çà-
çíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé.

Ïðî åêîíîì³þ çãàäàâ ³ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í ñêà-
çàâ, ùî ó ðàéîíàõ ìàéæå 750 äåïóòàò³â ùå
é 3,5 òèñÿ÷³ óïðàâë³íñüêîãî ïåðñîíàëó ðàé-
àäì³íñòðàö³é. Íà óòðèìàííÿ óñ³õ ¿õ ùîðîêó
âèòðà÷àþòü 309 ìëí ãðí áþäæåòíèõ êîøò³â.

Òåïåð ¿õ ñïðÿìóþòü íà ñîö³àëüíó ï³äòðèì-
êó ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí, íà îõîðîíó çäî-
ðîâ’ÿ òà îñâ³òó. Â Êè¿âðàä³ êàæóòü, ùî áå-
ðóòü íå ëèøå ïîâíîâàæåííÿ, à íàñàìïåðåä
îáîâ’ÿçêè ðàéîííèõ îðãàí³â âëàäè. Âæå íà
íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ ïëàíóþòü ðîçãëÿíóòè íèç-
êó ïðîãðàì ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ íàãàëüíèõ
ïðîáëåì ó ðàéîíàõ. Äî ñëîâà, íåâèêîíàííÿ
ðàéîíàìè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ñòàëî ÷è íå íàé-
ïåðåêîíëèâ³øèì àðãóìåíòîì äëÿ äåïóòàò³â

íà êîðèñòü ë³êâ³äàö³¿ ðàéðàä. “Óñ³ ÷óäîâî
ïàì’ÿòàþòü ìèíóëó çèìó, êîëè âñå áóëî â
ñí³ãó òà îæåëåäèö³. Íåìîæëèâî áóëî ïðîéòè,
ùîá íå âïàñòè. À ÷èì çàéìàëèñÿ ãîëîâè
ðàéîí³â òà ¿õí³ ðàäè?” — âèñëîâèâñÿ äåïó-
òàò â³ä Áëîêó Ëèòâèíà Âàëåð³é Ìîøåíñüêèé.

×àñòèíà ôðàêö³¿ ÁÞÒ íà ïî÷àòêó çàñ³äàí-
íÿ çàïðîïîíóâàëà âíåñòè íà ðîçãëÿä ïðîåêò
ïðî ïðîâåäåííÿ ì³ñüêîãî ðåôåðåíäóìó ³ çà-
ïèòàòè â êèÿí ¿õíþ ïîçèö³þ ùîäî ïîòð³á-
íîñò³ ðàéðàä. Ïðîòå çà âêëþ÷åííÿ öüîãî ïè-
òàííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî ïðîãîëîñóâàëè
ëèøå 27 äåïóòàò³â. Çãîäîì ïðîòèñòîÿííÿ
ðîçãîð³ëîñÿ íå äîâêîëà ë³êâ³äàö³¿ ðàéðàä, à
ç ïðèâîäó âíóòð³øí³õ ì³æóñîáèöü ó ôðàêö³¿
ÁÞÒ. Íà ñåñ³¿ ïðåäñòàâèëè ¿¿ íîâîãî ãîëî-
âó — Äåíèñà Ìîñêàëÿ. Êîëèøíÿ ãîëîâà
ôðàêö³¿ Òåòÿíà Ìåë³õîâà íàçâàëà éîãî ñàìî-
çâàíöåì òà çàÿâèëà ïðî ñïðîáó ðåéäåðñüêî-
ãî çàõâàòó. ²íø³ ôðàêö³¿ Êè¿âðàäè íå âèÿâè-
ëè ³íòåðåñó äî áþò³âñüêèõ ðîçá³ðîê òà ïî-
ïðîñèëè ïðîâîäèòè ¿õ ïîçà ñåñ³éíîþ çàëîþ.
Òèì ÷àñîì Äåíèñ Ìîñêàëü íàçâàâ ë³êâ³äà-
ö³þ ðàéðàä ðåôîðìàòîðñüêèì êðîêîì, äîïî-
â³äü Îëåêñàíäðà Ïîïîâà — áëèñêó÷îþ ³ âè-
ñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî Êè¿â íàðåøò³ çàæè-
âå “ï³ñëÿ ÷îòèðüîõ ðîê³â ðó¿íè”
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Свіжі роші з’являться Києва на потреби інвалідів, пенсіонерів,
ш іл, лі арень. У бюджеті вивільниться понад 300 млн рн. Раніше їх
витрачали на тримання 3,5 тисячі чиновни ів районно о рівня. Та
вже 31 жовтня сі райради разом з райдержадміністраціями б де лі -
відовано. Нових не обиратим ть. Відповідне рішення вчора хвалила
Київрада. Голос вання б ло майже одностайним — “за” 95 деп татів.

Все нормі. Влада працює — опозиція бло є
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Ó ðàéîíàõ ïîñèëÿòü 
êîíòðîëü çà áëàãîóñòðîºì

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè áëàãîóñòðîþ ñòîëè÷-
íèõ ðàéîí³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ÷àñòèíà òå-
ðèòîð³é íå ìàº êîíêðåòíî çàêð³ïëåíèõ
ï³äïðèºìñòâ àáî îðãàí³çàö³é, ÿê³ á ìàëè
¿õ ïðèáèðàòè. Íà îïåðàòèâí³é íàðàä³ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ çâåðíóâ îñîáëèâó óâàãó íà óòðè-
ìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü: âèäàëåííÿ ñó-
õîñòîþ, çíåøêîäæåííÿ áóð’ÿíó, îïåðà-
òèâíó ë³êâ³äàö³þ ãóñòîãî ïîðîñòó àìáðî-
ç³¿, à òàêîæ ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ òà âèð³-
øåííÿ ïèòàíü ùîäî ïîêèíóòèõ àâòîìî-
á³ë³â. “Ìè ïðîâåëè îá’¿çä óñ³õ ðàéîí³â
Êèºâà ³ âèÿâèëè íàéïðîáëåìí³ø³ ì³ñöÿ,
ôîòîô³êñàö³þ ÿêèõ áóëî çàïðîïîíîâàíî
äî ïåðåãëÿäó. Ïðî âñ³ íåäîë³êè ïîâ³äîì-
ëåíî êåð³âíèê³â ðàéîí³â, à “Ãîëîâáëàãî-
óñòð³é” ìàº ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ñòî-
ëè÷íèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ â³äïîâ³äà-
þòü çà ïðèáèðàííÿ Êèºâà”,— çàçíà÷èâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ ó íàéêîðîò-
øèé òåðì³í óñóíóòè âñ³ íåäîë³êè òà âçÿâ
ïèòàííÿ áëàãîóñòðîþ ì³ñòà ï³ä ñâ³é îñî-
áèñòèé êîíòðîëü

Ñòîëèöÿ íà 90 â³äñîòê³â 
ãîòîâà äî çèìè

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ, êîì-
ïëåêñíà ï³äãîòîâêà áóäèíê³â äî åêñïëó-
àòàö³¿ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä ³ç âèäà-
÷åþ ïàñïîðò³â ãîòîâíîñò³ ñòàíîâèòü 90 %.
Äëÿ ïðèâåäåííÿ æèòëîâîãî ôîíäó òà ³í-
æåíåðíîãî îáëàäíàííÿ äî íàëåæíîãî òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó íèí³øíüîãî ðîêó â ì³ñüêî-
ìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äí³ êîø-
òè äëÿ âèð³øåííÿ íàéãîñòð³øèõ ïèòàíü
ðîáîòè æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Çîêðåìà
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ðîáîòè îá’ºê-
ò³â æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà â îñ³ííüî-çè-
ìîâèé ïåð³îä 2010—2011 ðîêó ïëàíóþòü
êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè ïîêð³âë³, ôà-
ñàäè, ñõîäîâ³ êë³òèíè, åëåêòðîîáëàäíàí-
íÿ 509 æèòëîâèõ áóäèíê³â íà 77,02 ìëí
ãðí, çààñôàëüòóâàòè ïðèáóäèíêîâ³ òåðè-
òîð³¿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 168,17 òèñ. êâ. ì
íà 77,02 ìëí ãðí, ïðèäáàòè äëÿ æèòëî-
âèõ îðãàí³çàö³é 58 òðàêòîð³â ³ç â³äïîâ³ä-
íèì íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì äëÿ ïðèáè-
ðàííÿ ñí³ãó íà ñóìó 9,7 ìëí ãðí. Íà âè-
êîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó æèòëîâîìó
ôîíä³ íåêîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³
ñïðÿìóþòü êîøòè ç äåðæáþäæåòó íà ñó-
ìó 11952,9 ìëí ãðí, ùî ïåðåäáà÷åí³ â
Ñòàá³ë³çàö³éíîìó ôîíä³ äëÿ Ì³í³ñòåðñòâà
ç ïèòàíü ÆÊÃ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ çà-
ãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðåôîðìóâàííÿ
³ ðîçâèòêó ÆÊÃ íà 2010—2014 ðîêè

Ó ñóáîòó êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Çà ñïðèÿííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ³ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó ÊÌÄÀ 11 âåðåñíÿ â óñ³õ ðàéîíàõ â³ä-
áóäóòüñÿ ÿðìàðêè. Êèÿíàì ³ ãîñòÿì ñòî-
ëèö³ áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé àñîð-
òèìåíò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿
â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³ç-
íèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè çà ö³íàìè íà 10—15
â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Çîêðå-
ìà ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìî-
ëî÷í³ âèðîáè, ðèáó, îâî÷³, ôðóêòè, áî-
ðîøíÿíî-êðóï’ÿí³ òà áàêàë³éí³ òîâàðè,
öóêîð ³ áàãàòî ³íøèõ ïðîäîâîëü÷èõ òîâà-
ð³â. Òàê, 11 âåðåñíÿ ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ïàíü-
ê³âñüê³é, ó Äàðíèöüêîìó — íà Äí³ïðîâ-
ñüê³é íàáåðåæí³é, 18 (ðèíîê “ªâðîáà-
çàð”), ó Äåñíÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ë³ñ-
ê³âñüê³é, ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóëèö³
Àíäð³ÿ Áó÷ìè, â Îáîëîíñüêîìó — íà
ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó, 23—43, â Ïå-
÷åðñüêîìó — íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³é-
ñüê³é, 113—129, ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà
ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5—11, ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó — íà âóëèö³ Ïàëëàä³íà, 31, ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Êîçèöüêîãî,
â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóëèö³ Òàòàð-
ñüê³é, 32—38

Íàä³ÿ äëÿ òâàðèí
Çà òðè ðîêè Êè¿âñüêèé çîîïàðê ìîæå ïîâåðíóòè ÷ëåíñòâî 
â ªâðîïåéñüê³é àñîö³àö³¿
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У столиці по ращать фі-
нанс вання зоопар і
розроблять страте іч-
ний план розвит .
План мінім м — же че-
рез три ро и поверн ти
йом членство в Євро-
пейсь ій асоціації зоо-
пар ів і а варі мів, а
про рама ма сим м —
зробити одним із най-
ращих Європі. Влада
міста обіцяє забезпечи-
ти фінансов с ладов
цьо о прое т , а зар -
біжні фахові онс ль-
танти — сприяти впро-
вадженню міжнародних
і європейсь их стандар-
тів в триманні тварин і
створенню нових с час-
них е спозицій.

Â îñòàíí³ ï³âðîêó ³ç çîîïàð-
êó íàäõîäÿòü òðèâîæí³ íîâè-
íè — ïðàêòè÷íî íå áóëî ì³ñÿ-
öÿ, êîëè á íå ô³êñóâàëè âè-
ïàäê³â ñìåðò³ òâàðèí. Ïåðåâ³ð-
êè ñòàíó ñïðàâ ó çâ³ðèíö³ ïðî-
âîäèëè ³ ïðîêóðàòóðà, ³ Ì³í³ñ-
òåðñòâî îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Çà ¿õí³ìè âèñíîâêàìè, ÿêèõîñü
êðè÷óùèõ ïîðóøåíü âèÿâëåíî
íå áóëî. Ôàõ³âö³ âèçíàþòü, ùî
ïðè÷èíîþ íèí³øíüî¿ ñêðóòíî¿
ñèòóàö³¿ º õðîí³÷íå íåäîô³íàí-
ñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî ââàæàº, ùî
ïðîáëåìà âèíèêëà ³ ÷åðåç íå-
äîñòàòíþ ïî³íôîðìîâàí³ñòü
ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ðåàëüíèé
ñòàí ñïðàâ ó çîîïàðêó.

Äíÿìè ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ çóñòð³âñÿ ³ç êîëåêòèâîì ³
êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêîãî çîî-
ïàðêó. Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ñèòó-
àö³¿ ó ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà-
ÿâèëè, ùî íå ìàþòü ïðåòåíç³é
äî ðîáîòè ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà Ñâ³òëàíè Áåðç³íî¿. Àáè
ïîâåðíóòè ñòîëè÷íîìó çîîïàð-
êó äîáðå ³ì’ÿ, çàïðîñèëè ºâ-
ðîïåéñüêîãî ôàõ³âöÿ Êóíà
Áðàóåðà (³ç 1995 ðîêó äî 2006-
ãî áóâ âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì
ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ çîî-
ïàðê³â òà àêâàð³óì³â). Äâàíà-
äöÿòü ðîê³â â³í ³íñïåêòóâàâ
Êè¿âñüêèé çîîïàðê ³ çíàº éî-
ãî ðåàëüíèé ñòàí. Ïàí Áðàóåð
ïîãîäèâñÿ ñòàòè êóðàòîðîì ³ç
ïèòàíü ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî
çîîïàðêó íà ãðîìàäñüêèõ çàñà-
äàõ. Çà éîãî ñëîâàìè, ïîâåð-
íåííÿ ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó äî
ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ ìîæíà
äîìîãòèñÿ íå ïðîñòî ÷åðåç ïî-
ïîâíåííÿ êîëåêö³¿ òâàðèí ³
ïòàõ³â, à ïîñò³éíîãî âïðîâà-
äæåííÿ ì³æíàðîäíèõ òà ºâðî-
ïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ¿õ óòðè-
ìàííÿ. Öå ö³ëêîì ðåàëüíî äî-
ñÿãòè ÷åðåç òðè-÷îòèðè ðîêè
ïë³äíî¿ ðîáîòè, ÿêùî áóäå íà-
ëåæíå ô³íàíñóâàííÿ.

ßê çàïåâíèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî, âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
áóäå âèä³ëåíî 2,5 ìëí ãðí íà
ï³äãîòîâêó çîîïàðêó äî çèìè.
À ïî÷èíàþ÷è ç 2011-ãî, ãðîø³
áóäóòü çàêëàäàòèñÿ íå ëèøå íà
óòðèìàííÿ, à é íà ðîçâèòîê (10
ìëí ãðí — íà ïîòî÷í³ âèòðà-
òè òà âèïëàòó çàðïëàòè, 15 ìëí
ãðí — íà êàï³òàëüí³ âèäàòêè,
³ ùå 10—15 ìëí ãðí çàðîáëÿº
çîîïàðê ñàìîñò³éíî).

Ó ìåð³¿ çàïåâíÿþòü, ùî
çä³éñíÿòü íå ëèøå çîâí³øíþ
ðåêîíñòðóêö³þ âîëüºð³â, à é
ïîäáàþòü ïðî âåíòèëþâàííÿ

ïðèì³ùåíü, çàáåçïå÷åííÿ êîì-
ôîðòíî¿ òåìïåðàòóðè òà ì³ê-
ðîêë³ìàòó, ùî º ïîòð³áíîþ
ñêëàäîâîþ ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-
äàðò³â óòðèìàííÿ òâàðèí.

Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè Áåðç³-
íî¿, íèí³ äëÿ ñòîëè÷íîãî çîî-
ïàðêó º äóæå áîëþ÷èì ïèòàí-
íÿ ³ì³äæó. Ó âñ³õ çîîïàðêàõ
ñâ³òó ïîìèðàþòü ³ õâîð³þòü
òâàðèíè, ³ çà ö³ºþ ñòàòèñòè-
êîþ êè¿âñüêèé ñóòòºâî íå âè-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ — ïðîá-
ëåìà â óìîâàõ óòðèìàííÿ. “Áó-
ëî òàêå, ùî íàø³ ïðàö³âíèêè
íå îòðèìóâàëè çàðïëàòó, ìàëè
çàáîðãîâàíîñò³ çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè, ïðîòå ùîäíÿ òâàðèíè

îòðèìóâàëè õàð÷óâàííÿ çã³äíî
³ç ðàö³îíîì ³ íàéâèùî¿ ÿêîñ-
ò³,— çàçíà÷èëà ïàí³ Áåðç³íà.—
Äëÿ ïîïîâíåííÿ êîëåêö³¿ áó-
äåìî íå ïðîñòî çàêóïîâóâàòè
òâàðèí çà êîðäîíîì, à é ïðî-
âîäèòè øòó÷íå çàïë³äíåííÿì
òèõ âèä³â, ÿê³ íå ðîçìíîæóþ-
òüñÿ ïðèðîäíèì øëÿõîì. Áà-
ãàòî ðîê³â òâàðèíè, ÿê³ íàðî-
äèëèñÿ â Êèºâ³, ïîïîâíþâàëè
êîëåêö³¿ çîîïàðê³â â Óêðà¿í³ òà
çà êîðäîíîì. Òðåáà ïîâåðíó-
òèñÿ äî öüîãî. Ñïîä³âàþñÿ, ùî
çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿ âëàäè
íàì âäàñòüñÿ çðîáèòè ñòîëè÷-
íèé çîîïàðê îäíèì ³ç íàéêðà-
ùèõ ó ªâðîï³”

Ìàã³ñòðàëü äëÿ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó
Äî ªâðî-2012 ñòîëè÷íèõ âîä³¿â ïðèâ÷àòü íå çàéìàòè 
êðàéíþ ïðàâó ñìóãó

ББ ЛЛ АА ГГ ОО УУ СС ТТ РР ІІ ЙЙ

Îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ íåäîë³ê³â ï³äãî-
òîâêè ñòîëèö³ äî ªâðî-2012 ÷èíîâíèêè ç
ÓªÔÀ íàçèâàþòü ïðîáëåìó ç ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì. Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ³ ïðî-
òÿãîì íàñòóïíîãî â ì³ñò³ ïëàíóþòü îíî-
âèòè ïàðê àâòîáóñ³â, òðîëåéáóñ³â ³ “âèò³ñ-
íèòè” ìàðøðóòêè ç öåíòðó ì³ñòà. Ïðîòå
ÿêùî ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ñòîÿòèìå â
çàòîðàõ, òî öå íå çí³ìå íàïðóãè â ïàñà-
æèðñüêèõ ïåðåâåçåííÿõ. Òîìó âæå íèí³
òðåáà ðîçðîáëÿòè íîâó ñõåìó ðóõó ³ çàáåç-
ïå÷èòè êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðòó ïåðå-
âàãó íà äîðîãàõ. ßê öå çðîáèòè, ðàäèëè-

ñÿ â ÊÌÄÀ ì³ñüê³ ïîñàäîâö³ òà ïðàö³âíè-
êè ÄÀ².

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ÿêùî
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ìàòèìå ïåðåâàãó
â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè äî-
ðîæíüîãî ðóõó, òî êîìôîðò çàáåçïå÷àòü
íå ëèøå ôóòáîëüíèì ôàíàòàì, à é êèÿíè
öå îö³íÿòü ³ “ïåðåñÿäóòü” ³ç ìàðøðóòîê ³
âëàñíèõ àâòî äî àâòîáóñ³â ³ òðîëåéáóñ³â.
“Ó ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöÿõ ó ãîäèíè ï³ê
òàêîæ âèíèêàþòü ïðîáêè,— êàæå Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî,— âîäíî÷àñ àâòîáóñè â³ëü-

íî ðóõàþòüñÿ ïî ñâî¿é ñìóç³, íà ÿêó í³õòî
ç âîä³¿â ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó íå âè¿æä-
æàº, áî çà öå ïîðóøåííÿ ä³þòü äðàêîí³â-
ñüê³ øòðàôè”.

Áåç çá³ëüøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà âè¿çä íà “àâòîáóñíî-òðî-
ëåéáóñíó” ñìóãó ö³º¿ ïðîáëåìè íå ðîç-
â’ÿçàòè ³ â Óêðà¿í³. ßê çàóâàæèâ ãîëîâíèé
³íñïåêòîð äåïàðòàìåíòó ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â Êèºâ³ Ñòàí³ñëàâ Ì³ç³í, íèí³ø-
í³ ñóìè øòðàô³â äëÿ áàãàòüîõ âîä³¿â íå
ïåðåïîíà, àáè çàëèøàòè àâòî íà êðàéí³é
ïðàâ³é ñìóç³. Òðåáà òàêîæ âíîñèòè çì³íè
äî çàêîíîäàâñòâà é óçàêîíèòè ðîáîòó åâà-
êóàòîð³â. Õî÷à â ìåð³¿ âèçíàþòü, ùî ëè-
øå êàðàëüíèìè ìåòîäàìè ðóõ íà àâòîøëÿ-
õàõ íå âïîðÿäêóâàòè — òðåáà ïàðàëåëüíî
áóäóâàòè íîâ³ àâòîìîá³ëüí³ ðîçâ’ÿçêè, ñòî-
ÿíêè é ï³äçåìí³ ïàðê³íãè.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óïðàâë³ííÿ ÄÀ² â
Êèºâ³ ðîçãëÿíå òðàíñïîðòíó ñõåìó ì³ñòà
³ âèçíà÷èòü, íà ÿêèõ àâòîìàã³ñòðàëÿõ ñòî-
ëèö³ âæå íåçàáàðîì ìîæíà â³äâåñòè êðàé-
íþ ïðàâó ñìóãó ëèøå äëÿ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó
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Діти иївсь о о ме аполіса мають відч ти жив природ в зоопар

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Важливим питанням під отов и Києва до чемпіонат Європи з ф т-
бол 2012 ро є забезпечення омфортно о перевезення пасажи-
рів. Місь а влада план є привчити столичних водіїв не виїжджати на
райню прав см — це б де доро а лише для автоб сів і тролей-
б сів. До інця ро місь і чиновни и спільно із працівни ами ДАІ
розроблять відповідн схем р х транспорт . Тих, хто і нор ватиме
нововведення, штраф ватим ть.
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Áóä³âíèöòâî ìåòðî äî Òåðåìê³â òðèâàº áåç çóïèíîê
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Роботи зі спор дження
першої чер и лінії метро
від станції “Либідсь ої” в
напрям житлово о ма-
сив Терем и тривають
з ідно з рафі ом. За
оцін ами фахівців, же
6 листопада, саме
до 50-річно о ювілею Ки-
ївсь о о метрополітен ,
відб деться пробний за-
п с поїздів до станції
“Василь івсь ої”. Корес-
понденти “Хрещати а” ці-
авилися перебі ом б дів-
ництва підзем и.

Ëèøå òðè ðîêè òîìó â áóä³-
âåëüíèê³â Êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðî-
äîâæèòè áóä³âíèöòâî ìåòðî íà
Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é
ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ “Ëèá³äñüêî¿”.
“Àäæå ùå â 1984 ðîö³ ÷åðåç
ñêëàäí³ ãåîëîã³÷í³ óìîâè Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî ðàéîíó öå çäàâàëîñÿ íå-
ìîæëèâèì,— ðîçïîâ³äàº äèðåê-
òîð Äèðåêö³¿ áóä³âíèöòâà ìåòðî-
ïîë³òåíó ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” Îëåêñàíäð Îõîòí³êîâ.—
Áóëè ïîòð³áí³ ñó÷àñí³ êîìïëåê-
ñè äëÿ ïðîêëàäàííÿ òóíåë³â ó
´ðóíòàõ, ïåðåíàñè÷åíèõ âîäîþ.
Òà êîëè äåðæàâà âèä³ëèëà ïî-
òð³áí³ êîøòè ³ áóëî çàêóïëåíî
îáëàäíàííÿ âñåñâ³òíüî â³äîìî¿
çàõ³äíîí³ìåöüêî¿ ô³ðìè, áóä³â-
íèöòâî ïîíîâèëè. Íà ñüîãîäí³
ìè âêëàäàºìîñÿ ó âñòàíîâëåíèé
òåðì³í”.

Ðàç íà äâà òèæí³ êåð³âíèöòâî
Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó ðàçîì
³ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêî¿ âëà-
äè òà ãåíï³äðÿäíèêàìè áåçïîñå-
ðåäíüî íà îá’ºêò³ áóä³âíèöòâà
îáãîâîðþþòü ïèòàííÿ ùîäî ñòà-
íó ðîá³ò. Íà ñòàíö³¿ “Âàñèëüê³â-
ñüê³é” íàðàç³ ïðîêëàäåíî êîë³þ,
çàê³í÷óºòüñÿ îáëèöþâàííÿ ñò³í.

Çà ñëîâàìè áóä³âåëüíèê³â,
îêð³ì îñíîâíèõ ðîá³ò, ïîòð³áíî
ùå çìîíòóâàòè îáëàäíàííÿ: ïðî-
êëàñòè 600 êì êàáåëþ ³ äðîòó,
íàëàãîäèòè ñèñòåìè åíåðãîçàáåç-
ïå÷åííÿ, âåíòèëÿö³¿, â³äåîñïîñ-
òåðåæåííÿ òà áåçïåêè. Êð³ì òî-

ãî, çà ñëîâàìè ñï³âðîá³òíèê³â
Êè¿âìåòðîáóäó, ïîïåðåäó ùå çà-
ì³íà çíîøåíèõ êîìóí³êàö³éíèõ
ìåðåæ ó çîí³ áóä³âíèöòâà òà çîâ-
í³øí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. “Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ îçäîáëþâàëüíèõ ðî-
á³ò íà ñòàíö³¿ “Âàñèëüê³âñüê³é”
îäðàçó æ ðîçïî÷èíàºìî îáëàø-
òóâàííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿,—
çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Îõîòí³-
êîâ,— àäæå ç ïîÿâîþ ìåòðîïî-
ë³òåíó â öüîìó ðàéîí³ ïîì³òíî
îíîâèòüñÿ âñÿ ³íôðàñòðóêòóðà
Ãîëîñ³ºâà — òðîòóàðè, äîðîãè,
âóëèö³, ôàñàäè áóä³âåëü. Ìè çà-
ñòîñîâóºìî íîâ³ òåõíîëîã³¿, ùî
äàþòü çìîãó çìåíøèòè øóì ³ â³á-
ðàö³þ áåçïîñåðåäíüî íàä òðàñîþ
ðóõîìîãî ñêëàäó ìåòðîïîë³òåíó”.

ßê çàçíà÷èâ ïàí Îõîòí³êîâ, çà-
ãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó ïîåòàï-
íîãî áóä³âíèöòâà øåñòè ñòàíö³é
ìåòðî íà Òåðåìêè ñòàíîâèëà
ïðèáëèçíî äâà ì³ëüÿðäè ãðèâåíü.
Ó íèí³øíüîìó ðîö³ âæå îòðèìà-
íî ³ ïðàêòè÷íî îñâîºíî ìàéæå
òðèñòà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ìåò-
ðîáóä³âö³ çàïåâíèëè, ùî ï³ñëÿ
çàïóñêó ïðîáíîãî ïîòÿãà áóäå
ë³êâ³äîâàíî âñ³ âèÿâëåí³ íåäîë³-
êè. Òàêîæ ïîîá³öÿëè, ùî çà íà-
ëåæíîãî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèö-
òâî íàñòóïíèõ òðüîõ ñòàíö³é äî
Âèñòàâêîâîãî öåíòðó òà æèòëî-
âîãî ìàñèâó Òåðåìêè ðîçïî÷íóòü
óæå â íàñòóïíîìó ðîö³.

À âæå 30 âåðåñíÿ ³ ïåðøîãî
æîâòíÿ ìåòðîáóä³âö³ ïðîâåäóòü

â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ ì³æíàðîä-
íó êîíôåðåíö³þ, íà ÿêó çàïðî-
ñèëè ìåòðîáóä³âí³ îðãàí³çàö³¿ é

àâòîð³â ïðîâ³äíèõ ïðîåêò³â ï³ä-
çåìêè ÑÍÄ ³ ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿
ãàëóç³ ç Ïîëüù³ òà Ãîëëàíä³¿

Колись це назв ть оловною б дівлею 2010 ро

На станції «Василь івсь ій» наразі про ладено олію, за інч ють облицювання стін Під час б дівництва б ло застосовано нові техноло ії від ш м та вібрації

Ïî¿çä ðóøèòü 6 ëèñòîïàäà
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“Про питання використання майна територіальної 
громади міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 1013/4451 від 8 липня 2010 року

Відповідно до частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, враховуючи матеріали технічної інвентаризації, виконані комунальним підприємством
“Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого май�
на”, та з метою завершення ремонтних робіт і реконструкції в адміністративному будинку на вул. Хреща�
тик, 36 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення у рішення Київради від
18.06.09 № 722/1778 “Про питання використання майна те�
риторіальної громади міста Києва” (із змінами, внесеними
рішенням Київради від 29.04.10 № 594/4032), а саме:

1.1. У пункті 1 слова та цифри “гараж на 3 відділення на
вул. Богдана Хмельницького, 6�А,” доповнити словами “лі�
тер “Б””.

1.2. У пунктах 1, 4 рішення слова “за секретаріатом Ки�
ївської міської ради” замінити словами “за Київською місь�
кою радою”.

1.3. Доповнити рішення Київради пунктами 8, 9, 10 та�
кого змісту:

“8. Визначити Київську міську раду замовником на про�
довження проведення ремонтних робіт і реконструкції з де�
якими реставраційними роботами в адміністративному бу�
динку на вул. Хрещатик, 36.

9. Управлінню справами виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) спільно з Київ�
ською міською радою у двотижневий термін з моменту
видання цього рішення в установленому порядку створи�

ти комісію з передачі функцій замовника та забезпечити
передачу Київській міській раді проектно�кошторисної до�
кументації, обсягів незавершеного будівництва на час пе�
редачі по проекту “Ремонт і реконструкція з деякими рес�
тавраційними роботами, заміною ліфтів в адміністратив�
ному будинку на вулиці Хрещатик, 36 Шевченківського
району в м. Києві”, обладнання та матеріалів, які придба�
ні, але не використані, для виконання ремонтних робіт і
реконструкції.

10. Доручити секретаріату Київської міської ради здійс�
нити організаційно�правові заходи щодо виконання робіт, за�
значених у пункті 8 цього рішення. “.

У зв’язку з цим пункти та підпункти 8, 8.1, 8.2, 9, 10 вва�
жати відповідно пунктами та підпунктами 11, 11.1, 11.2, 12,
13.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про перейменування вулиці 
у Печерському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 981/4419 від 8 липня 2010 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 “Про порядок найменування об’єк�
тів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків
у місті Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати частину вулиці Івана Мазепи у Печер�
ському районі міста Києва, що пролягає від площі Слави до
площі Героїв Великої Вітчизняної війни, на вулицю Лаврську.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання оренди об’єктів права 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1016/4454 від 8 липня 2010 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протоколи засідань постійної комісії Київради з питань власності від 31.03.10 № 48,
від 14.04.10 № 49, від 27.04.10, № 50, від 18.05.10 № 51, від 15.06.10 № 53, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити надання дозволів на укладання (переукла�
дання) договорів оренди (суборенди) об’єктів права кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва або
відмовити у наданні таких дозволів, встановлення пільгових
орендних ставок згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цьо�
го рішення.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими за�
кріплене майно на праві господарського відання (оператив�
ного управління), в термін до двох місяців укласти (пере�
укласти) договори оренди (суборенди) з фізичними та юри�
дичними особами, яким надано дозвіл відповідно до пунк�
ту 1 цього рішення, в установленому порядку.

3. Внести зміни до рішень Київради з питань оренди
об’єктів права комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва згідно з додатком 7.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та на виконав�
чий орган Київської міської ради (Київську міську державну
адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про питання організації управління
районами в місті Києві 

Рішення Київської міської ради № 7/4819 від 9 вересня 2010 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, частини другої статті 7 та статті 11 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ” (із змінами та доповненнями), статті 2 Закону України “Про статус
депутатів місцевих рад” та з метою вдосконалення організації управління районами в місті Києві Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Не утворювати районні у місті Києві ради.
2. Припинити з 31 жовтня 2010 року шляхом ліквідації

районні в місті Києві ради:
— Голосіївську районну у місті Києві раду;
— Дарницьку районну у місті Києві раду;
— Деснянську районну у місті Києві раду;
— Дніпровську районну у місті Києві раду;
— Оболонську районну у місті Києві раду;
— Печерську районну у місті Києві раду;
— Подільську районну у місті Києві раду;
— Святошинську районну у місті Києві раду;
— Солом’янську районну у місті Києві раду;
— Шевченківську районну у місті Києві раду.
3. Вважати повноваження депутатів районних у місті Ки�

єві рад V скликання припиненими з 31 жовтня 2010 року.
4. Припинити з 31 жовтня 2010 року шляхом ліквідації

виконавчі органи районних в місті Києві рад:
— Голосіївську районну у місті Києві державну адміністра�

цію;
— Дарницьку районну у місті Києві державну адміністра�

цію;
— Деснянську районну у місті Києві державну адміністра�

цію;
— Дніпровську районну у місті Києві державну адміністра�

цію;
— Оболонську районну у місті Києві державну адмініс�

трацію;
— Печерську районну у місті Києві державну адміністра�

цію;
— Подільську районну у місті Києві державну адміністра�

цію;
— Святошинську районну у місті Києві державну адмініс�

трацію;
— Солом’янську районну у місті Києві державну адмініс�

трацію;
— Шевченківську районну у місті Києві державну адмініс�

трацію.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) у 10�денний термін з дня
набрання чинності цим рішенням утворити ліквідаційні ко�
місії районних у місті Києві рад та виконавчих органів район�
них у місті Києві рад (районних у місті Києві державних ад�
міністрацій) та затвердити їх персональний склад.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) та ліквідаційним комісіям,
зазначеним у пункті 5 цього рішення, здійснити відповідні
організаційно�правові заходи.

7. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) вжити заходів щодо забез�
печення функціонування районних в місті Києві державних
адміністрацій на базі виконавчих органів районних у місті Ки�
єві рад (районних у місті Києві державних адміністрацій), які
ліквідовуються відповідно до цього рішення.

8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) протягом місяця з дня на�
брання чинності цим рішенням подати на розгляд Київської
міської ради пропозиції щодо прийняття у власність тери�
торіальної громади міста Києва нерухомого та рухомого май�
на, коштів, підприємств, установ, організацій та іншого май�
на районних у місті Києві рад та їх органів.

9. Рішення Київради від 06.09.01 № 3/1437 “Про район�
ні у місті Києві ради” вважати таким, що втратило чинність.

10. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

11. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дитячій поліклініці № 2 
Деснянського району м. Києва земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель поліклініки
на вул. Академіка Курчатова, 18)а у Деснянському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 669/1725 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо оформлення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення дитя�
чій поліклініці № 2 Деснянського району м. Києва земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування будівель поліклініки на
вул. Академіка Курчатова, 18�а у Деснянському районі м. Києва.

2. Надати дитячій поліклініці № 2 Деснянського району 
м. Києва, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у по�
стійне користування земельну ділянку площею 1,10 га для екс�
плуатації та обслуговування будівель поліклініки на вул. Акаде�
міка Курчатова, 18�а у Деснянському районі м. Києва за раху�
нок міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Дитячій поліклініці № 2 Деснянського району м. Києва:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 16.08.2005 № 19�6857, Державного управління
екології та природних ресурсів в м. Києві від 28.11.2005 № 06�
6�25/6425/1 та від 25.07.2007 № 05�08/4497, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 21.05.2007 № 03�0512.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Îïåðà-ïðèâèä
Êè¿âñüêà îïåðà ³ â 143-ìó òåàòðàëüíîìó ñåçîí³ ëèøàºòüñÿ ïàðàäîêñàëüíîþ 
ìèñòåöüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ó ìóçè÷íîìó æèòò³ ñòîëèö³

Ò³ ÷àñè, êîëè, çäèáàâøèñÿ ïî-
ñåðåä âóëèö³, äâîº çíàéîìèõ ïå-
ðåñ³÷íèõ êèÿí ìîãëè ãîâîðèòè
ïðî òå, ùî ñüîãîäí³ äàþòü â
îïåð³,— ìèíóëè ³ íå ïîâåðíóòü-
ñÿ. Çà îïèñàìè êè¿âñüêî¿ ïðåñè
ê³íöÿ Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ, îïåðà áóëà
äëÿ êèÿí ãîëîâíèì êóëüòóðíèì
öåíòðîì. Íå ëèøå ìóçè÷íèé
ïðîöåñ, à é óñ³ âíóòð³øí³ ïåðè-
ïåò³¿, ³íòðèãè òåàòðó ãëÿäà÷³ ç
³íòåðåñîì â³äñòåæóâàëè ³ ïóá-
ë³÷íî îáãîâîðþâàëè. ×è íå êî-
æåí ì³ñòÿíèí ì³ã ëåãêî íàñï³âà-
òè ïî ïàì’ÿò³ òó ÷è ³íøó ìåëî-
ä³þ ç îïåðåòè (ïåâíèé ÷àñ ó êè-
¿âñüê³é îïåð³ ä³ëèëè ñöåíó äðà-
ìàòè÷í³ ìóçè÷í³ ñïåêòàêë³ òà
“ëåãêèé” æàíð). Îïåðíà ïóáë³-
êà áóëà äî òîãî äåìîêðàòè÷íîþ,
ùî êîëè ¿é ùîñü íå ïîäîáàëî-
ñÿ (“íå òîé” ñï³âàê ó ãîëîâí³é
ðîë³, õòîñü ñôàëüøèâèâ), âîíà
ïðÿìî ïîñåðåä ñïåêòàêëþ âè-
ñëîâëþâàëà ñâîº îáóðåííÿ —
øèêàëà, îñâèñòóâàëà, óëþëþêà-
ëà. Òîä³øí³ ðåöåíçåíòè çàñó-
äæóâàëè òàêó ïîâåä³íêó, ìîâëÿâ,
îïåðíà àóäèòîð³ÿ âêðàé ðîçïóñ-
òèëàñÿ (à äî îïåðè õîäèëè íå
ëèøå àðèñòîêðàòè, à âñ³, íàâ³òü
÷åëÿäü). Îäíàê ç ³íøîãî áîêó,
öå îçíà÷àº, ùî ì³æ ðåàëüíèì
æèòòÿì ³ ìóçè÷íèì ïðîöåñîì
âëàñíå íå áóëî ðîçðèâó — ñîö³-
àëüíîãî, ³ñòîðè÷íîãî — ìóçèêà
“æèëà”, ÿê ïèñàâ Ôîì³í, ³äå-
àëüíèì æèòòÿì, òîáòî ó ñâ³äî-
ìîñò³ ëþäåé.

Òåïåð òàêèé ðîçðèâ º. ² íà
ïðèêëàä³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè,
îäí³º¿ ç íàéá³ëüø êîíñåðâàòèâ-
íèõ, àêàäåì³÷íèõ ³ çàìêíåíèõ
ñàìèõ ó ñîá³ ñòîëè÷íèõ ìèñ-
òåöüêèõ îðãàí³çàö³é, öå â³ä÷óò-
íî îñîáëèâî ãîñòðî. Òóò ñâîº,

ñêàçàòè á, ñòðàòåã³÷íå ðîçóì³í-
íÿ êëàñèêè, â îñíîâ³ ÿêîãî —
ðîìàíòèçì òà ïðèõèëüí³ñòü äî
òðàäèö³é. Ðåïåðòóàð òåàòðó — öå
25 îïåð ³ 26 áàëåò³â, àëå ìàéæå
âñ³ âîíè ç ïåð³îäó ê³íöÿ Õ²Õ ïî-
÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷: “Êàðìåí” Á³-
çå, “ªâãåí³é Îíºã³í”, “Ëåáåäè-
íå çåðî” é “Ëóñêóí÷èê” ×àé-
êîâñüêîãî, “Êíÿçü ²ãîð” Áîðî-
ä³íà, “Øåõåðàçàäà” Ðèìñüêîãî-
Êîðñàêîâà, “Æèçåëü” Àäàíà,
“Ìàäàì Áàòòåðôëÿé”, “Áîãå-
ìà”, “Ìàíîí Ëåñêî” Ïó÷÷³í³
(ñïèñîê ìîæíà ïðîäîâæóâàòè â
òîìó æ äóñ³). Ìóçè÷íîãî ÕÕ
ñòîë³òòÿ, ç îãëÿäó íà öþ ïàíî-
ðàìó, í³áè é íå áóëî. Àëå Áåðã,
Äåáþññ³, Ñòðàâ³íñüêèé, Áàðòîê,
Ïóëåíê — òåæ êëàñèêà! “Êàòå-
ðèíà ²çìàéëîâà” Øîñòàêîâè÷à,
ÿêó âïåðøå áóëî ïîêàçàíî â Êè-
ºâ³ ó 1970-õ, à ïîò³ì ïîíîâëåíî
2004-ãî, íàëåæèòü äî “íåðåïåð-
òóàðíèõ” ñïåêòàêë³â òåàòðó. Çà-
ãàëîì òîé ôàêò, ùî ìóçèêà ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ ïåðåáóâàº íà ìàðã³íå-
ñàõ — íåïîîäèíîêà òåíäåíö³ÿ.
Íàïðèêëàä, îñíîâó ðåïåðòóàðó
Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ ñòàíî-
âèòü ðîìàíòè÷íà ³ ïîñòðîìàí-
òè÷íà ìóçèêà, ëèøå çð³äêà äî
êîíöåðòíèõ ïðîãðàì ïîòðàïëÿ-
þòü ñó÷àñí³ îïóñè. Àëå â ãàëóç³
³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè õî÷à á
º ñâî¿ ôåñòèâàë³, ÿê³ ïåð³îäè÷-
íî íàãàäóþòü, ùî ñó÷àñíà êëà-
ñè÷íà ìóçèêà â Óêðà¿í³ ³ñíóº, ³
ùî öå — æèâà ³íòîíàö³éíà
ïðàêòèêà. À îïåðà ÿê æàíð,
ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, â³ä³éøëà â
³ñòîð³þ ùå â ïîçàìèíóëîìó ñòî-
ë³òò³, õî÷à öå íå çîâñ³ì ïðàâäà.
ßê òðàäèö³éíà ôîðìà — òàê.
Íàñïðàâä³ æ îïåðà, ÿê ³ áàëåò,
ïðîñòî çì³íèëè ôîðìó ³ ìóçè÷-

íó ìîâó ðàçîì ç ðîçâèòêîì ìó-
çèêè. ² ñüîãîäí³ º ÷èìàëî ö³êà-
âèõ òâîð³â ó öüîìó æàíð³, ùî
äóæå ïîòðåáóþòü íàøî¿ ñëóõîâî¿
àäàïòàö³¿. Ïðîòå ðåïåðòóàðíà
ïîë³òèêà îïåðíîãî òåàòðó íà íè-
í³øíüîìó åòàï³ öüîìó, íà æàëü,
íå ñïðèÿº.

Ó êëàñè÷íèõ ïîñòàíîâêàõ Íà-
ö³îíàëüíà îïåðà âðàæàº àðõà¿÷-
í³ñòþ òåàòðàëüíèõ äåêîðàö³é.
Ð³çíîìàí³òí³ ñâ³òëîâ³ ñïåöåôåê-
òè íà êøòàëò ëàçåðíèõ ïðîìåí³â
òóò íåïðèéíÿòí³. ² ð³÷ òóò íå ó
ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòÿõ òåàò-
ðó (ïðîòÿãîì ñåçîíó òóò çàïëà-
íîâàíî ÷îòèðè-ï’ÿòü ïðåì’ºð,
íà êîæíó ç ÿêèõ Ì³í³ñòåðñòâî
êóëüòóðè âèä³ëÿº ïðèáëèçíî 800
òèñÿ÷ ãðèâåíü). Î÷åâèäíî,
éäåòüñÿ ïðî òó æ òàêè ïðèõèëü-
í³ñòü äî òðàäèö³é, çîêðåìà º

ïåâíà ³íåðö³ÿ ó áà÷åíí³ ìóçè÷-
íî-òåàòðàëüíî¿ ôîðìè, ¿¿ ïîäà-
÷³. Äî òîãî æ ó øòàò³ òåàòðó íå-
ìàº ³í³ö³àòèâíèõ ðåæèñåð³â êîí-
öåïòóàëüíîãî ìèñëåííÿ, ÿê³ á
ïîòðåáóâàëè çîêðåìà ³ ñó÷àñíî-
ãî òåõí³÷íîãî îñíàùåííÿ — íå
çàðàäè ïðèéîìó ÷è ìîäè, à çà-
ðàäè êîíöåïö³¿. ² íåâ³äîìî, ç
ÿêèõ ïðè÷èí ó òåàòð³ íå íàëà-
ãîäæåíî ïðàêòèêè ñï³âïðàö³ ç
äðàìàòè÷íèìè ðåæèñåðàìè, ùî,
ìîæëèâî, áóëî á âèõîäîì ³ç ñó-
÷àñíî¿ ñèòóàö³¿ ðåæèñåðñüêîãî
çàñòîþ.

Îêðåìà òåìà — íàö³îíàëüíèé
ðåïåðòóàð. Ó òåàòð³ º òðàäèö³ÿ
â³äêðèâàòè ñåçîí îïåðîþ â³ò÷èç-
íÿíîãî àâòîðà. ² âæå êîòðèé ð³ê
ïîñï³ëü öå àáî “Òàðàñ Áóëüáà”
Ëèñåíêà, àáî “ßðîñëàâ Ìóä-
ðèé” Ãåîðã³ÿ Ìàéáîðîäè. Ñêëà-
äàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî â íàñ º
ëèøå äâ³ âàðòèõ óâàãè îïåðè.
Íàñïðàâä³ ¿õ íà ê³ëüêà äåñÿòê³â
á³ëüøå! Ìåéòóñ, Á³á³ê, Ñòàíêî-
âè÷, Ãóáàðåíêî, Çóáèöüêèé,
²ùåíêî... Ö³êàâî, ÿêèì ÷èíîì
íà ñöåíó ïîòðàïèâ áàëåò ñó÷àñ-
íîãî êè¿âñüêîãî êîìïîçèòîðà
Ìèõàéëà ×åìáåðæ³ “Äàí³åëëà”
(ÿ íå êàæó, ùî òâ³ð ïîãàíèé)?
ª ÷óäîâ³ òâîðè â êîìïîçèòîð³â
ìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ, ³ òåàòð
ìàº âñ³ ðåñóðñè — òâîð÷³ é ïðî-
ôåñ³éí³, àáè ïåð³îäè÷íî ãîòóâà-
òè ñó÷àñí³ õîðåîãðàô³÷í³ ïîñòà-
íîâêè. Òà, âî÷åâèäü, öå çðîáè-
òè íå òàê âæå é ïðîñòî. Äîñòàò-
íüî ïðèãàäàòè ñóìíîçâ³ñíó ³ñ-
òîð³þ áàëåò³â Ñòàíêîâè÷à íà
ñöåí³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè,
ïðåäñòàâëåíèõ ÿê ðàçîâ³ ïðîåê-
òè (ìàþ íà óâàç³ “Êíÿãèíþ Îëü-
ãó” òà “Öâ³ò ïàïîðîò³”, ùî ïî-
êàçàëè â 1981 òà 2003 ðîêàõ â³ä-
ïîâ³äíî).

Íàö³îíàëüíà îïåðà, îð³ºíòó-
þ÷èñü íà ïåðåâ³ðåí³ ÷àñîì ³
ïóáë³êîþ òâîðè, çäåá³ëüøîãî
ðîñ³éñüê³ òà çàõ³äíîºâðîïåéñüê³,
í³áèòî ïðàãíå â³äïîâ³äàòè ñòàòó-

ñó êëàñè÷íîãî òåàòðó. Âò³ì, ó ³ñ-
òîð³¿ òåàòðó áóëè ïîñòàíîâêè,
ÿê³ ìîæíà ââàæàòè ÷èñòîþ êîí’-
þíêòóðîþ (ÿ ïðèãàäóþ â³äâåðòî
ïîãàíå âèêîíàííÿ îïåðè “Áî-
ÿðèíÿ” Â³òàë³ÿ Êèðåéêà â êîí-
öåðòí³é âåðñ³¿). Òîð³ê òåàòð áó-
ëî îðåíäîâàíî äëÿ êîíöåðòó Áî-
ðèñà Ãðåáºíùèêîâà, çàâäÿêè ÷î-
ìó, äî ñëîâà, áàãàòî õòî ä³çíàâ-
ñÿ, äå â Êèºâ³ ðîçòàøîâàíèé
îïåðíèé òåàòð, ³ ùî â³í â öüî-
ìó ì³ñò³ âçàãàë³ º. Òàê³ ðå÷³,
çâ³ñíî, ïðèâàòíà ñïðàâà òåàòðó,
àëå öå ïåâíèì ÷èíîì ïîçíà÷àº-
òüñÿ íà éîãî ³ì³äæ³.

Íèí³øíüîãî ñåçîíó ñèòóàö³ÿ,
ñõîæå, íå çì³íèòüñÿ. Ñåðåä
ïðåì’ºð çàïëàíîâàíî ïîêàç ³òà-
ë³éñüêèõ îïåð ïîçàìèíóëîãî
ñòîð³÷÷ÿ: “Ñ³ëüñüêà ÷åñòü” Ìàñ-
êàíü¿ òà “Äîí Êàðëîñ” Âåðä³.
Êè¿âñüê³é òåì³ ïðèñâÿ÷åíî íî-
âèé ïðîåêò “²ñòîð³ÿ Êèºâà â
îïåðàõ òà áàëåòàõ”, àëå ïîêè ùî
ñåðåä ïðåì’ºðíèõ òâîð³â óêðà-
¿íñüêèõ àâòîð³â — áàëåò ªâãåíà
Ñòàíêîâè÷à “Âîëîäàð Áîðèñôå-
íà”. ×è íå íàéâàæëèâ³øó ïîä³þ
ñë³ä ÷åêàòè ï³ä ê³íåöü ñåçîíó —
ìàº ïðè¿õàòè Âàëåð³é Ãåðã³ºâ,
àáè ïðîäèðèãóâàòè “Õîâàíùè-
íîþ” Ìóñîðãñüêîãî.

Êè¿âñüêà îïåðà — öå ï³äïðè-
ºìñòâî, ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðå-
ïåðòóàðíà ïîë³òèêà ÿêîãî çàëå-
æèòü â³ä ÷îãî çàâãîäíî, àëå íå
â³ä àêòóàëüíèõ ìèñòåöüêèõ òåí-
äåíö³é ³ òèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáó-
âàþòüñÿ â ìóçè÷í³é ³ñòîð³¿.
Ñêëàäíî ãîâîðèòè ïðî ñòàòóñ
ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ â óêðà¿íñüêîìó
ìóçè÷íîìó æèòò³, âëàñíå, Íà-
ö³îíàëüíà îïåðà ³ñíóº ïîçà àê-
òóàëüíèì â³ò÷èçíÿíèì ìóçè÷-
íèì ïðîöåñîì — âîíà ñàìà â
ñîá³. ² òå, ïðî ùî êàçàâ Áóëºç,
íå òàêèé óæå é àáñóðä ïîð³âíÿ-
íî ç ò³ºþ ëåãêîâàæí³ñòþ, ç ÿêîþ
êè¿âñüêà îïåðà çà ê³ëüêà îñòàí-
í³õ äåñÿòèð³÷ “ï³ä³ðâàëà” âëàñ-
íèé àâòîðèòåò

Реперт ар театр — це опери і балети інця ХІХ почат ХХ ст.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Я ось франц зь ий омпозитор-аван ардист П'єр Б -
лєз з властивим йом цинізмом прямо заявив, що
оперні театри варто підірвати, бо вони альм ють
мистець ий про рес і заважають п бліці "модерніз ва-
ти" м зичний сл х. Вислів маестро при ад ється що-
раз , оли заходить мова про Національн опер
У раїни — її місце, стат с і значення м зичном
житті Києва. І я роз мію Б лєза, попри всю абс рд-
ність йо о заяв и.

М зично о ХХ століття для Київсь ої опери ніби й не б ло
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ÎÍÀ áóäåò ÏÅÒÜ...
Ðåçêèé òåëåôîííûé çâîíîê

çàñòàâèë ìåíÿ âçäðîãíóòü. Åù¸
ñåêóíäó íàçàä ÿ ðàçëó÷àë ãåðî-
èíþ ñâîåé íîâîé ïåñíè ñ å¸ âîç-
ëþáëåííûì â Ëàòèíñêîì êâàð-
òàëå Ïàðèæà, è ìíå ñîâåðøåí-
íî íå óëûáàëîñü âîçâðàùàòüñÿ â
ñâîþ òåñíóþ, êàê ïåð÷àòêà,
êâàðòèðó íà îêðàèíå çèìíåãî
Êèåâà. Íî òåëåôîí ïðîäîëæàë
ðàçðûâàòüñÿ. ß îòëîæèë â ñòîðî-
íó ãèòàðó è, âçäîõíóâ, ïîäíÿë
òðóáêó.

— Äîáðîå óòðî! ß ìîãó ïîãî-
âîðèòü ñ Àëåêñàíäðîì? — æåí-
ñêèé ãîëîñ áûë â ìåðó íàñòîé-
÷èâ, íåæåí è ñîâåðøåííî íåçíà-
êîì.

— Íåò, îí åù¸... â Ïàðèæå,—
ïðîèçí¸ñ ÿ, íà ìèã ïðåäñòàâèâ
ñåáå Àôàíàñüåâà, ðàçãóëèâàþùå-
ãî ïî Ëóâðó â êðàñíûõ ñïîðòèâ-
íûõ òðóñàõ, áåëîì áàííîì õàëà-
òå è â øë¸ïàíöàõ íà áîñó íîãó.
Âèäåíèå íàñòîëüêî ìåíÿ çàõâà-
òèëî, ÷òî ÿ íå ñðàçó ñðåàãèðîâàë
íà ñëåäóþùóþ ôðàçó.

— À âû íå ïîäñêàæåòå, êàê ñ
íèì... ñâÿçàòüñÿ ÒÀÌ?

Ïîñêîëüêó äî ñèõ ïîð íè îäíà
æåíùèíà â ìèðå íå ðàçûñêèâàëà
ìåíÿ äàëüøå Áîðùàãîâêè (èëè
ëþáîé äðóãîé ÷åðòû ñòîëèöû),
òàêîé âîïðîñ ìîã ïðîçâó÷àòü
òîëüêî â ðóáðèêå “Î÷åâèäíîå-íå-
âåðîÿòíîå” è ïîòîìó ââ¸ë ìåíÿ â
ñîñòîÿíèå òðàíñà.

— Íåò, ê ñîæàëåíèþ, íå ïîä-
ñêàæó,— ïðîìÿìëèë ÿ, ìûñëåí-
íî ïðîêëèíàÿ ñåáÿ çà èäèîòñêóþ
øóòêó.

— À êîãäà îí âåðí¸òñÿ? — âîë-
íîé ïå÷àëè îêàòèëà ìåíÿ íåçíà-
êîìêà.

— ×åðåç íåäåëþ,— â òîí åé îò-
âåòèë ÿ è, ïîìåäëèâ, äîáàâèë.—
Ìèíèìóì...

Íà ïàðó ñåêóíä ïîâèñëà íåðå-
øèòåëüíàÿ ïàóçà, ñëîâíî îíà åù¸
î ÷¸ì-òî õîòåëà ìåíÿ ñïðîñèòü,
íî, ïîìîë÷àâ, âûäîõíóëà: “Äî
ñâèäàíèÿ!” è ïîâåñèëà òðóáêó.

“Äà, èíòåðåñíî!” — ëþáîïûò-
ñòâî ðàçîáðàëî ìåíÿ íàñòîëüêî,
÷òî î ñþæåòå íåäîïèñàííîé ïåñ-
íè äóìàòü óæå ðàñõîòåëîñü. ß âû-
øåë íà êóõíþ, ñâàðèë êðåïêèé
êîôå è çàêóðèë, ðàçìûøëÿÿ íàä
òåì, ÷òî á âñ¸ ýòî ìîãëî îçíà-
÷àòü.

Ê ìîìåíòó, êîãäà òåëåôîí çà-
çâîíèë ñíîâà, ÿ áûë ãîòîâ ãàäàòü
íà ò¸ìíîé ãóùå äîïèòîãî êîôå.

— Àëëî! — íåáðåæíî áðîñèë ÿ
â òðóáêó.

— Ñàøêà?
— Äà! — ìàøèíàëüíî îòîçâàë-

ñÿ ÿ è òóò æå ïîíÿë, ÷òî íà êîí-
êóðñå èäèîòîâ ìîã áû ñïîêîéíî
ñèäåòü â æþðè.— Ýòî áûëà Íåçíà-
êîìêà.

— Ñ ïðèáûòèåì! — îíà âåñåëî
ðàññìåÿëàñü, è ÿ ñðàçó æå ïîäíÿë
ñâîé ðåéòèíã äî ïðåäñåäàòåëÿ âû-
øåóïîìÿíóòîãî æþðè.

— Ñïàñèáî! — ÿ ïîñòàðàëñÿ,
÷òîáû ãîëîñ ïðîçâó÷àë áîäðî, è
ïîòÿíóëñÿ çà ïà÷êîé ñèãàðåò.

— Âû, íàâåðíîå, ñ äîðîãè óñòà-
ëè, ïîýòîìó ÿ áóäó êðàòêîé...

— Äà, ÿ î÷åíü óñòàë! — ñòðà-
äàëü÷åñêè ñîãëàñèëñÿ ÿ, âûäûõàÿ
äûì.

— Ìåíÿ çîâóò Âèêòîðèÿ. Ó ìå-
íÿ ïî÷òè íåò äåíåã, íî åñòü âíåø-
íîñòü è ãîëîñ... ß õî÷ó, ÷òîáû âû
ñòàëè ìîèì àâòîðîì! — îíà
óìîëêëà, äàâàÿ ìíå âðåìÿ ïðèéòè
â ñåáÿ.

— ×åëîâåê, ó êîòîðîãî íåò äå-

íåã, íå òðåáóåò òåëåôîí àâòîðà â
Ïàðèæå! — îñòîðîæíî çàÿâèë ÿ,
îòìåòèâ å¸ õâàòêó è óïðÿìñòâî.

— Íî è àâòîð èç Ïàðèæà çà äå-
ñÿòü ìèíóò íå âîçâðàùàåòñÿ â Êè-
åâ! — îíà âåðíóëà ìíå ìÿ÷ ñ ìî-
èì æå ñàðêàçìîì.

— Õîðîøî, âû ñ÷èòàåòå, ÷òî
íàì ñòîèò óâèäåòüñÿ? — ÿ îáðå-
÷¸ííî âçäîõíóë è ñ íàäåæäîé äî-
áàâèë.— Íà ñëåäóþùåé íåäåëå?

— Ñàøà, à ìîæíî ñåãîäíÿ?.. Ñó-
äÿ ïî íîìåðó òåëåôîíà, ÿ æèâó
ðÿäîì ñ âàìè...

Ìåíÿ íà÷èíàëà çàáàâëÿòü å¸ íà-
ñòîé÷èâîñòü.

— Ëàäíî, “Ìèññ Òàíê”, ïðèåç-
æàéòå! — ÿ ïî ñëîãàì ïðîäèêòîâàë
àäðåñ è, îòêëþ÷èâ òðóáêó, ñ “âîñ-
òîðãîì” âçãëÿíóë íà áåñïîðÿäîê â
êâàðòèðå.

Êîãäà íå÷åëîâå÷åñêèì óñèëèåì
ÿ íàêîíåö çàïèõíóë â øêàô ñïîð-
òèâíóþ êóðòêó, ïðîâèñåâøóþ íà
ñòóëå åù¸ ñ ëåòà, âìåñòå ñ øàïêîé
èç ïðîøëîé çèìû, â äâåðü êîðîò-
êî ïîçâîíèëè.

Â ïîãëàæåííîé äî íåïðèëè÷èÿ
ðóáàøêå è â ïîäîçðèòåëüíî ÷èñòûõ
äæèíñàõ ÿ ðàñïàõíóë ñâîé áðîíè-
ðîâàííûé Ñèì-Ñèì äëÿ “Ìèññ
Òàíê”.

— Èçâèíèòå, ó ìåíÿ åù¸ ãóñå-
íèöû â ñíåãó! — óëûáíóëàñü äå-
âóøêà, òîðîïëèâî ñáèâàÿ ñ ñàïîã
êîìêè ñíåãà.

“Ìèññ Òàíê” âûãëÿäåëà ëåò íà
äâàäöàòü, âïðî÷åì, ÿ íèêîãäà íå
óìåë îïðåäåëÿòü æåíñêèé âîçðàñò,
êàê è íàçâàíèÿ äóõîâ. Îò íå¸ ïðîñ-
òî ïðèÿòíî ïàõëî, íî íå íàñòîëü-
êî, ÷òîáû çàãëóøèòü íèêîòèíîâûé
ñìîã ìîåãî áóíêåðà. Ó íå¸ áûëà
ñèìïàòè÷íàÿ âíåøíîñòü, äîâîëüíî
âûðàçèòåëüíûå ãëàçà è äëèííûå
êàøòàíîâûå âîëîñû.

Îíà âîøëà â êîìíàòó è... çà-
ìåðëà.

Ïîíèìàÿ, ÷òî åé (êàê è ëþáîìó
íîðìàëüíîìó ÷åëîâåêó, âïåðâûå
ïîïàâøåìó â ìîé “êàáèíåò”) íå-
îáõîäèìà ïàðà ìèíóò, ÷òîáû îñ-
âîèòüñÿ ñ ñîòíåé ÷åðíî-áåëûõ êàð-
òèíîê, çàìåíèâøèõ ìíå òðàäèöè-
îííûå îáîè, ÿ ïðèñåë íà äèâàí è
ñòàë òåðïåëèâî æäàòü.

Êîãäà âçãëÿä ìîåé ãîñòüè ñòàë
íåìíîãî îñìûñëåííûì è ïîÿâè-
ëàñü íàäåæäà, ÷òî ñî âðåìåíåì ê
íåé âåðí¸òñÿ è äàð ðå÷è, ÿ ðèñê-
íóë çàäàòü èíòåðåñîâàâøèé ìåíÿ
âîïðîñ.

— À êàê âû äîãàäàëèñü, ÷òî ýòî
áûë ÿ?

Äåâóøêà ñíèñõîäèòåëüíî

óëûáíóëàñü è ñêîëüçíóëà âçãëÿ-
äîì ïî íåñêîëüêèì “çîëîòûì”
äèñêàì, íàìåðòâî ïðèêëååííûì
ê ñòåíå,— ñêðîìíûì íàãðàäàì
îäíîãî ïîïóëÿðíîãî ôåñòèâàëÿ.

— Íåäàâíî â èíòåðâüþ ïî ðàäèî
âû ïðèçíàëèñü, ÷òî ó âàñ åñòü ìå÷-
òà — ïîáûâàòü â Ïàðèæå... È êîã-
äà ÿ óñëûøàëà, ÷òî âû óæå ÿêîáû
òàì...

— Ñïàñèáî, äàëüøå ïîíÿòíî! —
íåáðåæíî ìàõíóë ÿ ðóêîé, âñïîìè-
íàÿ, åñòü ëè ó ìåíÿ â äîìå öèàíèñ-
òûé êàëèé, è, êàê îáû÷íî, îòðà-
âèòåëü ïîñòóïàåò ñ òåëîì æåðòâû.

Ïî-âèäèìîìó, îíà óãàäàëà õîä
ìîèõ ìûñëåé è íà ìèã îòâåðíó-
ëàñü, ïðÿ÷à óëûáêó.

— Âû çëèòåñü?! — â å¸ ñèíèõ ãëà-
çàõ ÷èòàëîñü ðàñêàÿíèå ïàëà÷à,
òîëüêî ÷òî îòïèëèâøåãî ðóêó ïè-
àíèñòó.

— Õîòèòå ÷àþ? — áåççàáîòíî ïî-
èíòåðåñîâàëñÿ ÿ â îòâåò, ðåøèâ,
÷òî çà íåèìåíèåì öèàíèíà ñîéä¸ò
è ïóðãåí...

— Äà, ñ óäîâîëüñòâèåì!
— ×òî-÷òî, à óäîâîëüñòâèå ÿ âàì

îáåùàþ! — çàãàäî÷íî ïðîèçí¸ñ ÿ,
áûñòðî íàïðàâëÿÿñü íà êóõíþ.

Áåçðåçóëüòàòíî ïîðûâøèñü â êó-
õîííûõ øêàô÷èêàõ, ÿ âûíóæäåí
áûë ïðèçíàòü, ÷òî, íàâåðíîå, íà

âñåõ ãîñòåé ñëàáèòåëüíîãî íå íà-
ïàñ¸øüñÿ, è, ïðèäàâ ëèöó ñàìîå
ðàäîñòíîå âûðàæåíèå, âêàòèë â
“êàáèíåò” ìàëåíüêèé ñòîëèê ñ
÷àøêàìè ÷àÿ, ñàõàðíèöåé è ëèìî-
íîì.

Âèêòîðèÿ ñèäåëà íà äèâàíå,
ñêðåñòèâ íîãè, è ðàçãëÿäûâàëà
ïðèìå÷àòåëüíûå ñòåíû. Â ðóêàõ
îíà äåðæàëà êàññåòó, è ÿ ïîíÿë,
÷òî ìíå íå èçáåæàòü î÷åðåäíîãî
ïðîñëóøèâàíèÿ.

Íå ïðîèçíîñÿ íè ñëîâà, ÿ âêëþ-
÷èë ñèñòåìó, âçÿë ïðîòÿíóòûé
ôóòëÿð è ïîñëå âñåì èçâåñòíûõ
ìàíèïóëÿöèé íàæàë íà “Play”.

Â òàêèå ìèíóòû ÿ ïðåäïî÷èòàþ
êóðèòü. Âñåãäà åñòü áëàãîâèäíûé
ïðåäëîã çàêàøëÿòüñÿ èëè ïîìîð-
ùèòüñÿ îò ÿêîáû ðàçúåäàþùåãî
ãëàçà äûìà. “Ìèññ Òàíê”, çàìåò-
íî íåðâíè÷àÿ, ïîñëåäîâàëà ìîåìó
ïðèìåðó.

ß òåðïåëèâî ïðîñëóøàë òðè
êóïëåòà, âîñåìü ïðèïåâîâ, ëîæ-
íóþ êîäó è åù¸ âîñåìü ïðèïåâîâ
ïîïóëÿðíîãî â áûëûå âðåìåíà
øëÿãåðà, â êîòîðûé ðàç ïîðàæà-
ÿñü, êàê õîðîøóþ ïåñíþ ìîæíî
äî íåóçíàâàåìîñòè èñêàëå÷èòü
ïñåâäîìîäíîé àðàíæèðîâêîé.

Íàêîíåö íàñòóïèëà òèøèíà.
Çíàÿ, ÷òî íè÷òî òàê íå ìó÷àåò íàñ
(âñåõ ïèøóùèõ è ïîþùèõ), êàê
çàòÿíóâøàÿñÿ ìîë÷àëèâàÿ îöåí-
êà, ÿ, îñòàíîâèâ êàññåòó, ñ ñà-
äèñòñêèì óäîâîëüñòâèåì ïîòÿ-
íóëñÿ çà ÷àøêîé ñ îñòûâøèì

÷àåì è ñòàë íàðî÷èòî ìåäëåííî
ïèòü.

— Íó, ÷òî ñêàæåòå?! — äåâóøêà
íåðâíî ðàçäàâèëà îêóðîê â ïîêà
åù¸ ïóñòîé ïåïåëüíèöå, ñòàðàÿñü
íå âñòðå÷àòüñÿ ñî ìíîé âçãëÿäîì.

— Âèêà, åñëè áû âû ñàìè áû-
ëè äîâîëüíû ðàáîòîé, òî âàñ áû
çäåñü íå áûëî,— ÿ áðîñèë íà íå¸
ñâîé “êîðîííûé” âçãëÿä èñïîä-
ëîáüÿ, è, ïîæàâ ïëå÷àìè, ïðîäîë-
æèë,— ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿ ïîíÿ-
òèÿ íå èìåþ, ÷åãî âû ñîáñòâåííî
õîòèòå... Òàê ÷òî, äàâàéòå óæ ïî
ïîðÿäêó.

Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ äâàäöà-
òè ìèíóò ÿ ïðåèìóùåñòâåííî êè-
âàë, ñëóøàë è îïÿòü êèâàë.

Îíà æèëà íà Îáîëîíè âäâî¸ì ñ
ìàìîé-ïåíñèîíåðêîé, ðàáîòàëà ÷å-
ðåç äåíü àäìèíèñòðàòîðîì â èç-
âåñòíîé ãîñòèíèöå, ëþáèëà ïåòü, â
äåòñòâå ó÷àñòâîâàëà â ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè è äàæå ïîëó÷èëà ãðàìîòó â
äîìå ïèîíåðîâ... Ìåíÿ ñîâåðøåí-
íî íå èíòåðåñîâàëî, çàìóæåì îíà
èëè íåò, íî è ýòîò ôàêò íå áûë îá-
äåë¸í âíèìàíèåì: íå çàìóæåì.

— Ïëîõî! — çàìåòèë ÿ è òóò æå
èñïóãàëñÿ, ÷òî íååñòåñòâåííî ïîä-
íÿòûå áðîâè íà å¸ âûòÿíóâøåìñÿ
ëèöå ìîãóò íàâñåãäà òàêèìè è
îñòàòüñÿ.

— Ïëîõî ïîòîìó, ÷òî åù¸ ìåíü-
øå øàíñîâ óáåäèòü âàñ íå âëåçàòü
â ýòîò... “øîó-áèçíåñ”,— ïîÿñíèë
ÿ, âêëàäûâàÿ â ïîñëåäíåå ñëîâî
âñþ èðîíèþ, íà êîòîðóþ áûë ñïî-
ñîáåí.

— Òî, ÷òî ÿ ñåé÷àñ óñëûøàë, íå
òàê óæ è ñòðàøíî... Ó âàñ — êðà-
ñèâûé ñèëüíûé ãîëîñ ñ ðåäêèì
òåìáðîì, õîðîøàÿ äèêöèÿ,— ÿ
íèñêîëüêî íå êðèâèë äóøîé.—
Íî... Äàâàéòå ïðåäñòàâèì ñåáå,
÷òî êòî-òî áåñïëàòíî íàïèøåò âàì
ÿðêóþ ïåñíþ, êòî-òî ðàçîâî áåñ-
ïëàòíî å¸ àðàíæèðóåò, êòî-òî äà-
æå áåñïëàòíî çàïèøåò, íî äàëüøå
âñ¸ ðàâíî áóäóò íóæíû äåíüãè, è
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè îã-
ðîìíûå! Íà ñòóäèþ çâóêîçàïèñè,
ðàäèî, âèäåî, òåëåâèäåíèå, ïðåñ-
ñó, ôîòîñåññèè, õîðåîãðàôèþ,
âíåøíèé âèä... — ÿ ìåòîäè÷íî çà-
ãèáàë ïàëüöû, íî, äîéäÿ äî âîñü-
ìîãî ïóíêòà, ïîíÿë, ÷òî ñ ñèãàðå-
òîé â ðóêå äåëàòü ýòî äîâîëüíî
îïàñíî.

Ìèíóò äåñÿòü ÿ ðèñîâàë åé ðå-
àëüíóþ ïåðñïåêòèâó, à îíà ñìîò-
ðåëà íà ìåíÿ, êàê çàòðàâëåííûé
çâåð¸ê. ×åñòíî ãîâîðÿ, ìíå áûëî
æàëü å¸ èëëþçèè, íî â êîíöå êîí-
öîâ îíà ïðèøëà íå ê Øàõåðåçà-
äå!

Óñòàâ îò ñîáñòâåííîé ìðà÷íî-
ñòè, ÿ ïðåäëîæèë ñâàðèòü êîôå, è
ìû ïåðåáàçèðîâàëèñü íà êóõíþ.

— Çäåñü âû ïèøåòå? — ñ èíòå-
ðåñîì îãëÿäûâàÿ óþòíîå, íà ìîé

íåîáúåêòèâíûé âçãëÿä, ïîìåùå-
íèå, ñïðîñèëà äåâóøêà.

— Èãîðþ Òàëüêîâó èíîãäà ïðè-
õîäèëîñü ïèñàòü â âàííîé (â òåñ-
íîé êâàðòèðå ñ æåíîé è ìàëåíü-
êèì ñûíîì), íî îò ýòîãî åãî ïåñ-
íè ìíå íðàâÿòñÿ åù¸ áîëüøå! —
îòâåòèë ÿ, äîñòàâàÿ ê ñòîëó ïå÷å-
íüå.

— Ó ìåíÿ åñòü òðèñòà äîëëà-
ðîâ... Ýòîãî õâàòèò íà òî, ÷òîáû
çàïèñàòü îäíó êëàññíóþ ïåñíþ?

— À êòî å¸ íàïèøåò?
— Âû...
ß èçó÷àþùå ïîñìîòðåë íà ïðè-

òèõøóþ “Ìèññ Òàíê”, ðàçäóìû-
âàÿ íàä ñòåïåíüþ å¸ íàãëîñòè.

— ×òî æå âàì äàñò îäíà íå-
ñ÷àñòíàÿ ïåñíÿ?

— Ìû ïîêàæåì å¸ âñåì èçâåñò-
íûì ïðîäþñåðàì,— îòâåòèëà Âè-
êà, íå çàìåòèâ ìîåãî èðîíè÷íîãî
êèâêà.— Äîñòàíåì äåíåã íà àëü-
áîì, êëèïû... Ó íàñ âñ¸ ïîëó÷èò-
ñÿ. Ïóñòü íå ñðàçó, íî ïîëó÷èòñÿ!
Íóæíî òîëüêî, ÷òîáû âû íàïèñà-
ëè áûñòðóþ âåñ¸ëóþ ïåñíþ... Òè-
ïà âàøåé “Åãî ãóáû ïàõíóò ìàí-
ãî”.

×¸ðò âîçüìè, îíà âåðèëà â ìå-
íÿ! Ñëåïî, áåçîãîâîðî÷íî, ôàíà-
òè÷íî... ß ñìîòðåë â å¸ ãëàçà öâå-
òà èíäèãî è íå õîòåë îáúÿñíÿòü,
÷òî, óâû, îò àâòîðà è åãî òâîðå-
íèé íå òàê óæ ìíîãî è çàâèñèò...
Â îáùåì, èìåííî òîãäà ÿ è ðå-
øèë, ÷òî îáÿçàòåëüíî íàïèøó äëÿ
íå¸ ïåñíþ. Õîðîøóþ ïåñíþ... Äà,
âîçìîæíî, ó Âèêè íè÷åãî íå âûé-
äåò (ïðîäþñåð îêàæåòñÿ êëîóíîì,
ñïîíñîðû — áàíêðîòàìè, îíà ñëî-
ìàåòñÿ èëè çàáåðåìåíååò), íî âñ¸
îò ìåíÿ çàâèñÿùåå ÿ ïîñòàðàþñü
ñäåëàòü...

Ìû ïîãîâîðèëè åù¸ íåìíîãî î
âîçìîæíûõ òåìàõ äëÿ áóäóùåé
ïåñíè, è ÿ èíòåðåñà ðàäè ïîñìîò-
ðåë íà íàñòåííûå ÷àñû. Äåâóøêà
ïåðåõâàòèëà ìîé âçãëÿä.

— Ìíå óæå äàâíî ïîðà! — çà-
ÿâèëà îíà íåóâåðåííî, ÿâíî íàäå-
ÿñü íà ïðîòåñò.

Íî ÿ íå âîçðàæàë, ïîñêîëüêó
íåêàÿ ìàäåìóàçåëü â Ëàòèíñêîì
êâàðòàëå äàâíûì-äàâíî äîëæíà
áûëà ðàññòàòüñÿ ñî ñâîèì êàâàëå-
ðîì, è òîëüêî ÿ ìîã åé â ýòîì ïî-
ìî÷ü.

— Õîðîøî, Âèêà! ß íàïèøó
ïåñíþ, ñêîðåå âñåãî, â ëàòèíî-
àìåðèêàíñêîì ñòèëå, ïîñìîò-
ðèì... Ïîñòàðàþñü óãîâîðèòü
ñâîåãî äðóãà-àðàíæèðîâùèêà, è,
åñëè óäàñòñÿ, õîçÿèíà îäíîé ñòó-
äèè. Ïîçâîíèòå ìíå ÷åðåç ïàðó
íåäåëü!

— Îáÿçàòåëüíî! — âîñêëèêíóëà
Âèêà, ñîãëàøàÿñü.

À ïîòîì âäðóã ñòðåìèòåëüíî ïî-
öåëîâàëà ìåíÿ â ù¸êó. ß íå óñïåë
îòñòðàíèòüñÿ.

— Ñàøà! Ñïàñèáî âàì îãðîì-
íîå! Äàæå òî, ÷òî âû óñïåëè ìíå
ðàññêàçàòü, óæå ìíîãî... ß ïîçâî-
íþ âàì ÷åðåç äâå íåäåëè, äåíü â
äåíü, îáåùàþ!

— Äà âû íå ìíå, âû ñåáå îáå-
ùàéòå,— óëûáíóëñÿ ÿ, îòêðûâàÿ
âõîäíóþ äâåðü.— Äî ñâèäàíèÿ!

— Äî ñâèäàíèÿ! — êðèêíóëà äå-
âóøêà, ñïóñêàÿñü ïî ëåñòíèöå
ïîäúåçäà.

— Ïîêà! — ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî
ïî÷òè âëþáèëñÿ.— Ïîêà!

Ñïóñòÿ ÷àñ ÿ óæå ðàçäåëàëñÿ ñ
âîçäûõàòåëåì èç Ëàòèíñêîãî
êâàðòàëà, à íî÷üþ, ïîáîðîâ ñîí
äâåíàäöàòîé ÷àøêîé êîôå, óìóä-
ðèëñÿ íàáðîñàòü ÷åðíîâèê ìåëî-
äèè äëÿ Âèêè. Åù¸ ÷åðåç òðè äíÿ
áûë íàïèñàí òåêñò, è çàïèñàííàÿ
ïîä ãèòàðó ïåñíÿ áûëà äî ñðîêà
çàáûòà. Íàâàëèâøèåñÿ áóäíè÷-
íûå ïðîáëåìû è ïåðèïåòèè ëè÷-
íîé æèçíè ìèãîì âûòåñíèëè èç
ãîëîâû íåäàâíþþ âñòðå÷ó...

Сьо одні "Хрещати " др є ще одне оповідання Оле -
сандра Афанасьєва. Читачі знов з стрін ться з лірич-
ними ероями, що потряпляють надзвичайні сит ації.
Бажаємо приємно о читання!
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...Ïðîø¸ë ãîä, ïîæàëóé, ñàìûé

ñòðàøíûé â ìîåé æèçíè. Ìíå
ïðèøëîñü ñäåëàòü îïåðàöèþ, îò
òðåòüåãî èíñóëüòà óìåðëà áàáóø-
êà... Íå áûëî íè÷åãî óäèâèòåëü-
íîãî â òîì, ÷òî íà ôîíå òàêèõ ñî-
áûòèé ÿ íå âñïîìèíàë íè î Âèê-
òîðèè, íè î çàïèñè ïåñíè, õðà-
íèâøåéñÿ ãäå-òî â íåäðàõ ñåêðå-
òåðà.

È êîãäà ïîçàâ÷åðà îíà âäðóã ïî-
çâîíèëà, ìíå ñòîèëî íåìàëûõ òðó-
äîâ ïîíÿòü, ñ êåì ÿ, ñîáñòâåííî,
ãîâîðþ.

— ß ìîãëà áû ê âàì ñåãîäíÿ
ïîäúåõàòü?

— Çàïðîñòî,— ÿ ïîñìîòðåë íà
÷àñû.— Îêîëî ïÿòè âàñ óñòðîèò?

— Äà, õîðîøî! Äî âñòðå÷è!
— Äî âñòðå÷è! — ÿ ñêåïòè÷åñêè

ïîæàë ïëå÷àìè è âûêëþ÷èë òåëå-
ôîííóþ òðóáêó.

Íà ïîðîãå, âèíîâàòî óëûáàÿñü,
ñòîÿëà “Ìèññ Òàíê”, à ðÿäîì,
äåðæà â ðóêàõ äâà îãðîìíûõ ïà-
êåòà, âîçâûøàëñÿ ×åëîâåê-Ãîðà.
Ïðèìåðíî ìîåãî ðîñòà (òî åñòü
ïîä äâà ìåòðà), íî ðàçà â òðè øè-
ðå è ìàññèâíåå. ß ïîñòîðîíèëñÿ,
âïóñêàÿ èõ â êâàðòèðó.

— Ýòî ìîé ìóæ Àëåêñåé! —
ïðåäñòàâèëà ñâîåãî ñïóòíèêà Âè-
êà, è ìû îáìåíÿëèñü ñ íèì ðóêî-
ïîæàòèåì.

Ïîäàâàÿ åìó íà ðàñòåðçàíèå ðó-
êó, ÿ ïîñïåøèë ïðåäóïðåäèòü, ÷òî
êèñòü è ïàëüöû ìíå, â ïðèíöèïå,
íóæíû, è ×åëîâåê-Ãîðà ïîíèìà-
þùå êèâíóë. Â ðåçóëüòàòå ó ìåíÿ
ïðåäàòåëüñêè õðóñòíóë òîëüêî ìè-
çèíåö...

ß õìóðèëñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà íå
óáåäèëñÿ: ñ ðóêîé âñ¸ áóäåò íîð-
ìàëüíî. Çàâòðà...

Ìû áûñòðî ðàçîáðàëèñü ñ ñî-
äåðæèìûì ïàêåòîâ è óñòðîèëèñü
íà êóõíå. Ïîä ×åëîâåêîì-Ãîðîé
ñòðàííî âèáðèðîâàë ìîé ëþáè-
ìûé õðîìîé ñòóë, à îò ðàñêàòèñ-
òîãî áàñà ïîäîçðèòåëüíî çâåíåëà
ïîñóäà. Íî ïîñëå ðþìêè ìàðî÷-
íîãî êîíüÿêà êî ìíå âåðíóëîñü
õîðîøåå íàñòðîåíèå, è äàæå ïåð-
ñïåêòèâà ëèøèòüñÿ ÷àñòè ãàðíè-
òóðà êàçàëàñü óæå íå íàñòîëüêî
ìðà÷íîé.

— À ÿ âåäü òîãäà, êàê îáåùàë,
íàïèñàë äëÿ âàñ ïåñíþ! — çàÿâèë
ÿ, ðàçãëÿäûâàÿ äâóõëèòðîâóþ áàí-
êó ÷¸ðíîé èêðû è ïðèêèäûâàÿ â
óìå, íà ñêîëüêî ñóòîê îíè ðåøè-
ëè ó ìåíÿ çàäåðæàòüñÿ.

— Âû ïîçæå ñûãðàåòå? — ïî-
ïðîñèëà ìåíÿ Âèêà, è äàæå íà êà-
ìåííîì ëèöå ×åëîâåêà-Ãîðû ïðî-
ìåëüêíóëî ïîäîáèå èíòåðåñà.

— Íåò! — ìðà÷íî îòðåçàë ÿ, è,
ââîëþ íàëþáîâàâøèñü èõ âûòÿ-
íóòûìè ôèçèîíîìèÿìè, ñ óëûá-
êîé äîáàâèë.— Íå ñûãðàþ, ïîêà
âû, Âèêà, íå îáúÿñíèòå ìíå òîë-
êîì, ãäå ïðîïàäàëè è êàê âàñ óãî-
ðàçäèëî íàéòè òàêîãî ìèëîãî “Ë¸-
øó-óêîêîøó”?!

ß òóò æå ïîæàëåë î ñâîèõ ñëî-
âàõ...

Íåò, ×åëîâåê-Ãîðà íå îáèäåëñÿ.
Ïðîèçîøëî õóäøåå — îò åãî ïðè-
ñòóïà õîõîòà áåäíûé ñòóë òðåñíóë.
Íå ìåíüøå 120 êèëîãðàììîâ ðóõ-
íóëî íà ëèíîëåóì, çàäåâ ìîþ ëþ-
áèìóþ íàñòîëüíóþ ëàìïó ñ æ¸ë-
òûì àáàæóðîì è ïîòÿíóâ ñêàòåðòü
ñî âñåé çàêóñêîé. ß óñïåë ñõâàòèòü
òîëüêî áàíêó ñ èêðîé, à Âèêà ÷ó-
äîì — äâå áóòûëêè êîíüÿêà.

×åëîâåê-Ãîðà, êðÿõòÿ, ïîäíÿë-
ñÿ è îãëÿäåë ðàçðóøåíèÿ.

— Â ùåïêè! — êîðîòêî, íî òî÷-
íî ïðîêîììåíòèðîâàë îí êîí÷è-
íó ìîåãî ëþáèìîãî ñòóëà è ñïðî-
ñèë, ðàçâåðíóâøèñü.— Êàìèí
åñòü?!

— Òåïåðü áóäåò! — çàâåðèë ÿ åãî
è òîðîïëèâî âûäàë Âèêå ñîâîê è
âåíèê.

— ×åðåç ïàðó äíåé ïîñëå òîé
íàøåé âñòðå÷è,— íà÷àëà Âèêà,
êîãäà ìû âíîâü ðàñïîëîæèëèñü çà
ñòîëîì, è Àëåêñåþ áûë ïåðñî-
íàëüíî âûäàí æåëåçíûé òàáóðåò ñ
áàëêîíà.— Ó ìåíÿ ïðîèçîøëè
ñåðü¸çíûå íåïðèÿòíîñòè íà ðàáî-
òå... Ìåíÿ îáâèíèëè â êðàæå, â

î÷åíü êðóïíîé êðàæå, è ïðè-
øëîñü...

— “Äåëàòü íîãè”! — ëàêîíè÷íî
âñòàâèë ×åëîâåê-Ãîðà, ðàçëèâàÿ
ïî ðþìêàì àðîìàòíûé êîíüÿê.

— ...ß óêàòèëà â Ëóöê, ïîòîì —
â Õàðüêîâ... Êñòàòè, ïûòàëàñü âàì
îòòóäà äîçâîíèòüñÿ, íî íèêòî íå
áðàë òðóáêè,— ÿ ìîë÷à êèâíóë, íå
ñòàâ íè÷åãî îáúÿñíÿòü, è Âèêà
ïðîäîëæèëà.— À ïîòîì âñòðåòè-
ëà Àë¸øó...

— Êàê âñå ñìîòðÿò íà òî, ÷òî-
áû ïåðåéòè íà “òû”? — ñïðîñèë
ÿ, ïîäíèìàÿ ñâîè 50 ãðàììîâ.

— Íàêîíåö-òî! — ×åëîâåê-Ãîðà
âûäîõíóë òàê øóìíî è îáëåã÷¸í-
íî, ÷òî Âèêó ÷óòü íå ñäóëî.

Ìû çâîíêî ÷îêíóëèñü è, çàêó-
ñèâ, ñèíõðîííî çàêóðèëè.

— Àëåêñåé çàíèìàåòñÿ...
— Ìåáåëüþ?! — ïîäñêàçàë ÿ,

óêàçûâàÿ Âèêå íà ïîëîìàííûå
äîñêè, òîð÷àùèå èç ìóñîðíîãî
âåäðà â óãëó.

— Íåôòüþ! — ïðîáàñèë ×åëî-
âåê-Ãîðà, è ÿ ñòàë ðàçäóìûâàòü, âî
ñêîëüêî æå íóæíî îöåíèòü ìîé
õðîìîé ñòóë, ÷òîáû ìèìîõîäîì
ìîæíî áûëî êóïèòü ëþáèìîé äå-
âóøêå åù¸ è ñïàëüíþ êîðîëÿ Ëþ-
äîâèêà XIV... Èñòëåâøàÿ ñèãàðå-
òà îáîæãëà ìíå ïàëüöû, íàñòîëü-
êî ãëóáîêî ÿ óø¸ë â ðàñ÷¸òû.

— Êàëüêóëÿòîð åñòü ïîáëèçî-
ñòè? — ñ íàäåæäîé ïîñìîòðåë ÿ íà
Àëåêñåÿ.

— Ñïðàøèâàåøü! — ôûðêíóë
îí â îòâåò, äîñòàâàÿ èç âíóòðåí-
íåãî êàðìàíà ïèäæàêà øåäåâð
ÿïîíñêîé ýëåêòðîíèêè.

— Òû ñ÷èòàåøü àâòîðñêèé ãî-
íîðàð çà íàïèñàííóþ ïåñíþ? —
óëûáíóëàñü Âèêà.

— Íåò, ñòîèìîñòü ñëîìàííîãî
ñòóëà! — âîçðàçèë ÿ, ëèõîðàäî÷íî
íàæèìàÿ íà êíîïêè.

Îíè çàñìåÿëèñü, ÿâíî óâåðåí-
íûå â òîì, ÷òî ÿ øó÷ó. Óäîâëåòâî-
ð¸ííûé ïîÿâèâøèìñÿ íà òàáëî
ðåçóëüòàòîì, ÿ ðåøèë ïîêà èõ íå
ïåðåóáåæäàòü.

ß îòêðûë ñåêðåòåð. Ïîðûâøèñü
ìèíóò ïÿòü è â ñîòûé ðàç ïîêëÿâ-
øèñü “çàâòðà” íàâåñòè òàì ïîðÿ-
äîê, ÿ èçâë¸ê íà ñâåò Áîæèé
àóäèîêàññåòó ñ íàäïèñüþ íà ôóò-
ëÿðå: “Âèêòîðèÿ”. Âëîæèâ å¸ â
êëþâ çàóðÿäíîé SONY, ÷òî âñåã-
äà ïðîçÿáàëà íà êóõíå, ÿ íàæàë
íà “Âîñïðîèçâåäåíèå”.

Åñëè ÷åñòíî, ÿ áûë óâåðåí â
òîì, ÷òî äåâóøêå ïåñíÿ ïîíðàâèò-
ñÿ, à ïîòîìó íå ñëèøêîì áûë
óäèâë¸í å¸ âîñòîðãîì, íî âîò áóð-
íàÿ ðåàêöèÿ Àëåêñåÿ ìåíÿ ïðèÿò-
íî ïîðàçèëà.

— Õîðîøî, Ñàíÿ! Î÷åíü õîðî-
øî! — òâåðäèë îí, õëîïàÿ ìåíÿ
ïî ïðàâîìó ïëå÷ó òàê, ÷òî ñêîëè-
îç, âûðàáîòàííûé ãîäàìè íåïðà-
âèëüíîãî ñèäåíèÿ çà ïèñüìåííûì
ñòîëîì, íàâåðíîå, òóò æå ñòàë
ïðîõîäèòü ñàì ñîáîé. Îñòàâàëîñü
òîëüêî âûéòè â ïðèõîæóþ è
âçãëÿíóòü íà ñåáÿ â çåðêàëî, íî ñ
êàæäûì õëîïêîì ïî ïëå÷ó ÿ âðàñ-
òàë â ïîë âñ¸ ãëóáæå è ãëóáæå,
(âìåñòå ñ òàáóðåòîì), è ïðèïîä-
íèìàòüñÿ â ýòó ìèíóòó áûëî äå-
ëîì áåçíàä¸æíûì.

— Äàâàé, Ñàíÿ, ãîòîâü áèçíåñ-
ïëàí! Áåð¸øü âñþ îòâåòñòâåííîñòü
íà ñåáÿ! — òêíóë ìíå îãðîìíûì
ïàëüöåì â ãðóäü ×åëîâåê-Ãîðà, è
ÿ âñïîìíèë, ÷òî â áåòîííîé ñòå-
íå êîðèäîðà äàâíî õîòåë ñäåëàòü
ïàðó äûðîê ïîä íîâóþ âåøàëêó,
è òåïåðü ìîæíî áûëî îáîéòèñü
áåç äðåëè.

— ß — íå ïðîäþñåð, à òîëüêî
àâòîð,— ìÿãêî âîçðàçèë ÿ, âêëþ-
÷àÿ êîôåâàðêó.

×åëîâåê-Ãîðà ïîæàë ïëå÷àìè è
ïîòÿíóëñÿ êî âòîðîé áóòûëêå
êîíüÿêà.

Êîãäà Âèêà îòëó÷èëàñü “ïîïóä-
ðèòü íîñèê”, Àëåêñåé ïðèäâèíóë-
ñÿ êî ìíå âïëîòíóþ.

— Ñàíÿ! ß íå çíàþ, êàê çàâòðà
ëÿæåò ôèøêà, íî Âèêà ïåòü áó-
äåò! — òèõî ïðîèçí¸ñ îí, ãëÿäÿ
ìíå â ãëàçà. ß êèâíóë, íå äî êîí-
öà ïîíèìàÿ, ÷òî îí èìååò â âèäó,

íî ïðåäïî÷èòàÿ â ëþáîì ñëó÷àå
ìîë÷àòü.— Ó íå¸ åñòü íà ýòî äåíü-
ãè. È äîñòàòî÷íî, íå ñîìíåâàéñÿ!
À íàñ÷¸ò ìåíÿ...

Íà êóõíþ âåðíóëàñü Âèêòîðèÿ,
è Àëåêñåé óìîëê. ß ïðèíÿëñÿ íå-
âîçìóòèìî ðàçëèâàòü ïî ÷àøêàì
ãîðÿ÷èé êîôå.

Ñ ñèÿþùèì ëèöîì äåâóøêà
ïîïðîñèëà åù¸ ðàç ïîñëóøàòü
ïåñíþ, è ÿ, çàâåðèâ å¸, ÷òî îíà
ñìîæåò óíåñòè êîïèþ çàïèñè ñ
ñîáîé, íàæàë íà ïåðåìîòêó. Íà-
÷àëî ïåñíè ñîâïàëî ñ òðåëüþ ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà ×åëîâåêà-Ãî-
ðû. Îí èçâèíèëñÿ è âûøåë â
ïðèõîæóþ.

— Íóæíî åõàòü! — êîðîòêî è
ðåçêî áðîñèë Àëåêñåé, ïðèîòêðûâ
äâåðü íà êóõíþ.

Áûëî çàìåòíî, ÷òî îí ÷åì-òî
âçáåø¸í. Âèêà ïîñïåøíî âñòàëà.

— Ñàøà! Äàâàé çàâòðà ñ óòðà, â
äåñÿòü-îäèííàäöàòü, ñîçâîíèì-
ñÿ,— îíà çàìåòèëà ëèñòîê áóìà-
ãè ñ ðó÷êîé íà õîëîäèëüíèêå è
áûñòðî íàïèñàëà íåñêîëüêî íî-
ìåðîâ.— ß òåáÿ ñàìà íàáåðó, íî
íà âñÿêèé ñëó÷àé, âîò íàøè òå-
ëåôîíû: ìîáèëüíûå, äîìàøíèé,
îôèñ...

ß êèâíóë è âûòàùèë èç ìàãíè-
òîôîíà êàññåòó.

Ðàññòàâàíèå ïîëó÷èëîñü ñêîì-
êàííûì è êîðîòêèì. ß çàïåð çà
íèìè äâåðü è, âåðíóâøèñü íà êóõ-
íþ, âûãëÿíóë â îêíî. Òðè äîðî-
ãèå èíîìàðêè âûñòðîèëèñü âî
äâîðå, íàâåðíÿêà âûçûâàÿ ïðîëå-
òàðñêóþ íåíàâèñòü ó ìîèõ ñëàâ-
íûõ ñîñåäåé — âëàäåëüöåâ õè-
ëåíüêèõ “Æèãóëåé” è äîïîòîïíî-
ãî “Ìîñêâè÷à”.

“Âîò ýòî äà!” — ïðîíåñëîñü ó
ìåíÿ â ãîëîâå ïðè âèäå äâóõ äþ-
æèõ îõðàííèêîâ ñ ðàöèÿìè, ñïåø-
íî çàëåçàâøèõ â ïåðâóþ ìàøèíó.
Ñèëóýòû åù¸ äâóõ ìåëüêíóëè ïî-
îäàëü, êîãäà Âèêà è Àëåêñåé óæå
ñåëè â ñàëîí ñåðåáðèñòîãî “Ìåð-
ñåäåñà”.

Âçâèçãíóëè òîðìîçà, è àâòîìî-
áèëè ñëåäîì äðóã çà äðóãîì ñî-
ðâàëèñü â íî÷ü, ñêðûâàÿñü â êàðå
ïîäâîðîòíè.

Ýòî áûëî äâà äíÿ íàçàä...
Â÷åðà Âèêà ìíå òàê è íå ïåðå-

çâîíèëà, íî ñåãîäíÿ ÿ óæå çíàþ,
ïî÷åìó. Çíàþ íàâåðíÿêà...

Ïåðåäî ìíîé ëåæèò â÷åðàøíÿÿ
ãàçåòà, ïðîñìîòðåííàÿ ñ óòðà
âñêîëüçü è, íà áåãëûé âçãëÿä, íå
ñîäåðæàùàÿ íè÷åãî èíòåðåñíîãî.
Îáû÷íûé âçäîð, åñëè áû íå ýòà
ñòàòüÿ...

ß ïåðå÷èòûâàþ å¸ ìàøèíàëüíî
â òðåòèé ðàç.

“...Øåñòèñîòûé “Ìåðñåäåñ”
Àëåêñåÿ Ñàðîâñêîãî, òðèäöàòèñå-
ìèëåòíåãî ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëå-
íèÿ ÀÎ “Íåôòåãàç-Öåíòð”, â êî-
òîðîì, êðîìå íåãî, íàõîäèëèñü
îõðàííèê è âîäèòåëü, áûë âçîðâàí
ïîñðåäè áåëîãî äíÿ íà óëèöå
Ãîðüêîãî...”

“Â ùåïêè!” — ïî÷åìó-òî
âñïëûâàåò â ïàìÿòè íåäàâíÿÿ ýïè-
òàôèÿ.

Â êîðîòêîé ñòàòüå ïîìåùåíà
ôîòîãðàôèÿ ×åëîâåêà-Ãîðû, òàê
÷òî ñîìíåíèé íåò.

“...Áåçóñëîâíî, ðå÷ü èä¸ò î çà-
êàçíîì óáèéñòâå, è ìîòèâû ñëå-
äóåò èñêàòü â ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè æåðòâû...”

ß îïÿòü ïî î÷åðåäè íàáèðàþ
íîìåðà ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, â
ñïåøêå íàïèñàííûõ Âèêîé. Êà-
êîé èç íèõ å¸? Êàêîé Àëåêñåÿ?..
Áåññòðàñòíûé ìåòàëëè÷åñêèé ãî-
ëîñ ïðåäëàãàåò “ïîâòîðèòü ïîïûò-
êó ïîçäíåå”...

ß ñèæó â ïðîêóðåííîé êóõíå â
îáùåñòâå íåäîïèòîãî íàêàíóíå
êîíüÿêà. Â ãîëîâå íàçîéëèâî âåð-
òèòñÿ îäíà è òà æå ôðàçà, êàê òå-
ïåðü ìíå íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ñêà-
çàííàÿ ìèñòè÷åñêèì ø¸ïîòîì:
“Âèêà áóäåò ïåòü!”...

À ïî÷åìó áû è íåò?! Ìíå õî÷åò-
ñÿ, ìíå äåéñòâèòåëüíî î÷åíü õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû ñ íåé áûëî âñ¸ â ïî-
ðÿäêå... Îíà ïîçâîíèò, îíà îáúÿ-
âèòñÿ... Îíà áóäåò ïåòü! За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є
он рс на заміщення ва антних посад:

- провідно о е ономіста відділ фінансів ом нальної сфери правління фінансів
транспорт , зв’яз та сфери посл ,

- оловно о е ономіста відділ фінансів житлово о осподарства та транспорт
правління фінансів транспорт , зв’яз та сфери посл (на період відп ст и
основно о працівни а для до ляд за дитиною до дося нення нею 3-річно о ві ).
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,

вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння омп’ютером.

Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.

На лядова рада За рито о а ціонерно о
товариства “Страхова омпанія

“У раїнсь ий страховий стандарт”
( од ЄДРПОУ 22229921)

повідомляє, що позачер ові За альні збори а ціонерів
відб д ться 26 жовтня 2010 ро о 10.00 за адресою:

04073, м. Київ, пров ло Балтійсь ий, 20, др ий поверх.

Порядо денний:

1. Прийняття рішення з питань поряд проведення За альних зборів а ціонерів
Товариства.

2. Затвердження поряд розподіл приб т Товариства за 2009 рі .

3. Про звільнення членів Правління Товариства та обрання нових членів Правління
Товариства.

4. Про звільнення членів Ревізійної омісії Товариства та обрання нових членів
Ревізійної омісії Товариства

5. Прийняття рішення про форм існ вання а цій Товариства та затвердження
змін до Стат т Товариства.

6. Про вибір та затвердження Депозитарію, я ий б де обсл ов вати емісії цінних
паперів Товариства.

7. Про вибір та затвердження Збері ача, я о о Товариство б де від ривати
рах н и в цінних паперах власни ам а цій Товариства та Товариств .

8. Про визначення дати припинення ведення реєстр а ціонерів Товариства.

9. Про визначення способ персонально о повідомлення про дематеріалізацію
вип с а цій Товариства ожно о власни а, зареєстровано о реєстрі власни ів
іменних цінних паперів вип с , що дематеріаліз ється.

Дата та час почат і за інчення реєстрації а ціонерів для часті За альних
зборах: 26.10.2010 ро з 9.25 до 9.55 за адресою проведення За альних зборів.

Перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах, с ладений
на 10.09.2010 р.

З до ментами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд денно о,
можна ознайомитись з 9.00 до 18.00 за адресою місцезнаходження Товариства:
04073, У раїна, м. Київ, пров ло Балтійсь ий, б д. 20, перший поверх, робочі
дні, робочий час, а в день проведення За альних зборів — та ож місці їх
проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядо ознайомлення а ціонерів
з до ментами, — Голова Правління (Т ачен о А.А.).

Пропозиції щодо Поряд денно о За альних зборів приймаються за адресою
місцезнаходження Товариства: 04073, У раїна, м. Київ, пров ло Балтійсь ий,
б д. 20.

Для часті в За альних зборах а ціонерам та їх представни ам необхідно мати
до мент, що посвідч є особ . Представни и а ціонерів підтвердж ють свої
повноваження відповідності до чинно о за онодавства У раїни.

Телефон (фа с) для довідо (044) 590-09-14.

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 261-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  10 вересня 2010

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+20°Ñ, âíî-
÷³ +10...+13°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+19°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+23°Ñ, âíî÷³
+10...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +14...+20°Ñ, âíî÷³
+11...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+21°Ñ, âíî÷³ +8...+13°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Ãàííè Ïðîðî÷èö³ òà Ñàâè Ïñêîâñüêîãî. Òðèâàº ïîñèëåíèé

âèâ³ç õë³áà. Öüîãî äíÿ â öåðêâ³ øàíóºòüñÿ ïðåïîäîáíèé Ìîéñåé
Ìóðèí. Öåé ñâÿòèé ââàæàºòüñÿ ðÿò³âíèêîì â³ä çàïîþ, à äåíü 10
âåðåñíÿ — äåíü çö³ëåííÿ â³ä ïèÿöòâà. 

²ìåíèííèêè: 
Ãàííà, Âàñèëü, Ãåîðã³é, Þð³é, ²âàí, ²ëàð³îí, Ëàâðåíò³é, Ëåîíò³é,

Ìèêîëà, Ñàâà, Ñåðã³é, Ñòåïàí 
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Правила
с до

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

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

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

вадраті.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
9 âåðåñíÿ

ЧЧ ИИ ТТ АА ЧЧ ІІ   РР АА ДД ЯЯ ТТ ЬЬ

ЛЛ ІІ ТТ ЕЕ РР АА ТТ УУ РР НН ИИ ЙЙ   КК ЛЛ УУ ББ

ОВНИ
Проходитим ть процес самоочищення

через свідомленепо ірливесл жіннялю-
дям.Б дь-я апрофесія, незалежновідсо-
ціально о стат с , від прибиральни а до
президента, вима ає терплячо осамовід-
дано о сл жіння. Я що вас просять про
допомо , не орд йте, а радійте, що ви
ом сьпотрібні. Годі омпле с ватиперед
висо ими посадовцями та воювати з ни-
ми! Порада: працюйте завзято і не пере-
втомлюйтеся, це вбереже від фізичних і
моральних стресів. Ваш доленосний орі-
єнтир — ар’єра. Тож міло обходьте с -
перни ів, м дро обмеж йте шлюбних
партнерів, олицьо овима аютьспільні ін-
тереси.

ТЕЛЬЦІ
Хочадоля вима ає сл жбової самодис-

ципліни, ос іль и (на відмін від оле )
вам доведеться працювати заради до-
ся нення висо о о рез льтат наба ато
більше, одна є всі шанси вхопити птаха
щастя за хвіст. Я що всі сили витратите
на робот , проґавите шанс б ти щасли-
вими. Втім, холостя ам можна за р тити
романтичн інтриж , а одр женим ліп-
шеп рхати за оханим ол бомперед о-
ханими та проб дж вати їх від романтич-
но о сн .

БЛИЗНЯТА
Фронт реалізації оловної життєвої ме-

ти проляже через дім. Тож раціонально
дбайтепропсихоло ічний омфортроди-
ни та сімейний доброб т і в мір відволі-
айтеся на ар’єрні проблеми. Хоча ви
пошані висо их посадовців, одна це
місце спо с, я і мож ть збити з правиль-
но ошлях . Інстин тивно від ючись на
ч же лихо і потреби, тримайтеся від
спроб прихильно ставитися до непоряд-
них людей, бо вони схильні паразит вати
на вашом милосерді. У романтичних
справах про блис авичні перемо и за-
б дьте.

РАКИ
Опинившись шаленом вирі повся -

денності, асоціюватим ться із першо лас-
ни ом, я ий навчається рамоті життя, а
все,щонезроз міле, він при блює таде-
ст є, черпаючи пра тичн м дрість.

Сл жбові онта ти завдад ть чимало ло-
пот . На роботі можливі зміни, переїзди.
Робочий офіс перетвориться на сейсміч-
н зон , де трястиме повся час. Тримай-
тесяшлюбнихобранців. Кохайтеоднеод-
но о. Нині се с альний потя посилиться,
тожзаймітьсясправаминаоснові спільних
інтересів.

ЛЕВИ
Власниць і інстин ти заш алюють,

штовхаючи до “полювання” на любовн
здобич, одна насильномилимнеб деш.
Тож, отримавшивід оша, сприйміть це я
повчальний ро долі. Не с ачіть “ реч-
” в пош ах нових емоційних вражень,

а ліпше мобіліз йте сили на сл жбові до-
ся нення.Можливі ви ідні ділові пропози-
ції. Отже, не зволі айте, а сміливо хапай-
теся за найцінніше та заробляйте роші.
Став на роз р лення партнерів роби-
ти не варто, бо ті роші вам виліз ть бо-
ом. Розрахов йте лише на власні при-
б т и, а спільний бізнес по и що не роз-
починайте. Т т сепримарно, ба ато спо-
с і пахне бан р тством.

ДІВИ
Не чіпляйтеся за мин ле, воно відхо-

дить в неб ття, звільняючи місце для но-
вих починань. Годі терзати себе та м чи-
ти домашніх, я що на д ші м ль о. Дайте
собі рад , а рідних терориз вати не смій-
те! Всебічний онтроль над родиною,
шлюбними обранцями вам не під сил ,
дайте їм свобод і самі вип рхніть на во-
лю. Вам потрібна п блічна сцена, де єс-
тво ро вітне весняними барвами і запа-
лає творчим во нем. Т т ви зможете про-
демонстр вати с перниць ий азарт бо-
ротьбі за охання, сяйн ти артистизмом і
словесними перлами. Привчайте себе до
е ономності енер орес рсів, с ладайте
роші,марнотратство забороненодолею.

ТЕРЕЗИ
Період містичних сит ацій триває, тож

від вашої волі нічо о не залежить. Зійдіть
зі сцени, за онспір йтеся, ди життєвий
човен причалить—одном Всевишньом
відомо. Щиро вірте йом — і все с ла-
деться ч дово! Сила віри здатна творити
ч деса, але за мови, що ваше серце на-
повнене праведними помислами, бажан-
нямзробити світ дос оналішим.Наробо-
ті все непередбач вано. Т т ваша місія
р йн вати несправедливість. Одна об-
лиште ілюзії, б нтарсь і ви иди в бі ше-
фанебезпечні... А ос іль и з висо имиав-
торитетними особами ви пов’язані ар-
мічно, тож б дь-я і непороз міння маєте
с н ти і звільнитися від тих обтяжливих
п т.

СКОРПІОНИ
Ключ до життєво о процвітання знахо-

диться в др жньом оле тиві, з я им вас
поєднають пра тичні інтереси. Без това-
рись ої підтрим ижиття немиле, сили та-
н ть, я віс , зате талановиті ори інальні
соратни и вас о риляють і підносять до

небес. Перший з стрічний, с сід, оле а
можестативідданимпобратимом.Нежа-
лійте нічо о заради збереження вірної
др жби, допома айте, з радістю роз о-
шелюйтеся. Зроблене добро має прино-
сити вам радість.

СТРІЛЬЦІ
Професійна самореалізація в розпалі.

Я щотворчепо ли аннявідповідаєфахо-
вим подобанням, це ч дово, лаврипрес-
тиж і слави вам арантовані! Постарай-
теся армонійно вписатися в посадов
ієрархію таопан ватироль ерівни а і під-
ле ло о. Тоді зфінансамипроблемнеб -
де. Гроші охоче те тим ть до ваших р ,
матеріальний стат с зросте. У др жньом
оле тиві доведетьсяопі ватисяпра ма-
тичними обов’яз ами. Вам варто серйоз-
но дбати про побратимів і, можливо, “ви-
тя вати” їх зі с р ти.

КОЗОРОГИ
Я що маєте бажання навчатися, це ч -

дово. Гризіть раніт на и, роль “вічно о
ст дента” вам імпон є. Засвоюйте всю ін-
формацію, та мертвим вантажем вона не
повинна лежати. Неодмінно поділіться ін-
теле т альними наб т ами з оточенням.
Колихтосьплачеться, прохаєпродопомо-
, не відмовляйте, підтримайте, чим змо-

жете, помолітьсязаньо о.Одна вашапо-
міч має наснажити нещасно о д ховно,
вселитивір .Зрадістюдавайтелюдямпо-
ради, лояльно, без цинізм рити йте,
т рботливо наставляйте на шлях істини.

ВОДОЛІЇ
Створитинадійнийпрод тивнийшлюб

із особою, я ій повністю довіряєте,— ось
вашезавдання. Розчинятисяодневодно-
м не варто. Ви дві самодостатні неза-
лежні особистості, я имс дилосяйтипліч-
о-пліч, співпрацювати, задовольняючи
обопільні інтереси, заробляти роші тара-
ціонально їх інвест вати в приб т ові про-
е ти. Робота б де в радість, із шефом
с лад ться хороші стос н и, чим варто
с ористатися... Нама айтеся б ти подалі
від п блі и, там поч ватиметеся най ра-
ще, втом я р ою зніме, сили швид о
відновлюватим ться, інт їтивний олоспід-
аз ватиме правильний напрямо дій.

РИБИ
Схильні до навіжених спонтанних виб-

ри ів. Це спо шає л авий, і самеце від-
ля єлюдей. Том , абинеопинитисявва-

мі, ш айте армонійн пар і б д йте
стос н и на пра тичних засадах. Вам по-
трібне надійне, сильне плече, і знайти йо-
о можна, одна вибір має б ти ретель-
ним.Партнермаєстатидр ом, зя импо-
в’яз ють я д ховні по ляди, та і пра ма-
тичні інтереси. Працюйте над власними
недолі ами, наполе ливо, ро за ро ом
змінюйтесебе, ви орінюючивади.Більше
ви ладайтеся заради щасливо о шлюб ,
не вима аючи нічо о взамін

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (12—18 âåðåñíÿ)

Îëåêñàíäð ÑÅÐÃ²ªÍÊÎ, äåðæñëóæáîâåöü:
— Ïðîïîíóþ ââåñòè ðóáðèêó äî Äíÿ â÷èòåëÿ “Ìîÿ óëþáëåíà â÷èòåëü-

êà”, äå äîðîñë³ êèÿíè ìîãëè á âèñëîâèòè ïîäÿêó ñâî¿ì ó÷èòåëÿì. Öèõ
ëþäåé âàðòî øàíóâàòè!

Ìàòâ³é ÀÍÀÒÎËÅÍÊÎ, ìóçèêàíò:
— Êèÿíè ìàëî ðîçïîâ³äàþòü ïðî ïðåêðàñíèõ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ïî-

ðÿä ³ç íèìè. Âîíè ìàëî ö³íóþòü îäíå îäíîãî. Ïðîïîíóþ ðóáðèêó “Ðîç-
êàæè ïðî ö³êàâó ëþäèíó”, äå ÷èòà÷³ ìîãëè á ðîçïîâ³ñòè ïðî òèõ, õòî,
íà ¿õíþ äóìêó, âàðòèé óâàãè òà ïîøàíè.

Â³ä ðåäàêö³¿: Ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóºìî! Ïèø³òü íàì ïðî öèõ ëþäåé!
Ì³ñòî ïîâèííî çíàòè ñâî¿õ ãåðî¿â!

Від реда ції: Нарешті! “Хрещати ” одержав перший
не ативний від на літерат рн п блі ацію. В наших
радощах немає нія ої іронії, адже жоден твір не може
подобатися всім без винят . Де є протилежна д м-
а, там є місце дис сії. А це означає — процес р -
шив з місця. Прочитати дете тив “Чорний снайпер”
можна на сайті азети www.kreschatic.kiev.ua.

“×åðíûé ñíàéïåð” — 
ïîëíàÿ íåñóñâåòèöà

Ïðî÷èòàë ðàáîòó... Íå ìî-
ãó áèòü ñåáÿ â ãðóäü è ãîâî-
ðèòü, ÷òî ÿ âîò òàêîé ôðîí-
òîâèê, ïðîøåäøèé îãîíü è âî-
äó è ìåäíûå òðóáû. Íî ÿ ÷òî-
òî èñïûòàë è ÷òî-òî ïðî-
øåë íà ýòîé âîéíå.

Ìîå âïå÷àòëåíèå: òî, ÷òî
ïðî÷åë — ýòî êàêàÿ-òî íå-
ñóñâåòèöà. Íà êàêóþ-òî
ôàíòàñòè÷åñêóþ èñòîðèþ,
êîìèêñ, ôýíòåçè ýòî åùå ìî-
æåò ïîòÿíóòü, íî íà ñåðüåç-
íûé ñöåíàðèé î âîéíå — ñîì-
íåâàþñü.

...Ïîÿâèëñÿ íåêèé ÷åðíûé ñíàéïåð, êîòîðûé óáèâàåò âûñøèé êîì-
ñîñòàâ. È âîò äëÿ ïîèìêè ýòîãî ñíàéïåðà ïîñûëàþò íåîáñòðåëÿííî-
ãî ìîëîäîãî îôèöåðà, êîòîðûé ðàáîòàë â àðõèâå ÍÊÂÄ. Ìåæäó òåì,
â ãîäû âîéíû ýòî áûëà áû î÷åíü ñåðüåçíàÿ ðàáîòà, è äëÿ óíè÷òîæå-
íèÿ òàêîãî ñíàéïåðà ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû òàêèå æå ñíàéïå-
ðû ñóòêàìè âûñëåæèâàëè áû åãî è ïî åãî âûñòðåëó çàñåêëè áû è óíè÷-
òîæèëè. Òî, ÷òî òàêóþ ìèññèþ ïîðó÷èëè â ñöåíàðèè ýòîìó îôèöå-
ðó — íåñåðüåçíî.

...Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî âñåõ ýòèõ ÷èíîâ óáèâàë ñàì êîìàíäèð ïîëêà Ãîð-
äååâ, â ÷àñòü êîòîðîãî ïðèáûëè äâà îôèöåðà äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîãî çà-
äàíèÿ. È â êîíå÷íîì èòîãå ìàéîð Ãîðäååâ ïîâåäàë ýòîìó ìîëîäîìó îôè-
öåðó îáî âñåì... Ïóñòü àâòîð íå îáèæàåòñÿ íà ìåíÿ, íî, ïî ìíå, ýòîò
ïîâîðîò — âîîáùå ïîëíàÿ àõèíåÿ. Ñîí íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ôàíòàçèÿ,
âûäóìêà.

ß áûë çíàêîì ñ Âèêòîðîì Íåêðàñîâûì, ïðî÷èòàë ïî÷òè âñå, ÷òî îí
íàïèñàë î âîéíå. Ñ÷èòàþ, ÷òî ëó÷øåå èç íàïèñàííîãî — “Â îêîïàõ
Ñòàëèíãðàäà”. ×èòàåøü è âåðèøü â ïîäëèííîñòü èñòîðèè.

Íå çíàþ, íî ýòó ðàáîòó (“×åðíûé ñíàéïåð”) ÿ âîñïðèíÿë êàê ôàí-
òàçèþ íà òåìó âîéíû. Íî ýòî òîëüêî ìîå ìíåíèå.
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