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Леонід НОВОХАТЬКО:
“МИ ВДЯЧНІ ТИМ МОЛОДИМ ЛЮДЯМ,
ЯКІ ВИРІШИЛИ ПРИСВЯТИТИ СЕБЕ
ВИХОВАННЮ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ”

Íàéìóäð³øà ç ïðîôåñ³é
Êè¿â ñâÿòêóº Äåíü ïðàö³âíèêà îñâ³òè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учитель для дитини — наче бать-
о і старший товариш, помічни і
наставни . Роль ви ладача — од-
на з найважливіших житті ож-
ної людини, я і лі аря. Але з а-
д ють про йо о важливість, на
жаль, раз на рі — професійне
свято. Нині ви ладаць а профе-
сія не престижна, і навіть столи-
ця відч ває бра педа о ічних
адрів. Місь а влада обіцяє під-
тримати ент зіастів, відданих
своїй справі, соціально — зо ре-
ма вартирами.

Ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè çàïàì’ÿòàëèñÿ
â÷èòåë³, ÿê³ ÷àñòî ñòàâàëè ïðèêëàäàìè äëÿ
íàñë³äóâàííÿ. Íåâ³äîìî, ÷è áóâ áè âåëè-
êèì çàâîéîâíèêîì Àëåêñàíäð Ìàêåäîí-

ñüêèé, ÿêáè íå éîãî âåëèêèé ó÷èòåëü
Àðèñòîòåëü. Ïàì’ÿòàºìî ìè ³ âèäàòíèõ
óêðà¿íñüêèõ ïåäàãîã³â, ÿêèõ çíàº ñâ³ò. “Ëþ-
äèíà íàðîäæóºòüñÿ, ùîá ïî ñîá³ çàëèøè-
òè ñë³ä â³÷íèé”,— êàçàâ Âàñèëü Ñóõîìëèí-
ñüêèé, ÿêèé ïîêëàâ â îñíîâó ñâîº¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèíöèïè ãóìàí³çìà òà
âèçíàííÿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè íàéâèùîþ
ö³íí³ñòþ. Ïðèá³÷íèêîì ñèíòåçó âèêëàäàí-
íÿ ³ ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â áóâ ³ Àíòîí Ìà-
êàðåíêî, ÿêèé ââàæàâ ñóòòþ îñâ³òè ïîºä-
íàííÿ ïðîöåñ³â “íàâ÷àííÿ” (óðîê³â) ³ “âè-
õîâàííÿ” (ñòâîðåííÿ êîëåêòèâó, âçàºìî-
çâ’ÿçê³â íà îñíîâ³ ñï³ëüíî¿ ñïðàâè).

Â÷èòåëüñòâî — öå ìèñòåöòâî, ïðàöÿ ³
äóæå ÷àñòî ñàìîïîæåðòâà. Ïåäàãîã, ÿê ³
ðîäèíà, çàêëàäàº â ëþäèí³ òó îñíîâó, ç
ÿêîþ âîíà ï³äå â äîðîñëå æèòòÿ. “Ãëåê
çàâæäè çáåð³ãàº çàïàõ òîãî, ùî â íüîãî íà-
ëèâàëè âïåðøå”,— ãîâîðèòü íàðîäíà ïðè-
êàçêà. Ïðî íåëåãêó ïðàöþ â÷èòåëÿ, íà
æàëü, â íàø³é êðà¿í³ çãàäóþòü íàé÷àñò³øå
â ïåðøó íåä³ëþ æîâòíÿ — ç íàãîäè ïðî-
ôåñ³éíîãî ñâÿòà. Çã³äíî ç äàíèìè Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè Êèºâà, â
2009—2010 ðîêàõ â ñòîëèö³ íàë³÷óâàëîñÿ
ïîíàä 76 òèñÿ÷ âèêëàäà÷³â, ñåðåä íèõ ó÷è-
òåë³â øê³ë — ìàéæå 22 òèñÿ÷³, ïåäàãîã³â äî-
øê³ëüíèõ çàêëàä³â — ïîíàä 10 òèñÿ÷, ïðà-
ö³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â — 43
òèñÿ÷³ ³ ìàéæå 2 òèñÿ÷³ — âèêëàäà÷³â ÏÒÓ.
Çà ñòàòèñòèêîþ, íàøèõ ä³òåé íàâ÷àþòü ïå-
ðåâàæíî æ³íêè — ñåðåä âèêëàäà÷³â ¿õ 75 %.
Ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â íàðàõîâóºòüñÿ ëèøå
27 %, 12,4 % ñòàíîâëÿòü ëþäè ïåðåäïåíñ³é-
íîãî â³êó, à 25 % — ïðàöþþ÷³ ïåíñ³îíåðè.
Õî÷à âèø³ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ïåäàãîã³÷íà
îñâ³òà” ìèíóëîãî ðîêó çàê³í÷èëî ïîíàä äâ³
ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ ôàõ³âö³â, íå âñ³ âîíè
ï³øëè ïðàöþâàòè äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Îäíà ç ïðè÷èí — íèçüêà çàðïëàòíÿ, ùî íå
äàº çìîãè óòðèìàòè ðîäèíó. Ùå îäíå áî-
ëþ÷å ïèòàííÿ — ïîâàãà äî ïðîôåñ³¿. Çã³ä-
íî ç îïèòóâàííÿì ²íñòèòóòó Ãîðøåí³íà,
ëèøå êîæåí ï’ÿòèé óêðà¿íåöü ââàæàº ïðî-
ôåñ³þ â÷èòåëÿ ïðåñòèæíîþ (19,7 %), ðåø-
òà íàçèâàº ¿¿ çâè÷àéíîþ (42,2 %) ÷è íå-
ïðåñòèæíîþ (33,1 %). Íàâ³òü ó ñòîëèö³ ùå

º âàêàíñ³¿ âèõîâàòåë³â ³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â — ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ô³-
çèêè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ìóçèêè. À éäóòü
âèêëàäàòè äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà ïî-
êëèêàííÿì ò³, õòî ëþáèòü ä³òåé ³ âêëàäàº
â ñâîþ ñïðàâó äóøó é ñåðöå.

Ó÷îðà â ñòîëè÷í³é îïåðåò³ ç íàãîäè Äíÿ
ïðàö³âíèêà îñâ³òè â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³
òà ñâÿòêîâèé êîíöåðò. Çà â³ääàíó ïðàöþ
òà ïðîôåñ³îíàë³çì íàéêðàùèõ îñâ³òÿí íà-
ãîðîäèëè Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà ïîäÿ-
êàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, íàãðóä-
íèìè çíàêàìè “Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñ-
â³òè”, çâàííÿìè “Çàñëóæåíèé â÷èòåëü”.
10 êîðèôå¿â îñâ³òè îäåðæàëè æèòëî. “Ìè
ïèøàºìîñÿ ïðîôåñ³éíèì ñêëàäîì ñòîëè÷-
íèõ îñâ³òÿí, çàâäÿêè ÿêèì þí³ êèÿíè ñòà-
þòü ïåðåìîæöÿìè îë³ìï³àä ³ äîñÿãàþòü
âåðøèí ó æèòò³. Ìè áóäåìî ðîáèòè âñå,
ùîá ïîë³ïøèòè ñîö³àëüíèé ñòàí ó÷èòå-
ë³â, ³ â íàñòóïíîìó ðîö³ çá³ëüøèìî ê³ëü-
ê³ñòü íàäàíèõ êâàðòèð”,— ïîîá³öÿâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ 
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Äîðîã³ êèÿíè!
Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè îñâ³òè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì —

Äíåì ïðàö³âíèêà îñâ³òè òà Âñåóêðà¿íñüêèì
äíåì ó÷èòåëÿ!

Ñïðàâà, ÿêó âè îáðàëè äëÿ ñåáå çà ïðîôå-
ñ³þ, ïîòðåáóº íåáóâàëî¿ âèòðèìêè, ñàìîâ³ä-
äàíîñò³, íåâòîìíîãî òâîð÷îãî ïîøóêó òà
ùåäðîñò³ äóø³. Âàøà ëþáîâ äî ä³òåé, áëàãî-
ðîäíà ïðàöÿ ³ ÷óéíå ñòàâëåííÿ äî ìîëîäîãî
ïîêîë³ííÿ — çàïîðóêà ùàñëèâîãî ìàéáóò-
íüîãî íàøîãî íàðîäó, àäæå ñüîãîäí³ âè âè-
õîâóºòå ëþäåé, ÿê³ çàâòðà êåðóâàòèìóòü êðà¿-
íîþ. Âè ðîáèòå íàø ñâ³ò êðàùèì, äàþ÷è íà-
ä³þ íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê!

Âàøà ùîäåííà ïðàöÿ çàñëóãîâóº ùèðîãî
âèçíàííÿ òà âäÿ÷íîñò³. Àäæå ðîáîòà ïåäàãî-
ãà — öå íå ëèøå çíàííÿ òà äîñâ³ä, à ùå é
âåëè÷åçíå òåðï³ííÿ òà ëþáîâ.

Ì³ñüêà âëàäà ïåðåéìàºòüñÿ âàøèìè ïðîá-
ëåìàìè, òîìó ðîçâèòîê ñèñòåìè îñâ³òè ³ ï³ä-
íÿòòÿ ñòàòóñó ïåäàãîãà º îäíèì ³ç ïð³îðèòå-
ò³â ó íàø³é ðîáîò³. Âè çàâæäè ìîæåòå ðîçðà-
õîâóâàòè íà ï³äòðèìêó òà ðîçóì³ííÿ ç áîêó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ õî÷ó ïîáàæàòè âàì ì³ö-
íîãî çäîðîâ’ÿ, òåðï³ííÿ òà âäÿ÷íèõ âèõîâàí-
ö³â. Íåõàé ó âàøèõ ñåðöÿõ ïàíóº ðàä³ñòü, çáó-
âàþòüñÿ íàéçàïîâ³òí³ø³ ìð³¿ òà ñóïðîâîäæó-
þòü â³ðí³ äðóç³. Íåõàé äîëÿ âñì³õàºòüñÿ âàì!

Ç³ ñâÿòîì!
З пова ою

перший заст пни олови КМДА
Оле сандр ПОПОВ

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà
âøàíóâàëà æåðòâ Áàáèíîãî
ßðó òà íàäàëà äîïîìîãó
Ïðàâåäíèêàì

Êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ âøàíóâàëî ïàì’ÿòü
æåðòâ Áàáèíîãî ßðó, çóñòð³âøèñü ³ç Ïðàâåä-
íèêàìè Áàáèíîãî ßðó, ÿê³ ðÿòóâàëè ºâðå¿â ³
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ â³ä çàãèáåë³ ï³ä ÷àñ Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàçíà÷èâ,
ùî Äðóãà ñâ³òîâà çàáðàëà á íàáàãàòî á³ëüøå
æåðòâ, ÿêáè íå ñàìîâ³ääàíèé ïîäâèã ëþäåé,
ÿê³ ðÿòóâàëè ³íøèõ, ðèçèêóþ÷è âëàñíèì
æèòòÿì ÷è æèòòÿì ñâî¿õ ð³äíèõ. "Ñüîãîäí³ ìè
íàçèâàºìî öèõ ëþäåé Ïðàâåäíèêàìè Áàáè-
íîãî ßðó",— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Â³í äîäàâ, ùî íàðàç³ â ñâ³ò³ ïîíàä äâ³ òèñÿ-
÷³ Ïðàâåäíèê³â, òðèñòà ç íèõ æèâóòü â Óêðà-
¿í³ ³ ïîíàä 100 — â Êèºâ³. Öüîãî ðîêó êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà âëàäà íà çíàê ïîâàãè äî ïîäâèãó
Ïðàâåäíèê³â óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ¿ì
îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè

Ñòîëè÷íà âëàäà çàïðîøóº 
íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³
ÿðìàðêè

Çà ñïðèÿííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ³ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñòà ó âñ³õ ðàéîíàõ
ñòîëèö³ áóäå ïðîâåäåíî òðàäèö³éí³ îñ³íí³ ÿð-
ìàðêè ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðî-
äóêö³¿. 2 æîâòíÿ íà ÿðìàðêàõ êèÿíàì ó øè-
ðîêîìó àñîðòèìåíò³ çàïðîïîíóþòü ð³çíîìà-
í³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ìàéæå ç óñ³õ ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè. Â³äâ³äàâøè òàêèé ÿðìàðîê,
æèòåë³ ñòîëèö³ ìàòèìóòü çìîãó ïðèäáàòè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ â³ä áåçïî-
ñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â çà ö³íàìè íà 10—
15 â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ

²ðèíà ÃÎËÓÁªÂÀ: “Êè¿âñüêà âëàäà
çàâæäè äåìîíñòðóâàëà øàíó
òà âäÿ÷í³ñòü âåòåðàíàì”
Начальни Управління справах
жіно , інвалідів, ветеранів війни
та праці розповіла, що сьо одні
столиця робить для Героїв.

— Íà çóñòð³÷³ ç âåòåðàíàìè ñàìèõ âåòå-
ðàí³â ïðèõîäèòü, íà æàëü, äåäàë³ ìåíøå: â³ê
óæå ïîâàæíèé, òà é çäîðîâ'ÿ íå òå. Ñêà-
æ³òü, ñê³ëüêè öèõ ëþäåé ñüîãîäí³ ìåøêàº
â Êèºâ³?

— Áóêâàëüíî â÷îðà â³äáóâñÿ ïëåíóì âå-
òåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ³ ìåí³ ïîâ³äîìèëè
òàêó öèôðó: âåòåðàí³â â³éíè çàãàëîì ó ñòî-
ëèö³ º 62 250. Öå ó÷àñíèêè â³éíè, áîéî-
âèõ ä³é, ³íâàë³äè â³éíè ³ 15 Ãåðî¿â Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó. À êîëè ÿ ïðèéøëà ïðàöþ-
âàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ó 1997 ðîö³, òî çàïàì'ÿòàëà òàêó öèôðó: 145
Ãåðî¿â. Óÿâëÿºòå? Çà 13 ðîê³â ñê³ëüêè ¿õ
ïîêèíóëî íàñ! Òîìó òðåáà ö³íóâàòè êîæ-
íó õâèëèíó, ïîêè ö³ ëþäè ç íàìè.

— Ïîïðè ô³íàíñîâó êðèçó ì³ñòî íå ïðè-
ïèíÿº ï³êëóâàòèñÿ ïðî âåòåðàí³â?

— Çâ³ñíî. Íàøå óïðàâë³ííÿ íàâ³òü ï³ñ-
ëÿ ïåðåôîðìàòóâàííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ áóëî
çáåðåæåíî. Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ºäèíå
â Óêðà¿í³. Íà çàñàäàõ ñîö³àëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà Óïðàâë³ííÿ ïðàöþº ëèøå ç ãðî-
ìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ñåðåä ÿêèõ —
65 ³íâàë³äñüêèõ, 44 âåòåðàíñüêèõ òà ïî-
íàä 100 æ³íî÷èõ. Öå îá'ºäíàííÿ äóæå áà-
ãàòî ðîáèòü, íàâ³òü ÿêùî íåìàº ô³íàíñó-
âàííÿ. Òîð³ê ³ ïîçàòîð³ê, íàïðèêëàä, êî-
ëè ãðîøåé âçàãàë³ ïî íàøîìó óïðàâë³í-
íþ íå áóëî, ìè íå ñêàñóâàëè æîäíîãî ç
ì³ñüêèõ çàõîä³â, à ¿õ äî òðèäöÿòè. Öå çà-
õîäè äî Äíÿ ïåðåìîãè, Äíÿ âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é â ³íøèõ êðà¿íàõ,

ïî÷àòêó â³éíè, ïî÷àòêó îáîðîíè Êèºâà,
Ìàðø Ìèðó, Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè,
90-ð³÷÷ÿ ²âàíà Êîæåäóáà. Âñå ìè â³äçíà-
÷èëè: áóëè çóñòð³÷³, êâ³òè, àâòîáóñè, ïî-
ìèíàëüí³ îá³äè. Íàñàìïåðåä äîïîìàãàº
àêòèâíà ïîçèö³ÿ ñàìèõ âåòåðàíñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, ¿õí³ ³í³ö³àòèâè, òàêîæ ï³äòðè-
ìóþòü ìåöåíàòè, ñïîíñîðè ³ ïðîñòî íå-
áàéäóæ³ ëþäè. Óñ³ ðîçóì³þòü, ùî ïàì'ÿòü
ïîòð³áíî áåðåãòè, áî ñêðóòí³ ÷àñè ìè-
íóòü, à Óêðà¿íà òà ¿¿ íàðîä çàëèøàòüñÿ.
Ï³äðîñòàº ìîëîäå ïîêîë³ííÿ, ³ âîíî ìàº
â÷èòèñÿ íà ³ñòîð³¿, ïîâàæàòè ñòàðøå ïî-
êîë³ííÿ, ïèøàòèñÿ ïîäâèãîì âåòåðàí³â.

— ßê³ êîíêðåòí³ íàïðÿìêè ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè âåòåðàíàì ç áîêó ì³ñüêî¿ âëàäè?

— Öüîãîð³÷ äî Äíÿ ïåðåìîãè âåòåðàíè
îòðèìàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà ñóìó

ïîíàä 9 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Á³ëüøå òàêèõ
äîïëàò íå áóëî. Àëå, ãàäàþ, áþäæåò íà-
ñòóïíîãî ðîêó ³ 2012-ãî áóäå êðàùèì.
Îêð³ì òîãî, ì³ñüêà âëàäà çàâæäè äåìîí-
ñòðóâàëà ñâîþ øàíó òà âäÿ÷í³ñòü âåòåðà-
íàì.

— Â³öå-ïðåì'ºð Â³êòîð Òèõîíîâ ðîçïî-
â³â, ùî íà æèòëî äëÿ âåòåðàí³â âèä³ëåíî
ãðîø³. Ó Êèºâ³ òàêå æèòëî áóäå?

— Òàê. Óïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³
äåðæàâà âèä³ëèëà êîøòè íà òàêó ïîòðåáó
³ ïåðåäàëà â ðåã³îíè. ß íå âåäó ñàìå öüî-
ãî íàïðÿìêó, àëå ÷óëà ³ çíàþ, ùî âæå
ïðîâåäåíî òîðãè ïî 2- òà 3-ê³ìíàòíèõ
êâàðòèðàõ íàïðèê³íö³ ë³òà, ¿õ óæå çàêóï-
ëåíî. Òåïåð ðîçïî÷èíàþòüñÿ òîðãè ïî 
1-ê³ìíàòíèõ êâàðòèðàõ. ª ñïèñîê ó÷àñíè-
ê³â â³éíè, ³íâàë³ä³â ³ ãðóï, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü íà îáë³êó â êâàðòèðí³é ÷åðç³, àäæå öå
ñàìå äëÿ òàêèõ êàòåãîð³é æèòëî. Éìîâ³ð-
íî, äî ê³íöÿ ðîêó ¿ì ïåðåäàäóòü îðäåðè.

— À ÿê³ ùå º íàïðÿìè ï³äòðèìêè âåòå-
ðàí³â? Ñêàæ³ìî, Îëåêñàíäð Ïîïîâ ÷àñòî
ãîâîðèòü ïðî ë³êàðíÿíó êàñó. ×è çìîæóòü
âåòåðàíè áåçïëàòíî ñòàòè ó÷àñíèêàìè ö³º¿
ñèñòåìè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ?

— Âåòåðàíè — äóæå àêòèâí³ ëþäè, ÿê³
âðÿòóâàëè ñâ³ò, ïðèíåñëè ìèð, â³äáóäó-
âàëè êðà¿íó. Öå ñèëüí³ îñîáèñòîñò³. Öå
äóæå ñîâ³ñí³ ëþäè: ñüîãîäí³ âîíè ïåðø³
ñïëà÷óþòü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàâ³òü
ó òðàíñïîðò³ ðîçðàõîâóþòüñÿ. Âîíè ãîòî-
â³ íàâ³òü ùîñü ³ ïëàòèòè, ëèøå á ñòàá³ëü-
í³ñòü ³ êîðèñòü áóëà. Ãàäàþ, ÿêùî âåòå-
ðàíè çíàòèìóòü ïðî öþ ³äåþ, òî ïåðøè-
ìè ï³äòðèìàþòü ¿¿ ³ ï³äóòü íàçóñòð³÷

Розмовляла Ірина ЛАБУНСЬКА,
"Хрещати "

Óí³êàëüíå ïîêîë³ííÿ 
â³äçíà÷àº ñâ³é äåíü
Ó Êèºâ³ òðèâàº Âñåóêðà¿íñüêèé ôîðóì âåòåðàí³â

ШШ АА НН АА

1 æîâòíÿ â óñüîìó ñâ³ò³ â³ä-
çíà÷àþòü Äåíü ëþäåé ë³òíüî-
ãî â³êó. Â Óêðà¿í³ öå ùå é
Äåíü âåòåðàí³â. Ìàéæå 11
ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â ë³òíüîãî
â³êó, 2,2 ìëí ç íèõ º âåòåðà-
íàìè â³éíè. Òîìó öå ñâÿòî ìàº
âàãîìå ñóñï³ëüíå çíà÷åííÿ.

Ó Êèºâ³ ç ö³º¿ íàãîäè òðè-
âàº Âñåóêðà¿íñüêèé ôîðóì âå-
òåðàí³â, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ ó÷î-
ðà ³ çàâåðøèòüñÿ ñüîãîäí³. Íà
ôîðóì ç'¿õàëèñÿ 430 äåëåãàò³â
ç óñ³õ ðåã³îí³â êðà¿íè, à â éî-
ãî â³äêðèòò³ âçÿëè ó÷àñòü
ïðåäñòàâíèêè âèùî¿ äåðæàâ-
íî¿ âëàäè. Ñòîëèöþ ïðåäñòàâ-
ëÿâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

"Äëÿ ìåíå öå äóæå âàæëèâà
ïîä³ÿ: îáèäâà ìî¿ ä³äóñ³ çàãè-
íóëè íà ôðîíò³, òîìó ìîº ñòàâ-

ëåííÿ äî âåòåðàí³â ³ äî âåòå-
ðàíñüêîãî ðóõó òðåïåòíå ³ ñåð-
éîçíå... ² íàâ³òü íå òîìó, ùî ÿ
íà ÿê³éñü ïîñàä³, ïðîñòî öå ³äå
â³ä ñåðöÿ",— ç³çíàâñÿ ïàí Ïî-
ïîâ. "Ñüîãîäí³ ó âåòåðàí³â, íà
æàëü, ÷èìàëî ïðîáëåì, îñòàí-
í³ìè ðîêàìè íå áóëî ä³àëîãó
ì³ñòà ³ âåòåðàí³â. ß îá³öÿþ ³
¿ì, ³ êèÿíàì, ùî ìè â³äíîâè-
ìî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì äîáð³
òðàäèö³¿, à á³ëüø³ñòü ïðîáëåì
áóäå ðîçâ'ÿçàíî",— ñêàçàâ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Ì³ñüêà âëà-
äà ìàº íàì³ð óñ³ëÿêî ï³äòðèìó-
âàòè ãðîìàäñüêó àêòèâí³ñòü âå-
òåðàí³â ³ ¿õí³õ îðãàí³çàö³é: ïî-
ñïðèÿòè ç îô³ñàìè, îïëàòîþ
êîìóíàëüíèõ, âçÿòè íà êîí-
òðîëü âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ ïè-
òàíü. ²ñòîòí³øîþ ï³äòðèìêà
âåòåðàíñüêîãî ðóõó ñòàíå âæå

íàñòóïíîãî ðîêó. "Ìåäè÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ âåòåðàí³â çà-
êëàäåìî â áþäæåò 2011 ðîêó.
Ìè çíà÷íî ïîêðàùèìî çàõîäè
ï³äòðèìêè âåòåðàí³â íà íà-
ñòóïíèé ð³ê ³ ñèñòåìíî ï³-
ä³éäåìî äî ðîçðîáëåííÿ íîâèõ
³ íîâèõ ïðîãðàì ùîäî ¿õ çà-
õèñòó",— ïîîá³öÿâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ïîñèëåííÿ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ó ñâîºìó â³òàëüíîìó
çâåðíåíí³ ïîîá³öÿâ ³ Ïðåçè-
äåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷. Â³öå-
ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð Òèõî-
íîâ ïîâ³äîìèâ, ùî âæå íè-
í³øíüîãî ðîêó äî Äíÿ Ïåðå-

ìîãè âåòåðàíàì âèäàëè â ê³ëü-
êà ðàç³â á³ëüøó àäðåñíó äîïî-
ìîãó, à 140 ìëí ãðí óïåðøå â
³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè çà-
êëàäåíî íà ïðèäáàííÿ êâàð-
òèð äëÿ ³íâàë³ä³â â³éíè I ãðó-
ïè. Ç ñåðïíÿ çàïðîâàäæåíî
ïîàäðåñíó äîïëàòó äî ïåíñ³¿,
ÿêà çðîñòàòèìå ðàçîì ³ç ïðî-
æèòêîâèì ì³í³ìóìîì.

Ñàì³ æ âåòåðàíè ï³ä ÷àñ ôî-
ðóìó çâåðòàëè óâàãó é íà "íå-
ìàòåð³àëüí³" àñïåêòè æèòòÿ:
ïðîñèëè íå çàáóâàòè ïðî çà-
ãèáëèõ òîâàðèø³â ³ á³ëüøå ïå-
ðåéìàòèñÿ ïàòð³îòè÷íèì âè-
õîâàííÿì ìîëîä³

Ветерани раділи фінансовій підтримці, але й про д ховні цінності
просили не заб вати

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні весь світ відзначає День людей літньо-
о ві . В У раїні дата ще більш рочиста, адже в
нашій державі це День ветеранів. Саме з цієї на-
оди зібралися в Києві часни и Все раїнсь о о
фор м ветеранів. Місь а влада, що та ож взяла
часть заході, пообіцяла підтрим вати ромад-
сь і ор анізації, зо рема і фінансово. О рім офіс-
них приміщень та оплати ом нальних посл , ве-
теранам пообіцяли ошти на підтрим здоров'я,
зростання пенсій та надання житла.
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Ëåîí³ä ÍÎÂÎÕÀÒÜÊÎ: “Ìè âäÿ÷í³ òèì
ìîëîäèì ëþäÿì, ÿê³ âèð³øèëè 
ïðèñâÿòèòè ñåáå âèõîâàííþ 
ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ”
Щойно війшовши в новий на-
вчальний рі і напередодні Дня
працівни ів освіти, заст пни о-
лови КМДА Леонід Новохать о
підбиває підс м и почат на-
вчально о ро та розповідає про
перспе тиви розвит столичної
освіти.

— ßê îö³íèòå ïî÷àòîê íîâîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó? ßê øêîëè çóñòð³ëè ä³òåé?

— Öüîãî ðîêó ó âåðåñí³ äî ñòîëè÷íèõ
øê³ë ïðèéøëî ìàéæå 226 òèñÿ÷ ó÷í³â. ² âñ³
525 çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â ñòîëèö³ áó-
ëè ãîòîâ³ äî òîãî, àáè ïðèéíÿòè öèõ ä³òåé
³ çàáåçïå÷èòè ¿ì êîìôîðòí³ óìîâè íàâ÷àí-
íÿ ïðîòÿãîì ðîêó.

Ï³äãîòîâêà çàêëàä³â îñâ³òè äî 2010-
2011 íàâ÷àëüíîãî ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ ùå
íàïðèê³íö³ òðàâíÿ. Ó âñ³õ øêîëàõ âåëè-
ñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè. Íà ï³äãîòîâêó øê³ë
äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ìè âèòðàòèëè ïðè-
áëèçíî 57 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ßê ðåçóëü-
òàò — øêîëÿð³â çóñòð³ëè îíîâëåí³ êëà-
ñè, îõàéí³ ¿äàëüí³ òà ñïîðòèâí³ çàëè. Ñòî-
ëè÷í³é âëàä³ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè øê³ë äî
çàíÿòü àêòèâíî äîïîìàãàëè áàòüê³âñüê³
êîì³òåòè.

Ïðè÷îìó, ìè íå ëèøå ðåìîíòóâàëè, à
é áóäóâàëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Òî÷í³øå —
ïåðåáóäîâóâàëè. Öüîãî ðîêó â³äêðèëè ÷î-
òèðè çàêëàäè îñâ³òè. Ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ï³ñëÿ êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â â³ä-
íîâëåíî ðîáîòó çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åí-
íÿì äâîõ íåïðàöþþ÷èõ äèòñàäê³â. Öå ñà-
äî÷îê ¹ 320 íà âóëèö³ Ñàðàòîâñüê³é, 41
íà 75 ì³ñöü ³ äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 434, ùî
íà âóëèö³ Ñàëþòí³é, 23-à íà 150 ì³ñöü.
Îêð³ì òîãî, çàïðàöþâàëè äâ³ øêîëè, ÿê³
ðåêîíñòðóþâàëè òà ðîçøèðèëè: çàãàëü-
íîîñâ³òíÿ øêîëà ¹ 47 íà âóëèö³ Ïàòð³-
ñà Ëóìóìáè, 14/21 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ òà øêîëà ¹ 162 íà âóëèö³ Ðàõìàí³íî-
âà, 46 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. Äî ðå-
êîíñòðóêö³¿ â øêîë³ ¹ 47, íàïðèêëàä,
áóëî 3 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, à íèí³ —
12 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ôàêòè÷íî —
öå íîâà øêîëà.

Çàãàëîì íàâ÷àëüíèé ð³ê ðîçïî÷àâñÿ íîð-
ìàëüíî.

— ßê³ çàâäàííÿ íèí³ ñòàâëÿòü îñâ³òÿíè íà
íàéáëèæ÷ó òà ïîäàëüø³ ïåðñïåêòèâè?

— Ïåðø çà âñå, ïåðåä íàìè ñòî¿òü çàâ-
äàííÿ çãàðìîí³çóâàòè ïðîäóêòèâí³ òâîð÷³
ñèëè êè¿âñüêèõ îñâ³òÿí, áàãàòèé íàóêîâèé
ïîòåíö³àë ì³ñòà, éîãî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
í³ òà åêîíîì³÷í³ ðåñóðñè äëÿ íàëåæíîãî
â³äòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é
ó ñòîëè÷í³é îñâ³ò³.

Çðîçóì³ëî, ùî ãîëîâíå çàâäàííÿ — çà-
áåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ïîâíîö³ííî¿
ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â³äïîâ³äíî äî
ïîòðåá íàñåëåííÿ. Çîêðåìà öå îçíà÷àº â³ä-
íîâëåííÿ ðîáîòè òèì÷àñîâî çàêðèòèõ äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ çá³ëüøåííÿ ïîêàçíèê³â îõîïëåí-
íÿ äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ ³ç çàïðîâàäæåí-
íÿì îáîâ’ÿçêîâî¿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ä³òåé
ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó.

ª òàê çâàíèé òåõí³÷íèé áëîê. Öå — êà-
ï³òàëüí³ é ïîòî÷í³ ðåìîíòè ïðèì³ùåíü
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàáåçïå÷åííÿ íà-
ëåæíîãî âîäî- òà ãàçîïîñòà÷àííÿ ³ âïðî-
âàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é,
îñíàùåííÿ øê³ë ³ ñàäî÷ê³â ë³÷èëüíèêà-
ìè âîäè, ïðèðîäíîãî ãàçó, òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿. Çíà÷íà óâàãà ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ðå-
ìîíò ³ ìîäåðí³çàö³þ òåõíîëîã³÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ õàð÷îáëîê³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Íå
ìåíø âàæëèâèìè º ïèòàííÿ êîìïëåêòó-
âàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êåð³âíèìè òà
ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè, çàáåçïå÷åííÿ

æèòëîì ïåäàãîã³â, çáåðåæåííÿ ñîö³àëü-
íèõ ï³ëüã äëÿ îñâ³òÿí ³ ìîëîäèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â. Âò³ëåííÿ íàéñì³ëèâ³øèõ ïëàí³â ³
ïðîåêò³â ìîæëèâå çà óìîâè íàÿâíîñò³
òâîð÷îãî âèñîêîïðîôåñ³éíîãî êàäðîâîãî
ïîòåíö³àëó. À òàêèé ïîòåíö³àë çàâæäè áóâ
³ º â ñòîëèö³.

— Ùîäî êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó — ÷è âè-
ñòà÷àº íàðàç³ â÷èòåë³â, ïðàö³âíèê³â äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â?

— Îäíà ç ãîñòðèõ ïðîáëåì êàäðîâî¿ ïî-
ë³òèêè ìèíóëèõ ðîê³â — ïîñò³éíî áóëè âà-
êàíñ³¿. Öþ íåãàòèâíó òåíäåíö³þ âäàëîñÿ
ïðèçóïèíèòè. Íà ñüîãîäí³ â çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà ëèøå 14 âà-
êàíñ³é ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â — ó÷èòå-
ë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ô³çèêè, ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè òà ìóçèêè. À òàêîæ òóðáóº ñòàí
çàáåçïå÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè äî-
øê³ëüíèõ óñòàíîâ. ² öå ïèòàííÿ íàì âäà-
ºòüñÿ ïîñòóïîâî âèð³øóâàòè. ßêùî äâà ðî-
êè òîìó â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ íå âèñòà÷àëî 300 âèõîâàòåë³â, òî öüî-
ãî ðîêó ëèøå 100. Öå, çâè÷àéíî, êðàùèé
ïîêàçíèê, àëå ïîâí³ñòþ âèð³øèòè öå ïè-
òàííÿ ìîæíà ëèøå íà çàãàëüíîäåðæàâíî-
ìó ð³âí³, àäæå çàðîá³òíà ïëàòà âèõîâàòå-
ë³â äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â º íàéíèæ÷îþ ñåðåä
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

Íèí³ â îñâ³òí³é ãàëóç³ Êèºâà ïðàöþþòü
ïîíàä 34 òèñÿ÷³ ïðàö³âíèê³â, ³ç íèõ ìàé-
æå 33 òèñÿ÷³ ïåäàãîã³â. Ùîðîêó äî ëàâ ïå-
äàãîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè ì³ñòà ïðèõîäÿòü ìî-
ëîä³ ñïåö³àë³ñòè. Öüîãî ðîêó äî îñâ³òí³õ çà-
êëàä³â ïðèáóëî 309 ìîëîäèõ ôàõ³âö³â, àëå,
íà æàëü, öå ò³ëüêè 54 â³äñîòêè â³ä ðîçïî-
ä³ëåíèõ.

Ìè âäÿ÷í³ òèì ìîëîäèì ëþäÿì, ÿê³ âè-
ð³øèëè ïðèñâÿòèòè ñåáå âèõîâàííþ ìî-
ëîäîãî ïîêîë³ííÿ. Àáè ï³äòðèìàòè ìîëî-
äèõ ôàõ³âö³â, ì³ñüêà âëàäà ïåðåäáà÷èëà
ïåâí³ ï³ëüãè. Öå âèïëàòà âèïóñêíèêàì
íèí³øíüîãî ðîêó, ÿê³ ïðèéøëè ïðàöþâà-
òè äî øê³ë, îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïî-
ìîãè â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1000 ãðèâåíü,
íàäáàâêà äî îêëàäó â ðîçì³ð³ â³ä 10 äî 30
â³äñîòê³â (ò³, õòî ìàþòü äèïëîì ³ç â³äçíà-

êîþ, îòðèìóþòü íàäáàâêó ó ðîçì³ð³ 50 â³ä-
ñîòê³â). Ïåðñîíàëüí³ ñòèïåíä³¿ îòðèìó-
þòü ïåðåìîæö³ êîíêóðñó íà çâàííÿ êðà-
ùîãî ìîëîäîãî â÷èòåëÿ. À äëÿ ïîë³ïøåí-
íÿ êàäðîâîãî ñòîëè÷íîãî îñâ³òÿíñüêîãî
ïîòåíö³àëó ïëàíóºìî ðîçïî÷àòè ðîáîòó
Ì³ñüêî¿ øêîëè ìîëîäîãî ôàõ³âöÿ íà áà-
ç³ ²íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áî-
ðèñà Ãð³í÷åíêà òà ñòâîðèòè ôîðóì ìîëî-
äèõ ôàõ³âö³â.

— ×è îá³öÿº ñòîëè÷íà âëàäà ïåäàãîã³÷íèì
ïðàö³âíèêàì ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ? ²
÷è ìîæå âèêîíàòè ö³ îá³öÿíêè?

— Ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 2010 ðîêó íà
êâàðòèðíîìó îáë³êó ïåðåáóâàº 1771 ïåäà-
ãîã³÷íèé ïðàö³âíèê. Çà òðè îñòàíí³õ ðî-
êè ¿ì âèä³ëåíî 220 êâàðòèð. Ó ñåðåäíüî-
ìó íà ð³ê 70 ó÷èòåë³â ðàçîì ³ç ðîäèíàìè
îòðèìóþòü êâàðòèðè. À öå îçíà÷àº, ùî
îñòàíí³é â÷èòåëü, ÿêèé ñüîãîäí³ ïåðåáó-
âàº ó ÷åðç³, îòðèìàº êâàðòèðó ÷åðåç 
25 ðîê³â.

Ìè íå ëèøå óñâ³äîìëþºìî, ÷åñíî ãî-
âîðèìî ïðî ò³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ùî º,
à é áåðåìî íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ï³äíÿòè
ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ñòîëè÷íîãî ïåäàãîãà.
Óæå ñüîãîäí³ íà ð³âí³ ì³ñüêî¿ âëàäè âè-
ð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà ñîö³àëü-
íîãî æèòëà, ³ äëÿ ïåäàãîã³â òàêîæ, ïðî ùî
íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

— Ñåðåä çàâäàíü, ÿê³ óðÿä íèí³ ñòàâèòü ïå-
ðåä îñâ³òÿíàìè,— çäîáóòòÿ äîøê³ëüíî¿ îñ-
â³òè ä³òüìè ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó. ×è ãîòîâà ñòî-
ëèöÿ âèêîíàòè öå çàâäàííÿ?

— Íåùèðî áóäå ñêàçàòè, ùî â ñòîëèö³ öå
ïèòàííÿ âèð³øåíî. Ó Êèºâ³, çàâäÿêè íèç-
ö³ ïîçèòèâíèõ ôàêòîð³â (çðîñòàííÿ íàðî-
äæóâàíîñò³, ³íòåíñèâíîìó áóä³âíèöòâó),
çðîñëà ê³ëüê³ñòü ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. Ó
äèòÿ÷èõ ñàäêàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ çäî-
áóâàþòü äîøê³ëüíó îñâ³òó ìàéæå 85 òèñÿ÷
ä³òåé.

Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöÿìè â ð³ç-

íèõ ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà ïîñòàº íåîäíàêî-
âî. Â óñ³õ ðàéîíàõ º ì³êðîðàéîíè, äå äè-
òÿ÷³ ñàäêè íà ñüîãîäí³ âæå àáî íå ïðèé-
ìàþòü ä³òåé, àáî ïåðåâàíòàæåí³ íèìè ïî-
íàä íîðìó. Â îñíîâíîìó öå ðàéîíè ³íòåí-
ñèâíî¿ çàáóäîâè.

Ó ñòîëèö³ 74 â³äñîòêè äèòñàäê³â ïåðå-
âàíòàæåí³ ìàëþêàìè ïîíàä íîðìó. Ñåðåä-
íÿ íàïîâíþâàí³ñòü ÿñåëüíèõ ãðóï ñòàíî-
âèòü 20-24 äèòèíè ïðè íîðì³ — 15. Ó ãðó-
ïàõ äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 3 äî 6 ðîê³â, ïðè
íîðì³ 20 ì³ñöü, ñåðåäíÿ íàïîâíþâàí³ñòü
ñòàíîâèòü â³ä 24 äî 35 ä³òåé. Òàêà ê³ëüê³ñòü
ä³òåé âïëèâàº íà ïëèíí³ñòü êàäð³â ³ ÿê³ñòü
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

Îòæå, ïåðåä ñòîëè÷íîþ îñâ³òîþ ñòî¿òü
çàâäàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ íà îòðèìàííÿ ¿õí³ìè ä³òüìè äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè. Öå ïèòàííÿ ìè ïëàíóºìî
âèð³øóâàòè ê³ëüêîìà øëÿõàìè.

Ïî-ïåðøå, áóäåìî ðåîðãàí³çîâóâàòè
øêîëè-äèòñàäêè â äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè. Ïî-äðóãå, â³äíîâëþâàòèìåìî àâà-
ð³éí³ ñàäî÷êè, áóäåìî çâ³ëüíÿòè ïðèì³-
ùåííÿ â³ä îðåíäè íåîñâ³òíüîãî íàïðÿìêó,
à òàêîæ â³äíîâëþâàòèìåìî íåïðàöþþ÷³
ñàäî÷êè, ãðóïè. Çâè÷àéíî, ïëàíóºìî ³ áó-
ä³âíèöòâî íîâèõ ñàäî÷ê³â.

— ßê³ íîâàö³¿ â óïðàâë³íí³ îñâ³òíüîþ ãà-
ëóççþ ÷åêàþòü íà ñòîëè÷í³ øêîëè?

— Íàðàç³ ìè ïðîáóºìî çì³íèòè ï³äõ³ä äî
óïðàâë³ííÿ ïèòàííÿìè ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â. Öüîãî ðîêó ¿õí³ êåð³âíèêè ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåâåñòè ðîáîòó ñâî¿õ çàêëàä³â ó
ðåæèì ô³íàíñîâî¿ ñàìîñò³éíîñò³. Öå äàñòü
çìîãó íàéåôåêòèâí³øå òà åêîíîìíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè áþäæåòí³ êîøòè, ìîòèâóâàòè
êåð³âíèê³â äî çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ ïîçà-
áþäæåòíèõ êîøò³â, à êåð³âíèêè çìîæóòü
ñàìîñò³éíî ïåðåðîçïîä³ëÿòè çåêîíîìëåí³
ô³íàíñè òà ñïðÿìîâóâàòè ¿õ íà âèð³øåííÿ
íàéíàãàëüí³øèõ ïîòðåá íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó.

Çà äîðó÷åííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà áàãàòî
óâàãè íàðàç³ ïðèä³ëÿºòüñÿ åôåêòèâíîìó âè-
êîðèñòàííþ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ. Äëÿ öüîãî ðîçðîáëåíî åíåðãî-
çáåð³ãàþ÷³ çàõîäè. Íàïðèêëàä, ó çàêëàäàõ
îñâ³òè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó âæå âñòàíîâ-
ëåíî òåïëîâèé íàñîñ ó ñåðåäí³é øêîë³
¹ 18, ùî íà âóëèö³ Ìîðîçîâà,1. Âàðò³ñòü
âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ïðèáëèçíî 700 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Îêóïèòüñÿ â³í óæå çà 3-4 ðî-
êè. Ó öüîìó æ ðàéîí³ ïðîâåäåíî çàì³íó
çàñòàð³ëèõ ïðèëàä³â îñâ³òëåííÿ â êëàñàõ íà
íîâ³ åíåðãîåôåêòèâí³ ñâ³òèëüíèêè ç àâòî-
ìàòè÷íèì ðåãóëþâàííÿì ñâ³òëîâîãî ïîòî-
êó. Òåïåð ìè øóêàºìî øëÿõè ñòèìóëþ-
âàííÿ êåð³âíèê³â îñâ³òí³õ çàêëàä³â äî âïðî-
âàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é ó
ñâî¿õ çàêëàäàõ.

— Íåçàáàðîì â³äçíà÷àòèìåìî Äåíü ïðà-
ö³âíèêà îñâ³òè òà Âñåñâ³òí³é äåíü ó÷èòåëÿ.
Ùî õî÷åòå ïîáàæàòè îñâ³òÿíàì ñòîëèö³?

— Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðàö³âíèêà îñâ³òè
â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ âëàäè õî÷ó âèñëîâèòè
ïðàö³âíèêàì îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ ñåðäå÷íó
âäÿ÷í³ñòü çà ¿õ íåâòîìíó ïðàöþ, çà âåëè-
êèé òàëàíò ³ ïîêëèêàííÿ ñ³ÿòè ìóäð³ñòü ³
çíàííÿ, çà ëþáîâ äî ä³òåé ³ äî ð³äíîãî
êðàþ.

Ó÷èòåëü äàº ä³òÿì íå ëèøå çíàííÿ, â³í
ôîðìóº ¿õ äóõîâíî é ô³çè÷íî, ïðèùåïëþº
¿ì æèòòºâ³ ïðèíöèïè, äîïîìàãàº âèðîáè-
òè õàðàêòåð. Ó÷èòåë³ — öå ò³ ëþäè, ÿê³ òâî-
ðÿòü ìàéáóòíº Óêðà¿íè, áî â³ä âèõîâàíî-
ñò³ é îñâ³÷åíîñò³ íèí³øí³õ ó÷í³â çàëåæèòü
òå, ÿêîþ áóäå íàøà äåðæàâà â ìàéáóòíüî-
ìó. Íåõàé âàì çàâæäè âñì³õàºòüñÿ äîëÿ, à
ó âàøèõ ðîäèíàõ çàâæäè ïàíóº òåïëî, ðà-
ä³ñòü ³ çàòèøîê!

Розмовляла
Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”
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Ìîÿ óëþáëåíà â÷èòåëüêà
Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ, 
çàñòóïíèê ãëàâè 
Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà:

— Õî÷ó ïðè-
â³òàòè, íå
çíàþ, íà
æàëü, ÷è æè-
â³ ùå, ìî¿õ
ä î ð î ã è õ
ø ê ³ ë ü í è õ
ó ÷ è ò å ë ³ â .
Ïåðøó â÷è-
òåëüêó Ìàð³þ
² â à í ³ â í ó
Ôóðòàê ç ì³ñ-
òà Íåñòåðîâà
Ëüâ³âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Â÷è-

òåëüêó ë³òåðàòóðè — Ãàëèíó ²âàí³âíó ²ãíà-
òîâó, íèí³ æèâå ó Õàðêîâ³. Äàð³þ Ìèõàé-
ë³âíó Ð³çíèê, ÿêà ³ìì³ãðóâàëà äî Ïîëüù³,
òà â÷èòåëÿ ³ñòîð³¿ Áîãäàíà Ãàíóùàêà. Âñ³
â÷èòåë³ ó ìåíå áóëè êëàñíèìè.

Áàæàþ ¿ì çäîðîâ’ÿ — öå äëÿ íèõ ñüîãî-
äí³ íàéâàæëèâ³øå. Õî÷ó, ùîá âîíè ïðî-
âåëè ã³äíó çèìó ñâîãî æèòòÿ.

Îëåñü ÄÎÂÃÈÉ, 
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè:

— Ä î ð î ã ³
â ÷ è ò å ë ³ !
Øê³ëüí³ ðîêè
äàâíî ïîçàäó,
ïðîòå êîæåí
³ç íàñ çãàäóº
ñâîãî Â÷èòå-
ëÿ — òîãî, õòî
äîëó÷èâ äî
êíèæêè, ñòàâ
íàéêðàùèì
ïîðàäíèêîì,
íàâ÷èâ îñÿãà-
òè íîâå òà
ïàì’ÿòàòè ïðî
ãîëîâíå. Òîæ ïðèðîäíî, ùî êîæåí ïåäà-
ãîã çàéìàº ñâîº ì³ñöå â òèñÿ÷àõ ñåðäåöü
ñâî¿õ ó÷í³â. Ó÷èòåëü — öå íå ïðîôåñ³ÿ, öå
ïîêëèê, öå äîëÿ. Çàâäÿêè éîãî çíàííÿì ³
âèìîãëèâîñò³, à ùå ÷àñò³øå — ìóäðîñò³ é
ï³äòðèìö³, ìè â³äêðèâàëè äëÿ ñåáå íîâèé
çàõîïëèâèé ñâ³ò — ñâ³ò çíàíü. Â÷èëèñÿ íå
ëèøå ð³çíèõ íàóê, à é ðîçóì³òè ³íøèõ, òî-
âàðèøóâàòè, ðîáèòè â÷èíêè òà â³äïîâ³äà-
òè çà íèõ. Ùîá êîæåí ç íàñ ì³ã çíàéòè
ñâ³é øëÿõ ó æèòò³. Ùèðî â³òàþ âñ³õ ó÷èòå-
ë³â ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! Áàæàþ, ùîá Âà-
ø³ çíàííÿ, ëþáîâ ³ òåðï³ííÿ â³äãóêíóëèñÿ
âäÿ÷í³ñòþ ó÷í³â. Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñ-
òÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, âåëèêèõ òâîð÷èõ óñï³õ³â
³ íåâè÷åðïíî¿ íàñíàãè.

Îëåêñ³é ÏËÎÒÍ²ÊÎÂ, 
äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè:

— Õî÷ó ïîäÿ-
êóâàòè â÷è-
òåëüö³ ãåîãðà-
ô³¿ Íåîí³ë³
Ñåìåí³âí³ ç³
145-¿ øêîëè.
Äóæå ÷àñòî ¿¿
çãàäóþ, îñî-
áëèâî êîëè
ïîäîðîæóþ
ñâ³òîì, çà ¿¿
ïðèâ³òí³ óðî-
êè, ÿê³ çâîðó-
øóâàëè íàø³
ìàëåíüê³ ñåð-

öÿ ö³êàâèìè ðîçïîâ³äÿìè. Õî÷ó â ¿¿ îñîá³
ïðèâ³òàòè âñ³õ â÷èòåë³â ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿ-
òîì. Ìèðó ³ çëàãîäè Âàì, äîðîã³ íàø³ íà-
ñòàâíèêè!

²ðèíà ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ, 
äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè:

— ß áóëà ñóìë³ííîþ ó÷åíèöåþ â øêîë³,
ç ïîâàãîþ ñòàâèëàñÿ äî âñ³õ â÷èòåë³â. Õî-
÷ó ïåðåäàòè â³òàííÿ âñ³ì. Òà íàéá³ëüøå
âðàæåííÿ íà ìåíå, íà ìàëåíüêó ä³â÷èíêó,
ÿêà âïåðøå ï³øëà äî øêîëè, ñïðàâèëà ïåð-
øà â÷èòåëüêà Ñâ³òëàíà Ãðèãîð³âíà Áóðÿê.
Ìè ñòàëè ïåðøèì êëàñîì, ç ÿêèì âîíà
ïî÷àëà ïðàöþâàòè. Ñâ³òëàíà Ãðèãîð³âíà

áóëà òîä³ íàä-
çâè÷àéíî êðàñè-
âîþ, ç äîâãèì
âîëîññÿì ³ äîá-
ðèìè î÷èìà.
Âåñü êëàñ çàêî-
õàâñÿ ó íå¿. Ó÷è-
òåëü â³ä Áîãà! ²
êîëè ìè áóëè â
òðåòüîìó êëàñ³,
âîíà âèéøëà çà-
ì³æ çà â³éñüêî-
âîãî ³ ìàëà âè-
¿æäæàòè ç ì³ñòà.
Ìè äóæå âñ³

ïëàêàëè. Âîíà íàâ÷èëà íàñ ëþáèòè øêî-
ëó, äðóç³â, çàêëàëà àçè ñï³ëêóâàííÿ â êî-
ëåêòèâ³, çäðóæèëà íàñò³ëüêè, ùî íàâ³òü òå-
ïåð, êîëè ìè òàê³ äîðîñë³, íàø êëàñ ï³ä-
òðèìóº äðóæí³ ñòîñóíêè.

Îëåêñàíäð ÁÐÈÃÈÍÅÖÜ, 
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè 
ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèçìó:

— ß øêîëó
çàê³í÷èâ äàâ-
íî, ³ ìî¿ â÷è-
òåë³, íà æàëü,
ïîìåðëè. Çðî-
çóì³ëî, íå-
åòè÷íî òåïåð
¿ì ùîñü áàæà-
òè. Àëå ðîçïî-
â³ì ³ñòîð³þ,
ùî ñòàëàñÿ
ñâîãî ÷àñó ç
ìîºþ â÷èòåëü-
êîþ ðîñ³é-
ñüêî¿ ìîâè. ¯¿
âèêëàäàëà òà
æ ó÷èòåëüêà, ùî é ó Þð³ÿ Ðèá÷èíñüêîãî.
Âîíà çàïðîïîíóâàëà ïîçíàéîìèòè ìåíå ç
Þð³ºì. Òà êîëè ÿ ïðî÷èòàâ éîãî â³ðø³,
âîíè çäàëèñÿ ìåí³ íóäíèìè, íåñó÷àñíè-
ìè. Õ³áà òî ïîåç³ÿ, äóìàâ òîä³ ÿ. ×åðåç áà-
ãàòî ðîê³â ìåí³ ñàìîìó äîâåëîñÿ ïèñàòè
â³ðø³, òåêñòè äî ï³ñåíü. ² òîä³ ÿ çðîçóì³â,
íàñê³ëüêè ìàëà ðàö³þ ìîÿ â÷èòåëüêà ³ íà-
ñê³ëüêè áóâ íåïðàâèé ÿ. Àäæå ïèñàòè
ñêëàäí³, çàêðó÷åí³ òåêñòè çíà÷íî ïðîñò³-
øå, àí³æ ïðîñò³ ñëîâà, ÿê³ çâîðóøóþòü äó-
øó. Çâ³ñíî, çãîäîì ÿ ðîçïîâ³â óæå çíàé-
îìîìó Þð³ Ðèá÷èíñüêîìó öþ ³ñòîð³þ.

Ó øêîë³ âñ³ ìî¿ âèêëàäà÷³ ç ë³òåðàòóðè
áóëè òàëàíîâèòèìè. ² ÿêîñü ó 9-ìó êëàñ³,
ïðî÷èòàâøè ì³é òâ³ð ç ë³òåðàòóðè, â÷è-
òåëüêà çàïèòàëà â ìåíå, êèì ÿ õî÷ó áóòè.
ß íàçâàâ ïðîôåñ³þ, ùî íå áóëà ïîâ’ÿçàëà
ç ìîâîþ. Â÷èòåëüêà ïîðàäèëà ìåí³ æóðíà-
ë³ñòèêó, ñêàçàëà, ùî ìàþ âñ³ çàäàòêè ³ ìèñ-
ëåííÿ æóðíàë³ñòà. Ïðî öþ ïðîôåñ³þ ÿê
ïðî ìàéáóòí³é ôàõ ÿ í³êîëè ðàí³øå íå äó-
ìàâ. Àëå ï³ñëÿ ò³º¿ ðîçìîâè “çàïðîãðàìó-
âàâ” ñåáå. Òà é íå ëèøå ÿ: çàõîïèëèñÿ ö³ºþ
ïðîôåñ³ºþ ìî¿ äðóç³, ³ çãîäîì óñ³ ìè ñòà-
ëè æóðíàë³ñòàìè.

Ïîáàæàþ â÷èòåëÿì, ùîá âîíè íå ëèøå
ñòàðàííî âèêîíóâàëè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, à é
äîïîìàãàëè ä³òÿì ðîçêðèòè ¿õí³ âíóòð³ø-
í³ òàëàíòè, çíàéòè ñâîþ ñòåæêó â æèòò³!

Àëëà ØËÀÏÀÊ, 
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè 
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó:

— Âèñëîâëþþ
âäÿ÷í³ñòü óñ³ì
âèêëàäà÷àì òà
â³òàþ âñ³õ ó÷è-
òåë³â ç³ ñâÿ-
òîì. À íàé-
á³ëüøó âäÿ÷-
í³ñòü âèñëî-
âëþþ ïåðø³é
â ÷ è ò å ë ü ö ³
Îëüç³ Îëåêñ³-
¿âí³. Ñàìå âî-
íà çàêëàëà â
ìåí³ òîé ôóí-
äàìåíò, ÿêèé

äîïîì³ã âèáóäóâàòè ìîº ñó÷àñíå æèòòÿ. Âî-
íà äàëà ìåí³ âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ,
âèõîâàëà îðãàí³çîâàí³ñòü ³ áàæàííÿ ïðàöþ-
âàòè äëÿ ëþäåé òà äîñÿãàòè ðåçóëüòàò³â.
Öèì óñ³ì çàâäÿ÷óþ ¿é. Îëüãà Îëåêñ³¿âíà

íèí³ ìåøêàº â Á³ë³é Öåðêâ³, òîæ ñïîä³âà-
þñÿ, ùî ãàçåòà “Õðåùàòèê” ä³éäå äî íå¿.

Îëåã ÊÀ×ÊÀÍ, 
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè 
ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 
òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè:

— Ä î ð î ã à
Ëàðèñî Âàñè-
ë³âíî ßõíî!
Ï ð è é ì ³ ò ü
í à é ù è ð ³ ø ³
ñëîâà ïîäÿêè
â³ä ñâîãî ó÷íÿ!
Ç Äíåì ó÷èòå-
ëÿ!

“... ßê ïà-
ðîñòü âèíî-
ãðàäíî¿ ëîçè,
ïëåêàéòå ìî-
âó”,— òàê Âè
ñêàçàëè íàì
íà ïåðøîìó óðîö³.

ß äîâãî äóìàâ: ÿê æå öå ìîæëèâî. ² ìè
ðîñëè-â÷èëè óêðà¿íñüê³ â³ðø³, ñï³âàëè
ï³ñí³, ÷èòàëè òâîðè. Âè â³äêðèâàëè íàì
ïðåêðàñíó Áàòüê³âùèíó íà óðîêàõ ë³òåðà-
òóðè ç ¿¿ òðàäèö³ÿìè òà ñï³âó÷îþ óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ, ìè â³ä÷óâàëè âàøó í³æí³ñòü
äî ìîâè ³ äî íàñ. ² ëîçà ïðèéíÿëàñÿ... Íå
ïîìèëþñÿ, ÿêùî ñêàæó: äîðîãà â÷èòåëÿ
âñÿ âèòêàíà ç Ëþáîâ³! Óâåñü â÷èòåëüñüêèé
øëÿõ — ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî. Äîáðà Âàì,
øàíîâíà Ëàðèñî Âàñèë³âíî, çäîðîâ’ÿ ³ ÷èñ-
òî¿ ëþáîâ³, ëþáîâ³ Øêîëÿðà!

Îêñàíà ÇÁ²ÒÍªÂÀ, 
êåð³âíèê Óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

— Âèñëîâëþþ
òåïëó âäÿ÷-
í³ñòü óñ³ì ïå-
äàãîãàì, ÿê³
ñòàëè äëÿ ìå-
íå â÷èòåëÿìè
íå ëèøå ó
øêîë³, à é ó
æèòò³. Ââà-
æàþ, ùî öå
ñâÿòî íå ëèøå
îñâ³òÿí, áî
â÷èòåë³â-íà-
ñòàâíèê³â ìè
ìàºìî ³ â íà-

øîìó áóäåííîìó æèòò³. Îñîáëèâó âäÿ÷-
í³ñòü âèñëîâëþþ ñâî¿é ïåðø³é ó÷èòåëüö³
Îëüç³ Îëåêñ³¿âí³ Âîëîùóê òà â÷èòåëüö³ ðî-
ñ³éñüêî¿ ìîâè, âîíà æ ïðîâîäèëà ôàêóëü-
òàòèâíèé êóðñ ç îðãàí³çàö³¿ âèõîâíî¿ ðî-
áîòè, Ëþáîâ³ Îëåêñàíäð³âí³ Ô³ë³ïîâ³é. Ñà-
ìå âîíè âêëàäàëè â ìåíå ³ñòèíí³ çíàííÿ,
ñèñòåìó ö³ííîñòåé ³ ïðàâèëüíå ñïðèéíÿò-
òÿ æèòòÿ.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÜÊÎ, 
êåð³âíèê Ñëóæáè äîïîìîãè 
ìåðà êèÿíàì (15-51):

— Ùèð³ â³-
òàííÿ âèñëî-
âëþþ ñâî¿é
ïåðø³é ó÷è-
òåëüö³ Ä³í³
Ôèì³÷í³ çà òå,
ùî íàâ÷èëà
ìåíå áóòè òåð-
ïëÿ÷îþ, äîá-
ðîþ, íàïîëåã-
ëèâîþ. Òàêîæ
â³òàþ ç³ ñâÿ-
òîì óñ³õ â÷è-
òåë³â. Áàæàþ
¿ì íàñíàãè òà
äóøåâíîãî ïðîöâ³òàííÿ ñåðåä ñëóõíÿíèõ
ó÷í³â.

Îëåêñ³é ÊÓÆÅËÜÍÈÉ, 
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, 
êåð³âíèê òåàòðó “Ñóç³ð’ÿ”:

— Øêîäà, àëå ìî¿ â÷èòåë³ äàâíî âæå ó
êðàùîìó ç³ ñâ³ò³â. Ñàì ìàþ 20 ðîê³â ïå-

äàãîã ³÷íîãî
ñòàæó ³ â ðî-
áîò³ êåðóþñÿ
äâîìà á³áë³é-
íèìè âèñëî-
âàìè. Ïåð-
øèé: íå âñ³
íàìàãàéòåñÿ
ñòàòè â÷èòå-
ëåì. Äðóãèé:
ÿêùî òðåáà
áóäå, òî é êî-
ìàõà çà â÷è-
òåëÿ ñòàíå. Ö³
âèñëîâè ãîâî-
ðÿòü ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðîôåñ³¿ â÷èòå-
ëÿ òà ïðî òå, ùî çíàííÿ íå ìîæå áóòè
ïðèâ³ëåºì. Â Äåíü ó÷èòåëÿ â³ä÷óâàþ ñå-
áå ó÷íåì ³ õî÷ó, ùîá ìî¿ ó÷í³ íàâ÷èëè ìå-
íå áóòè õîðîøèì â÷èòåëåì.

Îêñàíà ÇÀÁÓÆÊÎ, 
ïèñüìåííèöÿ:

— Â è ñ ë î -
âëþþ âäÿ÷-
í³ñòü Âàëåí-
òèí³ ²âàí³âí³
Ãàìàë³ —
ó÷èòåëüö³ ìà-
ò å ì à ò è ê è .
Âèñëîâëþþ
âäÿ÷í³ñòü, áî
ï ð î ô å ñ ³ ÿ
â÷èòåëÿ äóæå
í å â ä ÿ ÷ í à .
Ïëîä³â ñâîº¿
ïðàö³ â³í îä-
ðàçó íå áà-

÷èòü, à ëèøå ç ðîêàìè. Òàê, ó ñåáå ðå-
çóëüòàòè ¿¿ óðîê³â, íà ÿêèõ çàêëàäàëèñÿ
îñíîâè àíàë³òè÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿ ïîáà-
÷èëà ëèøå ÷åðåç 10—15 ðîê³â. Çäîðîâ’ÿ ³
íàñíàãè Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³! Íåõàé çíàº,
ùî âäÿ÷íèõ ó÷í³â ó íå¿ çíà÷íî á³ëüøå,
í³æ âîíà ãàäàº.

Âîëîäèìèð ÃÎÐßÍÑÜÊÈÉ, 
àêòîð òåàòðó ³ ê³íî:

— Õî÷ó âè-
ñëîâèòè ïî-
äÿêó âñ³ì
â÷èòåëÿì, ÿê³
âèêëàäàëè ³ â
ìåíå, ³ â ìîº¿
äîíüêè Ìàø³.
Öå ñàìîâ³ääà-
í³ ëþäè, ëþ-
ä è - ä è â à ê è .
Áàæàþ ¿ì
çäîðîâ’ÿ, íà-
ñíàãè, ³ ùîá
äåðæàâà íà-
ëåæíî îö³íþ-

âàëà ¿õíþ ïðàöþ, àäæå öå ðîáîòà íà
ìàéáóòíº.

Âëàäèñëàâ ÂÀÙÓÊ, 
ôóòáîë³ñò:

— Õ î ÷ ó
ï ð è â ³ ò à ò è
ñâî¿õ óëþáëå-
íèõ äâîõ ó÷è-
òåë³â 60-¿
øêîëè íà
Ñîëîì’ÿíö³.
Öå Ëþáîâ
Ì è õ à é ë ³ â -
íà — â÷è-
òåëüêà ïî÷àò-
êîâèõ êëàñ³â
òà ²ðèíà Îëå-
ã³âíà — êëàñ-
íèé êåð³â-
íèê, ÿêà â÷èëà íàñ ìàòåìàòèêè. Áàæàþ
¿ì çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî çðîñòàííÿ, ùîá ä³-
òè íå çàñìó÷óâàëè òà ç âåëèêîþ ïîâàãîþ
ñòàâèëèñÿ äî ¿õí³õ ïðåäìåò³â. Â³òàþ âñ³õ
â÷èòåë³â, àäæå âîíè â³ä³ãðàþòü îñîáëè-
âó ðîëü ó âèõîâàíí³ äèòèíè. Õîðîøèì
â÷èòåëÿì áàæàþ ÷åìíèõ òà ñëóõíÿíèõ
ó÷í³â!

Під от вала Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Ува�а!�О�олошено��он��рс�на�надання�посл��

з технічно�о�обсл��ов�вання�вн�трішньоб�дин�ових

систем�тепло-,�водопостачання,�водовідведення

і зливової��аналізації

Відповідно� до�За�он�� У�раїни� “Про�житлово-�ом�нальні� посл��и”� та

Поряд���проведення��он��рс��з�надання�житлово-�ом�нальних�посл��,

затверджено�о�Постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�21.07.05�№�631,

рішення� ви�он�ом�� місь�ої� ради� від� 08.11.07� №� 1159/3992� “Про

затвердження�перелі���житлово-�ом�нальних�посл�����житловом��фонді

м.�Києва,�право�на�я�их�виборюється�на��он��рсних�засадах”��он��рсна

�омісія�Ком�нально�о�підприємства�“Кер�юча�дире�ція”�Шевчен�івсь�ої

районної���м.�Києві�ради�о�олош�є��он��рс�на�надання�посл���з�технічно�о

обсл��ов�вання�вн�трішньоб�дин�ових�систем�тепло-,�водопостачання,

водовідведення�і�зливової��аналізації.

Ор�анізатор��он��рс��—�Ком�нальне�Підприємство�“Кер�юча�дире�ція”

Шевчен�івсь�ої�р-ної���м.�Києві�ради.�Місце�знаходження:�04050,�м.�Київ,

в�л.�Білор�сь�а,�1.

Уповноважена�особа,�я�а�здійснює�зв’язо��з��часни�ами��он��рс�:

Дар��а�Оле�сандр�Іванович�—��оловний�інженер�КП�“Кер�юча�дире�ція”

Шевчен�івсь�ої� районної� �� м.� Києві� ради,� телефони:� 489-11-21,�

483-99-06.

Заяв�и,�на��часть����он��рсі�приймаються�особисто�або�надсилаються

поштою.

Кон��рсна�до��ментація�подається�особисто�ор�анізатором��он��рс�

йо�о��часни���протя�ом�трьох�робочих�днів�після�надходження�заяв�и�на

�часть����он��рсі.

Кінцевий�стро��подання��он��рсних�пропозицій�—�30��алендарних�днів

з�дати�оп�блі��вання�о�олошення�про�проведення��он��рс�.

Роз�риття��онвертів�з��он��рсними�пропозиціями�проводиться�в�день

за�інчення�стро���їх�подання���місці�та���час,�передбачених��он��рсною

до��ментацією.

Кон��рсна��омісія�КП�“Кер�юча�дире�ція”

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№46-О

з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної

оцін�и�об’є�тів,�що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва

Мета�оцін�и�—�визначення�стартово�о�розмір��орендної�плати�для�проведення��он��рс��на�право

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва

Учасни�ам� �он��рс�� необхідно� подати� до� Головно�о� �правління� �ом�нальної� власності� м.� Києва� �он��рсн�

до��ментацію�в�одном��запечатаном���онверті,�до�я�о�о�додається�лист�з�описом�наданих�до��ментів.

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�встановленою�формою)�—�на��ожний�об’є�т�о�ремо.

2. Підтвердні�до��менти�(в�1-м��е�земплярі):

* �опія��становчо�о�до��мента�претендента.

* �опії��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,�я�і�працюють���штатном��с�ладі�та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и�та�підписання�звіт�

про�оцін���майна.

* письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б�де�додат�ово�зал�чено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання�звіт��про�оцін��

майна,�завірені�їх�особистими�підписами.

* �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претендент��Фондом�державно�о�майна�У�раїни.

* інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід��роботи,��валіфі�ації�та�особисто�о�досвід�

роботи�оцінювачів,�я�і�працюють���йо�о�штатном��роз�ладі�та�додат�ово�зал�чаються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,���том��числі�подібно�о

майна�тощо).

3. Кон��рсна�пропозиція�(на��ожний�об’є�т�о�ремо)�претендента�подається���запечатаном���онверті�і�містить�пропозицію�щодо

вартості�ви�онання�робіт,��аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін��ви�онання�робіт.

Кон��рс�відб�деться�об�11.00�15.10.2010�ро���в�Головном���правлінні��ом�нальної�власності�м.�Києва�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10.�Телефон�для�довідо�:�279-54-83,�279-56-59.

До��менти�приймаються�до�13.00�11.10.2010�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,��ім.�510.

Телефон�за�ально�о�відділ��279-27-19.

№

з/п
Адреса Балансо�трим�вач Цільове�ви�ористання

1
Частина�переход��(вестибюль�№1)�площею�8,0��в.�м

—�Станція�метро�“Вид�бичі”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

2
Частина�вестибюлю�станції�площею�26,3��в.�м�—

Станція�метро�“Героїв�Дніпра”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

3

Нежиле�приміщення�між�маршовими�сходами�в

переході�станції�площею�13,6��в.�м�—�Станція�метро

“Дарниця”,�б/н2

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рабічною�прод��цією

4
Частина�вестибюлю�№2�площею�60,0��в.�м�—

Станція�метро�“Дарниця”,�б/н2

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

5
Частина�переход��станції�площею�11,48��в.�м�—

Станція�метро�“Житомирсь�а”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

6
Частина�переход��станції�площею�76,0��в.�м�—

Станція�метро�“Житомирсь�а”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

7
Нежилі�приміщення�(12,2��в.�м�та�12,2��в.�м)�площею

24,4��в.�м�—�Станція�метро�“Лівобережна”,�б/н1

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

8
Частина�переход��станції�(вестибюль�№1)�площею

80,0��в. м�—�Станція�метро�“Лісова”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

9
Частина�вестибюлю�станції�площею�11,0��в. м�—

Станція�метро�“Палац�Спорт�”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

10
Частина�вестибюлю�станції�площею�8,2��в. м�—

Станція�метро�“Палац�У�раїна”,�б/н1

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

11
Нежиле�приміщення�№�11�в�переході�станції�площею

7,2��в.�м�—�Станція�метро�“Петрів�а”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

12
Частина�переход��станції�площею�6,7��в. м�—

Станція�метро�“Площа�Льва�Толсто�о”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

13

Нежиле�приміщення�№�9���вестибюлі�станції�площею

16,5��в. м�—�Станція�метро�“Площа�Льва�Толсто�о”,

б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією,

апте�а

14
Приміщення��іос���в��алереї�станції�площею�8,9��в. м

—�Станція�метро�“Позня�и”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

15
Частина�переход��станції�(східний�вестибюль�№1)

площею�7,7��в. м�—�Станція�метро�“Святошин”,�б/н1

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

16
Нежиле�приміщення�№17�в�переході�станції�площею

6,78��в. м�—�Станція�метро�“Тараса�Шевчен�а”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

17
Частина�переход��станції�(вестибюль�№1)�площею�8,3

�в. м�—�Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

18
Частина�вестибюлю�станції�площею�9,0��в. м�—

Станція�метро�“Хрещати�”,�б/н

КП�“КИЇВСЬКИЙ

МЕТРОПОЛІТЕН”

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

19
Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��площею�13,6��в. м

—�б�льв.�Перова,�2

ПАРК�КУЛЬТУРИ�ТА

ВІДПОЧИНКУ

“ПЕРЕМОГА”

�афе�без�реалізації��орілчаних�виробів

20
Нежиле�приміщення�технічно�о�поверх��12,00��в. м�та

дах��площею�6,00��в. м�—�в�л.�Волось�а,�19

САНЕПІДЕМСТАНЦІЯ

ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ
мобільний�зв’язо�

21
Нежиле�підвальне�приміщення�площею�45,0��в. м�—

в�л.�К�дрі�Івана,�33,�літ.А

АКАДЕМІЯ

МУНІЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛІННЯ

дільність����ал�зі�фізичної���льт�ри�та�спорт�

22
Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��площею�13,3��в. м

—�в�л.�Політехнічна,�5�А

ДЕРЖ.�ПОДАТКОВА

ІНСПЕКЦІЯ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО

бан�івсь�і��станови

23
Нежилі�приміщення�1-�о�поверх��площею�5,0��в. м�та

дах��площею�10,0��в. м�—�в�л.�Празь�а,�7,�літ. В

АВТОБУСНИЙ�ПАРК�

№�2�КП�“КИЇВПАСТРАНС”
мобільний�зв’язо�

24

Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��адміністративно-

виробничо�о��орп�с��площею�87,0��в. м�—

в�л. Стецен�а,�20,��.1

КП�ПО�ПЕРЕРОБЦІ

НЕРУДНИХ

БУД.МАТЕРІАЛІВ

автосервіс

25
Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��площею�118,0��в. м

—�в�л.�Стецен�а,�20,��.5

КП�ПО�ПЕРЕРОБЦІ

НЕРУДНИХ

БУД.МАТЕРІАЛІВ

с�лад

26
Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��площею�65,1��в. м

—�в�л.�Стецен�а,�20,��.7

КП�ПО�ПЕРЕРОБЦІ

НЕРУДНИХ

БУД.МАТЕРІАЛІВ

с�лад

27
Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��площею�241,5��в. м

—�в�л.�Стецен�а,�22,��.13
КП�ПС�РБУ с�лад

28
Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��площею�73,86��в. м

—�в�л.�Чорнобильсь�а,�13�Б

САНЕПІДЕМСТАНЦІЯ

СВЯТОШИНСЬКОГО

РАЙОНУ

пер��арня

29
Нежиле�приміщення�3-�о�поверх��площею�15,0��в. м

—�пл.�Бессарабсь�а,�2

КП�“БЕССАРАБСЬКИЙ

РИНОК”
офіс

30
Нежиле�приміщення�3-�о�поверх��площею�20,0��в. м

—�пл.�Бессарабсь�а,�2

КП�“БЕССАРАБСЬКИЙ

РИНОК”
офіс

31
Нежиле�приміщення�2-�о�поверх��площею�21,0��в. м

—�пл.�Бессарабсь�а,�2

КП�“БЕССАРАБСЬКИЙ

РИНОК”
офіс

32
Нежиле�приміщення�мезонін��площею�21,0��в. м�—

пл.�Бессарабсь�а,�2

КП�“БЕССАРАБСЬКИЙ

РИНОК”
офіс,�поб�тові�посл��и

33
Нежиле�приміщення�1�-�о�поверх��площею�21,8��в. м

—�пл.�Бессарабсь�а,�2

КП�“БЕССАРАБСЬКИЙ

РИНОК”

тор�івля�продовольчими�та�непродовольчими

товарами,�поб�тові�посл��и,��афе�з�реалізацією

�орілчаних�виробів,��афе�без�реалізації��орілчаних

виробів

34
Нежиле�приміщення�1-�о�поверх��площею�34,8��в. м

—�пл.�Бессарабсь�а,�2

КП�“БЕССАРАБСЬКИЙ

РИНОК”

тор�івля�продовольчими�та�непродовольчими

товарами,�поб�тові�посл��и,��афе�з�реалізацією

�орілчаних�виробів,��афе�без�реалізації��орілчаних

виробів

35
Громадсь�а�вбиральня�площею�128,0��в. м�—

просп. Га�аріна�Юрія,�7
КП�“КИЇВКОМУНСЕРВІС” �ромадсь�а�вбиральня

36
Частина�підземно�о�пішохідно�о�переход��площею

9,0 �в. м�—�просп.�Перемо�и,�б/н1

ШЕУ�СВЯТОШИНСЬКОГО

РАЙОНУ

тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод��цією

Ува�а!�О�олошено��он��рс�на�надання�посл��

з �тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових

територій�за�ви�люченням�п.�1.5,�п.�1.7

затверджено�о�Перелі���житлово-�ом�нальних

посл�����житловом��фонді�м.�Києва

Відповідно�до�За�он��У�раїни�“Про�житлово-�ом�нальні�посл��и�“�та

Поряд���проведення��он��рс��з�надання�житлово-�ом�нальних�посл��,

затверджено�о�Постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�21.07.05�№�631,

рішення� ви�он�ом�� місь�ої� ради� від� 08.11.07� №� 1159/3992� “Про

затвердження�перелі���житлово-�ом�нальних�посл�����житловом��фонді

м.�Києва,�право�на�я�их�виборюється�на��он��рсних�засадах”��он��рсна

�омісія�Ком�нально�о�підприємства�“Кер�юча�дире�ція”�Шевчен�івсь�ої

районної���м.�Києві�ради�о�олош�є��он��рс�на�надання�посл���з��тримання

б�дин�ів� і� спор�д�та�приб�дин�ових� територій�за�ви�люченням�п.�1.5,

п. 1.7�затверджено�о�Перелі���житлово-�ом�нальних�посл�����житловом�

фонді�м.�Києва

Ор�анізатор��он��рс��—�Ком�нальне�Підприємство�“Кер�юча�дире�ція”

Шевчен�івсь�ої�р-ної���м.�Києві�ради.�Місце�знаходження;�04050,�м.�Київ,

в�л.�Білор�сь�а,�1.

Уповноважена� особа,� я�а� здійснює� зв’язо�� з� �часни�ами� �он��рс�:

Дар��а�Оле�сандр�Іванович�—��оловний�інженер�КП�“Кер�юча�дире�ція”

Шевчен�івсь�ої�районної���м.�Києві�ради,�телефон�489-11-21,�483-99-06.

Заяв�и�на��часть����он��рсі�приймаються�особисто�або�надсилаються

поштою.

Кон��рсна�до��ментація�подається�особисто�ор�анізатором��он��рс�

йо�о��часни���протя�ом�трьох�робочих�днів�після�надходження�заяв�и�на

�часть����он��рсі.

Кінцевий�стро��подання��он��рсних�пропозицій�—�30��алендарних�днів

з�дати�оп�блі��вання�о�олошення�про�проведення��он��рс�.

Роз�риття��онвертів�з��он��рсними�пропозиціями�проводиться�в�день

за�інчення�стро���їх�подання���місці�та���час,�передбачених��он��рсною

до��ментацією.

Кон��рсна��омісія�КП�“Кер�юча�дире�ція”

Інформація�Фонд��приватизації��ом�нально�о

майна�Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Києва

Приватизовані�шляхом�ви��п�:

- Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�128�(літ. А).�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��651�975,60��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�108�662,60��ривень.

- Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Потехіна�Пол�овни�а,�3-а�(літ.�А).�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��263�040,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�43�840,00��ривень.

- Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�На��и,�35�(літ.�А).�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��95�592,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�15�932,00��ривень.

- Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�На��и,�35�(літ.�А).�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��573�300,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�99�550,00��ривень.

- Нежилий� б�дино�� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� Володимирсь�а,� 61-б� (літ.� А).� Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��4�902�648,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�817�108,00��ривень.

- Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Са�са�ансь�о�о,� 28� (літ.� А).� Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��169�200,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�28�200,00��ривень.

- Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� Красилівсь�а,� 2/3� (літ.� А).� Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��445�032,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�74�172,00��ривень.

- Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�На��и,�39�(літ.�А).�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��757�416,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�126�236,00��ривень.

- Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Жилянсь�а,� 43-б� (літ.� А).� Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��570�552,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�95�092,00��ривень.
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Ìàñò³íî íàïîëåòàíî
Сьо одні “Хрещати ” п б-
лі є нове оповідання Де-
ниса Жар их, я е спеці-
ально для читачів написа-
но раїнсь ою мовою. Де
знайшов автор матеріал,
досі невідомо, бо він має
жін , двох дітей і ота, а
ерой йо о оповідання ли-
ше пса. Може, т т я есь
с пере о? Хтозна!

Íåïîäàë³ê á³ëÿ âèõîäó ç ï³ä-
çåìêè â î÷³êóâàíí³ ÷îãîñü íåâ³-
äîìîãî ñòîÿëà ä³â÷èíà íåçåìíî¿
âðîäè. Ñàìå íåçåìíî¿, áî ³íàêøå
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ ¿¿ íå ïîáà÷èâ
áè. Òóò, íà êè¿âñüêîìó Ë³âîáå-
ðåææ³, ãàðíèõ ä³â÷àò òàê áàãàòî,
ùî íèìè õî÷ ãðåáëþ ãàòè, àëå öå
áóëî ïðîñòî íåáåñíå ñòâîð³ííÿ.
Âîíà áóëà ñåðåäíüîãî çðîñòó, ç
äîâãèì á³ëÿâèì âîëîññÿì, òîí-
êèìè âèðàçíèìè ðèñàìè îáëè÷-
÷ÿ òà ìð³éëèâèìè ñèí³ìè î÷èìà.
Ç ïîñòàâè òà í³æíèõ ðèñ ä³â÷è-
íè íå âèïèðàâ ñåêñ, ÿêèé óæå
íàáðèä çàêëîïîòàíèì ñó÷àñíè-
êàì ïîñòðàäÿíñüêî¿ åïîõè, â í³é
í³÷îãî íå áóëî ãëàìóðíîãî, àëå
îäðàçó áóëî âèäíî, ùî öå Æ²Í-
ÊÀ. Ñàìå òàê³, ïîïðè ñâîþ ÷à-
ðóþ÷ó êðàñó, çàêîõóþòüñÿ ó ñâî-
¿õ ÷îëîâ³ê³â äî áåçòÿìè, íàðîäæó-
þòü ¿ì êðàñèâèõ ä³òåé ³ òðèìàþòü
íà ñîá³ ñ³ì’þ, íå çãèíàþ÷èñü äî
ñàìî¿ ñìåðò³. Íàòîâï ëþäåé, áàé-
äóæèõ îäíå äî îäíîãî, îìèíàâ
êðàñóíþ, ÿê äðàò³âëèâó ïåðåøêî-
äó, àëå Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ çàñòèã
íà ì³ñö³. Â³í óæå íå áà÷èâ í³ íà-
òîâïó, í³ áðóäíî¿ ðîçáèòî¿ âóëè-
ö³, éîìó ïðèìàðèëîñÿ, ùî ä³â-
÷èíà îòî÷åíà ñÿéâîì, ùî çàõè-
ùàº ¿¿ â³ä ñ³ðèõ ñòóðáîâàíèõ ëþ-
äåé.

— Îêñàíî! — ïðîëóíàëî äåñü
çäàëåêó,— ìàëåíüêà! Ùî ç òîáîþ
ðîáèòè?! ßê ó ï³ñí³: “Òàê ãäå æ
âè áûëè? — ß ó àïòåêè! — À ÿ â
êèíî èñêàëà âàñ...”.

Êðàñóíÿ ï³äñòðèáíóëà, íà÷å
ì’ÿ÷èê, ³ âñÿ ïîäàëàñÿ íàçóñòð³÷
þíàêó. Â³í áóâ çàíàäòî ìîëîäèé,
çàíàäòî âèñîêèé òà çàíàäòî õó-
äèé, ïðèíàéìí³ òàê çäàëîñÿ Áî-
ðèñó Àíäð³éîâè÷ó. Íåáåñíå âè-
ä³ííÿ ïåðåòâîðèëîñÿ íà ìóêó.
Âæå çà ñîðîê, à í³ æ³íêè, í³ ä³-
òåé. ª ç äèòèíñòâà íà¿æåíèé ïó-
çèê, ÿêèé “ç’¿â” çð³ñò, º íåçàòèø-
íà êâàðòèðà íà Ë³âîìó áåðåç³, º
ïîñàäà â ì³í³ñòåðñòâ³, íå àáèùî,
àëå âñå æ òàêè... À æ³íêè íåìà...
Ó äóø³ â Áîðèñà Àíäð³éîâè÷à çà-
ïàëàëà ðàíà, ³ â³í ïåðøèé ðàç çà
áàãàòî ðîê³â çì³íèâ ìàðøðóò ³ çà-
âåðíóâ ó íåâåëè÷êèé ïàðê.

Æ³íêè... À ùî æ³íêè? Êàæóòü,
ùî ÷îëîâ³ê ï³äñâ³äîìî øóêàº
æ³íêó, ùî ñõîæà íà éîãî ìàò³ð.
Òàê îò, Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ áóâ âè-
íÿòêîì ³ç öüîãî ïñèõîëîã³÷íîãî
çàêîíó. Ãàííà Íàçàð³âíà, éîãî
ìàòè, çàâæäè ñâàòàëà éîìó ä³â÷àò
òàêèõ, ÿê âîíà, à Áîðèñ Àíäð³éî-
âè÷ çàâæäè ïðîâàëþâàâ ñâàòàí-
íÿ. Ìîæå, òóò òåæ áóëî ùîñü ï³ä-
ñâ³äîìå, àäæå Ãàííà Íàçàð³âíà
âèæèëà éîãî áàòüêà, Àíäð³ÿ ßðî-
ñëàâîâè÷à, ç âëàñíî¿ îñåë³ â öåí-
òð³ ì³ñòà. Ïðè¿õàâøè ç ïðîâ³íö³¿,
æ³íêà ðîçóì³ëà, ùî ï³äêîðèòè
âðîäîþ Êè¿â íå çìîæå, ïðîòå
áðàëà íàïîëåãëèâ³ñòþ, òîáòî ïåð-
ëà, ÿê òàíê. Ãîðîäÿíè íåñ³ëüñüêî-
ãî ïîõîäæåííÿ, ÿêùî âîíè íå áó-
ëè íà÷àëüíèêàìè, äëÿ íå¿ âçàãà-
ë³ íå ³ñíóâàëè. Âîíà íå óòðóäíþ-
âàëà ñåáå òèì, ùîá ¿õ îìèíàòè,
ïðîáèâàþ÷è â ¿õí³õ ëàâàõ øëÿõè,
ÿê ó íåãóñòîìó ÷àãàðíèêó. Ñ³ëü-
ñüêó ê³ñòêó âîíà àáî çíèùóâàëà,

àáî êóìóâàëàñÿ ç íåþ. Òàê, øëÿ-
õîì ïðèðîäíîãî â³äáîðó, Ãàííà
Íàçàð³âíà çäîáóëà ç äåñÿòîê êó-
ì³â ó âàæëèâèõ óñòàíîâàõ ì³ñòà.
À ñ³ëüñüêî¿ ê³ñòêè, ÿêà ëîáîì
ïðîáèëà ñîá³ ïðàâî íà æèòòÿ, â
Êèºâ³ âèñòà÷àëî. Çâ³ñíî, Ãàííó
Íàçàð³âíó íå ö³êàâèëè ëþäè, ÿê³
ïðàöþâàëè â ñòîëèö³ ðóêàìè íà
áóä³âíèöòâ³ ÷è çàâîäàõ. Æ³íêà
÷³òêî âëîâèëà ³äåîëîã³þ íà÷àëü-
íèê³â, êîòð³ áóëè âèõ³äöÿìè ç ñå-
ëà. Ñàì³ òàê³ ëþäè ñâîþ íåâïåâ-
íåí³ñòü ó ñîá³ ïðèõîâóâàëè çà ð³ç-
íèìè ìàñêàìè ³ ëþáèëè ëåñòîù³
òà íèçüêîïîêëîíñòâî.

Îñíîâíèì ìèñòåöòâîì áóëî
çíàéòè ñàìå òîé ìîìåíò, êîëè â³ä
÷èíîëþáñòâà ìîæíà áóëî ïåðå-
õîäèòè äî ïàí³áðàòñòâà, âèñòà-
âèâøè ç öüîãî ïðèâîäó ïëÿøêó
(ïëÿøêè) ãîð³ëêè. ² öèì ìèñòåö-
òâîì Ãàííà Íàçàð³âíà âîëîä³ëà
òàê ìàéñòåðíî, ìîâ Ïàãàí³í³

ñêðèïêîþ. ¯¿ êâàðòèðà íàãàäóâà-
ëà íåñê³í÷åííå ñ³ëüñüêå ñâÿòî, äå
îäíèì íàëèâàëè “íà êîíÿ”, à ³í-
øèõ çóñòð³÷àëè “øòðàôíîþ”.

Òîìó ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî â
ìàéáóòí³é äðóæèí³ ñèíà Ãàííà
Íàçàð³âíà áà÷èëà ïîì³÷íèöþ, ùî
çíàº âñ³ òîíêîù³ âèïèâêè ç ïî-
âàæíèì íà÷àëüñòâîì ³ öåðåìîí³¿
÷àñòóâàííÿ ïîòð³áíèõ ëþäåé. À
ñèíó ÷îìóñü íå ïîäîáàëèñÿ ñàìå
òàê³ æ³íêè...

Öå áóëî, êîëè Áîðèñó Àíäð³éî-
âè÷ó áóëî òðîõè çà òðèäöÿòü. Â³í
ïðàöþâàâ ó ì³í³ñòåðñòâ³ åêîíî-
ì³ñòîì ³, âèéøîâøè ç ðîáîòè, ç³-
øòîâõíóâñÿ ç õóäîðëÿâîþ ä³â÷è-
íîþ, ÿêà ìàëà âåëèê³ âèðàçí³ î÷³.
Â³í íå âòðèìàâ ïàïêó ç äîêóìåí-
òàìè, à ä³â÷à äîïîìîãëî ç³áðàòè
ïàïåðè. Â³í òàê çà÷àðîâàíî íà íå¿
äèâèâñÿ, ùî âîíà çàïðîñèëà éî-
ãî äî òåàòðó, äå áóëà àêòðèñîþ.
Òåïåð äî öüîãî òåàòðó â³í áóäå
õîäèòè ùîäíÿ, ðîçïîâ³äàþ÷è ìà-
ì³, ùî çàñèäæóºòüñÿ íà ðîáîò³.

² îñü íàñòàâ äîâãîî÷³êóâàíèé

íèì ÷àñ. ßê ñïðàâæí³é ìà÷î â³í
ïðèâ³â êîõàíó äîäîìó ³ ïîñòàâèâ
ïëÿøêó øàìïàíñüêîãî íà ñò³ë.
Ìîíóìåíòàëüíà Ãàííà Íàçàð³âíà
çá³ëüøèëàñÿ â ðîçì³ðàõ ³ ïîäèâè-
ëàñÿ íà ä³â÷èíó ëèøå îäíèì îð-
ëèíèì îêîì:

— Öå ùî?
— Ðîçóì³ºòå, Ãàííî Íàçàð³âíî,

Áîðå÷êà ìàº çðîáèòè ìåí³ ïðîïî-
çèö³þ,— ñïîê³éíî ³ òðîõè ñîëîä-
êî â³äïîâ³ëà àðòèñòêà.

Ñàì Áîðå÷êà äóæå ðîçãóáèâñÿ.
Ïî-ïåðøå, Áîðå÷êîþ éîãî íàçâà-
ëè âïåðøå, ïî-äðóãå, îñâ³ä÷åííÿ
â êîõàíí³ òà ïðîïîçèö³þ âèéòè
çàì³æ áóëî çàïëàíîâàíî íà ê³íåöü
çóñòð³÷³, à çàðàç â³í áóâ ïðîñòî
íå ãîòîâèé, ïî-òðåòº, éîìó ÿêîñü
³ íà äóìêó íå ñïàäàëî, ùî ìàò³ð
ìîæå ïî-³íøîìó äóìàòè ùîäî
ïðåäìåòó éîãî êîõàííÿ. À äîêè
â³í áóâ çáåíòåæåíèé, ìàòè âçÿëà
³í³ö³àòèâó íà ñåáå:

— Îäðàçó ïîö³êàâëþñÿ: äå âè
áóäåòå æèòè?

— Áîðå÷êà êàçàâ, ùî â íüîãî º
ñâîÿ êâàðòèðà íà Ë³âîìó áåðåç³...

— Òîáòî öå âæå éîãî êâàðòèðà,
à íå íàøà?!

Âåëèê³ î÷³ íàðå÷åíî¿ ùå çá³ëü-
øèëèñÿ. Ìàòè çðîáèëà êðîê óïå-
ðåä:

— À âè õòî, âëàñíå, òàêà?
— ß?!. Íàñòÿ...
— Äóæå ïðèºìíî,— ñêàçàëà

Ãàííà Íàçàð³âíà, àëå ÷îìóñü ñà-
ìà íå ïðåäñòàâèëàñÿ.— À ÷èì âè
çàéìàºòåñÿ? — ïîñòàâèâøè ðóêè
â áîêè, ïðîäîâæóâàëà âîíà äî-
ïèò.

— Àêòîðêà...
— ß òàê ³ çíàëà,— êàðòèííî

ñõîïèëàñÿ ðóêîþ çà ñåðöå.
— Ùî çíàëà? — çàñìó÷åíî çà-

ïèòàëà Íàñòÿ.
— À âè íå çíàºòå ùî? — âèñòà-

âèëà âïåðåä íîãó Ãàííà Íàçàð³â-
íà.

Íàñòÿ ïî÷åðâîí³ëà, ñõîïèëàñÿ
çà îáëè÷÷ÿ ³ çàøåïîò³ëà:

— Í³. ß òàê á³ëüøå íå ìîæó! —
³ âèá³ãëà ãåòü.

— Êîòèêó, òè êóäè? — ó ðîçïà-
÷³ ñïðîáóâàâ çóïèíèòè ¿¿ Áîðèñ
Àíäð³éîâè÷. Àëå ìàòè ïåðåãîðî-
äèëà ñîáîþ ïðîõ³ä ³ çóïèíèëà éî-
ãî:

— Óæå êîòèê? — Ðîìåî-Áîðå÷-
êà ñàõíóâñÿ â³ä íå¿.— Ê³øêà äðà-
íà... ðîçâ³â òóò çîîïàðê... çàâòðà
ùå ÿêóñü ñó÷êó ïðèâåäåø...

Íàéæàõëèâ³øèì áóëî òå, ùî
ãîëîñ ìàòåð³ áóëî ÷óòè íà ñõîäàõ,
êóäè ïîá³ãëà åêñ-íàðå÷åíà. Áî-
ðå÷êà ñ³â íà äèâàí ³ ã³ðêî çàïëà-
êàâ, ÿê íå ïëàêàâ íàâ³òü ó äèòèí-
ñòâ³. Ìàòè ñ³ëà ïîðó÷ ³ ïî÷àëà éî-
ãî âò³øàòè:

— Íó, ùî òè, ì³é äóðíèêó,
çíàéøîâ ÿêóñü ëàõóäðó ³ ðîçóì
çàãóáèâ? Ö³ àêòîðêè, àáè çäîáó-
òè ðîëü, òàêå âèòâîðÿþòü! Îò ñòà-
íåø íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó — â òå-
áå ãîðà òàêèõ àêòîðîê áóäå!

Ê³ëüêà äí³â Áîðèñ Àíäð³éîâè÷
ñòðàæäàâ, à ïîò³ì íàâàæèâñÿ ï³-
òè äî òåàòðó. Òàì â³í ïîáà÷èâ
ñâîþ Íàñòþ, ÿêó õòèâî îá³éìàâ
ÿêèéñü òèï, ñõîæèé íà ìàâïó. Â³í
íå íàâàæèâñÿ ï³ä³éòè, áî ñåðöå
áóëî ðîçáèòå âêðàé. Ç Ðîìåî-íå-
âäàõîþ áóëî ïîê³í÷åíî, òà êî-
ëèøí³é Áîðå÷êà òâåðäî âèð³øèâ
çâàáëþâàòè æ³íîê òàáóíàìè.
Îäíàê îäðàçó âèíèêëà ïðîáëåìà
ãðîøåé... Òîä³ äîí æóàí-ïî÷àòê³-
âåöü âèð³øèâ ä³æäàòèñÿ ïîñàäè
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó. ×åðåç ê³ëüêà
ðîê³â â³í îá³éìàâ öþ ïîñàäó, àëå
ãðîøåé á³ëüøå ÷îìóñü íå ñòàëî.
Ïîò³ì áóëè ùå ðîêè ³ ùå ïîñà-
äè... Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ îñåëèâñÿ
â êâàðòèð³ ïîê³éíîãî áàòüêà íà
Ë³âîìó áåðåç³, àëå êèÿíêè òà ãîñ-
ò³ ñòîëèö³ òàê ³ õîäèëè íåçâàáëå-
íèìè éîãî ÷àðàìè. Æèòòÿ éøëî
ñâî¿ì ïëèíîì, àëå æ³íêè, ñõîæî¿
íà ìàò³ð, òàê äîñ³ é íå çóñòð³â.

Ç òàêèìè íåâåñåëèìè äóìêàìè
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ ñèä³â íà ïàð-
êîâ³é ëàâ³ òà õîò³â, áóëî, âæå éòè

ãåòü, àæ ðàïòîì ïîáà÷èâ ÷óäåð-
íàöüêó ïðîöåñ³þ. Ïîïåðåäó âè-
ñòóïàâ âåëåòåíñüêèé ÷îðíèé ïåñ,
ÿêîãî íà ïîâ³äêó â³â äèâíèé ÷î-
ëîâ³ê. Ó ÷îëîâ³êà áóëè êîðîòê³
ðóêè, à òóëóá — ùå êîðîòøèì ³
çîâñ³ì äèòÿ÷³ í³æêè. Íà òë³ òàêî-
ãî ò³ëà ãîëîâà áóëà ç òðèêóòíèì
îáëè÷÷ÿì òà ÷îðíèìè íåñëóõíÿ-
íèìè êó÷åðÿìè. Íà îáëè÷÷³ —
âåëåòåíñüê³ ïëàñòìàñîâ³ ñòàðî-
ìîäí³ ÷îðí³ îêóëÿðè, ÿê³ ùå á³ëü-
øå ï³äêðåñëþâàëè äèñïðîïîðö³þ
ò³ëà é ãîëîâè. Ïðî ï³äæàê, áðþ-
êè, ñîðî÷êó òà êðàâàòêó ãîä³ é êà-
çàòè. Íó ïðîñòî — Êåí ó â³äñòàâ-
ö³, áî íå çîâñ³ì çðîçóì³ëî, ç ÿêî¿
ëÿëüêè-”êðàñóí³” âñå öå áóëî
çíÿòî. Çà íèìè éøëè ç³âàêè —
ê³ëüêà ï³äë³òê³â, ïðîâ³íö³éíà íÿ-
íÿ ç äèòèíîþ òà áàáóñÿ-ïåíñ³î-
íåðêà. Ñîáàêà çóïèíèâñÿ á³ëÿ Áî-
ðèñà Àíäð³éîâè÷à é çàçèðíóâ éî-
ìó â î÷³. Âîíè áóëè íå ñîáà÷³ é

íå ëþäñüê³. Òàêèé ïîãëÿä ìîæíà
âëîâèòè íà ÿê³éñü ñòàðîäàâí³é
êàðòèí³ ÷è ñêóëüïòóð³. ² â³ä òîãî
ïîãëÿäó â³ÿëî òàêèì ñïîêîºì, ùî
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ ï³äâ³âñÿ ³ ïî-
ãëàäèâ ñîáàêó, ÷îãî íå ðîáèâ í³-
êîëè â æèòò³.

— Ìàñòèô,— çâåðíóâñÿ äî íüî-
ãî ÷îëîâ³ê â îêóëÿðàõ.— ²íàêøå
êàæó÷è, ìàñò³íî íàïîëåòàíî. Ïî-
äîáàºòüñÿ?

— Ãàðíèé ñîáàêà,— ç çàäîâî-
ëåííÿì ñêàçàâ Áîðèñ Àíäð³éîâè÷.

— Öå ùî! ßêáè âè áà÷èëè ðå-
àêö³þ æ³íîê...— Âëàñíèê ñîáàêè
õòèâèì ïîãëÿäîì ãëÿíóâ íà íÿ-
íþ.— Ïðîõîäó íå äàþòü, ï³äõî-
äÿòü, ãëàäÿòü, äàþòü òåëåôîí, à
äàë³... — íåçíàéîìåöü çðîáèâ
êðàñíîìîâíèé æåñò ðóêàìè ³ ïî-
õèòàâ ãîëîâîþ ç áîêó â á³ê.

Çà ë³÷åí³ õâèëèíè Áîðèñà Àí-
äð³éîâè÷à áóëî ïðî³íôîðìîâàíî,
äå ñàìå ìîæíà êóïèòè òàêîãî öó-
öèêà, ñê³ëüêè öå êîøòóâàòèìå òà
÷èì éîãî ãîäóâàòè. Ïîò³ì ïðîöå-
ñ³ÿ ðóøèëà äàë³.
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ОВНИ
Самота нині с перечить осмічній про-

рамі, пра ніть знайти ідн пар і доблис-
відшліф ватипартнерсь і стос н и.Я -

що шлюб дав зловісн тріщин , саме час
її зашпар вати. Уни айте дій за правилом
“розділяй і володарюй”, міння дося ти
омпроміс , здоб типова залізнимтерпінням і відповідаль-
ністюзітревсі розбіжності йдопоможезнайтижорст ийетич-
ний стрижень. Не нарі айте, бо саме тепер вам дано шанс
зміцнити партнерсь і позиції завдя и пра матичном оточен-
ню і за ластибаз спішної співпраці намайб тнійрі . У с лад-
н мить таємних доброчинців пошле Всевишній, одна і ви
маєте проте вати тим, хто просить про допомо .

ТЕЛЬЦІ
Ви одержимі онсерватизмом, вірите в
пан вання ієрархії і ненавидите сліп по-
ор , запобі ання перед начальством,
бо вважаєте, що вами зловживають. Це
не та . Облиште об рення, адже най-
ближчі два ро и долею визначено тр -

дитися значно більше, ніж оле ам, тя ти важ ий віз сл ж-
бових зобов’язань, ба ато чом вчитися. Вихов йте в со-
бі пова до влади, це підсилить д х бла ородства, а ад-
рова цінність я професіонала зросте. По ладайтеся на
давніх впливових др зів-по ровителів, саме через них до
вас прийде спіх.

БЛИЗНЯТА
Любовні стос н и проходять фаз

трансформації, де потрібна холодна о-
лова і аряче серце. Не давайте волю
шаленим пристрастям, поставте на вар-
ті поч ттів здоровий ґл зд і висо мо-
раль, щоб не вийти за межі дозволено-
о. Не встрявайте в авантюри, я що до інця все не про-
рах єте. Раціонально все зважте і терпеливо ро за ро-
ом р хайтеся до мети. У ар’єрі зоряна см а, начальство
до вас прихильне, тож спрям йте в робот всю сил твор-
чої пристрасті — й вина орода не зм сить себе че ати.

РАКИ
Наполе ливо вихов йте в собі поч ття
власної ідності, я що ви дбайливий
сім’янин (чолові , др жина, бать о, ди-
тина) і не ди татор (!). Самопова а мо-
же трансформ ватися в олосальн вір
в само о себе. А це вн трішнє пере о-

нання здатне творити ч деса. Нині а тивіз ються спад-
ові риси, том мир і бла опол ччя в сім’ї д же важливі.
Коли ж “пилятимете” рідних за недолі и, п ття не б де,
бо ябл о від ябл ні недале о падає. Просто любіть! Уни-
айте ментальної перева и і не пра ніть знати все про все,
саме життя наситить вас м дрістю.

ЛЕВИ
Діставайте ма симальн ви од із си-

т ацій, що с лалися. Можете з чистою
совістю вдаватися до хитрощів заради
спіх справи, заводити потрібні зна-
йомства, але не д же старайтеся, сили
потрібно бере ти. Для прод тивно о
рез льтат с онцентр йте енер ію на найважливіших на-
прям ах діяльності, за мови що вона приносить задово-
лення і не ш одить здоров’ю. Саме добре д шевне і фі-
зичне самопоч ття нині є інди атором правильно о жит-
тя. Рідні пенати перетворяться на царство раси і есте-
ти и. Більше б вайте вдома, влаштов йте сімейні свята,
дбайте про армонію з рідними: вони вас обожнюють і
отові ви онати б дь-я і апризи.

ДІВИ
Затя ніть т іше пасо , посидьте на о-
лодном пай . Дір и в бюджеті через
низь зарплат визначені долею, і ро-
бити з цьо о тра едію, отр ювати життя
рошовими проблемами не потрібно.
Вчіться жити ощадливо. На роботі твор-

чий ент зіазм дасть плоди, та й начальства ви на доб-
ром рах н , оловне — об’є тивна самооцін а. Пізна-
вайте рас б ття через піднесені стос н и з партнера-
ми по шлюб . Саме др а половин а з міє вас о рилити
й надихн ти! Збері айте вірність, одна ни айте взаєм-
ної залежності.

ТЕРЕЗИ
Не нама айтеся сяяти на п бліці, це

порожнє розпилювання д ховно о по-
тенціал . С онцентр йте всю пот ж-
ність собі. Ви — с еля відповідаль-
ності й сили, маєте залізне терпіння.

Роз ривайтеся тоді, оли впевнені, що вас поважають.
Тоді ба ато починань старт ють із трі мфом. Пра ма-
тичні бажання — це добре, менше емоцій, більше пра -
тичних розрах н ів. За ар’єр не хвилюйтеся, сл ж-
бове зростання відб вається по оризонталі, тож і ад-
рова цінність, і зарплата підвищаться. Гроші перетво-
рюються на зброю боротьби за дося нення особисто-
о щастя.

СКОРПІОНИ
Чарівна раса, еротична привабли-
вість, харизматичність відчинять пе-
ред вами всі двері, зроблять непе-
ревершеними майстрами зі створен-
ня свята життя, розтоплять лід сер-
цях! За ох вати в себе ле о, але

пильн йте, бо спо са розп стою може під растися
непомітно і втя ти в безодню розтління. Нині на жит-
тєвій сцені розі р ється сценарій армічних подій,
пов’язаний з владою, відповідальністю, ар’єрними
амбіціями, вас оточ ють авторитетні персони з по-
передньої реін арнації, я им ви зобов’язані. Том
оли щось с перечить планам, це означає, що та
треба.

СТРІЛЬЦІ
Ваш рейтин соці мі д же висо-
ий. Зміцнюйте приятельсь і зи,
дбайте про с спільний імідж. Д х бра-
терства, близь ості по лядів, інтере-
сів між вами і оточенням — запор а
процвітання. Розбіжності й претензії
мож ть внести роз ол міцні др жні лави, підірвати
лідерсь ий авторитет. Ваша творча роль оле ти-
ві — забезпечити порядо , стати с елею надійності.
Відстоюючи пере онання, маневр йте, орист йтеся
силою сво о неординарно о і н ч о о роз м . Одна
не переборщіть з хитр ваннями, все таємне, прихо-
ване має підте ст арми. Я що вас втя ють роман-
тичний зв’язо , б дьте обережними, це явилися о-
ханці з попередньої реін арнації по бор и.

КОЗОРОГИ
З радістю поспішайте на робот , де
вас зі ріє сонце ар’єрно о спіх . Ви-
со і по ровителі є, робота творча, ці-
ава, тож перспе тиви д же приваб-
ливі, лише армоніз йте себе і нічо о
не бійтеся! Ідіть торованим шляхом,

не нама айтеся отримати все й одраз , вдаючись до
е спериментів. Висо а дисципліна і помірність ро-
бочих навантаженнях — най оловніше. Я що змінило-
ся ерівництво, постарайтеся пороз мітися з ним. Ни-
ні є шанс зайнятися справою, до я ої лежить серце.
На ерівній посаді поважайте підле лих (відповідно до
їхніх засл ) і не зловживайте владними повноважен-
нями.

ВОДОЛІЇ
У соці м свої правила, тож не смій-

те б нт вати, а ресивно доводити
свою правот незроз мілою мовою,
прос вати ідеї. Постарайтеся зла о-
джено вписатися в йо о за они, ваш
світо ляд від то о лише ви рає. Вияв-
ляйте старанність, пристрасть до професії — це доб-
ре. Для більшої прод тивності потрібно поперемінно
вист пати в ролі то чня, то вчителя. Пра ніть до піз-
нання с різь, запит йте поради в др зів, діліться до-
свідом і не бійтеся видатися профаном, одна оло-
ва — добре, а дві — раще. В заробіт ах че айте про-
рес .

РИБИ
С пий платить двічі, не прово йте
дефолт ! Відмова від сплати бор ів (їх-
ній “асортимент” різноманітний, тер-
міново зробіть ревізію) за рож є не-
приємностями. Я що ом сь забор о-
в вали серцем, справами, рошима,
розрахов йтеся. А оли вам хтось ви-

нен і бой от є повернення бор , істери ліпше не
влаштов вати. Силою нічо о не дося неш, потерпіть,
прибор авши Еґо. Сліпе пот рання споживаць им ба-
жанням небезпечне, зважте всі “за” і “проти” на ниві
співпраці. Постарайтеся для підтримання здорово о
баланс більше працювати на віддач , бо війна інтере-
сів вам несе збито . Вчіться, сходьте на ор знань,
більше подорож йте світом, там вас че ають приємні
при оди, що стим люють життєвий тон с.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (3—9 æîâòíÿ)

×åðåç òèæäåíü Áîðèñ Àíäð³éî-
âè÷ ç’ÿâèâñÿ íà ïîðîç³ ñâîº¿ êâàð-
òèðè ç ìàëåíüêèì ÷îðíåíüêèì
öóöèêîì, çàïëàòèâøè çà íüîãî
÷èìàë³ ãðîø³. Íà êóõí³ öóöåíÿò-
êî íåâïåâíåíî ñòàâàëî íà í³æêè
³ óâàæíî äèâèëîñÿ íà ñâîãî ãîñ-
ïîäàðÿ.

— Òè ì³é ëþáèé! — ïðîñòÿãíóâ
äî íüîãî ðóêó Áîðèñ Àíäð³éîâè÷.
Öóöåíÿ ïîìàõàëî õâîñòèêîì ³
ëèçíóëî éîãî â äîëîíþ. Ðîç÷óëå-
íèé Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ ïðèòèñ
éîãî äî ãðóäåé:

— ×àðë³. ß çâàòèìó òåáå ×àðë³!
À âíî÷³ ñòàëîñÿ ëèõî. Öóöèê

ãîëîñíî ñêàâó÷àâ — ç ðîòà â íüî-
ãî ï³øëà êðîâ.

— Âàì ïðîäàëè öóöèêà õâîðî-
ãî íà ñåðöå, â³í íå æèòèìå, â ìå-
íå º ³í’ºêö³ÿ,— ñêàçàâ ñòîìëåíèé
âåòåðèíàð.

— Àëå æ â³í æèâèé,— çàïåðå-
÷èâ Áîðèñ Àíäð³éîâè÷,— õ³áà í³-
ÿê íå ìîæíà éîãî âðÿòóâàòè?

— ßê äîæèâå äî ðîêó, òî ìîæ-
íà çðîáèòè îïåðàö³þ, àëå éîìó
òðåáà âèòðèìàòè ð³ê. Ö³ëèé ð³ê,
óÿâëÿºòå?

Óâåñü ð³ê Áîðèñ Àíäð³éîâè÷
ìîòàâñÿ ì³æ êâàðòèðîþ òà ðîáî-
òîþ. Â³í äîãëÿäàâ çà öóöåíÿì,
íà÷å çà õâîðîþ äèòèíîþ. Çà öåé
ð³ê éîãî çíàííÿ ç âåòåðèíàðíî¿
ñïðàâè çíà÷íî çá³ëüøèëèñÿ, à
ñàì â³í ïîñòðóíê³øàâ ³ ñòàâ åíåð-
ã³éí³øèì.

“Íåàïîë³òàíñüêèé ìàñòèô àáî
ìàñò³íî, ÿê éîãî ÷àñòî íàçèâà-
þòü, ðîäîì ³ç Íåàïîëÿ. Íàé³ìî-
â³ðí³øå, â³í º ïðÿìèì íàùàäêîì
ñòàðîäàâí³õ ìîëîñüêèõ ñîáàê,
ÿêèõ êîëèñü ðèìëÿíè çàâåçëè äëÿ
ó÷àñò³ â áîÿõ ³ öüêóâàíü íà àðå-
íàõ Äðåâíüîãî Ðèìó,— ÷èòàâ Áî-
ðèñ Àíäð³éîâè÷ ó äîâ³äíèêó ê³íî-
ëîãà.— Â ñåðåäèí³ XX ñòîë³òòÿ
ïîðîäà áóëà íà ìåæ³ çíèêíåííÿ,
îäíàê âðÿòîâàíà. Íåçàáàðîì ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè, 12 æîâòíÿ 1946 ðîêó, íà ïåð-
ø³é âèñòàâö³ ñîáàê ó Íåàïîë³ 
8 îñîáèí áóëî ïðåäñòàâëåíî íà
ïîçàêîíêóðñíîìó ïîêàç³. Ñåðåä
ãëÿäà÷³â áóâ Ïüºðî Ñüêàíöèàí³,
ê³íîëîã ³ ñîáàê³âíèê, ÿêîãî ââà-
æàþòü “áàòüêîì” ö³º¿ ïîðîäè.
Ñîáàêà íà êëè÷êó Ãóàëüîíå, ÿêó
â³í ïîáà÷èâ, òàê éîìó ñïîäîáàâ-
ñÿ, ùî â³í íàïèñàâ: “ß âï³çíàâ
éîãî îäðàçó: â³í áóâ ÿê áè îäíèì
³ç òèõ 100 áîéîâèõ ïñ³â, ïðèâåçå-
íèõ äî Ðèìó Ïàâëîì Åì³ë³ºì Ìà-
êåäîíñüêèì äëÿ ó÷àñò³ â òð³óì-
ôàëüí³é õîä³ ç íàãîäè ïåðåìîãè,
âçÿòî¿ ïðè Ï³äíå â 168 ðîö³ äî íà-
øî¿ åðè íàä ìàêåäîíñüêèì öàðåì
Ïåðñåºì.

Öå áóâ âåëèêèé ïåñ Åï³ðà, ñèí
àññèð³éö³â, âíóê Òèáåòó, öå Ìî-
ëîñ ç âåëèêî¿ ë³òåðè. Ãóàëüîíå íå-
çâîðóøíî äèâèâñÿ íà ìåíå ñâî-
¿ìè î÷èìà, â ÿêèõ íå áóëî í³ âî-
ðîæîñò³, í³ ï³äëàáóçíèöòâà: ïî-
ãëÿä òîãî, õòî äàº, àëå íå ïðî-
ñèòü, ñïîãëÿäàº”.

Ñåíüéîðó Ñüêàíöèàí³ ï³ñëÿ
äîâãèõ ïåðåãîâîð³â ³ç âëàñíèêîì
óäàëîñÿ ïðèäáàòè Ãóàëüîíå ³ ÷îð-
íó ñóêó íà êëè÷êó Ïàê³àíà äëÿ
ðîçâåäåííÿ. Â³í áóâ òèì, õòî âðÿ-
òóâàâ ìàñò³íî íàïîëåòàíî â³ä ïîâ-
íîãî âèìèðàííÿ, äîì³ãñÿ âèçíàí-
íÿ ïîðîäè Ì³æíàðîäíîþ ê³íîëî-
ã³÷íîþ ôåäåðàö³ºþ, ñòâîðèâ òî-
âàðèñòâî ëþáèòåë³â ìàñò³íî íà-
ïîëåòàíî (SAMN) ³ áàãàòî çðî-
áèâ äëÿ òîãî, ùîá öÿ ïîðîäà ïå-
ðåìîæíîþ õîäîþ îá³éøëà âåñü
ñâ³ò”. ×èòàþ÷è öå, Áîðèñ Àíäð³-
éîâè÷ óÿâëÿâ ñåáå òàêèì ñîá³
ñåíüéîðîì Ñüêàíöèàí³, ñïðàâæ-
í³ì ³òàë³éöåì ³ ìåöåíàòîì. Â³í
íàâ³òü ñòàâ ðîçìîâëÿòè íà ìàíåð
³òàë³éñüêî¿, äîáðå, ùî ìèëîçâó÷-
íà óêðà¿íñüêà ìîâà ìîãëà òàêå äî-
çâîëèòè.

Öóöåíÿ âèðîñëî â ìîëîäîãî ñî-
áàêó ³ ÷åðåç ð³ê óñï³øíî ïåðåíå-
ñëî îïåðàö³þ, ÷èì çíà÷íî
äîïîìîãëî Áîðèñó Àíäð³éîâè÷ó
ïîâ³ðèòè â ñâî¿ ñèëè.

² îñü, ïðîãóëþþ÷èñü ïàðêîì,
â³í ïîáà÷èâ òó ñàìó Îêñàíó, ÿêó

çóñòð³â ð³ê òîìó. Æ³íêà éøëà ðà-
çîì ³ç ÷îëîâ³êîì. Âîíè êîòèëè
äèòÿ÷ó êîëÿñêó. Áîðèñ Àíäð³éî-
âè÷ çðîçóì³â, ùî òî áóâ çíàê. Íå
ìèíóëî ³ äåñÿòè õâèëèí, ÿê éîãî
óëþáëåíåöü ç³ðâàâñÿ ç ïîâ³äêà.
Â³í ñòðèáíóâ íà æ³íêó, ÿêà ãîëîñ-
íî çàâåðåùàëà.

— ×àðë³, ñò³é! Ôó! — çàêðè÷àâ
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷, àëå ñîáàêà ³
íå äóìàâ êóñàòè ñâîþ æåðòâó, â³í
âèñî÷³â íàä æ³íêîþ, ÿêà âïàëà,
íà÷å ñò³íà, ³ ñïîê³éíî ÷åêàâ íà
ñâîãî ãîñïîäàðÿ. Áîðèñ Àíäð³éî-
âè÷ áåç çàéâèõ çóñèëü çâ³ëüíèâ
“ïîëîíÿíêó” ³ äîïîì³ã ¿é ï³äâåñ-
òèñÿ. ² òóò æ³íî÷êà âèáóõíóëà:

— Êóäè äèâèòåñÿ?! Ñòåæòå çà
öèì âîâêîäàâîì, áî çàðàç ì³ë³-
ö³þ âèêëè÷ó!

×àðë³ òàêå íå ñïîäîáàëîñÿ ³ â³í
ïî÷àâ íåâäîâîëåíî ãàð÷àòè íà
íå¿. Æ³íêà çëÿêàíî ïðèòèõëà.

— Òà éä³òü óæå äî á³ñà! — ïðè-
êðèêíóâ íà íå¿ Áîðèñ Àíäð³éî-
âè÷.— Ñîáàêà ùîéíî ï³ñëÿ îïå-
ðàö³¿, âîíà øâèäøå âìðå, í³æ âè
ç âàøîþ ãîðëÿíêîþ!

Íåçíàéîìêà ï³øëà ãåòü, íå ðè-
çèêóþ÷è é íàäàë³ âèêàçóâàòè ñâîº
íåâäîâîëåííÿ. Îãîâòàâøèñü, Áî-
ðèñ Àíäð³éîâè÷ çðîçóì³â, ùî öå
áóëà ÂÎÍÀ. Ñàìå òàêîþ ³ áóëà
æ³íêà éîãî ìð³¿. Ùî ðîáèòè —
íàçäîãíàòè? Â³í ïîäèâèâñÿ íà
×àðë³. “Àëå æ âîíà íå ëþáèòü
×àðë³!” — ïðîìàéíóëî â éîãî ãî-
ëîâ³. Éîãî äðóã íå ï³äâ³â ³ âèá-
ðàâ éîìó ñàìå òå, ùî â³í õîò³â,
õ³áà ìîæíà áóëî éîãî çðàäèòè? ²
âîíè ï³øëè ç ×àðë³ äîäîìó.

Ïî äîðîç³ çíîâó áîë³ëà äóøà, ³
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ ïðèñ³â íà òó
ñàìó ëàâó, äå âïåðøå ïîáà÷èâ ÷î-
ëîâ³êà ç âåëèêîþ ÷îðíîþ ñîáà-
êîþ. ×àðë³, â³ä÷óâøè íàñòð³é ãîñ-
ïîäàðÿ, ñ³â ïîðó÷. Àëå íåçàáàðîì
â³í ïîæâàâ³øàâ ³ ñòð³ìêî ðóøèâ
óïåðåä. Äî ×àðë³ ç òàêîþ ñàìîþ
øâèäê³ñòþ íàáëèæàâñÿ éîãî
äâ³éíèê. Áîðèñà Àíäð³éîâè÷à, ÿê
ñïðàâæíüîãî ñåíüéîðà Ñüêàíöè-
àí³, çàâîðîæèëî öå âèäîâèùå.

— Ëåä³! Ëåä³, ùî òè ðîáèø? —
ïî÷óâñÿ ÷îëîâ³÷èé ãîëîñ. Â³í íà-
ëåæàâ íåïîêàçíîìó, îäÿãíåíîìó
ïðîñòî ÷îëîâ³êîâ³, îäíîë³òêó Áî-
ðèñà Àíäð³éîâè÷à.— Â³òàë³é Ñòà-
í³ñëàâîâè÷! — ïðåäñòàâèâñÿ â³í.

Òàê óêðà¿íñüêèé ñåíüéîð
Ñüêàíöèàí³ çíàéøîâ ñîá³ äâ³é-
íèêà, ç ÿêèì ìîæíà áóëî ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ íà óëþáëåíó òåìó. Âî-
íè äî âå÷îðà ãóëÿëè, ðîçïîâ³äà-
þ÷è îäíå îäíîìó òîíêîù³ óòðè-
ìàííÿ ñâî¿õ óëþáëåíö³â. Ñîáàêè
òàêîæ íå ãàÿëè ÷àñó.

— Ó âàñ ä³â÷èíêà? — çàïèòàâ
ñâîãî íîâîãî äðóãà Áîðèñ Àíäð³-
éîâè÷, â³í áóâ íå â çìîç³ íàçâà-
òè òàêó äîâåðøåíó òâàðèíó ñó÷-
êîþ.— Õî÷à òåïåð áà÷ó, ùî öå
çàïèòàííÿ çàéâå.

— Ó êðàñèâî¿ ïîðîäè êîõàííÿ
êðàñèâå,— äîäàâ Â³òàë³é Ñòàí³-
ñëàâîâè÷.— ß, äî ñëîâà, òàê ³ íå
çíàéøîâ æ³íêó. Àëå ìîÿ Ëåä³
çíàéøëà ñâîº ùàñòÿ.

P. S. Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïî òîìó
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ éøîâ òèì ñà-
ìèì ïàðêîì ó òîâàðèñòâ³ ×àðë³.
Â³í áóâ îäÿãíåíèé ó ìîäíèé ï³ä-
æàê, ç ïåðåäíüî¿ êèøåí³ ÿêîãî
êîêåòëèâî âèãëÿäàëà õóñòî÷êà â
ãîðîøîê. Íà ãîëîâ³ áóëà êîâáîé-
ñüêà øëÿïà, ùî í³ÿê íå âïèñóâà-
ëàñÿ â òîí éîãî îäåæ³. Íà íîñ³ áó-
ëè âåëåòåíñüê³ ÷îðí³ îêóëÿðè.
Çãîäîì éîãî ìîæíà áóëî ïîáà÷è-
òè á³ëÿ íåìîëîäîãî ëèñîãî ÷îëî-
â³êà, êîòðèé ñèä³â íà ëàâö³.

— ...æ³íîê öåé ïåñ ïðèòÿãóº íå-
íà÷å ìàãí³ò. Ëèøå ñüîãîäí³ íà-
áðàâ òðè òåëåôîííèõ íîìåðè êðà-
ñóíü. ßêáè âè ¿õ áà÷èëè! — Áî-
ðèñ Àíäð³éîâè÷ çðîáèâ êðàñíî-
ìîâíèé æåñò. Ëèñèé çàö³êàâëåíî
äèâèâñÿ íà ×àðë³. “Êëþº!” — ïî-
äóìàâ Áîðèñ Àíäð³éîâè÷. Ùå á
ïàê! Öóöåíÿò ×àðë³ òà Ëåä³ òðå-
áà âæå êóäèñü ïðèëàøòîâóâàòè!

2010 рі
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Óñì³øêà — ïðèâ³ä äëÿ ñâÿòà
Âñåñâ³òí³é äåíü óñì³øêè êè¿âñüêà ìîëîäü â³äñâÿòêóº æàðòàìè 
òà ðîçâàãàìè â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ñòîëèö³
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

У перш п’ятницю жовтня
світ відзначає День сміш-
и. Дванадцять ро ів том
йо о запропон вав амери-
ансь ий х дожни Харві
Болл. Ця ідея та припала
світ до сма , що свято
навіть о олосили міжна-
родним. Цьо орічний день
сміш и свят ватим ть і в
Києві. Усміхатися всіх охо-
чих запрош ють до Маріїн-
сь о о пар на свято
"Юнь Києва запрош є".

Äî ñëîâà, ñàì Õàðâ³ Áîëë, ÿêèé
ïðîãîëîñèâ ñåáå ì³æíàðîäíèì
ïîñëîì ùàñòÿ ³ çàñíóâàâ Ñâ³òîâó
êîðïîðàö³þ óñì³øîê, º àâòîðîì

çâè÷íîãî ³íòåðíåòíîãî "ñìàéëè-
êà" — :). ² ñàìå Áîëë çàïðîïîíó-
âàâ ñâÿòêóâàòè öåé äåíü ó ïåðøó
ï’ÿòíèöþ æîâòíÿ, êîëè íàñòð³é
ñïðèÿº ãàðíîìó ó¿ê-åíäó. Õóäîæ-
íèê çàäóìàâ öå ñâÿòî ÿê ïðîòåñò
ïðîòè êîìåðö³àë³çàö³¿ éîãî óñì³õ-
íåíîãî òâîð³ííÿ é ²íòåðíåò-ïðîñ-
òîðó â ö³ëîìó.

Äåíü óñì³øîê ñâÿòêóþòü íå äó-
æå áóðõëèâî, àäæå ïðî íüîãî çíà-
þòü ïåðåâàæíî ò³, õòî "òîâàðè-
øóº" ç ²íòåðíåòîì. Àëå öüîãî ðî-
êó æîâòèé "ñìàéëèê" ñòàíå ö³êà-
âèíêîþ ïðîãðàìè â óêðà¿íñüê³é
ñòîëèö³. Îðãàí³çàòîðè òðàäèö³é-
íîãî ñâÿòà "Þíü Êèºâà çàïðî-
øóº" ïðîïîíóþòü óñ³ì îõî÷èì
ïðèéòè äî Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó é
óñì³õíóòèñÿ îäíå îäíîìó, ùîá
íàïîâíèòèñÿ ïîçèòèâîì ³ ïîäàðó-
âàòè ñâîþ óñì³øêó îòî÷óþ÷èì.

À íà ä³òåé î÷³êóº "Ì³ñòî äèòÿ-
÷èõ óñì³øîê", ó ÿêîìó ïðîòÿãîì

äíÿ ïðàöþâàòèìå ïðèáëèçíî 
10 ð³çíîìàí³òíèõ âóëèöü. Íàé-
ìîëîäø³ ó÷àñíèêè çìîæóòü ïî-
òðàïèòè íà ²ãðîâó âóëèöþ, à äëÿ
ñòàðøèõ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â îðãàí³-
çîâàíî âóëèö³ Ñêàóòñüêó, Ïðè-
ãîä, Ñïîðòèâíó, Åòíî, Àðò òî-
ùî. Îêð³ì òîãî, ó÷àñíèê³â ïîðà-
äóþòü òâîð÷³ âèñòóïè äèòÿ÷èõ
êîëåêòèâ³â ³ â³äêðèòèé þí³îð-
ñüêèé ÊÂÍ — êóáîê Êèºâà.

Ïñèõîëîãè çàçíà÷àþòü, ùî ëþ-
äè âëàøòîâàí³ òàê, ùî êîëè
îá’ºêòîì ñì³õó º âîíè, òî ñïðèé-
ìàþòü ÿê îáðàçó, ³ öå âèêëèêàº
àãðåñ³þ. À éäó÷è íà ðîáîòó, ïðè-
ºìíî çóñòð³òè ïåðåõîæîãî, ÿêèé
òîá³ ïðîñòî óñì³õíåòüñÿ.

Òîæ óñì³õàéòåñÿ ³ áóäüòå ïðè-
â³òíèìè äî îòî÷óþ÷èõ. Àäæå óñ-
ì³øêà ìàëî êîìó íå ëè÷èòü, çà-
çâè÷àé âîíà äóæå ïàñóº ³ ïðèêðà-
øàº ëþäèíó. Çðîá³ìî ñâ³ò äîáð³-
øèì — óñì³õí³ìîñÿ!

СС ВВ ЯЯ ТТ ОО

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 ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+14°Ñ,
âíî÷³ +8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+16°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +8...+10°Ñ, âíî÷³
+7...+8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî-
÷³ +6...+8°Ñ.

Ñüîãîäí³
Àðèí³í äåíü. ßêùî æóðàâë³ ïîëåòÿòü ó öåé äåíü — ìîðîç óäàðèòü

âæå íà Ïîêðîâó (14 æîâòíÿ), à ÿêùî ï³çí³øå, òî íå ðàí³øå 2 ëèñ-
òîïàäà. Çà äàâí³ì ïîâ³ð'ÿì, ãð³ì, ùî ïðîëóíàâ ó ïåðøèé äåíü æîâò-
íÿ, â³ùóº íåùàñòÿ òîìó, õòî éîãî ïî÷óâ. Çáèðàþòü ïëîäè øèïøè-
íè, ñóøàòü ¿õ.

²ìåíèííèêè: 
Îëåêñ³é, Àðèíà, Áîðèñ, Âåí³àì³í, Âîëîäèìèð, ªâìåí³é, ªôðîñè-

í³ÿ, ²âàí, ²ëàð³îí, ²ðèíà, Êîñòÿíòèí, Ìèõàéëî, Ïåòðî, Ñåðã³é, Ñî-
ô³ÿ, Øàëâà

Кон рс для дитячих
видань

Державний омітет телебачення
та радіомовлення У раїни о оло-
ш є все раїнсь ий он рс на
най раще періодичне видання для
дітей та юнацтва в номінаціях "Кра-
ще періодичне др оване видання
для дітей" та "Краще періодичне
др оване видання для юнацтва"
для за альнодержавних, ре іональ-
них та місцевих видань.

Наст п таємничо о Сход
Цьо о тижня иян і остей сто-

лиці б де ч дова на ода ознайоми-
тися з азійсь ою льт рою. Від 1
до 3 жовтня в інотеатрі "Жовтень"
триватиме III Все раїнсь ий фес-
тиваль японсь ої льт ри та ані-
мації "ОТОБЕ", в рам ах я о о пе-
редбачено аніме-фільми, майстер-
ласи, осплей-шо та j-rock он-
церти. А 1-6 жовтня в інотеатрах
"Кінопанорама" та "Жовтень" від-
б ватиметься 7-й фестиваль "Азія
іно". На ньом б де представлено
іно артини орейсь их та япон-
сь их режисерів, я і брали часть
міжнародних он рсах, зо рема

і південно орейсь ий фільм "Мати"
Бон Дж н-Хо — стріч а ро за вер-

сією Asian Film Awards, а та ож во-
лодар "Приз Ж рі" Каннсь о о і-
нофестивалю—фільм "Спра а" Па-
а Хчах-У а. В цей же час іноте-
атрі "Баттерфляй Більшови " в рам-
ах Фестивалю японсь о о іно по-
аж ть шедеври провідних майс-
трів інемато рафа — Та еші Кіта-
но, Йохіро Та іти, Та аші Шиміц ,
Хато Міядза і, Йодзі Ямами. Від-
від вачі змож ть ознайомитися з
мистецтвом ори амі та японсь ої
алі рафії, а та ож побачити тра-
диційне японсь е вбрання на ви-
ставці "Тисяча і одне імоно".

"Пенсійний" день зоопар
У п'ятницю, 1 жовтня, світі від-

значають Міжнародний день людей
літньо о ві . Цьо о дня для пенсіо-
нерів вхід до Київсь о о зоопар
безплатний. З на оди свята 1 жовт-
ня о 13.00 в Амб латорії сімейної
медицини Шевчен івсь о о район
(в л. Трьохсвятительсь а, 7,
тел. 278-46-10) відб деться щоріч-
на вітальна а ція для літніх людей.
Захід ор анізовано за підтрим и Ки-
ївсь о о місь о о центр здоров'я
та Асоціації сімейних лі арів Києва.

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,
"Хрещати "

АА ФФ ІІ ШШ АА   ““ ХХ РР ЕЕ ЩЩ АА ТТ ИИ КК АА ””

Усміш а — найдост пніший спосіб зняти стрес
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