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Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
Êèÿíè âñå á³ëüøå ñêàðæàòüñÿ íà íåîñâ³òëåí³ ï³ä’¿çäè, äâîðè ³ äîðîãè

²ðèíà ÎÑÀÓËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Світло там, де нас нема. Київсь і
"освітлювачі" поїхали за досві-
дом до Се ла. Про рам "Яс ра-
ве світло" теж писали за інозем-
ними стандартами, одна дос о-
налості немає меж. До и фахівці
випис ють яс раві наміри, реаль-
ність стає песимістичнішою.
С ар и иян на темні під'їзди,
двори та доро и почастішали в
рази. З почат осені до call-
центр за телефоном 15-51 та-
их надійшло півтори тисячі.

Ç íàñòàííÿì îñåí³ ñâ³òëîâèé äåíü ñòàº
êîðîòøèì. ×èìàëî ìåøêàíö³â ñòîëèö³ âè-
õîäÿòü ³ ïîâåðòàþòüñÿ ç ðîáîòè, êîëè íà
âóëèö³ òåìíî. Ïðîáëåìè âèíèêàþòü ³ ÷å-
ðåç íåÿê³ñíå îñâ³òëåííÿ øëÿõó äëÿ ïåðå-
õîæèõ. Ñõîæå, ùî ì³ñüêà ïðîãðàìà “ßñ-

êðàâå ñâ³òëî” íàðàç³ íå â ñèëàõ âèð³øèòè
öå ïèòàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ï³äòâåðäæó-
þòü ³ äàí³ call-öåíòðó. Ëèøå ç ïî÷àòêó îñå-
í³ äî Ñëóæáè äîïîìîãè êèÿíàì çâåðíóëî-
ñÿ 156 ì³ñòÿí ³ç ïðèâîäó òåìíèõ âóëèöü,
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: çà
ëèñòîïàä ìèíóëîãî ðîêó òàêèõ ñàìèõ ñêàðã
íàä³éøëî 77, à çà âåñü ïîïåðåäí³é ð³ê óñüî-
ãî ìàéæå òðèñòà. Îòæå, òåïåð çà ï³âòîðà
ì³ñÿö³ íàä³éøëà ï³âð³÷íà “íîðìà” ñêàðã
íà íåîñâ³òëåí³ âóëèö³.

Çàãàëîì ³ç âåðåñíÿ íà ïðîáëåìè ç îñâ³ò-
ëåííÿì ïîñêàðæèëîñÿ 1489 ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³. Ç öèõ ï³âòîðè òèñÿ÷³ ñêàðæíèê³â íàé-
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü íåâäîâîëåíà òèì, ùî â
ï³ä’¿çäàõ òåìíî. Òàêî¿ ïðîáëåìè ñòîñóþòü-
ñÿ 841 çâåðíåííÿ. Òåìíèìè ñõîäàìè òà âõî-
äîì äî ï³ä’¿çä³â íàéá³ëüøå ñòóðáîâàí³ ìåø-
êàíö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî (159) òà Äí³ïðîâ-
ñüêîãî (135) ðàéîí³â. Â ³íøèõ ðàéîíàõ ì³ñ-
òà ê³ëüê³ñòü ñêàðã íå äîòÿãóº äî ñòà. Ó òà-
ðèô³ íà êâàðòïëàòó çàêëàäåíî ïóíêò “îñ-
â³òëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ”,
òîæ êèÿíè ñïðàâåäëèâî âèìàãàþòü ³ç ÆÅ-
Ê³â. Ò³ æ íå âñòèãàþòü ì³íÿòè ïåðåãîð³ë³
àáî é âèêðó÷åí³ ëàìïî÷êè. Âèïàäêè, êîëè

çàîùàäëèâ³ ìåøêàíö³ çàáèðàþòü ëàìïè ñî-
á³ — íå ïîîäèíîê³. Çà êðàä³ÿìè íå âñòå-
æèø, àëå æ ìîæíà áóëî á ïîñòàâèòè àíòè-
âàíäàëüí³ ïëàôîíè. Îêð³ì òîãî, ùî áðàêóº
ëàìï, òåìí³º â ï³ä’¿çäàõ ùå é ÷åðåç ç³ïñî-
âàíó “ïðîâîäêó”. Â Êè¿âðàä³ ç ïîäà÷³ Ãðî-
ìàäñüêîãî àêòèâó Êèºâà ÿêîñü ðîçãëÿäàëè
³äåþ, àáè ï³ä’¿çäè îñâ³÷óâàëè ðåêëàìíèìè
ñ³ò³ëàéòàìè. Ïðè öüîìó ðåêëàìí³ êîìïàí³¿
ñàì³ á îïëà÷óâàëè ÿê åëåêòðèêó, òàê ³ ï³ä-
òðèìàííÿ ñâ³òëîâèõ îá’ºêò³â ó íàëåæíîìó
ñòàí³. Ïðîòå öþ ³äåþ ïðîâàëèëè.

Ïðîáëåìà íîìåð äâà — òåìí³ äâîðè. Íà
íåîñâ³òëåíó ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ ïî-
ñêàðæèâñÿ 451 êèÿíèí. Íàéòåìí³øèì âè-
ÿâèâñÿ Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí (85). Äàë³ Øåâ-
÷åíê³âñüêèé, Äàðíèöüêèé ³ Îáîëîíñüêèé,
ùî ìàþòü á³ëüø í³æ ï³âñîòíþ ñêàðã êî-
æåí. Âèíí³ çíîâó-òàêè ÆÅÊè. Òà ùî ç íèõ
â³çüìåø? Ãîëîâà ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè Þð³é Áîíäàð êàæå, ùî ñèòóàö³þ ìî-
æóòü çì³íèòè ÎÑÁÁ (îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñ-
íèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â). Îêð³ì
òîãî, ùî ì³ñüêà âëàäà ñïðèÿòèìå ¿õ ñòâî-
ðåííþ, âîíà ùå é äîïîìîæå ó â³äâåäåíí³
çåìë³ äëÿ öèõ îðãàí³çàö³é. Â³äòàê, îñòàí-

í³ ñàì³ âèð³øàòü, ÿê êðàùå îñâ³òëþâàòè
äâîðè òà ï³ä’¿çäè, ³ íå òðåáà áóäå øóêàòè
êðàéí³õ.

À íàîñòàíêó âæå çãàäàí³ âóëèö³, äîðîãè,
ìàã³ñòðàë³. 156 ñêàðã çàãàëîì, à ë³äèðóþòü
Ïîä³ëüñüêèé, Îáîëîíñüêèé, Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîíè, ç ÿêèõ íàä³éøëî ïîíàä 20 çàÿâ íà
êîæíîãî. Çäàâàëîñÿ á, íå òàêèé âåëèêèé
ïîêàçíèê, àëå ìàëåíüê³ öèôðè íàñïðàâä³
ïðèõîâóþòü âåëèê³ ðèçèêè. Íåîñâ³òëåí³ äî-
ðîãè çàãðîæóþòü ñåðéîçíèìè ÄÒÏ. Ë³êâ³-
äîâóâàòè òåìí³ ïëÿìè ìàëî á “Êè¿âì³ñüê-
ñâ³òëî”. Òà, ñõîæå, íå ñïðàâëÿºòüñÿ. Íà
äîäà÷ó, íàâïîìàöêè ëþäè ìóñÿòü ïðîáè-
ðàòèñÿ äåÿêèìè ï³äçåìíèìè ïåðåõîäàìè.
Íà òàêå ïîñêàðæèëèñÿ 44 ìåøêàíö³.

Äî ñëîâà, çãàäàíà íà ïî÷àòêó ïðîãðàìà
“ßñêðàâå ñâ³òëî” íàïèñàíà íà÷åáòî íà îñ-
íîâ³ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó. Çà ÷åðãîâîþ ïîð-
ö³ºþ òàêîãî íèí³ äî Ñåóëà ïî¿õàâ î÷³ëü-
íèê ÊÏ “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî”. Äîêè ôàõ³âö³
âèâ³äóþòü òàºìíèö³, ÿê âñå-òàêè òàì îñ-
â³òëþþòü ì³ñòà, êèÿíè ³ íàäàë³ áëóêàþòü
ó òåìðÿâ³, íàáèâàþ÷è ãóë³, ëàìàþ÷è íîãè
òà íåðâóþ÷è

Продовження теми на 3-й стор.
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“Êè¿âì³ñüêáóä”  
³ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíã” 
âçÿòî ï³ä êîíòðîëü ì³ñòà

11 æîâòíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà
ç ãîëîâîþ íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÀÒ ÕÊ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” ³ ÀÒ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíã” ªãîðîì Ðóñ³-
íèì. Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàçíà÷èâ, ùî ïîâåð-
íåííÿ êîíòðîëþ íàä ä³ÿëüí³ñòþ “Êè¿âì³ñüê-
áóäó” ³ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíãó” äëÿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè ïåðøà, àëå íå îñòàííÿ ïåðåìîãà. “ß ïåðå-
êîíàíèé, ùî òàê³ êîìïàí³¿, òèì á³ëüøå ìî-
íîïîë³ñòè íà ñòîëè÷íîìó ðèíêó, ìàþòü ïðà-
öþâàòè, ïåðø çà âñå, â ³íòåðåñàõ ìåøêàíö³â,
à íå ïåâíèõ ïðèâàòíèõ ñòðóêòóð, àäæå ³ “Êè-
¿âì³ñüêáóä”, ³ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíã” º ñòðàòå-
ã³÷íî âàæëèâèìè äëÿ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ Êè-
ºâà êîìïàí³ÿìè”,— çàçíà÷èâ â³í. ªãîðó Ðó-
ñ³íó áóëî äîðó÷åíî ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè ïðî-
âåñòè êîìïëåêñíèé ô³íàíñîâèé ³ ìàéíîâèé
àóäèò ñòàíó êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ÀÒ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíã”, áóëî ïðî-
âåäåíî çáîðè àêö³îíåð³â ³ âñòàíîâëåíî îïå-
ðàòèâíèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèëàñÿ âóëèöÿ
Êðàâ÷óêà

Ó÷îðà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³æ âóëèöåþ
Ðåâóöüêîãî ³ Õàðê³âñüêèì øîñå â³äáóëîñÿ
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ âóëèö³, ïðèñâÿ÷åíå äíþ
íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî â÷åíîãî-ìàòåìàòèêà
ñâ³òîâî¿ ñëàâè àêàäåì³êà Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà.
Ïðîôåñîð Êðàâ÷óê ïðàöþâàâ íà ïî÷àòêó ÕÕ
ñòîë³òòÿ, áóâ ó÷èòåëåì êîíñòðóêòîð³â Àðõè-
ïà Ëþëüêè òà Ñåðã³ÿ Êîðîëüîâà, à éîãî ðî-
áîòè âèêîðèñòîâóâàëè â ÑØÀ, ßïîí³¿ òà ³í-
øèõ êðà¿íàõ ï³ä ÷àñ ìîäåëþâàííÿ ê³áåðíåòè÷-
íî¿ òåõí³êè. Ðàí³øå âóëèöÿ íå ìàëà íàçâè.
Íàðàç³ íà í³é íåìàº ùå æîäíîãî áóäèíêó

Ó ñòîëèö³ çóñòð³ëèñÿ 
ïðåäñòàâíèêè “çîëîòîãî 
ôîíäó” ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè

Ó÷îðà â ì³ñò³ â³äáóâñÿ âå÷³ð-çóñòð³÷ ³ç âå-
òåðàíàìè îñâ³òè — êåð³âíèêàìè íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Êèºâà. Öÿ çóñòð³÷ º ïåðøîþ ç öèê-
ëó “Æèòòÿ ñëàâåòíèõ â÷èòåë³â”, çàïî÷àòêî-
âàíîãî çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áó-
äèíêó â÷èòåëÿ é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè òà çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ. Íà âå÷³ð
ïðèéøëè ïðîâ³äí³ îñâ³òÿíè, ÿê³ ìàþòü äåð-
æàâí³ â³äçíàêè òà íàãîðîäè, äèðåêòîðè îñ-
â³òí³õ çàêëàä³â ñòîëèö³, ÿê³ âèéøëè íà çàñëó-
æåíèé â³äïî÷èíîê àáî äîñ³ ïðàöþþòü íà ïå-
äàãîã³÷í³é íèâ³. Ñåðåä íèõ çàñëóæåíèé ó÷è-
òåëü Óêðà¿íè, äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ ¹ 178, ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Êèºâà ó 80-ò³ ðîêè Ë³ä³ÿ Ïî-
ë³êøà, äèðåêòîð äèòÿ÷îãî áóäèíêó “Ìàëÿò-
êî” Ë³ä³ÿ Ëèòâèíåíêî, äèðåêòîð Óêðà¿íñüêî-
ãî ãóìàí³òàðíîãî ë³öåþ Êè¿âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà Ãàííà Ñèçîíåíêî. Òàëàíîâèò³ ïåäàãîãè
ìàëè çìîãó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êîëåãàìè, ó÷-
íÿìè, îäíîäóìöÿìè â äðóæí³é àòìîñôåð³ òà
ïîñëóõàòè âèñòóïè ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â

АА НН ОО НН СС   
Âñåóêðà¿íñüêèé Áëàãîä³éíèé
Ôîíä “Ñîö³àëüíå 
ïàðòíåðñòâî” ïðåçåíòóº 
îíîâëåíèé Áëàãîä³éíèé
Öåíòð “Ñòåôàí³ÿ”
Завтра об 11.00 з на оди презентації відб -

деться прес- онференція та е с рсія Бла о-
дійним Центром. О рім цьо о, б де оприлюд-
нено рез льтати роботи Бла одійно о Центр
“Стефанія” за рі . Від риття оновлено о Центр
при рочене до Міжнародно о дня боротьби з
бідністю. Серед часни ів заход президент
Все раїнсь о о Бла одійно о Фонд “Соціаль-
не партнерство” Артем Ма єєв і дире тор Бла-
одійно о Центр “Стефанія” Святослав Третя ,
держсл жбовці з міністерств і відомств, члени
створеної при Кабміні Ради з питань соціально-
о захист безприт льних ромадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі, представ-
ни и ООН, Світово о Бан та меценати Фон-
д . Почато прес- онференції 14 жовтня об
11.00 за адресою: пров ло Лобачевсь о о,
8-А. А редитація за телефоном 063 603 87 84

Çóïèíêè øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ
ðîçìàëþþòü ãðàô³ò³

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
âçÿëè ï³ä êîíòðîëü
Âîëîíòåðàì-çîîçàõèñíèêàì äàëè á³ëüøå ïðàâ

ПП РР ИИ РР ОО ДД АА   ІІ   ММ ИИ

Ìèíóëîãî òèæíÿ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïðîâ³â ÷åð-
ãîâó çóñòð³÷ ³ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³-
ÿìè çîîçàõèñíèê³â ñòîëèö³. Íà íå¿ áóëî
çàïðîøåíî ïðåäñòàâíèê³â ìàéæå 30 ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ îï³êóþòüñÿ áåç-
ïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè â ñòîëèö³. Êð³ì
òîãî, ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ âçÿëè çàñòóï-
íèêè ãîë³â ÐÄÀ, ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷-
íî¿ ÑÅÑ, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, êåð³âíèêè ÊÏ “Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè”, ÊÏ
“Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí” òà ÊÏ
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”.

Çîîçàõèñíèêè ïåðåâàæíî ñêàðæèëèñÿ,
ùî ¿õ íå ïóñêàþòü äî ïðèì³ùåííÿ ïðè-
òóëêó, âñòàíîâëþþòü ïåâí³ ãîäèíè äëÿ â³-
çèòó, à òàêîæ íà òå, ùî òâàðèíè íà÷åáòî
êóäèñü çíèêàþòü ³ç “ñîáà÷îãî äîìó”. Òà-
êîæ âîíè âèñëîâèëè ïîáàæàííÿ, ùîá ¿õ
³íôîðìóâàëè ïðî â³äëîâ áåçïðèòóëüíèõ

òâàðèí çã³äíî ç çàÿâêàìè, ùî ïîäàº ðàéîí.
Öþ âèìîãó ì³ñüêà âëàäà ïîîá³öÿëà çàäî-
âîëüíèòè. Ïðàö³âíèêè ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ
òâàðèí” ñêëàäóòü ãðàô³ê â³äëîâó òà ïîâ³-
äîìëÿòü ïðî íüîãî âîëîíòåð³â. Òàêîæ íè-
í³ â ïðèòóëêó ìàº ÷åðãóâàòè â³äïîâ³äàëü-
íà îñîáà, ÿêà ïðèéìàòèìå âîëîíòåð³â ³
çàáåçïå÷óâàòèìå ¿ì â³ëüíèé ïðîõ³ä äî
ïðèì³ùåííÿ. Ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â äâ³ ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ çàïðîïîíóâàëè ñâîþ
äîïîìîãó â íàäàíí³ ïðèì³ùåíü äëÿ ïåðå-
òðèìêè áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.

Íàðàç³ â³äëîâëåíèìè òà ñòåðèë³çîâàíè-
ìè òâàðèíàìè, ÿê³ ìåøêàþòü íà âóëèö³,
îï³êóþòüñÿ âîëîíòåðè. Âò³ì, êèÿíè òà-
êîæ ìîæóòü âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïî-
øóêó ïðèòóëêó òà òóðáîò³ ïðî ÷îòèðèëà-
ïèõ äðóç³â. Íà çàñ³äàíí³ áóëî óõâàëåíî
ð³øåííÿ ðîçïî÷àòè ñîö³àëüíó êàìïàí³þ
ñåðåä íàñåëåííÿ Êèºâà ïðî îï³êóíñòâî
íàä áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè. Êð³ì òî-
ãî, ó÷àñíèêàì çóñòð³÷³ çàïðîïîíóâàëè ï³ä-
ãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà

ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî
âïîðÿäêóâàííÿ ïðàâèë ïîâîäæåííÿ ç áåç-
ïðèòóëüíèìè ñîáàêàìè. Öå ïèòàííÿ ïëà-
íóþòü âèíåñòè ³ íà âñåíàðîäíå îáãîâî-
ðåííÿ, íàïðèêëàä, ïðîâåñòè ïðÿìèé åô³ð,
ïîñëóõàòè äóìêó êèÿí ³ç öüîãî ïðèâîäó.

“Íàøå çàâäàííÿ íèí³ — äåìîêðàòèçóâà-
òè, ïîãëèáèòè ñï³âïðàöþ ç ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè ñòîëèö³. Ïîâåðíóòè ¿õ äîâ³-
ðó íå ëèøå äî ì³ñüêî¿ âëàäè â ö³ëîìó, à
íàñàìïåðåä äî ïðîô³ëüíèõ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ Êèºâà. Çà ïîðàäîþ çîîçàõèñ-
íèê³â ìè äîñêîíàëüíî ïðîàíàë³çóºìî äî-
ñâ³ä óïîðÿäêóâàííÿ ïîâîäæåííÿ ç áåçïðè-
òóëüíèìè òâàðèíàìè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í,
â ïåðøó ÷åðãó Ïîëüù³, àäæå öÿ êðà¿íà òà-
êîæ íåçàáàðîì ïðèéìàòèìå ªâðî-2012”,—
â³äçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ òâà-
ðèí”, ïðîòÿãîì âåðåñíÿ ïðèòóëîê äëÿ òâà-
ðèí ó Áîðîäÿíö³ â³äâ³äàëè 99 âîëîíòåð³â.
Çà öåé ïåð³îä ï³ä îï³êó âçÿòî 50 òâàðèí.
Óñüîãî çà âåðåñåíü â³äëîâëåíî 320 òâàðèí
³ 180 ñòåðèë³çîâàíî. Òîð³ê â³äëîâëåíî
1 116 òâàðèí, ñòåðèë³çîâàíî òà â³ääàíî ï³ä
îï³êó 903 ÷îòèðèëàïèõ. Çà 2010 ð³ê â³ä-
ëîâëåíî ïðèáëèçíî 1 400 òâàðèí, ³ç íèõ
ñòåðèë³çîâàíî òà â³ääàíî ï³ä îï³êó —1 125.

ßê ïîâ³äîìèëè â êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâ³, íà ïðîõàííÿ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é á³ëÿ Áîðîäÿíñüêîãî ïðèòóëêó ç
10 âåðåñíÿ íèí³øíüîãî ðîêó âñòàíîâëå-
íî ãðîìàäñüêèé ïîñò ³ ñêëàäåíî ðîçêëàä
â³äâ³äóâàííÿ ïðèòóëêó

“Öå åêñïåðèìåíòàëüíèé ïðîåêò. ßêùî òà-
êà ³äåÿ ñïîäîáàºòüñÿ êèÿíàì, òàêèõ “ìàëüîâ-
íè÷èõ” ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ó Êèºâ³ ìîæå
ñòàòè á³ëüøå”,— çàóâàæèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ.

²íñïåêòóþ÷è ë³í³þ, Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ øâèä-
ê³ñíèé òðàìâàé áóäå àáñîëþòíî áåçïå÷íèì
âèäîì ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, àäæå ìàðø-
ðóò ïðîéøîâ óæå äåñÿòêè ïëàíîâèõ âèïðîáó-
âàíü. “ß îñîáèñòî ïðî¿õàâ óâåñü ìàðøðóò.
Òðàìâàé êóðñóº ì’ÿêî, áåçøóìíî ³ âïåâíåíî.
Ðàçîì ç òèì, îáêàòêà êîë³é ³ äîñ³ òðèâàº. Çã³ä-
íî ç âèìîãàìè, äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ ë³í³¿
êîë³ÿìè ìàº ïðî¿õàòè 20 òèñ. òîíí âàãè —
òðàìâà¿â, òåõí³÷íîãî òðàíñïîðòó òîùî”,— äî-
äàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У четвер столиці від риють відре онстр йован лінію швид іс-
но о трамвая. Щодня фахівці здійснюють перевір залізничної
ма істралі, аби всти н ти завершити роботи до встановлено о
термін . У понеділо , за іль а днів до зап с , заст пни оло-
ви КМДА Анатолій Гол бчен о провів чер ов перевір ре он-
стр ції лінії швид існо о трамвая. У рам ах щоденно о робочо-
о об’їзд Анатолій Гол бчен о зверн в ва на з пин и, під-
земні пішохідні переходи, я і почали при рашати х дожнім роз-
писом — рафіті. За йо о словами, до від риття швид існої лінії
після ре онстр ції х дожнім розписом розмалюють щонаймен-
ше 2 пішохідних переходи — на з пин ах “Польовій” і “Героїв
Севастополя”.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Місь а влада ор аніз вала зібрання з представни ами зоозахисних
ор анізацій столиці, районних держадміністрацій і ом нальних під-
приємств, я і працюють над подоланням проблеми безприт льних
соба місті. Б ло вирішено ма симально зал чити волонтерів до
процес відлов та тримання тварин, а та ож заохотити иян опі-
ватися чотирилапими за допомо ою соціальної ре лами.
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Арт р ЧЕРНОВ, ст дент:
— Я ще жодно о раз не сти ав-

ся з та ою проблемою. Меш аю
Дарниць ом районі, т т се добре
освітлюється і біля б дин ів, і на в -
лицях.

Анастасія НОВІЦЬКА, фото-
раф:
— Я жив на Ярославовом вал ,

і в мене с ладається та е вражен-

ня, що це не центр столиці, а я ась
провінція. Увечері освітлення д же
по ане, десь приблизно о 23.00, о-
ли я повертаюся додом , т т ледве
мерехтять ліхтарі. Особливо проб-
лемно взим , оли доро а в рита
льодом, і не видно, ди йти.

Ная МАДЯР, сценарист:
— Я повертаюся додом пізно,

майже вночі, і страшно йти неос-

вітленими в лицями. Адже не вид-
но, я ий манія іде позад тебе. А
ще з раї безприт льних соба бі-
ають дворі, тож без освітлен-
ня — моторошно. Здається, що в
спальних районах сит ація раща,
ніж центрі міста.

Юрій КУЛАЄВ, пенсіонер:
— Зі мною нічо о та о о не трап-

лялося. Але столиця нераціонально

ви ористов є еле троенер ію. Уже
рано , а на в лицях ще світять ліх-
тарі. Це нія не ре люється, потріб-
но вводити автоматизовані систе-
ми, я і б вими али ліхтарі з настан-
ням світла.

Ми олай КОЧУБЕЙ, х дожни :
— Уже іль а днів не освітлена ді-

лян а б львар Др жби народів.

Там, оли проходиш, то трохи від-
ч ваєш дис омфорт. До то о ж, ще
тривають ремонтні роботи, і без ос-
вітлення зовсім по ано, можна по-
ранитися.

Опит вала
О сана ЛИСИНЮК,

Фото Павла ПАЩЕНКА,
“Хрещати ”

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Áàãàòîòàðèôíèé ë³÷èëüíèê 
ãðèâíþ áåðåæå
Ó ñòîëèö³ âïðîâàäæóþòü ïðîãðàìó åíåðãîîùàäíîãî îñâ³òëåííÿ âóëèöü
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У столиці ось же три мі-
сяці а тивно встановлю-
ють ба атотарифні лічиль-
ни и. За цей час завдя и
їхній роботі ом нальни и
вже заощадили понад два
з половиною мільйони
ривень. Я що ж сі старі
лічильни и замінять на
та і, то очі вана е оно-
мія ся не понад 30 міль-
йонів ривень на рі , а це
означає, що ці ошти
можна б де спрямов вати
на модернізацію системи
освітлення міста за алом.
У планах столичної влади
забезпечити ідне освіт-
лення не лише централь-
них в лиць, а й наймен-
ших пров л ів на о оли-
цях.

Áàãàòîòàðèôí³ ë³÷èëüíèêè äëÿ
îñâ³òëåííÿ âóëèöü Êèºâà, â
ïðèíöèï³, íå íîâèíà. ¯õ ïî÷àëè
âñòàíîâëþâàòè ê³ëüêà ðîê³â òî-
ìó. Ïðîòå ïðîöåñ öåé òðèâàâ äó-
æå ïîâ³ëüíî. Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ìàëî íå ç ïåðøèõ äí³â ï³ñëÿ ïðè-
çíà÷åííÿ íà öþ ïîñàäó çàÿâèâ,
ùî ïð³îðèòåòîì ñâîº¿ ðîáîòè ââà-
æàº çàïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³-
ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é â æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³. Â³äòî-
ä³ ðîáîòè ç³ âñòàíîâëåííÿ òà
îïëîìáóâàííÿ áàãàòîòàðèôíèõ
ë³÷èëüíèê³â íàáðàëè îáåðò³â.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåê-
òîðà ÊÏ “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî” ªâãå-
íà Ïàâëþêà, âæå âñòàíîâëåíî 527
áàãàòîòàðèôíèõ ë³÷èëüíèê³â, à
îïëîìáîâàíî — ëèøå 380.
“Ïðîáëåìà â òîìó, ùî ôàõ³âö³
“Êè¿âåíåðãî” íå âñòèãàþòü â÷àñ-

íî ïðîâîäèòè öþ ðîáîòó ÷åðåç
âëàñíó çàâàíòàæåí³ñòü ó çâ’ÿçêó
³ç ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó,— ðîçïîâ³äàº ªâãåí Ïàâ-
ëþê.— Îäíàê, çàâäÿêè ïîêàçíè-
êàì “óçàêîíåíèõ” ïðèëàä³â îáë³-
êó íàì âäàëîñÿ çåêîíîìèòè ïî-
íàä äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîíè
ãðèâåíü”.

Ó ì³ñò³ º ïîíàä 1300 ë³÷èëüíè-
ê³â, à çàì³íåíî íà íîâ³ òðîõè ìåí-
øå 50 â³äñîòê³â. Êîëè æ îñâ³òëåí-
íÿ âóëèöü ðàõóâàòèìóòü ëèøå áà-
ãàòîòàðèôí³ ïðèëàäè, òî î÷³êóâàíà
åêîíîì³ÿ â³ä òàêèõ íîâàö³é ñÿãàòè-
ìå ïîíàä 30, à òî é óñ³ 40 ìëí ãðí.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî çà çâè÷íèìè ë³÷èëü-
íèêàìè çà ê³ëîâàò ïëàòèëè â ñå-
ðåäíüîìó â³ä 70 äî 85 êîï³éîê, à çà
áàãàòîòàðèôíèìè óäåíü ê³ëîâàò
êîøòóâàòèìå ìàéæå ãðèâíþ, ïðî-
òå ó í³÷íèé ÷àñ — äî òðèäöÿòè êî-
ï³éîê, ùî äàñòü çìîãó ñóòòºâî åêî-
íîìèòè áþäæåòí³ êîøòè. ¯õ ìîæ-
íà áóäå ñïðÿìóâàòè íà çàì³íó ñòà-
ðèõ ëàìï.

Ó ñòîëèö³ º ïîíàä 140 òèñÿ÷
ñâ³òëîòî÷îê. Ó ïîíàä 20 òèñÿ÷ ³ç

íèõ âèêîðèñòîâóþòü ðòóòí³ ëàì-
ïè, åêñïëóàòàö³ÿ ÿêèõ ó Çàõ³äí³é
ªâðîï³ çàáîðîíåíà ÷åðåç òå, ùî
ñïîæèâàþòü áàãàòî åíåðã³¿. ßê
íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð-
÷àê, ó ì³ñò³ âæå äàâíî íàçð³ëà ïî-
òðåáà âñòàíîâëåííÿ åíåðãîîùàä-
íèõ ñâ³òëîä³îäíèõ ëàìï. Çà íèìè,
çîêðåìà, ìàéáóòíº â îñâ³òëåíí³
ï³ä’¿çä³â ³ ïàðê³â. Äîäàòêîâèé
ïëþñ òàêèõ ñâ³òëîòî÷îê ³ â òîìó,
ùî ¿õ ìîíòóþòü ³ç ñïåö³àëüíèì
àíòèâàíäàëüíèì çàõèñòîì.

Âóëèö³ îñâ³òëþâàòèìóòü êðàùå ³
çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ ñèñòåìè
àâòîìàòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ìåðå-
æàìè îñâ³òëåííÿ òà êîíòðîëþ çà
ðîáîòîþ òàêèõ ìåðåæ. Çîêðåìà, ÿê
ïîâ³äîìèâ ªâãåí Ïàâëþê, çàâäÿêè
ö³é ïðîãðàì³ âìèêàòè îñâ³òëåííÿ
âóëèöü ìîæíà áóäå ÷åðåç ðàä³îêà-
íàëè. Ðîáîòà ö³º¿ ñèñòåìè ðàçîì ³ç
áàãàòîòàðèôíèìè îáë³êîâöÿìè äî-
çâîëèòü äèñïåò÷åðàì, íå â³äõîäÿ-
÷è â³ä ìîí³òîð³â, çí³ìàòè ïîêàçíè-
êè. “Íèí³ âæå ïðàöþº 380 òàê çâà-
íèõ øàô ³ç àâòîìàòè÷íèì êåðóâàí-

íÿì, äî ÿêèõ íå òðåáà âè¿æäæàòè
íàøèì ôàõ³âöÿì, à äî ðåøòè 1270
ùèòîâèõ ïîòð³áíî ïîñò³éíî ó âè-
çíà÷åíèé òåðì³í ï³ä’¿æäæàòè àâ-
òîìîá³ëåì òà ïåðåïèñóâàòè äàí³ ë³-
÷èëüíèê³â. À öå ³ ïàëüíå, ³ ëþäè,
³ ÷àñ. Îêð³ì òîãî, íîâà ñèñòåìà çà-
áåçïå÷èòü êîíòðîëü ð³âíÿ íàïðóãè
â åëåêòðîìåðåæ³, äîïîìîæå â ðå-
æèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó ä³çíàâàòèñÿ
ïðî àâàð³¿ òà íåïîëàäêè,— êàæå
ªâãåí Ïàâëþê.— Óïðîâàäæåííÿ
ö³º¿ ïðîãðàìè â íàñ ³äå çà ãðàô³-
êîì, çàòâåðäæåíèì Êè¿âðàäîþ,
ÿêèé ìè íå âèïåðåäæàºìî é íå íà-
çäîãàíÿºìî”.

Áóâàþòü âèïàäêè, êîëè êèÿíè
îáóðþþòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ë³õòàð³
íà âóëèö³ êîìóíàëüíèêè “çàáó-
âàþòü” âèìêíóòè íà äåíü. Çà ñëî-
âàìè ªâãåíà Ïàâëþêà, ó 90 â³ä-
ñîòê³â âèïàäê³â öå íå õàëàòí³ñòü,
à çâè÷àéí³ òåõí³÷í³ ïåðåâ³ðêè, ùî
ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, àáè òåõí³÷í³
ñëóæáè çàì³íèëè ëàìïî÷êè, ÿê³
“ïåðåãîð³ëè”, íà íîâ³.

Ïðîáëåìîþ, ç ÿêîþ ñòèêàþòü-
ñÿ ó “Êè¿âì³ñüêñâ³òë³”, º ïîñò³é-

íå ïñóâàííÿ àáî êðàä³æêè îáëàä-
íàííÿ. ßêùî çíèêëà “æàð³âêà”
á³ëüøå íåðâóº, í³æ á’º ïî êèøå-
í³ êèÿí, òî îáð³çàí³ êàáåë³ â³ä÷óò-
íî á’þòü ïî áþäæåòó êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà. Íàïðèêëàä,
îäíà ³ç îñòàíí³õ íàäçâè÷àéíèõ
ïðèãîä — óíî÷³ ³ç âîñüìîãî íà
äåâ’ÿòå âåðåñíÿ çëîä³¿ ïîöóïèëè
ïîíàä 700 ìåòð³â êàáåëþ ³ç Ìîñ-
êîâñüêîãî ìîñòó. Ïðàö³âíèêè
ï³äïðèºìñòâà òàêîæ ïîâèíí³ óò-
ðèìóâàòè ó íàëåæíîìó ñòàí³
ñòîâïè îñâ³òëåííÿ, ³ ñàìå öÿ “íå-
ïðîô³ëüíà” ðîáîòà â³äáèðàº áàãà-
òî ñèë, áî ÷àñòî-ãóñòî ñòîâïè âè-
êîðèñòîâóþòü äëÿ ðîçêëåþâàííÿ
îãîëîøåíü. “Â³ääðàÿòè â³ä ðåê-
ëàìîê îäèí ñòîâï êîøòóº â³ä â³-
ñ³ìäåñÿòè äî ñòà ãðèâåíü, à ñòîâ-
ï³â ó ñòîëèö³ ñîòí³ òèñÿ÷,— íà-
ð³êàº ªâãåí Ïàâëþê,— òîìó áó-
âàº, ùî íàø³ ôàõ³âö³ çàì³ñòü òî-
ãî, àáè çàì³íþâàòè ëàìïî÷êè,
çìóøåí³ “ðîç÷èùàòè” ë³õòàð³.
Ï³ñëÿçàâòðà çàïëàíîâàíî ïóñê
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ, ³ íàø³ ïðà-
ö³âíèêè óæå ç òèæäåíü äîâîäÿòü
äî ëàäó ñòîâïè âçäîâæ êîë³¿. ² ùî
ïîêàçîâî, íå âñòèãíóòü íàø³ ëþ-
äè ïîôàðáóâàòè îïîðó, ÿê ÷åðåç
äåíü ¿¿ çíîâó çàë³ïëþþòü îãîëî-
øåííÿìè. Õîò³ëîñÿ á, àáè ì³ë³ö³ÿ
äîïîìîãëà íàì ó ðîçâ’ÿçàíí³ ö³º¿
ïðîáëåìè”.

Äîêè ÷èíîâíèêè ïåðåéìàþòü-
ñÿ ñâî¿ìè ïèòàííÿìè, áàãàòüîõ
êèÿí ö³êàâèòü, ÷è îñâ³òëþâàòè-
ìóòü ñàìå ¿õí³ âóëèö³ òà âíóòð³ø-
íüîêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè. Ó “Êè¿â-
ì³ñüêñâ³òë³” çàïåâíÿþòü, ùî òà-
êî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà òðàïèëàñÿ â
òðàâí³, êîëè â³ä îñâ³òëåííÿ áóëî
â³äêëþ÷åíî ñ³ì öåíòðàëüíèõ âó-
ëèöü ó ñòîëèö³, á³ëüøå íå ñòàíå-
òüñÿ — ñâî¿ áîðãè ïåðåä “Êè¿â-
åíåðãî” âîíè ïîãàøàþòü. Êè-
ÿíàì, ÿê³ ïîì³òèëè íà ñâî¿õ âó-
ëèöÿõ ë³õòàð³, ùî íå ãîðÿòü, ôà-
õ³âö³ ðàäÿòü òåëåôîíóâàòè íå ëè-
øå äî ñàll-öåíòðó, à é äî äèñïåò-
÷åðñüêî¿ ñëóæáè “Êè¿âì³ñüêñâ³ò-
ëî” çà íîìåðîì 430-70-80

×è ïîòåðïàëè âè â³ä ïîãàíîãî îñâ³òëåííÿ 
ñòîëè÷íèõ âóëèöü?
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Та е можна побачити на лише на о олиці, а й центрі міста
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Êè¿â ³ â³éíà
×àñòèíà äðóãà. Îêóïàö³ÿ
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

План “Ост”
Öåé ïëàí áóâ ïðîãðàìîþ ìàñî-

âèõ åòí³÷íèõ ÷èñòîê íàñåëåííÿ
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ³ ÑÐÑÐ ó ðàìêàõ
ãëîáàëüíîãî íàöèñòñüêîãî ïëàíó
ç³ “çâ³ëüíåííÿ æèòòºâîãî ïðîñòî-
ðó” äëÿ í³ìö³â òà ³íøèõ “í³ìåöü-
êèõ íàðîä³â” çà ðàõóíîê òåðèòî-
ð³é “íèæ÷èõ ðàñ”, òàêèõ, ÿê ñëî-
â’ÿíè.

7 æîâòíÿ 1939 ðîêó Ã³òëåð ï³ä-
ïèñàâ äåêðåò ïðî ïîñèëåííÿ í³-
ìåöüêî¿ íàö³¿. Çîêðåìà íèì ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ ïîâåðíåííÿ ç-çà
êîðäîíó í³ìåöüêèõ ãðîìàäÿí,
ñòâîðåííÿ íîâèõ í³ìåöüêèõ êî-
ëîí³é òà íîâîãî í³ìåöüêîãî ñå-
ëÿíñòâà. Ñàìå öåé äåêðåò çàïî-
÷àòêóâàâ íèçêó ³íøèõ äèðåêòèâ ³
íàêàç³â, ùî ¿õ âèêîíàííÿ ñòàëî
çì³ñòîì í³ìåöüêî¿ ïîë³òèêè â
îêóïîâàí³é Óêðà¿í³.

Çàìèñëèâøè çäîáóòòÿ íîâèõ
âåëè÷åçíèõ òåðèòîð³é íà Ñõîä³,
Ã³òëåð äèâèâñÿ íà íèõ ÿê íà
ïðîñò³ð äëÿ çðîñòàííÿ í³ìåöüêî-
ãî ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, êîòðå
ââàæàâ íàéö³íí³øîþ ÷àñòèíîþ
íàö³¿. Óêðà¿íó íàöèñòè çàâæäè
ðîçãëÿäàëè ÿê ³äåàëüíèé ðåã³îí
äëÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Òî-
ìó âîíà íå ìîãëà íå ñòàòè îá’ºê-
òîì âèíÿòêîâîãî çíà÷åííÿ â ìàé-
áóòí³é íàöèñòñüê³é ïîë³òèö³ îí³-
ìå÷åííÿ Ñõîäó. Óêðà¿íö³â ó ðîç-
ðàõóíêàõ Ã³òëåðà ùîäî Óêðà¿íè
íå áóëî. Çã³äíî ç ïëàíîì, ñëîâ’ÿ-
íè, ùî æèâóòü ó êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿
ªâðîïè ³ ºâðîïåéñüêî¿ ÷àñòèíè
ÑÐÑÐ, ï³äëÿãàëè ÷àñòêîâî îí³-
ìå÷åííþ, à ÷àñòêîâî ïîâèíí³ áó-
òè äåïîðòîâàíèìè çà Óðàë àáî
çíèùåí³. Ïåðåäáà÷àëîñÿ çàëèøè-
òè íåâåëèêèé â³äñîòîê ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ ç ìåòîþ âèêîðèñòàí-
íÿ ÿê äàðìîâî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè äëÿ
í³ìåöüêèõ êîëîí³ñò³â. Çà ðîçðà-
õóíêàìè íàöèñòñüêèõ ÷èíîâíè-
ê³â, ÷åðåç 50 ðîê³â ï³ñëÿ â³éíè
ê³ëüê³ñòü í³ìö³â, ÿê³ á ïðîæèâà-
ëè íà öèõ òåðèòîð³ÿõ, ïîâèííà
áóëà ñÿãòè 250 ì³ëüéîí³â. Ïëàí
ñòîñóâàâñÿ âñ³õ íàðîä³â, ÿê³ ïðî-
æèâàëè íà òåðèòîð³ÿõ, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü êîëîí³çàö³¿: â íüîìó éøëî-
ñÿ ³ ïðî íàðîäè Ïðèáàëòèêè, ÿê³
òàêîæ ïåðåäáà÷àëîñÿ ÷àñòêîâî
àñèì³ëþâàòè, à ÷àñòêîâî — äå-
ïîðòóâàòè (íàïðèêëàä, ëàòèø³â
ââàæàëè ï³ääàòëèâ³øèìè äëÿ àñè-
ì³ëÿö³¿, í³æ ëèòîâö³â, ñåðåä ÿêèõ,
íà äóìêó íàöèñò³â, áóëî äóæå áà-
ãàòî “ñëîâ’ÿíñüêèõ äîì³øîê”). ²ç
êîìåíòàð³â, ùî çáåðåãëèñÿ â äå-
ÿêèõ äîêóìåíòàõ, ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè, ùî ïðî äîëþ ºâðå¿â, ÿê³
æèâóòü íà òåðèòîð³ÿõ, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü êîëîí³çàö³¿, â ïëàí³ ìàéæå
íå çãàäóâàëîñÿ, â îñíîâíîìó òî-
ìó, ùî íà òîé ìîìåíò óæå áóëî

çàä³ÿíî ïðîåêò “Îñòàòî÷íîãî ð³-
øåííÿ ºâðåéñüêîãî ïèòàííÿ”,
çã³äíî ç ÿêèì ºâðå¿ ï³äëÿãàëè òî-
òàëüíîìó çíèùåííþ.

Масові розстріли
Бабином Яр
Ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Áàáèí ßð ñòàâ

ì³ñöåì ìàñîâèõ ðîçñòð³ë³â ìèð-
íîãî íàñåëåííÿ ³ ðàäÿíñüêèõ â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèõ, ºâðå¿â ³ öè-
ãàí — çà åòí³÷íîþ îçíàêîþ, à òà-
êîæ ïàðò³éíèõ ³ ðàäÿíñüêèõ àê-
òèâ³ñò³â, ï³äï³ëüíèê³â, ÷ëåí³â Îð-
ãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñ-
ò³â (ÎÓÍ), çàðó÷íèê³â, “ñàáîòàæ-
íèê³â”, ïîðóøíèê³â êîìåíäàíò-
ñüêî¿ ãîäèíè òà ³íøèõ.

Íåïîäàë³ê â³ä ÿðó ðîçòàøîâóâà-
ëàñÿ ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ³ìåí³
²âàíà Ïàâëîâà. ¯¿ ïàö³ºíò³â (752
îñîáè) ðîçñòð³ëÿëè ïåðøèìè 27
âåðåñíÿ 1941 ðîêó.

28 âåðåñíÿ â ì³ñò³ áóëî ðîçêëå-
ºíî îãîëîøåííÿ òàêîãî çì³ñòó:
“Óñ³ æèäè ì³ñòà Êèºâà ³ éîãî
îêðóãè ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ â ïîíå-
ä³ëîê, 29 âåðåñíÿ 1941 ðîêó î 8
ãîäèí³ ðàíêó íà ðîç³ Ìåëüíèêî-
âà òà Äîêòåð³âñüêî¿ (á³ëÿ êëàäî-
âèùà). Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåí-
òè, ö³íí³ ðå÷³, ãðîø³, à òàêîæ òåï-
ëèé îäÿã. Õòî ç æèä³â íå âèêîíàº
ðîçïîðÿäæåííÿ ³ áóäå çíàéäåíèé
â ³íøîìó ì³ñò³ — ðîçñòð³ëþºòü-
ñÿ...”

Óñå ºâðåéñüêå íàñåëåííÿ Êè-
ºâà, â îñíîâíîìó ë³òí³ ëþäè, æ³í-
êè òà ä³òè, ç’ÿâèëîñÿ â çàçíà÷åíå
ì³ñöå, äå ¿õ ³ ðîçñòð³ëÿëè.

Áóëî âñòàíîâëåíî ïðîïóñêíèé
ïóíêò, çà ÿêèé ïðîõîäèëî íå
á³ëüøå 30—40 îñ³á. ¯õ ðîçäÿãàëè,
çàáèðàëè ãðîø³ òà ö³íí³ ðå÷³, çãà-
íÿëè íà êðàé ÿðó, à êóëåìåòíèê,
ÿêèé çíàõîäèâñÿ íà ïðîòèëåæíî-
ìó áîö³, ðîçñòð³ëþâàâ îäðàçó âñ³õ.
Ùîá çàãëóøèòè êðèêè íàëÿêà-
íèõ ëþäåé, ëóíàëà ìóçèêà, à íàä
ÿðîì êðóæëÿâ ë³òàê. ßê ò³ëüêè ð³â
çàïîâíþâàâñÿ òðóïàìè â 2—3 øà-

ðè, ¿õ ïåðåñèïàëè çåìëåþ ³, âñå
ïî÷èíàëîñÿ ñïî÷àòêó.

Ëèøå çà äâà äí³ (29—30 âåðåñ-
íÿ) îêóïàíòè ðîçñòð³ëÿëè á³ëüø
ÿê 30 òèñÿ÷ ºâðå¿â.

Òóò, 10 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó, òàêîæ
áóëî ñòðà÷åíî ïðèáëèçíî 100
ìàòðîñ³â ³ êîìàíäèð³â Äí³ïðîâ-
ñüêîãî çàãîíó Ï³íñüêî¿ â³éñüêî-
âî¿ ôëîòèë³¿. Áóëî ðîçñòð³ëÿíî
621 ÷ëåí ÎÓÍ, ñåðåä íèõ ³ â³äî-
ìà óêðà¿íñüêà ïîåòåñà Îëåíà Òå-
ë³ãà ðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì.

“Íà Ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ ìàëè
ì³ñöå æàõëèâ³ çëî÷èíí³ àêòè í³-
ìåöüêèõ çìîâíèê³â. Ó Áàáèíîìó
ßðó ïîáëèçó Êèºâà âîíè ðîçñòð³-
ëÿëè ïîíàä 100 òèñÿ÷ ìóæ÷èí,
æ³íîê, ä³òåé ³ ñòàðèê³â... Ó Êèºâ³
âîíè âáèëè ïîíàä 195 òèñÿ÷ ëþ-
äåé”,— éäåòüñÿ ó çâèíóâà÷óâàëü-
íîìó àêò³ Ì³æíàðîäíîãî Íþðí-
áåðçüêîãî òðèáóíàëó.

Концтабори
я спосіб
“прибор ати”
населення

Äåñÿòêè òèñÿ÷ â³éñüêîâîïîëî-
íåíèõ òà ³íøèõ æåðòâ ãèíóëè ó
ñòâîðåíèõ íàöèñòàìè êîíöåíòðà-
ö³éíèõ òàáîðàõ. Íàéá³ëüøèìè ç³
ñòâîðåíèõ í³ìöÿìè êîíöòàáîð³â ó
Êèºâ³ áóëè Äàðíèöüêèé ³ Ñè-
ðåöüêèé.

Äàðíèöüêèé êîíöòàá³ð áóëî
ñòâîðåíî 21 âåðåñíÿ 1941 ðîêó,
ïðî³ñíóâàâ â³í 737 äí³â, äî 28
âåðåñíÿ 1943-ãî. Öåé òàá³ð ñïî-
÷àòêó áóâ çàäóìêîþ í³ìö³â ñàìå
ÿê ô³ëüòðàö³éíèé. ×åðåç íüîãî
çà ÷àñè îêóïàö³¿ ïðîéøëî äî 300
òèñÿ÷ ëþäåé — â îñíîâíîìó â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèõ ñîëäàò³â ³ îô³-
öåð³â ×åðâîíî¿ Àðì³¿, à òàêîæ
öèâ³ëüíèõ îñ³á. Óìîâè, â ÿêèõ
ïåðåáóâàëè ïîëîíåí³, áóëè íå-
ñòåðïíèìè. Ãîäóâàëè â’ÿçí³â ðàç
íà äåíü áàëàíäîþ ç áóðÿê³â. Âî-
íè ñïàëè ïðîñòî íåáà ³ ïî 10—15
äí³â í³÷îãî íå ¿ëè. Çà íàéìåíøó
ïðîâèíó ÷è âèÿâ íåâäîâîëåííÿ
â’ÿçí³â ðîçñòð³ëþâàëè íà ì³ñö³.
Ëþäåé, ÿê³ âèÿâëÿòè íåïîêîðó,
áèëè ïðèêëàäàìè ³ áàòîãàìè, íà-
òðàâëþâàëè íà íèõ ñîáàê. Òèõ,
õòî çóì³â âèæèòè, çìóøóâàëè
òÿæêî ïðàöþâàòè. Îêóïàíòàì
ïîòð³áíà áóëà äàðìîâà ðîáî÷à
ñèëà, ³ íåþ ñòàëè íàéñò³éê³ø³
ïîëîíåí³ Äàðíèöüêîãî êîíöòà-
áîðó.

Ó ïîøìàòîâàíîìó îäÿç³, ç òà-
á³ðíèìè íîìåðàìè íà ñïèí³, â
ðîç³ðâàíîìó âçóòò³ â ñïåêó ³ â ìî-
ðîç, ï³ä çëèâîþ ïîëîíåí³ ïðàöþ-
âàëè íà äîðîãàõ, ó ë³ñ³, à ïîò³ì,
êîëè ïîâåðòàëèñÿ, çíåñèëåí³ ïà-
äàëè íà íàðè ïîðó÷ ³ç õâîðèìè,
ïîðàíåíèìè, íåð³äêî íàâ³òü óæå
ìåðòâèìè. Á³ëüøå ùàñòèëî òèì
â’ÿçíÿì, êîãî â³äïðàâëÿëè íà çà-

âîä. Àäæå ïðàö³âíèêè çàâîäó ä³-
ëèëèñÿ ç íèìè ¿æåþ. ßêùî õòîñü
³ç ðîá³òíèê³â õâîð³â ³ íå âèõîäèâ
íà ðîáîòó — òàëîí íà ¿æó â³ääà-
âàëè ïîëîíåíèì. Çà íåïîâíèìè
äàíèìè, â Äàðíèöüêîìó êîíöòà-
áîð³ çàãèíóëî ïîíàä 68 òèñÿ÷ ëþ-
äåé.

²íøèé êîíöòàá³ð, ñòâîðåíèé
ôàøèñòàìè ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Êè-
ºâà,— Ñèðåöüêèé. Â³í ïðèçíà-
÷àâñÿ äëÿ â’ÿçí³â, ÿê³ ïîòðàïëÿ-
ëè äî ãåñòàïî, ³ íàçèâàâñÿ “Kiev-
West” (“Êè¿â — Çàõ³ä”).

Â’ÿçí³â âèâîäèëè íà ïðèìóñî-
â³ ðîáîòè ðîçâàíòàæóâàòè äóøî-
ãóáêè â Áàáèíîìó ßðó. ×àñòèíà
ç íèõ ïðàöþâàëà â ìàéñòåðí³ íà
òåðèòîð³¿ òàáîðó. Äâ³÷³ íà òèæ-
äåíü â³äáóâàëèñÿ ìàñîâ³ ñòðàòè.
Â’ÿçí³â êàòóâàëè çà íàéìåíøó
ïðîâèíó. ¯õ áèëè ïàëèöåþ çà
ñïðîòèâ (â³ä 25 äî 200—300 óäà-
ð³â). Óñ³õ ñòðà÷åíèõ çàêîïóâàëè
â ñïåö³àëüíî âèðèò³ ÿìè íà òåðè-
òîð³¿ êîíöòàáîðó.

Öåé êîíöòàá³ð í³ìö³ ñòâîðèëè
íàâåñí³ 1942 ðîêó, ÷åðåç äîðîãó
â³ä Áàáèíîãî ßðó, ïîðó÷ ³ç òåðè-
òîð³ºþ êîëèøí³õ Ñèðåöüêèõ â³é-
ñüêîâèõ òàáîð³â. À âîñåíè 1943
ðîêó îêóïàíòè âèð³øèëè çíèùè-
òè ñë³äè ñâî¿õ çëî÷èí³â ó Áàáèíî-
ìó ßðó. Âîíè ñòâîðèëè ñïåö³àëü-
í³ ãðóïè ç â³éñüêîâîïîëîíåíèõ
Ñèðåöüêîãî êîíöòàáîðó é îñåëè-
ëè ¿õ íà äí³ ÿðó â äâîõ çåìëÿíêàõ.
Ö³ â’ÿçí³ â³äêîïóâàëè ³ ñïàëþâà-
ëè â ñàìîðîáíèõ ïå÷àõ îñòàíêè
çàãèáëèõ. Ó Ñèðåöüêîìó êîíöòà-
áîð³ çàãèíóëî ïîíàä 25 òèñÿ÷ îñ³á.

Відправ а людей
до Німеччини

Íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè äî Í³ìå÷-
÷èíè ç Êèºâà áóëî â³äïðàâëåíî
ïîíàä 100 òèñÿ÷ ìîëîä³.

Ó ãîíèòâ³ çà ðîáî÷îþ ñèëîþ
ã³òëåð³âö³ “âåðáóâàëè” âñ³õ ïðà-
öåçäàòíèõ, çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â ³
æ³íîê, ä³â÷àò. Âîíè ðîçâ³øóâàëè
ïëàêàòè, ïîøèðþâàëè ëèñò³âêè
³ç çàêëèêîì ïðî ëåãêó ðîáîòó,
÷óäîâ³ óìîâè æèòòÿ ÿê íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, òàê ³ â ïðèâàòíèõ
îñ³á. Àã³òàö³ÿ óñï³õó íå ìàëà. Òî-
ä³ îêóïàíòè âäàâàëèñÿ äî ³íøèõ
ìåòîä³â. Ùîá íàáðàòè ïîòð³áíó
ê³ëüê³ñòü ëþäåé äëÿ â³äïðàâêè,
îðãàí³çîâóâàëè îáëàâè çà ó÷àñ-

òþ ïîë³ö³¿ (íà áàçàðíèõ ïëîùàõ,
âóëèöÿõ, íà ôàáðèêàõ). Ëþäåé
çáèðàëè ³ çãàíÿëè íà çá³ðí³ ïóíê-
òè, äå ¿õ ïåðåâ³ðÿëè íà ïðèäàò-
í³ñòü äî ðîáîòè. Ï³ñëÿ öüîãî çà-
ïèõàëè äî åøåëîí³â ³ â³ïðàâëÿ-
ëè â ñóïðîâîä³ ïîë³öà¿â. Óõèëÿí-
íÿ ÷è â³äìîâà òÿãëè çà ñîáîþ
â³äïðàâêó äî òàáîðó ïðèìóñîâèõ
ðîá³ò, êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ³ ðîç-
ñòð³ë.

Ëþäåé â³äïðàâëÿëè äî Í³ìå÷-
÷èíè ó æàõëèâèõ ñàí³òàðíèõ óìî-
âàõ. Áàãàòî ïîìèðàëè ùå â äîðî-
ç³. Ò³, õòî âèæèâàëè, ïðàöþâàëè
íà í³ìåöüêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, ó í³ìåöüêèõ ïîì³ùè-
ê³â. Îñíîâíà ìàñà âèâåçåíèõ íå-
â³ëüíèê³â ïîòðàïëÿëà íà çàâîäè
é øàõòè, ïîðÿä ç ÿêèìè ç’ÿâëÿ-
ëèñÿ òàáîðè çà êîëþ÷èì äðîòîì.
Ðîá³òíèêè ïîâèíí³ áóëè íîñèòè
îñîáëèâèé çíàê — ïðÿìîêóòíèê
³ç æîâòîþ îêàíòîâêîþ, äå íà ñè-
íüîìó ôîí³ á³ëîþ ôàðáîþ áóâ íà-
ïèñ í³ìåöüêîþ “ÎÑÒ” (“Ñõ³ä”).

Ñòàâëÿ÷èñü äî “ñõ³äíî¿ ðîáî-
÷î¿ ñèëè” ÿê äî â³éñüêîâîãî òðî-
ôåþ, í³ìö³ â³äïîâ³äíî é îïëà÷ó-
âàëè ¿õíþ ïðàöþ. Òàê, íà çàâîä³
í³ìåöüê³ ðîá³òíèö³ îòðèìóâàëè
3,5 ìàðêè íà äåíü, óêðà¿íêè —
2—3 ìàðêè íà ì³ñÿöü. Òà é âè-
òðàòèòè ¿õ íå áóëî äå: íà âñ³ òî-
âàðè â Í³ìå÷÷èí³ áóëî çàïðîâà-
äæåíî êàðòêîâó ñèñòåìó, à îñòàð-
áàéòåðàì êàðòîê íå âèäàâàëè.

Ó ëèñòàõ ³ ñïîãàäàõ ìîæíà
ïðî÷èòàòè: “ßêáè âè áà÷èëè, ÿê
ìè ðèºìîñÿ ïî ñì³òíèêîâèõ ÿìàõ
ó ïîøóêàõ ¿æ³-ëóøïèííÿ...”,
“Æèâó ïîãàíî, ¿ì ïîãàíî. Âäåíü
áàëàíäà, êîòðó âäîìà ñâèíÿì âà-
ðÿòü, îï³âäí³ — “êàâà”, óâå÷åð³
áàëàíäà”, “Ñòðàæäàºìî é íå çíà-
ºìî, çà ùî òàêó ìóêó òåðïèìî”,
“Ìàò³íêà, ïàì’ÿòàþ, ðîçïîâ³äà-
ëè ïðî Ñòðàøíèé Ñóä — îöå â³í
³ º”.

Çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â 1942 ðîêó ç
Êèºâà íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè áóëî
âèâåçåíî ìàéæå âñå ïðàöåçäàòíå
íàñåëåííÿ. Òîìó ì³ñüêèé ãîëîâà
âèäàâ ïîñòàíîâó “Ïðî îáîâ’ÿçêî-
âó ðîáîòó ä³òåé 11—14 ðîê³â ó ìå-
æàõ ì³ñòà Êèºâà”.

* * *
Íàïðèê³íö³ îêóïàö³¿ Êèºâà íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà ñòàíîâèëî ïðè-
áëèçíî 180 òèñÿ÷, öå â ï’ÿòü ðà-
ç³â ìåíøå, í³æ äî ¿¿ ïî÷àòêó
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження Програми реформування і розвитку
житлово�комунальною господарства міста Києва на

2010—2014 роки
Рішення Київської міської ради № 12/4824 від 16 вересня 2010 року

На виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово�комунального господар�
ства на 2009—2014 рр., затвердженої Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про За�
гальнодержавну програму реформування і розвитку житлово�комунального господарства на 2004—2010
роки" від 11.06.09 № 1511�VІ, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", За�
коном України "Про столицю України — місто�герой Київ", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 13/4825 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанови Кабінету
Міністрів України від 11.05.06 № 623 "Про затвердження державної програми подолання дитячої безпри�
тульності та бездоглядності на 2006—2010 роки", рішення Київської міської ради "Про впорядкування про�
дажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у міській торговельній мережі" № 929/929 від 25.12.08 Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стур�
бованість щодо проблем захисту здоров'я неповнолітніх від
шкідливого впливу тютюнокуріння, вживання алкогольних на�
поїв, слабоалкогольних напоїв та пива.

Державна система соціального захисту, яка трансформує�
ться в нових умовах, поки що не є настільки гнучкою, щоб
своєчасно і адекватно реагувати на існуючі негативні соціаль�
ні прояви. Незахищеною категорією у будь�якій країні є діти,
члени їх сімей, що потребують допомоги від суспільства у ви�
рішенні своїх проблем.

Умови, які склалися на сьогодні в державі, призвели до та�
кого соціального явища, як безпритульність і бездоглядність
дітей. Безпритульні діти, які не забезпечені нормальними умо�
вами для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяж�
ництвом, жебракуванням, крадіжками, систематично вживають
алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто ста�
ють жертвами сексуальних злочинів, залучаються дорослими
до протиправної діяльності. Життя і здоров'я таких дітей по�
стійно перебуває під загрозою.

Депутати Київської міської ради вважають за необхідне при�
ділити більше уваги правовій культурі неповнолітніх шляхом по�
силення контролю за розглядом справ про адміністративні
правопорушення, які вчиняються неповнолітніми, а також під�
вищенню правової культури їх батьків або осіб, які їх заміню�
ють.

Відповідно до статті 52 Конституції України виховання дітей
і піклування про моральне виховання, фізичний розвиток ді�
тей, створення необхідних умов для своєчасного отримання ни�
ми загальної середньої та професійної освіти — основний обо�
в'язок громадян України.

Чинним законодавством України передбачена адміністра�
тивна відповідальність за ухилення батьків або осіб, які їх за�
мінюють, від виконання передбачених законодавством обо�
в'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання
та виховання неповнолітніх дітей.

Статтею 180 Кодексу України про адміністративні правопо�
рушення передбачена адміністративна відповідальність у ви�
гляді накладення штрафу від шести до восьми неоподаткову�
ваних мінімумів доходів громадян у разі доведення неповно�

літнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особа�
ми, які їх замінюють, або іншими особами.

Статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопо�
рушення передбачена адміністративна відповідальність у ви�
гляді попередження або накладення штрафу від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухи�
лення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання перед�
бачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необ�
хідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет Укра�
їни на 2010 рік" встановлено розмір неоподатковуваного міні�
муму доходів громадян — 17 гривень.

З огляду на вищезазначене, Київська міська рада звертає�
ться до Президента України, Верховної Ради України та Кабі�
нету Міністрів України з пропозицією збільшити розмір адмі�
ністративного штрафу та внести зміни до статей 180 та 184
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Статтю 180 Кодексу України про адміністративні правопо�
рушення викласти у такій редакції:

"Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'я�
ніння

Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками
неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими осо�
бами тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ят�
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Статтю 184 Кодексу України про адміністративні правопо�
рушення викласти у такій редакції:

"Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх за�
мінюють, обов'язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання
передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення
необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх
дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу
від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів дохо�
дів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладен�
ня адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення
штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мініму�
мів доходів громадян.

1. Затвердити Програму реформування і розвитку жит�
лово�комунального господарства міста Києва на 2010—2014
роки (далі — Програма), що додається.

2. Встановити, що фінансовим забезпеченням виконан�
ня заходів, передбачених Програмою, є кошти державно�
го бюджету, міського бюджету, інвестиційні кошти та кош�
ти житлово�експлуатаційних організацій та енергокомпа�
ній.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шіст�
надцяти років правопорушення, відповідальність за яке перед�
бачено цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на
батьків або осіб, які їх замінюють, від десяти до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочи�
ну, відповідальність за який передбачена Кримінальним ко�
дексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кри�
мінальна відповідальність, тягне за собою накладення штрафу
на батьків або осіб, що їх замінюють, від п'ятнадцяти до два�
дцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Депутати Київської міської ради вважають за доцільне вдос�
коналити норми статті 156 Кодексу України про адміністратив�
ні правопорушення.

Для зміцнення рівня захисту прав і інтересів дітей та під�
вищення рівня адміністративної відповідальності за пору�
шення законодавства в сфері захисту дітей, підвищення рів�
ня правової культури неповнолітніх, їх батьків або осіб, які їх
замінюють, пропонуємо викласти частину другу статті 156
Кодексу України про адміністративні правопорушення в та�
кій редакції:

"Порушення працівником підприємства (організації) торгів�
лі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім
безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями
і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім безал�
когольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або
тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, за�

боронених законом, або в інших місцях, визначених рішенням
відповідного органу місцевого самоврядування як таких, де
роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольни�
ми, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами
заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольно�
го), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюно�
вими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми осо�
бами, а також продаж пива (крім безалкогольного), алкоголь�
них, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка
не досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в упаков�
ках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно
(крім сигар), тягне за собою накладення штрафу від ста до ста
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Необхідно також зазначити, що відповідно до Бюджетного
кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" надходження від стягнення за адміністра�
тивне правопорушення поповнюють державний та бюджет міс�
цевого самоврядування.

Передбачені в цьому зверненні пропозиції сприятимуть
зменшенню рівня дитячої злочинності, підвищать контроль за
розглядом справ про адміністративні правопорушення, які вчи�
няються неповнолітніми, а також будуть стимулювати підви�
щення правової культури неповнолітніх, їх батьків або осіб, які
їх замінюють.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Про внесення змін до Положення про Пансіонат 
для ветеранів війни та праці

Рішення Київської міської ради № 14/4826 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основні засади соціально�
го захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів війни, гаран�
тії їх соціального захисту" та з метою забезпечення функціонування Пансіонату для ветеранів війни та пра�
ці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) внести наступні зміни до
Положення про пансіонат для ветеранів війни та праці, за�
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.01.08 № 25 "Про організаційно�правові заходи, пов'яза�
ні з реорганізацією Центру соціальної адаптації для жінок,
які не мають визначеного місця проживання, у Пансіонат
для ветеранів війни та праці":

Підпункт 1.1 Положення про Пансіонат для ветеранів вій�
ни та праці викласти в такій редакції:

"1.1. Пансіонат для ветеранів війни та праці (далі — Пан�
сіонат) є стаціонарною соціально�медичною установою ге�
ріатричного профілю для постійного проживання громадян
похилого віку, ветеранів війни та праці, які потребують сто�
роннього догляду, побутового і медичного обслуговування.".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту населення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України та Кабіне�
ту Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в комунальних за�
собах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради
від 16 вересня 2010 року № 13/4825

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Про виділення у 2010 році коштів для проведення
заходів, пов'язаних з виконанням міської комплексної
програми "Турбота" на 2006—2010 роки, управлінню 

у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 16/4828 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", згідно з пунктом 51 рішення Київської міської ради від 14.05.10 № 793/4231 "Про бюджет міста Ки�
єва на 2010 рік", на виконання міської комплексної програми "Турбота" на 2006—2010 роки, затвердже�
ної рішенням Київської міської ради від 16.12.05 № 603/3064, з метою подальшого вирішення питань під�
тримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, та проведення загально�
міських заходів з нагоди відзначення державних, релігійних свят, визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та
праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) спрямувати видатки в обсязі 4 111,5
тис. грн на виконання міської комплексної програми "Турбо�
та" на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 16.12.05 № 603/3064, в тому числі:

— на погашення кредиторської заборгованості станом на
01.01.10, що зареєстрована в органах Державного казначей�
ства,— 291,2 тис. грн;

— на фінансову підтримку громадських та благодійних ор�
ганізацій, діяльність яких має соціальне спрямування,— 2 229,3
тис. грн;

— на проведення загальноміських заходів з нагоди відзна�
чення державних, релігійних свят, визначних дат — 388,0 тис.
грн;

— на фінансову підтримку Київському об'єднанню Спілки
Самаритян України та Київській міській організації Товариства
Червоного Хреста України для надання соціальних послуг ін�
валідам м. Києва — 1 100,5 тис. грн;

— для надання одноразової матеріальної допомоги дітям�
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам
із числа дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу�
вання, які постійно проживають, зареєстровані в м. Києві та
вступили на перший курс до вищих навчальних закладів ден�
ної форми навчання м. Києва у 2010 році, — 90,0 тис. грн.
Списки дітей�сиріт, які отримали одноразову матеріальну до�
помогу, надати до постійної комісії Київської міської ради з пи�
тань охорони здоров'я та соціального захисту;

— для забезпечення проведення соціально�освітніх програм
Київського міського Центру роботи з жінками — 12,5 тис. грн.

2. Закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювати відповід�
но до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціаль�
ного захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Сьо одні в остях "Хрещати а" знов автор з Дніпропетровсь а Ві тор Камеристий. Творчість пана Камеристо о з першо о ряд а відрізняє-
ться вели им емоційним напр женням. З вели о о обся сюжетів, що автор надіслав до реда ції, "Хрещати " вибрав один з самих світлих,
я ий зачепив за живе. "Хрещати " на ад є, що твори р бри и "Чтиво" др ються без оштовно, разом з тим є власністю авторів творів.

Ìàëü÷èøêà
Åìó äåñÿòü èëè äâåíàäöàòü.

Äåñÿòü èëè äâåíàäöàòü ëåò, íî
âûãëÿäèò îí ñòàðøå ñâîèõ ëåò,
è ñåé÷àñ, ñêîëüçÿ ãëàçàìè ïî
èêîíå, èùåò íåïðîñòîé îòâåò:
"Çà÷åì? Çà÷åì è îò÷åãî Òû, Ãîñ-
ïîäè, òàê ïîñòóïèë? Îò÷åãî
ìíå, Êîëå Ãîëîâëåâó, ñóæäåíî
ðûòüñÿ ïî ïîìîéêàì, èñêàòü
íî÷ëåã, ñïðàøèâàòü âñåõ: "Ãäå
ìîÿ ìàìà?" Òà æåíùèíà, êîòî-
ðóþ îí íå ïîìíèò, òà... ÷òî ïðå-
äàëà åãî, îòäàâ â äåòñêèé ïðè-
þò, èç êîòîðîãî îí ñáåæàë ïÿòü
ëåò íàçàä. Â ýòè ìãíîâåíèÿ, ãëÿ-
äÿ íà èêîíó, íà ëèê Áîãîðîäè-
öû, ñæàâ ëàäîíè â êóëàêè, îí
çàìèðàåò. Òóãîé êîìîê ìåøàåò
äûøàòü, ñåé÷àñ ìàëü÷èøêà âè-
äèò ïåðåä ñîáîþ íå èêîíó, íå
Áîãîðîäèöó, à ìàìó. Ãëàçà íà-
ïðîòèâ ñìîòðÿò íà íåãî þíîé
ñèíåâîé âàñèëüêîâîãî ïîëÿ, îíè
ïîëíû ãðóñòè îò òîãî, ÷òî îí
íèêîìó íå íóæåí, îäèí. Áîëü-
øå ÷åì îäèí, îí áðîøåí ëþäü-
ìè, îí êàê êîìíàòíûé ïóäåëü,
âûøâûðíóòûé èç äîìó, îïóñòèâ
êíèçó ãîëîâó, áðîäèò îáðå÷åí-
íî ïî íî÷íîìó ãîðîäó. Íî ñåé-
÷àñ... Ãëàçà Ìàòåðè ñìîòðÿò â
äóøó, îíè ïðîíçàþò åå, îíè ðà-
íÿò è îíè èñöåëÿþò...

Îí íèêîãäà íå çíàë è íå óçíà-
åò òåõ ÷óâñòâ, êîòîðûå ïåðåïîë-
íÿþò ñåðäöå ìàëü÷èøêè èëè
äåâ÷îíêè â âå÷åðà, êîãäà ìàìà
ðàññêàçûâàåò èì ïåðåä ñíîì
ñêàçêó. Íî ñåé÷àñ... Ïîíèìà-
þùèå è ñêîðáÿùèå, ïîëíûå ñî-
ñòðàäàíèÿ, îíè äàþò ïèùó åùå
íåîêðåïøåìó, èñïîð÷åííîìó
óëèöåé, âîêçàëàìè è íî÷ëåæêà-
ìè óìó, åãî ðàíèìîé äóøå, åãî
ïîòåðÿâøåéñÿ â çàáîòå î õëåáå
íàñóùíîì Âåðå... Îíè äàþò íà-
äåæäó, òî ÷óâñòâî, ÷òî âåäåò åãî
ïî æèçíè â ìèðå, î êîòîðîì îí

òàê ìíîãî çíàåò. Îí ïîìíèò ñâîè
íåîòïðàâëåííûå ïèñüìà ìàìå.
Îí òîëêîì ïèñàòü íå óìååò, íî
ïîìíèò ñëîâî â ñëîâî, ÷òî îí
òîãäà "ïèñàë"...

— Çäðàâñòâóé, ìàìà. Çäðàâ-
ñòâóé, ìîÿ ðîäíàÿ, ìîÿ äîðîãàÿ
ìàìà. ß íå çíàþ òåáÿ, ÿ íèêîãäà
íå âèäåë òåáÿ, íî ÿ çíàþ, ÷òî òû
åñòü, òû æèâåøü â äðóãîì ãîðî-
äå, â áîëüøîì äîìå, ãäå óþòíî,
ãäå òàê òåïëî è òàê ìíîãî ñëàäî-
ñòåé, ãäå ó òåáÿ åñòü ñåìüÿ... ß
íèêîãäà íå âèäåë òâîåãî ëèöà,
òâîåé óëûáêè, è âîçìîæíî, íè-
êîãäà íå óâèæó, íî ÿ ïîìíþ òå-
áÿ, ìàìà. Ìíå, Êîëå Ãîëîâëåâó,
òàê îäèíîêî, òàê ñèðîòëèâî áåç
òåáÿ, ìàìà, ìîÿ ìàìà...

×òî ÷óâñòâóåò ìàëü÷èøêà, êî-
òîðûé íèêîìó íå íóæåí? ×òî äó-
ìàåò îáû÷íûé ìàëü÷èøêà, çàáëó-
äèâøèéñÿ â ìèðå çëà è íåíàâè-
ñòè, ïîòåðÿâøèéñÿ â óãðþìîì
ìîðå ÷åëîâå÷åñêîãî ðàâíîäóøèÿ?
Îí èùåò ïîêîÿ è ïîíèìàíèÿ òî-
ãî, ÷òî îí — ÷åëîâåê, ìàëü÷èø-
êà, êîòîðûé òÿíåòñÿ ê ÷èñòîìó,
ñâåòëîìó, ê òåì, êòî ìîæåò ïîíÿ-
òü... è âåðíóòü åãî ê ìàìå... ×òî
âèäèì ìû? ×óâñòâóåì ëè ìû? Ñî-
ñòðàäàíèå èëè íåïðèÿçíü, ãëÿäÿ
íà íåãî, âñòðå÷àÿ åãî ïîòóõøèå îò
ãîëîäà ãëàçà, êîòîðûå ìîëÿò î
êóñêå õëåáà è òåïëå. Ìû íå âíå-
ìëåì, ïðîõîäèì ìèìî, è â íàñ
íåò ñîñòðàäàíèÿ? Ìû ÷óæäû ñî-
ñòðàäàíèÿ, ïîòîìó ÷òî ìû íå âè-
äèì, ÷òî ðÿäîì ñ íàìè Áîæüÿ
òâàðü, ñîçäàííàÿ ïî Åãî îáðàçó è
ïîäîáèþ?..

Êîëÿ ïðèêðûâàåò ãëàçà. Îí ïî-
íèìàåò, ÷òî ñêàçêè íå áóäåò, îí
íå óñëûøèò òèõèé ãîëîñ ìàìû..
è ñíîâà îñòàíåòñÿ îäèí, â òåìíî-
òå, ñðåäè òåõ, êòî íå çíàë è íå
óçíàåò ÷óâñòâà ñûíîâíåé ëþáâè ê
ìàìå. À åùå îí âñïîìèíàåò êî-

ðîòêèå, íî íàñûùåííûå áåäîé
ãîäû, ïðîâåäåííûå â äåòñêîì
ïðèþòå...

...Îí ïîòåðÿë èãðóøêó! Ýòî
ïðàâäà, íî ýòà ïðàâäà íå äîëæíà
ñòîèòü åìó ðàçáèòîãî íîñà è âû-
áèòîãî âîñïèòàòåëåì çóáà! Â òîò
äåíü îí ïîòåðÿë, êàê îí äóìàë,
íàâñåãäà ãîëîñ, è ñ åãî ãóá áîëü-
øå íå ñëåòèò ñìåõ. Åãî ãëàçà, òàê
äîâåð÷èâî ñìîòðåâøèå â ëèöî
âîñïèòàòåëÿ, ïîãàñëè. Îí ïîòå-
ðÿë äîâåðèå ê ëþäÿì, è îí ñ÷è-
òàë, ÷òî ñëó÷èëîñü ýòî ïî èõ âè-
íå. Â åãî êðîõîòíîì ñåðäöå ïî-
ñåëèëñÿ ñòðàõ, à åùå — îáèäà. Îí
íå ìîã ãîâîðèòü îá ýòîì è, ãëàâ-
íîå, íåêîìó áûëî ãîâîðèòü. Êî-
ìó ïðîèçíåñòè ñëîâà, ÷òî çàñòðÿ-
ëè â ãîðòàíè, íå äàâàÿ äûøàòü.
Ñëåçû êàòÿòñÿ ïî åãî äåòñêèì
îïàâøèì ùåêàì. Îí, ìàëü÷èøêà,
ïîâåðèë âîñïèòàòåëþ, êàê âåðÿò
îòöó è ðîäíîé ìàìå. Îí, Êîëÿ
Ãîëîâëåâ, ïðèâëåê ê ñåáå âíèìà-
íèå, êàê îí íàèâíî äóìàë, âîñ-
ïèòàòåëÿ, ñóðîâîãî Èâàíà Ñòåïà-
íîâè÷à, êîòîðûé î÷àðîâàë åãî
ñâîèì âíåøíèì âèäîì, ðå÷üþ...
À ïîòîì... Ïîòîì áûëî ðàçáèðà-
òåëüñòâî, äîëãèå, ïðèêàçíûå óãî-
âîðû ìîë÷àòü, íè î ÷åì íèêîìó
íå ðàññêàçûâàòü, à ïîòîì... Åãî
èçáèâàëè êàêèì-òî òóïûì ïðåä-
ìåòîì, à îí ìîëèë èõ î ïîùàäå.

Êîãäà ïðèøåë â ñåáÿ, ñáåæàë,
ïðèõâàòèâ ñ ñîáîé êîìïëåêò ïðè-
þòñêîé îäåæäû. Îí øåë íî÷íûì
ãîðîäîì, à åãî íîãè, åùå ñëàáûå
äëÿ òàêîãî äëèòåëüíîãî ïóòåøåñ-
òâèÿ, äðîæàëè, íî îí óïðÿìî
øåë. Îí ïîíèìàë, ÷òî åãî áóäóò
èñêàòü è íàéäóò, íî íå ñåãîäíÿ,
íå ñåé÷àñ... 

— Îíè íàéäóò ìåíÿ, áóäóò
áèòü, è, âîçìîæíî, óáüþò, íî ÿ
äîëæåí... ß, ìàëåíüêèé ìàëü÷èê
äîëæåí íàéòè ìåñòî, ãäå ìåíÿ

íèêòî íå òðîíåò, ãäå áóäóò ìíå
ðàäû...

Îí íå çíàë, ÷òî æèòü íà óëèöå
ñòðàøíåé, ÷åì æèòü â ïðèþòå.
Íàñòóïèëà çèìà, íî îí ïî-ïðåæ-
íåìó îñòàâàëñÿ âîëüíûì. Îí
ìåðç, íî æèë: âîðóÿ èëè ðàçãðå-
áàÿ ìóñîðíûå áàêè, ãäå íàõîäèë
êóñîê õëåáà. Îí ïðîñèë ìèëîñòû-
íþ íà âîêçàëå è åìó äàâàëè, íî
÷àñòî /áîëüøå æå/, åãî áèëè òà-
êèå êàê îí, à âçðîñëûå îòáèðàëè
ýòè íèùåíñêèå êîïåéêè. Â ñâîåì
þíîì âîçðàñòå îí ïîçíàë, êàçà-
ëîñü, âñå, íî äóøà ïðîòèâèëàñü
çëó, îíà æäàëà ÷óäà è îíà âåðè-
ëà. Èíîãäà, êîãäà â ïîäâàë áûëî
íåâîçìîæíî ïîïàñòü, îí, çàèíäå-
âåâøèé, ïîêðûòûé ñòðóïüÿìè, ñ
îáìîðîæåííûìè ðóêàìè, ïðîáè-
ðàëñÿ ÷åðåç ðåçèíîâûå ïðîêëàä-
êè ìåæäó âàãîíàìè â çåëåíûé
ñïàëüíûé âàãîí, è òàì, çàòèõàÿ,
çàñûïàë. Îí ìå÷òàë óåõàòü â ýòîì
âàãîíå òóäà, ãäå òåïëî, ãäå îí ñòà-
íåò êîìó-òî ëþáèìûì ñûíîì...
ãäå, óòêíóâøèñü â ìàòåðèíñêóþ
ãðóäü, ñìîã áû ïðîøåïòàòü: "Ìîÿ
ìàìà..."

...Âûõîäÿ èç öåðêâè, â êîòîðûé
ðàç øåïòàë çàó÷åííûå èì ñëîâà,
îáðàùåííûå ê Áîãó: "Ïîæàëóé-
ñòà, Áîæå. Ïîæàëåé! Óñëûøü ìå-
íÿ!"

Îí ãîòîâ áûë êðè÷àòü, ÷òîáû
òà, êîòîðóþ îí íèêîãäà íå âèäåë,
óñëûøàëà åãî êðèê è, îáíÿâ åãî,
êðåïêî ïðèæàâ ê ñåáå, òèõî îò-
âåòèëà: "Êîëÿ! Ìèëûé ìîé, êðî-
âèíóøêà ìîÿ... ñûíî÷åê..."

...Íåîæèäàííî Êîëþ îñòàíîâèë
ãîëîñ: "Ñûíîê! Ñûíî÷åê! Èäè
ñþäà!"

Îãëÿíóëñÿ. Ïåðåä ñòóïåíüêàìè
êèåâñêîãî õðàìà — ñåäàÿ, õóäåíü-
êàÿ æåíùèíà. Ãëàçà ÷åðíûå-÷åð-
íûå... Áðîâè òåìíûå-òåìíûå...
Ëèöî — áåëîå, êðàñèâîå...Òàê
óâèäåë ìàëü÷èøêà ñâîþ ñóäüáó.
Êîëÿ ïîäîøåë ê íåé. Íåñêîëüêî
ñåêóíä îíè ïðîñòî ñìîòðåëè äðóã
â äðóãà... Èìåííî — äðóã â äðó-
ãà.

— Ïîøëè, ñûíîê!
Äâå ðóêè âñòðåòèëèñü. Äâà îäè-

íî÷åñòâà ñîøëèñü...
Ïî äîðîãå ê äîìó Àííà /òàê

çâàëè æåíùèíó/ ãîâîðèëà ìàëî.
À êîãäà ïðèøëè â êðîõîòíóþ îä-
íîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, áûëî íå
äî ðàçãîâîðîâ. Ãîðÿ÷àÿ âàííà ñ
øàìïóíåì è ÷èñòàÿ îäåæäà, ïàõ-
íóùàÿ ñâåæåñòüþ, òàðåëêà áîð-

ùà, îò çàïàõà êîòîðîãî ãîëîâà çà-
êðóæèëàñü... È... ñîí.

Êîëÿ çàñíóë íåîæèäàííî, áóä-
òî íûðíóë â òåïëîòó, â ñêàçêó...
È ñíèòüñÿ åìó Áîãîðîäèöà. È ãî-
âîðèëà îíà Êîëå:

— Äîæäàëñÿ! Òåïåðü õîðîøî
âñå áóäåò... Òû åå, Àííó, áåðåãè!
Ìóæ÷èíà æå! Ñëóøàéñÿ! Ãîñïîäü
òåáå ìàìó äàë! Òû æå ìàìó ïðî-
ñèë, Îí Ìàìó è äàë òåáå!

...Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü àëëþðîì
íåñåòñÿ! Øêîëà, ñïîðò, äðóçüÿ,
ìå÷òû... Âóç... Ìàëåíüêèå-áîëü-
øèå ðàäîñòè, ìàëåíüêèå- áîëü-
øèå ïðîáëåìû... Êîëÿ âûðîñ â
ó÷èòåëÿ. Ïî ñîâåòó ìàìû /îí Àí-
íó ïî÷òè ñðàçó, ïîñëå íàñòàâëå-
íèÿ Áîãîðîäèöû â òîì ÷óäíîì
ñíå, íàçûâàë, ëàñêîâî ðàñòÿãèâàÿ
çâóêè: “Ìà-à-ìà!”/ äîáèëñÿ ðà-
áîòû â ïîäîëüñêîì äåòñêîì äî-
ìå. Â åãî äåòñêîì äîìå — ÷èñòî-
òà, óþò... äîáðîòà è ñåìåéíîå äîá-
ðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå äðóã ê
äðóãó...

À åùå â òîì äîìå áîëüøàÿ áèá-
ëèîòåêà, ÷èñòûé çàë è... êîìíà-
òà, êóäà õîäÿò è äåòè, è âçðîñëûå
ïîìîëèòüñÿ. Êàê òîëüêî ñòóïàåò
÷åëîâåê íà ïîðîã êîìíàòû, âñòðå-
÷àåò åãî îãðîìíàÿ, â ïîëñòåíû
èêîíà Áîæüåé Ìàòåðè... Ñ äîá-
ðûìè, æèâûìè ãëàçàìè! Ïî÷òè
êàê ó Àííû, ìàìû äèðåêòîðà.

Áàòþøêà, ïðèõîäÿùèé â äåò-
ñêèé äîì, èíîãäà ðàññêàçûâàåò
äåòÿì î ìàëü÷èøêå Êîëå, êîòî-
ðûé òàê áûë îäèíîê è òàê õîòåë
ñ÷àñòüÿ, è òàê Áîãà ïðîñèë ìàìó
âåðíóòü, ÷òî óñëûøàë Ãîñïîäü!
Êàê è ïîëîæåíî Ãîñïîäó!

...Êàê õî÷åòñÿ ñêàçàòü òàêèì
âîò ìàëü÷èøêàì: "Ðàäóéòåñü, èáî
âàøè ñëîâà äîñòèãíóò öåëè... Ðà-
äóéòåñü, è âàì áóäåò íèñïîñëàí
äàð, è âû óçíàåòå áëàãîñòü è ìè-
ëîñòü Áîæüþ..."

Ñêîëüêî èõ ìàëü÷èøåê è äåâ-
÷îíîê, èùóùèõ ñâîèõ ìàòåðåé è
ñâîèõ îòöîâ — òûñÿ÷è, äåñÿòêè
òûñÿ÷... Ãîñïîäè! Óñëûøü èõ ãëàñ
ê Òåáå. Óñëûøü èõ ìîëüáû, èõ
ìå÷òû è èõ æåëàíèÿ. Ìèëîñòüþ
Òâîåþ íèñïîøëè èì ìàòåðåé, äà-
áû, ïîëó÷èâøè áëàãîäàòü Òâîþ
è ïðîçðåíèå, ïðîñëàâëÿëè îíè
èìÿ Òâîå, èáî îíè åùå äåòè. Âî-
êðóã ñòîëüêî ñîëíöà, ñòîëüêî äåò-
ñêèõ ëèö, à â íèõ — æåëàíèå
æèòü... Æèòü, âåðèòü, ëþáèòü è
áûòü ëþáèìûìè
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Ìàëåíüêå Òèãðåíÿòêî
íàâ÷àº âåëèêèì 
ö³ííîñòÿì
Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð
ëÿëüîê ïðåäñòàâèâ “³ãðàøêîâèé” äåòåêòèâ 
³ç ãëèáîêèì çì³ñòîì

Ìàð³÷êà ÑÀÍÆÀÐ
“Õðåùàòèê”

Ëÿëüêîâèé òåàòð — öå çàâæäè
â³äêðèòòÿ äëÿ ä³òåé. Ìàëåíüê³
ãëÿäà÷³ äèâóþòüñÿ òîìó, ÿê ³ã-
ðàøêè, ùî çàçâè÷àé òèõî ìåø-
êàþòü ó äèòÿ÷³é ê³ìíàò³, â öüî-
ìó íåçâè÷àéíîìó ì³ñö³ äèâíèì
÷èíîì îæèâàþòü ³ ðîçìîâëÿþòü.
² íàâ³òü ÿêùî ä³òêè çäîãàäóþòü-
ñÿ, ùî âñå öå — çàâäÿêè ðóêàì ³
ãîëîñó àêòîð³â, âîíè âñå îäíî õî-
÷óòü â³ðèòè â êàçêó. Êîëè äóøà
äèòèíè äîâ³ðëèâî â³äêðèòà äëÿ
ðàäîñò³, öå íàéêðàùèé ìîìåíò,
ùîá ïîñ³ÿòè òóäè çåðíà ñïðàâæ-
í³õ ö³ííîñòåé. Âèñòàâà “Ïðèãî-
äè Òèãðåíÿòêà” — ÷óäîâèé òîìó

ïðèêëàä. Ïðåì’ºðà âèñòàâè â³ä-
áóëàñÿ 2 æîâòíÿ. Ãîëîâíèé ïåð-
ñîíàæ ä³éñòâà — ìàëåíüêà ïëþ-
øåâà ³ãðàøêà, ïðîòå ïîâîäèòüñÿ
ÿê ãåðîé. À ä³þ âèñòàâè “çàêðó-
÷åíî” â ñïðàâæí³é äåòåêòèâ. Òî-
ìó Òèãðåíÿòêî ìàº óñï³õ íå ëè-
øå â äèòÿ÷î¿ àóäèòîð³¿, à é ó
áàòüê³â. Òèì á³ëüøå, ùî ï’ºñà
“Íåâ³äîìèé ³ç õâîñòîì”, çà ÿêîþ
ñòâîðåíî âèñòàâó, íàâ÷èëà âæå
íå îäíå ïîêîë³ííÿ ìàëåíüêèõ
ãëÿäà÷³â ìóæíîñò³ òà ñïðàâæí³é
äðóæá³.

Òâ³ð “Íåâ³äîìèé ³ç õâîñòîì”
Ñîô³ÿ Ïðîêîô’ºâà íàïèñàëà ùå
â 1963 ðîö³, é äîñ³ â³í ââàæàºòü-
ñÿ íàéïîì³òí³øèì çäîáóòêîì
ïèñüìåííèö³. Ðåæèñåð-ïîñòàíîâ-

íèê — õóäîæí³é êåð³âíèê òåàòðó,
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Ñåðã³é
ªôðåìîâ — îáðàâ íåéìîâ³ðí³
ïðèãîäè ïëþøåâî¿ ³ãðàøêè ç
ìàéæå äåòåêòèâíèì ñþæåòîì ñà-
ìå çà îñíîâó. Ä³òè ñòàþòü ñï³â-
ó÷àñíèêàìè ïîøóê³â õëîï÷èêà
Ñåðã³éêà ó âåëèêîìó ì³ñò³ ÷è ðÿ-
òóþòü ðàçîì ³ç ãåðîºì Êîøåíÿ ç
çàäèìëåíî¿ áóä³âë³. Àëå òîé óðîê
ñàìîïîæåðòâè òà ùèðîñò³ ëèøàº-
òüñÿ ñåðéîçíî ³ íàäîâãî â äóø³.
Õî÷à çàâäÿêè ñöåíîãðàô³¿ õóäîæ-
íèö³ Â³ðè Çàäîðîæíüî¿ òà ìóçè÷-
íîìó îôîðìëåííþ çàñëóæåíîãî
ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Òèìóðà
Ïîëÿíñüêîãî ä³òè áà÷àòü, ïåðø
çà âñå, çàõîïëþþ÷ó íèçêó ïðèãîä
³ ïåðåâò³ëåíü

Çàñï³âàòè äóåòîì 
³ç ç³ðêîþ? Ëåãêî!

Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Âè ëþáèòå ñï³âàòè ³ íå óÿâëÿ-
ºòå æèòòÿ áåç óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³?
Òîä³ ïðèãîòóéòåñÿ — “Ðàä³î Êè-
¿â 98 FÌ” ³äå äî âàñ! “Êàðàîêå
ïî-óêðà¿íñüêè àáî Çàñï³âàé ³ç ç³ð-
êîþ!” — òàê íàçèâàºòüñÿ íîâå ìó-
çè÷íî-³íòåðàêòèâíå øîó äëÿ òèõ,
õòî çíàºòüñÿ íà óêðà¿íñüêèõ íà-
ðîäíèõ ï³ñíÿõ.

Òàêèé ïðîåêò íå º ïåðøèì äëÿ
“Ðàä³î Êè¿â 98 FÌ”, àäæå äâà ðî-
êè òîìó â ðàä³îïðîñòîð³ ñòàðòó-
âàëè “Òàíö³ ïî-óêðà¿íñüêè”. Çà
ñëîâàìè äèðåêòîðà ðàä³îñòàíö³¿
Àíäð³ÿ Ðàñ³íà, “Òàíö³” îäðàçó
ñòàëè äóæå ïîïóëÿðíèìè: äî ðå-
äàêö³¿ íàäõîäèëè òèñÿ÷³ äçâ³íê³â
³ ëèñò³â. “Êàðàîêå ïî-óêðà¿í-
ñüêè” ï³äêàçàëè íàø³ æ ñëóõà÷³,—

ðîçïîâ³äàº Àíäð³é.— Ï³ñëÿ âèõî-
äó ïåðøîãî ïðîåêòó êèÿíè äÿêó-
âàëè ³ ïðîïîíóâàëè ñâî¿ âàð³àí-
òè ðîçâèòêó “Òàíö³â”. Ìè çíàëè,
ùî óêðà¿íö³ º äóæå ñï³âî÷îþ íà-
ö³ºþ, é âèð³øèëè â öüîìó ïåðå-
êîíàòèñÿ”.

Ïåðåêîíóâàòè â ñâî¿õ ìóçè÷íèõ
òàëàíòàõ ó÷àñíèêàì ïðîåêòó äî-
âåäåòüñÿ íå ëèøå ðåäàêö³þ ðàä³î,
à é ñïåö³àëüíî çàïðîøåíèõ åêñ-

ïåðò³â — Â³êòîðà Ïàâë³êà, Ïàâëà
Ç³áðîâà òà ²âàíà Ïîïîâè÷à. Âî-
íè ÷åêàþòü íà äçâ³íêè ñëóõà÷³â ç
7-¿ äî 10-¿ ðàíêó òà ç 12-¿ äî 
13-¿ ãîäèíè, àáè çàñï³âàòè ç íè-
ìè îäíó ç íàðîäíèõ ï³ñåíü.

Îòæå, ÿêùî â³ä÷óâàºòå â ñîá³
ñèëè, äçâîí³òü äî ïðÿìîãî åô³ðó
çà òåëåôîíîì 454-00-33. Àäæå íà-
ãîäà çàñï³âàòè äóåòîì ³ç ç³ðêîþ
âèïàäàº íå ùîäíÿ!

Прое т “Танці по- раїнсь и”, що старт вав 17 вересня 2008 ро , та-
ож продовж є свою робот . Щодня з 20.00 до 23.00, а та ож протя ом
дня двічі на один радіопростір “Київ 98 FМ” пропон є олоритні істо-
рії, ане доти від мів, тости від зіро і, звичайно ж, — м зи . Протя-
ом двох ро ів існ вання в ефірі прозв чало понад 500 раїнсь их за-
стільних, весільних, народних пісень. До роботи над прое том дол чи-
лися зір и естради, митці, деп тати.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ляль овий театр – це завжди від риття для дітей і арний відпочино для дорослих

“Ðàä³î Êè¿â 98 FÌ” çàïðîøóº äî íîâîãî ïðîåêòó
òèõ, õòî íå óÿâëÿº æèòòÿ áåç ï³ñí³

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва
про проведення он рс № 63-ПР 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

Кон рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності б де здійснюватись
відповідно до Положення про он рсний відбір с б’є тів оціночної
діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни
25.11.2003 р. № 2100 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни
19.12.2003 р. за № 1194/8515.

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. Кон рсна до ментація с ладається з:

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 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 о 14.30 27.10.2010 ро в Головном
правлінні ом нальної власності м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73.
До менти приймаються до 13.00 21.10.2010 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ
279-27-19.

№ п/п Назва об’є та Адреса об’є та

Мета оцін и — визначення рин ової вартості з метою ви п
орендарем

1. Нежилий б дино м. Київ, в л. Рейтарсь а, 39, літ. “А”

Підприємство ТОВ “Восто ” АЗС - 02/03,
що розташована за адресою: 02105, м. Київ,
в л. П. Усен а, 6, повідомляє про намір отримати дозвіл
на ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря.
Підприємство належить до 3 р пи об’є тів, для я их
розробляються до менти з обґр нт вання обся ів ви идів.

Підприємство спеціаліз ється на роздрібній тор івлі пальним.

З ідно зі Звітом з інвентаризації ви идів забр днюючих речовин
в атмосферне повітря (Київ — 2010р.) підприємство має
8 ор анізованих стаціонарних джерел ви идів, від я их в
атмосферне повітря потрапляють 4 наймен вань забр днюючих
речовин. За альний миттєвий обся ви идів дорівнює 0,127352 /с,
річний обся ви идів дорівнює 1,319546 т/рі . На період
проведення робіт з обґр нт вання обся ів ви идів для отримання
Дозвол , з ідно з рез льтатами розрах н ів розсіювання
забр днюючих речовин в атмосферном повітрі, становлено,
що онцентрації забр днюючих речовин від стаціонарних джерел
ви идів не перевищ ють ГДК.

За важення та пропозиції надсилайте в місячний термін
після п блі ації за адресою:

Дніпровсь а м. Києві райдержадміністрація 02094, м. Київ,
б львар Праці, 1/1.

Телефони: 559-10-73, 559-67-27, 292-31-01.

Втрачен печат первинної профспіл ової ор анізації Держав-

но о на ово-дослідно о інстит т автоматизованих систем

б дівництві (ідентифі аційний од 21717280) вважати недійсною.

ОГОЛОШЕННЯ
Києво-Святошинсь ий с д Київсь ої області повідомляє Гришина Оле сандра Оле сійовича та

Грачова Оле сандра Анатолійовича про те, що цивільна справа за позовом Вов Дмитра
Оле сандровича до Гришина Оле сандра Оле сійовича, Грачова Оле сандра Анатолійовича, треті
особи: Вов Галина Ми олаївна, Демчен о Юрій Ар адійович, СК “Страхові арантії У раїни” про
відш од вання майнової та моральної ш оди завданої внаслідо дорожньо-транспортної при оди
призначена сл ханням на 26 жовтня 2010 ро на 16.00 в приміщенні Києво-Святошинсь о о
районно о с д Київсь ої області за адресою: в л. Мельничен а, 1, м. Київ.

Яв а обов’яз ова, разі неяв и роз ляд справи б де проведено ваш відс тність.
С ддя Т.В. Д бас

Посвідчення ромадянина, я ий постійно проживає або постійно працює
на території зони посилено о радіое оло ічно о онтролю, ате орія 4,
серія В-П, № 302113 на ім’я Сер ієн а Ві тора Петровича вважати
недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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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 288-10
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Äî ñòîëèö³ çàâ³òàâ
Âåëèêèé Êèòàéñüêèé
öèðê
Óïåðøå â êîíöåðò-çàë³ öèðêó “Êîáçîâ” 
âèñòóïëÿòü àêðîáàòè ³ æîíãëåðè ç Ï³äíåáåñíî¿

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Вісімдесят днів столиці
триватим ть астролі Ки-
тайсь о о цир (з 24 ве-
ресня до 12 р дня). Та е
дійство відб вається в Ки-
єві вперше. Під час он-
цертної про рами лядачі
мають на од побачити ві-
домий номер "Китайсь і
тарілоч и", "шов овий"
номер і вист п славно-
звісно о дра она.

²ñòîð³ÿ Âåëèêîãî Êèòàéñüêîãî
öèðêó íàðàõîâóº ÷îòèðè òèñÿ÷îë³ò-
òÿ. Â³í íàéäàâí³øèé ó ñâ³ò³. Â éî-
ãî îñíîâó ïîêëàäåíî íàðîäí³ ³ãðè,
òðàäèö³éí³ ðåìåñëà ³ â³éñüêîâó
ñïðàâó. Êîæåí íîìåð, ÿêèé âèêî-
íóþòü ó÷àñíèêè, ìàº ñèìâîë³÷íå

çíà÷åííÿ, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïîâ’ÿ-
çàí³ ç êèòàéñüêèìè ëåãåíäàìè, ðîç-
ïîâ³ëè îðãàí³çàòîðè ãàñòðîëåé.

Ñåðåä íîìåð³â, ÿê³ ìîæóòü ïî-
áà÷èòè ñòîëè÷í³ ãëÿäà÷³ — çíàìå-
íèòèé íîìåð “Êèòàéñüê³ òàð³ëî÷-
êè” (àðòèñòè êðóòÿòü ¿õ íà òî-
íåíüêèõ ïàëè÷êàõ äî ÷îòèðüîõ
øòóê â îäí³é ðóö³). Öåé íîìåð
ñèìâîë³çóº ñîíöå, à àðòèñò — ïî-
ñåðåäíèê ì³æ ñâ³òèëîì ³ ëþäüìè.

Ó ïðîãðàìó ãàñòðîëåé òàêîæ
óâ³éøîâ íîìåð, â ÿêîìó 20 åêâ³-
ë³áðèñò³â âèêîíóþòü ñêëàäí³ àê-
ðîáàòè÷í³ òðþêè, ïåðåáóâàþ÷è íà
îäíîìó âåëîñèïåä³, ùî ¿äå. Êè-
òàéñüê³ àêðîáàòè íåïåðåâåðøåíî
âîëîä³þòü ñâî¿ì ò³ëîì. Í³õòî â
ñâ³ò³ íå çäàòåí ïîâòîðèòè ÷è âè-
êîíàòè ¿õí³ íîìåðè.

Ó ïðîãðàì³ áóäå ïðåäñòàâëåíî
ÿñêðàâ³ íîìåðè æîíãëåð³â, ÿê³ ðó-
êàìè é íîãàìè ìàí³ïóëþþòü ÷èñ-
ëåííèìè êèòàéñüêèìè ïàðàñîëü-
êàìè, êðèõêèì ïîñóäîì ³ íàâ³òü

ñòîëàìè. Ãëÿäà÷³ çìîæóòü ïîáà-
÷èòè íà àðåí³ öèðêó é ì³ô³÷íèõ
òâàðèí — äðàêîí³â.

Ìàéæå âñ³ íîìåðè òóò âèêîíó-
þòü ï³äë³òêè. Ä³òåé ó Êèòà¿ ïî÷è-
íàþòü íàâ÷àòè ç òðüîõ ðîê³â. ¯ì
ùå ïîòð³áíî ïðîéòè â³äá³ð äî
øê³ë äëÿ íàâ÷àííÿ öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà (ç-ïîì³æ 2-3-õ òèñÿ÷).
Äî 10—12 ðîê³â þí³ àðòèñòè ñòà-
þòü ñïðàâæí³ìè ç³ðêàìè àðåíè.

Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü öèðê³â ªâ-
ðîïè ³ Êèòàþ ïîëÿãàº â òîìó, ùî
â ºâðîïåéñüêèõ öèðêàõ äîðîñë³
âèñòóïàþòü äëÿ ä³òåé, à â êèòàé-
ñüêîìó — ä³òè äëÿ äîðîñëèõ ãëÿ-
äà÷³â.

Äî ïðîãðàìè Êèòàéñüêîãî öèð-
êó ââ³éäóòü òàêîæ ³ íàéêðàù³ âè-
ñòóïè àðòèñò³â ñòîëè÷íîãî öèðêó
“Êîáçîâ”.

Âèñòóïè â³äáóâàòèìóòüñÿ â êîí-
öåðò-çàë³ “Êîáçîâ” íà Ëóê’ÿí³â-
ö³ (ùîï’ÿòíèö³ î 19.00, ó ñóáîòó
òà íåä³ëþ î 13.00 ³ î 17.00)

ГГ АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ІІ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 13 æîâòíÿ
ОВНИ, налашт йтеся на серйозний лад і проявіть осподарсь ий хист.

Реалізація планів, вирішення поточних завдань я дома, та і на роботі за-
жадає від вас додат ової зосередженості, відповідальності, пра тицизм . А
ос іль и є ризи непороз мінь із начальством, діловими омпаньйонами,
шлюбними партнерами, не аряч йте зопал , ш айте роз мний омпро-
міс та доводьте свою професійн омпетентність.
ТЕЛЬЦІ, вн трішнє ч ття співпадатиме з вимо ами обставин. Ви інт їтив-

но тя тиметеся до поряд , стабільності, б дете за оносл хняними, армо-
нійно впис ючись в нинішню реальність, і зможете блис че реаліз вати за-
д ми, не вдаючись до авантюр і е спериментів.
БЛИЗНЯТА, на емоційне тепло сподівання марні. Нині в повітрі витає д х

холодно о пра матизм . Не витайте поза хмарами, раціонально на за он-
них підставах підходьте до життєвих проблем, вони самі на розв’яж ться.
А здорово о л зд вам не позичати! Серйозно поставтеся до ви онання
бать івсь о о обов’яз та виховання дітей. Контролюйте їхню поведін .
РАКИ, емоціям зась! При от йтеся себе обмежити, а то й потіснитися в

рідном домі, відмовившись від омфортних мов. Виставляти льтимат -
ми, зм ш вати с перни ів оритися протипо азано. Вам визначено рати
за ч жими правилами, тоді все с ладеться та , я треба. Успіх нині на бо-
ці он р ючої сторони.
ЛЕВИ, не розпорош йтеся, а віддайте перева офіційним онта там, ви-
онанню професійних обов’яз ів, об оворенню серйозних тем, онстр тив-
них планів на майб тнє. Не ходіть до ч жо о монастиря з власним стат -
том і не нав’яз йте оточенню свої вимо и чи допомо . Зате оли вас по-
просять — допоможіть.
ДІВИ продемонстр ють еталон фахової омпетентності, пра тицизм та

хазяйновитості. Постарайтеся за дрібницями не вип с ати з ва и оловн
мет : частіше звіряйтеся з обраними спільними планами, особливо парт-
нерсь ими, подр жніми. І пот рб йтеся рамотно реаліз вати е ономічн сі-
мейн про рам : обмежити витрати й перейти на режим е ономії.
У ТЕРЕЗІВ ритичний день. Психоло ічна атмосфера ся не пі напр -

женості. Проявіть терпіння, ор анізованість, не форс йте події, аби звести
до мінім м невдачі, провали, а та ож власні жертви заради добра спіль-
них справ. Обмеження в надмірностях, с ворий ас етизм є запор ою ре-
алізації важливих дося нень.
СКОРПІОНИ променіють чарівністю, приваблюючи протилежн стать. Од-

на про розва и заб дьте, с ористайтеся тими озирями для важливих ді-
лових пере оворів, онстр тивних онта тів, аби реаліз вати таємно зад -
мане. Ви повинні чіт о знати, чо о хочете, і ер ватися не емоціями, я их
вас занадто, а здоровим л здом.
СТРІЛЬЦЯМ варто вжити термінових заходів щодо впоряд ов вання осо-

бистих рес рсів. Б дьте стриманими харч ванні, романтичних розва ах,
дбайливо ставтеся до матеріальних бла . Я що спроб єте жити на широ
но , смітити рошима — зробите собі ірше, поставивши під за роз пер-
спе тив власно о бла опол ччя і людей, що волею долі опинилися пор ч із
вами.
КОЗОРОГАМ не зви ати до наполе ливої праці та дисципліни. Т т ви май-

стер нівро . Одна день видасться д же напр женим. Керівництво вима-
атиме висо ої я ості роботи, а ви, я самовідданий працівни , зви ли ви-
ладатися на всі сто, том ризи єте перевтомитися. Тож е ономно розпо-
діляйте сили.
ВОДОЛІЇ переб ватим ть в епіцентрі армічних сит ацій. Тож прибор ай-

те вольові з силля і пливіть за течією прим сових подій, не за либлюючись
ло ічне пояснення то о, що відб вається. При от йтеся під орятися ч -

жим вимо ам, за онам або розпорядженням. А начхати на все і відсидіти-
ся в схованці не вийде!
РИБАМ потрібно під орятися режим , роз лад , ви он вати с ворі про-

фесійні, юридичні, поб тові вимо и. Від то о, нас іль и ви сл хняні та дис-
ципліновані, залежатиме майб тнє. Не варто пс вати стос н ів із старши-
ми і досвідченішими однод мцями, др зями, з представни ами за он . Кра-
ще присл хайтеся до їхніх порад і візьміть їх на озброєння

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6…+10°Ñ, âíî÷³
+2…+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäåùèí³ +10...+12°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +6…+9°Ñ, âíî÷³ +3…+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè +6…+10°Ñ, âíî÷³ 0…+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+10°Ñ, âíî÷³ 0…+2°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ì³æíàðîäíèé äåíü ïî çìåíøåííþ íåáåçïåêè ñòèõ³éíèõ ëèõ óïåð-

øå â³äçíà÷àâñÿ çã³äíî ç ðåçîëþö³ºþ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ â³ä
22 ãðóäíÿ 1989 ð. ó ðàìêàõ Ì³æíàðîäíîãî äåñÿòèë³òòÿ ùîäî çìåí-
øåííÿ íåáåçïåêè ñòèõ³éíèõ ëèõ (1990—1999). Ó 1999 ðîö³ Ãåíåðàëü-
íà Àñàìáëåÿ âèð³øèëà ïðîäîâæóâàòè ùîð³÷íî â³äçíà÷àòè öþ äàòó
ó äðóãó ñåðåäó æîâòíÿ ÿê îäèí ç ³íñòðóìåíò³â, ùî ñïðèÿþòü ôîð-
ìóâàííþ ãëîáàëüíî¿ êóëüòóðè çìåíøåííÿ íåáåçïåêè ñòèõ³éíèõ ëèõ,
âêëþ÷àþ÷è çàïîá³ãàííÿ ñòèõ³éíèì ëèõàì, ïîì’ÿêøåííÿ ¿õ íàñë³ä-
ê³â òà çàáåçïå÷åííÿ ãîòîâíîñò³ äî íèõ.

²ìåíèííèêè: 
Ãðèãîð³é, Ìèõàéëî 

4 1 6 2 9

3 8

6 7 1

9 7

4 6 5 9

7 8

3 9

9 7

3 9

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.

4 7 6 8 9 3 1 2 5

1 2 5 4 7 6 9 3 8

8 9 3 1 2 5 6 4 7

5 1 2 7 6 4 3 8 9

9 3 8 5 1 2 4 7 6

7 6 4 9 3 8 5 1 2

3 8 9 2 5 1 7 6 4

6 4 7 3 8 9 2 5 1

2 5 1 6 4 7 8 9 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
12 æîâòíÿ

Вісімдесят днів столичном онцерт-залі "Кобзов" триватим ть астролі найстарішо о світі Вели о о Китайсь о о
цир
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