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КРАСОТА И МОЛВА
“Хрещати ” починає др вати аз
для дорослих і дітей О сани Жар их

Íà øâèäêîìó òðàìâà¿ áåçïëàòíî
Ïðîòÿãîì òèæíÿ êèÿíè ¿çäèòèìóòü ðåêîíñòðóéîâàíîþ ë³í³ºþ, íå ñïëà÷óþ÷è çà ïðî¿çä

Ìèíóëî¿ ñóáîòè â ñòîëèö³ ñòàëàñÿ âèçíà÷-
íà ïîä³ÿ — äîâãîî÷³êóâàíèé çàïóñê ðåêîí-
ñòðóéîâàíî¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ.
Îíîâëþâàòè ¿¿ ðîçïî÷àëè ç 2007 ðîêó, à çà-
ïóñê ïåðåíîñèëè ê³ëüêà ðàç³â. 

Âëàñíå çàòÿãóâàííÿ ç â³äêðèòòÿì ë³í³¿
ìàëî ê³ëüêà ïðè÷èí. Ãîëîâíà, ÿñíà ð³÷, ó
ô³íàíñóâàíí³. Íà ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ë³í³¿ âèòðàòèëè ïðèáëèçíî 400 ìëí ãðí.

Çíà÷íó ÷àñòèíó öèõ êîøò³â âèä³ëèëè ç äåð-
æàâíîãî áþäæåòó. Ïîïåðåäí³é óðÿä ñòîëè-
öþ ô³íàíñîâî íå ï³äòðèìóâàâ. Íèí³øí³é
î÷³ëüíèê Êàáì³íó âèð³øèâ ³ç ââåäåííÿì ó
ä³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ íå çàòÿãóâàòè.
"Ùå ê³ëüêà äí³â òîìó ìåíå çàïèòóâàëè, ÷è
âàðòî â³äêðèâàòè ñüîãîäí³ ïåðøó ÷åðãó?
Ìîæå, â³äêëàñòè ùå íà 3-4 ì³ñÿö³, äîêè
äîâåäåìî ö³ ï’ÿòü ñòàíö³é äî ëîñêó. Ìîâ-

ëÿâ, ÷åêàëè ê³ëüêà ðîê³â, òî ùå ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â çà÷åêàºìî. Àëå êåð³âíèöòâî ì³ñòà ìå-
íå ïåðåêîíàëî, ùî ìàðøðóò äóæå âàæëè-
âèé äëÿ êèÿí ³ äàñòü çìîãó ðîçâ'ÿçàòè ÷è-
ìàëî òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì. Òîìó âèð³øè-
ëè íå çâîë³êàòè",— ñêàçàâ Ìèêîëà Àçàðîâ.
Ïðåì'ºð ïåðåêîíóº, ùî ïîâí³ñòþ ë³í³ÿ áó-
äå ãîòîâà äî 1 áåðåçíÿ. "ß ùå ðàç ïðî¿äó
ìàðøðóòîì, ³ òîä³ âñå ìàº áóòè íà ºâðî-
ïåéñüêîìó ð³âí³",— çàçíà÷èâ ïàí Àçàðîâ.

Ïîêè ùî ë³í³ÿ, òàê áè ìîâèòè, â ïðî-
ì³æíîìó âàð³àíò³. Ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ ëèøå ï’ÿòü ñòàíö³é. Íà íèõ
º òóðí³êåòè, íàêðèòòÿ, åëåêòðîíí³ ³íôîð-
ìàö³éí³ òàáëî òà ³íøå ïîòð³áíå îáëàä-
íàííÿ. Íà ðåøò³ çóïèíîê çàê³í÷àòü ðî-
áîòè ïðîòÿãîì òèæíÿ. Íàðàç³ ãîòîâ³ ïëàò-
ôîðìè òà çðîáëåíî êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
Òèì÷àñîâî çàêðèò³ ïîêè ùî çóïèíêè
"Ïëîùà Ïåðåìîãè" òà "Ïîâ³òðîôëîòñüêà".
Îäíàê çàïðàöþâàëè âñ³ ìàðøðóòè ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Òîæ íèìè ìîæóòü
ñêîðèñòàòèñÿ ìåøêàíö³ Áîðùàã³âêè.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ êàæå, ùî ðåêîíñòðóéîâàíà
ë³í³ÿ äàº çìîãó ïîäîëàòè â³äñòàíü ì³æ
ê³íöåâèìè ñòàíö³ÿìè "Ê³ëüöåâîþ" òà
"Âîêçàëüíîþ" ìåíø í³æ çà 26 õâèëèí.
Ðàí³øå íà öå òðåáà áóëî ìàéæå âäâ³÷³
á³ëüøå ÷àñó. "Òðàìâàé áóäå ïåðåâîçèòè
15-20 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â íà ãîäèíó. Íà ë³-
í³¿ ïðàöþâàòèìå 40 îäèíèöü åëåêòðî-
òðàíñïîðòó, òîæ ³íòåðâàëè ðóõó ïîòÿã³â
ñòàíîâèòèìóòü â³ä äâîõ äî øåñòè õâè-
ëèí — â çàëåæíîñò³ â³ä ìàðøðóòó. Ìàê-
ñèìàëüíà øâèäê³ñòü ñòàíîâèòèìå 65 ê³-
ëîìåòð³â íà ãîäèíó, àëå âðàõîâóþ÷è çó-
ïèíêè íà ñòàíö³ÿõ, ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü
ðóõó òðàìâàÿ êîëèâàòèìåòüñÿ â³ä 25 äî
30 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. Â³äêðèâàþ÷è
øâèäê³ñíèé ìàðøðóò, ìè âèð³øóºìî ïè-
òàííÿ çàáåçïå÷åííÿ òðàíñïîðòíîãî ñïî-
ëó÷åííÿ ìåøêàíö³â Áîðùàã³âêè, çíà÷íî
ðîçâàíòàæóþ÷è ñóïóòí³ àâòîøëÿõè",—
ïî³íôîðìóâàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

За інчення на 3-й стор.
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Після десяти спроб зап с швид існий трамвай нарешті р шив. Ми-
н лої с боти ре онстр йован лінію ввели в дію. В зап с брали
часть прем’єр-міністр У раїни Ми оли Азаров і перший заст пни о-
лови КМДА Оле сандр Попов. Тепер із Борща ів и до центр можна
дістатися за 26 хвилин. Вез ть пасажирів с часні безш мні ва они, а
меш анців с сідніх б дин ів від р от захищають спеціальними бар'-
єрами. Наразі повністю отові п’ять станцій. Решта — "підтя н ться"
до 1 березня 2011 ро . Лінія перевозитиме майже 200 тисяч паса-
жирів на доб . Тож зни н ть маршр т и, автоб си, а отже — і затори.
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Ó ì³ñò³ â³äêðèëè Öåíòð 
ÿäåðíî¿ ìåäèöèíè

Ó ï’ÿòíèöþ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìè-
êîëà Àçàðîâ, ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ç³íî-
â³é Ìèòíèê ³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ³ç ðîáî÷èì â³çèòîì
â³äâ³äàëè Öåíòð ÿäåðíî¿ ìåäèöèíè ïðè Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é îíêîëîã³÷í³é ë³êàðí³. Âèñî-
êîïîñàäîâö³ îçíàéîìèëèñÿ ç ðîáîòîþ Öåí-
òðó ³ç çàñòîñóâàííÿì ÏÅÒ-òåõíîëîã³é äëÿ
ðàííüîãî âèÿâëåííÿ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþ-
âàíü, îãëÿíóëè îáëàäíàííÿ òà ïîñï³ëêóâà-
ëèñÿ ç ïåðñîíàëîì çàêëàäó. “Öåíòð ÿäåðíî¿
ìåäèöèíè — ñîö³àëüíî âàæëèâèé îá’ºêò ÿê
äëÿ êèÿí, òàê ³ äëÿ ìåøêàíö³â óñ³º¿ êðà¿íè.
Àäæå ñòîëè÷íèé Öåíòð ³ç çàñòîñóâàííÿì
ÏÅÒ-òåõíîëîã³é äëÿ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ îí-
êîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü — ïåðøèé òàêèé çà-
êëàä â Óêðà¿í³, ÿêèé ñïðèÿòèìå ðàíí³é ä³à-
ãíîñòèö³ ÿê ïåðâèííîãî çàõâîðþâàííÿ, òàê ³
éîãî ðåöèäèâ³â, ïðîâåäåííþ ñâîº÷àñíîãî ë³-
êóâàííÿ çã³äíî ç ñó÷àñíèìè ñõåìàìè òà ïðî-
òîêîëàìè”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Ïîäàòê³âö³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ðàéîíó âèêðèëè ÷åðãîâèé
“êîíâåðòàö³éíèé öåíòð”

Ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíî-ïîøó-
êîâèõ çàõîä³â íàòðàïèëè íà “êîíâåðòàö³é-
íèé öåíòð”, ÿêèé îðãàí³çóâàâ 53-ð³÷íèé æè-
òåëü ñòîëèö³. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
ïðåñ-öåíòð³ ÄÏÀ Êèºâà, ãðóïà çëîâìèñíè-
ê³â íàëàãîäèëà ðîäèííó “ò³íüîâó ñïðàâó” é
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â íàäàâàëà þðèäè÷íèì
îñîáàì ïîñëóãè ç êîíâåðòàö³¿ êîøò³â. Ï³ä
÷àñ îáøóêó ïîäàòê³âö³ âèëó÷èëè ãîò³âêè íà
ñóìó 184 òèñ. ãðí, 4 ïå÷àòêè ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â òà îäíó ïå÷àòêó þðèäè÷íî¿ îñî-
áè ç îçíàêàìè “ô³êòèâíîñò³”, ð³çíîìàí³òíó
êîìï’þòåðíó òåõí³êó. Êð³ì òîãî, áóëè âèëó-
÷åí³ ÷åêîâ³ êíèæêè, çà ÿêèìè øàõðà¿ îòðè-
ìóâàëè êîøòè â îäí³é ³ç áàíê³âñüêèõ óñòà-
íîâ ñòîëèö³. Çà ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ “êîíâåðò-
öåíòð” ñïðîì³ãñÿ ïðîïóñòèòè ÷åðåç ñâî¿ ðà-
õóíêè ïîíàä 30 ìëí ãðí

Ñòîëè÷íèõ õàð÷îâèê³â 
ïðèâ³òàëè ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì

Íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ ó ìåð³¿ â³äáóëèñÿ
óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèê³â õàð-
÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Îðãàí³çàòîðîì ñâÿòêî-
âîãî çàõîäó âèñòóïèëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ. Ï³ä ÷àñ
óðî÷èñòîñòåé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-
òîð Ñ³âåöü âðó÷èâ 48 â³äçíàê íàéêðàùèì
ïðàö³âíèêàì ãàëóç³. Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáó-
òó, íèí³ â Êèºâ³ ôóíêö³îíóº 482 ï³äïðèºì-
ñòâà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, íà ÿêèõ ïðàöþº
ïîíàä 25 òèñÿ÷ ïðàö³âíèê³â ö³º¿ ãàëóç³

Ó Êèºâ³ âñòàíîâèëè 
ñîíÿ÷íèé ãîäèííèê 
³ âèñàäèëè ³ìåííó êàøòàíîâó
àëåþ íåìîâëÿò

Ó ñóáîòó î 10-é ðàíêó â ïàðêó “Ìîëîä³æ-
íèé”, ùî â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³,
óðî÷èñòî â³äêðèëè ñîíÿ÷íèé ãîäèííèê ó
ôîðì³ ïàì’ÿòíèêà-êàøòàí÷èêà. Öüîãî ñàìî-
ãî äíÿ â³äáóëàñÿ âèñàäêà ³ìåííèõ êàøòàí÷è-
ê³â áàòüêàìè ä³òåé, ÿê³ íàðîäèëèñÿ 1 ÷åðâ-
íÿ 2010 ðîêó. Ó ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” “Õðå-
ùàòèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî çàïðîøóþòü áàòü-
ê³â óñ³õ ä³òîê, ÿê³ íàðîäèëèñÿ 1 ÷åðâíÿ 2010
ðîêó, çâåðòàòèñÿ äî îá’ºäíàííÿ, ÿêå ñòâî-
ðèòü ðåºñòð ìàëþê³â ³ âèñàäèòü ³ìåííó àëåþ
êàøòàí³â. Íà êîæíîìó äåðåâö³ áóäå ïðèêð³ï-
ëåíî òàáëè÷êó ç ³ì’ÿì ³ ïð³çâèùåì äèòèíè
òà ïîáàæàííÿìè â³ä áàòüê³â ³ ð³äíèõ. Ö³ºþ
àëåºþ “Êè¿âçåëåíáóä” ïðîäîâæóº äîáðó òðà-
äèö³þ àëåé ùàñòÿ. “Ìè ïðèãàäàëè õîðîøå
ðàäÿíñüêå ãàñëî: “Âñå íàéêðàùå — ä³òÿì”,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³-
âåöü,— ³ ö³ºþ àëåºþ íåìîâëÿò ðîçïî÷èíàºìî
íèçêó àêö³é íà ï³äòðèìêó ìîëîäèõ êèÿí. Õî-
÷åòüñÿ, ùîá íàø³ ä³òè æèëè â ÷èñòîìó, çà-
òèøíîìó ì³ñò³, òîìó çàïðîøóþ âñ³õ ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³ äî ñï³âïðàö³ — âèñàäèòè äåðåâî
äëÿ ñâîº¿ äèòèíè ³ òàêèì ÷èíîì äîäàòè êðà-
ñè ³ çàòèøêó Êèºâó”

Àåðàö³ÿ ïî-íîâîìó
Ñò³÷í³ âîäè ñòîëèö³ òåïåð î÷èùóþòü 
çà ñó÷àñí³øîþ òåõíîëîã³ºþ
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на Бортниць ій станції
аерації ВАТ "АК "Київводо анал"
введено в е спл атацію після
ре онстр ції і технічно о пере-
оснащення рабельне відділення
та два аеротен и. Це дасть
змо поліпшити я ість очищен-
ня стічних аналізаційних вод
Києва, зменшити виділення не-
приємних запахів в атмосфер
та значно с оротити енер ови-
трати підприємства.

Ñòàíö³ÿ àåðàö³¿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ —
öå ºäèíå ì³ñöå î÷èùåííÿ âñ³õ ïîáóòîâèõ
ñò³÷íèõ âîä ñòîëèö³, à òàêîæ ñòîê³â ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî
ô³ëüòðóâàííÿ. À öå 800—950 òèñ. ì3 ùîäî-
áè çà ïðîåêòíî¿ ïîòóæíîñò³ 1,8 ìëí ì3.
Á³ëüø³ñòü áëîê³â ñòàíö³¿, ÿê ³ äîïîì³æí³
ñïîðóäè, ïîáóäîâàíî ùå ó 50—60 ðîêàõ ìè-
íóëîãî ñòîð³÷÷ÿ, òîæ âîíè ïîòðåáóþòü äî-
êîð³ííî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ïåðåîñíàùåííÿ.
Ðåàë³çàö³ÿ äîðîãîâàðò³ñíîãî ïðîåêòó ðîç-
ïî÷àëàñÿ ùå â 2004-ìó, òà ÷åðåç áðàê íà-
ëåæíîãî ô³íàíñóâàííÿ (çà ðàõóíîê êîøò³â
ì³ñüêîãî òà äåðæàâíîãî áþäæåò³â) ó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ áóëè çíà÷í³ ïåðåðâè. Òåõí³÷íå ïå-
ðåîñíàùåííÿ ãðàáåëüíèõ â³ää³ëåíü ðîçïî-
÷àòî â 2006 ðîö³. Íà âèä³ëåí³ 3,7 ìëí ãðí
áóëî çàêóïëåíî ³ âñòàíîâëåíî 5 ìåõàí³÷íèõ
ðåø³òîê øâåäñüêî¿ ô³ðìè SPIRAC òà âè-
êîíàíî ÷àñòèíó äåìîíòàæíèõ, ìîíòàæíèõ
³ ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíèõ ðîá³ò. Ðåøòó îá-
ëàäíàííÿ ïðèäáàëè ó 2007-ìó. À çà îñòàí-
í³õ òðè ì³ñÿö³ íèí³øíüîãî ðîêó âèä³ëåíî
âñþ ïîòð³áíó ñóìó êîøò³â. Çàâäÿêè öüîìó
äåìîíòîâàíî ñòàð³ ãðàáåëüí³ ðåø³òêè, çðîá-
ëåíî ôóíäàìåíò äëÿ íîâèõ óñòàíîâîê, çà-
âåðøåíî äåìîíòàæ ñòð³÷êîâèõ òðàíñïîðòå-
ð³â. “Åôåêò â³ä çàõîä³â ³ç çàì³íè ðåø³òîê
ãðàáåëüíîãî â³ää³ëåííÿ, áåçóìîâíî, º,—
ðîçïîâ³äàº ãîëîâíèé ³íæåíåð Áîðòíèöüêî¿
ñòàíö³¿ àåðàö³¿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
Âîëîäèìèð Ãðóáð³í.— Ù³ëèíè ì³æ ´ðàòà-

ìè ñÿãàëè 16—30 ì³ë³ìåòð³â, à òåïåð — 6
ì³ë³ìåòð³â, íà ñõîäèíêàõ çàòðèìóºòüñÿ ñì³ò-
òÿ, ÿêå òåïåð ùå é âèêîíóº ðîëü ñâîºð³ä-
íîãî ô³ëüòðà. Î÷èùåííÿ ãëèáîêå, ³ ÿêùî
ðàí³øå çí³ìàëè 6 òîíí ñì³òòÿ íà äîáó, òî
òåïåð öå 15 òîíí. Íà 20 â³äñîòê³â ïîìåí-
øàëî ³ ï³ñêó, íà 30 â³ñîòê³â çìåíøèòüñÿ
âèä³ëåííÿ íåïðèºìíèõ çàïàõ³â”. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñó âèäàëåííÿ
îðãàí³÷íèõ ñïîëóê, òî çàâäÿêè óêðà¿íñüêî-
äàíñüêîìó ïðîåêòó, ùî ïåðåäáà÷àº ïåðåîñ-
íàùåííÿ àåðîòåíê³â ¹¹ 15, 16, 17, 18 ï³ä
ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ ë³êâ³äàö³¿ á³îãåííèõ çà-
áðóäíåíü (ñïîëóêè àçîòó ³ ôîñôîðó), òî
ìîíòàæí³ ðîáîòè íàðåøò³ çàâåðøåíî. Äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âè-
ä³ëåíî 7,8 ìëí ãðí, à ç äåðæàâíîãî — 5
ìëí ãðí. Ïðîòå öåé ïðîåêò, ùî, çà ñëîâà-

ìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, êîøòóº ìàéæå 600
ìëí ãðí, ðåàë³çîâàíî ëèøå íà 60 %. Â³í
ì³ñòèòü ö³ëó íèçêó äîäàòêîâèõ, àëå íå ìåíø
âàæëèâèõ äëÿ êèÿí ïóíêò³â, ñåðåä ÿêèõ ³
ïåðåðîáêà ìóëîâèõ çàëèøê³â. “Íèí³øíüî-
ãî ðîêó íà ðåêîíñòðóêö³þ î÷èñíèõ ñïîðóä
ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó çà ï³äòðèìêè Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â âèä³ëåíî 20 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü,— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.— Îäíàê
ïîòð³áí³ ñîòí³ ì³ëüéîí³â. Àëå æ íîâ³òí³
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿ äàäóòü çìîãó íà
äåñÿòêè ðîê³â çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíó ðîáî-
òó, à òàêîæ ñòðèìàòè ï³äâèùåííÿ ïëàòè çà
åëåêòðîåíåðã³þ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðåðîáêè
ìóëó, òî ñüîãîäí³ òðèâàþòü äèñêóñ³¿, ïðî ðå-
çóëüòàòè ÿêèõ ìè çíàòèìåìî âæå íà ïî÷àò-
êó ðîêó”

Íå âñ³õ êèÿí ç³ãð³ëè
Ï³âòèñÿ÷³ áóäèíê³â ïîòåðïàþòü â³ä íèçüêî¿ òåìïåðàòóðè
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

О ремі чиновни и зі рівають и-
ян лише словами. Про сит ацію
з почат ом опалювально о сезо-
н дезінформ ють навіть ерів-
ництво КМДА. Ця при ра обста-
вина "спливла" під час останньої
оле ії в столичній держадмініс-
трації. У мерії вирішили вести
постійний моніторин і не айно
реа вати на спад температ ри
в б дин ах. За даними call-цен-
тр "15-51", на вчорашній рано
прохолодно, а то й зовсім зимно
б ло в 583 б дин ах.

Äîêè ÷èíîâíèêè çâ³òóþòü ïðî âäàëèé
ñòàðò îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â ì³ñò³, òèñÿ-
÷³ êèÿí âèìóøåí³ é íàäàë³ ìåðçíóòè â ñâî-
¿õ äîì³âêàõ. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ âèçíàâ ðîáîòó
ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü íåçàäîâ³ëüíîþ, à
îêðåìèõ ÷èíîâíèê³â çà ðåçóëüòàòàìè ïåðå-
â³ðîê, ìîæëèâî, â³äñòîðîíÿòü â³ä ðîáîòè.

Íà îñòàíí³é êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ÷èíîâíè-
êè çà äàâíüîþ çâè÷êîþ çà÷èòóâàëè, ÿê
ì³ñòî ãîòóºòüñÿ äî çèìè. Ìîâëÿâ, 70 %
ìåðåæ çíîøåí³, âçäîâæ òðóá ïî 1500—
1800 ïîðèâ³â âèÿâëåíî òà ïåâíó ê³ëüê³ñòü
çàëàòàíî. “Íàùî çíîâó òåîð³þ ðîçâîäè-
òè! Õòî íå çíàº ïðî çíîøåí³ñòü ìåðåæ?
Êðàùå ñêàæ³òü, ÷îìó ï³ñëÿ âèïðîáóâàíü
ê³ëüê³ñòü ïîðèâ³â òàêà ñàìà? Äå íàðàç³
ïðîáëåìè ³ ÿê ¿õ îïåðàòèâíî ðîçâ’ÿçà-
òè”,— âèìàãàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Óò³ì, “ïî ñóò³” ïîñàäîâö³ íå ãîâîðè-
ëè. À äåõòî íàâ³òü â³äâåðòî äåç³íôîðìó-
âàâ. Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ Þð³é Êëî÷êîâ
çàïåâíèâ, ùî â ì³ñò³ çàä³ÿíî âñ³ êîòåëü-
í³. “Íèí³ ÿ ìîæó çâ³òóâàòè, ùî âñ³ êî-
òåëüí³ â ïîâíîìó îáñÿç³ ïðàöþþòü, ³ òóò
ïðîáëåì íåìàº”,— ñêàçàâ ÷èíîâíèê. Òà
âèÿâèëîñÿ, ùî âîãîíü çãàñ ó îäí³é ³ç êî-
òåëåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó.

“Ìè âæå ïîâèíí³ áóëè çàê³í÷èòè ï³ä-
êëþ÷åííÿ äî ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ,
àëå â ì³ñò³ äîñ³ ëèøàþòüñÿ íåï³äêëþ÷å-
íèìè äî îïàëåííÿ äåÿê³ êîòåëüí³. Öå
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî êåð³âíèêè ãîëîâíèõ
óïðàâë³íü íàäàþòü ìåí³ íåïðàâäèâó ³í-
ôîðìàö³þ, à ðîáîòó Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ ïàëèâà, åíåðãåòèêè ³ åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ ÿ âçàãàë³ îö³íþþ íåçàäîâ³ëüíî”,— çà-
ÿâèâ ïàí Ïîïîâ.

Ï³ñëÿ öüîãî áóëî âèð³øåíî ïðîâîäèòè
ùîäåííèé ìîí³òîðèíã ñèòóàö³¿, äî ÿêèõ
áóäèíê³â òåïëî íå ä³éøëî, à â ÿêèõ çíè-
êàº ÷è ïàäàº äî íàäòî íèçüêîãî ð³âíÿ. Â
ï’ÿòíèöþ “ïðèêèíóëè”, ùî áåç òåïëà ëè-
øàþòüñÿ ùîíàéìåíøå ñòî áóäèíê³â.
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ðîçïîâ³â, ùî âèá³ðêî-
âî ïåðåâ³ðèâ ê³ëüêà øê³ë. “Ñèñòåìà íå
ïðîìèòà ÷è ³íø³ ïðè÷èíè, àëå íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ òåïëî, à íà äðóãîìó — õî-
ëîäíî”,— îáóðèâñÿ â³í. Êåð³âíèê ñòî-
ëè÷íîãî Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè äîïîâ³ëà, ùî
íåãàðàçäè áóëè â ï’ÿòüîõ çàêëàäàõ, àëå
âîíè âæå ë³êâ³äîâàí³.

Ñëóæáà äîïîìîãè êèÿíàì “15-51” íà-
äàëà “Õðåùàòèêó” òî÷í³ø³ äàí³ ïðî òå,
ÿê ó ì³ñò³ ç òåïëîì. Ñòàíîì íà â÷îðàø-
í³é ðàíîê ê³ëüê³ñòü áóäèíê³â, ó ÿêèõ
÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ â³äñóòíº îïàëåí-
íÿ, ñòàíîâèëà çàãàëîì 583. Íàéõîëîäí³-
øå ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (154),
Äí³ïðîâñüêîìó (94) òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó
(82) ðàéîíàõ. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ìåøêàí-
ö³ ëèøå òðüîõ áóäèíê³â ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ñòðàæäàþòü â³ä íèçüêèõ òåìïå-
ðàòóð
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За словами першо о заст пни а олови КМДА Оле сандра Попова, новітні енер озбері аючі
техноло ії дад ть змо на десят и ро ів забезпечити стабільн робот Бортниць ої станції
аерації
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Уряд У раїни, я і КМДА,
недаремно визначили
транспортні проблеми я
пріоритетні для розв'язан-
ня. Столиця — це вели-
чезний ор анізм, життя
я о о неможливо явити
без постійної "цир ляції"
транспорт , особливо
ромадсь о о. Ор анізація
роботи останньо о дале а
від ідеальної. Кияни що-
раз с аржаться, а іноді
ре оменд ють, я їх мож-
на перевозити раще.
Адже нині чер и на мар-
шр т и чи тиснява в тро-
лейб сах звичне явище,
особливо в одини пі .

Çà äîïîìîãîþ call-öåíòðó "15-
51" "Õðåùàòèê" ñïðîáóâàâ âèçíà-
÷èòè, ÿê³ æ ìàðøðóòè ìàþòü
"âóçüê³ ì³ñöÿ", ïðî ÿê³ çãàäóâàâ
ïðåì'ºð-ì³í³ñòð.

Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó ìåøêàíö³ ñòîëèö³ 739 ðàç³â
çâåðíóëèñÿ äî Ñëóæáè äîïîìîãè
êèÿíàì ³ç çàóâàæåííÿìè òà ïðî-
ïîçèö³ÿìè ùîäî ðîáîòè ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó. Ç íèõ 233 çà-
óâàæåííÿ ñòîñóâàëèñÿ àâòîáóñ³â,
117 — òðîëåéáóñ³â, 52 — òðàìâà-
¿â, ³ íàéá³ëüøå — 337 — ùîäî ðî-
áîòè ìàðøðóòîê.

Автоб си
Íàä³éøëî 88 ñêàðã íà òå, ùî àâ-

òîáóñ äîâîäèòüñÿ íàäòî äîâãî î÷³-

êóâàòè íà çóïèíö³. Íà íåäîñòàò-
íþ ê³ëüê³ñòü ìàøèí íà ìàðøðóò³
ïîñêàðæèëîñÿ 14 îñ³á. Ùå 13 íå-
âäîâîëåí³ ãðàô³êîì ðóõó. Äåâ’ÿòå-
ðî ïîïðîñèëè â³äíîâèòè "ñòàð³"

ìàðøðóòè. Øåñòåðî îñ³á ïðîïîíó-
þòü îðãàí³çóâàòè íîâ³ ìàðøðóòè.
Íàéïðîáëåìí³øèìè, íà äóìêó êè-
ÿí, º òàê³ àâòîáóñí³ ìàðøðóòè:
À1, À55, À108, À69, À72, À31.

Тролейб си

Íà òðèâàëå î÷³êóâàííÿ ïîñêàð-
æèëîñÿ 47 îñ³á, ÿê³ ïîïðîñèëè
çìåíøèòè ³íòåðâàëè ðóõó. Íåâäî-

âîëåííÿ ãðàô³êîì êóðñóâàííÿ ¿õ
âèñëîâèëè äåâ’ÿòåðî îñ³á. Ïðî
ïåðåïîâíåí³ òðîëåéáóñè ïîâ³äî-
ìèëè ñåìåðî êèÿí. Çàïóñòèòè íî-
âèé ìàðøðóò ïîïðîñèëà îäíà
îñîáà. Ñåðåä íàéïðîáëåìí³øèõ,
çà ðåçóëüòàòàìè çâåðíåíü, òàê³
òðîëåéáóñí³ ìàðøðóòè: ÒÐ11,
ÒÐ12, ÒÐ25, ÒÐ30, ÒÐ42.

Трамваї
Íàéìåíøå çâåðíåíü ùîäî

òðàìâà¿â. Çìåíøèòè ³íòåðâàëè
ðóõó õî÷óòü óñüîãî ÷åòâåðî îñ³á.
Ùå äâîº ëþäåé çâåðíóëèñÿ ç ïðî-
õàííÿì ïîâåðíóòè øâèäê³ñíèé
òðàìâàé. Ùî âæå âèêîíàíî.

Маршр тні та сі
Òðàäèö³éíî íàéá³ëüøå ñêàðã íà

ìàðøðóòêè. Ñêàðæàòüñÿ ÿê íà
ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â, òàê ³ íà
"Êè¿âïàñòðàíñ". 80 îñ³á ïîñêàð-
æèëèñÿ, ùî íàäòî äîâãî î÷³êó-
þòü íà ìàðøðóòêè. 18 îñ³á ïî-
ïðîñèëè â³äíîâèòè "ñòàð³" ìàðø-
ðóòè, çîêðåìà ¹¹ 495 òà 524.
Íåâäîâîëåííÿ ãðàô³êîì êóðñó-
âàííÿ âèñëîâèëè 14 êèÿí. Çâåð-
òàºìî óâàãó "Êè¿âïàñòðàíñó", ùî
íà 556 ìàðøðóò³ ñåðéîçí³ ïðîá-
ëåìè ó âîä³¿â ³ç êóëüòóðîþ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â. Ï’ÿòåðî
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ íàä³ñëàëè â³ä-
ïîâ³äí³ ñêàðãè.

Íàãàäàºìî, öå äàí³ ëèøå çà âå-
ðåñåíü, òîìó ïîêàçíèêè äîâîë³
ñêðîìí³. Àëå âîíè ìîæóòü ñòàòè
îð³ºíòèðîì, êóäè ìîæíà "ïåðå-
êèíóòè" ðóõîìèé ñêëàä, ùî âè-
â³ëüíèâñÿ çàâäÿêè çàïóñêó øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ

ßê³ ìàðøðóòè ìàþòü 
“âóçüê³ ì³ñöÿ”?

За інчення. Почато на 1-й стор.

Êîðèñòóâàòèñÿ øâèäê³ñíîþ ìà-
ã³ñòðàëëþ áóäå çíà÷íî çðó÷í³øå,
àäæå â³ää³ëåíèé â³ä ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè áàð’ºðîì, òðàìâàé ïðàöþâà-
òèìå â ðåæèì³ íàçåìíîãî ìåòðî.
Òîìó ïðîáëåì çàòîð³â äëÿ íüîãî
íå ³ñíóâàòèìå. Âëàñíå, ïðîáîê ïî-
ðó÷ ìàº ïîìåíøàòè, îñê³ëüêè ë³-
í³ÿ â³çüìå íà ñåáå ïîò³ê ïàñàæè-
ð³â äî 200 òèñÿ÷ îñ³á ùîäîáè. Òîæ
â³äïàäå ïîòðåáà â àâòîòðàíñïîðò³.
Ìàéæå 80 îäèíèöü àâòîáóñ³â ³
ìàðøðóòîê, ÿê³ ïðàöþâàëè òóò ï³ä
÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿, ïðèáåðóòü ³ç äî-
âêîëèøí³õ âóëèöü. Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ êàæå, ùî çãîäîì íà ë³í³¿ òðàì-
âàÿ çðîáëÿòü ïåðåñàäî÷í³ âóçëè:
çóïèíêà "Ê³ëüöåâà" çàáèðàòèìå
ïîò³ê ïàñàæèð³â, ùî ïðè¿çäÿòü íà
Ê³ëüöåâó äîðîãó, "Ïîë³òåõí³÷íà"
çàáèðàòèìå ïàñàæèð³â ³ç ë³í³é ìåò-
ðîïîë³òåíó, à íà "Ñ³ì'¿ Ñîñí³íèõ"
ïëàíóþòü çðîáèòè ïåðåñàäî÷íèé
ïóíêò ³ç ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè. Ïàí
Ïîïîâ çàïåâíèâ, ùî ë³í³ÿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ º ö³ëêîì áåçïå÷-
íîþ. Öå çàñâ³ä÷óº ³ â³äïîâ³äíèé
ñåðòèô³êàò, âèäàíèé äåðæàâíèìè
îðãàíàìè íàãëÿäó. Íà ë³í³¿ áóëî
çàì³íåíî 6 êì "ñóìí³âíèõ ðåéîê"
³ 93 òèñ. êð³ïëåíü. Îêð³ì íàä³éíî-
ãî ïîëîòíà, ë³í³þ îáëàäíàíî ùå é
çâóêîçàõèñíèìè áàð'ºðàìè. Òàê ñà-
ìî áåçøóìíî ³ â îíîâëåíîìó ðó-
õîìîìó ñêëàä³. Íàðàç³ íà ìàðøðó-
ò³ êóðñóþòü ìîäåðí³çîâàí³ íà Êè-
¿âñüêîìó çàâîä³ åëåêòðîòðàíñïîð-

òó "êîáðè", íîâèé òðèñåêö³éíèé
"Ê1Ì8" êîìïàí³¿ "Òàòðà-Þã". Âè-
ïðîáóâàííÿ ïðîõîäèòü ³ îäèí ðî-
ñ³éñüêèé òðàìâàé. Òà îñê³ëüêè
îñòàíí³é ìàéæå âäâ³÷³ äîðîæ÷èé,
ï³ä ÷àñ çàêóï³âë³ íîâîãî ðóõîìîãî
ñêëàäó, øâèäøå çà âñå, ñòàâêó
çðîáëÿòü íà â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíè-
ê³â. Äî ñëîâà, íà ïðèäáàííÿ íî-
âèõ òðàìâà¿â Êàáì³í âèä³ëèâ ñòî-
ëèö³ äîäàòêîâî 50 ìëí ãðí.

Ìèêîëà Àçàðîâ, ïðî¿õàâøèñü ó
òðàìâà¿, âèñëîâèâ äóìêó, ùî
øâèäê³ñíèé â³í óìîâíî. "Êîëè
ñòî¿òü äèëåìà — éòè ï³øêè ÷è ¿õà-
òè ç³ øâèäê³ñòþ 30 ê³ëîìåòð³â íà
ãîäèíó, ÿ îáðàâ áè äðóãèé âàð³àíò.
ßêáè íà ìàðøðóò³ íå áóëî òàê áà-
ãàòî çóïèíîê, òî âàãîíè ìîãëè á
ðîç³ãíàòèñÿ äî 70—80 ê³ëîìåòð³â ³
äîâåçòè ç ê³íöåâî¿ íà ê³íöåâó çà 10
õâèëèí. Àëå æ óçäîâæ ìàã³ñòðàë³
æèâóòü ëþäè, ³ ãîëîâíå, ùîá ¿ì
óñ³ì áóëî çðó÷íî êîðèñòóâàòèñÿ
öèì âèäîì òðàíñïîðòó. Ðàí³øå æ
íå áóëî í³ÿêîãî — í³ øâèäê³ñíî-
ãî, í³ ïîâ³ëüíîãî. Òåïåð â³í º, ³
ëþäè ìîæóòü íèì êîðèñòóâàòèñÿ.
Äëÿ ìåíå öå äîáðå",— çàóâàæèâ
ïðåì’ºð.

Äî ñëîâà, ïðîòÿãîì òèæíÿ ïðî-
¿õàòèñÿ øâèäê³ñíèì òðàìâàºì
ìîæíà áåçïëàòíî. Öå çðîáëåíî äëÿ
òîãî, àáè êèÿíè âèïðîáóâàëè çðó÷-
í³ñòü ó êîðèñòóâàíí³ îíîâëåíèì
âèäîì òðàíñïîðòó

Ірина ЛАБУНСЬКА, "Хрещати "

На від ритті лінії швид існо о трамвая в Києві
прем’єр-міністр У раїни зазначив, що розв'язання
транспортних проблем столиці є одним із пріоритет-
них завдань влади. "Коли ми почали розбиратися з
Києвом, то на чільне місце поставили транспортні
проблеми. Це Подільсь о-Вос ресенсь ий мостовий
перехід, Дарниць ий, розв'яз и, транспортні маршр -
ти. І ми почали інтенсивно працювати",— запевнив
очільни ряд .
Зап с швид існо о трамвая став до азом цьо о.

"Ре онстр цію розпочали вліт 2007 ро . Що зава-
жало ввести лінію в е спл атацію в 2008 році чи в
2009-м ? В травні ми хвалили рішення, і ось за іль-
а місяців се вдалося зробити. Отже, можна виріш -
вати питання. До то о ж, лобальні, важливі для міль-
йонів меш анців",— с азав Ми ола Азаров. Тоді ж
прем’єр змалював найближчі транспортні перспе ти-
ви столиці:
Ж лянсь ий шляхопровід
"С іль и ро ів проблем не можна б ло зр шити з

місця? Чом не можна раніше б ло провести ре он-
стр цію? Обіцяю вам, що до інця ро ми здамо об'-
є т, і Київ матиме свою Кільцев доро . В зь их місць
більше не б де".

Метро на Терем и та Троєщин
"До інця нинішньо о ро б де зап щено три стан-

ції метро на Терем и. Наст пно о ро б де отовий і
Подільсь о-Вос ресенсь ий мостовий перехід для ви-
ористання автомобільним транспортом. У 2012 році
він б де отовий повністю і це дасть змо от вати
маршр т метро на Троєщин . Але під отовчі, прое т-
ні роботи тривають же нині. Ми тримаємо це на он-
тролі, і я тіль и б де отовий міст, повернемося до
цьо о питання".
Розв’яз а на Мос овсь ій площі
"До інця ро запрацює розв’яз а на Мос овсь ій

площі, я а мала б ти отова ще в 2008-м . Вже
28 жовтня від риємо там пряме спол чення".
Швид існий трамвай
"Цей маршр т остаточно введемо до 1 березня.

Грошей с іль и треба б де, стіль и й виділимо. Все
порах ємо, зайво о, Оле сандр Попов знає, ми не
виділяємо. Це важливо для иян. О рім то о, про-
е т швид існо о трамвая розв'яже й інші транспорт-
ні проблеми. Адже 80 одиниць транспорт , я ий об-
сл ов вав лінію швид існо о трамвая на час ре-
онстр ції, можна пере ин ти т ди, де йо о бра-
є".

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ìèêîëà ÀÇÀÐÎÂ: “Êîëè ìè ïî÷àëè
ðîçáèðàòèñÿ ç³ ñòîëèöåþ,
òðàíñïîðòí³ ïðîáëåìè 
âèçíà÷èëè ÿê íàð³æíèé êàì³íü”

Від риття р х на лінії швид існо о трамвая значно розвантажить автоб сне й тролейб сне пасажироперевезення
в цьом районі
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про продаж Посольству Франції в Україні 
нежилого будинку на вул. Рейтарській, 39, літ. “А”

Рішення Київської міської ради № 342/2411 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до статей 319, 648, 655 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення По�
сольства Франції в Україні та принципову згоду балансоутримувача — КП “Генеральна дирекція Київської
міської ради з обслуговування іноземних представництв”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Головному управлінню комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на продаж По�
сольству Франції в Україні нежилого будинку (площа згідно
з технічною документацією КП “Київське міське бюро тех�
нічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єк�
ти нерухомого майна”) на вул. Рейтарській, 39, літ. “А”, який
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та закріплений на праві господарського відан�
ня за комунальним підприємством “Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних пред�
ставництв”, за вартістю, визначеною шляхом проведення
незалежної оцінки.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) забезпечити проведення неза�
лежної оцінки майна — нежилого будинку на вул. Рейтар�
ській, 39, літ. “А”.

3. Кошти, отримані від продажу нежилого будинку на вул.
Рейтарській, 39, літ. “А”, направити до бюджету міста Києва.

4. Комунальному підприємству “Генеральна дирекція Ки�
ївської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв” після виконання пункту 3 цього рішення списати в
установленому порядку з балансу нежилий будинок на вул.
Рейтарській, 39, літ. “А”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва закінченого 

будівництвом об’єкта комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 640/1696 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва об’єкт комунального призначення —
“Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної части�
ни та тротуарів по вул. Жилянській на ділянці від вул. Ста�
ровокзальної до вул. Шота Руставелі” (акт державної прий�
мальної комісії, затверджений розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 25.11.08 № 1630), згідно з переліком,
зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити за комунальними підприємствами на праві

господарського відання об’єкти комунального призначення
згідно з переліком, зазначеним у додатку 2 до цього рішен�
ня.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу Головному управлінню 
у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на списання легкового автомобіля марки Форд С’єра 23,

який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 631/1687 від 18 червня 2009 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами,
внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92, та врахо�
вуючи звернення Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 26.02.09 № 055/281, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Головному управлінню у справах
сім’ї та молоді виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) на списан�
ня легкового автомобіля марки Форд С’єра 23 (1984 рік
випуску, державний номер 4345 КІМ, номер двигуна
ЕВ25984SL47393, номер кузова WFOAXX6BB, первісна
балансова вартість 15000,00 грн., знос 100%), який на�
лежить до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва і закріплений за ним на праві оператив�
ного управління, за умови використання придатних за�

пасних частин списаного автомобіля у ремонті транс�
портних засобів.

2. Головному управлінню у справах сім’ї та молоді вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) здійснити у встановленому порядку
списання автомобіля.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу відкритому акціонерному 
товариству “ІТТ?Плаза” на демонтаж майна, 

яке належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та перебуває у володінні 

та користуванні відкритого акціонерного товариства 
“Київгаз” 

Рішення Київської міської ради № 452/3890 від 25 березня 2010 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Ки�
ївради від 21.05.09 № 475/1531 “Про передачу земельних ділянок та продаж земельної ділянки відкри�
тому акціонерному товариству “ІТТ�Плаза” для будівництва та обслуговування торговельно�офісного ком�
плексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщеннями розважального призначення та
паркінгом на вул. Фізкультури, 23, 30, вул. Короленківській, 16�20, 22, у пров. Фізкультури, 5 у Голосіїв�
ському районі м. Києва”, лист відкритого акціонерного товариства “Київгаз” від 02.10.09 № 2321/16�1
та клопотання відкритого акціонерного товариства “ІТТ�Плаза” від 19.10.09 № 152 та від 03.11.09 № 162,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл відкритому акціонерному товариству
“ІТТ�Плаза”, після виконання пункту 3 цього рішення, демон�
тувати майно, яке належить до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва і перебуває у володінні та
користуванні відкритого акціонерного товариства “Київгаз”
згідно з додатком до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити проведення екс�
пертної оцінки вартості майна, зазначеного у пункті 1 цьо�
го рішення.

3. Відкритому акціонерному товариству “ІТТ�Плаза” ком�
пенсувати вартість майна, зазначеного у пункті 1 цього рі�

шення, до бюджету міста Києва за вартістю, визначеною
відповідно до пункту 2 цього рішення.

4. Відкритому акціонерному товариству “Київгаз” списа�
ти з балансу майно, зазначене у пункті 1 цього рішення, піс�
ля виконання відкритим акціонерним товариством “ІТТ�Пла�
за” пункту 3 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

(Київської міської державної адміністрації) передати у воло�
діння та користування підприємствам для подальшого ут�
римання та експлуатації закінчені реконструкцією об’єкти
комунального призначення згідно з переліком, зазначеним
у додатку 3 до цього рішення, на умовах, визначених відпо�
відними угодами.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської рази з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додатки не друкуються. 

Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва 
закінченого будівництвом об’єкта 

комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 641/1697 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінчений реконструкцією об’єкт ко�
мунального призначення “Реконструкція бульвару Перова
та проспекту Визволителів з реконструкцією транспортної
розв’язки на примиканні проспекту Визволителів до Бровар�
ського проспекту” (акт державної приймальної комісії, за�
тверджений розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

27.12.07 № 1762), згідно з переліком, зазначеним у додат�
ку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за кому�
нальними підприємствами об’єкти комунального призна�
чення згідно з переліком, зазначеним у додатку 2 до цьо�
го рішення.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті міста Києва виконавчого органу Київської міської ради

Про передачу громадянці Львовій Олені Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Московській, 39 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 683/1740 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Львовій Олені Іванівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Московській, 39 у Голосіїв�
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Львовій Олені Іванівні, за умови
виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,07 га для будівництва та обслу�

говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Московській, 39 у Голосіївському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Львовій Олені Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
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Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
на пункт 2 додатка 2 до рішення Київради 

від 08.02.07 № 62/723
Рішення Київської міської ради № 644/1700 від 18 червня 2009 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 23.03.09 № 07/1�168 вих�09 щодо вилучен�
ня пункту 12 з додатка 2 до рішення Київської міської ради від 08.02.07 № 62/723, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про створення комісії Київської міської ради 
із забезпечення реалізації житлових проблем 

мешканців гуртожитків
Рішення Київської міської ради № 623/1679 від 18 червня 2009 року

Відповідно до пункту 6 прикінцевих положень Закону України “Про забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків”, пункту 5 Указу Президента України від 24.11.08 № 1073/2008 “Про заходи
щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків” та з метою забезпечення реалізації конститу�
ційних прав мешканців гуртожитків міста Києва на житло Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити комісію Київської міської ради із забезпе�
чення реалізації житлових проблем мешканців гуртожитків.

2. Затвердити склад комісії Київської міської ради із за�
безпечення реалізації житлових проблем мешканців гурто�
житків, що додається.

3. Секретаріату Київської міської ради здійснювати пра�
вове та матеріально�технічне забезпечення діяльності комі�
сії, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу та постій�
ну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 07.11.2007 № 19�14401, Київської місь�
кої санепідстанції від 21.12.2007 № 10651, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 26.09.2007
№ 071/04�4�22/5302, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 20.07.2007 № 5344, дочірнього підпри�
ємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ “Ки�
ївпроект” від 19.07.2007 № 2205 та Головного управління
земельних ресурсів від 28.12.2007 № 05�2562.

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

3.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Києва від 23.03.09 № 07/1�168 вих�09 в частині вилучення пункту
12 з додатка 2 до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального май�
на територіальної громади міста Києва на 2007�2010 роки”:

— позицію 12 додатка 2 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації”)” Група “А”

визнати такою, що втратила чинність.
2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про результати розгляду протесту негайно повідомити

заступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

12 Нежиле приміщення Дочірнє
підприємство "Ресторан "Ханой"

м. Київ, в л. Січнево о Повстання, 6, літ. "А", "А1" 3 545,8

Про передачу всеукраїнській спортивній 
громадській організації “Федерація футболу України” 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування навчально?тренувального комплексу

юнацьких і юніорських збірних команд з футболу 
у пров. Лабораторному, 7?а у Печерському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 657/1713 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити державному підприємству навчально�спор�
тивній базі “Атлет” право користування частиною земельної
ділянки площею 3,95 га, відведеної відповідно до пункту 10
рішення Київської міської ради від 29.04.2004 № 232/1442
“Про оформлення права користування земельними ділян�
ками”, із змінами, внесеними відповідно до рішення Київ�
ської міської ради від 12.07.2007 № 1063/1724 “Про пере�
дачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ІНТЕРСПОРТ” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування спортивно�розважального комплексу з кри�
тим 50�метровим басейном та житловими приміщеннями
для спортсменів та інших осіб у пров. Лабораторному, 7�а
у Печерському районі м. Києва”, право користування якою
посвідчено державним актом на право постійного користу�
вання земельною ділянкою від 22.10.2007 № 02�9�00093
(лист�згода від 05.12.2007 № 148), та зарахувати її до зе�
мель запасу житлової та громадської забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки всеукраїнській спортивній громадській ор�

ганізації “Федерація футболу України” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування навчально�тренувального ком�
плексу юнацьких і юніорських збірних команд з футболу у
пров. Лабораторному, 7�а у Печерському районі м. Києва.

3. Передати всеукраїнській спортивній громадській орга�
нізації “Федерація футболу України”, за умови виконання
пункту 4 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років
земельну ділянку площею 3,95 га для будівництва, експлу�
атації та обслуговування навчально�тренувального комплек�
су юнацьких і юніорських збірних команд з футболу у пров.
Лабораторному, 7�а у Печерському районі м. Києва за раху�
нок земель запасу житлової та громадської забудови.

4. Всеукраїнській спортивній громадській організації “Фе�
дерація футболу України”:

4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�

до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

4.4. Відшкодування відновної вартості зелених насаджень
та питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.

4.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва”, Го�
ловного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 11.10.2005 № 19�8667, Київської
міської санепідстанції від 10.06.2008 № 4457, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 26.02.2008 № 05�08/1264, Державної служ�
би охорони культурної спадщини від 28.10.2005 № 22�
3239/35�1, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 18.03.2008 № 1714, Головного управління земель�
них ресурсів від 05.08.2008 № 05�3462.

4.7. Проектом будівництва передбачити місця постійно�

го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель�
них норм.

4.8. Забезпечувати під’їзд до підприємств та організацій,
які знаходяться на території НСК “Олімпійський”, з пров.
Лабораторного та безперешкодний доступ для влаштуван�
ня шляхів евакуації з території НСК “Олімпійський” та по�
дальшого їх використання відповідно до розробленого та
затвердженого проекту реконструкції НСК “Олімпійський”.

5. Державному підприємству навчально�спортивній базі
“Атлет” замовити у Головному управлінні земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації”) в установленому порядку внесення змін
до державного акта на право постійного користування зе�
мельною ділянкою від 22.10.2007 № 02�9�00093.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 984/2040 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Святошинському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київської
міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міс�
та Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.98 № 65 “Про передачу громадянам у приватну влас�
ність земельних ділянок для будівництва та обслуговуван�
ня жилих будинків і господарських будівель” на тридцять
дев’ятій сторінці у сьомій позиції:

— у четвертій графі цифри “0,10” замінити цифрами та
словами:

“2/5 від 0,10
3/5 від 0,10”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом “част�

кову”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

07.07.98 № 65 “Про передачу громадянам у приватну влас�
ність земельних ділянок для будівництва та обслуговуван�
ня жилих будинків і господарських будівель” на двадцять
дев’ятій сторінці сьому позицію визнати такою, що втрати�
ла чинність.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 976/2032 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі
м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київської
міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міс�
та Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2 Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
02.02.2006 № 65/3156 “Про приватизацію земельних діля�

нок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у сороковій позиції:

— у п’ятій графі слова “Палажченко Ганна Максимівна”
замінити словами:

“Палажченко Григорій Іванович Палажченко Анатолій Іва�
нович”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “1/4 від 0,1,
3/4 від 0,1”;
— восьму графу доповнити словами “передається у спіль�

ну часткову власність”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

07.07.2005 № 567�1/3143 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у двадцять шостій позиції:

— у п’ятій графі слова “Мартиненко Іван Васильович”
замінити словами “Карпомиз Володимир Володимирович”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
18.10.2007 № 989/3822 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд” у другій позиції:

— у шостій графі слова “Євдокія Михайлівна” замінити
словами “Іван Михайлович”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Êðàñîòà è ìîëâà 
О сана Жар их — режи-
сер ТРК “Київ”, має дві
освіти — режисерсь та
психоло а. Разом з чоло-
ві ом, Денисом Жар их,
пише аз и, я і вони на-
зивають андерсизмами.
За їхнім визначенням, ан-
дерсизм — це аз а для
дорослих і дітей одночас-
но. Вона та ож має дві
лінії: для дітей — лінія
становлення самовпев-
неності, реалізації вн т-
рішньо о світ , а для до-
рослих — лінія відносин
с спільної д м и, політи-
и, на и та ЗМІ. Сюжет
цієї аз и повністю нале-
жить О сані Жар их, а
робота її співавтора б ла
доволі с ромною.

Давно это было или не очень —
ни то не знает, но вспоминают

и по сей день...

Совет м дреца

Â íåêîòîðîì öàðñòâå, â íåêîòî-
ðîì ãîñóäàðñòâå æèë-áûë Áëàãî-
ðîäíûé Êîðîëü ñ Êîðîëåâîé. Êî-
ðîëü áûë óìåí, ñèëåí, äîáð è
î÷åíü ëþáèë êîðîëåâó, êîòîðàÿ
ñëûëà êðàñàâèöåé íà òûñÿ÷ó âåðñò
âîêðóã. Êîðîëåâà òàê ëþáèëà ñìîò-
ðåòüñÿ â çåðêàëà, ÷òî êîðîëü çàñòà-
âèë èìè âåñü äâîðåö îò ïåðâîãî
ýòàæà äî ÷åðäàêà. È êîãäà ëþáè-
ìàÿ æåíà êîðîëÿ ñõîäèëà èç îïî-
÷èâàëüíè âíèç, âñå êîìíàòû íà-
ïîëíÿëèñü ÷óäíûìè îòðàæåíèÿìè
íåîáû÷àéíîé êðàñîòû.

Êîðîëåâà î÷åíü ëþáèëà ñâîè îò-
ðàæåíèÿ, èãðàëà è ðàçãîâàðèâàëà ñ
íèìè.

— Ëåäè,— ãîâîðèëà îíà îäíîìó
ñâîåìó îòðàæåíèþ,— ýòîò ôàñîí
ïëàòüÿ Âàì î÷åíü ê ëèöó.

— À Âàñ,— îáðàùàëàñü îíà ê
äðóãîìó çåðêàëó,— ïðîøó áûòü
ïîâíèìàòåëüíåé ê ðóìÿíàì, îíè
î÷åíü óæ êðàñíû.

— À Âû, ìèëî÷êà,— ãîâîðèëà
îíà òðåòüåìó îòðàæåíèþ,— ëó÷øå
ïîäâÿçûâàéòå Âàøè øèêàðíûå âî-
ëîñû.

Òàê ïðîõîäèëî âðåìÿ, íî ó Êî-
ðîëÿ è Êîðîëåâû íå ðîæäàëèñü äå-
òè. È âåñåëûå îòðàæåíèÿ Êîðîëå-
âû ñòàíîâèëèñü âñå ïå÷àëüíåå ñ
êàæäûì äíåì.

— Íåóæåëè ìû òàê è ïðîæèâåì
îäíè, íå óñëûøèì äåòñêîãî ñìå-
õà,— ãîâîðèëà êðàñàâèöà, îñòàâ-
ëÿÿ ñëåäû ñëåç íà ïëå÷å ìóæà.

— Íå ïåðåæèâàé, ìû ÷òî-òî
ïðèäóìàåì. Åùå âñå áóäåò î÷åíü
õîðîøî, âåäü ÿ òåáÿ òàê ëþáëþ! —
îòâå÷àë Êîðîëü, ïðèæèìàÿ ñâîþ
ïîëîâèíêó âñå ñèëüíåå.

Íåïîäàëåêó îò êîðîëåâñòâà â ëå-
ñó æèë Ìóäðåö, êîòîðûé íèêîìó
íèêîãäà íå îòêàçûâàë â ïîìîùè.
Ïîãîâàðèâàëè, ÷òî îí èìååò ÷óäî-
äåéñòâåííóþ ñèëó èñöåëÿòü ëþäåé
êàê ðàçëè÷íûìè çåëüÿìè, òàê è
ñëîâîì, çíàíèÿìè. Òîëüêî âîò äî-
áðàòüñÿ äî íåãî íå òàê óæ ïðîñòî
áûëî. Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü
Êîðîëü ñ Êîðîëåâîé ðåøèëè òîæå
íàïðàâèòüñÿ ê íåìó, íåâçèðàÿ íè
íà êàêèå òðóäíîñòè, âñòðå÷àâøè-
åñÿ íà ïóòè. Îíè òàê äîëãî øëè ê
ñâîåé ìå÷òå, ÷òî èì ïîêàçàëîñü,
áóäòî áû äîðîãà ñàìà ïðèâåëà èõ
ê çàâåòíîìó ìåñòó. Ñòàðåö âñòðå-
òèë ãîñòåé è ïðîâåë ê ñåáå. Òàì îí

äîëãî è âíèìàòåëüíî ñëóøàë èõ,
çàäàâàë ðàçíûå âîïðîñû, ñìîòðåë
â ãëàçà, à ïîòîì â ÷èñòóþ âîäó. È
âîò ÷òî îí òàì óâèäåë:

— Ó âàñ â êîðîëåâñòâå ñëèøêîì
ìíîãî çåðêàë. Çåðêàëüíîå öàðñòâî
òîæå èìååò ñâîþ êîðîëåâó è ïîä-
÷èíÿåòñÿ åé. Îíî îòðàæàåò åé âñå
ñ÷àñòüå âàøåé ñåìüè, êîòîðîìó
Çåðêàëüíàÿ êîðîëåâà íåîáû÷àéíî
çàâèäóåò. Îíà ïûòàåòñÿ îòîáðàòü ó
Êîðîëåâû âñþ æåíñêóþ ñèëó, äî-
áèâàåòñÿ, ÷òîáû òà ïåðåñòàëà ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ êîðîëåâîé, èùà â ñå-
áå èçúÿíû. Ó âàñ íåò äåòåé, ïîòî-
ìó ÷òî Êîðîëåâà ïåðåñòàëà âåðèòü
â ñåáÿ!

— Òàê ÷òî æå íàì äåëàòü?
— Ïðåæäå âñåãî óáåðèòå çåðêà-

ëà, íàó÷èòåñü æèòü áåç íèõ. Îíè
ìîãóò íàâðåäèòü âàøåìó áóäóùåìó
ðåáåíêó è êîðîëåâñòâó òàê æå, êàê
è âàì. Èíà÷å... íå ìèíîâàòü áåäû...
À Êîðîëåâà ðàííèì âîñêðåñíûì
óòðîì ïóñòü ñîáåðåò ñ ñàìûõ êðà-
ñèâûõ öâåòîâ ðîñó è âûïüåò åå, à
ðîñîé âå÷åðíåé óìîåòñÿ. À òàì óæå
âñå ñàìè óâèäèòå.

Зер альное
оролевство

Òà êîðîëåâà, î êîòîðîé ãîâîðèë
Ìóäðåö, æèëà â ñâîåé çåðêàëüíîé
áëåñòÿùåé ñòðàíå, îòïîëèðîâàí-
íîé äî áëåñêà è âûøêîëåííîé ïîä
ãðåáåíêó. Ñ ñàìîãî óòðà æèòåëè
íà÷èùàëè ìèëëèîíû çåðêàë, ãî-
ðåâøèõ ÿðêèì ïëàìåíåì íà âñþ
îêðóãó. Ïîòîì îíè ïðèâîäèëè â
ïîðÿäîê ñåáÿ, ñâîé ãàðäåðîá, äà
òàê òùàòåëüíî, ÷òî íè íà ÷òî äðó-
ãîå èì âðåìåíè íå îñòàâàëîñü. Ñ
óòðà âñå íà÷èíàëîñü ñíîâà, è âðå-
ìÿ, êàçàëîñü, â ýòîé ñòðàíå çàìåð-
ëî. ×òîáû ïîêàçàòü, ÷òî âðåìÿ âñå-
òàêè äâèæåòñÿ, æèòåëè ñëåäèëè çà
ìîäîé è ìåíÿëè ãàðäåðîá íå ðåæå,
÷åì ðàç â äâå íåäåëè. À ÷òîáû íå
áûëî ðàçíîáîÿ â öâåòîâûõ è ôà-
ñîííûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ, ïî ñòðàíå
áåãàë Ãîíåö è ðàçíîñèë îáðàçöû
íîâûõ ôàñîíîâ è öâåòîâ äëÿ íî-
âûõ îäåæä.

Ãîíåö ðàññêàçûâàë, êàêèìè äîë-
æíû áûòü ðîñò, ïîëíîòà è öâåò âî-
ëîñ ó ãðàæäàí â áëèæàéøåå âðåìÿ,
è âåçäå áûë âñòðå÷àåì ñ óâàæåíè-
åì, âíèìàíèåì. Æèòåëè ñòðàíû
òàê òîíêî è áûñòðî óìåëè ñåáÿ
ïðåîáðàæàòü, ÷òî ýòèì òîëüêî è
æèëè, ïðîäàâàÿ ïëàòüÿ íîâûõ ôà-
ñîíîâ, óìåíüøàþùèå è óâåëè÷è-

âàþùèå êîðñåòû, à òàêæå îáóâü íà
ðàçëè÷íûõ êàáëóêàõ.

Êîðîëåâñòâî ñëûëî îáðàçöîâûì,
íî ýòî ïî÷åìó-òî íå ðàäîâàëî Çåð-
êàëüíóþ êîðîëåâó. Îíà íå ëþáè-
ëà ñâîèõ ïîääàííûõ è ìîãëà ïðè-
äðàòüñÿ ê êàæäîìó ïóñòÿêó. À ïðè-
äèðàòüñÿ êîðîëåâà óìåëà. Çà êàæ-
äóþ íåàêêóðàòíîñòü, íåâåæëèâîñòü
èëè ïðîñòî ñìÿòåíèå æåñòîêî íà-
êàçûâàëà. Ïîýòîìó æèòåëè ñòàðà-
ëèñü êàê ìîæíî ðåæå ïîïàäàòüñÿ
åé íà ãëàçà. À âîò ïðèäâîðíûå
ïðèäóìàëè óëîâêó, êîòîðàÿ ñïàñà-
ëà èì æèçíü è êàðüåðó. Îíè çàêà-
çàëè ïîðòíûì øèòü çåðêàëüíûå
ïëàòüÿ è ïëàùè. Êàê òîëüêî êî-
ðîëåâà íàïðàâëÿëà íà íèõ ñâîé
ãíåâ, îíè ðàñïðàâëÿëè ñâîþ çåð-
êàëüíóþ îäåæäó. Ðàçãíåâàííàÿ êî-
ðîëåâà âèäåëà ñâîå çëîå îòîáðà-
æåíèå è, ðàçóìååòñÿ, ïðèõîäèëîñü
ñìÿã÷àòüñÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðå-
ìÿ â çàìêå, êðîìå êîðîëåâû, íå
îñòàëîñü íè îäíîãî ëèöà, è îíà
÷àñòî ñêó÷àëà.

Ëþáèìûì åå çàíÿòèåì áûëî
ñìîòðåòü â çåðêàëà, êîòîðûå ïîêà-
çûâàëè æèòåëåé äðóãèõ êîðîëåâñòâ.
Âñå, êòî ñìîòðåëñÿ â çåðêàëà, èñ-
êàëè å¸ áëàãîñêëîííîñòè. Âîò ñòà-
ðûé ùåãîëü ïðèñìàòðèâàåòñÿ ê
ñâîèì ìîðùèíàì è ðàçãëàæèâàåò
èõ íîâîé ïåð÷àòêîé.

— Îé, íå ìîãó,— âèçæàëà Çåð-
êàëüíàÿ êîðîëåâà è äðûãàëà íîãà-
ìè.— Ñåäèíà â áîðîäó, à âûðÿäèë-
ñÿ ê ìîëîäîé æåíùèíå. Íó, êðà-
ñèâûé, êðàñèâûé,— ïðèòâîðíî
øèïåëà îíà, è ñòàðèêàí âäðóã óñ-
ïîêîèëñÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, íà-
ïðàâèâøèñü ê îáúåêòó ñâîåãî îáî-
æàíèÿ.

— À ýòî ÷òî çà ÷åðòîâêà? — â
çåðêàëî ñìîòðåëà ìîëîäàÿ äåâóø-
êà, íàïðÿæåííî ðàçãëÿäûâàÿ ñâîé
ïðûùèê.— Ó, êàê ñòðàøíî! — È
äåâóøêà â ãîðå ïðèêðûëà ñâîå çåð-
êàëüöå ðóêîé.

— À ñåé÷àñ íîâîñòè èç äâîðöà,—
ðàçâëåêàëà ñåáÿ äàëåå Çåðêàëüíàÿ
êîðîëåâà.— Ýò-òî ÷òî òàêîå? — Íà
ãëàçàõ èçóìëåííîé êîëäóíüè ñëó-
ãà âçÿë çåðêàëî, ïîòîì âòîðîå... Âñå
ñíåñ âíèç è ïîãðóçèë íà òåëåãè.—
Äà êàê âû ñìååòå! — è âåäüìà áðî-
ñèëà ñâîé ñêèïåòð â ïîñëåäíåå çåð-
êàëî, íî îíî ïîêàçûâàëî òîëüêî
ãîëóáîå áåçîáëà÷íîå íåáî.

Òàê Çåðêàëüíàÿ êîðîëåâà óçíà-
ëà, ÷òî, ñîãëàñíî óêàçó Áëàãîðîä-
íîãî Êîðîëÿ, âñå çåðêàëà èç äâîðöà
áûëè âûâåçåíû, âûáðîøåíû èëè
óíè÷òîæåíû.

Рождение
принцессы

Áëàãîðîäíûé Êîðîëü âûïîë-
íèë îáåùàíèå è ëèøèë ñòðàíó
çåðêàë. Åìó áûëà ÷óæäà ñîâðå-
ìåííàÿ ïîëèòèêà, à ïîòîìó îí íå
ñîçäàë íè ìèíèñòåðñòâà, íè âå-
äîìñòâà, íè äàæå ìåëêîãî êîìè-
òåòà ïî ýòîìó âîïðîñó. À æèòåëè
ñòðàíû íàñòîëüêî âåðèëè ñâîåìó
ïðàâèòåëþ, ÷òî èì è â ãîëîâó íå
ïðèøëî íàçâàòü ýòî òèðàíèåé.
Êîãî íå óñòðàèâàëî, óõîäèëè â
äðóãèå êîðîëåâñòâà. Áîëüøå âcå-
ãî áûëè íåäîâîëüíû òå, êîãî
ïðèðîäà íå îäàðèëà õîðîøåé
âíåøíîñòüþ, âåäü Çåðêàëüíàÿ êî-
ðîëåâà îòðàæàëà èõ ëó÷øèìè,
÷åì îíè áûëè íà ñàìîì äåëå. Íå-
äîâîëüíè÷àëè è áåçäåëüíèêè, ãî-
ðàçäû ñìîòðåòüñÿ â çåðêàëà äåíü-
äåíüñêîé. Íî ñòðàäàëè è ÷åñòíûå
ëþäè — çåðêàëà, êàê íè êðóòè, â
õîçÿéñòâå íóæíû.

Áëàãîðîäíûé Êîðîëü ïîíèìàë,
÷òî èäåò íà æ¸ñòêèå ìåðû, è, ÷òî-
áû óðàâíîâåñèòü ñèòóàöèþ, äàë
âîçìîæíîñòü ëþäÿì äåëàòü ñåáÿ è
äðóãèõ êðàñèâåå. Ïîÿâèëîñü ìíî-
ãî ìàñòåðîâ èçîáðàçèòåëüíîãî èñ-
êóññòâà, ïîðòíûõ è òêà÷åé, öè-
ðþëüíèêîâ è ëåêàðåé, ñòðîèòåëåé
è ìàíóôàêòóðùèêîâ. Êàæäûé èç
íèõ áûë çàíÿò òåì, ÷òî äåëàë äðó-
ãîãî êðàñèâåå. Êîðîëåâñòâî ñòàëî
åùå ëó÷øå, ÷åì áûëî. Ìàñòåðà ñòà-
ðàëèñü íå êîïèðîâàòü äðóã äðóãà,
à ïîòîìó çàâèñòü íàâñåãäà ïîêè-
íóëà ýòó ñòðàíó. Âîêðóã ïîÿâèëîñü
ñòîëüêî êðàñîòû è äîáðîòû, ÷òî
ëþäè è çàáûëè ïðî çåðêàëà ñîâñåì.
Ïëîõî áûëî ëèøü Çåðêàëüíîé êî-
ðîëåâå, êîòîðàÿ ñâîèì èñêàæåí-
íûì ìèðîì õîòåëà óïðàâëÿòü ñåðä-
öàìè è ÷óâñòâàìè ëþäåé, èõ ñëà-
áîñòüþ è ñîáëàçíàìè. Îíà çàòàèëà
çëî íà Áëàãîðîäíîãî Êîðîëÿ, ìå÷-
òàÿ åùå ïîêâèòàòüñÿ...

***
Èòàê, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ïåð-

âîå óñëîâèå, î êîòîðîì ãîâîðèë
Ìóäðåö, áûëî âûïîëíåíî. Íàñòó-
ïèëî îäíî èç ñàìûõ ñâåòëûõ â ãî-
äó âîñêðåñåíèé. Êîðîëåâà âñòàëà
ñ çàðåé è ïîøëà â ëåñ ñîáèðàòü
ðîñó ñ ñàìûõ êðàñèâûõ öâåòîâ, êî-
òîðûå åé âñòðå÷àëèñü. Îíà ñäåëà-
ëà ïàðó ãëîòêîâ è îùóòèëà áîëü-
øîé ïðèëèâ ñèë. Âå÷åðîì ïðèøëà
òóäà æå è äîëãî õîäèëà ïî ðîñå
áîñèêîì, óìûâàëàñü ïðîõëàäíû-
ìè å¸ êàïëÿìè. Èçóìëåííûé Êî-
ðîëü îòìåòèë, ÷òî æåíà ñòàëà êðà-
øå, ÷åì áûëà, è ñêàçàë, ÷òî ëþ-
áèò å¸ åùå áîëüøå. Ê âåñíå ñóäü-
áà ïîäàðèëà èì äîëãîæäàííîãî ðå-
áåíêà. Ýòî áûëà äåâî÷êà. Ïðèí-
öåññà ðîäèëàñü òàêîé êðàñèâîé,
÷òî ãëàç íåëüçÿ áûëî îòâåñòè.
Ñ÷àñòëèâûå ðîäèòåëè íàçâàëè å¸
Ñòåôàíèåé. Â ÷åñòü ýòîãî ðàäî-
ñòíîãî ñîáûòèÿ áûë îáúÿâëåí âñå-
îáùèé ïðàçäíèê â êîðîëåâñòâå, à
âî äâîðöå óñòðîèëè ñîîòâåòñòâó-
þùèé áàë. Ãëÿäÿ íà ïðèíöåññó,
îêðóæàþùèå ïîíèìàëè, ÷òî
æèçíü ïðåêðàñíà è ñâåòëà.

Визит Робина
Зер альной
оролеве

Ïðîøëî øåñòíàäöàòü ëåò. Êî-
ðàáëü, ïðèíàäëåæàùèé Áëàãîðîä-
íîìó Êîðîëþ, çàøåë â ïîñëåä-
íèé ïîðò ïåðåä âîçâðàùåíèåì
äîìîé. Ìîðÿêè æäàëè âñòðå÷è ñ
äîìîì è äàëåêî íå îòõîäèëè îò
êîðàáëÿ. Îäèí òîëüêî ìîëîäîé
ïîìîùíèê êàïèòàíà ïî èìåíè
Ðîáèí ðåøèë ïðîãóëÿòüñÿ ïî

ìåñòíûì ëàâêàì, ÷òîáû êóïèòü
ãîñòèíöåâ äîìîé. Äîëãî áðîäèë
îí ïî íåçíàêîìîìó ãîðîäó è â
êîíöå îäíîé óëèöû óâèäåë ìàãà-
çèí çåðêàëüùèêà. Þíîøà çàøåë
è òîò÷àñ îòðàçèëñÿ â ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ çåðêàëàõ. Ñòàðèê-ïðîäà-
âåö, ïî îïûòó çíàâøèé, ÷òî æè-
òåëè êîðîëåâñòâà Áëàãîðîäíîãî
Êîðîëÿ íè÷åãî ó íåãî íå êóïÿò,
ëåíèâî çàìåòèë:

— Çåðêàëà, ñóäàðü, òîëüêî çåð-
êàëà. Íå ñòîèò ðàññìàòðèâàòü, âû
íè÷åãî íîâîãî â íèõ íå óâèäèòå.

— ß òàê íå äóìàþ,— âåæëèâî
âîçðàçèë Ðîáèí.— Âîò ýòî çåðêà-
ëî ãðóñòíîå, à ýòî — âåñåëîå,
ýòî — ÿðêîå, à ýòî — ðîìàíòè÷-
íîå... Ïîæàëóé, äâóõ îäèíàêîâûõ
è íå íàéäåøü.

— Äà ó âàñ, ñóäàðü, îñòðûé ãëàç
è òîíêèé óì,— îæèâèëñÿ ñòà-
ðèê.— Âîçìîæíî, âàñ ÿ æäàë
ìíîãî ëåò. Ïîäíèìåìñÿ êî ìíå,
ÿ óãîùàþ.

***
Â ýòî âðåìÿ Çåðêàëüíàÿ êîðî-

ëåâà ñèäåëà â îêðóæåíèè ñâîèõ
ôàâîðèòîâ. Ýòî áûëè áàðîí Ãëà-
ìóð, ãåðöîã Êè÷-Êèò÷, è ãðàô
Êàïðèç. Îäåòûå ñ èãîëî÷êè è íà-
ïîìàæåííûå, ñëîâíî êàðòèíû,
ôàâîðèòû èçíûâàëè îò ñêóêè è
íå çíàëè, êàê ðàçâëå÷ü ñâîþ êî-
ðîëåâó. Â ýòî âðåìÿ â òðîííûé
çàë âëåòåë Ãîíåö:

— Íîâåíüêèé, Âàøå Âåëè÷å-
ñòâî, íîâåíüêèé,— ñ ýòèìè ñëî-
âàìè Ãîíåö ïîâåðíóë îäíî èç
çåðêàë â ñòîðîíó òðîíà, è òàì ïî-
êàçàëîñü îòðàæåíèå Ðîáèíà.

— Î! — çàèíòåðåñîâàííî âûòÿ-
íóëà ëèöî êîðîëåâà.— Äåéñòâè-
òåëüíî íîâåíüêèé! Àõ, êàêîé
ïóïñèê, ñâåæåíüêèé, òåïëåíüêèé,
âêóñíåíüêèé!

— Íî ìàäàì,— îáèæåííî íà-
äóëñÿ ãåðöîã Êè÷-Êèò÷,— âåäü
åù¸ ñåãîäíÿ âàøèì ïóïñèêîì
áûë ÿ!

— Áûë,— áðåçãëèâî ïîìîðùè-
ëàñü Çåðêàëüíàÿ êîðîëåâà.— Íå
äîêó÷àé, ÿ òåáÿ íå ïðîãîíÿþ.

— Àõ, ìàäàì,— âñòóïèë â ðàç-
ãîâîð áàðîí Ãëàìóð.— Íî îí ñî-
âåðøåííûé ìóæëàí, è îäåò òàê
íåáðîñêî.

— Ìîë÷è, õèëûé áàðîíèøêî,—
òîïíóëà íîãîé êîðîëåâà.— Îí
÷óâñòâóåò çåðêàëà, à çíà÷èò, òîí-
êèé ìóæ÷èíà.

— Âîò åùå,— ñêðèâèë ñìàçëè-
âîå ëè÷èêî Êàïðèç.— Òîíüøå
ìåíÿ ìóæ÷èíêó è âîîáðàçèòü íå-
âîçìîæíî.

— Êóêëà òû ðÿæåííàÿ,— çàÿâè-
ëà êîðîëåâà.— Ìóæ÷èíà äîëæåí
áûòü òîíîê íå ñíàðóæè, à âíóò-
ðè. Åñëè ìóæ÷èíà ÷ðåçìåðíî òî-
íîê ñíàðóæè, òî îí, ñêîðåå, äîõ-
ëûé. Âîí îòñþäà!

È îïàëüíûì ëþáèì÷èêàì íè-
÷åãî íå îñòàâàëîñü äåëàòü, êàê
óäàëèòüñÿ.

— Íó, ÷åãî ñòîèøü? — îáðàòè-
ëàñü êîðîëåâà ê Ãîíöó.— Âåäè
åãî.

Ãîíåö ñ ãîòîâíîñòüþ ùåëêíóë
êàáëóêàìè.

***
Ðîáèí, ïðîâîæàåìûé ñòàðè-

êîì-ïðîäàâöîì, óæå âûõîäèë èç
ìàãàçèíà, êàê âäðóã åìó ïîêàçà-
ëîñü, ÷òî çåðêàëà ìåäëåííî íà÷à-
ëè åãî îêðóæàòü. Âñêîðå îí î÷ó-
òèëñÿ íà íåîáû÷àéíî ÿðêîé ëó-
æàéêå, ïåðåä íèì ëåæàëà äîðîãà,
ñâåòÿùàÿñÿ çåðêàëüíûì áëåñêîì.
Ê íåìó ïðèáëèæàëñÿ ÿðêî îäå-
òûé ÷åëîâå÷åê:

— Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ÿ óæå
çäåñü! — îí ðåçâî ïîäáåæàë è
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óõâàòèë Ðîáèíà çà ðóêó.— Èäåì-
òå, êîðîëåâà æäàòü íå ëþáèò.

— Ïðîñòèòå, êàêàÿ êîðîëå-
âà? — íåäîóìåííî ñïðîñèë þíî-
øà.

— Çåðêàëüíàÿ êîðîëåâà, ìèëûé
ìàëü÷èê, ìû â Çåðêàëüíîì öàð-
ñòâå. È ÿ âåäó òåáÿ ê òâîåìó ñ÷àñ-
òüþ, âåäü íå êàæäîìó ïîñ÷àñòëè-
âèòñÿ ñòàòü êîðîëåâñêèì ôàâî-
ðèòîì.

— À ÷òî çíà÷èò, áûòü êîðîëåâ-
ñêèì ôàâîðèòîì? — ïðîäîëæàë
çàäàâàòü âîïðîñû îøàðàøåííûé
Ðîáèí.

Ãîíåö, à ýòî áûë îí, íå íà øóò-
êó çàäóìàëñÿ. Îí äàæå áåæàòü ïå-
ðåñòàë, à áåæàë îí âñåãäà, äàæå
âî ñíå.

— Ôàâîðèò... Ñòðàííî, ñòîëü-
êèõ ôàâîðèòîâ ïåðåæèë, íî íè-
êòî íå ñïðàøèâàë, ÷òî ýòî òàêîå...
Ôàâîðèò, äóìàþ, ýòî ñàìûé ãëàâ-
íûé ÷åëîâåê â ñòðàíå.

— Ãëàâíåå êîðîëÿ?
— Ãëóïûé âîïðîñ. Âîò ïðèõî-

äÿò ê òåáå ãîñòè, òû èì îêàçûâà-
åøü âíèìàíèå, ðàçâëåêàåøü, êîð-
ìèøü, à ìîæåøü è ïîäàðîê ïî-
äàðèòü. Òû õîçÿèí, íî ãîñòü â
òâîåì äîìå çàíèìàåò âñå òâîå
âíèìàíèå. Òàê âîò, êîðîëü — ýòî
õîçÿèí, à ôàâîðèò — ãîñòü, è ïî-
êà îí ãîñòèò, òî âñå äëÿ íåãî. È
âîò íà òåáÿ îáðàòèëà âíèìàíèå
íàøà êîðîëåâà.

— À çà÷åì ìíå å¸ âíèìàíèå?
— Çà÷åì-çà÷åì... Ìèëûé ìîé, â

íàøåì êîðîëåâñòâå âëàñòü ëþáó-
åòñÿ è íàñëàæäàåòñÿ òîëüêî ñî-
áîþ. È åñëè îíà êîãî-ëèáî âîîá-
ùå çàìåòèëà, òî ýòî óæå ðåäêèé
ñëó÷àé. Íàøè ïðèäâîðíûå íîñÿò
çåðêàëüíûå îäåæäû äëÿ òîãî, ÷òî-
áû íå èìåòü ñâîåãî ëèöà, à îòðà-
æàòü ëèê êîðîëåâû. Òåáå æå äà-
ðîâàíà ïðèâèëåãèÿ èìåòü ñîá-
ñòâåííûé îáëèê.

— ß äóìàþ, ñîáñòâåííûé îá-
ëèê ìíå äàðîâàëà íå âàøà êîðî-
ëåâà, à ìàòóøêà ñ áàòþøêîé.

— Òüôó, äåðåâíÿ íåîáó÷åííàÿ,
íè÷åãî íå ïîíèìàåò... Êîðîëåâà
òåáå ðàçðåøèëà èìåòü ñîáñòâåí-
íûé îáëèê?

— Íåò.
— Íó, çíà÷èò, åãî è íåòó. À ïî-

òîì, ïîñìîòðè íà ýòî ñ ïðàêòè-
÷åñêîé ñòîðîíû. Åñëè òåáå ðàç-
ðåøèëè êðóòèòüñÿ ïîä íîãàìè
âëàñòè, êîòîðàÿ íè÷åãî, êðîìå ñå-
áÿ, íå âèäèò, äà åùå è ðàçðåøè-
ëè èìåòü ñîáñòâåííûé îáëèê, òî
æäè äîðîãèõ ïîäàðêîâ. Êîðîëå-
âà — æåíùèíà, à çíà÷èò, íàêà-
æåò òîëüêî êàê æåíùèíà. Íó, âå-
åðîì íîñ ðàçîáüåò, êàáëóêîì ðó-
êó ïðèäàâèò, èëè òàì, ëèöî ðàñ-
öàðàïàåò... Ýòî ïóñòÿêè. Çàòî íàã-
ðàæäàòü òåáÿ è óãîæäàòü òåáå áó-
äåò âñÿ ñòðàíà. Âîò ÷òî òàêîå ôà-
âîðèò!

Çà ðàçãîâîðîì îíè ïðèøëè âî
äâîðåö. Âîéäÿ â ïðîñòîðíûé
òðîííûé çàë, Ðîáèí óâèäåë ìíî-
æåñòâî çåðêàë. Èç êàæäîãî íà íå-
ãî ñìîòðåëî ëèöî Çåðêàëüíîé êî-
ðîëåâû. Âñêîðå Ðîáèí ïîíÿë,
÷òî, êðîìå íåãî è êîðîëåâû, â çà-
ëå íàõîäèëèñü ëþäè, íî îíè áû-
ëè â çåðêàëüíûõ îäåÿíèÿõ è òîëü-
êî òî è äåëàëè, ÷òî îòðàæàëè
ñâîþ âëàäû÷èöó.

— À âîò è îí! — Ëèöî Çåðêàëü-
íîé êîðîëåâû âûðàæàëî ðàäîñòü
è óäîâîëüñòâèå.— Òåïëûé, ÿð-
êèé, ñèëüíûé. À òû ðàçáèðàåøü-
ñÿ â çåðêàëàõ. ×óâñòâóåøü èõ õà-
ðàêòåð. Ñåðäöåì ÷óâñòâóåøü? —
êîðîëåâà ïðèïîäíÿëàñü ñ òðîíà.

— Çà÷åì æå ñåðäöåì, Âàøå Âå-
ëè÷åñòâî, çäåñü çåðêàëà è òàê æè-
âûå,— è îí ñëåãêà êèâíóë íà
ïðèäâîðíûõ, êîòîðûå, ñòàðàòåëü-
íî ñîïÿ, îòðàæàëè êîðîëåâó.

— Áîëâàíû,— íàèãðàííî ðàçî-
çëèëàñü êîðîëåâà,— îñòàâüòå íàñ.

Ïðèäâîðíûå áûñòðî óäàëè-
ëèñü, à êîðîëåâà âïëîòíóþ ïîäî-
øëà ê Ðîáèíó. Îíà ìåðèëà âçãëÿ-
äîì êàæäûé ñàíòèìåòð åãî òåëà.
Þíîøà çàñìóùàëñÿ, íî ýòî åùå
áîëüøå âîñõèòèëî êîðîëåâó.

— Ñìóùàåòñÿ,— îíà âçÿëà Ðî-
áèíà çà ðóêó.— Êàêàÿ ñèëüíàÿ,
íî íåæíàÿ ðóêà. Ïîâåçëî òâîåé
èçáðàííèöå.

— Íî ó ìåíÿ íåò åùå äåâóø-
êè...

— Íåò ëþáèìîé! Êàêàÿ ïðå-
ëåñòü! È òû íèêîãî íå âèäèøü
ðÿäîì ñ ñîáîé.— Âñå çåðêàëà íà-
÷àëè ïîêàçûâàòü êîðîëåâó â ðàç-
ëè÷íûõ ðàêóðñàõ è íàðÿäàõ.

— Âèæó,— è þíîøà ïðåäñòà-
âèë ñâîþ èçáðàííèöó.— ß âèæó
äåâóøêó äîáðóþ, êðàñèâóþ, íåæ-
íóþ.

— Ïîõîæóþ íà ìåíÿ? — â òîí
ñïðîñèëà êîðîëåâà. Ðîáèí ñîâñåì
çàñìóùàëñÿ.

— Àõ, íå ñòåñíÿéñÿ, ãîâîðè. Óæ
òû áû ó ìåíÿ çàñâåðêàë! Òåáÿ
òîëüêî íóæíî ïðèîäåòü è âûøêî-
ëèòü ïîäîáàþùå.

— À ÿ íå õî÷ó ñâåðêàòü... Âî
ìíå íåò íè÷åãî òàêîãî...

— À ÿ è íå ìóäðåö, ÷òîáû èñ-
êàòü â òåáå ÷òî-òî,— îòðåçàëà
Çåðêàëüíàÿ êîðîëåâà.— ß ìîãó
îòðàçèòü òîëüêî òâîþ âíåøíþþ
êðàñîòó. Äà è çà÷åì ìíå òû âíóò-
ðè. Ìóæ÷èíû âíóòðè âñå îäèíà-
êîâûå, à âîò âíåøíå... — êîðî-
ëåâà åùå ðàç ïîñìîòðåëà íà Ðî-
áèíà.— Âíåøíå îíè áûâàþò
âåñüìà çàáàâíûìè...

— Ìàäàì, âû, áåçóñëîâíî, êðà-
ñèâû, íî ÿ ïðåäïî÷èòàþ íàñòîÿ-
ùóþ ëþáîâü ïðèäâîðíûì óâëå÷å-
íèÿì.

— Òû ïðåäïî÷èòàåøü íàñòîÿ-
ùóþ ëþáîâü?! À ÷åì òåáå çäåñü íå
íàñòîÿùàÿ ëþáîâü? Òåáå íå íðà-
âèòñÿ ìîé äâîðåö, ìîé òðîí, ìîè
ïîääàííûå?

— Ïî÷åìó íå íðàâÿòñÿ... Îíè
î÷åíü ìèëû... Íî ó íèõ çåðêàëü-
íûå ãëàçà, ïî êîòîðûì íè÷åãî íå
ïðî÷òåøü...

— Àõ, íàøåãî ðîìàíòèêà èíòå-
ðåñóþò òîëüêî ãëàçà! Íó-íó... ×òî

æ, àóäèåíöèÿ îêîí÷åíà! — Âîò
òåáå, ìèëûé, çåðêàëî, ïîäàðèøü
åãî äåâóøêå ñ êðàñèâûìè ãëàçà-
ìè,— è êîðîëåâà ïðîòÿíóëà Ðî-
áèíó ðó÷íîå çåðêàëüöå íåîáû÷àé-
íîé êðàñîòû. Òîò÷àñ þíîøó îò-
òåñíèëè ïðèäâîðíûå, èõ ëèöà íà-
÷àëè òåðÿòü êîíòóðû è óíîñèòüñÿ
äàëåêî-äàëåêî. Ðîáèí íà ìãíîâå-
íüå çàêðûë ãëàçà, à êîãäà îòêðûë
èõ, òî îêàçàëñÿ ñïÿùèì â ñâîåé
ìàëåíüêîé êàþòå íà êîðàáëå. Îí
âûøåë íà ïàëóáó, ãëîòíóë ìîð-
ñêîãî âîçäóõà è ïîòÿíóëñÿ. Â ýòî
âðåìÿ ÷òî-òî âûïàëî ó íåãî ê
íîãàì èç-çà ïàçóõè. Ýòî áûëî çî-
ëîòîå ðó÷íîå çåðêàëüöå èçóìè-
òåëüíîé ðàáîòû.

(Далі б де) За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Від рите а ціонерне товариство
“У ртранснафта”

повідомляє про с ли ання, на вимо а ціонера, що володіє 100% а цій
Товариства, на 3 р дня 2010 ро позачер ових за альних зборів а ціонерів
Від рито о а ціонерно о товариства “У ртранснафта” (далі — Товариство)
з в люченням до поряд денно о наст пних питань:

1. Обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів Товариства.
2. Звіт правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства за др е

півріччя 2009 ро .
3. Від ли ання і обрання олови та членів спостережної ради Товариства.
4. Від ли ання і обрання олови та членів ревізійної омісії Товариства.
5. Роз ляд питання підвищення ефе тивності ви ористання виробничих пот жностей

Товариства.

Збори розпочн ться о 11.00 за адресою: м. Київ, в л. К т зова, б дино 18/7, імната 510.
Реєстрація а ціонерів та їх представни ів проводитиметься з 10.00 до 10.45 в день проведення
зборів за вищев азаною адресою.

Головне правління справах сім’ї та молоді ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
ідентифі аційний од за ЄДРПОУ: 19129311, о олош є про припинення своєї
діяльності (лі відацію).
Претензії приймаються протя ом двох місяців за адресою: м. Київ,

в л. Рейтарсь а, 8-5 літ. Б, тел. (044) 278-54-71.

Головне правління по фізичній льт рі та спорт ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), Ідентифі аційний
од ЄДРПОУ 02934356 о олош є про припинення своєї діяльності (лі відацію).
Претензії приймаються протя ом 2-х місяців за адресою: м. Київ,

в л. Хрещати , 12 , тел. 279-17-06.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 293-10
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Äèòÿ÷à êàçêà 
íà Ïåéçàæö³
Ó öåíòð³ ì³ñòà ç’ÿâèâñÿ Ìàéäàí÷èê çàãàäîê

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У столиці побільшало
місць для дитячих і ор —
на Пейзажній алеї, на-
впроти м зичної ш оли,
від рито новий Майданчи
за адо . Над облашт ван-
ням дитячої " раїни" пра-
цювали молоді х дожни и
та архіте тори. Назв
майданчи дістав від
с льпт р аз ових ероїв,
я і ілюстр ють раїнсь і
народні за ад и, а та ож
численних оловоломо .

Ó ñóáîòó á³ëÿ ìóçè÷íî¿ øêîëè
¹ 8 íà âóë. Âåëèê³é Æèòîìèð-
ñüê³é, 26-á â³äáóëîñÿ äèòÿ÷å ñâÿ-
òî — â³äêðèòòÿ Ìàéäàí÷èêà çà-
ãàäîê. Â³í º ïðîäîâæåííÿì ñåð³¿
ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â ç êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ö³º¿ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñ-

òèíè ì³ñòà ³ âò³ëåííÿì ³äå¿ ïåðå-
òâîðåííÿ Ïåéçàæíî¿ àëå¿ íà
ëàíäøàôòíèé ïàðê ñâ³òîâîãî çíà-
÷åííÿ. "Ìè íàìàãàºìîñÿ ñòâîðè-
òè òóò ïðîñò³ð, äîáðîçè÷ëèâèé äî
ëþäåé, ñâîºð³äíó íåéòðàëüíó òå-
ðèòîð³þ, äå êîæíà ëþäèíà ïî÷ó-
âàòèìåòüñÿ êîìôîðòíî, ä³ëèòè-
ìåòüñÿ ïîçèòèâíèìè åìîö³-
ÿìè",— çàçíà÷èâ â³öå-ïðåçèäåíò
"Êè¿âñüêî¿ ëàíäøàôòíî¿ ³í³ö³àòè-
âè" Âîëîäèìèð Êîëèíüêî.

Äî ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí-
÷èêà äîëó÷èëèñÿ ìîëîä³ ìèòö³.
Öå ñêóëüïòîð Êîñòÿíòèí Ñêðå-
òóöüêèé, â³äîìèé ðîáîòàìè "¯æà-
÷îê ó òóìàí³" íà Ðåéòàðñüê³é, "Ê³ò
³ç âèäåëîê" á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Çîëîò³ âîðîòà" ³ ÷óäåðíàöüêèìè
ñêóëüïòóðàìè òóò-òàêè, íà Ïåé-
çàæí³é àëå¿, àðõ³òåêòîð Îëüãà
Êîíäðàòñüêà òà õóäîæíèöÿ Ëåñÿ
Êàðà-Êîöÿ. Çàâäÿêè ¿õí³é ïðàö³
ìàëþêè â³äòåïåð ìîæóòü ïîãîé-
äàòèñÿ íà ÷åðåïàñ³ àáî ï³ä ëåëå-
êîþ ç æàáîþ. À ïîðÿä íà ñò³í³ —
çàãàäêè íà êøòàëò "Ñ³ëà çãðàÿ

ïòàøåíÿò íà ï'ÿò³ðêî äðîòåíÿò.
ßêùî òè ¿õ óï³çíàºø, òî ìåëîä³þ
ç³ãðàºø". Äîïîâíþþòü ³äåþ çàãà-
äîê ñêóëüïòóðè êàçêîâèõ ïåðñî-
íàæ³â. "Çàäóì ïîëÿãàâ ó òîìó,
ùîá çðîáèòè ãîéäàëêè, ã³ðêè
³ëþñòðàö³ÿìè äî óêðà¿íñüêèõ íà-
ðîäíèõ çàãàäîê,— ðîçïîâ³äàº Ëå-
ñÿ Êàðà-Êîöÿ.— Àáè ä³òè ìîãëè
íå ëèøå áàâèòèñÿ, à é ÷îìóñü íà-
â÷èòèñÿ, ïîðîçãàäóâàòè çàãàäêè.
Íà âñ³õ îá'ºêòàõ íàïèñàíî òåêñòè
çàãàäîê òà â³äïîâ³ä³".

²í³ö³àòîðîì ÿñêðàâîãî ìàéäàí-
÷èêà ñòàâ Öåíòð ðàííüîãî ðîç-
âèòêó "ÎÊåøêèí Êëóá". "Òóò ìè
ñòâîðþºìî äëÿ ìàëþê³â çàòèøíó,
äîìàøíþ, êàçêîâó àòìîñôåðó, ³
Ìàéäàí÷èê çàãàäîê — öå íàãîäà
ïîä³ëèòèñÿ òàêèì òåïëèì íàñòðî-
ºì ç óñ³ìà êè¿âñüêèìè ä³òëàõà-
ìè",— êàæå êåð³âíèê "ÎÊåøêè-
íîãî Êëóáó" ²ííà ßðîâåíêî. Îð-
ãàí³çàòîðè îá³öÿþòü, ùî íåâäîâ-
ç³ ìàéäàí÷èê ïîïîâíèòüñÿ íîâè-
ìè çàãàäêàìè, à íà ã³ðö³ ç'ÿâèòü-
ñÿ ùå îäèí ìåøêàíåöü — ê³ò

КК АА ЗЗ КК ОО ВВ ИИ ЙЙ   СС ВВ ІІ ТТ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 19 æîâòíÿ
ОВНИ, розслабтеся і пливіть за течією подій. Нині можна дося ти значно о спіх

в таємних справах, прое тах, пов'язаних із заочною освітою, за ордонним бізнесом.
Цьо о дня ваші емоції і потреби мають армічний підте ст, ретельно дослідіть орінь
тих мотивацій, перед сім стос н и з жін ами та особами, що опі ються вами.
У ТЕЛЬЦІВ є всі підстави дивитись майб тнє з оптимізмом і надією. Енер ійно

продовж йте розпочаті напередодні справи, є шанс зміцнити ділов реп тацію, знай-
ти заст пництво, незвичайні прое ти, зба атити знання.
БЛИЗНЯТА захоч ть б ти пор ч із впливовими, поважними персонами, доведеть-

ся ви ористати психоло ічні таланти. Я що ви справді отові них повчитися, запо-
зичити досвід, та і онта ти матим ть висо прод тивність.
РАКИ фонтан ватим ть енер ією. Я що працюватимете с млінно, ер ючись висо-

ими бла ородними зад мами, ваші шанси на спіх зростатим ть. Поталанить сферах
освіти, т ризм , юриспр денції, доброчинності, релі ії, медицини, на ових досліджень.
ЛЕВИ, хоча ви й залежні від інших людей, з б дь-я ої сит ації вдасться вийти блис-
че, ризові сит ації лише підвищать тон с. А втім, не припис йте собі всіх засл ,

щасливий збі обставин — то Р а Божа. Ува а, непорядним боржни ам: саме час
пороз мітися з редиторами (моральними, матеріальними) та відновити реп тацію.
ДІВИ, я що шалена а тивність і б нтарсь а зароз мілість партнерів переходитиме

всі межі, поставтеся до то о прово аційно о навіженства з терпінням. Самолюбство
від л аво о. Б дьте дипломатичними, йдіть на омпроміс, спроб йте роз адати та-
ємницю та ої непомір ованої поведін и, ос іль и ця відповідь вам стане в при оді.
ТЕРЕЗИ, я щовиза лопотані пош омнової роботи (престижної ліні и), ви її знай-

дете. Тим, хто має намір пройти омпле сне лі вання (обстеження), не слід бояти-
ся додат ових витрат, ваші роші б де ви ористано за призначенням. Віро ідність з -
стріти відомо о фахівця д же висо а.
СКОРПІОНІВ бал ватиме Форт на і нічо о не вима атиме взамін. Творчі зад ми

реаліз єте спішно, а любовний шлях б де стелено вітами щастя. З'явиться ч до-
ва на ода попишатися своїми дітьми. Менше ніть спин на роботі, тр до олізм про-
типо азаний, більше розважайтеся і неодмінно охайтеся!
На СТРІЛЬЦІВФорт на заче алася в рідних стінах. Яс рава палітра емоцій зробить

ваші стос н и з родичами, земля ами насиченими і неповторними. Влашт йте сімейне
свято, запросіть дале рідню і давніх др зів.
КОЗОРОГИ, день сприяє навчанню, лі відації про алин в освіті. Вир шайте вманд-

ри неосяжними просторами Інтернет , шанси познайомитися з поп лярними, авто-
ритетними людьми д же висо і. Б дьте а тивними, не омпле с йте, адже маєте не-
ординарні здібності, тож засл ов єте на спіл вання з людьми відповідно о рівня.
ВОДОЛІЇ мають визначити для себе базові життєві цінності. "Асортимент" широ-

ий: роші, давнядр жба, я існа всебічнаосвіта, досвідб валих людей, приховані пси-
холо ічні резерви, д ховні й етичні наб т и. Сл хайте вн трішній олос, він під аже, я
с ористатися тим ба атством.
РИБИщасливо борсатим ться в теплом Гольфстрімі. Ламати олов розд мами та

прорах н ом страте ій не доведеться. Можете сміливо звертатися до давніх др зів, на-
ставни ів,по ровителів,начальни ів — вониневідмовлять допомозі,тожч довийтрамп-
лін для стриб а майб тнє вам арантовано!

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Порозважатися в омпанії ероїв за адо запрош ють сіх иївсь их дітей
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Правила
с до

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

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

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

вадраті.
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