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РОЗЛУЧЕНІ ВІЙНОЮ
Історичний нарис

Çàì³ñòü ëÿëüêè — òþòþí ³ ïëÿøêà
Øèðîêà ðåêëàìà òà ëåãêèé äîñòóï äî òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ àëêîãîëþ 
ñòàº ïðè÷èíîþ âæèâàííÿ öèõ ïðîäóêò³â ä³òüìè

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Кожен шостий чень 4—5 ла-
с вже ви рив перш си аре-
т , ожен третій — випив пер-
ш чар . Кожен шостий де-
в’яти ласни спроб вав ле -
ий нар оти — марих ан чи
ашиш. Це дані дослідження
“Здоров’я та орієнтації пове-
дін и чнівсь ої молоді”, я е
провів У раїнсь ий інстит т
соціальних досліджень імені
Оле сандра Яремен а за під-
трим и ЮНІСЕФ в У раїні.

Íàéñòðàøí³øå, ùî âèïàäêè âæèâàí-
íÿ øêîëÿðàìè àëêîãîëþ òà êóð³ííÿ íå
âèêëèêàþòü ó ïåðåõîæèõ íèí³ æîäíî¿
ðåàêö³¿. Ëèøå îäèíèö³ ñòîðîíí³õ ëþ-
äåé ìîæóòü çðåàãóâàòè íà øêîëÿðà ç
ñèãàðåòîþ ÷è ïèâîì ³ çðîáèòè éîìó
çàóâàæåííÿ. Áàéäóæ³ñòü íå º ïîêàçíè-
êîì òîãî, ùî ïðîáëåìè äèòÿ÷îãî òþ-
òþíîêóð³ííÿ òà âæèâàííÿ àëêîãîëþ â
ñóñï³ëüñòâ³ íåìà. Íàâïàêè — âîíà º ³
ïîñòàº äóæå ãîñòðî äëÿ òèñÿ÷ ðîäèí.

Ïðè÷èíè ðàííüîãî “äîðîñë³øàííÿ”
ä³òåé êðèþòüñÿ â ê³ëüêîõ ìîìåíòàõ.
Áàòüêè âêàçóþòü íà ïîøèðåíó ðåêëà-
ìó, íà ëåãêèé äîñòóï äî òþòþíó òà àë-
êîãîëþ â ìàãàçèíàõ. Ïñèõîëîãè íàé-
ïåðøèì íàçèâàþòü ñ³ìåéíå ñåðåäîâè-
ùå, àäæå ñàìå âîíî ìàº ñòàòè òèì ì³ñ-
öåì, äå äèòèíà ñàìîñòâåðäæóºòüñÿ.
ßêùî æ ÷åðåç áàòüê³âñüêå íàñèëëÿ, ùî
ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ â áóäü-ÿê³é ôîð-
ì³ — ìîðàëüí³é, ô³çè÷í³é, åêîíîì³÷-
í³é, äèòèíà íå ìîæå ï³äâèùèòè âëàñ-
íó ñàìîîö³íêó â ñ³ì’¿, âîíà íàìàãàº-
òüñÿ çðîáèòè öå â øêîë³. ßêùî æ ³ â
øêîë³ íå âäàºòüñÿ, òîä³ ëèøàþòüñÿ
êîìïàí³ÿ îäíîäóìö³â ³ âóëèöÿ ç óñ³ìà
¿¿ ñïîêóñàìè.

Ùå îäíà ïðè÷èíà, ÿêà “â³ä÷èíÿº”
ä³òÿì äâåð³ ó ñâ³ò ñèãàðåò ³ àëêîãîëþ —
ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà íåäîáðîñî-
â³ñíèìè ï³äïðèºìöÿìè ³ ïðîäàâöÿìè.
Çîêðåìà Ïðîêóðàòóðà Êèºâà íåùîäàâ-
íî ïðîâåëà ðîáîòó ç âèÿâëåííÿ 
ÌÀÔ³â, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â ìåæàõ 300
ìåòð³â â³ä øêîëè, ùî çàáîðîíåíî
óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâñòâîì. Ïðîòå
òàê³ ïîðóøåííÿ º, ³ ëåãêîäîñòóïí³ ê³î-
ñêè ç³ ñïèðòíèìè íàïîÿìè ³ ñèãàðåòà-
ìè ñòàþòü ïðèìàíêîþ äëÿ øêîëÿð³â.

Áåçïðîáëåìíèé äîñòóï äî ñèãàðåò ³
ïèâà ó÷í³ ìîæóòü çíàéòè ³ â ï³äçåì-
íèõ ïåðåõîäàõ, ³ íà ñòèõ³éíèõ ðèíêàõ.
Ïðîäàâöÿì ó ãîíèòâ³ çà íàæèâîþ òàì
÷àñòî ³ íà äóìêó íå ñïàäàº ïåðåâ³ðè-
òè äîêóìåíòè ÷è çàïèòàòè â³ê þíîãî
ïîêóïöÿ

Продовження теми на 3-й стор.
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Продавцям онитві за наживою часто і на д м не спадає перевірити до менти чи запитати ві юно о по пця
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“Êè¿ââîäîêàíàë” ïîâåðíóëè
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³
ñòîëèö³

22 æîâòíÿ 2010 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä
Êèºâà âèçíàâ íåä³éñíèì äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-
äàæó 25,464 % àêö³é ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêà-
íàë". Çã³äíî ç ð³øåííÿì ñóäó, àêö³¿ ï³äïðè-
ºìñòâà ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ ó âëàñí³ñòü
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà. "ß ïåðåêîíà-
íèé, ùî òàê³ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâ³ îá’ºêòè, ÿê
ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", ìàþòü íàëåæàòè
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³. Ð³øåííÿ ñóäó â³ä 22
æîâòíÿ 2010 ðîêó äàº çìîãó â³äíîâèòè êîí-
òðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà, çàëó÷èòè
³íâåñòèö³¿, çä³éñíèòè éîãî ðåôîðìóâàííÿ òà
çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê êîìïà-
í³¿",— íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Çàáîðîíåíî ðåêëàìí³ íîñ³¿,
âñòàíîâëåí³ ç ïîðóøåííÿìè

Ñòîëè÷íà àäì³í³ñòðàö³ÿ ñêàñóâàëà 66 äî-
çâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ íîñ³¿â çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè â ì³ñò³. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ä-
ïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ñêàñîâàíî äîçâîëè
íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â ð³çíîãî òè-
ïó: ðåêëàìíèõ âèâ³ñîê ³ ùèò³â, ëàéòïîñòåð³â,
áàíåð³â, êðîíøòåéí³â òîùî. Ãîëîâíà ïðè÷è-
íà ñêàñóâàííÿ öèõ äîçâîë³â — óñòàíîâëåííÿ
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é ³ç ïîðóøåííÿìè àáî
æ íåäîòðèìàííÿ ÷è íåíàëåæíå âèêîíàííÿ
ï³äïðèºìöÿìè îêðåìèõ óìîâ äîçâîë³â

Ñòîëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí
êóïóº âàãîíè òà ðåìîíòóº
åñêàëàòîðè

Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä ïîñòà-
âèâ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí" ïîòÿã ³ç ï’ÿòüìà âàãîíàìè, ïî-
â³äîìëÿº "Óêðà¿íñüêà ïðàâäà". Öåé ïîòÿã
óñï³øíî ïðîéøîâ âèïðîáóâàííÿ. Íàãàäàºìî,
â ëèïí³ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ïðèäáàâ
ø³ñòü, à ó âåðåñí³ — ï’ÿòü âàãîí³â. Óñüîãî æ
³íâåíòàðíèé ïàðê ðóõîìîãî ñêëàäó íàë³÷óº
669 ïàñàæèðñüêèõ âàãîí³â. Ó òîé æå ÷àñ ñòî-
ëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí àêòèâíî ðåìîíòóº åñ-
êàëàòîðè. Òàê, 26 æîâòíÿ íà ñòàíö³¿
"Ëóê'ÿí³âñüê³é" Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðî ðîçïî÷íåòüñÿ êàï³òàëüíèé ðåìîíò åñ-
êàëàòîðà ¹ 3 ³ òðèâàòèìå äî 25 ãðóäíÿ. Ïðî-
âîäèòüñÿ ³ êàï³òàëüíèé ðåìîíò åñêàëàòîðà
¹ 2 íèæíüîãî íàõèëó íà ñòàíö³¿ "Øóëÿâ-
ñüê³é", à çàê³í÷èòüñÿ 28 ãðóäíÿ. Çàãàëîì ³ç
ïî÷àòêó ðîêó â³äðåìîíòîâàíî â³ñ³ì åñêàëà-
òîð³â íà "Øóëÿâñüê³é" ³ "Ëóê'ÿí³âñüê³é", ³í-
ôîðìóº "Óêðà¿íñüêà ïðàâäà" ç ïîñèëàííÿì íà
ïðåñ-ñëóæáó "Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó"

Êè¿âñüê³ øêîëè âèõîâóþòü
ïàòð³îò³â

Ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ä³òåé ³ ìîëîä³ —
îäíå ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü ñóñï³ëüñòâà —
íàáóâàº îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàïåðåäîäí³
ñâÿòêóâàííÿ 66-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà-
¿íè òà 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ïðîâåëî çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çáåðåæåííÿ
³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ òà âèõîâàííÿ â ìîëîä³ ïî-
âàãè äî ïîäâèãó ãåðî¿â. Ó øêîëàõ îíîâëåíî
ê³ìíàòè òà åêñïîçèö³¿ áîéîâî¿ ñëàâè, ïðè íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êèºâà ïðàöþþòü 77 ìó-
çå¿â ³ñòîðè÷íîãî ïðîô³ëþ, ó÷í³ òà ñòóäåíòè
çóñòð³÷àþòüñÿ ç âåòåðàíàìè, à òàêîæ äîëó-
÷àþòüñÿ äî ðîá³ò ³ç îáëàøòóâàííÿ ìîíóìåí-
ò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³

Äîêóìåíòàëüíà âèñòàâêà
ðîçêàçóº ïðî “Íåçàáóòíº”

Ó â³âòîðîê, 26 æîâòíÿ, â ïðèì³ùåíí³ Êè¿â-
ñüêîãî öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó-ìóçåþ
ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà Óêðà¿íè â³äêðèëàñÿ åêñ-
ïîçèö³ÿ "Íåçàáóòíº. Äî 66-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåí-
íÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â". Âè-
ñòàâêó ï³äãîòîâëåíî Äåðæêîìàðõ³âîì ³ äåðæàâ-
íèìè àðõ³âàìè Óêðà¿íè. Ìîâîþ ð³äê³ñíèõ äî-
êóìåíò³â åêñïîçèö³ÿ ðîçïîâ³äàº ïðî äèñêóñ³é-
í³ ïèòàííÿ ³ñòîð³¿ â³éíè. Âèñòàâêà ïðàöþº çà
àäðåñîþ: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 22-à (òåðè-
òîð³ÿ çàïîâ³äíèêà "Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà")

Çáåðåæåííÿ äóõîâíîñò³ —
äîáðà ñïðàâà
Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àëèñÿ ²²² Ïîêðîâñüê³ ì³æíàðîäí³
ì³ñ³îíåðñüêî-ïðîñâ³òíèöüê³ ÷èòàííÿ

Ç áëàãîñëîâåííÿ Ïðåäñòî-
ÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè Áëàæåíí³éøîãî
Ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³
âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà â
Êèºâ³ ç 26 äî 28 æîâòíÿ òðè-
âàòèìóòü ì³ñ³îíåðñüê³ ÷èòàí-
íÿ, ïðèñâÿ÷åí³ éîãî 75-ð³÷÷þ.

Îðãàí³çàòîðàìè ùîð³÷íîãî
íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ôîðóìó
âèñòóïèëè ì³ñ³îíåðñüêèé â³ä-
ä³ë ïðè Ñâÿùåííîìó Ñèíîä³
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè ³ Âñåóêðà¿íñüêå Ïðà-
âîñëàâíå ïåäàãîã³÷íå òîâàðè-
ñòâî ðàçîì ç Êè¿âñüêèì íàö³î-
íàëüíèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Êè¿âñüêà
äóõîâíà àêàäåì³ÿ, ñåì³íàð³¿.

Ó â³äêðèòò³ ÷èòàíü âçÿëè
ó÷àñòü ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ òà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî.

"Íàñòàâ ÷àñ îá'ºäíóâàòè
íàö³þ äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîá-
ëåì, ùî íèí³, íà æàëü, ³ñíó-
þòü ó ðîçâèòêó íàøî¿ êðà¿íè.
Ñüîãîäí³ ðîçãëÿíåìî ïèòàí-
íÿ, ÿê³ äóæå òóðáóþòü ì³ñöå-
âó äåðæàâíó âëàäó. Ç ³í³ö³-
àòèâè äóõîâåíñòâà çà ó÷àñòþ
îñâ³òÿí, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é çðîáèìî êîíêðåòíèé
êðîê ó âèñâÿ÷åííÿ òèõ øëÿ-

õ³â, ùî ïîòð³áí³ äëÿ ðîç-
â'ÿçàííÿ ïðîáëåì ñ³ì'¿ òà ìî-
ëîä³, äóõîâíîñò³, îñâ³òè. Îá-
ãîâîðèìî ïèòàííÿ çàïðîâà-
äæåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìå-
òà õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè òà
êóëüòóðè â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ

Êèºâà",— çàçíà÷èâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ.

"Ìè çáèðàºìîñÿ äëÿ òîãî,
ùîá ãîâîðèòè ïðî ñï³âïðàöþ
³ç ñèñòåìîþ îñâ³òè. Òîìó ùî
ìè ìóñèìî ñôîðìóâàòè ìàé-
áóòíº ïîêîë³ííÿ, âèõîâàíå ³
íà ö³ííîñòÿõ ïðàâîñëàâíèõ.
Ñüîãîäí³ îäíå ç ãîëîâíèõ ïè-
òàíü — çàïðîâàäæåííÿ êóðñó
"Õðèñòèÿíñüêà åòèêà â óêðà¿í-
ñüê³é êóëüòóð³". Ìè ðîçãëÿäà-
ºìî öåé ïðåäìåò ëèøå ÿê
êóëüòóðîëîã³÷íèé. Éîãî ìå-
òà — âèõîâàòè ä³òåé ³ ðîçïî-
â³ñòè ¿ì ïðî íàøó ðåë³ã³þ, äó-
õîâí³ òà íàö³îíàëüí³ ö³ííîñò³.
Ùîá âîíè çíàëè ïðî âèòîêè
ïðàùóð³â ³ âçàãàë³ âñå ïðî
ñâîþ áëàãîñëîâåííó óêðà¿í-
ñüêó çåìëþ",— êàæå àðõ³ºïèñ-

êîï Ïîëòàâñüêèé ³ Ìèðãîðîä-
ñüêèé Ôèëèï.

×îòèðè ðîêè ïîñï³ëü ó 135
ñòîëè÷íèõ øêîëàõ âèêëàäàëè
ïðîáíèé êóðñ õðèñòèÿíñüêî¿
åòèêè äëÿ ïåðøèõ-÷åòâåðòèõ
êëàñ³â, àëå íèí³, íà æàëü, öå
ëèøå ïåðñïåêòèâà.

Ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà-
¿íè Äìèòðî Òàáà÷íèê íàä³ñëàâ
ëèñòà, â ÿêîìó âèñëîâèâ ñïî-
ä³âàííÿ íà ïë³äíó ñï³âïðàöþ
ì³í³ñòåðñòâà ç Óêðà¿íñüêîþ
Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ "ó
ñï³ëüí³é ñïðàâ³ âèõîâàííÿ
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü íà çàñàäàõ
âèñîêî¿ ³ ÷èñòî¿ ìîðàë³".

Ó ðàìêàõ ÷èòàíü çàïëàíîâà-
íî ïðîâåñòè äâà ïëåíàðíèõ çà-
ñ³äàííÿ, ï'ÿòü ñåêö³é òà êðóã-
ëèé ñò³ë

У від ритті місіонерсь их читань взяли часть перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов
та архієпис оп Полтавсь ий і Мир ородсь ий Филип

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов підтрим є запровадження навчально о предмета
християнсь ої ети и та льт ри в освітніх за ладах Києва
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Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

Учора в столиці від рилися ІІІ По ровсь і міжна-
родні місіонерсь о-просвітниць і читання на тем
"Страте ія д ховно о розвит У раїни: єдність
д х в союзі мир ". У від ритті взяли часть пер-
ший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов та
заст пни олови столичної держадміністрації
Леонід Новохать о. Серед часни ів — представ-
ни и сіх областей У раїни, а та ож Росії, Білор -
сі, Німеччини, Італії та Чехії.
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Світлана МОСКАЛЕНКО, ст -
дент а, менеджер з т ризм :

— Особи с т о
мене при ніч є,
оли пішоходи
рять на ход ,

не аж вже про
розпиття спирт-
них напоїв. Мо-
лоді це стос є-
ться насампе-
ред. Не лише

неприємно, а й ш ода та их людей,
бо вони блять своє здоров’я. Для
цьо о потрібно відводити спеціаль-
ні місця, можливо, штраф вати, ор-
анізов вати рейди, чер вання др -
жинни ів. На місці державних чинов-
ни ів я б зробила трьохсотвідсот о-
в на р т на вартості си арет і ал-
о ольних напоїв та заборонила б

продавати цей товар після двадцять
першої одини.

Любов ГЛУЩЕНКО, педа о :
— Попри висо
інформованість
молоді, вели
виховн робот ,
що проводять
педа о и в на-
вчальних за ла-
дах, проблема
лишається. Д -

маю, розв’язати її можна зайнятіс-
тю молодих людей вільний від на-
вчання час. Але, я відомо, дозвіл-
ля сьо одні д же доро о ошт є,
с ажімо, відвід вання спортивної
се ції не ожен собі дозволить. Са-
ме від байди вання людина при-
звичаюється до ш ідливих звичо .

Оле сандр ОСТАПЧУК,
ст дент:

— Пріоритети
с часно о с -
спільства, на
жаль, перева-
ж ють бі ма-
тер і ально о .
Р е а л і з а ц і я
спиртно о і тю-
тюнових виро-

бів — д же приб т овий бізнес. Не
дивно, що ф тбольний матч перери-
ває ре лама пива. Ось вам при лад
поєднання непоєдн ваних, здавало-
ся б, речей. Я що і можна щось зро-
бити на рівні держави, то це забо-
ронити ре лам тютюн і ал о олю.
Жорст о, але дієво. Але від спо -
си заробляти ле і роші не встоїть
навіть держава.

Оле сандр АЛІКИН,
ж рналіст:

— Ст денти —
особлива ате-
орія. І що ра-
ще їх забезпеч -
ють бать и, то
роз льніше во-
ни жив ть. Моя
он ч а тіль и-но
пішла до ш оли,

вона з бать ами живе США. Там
держава застосов є абсолютно ін-
ші принципи виховання. І насампе-
ред— це пошана до своєї раїни. Ді-
тей, образно аж чи, ще з пелюшо
орієнт ють на освіт , вибір профе-
сії, певний режим життя, відпові-
дальність перед с спільством, май-
б тньою сім’єю. Вільний час не о-
жен собі може дозволити.

Валентина ЛИСЕНКО, няня:
— Я вважаю, що
потрібно забо-
ронити прода-
вати молоді пи-
во та інші спирт-
ні напої, си аре-
ти, а щодо по-
р шни ів засто-
с о в в а т и

штрафні сан ції. Потрібно підсили-
ти патр ль місті, в пар ах, с верах,
встановити певні часові рам и для
реалізації та ої прод ції. Особливо
я б заборонила продавати си аре-
ти молодим жін ам я майб тнім ма-
мам, адже за та ої е оло ії здоров’я
людей і без то о під за розою. Дер-
жаві потрібно пі л ватися не стіль-
и про бізнес, с іль и про свою на-
цію, про майб тнє по оління.

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

ßê ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ïðîäàæó ìîëîä³ 
òþòþíîâî¿ òà àëêîãîëüíî¿ ïðîäóêö³¿?

Ùîá íå áóòè “á³ëîþ âîðîíîþ”
Ïñèõîëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî 90—95 â³äñîòê³â ïðè÷èí âæèâàííÿ àëêîãîëþ 
òà òþòþíó ñåðåä ìîëîä³ ñë³ä øóêàòè â ñ³ì’¿

Б ти я тато
Ïåðåñòóïàþ÷è ïîð³ã øêîëè, äèòèíà ïå-

ðåõîäèòü ç îäíîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ³íøå. Áàòüêàì âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî
äîñâ³ä, íàáóòèé ó ïîïåðåäíüîìó îòî÷åí-
í³, äèòèíà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè. Â³ä-
âåðòî ïðî ïðè÷èíè ñâîãî êóð³ííÿ ðîçïî-
â³â ó÷åíü 10 êëàñó îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷íèõ
øê³ë: “Áàòüêè âèíí³ ó òîìó, ùî ä³òè êó-
ðÿòü. Îñü ì³é áàòüêî íå êóðèâ, äîêè íå
âèíèêëè òðóäíîù³ íà ðîáîò³. Ùî æ òåïåð
ìåí³ ëèøàºòüñÿ ðîáèòè? Êîëè îòðèìàþ
äâ³éêó çà êîíòðîëüíó, òî òàêîæ áðàòè ñè-
ãàðåòó”.

Øòîâõàº ä³òåé ñïðîáóâàòè àëêîãîëü àáî
ñèãàðåòó ³ íåîðãàí³çîâàíå äîçâ³ëëÿ. ×àñ-
òèíó â³ëüíîãî ÷àñó çàáèðàº øêîëà, àëå æ
ëèøàºòüñÿ ï³ñëÿóðî÷íèé ÷àñ. Ñüîãîäí³ ïî-
õ³ä ó öèðê îáõîäèòüñÿ ðîäèí³ íåäåøåâî.
Ãóðòîê òàíö³â, ìóçè÷íó øêîëó, áàñåéí
ñïðîìîæí³ îïëà÷óâàòè íå âñ³ áàòüêè. Òî-
ä³ äèòèíà ïðîâîäèòü â³ëüíèé ÷àñ ³ç äðóçÿ-
ìè, â êîìïàí³¿ ÿêèõ íàé÷àñò³øå ³ âèêóðþº
ñâîþ ïåðøó ñèãàðåòó òà âèïèâàº ïåðøó
÷àðêó.

Спільна праця
Îñâ³òÿíè íàãîëîøóþòü: âàæëèâî ïðàöþ-

âàòè ó òð³àä³ áàòüêè — â÷èòåë³ — ä³òè. Äè-
ðåêòîð ã³ìíàç³¿ “Ïîòåíö³àë” Àëëà Ìàë³-
øåâñüêà ðîçïîâ³äàº: “Ä³òè — òàê³ æ ÷ëå-
íè ñóñï³ëüñòâà, ÿê ³ âñ³ ³íø³, òîìó ¿õ íå
ïîòð³áíî ³çîëüîâóâàòè â³ä íàâêîëèøí³õ
âïëèâ³â. Ïðîòå º ñ³ì’¿, äå êóð³ííÿ áàòüêè
íå ñïðèéìàþòü ÿê ïðîáëåìó. Äîðîñë³ êó-
ðÿòü — ³ öå íîðìàëüíî. Îäíàê ¿õíÿ äèòè-
íà íå ïîâèííà áðàòè òþòþí, ïîêè âîíà äè-
òèíà”. Òàê ³ ç³ ñïèðòíèì. ²íêîëè áàòüêè
ïðîïîíóþòü íåïîâíîë³òí³ì ñèíàì ³ äîíü-
êàì âèïèòè “çà êîìïàí³þ”.

Ïñèõîëîãè àêöåíòóþòü óâàãó íà áàòüê³â-
ñüê³é äîâ³ð³ äî ä³òåé. “ª ñõîäèíêè æèòòÿ,
êîëè äèòèíà ïðîáóº âñå: ñèãàðåòè, àëêî-
ãîëü. Àëå õòîñü ïðîõîäèòü ¿õ ç äîïîìîãîþ
áàòüê³â, à õòîñü çàñòðÿãàº íà íèõ,— ðîç-
ïîâ³äàº ïñèõîëîã-ïðàêòèê Âîëîäèìèð

Õìåëüêî.— Ä³òè â³äêðèò³. Âîíè çíàþòü, ÿê
ç íèìè ïîòð³áíî ïîâîäèòèñÿ, ³ êàæóòü ïðî
öå. Òîìó áàòüêàì âàæëèâî äîñëóõàòèñÿ äî
ñâî¿õ ñèí³â ³ äîíüîê. Àäæå çàâäàííÿ áàòü-
ê³â — ñòâîðèòè òàê³ óìîâè â ñ³ì’¿, ùîá äè-
òèíà ðîçêðèëà ñâî¿ òàëàíòè ³ ñòàëà ñàìî-
ñò³éíîþ”. Ïðîòå íàäì³ðíà çàéíÿò³ñòü ðî-
áîòîþ, ñîáîþ, íåðîçóì³ííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé ñâîãî ÷àäà ïåðåøêîäæàº çäî-
ðîâîìó ïñèõ³÷íîìó ðîçâèòêó. Êîëè â áàòü-
ê³â íåìàº êîíòàêòó ç äèòèíîþ, ãàëüìóºòü-
ñÿ ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ñòðèæíÿ äè-
òèíè, áåç ÿêîãî â íåïîâíîë³òíüîãî âèíè-
êàº ñòðàõ ñòàòè “á³ëîþ âîðîíîþ” â êîì-
ïàí³¿ îäíîë³òê³â.

“²íêîëè ëåêö³ÿ ïðî øê³äëèâ³ñòü êóð³í-
íÿ ³ âæèâàííÿ àëêîãîëþ ó êëàñ³, äå öå ÿâè-
ùå íåïîøèðåíå, íàâïàêè ñïîíóêàº ó÷í³â
ñïðîáóâàòè “çàáîðîíåíèé ïë³ä”. Íàñïðàâ-
ä³ ä³òè ñàì³ ðîçóì³þòü, ùî öå íåäîáðå. Ó
âèõîâàíí³ âàæëèâî íå àêöåíòóâàòè óâàãó íà
òîìó, íàñê³ëüêè öå ïîãàíî ðîáèòè, à ïå-
ðåîð³ºíòîâóâàòè ñïðèéíÿòòÿ,— ðîçïîâ³äàº
ïñèõîëîã-ïðàêòèê Íàòàëÿ Õìåëüêî.— Ïðî-
òå ÿêùî äèòèíà êóðèòü, ïîòð³áíî ç’ÿñóâà-
òè ìîòèâè öüîãî ³ çîð³ºíòóâàòè ¿¿ íà óñâ³-
äîìëåí³ â÷èíêè. Âàæëèâî, ùîá âîíà áà-
÷èëà çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç îòî÷åííÿì: “Òàê,
òè êóðèø. Êóðè. ² ìè ïîâàæàºìî òâ³é âè-
á³ð. Àëå ïîâàæàé ³ íàñ. ² ïàì’ÿòàé, ùî íàì
öå çàâàæàº ³ øêîäèòü”.

Право
на ци ароч

“Òâîÿ í³÷ — äîáàâ âîãíþ”, “Âñå ï³ä êîí-
òðîëåì”, “Ñìàê â³ëüíîãî æèòòÿ!” — ðåê-
ëàìí³ ïðèìàíêè äëÿ ìîëîä³æíèõ òóñîâîê.
Íà ùàñòÿ, â³ä 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó çàáîðîíå-
íî ðåêëàìó àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, òþòþíî-
âèõ âèðîá³â ³ â³äïîâ³äíèõ òîðãîâèõ ìàðîê
çàñîáàìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, òàêîæ ä³º
çàáîðîíà íà çâóêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî ñïîí-
ñîðñòâî. Ðåêëàìà ïèâà ï³ä ÷àñ ñïîðòèâíèõ
ïåðåäà÷ îäíîçíà÷íî âèêëèêàº ó áàòüê³â
îáóðåííÿ.

Ç 1 ñ³÷íÿ 2010 òàêîæ çàáîðîíåíî ðåêëà-

ìó àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, òþòþíîâèõ âèðî-
á³â ³ â³äïîâ³äíèõ òîðãîâèõ ìàðîê â óñ³õ
äðóêîâàíèõ ÇÌ², êð³ì ñïåö³àë³çîâàíèõ âè-
äàíü. Ïðîòå äîñòóïí³ñòü ²íòåðíåòó âèêëè-

êàº ó áàòüê³â íåîäíîçíà÷í³ äóìêè. Âîíè
ðîçóì³þòü êîðèñòü â³äêðèòî¿ ³íôîðìàö³¿,
îäíàê ïåðåéìàþòüñÿ ÿê³ñòþ ³íôîðìàö³¿,
ÿêà “çàáðóäíþº” ìîçîê äèòèíè

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Уже др ий рі діє стаття, за я ою міліція в разі затримання чня із
си аретою чи спиртним ви ли ає бать ів, щоб с ласти адміністратив-
ний прото ол і виписати штраф. Проте пра ти а свідчить, що прото-
ол і штраф не розв’яз ють проблеми. І немає жодної арантії, що
прина ідно наст пно о раз ш оляр відмовиться від ци ар и чи пляш-
и пива. Адже причини дитячо о бажання с шт вати “заборонений
плід” значно либші.

Ще в Стародавній Греції 5 ст. до н. е. Геродот опис вав, я с іфи рили.
В Ан лії за часів Єлизавети І рців прирівнювали до злодіїв. Їх водили в лицями з мо-

т з ами на шиї. У Росії за царювання Михайла Федоровича звин вачених рінні арали
дарами. Я що ловили вперше — давали 60 дарів по ст пнях, др е — відрізали ніс або
в ха, втретє — страч вали. 1634 ро в Мос ві сталася пожежа, причиною я ої, на д м
царя, б ло ріння. Тоді ж йо о заборонили під страхом смертної ари.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Психоло и ре оменд ють з’яс вати мотиви ріння дитини та зорієнт вати її на свідомлені вчин и
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Ðîçëó÷åí³ â³éíîþ
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

Ще до війни в селі Л х
Івановсь ої області в Росії
в сім’ї вчителів Малинов-
сь их народилися сини.
Та сталося, що старший
із них, Костянтин, помер.
А пізніше, із різницею в
іль а ро ів, народилися
Борис і Лев. Ще з дитин-
ства хлопчи и б ли не-
розл чними, навіть до
ш оли пішли одночасно,
тіль и Борис — перший,
а Лев, під отовлений
бать ом дома, — одраз
до четверто о лас .

Çðîñòàëè õëîïö³ â ëþáîâ³ òà
òóðáîò³, çàâæäè äîïîìàãàëè ³ ï³ä-
òðèìóâàëè îäíå îäíîãî. ² ï³ñëÿ
äîâãî¿ ðîçëóêè, êîëè íå áà÷èëè-
ñÿ, ìð³ÿëè ïðî çóñòð³÷. Âîíè áó-
ëè ÷àñòèíàìè ö³ëîãî.

Óñå áóëî á äîáðå, ÿêáè íå ïî-
÷àëàñÿ â³éíà. Áîðèñà, ìåíøîãî
áðàòà, â³äïðàâèëè íà ôðîíò ³ç àð-
ì³¿, à Ëåâ ï³øîâ äîáðîâîëüöåì ³ç
³íñòèòóòñüêî¿ ëàâè.

З стріч

Áîðèñà Ìàëèíîâñüêîãî áóëî
ïðèçâàíî íà â³éñüêîâó ñëóæáó â
æîâòí³ 1939 ðîêó â ì³ñòî Ïóøê³-
íî. Òàì ðîçòàøîâóâàâñÿ àðòèëå-
ð³éñüêèé ïîëê. À áðàò, ÿêèé ùå
íàâ÷àâñÿ â ³íñòèòóò³, ëèøàâñÿ
âäîìà, â ²âàíîâî.

Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, àðòèëå-
ð³éñüêèé ïîëê â³äïðàâèëè íà
êîðäîí ³ç Ô³íëÿíä³ºþ, ñàìå òîä³
ñòàðøèé áðàò Áîðèñà Ìèêîëàéî-
âè÷à, Ëåâ Ìèêîëàéîâè÷ Ìàëè-
íîâñüêèé, ï³øîâ äîáðîâîëüöåì
äî àðì³¿. Éîãî â³äðÿäèëè äî òàí-
êîâî-ìîòîöèêëåòíîãî ó÷èëèùà
äî ²ëü¿íî-îçåðî, ï³ä Íèæí³ì
Íîâãîðîäîì.

Â³ääòîä³, ÿê ìåíøîãî Ìàëè-
íîâñüêîãî áóëî ïðèçâàíî íà
ñëóæáó äî ëàâ àðì³¿, áðàòè íå áà-

÷èëèñÿ. Ëèøå â 1940 ðîö³ áàòüêî
ç Ëüîâîþ ïðè¿çäèëè íà ê³ëüêà ãî-
äèí éîãî ïðîâ³äàòè.

Í³õòî òîä³ íå çíàâ, ùî çóñòð³-
òèñÿ ð³äíèì ëþäÿì ñóäèëîñÿ ùå
ëèøå ðàç. Ïîëê Áîðèñà "ïåðåêè-
äàþòü" ³ç Ô³íëÿíä³¿ ïîêè ùî íå
çðîçóì³ëî êóäè. Ó äîðîç³ â³í ä³ç-
íàºòüñÿ, ùî åøåëîíè ïðîõîäèòè-
ìóòü ïîâç éîãî ð³äíå ì³ñòî ²âà-
íîâî. Íå òÿìëÿ÷è ñåáå â³ä ðàäî-
ñò³, Áîðèñ Ìàëèíîâñüêèé â³äïðî-
øóºòüñÿ â ñòàðøîãî ïî åøåëîíó
íà ê³ëüêà ãîäèí ³ á³æèòü äîäîìó,
ïðîâ³äàòè ìàìó ç áàòüêîì.

Óäîìà áàòüêî ïîäàðóâàâ ñèíî-
â³ íàä³þ, ùî ¿õ ìîæóòü â³äâåñòè
äî â³éñüêîâèõ òàáîð³â äî ²ëü¿íà-
îçåðà, äå ñëóæèòü áðàò.

"Áàòüêî ÿê ó âîäó äèâèâñÿ.
Ïîëê ðîçâàíòàæèâñÿ íà ñòàíö³¿,
íàçâó ÿêî¿ áóëî âêàçàíî â àäðåñ³
áðàòà. Áóâ ïîëóäåíü. ß çàïèòàâ ó
â³éñüêîâîãî, ÿêèé ïðîõîäèâ ïîâç,
äå òàíêîâå ó÷èëèùå. Âîíî âèÿâè-
ëîñÿ ïîðó÷. Éøîâ òóäè ³ íå â³ðèâ,
ùî ïîáà÷ó Ëüîâó. Ó äèòèíñòâ³ ìè
áóëè çàâæäè ðàçîì ³ äóæå ëþáè-
ëè îäíå îäíîãî. Áðàò çðîñòàâ âè-
ñîêèì ³ õóäèì, à â ìåíå âñå áóëî
íàâïàêè",— ðîçïîâ³äàº Áîðèñ
Ìèêîëàéîâè÷.

Ñàìå â òîé ÷àñ ðîòà òàíê³ñò³â ó
÷îðíèõ øèíåëÿõ éøëà ç ¿äàëüí³.
"Ãîëîâó Ëüîâè — â³í áóâ íàéâè-
ùèì — ÿ ïîáà÷èâ îäðàçó. Ï³ä³é-
øîâ äî ñåðæàíòà, ÿêèé ñóïðîâî-
äæóâàâ ðîòó, ³ ñêàçàâ, ùî ùîéíî

ïðèáóâ ³ç ôðîíòó, õî÷ó ïîáà÷èòè
áðàòà. Éîãî âèêëèêàëè ³ç ñòðîþ.
Ìè îá³éíÿëèñÿ, ÿ â³ä÷óâ, ùî äî
ãîðëà ï³äñòóïèâ êîìî÷îê, à ç î÷åé
ïîòåêëè ñëüîçè. ß íàìàãàâñÿ ïî-
âîäèòèñÿ ñòðèìàíî, àëå êîëè ïî-
áà÷èâ ïîáðèòó ãîëîâó áðàòà, íà
ÿê³é ðàí³øå òàê ãàðíî, íåâåëè÷-
êîþ õâèëüêîþ áóëî ïøåíè÷íîãî
êîëüîðó âîëîññÿ, éîãî ÷îðíó øè-
íåëü òàíê³ñòà — íå âèòðèìàâ...
Áðàò çìóæí³â ³ ñòàâ ùå á³ëüøå
ñõîæèì íà íàøîãî áàòüêà â ìî-
ëîäîñò³".

Íàñòóïíîãî äíÿ áðàòè ñòð³ëÿ-
ëè ç íàãàíà ïî ñàìîðîáí³é ì³øå-
í³. Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ ÷àñò³øå
íå âëó÷àâ, à îò Ëåâ Ìèêîëàéîâè÷
³ç òðèäöÿòè êðîê³â âëó÷àâ êóëþ çà
êóëåþ. Â³í ùå â øêîë³ çàõîïëþ-
âàâñÿ ñòð³ëüáîþ.

Ê³íåöü ñåðïíÿ ³ âåðåñåíü, ùî
ïðîâåëè â òèëó, ïðîëåò³ëè ÿê
îäèí äåíü. Â³éñüêîâó ÷àñòèíó Áî-
ðèñà Ìàëèíîâñüêîãî ïåðåéìåíó-
âàëè â 108-é ãàðìàòíèé àðòèëå-
ð³éñüêèé ïîëê, à âàæê³ ãàóáèö³
çàì³íèëè ëåãêèìè 107-ì³ë³ìåòðî-
âèìè ãàðìàòàìè. Ñîëäàòè òóò æè-
ëè ó âåëèêèõ çåìëÿíêàõ ³ç äâîïî-
âåðõîâèìè íàðàìè âñåðåäèí³.
Âðàíö³ çàì³ñòü çàðÿäêè êóïàëèñÿ
â îçåð³. Ïîò³ì — áîéîâà ï³äãî-
òîâêà. Áîðèñ ïðàãíóâ ïî÷àñò³øå
â³äâ³äóâàòè Ëåâà. Àëå â êóðñàíò³â
ñóâîð³ø³ ïîðÿäêè. ×àñòî ïîâåð-
òàâñÿ í³ ç ÷èì — çàíÿòòÿ â ó÷è-
ëèù³ éøëè âäåíü ³ ââå÷åð³. Âñå æ
¿ì âäàâàëîñÿ áà÷èòèñÿ õî÷à á ðàç
íà òèæäåíü.

10 æîâòíÿ ïîëê ï³äíÿëè ïî
áîéîâ³é òðèâîç³. Äèâ³ç³îí àðòè-
ëåð³éö³â âèðóøàâ ïåðøèì, ³ â
Ìàëèíîâñüêîãî-ìåíøîãî íå áó-
ëî íàâ³òü ê³ëüêîõ õâèëèí, ùîá
ïîïðîùàòèñÿ ç³ ñòàðøèì áðà-
òîì. "Íåâæå éîãî íå ïîáà÷ó? —
ïîäóìàâ. — Êîëè çàáèðàâñÿ äî
òåïëóøêè, ðàïòîì ïî÷óâ ñâîº
³ì'ÿ. Äî ìåíå á³ã Ëüîâà! Õòîñü
ïåðåäàâ éîìó, ùî àðòèëåð³é-
ñüêèé ïîëê âàíòàæàòü íà ñòàí-
ö³¿. Ìè âñòèãëè îá³éíÿòèñÿ, ³
áðàò äîïîì³ã ìåí³ âñêî÷èòè äî
âàãîíà. Ïî¿çä ïðèñêîðþâàâ õ³ä.
² â öþ ìèòü ÿ ïîïðîñèâ Ëüîâó
íàïèñàòè äîäîìó, ùî â³í ìåíå
ïðîâ³â. ß í³ÿê íå äóìàâ òîä³, ùî
öå ïðîùàííÿ ç áðàòîì áóëî

îñòàííº, ³ çóñòð³÷ — îñòàííÿ",—
ç ðîçïà÷åì êàæå ïàí Ìàëèíîâ-
ñüêèé.

Тан ові бої Льови

Íà ôðîíò³, ÿê ò³ëüêè âèïàäàëà
â³ëüíà õâèëèíêà, áðàòè ïîñò³éíî
ëèñòóâàëèñÿ. Ïðèáëèçíî çíàëè,
õòî äå âîþº, ³ ÷åêàëè ñëóøíî¿ íà-
ãîäè ïîáà÷èòèñÿ çíîâó. Ï³ä ÷àñ
íàñòóïó íà Êóðñüê³é äóç³ áðàòè ç
êîæíèì äíåì íàáëèæàëèñÿ îäíå
äî îäíîãî. Îäíàê ¿ì íå ñóäèëîñÿ
ïîáà÷èòèñÿ — ðîçìèíóëèñÿ.

Ó áèòâ³ íà Êóðñüê³é äóç³ Ëüî-
âà êåðóâàâ òàíêîì. Óâå÷åð³ ï³ä
ïîêðîâîì òåìíîòè â³í ïî¿õàâ íà
äîïîìîãó òîâàðèøàì. Í³÷ ³ íà-
ñòóïíèé äåíü áóëè ñïîê³éí³. Òðå-
òüîãî ñåðïíÿ çðàíêó ðîçïî÷àëà-
ñÿ àðòèëåð³éñüêà ï³äãîòîâêà.
Í³ìö³, ìàáóòü, âèð³øèëè éòè â
êîíòðàòàêó. Ëüîâà ç³ ñâî¿ìè òî-
âàðèøàìè çàìàñêóâàëè òåõí³êó ³
ñòîÿëè â çàñ³äö³, î÷³êóþ÷è, äîêè
íàñòóïàòèìóòü í³ìåöüê³ òàíêè ³
ï³õîòà.

"Ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ àðòèëåð³é-
ñüêî¿ ï³äãîòîâêè ³ íàëüîòó àâ³àö³¿
ñóïðîòèâíèê ï³øîâ ó êîíòðàòà-
êó. Ñõèëàìè ðóõàëîñÿ ï’ÿòíàä-
öÿòü í³ìåöüêèõ òàíê³â, çà íèìè
á³ãëè ãðóïàìè àâòîìàòíèêè. ßêå
áóëî âèäîâèùå — äèâèòèñÿ, ÿê
ïîâçóòü ö³ çàë³çí³ áðîíüîâàí³ ìà-
øèíè! Ï³äïóñòèâøè ¿õ áëèæ÷å,
ïðèáëèçíî íà 600 ìåòð³â, ÿ é
ðåøòà â³äêðèëè ïî íèõ âîãîíü.
Ì³é áàøíåð ò³ëüêè é óñòèãàâ çà-
ðÿäæàòè ãàðìàòó. Ï³äáèâ ùå îäèí
òàíê. Áèâ ³ ïî äðóãîìó, àëå éîãî
ì³é ñíàðÿä íå áðàâ. Âèÿâèëîñÿ —
öå "òèãð". Éîãî ïîò³ì ï³äáèëè
ñïåö³àëüíèì ñíàðÿäîì. Øêîäà,
ùî â ìåíå òàêèõ íå áóëî, à òî á
ÿ éîãî ðîçòðîùèâ. Á³é òðèâàâ
ï’ÿòü ãîäèí. Çà âåñü öåé ÷àñ ìè
ï³äáèëè ðàçîì ³ç àðòèëåðèñòàìè
21 í³ìåöüêèé òàíê, ³ç íèõ —
òðüîõ "òèãð³â".

"Êîëè âñå ñòèõëî, íàì ïðèâåç-
ëè îá³ä. Ìè ïðî íüîãî çîâñ³ì çà-
áóëè. Äóæå õîò³ëîñÿ ïèòè: ó ìå-
íå íàâ³òü ñîðî÷êà áóëà ìîê-
ðîþ",— ïèñàâ Ëüîâà.

Ó âñ³õ áîÿõ âèêîðèñòîâóâàëè
òàíêè Ò-34 — öå îñíîâíà áîéî-
âà îäèíèöÿ áðîíåòàíêîâèõ
â³éñüê ÑÐÑÐ. Çàâäÿêè ñï³ââ³ä-
íîøåííþ áîéîâèõ ÿêîñòåé, íà-
ä³éíîñò³ òà çàòðàò íà âèðîáíèö-
òâî éîãî âèçíàíî íàéêðàùèì
òàíêîì â³éíè. Ï³ä ÷àñ áèòâè ï³ä
Êóðñüêîì àïîãåéíèì áóâ ÷àñ äëÿ
òàíê³â Ò-70. Ï³ñëÿ öüîãî âîíè
ïî÷àëè çíèêàòè ç â³éñüêîâèõ
÷àñòèí ×åðâîíî¿ Àðì³¿, àäæå áó-
ëè çàíàäòî ëåãêèìè. Íèìè áóëî
âàæêî ïðîòèñòîÿòè í³ìåöüêèì
"òèãðàì". Ò-6 — òàê â³í ïîçíà-
÷àâñÿ â äîêóìåíòàõ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó. Öå í³ìåöüêèé âàæêèé
òàíê, ÿêèé ìàñîâî ïî÷àëè âèêî-
ðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ Êóðñüêî¿
áèòâè. (Ìàøèíà áóëà íàéñèëüí³-
øîþ ç îçáðîºííÿ ³ áðîíþâàííÿ
ñåðåä óñ³õ òàíê³â ñâ³òó. Âîíà âà-
æèëà 57 òîíí, çàâäîâæêè äî 9
ìåòð³â, à çàââèøêè — òðè ìåò-
ðè. Íà òàíêó ì³ñòèëàñÿ ãàðìàòà
³ ÷îòèðè êóëåìåòè). Òîìó âèâåñ-
òè ç ëàäó éîãî ìîæíà áóëî, ëè-
øå ïîøêîäèâøè ÿêóñü ðîáî÷ó
÷àñòèíó, ùî áóëî âàæêî äëÿ ðà-
äÿíñüêèõ òàíê³ñò³â.

Âòðàòè ó òàíê³ñò³â ó äí³ íàñòó-
ïó áóëè âåëèêèìè. Â³ä ïîñòð³ë³â
òàíêîâî¿ ãàðìàòè ïîâ³òðÿ â ñåðå-
äèí³ ìàøèíè íàïîâíþâàëîñÿ ¿ä-
êèì ãîð³ëèì äèìîì, áóëî âàæêî
äèõàòè. Çâóêè ïîñòð³ë³â íåìîâ
ìîëîòîì áèëè ïî ãîëîâ³. Â³ä óäà-
ð³â âîðîæèõ áîëâàíîê ïî áðîí³ ¿¿
âíóòð³øíÿ ÷àñòèíà ðîçêîëþâàëà-

Лев Ми олайович Малиновсь ий
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ñÿ, ³ îñêîëêè ëåò³ëè íà âñ³ áîêè,
âðàæàþ÷è òàíê³ñò³â. À êîëè òàíê
ï³äáèâàëè àáî ï³äïàëþâàëè, âè-
áðàòèñÿ ç ìàøèíè íà î÷àõ ó ñó-
ïðîòèâíèêà é ïðè öüîìó íå çãî-
ð³òè äîïîìàãàëî ëèøå äèâî.

Àëå òîä³ Ëüîâ³ ùàñòèëî. Â³í äî
âñüîãî âæå çâèê ³ âîþâàâ ³ç çà-
âçÿòòÿì. Íàâ³òü ïîïðè òå, ùî â
éîãî ìàøèí³ áóëî íàñêð³çü ïðî-
áèòî äâà îïîðíèõ êàòêè, íàä-
òðàíñì³ñ³éíèé ëþê ³ óì'ÿòèíà íà
áàøò³. Ïîøêîäæåíèì áóâ, îêð³ì
³íøîãî, êîìá³íåçîí. Â³ä íüîãî

ëèøèëèñÿ ëèøå øìàòêè òêàíè-
íè. Éîãî ðîç³ðâàëî îñêîëêàìè ï³ä
÷àñ áîìáàðäóâàííÿ...

“Мій світ
переверн вся
в т мить”

"Êàæóòü: ïðèéøëà á³äà — â³ä-
÷èíÿé âîðîòà. Â ê³íö³ áåðåçíÿ,
÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ Áº-
ëÿºâà (ìîãî òîâàðèøà), ìåíå âè-

êëèêàëè äî êîìàíäèðà äèâ³ç³îíó.
Ó øòàáíîìó áë³íäàæ³ áóëè Íîâ³-
êîâ, Ìàðòèíîâ ³ Êîâàëåíêî.
Ìàðòèíîâ (íà÷àëüíèê ðîçâ³äêè
äèâ³ç³¿) ñêàçàâ, ùî ïðèéøîâ ëèñò
äëÿ Áºëÿºâà â³ä ìîãî áàòüêà",—
çãàäóº Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷.

Óæå òîä³ â³í ìàâ íåïðèºìíå ïå-
ðåä÷óòòÿ — ùîñü ñòàëîñÿ ç áðà-
òîì.

Îòðèìàíèé ëèñò áóâ òàêîãî
çì³ñòó: "...Àëå, äîðîãèé òîâàðè-
øó Áºëÿºâ, Áîðèñ ùå íå çíàº òî-
ãî ñòðàøíîãî, í³÷èì íå âèë³êîâ-
íîãî íàøîãî ãîðÿ, ÿêå ìè ïåðå-
æèâàºìî îñü óæå òðè ì³ñÿö³.
Íàø áåçö³ííèé, çîëîòî íàøå,
Ëüîâà çàãèíóâ 15 ãðóäíÿ 1943 ðî-
êó. Îô³ö³éíó çâ³ñòêó ïðî öå ìè
îòðèìàëè 11 ñ³÷íÿ. Ñèë í³ÿêèõ
íåìàº, ùîá ãîâîðèòè ïðî öå. ²
çàðàç ïèøó Âàì, à ñëüîçè äóøàòü
ãîðëî ³ çàñòèëàþòü î÷³. Ìè âè-
ð³øèëè íå ïèñàòè ïðî öå Áîðè-
ñó... Îñü ÿ ³ çâåðòàþñÿ äî Âàñ ÿê
äî éîãî äðóãà ïðîñòî çà ïîðà-
äîþ, ÿê â÷èíèòè? ×è ïèñàòè ïðî
òðàãåä³þ, ùî òðàïèëàñÿ, éîìó?
Àäæå öå áóëè òàê³ áðàòè-äðóç³,
ùî ÿ íå çíàþ, õòî ùå òàê æèâ,
ÿê æèëè âîíè. ² öå çâ³ñòêà, çâè-
÷àéíî, äëÿ Áîðèñà áóäå óáèâ÷îþ.
ßê Âè íà öå â³äïîâ³ñòå, òàê ìè ³
çðîáèìî. Çâè÷àéíî, ðàíî ÷è ï³ç-
íî Áîðèñ ³ ñàì ïðî öå ä³çíàºòü-
ñÿ. À îñü ÿê çàðàç? Ìàòè áî¿òü-
ñÿ, ùî, ä³çíàâøèñü ïðî ñìåðòü
Ëüîâè, â³í ïîë³çå, ùîá ïîìñòè-
òèñÿ ïðîêëÿòèì í³ìöÿì, òîä³ ìè
³ éîãî âòðàòèìî, îñòàííþ íàøó
íàä³þ" (1944).

Ëåâ Ìàëèíîâñüêèé çàãèíóâ ó
áîÿõ ï³ä Íåâåëåì. Âèïàäêîâî ïî-
òðàïèâøè ï³ä îáñòð³ë ì³íîìåòà.
Áóâ ñìåðòåëüíî ïîðàíåíèé ³ îä-
ðàçó æ ïîìåð.

Âàæêî ïåðåäàòè, ùî òâîðèëî-
ñÿ òîä³ ç Áîðèñîì. Â³í áóâ ñàì íå
ñâ³é ³ ìàëî íå íàðîáèâ äóðíèöü.
Òà, ïîäóìàâøè ïðî ð³äíèõ, ñõà-
ìåíóâñÿ ³ ïî÷àâ æèòè äàë³. Â³í
çàâæäè ñâÿòî áåð³ã ïàì’ÿòü ïðî
áðàòà.

×åðåç äâàäöÿòü ðîê³â ï³ñëÿ â³é-
íè çíàéøîâ ìîãèëó äîðîãîãî
Ëüîâè á³ëÿ ñåëà Ïèëüêè ªçåð³-
ùåíñüêîãî ðàéîíó Â³òåáñüêî¿ îá-
ëàñò³, íà óçë³ññ³ — íà ï³âí³÷íèé

çàõ³ä â³ä ñåëà. Öå áðàòñüêà ìîãè-
ëà, â ÿê³é ñïëÿòü â³÷íèì ñíîì
2220 â³ðíèõ ñèí³â Áàòüê³âùèíè.

Своє життя прожив
за двох

Óñþ â³éíó â³í ïðîéøîâ, çãàäó-
þ÷è ñòàðøîãî áðàòà. Óñå, ùî â³í
ðîáèâ,— ç äóìêàìè ïðî áðàòà.
Ìèíóëî 67 ðîê³â, à Áîðèñ Ìèêî-
ëàéîâè÷ ³ äîñ³ íå ìîæå ñïîê³éíî
÷èòàòè ëèñòè Ëüîâè äîäîìó. Â³í
áåðåæå âñ³ éîãî ôîòî, âñå, ùî ç
íèì ïîâ’ÿçàíî. Öå äëÿ íüîãî âå-
ëèêà ïàì’ÿòü, ÿêó íå ìîæóòü
ñòåðòè íàâ³òü ðîêè.

Íà ñò³í³ ê³ìíàòè Áîðèñà Ìàëè-
íîâñüêîãî — âèêàðáóâàíèé ³ç ì³-
ä³ ïîðòðåò Ëüîâè. Â³í äèâèòüñÿ ç
íüîãî âñå òàêèì æå äâàäöÿòèòðè-
ð³÷íèì, ÿêèì áóâ ó 1941 ðîö³.

"Ëîã³êà â³éíè íåâáëàãàííà. Âî-
íà íå øêîäóº í³ õîðîøèõ, í³ ïî-
ãàíèõ. Íàâïàêè, äî ïðåêðàñíèõ
ëþäåé âîíà íåùàäí³øà",— öèìè
ñëîâàìè ç ïðèâîäó çàãèáåë³ îä-
íîãî ç óëþáëåíèõ ãåðî¿â "Ñåâàñ-
òîïîëüñüêèõ ðîçïîâ³äåé" Òîëñòî-
ãî õî÷åòüñÿ ñêàçàòè ïðî áðàòà.
Òàê, ñìåðòü âèáðàëà ç íàñ äâîõ
òîãî, õòî êðàùèé, ñèëüí³øèé, ïî-
òð³áíèé áàòüêîâ³, ìàòåð³, ëþäÿì.
Ìèíàº ÷àñ, à á³ëü óñå íå âòè-
õàº",— êàæå Áîðèñ Ìàëèíîâ-
ñüêèé.

Ï³ñëÿ â³éíè â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
ñòóäåíò³â ²âàíîâñüêîãî åíåðãå-
òè÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ Ëåí³íà,
äå íàâ÷àâñÿ Ëåâ Ìàëèíîâñüêèé.
Ñàìå ïåðåä íåþ Áîðèñ Ìàëèíîâ-
ñüêèé ä³çíàâñÿ, ùî Ëåâ çóñòð³-
÷àâñÿ ç³ ñâîºþ îäíîãðóïíèöåþ
Ãàëèíîþ Ãðàäîâöåâîþ. ×åðåç
òðèäöÿòü ðîê³â ï³ñëÿ çàãèáåë³
áðàòà â³í ¿¿ ðîçøóêàâ.

Âîíà áàãàòî ðîê³â ÷åêàëà íà
Ëüîâó, íàâ³òü íå çíàþ÷è, ùî â³í
çàãèíóâ. Áîðèñ çíàéøîâ ¿¿ àäðå-
ñó ³ ïî÷àâ ïåðåïèñóâàòèñÿ. Ó îä-
íîìó ç³ ñâî¿õ ëèñò³â âîíà ïèñàëà:
"Äåñÿòü ðîê³â ÿ íå âèõîäèëà çà-
ì³æ, ÷åêàëà ïîâåðíåííÿ Ëüîâè ç
â³éíè. Â³í áóâ ðîçóìíèé, ñêðîì-
íèé, ÷åñíèé, äîáðèé, òàêòîâíèé,
ñîðîì’ÿçëèâèé, ÿê ä³â÷èíà. Çàâ-

æäè ïîðó÷, àëå íå íà âèäíîò³.
Ìè, ñòóäåíòè êóðñó, äóæå éîãî
ëþáèëè. Â³í äóæå ñîðîìèâñÿ ñâî-
ãî çðîñòó".

Â ³íøîìó ëèñò³ âîíà ïèñàëà
âæå ïðî âîºíí³ ÷àñè: "Ïåðåä â³ä-
õîäîì íà ôðîíò ïðèí³ñ ìåí³ ôî-
òî, íà ÿêîìó â³í ðàçîì ³ç áàòüêîì,
³ ñêàçàâ: "Öå ì³é áàòüêî, ÿ ÿêîñü
íå âñòèã òåáå ç íèì ïîçíàéîìè-
òè. Â îñòàííüîìó ëèñò³ íàïèñàâ
ïðî ò³ æàõè, ÿê³ ïîáà÷èâ ï³ñëÿ
â³äñòóïó í³ìö³â. Ñêàðæèâñÿ, ùî
éîìó çàâàæàþòü äîâã³ íîãè, âàæ-
êî ñèä³òè â òàíêó. Ëèñò áóâ ïîâ-
íèé ð³øó÷îñò³ ìñòèòè í³ìöÿì".

"Ãàëèíà íàïèñàëà ìåí³, ùî
áðàò äóæå ëþáèâ áóçîê. ² ïîïðî-
ñèëà ïîñàäèòè êóù íà éîãî ìî-
ãèë³. À ï³çí³øå ïðèâåçëà áóçîê ³ç
Óôè äî Êèºâà. ß ïîñàäèâ éîãî
íà ìîãèë³ Ëüîâè, àëå êâ³òè òàì íå
"ïðèæèëèñÿ",— ðîçïîâ³äàº Áîðèñ
Ìèêîëàéîâè÷.

Ó ñêðóòí³ õâèëèíè ï³ñëÿâîºí-
íèõ ðîê³â áðàò, ÿê ³ â äèòèíñòâ³,
íå çàëèøàâ éîãî. Îáðàç Ëüîâè
ïîñò³éíî áóâ ³ç íèì, ³ â³í êàçàâ
ñîá³: "Íå îïóñêàé ðóêè! Òè æè-
âåø ³ çà íüîãî!"

Òàê ³ ñòàëîñÿ. Ó 1945 ðîö³ äå-
ìîá³ë³çîâàíèé Áîðèñ âñòóïèâ äî
²âàíîâñüêîãî åíåðãåòè÷íîãî ³í-
ñòèòóòó ³ìåí³ Ëåí³íà. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ â
àñï³ðàíòóð³ ²íñòèòóòó åëåêòðîòåõ-
í³êè Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè. Â³ä-
òîä³ ç ö³ºþ àêàäåì³ºþ éîãî ïîâ’ÿ-
çóº á³ëüø ÿê ï³âñòîë³òòÿ.

Ñïî÷àòêó Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷
ïðàöþâàâ ó ëàáîðàòîð³¿ îá÷èñëþ-
âàëüíî¿ òåõí³êè ²íñòèòóòó åëåê-
òðîòåõí³êè Àêàäåì³¿ íàóê ÑÐÑÐ,
ïîò³ì â ²íñòèòóò³ ê³áåðíåòèêè
³ìåí³ Ãëóøêîâà. Ñòàâ êàíäèäà-
òîì, ó 1964 ðîö³ äîêòîðîì òåõ-
í³÷íèõ íàóê, à â 1969-ìó éîãî áó-
ëî îáðàíî ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåí-
òîì ÀÍ ÓÑÑÐ (íèí³ Íàö³îíàëü-
íà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè).

Ó÷åíü àêàäåì³ê³â Ñåðã³ÿ Ëåáå-
äºâà ³ Â³êòîðà Ãëóøêîâà Áîðèñ
Ìàëèíîâñüêèé ïðèñâÿòèâ ñåáå
ðîçðîáö³ òåîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ³ çà-
ñòîñóâàííÿ îá÷èñëþâàëüíèõ ³
óïðàâëÿþ÷èõ ìàøèí. Â³í äîñÿã
âåëèêèõ óñï³õ³â ³ íà âñå æèòòÿ
çáåð³ã ïàì’ÿòü ïðî áðàòà

Борис Ми олайович Малиновсь ий

А в дея их е іпажів б ли особисті рах н и з фашистами
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про відмову у продажу земельної ділянки 
закритому акціонерному товариству 

“Холдінгова компанія “АРМА” та закритому 
акціонерному товариству “Київське центральне 

конструкторське бюро арматуробудування” 
на вул. Полковника Шутова, 9 у Солом’янському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 37/4849 від 16 вересня 2010 року

У зв’язку з листом закритого акціонерного товариства “Холдінгова компанія “АРМА” та закритого акціо�
нерного товариства “Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування” Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у продажу земельної ділянки закритому
акціонерному товариству “Холдінгова компанія “АРМА”
та закритому акціонерному товариству “Київське цен�
тральне конструкторське бюро арматуробудування” на
вул. Полковника Шутова, 9 у Солом’янському районі 
м. Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) організувати повернення закритому акціонерному това�
риству “Холдінгова компанія “АРМА” та закритому акціонер�
ному товариству “Київське центральне конструкторське бю�

ро арматуробудування” авансового внеску за земельну ді�
лянку на вул. Полковника Шутова, 9 у Солом’янському райо�
ні м. Києва, сплаченого відповідно до угоди № 43 від
25.04.2007, у сумі 388 772,08 грн. (триста вісімдесят вісім
тисяч сімсот сімдесят дві гривні 08 копійок).

3. 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 припинення діяльності 
комунального підприємства 

“Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне 
управління”

Рішення Київської міської ради № 58/4870 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до частин другої та четвертої статті 105, статей 106, 107 Цивільного кодексу України, ста�
тей 59, 78, 136 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, пункту 5 статті 60 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вдосконалення роботи ритуальних служб
м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність комунального підприємства “Під�
рядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління”, яке
підпорядковане Головному управлінню ритуальних послуг,
шляхом приєднання до ритуальної служби спеціалізовано�
го комунального підприємства “Спеціалізований комбінат
підприємств комунально�побутового обслуговування”, що
підпорядкована Головному управлінню ритуальних послуг.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

2.2. Закріпити за ритуальною службою спеціалізованого ко�

мунального підприємства “Спеціалізований комбінат підпри�
ємств комунально�побутового обслуговування” на праві госпо�
дарського відання майно приєднаного комунального підприєм�
ства “Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління”.

2.3. Привести у відповідність до цього рішення свої роз�
порядження щодо діяльності комунального підприємства
“Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову у продажу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“Субос-Україна” на вул. Виборзькій, 78 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 38/4850 від 16 вересня 2010 року

У зв’язку з відсутністю згоди Кабінету Міністрів України щодо продажу земельної ділянки, враховуючи
доручення заступника міського голови — секретаря Київради від 01.06.2010 № 20124 та лист товариства
з обмеженою відповідальністю “Субос�Україна” від 06.05.2010 № 10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у продажу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “Субос�Україна” на вул. Ви�
борзькій, 78 у Солом’янському районі м. Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) організувати повернення товариству з обмеженою від�
повідальністю “Субос�Україна” авансового внеску, сплаче�
ного в рахунок оплати вартості земельної ділянки на вул. Ви�
борзькій, 78 у Солом’янському районі м. Києва відповідно

до угоди № 49 від 01.07.2008 у сумі 456 660,35 грн. (чоти�
риста п’ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят гривень 35
копійок).

3. 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 зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж

приватного сектора Караваєві дачі 
у Солом’янському районі

Рішення Київської міської ради № 62/4874 від 7 жовтня 2010 року

Відповідно до статей 6, 319, 327 Цивільного Кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, пунк�
тів 2, 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення Солом’ян�
ської районної у м. Києві державної адміністрації (лист від 30.03.10 № 3429/01) у зв’язку із закінченням
будівництва об’єкта Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва інженерні мережі приватного сек�
тора Караваєві дачі у Солом’янському районі згідно з до�
датком.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва (Київської міської державної адміністрації) спіль�
но з Солом’янською районною у м. Києві державною адмі�
ністрацією передати у володіння та користування відкрито�
му акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київво�

доканал” інженерні мережі, зазначені у пункті 1 цього рішен�
ня, на умовах, визначених угодою.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу земельної ділянки 
Головному управлінню капітального будівництва міста

Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

для будівництва електропідстанції 110/10 кВ 
“Європейська” на Петрівській алеї у Печерському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1295/4733 від 15 липня 2010 року

Відповідно до статей 20, 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле�
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з Переліку озеленених терито�
рій загального користування м. Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (табли�
ця 2), та з Переліку територій і об’єктів природно�запо�
відного фонду (таблиця 23) земельну ділянку площею
0,21 га.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Головному управлінню капітального бу�
дівництва міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) для бу�
дівництва електропідстанції 110/10 кВ “Європейська” на
Петрівській алеї у Печерському районі м. Києва.

3. Передати Головному управлінню капітального бу�
дівництва міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), за
умови виконання пункту 4 цього рішення, в постійне ко�
ристування земельну ділянку площею 0,21 га для будів�
ництва електропідстанції 110/10 кВ “Європейська” на Пет�
рівській алеї у Печерському районі м. Києва за рахунок
міських земель, не наданих у власність чи користування.

4. Головному управлінню капітального будівництва міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації):

4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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

4.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати у встановле�
ному порядку, визначеному Правилами забудови м. Ки�
єва.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 26.04.2010 № 09�5290 та від
23.04.2010 № 19�5201, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
09.12.2009 № 05�08/6566, Київської міської санепідстан�
ції від 11.05.2010 № 34249, Державної служби з питань
національної культурної спадщини від 01.03.2010 № 22�
436/35, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 22.03.2010 № 1874, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 13.05.2010 № 05�6312.

4.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010
рік”.

5. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 15.07.2010 № 1293/4731 

“Про передачу ділянки автомобільної дороги 
Київ — Ірпінь (Ірпінь, житловий масив Романівка — 

м. Київ) на баланс Укравтодору”
Рішення Київської міської ради № 86/4898 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної в держав�
ну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
15.07.2010 № 1293/4731 “Про передачу ділянки авто�
мобільної дороги Київ — Ірпінь (Ірпінь, житловий масив
Романівка — м. Київ) на баланс Укравтодору”, виклавши
пункт 1 рішення у такій редакції:

“ 1. Передати з комунальної власності міста Києва у
державну власність з віднесенням до сфери управління
Укравтодору ділянку автомобільної дороги Київ — Ірпінь
(від вул. Генерала Наумова (житловий масив Ново�Біли�

чі) до житлового масиву Романівка — м. Ірпінь, загаль�
ною довжиною в межах міста Києва 5,5 км)”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Інстит�т�проблем�математичних�машин�і�систем

Національної�а�адемії�на���У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�державно�о�нер�хомо�о�майна

(03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42)

1. Об’є�т�№�1:�Нежитлове�приміщення,��імната�№�104�на�1-м��поверсі�виробничою��орп�с��№�5/1,�площею�33,50�м2,�за�адресою:�м.�Київ,
проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщення�обладнання.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ
40,00�'рн�за�1�м2 в�місяць.

2. Об’є�т�№�2:�Нежитлове�приміщення,��імнати�№�301,303,305�на�3-м��поверсі�виробничо'о��орп�с��№�5/1,�за'альною�площею�101,9�м2,
за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�архіте�т�рне�бюро.�Стартова�ціна�оренди�становить
без�ПДВ�40,00�'рн.�за�1�м2 в�місяць.

3. Об’є�т�№�3:�Нежитлове�приміщення,��імната�№�124�на�1-м��поверсі�виробничо'о��орп�с��№�5/2,�за'альною�площею�67,00�м2,�за�адресою:
м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�с�ладсь�і�приміщення.�Стартова�ціна�оренди�становить�без
ПДВ�32,67�'рн�за�1�м2 в�місяць.

4. Об’є�т�№�4:�Нежитлове�приміщення,��імната�№�732�на�7-м��поверсі�лабораторно'о��орп�с��№�1,�за'альною�площею�11,1�м2,�за�адресою:
м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщення�теле�ом�таційно'о�обладнання.�Стартова�ціна
оренди�становить�без�ПДВ�108,33�'рн.�за�1�м2 в�місяць.�Нежитлове�приміщення,��імната�№�733�на�7-м��поверсі�лабораторно'о��орп�с��№�1,
за'альною�площею�11,1�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщення�офіс�.
Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�54,17�'рн.�за�1�м2 в�місяць.�Нежитлове�приміщення,�частина�дах��лабораторно'о��орп�с��№�1,�за'альною
площею�40,00�м2 за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�встановлення�1�антени.�Стартова
ціна�оренди�становить�без�ПДВ�22,50�'рн.�за�1�м2 в�місяць.�Стартова�ціна�оренди�одно'о�антено-місця�становить�без�ПДВ�918,79�'рн.�в�місяць.
Нежитлове�приміщення,�частина�підсобно'о�приміщення�лабораторно'о��орп�с��№�1,�за'альною�площею�48,00�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т
А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�розміщення�обладнання.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�30,00�'рн.
за�1�м2 в�місяць.

Умови��он��рс�:

1. Дотримання�вимо'�е�спл�атації�об’є�та.

2. Освітлення�та�озеленення�приле'лої�території.

3. Утримання�приле'лої�території�в�належном��санітарно-технічном��стані.

4. Зобов’язання�орендаря���ласти�до'овір�оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�постановою�Бюро�Президії�НАН�У�раїни.

5. Ви�онання�всіх�зобов’язань�за�до'овором�оренди.

6. Страх�вання�орендовано'о�приміщення�на�весь�термін�дії�до'овор��оренди�на��ористь�орендодавця.

7. Найбільший�запропонований�розмір�місячної�орендної�плати�за�ви�ористання�орендованою�об’є�та�порівняно�з�почат�овим�розміром�орендної
плати.

8. Відш�од�вання�Орендодавцю�переможцем��он��рс��витрат�на�проведення��он��рс�

(ви'отовлення�звіт��про�незалежн��оцін���вартості�об’є�та�оренди,�оп�блі��вання�о'олошення�та�інше).

Для��часті�в��он��рсі�йо�о��часни�и�повинні�подати�на�роз�ляд��он��рсної��омісії�та�і�матеріали:

- заява�про��часть����он��рсі;

- �опії�до��ментів�про�державн��реєстрацію��часни�а��он��рс�;

- посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів�(для�юридичних�осіб);

- довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен��належним�чином�(для�юридичних�осіб):

- відомості�про�платоспроможність��часни�а��он��рс�;

- зобов’язання��часни�а��он��рс��щодо�ви�онання��мов��он��рс�:

- зобов’язання�щодо�своєчасної�оплати�орендної�плати;

- довід���про�те,�що�до��часни�а��он��рс��не�пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

- відомості�про�середньооблі�ов��чисельність�працівни�ів�та�відомості�про�обся'�річно'о�валовою�доход�;

- та��опії�інших�до��ментів,�я�і�дозволяють�займатись�ліцензованим�видом�діяльності.�

Кінцевий�термін�приймання�пропозицій:�до�10.00�17�листопада�2010�ро��.�До��менти�надавати���запечатаном��печат�ою��часни�а��онверті
з�надписом�“На��он��рс�оренди”�за�адресою:�03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42;��орп�с�2,��імн.�514-б.

Конта�тний�телефон:�(044)�526-55-06,�фа�с�(044)�526-64-57.

Кон��рс�відб�деться�17�листопада�2010�ро���о�12.00�за�в�азаною�вище�адресою.

ІНФОРМАЦІЯ

Інстит�т���ібернети�и�ім.�В.М.�Гл�ш�ова�НАНУ�про�проведення��он��рс��на�право�оренди�нер�хомо�о�майна

(Розпорядження�Президії�НАН�У�раїни�№630�від�11.10.2010�р.)

Адреса:�03680,�МСП,�м.�Київ-187,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40.

1. Нежитлове�приміщення,��орп�с�1/1-2,��ім.�214,�214-а,�215,�216�—�за'альною�площею�164,3�м2.�Стартова�ціна�оренди�станом�на�жовтень�2010 р. —
53,87�'рн�за�1м2 в�місяць�(при�мінімальній�орендній�ставці�—�15%).�Мета�—�офісні�приміщення.

2. Частина�приміщень�с�лад��№�2�—�за'альною�площею�106,4�м2.�Стартова�ціна�оренди�станом�на�жовтень�2010�р.�—�12,78�'рн.�за�1�м2 в�місяць
(при�мінімальній�орендній�ставці�—�18%).�Можлива�мета�ви�ористання�приміщень�—�с�лад.�

Стартова�ціна�оренди�надана�без�ПДВ�та�сплати�за��ом�нальні�та�інші�посл��и.�Орендна�плата�підля�ає��ори��ванню�на�щомісячні

інде�си�інфляції.

Умови��он��рс�:�Найбільша�запропонована�ціна�орендної�плати.�У�ладення�до'овор��оренди�за�типовим�зраз�ом�НАН�У�раїни.�Страх�вання
майна�на�весь�термін�оренди�на��ористь�“Орендодавця”.�Дотримання�вимо'�е�спл�атації�об’є�та�та�правил�вн�трішньо'о�розпоряд��.�Стро��дії�оренди
—�до�3-х�ро�ів.�Відш�од�вання�переможцем��он��рс��витрат�за�незалежн��оцін���вартості�майна�та�п�блі�ацію�о'олошення�про�проведення��он��рс�.
Сплата�авансово'о�платеж��за�два�місяці�оренди.

Списо��необхідних�до��ментів�для��часті����он��рсі�можна�отримати�за�тел.�(044)�526-22-19.

Засідання��омісії�до�проведення��он��рс��відб�деться:�22�листопада�2010�ро��.

Проведення��он��рс��з�ви�ористанням�від�ритості�пропон�вання�розмір��орендної�плати�за�принципом�а��ціон��протя'ом�7�робочих�днів�після
затвердження� орендодавцем� спис��� �часни�ів,� доп�щених� до� подання� пропозицій� розмір�� орендної� плати.� (Процед�ра� проведення� �он��рс�
проходить�з'ідно�На�аз��ФДМУ�№�1495�від�15.12.2008�р.).

Конт.�тел.�526-22-19.

ФОНД�СОЦІАЛЬНОГО�ЗАХИСТУ�ІНВАЛІДІВ

Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на� заміщення�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців:� 'оловно'о�спеціаліста�до��ментообі'�;
'оловно'о�спеціаліста�юридично'о�се�тор�;�'оловно'о�та�провідно'о�спеціаліста�ор'відділ�.

Основні� вимо�и:� 'ромадянство� У�раїни,� дос�онале� володіння� державною�мовою,� повна� вища� освіта� відповідно'о
професійно'о�спрям�вання;�для��оловних�спеціалістів�—�стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі�на�посаді�провідно'о
спеціаліста� не�менше� 3� ро�ів� або� стаж� роботи� за�фахом� в� інших� сферах� �правління� не�менш�5� ро�ів;�для� провідно�о
спеціаліста�—�стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі�на�посаді�спеціаліста�1��ате'орії�не�менш�3�ро�ів�або�стаж�роботи
за�фахом�в�інших�сферах��правління�не�менше�5�ро�ів.

Термін�подачі�до��ментів�—�1�місяць�з�дня�п�блі�ації�о�олошення.

До��менти�приймаються�за�адресою:�04655,�м.�Київ,�в�л.�Глибочиць�а,�72,��.�422.

Додат�ові�відомості�за�тел.�425-01-13.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва

про�підс�м�и�проведення��он��рс��№46-0�з�відбор�

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

проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що�належать

територіальній��ромаді�м.�Києва

Мета�оцін�и�—�визначення�стартово�о�розмір��орендної�плати

для�проведення��он��рс��на�право�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва

1 Частина� переход�� (вестибюль�№1)� площею�8,0� �в.м�—�Станція�метро� “Вид�бичі”,� б/н�—

ТОВ “М�КОНСАЛТИНГ”

2 Частина� вестибюлю� станції� площею� 26,3� �в.м�—�Станція� метро� “Героїв� Дніпра”,� б/н�—

ТОВ “М�КОНСАЛТИНГ”

3 Частина� вестибюлю�№2� площею� 60,0� �в.м� —� Станція� метро� “Дарниця”,� б/н2� —

СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

4 Нежиле�приміщення�між�маршовими�сходами�в�переході�станції�площею�13,6��в.м�—�Станція

метро�“Дарниця”,�б/н2�-СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

5 Частина�переход��станції�площею�11,48��в.�м�—�Станція�метро�“Житомирсь�а”,�б/н�—

ТОВ “М�КОНСАЛТИНГ”

6 Частина�переход��станції� площею�76,0� �в.�м�—�Станція�метро� “Житомирсь�а”,�б/н�—

ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

7 Нежилі�приміщення�площею�12,2��в.�м�та�12,2��в.м�—�Станція�метро�“Лівобережна”,�б/н1�—

ТОВ�“Аналітично-�онсалтин'овий�центр�“Епрайзер”

8 Частина�переход��станції�(вестибюль�№1)�площею�80,0��в.м�—�Станція�метро�“Лісова”,�б/н —

ТОВ�“Аналітично-�онсалтин'овий�центр�“Епрайзер”

9 Частина�вестибюлю�станції�площею�11,0��в.м�—�Станція�метро�“Палац�Спорт�”,�б/н�—

СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

10 Частина�вестибюлю�станції�площею�8,2��в.м�—�Станція�метро�“Палац�У�раїна”,�б/н1�—

СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

11 Нежиле�приміщення�№11�в�переході�станції�площею�7,2��в.м�—�Станція�метро�“Петрів�а”,�б/н

—�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

12 Частина�переход��станції�площею�6,7��в.м�—�Станція�метро�“Площа�Льва�Толсто'о”,�б/н�—

СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

13 Нежиле�приміщення�№9���вестибюлі�станції�площею�16,5��в.м�—�Станція�метро�“Площа�Льва

Толсто'о”,�б/н�—�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

14 Приміщення� �іос��� в� 'алереї� станції� площею�8.9� �в.м�—�Станція�метро� “Позня�и”,� б/н�—

ТОВ “Аналітично-�онсалтин'овий�центр�“Епрайзер”

15 Частина� переход�� станції� (східний� вестибюль�№1)� площею� 7,7� �в.м�—�Станція� метро

“Святошин”,�б/н1�—�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

16 Нежиле� приміщення�№17� в� переході� станції� площею�6,78� �в.м�—�Станція�метро� “Тараса

Шевчен�а”,�б/н�—�ТОВ�“Страте'ія”

17 Частина�переход��станції� (вестибюль�№1)�площею�8,3��в.м�—�Станція�метро�“Хар�івсь�а”,

б/н1�—�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

18 Частина� вестибюлю� станції� площею� 9,0� �в.м� —� Станція� метро� “Хрещати�”,� б/н� —

СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

19 Нежиле�приміщення�1-'о�поверх��площею�13,6��в.м�—�б�льв.�Перова,�2�—�ФОП�Д�мі��Н.І.

20 Нежиле� приміщення� технічно'о� поверх�� площею�12,00� �в.м� та� дах�� площею�6,00� �в.м�—

в�л. Волось�а,�19�—�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

21 Нежиле�підвальне�приміщення�площею�45,0��в.м�—�в�л.�К�дрі�Івана,�33,�літ.А�—�ТОВ�“Страте'ія”

22 Нежиле� приміщення� 1-'о� поверх�� площею� 13,3� �в.м�—� в�л.� Політехнічна,� 5� А�—

ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

23 Нежилі�приміщення�1�-'о�поверх��площею�5,0��в.м�та�дах��площею�10,0��в.м�—�в�л.�Празь�а,

7,�літ.В�—�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

24 Нежиле�приміщення�1-'о�поверх��адміністративно-виробничо'о��орп�с��площею�87,0��в.м�—

в�л.�Стецен�а,�20,��.1�—�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

25 Нежиле�приміщення�1-'о�поверх��площею�118,0��в.м�—�в�л.�Стецен�а,�20,� �.5�—

ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

26 Нежиле� приміщення� 1-'о� поверх�� площею� 65,1� �в.м�—� в�л.� Стецен�а,� 20,� �.7�—

ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

27 Нежиле�приміщення�1-'о�поверх��площею�241,5��в.м�—�в�л.�Стецен�а.�22,��.13�—

ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

28 Нежиле�приміщення�1-'о�поверх��площею�73,86��в.м�—�в�л.�Чорнобильсь�а,�13-Б —

ПП�“Гарант-Е�сперт”

29 Нежиле�приміщення�мезонін��площею�21,0��в.м�—�пл.�Бессарабсь�а,�2�—�ТОВ�“Консалтин'ове

підприємство�“Оріяна”

30 Нежиле�приміщення�2-'о�поверх��площею�21,0��в.м�—�пл.�Бессарабсь�а,�2�—�ТОВ�“Консалтин'ове

підприємство�“Оріяна”

31 Нежиле�приміщення�3-'о�поверх��площею�15,0��в.м�—�пл.�Бессарабсь�а,�2�—�ТОВ�“Консалтин'ове

підприємство�“Оріяна”

32 Нежиле�приміщення�3-'о�поверх��площею�20,0��в.м�—�пл.�Бессарабсь�а,�2�—�ТОВ�“Консалтин'ове

підприємство�“Оріяна”

33 Нежиле�приміщення�1-'о�поверх��площею�34,8��в.м�—�пл.�Бессарабсь�а,�2�—�ТОВ�“Консалтин'ове

підприємство�“Оріяна”

34 Нежиле�приміщення�1-'о�поверх��площею�21,8��в.м�—�пл.�Бессарабсь�а,�2�—�ТОВ�“Консалтин'ове

підприємство�“Оріяна”

35 Громадсь�а� вбиральня�площею�128,0� �в.м�—�просп.� Га'аріна�Юрія,� 7�—�ТОВ� “Аналітично-

�онсалтин'овий�центр�“Епрайзер”

36 Частина�підземно'о�пішохідно'о�переход��площею�9,0��в.м�—�просп.�Перемо'и,�б/н1�—

ТОВ “М�КОНСАЛТИНГ”
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Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
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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.
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Ïóõ ³ áàíàíîâ³ øê³ðêè

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Кожен х дожни , пиш чи
полотна, сподівається, що
вони на ба ато ро ів збе-
реж ть свої барви, і люди
матим ть естетичне задо-
волення, спо лядаючи їх.
Киян а Катерина Костен о
вже під час створення
своїх артин знає, що во-
ни не б д ть дов овічни-
ми. Зроблені з природних
матеріалів — фізаліс , со-
лом и, тополино о п х та
різноманітно о листя —
вони з часом р йн ються.
Та попри це, в ожн ро-
бот вона в ладає части-
н себе і власне бачення
світ .

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé Áóäèíîê
ïðèðîäè, ùî íà âóëèö³ Ðîãí³äèí-
ñüê³é, óêîòðå åêñïîíóº ðîáîòè ö³-
êàâîãî é ñàìîáóòíüîãî ìàéñòðà,
ÿêèé ñòâîðþº ñâî¿ òâîðè ç ïðè-
ðîäíèõ ìàòåð³àë³â. ²ç 22 æîâòíÿ
äî ñåðåäèíè ëèñòîïàäà òàì ìîæ-
íà ïîäèâèòèñÿ âèòâîðè Êàòåðè-
íè Êîñòåíêî, ìàéñòðèí³, êîòðà
“ïèøå” òîïîëèíèì ïóõîì ³ ñòâî-
ðþº ïåéçàæ³ çà ìîòèâàìè âèäàò-
íèõ ðîñ³éñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ
ïåéçàæèñò³â ³ç ð³çíîìàí³òíèõ
ëèñòî÷ê³â ³ òðàâèíîê. Íà âèñòàâ-
ö³ ïðåäñòàâëåíî ìàéæå ç ñîòíþ
êàðòèí.

“Ïðàöþþ÷è íàä ïåéçàæåì, ÿ
÷àñòî “ïîçè÷àþ” ³äåþ â ìî¿õ
óëþáëåíèõ õóäîæíèê³â Ñàâðàñî-
âà, Øèøê³íà ÷è Êó¿íäæ³, ïðîòå
ëèøå äëÿ òîãî, àáè ãëÿäà÷³ çäî-
ãàäàëèñÿ ³ â íèõ âèíèêëè àñîö³-
àö³¿ ç öèìè ìàéñòðàìè, à îò 70
â³äñîòê³â “íàïîâíåííÿ” ïîëîòíà
âæå ìî¿, âëàñí³. Îêð³ì òîãî, îñî-
áëèâ³ñòü ðîáîòè ç ïðèðîäíèìè
ìàòåð³àëàìè â òîìó, ùî ÿêèéñü
ëèñòîê ÷è ëîçèíêà ìîæóòü “äèê-
òóâàòè” íàïðÿìîê ðîáîòè ÷è íà-
â³òü çàäóì íîâîãî âèòâîðó”,— êà-
æå Êàòåðèíà Êîñòåíêî.

²ç òîïîëèíîãî ïóõó ìèñòêèíÿ
â îñíîâíîìó “ïèøå” ïîðòðåòè.

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî ïîð-
òðåòè Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Ìèêîëè
Ãîãîëÿ òà Ëåîíàðäî äà Â³í÷³. Òà-
êîæ öåé ìàòåð³àë ïðåêðàñíî ï³ä-
äàºòüñÿ äëÿ â³äòâîðåííÿ íà ìà-
ëþíêó áëàãîðîäíèõ ë³í³é àíòè÷-
íèõ ñòàòóé. Ó ïàí³ Êàòåðèíè º
íàâ³òü ñâîÿ ìåòîäèêà çáîðó ³ çáå-
ð³ãàííÿ ïóõó, àáè â³í íå çëåæó-
âàâñÿ òà íå æîâò³â. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
íàéá³ëüøå ¿é äî äóø³ ñàìå ïåé-
çàæ³. Óñþ ãàìó êîëüîð³â ë³òí³õ
ëóã³â ÷è îñ³ííüîãî ë³ñó âîíà ïå-
ðåäàº òèìè ñàìèìè ëèñòêàìè ÷è
ïåëþñòêàìè êâ³ò³â. Òàêîæ âèêî-
ðèñòîâóº â ñâî¿õ ðîáîòàõ øê³ðêè
áàíàí³â ³ ÿáëóê, ëóøïèííÿ öèáó-
ë³. Ïðîæèëêè ð³çíîáàðâíèõ øìà-
òî÷ê³â ô³çàë³ñó (óëþáëåíèé ìà-
òåð³àë ìàéñòðèí³) ñòâîðþþòü â³ä-
÷óòòÿ îá’ºìó òà ãðàô³÷íîñò³ é äå-
ùî íàãàäóþòü çíàìåíèò³ “ïëüîí-
òàí³çìè” ²âàíà Ìàð÷óêà. ²íêîëè
âæå äàâíî âèêîíàí³ ðîáîòè ñòà-
þòü íåñïîä³âàíèì ñþðïðèçîì
äëÿ ñàìèõ ìàéñòð³â.

“Ó ìåíå â äîðîáêó áóâ ïåéçàæ
ë³òíüîãî ëóãó, ³ çíàºòå, ÷åðåç ê³ëü-
êà ðîê³â, âèòÿãíóâøè éîãî ç³
ñõîâêó, ÿ áóëà âðàæåíà òèì, ùî
ë³òí³é ³ çåëåíàâèé ëóã ïîæîâê ³
ñòàâ îñ³íí³ì. Âèéøëî òåæ êðàñè-
âî,— åìîö³éíî ðîçïîâ³äàº ïàí³
Êàòåðèíà.— Õî÷à çì³íà êîëüîðó
íà òàêèõ êàðòèíàõ — öå çàêîíî-
ì³ðí³ñòü, áî âñ³ êîëüîðè â ïðèðî-

ä³ ïîñòóïîâî ïåðåõîäÿòü ó êîðè÷-
íåâèé”.

Îêð³ì åñòåòè÷íîãî çàäîâîëåííÿ
â³ä ñïîãëÿäàííÿ âèðîá³â ³ç ïðè-
ðîäíèõ ìàòåð³àë³â, âîíè ìîæóòü
ìàòè ³ îçäîðîâ÷èé åôåêò. Ïðîâ³ä-
íèé ñïåö³àë³ñò Áóäèíêó ïðèðîäè
Ñâ³òëàíà Ïåòðîâà çàóâàæóº, ùî
÷èìàëî â³äâ³äóâà÷³â çàçíà÷àþòü,
ùî ï³ñëÿ âèñòàâîê ó íèõ ïîë³ï-
øóºòüñÿ íàñòð³é, íîðìàë³çóºòüñÿ
òèñê, ìèíàþòü ãîëîâí³ òà ñåðöå-
â³ áîë³. Íàóêîâö³ ïîÿñíþþòü öå
òèì, ùî âèòâîðè ôëîðèñò³â íå-
ñóòü ó ñîá³ ùå é äóõ ðîñëèí, ñè-
ëó çåìë³, òåïëî òà åíåðã³þ ñîíöÿ.
Ñïðàâæí³ì ï³äòâåðäæåííÿì òîãî,
ùî öåé âèä ìèñòåöòâà áëàãîòâîð-
íî âïëèâàº íà îðãàí³çì, º é ñàìà
ìàéñòðèíÿ. Ïàí³ Êàòåðèí³ Êîñ-
òåíêî âæå 83 ðîêè, àëå â íå¿ âè-
ñòà÷àº æèòòºâî¿ åíåðã³¿ òà áàæàí-
íÿ íå ëèøå ñòâîðþâàòè ÷óäîâ³ ðî-
áîòè, à é ä³ëèòèñÿ ñåêðåòàìè ¿õ
âèãîòîâëåííÿ ç óñ³ìà îõî÷èìè â
êëóá³ âåòåðàí³â. Ö³êàâèì º òå, ùî
çàéìàòèñÿ ôëîðèñòèêîþ Êàòåðè-
íà Îëåêñàíäð³âíà ðîçïî÷àëà íà
ïåíñ³¿ ³, âæå ïåðåáóâàþ÷è íà çà-
ñëóæåíîìó â³äïî÷èíêó, çäîáóëà
çâàííÿ ìàéñòðà äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Ïåðåêëà-
äà÷ çà ôàõîì, âîíà çà äâàäöÿòü
ðîê³â îïàíóâàëà ìèñòåöòâî íåé-
ìîâ³ðíî ïåðåäàâàòè ïðèðîäíèìè
ìàòåð³àëàìè ñâ³òëîò³í³ ïðèðîäè

Êèÿíêà Êàòåðèíà Êîñòåíêî “ìàëþº” êàðòèíè 
ç ïðèðîäíèõ ìàòåð³àë³â

НН АА РР ОО ДД НН ЕЕ   ММ ИИ СС ТТ ЕЕ ЦЦ ТТ ВВ ОО
Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 27 æîâòíÿ
ОВНИ, сфера онта тів є найпліднішою. Я омо а більше спіл йтеся,

знайомтеся з новими людьми, задовольняйте свою допитливість, а тив-
но в лючайтеся в об оворення а т альних сторін ромадсь о о б ття. На-
ма айтеся б ти в рсі всіх новин, інтеле т альні апетити слід задоволь-
нити сповна. А ось із др зями та оле ами можливі непороз міння аж
до розрив стос н ів.
ТЕЛЬЦІ ризи ють мати слав марнотрата, мож ть не встояти перед

спо сою придбати ори інальн річ, я а потім не знадобиться. Ува а: ро-
ші нині є ябл ом розбрат між вами та др зями, том в жодном разі
не позичайте і самі не давайте в бор . Від нових починань слід трима-
тися.
БЛИЗНЯТА одержимі свободолюбством, що може наб ти іпертро-

фованих форм і нещадно вдарити по вашій бездо анній реп тації. Стри-
майте свій апломб, нині невдалий час для хиз вання, адже стос н и з
висо им ерівництвом, др зями, партнерами непро нозовані. Не лізьте
не в свої сани, бо лише піднімете себе на посміховище.
РАКИ, ни айте велелюдних місць, відійдіть тінь. День наповнений
армічними ритмами, тож сі ваші дії б д ть під орені волі інших людей
та вим шених обставин. Нині час розплати за помил и мин ло о міся-
ця, тож навіть не ативний рез льтат піде на ористь.
ЛЕВИ, бажання поспіл ватися з ці авими людьми, др зями, д хов-

ними соратни ами посилиться. Одна , я що вас під впливом емоцій
під час ново о знайомства раптом почн ть рости рила, при альм йте,
то від л аво о, потім б д ть вели і розчар вання.
Знервовані ДІВИ поч ватим ться я на в л ані, “пахне” стресом. Я -

що дорожите авторитетом, двічі под майте перш ніж дати волю спон-
танним емоціям. Особливо на роботі. Вас оточ ють люди б нтівні та а-
верзні, та і хоч ть висмо тати сили. Не подібнюйтеся їм, а тримайте
себе жорст о в р ах.
ТЕРЕЗИ, в офісі сейсмічна обстанов а, дотрим йте сл жбової с бор-

динації, а величезний обся завдань та повноважень, я і звалили на ва-
ш спин працедавці, ви он йте с млінно. І пильн йте, аби вас не під-
ставили, зрада сл жбовом оле тиві може б ти вам помстою, я ою?..
При адайте...
СКОРПІОНИ, фантастична інт їція, що властива вам, на жаль, нині

з асне, том передбачити всі сюжетні повороти цьо о дня не вдасться.
По ладайтеся на волю обставин. І прибор айте в собі б нтівни а, що
ш ає р йнівних при од на свою олов , насамперед з авторитетними
особами.
СТРІЛЬЦІ, про спо ій заб дьте, день промайне в наеле тризованій

атмосфері, вселяючи триво та зневір . Оточення ос арж ватиме ваш
авторитет і п блічно ставитиме під с мнів олишні дося нення, я ими ви
та пишаєтеся. А втім, не все та епсь о, досл хайтеся д м и інших,
за важень, бо там є зерна істини.
КОЗОРОГИ, тримайтеся від починань, на сл жбі віють вітри, тож ро-

ботодавці мож ть підс н ти вам свиню в разі професійної мало рамот-
ності або інформаційної необізнаності. Пильн йте за фаховим іміджем,
не розпорош йтеся на розмови; я що хочете щось таємне дізнатися про
інших, поділіться власними се ретами, це і є лючем до д ші людини.
ВОДОЛІЇ, облиште чіт і рафі и, пливіть за течією подій та сл хайте

олос натхнення. Я що д же хочеться порозважатися, зайнятися люб-
леною справою, насолодитися повною незалежністю, дозвольте собі
це — все б де ч дово. І неодмінно охайтеся! Втім, лицар серця може
піднести вам не д же приємний сюрприз...
У РИБ сьо одні сім п’ятниць на тиждень, настрій діаметрально зміню-

ватиметься, тож я о о они а тнете наст пної миті, й самі не знаєте.
Бідолахам домочадцям дістанеться найбільше. Схаменіться, бо ваші про-
во аційні вибри и є злом і мож ть мати с мний фінал. Дорожіть сімей-
ним бла опол ччям!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

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

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé

äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +6...+9°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +8...+10°Ñ,
âíî÷³ +4...+6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +2...+6°Ñ, âíî÷³
+1...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+7°Ñ, âíî-
÷³ +2...+3°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Ïàðàñêîâ³¿ áðóäíóë³ (ïîðîøèõè). Ó íàðîä³ êàçàëè: “Íà

Áðóäíóëþ âåëèêà ãðÿçþêà – ÷îòèðè òèæí³ äî çèìè”, “Ïðèéøëà
Áðóäíóëÿ – ñêîðî é ïåðøà áóðóëÿ”.

²ìåíèííèêè: 
Ìèêîëà, Íàçàð, Ïàðàñêåâà 

6 3 2

5 2 6

1 2 7 5 4

2 7 3

3

5 4

2 4 7 5 6 9

7 4 9 1 8

9 2 7

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.

9 8 7 6 1 3 2 5 4

5 1 3 9 2 4 8 7 6

6 2 4 5 8 7 9 3 1

2 3 8 4 5 9 1 6 7

1 5 9 2 7 6 3 4 8

4 7 6 1 3 8 5 9 2

7 9 1 3 6 2 4 8 5

3 6 5 8 4 1 7 2 9

8 4 2 7 9 5 6 1 3

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

Відвід вачі вистав и розповідають, що від спо лядання артин Катерини
Костен о в них не лише поліпш ється настрій, а й нормаліз ється тис ,
зни ає оловний біль
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