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ПОЕЗІЯ КОХАННЯ Й СМУТКУ
Сьо одні читачі “Хрещати а” знайомляться
з віршами Оль и Баш ірової

Ó ÊÌÄÀ — íîâèé ãîëîâà

Ìàêñèì ÐÀÂÐÅÁÀ, Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Оле сандр Попов став новим о-
ловою Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації. Відповідний
аз від 15 листопада оп блі о-

вано на офіційном сайті лави
держави.

У аз Президента У раїни № 1038/2010
Про призначення О. Попова оловою

Київсь ої місь ої державної адміністрації.
Призначити Попова Оле сандра Павлови-

ча оловою Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації.
Президент У раїни Ві тор Ян ович
15 листопада 2010 ро

²íøèì óêàçîì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çâ³ëü-
íèâ ³ç ö³º¿ ïîñàäè ãîëîâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî.

У аз Президента У раїни № 1037/2010
Про звільнення Л. Черновець о о з по-

сади олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації.
Звільнити Черновець о о Леоніда Михай-

ловича з посади олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації.
Президент У раїни Ві тор Ян ович
15 листопада 2010 ро

Ó â³âòîðîê, 15 ëèñòîïàäà, â Êîëîíí³é
çàë³ ÊÌÄÀ ïðîéøëî ïðåäñòàâëåííÿ ï³ä-
ëåãëèì íîâîïðèçíà÷åíîãî ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà çà ó÷àñòþ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà Óêðà¿íè Ìèêîëè Àçàðîâà, çàñòóï-
íèê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ, ïðåäñòàâíèê³â Ãî-
ëîâíèõ óïðàâë³íü, ãîë³â ðàéîííèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é òîùî.

“ß ðàäèé âàì ïîâ³äîìèòè, ùî Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðè-

çíà÷åííÿ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ãîëîâîþ
ÊÌÄÀ,— çàÿâèâ ãëàâà óðÿäó.— Ç öèì ÿ
â³òàþ Îëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à ³ âñ³õ êèÿí.
Óïåâíåíèé, ùî çà ÷àñ ðîáîòè âè ïåðåêî-
íàëèñÿ, ùî â³í áóäå ñïðàâæí³ì êåð³âíè-
êîì ì³ñòà Êèºâà. Îäíî÷àñíî Ïðåçèäåíò
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ³ çâ³ëüíèâ Ëåîí³äà Ìè-
õàéëîâè÷à ç ïîñàäè. Íà æàëü, éîãî òóò íå-
ìàº, ìîæíà áóëî á ñêàçàòè â éîãî àäðåñó
ãàðí³ ñëîâà. Ç Êèºâà â³í í³êóäè íå éäå, áî
çàëèøàºòüñÿ îáðàíèì êèÿíàìè ìåðîì”.
Ìèêîëà Àçàðîâ äîäàâ, ùî º ùå ÷èìàëî
ïðîáëåì. “Ìè ïîâèíí³ çà êîðîòêèé ïðî-
ì³æîê ÷àñó ïåðåòâîðèòè Êè¿â íà ñòîëèöþ
ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè. Öå íàøå çàâäàííÿ,
ÿêå áóäåìî âèð³øóâàòè ïîêðîêîâî. Ïî÷-
íåìî ç Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñ-
òà, ïðîãðàì, ùî ï³äêð³ïëåí³ ðåñóðñàìè.
Ìè ñòàâèìî ðåàëüí³ çàâäàííÿ ³ âì³ºìî ¿õ
âèð³øóâàòè”,— çàçíà÷èâ ïàí Àçàðîâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ íîâîïðèçíà÷åíèé ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîäÿêóâàâ Ïðå-
çèäåíòó òà óðÿäó çà ï³äòðèìêó ³ äîâ³ðó.

“ß ðîçóì³þ, ùî öÿ ïîñàäà — ùîäåííà ³
íàïðóæåíà ïðàöÿ, ÿêà ìàº äàòè â³äïîâ³ä³
êèÿíàì íà ïèòàííÿ ùîäî ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó, ðåôîðì ÆÊÃ, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
îñâ³òè. Öÿ ïðàöÿ ïîòðåáóº çóñèëü ³ îá’ºä-
íàííÿ âñ³õ êèÿí íàâêîëî ïîë³òèêè Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè ³ ïðîãðàì óðÿäó. Ñüîãîäí³
âèïîâíèëîñÿ ï’ÿòü ì³ñÿö³â, ÿê ÿ îá³éìàâ
ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà, ³ âîíè ïîêà-
çàëè, ùî ðàçîì ìè ìîæåìî áàãàòî ÷îãî.
Çä³éñíåí³ êðîêè ùîäî ðîçâèòêó øëÿõîâî¿
³íôðàñòðóêòóðè, áóä³âíèöòâà åñòàêàä, ìîñ-
ò³â, ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà äèòÿ÷èõ
ñàäê³â, áóä³âåëü. Íàïðàöüîâàíî áàãàòî ïðî-
ãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
åíåðãîçáåðåæåííÿ, ðîçâèòêó ³íôðàñòðóê-
òóðè, åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåò-
íèõ êîøò³â. Çîêðåìà ç 1 ñ³÷íÿ íàñòóïíî-
ãî ðîêó çàïðîâàäæóºòüñÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüî-
âèé ï³äõ³ä ùîäî áþäæåòíèõ ïðîãðàì. Ðà-
çîì ìè çðîáèìî âñå, ùîá âèïðàâäàòè íà-
ä³¿ Ïðåçèäåíòà ³ êèÿí”,— ñêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ
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Ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ ãëàâà óðÿäó ïðåäñòàâèâ íîâîïðèçíà÷åíîãî êåð³âíèêà ñòîëèö³
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Ó ì³ñò³ çàïðàöþâàëà 
êîíñóëüòàòèâíà ë³í³ÿ 
ç ïèòàíü ðîáîòè 
ìóí³öèïàëüíî¿ êàñè

Ç 15 ëèñòîïàäà â ñòîëèö³ çàïðàöþâàëà êîí-
ñóëüòàòèâíà ë³í³ÿ ç ïèòàíü ðîáîòè ìóí³öèïàëü-
íî¿ êàñè. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ òà “Ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà êàñà” ³í-
ôîðìóþòü, ùî çà òåëåôîíîì êîíñóëüòàòèâíî-³í-
ôîðìàö³éíî¿ ñëóæáè “Çäîðîâ’ÿ” 15-83 ùîäíÿ,
îêð³ì ñóáîòè é íåä³ë³, ç 19.00 äî 21.00 ñòîëè÷-
í³ ìåøêàíö³ ìîæóòü ä³çíàòèñÿ ïðî ïîðÿäîê âñòó-
ïó äî ö³º¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿. Ãðàô³ê ðîáî-
òè êîíñóëüòàòèâíî¿ ë³í³¿ òèì÷àñîâèé, éîãî áó-
äå çì³íåíî çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü, ïðî
ùî ïîâ³äîìëÿòü äîäàòêîâî.

Íàãàäàºìî, ìóí³öèïàëüíà êàñà ðîçïî÷íå ðîáî-
òó â 2011 ðîö³. Íàðàç³ çàâåðøóþòüñÿ îðãàí³çàö³é-
í³ çàõîäè, òðèâàº â³äá³ð òà ï³äãîòîâêà ïåðñîíà-
ëó âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ ³ ðàéîííèõ â³ää³ëåíü.
Êîíñóëüòàö³¿ íàäàâàòèìóòü ôàõ³âö³, ÿê³ ìàþòü
äîñâ³ä ðîáîòè ó ìóí³öèïàëüíèõ êàñàõ Óêðà¿íè

Êè¿â ³ Êèòàé ïî÷èíàþòü 
ðåàëüíå ïàðòíåðñòâî
Ñòîðîíè ñï³âïðàöþâàòèìóòü ó äîðîæíüî-òðàíñïîðòí³é 
³ ïðîäîâîëü÷èõ ãàëóçÿõ

СС ПП ІІ ВВ ПП РР АА ЦЦ ЯЯ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Після вереснево о візит Пре-
зидента У раїни Ві тора Ян о-
вича до Китаю, обидві держави
вирішили по либити співпрацю.
Пра тично реалізов вати домо-
вленості б де місцева влада.
Найбільш а тивність виявив
Київ. Учора відб лася з стріч
олови КМДА Оле сандра По-
пова з Надзвичайним і Повно-
важним Послом Китайсь ої На-
родної Респ блі и Чжаном Сі-
юнем. Говорили про візит по-
садовців мерії до итайсь их
міст-партнерів і запозичення
досвід в б дівництві дорож-
ньої стр т ри і про рам про-
довольчо о забезпечення
ме аполісів.

Ó÷îðà â ìåð³¿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ç Íàäçâè÷àé-
íèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì ÊÍÐ ïàíîì
×æàíîì Ñ³þíåì. Äèïëîìàò ïîÿñíèâ ìå-
òó â³çèòó. “Íåùîäàâíî â³äáóâñÿ äåðæàâ-
íèé â³çèò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äî Êèòàþ.
Íàøå êåð³âíèöòâî ââàæàº, ùî ö³ â³äâ³-
äèíè ìàþòü âåëèêå òà íàâ³òü åïîõàëüíå
çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ðåàëü-
íî¿ äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³. Ìåíå ïî³í-
ôîðìóâàëè, ùî êè¿âñüêà âëàäà âèÿâëÿº
ãîòîâí³ñòü ðåàë³çóâàòè äîìîâëåíîñò³ ïðå-
çèäåíò³â, çîêðåìà àêòèâ³çóâàòè ïàðòíåð-
ñüê³ â³äíîñèíè ç êèòàéñüêèìè ì³ñòàìè-
ïîáðàòèìàìè Êèºâà”, — ñêàçàâ Ïîñîë.

Íà ñüîãîäí³ ì³ñòàìè-ïîáðàòèìàìè ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè º Õóàíü ³ç 1990 ðîêó, Ïå-
ê³í ³ç 1993 ðîêó. Êè¿â òàêîæ âèñëîâëþº
çàö³êàâëåí³ñòü ó ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèíàõ

³ç íàéá³ëüøèì ì³ñòîì Êèòàþ Øàíõàºì.
“Ìè ãîòîâ³ âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàòè âàø³
äîáð³ íàì³ðè, çîêðåìà ïîñïðèÿºìî ó
çä³éñíåíí³ â³çèò³â äî öèõ ì³ñò, ÿêùî ïî-
òð³áíî”, — ïîîá³öÿâ ïàí ×æàí Ñ³þíü.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³äòâåðäèâ ³íòåðåñ
Êèºâà äî ïîñèëåíî¿ ñï³âïðàö³. “Ìè îïòè-
ì³ñòè÷íî äèâèìîñÿ íà ïåðñïåêòèâè ñï³â-
ïðàö³, ³ çóñòð³÷ ãëàâ äåðæàâ ëèøå äîäàº
îïòèì³çìó. ßêðàç ñàìå â³ä íàñ çàëåæèòü,
ÿê äîìîâëåíîñò³ êåð³âíèê³â äåðæàâ ðåàë³-
çîâóâàòèìóòüñÿ. Ìè çàö³êàâëåí³, àáè â³ä-
íîñèíè ðåàë³çîâóâàëèñü ó ïðàêòè÷í³é ïëî-
ùèí³ òà â êîíêðåòíèõ íàïðÿìêàõ”, — ñêà-
çàâ ïîñàäîâåöü. Ñåðåä íàïðÿìê³â â³í íà-
çâàâ, ÿê íå äèâíî, çîêðåìà ³ âèðîáíèöòâî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ êàæå, ùî Êèòàé ìàº ïåðå-
äîâ³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà ³ äîñâ³ä ïðî-

ãðàì ïðîäîâîëü÷îãî çàáåçïå÷åííÿ âåëè-
êèõ ìåãàïîë³ñ³â. Ùå îäíèì ³ç íàïðÿìê³â
ñï³âïðàö³ ìîæå áóòè ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â
áóä³âíèöòâà äîð³ã ³ ë³í³é ìåòðî. Êèòàé-
ñüêèé á³çíåñ ìîæå ñòâîðþâàòè ó Êèºâ³
ï³äïðèºìñòâà ç ð³çíîãî âèðîáíèöòâà ÷è
ïðîñòî âèã³äíî ³íâåñòóâàòè. “Çàðàç ìè äó-
æå àêòèâíî ³ óñï³øíî ïðàöþºìî íàä ñòðà-
òåã³ºþ ðîçâèòêó Êèºâà äî 2025 ðîêó. Õî-
÷åìî ÷åðåç 15 ðîê³â áà÷èòè íàøå ì³ñòî
çîâñ³ì ³íøèì ³ ïðîãðåñèâíèì. Óæå ÷åðåç
äåÿêèé ÷àñ áóäå ãîòîâèé ïðîåêò ñåðéîç-
íèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîïîçèö³é, äî ðåàë³-
çàö³¿ ÿêèõ ìîæóòü äîëó÷èòèñÿ íàø³ êèòàé-
ñüê³ ïàðòíåðè”, — äîäàâ ïàí Ïîïîâ. Â³í
çàçíà÷èâ, ùî òðèâàëèé ÷àñ â³äíîñèíè ç
ì³ñòàìè-ïîáðàòèìàìè ëèøàëèñÿ ôîð-
ìàëüíèìè, òåïåð ¿õ íàïîâíÿòü ðåàëüíèì
çì³ñòîì

Під час з стрічі олови КМДА Оле сандра Попова з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР
Чжаном Сіюнем йшлося про обмін досвідом різних сферах життєдіяльності
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Кон рсна омісія Головно о правління з пи-
тань тор івлі та поб т ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) о олош є он рс з визначен-
ня ви онавця робіт з від риття продоволь-
чих ма азинів “ ро ової” досяжності павіль-
йонно о тип на ви онання розпорядження ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від
04.11.2010 № 910 “Про від риття продовольчих
ма азинів “ ро ової” досяжності павільйонно о
тип в житлових мі рорайонах”, я ий відб деть-
ся 06.12.2010 р. об 11.00 за адресою: в л. Ба-
сейна, 1/2а, Головне правління з питань тор ів-
лі та поб т .
З мовами он рс можна ознайомитись

на офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої
влади gutorg@kmv.gov.ua

Кон рсна омісія Головно о правління з пи-
тань тор івлі та поб т ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) о олош є он рс з визначен-
ня ви онавця робіт із облашт вання тимча-
сових тор овельних майданчи ів на ви онан-
ня розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 02.11.2010 № 900 “Про за ально-
місь і заходи із зал чення безпосередніх това-
ровиробни ів для задоволення потреб меш ан-
ців міста Києва на основні продовольчі товари”,
я ий відб деться 06.12.2010 р. о 9.00 за адре-
сою: в л. Басейна, 1/2а, Головне правління з
питань тор івлі та поб т .
З мовами он рс можна ознайомитись

на офіційном веб-порталі Київсь ої місь-
ої влади gutorg@kmv.gov.ua

Ïàñïîðò äëÿ 
³íôîðìàö³éíèõ âèâ³ñîê

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві план ють поряд вати розміщення ін-
формаційних вивісо на ма азинах, афе та ін-
ших за ладах. Прое т відповідно о рішення
опрацьов ється спеціальною р пою омісії Київ-
ради з питань земельних відносин, містоб д -
вання та архіте т ри. Та ож деп тати виріш ва-
ли, я проводити ромадсь і сл хання щодо за-
б дови міста, та по одилися на продовження
оренди приміщень і землі підприємствами на
різні терміни.

Íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè
âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòà ïèòàííÿ, ÿê³ ï³ñëÿ ïåâíèõ óçãîäæåíü áóäå âè-
íåñåíî íà ðîçãëÿä íàñòóïíî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Îäíèì ³ç ïèòàíü,
ÿêå ìàòèìå âïëèâ íà çîâí³øí³é âèãëÿä ì³ñòà, º ïîðÿäîê ðîçì³-
ùåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ âèâ³ñîê. Íàðàç³ ïðîåêò öüîãî äîêóìåíòà
ïîäàíî íà ðîçãëÿä ê³ëüêîõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, ÿê³ ìà-
þòü íàäàòè äîïîâíåííÿ òà çàóâàæåííÿ. ²ç öèì äîêóìåíòîì ìî-
æóòü îçíàéîìèòèñÿ âñ³ îõî÷³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÊÌÄÀ òà íà-
ä³ñëàòè ñâî¿ çàóâàæåííÿ íà àäðåñó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè.

ßê ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà öüîãî óïðàâë³ííÿ Ëàðè-
ñà Äçþáà, êîëè óõâàëþâàëè ð³øåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè â ì³ñò³, òî â äîêóìåíò³ íå ïðîïèñàëè, ÿê³ âèìîãè
º äî ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ âèâ³ñîê ³ ¿õ åñòåòè÷íîãî âèãëÿ-
äó. Â óïðàâë³íí³ æ ïðîïîíóþòü, àáè êîæíà ç íèõ ìàëà ñâ³é ïàñ-
ïîðò, ó ÿêîìó áóëî á çàçíà÷åíî ¿õí³é çîâí³øí³é âèãëÿä, ðîçì³ð
³ òåðì³í, íà ÿêèé ä³éñíèé öåé äîêóìåíò.

Íå ìåíø âàæëèâèì ïèòàííÿì º “óçàêîíåííÿ” ð³øåíü ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü ùîäî íîâî¿ çàáóäîâè ó æèòëîâ³é çîí³. Çà ñëîâà-
ìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³ä-
íîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Îëåêñ³ÿ ªâëàõà, ç íîâîãî
2011 ðîêó ìàº íàáóòè ÷èííîñò³ íîâèé çàêîí ïðî áóä³âíèöòâî, ó
ÿêîìó ñóòòºâî ñïðîùåíî ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ äîçâîë³â íà çâå-
äåííÿ æèòëà ÷è òîðãîâåëüíèõ êîìïëåêñ³â. Ó äîêóìåíò³ áóäå ïå-
ðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ëèøå â òèõ âèïàä-
êàõ, êîëè íîâ³ îá’ºêòè ïëàíóâàòèìóòü çâîäèòè ïîçà ìåæàìè ³ñ-
íóþ÷î¿ çàáóäîâè. Òîìó íèí³ ïîòð³áíî ìàêñèìàëüíî “ïðè-
øâèäøèòè” óçàêîíåííÿ âñ³õ òèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, ÿê³ âæå
áóëî ïðîâåäåíî â ì³ñò³, à òàêîæ òèõ, ùî ìàþòü â³äáóòèñÿ â íàé-
áëèæ÷èé ÷àñ. ßê çàóâàæèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Êîâàëü, ñà-
ìå ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü, àáî âèêðèâëåííÿ ¿õí³õ ðåçóëüòàò³â, ó ì³ñò³ äîâîë³ ÷àñòî
ñòàþòüñÿ êîíôë³êòè ì³æ çàáóäîâíèêàìè òà ìåøêàíöÿìè. Àáè
óíèêíóòè ïðîáëåì, äîö³ëüíî â ðàìêàõ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ñòâî-
ðèòè ðîáî÷ó ãðóïó, ÷ëåíè ÿêî¿ âèâ÷àëè á äîêóìåíòàö³þ íà áó-
ä³âíèöòâî ³ç âðàõóâàííÿì âèìîã íèí³ ÷èííîãî çàêîíó

Ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ðîçãëÿíå ïðîåêò ðîçì³ùåííÿ
íàçâ çàêëàä³â òîðã³âë³ â ñòîëèö³

Ïðèâ³òàííÿ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè 
òåëåðàä³îìîâëåííÿ òà çâ’ÿçêó!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì — Äíåì òåëåáà÷åííÿ, ðàä³îìîâëåííÿ òà
çâ’ÿçêó!

Æèòòÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè íåìîæëèâå áåç çàñî-
á³â êîìóí³êàö³¿ — âñüîãî òîãî, ùî äîçâîëÿº íàì
â³ä÷óâàòè ñåáå ÷àñòèíîþ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Òà-
êà íåïðîñòà, àëå çëàãîäæåíà ðîáîòà òåëå- òà ðà-
ä³îæóðíàë³ñò³â ç òèìè, õòî çàâæäè çàëèøàºòüñÿ
ïîçà êàäðîì ÷è ðàä³îåô³ðîì — º çàïîðóêîþ óñï³-
õó ³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó âàøîãî êîëåêòèâó.

Âè êîðèñòóºòåñü àâòîðèòåòîì ó ì³ëüéîí³â ãðî-
ìàäÿí, âàì äîâ³ðÿþòü ³ âèñëîâëþþòü ñâîþ ïîâà-
ãó.

Çè÷ó âàì ³ íàäàë³ çàëèøàòèñÿ îïòèì³ñòàìè, áó-
òè àêòèâíèìè ³ íåáàéäóæèìè, çì³ñòîâíèìè òà 
îá’ºêòèâíèìè.

Íåõàé ïðèìíîæóþòüñÿ òà ðåàë³çîâóþòüñÿ âñ³
òâîð÷³ ïëàíè ³ çàäóìè. Áàæàþ âàøîìó ïðåêðàñ-
íîìó êîëåêòèâó ïðîôåñ³éíîãî óñï³õó, âò³ëåííÿ
íîâèõ ö³êàâèõ ³äåé, íåâòîìíîãî òâîð÷îãî ïîøó-
êó, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, â³ðíèõ äðóç³â, íàä³éíèõ
ïàðòíåð³â òà êîëåã.

Ùàñòÿ, ðàäîñò³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ âàì ³ âàøèì
ðîäèíàì!

З пова ою олова КМДА
Оле сандр ПОПОВ
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Äîëÿ ñóäíà: ³ñòîðè÷íà ïàì’ÿòêà
÷è áðóõò 
Óí³êàëüíèé êàòåð ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ íà Æóêîâîìó îñòðîâ³ îïèíèâñÿ 
ï³ä çàãðîçîþ çíèùåííÿ 
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê”

На Ж овом острові
іржавіє пам’ять. Невелич-
а та а. У ви ляді атера
МК-4 серії Я-5/М. С ден
та о о лас є світі ли-
ше чотири – три в Росії
та один Києві. І я що
росіяни пильно обері а-
ють свої е спонати, то
доля иївсь о о “е земп-
ляра” наразі під вели им
питанням.

Народжений війною
Êàòåð ïîáóäîâàíî â 1942 ðîö³

íà ñòàïåëÿõ çàâîäó ¹ 345 Íàðîä-
íîãî êîì³ñàð³àòó ñóäíîáóä³âíî¿
ïðîìèñëîâîñò³ (íèí³ öå ßðîñ-
ëàâñüêèé ñóäíîáóä³âíèé çàâîä).
Ñóäíà öüîãî êëàñó íå ìàëè
îô³ö³éíèõ íàçâ, àëå øâèäê³ íà
âèãàäêó ìîðÿêè îäðàçó äàëè íî-
âà÷êàì ³ì’ÿ “ßðîñëàâåöü”. Âåðòê³
ìîâ äçè´è, ¿õ ïðîåêòóâàëè ÿê
òðàëüùèêè é êàòåðè ÏÏÎ äëÿ
îõîðîíè áàç òà ïåðåïðàâ. Çíàêî-
âèì ó äîë³ äëÿ íèõ ñòàâ æîâòåíü
1942 ðîêó, êîëè êàòåðè áóëî
âêëþ÷åíî äî ñêëàäó ÂÌÔ ÿê
ì³íîìåòíèé êàòåð ÌÊ-4. Óæå ç
òðàâíÿ 1943-ãî â³í áðàâ ó÷àñòü ó
áîéîâèõ ä³ÿõ â ñêëàä³ Âîëçüêî¿
â³éñüêîâî¿ ôëîòèë³¿. 10 æîâòíÿ
1943 ðîêó ÌÊ-4 ó ñêëàä³ ïåðøî-
ãî çàãîíó ì³ííèõ êàòåð³â çàðàõî-

âàíî äî ñêëàäó íîâîñòâîðåíî¿
Äí³ïðîâñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ôëîòèë³¿,
óæå òðåòüîãî ñêëàäó. 

Öÿ ôëîòèë³ÿ çàæèëà ñëàâè ï³ä
÷àñ îáîðîíè Êèºâà ó 1941-ìó. Íå
ìåíø ö³êàâèé ³ ¿¿ äîâîºííèé
øëÿõ. Ñòâîðåíà ó 1919 ðîö³, âî-
íà áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìà-
äÿíñüê³é â³éí³. Ðîçôîðìóâàëè ¿¿
1920-ãî. Âäðóãå ôëîòèë³þ ñôîð-
ìóâàëè ÷åðåç îäèíàäöÿòü ðîê³â ³
ðîçôîðìóâàëè â 1940-ìó. Ï³ä ÷àñ
îáîðîíè Êèºâà 1941-ãî áóëà
â³äîìà ÿê Ï³íñüêà â³éñüêîâà
ôëîòèë³ÿ. ×àñòèíà êàòåð³â çàãè-
íóëà â áîÿõ, à ³íøó ïîòîïèëè ìî-
ðÿêè, êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî
ñèòóàö³ÿ áåçâèõ³äíà. Ôàêòè÷íî
ôëîòèë³ÿ ÿê â³éñüêîâå ôîðìóâàí-
íÿ ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ.
Îô³ö³éíî ¿¿ ðîçôîðìóâàëè ó
æîâòí³ 1941 ðîêó. 

Òðåòº íàðîäæåííÿ Äí³ïðîâñü-
êî¿ ôëîòèë³¿ ïðèïàäàº íà 1943-é.
Âîñåíè êîðàáë³ ÄÂÔ çàë³çíèöåþ
äîïðàâëåíî äî ìàíåâðåíî¿ áàçè
íà Äåñí³ á³ëÿ ñåëà Ïèðîã³âêè, ùî
çà 125 êì â³ä ×åðí³ãîâà. 

Ðîáîòè ìîðÿêàì äîâãî î÷³êóâà-
òè íå äîâåëîñü. Óæå â áåðåçí³
1944 ðîêó êàòåð ÌÊ-4 óâ³éøîâ
äî ñêëàäó ïåðøîãî çàãîíó ì³ííèõ
êàòåð³â, äî äðóãî¿ áðèãàäè ð³÷êî-
âèõ êàòåð³â, êîòðó áóëî ðîçãîðíó-
òî ñïî÷àòêó íà Áåðåçèí³, à ïîò³ì
ïåðåâåäåíî äî Ïðèï’ÿò³. Òàê êà-
òåð ïî÷àâ âèêîíóâàòè áîéîâ³ çàâ-
äàííÿ: ïðîòÿãîì ÷îòèðèì³ñÿ÷íèõ
áî¿â â³ä áåðåçíÿ äî ÷åðâíÿ 1944
ðîêó ÌÊ-4 ïðîâ³â 17 ðåàêòèâíèõ
ñòð³ëüá ïî âîðîãó, 21 ðàç áðàâ

ó÷àñòü ó â³äáèòò³ ïîâ³òðÿíèõ àòàê.
Çîêðåìà íà ðàõóíîê åê³ïàæó çà-
ïèñàíî äâà çáèòèõ ë³òàêè Ëþôò-
âàôôå. Çàä³þâàëè éîãî ³ â äåñàíò-
íèõ îïåðàö³ÿõ. 

Катер врят вали
1980-х, а сьо одні

йо о можемо
втратити

Íàâåñí³ 1944 ðîêó ÷àñòèíó
ð³÷êîâèõ êîðàáë³â ïåðåáóäóâàëè
â òðàëüùèêè. Ï³ñëÿ ïåðåîáëàä-
íàííÿ “ßðîñëàâåöü” ðîçì³íîâó-
âàâ ïðèáåðåæí³ ìîðñüê³ ðàéîíè,
ãèðëî Äóíàþ. Òðàëåííÿ ×îðíî-
ãî ìîðÿ áóëî çàâåðøåíî 1953 ðî-
êó. Â³äòîä³ ðîçïî÷àëàñü óæå
ö³ëêîì ìèðíà ðîáîòà áîéîâîãî
êàòåðà. Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ðåìîí-
òó â 1954 ðîö³ íàçâàëè ÂÐÄ-301.
Òåïåð â³í ìàâ ³ íîâ³ ôóíêö³¿ –
çàáåçïå÷óâàâ âîäîëàçí³ òà

àâàð³éíî-ðÿòóâàëüí³ ðîáîòè ó
ñêëàä³ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿
ñëóæáè ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó.
Ó 1970 ðîö³ êàòåð âèâåäåíî ç³
ñêëàäó ÂÌÔ, à âæå íàñòóïíîãî
ðîêó ïåðåäàíî Êè¿âñüêîìó åêñ-
ïåäèö³éíîìó çàãîíó ï³äâîäíî-
òåõí³÷íèõ ðîá³ò. Íàðåøò³ â
“ä³äóñÿ” ç’ÿâèëîñÿ ïîâíîö³ííå
³ì’ÿ – “Àêâàëàíã”. Ó 1980 ðîö³
ï³ñëÿ 38 ðîê³â ñëóæáè çà
òåõí³÷íèì ñòàíîì ð³÷êîâèé êî-
ðàáåëü ñïèñàëè. Àëå ìîðÿêè çðî-
áèëè âñå, ùîá “ä³äóñÿ” íå ïóñ-
òèëè ï³ä ð³çàê. Ó ð³ê 35-ð³÷÷ÿ
Ïåðåìîãè éîãî ïåðåâåçëè íà
Æóê³â îñòð³â, íà òåðèòîð³þ áàçè
âîäîëàçíîãî çàãîíó. Á³ëüøå òî-
ãî, ðàðèòåò çàëèøèëè íà áàëàíñ³
îðãàí³çàö³¿ ÿê ïàì’ÿòêó. Òðîõè
çãîäîì ïîñòàìåíò ïðèêðàñèëà
òàáëè÷êà ç îïèñîì áîéîâîãî
øëÿõó ÌÊ-4. Îäíàê í³êîëè ³ñòî-
ðè÷íèé êàòåð íå ìàâ ã³äíîãî
ô³íàíñóâàííÿ. À íèí³, êîëè

îñòð³â çàáóäîâóþòü, äî ìàëåíü-
êîãî êîðàáëèêà óñ³ì áàéäóæå. 

Îêð³ì âîäîëàç³â, ïðî êàòåð ñüî-
ãîäí³ äáàþòü âåòåðàíè ôëîòó.
Îäèí ç êåð³âíèê³â Êè¿âñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Òîâàðè-
ñòâî âåòåðàí³â ðîçâ³äêè ÂÌÔ”
Îëåêñàíäð ×óäíîâåöü ðîçïîâ³â
ïðî ïëàíè ùîäî ìàéáóòíüî¿ äîë³
“ßðîñëàâöÿ”: “Ìè âåäåìî ïåðå-
ìîâèíè ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ìóçåþ-
çàïîâ³äíèêà “Áèòâà çà Êè¿â ó
1943 ðîö³” â Íîâèõ Ïåòð³âöÿõ íà
Êè¿âùèí³, ùîá ïåðåíåñòè êàòåð
íà òåðèòîð³þ ìóçåþ. Ïîòð³áíî
ëèøå çíàéòè êîøòè íà ðåìîíò ³
ïåðåâåçåííÿ. Êàòåð ïîñòàâëÿòü
àáî íà ïîñòàìåíò, àáî íà â³äêðè-
òîìó ìàéäàí÷èêó íà òåðèòîð³¿ ìó-
çåéíîãî êîìïëåêñó ï³ä îõîðîíîþ.
Â îñòàííüîìó âèïàäêó ìè çìî-
æåìî îáëàøòóâàòè íà éîãî áîð-
òó ìîðñüêèé ìóçåé. Ìè ãîòîâ³
âèñëóõàòè áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî ïîðÿòóíêó êàòåðà”

Тетяна ЛЕВЧУК, інженер-про-
е т вальни :
— Дл я
триман-
ня істо-
р и ч н и х
пам'ято
міста, а-
ж ть, бра-
є фі-

нанс ван-
ня. Але
водночас
на ошти
меценатів
з'являються пам'ятни Пані ов-
сь ом , Проні Про оповні, Їжач о-
ві в т мані. Та , це ці аві творіння
р людсь их, але й історію потріб-
но поважати. До захист пам'ято
має дол читися ромадсь ість, я -
що державі до цьо о немає спра-
ви.

Наталія САННІКОВА, адмініс-
тратор:

— Л ю д -
сь ий чин-
ни сьо о-
дні відс н -
ли роші.
Мені часто
доводиться
спіл вати-
ся з інозем-
цями, біль-
шість із
я их за-
хваті від на-

шо о міста. Але ми роз міємо, що
всі ці історичні пам'ят и потрібно
трим вати в належном стані. І не
фінанс ванні річ. Часто бюджетні
ошти розходяться абсолютно на
інші статті, а то й ишенях чинов-
ни ів осідають. Річ нашій менталь-
ності.

Валентина КРЮКОВА, праців-
ни льт ри:

— Історичні
пам'ятни и
с ь о о д н і
знищ ють,
бо вони
стоять на
шлях о-
мерційно о
і н т ерес .
На історії
вихов ють-
ся по олін-
ня. Нині

бать и пере лали ф н цію вихо-
вання своїх дітей на ш ол . Ви ла-
дачі ж не мають державної під-
трим и. Адже олись мали змо
ор анізов вати численні е с рсії,
походи історичними місцями, хлоп-
ча и брали шефство над історич-
ними пам'ят ами. Тепер про них

читель розповість хіба що за слай-
дами в абінеті.

Ми олаШКАРНИКОВ, пенсіонер:
— Промис-
лово о по-
тенціал в
раїні не-
має, а отже,
і оштів на
р о з в и т о

ль т ри .
На заводі
"Арсенал",
де працю-
вали 35 ти-
сяч фахів-

ців, застосов вали висо оточні тех-
ноло ії, теж перетворився на істо-
ричн пам'ят . Світова ромад-
сь ість сьо одні ст рбована б дів-
ництвом біля Софійсь о о собор та
Лаври — визначних пам'ято історії.

Андрій КОРОЛЬОВ, т рист із
БІЛОРУСІ

— М е н і
важ о оці-
нити стан
п а м ' я т о
вашої сто-
лиці за а-
лом. А в
М і н с ь
пра тично
всі архіте -
т рні спо-
р ди та іс-
т о р и ч н і
пам 'ят и ,

особливо ті, що стос ються Вели ої
Вітчизняної війни,— під стро им он-
тролем держави.

Опит вала Олена СТУЛЬЄВА,
"Хрещати "

ФОТО Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è äîñòàòíüî â Óêðà¿í³ òóðáóþòüñÿ 
ïðî ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè?

Водотоннажність атера в повном вантажі з нормальним запасом
пально о – 23,4 тонн, ва а без навантаження з пальним і омандою –
19,6 тонни, довжина найбільша – 18,71 м, ширина – 3,4 м, осідання –
0,98 м. Головним дви ном атер мав 4-та тний дизельний дви н Че-
лябінсь о о тра торно о завод М17 пот жністю 65 /с, при 850 об/хв,
що забезпеч вало швид ість ход в 10 в злів. Запас пально о нормаль-
ний – 950 , раничний – 4000 , мастила машинно о – 50 . Озбро-
єння атера с ладалося з мінометної станов и М-8-М, з реа тивними
снарядами РС, алібром 82 мм і 2 вели о аліберних леметів ДШК
алібром 12,7 мм. Е іпаж атера наліч вав 10 осіб.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Можна сподіватися, що невдовзі “Ярославець” знайде достойний прит ло я м зейний е спонат
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Ñòóäåíòè â³äçíà÷àþòü ñâ³é äåíü
Ñüîãîäí³ êîæåí âîñüìèé ñïóäåé Óêðà¿íè íàâ÷àºòüñÿ â ñòîëèö³
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

В У раїні щоро свят -
ють два Дня ст дента —
Міжнародний день ст -
дента (17 листопада) і
день вели ом чениці Те-
тяни, святої по ровитель-
и всіх ст дентів (25 січ-
ня). Уперше Міжнародний
день ст дента почали від-
значати в Лондоні. Це
свято започат вала Між-
народна рада ст дентів.
Нині ж столиці У раїни
113 вищих навчальних за-
ладів, де навчається 590
тисяч 644 ст денти. До
слова, ожен восьмий
ст дент У раїни навчаєть-
ся в Києві.

Êîð³ííÿì öå ñâÿòî ñÿãàº â äà-
ëåê³ ñîðîêîâ³. Öüîãî äíÿ 1939
ðîêó íàöèñòè çä³éñíèëè øòóðì
óí³âåðñèòåòó Ïðàãè ï³ñëÿ ìàñî-
âî¿ ñòóäåíòñüêî¿ äåìîíñòðàö³¿
ïðîòè âáèâñòâà ßíà Îïëåòàëà
(ñòóäåíòà ìåäè÷íîãî ôàêóëüòå-
òó) òà âòîðãíåííÿ äî ×åõîñëî-
âà÷÷èíè. Âïåðøå Äåíü ñòóäåíòà
áóëî â³äçíà÷åíî 1941 ðîêó â
Ëîíäîí³ Ì³æíàðîäíîþ ðàäîþ
ñòóäåíò³â. Â³äòîä³ ì³æíàðîäíå
ñòóäåíòñòâî ïðîñóâàº ³äåþ âè-
çíàííÿ 17 ëèñòîïàäà Ì³æíàðîä-
íèì äíåì ñòóäåíò³â íà ð³âí³ Îð-
ãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é. Â
Óêðà¿í³ öå ñâÿòî âñòàíîâëåíî 
“... íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè ñòó-
äåíòñüêî¿ ìîëîä³ Óêðà¿íè...”
çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè “Ïðî Äåíü ñòóäåíòà”
â³ä 16 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó.

Ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ì³ñòà íà ïî÷àòîê 2009/10
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ä³º 55 çàêëà-
ä³â äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³,
11 — êîìóíàëüíî¿ òà 47 — ïðè-
âàòíî¿. Çàãàëîì ó íèõ íàâ÷àºòü-
ñÿ 590 òèñÿ÷ 644 ñòóäåíòè. Ïðî
öå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè â Êèºâ³
Îëåã Íàñòîÿùèé. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, äåíí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ â³ä-
äàëè ïåðåâàãó 57,2 % ñòóäåíò³â,
ïðè öüîìó â çàêëàäàõ ² — ²² ð³â-

í³â àêðåäèòàö³¿ öåé ïîêàçíèê
ñòàíîâèòü 80,2 %, ²²²—IV ð³âí³â
àêðåäèòàö³¿ — 56 %. “Íèí³ êî-
æåí âîñüìèé ñòóäåíò Óêðà¿íè
íàâ÷àºòüñÿ â Êèºâ³,— çàçíà÷èâ
Îëåã Íàñòîÿùèé.— Îêð³ì óêðà-
¿íö³â, ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ ñòîëèö³ ùîð³÷íî çäîáóâà-
þòü îñâ³òó ïîíàä 8 òèñÿ÷ ³íî-
çåìíèõ ãðîìàäÿí”. Â³í äîäàâ,
ùî íàâ÷àííÿ íèí³ íå äåøåâå.
“Âàðò³ñòü îòðèìàííÿ âèùî¿ îñ-
â³òè äîðîæ÷àº íà ïî÷àòêó êîæ-
íîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ó âåðåñ-
í³ 2010 ðîêó îïëàòà çà íàâ÷àí-
íÿ â ñåðåäíüîìó ñòàíîâèëà 1198
ãðèâåíü, ùî íà 73 ãðèâí³ äîðîæ-

÷å, í³æ ìèíóëîãî ðîêó”,— ñêà-
çàâ ïàí Íàñòîÿùèé.

Òà ñòóäåíòàì íåìà íà ùî
ñêàðæèòèñÿ, àäæå çä³éñíåííÿ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çàáåçïå÷óº
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé âèêëà-
äàöüêèé ñêëàä íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. Öüîãî ðîêó ìàéáóòí³õ
ñïåö³àë³ñò³â íàâ÷àþòü 42 òèñÿ÷³
515 âèêëàäà÷³â.

Ñïðèÿþòü îñâ³òíüîìó ïðîöåñó
â ñòîëèö³ 335 á³áë³îòåê ³ 276 á³á-
ë³îòå÷íèõ ïóíêò³â ó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ç çàãàëüíèì
êíèæêîâèì ôîíäîì 35625, 9 òè-
ñÿ÷³ ïðèì³ðíèê³â.

Äî ñëîâà, ñâÿòêóâàòè Äåíü

ñòóäåíòà â ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè â
ñóáîòó, 13 ëèñòîïàäà. Çà ï³ä-
òðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè
òà ÊÌÄÀ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ â³äáóâñÿ êîíöåðò çà ó÷àñ-
òþ ç³ðîê åñòðàäè òà ïåðåìîæö³â
âîêàëüíîãî êîíêóðñó ñåðåä âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Êèºâà.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ìîëî-
ä³æíî¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñòåðñòâà ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
²ãîð Õîõè÷ ³ íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ 
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Âîëîäè-
ìèð Ô³ë³ïïîâ íàãîðîäèëè ãðà-
ìîòàìè òà ïîäàðóíêàìè ïåðå-

ìîæö³â öüîãî êîíêóðñó. “Â³ä
ùèðîãî ñåðöÿ, â³ä óñ³º¿ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè â³òàþ âàñ ³ç Äíåì ñòó-
äåíòà. Íå òàê äàâíî ÿ ñàì áóâ
ñòóäåíòîì, òîìó çíàþ, ùî íàé-
ãîëîâí³øå — öå ïðàâèëüíî é
ëåãêî éîãî â³äñâÿòêóâàòè, àäæå
ï³ñëÿ öüîãî ñâÿòà âæå íàáëèæàº-
òüñÿ ñåñ³ÿ. Òîìó ïîïóòíî áàæàþ
âàì âäàëî ñêëàñòè ³ öþ ñåñ³þ,
îñîáëèâî òèì, äëÿ êîãî âîíà áó-
äå ïåðøîþ, áî âè ï³ñëÿ íå¿ ñòà-
íåòå ä³éñíî ñïðàâæí³ìè ñòóäåí-
òàìè. À íà ñüîãîäí³ âàì ùàñòÿ,
íàòõíåííÿ, óñì³øîê ³ âåñåëîãî
â³äïî÷èíêó”,— ïîáàæàâ Âîëî-
äèìèð Ô³ë³ïïîâ

ÑÍ²Ä ïîòðåáóº óâàãè
ßêùî ³íôåêö³¿ íå çóïèíèòè, ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ óêðà¿íö³â 
ìîæå çìåíøèòèñü íà ÷îòèðè ðîêè

Çà îö³íêàìè ì³æíàðîäíèõ îð-
ãàí³çàö³é, Óêðà¿íà ìàº íàéãîñ-
òð³øó åï³äåì³îëîã³÷íó ñèòóàö³þ ç
Â²Ë/ÑÍ²Äîì ñåðåä êðà¿í ªâðî-
ïè òà ÑÍÄ. Íàéóðàçëèâ³øîþ äî
³íôåêö³¿ º ìîëîäü â³êîì â³ä 18 äî
30 ðîê³â. Òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàí-
íÿ ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿ øëÿõîì ãå-

òåðîñåêñóàëüíèõ ñòàòåâèõ êîí-
òàêò³â âêàçóº íà çàãðîçó ïåðåõî-
äó åï³äåì³¿ â³ä óðàçëèâèõ ãðóï
(ñïîæèâà÷³â ³í’ºêö³éíèõ íàðêî-
òèê³â, æ³íîê, çàä³ÿíèõ ó ñôåð³
êîìåðö³éíîãî ñåêñó, òà ÷îëîâ³-
ê³â, ÿê³ ìàþòü ñòàòåâ³ êîíòàêòè
ç ÷îëîâ³êàìè) íà çàãàëüíå íàñå-

ëåííÿ êðà¿íè. Ïîíàä 77 % ñåðåä
Â²Ë-ïîçèòèâíèõ — öå óêðà¿íö³
ïðàöåçäàòíîãî â³êó (15—49 ðî-
ê³â). Òàêèì ÷èíîì, Â²Ë/ÑÍ²Ä
ñòàº ïðîáëåìîþ ïðîäîâîëü÷îãî
ñåêòîðó, îñê³ëüêè ÷åðåç åï³äåì³þ
ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìñòâà âæå ó 2014
ðîö³ ìîæóòü âòðàòèòè äî 700 ìëí
ãðí ïðèáóòêó. Çà ñòðàøíîþ ñòà-
òèñòèêîþ, ùîäíÿ â Óêðà¿í³ ðå-
ºñòðóþòü 48 âèïàäê³â Â²Ë-³íô³-
êóâàííÿ, à ê³ëüê³ñòü Â²Ë-³íô³êî-
âàíèõ ùîð³÷íî çá³ëüøóºòüñÿ
ïðèáëèçíî íà 10 %. Öå ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî çàõîäè, ÿê³ çàêëèêà-
þòü ìîëîäü äî çì³íè ðèçèêîâà-
íî¿ ïîâåä³íêè íà áåçïå÷íó, ìà-
ëîåôåêòèâí³. Òîìó ïåðâèííà
ïðîô³ëàêòèêà Â²Ë/ÑÍ²Äó ëè-
øàºòüñÿ îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ
íàïðÿìê³â äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè

ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿. Çà îô³ö³éíè-
ìè äàíèìè, íèí³ â Óêðà¿í³ íà
îáë³êó ïåðåáóâàþòü ïðèáëèçíî
167 òèñÿ÷ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ, ç
íèõ 33 òèñÿ÷³ — õâîð³ íà ÑÍ²Ä.
² öå ëèøå âåðõ³âêà àéñáåðãà, îñ-
ê³ëüêè çà äàíèìè ð³çíèõ äîñë³-
äæåíü 7 ³ç 10 Â²Ë-ïîçèòèâíèõ
ëþäåé í³÷îãî íå çíàþòü ïðî ñâ³é
ñòàòóñ.

Ñàìå òîìó íàö³îíàëüíà ³íôîð-
ìàö³éíà êàìïàí³ÿ “Íå äàé
ÑÍ²Äó øàíñ”, ðîçïî÷àòà Ì³í³ñ-
òåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè â ãðóäí³ 2009 ðîêó, ïî-
êëèêàíà ï³äâèùóâàòè îá³çíàí³ñòü
ãðîìàäÿí íàøî¿ äåðæàâè ïðî
ïðîáëåìó Â²Ë/ÑÍ²Äó, øëÿõè ³í-
ô³êóâàííÿ, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ
òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî Â²Ë-
ïîçèòèâíèõ ëþäåé çàäëÿ çíè-

æåííÿ òåìï³â ïîøèðåííÿ åï³äå-
ì³¿. Ó ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ 18
ëèñòîïàäà î 16:00 â³äáóäåòüñÿ
êðóãëèé ñò³ë íà òåìó “²íôîðìà-
ö³éí³ êàìïàí³¿ òà ñîö³àëüíî â³ä-
ïîâ³äàëüíèé á³çíåñ: îá’ºäíóþ÷è
çóñèëëÿ ó ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-
³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó”.

Îòæå, ïðî àêòóàëüí³ñòü òåìè
Â²Ë/ÑÍ²Äó íå ëèøå ç òî÷êè çî-
ðó çäîðîâ’ÿ íàö³¿, à é ¿¿ åêîíî-
ì³÷íîãî äîáðîáóòó, ñâ³ä÷èòü õî-
÷à á òîé ôàêò, ùî ÷åðåç åï³äåì³þ
äî 2014 ðîêó ïðàöåçäàòíà ê³ëü-
ê³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ìîæå
çìåíøèòèñÿ íà 12—17 %. Òàê³
ïðîãíîçè äàþòü ì³æíàðîäí³ îð-
ãàí³çàö³¿. Âîíè æ ñòâåðäæóþòü:
ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ óêðà¿í-
ö³â ìîæå çìåíøèòèñü íà ÷îòèðè
ðîêè

Сьо одні 113 вищих навчальних за ладах столиці навчається понад півмільйона ст дентів
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Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

В У раїні триває національна інформаційна ампанія
"Не дай СНІД шанс". З 17 до 19 листопада в Києві
відб деться національна на ово-пра тична онферен-
ція "За ожне життя — разом". Ор анізатори ставлять
на меті ма симально висвітлити питання, що мають
лючове значення для ефе тивної відповіді на поши-
рення цієї хвороби в У раїні.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 975/2031 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. 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 надання дозволу комунальному об’єднанню 
“Київкіно” на списання основних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 777/1833 від 9 липня 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 Київради від 19.07.05
№ 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами, внесеними згідно з
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, враховуючи звернен�
ня комунального об’єднання “Київкіно” від 03.02.09 № 14 та Головного управління культури і мистецтв ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.01.09 № 021�
08/329, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному об’єднанню “Київкіно” на
списання основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади м. Києва і закріплені за
ним на праві господарського відання, за умови використан�
ня придатних запасних частин списаних автомобілів у ре�
монті транспортних засобів цього закладу, згідно з перелі�
ком, що додається.

2. Комунальному об’єднанню “Київкіно” здійснити в ус�

тановленому порядку списання основних засобів згідно з
пунктом 1 цього рішення.

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 в оренду нежилих 
приміщень будинку № 10 літ. А 
на вул. Хрещатик Окружному 

адміністративному суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 779/1835 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішен�
ня Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, відповідно
до Указу Президента України від 16.05.07 № 417 “Про кількісний склад суддів адміністративних судів” Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству “Київжитлоспец�
експлуатація” укласти договір оренди нежилих приміщень пер�
шого, другого та третього поверхів загальною площею 354,60
кв. м у будинку № 10 літ. А на вул. Хрещатик з Окружним ад�
міністративним судом міста Києва на строк 2 роки 364 дні та
встановити орендну ставку в межах витрат на утримання.

2. Внести зміни до рішень Київської міської ради згідно
з додатком.

3. Пункти 1 та 2 цього рішення набирають чинності з дня
прийняття цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міськой ради з питань власності та
на виконавчий орган Київської міської ради (Київську місь�
ку державну адміністрацію).

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 Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 982/2038 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 Голосіївському 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. 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 направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 756/1812 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та
восьмої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регла�
менту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради 09.07.09, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�

чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

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 № 972/2028 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. 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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ГОЛОС
ШАМПАНСЬКОГО

Ти с м єш, темніший від тіні.
Вже дожився, що п’єш моло о,
Бо не тішить холодний мартіні
І набридла вдовиця Клі о.

День мин в, і життя промине.
Ти с мний і зітхаєш та тяж о.
Ти не спроб вав тіль и мене —
Ніжн бран висо ої пляш и.

Всі ричать: “В неї ри а —
не серце”,

Але я же я іншою б д ,
Коли в срібнім, холоднім відерці
Ви мене в’язнили, о люди?

Я — любов, я — весна,
я — Шампань,

Я — шаленство і юність землі,
Гостра свіжість лютневих світань,
У товстом в’язнена с лі.

Я пал а чорноо а Кармен,
Промінь сонця на острім стилеті.
Від ор й мою д ш , бармен
У риваво-червонім жилеті!

Я — без мство. Я — радісний
ри .

Я — с брет а. І я ж — оролева.
Я пораню в ста і язи
Міріадами шпа ришталевих.

І запіниться пристрасть Кармен
Над холодним онанням рижин.
Від ор й мою д ш , бармен,
Ніжноо ий бармен Валентин!

* * *

Не шал пристрасті, а чаю
і розмови.

Дозволь мені прийти.
Не віднімай р и.

Я сяд на ріжо оріхово о
стол —

Нехай і та — лиш на правах
доч и.

Мій стомлений! За блена
сторін а.

Тримаєш до ори но ами том.
Я — жін а. Що ти вдієш

проти жін и?
А проти неба за твоїм ві ном?

Тебе любити довше, ніж читати,
Нащад и б д ть. Are you playing

chess?
Від себе можеш ти ті ати хоч

Штати,
Але ди від мене ти втечеш?

Мій хлопчи ! Книж овий
ал о олі .

Посивів, занімів, за ля , затерп.
А десь — Аліса й Венді, Жаб

і Кроли
І літній вітер шиньйонах верб.

Я що ж я не тобі, а юном
валет

Роз рию слів своїх солод с ть,
Сто двадцять дзвонів

ніверситет
По всьом світі звіст рознес ть.

Ріжо тво о стола вночі
від ризли миші.

Дві чаш и чаю — від “Хело ”
до “Не йди”.

Я що попросиш ти... Н хочеш,
я залиш сь —

Не просто та , а раз і назавжди.

* * *

Сірий рано . Безрадісний рано .
На заднім дворі

Пін здм х ють з р жо веселі
і ситі солдати.

А вчора о цій же — о цій же!
— похм рій порі

Вбили брата за містом.
Стр н о о малень о о брата.

Ти висо а і світла. Ти більше
не плачеш тепер.

Торохтять по бр івці ридвани
ч жі і арети.

А на заднім дворі волохатий
бр дний мародер

У льох пропиває йо о золоті
еполети.

Соро вітряних днів не вертався
ніхто звідтіля.

Соро дов их ночей
відбивались — до сьомо о пот .
Соро діб від несвітсь о о болю

ричала земля —
Підст пила до міста війна,

я до орла н дота.

І тоді він став — темноо е
пресвітле дитя.

Ти с азала: “Не йди” і поч ла
відповідь: “М ш .

Я за місто бать ів по лад
на жертовни життя,

А за цнот твою — і безсмертн
офір ю д ш ”.

“Той, хто чистий д шею,
в орнилі с орбот не помре”.

І запла аний день не хотів
розвиднятись для тебе.

Не с інчивши обряд, до стіни
відверн вся юре,

Тихо мовив: “Амінь”, за слізьми
не побачивши неба.

Десь дале о во онь опалив
молоде деревце.

Десь дале о міністри зан рили
по ляди в те и.

Тихий промінь осяяв тон е
просвітліле лице
І молився за всіх доро их

і наві и дале их.

Хто втече, хто поляже,
хто прийде додом в чинах.

Хто — звитяжець. Хто — ат.
Хто — невільни ч жо о почин .
Тіль и що том лаври, і чин,

і м ндир в орденах,
Тіль и що том біль, і айдани,

і сором, і страх,
Хто до ан ельсь о о
досл жився — небесно о — чин .

* * *

Сні паде над світом —
Відпочин ть віти,
Заціл є вітер
Усі земні сліди.
Ті, ом я ладна
Неба прихилити,—
Б дете щасливі
Нині і завжди.

День мин в і стерся,
Сплять малі озерця.
На рівнині зорі

Розсипає Бо .
Є точо раю
У моєм серці.
Там весела чта
Для неба атьох.

* * *

Вниз вартали, зорі орі,
А ще — дахи з орищами

старими.
Там А і Б сидять на димарі,
І я, мов “і”, вмостилася

між ними.

Вниз — ав’ярні, орі — зір и,
Між ними — випари місь о о

сплін ,
І розчепірені, мов лемент,

пав и,
Т т, на орищі, в нетрях

нафталін .

І ніч, і темно моїм ві ні —
Здаю помеш ання дитячим

страхам.
А я ось т т — із леном нарівні,
Де омела сидить, мов росомаха.

Я знаю — А зірветься на зорі
(Світає. Вже вовт зяться с сіди).
Залиш сь я сама на димарі.
(І Б от ється до с їцид ).

Сама — до пари чорном от ,
Що липає різь дахове ві онце,
І наді мною рап золот
Поставить мимохідь вос ресле

сонце.

Ти низ , хоча не в том річ,
Що ти — землі володар

і зар чни .
А я... Я спол чила день і ніч,
Я — оротень е слово,

я — спол чни .

Я змож ще ходити по воді
І роз міти діале ти раю.
Я починаюся лише тоді,
Коли здається, що мене немає.

* * *

Та минає зима. Потони
м’я ом фотелі

І різь віяло вій сміхайся і стеж
радь ома,

Я з асатиме день,
я тремтітиме сонце на стелі,

Напливатиме тінь. Та минає
зима.

Та минає зима. По лади
фоліант на оліна,

Власним тілом відч й
промин лих століть ва от .

Хай ві на твої сміхається
захід армінно —

Після всіх м др вань
ося ай простот .

Мимо йтим ть волхви.
Мимо йтим ть атланти й

етр с и,
Повз ле аритмію, повз віяла

вій.
Зроз мій, що ходити по лез

не треба й зав зь о,
І що ти не сама, хоч тепер

зроз мій.

Понад всі м др вання —
жарин и лас аве з орання.

А над світом є Хтось, хоч Камю
і с азав, що нема.

І себе, і волхвів, і блаженне
оце проминання

Привітай і прийми. Та минає
зима.

* * *

Коли вітряний вечір приходить
твій б дино ,

Кров’ю заход набря ає вадрат
ватир и.

Більше ні о о ви ли ати
на поєдино ,

І лежиш долілиць, і мовчиш,
і че аєш зір и.

Ах ці с тін и! В них д м и наші
воло в’язн ть,

І змовляються проти нас
осмілілі речі.

Тіль и серце твоє — твій
малень ий з хвалий в’язень —
Та приниш не р дях,

неначе от є втеч .

І німа таїна на підло ст пає
рип о,

І ляє вітер в імнатах, неначе
в дюнах,

І зненаць а нізвід и та тихо
озветься с рип а,

Ніби хтось нет тешній смич ом
поціл є стр ни.

І ти ажеш: “Облиш, адже
м зи а вже не потрібна”,

Та її і нема — тіль и раптом
нізвід и зрине.

Це не с рип а — це серце
тонень ою пил ою срібною

Перепилює ґрати твоєї р дної
літини.

* * *

Наз стріч — світло, чисте
й осяйне,

а вслід — сопіння, мат
і звин вачення

за те, що я завадила мене
ви ористов вати

за призначенням.

Під п стопорожніх алатал,
аманці, без мрії і без исню,

я при адала: я — дзвін ий метал,
а не р жальце з еральдичним

тисненням.

Обов’язо ? С спільство?
Ще чо о?!

З доро и — еть! Мені сьо одні
весело.

І, очевидно, есар “не то о”,
Коли від есаря ті ає есареве.

Панове, за свобод — все на он!
Від вас не доче аєшся овації.
Це, люди, той іще атра ціон,
Коли ро ами мрієш відірватися.

Але оли я пад , ви не
Піднімете, йд чи завжди но ,
Та стьмяніл й стомлен мене,
Бо есар нам — ніхто. А Боже —

Бо .

Про р сти щастя про ляті,
ви пройдете ніч, самі собі

не раді.
А я — монет а, п щена в метро,—
летіти з підстрибом

по балюстраді.

* * *

Над пательнями площ, що
в діаметрі сонцю дорівнюють,

Повз двори і б дин и,
де млосно зітхає сієста,

Ти проходиш, мов сон,
за идаючи в синь підборіддя.

Ти проходиш, мов сон,
і на р дях — а атовий хрести .

Ці носи під сомбреро і м хи
на риб’ячих тельб хах.

Темні очі тор ово пітьмою
т більних повір’їв.

Ти проходиш, мов сон. І над
площами, я над пательнями,

Слюдяне і безживне, тремтить
пересохле повітря.

І хоч вивчили всі “Pater noster”
і “Ave Maria”,

В цих варталах, що ви ошені
малярією,

Ще про вбивство Кортеса
та хижо, та пристрасно мріють,
Ще с ладаються імни Вели ом

Змієві.

В цьом місті, де всі —
щонайменше — ч жі одне

одном ,
Що не по ляд — то ріх, що

не вітер — то подих вендети.
Тіль и в храмі за містом,

п стом й холодном ,
Зроз мієш нарешті, навіщо

і де ти.

Хай мантилья впаде,
валенсійсь ою брош ою с олота.
Помолись і зі рій в зь их,

сма лявих долонях
Хрест із щиро о, ніби віра,

і з добро о золота,
Де червоний і білий, і синій

сміється цир оній

Сьо одні читачі “Хрещати а” знайомляться з віршами
Оль и Баш ірової. Майб тня письменниця народилася
в 1979 році в Конотопі С мсь ої області. Після за ін-
чення філоло ічно о фа льтет Київсь о о національ-
но о ніверситет імені Тараса Шевчен а Оль а зали-
шилася жити і працювати в Києві, а слово обрала
своєю професією. Вона — андидат філоло ічних на
і член Національної спіл и письменни ів У раїни.
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Ó ðèòì³ ñåðöÿ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

22 листопада в Націо-
нальном палаці “У раїна”
вперше вист плять япон-
сь і барабанщи и Yamato.
В їхньом шо ра на ста-
ровинних інстр ментах
Wadaiko поєдн ється з
елементами театр і тан-
цю, разом створюючи іп-
нотичне дійство зв й
ритм . Єдиний вист п ба-
рабанщи ів — дійство
Wadaiko Yamato Show —
відб деться в рам ах сві-
тово о т рне м зи антів.

Ãóðò Yamato ñòâîðèâ ìàéñòåð
Ìàñà Îãàâà â Íàðà, “çåìë³ ßìà-
òî”, êîëèøí³é ñòîëè÷í³é ïðå-
ôåêòóð³, ÿêó ââàæàþòü áàòüê³â-
ùèíîþ ÿïîíñüêî¿ êóëüòóðè.
Ãðóïà âèñòóïàº ç áàðàáàíàìè
òàéêî ð³çíîãî ðîçì³ðó, òèïó ³
òåìáðó, çîêðåìà ³ ç âåëèêèì
îäàéêî, çðîáëåíèì ³ç ö³ë³ñíîãî
ñòîâáóðà ÷îòèðüîõñîòë³òíüîãî
äåðåâà. Â³ê äåÿêèõ ³íñòðóìåíò³â
íàë³÷óº 300 ðîê³â, ¿õ âèãîòîâëå-
íî ç³ øê³ðè òâàðèí ³ êîðè ñòà-
ðîäàâí³õ ÿïîíñüêèõ äåðåâ. Ïî-
òóæí³ ãîëîñè áàðàáàí³â äîïîâ-
íþþòü êîòî, ñÿì³ñåí, ôëåéòà,
äçâ³íê³ ãîíãè ³ öèìáàëè.

Áàðàáàíè — öå ÷è íå îäèí ç
ïåðøèõ ³íñòðóìåíò³â ëþäñòâà: ¿õ
âèêîðèñòîâóâàëè ç ðèòóàëüíîþ
ìåòîþ, äëÿ ï³äíåñåííÿ áîéîâî-
ãî äóõó ïåðåä ïîëþâàííÿìè ÷è
â³éíîþ. ßïîíñüê³é òðàäèö³¿ ïðè-
òàìàíí³ áàðàáàíè òàéêî, ³ñòîð³ÿ
ÿêèõ ïî÷àëàñÿ ïîíàä ÷îòèðíàä-
öÿòü ñòîð³÷ òîìó. Â äàâíèíó â
êîæíîìó ñåë³ áóâ ñèãíàëüíèé
áàðàáàí. Ïðîñòèìè êîìá³íàö³-
ÿìè óäàð³â òàéêî ÿïîíö³ ñèãíà-
ë³çóâàëè ïðî íåáåçïåêó àáî çà-
ãàëüí³ ðîáîòè. ²ì³òóþ÷è áàðàáà-
íîì ãóðê³ò ãðîìó, ñåëÿíè çàêëè-
êàëè äîù ó ïîñóøëèâ³ ñåçîíè.
Çâ³ñíî, íà òàéêî ìîãëè ãðàòè
ëèøå íàéøàíîâàí³ø³ é îá³çíà-
í³ ìåøêàíö³. Ç³ çì³öíåííÿì ðå-
ë³ã³éíèõ ó÷åíü öÿ ôóíêö³ÿ ïå-
ðåéøëà äî ñëóæèòåë³â ñèíòî ³
áóääèçìó, à òàéêî ñòàëè õðàìî-
âèìè ³íñòðóìåíòàìè é â³ä³ãðà-
âàëè âàæëèâó ðîëü ó ðåë³ã³éíèõ
îáðÿäàõ. Â³äîìî òàêîæ, ùî îä-
íèì ç íàéäàâí³øèõ ïðèçíà÷åíü
òàéêî áóëî â³éñüêîâå. Ãð³ì áà-
ðàáàí³â ï³ä ÷àñ àòàê âèêîðèñòî-
âóâàëè äëÿ çàëÿêóâàííÿ ñóïåð-
íèêà ³ íàòõíåííÿ ñâî¿õ â³éñüê íà
áèòâó. Äî ï’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³ò-
òÿ áàðàáàíè ñòàëè ³íñòðóìåíòîì
äëÿ ñèãíàë³â ³ ïåðåäà÷³ ïîâ³äîì-
ëåíü ï³ä ÷àñ áèòâè. Îêð³ì â³é-
ñüêîâèõ, òàéêî çàâæäè âèêîðèñ-
òîâóâàëè ³ ç åñòåòè÷íîþ ìå-
òîþ — íà íèõ ãðàëè öåðåìîí³-
àëüíó ìóçèêó ïðè äâîð³ ³ìïåðà-
òîðà. Áàðàáàí òàéêî â ñêëàä³ ³í-
øèõ ³íñòðóìåíò³â ñóïðîâîäæó-

âàâ ³ âèñòàâè òåàòð³â íî òà 
êàáóê³.

Ñòàðîâèíí³ ÿïîíñüê³ òðàäèö³¿ ó
ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ â³äòâîðþþòü áà-
ðàáàíùèêè Yamato. Çà ñëîâàìè
îðãàí³çàòîð³â, Wadaiko Yamato
Show º óí³êàëüíîþ âèñòàâîþ, ùî
ïîºäíóº â ñîá³ â³ðòóîçíó ìàéñòåð-
í³ñòü âèêîíàííÿ ³ äàâí³ ìàã³÷í³
òåõí³êè âïëèâó íà ëþäñüêó ïñè-
õ³êó. Ãóðò ñêëàäàºòüñÿ ç 11 îñ³á.
Íàâ³òü ñïîãëÿäàííÿ êîëåêòèâó
ïðèíîñèòü åñòåòè÷íå çàäîâîëåí-
íÿ — ùîá ã³äíî â³ä³ãðàòè ïîâíî-
ö³ííó ïðîãðàìó, ìîëîä³ ëþäè ïî-
ñò³éíî òðåíóþòüñÿ ô³çè÷íî. “Øîó
Yamato — âèäîâèùíå é åíåðã³é-
íå. Çâóê ³ ðèòì, íåìîâ ñòóê³ò ñåð-
öÿ: êîëè ëþäè äèâëÿòüñÿ øîó ³
ñëóõàþòü ìóçèêó, âîíè â³ä÷óâà-
þòü ñâ³é çâ’ÿçîê ç íàìè ÷åðåç
ðèòì. Â³ä÷óâàþòü æèòòÿ ³ ñèëó â
ñîá³, ëåãêî â³ääàþòüñÿ öüîìó ðèò-
ìó, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê ãóðòó
Ìàñà Îãàâà. — Âåëè÷íå ä³éñòâî
ìè ñòâîðþºìî íå ñàì³, ç íàìè éî-
ãî ðîáèòü óñÿ ïóáë³êà â çàë³! Íàø
çâóê — öå çâóê âàøèõ ñåðäåöü”.
Êîëåêòèâ äàº ïîíàä 200 êîíöåð-
ò³â íà ð³ê. Ìàéæå çà 20 ðîê³â ³ñ-
íóâàííÿ Yamato ç³ãðàëè ïîíàä
7000 êîíöåðò³â ïî âñüîìó ñâ³òó é
îòðèìàëè îäèí ç ãîëîâíèõ ïðèç³â
Åäèíáóðãñüêîãî ôåñòèâàëþ —
Spirit of Fridge Award. ªäèíèé âè-
ñòóï òàéêî-ñàìóðà¿â Yamato ï³ä
÷àñ ñâ³òîâîãî òóðíå êèÿíè çìî-
æóòü ïî÷óòè ³ ïîáà÷èòè íà âëàñ-
í³ î÷³ â ïîíåä³ëîê, 22 ëèñòîïàäà,
â ïàëàö³ “Óêðà¿íà”

Г рт Yamato вист пає з барабанами тай о різно о розмір , тип і тембр , зо рема і з вели им одай о, зробленим
з цілісно о стовб ра чотирьохсотлітньо о дерева

Ñòîëè÷íèõ ìåëîìàí³â çàâåäóòü ÿïîíñüê³ 
áàðàáàíè
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- провідно о спеціаліста відділ до ментально о забезпечення та онтролю.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів - ромадянство У раїни, вища
освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння омп'ютером.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання о олошення
за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головнефінансове правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, 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 334-10
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Âåñíÿíèé ëèñòîïàä
Íåòèïîâà äëÿ îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ îñåí³ âèñîêà
òåìïåðàòóðà äðóãèé òèæäåíü òðèìàºòüñÿ 
â Óêðà¿í³
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
"Õðåùàòèê"

Цьо орічн тепл
осінь е оло и по-
в’яз ють із ло-
бальним потеплін-
ням і називають
зависо і для цієї
пори температ рні
по азни и ано-
мальними. Але не-
звичайній, я для
осені, по оді люди
переважно тішать-
ся. У Крим знов
від рито пальний
сезон, пар и пере-
повнені відвід ва-
чами. У ма азинах
зізнаються — зара-
но ви лали на при-
лав и зимовий
одя та вз ття. Усіх
досі ці авлять жа-
ети, росів и та
ле і т флі. То чи
вважати неприрод-
но теплий листо-
пад приводом для
хвилювання, дізна-
валися ж рналісти
"Хрещати а".

Ó áàãàòüîõ ðåã³îíàõ
êðà¿íè, ³ â ñòîëèö³ òà-
êîæ, Ã³äðîìåòöåíòð çà-
ô³êñóâàâ ï³äâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè äî 16—20
ãðàäóñ³â. Çîêðåìà ó í³÷
³ç 5 ëèñòîïàäà Êè¿â ïî-
áèâ 80-ð³÷íèé òåìïåðà-
òóðíèé ðåêîðä: ñòîâï-
÷èêè òåðìîìåòð³â ï³ä-
íÿëèñÿ äî ïîçíà÷êè 13.
Öå íà 0,7 ãðàäóñà âèùå,
í³æ ó â³äïîâ³äíèé ïåð³-
îä 1930 ðîêó. Íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ìåòåîïðîã-
íîç³â Ã³äðîìåòöåíòðó
Ëþäìèëà Ñàâ÷åíêî çà-
çíà÷àº, ùî öüîãîð³÷íà

îñ³íü áàãàòîðàçîâà ðå-
êîðäñìåíêà: "Íèí³øí³é
ëèñòîïàä ïîáèâ íå
îäèí, à ê³ëüêà òåìïåðà-
òóðíèõ ðåêîðä³â. ßêùî
ïîð³âíþâàòè òåðì³÷í³
ïîêàçíèêè ç â³äïîâ³ä-
íèìè äàòàìè ìèíóëèõ
ðîê³â, òî âèñîêó ïëàí-
êó ïîäîëàëè 11, 12, 14,
15 ëèñòîïàäà. Ñõîæ³
ïîãîäí³ óìîâè ñïîñòå-
ð³ãàëèñÿ â 1926, 1930
ðîêàõ. ² íå òàê äàâíî —
ó 2002 ðîö³. Ï³äâèùåí-
íÿ òåìïåðàòóðè ñïðè-
÷èíåíî òåïëèìè ïîâ³ò-
ðÿíèìè ïîòîêàìè, ùî
ðóõàþòüñÿ ³ç Ñåðåäçåì-
íîãî ìîðÿ. Ïåð³îä àíî-
ìàëüíîãî òåïëà ïðîòðè-
ìàºòüñÿ äî 20 ëèñòîïà-
äà. À äàë³ â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ ïîñòóïîâå çíè-
æåííÿ òåìïåðàòóðè.
ßêîþ áóäå çèìà — êà-
çàòè çàðàíî",— çàóâà-
æóº ïàí³ Ëþäìèëà.

Ó ïîíåä³ëîê êîîðäè-
íàòîð ïðîãðàìè ç ïè-
òàíü çì³íè êë³ìàòó Íà-
ö³îíàëüíîãî åêîëîã³÷íî-
ãî öåíòðó Óêðà¿íè
Õðèñòèíà Ðóäíèöüêà
ðîçïîâ³ëà ïðî íàñë³äêè
ïîòåïë³ííÿ â Óêðà¿í³:

"×åðåç ãëîáàëüíå ïîòåï-
ë³ííÿ íà Çàõîä³ êðà¿íè
ìîæóòü ïî÷àñò³øàòè ïî-
âåí³, à íà Ñõîä³ òà Ï³â-
äí³ — âèíèêíóòè ïðîá-
ëåìè ç ïèòíîþ âîäîþ.

Òâàðèíè, êîìàõè òà
ðîñëèíè òåæ ïåðåïëóòà-
ëè ïîðè ðîêó. Ö³º¿ îñå-
í³ â Êèºâ³ ïîâòîðíî çà-
öâ³ëè êàøòàíè, à íà
Æèòîìèðùèí³ âäðóãå
âðîäèëè ÿáëóêà. Ñâ³òëà-
íà Êîñòåíêî, æèòåëüêà
Êèºâà, ðîçïîâ³äàº: "ß
ìåøêàþ ó ïðèâàòíîìó
áóäèíêó. Âë³òêó íà ñâî-
¿é ä³ëÿíö³ çíàéøëà ¿æà-
êà, ïî÷àëà ï³äãîäîâóâà-
òè éîãî ìîëîêîì. Íà-
ïðèê³íö³ æîâòíÿ îáëàø-
òóâàëà õàòèíêó, òàì ¿æàê
³ çàñíóâ. Àëå âæå â ëèñ-
òîïàä³ òâàðèíêà ïðîêè-
íóëàñü ³ âòåêëà. Äóìàþ,
ùî òàêà ïîãîäà âêðàé
íåãàòèâíî âïëèâàº íà
òâàðèí. Íå âñ³ âîíè
çìîæóòü ïðèñòîñóâàòèñÿ
äî íîâèõ êë³ìàòè÷íèõ
óìîâ". Åêñïåðòè ïîïå-
ðåäæàþòü, ùî çì³íè êë³-
ìàòó ìîæóòü ïðèçâåñòè
äî ïîÿâè íà íàø³é òå-
ðèòîð³¿ íåòèïîâèõ äëÿ
Óêðà¿íè êîìàõ — ïåðå-

íîñíèê³â "åêçîòè÷íèõ"
çàõâîðþâàíü.

Ïðî òå, ÿê îðãàí³çì
ðåàãóº íà àíîìàëüíå òåï-
ëî, ðîçïîâ³â ãîëîâíèé
ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñòàíö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñ-
òðîô Àíàòîë³é Âåðøèãî-
ðà: "Äîñ³ íå áóëî æîäíî-
ãî âèêëèêó, ÿêèé ìîæíà
áóëî á ïîâ’ÿçàòè ç íè-
í³øí³ì òåìïåðàòóðíèì
ðåæèìîì. Áèòè íà ñïî-
ëîõ íåìàº ïðè÷èí". Ë³êà-
ð³ âïåâíåí³ — ï³äâèùåí-
íÿ òåìïåðàòóðè ö³º¿ îñå-
í³ íå çàãîñòðèëî ñåðöå-
âèõ ÷è ã³ïåðòîí³÷íèõ çà-
õâîðþâàíü. Ìàëî âîíî
âïëèíóëî é íà ïîøèðåí-
íÿ ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâî-
ðþâàíü. Óñå, ÷èì çàãðî-
æóº îñ³ííÿ ñïåêà, òî öå
ïîã³ðøåííÿì ÿêîñò³ ïèò-
íî¿ âîäè.

Äî ñëîâà, çà îñòàíí³õ
ñòî ðîê³â òåìïåðàòóðà íà
Çåìë³ ï³äâèùèëàñÿ ïðè-
áëèçíî íà 0,8 ãðàäóñà.
Öå ðåçóëüòàòè òåõíîãåí-
íîãî âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ. À ìåæåþ ï³äâèùåí-
íÿ òåìïåðàòóðè íà ïëà-
íåò³ â÷åí³ íàçèâàþòü 2
ãðàäóñè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 17 ëèñòîïàäà
ОВНИфонтан ватим ть інтеле том.Фізична енер ія заш алюватиме. Тож розривайте

айдани самоти і виходьте на соціальний поді м. Одна розрахов вати на повн свобод
дій марні сподівання. Ваші ініціативи мож ть бло ватися, напри лад, бра ом потрібних
справ, відповідних людей або чиєюсь недоброзичливістю, с ворістю. В разі розв’язання
серйозних проблем дотрим йтеся дисципліни і зар чіться підтрим ою надійних людей.
ТЕЛЬЦІ, події дня є немин чими, ос іль и мотивовані армічно. Проявляйте відпо-

відальність і дипломатичність, не претенд йте на ч жі володіння, поважайте мораль-
ні цінності. Замах на інш ділов територію, сторонні здоб т и за рож є по аранням
долі, по іршенням здоров'я, лай ою і навіть фізичною відсіччю.
БЛИЗНЯТА, налашт йтеся на серйозний лад. Чим більше залежите від партнерів,

тим добросовісніше доведеться наслід вати їхнім порадам, ви он вати в азів и. Не
від ладайте в дов ий ящи розв’язання нас щних проблем, долайте страхи і не ни-
айте відповідальності. У стос н ах із оханими б де не до ніжностей. Вони на ш о-
д . Вживіть с ворих виховних заходів, метод бато а і пряни а піде на добро я дітям,
та бла овірним.
РАКІВ ата ватим ть с цільні проблеми я дома, та і на роботі. Можливі профе-

сійні не аразди, за острення сімейних, подр жніх онфлі тів. Одна дати їм "фори" ви
здатні блис че. Тіль и нічо о не бійтеся. Не переживайте з привод не ативно о ми-
н ло о, сміливо шт рм йте намічені цілі попри переш оди. Перспе тивних справ не
варто розпочинати.
ЛЕВИ, завзятонатис айтена тр дові педалі. Ваші з силля вінчаються спіхом.Мо-

жете зіт н тися з тис амисвободислова тареалізації особистихнамірів.Одна енер-
ії вас хоч реблю ати. Тож її вистачить для то о, аби витримати напр жений робо-
чий темп протя ом дня, а ввечері можете весело розважитися.
ДІВИ переб ватим ть напр женом авральном режимі, що ч дово стим люва-

тиме прод тивність праці. Можете сміливо братися за найс ладніші завдання. Вони
вам під сил . Я раціоналізатор ви нівро . Саме в домашніх стінах цей ні альний
хист ви ористайте під час енеральних прибирань, апітальних чи дрібних ремон-
тах. Гаманцем тр сіть м дро, пам'ятаючи, що с пий платить двічі.
ТЕРЕЗИ, день напр жений, але потенційно прод тивний. Не пасіть задніх, проже-

ніть лінощі. Пам'ятайте: сьо одні сміливці п’ють мед, а боя зи — сльози ллють. Ва-
ші дії, плани, ар менти мають б ти доволі чіт ими, ясними, простими. А тивність і
напористість партнера ( он рента) не привід для відст п з поля бою. Сміливо від-
стоюйте власні права і спо ійно пройдіть фахове випроб вання. Це тимчасово.
СКОРПІОНИ, життєвий небосхил б де затьмарено хмараминевдач. Одна не перей-

майтеся, вонишвид оплинні і незабаром зни н ть за обрієм. Вірте най раще, тоді все
с ладеться ч дово. До слова, саме пот жна енер ія Віри світле завтра, міння терпля-
че че ати (це е замен небес) зробить незабаром ваш долю щасливою. Щастя треба
заробити,під орившисьобставинам.Лям обов'яз ів тя нітья омо аенер ійнішетаре-
тельніше, не відволі аючись на непотрібні розмови. Менше слів, більше хороших справ.
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть піднесеном настрої. З азартом і заповзятливістю ха-

патим ться за різноманітні справи, і це дасть доволі прод тивний рез льтат. Та од-
нозначної реа ції не б де, оточення сприйматиме ваші дії по-різном , я позитивно,
та і не ативно. Справи сердечні б д ть стелені вітами та олюч ами, налашт йте-
ся на самовіддач , тоді не поч ватиметеся сиротою.
КОЗОРОГИ, дов ола вас наеле тризована атмосфера. Не піддавайтеся на прово а-

ції, достатньо іс ринепороз мінь, і роз оритьсяпол м'я онфлі тів ізфатальниминаслід-
ами. Облиште серйозні плани, є ризи хвалити помил ове рішення. Обмежтеся ви о-
нанням невід ладних та обов’яз ових справ. Я що запря лися в напр жен робот , час-
тіше влаштов йте "привали" для відпочин , іна ше виснажитеся і підірвете здоров’я.
ВОДОЛІЯМ шалений ритм дня ч дово імпон ватиме. Поч ватиметеся я риба

воді, обновивши оло ділових онта тів, подр жившись із новими потрібними вам
людьми. Ділові поїзд и, пере овори пройд ть спішно, оловне — не тов ти вод в
ст пі, а домовлятися швид о та діяти блис авично, відповідно до обставин. І не бій-
теся поч ти правд з ч жих в ст про себе любих! Можливо, це вам б де я сіль на
ран , але та інформація є об’є тивною...
РИБИ, черездисбалансбажань іможливостейреаліз вати зад ми,швидшезавсе,

не вдасться. Я мовиться: хочеться в рай, але ріхи не п с ають... Не ви р ч йтеся,
я в ж на пательні, прямолінійно з'ясов йте стос н и з партнерами. Мова напівнатя-
ів, хитрі маневр вання лише ви лич ть роздрат вання, по либлять неприязнь. Щи-
ра відвертість— ось защо васшан ватим ть я прихильни и, та і с противни и. Ви-
трачаючи роші, не перевищ йте відведено о вам ліміт і навіть дрібницях дотри-
м йтеся юридичних за онів.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

äåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+14°Ñ,
âíî÷³ +6...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +11...+14°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+9°Ñ, âíî÷³
+5...+6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+10°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Ñüîãîäí³
17 ëèñòîïàäà — Äåíü ñòóäåíòà. Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü ç 1999 ðî-

êó. Ñâÿòî áóëî çàïî÷àòêîâàíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ëåîí³äà Êó÷ìè
íà "ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ Óêðà¿íè". Ì³æíàðîä-
íèé äåíü ñòóäåíò³â çàñíîâàíî 17 ëèñòîïàäà 1946 ðîêó íà Âñåñâ³ò-
íüîìó êîíãðåñ³ ñòóäåíò³â ó Ïðàç³ â ïàì'ÿòü ïðî ðîçïðàâó íàä ÷åñü-
êèìè ñòóäåíòàìè-ïàòð³îòàìè.

²ìåíèííèêè: 
Àí³êåé, Íèêàíäð, Ñèìîí

7 2 5

1 8

8 7 1 5 2

8 1 5 7 2

9 8 1 5 2

2 4 3

1 2 3 5 6

9 7 6 5 2

1 9

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

5 3 6 7 1 9 8 2 4

9 7 8 2 5 4 3 1 6

2 4 1 3 8 6 9 5 7

3 6 2 9 7 5 1 4 8

1 9 7 4 2 8 6 3 5

4 8 5 6 3 1 2 7 9

7 2 7 8 6 3 5 9 1

8 1 3 5 9 7 4 6 2

6 5 9 1 4 2 7 8 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
16 ëèñòîïàäà

Період аномально о тепла протримається в столиці до 20 листопада
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