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ОДЕССИТКА
Сьо одні "Хрещати " пропон є зан ритися
шарм одесь о о життя

Êèÿíè ïðîòè àðõ³òåêòóðíèõ ïîòâîð
Ó öåíòð³ ìîæíà çâîäèòè áóäèíêè, àëå íåâèñîê³, êðàñèâ³ òà áåçïå÷í³

ßê íå ïðèêðî, ïðî ³ñòîðè÷íó
ñïàäùèíó ìè ëàäí³ áàãàòî ãîâî-
ðèòè çàì³ñòü îáåð³ãàòè ¿¿ ³ âîäíî-
÷àñ òâîðèòè ñâîþ. ×åðåç ðîêè â
öåíòð³ Êèºâà ìîæóòü ëèøèòèñÿ
ëèøå íèçüêîâàðò³ñí³ àðõ³òåêòóð-
í³ âèñîòêè ïîðó÷ àáî é íà ðó¿íàõ
ïàì’ÿòîê.

×è çìîæå ñòîëè÷íà âëàäà íå
äîïóñòèòè òàêîãî? Ùå íåäàâíî â
öüîìó ñóìí³âàëèñÿ. Ïðè÷èíà —
Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ
çíîâó çàç³õíóëî íà ä³ëÿíêó íà
Ïåéçàæí³é àëå¿. Îäíàê ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàÿâèâ,

ùî ç ÌÇÑ ïðîâåäóòü ïåðåìîâè-
íè ³ çàïðîïîíóþòü ³íøèé ö³êàâèé
ìàéäàí÷èê. Íåùîäàâíî Ì³íêóëü-
òóðè ï³äòðèìàëî ãðîìàäñüê³ñòü ó
áîðîòüá³ ïðîòè çàáóäîâè íà Ïóø-
ê³íñüê³é. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêî-
ëà Àçàðîâ ùå íàâåñí³ äîðó÷èâ
â³äïîâ³äàëüíèì ñòðóêòóðàì, à òà-
êîæ ïðàâîîõîðîíöÿì âèâ÷èòè ñè-
òóàö³þ äîâêîëà îá’ºêò³â-ïîðóø-
íèê³â ó áóôåðíèõ çîíàõ Ñîô³¿
Êè¿âñüêî¿ òà Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè. Òîæ ùîäî çàõèñòó ³ñòîðè÷-
íèõ îá’ºêò³â ñïîä³âàííÿ âñå-òàêè
º. "Öå ïîçèòèâí³ ä³¿ âëàäè, õî÷

á³ëüøå ñèòóàö³éí³, í³æ ñèñòåìí³.
Íèí³øíüîìó î÷³ëüíèêó ÊÌÄÀ
äîâîäèòüñÿ, òàê áè ìîâèòè, ãàñè-
òè ïîæåæ³, ùî ñïàëàõíóëè äî
íüîãî. Âò³ì, òðåáà ðîçðîáèòè
“ïðîòèïîæåæíó ñèñòåìó”, àáè â
ïîäàëüøîìó óíåìîæëèâèòè òàê³
ãàíåáí³ çàáóäîâè. Ïîâèíí³ áóòè
÷³òê³ ïðàâèëà çåìëåâ³äâåäåííÿ,
ñèñòåìà îáë³êó. Ùîá æîäíî¿ ù³-
ëèíè äëÿ êîðóïö³éíèõ ä³é",—
ââàæàº ïðåäñòàâíèê ÃÎ "Çáåðå-
æè ñòàðèé Êè¿â" ²ííà Ñîâñóí.

Àëå º ùå ³íøèé á³ê ïðîáëå-
ìè — âèñîòíà çàáóäîâà íàñòóïàº
íà ñòàðå çíîøåíå æèòëî. Âèïàä-
êè, êîëè áóäèíêè òð³ùàòü ÷åðåç
áóä³âíèöòâî ïî ñóñ³äñòâó íåïî-
îäèíîê³, àëå ñê³ëüêè òàêèõ — òî÷-
íî íåâ³äîìî. Äîâêîëà íèõ íåìàº
øèðîêîãî ðîçãîëîñó. Ïðèáëèçíå
óÿâëåííÿ ïðî ðîçìàõ ïðîáëåìè
äàþòü äàí³ call-öåíòðó "15-51". Çà
ìèíóëèé ð³ê, ï³ä ÷àñ áóä³âåëüíî-
ãî çàòèøøÿ, â³ä êèÿí íàä³éøëî
1193 çâåðíåííÿ ç ïðîõàííÿì ïå-
ðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü äîçâîë³â íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 732
îñîáè ïðîñèëè ïåðåâ³ðèòè çàêîí-

í³ñòü âèðóáêè äåðåâ. 333 êèÿíè-
íà ïîñêàðæèëèñÿ íà ïîÿâó òð³-
ùèí ó ñò³íàõ ñâî¿õ êâàðòèð. Òå-
ïåð, êîëè áóä³âåëüíèêè îãîâòà-
ëèñÿ ï³ñëÿ êðèçè, ïðîáëåìà ìî-
æå ëèøå çàãîñòðèòèñÿ.

Ëèõî â òîìó, ùî äîçâîëè íà áó-
ä³âíèöòâî âèäàâàëè áåç ïðîâå-
äåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, íà
ï³äñòàâ³ íåïðàâäèâèõ âèñíîâê³â
òèõ ñëóæá, ÿê³ çà öå â³äïîâ³äà-
þòü. Ïîðóøóþòüñÿ âñ³ íîðìàòè-
âè: îá’ºêòè çàâèñîê³, áóäóþòü
óïðèòóë äî ñóñ³äí³õ áóäèíê³â áåç
îáñòåæåííÿ ¿õ ñòàíó òîùî. Òîìó,
îêð³ì ñòâîðåííÿ "ïðîòèïîæåæíî¿
ñèñòåìè" íà ìàéáóòíº, íàðàç³ âàð-
òî ïðîâåñòè àóäèò ïîïåðåäí³õ äî-
çâîë³â íà áóä³âíèöòâî ³ àíóëþâà-
òè ò³, ùî âèäàí³ ç ïîðóøåííÿìè.

Ïðîòèïîæåæíó ôóíêö³þ çãî-
äîì ìîæå âèêîíóâàòè ³ íîâèé
Ãåíïëàí Êèºâà ç éîãî ñèñòåìîþ
çîí³íãó. Ïð³îðèòåòîì äîêóìåí-
òà õî÷ ³ º æèòëîâå áóä³âíèöòâî,
òà ïðîâîäèòèìóòü éîãî çäåá³ëü-
øîãî ïîçà öåíòðîì. Ó öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà áóäóòü æîðñò-
ê³ îáìåæåííÿ. "Âñåðåäèí³ äå-

ÿêèõ êâàðòàë³â ó öåíòð³ º âåëè-
ê³ ïðîãàëèíè. ¯õ íàâ³òü ïîòð³á-
íî çàáóäîâóâàòè, àëå íîâ³ áó-
äèíêè ïîâèíí³ áóòè ñï³â-
ìàñøòàáíèìè çà ðîçì³ðîì ³ ïî-
ºäíóâàòèñÿ çà ñòèëåì ³ç òèìè,
ùî âæå ïîáóäîâàí³ òóò",— ïîÿñ-
íèâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà
Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê.

Çà öèâ³ë³çîâàíå ì³ñòîáóäóâàííÿ
íå ïðîòè ³ ãðîìàäà ñòîëèö³. "Íî-
â³ áóä³âë³ òåæ ïîòð³áí³. Àëå öå
âàðòî ðîáèòè, ÿê ó ªâðîï³. Íà-
ïðèêëàä, ó öåíòð³ Êîïåíãàãåíà º
íîâ³ îá’ºêòè, àëå öå ñïðàâæí³ øå-
äåâðè ñó÷àñíî¿ àðõ³òåêòóðè. À â
íàñ òóëÿòü ïî ñóò³ ò³ ñàì³ õðóùîâ-
êè, ò³ëüêè íîâ³ òà âèñîê³. Çâåðõó
ïðèë³ïëÿòü ÿêóñü áàøòî÷êó — îò
òîá³ ³ øåäåâð. Âðàæåííÿ, ùî â³ò-
÷èçíÿíà øêîëà àðõ³òåêòóðè ìåðò-
âà ³ ñâî¿ìè ïðîåêòàìè ëèøå ñïîò-
âîðþº öåíòð Êèºâà",— âèñëîâè-
ëà äóìêó ²ííà Ñîâñóí. Âîíà òà-
êîæ âèñëîâèëà çàñòåðåæåííÿ, àáè
íîâèé Ãåí-ïëàí, ïîïðè ñâ³é ïî-
çèòèâ, íå óçàêîíèâ óñ³ ïîïåðåä-
í³ çëî÷èíí³ çåìëåâ³äâåäåííÿ. 
(ïðîäîâæåííÿ òåìè íà ñòîð. 3.)
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

У Києві ромада вже не перший рі поспіль б'є на спо-
лох. Городяни ст рбовані висотною заб довою істо-
рично о центр міста. Висот и не лише зат ляють о -
ляд та прово ють р йнацію об’є тів архіте т рної
спадщини, а й доводять до аварійності існ ючі житлові
б дин и. Кияни вима ають заборонити роботи на неза-
онно відведених ділян ах, а в новом Генплані випи-
сати жорст і обмеження: в центрі нові об’є ти мають
б ти невисо ими, расивими і оловне — безпечними.
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Ó ñòîëèö³ â³äêðèþòü ïîíàä
100 îá’ºêò³â òîðã³âë³
ïðîäòîâàðàìè

Íîâ³ ïðîäîâîëü÷³ ïàâ³ëüéîíè ç’ÿâëÿòüñÿ â
ðàéîíàõ ì³ñòà âæå ó ² êâàðòàë³ íàñòóïíîãî ðî-
êó. Ïåðøî÷åðãîâî â òèõ æèòëîâèõ ì³êðîðàéî-
íàõ, äå ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå â³ä÷óòíèé äåô³öèò
ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðà-
í³øå, çà ³í³ö³àòèâè ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà
Ïîïîâà ïðîô³ëüíèìè ñëóæáàìè ì³ñòà áóëî
ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ òîâàðîâèðîáíèê³â ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿
ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿
ö³º¿ ïðîãðàìè ñòâîðåíî ïîàäðåñíèé ñïèñîê
âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ïðîäîâîëü÷èõ ïàâ³ëüéîí³â
³ òèì÷àñîâèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê ó ì³êðîðàéî-
íàõ ì³ñòà. Çàâäàííÿ íîâîñòâîðåíî¿ ìåðåæ³ ïðî-
äîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â — çàáåçïå÷èòè êèÿí ÿê³ñ-
íèìè ïðîäóêòàìè çà ðåàëüíèìè ö³íàìè. Ïëî-
ùà ìàãàçèí³â ñòàíîâèòèìå 54 êâ. ì, äåÿê³ ïà-
â³ëüéîíè ìàòèìóòü ïëîùó 108 êâ. ìåòð³â.
Àñîðòèìåíò òîðãîâèõ ïàâ³ëüéîí³â íàë³÷óâà-
òèìå äî 3 òèñ. íàéìåíóâàíü ïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â. Çà ðàõóíîê â³äñóòíîñò³ îïòîâèê³â ³ ïî-
ñåðåäíèê³â ó íîâîñòâîðåí³é ìåðåæ³, ö³íè áó-
äóòü íåâèñîêèìè ³ ñòàá³ëüíèìè. Íàãàäàºìî,
çàãàëîì ó ì³ñò³ áóäå â³äêðèòî 72 ïðîäîâîëü-
÷èõ ìàãàçèíè ïàâ³ëüéîííîãî òèïó òà 32 òèì-
÷àñîâèõ òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èêè

Çàâòðà êèÿí çàïðîøóþòü
â³äâ³äàòè 10 ÿðìàðê³â

Ó ñóáîòó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ³ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñòà â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëè-
ö³ áóäå ïðîâåäåíî 10 ÿðìàðê³â ³ç ïðîäàæó ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Â³äâ³äóâà÷àì ó
øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ áóäå çàïðîïîíîâàíî
ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ìàéæå ç
óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà ö³íàìè íà 10—15 %
íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. À ñàìå: êàðòîïëþ,
îâî÷³, ôðóêòè, áàøòàíí³ êóëüòóðè, ì’ÿñî òà
ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè,
ðèáó, ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ âèðîáè,
îë³þ, ìåä, êîíñåðâîâàí³ ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðî-
äîâîëü÷³ òîâàðè. Çîêðåìà 20 ëèñòîïàäà ÿðìàð-
êè â³äáóäóòüñÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âó-
ëèö³ Áóðì³ñòåíêà, ó Äàðíèöüêîìó — íà ïðîñ-
ïåêò³ Ãðèãîðåíêà, 32-ä, ó Äåñíÿíñüêîìó — íà
âóëèö³ Ë³ñê³âñüê³é (â³ä âóëèöü Ìèëîñëàâñüêî¿
äî Ðàäóíñüêî¿), ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà Ðóñà-
í³âñüêîìó áóëüâàð³, â Îáîëîíñüêîìó — íà
ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó, 23—43, ó Ïå÷åð-
ñüêîìó — íà âóëèö³ ²âàíà Êóäð³, ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó — íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 68-à, ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó — íà ðîç³ âóëèöü Ãåíåðàëà Íàóìîâà
òà Ï³äë³ñíî¿, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóëèö³
Ñòàä³îíí³é, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóëèö³
Âîðîâñüêîãî, 2-6

Îëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ: “Íàøà ðîáîòà
ñïðÿìîâàíà íà îá’ºäíàííÿ âñ³õ
çàö³êàâëåíèõ ó ðîçâèòêó ì³ñòà”
Íîâîïðèçíà÷åíèé ãîëîâà ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â ïðî íàéáëèæ÷³
ïëàíè òà ïåðñïåêòèâè ùîäî æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòîëèö³
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ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Нові плани розвит інфрастр -
т ри, зал чення молоді до
правління містом, діало з ро-
мадсь істю, дос оналення сис-
теми влади. Саме ці тези ви-
значатим ть страте ію роботи
оманди новопризначено о о-
лови столичної держадміністра-
ції Оле сандра Попова.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç æóðíàë³ñòàìè íîâî-
ïðèçíà÷åíèé ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ, ïîäÿêóâàâøè ¿ì çà óâàãó äî ì³ñü-
êèõ ïðîáëåì, çàóâàæèâ: "Ìè ñòàâèìî ïå-
ðåä ñîáîþ àìá³òí³ ïëàíè. Àëå äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ ¿õ ñòîëèö³ ïîòð³áåí ïëàí ðîçâèòêó
é ãåíïëàí ì³ñòà. Äëÿ öüîãî ìè ïðîâîäè-
ìî àêòèâí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ôàõ³âöÿìè òà
íàóêîâèìè ³íñòèòóòàìè, ïëàíóºìî çàëó-
÷àòè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, êèÿí. Çâåð-
íåìîñÿ äî ³íîçåìíèõ åêñïåðò³â-ïðàêòè-
ê³â. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî ìè ðåàë³çîâó-
âàòèìåìî ö³ ïëàíè ç äîïîìîãîþ ïàðòíå-
ð³â, íå âèêîðèñòîâóþ÷è áþäæåòíèõ êîø-
ò³â". Îêðåìî çóïèíèâñÿ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ ³ íà ïðîáëåì³, ïîâ'ÿçàí³é ç êîìóíàëü-
íèìè ìåðåæàìè. "Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çà-
áåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà, ïî-
âèíí³ íàëåæàòè ãðîìàä³,— çàÿâèâ ãîëî-
âà ÊÌÄÀ.— Òîìó ñòîëè÷íà âëàäà âæå
òåïåð ñïðÿìîâóº çóñèëëÿ íà ïîíîâëåííÿ
âòðà÷åíîãî êîíòðîëþ. Ç àêòèâàìè "Êè-
¿ââîäîêàíàëó" òà "Êè¿âãàçó" âñå çðîçóì³-
ëî. Äî ê³íöÿ ðîêó ïëàíóºìî ïîíîâèòè
êîíòðîëü íàä ¿õí³ìè àêòèâàìè". Íà ñüî-
ãîäí³ ïðîâåäåíî êîíñóëüòàö³¿ ç ì³æíà-
ðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, êîòð³ ìîæóòü íà-
äàòè ï³äòðèìêó â ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é-
íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ì³ñüêèõ ñëóæá,
çîêðåìà é "Êè¿ââîäîêàíàëó". Îëåêñàíäð
Ïîïîâ äîäàâ, ùî ¿¿ âàðò³ñòü íà ñüîãîäí³
âèçíà÷åíî ìàéæå ó 7,8 ìëðä ãðí. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, çíà÷íî ñêëàäí³øà ñèòóàö³ÿ
íàðàç³ ç "Êè¿âåíåðãî", ùî âæå íå º ó êî-
ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ì³ñòà. "Ïðîöåñ â³ä-

÷óæåííÿ — öå òåìà äëÿ ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â. Ùî æ äî ñï³âïðàö³ ç íèí³øí³ì
êåð³âíèöòâîì êîìïàí³¿, òî òóò ïîòð³áíî
äîñÿãàòè äîìîâëåíîñòåé. Ïðèì³ðîì, ùî-
äî âèêîðèñòàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, êîò-
ð³ íèí³ îðåíäóº "Êè¿âåíåðãî",— çàçíà÷èâ
ïàí Ïîïîâ. Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî íèí³øí³é
äîãîâ³ð ïðî îðåíäó àæ í³ÿê íå â³äïîâ³-
äàº ³íòåðåñàì ãðîìàäè ì³ñòà. Òîìó ïëà-
íóþòü ï³äïèñàòè íîâèé äîêóìåíò çà óìî-
âè óõâàëåííÿ çàêîíó ïðî îñîáëèâîñò³
îðåíäè òà êîíöåñ³¿ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, çîêðåìà òåïëîåíåðãåòèêè é âîäî-
ïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà.
"ßêùî íàø³ ïðîïîçèö³¿ ï³äòðèìàþòü, òî
òåõí³÷íî ìè ìîæåìî âèéòè íà ðåçóëüòàò,
ùî ïðîòÿãîì ë³òà íàñòóïíîãî ðîêó ï³ä-
ïèøåìî ç âëàñíèêîì äîãîâ³ð ïðî êîíöå-
ñ³þ ìåðåæ ç ÷³òêèì âèçíà÷åííÿì òåðì³-
í³â òà îáñÿã³â ðîá³ò, íà ÿê³é âóëèö³ áóäå
ïðîô³íàíñîâàíî ïåâí³ êàï³òàëüí³ ðîáîòè.
Òàêèé äîãîâ³ð ö³ëêîì ìîæå ñòàòè ïðè-
êëàäîì äëÿ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè",— çàóâà-
æèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ.

Ìåä³éíèêè ïîö³êàâèëèñÿ ïèòàííÿì óòè-
ë³çàö³¿ â³äõîä³â òà äîëåþ ñì³òòºïåðåðîáíî-
ãî çàâîäó. Âëàäà âèâ÷àº ìàòåð³àëè, ÿê³ äà-
äóòü çìîãó íàðåøò³ âèðîáèòè ñòðàòåã³þ áî-
ðîòüáè ç öèì ëèõîì. "Íà æàëü, ïîêè ùî
â Êèºâ³ íåìàº êîìïëåêñíîãî, ñèñòåìíîãî
ï³äõîäó äî ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè,— çàóâà-
æèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.— Íàðàç³ ôàõ³âö³
ìàþòü ðîçðîáèòè ïðîãðàìó áîðîòüáè ç ïî-
áóòîâèìè â³äõîäàìè. Íèí³ ³ñíóþòü òåõíî-
ëîã³¿ ñïàëþâàííÿ íåïîòðåáó é íàâ³òü îò-
ðèìàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. Ïîòð³áíî
ëèøå ÷³òêî âèçíà÷èòè, ÿê³ êîíêðåòíî êðî-
êè áóäå çä³éñíåíî â öüîìó íàïðÿìêó".

Ñåðåä ³íøèõ ïðîáëåì, ÿê³ ïîòðåáóþòü
òåðì³íîâîãî ðîçâ'ÿçàííÿ, íà äóìêó Îëåê-
ñàíäðà Ïîïîâà, º áðàê ôàõ³âö³â ó ìåäè÷-
íèõ çàêëàäàõ òà ÷åðãè ó ïîë³êë³í³êàõ. Ö³
ïèòàííÿ âèð³øóâàòèìóòü øëÿõîì ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â, âèïóñê-
íèê³â ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áî-
ãîìîëüöÿ. Îäíàê íàñàìïåðåä ì³ñüêà âëà-
äà ïëàíóº ðîçâèâàòè ïåðâèííó ìåäèêî-ñà-
í³òàðíó äîïîìîãó

Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ áëàãîä³éíà àêö³ÿ
ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
"Õðåùàòèê"

Щоро ом нальне підприєм-
ство "Фармація", Головне прав-
ління охорони здоров'я та ме-
дично о забезпечення і бла одій-
ний фонд "Діабети " ор анізов -
ють бла одійн а цію.

Äåíü ä³àáåòó â³äçíà÷àþòü 14 ëèñòîïàäà â
óñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó. Éîãî çàïî÷àòêóâàëè Âñå-
ñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ³ Ì³æ-
íàðîäíà ä³àáåòè÷íà ôåäåðàö³ÿ. Óæå ê³ëüêà
ðîê³â ïîñï³ëü êèÿíè ìàþòü çìîãó âçÿòè
ó÷àòü ó äîáðî÷èíí³é àêö³¿, ³í³ö³àòîðîì ÿêî¿
âèñòóïàº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Ôàð-
ìàö³ÿ". Çîêðåìà, öüîãîð³÷ 15-19 ëèñòîïàäà
ó 22 ñòîëè÷íèõ àïòåêàõ ùîäíÿ ïðîòÿãîì
äâîõ ãîäèí êîæåí îõî÷èé ìàº çìîãó áåç-
ïëàòíî ïðîêîíñóëüòóâàòèñü ó ë³êàðÿ-åíäî-
êðèíîëîãà, âèçíà÷èòè ð³âåíü ãëþêîçè ó
êðîâ³, âèì³ðÿòè àðòåð³àëüíèé òèñê, à òàêîæ
îòðèìàòè ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíþ ë³òåðàòó-
ðó ç ïèòàíü ä³àáåòó. Ïðîòÿãîì òèæíÿ ïî-

íàä 3000 îñ³á óæå ïåðåâ³ðèëè ñòàí ñâîãî
çäîðîâ'ÿ, äîñë³äèëè çì³íè ð³âíÿ ãëþêîçè â
äèíàì³ö³ çà 5 äí³â. Îðãàí³çàòîðè âèñëîâëþ-
þòü ñïîä³âàííÿ, ùî òàê³ àêö³¿ ñïîíóêàòè-
ìóòü ëþäåé óâàæí³øå ñòåæèòè çà ñâî¿ì çäî-

ðîâ'ÿì, ðåãóëÿðíî â³äâ³äóâàòè ë³êàð³â çàäëÿ
â÷àñíîãî ä³àãíîñòóâàííÿ õâîðîáè òà ïðè-
çíà÷åííÿ ë³êóâàííÿ. Çà ñëîâàìè çàñòóïíè-
êà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Ôàðìàö³ÿ" Îëåíè Çîëîòî-

âî¿, òàê³ çàõîäè äóæå âàæëèâ³ íå ëèøå äëÿ
õâîðèõ íà ä³àáåò, à é äëÿ çäîðîâèõ. "Êîìó-
íàëüí³ àïòåêè º ñîö³àëüíî íàëàøòîâàíè-
ìè,— êàæå ïàí³ Çîëîòàðüîâà.— ² ëþäè,
îñîáëèâî õâîð³, ïîâèíí³ çíàòè, ùî ¿ì çàâ-
æäè ìîæóòü äîïîìîãòè. Ìè äî öüîãî ïðàã-
íåìî, òîìó é âèñòóïèëè ³í³ö³àòîðàìè áëà-
ãîä³éíî¿ àêö³¿. Îêð³ì îáñòåæåíü, êîæåí
îõî÷èé ìàº çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç ³íôîð-
ìàö³þ ïðî åíäîêðèíîëîã³÷íó ñëóæáó ì³ñ-
òà, ïðî øêîëè ìåäè÷íî-ñîö³àëüíî¿ àäàïòà-
ö³¿ äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò, ïðî ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ùî ïåðåéìàþòüñÿ
ïðîáëåìàìè öóêðîâîãî ä³àáåòó. Ìè íå ïåð-
øèé ð³ê âëàøòîâóºìî òàê³ àêö³¿, àëå ïîêè
ùî í³õòî íå ïåðåéíÿâ íàøî¿ ³í³ö³àòèâè ³ íå
äîëó÷èâñÿ äî öüîãî ïðîöåñó"
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Голова КМДА Оле сандр Попов розповів ж рналістам про розвито інфрастр т ри, зал чення
молоді до правління містом, дос оналення системи влади

Äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ä³àáåòó êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ôàðìàö³ÿ” îðãàí³çóâàëî
ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ

ВУ раїні зареєстровано понадмільйон хво-
рих на діабет, 181 тисяча з них мають інс лі-
нозалежн форм . Проте офіційна статисти-
а свідчить, що насправді людей з діабетом
нашій державі від 2 до 3 млн, і щоро їх

стає більше на 5-7 %. Ц ровий діабет посі-
дає третє місце серед причин смерті після
серцево-с динних і он оло ічних нед .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

П`ять днів поспіль 22 столичних апте ах протя ом двох один сі охочі безплатно мо ли
про онс льт ватися в лі аря-ендо риноло а та визначити рівень лю ози в рові
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Áóä³âåëüíèé àáñóðä: çàáóäîâíèêè
“òÿãíóòüñÿ” äî ³ñòîð³¿, ðóéíóþ÷è ¿¿
Ñêëÿí³ ìîíñòðè ïîñòàþòü ïîðó÷ ³ç âðàçëèâèìè ïàì’ÿòêàìè òà çíîøåíèì æèòëîì

Âñåâèøíüîìó ñëàâà, ìèíóëè
÷àñè, êîëè ñïàëþâàííÿ öåðêîâ
÷è ï³äðèâ õðàì³â ñïðèéìàëè
ìîâ÷êè. Íèí³ áåçñòðàøíèé íà-
ðîä íå äàº çà÷åïèòè ³ñòîðè÷íî¿
ñïàäùèíè, ³ ùî-ùî, à ãàëàñ ãà-
ðàíòîâàíî. Êîëèøíÿ êîðóìïî-
âàíà âëàäà òà íåäîáðîñîâ³ñíèé
á³çíåñ äàëè äëÿ öüîãî äîâîë³
ï³äñòàâ.

Ìîæíà íàçâàòè ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â “ãàðÿ÷èõ òî÷îê” ïî Êèºâó,
äå çâåäåííÿ âèñîòíèõ áóäèíê³â
øêîäèëî ïàì’ÿòêàì ³ñòîð³¿ òà
àðõ³òåêòóðè. Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè íàâåñí³ ó áóôåðí³é çîí³ Ñî-
ô³¿ Êè¿âñüêî¿ òà Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè íàë³÷èëî 21 îá’ºêò-
”ïîðóøíèê”. ßê ì³í³ìóì áóëî
ïåðåâèùåíî äîçâîëåíó 25-ìåò-
ðîâó âèñîòí³ñòü çàáóäîâè. Êð³ì
àðõ³òåêòóðè, ïñóº çàáóäîâà ³ óí³-
êàëüíèé ëàíäøàôò Êèºâà. Âè-
ñîòêè ñïîòâîðþþòü ñõèëè Äí³ï-
ðà. Òàê, ïîïðè ÷èñëåíí³ ïðîòåñ-
òè íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 9-à
âñå-òàêè áóëî çâåäåíî 22-ïîâåð-
õ³âêó — æèòëîâèé êîìïëåêñ.

Íå ìåíø ðåçîíàíñíèì º áó-
ä³âíèöòâî íà âóë. Ãîí÷àðà, 17-
23, íà Ïóøê³íñüê³é — ïðÿìî
íàä ñòàíö³ºþ ìåòðî “Òåàòðàëü-
íà”. Öåé ïåðåë³ê ìîæíà äîâãî
ïðîäîâæóâàòè. Îäíàê íèí³øíÿ
âëàäà îá³öÿº ïîêëàñòè êðàé ñâà-
â³ëëþ çàáóäîâíèê³â. Íèçêó äàâ-
í³õ áóä³âåëüíèõ ñïðàâ óæå âè-
â÷àþòü ïðàâîîõîðîíö³. Àáè íå
áóëî íåäîëàäíèõ íîâèõ ñïîðóä,

áóôåðí³ çîíè ³ñòîðè÷íèõ îá’ºê-
ò³â ðîçøèðåíî âäâ³÷³, à öåíòð òà
ñõèëè Äí³ïðà ïëîùåþ ìàéæå
400 ãà îãîëîøåíî ëàíäøàôòíèì
çàïîâ³äíèêîì. “Ìè ï³äâîäèìî
ðèñêó ï³ä ïåð³îäîì õàîòè÷íî¿
çàáóäîâè ³ ïåðåáóäîâè Êèºâà,
êîëè ì³ñòî ðâàëè íà øìàòêè”,—
ñêàçàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Ìèêîëà Àçàðîâ. Â³í äîðó÷èâ
ñòîëè÷í³é âëàä³ ðîçðîáèòè ïðî-
ãðàìó çàõèñòó ³ñòîðè÷íî¿ ñïàä-
ùèíè, ³ ùîá öåé äîêóìåíò ñòàâ
îð³ºíòèðîì äëÿ ðîçðîáëåííÿ
íîâîãî ãåíïëàíó ì³ñòà.

Âò³ì, çàõèñòó ïîòðåáóº íå ëè-
øå ³ñòîð³ÿ. “Çàáóäîâíèé ìå÷”
íàâèñ íàä ãîëîâàìè ïðîñòèõ
ìåøêàíö³â Êèºâà. Ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿ íàðàõîâóþòü äî ï³â-
ñîòí³ òî÷îê ïî ì³ñòó, äå çàáó-

äîâíèêè ä³þòü óñóïåðå÷ ³íòåðå-
ñàì ãðîìàäÿí. Ïðîáëåì ê³ëüêà.
Ñåðåä íèõ ³ åêîëîã³÷í³. Çàáóäîâ-
íèêè çàõîïëþþòü çàïîâ³äí³ òà
ðåêðåàö³éí³ òåðèòîð³¿. Íàïðè-
êëàä, Æóê³â îñòð³â, ñêâåðè â
Äàðíèö³ ÷è Îñîêîðêàõ. Çåëåí³
çîíè äëÿ â³äïî÷èíêó êèÿí ñòà-
þòü óñå ìåíøèìè. Íàøïè´îâà-
íèé âèñîòêàìè öåíòð çàõëèíàº-
òüñÿ ó òðàíñïîðòíîìó êîëàïñ³.

Àëå º ³ âèïàäêè, êîëè çàâäà-
íî øêîäè ìåøêàíöÿì êîíêðåò-
íèõ áóäèíê³â. Çàáóäîâíèêè çà-
õîïëþþòü äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³
ìàéäàí÷èêè, äâîðè òà ñêâåðè-
êè. Ñòàð³ áóä³âë³ â³ä ñóñ³äñòâà
áàãàòîïîâåðõîâèõ ìîíñòð³â ïðî-
ñ³äàþòü, õèëÿòüñÿ ³ ïðîñòî òð³-
ùàòü ïî øâàõ. Äî “Õðåùàòèêà”
çâåðíóëèñÿ ïîêè-ùî ïîòåíö³é-
í³ æåðòâè — ìåøêàíö³ áóäèíêó
íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 7. Ä³ì íå-
âåëèêèé — ø³ñòü ïîâåðõ³â, äâà-
äöÿòü êâàðòèð. Â³í í³áè “ïðè-
÷åïëåíèé” äî äâîõ ñóñ³äí³õ. ²
õî÷à ìåøêàíö³ óïåâíåí³, ùî
çâîäèëè éîãî ïîëîíåí³ í³ìö³ â
ðîêè â³éíè, â åëåêòðîííîìó
ïàñïîðò³ çàçíà÷åíî ð³ê áóä³â-
íèöòâà — 1917. Òîæ áóä³âë³ âæå
á³ëüø ÿê 90 ðîê³â. Òåðì³í åêñ-
ïëóàòàö³¿ òàêîãî òèïó îá’ºêòà ç
äåðåâ’ÿíèìè ïåðåêðèòòÿìè —
100—150 ðîê³â. Öå çà óìîâè
ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó. Òàêîãî ìåøêàíö³ íå
ïàì’ÿòàþòü. Àëå ïðî ïîòðåáó â
íüîìó ñâ³ä÷àòü òð³ùèíè, ùî
ç’ÿâèëèñÿ íà ñò³íàõ. Ó 2006 ðî-
ö³ ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ çàô³êñó-
âàëà ù³ëèíè øèðèíîþ ïîäåêó-
äè 5—6 ìì. Ó âèñíîâêó çàçíà-
÷åíî ïðè÷èíè òð³ùèí — äåôîð-
ìàö³ÿ. Íà Ôðàíêà, 9 óæå ïðè-
ëàøòóâàëè ñòÿæêó. Ù³ëèíè ëþ-
äÿì ïîðàäèëè çàë³ïëþâàòè ñà-
ìîòóæêè. Òà öå íå ºäèíà ïðè-

êð³ñòü. Òîãî æ òàêè 2006 ðîêó
ìåøêàíöÿì ñòàëî â³äîìî, ùî
ïîðó÷ çàïëàíîâàíî áóä³âíèöòâî
áàãàòîïîâåðõ³âêè. ²íäèâ³äóàëü-
íèé 8-ïîâåðõîâèé áóäèíîê ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì çàáàæàâ
ñîá³ ãðîìàäÿíèí Ëàòâ³¿ Â³ëí³ñ
Â³òîë³íüø. Äîçâ³ë íà áóä³âíèö-
òâî Êè¿âðàäà äàëà ùå 2001 ðî-
êó. Â ð³øåíí³ âêàçàíî, ùî ïî-
çèòèâí³ âèñíîâêè âñ³õ ñëóæá º.
Îäíàê ìàéäàí÷èê ðîçòàøîâà-
íèé ó çîí³ íåñò³éêèõ ´ðóíò³â ç
ï³äçåìíèìè âîäàìè íà ãëèáèí³
5,5—6 ìåòð³â. Ç îäíîãî áîêó —
çñóâîíåáåçïå÷íèé ñõèë, ÿêèé
“òå÷å” ç êîæíîþ çëèâîþ. Éîãî
óêð³ïëåíî ëèøå âèñîõëèì êî-
ð³ííÿì ñòàðèõ äåðåâ. “ßêîñü íà
ãîð³ çâåëè íåâåëè÷êó áóä³âëþ.
Ï³ä ÷àñ äîùó ñòàâñÿ îáâàë çåì-
ë³. Íàâèñëî “ëàñò³â÷èíå ãí³çäî”.
Ï³ñëÿ öüîãî éîãî ðîç³áðàëè, à
îáâàëåíèé ´ðóíò âèâåçëè”,—
ðîçïîâ³äàþòü ìåøêàíö³. Ç ³íøî-
ãî áîêó — ïîòð³ñêàí³ â³ä ÷àñó
ñïîðóäè, ÿêèì áóä³âíèöòâî ñåð-
éîçíî çàãðîæóº. Îäíàê æîäíå
çàñòåðåæåííÿ íå ñòàëî çàâàäîþ
í³ äëÿ ÷èíîâíèê³â, í³ äëÿ çà-
ìîâíèêà. Îñòàíí³é âèð³øèâ íà-
â³òü ïðèõîïèòè ä³ëÿíêó, ÿêà ïå-
ðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³. Íà í³é ìåøêàíö³ âæå áàãà-
òî ðîê³â ïðîñÿòü çðîáèòè äèòÿ-
÷èé ìàéäàí÷èê. Äî ñëîâà, íå-
ïîäàë³ê áóâ îäèí íà ê³ëüêà äâî-
ð³â, àëå òàì óæå ñòî¿òü áàãàòî-
ïîâåðõ³âêà. ²íòåðåñè çàêîðäîí-
íîãî ì³ñòåðà, ñõîæå, òåæ ïåðå-
âàæèëè ³íòåðåñè êèÿí. Ó âåðåñ-
í³ 2006 ðîêó ìåøêàíö³ ïðîâåëè
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, äå áëèçü-
êî 180 ó÷àñíèê³â âèñëîâèëèñÿ
ïðîòè çàáóäîâè. Âò³ì, â³äïîâ³-
äàëüí³ îðãàíè í³ÿê íå ìîæóòü
çíàéòè â ñåáå ïðîòîêîëó îáãî-
âîðåíü. Òèì ÷àñîì ó 2008-ìó

ì³ñöå îáíåñëè çåëåíîþ îãîðî-
æåþ, à 2 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî
ðîêó òóäè çàâ³òàëè áóä³âåëüíè-
êè, ùîá ïðèêèíóòè, ÿê ðîçïî-
÷èíàòè ðîáîòè. Äî ðå÷³, äîñòóï
íà ìàéäàí÷èê ëèøå îäèí — ÷å-
ðåç íàï³âàâàð³éíó àðêó, â ÿêó ³
ìåäèêè òà ïîæåæíèêè íå ïðî-
¿äóòü. ßê òóäè çàãàíÿòèìóòü ñà-
ìîñêèäè — çàãàäêà. “Ìè âçàãà-
ë³ íå ïðîòè, ÿêáè íà ñâî¿é ïðè-
âàòí³é çåìë³ â³í ïîáóäóâàâ íå
á³ëüøå, í³æ òðè ïîâåðõè. Òàêèé
âåëåòåíñüêèé áóäèíîê íàêî¿òü
áàãàòî ëèõà”,— âïåâíåíà ãîëî-
âà ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Òàìàðà
Áîðèñîâà. Ðàçîì ³ç ñóñ³äàìè âî-
íà âêîòðå çâåðíåòüñÿ äî Êè¿âðà-
äè, àáè äåïóòàòè ñêàñóâàëè äî-
çâ³ë íà áóä³âíèöòâî. Òàê ñàìî
âêîòðå âîíè ïðîñèòèìóòü, ùîá
íà â³ëüí³é ä³ëÿíö³ îáëàøòóâàëè
äèòÿ÷èé òà ñïîðòèâíèé ìàéäàí-
÷èêè.

Îïèñàíèé âèïàäîê îäèí ç íå-
áàãàòüîõ, êîëè ìåøêàíö³ ÷èíÿòü
àêòèâíèé îï³ð. ² ðóéíóâàííþ ¿õ-
í³õ áóäèíê³â ìîæíà çàïîá³ãòè.
Ï³äðàõóâàòè, ñê³ëüêè ìàéäàí÷è-
ê³â ïî Êèºâó, äå çàáóäîâíèêè
÷åðåç êîðóïö³éí³ ñõåìè îòðèìà-
ëè äîçâ³ë íà çàáóäîâó ïîïðè ïî-
òåíö³éíó çàãðîçó, — îäíå ç íàé-
âàæëèâ³øèõ çàâäàíü äëÿ âëàäè.

Ùîäî öåíòðó ì³ñòà, òî º ùå
îäèí íåïðîñòèé ìîìåíò. Çíà÷-
íà ÷àñòèíà æèòëîâîãî ôîíäó â
íüîìó ïðàêòè÷íî â³äæèëà ñâîº.
Àëå ÷è çìîæå ïðîãðàìà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ñòàðî¿ çàáóäîâè ïîøè-
ðèòèñü ³ íà ö³ áóäèíêè? Â³äñå-
ëÿòèñÿ ç öåíòðó ìåøêàíö³ íå
õî÷óòü. Çâîäèòè âèñîòêè â öåí-
òð³ íå ìîæíà. Çíîñèòè ñòàð³ òà
ñïîðóäæóâàòè íîâ³ áóäèíêè íà
òó æ ê³ëüê³ñòü êâàðòèð íå äóæå
âèã³äíî ³íâåñòîðàì. Ùå îäíå
íåïðîñòå çàâäàííÿ äëÿ âëàäè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Київ — місто б дівельної нело ічності. Заб довни и
свої висот и вперто зводять центрі. Мотивація зро-
з міла — дов ола роз іш історично-архіте т рної
спадщини, тож ба атії з радістю віддад ть мільйони
за VIP-житло. Але саме інтенсивна заб дова нищить
історичний центр: схили сповзають, храми тріщать чи
їх просто не видно за с ляними спор дами. Внаслі-
до ні тобі естетичної насолоди, ні зр чностей, бо
звести пор ч ш оли, дитсадоч и чи полі ліні просте
ніде. Про транспортне засилля центрі столиці та
бра пар ін ів зайве і оворити. Навіщо т т жити? З
іншо о бо , щільно заб дований центр рясніє зноше-
ним житлом. Але меш анці не пост паються своїми
передаварійними оселями — бояться, що їх відселять
на о олиці. Величні храми серед обшарпано о це ля-
но о мотлох неначе троянда на пі ною. Для роз-
в'язання дилеми потрібна добре прод мана ом-
пле сна про рама.

Оле сандр ПОПОВ, олова КМДА:
—Ми план ємо та ож поверн ти неза онно від-

ч жені земельні ділян и. Вже виявлено 700 пор -
шень земельній сфері, щодо 400 із них інфор-
мацію передано до правоохоронних ор анів. Я хо-
ч запевнити иян: се, що в радено або неза он-
но відч жено, б де повернено власність міста.

Сер ій ЦЕЛОВАЛЬНИК, оловний архіте -
тор Києва:
— Нові заб дови в історичном центрі столи-

ці потрібно “просіяти через дрібне сито”. Ті, що
не відповідають правилам, заборонять. Ми ви-
явимо ті з прое тів, я і заважають розвит міс-
та, с перечать Генплан , ш одять ом ні аціям,

транспорт , зеленим зонам, ш олам і дитсад ам.
Після цьо о запропон ємо деп татам Київради
ан лювати ці землевідведення або домовляти-
мемося безпосередньо з девелоперами, знай-
демо їм інші ділян и або відш од ємо роші. А
я що не по одяться, відберемо в прим совом
поряд , ос іль и йдеться про соціальні потре-
би. У тих випад ах, оли землю б ло відведено
з пор шенням за онодавства, архіте т рних нор-
мативів, виріш ватимемо справ в с ді”.

І ор ЛИСОВ, народний деп тат У раїни,
заст пни олови омітет б дівництва та
містоб д вання:
— Центр Києва слід залишити льт рно-іс-

торичним. Т т потрібно ма симально захисти-
ти об’є ти історично- льт рної спадщини.
Ма сим м, що можна, то це розвивати т рис-
тичн інфрастр т р , отелі, алереї. Мають
б ти променади, вистав и, а ції. Кияни та ос-
ті міста мають діставати задоволення, осо-
бливо д ховне. Житлов заб дов є сенс роз-
вивати онте сті столично о ре іон . Це мо-
ж ть б ти масиви житлової заб дови, обов’яз-
ово з повною соціальною інфрастр т рою.
Ш оли, садоч и, полі ліні и, рт и, ма ази-
ни мають б ти пор ч. Не аж чи вже про по-
двір’я, дитячі та спортивні майданчи и. Та
само пор ч варто забезпечити людям місце
роботи.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Сер ій ДЕНИСЕНКО,
ераміст:

— Я митець за
фахом і вважаю,
що абсолютно
нічо о б д вати
в центрі вже не
потрібно. С -
часна заб дова
повинна б ти на
о олицях Києва.
А центр має б -

ти та им, я им він по и що є. Коли
є змо а збере ти пам’ят и, їх по-
трібно збері ати в первинном ви-
ляді. Я що все-та и і зб д вали на

Софіївсь ій площі “Хаят”, то нехай
він б де. Р йн вати не потрібно. Але
та их помило більше не варто при-
п с атися.

Карен ЛАЛАЯН,
х дожни :
— С часна

заб дова по-
трібна, але не в
центрі міста.
Він і та ар-
ний. Історична
місцевість по-
винна дістатися
наст пним по-

олінням та ою, я ою вона збере -
лася донині.
Леонід ХОМЕНКО,
інженер атомної енер ети и:

— Вважаю, що
б дь-я а заб -
дова центр Ки-
єва непотрібна.
Адже чимало те-
риторій місті
п ст є, а цен-
тральний район
заб дов ють. Усі
онтори звідси

потрібно перенести на о олицю. На
Терем и, напри лад.

Оль а ГАРДЄЄВА,
ст дент а:
— Ка т е о -

рично вважаю,
що жодна до-
дат ова б дівля
в центрі столи-
ці непотрібна.
Хоча я мало в
архіте т рі роз-
бираюся, але
наш центр і та
арний. Він є історичним і та им по-
винен лишатися. Щось нове т ди
вже аж нія не впис ється.

Ірина ЯРОШЕНКО,
безробітна:
— У наш центр

впихн ти щось
же неможливо,
та й не потрібно.
Має лишатися
хоч я ийсь прос-
тір. А с часної за-
б дови в місті й
та достатньо.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
Фото Ми оли ТИМЧЕНКА,

“Хрещати ”

ГГ ЛЛ АА СС   НН АА РР ОО ДД АА

×è ïîòð³áíà â öåíòð³ Êèºâà ñó÷àñíà çàáóäîâà?
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Îäåññèòêà

Îäíà áàáóøêà Ëàðû Êîñòàëèäè áûëà
ïîëüêîé èç ðîäà Áðîíåâñêèõ, äðóãàÿ —
òèðàñïîëüñêîé åâðåéêîé, ôàìèëèÿ äî-
ñòàëàñü åé îò äåäà-ãðåêà, ëó÷øåãî ðûáà-
êà 1940—60-õ ãã. íà âñåì ÷åðíîìîðñêîì
ïîáåðåæüå, à äðóãîé åå äåä, óêðàèíåö
Èâàí Ãàðáóçåíêî, õâàñòàëñÿ òåì, ÷òî
ÿêîáû ïðîèñõîäèò ïî ìàòåðèíñêîé ëè-
íèè îò çíàìåíèòîãî ãåðîÿ íàðîäíûõ ïå-
ñåí êîçàêà Ãîëîòû. Ðîäíûì ÿçûêîì Ëà-
ðû áûë ðóññêèé, à ó÷èëàñü îíà â óêðà-
èíñêîé øêîëå ñ àíãëèéñêèì óêëîíîì.
Íî, íåñìîòðÿ íà ñìåøåíèå êðîâåé, ÿçû-
êîâ è êóëüòóð, âîïðîñ î íàöèîíàëüíîñòè
íèêîãäà íå áûë åé èíòåðåñåí, òî÷íåå,
ñîáñòâåííàÿ íàöèîíàëüíîñòü áûëà ÿñíà
åé ñ ñàìîãî þíîãî âîçðàñòà. Ïî íàöèî-
íàëüíîñòè Ëàðà áûëà îäåññèòêà. Èç ñà-
ìîé ÷èñòîé, ñàìîé íàòóðàëüíîé ïîðîäû
îäåññèòîâ, êîòîðûå íå òî ÷òî æèòü, íî
äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáÿ áåç Îäåññû íå ìî-
ãóò. Îäåññà áûëà åå ìèðîì, åå âñåëåííîé,
è, ñòàâÿ ñåáÿ áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè â
öåíòð ýòîé âñåëåííîé, Ëàðà æèëà â íåé
ñîâñåì íåïëîõî è áëàãîïîëó÷íî äîáðà-
ëàñü äî ñîáñòâåííîãî ñîâåðøåííîëåòèÿ.

Ïîìèìî Îäåññû, ðîäèòåëåé, áðàòà Âè-
òàëèêà è òàêñû Ïèìà Ëàðà èñêðåííå ëþ-
áèëà ñåáÿ, è ëþáîâü ýòà áûëà âïîëíå çà-
ñëóæåííà. Â ñàìîì äåëå, êàê íå ëþáèòü
äåâ÷îíêó ñ ñèìïàòè÷íîé, õèòðîé, ÷åð-
íîãëàçîé ðîæèöåé è íàòóðàëüíûìè òåì-
íî-ðûæèìè âîëîñàìè, òî÷åíîé ôèãóð-
êîé, íåèñòîùèìîé ôàíòàçèåé è ÷óâñòâîì
þìîðà, ïîáåäèòåëüíèöó òàíöåâàëüíûõ
ìàðàôîíîâ íà âñåõ äèñêîòåêàõ è ê òîìó
æå “Ìèññ-î÷àðîâàíèå” øêîëû? Ïîìè-
ìî ýòîãî, Ëàðà îòëè÷íî çíàëà àíãëèé-
ñêèé, ïðåêðàñíî ïëàâàëà, èãðàëà íà ãè-
òàðå è â “Öèâèëèçàöèþ” è óìåëà ïîñòà-
âèòü íà ìåñòî ëþáîãî — åñëè â òîì âîç-
íèêàëà íåîáõîäèìîñòü. È â êîíöå êîí-
öîâ, åñëè âàì ýòîãî ìàëî, òî òîò ôàêò,
÷òî ó ÷åëîâåêà ïîë-Îäåññû äðóçåé, î
÷åì-íèáóäü äà ãîâîðèò.

Íî îäíàæäû íàñòàë äåíü, êîãäà âñå ýòî
îêàçàëîñü íåâàæíûì. È Ëàðà íå óçíàâà-
ëà ñàìà ñåáÿ: íåóæåëè ýòî îíà? Íå âðóò
ëè çåðêàëà? Íåóæåëè ýòî îíà çàñòåí÷è-
âî ìîë÷èò è îòâå÷àåò íåâïîïàä, ñ áüþ-
ùèìñÿ ñåðäöåì áåæèò ê òåëåôîíó, åäâà
óñëûøàâ çâîíîê, íåóæåëè ýòî îíà ïîñòó-
ïàåò òàê æå, êàê âñå äóðî÷êè, íàä êîòî-
ðûìè îíà ñìåÿëàñü: çàãëÿäûâàåò â ãëàçà,
çàëèâèñòî ñìååòñÿ êàæäîé åãî ãëóïîé
øóòêå, äóåòñÿ ïî ïóñòÿêàì è îïóñêàåò
ãëàçà, êàê òðåòüåêëàññíèöà, âñòðåòèâ åãî
âçãëÿä? ×òî åé ýòîò ïàðåíü, ÷åì îí âçÿë
åå? Òåì, ÷òî îí ìîñêâè÷? Íó è ÷òî, ê íåé
êëåèëèñü ïàðíè èç ×èêàãî è Ñòàìáóëà,
íî îíà èõ îòøèëà èçÿùíûì äâèæåíèåì
ðóêè. Âíåøíå îí — íè÷åãî îñîáåííîãî,
íó, ãîëóáûå ãëàçà, íó, ýòà ìÿãêàÿ óëûá-
êà, íåìíîãî âèíîâàòàÿ — áåç âèíû, îò
êîòîðîé âñå ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ âíóòðè,
íó, ñèëüíûå, áåëûå ðóêè, êîòîðûå ìîã-
ëè áû ëàñêàòü åå, åñëè áû... À, ÷òî ãîâî-
ðèòü îá ýòîì, âñå áåñïîëåçíî, îíà, êàê
ïîñëåäíÿÿ ïðîâèíöèàëüíàÿ ïðîñòóøêà,
áåñïîëåçíî ðàñòðàòèëà äðàãîöåííûå äâå
íåäåëè, è âîò ïðèøåë äåíü ïðîùàíèÿ.
Ñåãîäíÿ îí óëåòàåò â Ìîñêâó, ãäå åãî
æäåò íåâåñòà è ñâàäüáà â îêòÿáðå. À îíà
îñòàíåòñÿ çäåñü, ñî ñâîåé íåâûñêàçàí-
íîé ëþáîâüþ è íàäåæäîé. È ìóçûêà, íå-
ñóùàÿñÿ íàä ìîðåì, áóäåò ïî-ïðåæíåìó
ðàññêàçûâàòü î ëþáâè — íî óæå íå äëÿ
íåå.

Îíè ïðîùàëèñü â ìàëåíüêîì ïëÿæíîì
êàôå, ïîä ïåñíþ In Grid “Tu ås foutu”,
îò êîòîðîé òåì ëåòîì ñõîäèëà ñ óìà âñÿ
Îäåññà, ïîä øóìíûé ãîâîð âåñåëûõ êó-

ðîðòíèêîâ. Èç âñåãî ïðîùàíèÿ îíà íå
çàïîìíèëà íè÷åãî, òîëüêî ñëîìàííóþ
áóìàæíóþ ãâîçäèêó â ïëàñòèêîâîé âà-
çî÷êå, ãðóñòíî íàêëîíèâøóþ ñâîþ ãîô-
ðèðîâàííóþ ãîëîâêó ê ïèâíîé ëóæå íà
ñòîëå. Ëàðà ñìîòðåëà íà ýòó ãâîçäèêó, è
åé õîòåëîñü ïëàêàòü. Íî îíà íå ìîãëà íè
ïëàêàòü, íè ñêàçàòü åìó, ÷òî îí òîò,
åäèíñòâåííûé, ñàìûé äîðîãîé, ñàìûé
ëþáèìûé, è ÷òî áåç íåãî îíà íå ñìîæåò
íè åñòü, íè ïèòü, íè äûøàòü. Íå ìîãëà,
ïîòîìó ÷òî ó íåãî áûëà íåâåñòà è òàì âñå
áûëî ðåøåíî, äàæå çàë çàêàçàí. À îò áàá-
êè-ïîëüêè Ëàðà óíàñëåäîâàëà íå òîëüêî
èçÿùíûé âêóñ, íî è ãîíîð. Îíà íèêîìó
íèêîãäà íå íàâÿçûâàëàñü, è íå ñòàíåò òå-
ïåðü. Âåäü îí ìîë÷èò. Ïîäóìàåøü, ïî-
ãóëÿëè âìåñòå ïàðó ðàç ïî Îäåññå, ïîñè-
äåëè â ðåñòîðàíå íà Äåðèáàñîâñêîé —
òàê òàì âñÿ óëèöà â ñïëîøíûõ çàáåãàëîâ-
êàõ... Îáû÷íîå êóðîðòíîå äàæå íå ïðè-
êëþ÷åíèå, à çíàêîìñòâî. È ñåãîäíÿ îí
óëåòàåò, à îíà îñòàåòñÿ.

Ïðîùàíèå âûøëî ïîñïåøíûì è äàæå
ñóõèì: îíà òîðîïèëàñü, áîÿëàñü íå ñäåð-
æàòü ñëåç. Îí, ïîõîæå, áûë íåìíîãî çà-
äåò, íî íè÷åãî íå ñêàçàë, òîëüêî äîëãî
ïîñìîòðåë åé â ãëàçà. È åé ïîêàçàëîñü,
÷òî è ó íåãî íà óñòàõ çàìåðëè è íå ðî-
äèëèñü çàâåòíûå ñëîâà...

Ïðî÷ü, ïðî÷ü îò ýòîãî, ïðî÷ü îò áåçûñ-
õîäíîé áîëè ïîñëåäíåé ìèíóòû ïðîùà-
íèÿ. Ñêîðåå â äåñÿòûé òðàìâàé è äîìîé,
çàêðûòü äâåðü â ñâîþ êîìíàòó è ïëàêàòü
íàâçðûä, ðåâåòü ÷àñàìè, äíÿìè î òîì,
÷òî ñàìàÿ ïåðâàÿ ëþáîâü îêàçàëàñü ïî-
ñëåäíåé è ÷òî íè÷åãî èçìåíèòü íåëüçÿ.
Ñóäüáà âñå ðåøèëà çà íèõ, è ñîëíå÷íûå
ëó÷è ðàñïëûâàþòñÿ òûñÿ÷åé îòòåíêîâ íà
åå ñëåçàõ. Îíà ñöåïèò çóáû, ñäåðæèò ñå-
áÿ, äîòÿíåò äî äîìà, íå ðàçðåâåâøèñü. À
÷åðåç ÷àñ ñàìîëåò, è îíè ðàññòàíóòñÿ íà-
âåêè, ïîòîìó ÷òî íå ñóäüáà...

— Áîëüøå Âèòüêà Øìàêîâ ùèïàòüñÿ
íå áóäåò,— äåëîâèòî ñîîáùèëà ïîäðóæ-
êå ñèäåâøàÿ âîçëå Ëàðû ïèãàëèöà ëåò
äåñÿòè íà âèä, íå áîëüøå.— È â ãëàç
ïèñòîíàìè ñòðåëÿòü íå áóäåò.

— À ÷åãî? — îæèâëåííî ñïðîñèëà ïî-
äðóæêà, âèäèìî, òàêæå íåìàëî ïîñòðà-
äàâøàÿ îò çëîâðåäíîãî Øìàêîâà.

— Ó íåãî ðóêà ïåðåëîìàííàÿ â äâóõ
ìåñòàõ,— ðàäîñòíî ñêàçàëà ïèãàëèöà.—
Åìó Êðþê åå â÷åðà ïîëîìàë. Çà òî, ÷òî
îí åìó íà äâåðÿõ íàïèñàë “Òóò æèâåò ãî-
ëóáîé êîçåë”. Õè-õè-õè!

— À êàê Êðþê óçíàë, ÷òî ýòî îí?
— Ïî÷åðê î÷åíü ïðèìåòíûé. Îí âåäü

“ò” ïèøåò êàê ïå÷àòíîå, à “á” êàê ëà-
òèíñêîå “h”.

— Äà, ïî÷åðê ó íåãî ñòðàííûé... Âîò
äóðàê, íå ìîã ïå÷àòíûìè áóêâàìè íàïè-
ñàòü.

— Íå ìîã,— çàñâåòèëàñü îò ñ÷àñòüÿ ïè-
ãàëèöà.— Ïîòîìó ÷òî ýòî íå îí ïèñàë.
Ýòî ÿ íàïèñàëà åãî ïî÷åðêîì. Êðþê êàê
óâèäåë, ñðàçó âî äâîð, ê ïàöàíàì, âñåõ
çàñòàâèë íàïèñàòü ýòè ñëîâà ... ãû-ãû-
ãû... Ýòî íàçûâàåòñÿ... ñåé÷àñ âñïîìíþ...
ÿ â ôèëüìå âèäåëà... ïî÷åðêîâåä÷åñêàÿ
ýêñïåðòèçà!

— Ýòî òû íàïèñàëà?!
— ß! Ñòðåìíî ïðèäóìàíî, ïðàâäà?!

Êðþê Øìàêîâà òàê áèë, òàê áèë, ÿ âñå
èç îêíà âèäåëà! Òàê åìó è íàäî, ãàäó!

Ëàðà, äî òîãî ìåõàíè÷åñêè ñëóøàâøàÿ
äåòñêèé òðåï, êàê ñëóøàëà áû æóææà-
íèå ìóõè, âäðóã âçäðîãíóëà è ðåçêî ïî-
âåðíóëàñü ê ìàëåíüêîé ñîñåäêå. Åå ãëà-
çàì ïðåäñòàëà îáûêíîâåííàÿ äåòñêàÿ ôè-
çèîíîìèÿ ñ âçäåðíóòûì íîñîì, óñûïàí-
íûì âåñíóøêàìè, æèâûìè, ÷óòü êîñî ïî-
ñòàâëåííûìè ãîëóáåíüêî-ñåðåíüêèìè
ãëàçêàìè è òîíêèìè êðàñíûìè ãóáêàìè.
Ñ ïîëìèíóòû Ëàðà ñìîòðåëà íà äåâî÷êó,
êàê Òèëüòèëü íà Ñèíþþ Ïòèöó, ïîñëå
÷åãî âñêî÷èëà è ñ ïûëàþùèìè ùåêàìè
áðîñèëàñü ê âûõîäó, åäâà óñïåâ âûñêî-
÷èòü èç ãîòîâÿùåãîñÿ çàêðûòü äâåðöû
òðàìâàÿ.

— Âîò ÷óäà÷êà! — ñêàçàëà ïèãàëèöà,
ïðîó÷èâøàÿ Øìàêîâà, ïîäðóæêå, îáå
äåâ÷îíêè óäèâëåííî ïåðåãëÿíóëèñü è
ïî÷òè îäíîâðåìåííî ïîæàëè ïëå÷àìè.

×óäà÷êà òåì âðåìåíåì, âûñêî÷èâ ÷óòü
ëè íå íà ñåðåäèíó äîðîãè, îñòàíàâëèâà-

ëà ìàøèíû, îò÷àÿííî ìàøà ðóêàìè, è
ðóãàëà ñåáÿ ïîñëåäíèìè ñëîâàìè.

— Â àýðîïîðò, ñðî÷íî! — ñêîìàíäîâà-
ëà îíà îñòàíîâèâøåìóñÿ òàêñèñòó, çà-
áûâ, ÷òî ó íåå ñ ñîáîé íåò äåíåã.

Â ìàøèíå Ëàðà, ñìåÿñü è ïëà÷à, íà÷à-
ëà ïðèõîäèòü â ñåáÿ, áîðìî÷à ÷òî-òî è
êà÷àÿ ãîëîâîé, òàê ÷òî ñåäîóñûé òàêñèñò
íà÷àë ñ íåäîóìåíèåì è äàæå îïàñåíèåì
ïîñìàòðèâàòü íà ñòðàííóþ ïàññàæèðêó.
Íî Ëàðà íå çàìå÷àëà ýòîãî, ñîñðåäîòî-
÷åííàÿ íà îäíîé ìûñëè: êàêàÿ æå îíà äó-
ðà! Ìàëåíüêàÿ ïàöàíêà, åé ïî ïîÿñ, ïî-
õîäÿ ðåøèëà ñâîè ïðîáëåìû (è âåäü òî-
æå ñ ìóæèêîì, õîòü è ìàëîëåòíèì, âñå
ñòðàäàíèÿ îò íèõ, â ëþáîì âîçðàñòå!), à
îíà, âçðîñëàÿ êîðîâà, íóäèò è øìîðãàåò
íîñîì: íå ñóäüáà! Âñå ðåøåíî! Êåì ðå-
øåíî? Åãî ðîäèòåëÿìè? Åãî íåâåñòîé?
Êòî òàêàÿ íåâåñòà? Åñëè æåíà íå ñòåíà,
òî íåâåñòà âîîáùå øèðìà. Ñëîæèë è çà-
ñóíóë â óãîë. Ïóñòü òàì ñòîèò, ïûëèòü-
ñÿ. Îíà íè÷åãî íå èìååò ïðîòèâ ýòîé äå-
âóøêè, íî â ëþáâè êàæäûé ñðàæàåòñÿ çà
ñåáÿ.

Àëåêñåÿ íàäî âåðíóòü! Íåìåäëåííî.
Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû îí óëåòåë. ×åðò,
ñàìîëåò óëåòàåò ÷åðåç 15 ìèíóò! Îí íà-
âåðíÿêà óæå â çàëå îæèäàíèÿ. Òîëüêî áû
óñïåòü! Ëàðà ïðèíÿëàñü ïîãîíÿòü òàêñèñ-
òà, íî, íåñìîòðÿ íà âñå åå íàñòîé÷èâûå
ïîíóêàíèÿ, ê àýðîïîðòó îíè ïîäúåõàëè çà
òðè ìèíóòû äî îòëåòà. Òóò Ëàðà îáíàðó-
æèëà, ÷òî äåíåã íåò, íî ýòî åå çàäåðæà-
ëî ëèøü íà ìèã: îíà ñîðâàëà ñ ïàëüöà ñå-
ðåáðÿíîå êîëüöî, ñóíóëà åãî ðàñòåðÿâøå-
ìóñÿ øîôåðó è âûñêî÷èëà èç àâòîìîáè-
ëÿ. Òàêñèñò îòêðûë áûëî äâåðöó, çàîðàë
“Êóäà! Ñòîé!”, íî, ðàññìîòðåâ ìàññèâíîå
êîëüöî è óâèäåâ ïðîáó, óñïîêîèëñÿ.
Âïðî÷åì, â òîò ìèã íà çåìëå íå áûëî ñè-
ëû, ñïîñîáíîé îñòàíîâèòü ì÷àùóþñÿ ê
áëèæàéøåìó òàêñîôîíó äåâóøêó â êî-
ðîòêîì àëîì ïëàòüå, íà õîäó âûíèìà-
þùóþ èç ñóìî÷êè òåëåôîííóþ êàðòî÷êó.

— Ñïðàâî÷íàÿ? Äèñïåò÷åðñêóþ àýðî-
ïîðòà, ïîæàëóéñòà! Ñïàñèáî, çàïèñàëà.
— (“Òîëüêî áû óñïåòü! Òîëüêî áû óñ-
ïåòü!”) Àëëî, äèñïåò÷åðñêàÿ? Îòìåíÿé-
òå ðåéñ “Îäåññà — Ìîñêâà”. Ñàìîëåò çà-
ìè-íè-ðî-âàí. Çàìèíèðîâàí! Âñå!

Îíà øìÿêíóëà òðóáêó è çàäîõíóëàñü,
ñóäîðîæíî âòÿíóëà â ñåáÿ âîçäóõ, çàäðî-
æàëà, íî íå îò îñîçíàíèÿ ñîäåÿííîãî, à
îò åäèíñòâåííîãî ñòðàõà: ÷òî, åñëè ñàìî-
ëåò óæå âçëåòåë?! Óæå äîëæåí áûë âçëå-
òåòü! Óæå...

Êîãäà, âîéäÿ â çäàíèå àýðîïîðòà, îíà
óñëûøàëà ñîîáùåíèå äèêòîðà î òîì, ÷òî
ðåéñ “Îäåññà — Ìîñêâà” çàäåðæèâàåòñÿ
íà äâà ÷àñà, åé ïîêàçàëîñü, ÷òî îíà âû-
èãðàëà â ëîòåðåþ.

Ïåðâûé ðàóíä îñòàëñÿ çà íåé. Íî êàê
ïîáåäèòü âî âòîðîì? ×òî ñêàçàòü? Ñà-
ìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì, êîíå÷íî, áûëà
áàéêà î áåðåìåííîñòè. Íî òóò âñÿ ãîð-
äîñòü Ëàðû âîññòàëà. Ïóñòü äðóãèå ëîâÿò
ïðîñòà÷êîâ íà ýòó óäî÷êó, îíà — íèêîã-
äà, îíà âûøå ýòîãî, íå ãîâîðÿ óæå î òîì,
÷òî îíè íå áûëè áëèçêè. Íåò, îíà ïðè-
äóìàåò ÷òî-íèáóäü äðóãîå.

Áåç çàïèíêè îíà íàáðàëà íîìåð åãî
ìîáèëüíîãî — íîìåð, â ïåðâûé æå äåíü
âûó÷åííûé åþ íàèçóñòü.

— Ëåøà? Äà, ýòî ÿ, Ëåðà... Êàê ëåòèøü?
Äà òû ÷òî? Íå âçëåòåë? Òåõíè÷åñêèå íå-
ïîëàäêè? Â àýðîïîðòó? ß ñåé÷àñ òàì áó-
äó. Êàê õîðîøî, ÷òî íå óëåòåë! Íàì íà-
äî ñðî÷íî âñòðåòèòüñÿ.

Êîãäà íåñêîëüêî ïîáëåäíåâøèé (èëè
åé òàê ïîêàçàëîñü?) Ëåøà ïðåäñòàë ïå-
ðåä íåé (êàê íåâûíîñèìî áûëî äâàäöàòü
ìèíóò ïðÿòàòüñÿ çà ãàçåòíûì êèîñêîì!),
îíà ñõâàòèëà åãî çà ðóêó è ïîòàùèëà ê
âûõîäó:

— Ïîøëè îòñþäà, ìíå íåëüçÿ çäåñü
îñòàâàòüñÿ!

Îñòàâàòüñÿ è âïðÿìü íå õîòåëîñü, îñî-
áåííî ïðè âèäå ïðîáåæàâøèõ ìèìî íåå
äðåññèðîâàííûõ ìèëèöåéñêèé îâ÷àðîê â
ñîïðîâîæäåíèè íàðÿäà ñàïåðîâ è ñëûøà
øåïîò çàøåâåëèâøèõñÿ ïàññàæèðîâ: “Ãî-
âîðÿò, áåí-Ëàäåí áîìáó â ìîñêîâñêèé
ñàìîëåò ïîäëîæèë!” “Äà íó!”

— Ëåøà, ñïàñè ìåíÿ,— ñêàçàëà îíà,
êîãäà îíè âûøëè íà çàëèòóþ çîëîòûì

Сьо одні “Хрещати ” пропон є
зан ритися шарм одесь о о
життя. Наша автор а Олена Шер-
ман написала оповідання про
сильн жін з Одеси. Я що по-
рівняти цих ероїв із ероями- и-
янами Оле сандра Афанасьєва,
то можна відч ти різницю темпе-
раментів ментальності наших
міст. Але про це с дити читачам.
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àâãóñòîâñêèì ñîëíöåì óëèöó.— Ìíå
áîëüøå íå ê êîìó îáðàòèòüñÿ.

— ×òî ñëó÷èëîñü? — íåñêîëüêî îáàë-
äåëî ñïðîñèë Ëåøà.

— Ìåíÿ èùóò,— ïðîøåïòàëà îíà (è
íèêàêîé ëæè, âåäü è âïðÿìü èùóò, à íàé-
äóò — ïî çàäíèöå íàäàþò) è âäðóã ïîðû-
âèñòî îáíÿëà åãî, ïðèëüíóëà ê ãóáàì (îá-
ðå÷åííûì æåðòâàì âñå ìîæíî).

Îí íå âûðûâàëñÿ, íå öåëîâàëñÿ, ñòî-
ÿë, êàê èñòóêàí. Âèäèìî, â øîêå. Ýòî
õîðîøî. Ìîæíî âçÿòü òåïëåíüêèì è ãî-
ëûìè ðóêàìè.

— Êòî èùåò? — ïðîëåïåòàë Ëåøà, îá-
ðåòàÿ äàð ñëîâà.

— Îé,— òåàòðàëüíî âñïëåñíóëà ðóêàìè
Ëàðà,— ýòî ñòðàøíûå ëþäè...

Êàê âñÿêàÿ íà÷èíàþùàÿ àêòðèñà, îíà
ïåðåèãðûâàëà, íî ïðîñòîäóøíûé Ëåøà
íè÷åãî íå çàìåòèë.

— Ìîé áðàò Âèòàëèê ïðîèãðàë òðè äíÿ
íàçàä èì áîëüøóþ ñóììó â êàðòû. Ïÿòü
òûñÿ÷ äîëëàðîâ, — Ëàðà ñïåðâà õîòåëà
ñêàçàòü “òûñÿ÷ó”, íî ñïîõâàòèëàñü: ïðî-
çâó÷èò ëè ýòî óáåäèòåëüíî äëÿ ïðåóñïå-
âàþùåé Ìîñêâû? — Îí íå ãîâîðèë íàì,
áîÿëñÿ, èñêàë äåíüãè. Íî íè÷åãî íå íà-
øåë. È òîãäà îíè ïîñòàâèëè åìó óñëî-
âèå: èëè îíè åãî óáüþò çà äîëã, èëè îí
îòäàñò èì ìåíÿ... ×òîá ÿ ñòàëà ïðîñòè-
òóòêîé è îòðàáîòàëà èì ýòè äåíüãè â òó-
ðåöêîì áîðäåëå... Ëåøà! Ïîìîãè ìíå!

Ëàðà çàøëàñü òàêèìè ðûäàíèÿìè, ÷òî
ñåðäöå ñæàëîñü áû äàæå ó ïåíñèîíåðà-ïà-
òîëîãîàíàòîìà, à íå òîëüêî ó òàéíî è ìó-
÷èòåëüíî âëþáëåííîãî 25-ëåòíåãî þíîøè.
Ëåøà îáíÿë åå, íà÷àë óòåøàòü è ðàññïðà-
øèâàòü î ïîäðîáíîñòÿõ, êîòîðûå äàâàëèñü
åé òåì áîëåå ëåãêî, ÷òî âñå áûëî ïðàâäîé:
áûë áðàò, áûë ïðîèãðûø, è áûëè æåñòî-
êèå áàíäèòû, ñïîñîáíûå íà âñå. È òàê ëè
óæ âàæíî, ÷òî îäèííàäöàòèëåòíèé áðàò
ïðîèãðàë â êàðòû è äðóãèå èãðû â êîìïüþ-
òåðíîì ñàëîíå íå 5000 äîëëàðîâ, à 50 ãðè-
âåí? È ÷òî çà ÷óæèå äîëãè ÷óòü íå ïðîäà-
ëè â áîðäåëü íå åå, à îäíó åå çíàêîìóþ
äåâ÷îíêó, îäíî âðåìÿ ãóëÿâøóþ ñ áðàòêà-
ìè? Âñå ýòè äåòàëè íå ñóùåñòâåííû, îñî-
áåííî êîãäà ðå÷ü è âïðÿìü èäåò î æèçíè
è ñìåðòè. Âåäü â 18 ëåò æèâåøü, ïîêà ëþ-
áèøü; óìåíèå æèòü äðóãèìè ðàäîñòÿìè
áûòèÿ ïðèõîäèò ïîòîì.

— Ïîíèìàåøü, îíè çíàþò âñåõ ìîèõ
äðóçåé, âñåõ ðîäíûõ, â Îäåññå ìíå îò
íèõ íå ñïðÿòàòüñÿ. ß îáðå÷åíà. È ÿ
çíàþ,— âçÿëà âûñîêóþ ëèðè÷åñêóþ íî-
òó Ëàðà,— òû íå ìîæåøü ìíå íè÷åì ïî-
ìî÷ü. ß ïðîñòî õîòåëà ñêàçàòü òåáå, ÷òî
ÿ òåáÿ ëþáëþ. È âñå. È ïîïðîùàòüñÿ ñ
òîáîé, ÷òîá òû çàïîìíèë ìåíÿ òàêîé, à
íå òàêîé, êàêîé ìåíÿ ñäåëàþò...

— Íåò! — çàîðàë Ëåøà (àãà, ïðîêëþ-

íóëñÿ òåìïåðàìåíò, íó, íàêîíåö-òî).—
Íèêòî òåáÿ íå ñäåëàåò ïðîñòèòóòêîé. ß
íå ïîçâîëþ. Ñëóøàé, ëåòèì â Ìîñêâó!

— Êàê, ïðÿìî ñåé÷àñ? — çàîðàëà Ëà-
ðà.

— Äà! Â ñàëîíå ïîëíî ñâîáîäíûõ ìåñò!
— Òåáå íèêòî óæå íà ýòîò ðåéñ íå ïðî-

äàñò áèëåò, äà è ïàñïîðòà ó ìåíÿ íåò... —
ãîâîðèëà óïàâøèì, ñ÷àñòëèâûì ãîëîñîì
Ëàðà, íå óòèðàÿ êàòèâøèõñÿ ïî ùåêàì
ñëåç. Ãîñïîäè, íåóæåëè? Íåóæåëè?

Êîðî÷å, îíè âûëåòåëè ñëåäóþùèì ðåé-

ñîì, è ñâàäüáà Ëåøè â îêòÿáðå ñîñòîÿ-
ëàñü, êàê è áûëî çàïëàíèðîâàíî, è äàæå
âèäàâøèé âèäû ïðîææåííûé ìîñêîâñêèé
ôîòîãðàô ÷åñòíî ïðèçíàëñÿ, ÷òî äàâíî íå
âèäåë òàêîé êðàñèâîé íåâåñòû, êàê Ëàðà,
ñòàâøàÿ èç òîëüêî åé ïîíÿòíîãî êàïðèçà
â ïðåäñâàäåáíóþ íî÷ü æãó÷åé áðþíåòêîé,
òàê ÷òî æåíèõ â êîòîðûé ðàç îáàëäåë. À
ïîòîì â êîòîðûé ðàç âîñõèòèëñÿ.

Âû ñêàæåòå, à êàê æå ïðèñÿãà Îäåññå?
Êàê Ëàðà ïðèæèëàñü â Ìîñêâå, ãäå íåò
íè ìîðÿ, íè Äåðèáàñîâñêîé, íè Ïîòåì-

êèíñêîé ëåñòíèöû? À êòî âàì ñêàçàë,
÷òî îíà òàì ñîáèðàëàñü ïðèæèâàòüñÿ?
Õîòèòå óâèäåòü Ëàðó è Ëåøó — ïðèåç-
æàéòå â ãîðîä-ãåðîé Îäåññó è ïðÿìî ñ
âîêçàëà îòïðàâëÿéòåñü â ðåñòîðàí “Ó
ìîñêâè÷à”. Åãî çíàåò ëþáîé òàêñèñò è
âîîáùå âåñü ãîðîä, è íåìóäðåíî, ïîòî-
ìó ÷òî òà-àêîé óõè, òàêèõ áëèíîâ ñ èê-
ðîé, òàêèõ êóëåáÿê è ïðî÷èõ ðàçíîñòåé
âû íå ïîïðîáóåòå — ÷åñòíîå ñëîâî! —
äàæå íà êðåìëåâñêèõ ïðèåìàõ. È ýòî ïðè
ñîâåðøåííî áîæåñêèõ öåíàõ

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Ùîðîêó ç âåðåñíÿ äî 15 ãðóä-
íÿ òðèâàº ïåðåäïëàòà íà íàñòóï-
íèé ð³ê. Óæå ñòàëî äîáðîþ òðà-
äèö³ºþ â öåé ÷àñ ïðîâîäèòè Äåíü
ïåðåäïëàòíèêà. Ó ðàìêàõ çàõîäó
ïðåäñòàâíèêè ïåð³îäè÷íèõ âè-
äàíü ñï³ëêóþòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ÷èòà-
÷àìè, ùîá îñòàíí³ ìàëè çìîãó
ïîçíàéîìèòèñÿ ç ïðîäóêö³ºþ ³,
îáðàâøè óëþáëåíó, ïåðåäïëàòè-
ëè ¿¿.

17 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî ðîêó
áóëî ïðîâåäåíî Äåíü ïåðåäïëàò-
íèêà ó ïðèì³ùåíí³ Óêðà¿íñüêîãî
äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîøòî-
âîãî çâ’ÿçêó “Óêðïîøòà”.

“Áóëî ïðåäñòàâëåíî 19 âèäàâ-
íèöòâ ³ ðåäàêö³é, 50 íàçâ âèäàíü.
Çä³éñíåíî ïåðåäïëàòó ìàéæå 400
ïðèì³ðíèê³â çàãàëîì íà 35 òèñÿ÷
ãðèâåíü”, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà
Ô³ëîíåíêî — ïðåäñòàâíèê â³ää³-
ëó “Ðîçïîâñþäæåííÿ ïåð³îäè÷íèõ
âèäàíü” ÓÄÏÏÇ “Óêðïîøòà”.

“Õðåùàòèê” òàêîæ íå ëèøèâ-
ñÿ îñòîðîíü ³ âçÿâ ó÷àñòü ó ö³é àê-
ö³¿. Íàãàäàºìî, êèÿíè, ÿê³ íå çðî-
áèëè ïåðåäïëàòó íà íàñòóïíèé
ð³ê, 9 ãðóäíÿ ùå ìàòèìóòü òàêó
íàãîäó — â îñòàíí³é Äåíü ïåðåä-
ïëàòíèêà. (10.00, öåíòðàëüíà çà-
ëà ÓÄÏÏÇ “Óêðïîøòè”)

Òðèâàº ïåðåäïëàòà íà 2011 ð³ê
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про звільнення гр. Кучери Г. М. від сплати пайової 

участі (внеску) у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 762/1818 від 9 липня 2009 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесто�
рів) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням
Київради від 06.03.09 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік” (із змінами і доповненнями,
внесеними рішеннями Київради від 19.03.09 № 133/1189, від 02.04.09 № 141/1197, від 21.05.09
№ 455/1511, від 28.05.09 № 532/1588), враховуючи звернення гр. Кучери Г. М., протокол засідання по�
стійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 23.06.09 № 13/37, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити гр. Кучеру Г. М. від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної
інфраструктури м. Києва в сумі 36,45 тис. грн. у зв’язку з
будівництвом житлового будинку літ. “Д” загальною пло�
щею 295,10 кв. м та надвірних споруд на вул. Ташкентській,
64 (квартал 1561) у Дарницькому районі м. Києва з подаль�
шим зняттям його та членів родини з квартирного обліку у
відділі житлового забезпечення Дарницької районної у 

м. Києві державної адміністрації як таких, що забезпечені
житлом.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення гр. Загребельного М. М. 
та гр. Загребельної Т. І. від сплати пайової участі 

(внеску) у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 761/1817 від 9 липня 2009 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесто�
рів) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням
Київради від 06.03.09 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік” (із змінами і доповненнями,
внесеними рішеннями Київради від 19.03.09 № 133/1189, від 02.04.09 № 141/1197, від 21.05.09
№ 455/1511, від 28.05.09 № 532/1588), враховуючи звернення гр. Загребельного М. М., протокол засі�
дання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 23.06.09 № 13/37,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити гр. Загребельного М. М. та гр. Загребельну
Т. І. від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціаль�
ної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва в су�
мі 8,40 тис. грн. у зв’язку з добудовою приміщень до при�
ватного житлового будинку літ. “А” загальною площею 141,00
кв. м та надвірних споруд загальною площею 36,50 кв. м на
вул. Армійській, 16 у Голосіївському районі м. Києва. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження проекту “Встановлення 
водоохоронної зони р. Дніпро на території землевідводу

товариства з обмеженою відповідальністю 
“Інформаційне агентство “Вільна Україна” 

на Дніпровській набережній, 10, 14 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1009/2065 від 9 липня 2009 року

Керуючись статтями 87, 88 Водного кодексу України, статтями 60, 61 Земельного кодексу України, роз�
порядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.04 № 374�р “Про затвердження плану заходів щодо під�
вищення ефективності державного регулювання земельних відносин” та з метою створення сприятливого
режиму на водних об’єктах, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект “Встановлення водоохоронної зо�
ни р. Дніпро на території землевідводу товариства з обме�
женою відповідальністю “Інформаційне агентство “Вільна
Україна” на Дніпровській набережній, 10, 14 у Дарницько�
му районі м. Києва згідно з додатком.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Інформа�
ційне агентство “Вільна Україна” забезпечити встановлення
водоохоронних знаків на межі прибережної захисної смуги
р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва та довести до ві�

дома населення, усіх зацікавлених організацій водоохорон�
ний режим, який діє на цій території.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу на списання автотранспортних 
засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 775�1/1831 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), враховуючи клопотання Печерської районної санітарно�епі�
деміологічної станції м. Києва (лист від 28.11.08 № 3624), державної організації медичного автотранс�
порту м. Києва “Київмедавтотранс” (лист від 09.01.09 № 12), ритуальної служби спеціалізованого кому�
нального підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств комунально�побутового обслуговування”
(лист від 10.12.08 № 1059 та протокол від 03.04.09 № 25 засідання постійної комісії Київради з питань
власності), поліклініки сімейних лікарів “Корчувате” (лист від 02.01.09 № 16), комунального підприєм�
ства “Фармація” (лист від 20.03.09 № 810), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Печерській районній санітарно�епідемі�
ологічній станції м. Києва, державній організації медичного
автотранспорту м. Києва “Київмедавтотранс”, ритуальній
службі спеціалізованому комунальному підприємству “Спе�
ціалізований комбінат підприємств комунально�побутового
обслуговування”, поліклініці сімейних лікарів “Корчувате”,
комунальному підприємству “Фармація” на списання шля�
хом ліквідації в установленому порядку транспортних засо�
бів, які належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва, згідно з переліком, що додається.

2. Печерській районній санітарно�епідеміологічній стан�
ції м. Києва, державній організації медичного автотранспор�
ту м. Києва “Київмедавтотранс”, ритуальній службі спеціа�
лізованому комунальному підприємству “Спеціалізований
комбінат підприємств комунально�побутового обслугову�

вання”, поліклініці сімейних лікарів “Корчувате”, комуналь�
ному підприємству “Фармація”:

2.1. Використати придатні деталі, вузли, агрегати розі�
браних та демонтованих транспортних засобів для ремон�
ту інших транспортних засобів, непридатні деталі та мате�
ріали в установленому законодавством порядку реалізува�
ти на металобрухт.

2.2. Здійснити в установленому порядку списання транс�
портних 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 внесення змін до рішення Київради 
від 06.03.09 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва 

на 2009 рік”
Рішення Київської міської ради № 758/1814 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.07.09 № 767 “Про схва�
лення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 06.03.09 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “19 595 606,9”,
“1 532 948,3” замінити цифрами “19 781 651,24”,
“1 532 962,03”.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “15 577 475,2”,
“4 018 131,7”, “2 189 547,1” замінити цифрами
“15 578 196,53”, “4 203 454,71”, “2 292 547,1”.

1.3. У підпункті 1.1.5 пункту 1 цифри “2 821,9” замінити
цифрами “2 835,63”.

1.4. У пункті 2 цифри “19 595 606,9”, “15 560 462,1”,
“4 020 181,7” замінити цифрами “19 781 651,24”,
“15 561 183,43”, “4 205 504,71”.

1.5. Внести зміни до пункту 4 рішення, а саме:
1.5.1. У підпункті 4.7.1 пункту 4 цифри “340,0” замінити

цифрами “747,6”.
1.5.2. Підпункт 4.7 “На розвиток міжрегіональних зв’яз�

ків у сумі 1 000,0 тис. грн.” вважати підпунктом 4.8.
1.6. Доповнити пункт 4 рішення новими підпунктами

4.5.3, 4.7.4, 4.7.5: 
“4.5.3. На фінансування видатків по галузі “Соціальний

захист та соціальне забезпечення” — 275,6 тис. грн.
4.7.4. На будівництво Подільського мостового переходу

через р. Дніпро — З 000,0 тис. грн.
4.7.5. На здійснення Київським міським дитячим санатор�

но�курортним медичним об’єднанням санаторно�курортно�
го лікування дітей із малозабезпечених сімей, які перебу�
вають на диспансерному обліку в лікувально�профілактич�
них закладах Шевченківського району,— 300,0 тис. грн. “.

1.7. Доповнити пункт 28 рішення новим підпунктом
28.1.7:

“28.1.7. Кошти відновної вартості зелених насаджень, що
підлягають видаленню на території міста Києва, які надхо�
дили протягом п’яти місяців 2009 року.”.

1.8. Доповнити абзац перший пункту 38 рішення текстом
такого змісту:

“, комунального підприємства “Генеральна дирекція Ки�
ївської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв” по договорах з нерезидентами України, комунально�
го підприємства “Київпастранс”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 10, 14,
17, 19.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва закінченого 

будівництвом об’єкта комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 778/1834 від 9 липня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінчений будівництвом об’єкт кому�
нального призначення — ”Автомобільна дорога “Набереж�
но�Рибальська” на ділянці від вул. Електриків (ПК 18) до
проспекту Червоних козаків” (акт державної приймальної
комісії, затверджений розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 12.01.09 № 6 ) згідно з перелі�
ком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації):

2.1. Закріпити за комунальними підприємствами на пра�
ві господарського відання закінчені будівництвом об’єкти

комунального призначення згідно з переліком, зазначеним
у додатку 2 до цього рішення.

2.2. Об’єкти комунального призначення передати у во�
лодіння та користування підприємствам для подальшого ут�
римання та експлуатації згідно з переліком, зазначеним у
додатку 3 до цього рішення, на умовах, визначених відпо�
відними угодами.

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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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В�радені:

- печат�а� Адво�атсь�о�о� об’єднання� “Адво�атсь�а� фірма� “Ві�торіа� Ле�іс”,

ід. �од 36592069,�зареєстрована�дозвільним�центром�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві;�

- печат�а� Фізичної� особи-підприємця� Гайсіна� Р&стама� Карімовича,� ід. �од

2938717518,�зареєстрована�дозвільним�центром�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві;�

- печат�а�адво�ата�Гайсіна�Р&стама�Карімовича,�ід.��од�2938717518,�зареєстрована

дозвільним�центром�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.Києві;

- Свідоцтво�про�реєстрацію�Адво�атсь�о�о�об’єднання�“Адво�атсь�а�фірма�“Ві�торіа

Ле�іс”�ід.��од�36592069,�видане�Міністерством�юстиції�У�раїни;�

- Свідоцтво� серії� А01�№�306026� про� державн&� реєстрацію�юридичної� особи

Адво�атсь�о�о�об’єднання�“Адво�атсь�а�фірма�“Ві�торіа�Ле�іс”,�ід.��од�36592069,

видане�Шевчен�івсь�ою�районною� &�місті� Києві�Державною� адміністрацією

29.07.2009р.,�номер�запис&�1�074�102�0000�034185;

- Довід�а�АБ�№�228423�з�Єдино�о�державно�о�реєстр&�підприємств�та�ор�анізацій

У�раїни�Адво�атсь�о�о�об’єднання�“Адво�атсь�а�фірма�“Ві�торіа�Ле�іс”,�ід.��од

36592069,� видана� відділом� статисти�и� &�Шевчен�івсь�ом&� районі� Головно�о

&правління�статисти�и�&�м.�Києві�31.07.2009�р.;

- Довід�а� про� взяття� на� облі�� платни�а� подат�ів� Адво�атсь�о�о� об’єднання

“Адво�атсь�а�фірма�“Ві�торіа�Ле�іс”�№�36822/29-111�від�31.07.2009�р.,�видана

ДПІ�&�Шевчен�івсь�ом&�районі�м.�Києва;

- Свідоцтво� серії� В03�№� 548662� про� державн&� реєстрацію�фізичної� особи-

підприємця�Гайсіна�Р&стама�Карімовича,�ід.��од�2938717518,�видане�Дарниць�ою

районною�&�місті�Києві�Державною�адміністрацією�08.12.2009р.,�номер�запис&

2�065�000�0000�024405;

- Довід�а� про� взяття� на� облі�� платни�а� подат�ів�№� 4126� від� 11.12.2009� р.

ФОП�Гайсіна�Р&стама�Карімовича,�видана�ДПІ�&�Дарниць�ом&�районі�м.�Києва;

- Свідоцтво�про�сплат&�Єдино�о�подат�&�серії�Ж�№�720505�від�01.01.2010�р.

СПД-ФО�Гайсіна�Р&стама�Карімовича,�видане�ДПІ�&�Дарниць�ом&�районі�м. Києва;

- Свідоцтво� серії� В03�№� 334630� про� державн&� реєстрацію� фізичної� особи-

підприємця�Шаповала�Святослава�Михайловича,� ід.� �од� 2954818732,� видане

Шевчен�івсь�ою�районною�&�місті�Києві�Державною�адміністрацією�20.05.2008 р.,

номер�запис&�2�074�000 0000�012869;

- Довід�а� про� взяття� на� облі�� платни�а� подат�ів�№�21196� від� 23.05.2008� р.

ФОП Шаповала�Святослава�Михайловича,�видана�ДПІ�&�Шевчен�івсь�ом&�районі

м.�Києва;

- Свідоцтво� про� сплат&� Єдино�о� подат�&� серії� Е�№� 613973� від� 10.06.2008� р.

СПД-ФО�Шаповала�Святослава�Михайловича,�видане�ДПІ�&�Шевчен�івсь�ом&

районі�м.�Києва;

- Страхове�Свідоцтво�№�2607128900�Адво�атсь�о�о�об’єднання�“Адво�атсь�а�фірма

“Ві�торіа�Ле�іс”,�видане�Фондом�соціально�о�страх&вання�від�нещасних�випад�ів

на�виробництві�та�професійних�захворювань�У�раїни�від�30�липня�2009�р.;

- Повідомлення� про� реєстрацію� платни�а� страхових� внес�ів� до� Фонд&

за�альнообов’яз�ово�о�державно�о�соціально�о�страх&вання�У�раїни�на�випадо�

безробіття� Адво�атсь�о�о� об’єднання� “Адво�атсь�а�фірма� “Ві�торіа�Ле�іс”� з

30.07.2009�р.�за�№29150724;

- Повідомлення�про�взяття�на�облі�� в�Пенсійном&�фонді�У�раїни�Адво�атсь�о�о

об’єднання�“Адво�атсь�а�фірма�“Ві�торіа�Ле�іс”�від�30.07.2009�р.;

- Повідомлення� про� взяття� на� облі�� страх&вальни�а� Адво�атсь�о�о� об’єднання

“Адво�атсь�а�фірма�“Ві�торіа�Ле�іс”�в�Фонді�соціально�о�страх&вання�з�тимчасової

втрати�працездатності�за�№�800020065371�від�30.07.2009�р.;

- Свідоцтво� про� право� на� заняття� адво�атсь�ою�діяльністю�№�21/511,� видане

За�арпатсь�ою�обласною��валіфі�аційно-дисциплінарною��омісією�адво�ат&ри

від�09.03.2006�р.

Всі�перелічені�печат�и�та�до��менти�вважати�недійсними.

Головне��правління�з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців:��оловно�о�спеціаліста

�правління�з�питань�місцево�о�самовряд�вання�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю;�провідно�о

спеціаліста�відділ��ор�анізаційно-�адрової�роботи.

Вимо�и�до��андидатів:�освіта�вища;�спеціальності:�державне�&правління,�історія,�соціоло�ія,�ж&рналісти�а,�інші��&манітарні

спеціальності,�правознавство,�е�ономі�а,�фінанси;�обов’яз�ове�знання�державної�мови;�&міння�працювати�на��омп’ютері;�стаж

роботи�в�ор�анах�державної�ви�онавчої�влади�не�менш�я��3�ро�и.

Довід�и�про��мови��он��рс��за�телефоном�278-18-81.

До��менти�на� �он��рс�приймаються�протя�ом�30�днів� з�дня�оп�блі��вання�о�олошення�за�адресою:�м.�Київ,

в&л. Хрещати�,�44,�4-й�поверх,��аб.�404.

У�Шевчен�івсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва�(04053,�м.�Київ,�в&л.�Смирнова�-Ласточ�іна,

10-Б)�22.11.2010�о�14.00�с&ддею�Ганеч�о�О.М.�б&де�роз�лядатися�справа�за�адміністративним

позовом�ТОВ�“Е�об&д”�до�Київради,�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�про�ос�арження�п. 36

рішення�Київради�від�28.12.2006�№�531/588�“Про�бюджет�міста�Києва�на�2007�рі�”,�про�ос�арження

п.�5�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�25.05.2007�№�617�“Про�розподіл

за�альної�площі��вартир�&�жилих�б&дин�ах�на�2007�pі�”.

Ремонтно-відстійний�п�н�т�№6�(ТОВ�“Ла��на”),

що�знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Прирічна,�17/19

повідомляє�про�проведення��омпле�сної�інвентаризації�майна,

я�е�знаходиться�на�території�підприємства�

(човни,��онтейнери�та�інше...)

В�зв’яз�&�з�вищенаведеним,��ромадянам,�я�і�мають�майно�на�території

РОП-6�(ТОВ�“Ла�&на”)�зобов’язані�зверн&тися�до�інвентаризаційної��омісії

або�до�адміністрації�підприємства�для:

1. підтвердження�власності�на�майно;

2. підписання�до�овор&�збереження�майна�або�відстою;

3. під�отов�и�перелі�&�майна,�що�знаходиться�на�території�підприємства;

4. ознайомлення�з�інстр&�цією�про�порядо��збереження�майна.

Зверн&тися�можна�за�адресою:�м,�Київ,�в&л.�Прирічна,�17/19�з�10.00

до�16.00�щодня,��рім�неділі�та�понеділ�а.

Довід�и�за�тел.�(044)�332-72-09.

Адміністрація

� Посвідчення� особи, я�а� постражда-

ла�внаслідо��чорнобильсь�ої��атаст-

рофи,��ате�орія�1, серія�А, № 400785

та�в�лад�&�№ 132896�на�ім’я�Кравч&�

Катерини�Романівни�вважати�недійс-

ними.

Інстит�т�біоор�анічної�хімії�та�нафтохімії�НАН У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�приміщення

з�1�січня�2011�р.�по 31 �р�дня�2012�р.

Кон�&рс�на�право�оренди�приміщень�відб&деться�10��р&дня�2010�р.�о�10.00�в

приміщенні�малої� �онференц-зали� інстит&т&� за� адресою:� 02094,�м.� Київ,� в&л.

М&рмансь�а,�1.

Довід�и�про�наявність�приміщень,�&мови�проведення��он�&рс&�та�перелі��необхідних

для�&часті�&��он�&рсі�до�&ментів�можна�отримати�з�9.00�до�12.00�(в�робочі�дні)�за

адресою:�м.�Київ,�в&л.�М&рмансь�а,�1,��аб.�210�або�за�телефоном�(044)�573-25-60.

Пропозиції�&часни�ів��он�&рс&�надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою

&часни�а��он�&рс&�та�з�написом�“на��он�&рс”�до�12.00�9��р&дня�2010�р.�за�адресою:

м.�Київ,�в&л.�М&рмансь�а,�1,��аб.�210.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в&л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 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 336-10
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Meno Fortas 
ïðåäñòàâèòü “²ä³îòà”
Ëåãåíäàðíèé ëèòîâñüêèé òåàòð ïðèâåçå äî
Êèºâà ïîñòàíîâêó Åéìóíòàñà Íÿêðîøþñà

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

26—27 листопада на сцені Національно о театр імені
Івана Фран а ле ендарний литовсь ий театр Meno For-
tas презент є світов прем’єр "Ідіот" за романом Фе-
дора Достоєвсь о о. Постанов а відомо о литовсь о о
режисера-ле енди Ейм нтаса Ня рошюса триває п’ять
один. Прем’єра спе та лю відб лася 14 листопада
2009 ро в Італії, в стародавньом місті Тіволі. Її по а-
зали ще в Литві, Порт алії, Італії та Росії.

“²ä³îò” — îñòàííÿ
ïîñòàíîâêà Åéìóíòà-
ñà Íÿêðîøþñà, ç
ÿêîþ ðåæèñåð ãàñòðî-
ëþâàâ â ³ñòîðè÷íî òå-
àòðàëüíèõ ì³ñòàõ ñâ³-
òó. Äî òâîð÷îñò³ Äî-
ñòîºâñüêîãî Íÿêðî-
øþñ çâåðòàºòüñÿ âïåð-
øå. Çàö³êàâëåí³ñòü
ìèòöÿ éîãî òâîð÷³ñòþ
âèäàºòüñÿ çàêîíîì³ð-
íîþ ï³ñëÿ ñïåêòàêë³â
çà òðàãåä³ÿìè Øåêñï³-
ðà òà ïîåç³¿ “Ôàóñòà”.
Àäæå òóò ³ ñóâîðå âè-
çíà÷åííÿ æàíðó ÿê
“ðîìàí-òðàãåä³ÿ”, ³
áàõò³àíñòâî, ùî âèìà-
ãàº íåçàâåðøåíîãî
ñâ³òó, áåç ºäèíîãî ïëà-
íó.

×îìó ñàìå “²ä³îò”?
Ðåæèñåð ïîÿñíþº, ùî
öå ì³ã áóòè é ³íøèé
ðîìàí Äîñòîºâñüêîãî,
àëå, íà éîãî äóìêó,
“²ä³îò” — íàéëåãøèé
ðîìàí ³ç óñ³õ òâîð³â
ïèñüìåííèêà, òàêèõ,
ÿê “Áåñû” ÷è “Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå”.

Ï’ÿòèãîäèííèé “²ä³îò” ìîæíà îïèñàòè ÿê âåëèêèé â³òðèëüíèé êî-
ðàáåëü, êîæíà ÷àñòèíà ÿêîãî — öå îáðàç: øê³ðÿí³ äîðîæí³ âàë³çè, ùî
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ðîçâ³äí³ ïåòåðáóðçüê³ ìîñòè; çàë³çí³ áèëüöÿ ë³æîê,
ùî íàáóâàþòü îáðèñ³â òî ïåòåðáóðçüêèõ áóäèíê³â, òî êëàäîâèùåíñüêèõ
îãîðîæ; ÷îðíå ï³àí³íî, ÷è¿ êëàâ³ø³ íàìàãàòèìåòüñÿ “îáåççâó÷èòè” êíÿçü
Ìèøê³í. Ìîæíà îïèñóâàòè ³ ìåòàôîðè â öüîìó ðîìàí³: ñèãàðåòíèé äèì,
ÿêèé ³ “äûì ðîäèíû”, ³ çàïàõ äîðîñëîãî æèòòÿ; âóçüêó äîùå÷êó äîñâ³-
äó, íà ÿêó Àíàñòàñ³ÿ Ïèëèï³âíà çàìàíþº-çàãàíÿº Àãëàþ; êîðçèíêó ïà-
ì’ÿò³, äå çáåð³ãàþòüñÿ ¿¿ äóðíóâàò³ ëèñòè... Àëå âñ³ ö³ îáðàçè òà ìåòà-
ôîðè íàáóâàþòü ñìèñëó ëèøå â ðóñ³, â ïîâ³ëüíîìó îáåðòàíí³ ãëèáîêèõ
äóìîê âåëèêîãî ðîìàíó Äîñòîºâñüêîãî.

Â “²ä³îò³” Åéìóíòàñà Íÿêðîøþñà éäåòüñÿ íå ïðî Ëþäèíó, à ïðî ëþ-
äåé Äîñòîºâñüêîãî.

Ïîõìóðèé, ãóñòèé ³ ñîêîâèòèé ñïåêòàêëü ïðåäñòàâëÿº âñ³õ ãåðî¿â ðî-
ìàíó äîðîñëèìè ä³òüìè. Íÿêðîøþñ ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â ëþáèòü, íà â³ä-
ì³íó â³ä àâòîðà ðîìàíó, òîìó êîæåí ³ç ãåðî¿â óñåðåäèí³ ñâ³òëèé, õî÷ ³
ïðèðå÷åíèé.

Ãàñòðîë³ ëèòîâñüêîãî òåàòðó Meno Fortas ïðåäñòàâëÿº ïðîäþñåðñüêà
êîìïàí³ÿ ArtHouse çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà-
¿íè òà Ïîñîëüñòâà Ëèòâè â Óêðà¿í³.

Ïðåì’ºðà öüîãî òåàòðàëüíîãî øåäåâðó â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 26—27
ëèñòîïàäà â Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ñïåêòàêëü òðè-
âàòèìå ï’ÿòü ãîäèí ³ ìàòèìå òðè àíòðàêòè. Çàìîâèòè êâèòêè ìîæíà
çà òåëåôîíîì (044) 287-87-87
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Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ ÷àñîì

äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+10…+14°Ñ, âíî÷³ +6…+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +16°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ +11...+14°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +4…+6°Ñ, âíî÷³ +2…+3°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8…+12°Ñ, âíî÷³ +8…+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåí-
íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+10°Ñ, âíî÷³
+6…+8°Ñ
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Правила
с до

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

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

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

вадраті.

1 8 6 5 3 2 7 4 9

5 2 7 4 1 9 3 8 6

3 4 9 7 6 8 2 5 1

9 3 4 8 7 1 5 6 2

6 5 8 3 2 4 9 1 7

7 1 2 6 9 5 8 3 4

2 9 5 1 4 3 6 7 8

8 6 1 9 5 7 4 2 3

4 7 3 2 8 6 1 9 5

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

ОВНИ
виходять на чер овий вито д ховної

еволюції. Відб вається зміна ідеалів, сві-
тобачення, все,щовичерпаломоральний
рес рс, р йн ється та відмирає, звільня-
ючи місце для нових творчих і романтич-
них захоплень, ділових інтересів. Процес
болісний, та й не дивно, все про ресивне
народж ється в м ах. Інформаційні
стр м и потеч ть звід сіль. Одна б дьте
обачними, не робіть ардинальних ро ів
під впливом поч то о чи випад ових ма-
лознайомих людей. Опирайтеся на таєм-
них по ровителів, із я ими вас зв’яз ють
др жні зи. Більше подорож йте, змінюй-
те обстанов . Для тих, хто має поверх-
неві фахові знання, з дилетантством вар-
то за інч вати і опанов вати царини про-
фесійної дос оналості.

ТЕЛЬЦІ
Я дося ти армонії між бажаннями і

можливостями? Питання постане остро,
зм сивши вас баланс вати між примхли-
вим “хоч ” і раціональним “можна”, пере-
втілитися в запопадливо о е ономіста та
дбайливо о осподаря, аби дати поштовх
бізнес , заробити рошей і рентабельно
їх інвест вати. Обережно роз р люйте
бла овірних і тр сіть власним аманцем.
Доля за ли ає працювати на віддач . Не
пасіть задніх, а ви ладайтеся з останніх
сил на тр довом та сердечном фронті,
саме тоді небеса божественно о охання
вам відчиняться.

БЛИЗНЯТА
Без вас і сонце мер не— потрібні всім.

Головне — в т рботах за ч жими пробле-
мами не занедбати приватне б ття. По-
др жні стос н и набирають динамічних
обертів, і т т ожнамитьнава золота:же-
ніть еть давні образи, м дро с лейте роз-
биті лечи и.Мета старань—реставр ва-
тишлюб.Вдихніть ньо о во онь взаємної
пристрасті та дайте обранцю відч ти себе
сильною самодостатньою особистістю,
прибор айте д х а ресії. Т т від вас вима-
аєтьсяв ластилевов част з силь,аб -
дете с пим— зробите собі ірше.

РАКИ
Тр довий марафон розпалі. Не пле-

тіться хвості—мобіліз йтеся і зробіть трі-
мфальний риво на роботі. Я фахівець
ви сама дос оналість — і швець, і жнець,
і... ба ато хто вам і в підмет и не одить-
ся. Аджеви здатні взятиолімпділовихдо-
ся нень я іль істю, та і я істю. Я що
онфлі т єтевсл жбовом оле тиві на тлі
ідеоло ічнихчиділовихрозбіжностей, при-
бор айте амбіції й не під идайте до то о

во нища дров шляхом таємних змов чи
інтри .

ЛЕВИ
Я що серцю хочеться свята, не стри-

м йте тойпре раснийпорив, пірніть вир
романтичнихрозва і насолодж йтеся!Це
золотапораенер етично о, творчо о, се -
с ально ороз віт .Цедопоможеподр ж-
нім парам зміцнити стос н и, а тим, хто
переб ває вільном плаванні, випаде
шанс (завдя и новом знайомств ) при-
чалити до бажано о бере а. Дбайте про
дор чен робот , бо сл жба — це родю-
ча нива. Саме т т, я що не байди вати-
мете, а з притаманним вам раціоналіз-
мом б дете працювати, отримаєте ба а-
то посадових бла .

ДІВИ
Сімейні пенати—це олис а вашої д -

ховності. Т т виеволюціон єте я особис-
тість, черпаєте зерна небесної м дрості.
Моліться (а несваріться!) надомашніх, бо
від них залежить особисте щастя. В про-
фесійній сфері не варто зосередж вати-
сяназдоб тті посадовихре алій.Насл ж-
бі ви хороший спеціаліст широ о о про-
філю, том не хапайтеся за ерівні поса-
ди, м дро та артистично піді р йтешеф ,
і всі йо о ідеї та завданняви он йтезвлас-
тивоювамтворчоюори інальністю.Мате-
ріальні апетити обмежте.

ТЕРЕЗИ
здатні до адаптації за б дь-я их обста-

вин!Майстернопере онатип блі насвій
лад, схилити до потрібної точ и зор , за і-
т ватизависо ідею—маста инавсісто.
Життєвам дрість, пра тицизмплюсвисо-
а ер диція, ділова обізнаність здатні тво-
рити ч деса спіх там, де процвітає не-
хлюйство та без рамотність. Із пова ою та
роз міннямставтесядоч жихд мо . Три-
майте рс на домашнє бла опол ччя, а в
разі потреби ви ористов йте важелі сл ж-
бовихповноваженьдлярозв’язаннясімей-
них проблем.

СКОРПІОНИ
Тримайте р на матеріальном п льсі,

збаланс йте приб т и та витрати, аби над-
ходження до аманця не перевищ вали ви-
трати. Є шанс дол читися до фінансових
джерел,я іщедростр менять.Отже,непро-
ґавте ви ідн ділов пропозицію чи приб т-
ове замовлення. Працівни ви нівро , на
ент зіазмі здатні ори зр шити ( ерівництв
це та імпон є), а я що б де матеріальний
стим л—тимпаче.Нес пітьсянаподар н-
ирідним, і з сіма, ом забор вали,пози-
чилитайзаб ливіддати,неодміннорозпла-
тіться. Др жіть із оле ами, с сідами.

СТРІЛЬЦІ
р хаються в передових лавах соці м ,

чар ючип блі енер ією, інтеле том,пре-
зентабельністю, ваш яс равість нічим не
затьмарити!Відч ття справжньої вн тріш-
ньої свободи є оловним р шієм. Тож о-
лицейдви н “барахлить”,швидшезавсе
то через ар’єрні амбіції.Мерщійпозб дь-
тесяапломбно оЯ, налашт йтесяна ом-
проміс. Об’єдн йтеся з соратни ами по
д х , знизьте план претензій. Мирне
співісн вання з оточенням є на азом не-
бес! Тоді всі ваші ділові починання та ро-
мантичні дебюти б д ть спішними. Не
с перечте шеф — ар’єрне майб тнє в
ваших р ах!

КОЗОРОГИ
Опанов йтедіале ти пізнаннянайвищої

істиниподалівід аласливоїюрби.Відвід й-
техрами,бо осл жіння,вивчайтефілософ-
сь літерат р , читайтеБіблію, дол чайте-
ся до святих с арбниць. І моліться. Щира
молитва — це зв’язо із Всевишнім, шанс
д шевно очиститися та зробити правиль-
ний висново із помило , що доп стили в
мин лом році.Я щозанед жаєте— небі-
да,тонадобро.Хворобинес тьцілющ си-
л , спопеляючи шла и ріховності. На ро-
боті б дьте дисциплінованими та відпові-
дальними(шефвамсимпатиз є),вподр ж-
ніх стос н ах лідир йте та ставте власні ін-
тересиначільнемісце.Піддаватисянатис
партнерів протипо азано, бо вони вас
“зр йн ють” я особистість.

ВОДОЛІЇ
Наромантичном небосхилізійшлащас-

ливазоря.Вас охатим ть сімсерцемщи-
ро і бла ородно! І жодні с мніви не повин-
нізатьмаритисяйвонасолодивзаємнихпо-
ч ттів. Др жба і охання зіллються воєди-
но,піднявшидовершинідиліївпартнерстві.
Тіль именшевихваляйтеся.Нехайтаємни-
чий по ров обері ає ваше інтимне щастя
від заздрісних людсь их очей. До потаєм-
них точ ів д ші не п с айте нахабних ці-
авихосіб.Нароботі збавте темп, працюй-
тепотихень , ни аючифізичних і емоцій-
нихперевантажень, віддавшиперева ро-
боті, що дар є творче задоволення.

РИБИ
Тр довий марафон розпалі. Тож на-

тис айте на професійні педалі й завзято
р хайтесь до ар’єрно о олімп . Одна
он ренти мож ть вставити палиці в о-
леса. Одна , я що любите робот і вона
відповідає вашом фаховом по ли ан-
ню, нічо о не бійтеся! І навпа и, оли об-
ридла, я ір а редь а, не все та по ано,
вихід є — пере валіфі йтеся. Тоді реалі-
зація творчих обдар вань піде я по мас-
л . Товариш йте з др зями, в я их пра -
тична жил а. Це вам я емоційній особі
в рай потрібно, аби стояти міцно на зем-
лі і не збитися з правильно о шлях .

Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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