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КОРОЛЬ И ВРЕМЯ
Сьо одні “Хрещати ” др є аз
О сани та Дениса Жар их

Ðèçèê ïåðøèõ ñï³ëüíèõ êðîê³â
Á³ëüø³ñòü øëþá³â ðîçïàäàþòüñÿ ÷åðåç ÷îòèðè ðîêè ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿

Â Óêðà¿í³ â øëþá³ ïåðåáóâàþòü 56 %
ãðîìàäÿí, 15 % íåîäðóæåíèõ, 7 % — â íå-
çàðåºñòðîâàíîìó øëþá³, 8 % ðîçëó÷åíèõ ³
12 % óä³âö³â. Ó ïîð³âíÿíí³ ç 1990-ìè ê³ëü-
ê³ñòü ðåºñòðàö³¿ øëþá³â çìåíøèëàñÿ íà
2,3 %, ³ öÿ òåíäåíö³ÿ òðèâàº. Â Êèºâ³ òà-

ê³ ï³äðàõóíêè ïðîâîäÿòü ëèøå ï³ä ÷àñ ïå-
ðåïèñó íàñåëåííÿ. Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè, çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
öüîãî ðîêó â ñòîëèö³ óêëàäåíî 13 683 øëþ-
áè, íàéá³ëüøå îäðóæóâàëèñÿ â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³, à íàéìåíøå — ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó òà Îáîëîí-
ñüêîìó. ×àñòîòà ðåºñòðàö³¿ ðîçëó÷åíü ó ì³ñ-
ò³ âäâ³÷³ ìåíøà. Ë³äåðè çà ðîçëó÷åííÿìè —
Äàðíèöüêèé, Äåñíÿíñüêèé, Äí³ïðîâñüêèé
òà Îáîëîíñüêèé ðàéîíè.

Ìèíóëîãî ðîêó â Êèºâ³ áóëî çàðåºñòðî-
âàíî 22 744 øëþáè, à ðîçëó÷èëîñÿ ïîíàä
9 òèñÿ÷ ïàð. Ç íèõ íàéá³ëüøó ÷àñòèíó ñòà-
íîâèëè øëþáè, ùî ïðîòðèìàëèñÿ äî ÷î-
òèðüîõ ðîê³â (3162) òà 5—9 ðîê³â (2408).
Çíà÷íà ÷àñòèíà ðîçëó÷åíèõ ïàð ùå íå ìà-
ëè ä³òåé (4805) àáî ìàëè ëèøå îäíó äèòè-
íó (3862). Ùîäî ïðè÷èí ðîçëó÷åíü º ð³ç-
í³ äóìêè ôàõ³âö³â: êðèçà ³íñòèòóòó ñ³ì’¿,
íåï³äãîòîâëåí³ñòü ìîëîä³ äî ñ³ìåéíîãî
æèòòÿ, äåõòî ñòâåðäæóº, ùî òàê áóëî çàâ-
æäè ³ öå íîðìàëüíèé ïðîöåñ. Çðåøòîþ,

ðîäèíà äëÿ óêðà¿íö³â º íàéãîëîâí³øèì.
Çã³äíî ç ºâðîïåéñüêèìè äîñë³äæåííÿìè,
ùî ïðîâîäèëèñÿ â 24 êðà¿íàõ, çà ð³âíåì äî-
â³ðè òà ö³ííîñò³ ñ³ì’¿ Óêðà¿íà ïîñ³äàº îä-
íå ç ïåðøèõ ì³ñöü. Ìàëî òîãî, ð³âåíü äî-
â³ðè äî ðîäèíè ÿê ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó
íèí³ çíà÷íî çð³ñ — äî 95 % (äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ: ó 1994 ðîö³ â³í ñòàíîâèâ 89 %, äà-
í³ äîñë³äæåííÿ ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè “Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: ìîí³òî-
ðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í”). Ðåøòó 5 % äîâ³-
ðè ïîä³ëèëè öåðêâà, êîëåãè, ÇÌ², íà
îñòàííüîìó ì³ñö³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ïî-
ñòàâèëè ì³ë³ö³þ òà óðÿä. Äëÿ ÷îãî óêðà¿í-
ö³ îäðóæóþòüñÿ, ùî ö³íóþòü ó øëþá³ òà
ÿê ï³äãîòóâàòèñÿ äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ â
ñòîëèö³, ÷èòàéòå íà ñòîð. 3
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Родина за рівнем довіри посідає в раїнців лідир юче місце, хоча не всі спроможні подолати меж "першої п'ятиріч и"

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Половина раїнців переб ває в шлюбі. Проте на овці с мніваються
рівні я ості стос н ів родині. Певно, том основною тенденцією

навіть столиці лишається зменшення реєстрації шлюбів, в той час
я розл чаються найчастіше в перші п’ять ро ів спільно о життя.
Втім, є і приємна звіст а: раїнці довіряють власній родині найбіль-
ше.
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22 листопада олова Київсь ої
місь ої державної адміністрації Оле -
сандр Попов свят вав День наро-
дження. Газета “Хрещати ” зверта-
ється до ювіляра зі словами приві-
тання:
“Шановний Оле сандре Павлович !
Газета “Хрещати ” щиро вітає Вас

із ювілеєм!
Бажаємо Вам міцно о здоров’я,

творчої насна и та дов оліття. Нехай
щастя й родинне бла опол ччя зав-
жди лишаються незмінними с п т-
ни ами Вашо о життя”.

Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí 
ïîë³ïøóº óìîâè ïðî¿çäó 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðîìàäÿí

Íà âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ
ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäî-
âèùå”, ñòàíîì íà ëèñòîïàä 2010 ðîêó âñ³
69 âõîä³â íà ñòàíö³¿ ñòîëè÷íîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó îáëàäíàíî çâóêîâèìè îð³ºíòèðàìè
äëÿ ïàñàæèð³â ç âàäàìè çîðó, ïîâ³äîìëÿº
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”. 119 ñõîäîâèõ
ìàðø³â, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, îáëàøòîâàíî ç’¿çäàìè äëÿ â³ç-
ê³â, à íà 25 ñõîäîâèõ ìàðøàõ çðîáëåíî ç’¿ç-
äè íà ð³âí³ êàñîâîãî çàëó ñòàíö³é. Òàêîæ
çàì³íåíî òðè ìåòàëåâ³ êîëÿñêîâ³ ç’¿çäè ãðà-
í³òíèìè íà ñòàíö³ÿõ “Íèâêè” òà “Ñâÿòî-
øèí”, âñòàíîâëåíî 8 äîäàòêîâèõ ìåòàëåâèõ
ïîðó÷í³â íà ñõîäîâèõ ìàðøàõ ñòàíö³é “Æè-
òîìèðñüêà”, “Ë³âîáåðåæíà” òà “Ë³ñîâà”. 

Óáîë³âàëüíèê³â ªâðî-2012
ïðèéìàòèìå îêðåìà 
òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ

Îô³ö³éíîþ àãåíö³ºþ ç ðîçì³ùåííÿ
ÓªÔÀ ªâðî-2012 âèçíà÷åíî òóðèñòè÷íó
êîìïàí³þ TUI travel pls. Ñàìå íà íå¿ ïî-
êëàäåíî ôóíêö³¿ ðîçì³ùåííÿ ö³ëüîâèõ ãðóï
ÓªÔÀ ó ïîëüñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ,
ùî ïðèéìàòèìóòü ÷åìï³îíàò. Ïðî öå ïîâ³-
äîìëÿº ÊÌÄÀ, ÿêà íàäàëà ãàðàíò³¿ ùîäî
íàëåæíîãî ïðèéîìó ãîñòåé ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ òóðí³ðó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðî-
êó. Íà ñüîãîäí³ äëÿ ãðóï ÓªÔÀ, ùî ïðè-
áóäóòü äî Êèºâà, â ãîòåëÿõ óæå çàðåçåðâî-
âàíî ïîíàä 6 òèñÿ÷ 200 íîìåð³â çà ïîòðå-
áè 7 òèñÿ÷ 300. Âîäíî÷àñ Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó ïðàöþº íàä
ïèòàííÿì îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ðîçì³ùåííÿ
ó Êèºâ³ âáîë³âàëüíèê³â. Äëÿ öüîãî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ áó-
äå çàëó÷åíî îäíó ç ïðîâ³äíèõ òóðèñòè÷íèõ
êîìïàí³é, ùî ìàº â³äïîâ³äíèé äîñâ³ä. Âî-
íà íàäàñòü ãîñòÿì ì³ñòà ïîâíèé êîìïëåêñ
ïîñëóã ç îðãàí³çàö³¿ ðîçì³ùåííÿ, òðàíñôå-
ðó é òóðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó

Êè¿â îòðèìàº ãðàíò 
Ñâ³òîâîãî áàíêó íà 
ðîçðîáëåííÿ ãåíïëàíó ì³ñòà

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ 19 ëèñòîïàäà ï³äïèñàâ
îô³ö³éíèé äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ
ñòîëèö³ Óêðà¿íè ãðàíòó íà ðîç-
ðîáëåííÿ Ãåíïëàíó ì³ñòà ç Âàé-
ëîì Çàêóòîì, êåð³âíèêîì ñåê-
òîðó ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà
âîäîâ³äâåäåííÿ äåïàðòàìåíòó
ñòàëîãî ðîçâèòêó Ñâ³òîâîãî áàí-
êó â ªâðîï³ òà Ñåðåäí³é Àç³¿. ßê
ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Ïîïîâ, çà-
âäÿêè öèì êîøòàì ó íàïèñàíí³
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó
ñòîëèö³ äî 2025 ðîêó â³çüìóòü
ó÷àñòü ³íîçåìí³ êîíñóëüòàíòè.
Ãðîøåé ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ íå
âèòðà÷àòèìóòü. Çà ñëîâàìè Âàé-
ëà Çàêóòà, ñóìà ãðàíòó â³äíîñíî
íåçíà÷íà — 50 òèñÿ÷ äîëàð³â,
ïðîòå ç íèõ îïëàòÿòü êîíñóëü-
òàö³¿ ³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â ó ñôå-
ð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ. Êð³ì òîãî,
òàêà ñï³âïðàöÿ ç³ Ñâ³òîâèì áàí-
êîì áóäå ïåâíèì çíàêîì äëÿ çà-
êîðäîííèõ ³íâåñòîð³â, àáè âîíè
çàö³êàâèëèñÿ Êèºâîì. Ãîëîâ-
íîþ æ ìåòîþ Ãåíïëàíó º ïî-
ë³ïøåííÿ ÿêîñò³ êîìóíàëüíèõ ³
òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã

Áëàãîä³éíèé ð³çäâÿíèé
ÿðìàðîê
Ïðîâåäóòü íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ó ñòîëèö³ ïðåäñòàâíèö³ 
Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî êëóáó Êèºâà

АА КК ЦЦ ІІ ЯЯ

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

До новорічно-різдвяних свят
Міжнародний жіночий л б Ки-
єва (МЖКК) під е ідою КМДА
4 р дня традиційно проведе
бла одійний ярмаро . До ньо о
дол чаться посольства, іноземні
представництва, спонсори, а та-
ож сі люди, отрі хоч ть ви-
явити доброчинність. Цьо оріч
ор анізатори заход представ-
лять відвід вачам стенди
35 раїн світ . У раїн пред-
ставлятиме на різдвяном база-
рі Генеральна дире ція з обсл -
ов вання іноземних представ-
ництв КМДА.

Áëàãîä³éíèé ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê â³äáó-
âàºòüñÿ â Óêðà¿í³ óæå 18 ðîê³â ïîñï³ëü. Öå
îäíà ç âàãîìèõ ì³æíàðîäíèõ àêö³é, ùî
ñïðÿìîâàí³ íà äîïîìîãó æ³íêàì, ä³òÿì ³ç
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí òà ñèðîòàì. Ëè-
øå òîð³ê çà îäèí äåíü ðîáîòè ÿðìàðêó ç³-
áðàíî ïîíàä 2 ìëí ãðí, êîòð³ ïåðåäàíî
äëÿ ïîòðåá ìàëîçàõèùåíèõ óêðà¿íö³â.

Ïðåäñòàâíèö³ Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî
êëóáó Êèºâà — ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî-
ãî æ³íî÷îãî êëóáó Êèºâà Æóä³ Ì³í’º, äðó-
æèíà ïîñëà Ô³íëÿíä³¿ â Óêðà¿í³ ªááà Ì³-
êåëüñîí, êåð³âíèê áëàãîä³éíîãî êîì³òåòó
Ä³íà Áåêîâà, â³öå-ïðåçèäåíò ç ôàíäðàé-
çèíãó Áàáåòò Ð³ôìàí, ïðåäñòàâíèê íà-
ãëÿäîâî¿ ðàäè Íàòàë³ Áîáðèíñüê³ — ó
ïðèì³ùåíí³ Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëà-
òè ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòàì ïðî ïëàíè ùî-
äî ïðîâåäåííÿ öüîãîð³÷íîãî áëàãîä³éíî-
ãî ÿðìàðêó òà çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòü ïå-

ðåä ñîáîþ. ªááà Ì³êåëüñîí íàãîëîñèëà,
ùî ÿðìàðîê â³äáóâàºòüñÿ ëèøå ç áëàãî-
ä³éíîþ ìåòîþ, òîìó âçÿòè â íüîìó
ó÷àñòü — îçíà÷àº äîïîìîãòè ëþäÿì, ÿê³
öüîãî ïîòðåáóþòü. Çîêðåìà ïàí³ Ì³êåëü-
ñîí ñêàçàëà: “Ö³íè íà òîâàðè íàøîãî ÿð-
ìàðêó çíà÷íî çàíèæåí³, õî÷à çàðàäè áëà-
ãîä³éíîñò³ ìàëî á áóòè íàâïàêè... Êîæåí,
õòî â³çüìå ó÷àñòü â àêö³¿, âíåñå ñâîþ ÷àñò-
êó â çàãàëüíó ñïðàâó. Äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá
óêðà¿íö³ á³ëüøå íàì äîïîìàãàëè. Ìîæó
íàïåðåä ñêàçàòè, ùî ñåðåä ³íøèõ òîâàð³â
íà ô³íñüêîìó ñòåíä³ áóäå ïðåäñòàâëåíî
òðàäèö³éíå äëÿ íàøî¿ êðà¿íè ð³çäâÿíå ïå-

÷èâî. Ì³é ÷îëîâ³ê, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ³íøèõ
ïîñë³â, ïðîâåäå íà ÿðìàðêó óâåñü äåíü”.

Îêð³ì ëàñîù³â, îäÿãó, âçóòòÿ ³ ñóâåí³-
ð³â, îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü ãîñòÿì ùåäðå
÷àñòóâàííÿ òà ðîçâàãè. Íà ÿðìàðêó ðîç³-
ãðàþòü ê³ëüêà ëîòåðåé, äå êîæåí äðóãèé
á³ëåò — âèãðàøíèé. Ó ñïèñêó ïðèç³â —
àâ³àêâèòêè, îðåíäà àâòîìîá³ëÿ, ïîáóòîâà
òåõí³êà òîùî.

Íàãàäàºìî, áëàãîä³éíèé ð³çäâÿíèé ÿð-
ìàðîê ïðàöþâàòèìå ç 10-¿ ãîäèíè 4 ãðóä-
íÿ ó âèñòàâêîâ³é çàë³ Òîðãîâî-ïðîìèñëî-
âî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè. Âõ³äíèé êâèòîê ìîæ-
íà áóäå ïðèäáàòè íà âõîä³ çà 30 ãðèâåíü

Представниці Міжнародно о жіночо о л б Києва обіцяють часни ам бла одійно о ярмар
щедре част вання та свят ові розва и
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â³äñâÿòêóâàâ þâ³ëåé
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Ми ола ДАНІВ, пенсіонер:
— Лю-
ди по-
в и н н і
н а -
стіль и
п о д о -
батися
о д н е
о д н о -
м ,
щ о б
м о л и

подолати всі переш оди спільно,
щоб хотіли допомо ти повся ден-
ном житті. Я аж не про фізичне
відч ття, я е не може втримати
шлюб. Це має б ти вн трішнє ба-
жання двох людей. От сходяться мо-
лоді люди, а потім раз-два — і роз-

ходяться, бо виявляється, що вони
різні. Щоб та о о не ставалося, по-
трібно розвивати свою індивід аль-
ність, вихов вати доброт .

Катерина ЛАНЕНКО, пенсіо-
нер а:

— У сі-
мейних
с т о -
с н ах
л ю д и
повин-
ні по-
важати
і дові-
р я т и
о д н е
о д н о -

м . Без цьо о міцної сім'ї не зб -

д єш. І, звичайно, треба знаходи-
ти в собі людяність, щоб прощати,
допома ати, роз міти одне одно-
о.

Олена АЛЯМОВСЬКА, співро-
бітни т ристичної а енції:

— Сім'я
м а є
зроста-
ти на
взаємо-
р о з -
мінні та
любові.
Це для
м е н е
найваж-
ливіше.

Та ож потрібно підтрим вати одне

одно о с р тні часи. І ще пов-
ноцінній сім'ї повинні б ти діти.

Дарина ЛЕБЕГА, ст дент а:
— Ство-
р и т и
любляч
сім'ю —
це одне
з най о-
л о в н і -
ш и х
завдань
людини
в цьом
ж и т т і .
В в а -

жаю, що на першом місці стос н-
ах має б ти охання, взаємороз -
міння і підтрим а родини.

Єв ен ШАХ, народний артист
У раїни, а тор:

— Від-
п о в і м
орот-
о .

Н а й -
перше,
щ о б
б л о
з д о -
ров'я і
в і р -
н і с т ь .

Це оловне.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
"Хрещати "

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Ùàñòÿ çàäëÿ ³íøîãî
Íà ïåðøå ì³ñöå óêðà¿íö³ ñòàâëÿòü íå âëàñí³ ³íòåðåñè, à ðîäèíí³
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Зміни в с спільстві впли-
вають на всі соціальні
стр т ри, зо рема і на
сім’ю. Щоб змалювати
портрет с часної раїн-
сь ої родини, "Хрещати "
зверн вся до соціоло іч-
них досліджень. Я з'яс -
валося, родина для ра-
їнців є своєрідним засо-
бом виживання ризо-
вих е ономічних мовах.

Ïðè÷èíè îäðóæåííÿ æ³íêè ³
÷îëîâ³êè íàçèâàþòü ð³çí³. ² äëÿ
òèõ, ³ äëÿ òèõ íà ïåðøîìó ì³ñö³
ñòî¿òü ìîæëèâ³ñòü æèòè ðàçîì ç
êîõàíîþ ëþäèíîþ ("çàêîííà ëþ-
áîâ"), äëÿ ÷îëîâ³ê³â á³ëüøó ðîëü
â³ä³ãðàº ñï³ëüí³ñòü ³íòåðåñ³â, ö³í-
íîñòåé, ïîãëÿä³â, äëÿ æ³íîê —
ìîæëèâ³ñòü íàðîäæåííÿ ó øëþá³
ä³òåé. Äëÿ óêðà¿íîê âàæëèâîþ º
ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà â³ä ïàðò-
íåðà (ï'ÿòèé ìîòèâ, òîä³ ÿê ÷îëî-
â³êè âèíåñëè öåé ïóíêò íà îñòàí-
íº, äåâ'ÿòå, ì³ñöå). ² òàê³ äóìêè
ð³çíÿòü óêðà¿íö³â â³ä ºâðîïåéö³â,
äå ïàðòíåðñüêèé øëþá áóäóþòü
íà ð³âíîñò³ åêîíîì³÷íèõ âíåñê³â.
Ñåðåä ³íøèõ äîì³íàíòíèõ ìîòè-
â³â — ìîæëèâ³ñòü ïðèñâÿòèòè ñå-
áå ³íø³é ëþäèí³ òà áóòè íåçàëåæ-
íèìè â³ä áàòüê³â (äàí³ äîñë³äæåí-
íÿ íà çàìîâëåííÿ ÏÐÎÎÍ "Ãåí-
äåðíèé ïàðèòåò â óìîâàõ ðîçáó-
äîâè ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà", 1992 ð³ê).

Ö³êàâà êàðòèíà âèìàëþºòüñÿ,
êîëè ïîð³âíÿòè ö³ííîñò³ óêðà¿í-
ñüêèõ æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â ("Ãåí-
äåðí³ ñòåðåîòèïè òà ñòàâëåííÿ
ãðîìàäÿí äî ãåíäåðíî¿ ïðîáëåìè
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³", íà çà-
ìîâëåííÿ ÏÐÎÎÍ, 2007). Äëÿ æ³-
íîê íà ïåðøîìó ì³ñö³ — ñòâîðåí-
íÿ ñ³ì'¿, à äëÿ ÷îëîâ³ê³â — ìàòå-
ð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ðîäèíè. Â
ïåðø³é òð³éö³ æ³íêè âêàçóþòü
ùàñòÿ âëàñíèõ ä³òåé òà ñïîê³é ³
çàòèøîê ó ðîäèí³. Ñ³ì'ÿ â æ³íî-
÷îìó óÿâëåíí³ ëèøàºòüñÿ ä³òîöåí-
òðèñòñüêîþ, òîáòî ãîëîâíå äëÿ
íèõ — íå âëàñíå ùàñòÿ, à ùàñòÿ
ä³òåé. ×îëîâ³êè â òîï-òð³éêó âè-
íåñëè òàêîæ ñòâîðåííÿ ñ³ì'¿ òà ïî-
ñò³éíó ðîáîòó. Ïðîôåñ³éíå çðîñ-
òàííÿ îïèíèëîñÿ íà ñüîìîìó ì³ñ-
ö³, à ö³êàâà òâîð÷à ðîáîòà — íà äå-
ñÿòîìó (ó æ³íîê — íà îäèíàäöÿ-
òîìó). ßê áà÷èìî, ãðîø³ â³ä³ãðà-
þòü âàãîì³øó ðîëü, í³æ ïðîôåñ³é-

íå ñàìîâèðàæåííÿ. Âëàñíå çäî-
ðîâ'ÿ óêðà¿íö³ ïîñòàâèëè àæ íà
÷åòâåðòå ì³ñöå. À îñü íåâ³ä'ºìí³é
ñêëàäîâ³é øëþáó — çàäîâîëåííþ
ñåêñóàëüíèõ ïîòðåá — âîíè âè-
çíà÷èëè âîñüìå (÷îëîâ³êè) òà 12
(æ³íêè) ì³ñöÿ. Â îñòàíí³õ ðÿä-
êàõ — äîáðå õàð÷óâàííÿ, ö³êàâå
òà âåñåëå äîçâ³ëëÿ, êóëüòóðíå ³ äó-
õîâíå ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. ßêùî
ïîð³âíÿòè óêðà¿íñüêó ðîäèíó ³ç çà-
õ³äíîþ, òî äëÿ ºâðîïåéö³â òà àìå-
ðèêàíö³â ö³êàâå é êîìôîðòíå
æèòòÿ çíà÷íî âàæëèâ³øå: âîíè
ÿê³ñíî â³äïî÷èâàþòü, ìàíäðóþòü,
ö³íóþòü âèñîêèé ð³âåíü æèòòÿ ³
íå ïîñï³øàþòü íàðîäæóâàòè ä³-
òåé, ÿê³ äëÿ íèõ îçíà÷àþòü íàñàì-
ïåðåä âåëèê³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè.

Ð³çíèòüñÿ ó íàñ ³ ìîòèâàö³ÿ ðîç-
ëó÷åíü. Äëÿ çàõ³äíèõ êðà¿í ãîëîâ-
íîþ ïðè÷èíîþ ñòàº íåçàäîâîëåí-
íÿ ÿê³ñòþ âëàñíîãî øëþáó, ãàëü-
ìóþòü öåé ïðîöåñ ñóâîð³ ñóäîâ³
ñïðàâè. Â íàñ òàêîæ º ïðîáëåìà
ðîäèííîãî ùàñòÿ, ïðîòå íà ðîçëó-
÷åííÿ ëþäè çâàæóþòüñÿ ÷åðåç öå
íå÷àñòî: ï³ä ÷àñ êðèçè ðîäèíà ñòàº
íàñàìïåðåä åêîíîì³÷íîþ ï³äñòðà-
õîâêîþ. "Íà æàëü, ãëîáàëüíèõ äî-
ñë³äæåíü íà òåìó ðîäèíè íå ïðî-

âîäÿòü, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåñåðéîç-
íå ñòàâëåííÿ äî ñ³ì'¿ â íàøîìó
ñóñï³ëüñòâ³,— êàæå ñòàðøèé íà-
óêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ñî-
ö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè Íàòàëÿ
Ëàâðèíåíêî.— Ùå ç ÷àñ³â ÑÐÑÐ
ñôåð³ îñîáèñòîãî æèòòÿ íàäàâàëè
ìåíøîãî çíà÷åííÿ, í³æ ðîáîò³,
ïàðò³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òîùî. Îäíàê
ðîäèíà, ÿê ïðàâèëî, äëÿ êîæíîãî
áóëà íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ñàìå æèò-
òÿ ï³äøòîâõóº ëþäèíó òðèìàòèñÿ
çà ðîäèíó, áóòè â "îñåðåäêó ñó-
ñï³ëüñòâà", àäæå âîíî ùîäî ãðî-
ìàäÿí º âîðîæèì. ²íøèé ìîìåíò:
íàñê³ëüêè ðîäèííå æèòòÿ º áëàãî-
ïîëó÷íèì? Õî÷ ÿê äèâíî, àëå ÷î-
ëîâ³êè çàçâè÷àé á³ëüøå çàäîâîëå-
í³ øëþáîì, í³æ æ³íêè, äëÿ êîò-
ðèõ ö³íà øëþáó º çíà÷íî âèùîþ
é ³íêîëè æåðòîâíîþ".

Шлюбний майстер-
лас, або Кохання
має жити дов о

Â³ä 2006 ðîêó â ñòîëèö³ ï³ä åã³-
äîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ
îðãàí³çîâàíî êóðñè ç ï³äãîòîâêè

äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ (happy-
family.kiev.ua). Çàïî÷àòêóâàâ ¿õ
êåð³âíèê ïðîãðàìè "Ùàñëèâà
ñ³ì'ÿ" Àäð³àí Áóêîâèíñüêèé,
ñïî÷àòêó ó Ëüâîâ³, à ïîò³ì ó Êè-
ºâ³ òà Äîíåöüêó. "Â íàøîìó ñó-
ñï³ëüñòâ³ º âåëè÷åçíà ïðîáëå-
ìà — êðèçà ³íñòèòóö³¿ ñ³ì'¿, àäæå
çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ ìàºìî 57
â³äñîòê³â ðîçëó÷åíü,— ðîçïîâ³-
äàº êåð³âíèê ïðîãðàìè.— Ãîëîâ-
íà ïðè÷èíà — íåãîòîâí³ñòü ëþ-
äåé äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ, íå-
ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ øëþáó". Õòî
æ ìàº ãîòóâàòè ìîëîäèõ ëþäåé
äî íüîãî? Ïåðåäóñ³ì âëàñíà ðî-
äèíà, ùî ïîêàçóº, ÿê æèòè òà
ëþáèòè îäèí îäíîãî. Äðóãîþ ³í-
ñòèòóö³ºþ º çàãàëüíîîñâ³òíÿ
øêîëà, ïðîòå äîñ³ ó øê³ëüíèõ
ïðîãðàìàõ íåìàº òàêèõ äèñöèï-
ë³í, ÿê ñòàòåâå âèõîâàííÿ ìîëî-
ä³, åòèêà ïîäðóæíüîãî æèòòÿ,
ïñèõîëîã³ÿ ïîáóäîâè ñòîñóíê³â.
Òàêîæ íà ìîëîäó ëþäèíó âïëè-
âàþòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ³ îòî÷åííÿ, ÿê³ íå ëèøå íå
íåñóòü îá'ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, à
÷àñòî âíîñÿòü àíòèö³ííîñò³. Íà-
ïðèêëàä, ó ìîëîä³æíèõ ñåð³àëàõ,
ùî çàïîëîíèëè òåëååô³ðè, ãåðî¿

"îáì³íþþòüñÿ" ñòîñóíêàìè, ³
ãëÿäà÷³ ïðîñòî íå áà÷àòü ïîñò³é-
íîñò³ ÿê ö³ííîñò³. Íàâïàêè, ïðî-
ïàãóºòüñÿ ñïîæèâàöòâî: æèâè, ÿê
õî÷åø, ³ ðîáè, ùî õî÷åø. Àëå í³-
õòî íå ãîâîðèòü ïðî ö³íó òàêî¿
ïîâåä³íêè.

Àíîí³ìíå àíêåòóâàííÿ, ùî ïðî-
âîäÿòü íà êóðñàõ, ñâ³ä÷èòü: ìàéæå
òðåòèíà ìîëîäèõ ëþäåé (26 %),
ùî âèð³øèëè îäðóæèòèñÿ ³ ïîäà-
ëè çàÿâè äî ÐÀÃÑó, âïåðøå çà-
ìèñëþþòüñÿ íàä çì³ñòîì ïîäðóæ-
íüîãî æèòòÿ. Çàçâè÷àé ñâîº áà-
æàííÿ âîíè àðãóìåíòóþòü ïîâåð-
õîâî: õî÷ó æèòè ç ö³ºþ ëþäèíî,
íàðîäèòè ä³òåé. Îäíàê ïðî òå, ÿê
áóäóâàòè ì³öíó ñ³ì'þ, óÿâëåííÿ íå
ìàþòü.

Ó áóäü-ÿêîãî ïîäðóææÿ âèíè-
êàþòü êîíôë³êòè, òîæ íà ïèòàí-
íÿ ä³àëîãó, éîãî ïîáóäîâè, ðîë³
é çíà÷åííÿ ïî÷óòò³â, ïîøóêó
ñï³ëüíèõ "çíàìåííèê³â" â³äâåäå-
íî îêðåì³ çàíÿòòÿ êóðñ³â. Ñåðåä
³íøèõ òåìàòè÷íèõ çàíÿòü — âçà-
ºìíå ï³çíàííÿ, ùî ðîáèòè ç íå-
äîë³êàìè äðóãî¿ ïîëîâèíè, ïðî-
ùåííÿ, çð³ë³ñòü, øêàëà ³íòåðåñ³â
òà ïð³îðèòåò³â, ïèòàííÿ äóõîâ-
íîñò³. "Íà êîæíîìó êóðñ³ òðàï-
ëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè ëþäè
çì³íþþòü ñâîº ð³øåííÿ ùîäî
îäðóæåííÿ — íå áåðóòü øëþáó
÷è ïåðåíîñÿòü äàòó îäðóæåííÿ,—
ðîçïîâ³äàº Àäð³àí Áóêîâèí-
ñüêèé.— ² öå äîáðà òåíäåíö³ÿ.
Êóðñè äîïîìàãàþòü ëþäÿì
ïðèéíÿòè âèâàæåíå é îñìèñëå-
íå ð³øåííÿ ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ
ñ³ì'¿, º ïðîô³ëàêòèêîþ ðîçëó-
÷åíü". Êóðñè â³äâ³äóþòü ÿê íàðå-
÷åí³, òàê ³ ïîäðóææÿ, íàâ³òü 50-
ð³÷í³, àáî æ ìîëîä³ ñâ³äîì³ îäè-
íàêè, ÿê³ ïðàãíóòü çðîçóì³òè ëî-
ã³êó ïîáóäîâè âçàºìèí ì³æ ÷îëî-
â³êîì ³ æ³íêîþ. Âèïóñêíèêàìè
êóðñ³â ïî âñ³é êðà¿í³ ñòàëî âæå
ïîíàä 20 òèñÿ÷ ïàð. 22 ëèñòîïà-
äà â ñòîëèö³ ðîçïî÷àëèñÿ îñòàí-
í³ öüîãîð³÷í³ êóðñè. Äëÿ â³äâ³ä-
óâà÷³â âîíè áåçïëàòí³, àäæå ô³-
íàíñóþòüñÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Âò³ì, ó Àäð³àíà Áóêîâèíñüêîãî
º øèðø³ ïëàíè: â ñêëàä³ ðîáî÷î¿
ãðóïè Ì³í³ñòåðñòâà ñ³ì'¿, ìîëîä³
³ ñïîðòó â³í íàìàãàºòüñÿ ç³í³ö³-
þâàòè òàê³ êóðñè, à òàêîæ ñïå-
ö³àëüí³ øê³ëüí³ ïðåäìåòè, ïî
âñ³é êðà¿í³. "Áóëî á ÷óäîâî çðî-
áèòè â³äåîñåì³íàðè,— ðîçïîâ³-
äàº ïàí Áóêîâèíñüêèé.— Íà
æàëü, ïîêè ùî öå çàëåæèòü â³ä
áþäæåòó, òà ñïîä³âàþñÿ, ùî á³ç-
íåñ-ñòðóêòóðè çðîçóì³þòü: ³íâåñ-
òèö³ÿ â ñ³ì'þ — âàæëèâà ³ ïðåñ-
òèæíà"

ßê³ ö³ííîñò³ º äëÿ âàñ íàéâàæëèâ³øèìè â ñ³ì’¿?

Щоб молодята розібралися в своїх стос н ах заздале ідь, Києві діють спеціальні рси під отов и
до подр жньо о життя
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Ó ïîëîí³ ë³ôòà
Ç ñåðåäèíè íàñòóïíîãî ðîêó â ì³ñò³ ïî÷íå ä³ÿòè ºäèíèé “ðÿòóâàëüíèé” íîìåð
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

За даними Держ ірпром-
на ляд , майже 40 відсот-
ів столичних ліфтів або
вже відпрацювали свій
рес рс, або перетн ть цю
меж в найближчих іль а
ро ів. Том і не дивно,
що щодня в місті з пи-
няється приблизно з сот-
ню підйомни ів. І в ба а-
тьох випад ах ліфти "за-
стряють" із людьми в се-
редині. За нормами, об-
сл ов ючі ор анізації ма-
ють розпорядженні одн
один , аби звільнити
"полонених". А от т т є
проблема: в місті нема
єдино о, я б в за часів
олишньо о Союз , номе-
ра ви ли "ліфтови ів".
Тож часто роз блені лю-
ди не знають, ди под-
звонити.

Á³ëÿ êîæíîãî ï³äéîìíèêà ìàº
áóòè ðîçì³ùåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
òå, ÿêà ñàìå ô³ðìà éîãî îáñëóãî-
âóº. Ïðîòå íà ïðàêòèö³ âîíà º äà-
ëåêî íå â óñ³õ áóäèíêàõ. Îêð³ì
òîãî, ìàéæå 20 â³äñîòê³â ñòîëè÷-
íèõ ë³ôò³â íå ï³ä’ºäíàí³ äî äèñ-
ïåò÷åðñüêèõ ñèñòåì ó ÆÅÊàõ. Áó-
âàº, ùî ëþäÿì äîâîäèòüñÿ âèòðà-
÷àòè äîðîãîö³íí³ õâèëèíè, àáè
ç’ÿñóâàòè, õòî æ ¿õ ìàº ïîðÿòóâà-
òè. Ñèòóàö³ÿ ìîæå ïîë³ïøèòèñÿ
(ÿêùî íå ç ñàìèìè ë³ôòàìè, òî
ïðèíàéìí³ ç âèêëèêîì àâàð³éíèõ
ñëóæá) óæå ç ñåðåäèíè íàñòóïíî-
ãî ðîêó, êîëè â ì³ñò³ ïî÷íå ä³ÿòè
ºäèíèé “ðÿòóâàëüíèé” íîìåð, çà
àíàëîãîì çíàìåíèòî¿ àìåðèêàí-
ñüêî¿ ñëóæáè “911”.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ì³é òàòî òà
äâîð³÷íèé ñèí “çàñòðÿëè” â ë³ô-
ò³. Ìàéæå 40 õâèëèí, ïðîâåäåíèõ
ó ò³ñí³é êîì³ð÷èí³, íàâ÷èëè ìî-
ãî ìàëþêà, à íèí³ âæå ñàìîñò³é-
íîãî ïåðøîêëàñíèêà, ùî ë³ô-
òè — öå äîâîë³ íåáåçïå÷íèé âèä
“òðàíñïîðòó”, êîðèñòóâàòèñÿ
ÿêèì ìîæíà ëèøå ç äîðîñëèìè.
“Ëþäè, ëþäè — ë³ôò çàñòðÿã!”
äîâãî áóëî óëþáëåíîþ “ãóêàë-
êîþ” ìîãî ñèíà, ùî âèêëèêàëà
óñì³øêó â óñ³õ çíàéîìèõ, îêð³ì...
ä³äóñÿ. Òîä³ â êàá³í³ íå ïðàöþâà-
ëà àâàð³éíà êíîïêà âèêëèêó, ³
“ïîëîíåíèì” äîâåëîñÿ ïðîñèòè
ïðî äîïîìîãó ñóñ³ä³â, ÿê³ çíàé-
øëè íà÷àëüíèêà áóäèíêîâîãî êî-
îïåðàòèâó, à òîé óæå âèêëèêàâ
àâàð³éíó áðèãàäó.

Ó áàãàòüîõ êèÿí º ñâî¿ ³ñòîð³¿
“ÿê ÿ çàñòðÿã ó ë³ôò³”. Ïðè÷èí
òàêîãî ÿâèùà º ê³ëüêà. Íàñàìïå-
ðåä, ó ì³ñò³ âæå ê³ëüêàíàäöÿòü ðî-
ê³â íå ïðàöþº ºäèíèé íîìåð âè-
êëèêó àâàð³éíèõ ñëóæá — ¹ 086.
À íàòîì³ñòü ºäèíî¿ êîëèñü êîì-
ïàí³¿ “Óêðë³ôò” ó ö³é ñôåð³ ïðà-
öþº ê³ëüêà äåñÿòê³â êîìïàí³é, ³
êîæíà ç íèõ ìàº ñâî¿ àâàð³éí³
áðèãàäè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü ë³ôòè
â áóäèíêàõ. À ò³ ÷àñòî çíàõîäÿòü-
ñÿ íå ëèøå â ð³çíèõ ðàéîíàõ, à é
ó ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà. Òîìó ³ íå
äèâíî, ùî ç êè¿âñüêèìè çàòîðà-
ìè íà äîðîãàõ äëÿ àâàð³éíèê³â
íàéá³ëüøå ÷àñó çàéìàº “äîáèðàí-
íÿ” äî ïîòð³áíîãî ë³ôòà, í³æ
çâ³ëüíåííÿ ç íüîãî çàðó÷íèê³â. Çà
äàíèìè ôàõ³âö³â òåðèòîð³àëüíîãî
óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó,

â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà Êèºâ³ ìàé-
æå 40 â³äñîòê³â ï³äéîìíèê³â àáî
âæå â³äïðàöþâàëè ñâ³é òåðì³í (25
ðîê³â), àáî íåçàáàðîì ïåðåòíóòü
öþ “ìåæó”. Òîìó ö³ëêîì çàêîíî-
ì³ðíèì º òå, ùî â ñòîëèö³ çóïè-
íÿþòüñÿ äî ñîòí³ ï³äéîìíèê³â,
÷àñòî ³ç ëþäüìè “íà áîðòó”, ùî-
äíÿ.

ßê ðîçïîâ³ëè â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ïðîöåñ ïîðÿòóíêó ìàº â³ä-
áóâàòèñÿ òàêèì ÷èíîì. Ëþäèíà,
êîòðà çàñòðÿãëà â ë³ôò³, íàòèñêàº
íà ñïåö³àëüíó êíîïêó âèêëèêó
àâàð³éíèõ ñëóæá, ùî ï³ä’ºäíàíà
äî äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè ÆÅÊó
÷è ³íøî¿ îðãàí³çàö³¿, íà áàëàíñ³
ÿêî¿ áóäèíîê. Äàë³ äèñïåò÷åð
çâ’ÿçóºòüñÿ ç ô³ðìîþ, ÿêà îáñëó-
ãîâóº ï³äéîìíèê, ³ òîä³ îäðàçó æ
âè¿æäæàº ðÿòóâàëüíà áðèãàäà. Íà
ïðàêòèö³ æ ëàíêè öüîãî ëàíöþ-
ãà òàê ³äåàëüíî íå äîïàñîâóþòü-
ñÿ. ßê ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÇÀÒ “Îò³ñ” Ìèõàéëî Ïî-
íîìàðåíêî, íèí³ â Êèºâ³ ëèøå
78 â³äñîòê³â ë³ôò³â ï³ä’ºäíàíî äî
äèñïåò÷åðñüêèõ ñèñòåì ñïåö-
çâ’ÿçêó.

“Ó ñåðåäèí³ òà íàïðèê³íö³
1980-õ ðîê³â ó Êèºâ³ ä³ÿâ ºäèíèé
áàãàòîêàíàëüíèé íîìåð âèêëèêó
ë³ôòîâèê³â,— ðîçïîâ³äàº Ìèõàé-
ëî Ïîíîìàðåíêî.— Òîä³ âñ³ âè-
êëèêè çàïèñóâàëèñÿ íà ìàãí³òî-

ôîíè, ³ ìîæíà áóëî ïðîêîíòðî-
ëþâàòè, êîëè ñàìå íàä³éøîâ
äçâ³íîê ³ êîëè âèêëèê “ïîãàñè-
ëè”. À ùî ðîáèòüñÿ ñüîãîäí³?
Äîáðå, ùî â óñ³õ íèí³ º ìîá³ëü-
í³ òåëåôîíè, ³ ó âèïàäêó, ÿêùî
“íå â³äïîâ³äàº” êíîïêà âèêëèêó,
ìîæíà çàä³ÿòè ð³çíîìàí³òí³
ñëóæáè, ïî÷èíàþ÷è â³ä “øâèä-
êî¿”. Íàé÷àñò³øå æ ëþäè íàáè-
ðàþòü íîìåð 15-51. Òàìòåøí³
äèñïåò÷åðè “øóêàþòü” ÆÅÊ, ³
òàêèì ÷èíîì, âòðà÷àþ÷è äîðî-
ãîö³íí³ õâèëèíè, à òî ³ äåñÿòêè
õâèëèí, çíàõîäÿòü ðÿòóâàëüí³
ñëóæáè. Êèÿíè â³ä òàêî¿ “÷åõàð-
äè” íå âèãðàþòü”. Îêð³ì òîãî,
äîäàº ïàí Ïîíîìàðåíêî, êîëèñü
ó êîæíîìó ÆÅÊó ë³ôòîâèêè ìà-
ëè ñâî¿ îïîðí³ ïóíêòè ³ ìîãëè
îïåðàòèâíî íàäàâàòè äîïîìîãó.
Òà çà îñòàíí³ êðèçîâ³ ðîêè òàêà
ðîçê³ø, ÿê óòðèìóâàòè øòàò êâà-
ë³ô³êîâàíèõ åëåêòðîìåõàí³ê³â, íå
ïî êèøåí³ áàãàòüîì ï³äïðèºì-
ñòâàì, îñîáëèâî ìàëèì. Â³í çà-
çíà÷àº, ùî â óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ
ñòîëèöÿõ 100 â³äñîòê³â ë³ôò³â
îõîïëåíî äèñïåò÷åðñüêîþ ñèñòå-
ìîþ, ³ òàêèõ ïðîáëåì íå âèíè-
êàº. Êð³ì òîãî, ó Ôðàíö³¿ òà
Àâñòð³¿ êîìïàí³ÿ “Îò³ñ” íàâ÷àº
êîíñüºðæ³â “àç³â” íàäàííÿ äîïî-
ìîãè òèì, õòî çàñòðÿã ó ë³ôò³. Áî,
çà ñòàòèñòèêîþ, ó 30 â³äñîòêàõ
â³ä óñ³õ âèêëèê³â ïàñàæèðè, ÿê-

ùî ¿õ ãðàìîòíî ïðî³íñòðóêòîâà-
íî, ìîæóòü ñàìîñò³éíî “çàïóñòè-
òè” ï³äéîìíèê. Ñòîâ³äñîòêîâà
äèñïåò÷åðèçàö³ÿ ë³ôò³â äàº ÷èìà-
ëî ïåðåâàã ÿê ìåøêàíöÿì áóäèí-
êó, òàê ³ êîìóíàëüíèêàì: ïðî
ë³ôòè äáàþòü êðàùå, ³ âîíè ñëó-
æàòü ïî ê³ëüêà äåñÿòèë³òü áåç
æîäíèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

Ùå îäíà âåëèêà êîìïàí³ÿ, ÿêà
îáñëóãîâóº ï³äéîìíèêè â ñòîëè-
ö³, — “Óêðë³ôòñåðâ³ñ” (ó ¿¿ “ï³ä-
ïîðÿäêóâàíí³” ïîíàä 3600 ë³ô-
ò³â) — òåæ çàÿâëÿº, ùî ìàº äèñ-
ïåò÷åðñüêó ñëóæáó, ³ ïðîáëåì ³ç
íåþ íå âèíèêàº. ßê ðîçïîâ³â ãî-
ëîâíèé ³íæåíåð ³ç òåõí³÷íîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ ï³äéîìíîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî îáëàäíàííÿ Ëåîí³ä Ìà-
ëèé, ¿õíÿ ô³ðìà ïðàöþº ó âîñü-
ìè ðàéîíàõ ì³ñòà (êð³ì Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî òà Îáîëîíñüêîãî), ¿õ
ïîä³ëåíî íà ø³ñòü ä³ëüíèöü. Â³ä-

ïîâ³äíî, º ø³ñòü àâàð³éíèõ áðè-
ãàä ïëþñ îäíà çàïàñíà, ùî â ðà-
ç³ ÿêèõîñü “óñêëàäíåíü” ìîæå äî-
ïîìîãòè.

“Ìàºìî ïðàâèëî: íàäàâàòè äî-
ïîìîãó ëþäÿì ïðîòÿãîì ï³âãîäè-
íè â³ä ÷àñó íàäõîäæåííÿ âèêëè-
êó,— ïîÿñíèâ Ëåîí³ä Ìàëèé.—
Íà æàëü, ÷åðåç ïðîáêè íà äîðî-
ãàõ íå çàâæäè âäàºòüñÿ “âïèñà-
òèñÿ” ó öåé ÷àñ. À ùå çàãàëüíîþ
ïðîáëåìîþ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³
îáñëóãîâóþòü ë³ôòè, º âàíäàë³çì
ñàìèõ ìåøêàíö³â ³ íåõòóâàííÿ
âëàñíîþ áåçïåêîþ. Çà íîðìàòè-
âàìè, á³ëÿ êîæíîãî ï³äéîìíèêà
ìàº áóòè ðîçì³ùåíà òàáëè÷êà ³ç
íàçâîþ ô³ðìè, ÿêà îáñëóãîâóº
ë³ôò, òà íîìåðîì òåëåôîíó àâà-
ð³éíî¿ ñëóæáè. Íà ïðàêòèö³ ö³ íà-
ë³ïêè ÷àñòî çðèâàþòü. À ïîò³ì ñó-
ñ³äè íå çíàþòü, êóäè çâåðòàòèñÿ,
ÿêùî õòîñü çàñòðÿã ó ë³ôò³. Òàì,
äå â áóäèíêàõ ïðàöþþòü êîíñüºð-
æ³, òàê³ êóðéîçè âèíèêàþòü íà-
áàãàòî ð³äøå. Çàçâè÷àé îõîðîíö³
ìàþòü áàçó äàíèõ óñ³õ àâàð³éíèõ
ñëóæá, ùî îáñëóãîâóþòü áóäè-
íîê”.

ßê ðîçïîâ³ëà äèñïåò÷åð êîìïà-
í³¿ “Ïîä³ëë³ôò”, ÿêà îáñëóãîâóº
÷àñòèíó ï³äéîìíèê³â ó îäíî-
éìåííîìó ðàéîí³, çàçâè÷àé íà
äåíü äî íèõ íàäõîäèòü äî äåñÿòè
âèêëèê³â. ² ùî ö³êàâî, íàé÷àñò³-
øå ëþäè çàñòðÿþòü ó íåä³ëþ.
“Ïîâåðòàþòüñÿ ç äà÷ àáî ÿðìàð-
ê³â, ïåðåâàíòàæóþòü êàá³íó, à ïî-
ò³ì ëàþòüñÿ, ùî ìåõàí³êè îäðàçó
æ íå ïðè¿õàëè”,— ðîçïîâ³â æ³íî-
÷èé ãîëîñ ó ñëóõàâö³. Äî ñëîâà,
ñëóõàâêó “íà òîìó áîö³” ï³äíÿëè
îäðàçó.

Ðîçì³ùóþòü ³íôîðìàö³þ ç àâà-
ð³éíèìè òåëåôîíàìè á³ëÿ ë³ôò³â
íåäàðìà — ó ñòîëèö³ ïðàöþþòü
ïîíàä òðèäöÿòü ï³äïðèºìñòâ, ùî
îáñëóãîâóþòü ë³ôòè, ³ â³äïîâ³äíî,
êîæíå ³ç íèõ ìàº ñâî¿ àâàð³éí³
ñëóæáè. Çàïàì’ÿòàòè òàêó ê³ëü-
ê³ñòü “ïîòð³áíèõ” íîìåð³â ïðîñ-
òî íåðåàëüíî. Êð³ì òîãî, áóâàº
òàê, ùî â áóäèíêàõ, äå á³ëüøå ÷î-
òèðüîõ ï³ä’¿çä³â, ÷àñòèíó ë³ôò³â
ìîæå îáñëóãîâóâàòè, íàïðèêëàä,
“Îò³ñ”, à ÷àñòèíó — “Óêðë³ôòñåð-
â³ñ”. Íà öþ ïðîáëåìó íå ðàç çâåð-
òàëè óâàãó ³ êåð³âíèêè ì³ñòà. ×å-
ðåç ï³âòîðà ðîêó Êè¿â ïðèéìàòè-
ìå òèñÿ÷³ òóðèñò³â, ÿê³ íåçíàéîì³
ç ðåàë³ÿìè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
ñòîëèö³. Òîìó á³ëüøå ðîêó âñ³ îá-
ãîâîðþþòü ïîòðåáó ñòâîðåííÿ
ºäèíî¿ ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè, íà
çðàçîê àìåðèêàíñüêî¿ “911”, êó-
äè á ëþäè ìîãëè çàòåëåôîíóâàòè
ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ÿêèõîñü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, à òàêîæ
ïðîáëåì ³ç ë³ôòàìè. ßê ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé, òàêà
ñëóæáà ïî÷íå ïðàöþâàòè âæå
âë³òêó 2011 ðîêó. Íàðàç³ ðîçðîá-
ëÿþòü ñòàòóò, äóìàþòü, êîìó öÿ
ñëóæáà áóäå ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ,
õòî ¿¿ ô³íàíñóâàòèìå. À ïîêè ùî,
çàõîäÿ÷è äî ë³ôòà, çàïèø³òü íî-
ìåð àâàð³éíî¿ áðèãàäè äî ìîá³ëü-
íîãî. Ïðî âñÿê âèïàäîê...

Äåÿê³ íîìåðè âèêëèêó àâàð³éíèõ áðèãàä:
Фірма “ОТІС” (за альномісь ий) — 490-85-90;
“У рліфтсервіс” — 559-12-00 (частина Вино радара, Печерсь ий, Со-

лом’янсь ий, Голосіївсь ий, Деснянсь ий райони);
Деснянсь ий, Дніпровсь ий та Дарниць ий — 400-60-14;
Подільсь ий район — 434-85-88, 460-81-36;
Оболонсь ий район — 412-45-65;
Печерсь ий район — 238-71-75.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Коломійцю Валерію Володимировичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Павлика Морозова, 6$а 
у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 896/1952 від 9 липня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 120, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити управлінню водоканалізації право корис�
тування частиною земельної ділянки площею 0,10 га, нада�
ної згідно з рішенням виконавчого комітету Київської місь�
кої Ради депутатів трудящих від 06.02.51 № 237 “Про по�
новлення відводом Управлінню Водоканалізації земельних
ділянок в Подільському районі під існуючу водогінну стан�
цію, житлове селище та охоронну зону” як таке, що було ви�
конано в повному обсязі.

2. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Павлика Морозова, 6�а у Оболонському
районі м. Києва.

3. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію загальною площею 0,10 га, яка пе�
редається відповідно до цього рішення, вилучити із зони
зелених насаджень загального користування і перевести за
функціональним призначенням до території садибної жит�
лової забудови.

4. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га у пров. Павлика Морозова, 6�а у Обо�
лонському районі м. Києва.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Коломійцю Валерію Володи�
мировичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Павлика Мо�
розова, 6�а у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Коломійцю Валерію Володими�
ровичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у пров. Павлика Моро�
зова, 6�а у Оболонському районі м. Києва.

7. Громадянину Коломійцю Валерію Володимировичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 25.05.2009 № 19�5164, Київської міської
санепідстанції від 05.06.2009 № 3412, управління охорони
навколишнього природного середовища від 27.05.2009
№ 071/04�4�22/2862, Державної служби з питань національ�
ної культурної спадщини від 04.06.2009 № 22�1570/9.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

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

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

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 01.07.2008 № 79$6$00632, укладеного 

між Київською міською радою та товариством 
з обмеженою відповідальністю “АВЕСТА$БУД” 

для будівництва офісних комплексів з готелями, 
закладами громадського харчування, приміщеннями 

торговельно$розважального призначення і паркінгами, 
зі створенням та благоустроєм парків відпочинку, 

скверів, дитячих майданчиків, із подальшими 
їх експлуатацією та обслуговуванням 

на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 801/1857 від 9 липня 2009 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до договору оренди земель"
ної ділянки від 01.07.2008 № 79"6"00632, укладеного між Київською міською радою та товариством з об"
меженою відповідальністю “АВЕСТА"БУД” для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами гро"
мадського харчування, приміщеннями торговельно"розважального призначення і паркінгами, зі створен"
ням та благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх експлуатацією та
обслуговуванням на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва Київ"
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від
01.07.2008 № 79�6�00632, укладеного між Київською міською ра�

дою та товариством з обмеженою відповідальністю “АВЕСТА�БУД”
для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами гро�

мадського харчування, приміщеннями торговельно�розважаль�
ного призначення і паркінгами, зі створенням та благоустроєм пар�
ків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх екс�
плуатацією та обслуговуванням на Столичному шосе (урочище Би�
чок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва, а саме:

� слова “товариство з обмеженою відповідальністю
“АВЕСТА�БУД” замінити словами “приватне підприємство
“ГАЙЛЕНД”.

2. Взяти до відома рішення Шевченківського районного
суду м. Києва від 24.04.2008 по справі № 2�7181/08.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Різановій Тетяні Григорівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

у пров. Павлика Морозова, 3 у Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 903/1959 від 9 липня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 120, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити управлінню водоканалізації право ко�
ристування частиною земельної ділянки площею 0,10 га,
наданої згідно з рішенням виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 06.02.51 № 237 “Про
поновлення відводом Управлінню Водоканалізації земель�
них ділянок в Подільському районі під існуючу водогінну
станцію, житлове селище та охоронну зону” як таке, що
було виконано в повному обсязі.

2. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва та обслугову�
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Павлика Морозова, 3 у Оболонському районі м. Києва.

3. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію загальною площею 0,10 га, яка пе�
редається відповідно до цього рішення, вилучити із зони
зелених насаджень загального користування і перевести за
функціональним призначенням до території садибної жит�
лової забудови.

4. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле�
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених тери�
торій загального користування м. Києва, що відповіда�
ють типологічним ознакам та планувальним вимогам
(таблиця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га у пров.
Павлика Морозова, 3 у Оболонському районі м. Києва.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Різановій Тетяні Григорівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Павлика Морозова, 3 у
Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Різановій Тетяні Григорівні,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку загальною площею 0,10 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Павлика Моро�
зова, 3 у Оболонському районі м. Києва.

7. Громадянці Різановій Тетяні Григорівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 25.05.2009 № 19�5160, Київської міської
санепідстанції від 05.06.2009 № 3424, управління охорони
навколишнього природного середовища від 27.05.2009
№ 071/04�4�22/2874, Державної служби з питань національ�
ної культурної спадщини від 04.06.2009 № 22�1587/9.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

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

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення гр. Боцюн Н. Ф. 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно$транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 764/1820 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. Боцюн Н. Ф., 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. Боцюн Н. Ф. від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної
інфраструктури м. Києва в сумі 9,87 тис. грн. у зв’язку з бу�
дівництвом прибудов до приватного житлового будинку 
літ. “А” загальною площею 223,40 кв. м по вул. Костюка, 37
у Святошинському районі м. Києва.

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



66 ЧЧТТИИВВОО Хрещатик  23 листопада 2010

Êîðîëü è Âðåìÿ
Сьо одні “Хрещати ” продовж є
др вати аз и О сани та Дени-
са Жар их, я і називають їх ан-
дерсизмами. Читачам пропон є-
ться аз а-сон, я а, на відмін
від решти азо , написана для
дорослих. Автори наполя ають
на том , що аз а-сон — це зов-
сім не фентезі, а інший стиль. У
цій азці йдеться про проблеми
ар’єрно о зростання, політичні
явища та долю лідера в с спіль-
стві. Че аємо від ів і рецензій.

1
Íàä ×åðíûì îçåðîì ñòîÿë òóìàí. Áîëü-

øîå êðàñíîå ñîëíöå ñàäèëîñü, ñ òðóäîì ïðî-
áèâàÿ ëó÷è ñêâîçü âÿçêóþ äûìêó. Íà êðàþ
áåðåãà çíàêîìîé òðîïîé ïðîäâèãàëñÿ îòðÿä
ðûöàðåé, îäåòûõ â ÷åðíûå ïëàùè è øëåìû.
Êîíè ïåðåïðûãèâàëè ÷åðåç ðó÷åéêè, îñòàâ-
ëÿëè ãëóáîêèå ñëåäû â ìîêðîé çåìëå, âñàä-
íèêè òèõî ïåðåãîâàðèâàëèñü.

— Âîò è ãðàíèöà íàøåé ñòðàíû. Òèõî âñå,
ñïîêîéíî.

— Ìû ëîâêî îáîøëè íåïðèÿòåëÿ, òåïåðü
îí äàëåêî.

— Íå íàêëè÷üòå áåäó, íàì èçâåñòíî, ÷òî
ïðåñëåäîâàòåëü ó íàñ Ëàâðèóñ, îí î÷åíü õè-
òåð è ñìåêàëèñò, à ïëåííûõ íå ùàäèò.

Òîëüêî ïðîçâó÷àëè ýòè ñëîâà, êàê èç òó-
ìàíà âîçíèêëà áîëüøàÿ òåíü âîèíà. Îí äî-
ñòàë ðîã è ïðîòðóáèë áîåâîé çíàê. Èç äûì-
êè íà ÷åðíûõ ðûöàðåé îáëàêàìè ïîëåòåëè
áåëûå âîèíû, è çàâÿçàëîñü ñðàæåíèå.

×åðíûå ñðàçó áûëè ïîñòàâëåíû â íåâû-
ãîäíóþ ïîçèöèþ, ïîäñòàâèâ íåïðèÿòåëþ
áîê. Áåëûå ðûöàðè ðàññåêëè èõ îòðÿä ïî-
ïîëàì, îòðåçàâ âîçìîæíîñòü îáúåäèíèòüñÿ
è îòñòóïèòü. ×åðíûå áûñòðî ïîíÿëè, ÷òî îá-
ðå÷åíû, íî óïîðíî ñîïðîòèâëÿëèñü. Âäðóã
îäèí èç íèõ çàìåòèë òðîïèíêó, êîòîðàÿ âå-
ëà â òóìàí.

— Ñþäà, îòñòóïàåì! — êðèêíóë îí òîâà-
ðèùàì ïî íåñ÷àñòüþ. Âñàäíèêè, ñêèíóâ íà-
ñòóïàþùèõ, óñòðåìèëèñü ïî òðîïèíêå. Âñêî-
ðå îíè îêàçàëèñü âûñîêî íàä îçåðîì, íî íà
ñàìîì êðàþ îáðûâà. Òîëüêî çàòèõëî ïðå-
ñëåäîâàíèå è áåãëåöû ïåðåñòàëè ñëûøàòü
êîíåé ïðîòèâíèêà, êàê ñâåðõó íà íèõ ïîëå-
òåëè êàìíè è ñòðåëû. Ðûöàðè ñðûâàëèñü è
ïàäàëè â âîäó. Òå, êîìó óäàëîñü óäåðæàòüñÿ
íà òðîïå, ñ óæàñîì ïîñìîòðåëè âíèç. Ñâåð-
õó áûëî õîðîøî âèäíî, êàê âîçëå ïàäàþùèõ
çàæèãàëèñü ãëàçà Ñâÿùåííûõ ñîìîâ, êàê ýòè
ðûáû ïîäïëûâàëè áëèæå ê æåðòâàì è æèâü-
åì ãëîòàëè íåñ÷àñòíûõ.

— Ìû ñäàåìñÿ! Ïîùàäèòå! — âçìîëèëñÿ
ãëàâàðü ÷åðíûõ. Ðûöàðè âñòàëè íà êîëåíè.
Èç òóìàíà âûåõàë ðûöàðü â êðàñèâîì áåëîì
øëåìå ñ ïåðüÿìè. Îí ïîäúåõàë ê ïîâåðæåí-
íûì è ïîñìîòðåë èì â ãëàçà. Ðûöàðè îïóñ-
òèëè ãîëîâû. Îíè çíàëè — Ëàâðèóñ íèêîã-
äà íå áåðåò ïëåííûõ.

— ß ïðèíèìàþ âàøó ñäà÷ó, ñäàâàéòå îðó-
æèå è ñëåäóéòå çà íàìè. Íèêòî íè÷åãî õó-
äîãî âàì íå ñäåëàåò. Ýòî ÿ, Ëàâðèóñ, âàì ãî-
âîðþ.

Ó ïëåííûõ îòîáðàëè îðóæèå, âûñòðîèëè
èõ â êîëîííó è ïîâåëè. Â ýòî âðåìÿ èç òó-
ìàíà ïîÿâèëàñü æåíùèíà. Îíà áûëà äîñòà-
òî÷íî ìîëîäà, íî íå þíà, áëåäíà, îäåòà â ñòà-
ðîìîäíûå áåëûå îäåæäû è ïðîñòîâîëîñà.

— Ñîëäàò, — îáðàòèëàñü îíà ê Ëàâðèóñó,
— à íå âèäàë ëè òû ìîåãî ìàëåíüêîãî ñûí-
êà?

— Ñûíà? — óäèâèëñÿ Ëàâðèóñ, îí íå îæè-
äàë óâèäåòü çäåñü æèâóþ äóøó.— Êàêîãî ñû-
íà?

— Ìîåãî ñûíà, ñîëäàò,— ñêàçàëà æåíùè-
íà òàê ïðîñòî è óâåðåííî, ÷òî è âîçðàçèòü
áûëî íåâîçìîæíî. — Ñûíà, ñîëäàò, ÿ íà
ýòîé âîéíå ïîòåðÿëà. Ñâîåãî ìàëåíüêîãî ñû-
íà.

Ëàâðèóñ ñïåøèëñÿ, ïîäîøåë ê æåíùèíå,
ñíÿë øëåì è çàãëÿíóë åé â ãëàçà.

— ß Ëàâðèóñ, íà÷àëüíèê ïåðåäîâîãî îò-
ðÿäà Åãî Âåëè÷åñòâà.

— Ñåãîäíÿ,— îòâåòèëà æåíùèíà.
— ×òî ñåãîäíÿ? — íå ïîíÿë ðûöàðü.
— Ñåãîäíÿ òû, Ëàâðèóñ, íà÷àëüíèê îòðÿ-

äà Åãî Âåëè÷åñòâà, — ñïîêîéíî ñêàçàëà æåí-
ùèíà.

— Òû ìåíÿ çíàåøü? — óäèâèëñÿ âîèí.
— ß òåáÿ çíàþ, òû ñìåëûé è îïûòíûé âî-

èí,— ñïîêîéíî è ñ äîñòîèíñòâîì ñêàçàëà îá
ýòîì æåíùèíà.

Ëàâðèóñ ñíÿë ñ ñåáÿ ïëàù è íàêèíóë åãî
íà õðóïêèå ïëå÷è ñîáåñåäíèöû.

— Ñîãðåéñÿ, ìàòü, à ñûíà òâîåãî ìû íàé-
äåì. Ïîâñòðå÷àåì — âåðíåì òåáå.

Âîèí âñêî÷èë íà êîíÿ è ïðèøïîðèë åãî.
— Ëàâðèóñ,— òàê æå ñïîêîéíî ñêàçàëà

æåíùèíà,— ñåãîäíÿ Êîðîëü òåáÿ íàãðàäèò.
— Ñïàñèáî, ìàòü, íà äîáðîì ñëîâå,— óñ-

ìåõíóëñÿ âñàäíèê.
— È åùå îäíî,— ñîáåñåäíèöà ïîâåðíóëà

ê ðûöàðþ êðàñèâîå áëåäíîå ëèöî. — Ëàâ-
ðèóñ, îñòåðåãàéñÿ Êîðîëÿ!
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Ëàâðèóñó áûëî ïðèÿòíî îæèäàíèå íàãðà-

äû. Îá ýòîì îí ìå÷òàë åùå ñ äåòñêèõ ëåò.
Îí âèäåë, êàê ïî öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ïðî-
õîäèëè ãîðäûå ðÿäû âîèíîâ, è Êîðîëü íàã-
ðàæäàë äîñòîéíûõ. Ðûöàðè âûõîäèëè ïîä
ëèêîâàíèå òîëïû, à ìàëåíüêèé Ëàâðèóñ âñå
õîòåë îòäàòü, ÷òîáû áûòü íà èõ ìåñòå. Îí ïî-
øåë ñëóæèòü â îòðÿä íà ñàìûé îïàñíûé ó÷àñ-
òîê íà ãðàíèöå, ñðàæàëñÿ, íàó÷èëñÿ âûæè-
âàòü â áîþ è äîñëóæèëñÿ äî êîìàíäîâàíèÿ
îòðÿäîì. Âîéíà øëà ñ ïåðåìåííûì óñïåõîì.
Óäà÷è ñìåíÿëèñü ïîðàæåíèÿìè, íî ïîðàæå-
íèÿ áûëè íå ôàòàëüíûå, à ïîòîìó çàêîí÷èòü
âîéíó íàäåæäà áûëà. Âîéñêà ÷àñòî äåéñòâî-
âàëè íåñîãëàñîâàííî, íî ñïàñàëî òî, ÷òî êî-
îðäèíàöèÿ ïðîòèâíèêà áûëà òîæå íåâûñî-
êîé. Òîãäà Ëàâðèóñ ñàì âûñëåäèë ïåðåäîâîé
îòðÿä ïðîòèâíèêà è ðàçáèë åãî íàãîëîâó. Â
òàêèõ ñëó÷àÿõ Êîðîëü æàëîâàë íàãðàäó. È

Ëàâðèóñ äóøîé ïîíèìàë, ÷òî ýòî çàñëóæåí-
íàÿ íàãðàäà, òà, êîòîðóþ îí æäàë âñþ æèçíü.

Íî íå òîëüêî äëÿ íàãðàä ñðàæàëñÿ Ëàâ-
ðèóñ. Áëàãîðîäíûé þíîøà âèäåë, êàê îò
âîéíû ñòðàäàåò åãî ñòðàíà, è õîòåë íàâåêè
ïîáåäèòü ÷åðíûõ ðûöàðåé, êîòîðûå âòîðã-
ëèñü â íåå. “Çàêîí÷èòñÿ âîéíà — çàêîí÷àò-
ñÿ è áåäû”,— íå ðàç ãîâàðèâàë ñåáå Ëàâðè-
óñ, êîãäà âèäåë ãîðÿùèå äîìà è ðàçîðåííûõ
êðåñòüÿí.

Ñ ýòèìè ìûñëÿìè îí åõàë â ñòîëèöó. Ïåð-
âûì ïî äîðîãå Ëàâðèóñà âñòðåòèë åãî íà-
÷àëüíèê áàðîí Ùåë÷îê. Îí äóøåâíî ïðè-
âåòñòâîâàë ãåðîÿ è ïðèñîåäèíèëñÿ ê íåìó
âìåñòå ñî ñâîèì øòàáîì è êàíöåëÿðèåé.
Âñêîðå ñî âñåõ äîðîã, ïóòåé è äîðîæåê ê ïî-
áåäèòåëÿì íà÷àëè ïðèñîåäèíÿòüñÿ âîéñêà:
òÿæåëàÿ êàâàëåðèÿ, ëåãêàÿ êàâàëåðèÿ, áëèæ-
íÿÿ àðòèëëåðèÿ, äàëüíÿÿ àðòèëëåðèÿ, ìàëîå
êàçíà÷åéñòâî, áîëüøîå êàçíà÷åéñòâî...

— Ìû âñå èäåì ïðàçäíîâàòü ïîáåäó íà-
øåé àðìèè,— îáúÿñíèë áàðîí.— À åñëè êî-
ãî-òî ñ ñîáîé íå âîçüìåì — îáèäÿòñÿ, à êàê
àðìèè áåç êðåïêîé äðóæáû?

— À ïî÷åìó æå îíè âïåðåäè íàñ èäóò? —
íåäîóìåâàë Ëàâðèóñ.

— Óñòàâ, áàòåíüêà, óñòàâ! Ïî óñòàâó ñíà-
÷àëà ãâàðäèÿ, ïîòîì êàâàëåðèÿ, ïîòîì àð-
òèëëåðèÿ, ïîòîì èíòåíäàíòû. Íó, è ìû...

— Íî âåäü òàê Êîðîëü íå óâèäèò ïîáåäè-
òåëåé,— íå ñäàâàëñÿ ìîëîäîé âîèí.

— Êîðîëü óâèäèò ñâîþ àðìèþ. Îí, êî-
ðîëü Ñëàâíîãíåò, âñå óâèäèò!

— Äà è ïîáåäà íå áîëüøàÿ,— ïðîäîëæàë
âîçðàæàòü ìîëîäîé âîèí.

— Ýòî íå íàøà çàäà÷à îïðåäåëÿòü áîëü-
øàÿ ïîáåäà èëè íåáîëüøàÿ. Ñêàæóò áîëü-
øàÿ — çíà÷èò, áîëüøàÿ.

Ëàâðèóñ ãðóñòíî óëûáíóëñÿ. Ìå÷òà æèç-
íè ïðåâðàòèëàñü â ìàñêàðàä, ôàðñ. Ïîáåäà,
ê êîòîðîé îí øåë ìíîãî ëåò, ðàñòàñêèâà-
ëàñü ó íåãî íà ãëàçàõ ïîñòîðîííèìè ëþäü-
ìè. Îí âñïîìíèë ñëîâà íàèâíîé æåíùèíû.
“Íàäî áóäåò åé ñêàçàòü, ÷òî Êîðîëü ìåíÿ
îáÿçàòåëüíî íàãðàäèë. Îíà äîëæíà âåðèòü
â õîðîøåå!”
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Êîðîëü Ñëàâíîãíåò áûë â õîðîøåì íà-

ñòðîåíèè è ïðèíèìàë ïàðàä ó ñâîèõ ïîáå-
äèâøèõ âîéñê. Åãî ïðèâåòñòâåííóþ ðå÷ü
âîñõèùåííàÿ òîëïà è âîéñêà ïîíÿëè åùå
äî òîãî, êàê îí îòêðûë ðîò. Â âîçäóõå âèòà-
ëà àòìîñôåðà ïðàçäíèêà è ïîáåäû. Êîðîëþ
áûëî ñëûøíî, êàê ðàäîñòíûå ïðèäâîðíûå
îáñóæäàëè ìåæäó ñîáîé äåòàëè îïåðàöèè:

— Äåðçêàÿ àòàêà..

— Áëåñòÿùàÿ ôèíàíñîâàÿ îïåðàöèÿ...
— Õîðîøèé ïðîöåíò íàêîïëåíèé...
— Ñâîåâðåìåííàÿ ïîêóïêà íîâîé ïàðòèè

îðóæèÿ...
Ê ìîíàðõó ïîäáåæàë çàïûõàâøèéñÿ ìè-

íèñòð ñ áîëüøèì ñïèñêîì íàãðàæäåííûõ:
— Âàøå Âåëè÷åñòâî, ýòèõ ãåðîåâ æäåò äâî-

ðåö. Íàãðàäû ìû óæå èçãîòîâèëè.
Ñëàâíîãíåò ïîäíÿë áðîâè:
— Îïÿòü îäíè è òå æå?
— Íî ÷òî äåëàòü, åñëè äðóãèõ ãåðîåâ ó íàñ

íåò...
Êîðîëü ïîñìîòðåë íà êîëîííó, çàâåðøà-

þùóþ ïàðàä. Åãî âçãëÿä îñòàíîâèëñÿ íà
Ëàâðèóñå.

— À âîò ýòîò ìîëîäîé ÷åëîâåê, îí ìíå
íðàâèòñÿ. Âíåñèòå åãî â ñïèñîê!

— Âàøå Âåëè÷åñòâî, íî, âîçìîæíî, ýòîò
ìîëîäîé êîìàíäèð íå èìååò íèêàêîãî îò-
íîøåíèÿ ê ïîáåäå...

— Íó è ïóñòü íå èìååò. Òåì áîëüøå îá-
ðàäóåòñÿ íàãðàäå è áóäåò õîðîøî ñëóæèòü.

— Õîðîøî-ñ! Ýé, ñëóæèâûé! Òåáÿ êîðîëü
âî äâîðåö çîâåò. Íàãðàæäàòü áóäåò.

Ó Ëàâðèóñà, íå ñëûøàâøåãî ðàçãîâîðà êî-
ðîëÿ è ìèíèñòðà, åêíóëî ñåðäöå. Âîò îí êà-
êîé, êîðîëü Ñëàâíîãíåò! Íàøåë èñòèííîãî
ïîáåäèòåëÿ è ðåøèë åãî íàãðàäèòü ëè÷íî!

Êîãäà ìèíèñòð óâèäåë ñëåçû ðàäîñòè ó
ìîëîäîãî ðûöàðÿ, òî ïîäóìàë, ÷òî Ñëàâíî-
ãíåò, êàê âñåãäà, ïðàâ è ìîëîäåæü íàäî ïî-
îùðÿòü ê ïîäâèãàì.
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Ïåðåä Ëàâðèóñîì ïðåäñòàë äâîðöîâûé çàë

â Áàøíå ñ ×àñàìè. Ïîïàñòü â Áàøíþ ñ ×à-
ñàìè ìîã íå êàæäûé æèòåëü êîðîëåâñòâà, à
î÷åíü çàñëóæåííûé. Ê ìîìåíòó ïðèõîäà òó-
äà Ëàâðèóñà â çàëå ñòîÿëà çàìåòíàÿ òîëêîò-
íÿ. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñíîâà óïàë äóõîì, íî
êàê òîëüêî ïîÿâèëñÿ êîðîëü è ñòàë âðó÷àòü
íàãðàäû, òî î Ëàâðèóñå âñïîìíèëè â ÷èñëå
ïåðâûõ. Êîãäà æå ðûöàðü âñòàë íà îäíî êî-
ëåíî, ê Ñëàâíîãíåòó áûñòðî ïîäîøåë ìè-
íèñòð è ïðîøåïòàë:

— Îí èäåò.
Ëèöî êîðîëÿ âûðàçèëî èñïóã, è îí ïî÷-

òè áðîñèë Ëàâðèóñó íàãðàäó. Ïîòîì ïî-
âåðíóëñÿ ñïèíîé è ïîêèíóë çàë. Ìèíèñòð
çà÷åðïíóë ðóêîé îñòàâøèåñÿ îðäåíà è
ìåäàëè è áðîñèë èõ â òîëïó. Òóò æå îò
ñòåí îòîøëè ñòðàæíèêè è íà÷àëè âûòåñ-
íÿòü íàðîä èç çàëà. Âñå ýòî ïðèâåëî Ëàâ-
ðèóñà â ñìÿòåíèå — ñîâñåì íå òàê îí
ïðåäñòàâëÿë îñóùåñòâëåíèå ñâîåé äàâíåé
ìå÷òû.

Ìåæäó òåì, òîëïà, íåñìîòðÿ íà íåëàñêî-
âîå ïîâåäåíèå ñòðàæíèêîâ, è íå äóìàëà ðàñ-
õîäèòüñÿ.

— Íàãðàäû! Íàãðàäû!!! — àë÷íî êðè÷àëè
çàñëóæåííûå ëþäè êîðîëåâñòâà.

— Íàãðàäû?! — óäèâèëñÿ ìèíèñòð.— À
êòî âñþ àðìèþ îòâåë â ñòîëèöó? ×åðíûå
óæå çàõâàòèëè ÷åòûðíàäöàòü äåðåâåíü è äâà
ãîðîäà. Èäèòå, îòáåéòå èõ — è áóäóò âàì íàã-
ðàäû!

Ëàâðèóñà íå íàäî áûëî ïðîñèòü äâàæäû,
è îí ïîêèíóë äâîðåö.

Êîãäà Ëàâðèóñ ïîêèäàë ïðåäåëû ïëîùà-
äè, íà íåãî îáðàòèëè âíèìàíèå íåñêîëüêî
äåâóøåê.

— Ïðèâåò, ãåðîé! — êðèêíóëà ñàìàÿ áîé-
êàÿ èç íèõ è ìàõíóëà ðóêîé. Òóò äî ðûöàðÿ
äîøëî, ÷òî ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ îí ãåðîé, è
íà ãðóäè åãî ñâåòèòñÿ íàãðàäà, âðó÷åííàÿ
ñàìèì êîðîëåì. Îí ïîäîøåë ê äåâóøêàì,
òå ñìîòðåëè íà ãåðîÿ ñ íåñêðûâàåìûì èí-
òåðåñîì:

— Ãâàðäååö?
— Íåò, Ëàâðèóñ, íà÷àëüíèê ïåðåäîâîãî

îòðÿäà Åãî Âåëè÷åñòâà,— ïðåäñòàâèëñÿ ìî-
ëîäîé ÷åëîâåê. — Êàâàëåð îðäåíà Áàíòà,—
ïðèáàâèë îí äëÿ âàæíîñòè.

Ëèöà äåâóøåê èçìåíèëèñü, êàçàëîñü, îíè
ïîòåðÿëè ê íåìó âñÿêèé èíòåðåñ.

— Íó, äàâàé, òîïàé â ñâîé ïåðåäîâîé îò-
ðÿä. Õîäÿò òóò âñÿêèå, äåâóøêàì ãîëîâó ìî-
ðî÷àò! — îòîãíàëà êàâàëåðà áîéêàÿ.

Ëàâðèóñà êàê áóäòî îáëèëè âåäðîì õîëîä-
íîé âîäû.

Âñþ äîðîãó íà îêðàèíû îí äóìàë î òîì,
ïî÷åìó äåâóøêè òàê ñòðàííî ê íåìó îòíåñ-
ëèñü, ïî÷åìó ëó÷øèå ëþäè ãîñóäàðñòâà òàê
óíèæåííî âûïðàøèâàëè íàãðàäû è êîãî áî-
ÿëñÿ ìîãóùåñòâåííûé êîðîëü

(Далі б де)

Ñêàçêà-ñîí
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Від�рите�а�ціонерне�товариство

“У�ртранснафта”

відповідно�до�ст.�43�За�он�У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”,

а�та�ож�пн�т�11.7�статт�повідомляє�про�доповнення�на�вимо�

а�ціонера�поряд��денно�о�позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�с�ли�аються�на�3��рдня�2010�ро��та�им�питанням:

6. Внесення� змін� та� доповнень� до� статт� та� Положення� про

правління�Товариства.

Інформація�Фонд��приватизації��ом�нально�о

майна�Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Києва

Підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�:

ПЕРЕЛІК

приміщень
 та
 б�дівель,
що
 належать
 до
 �ом�нальної
 власності
 Голосіївсь�о�о

район�
м.
Києва
та
пропон�ються
на
приватизацію
шляхом
ви��п�

№

п/п

Назва�об’є�та

приватизації

Адреса�об’є�та�приватизації

(приміщення,�б�дівлі,�спор�ди)

Площа�(приміщення,

б�дівлі,�спор�ди),

�в.�м

1. Нежиле�приміщення пр-т�На�и,�13�(літ.�А) 166,2

2. Нежиле�приміщення вл.�Ми�ільсь�о-Ботанічна,�6/8�(літ.�А) 83,0

3. Нежиле�приміщення вл.�Горь�о�о,�57-Б 106,5

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць�—� ........6��рн.�50��оп.

на�3�місяця�—......19��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— ....39��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— ..78��рн.�00��оп.

на�місяць�—� ........21��рн.�50��оп.

на�3�місяця�— ......64��рн.�50��оп.

на�6�місяців�—....129��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— ..258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

Передплатні�ціни

на�місяць�—� ......10��рн.�90��оп.

на�3�місяця�—......32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— ....62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

на�місяць�—� ........40��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— ....122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�—....242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— ..483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

О ф о р м л е н н я � � п р о в о д и т ь с я � � в � � р е д а � ц і ї
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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 343-10
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Àðòåôàêòè 
ïðèêîðäîííèõ ñòåæîê
Ìóçåé Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè
çàâæäè â³äêðèòèé äëÿ â³äâ³äóâà÷³â
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Хочете побачити
е спозицію з он-
трабандних речей,
вил чених вартови-
ми ордон ? А по-
стояти біля рана-
томета часів Вели-
ої Вітчизняної? Чи
оцінити, я им він
б в — "німець ий
чобіт", що носили
воя и Вермахт ?
То завітайте до
Центрально о м -
зею Державної
при ордонної сл ж-
би У раїни, що на
в лиці Лаврсь ій
Києві,— там є на

що подивитися!

Ñòâîðåíèé ó 1996 ðîö³,
çàêëàä óñïàäêóâàâ çíà÷-
íó ê³ëüê³ñòü åêñïîíàò³â
êîëèøíüîãî Ìóçåþ ïðè-
êîðäîííèõ â³éñüê ×åðâî-
íîïðàïîðíîãî Çàõ³äíîãî
ïðèêîðäîííîãî îêðóãó, à
òàêîæ ìàòåð³àëè, ç³áðàí³
ï³ä ÷àñ â³éñüêîâî-ïîëüî-
âèõ åêñïåäèö³é ³ íàóêî-
âèõ â³äðÿäæåíü ó 1992—
1996 ðîêàõ.

Ðåíåñàíñîì ìóçåþ ñòà-
ëè 2004—2006 ðîêè, êî-
ëè áóëî ïåðåîáëàäíàíî é
çíà÷íî äîïîâíåíî âñ³
åêñïîçèö³¿. Çà ñëîâàìè
äèðåêòîðà ìóçåþ, ï³äïîë-
êîâíèêà ÄÏÑÓ Îëåêñàí-
äðà Ôèëÿ, ìóçåé íàïîâ-
íþâàëè çàâäÿêè ÿê ñà-
ìèì ïðèêîðäîííèêàì,
òàê ³ ïîøóêîâöÿì àðòå-
ôàêò³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè. Ñàìå îñòàíí³
äîïîâíèëè åêñïîçèö³þ
çàëèøêàìè ì³íîìåòà, ÷î-
áîòàìè ñîëäàòà Âåðìàõ-

òó, í³ìåöüêèìè êàñêàìè
òà ï³äñòâîëüíèì ãðàíàòî-
ìåòîì (ïðîîáðàçîì òèõ,
ÿêèìè íèí³ îáëàäíàí³ àâ-
òîìàòè Êàëàøí³êîâà).

Ïåðøà çàëà ìóçåþ ðîç-
ïîâ³äàº ïðî ³ñòîð³þ ïðè-
êîðäîííî¿ ñëóæáè â³ä
äàâí³õ ÷àñ³â äî ñüîãîäåí-
íÿ, äðóãà é òðåòÿ çàëè
ïðèñâÿ÷åí³ ³ñòîð³¿ Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ òà Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ âîºí — çîêðåìà,
ïîäâèãó âî¿í³â-ïðèêîð-
äîííèê³â. ×³ëüíå ì³ñöå
ïîñ³äàº âèñòàâêà "Ïðîòè-
ñòîÿííÿ" ïîøóêîâî¿ ãðó-
ïè "Ïåðåìîãà". Íà í³é —
ñòåíäè-³íñòàëÿö³¿, ÿê³ çà
ïîòðåáè ìîæíà ëåãêî çà-
âàíòàæèòè äî ìàøèíè é
ïåðåâåçòè, íàïðèêëàä, äî
øêîëè. Êîæíà ç ³íñòàëÿ-
ö³é íåñå ïåâíå ³äåîëîã³÷-

íå íàâàíòàæåííÿ, íàî÷-
íî ïîêàçóþ÷è ñîëäàòñüêå
æèòòÿ â îêîïàõ ³ ïîáóò
ì³æ áîÿìè. Ïðåäñòàâëå-
íî òóò ÿê ðàäÿíñüê³, òàê
³ í³ìåöüê³ ðå÷³. "Ãîëîâíà
ìåòà ö³º¿ åêñïîçèö³¿ —
ïîêàçàòè â³éíó áåç ïðè-
êðàñ ÷åðåç îñîáèñò³ ðå÷³,
çàëèøêè çáðî¿, ïðåäìå-
òè ïîáóòó,— ðîçïîâ³äàº
Îëåêñàíäð Ôèëü.— Ïðî-
áèòà ó ï’ÿòüîõ ì³ñöÿõ
ñîëäàòñüêà ôëÿãà, ðîç-
÷àâëåí³ òàíêàìè ðàäÿí-
ñüêà òà í³ìåöüêà êàñêè,
çàëèøêè íàâ÷àëüíî¿ òðè-
ë³í³éêè, ç ÿêîþ ñîëäàòè
éøëè â á³é ó 41-ìó —
÷èì íå ³ëþñòðàö³¿?" Ãî-
ëîâíà îêðàñà íàñòóïíî¿
çàëè — âèñòàâêà ìàêåò³â
çáðî¿. Ìàêåòàìè âîíè
íàçèâàþòüñÿ ò³ëüêè òîìó,

ùî âèâåäåí³ ç ëàäó.
Îêð³ì â³äîìèõ ðàäÿí-
ñüêèõ àâòîìàòà ÏÏØ,
êóëåìåòà Äåãòÿðüîâà,
"òðèë³í³éêè" òà í³ìåöü-
êèõ êóëåìåò³â MG-34,
MG-42, ï³ñòîëåòà-êóëå-
ìåòà MP-40, á³ëüø â³äî-
ìîãî ó íàñ ÿê "Øìàé-
ñåð", ïðåäñòàâëåíî äîâî-
ë³ óí³êàëüí³ äëÿ Óêðà¿íè
åêçåìïëÿðè. Ô³íñüêèé
àâòîìàò "Ñóîì³" àáî ëå-
ãåíäàðíèé ï³ñòîëåò-êóëå-
ìåò ñèñòåìè "Òîìïñîíà",
ç ÿêîãî â ÑØÀ ó 30-ò³
ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ íèùè-
ëè îäíå îäíîãî ãàíãñòå-
ðè. Ö³ óí³êàëüí³ åêñïî-
íàòè íàäàëè ìóçåþ ïî-
øóêîâö³ ãðóïè "Ðóá³æ".

Ïðèâåðòàº óâàãó åêñ-
ïîçèö³ÿ, ùî ïðèñâÿ÷åíà
ó÷àñò³ ïðèêîðäîííèê³â ó
Àôãàíñüê³é â³éí³. Çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â öÿ òåìà
áóëà íàñò³ëüêè çàñåêðå-
÷åíîþ, ùî íàâ³òü ³ ñüî-
ãîäí³ áàãàòî õòî âïåâíå-
íèé: äàë³ êîðäîíó ïðè-
êîðäîíí³ â³éñüêà íå ï³-
øëè. À ì³æ ³íøèì çîíà
¿õ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñÿãà-
ëà ê³ëüêîõ ñîòåíü ê³ëî-
ìåòð³â óãëèá àôãàíñüêî¿
òåðèòîð³¿. É ãèíóëî "çå-
ëåíèõ êàøêåò³â" íå ìåí-
øå, í³æ ñîëäàò³â ³ç ³íøèõ
ðîä³â â³éñüê.

Ó îñòàíí³é çàë³ — âñå,
ùî ñòîñóºòüñÿ ñüîãîäåí-
íÿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæ-
áè â Óêðà¿í³: øåâðîíè,
ñâ³òëèíè, ïðàïîðè ï³ä-
ðîçä³ë³â ³ ò³ ñàì³ ïðåäìå-
òè êîíòðàáàíäè.

"Ó êíèç³ â³äãóê³â º
çàïèñè â³äâ³äóâà÷³â ³ç áà-
ãàòüîõ êðà¿í,— ðîçïîâ³-
äàº Îëåêñàíäð Ôèëü,—
íàâ³òü ³ç ÑØÀ òà Ðîñ³¿.
Ñêàæó â³äâåðòî, ùî ìó-
çåé ñâîºþ ðîáîòîþ ï³ä-
òðèìóº íàëåæíèé ³ì³äæ
ñëóæáè, ïîïóëÿðèçóþ÷è
ïðèêîðäîíí³ òðàäèö³¿"

ЕЕ КК СС ПП ОО ЗЗ ИИ ЦЦ ІІ ЯЯ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 23 ëèñòîïàäà
ОВНАМ ліпше присвятити день інтеле т альній діяльності та ці авим спіл -

ванням. Засвоюйте свіж інформацію, задовольняйте роз мовий олод, схоп-
люйте все на льот . В розмовах при от йтеся до протистоянь д мо і ар мен-
тів. Одна це не має стати приводом для відмови від об оворення животрепет-
них тем чи нехт ванням ці авою інформацією. Всім можете ці авитися, з’ясо-
в йте те, що захочете, тіль и не пліт йте й ні о о не обмовляйте.
ТЕЛЬЦІ, заверш йте поточні справи, приділіть пильніш ва ви ідним зв'яз-

ам, отриманнюфінансової інформації. При оформленні по по , заповненні до-
ментів, що відображають ваш матеріальний стан, б дьте пильними: можливі

помил и, неточності через елементарн не важність. Я щомріяли про вдал по-
п — мерщій до ма азин !
БЛИЗНЯТА проявлять себе не базі ою, а ці авою особистістю, отра віддає

перева ло іці, фа там, роз м , а не емоціям. На тлі злетів і падінь день завер-
шиться трі мфальноюперемо оюнад не араздами. Б рхливі с переч и за інчать-
ся взаємними пост п ами, а любленці обдар ють вас сердечним теплом.
РАКИ, підбивайте підс м имин ло о місяця. Заверш йте давні прое ти. День

має армічний підте ст. Тож оли не аразди почн ть ата вати на сл жбовом
фронті, це і є та приреченість, я потрібно пройти смиренно, "розр ливши" ч -
жі проблеми та витримавши войовничі напад и оле , розплатившись за це о-
ловним болем.
ЛЕВИ, пощастить знайти ори інальний вихід із б дь-я ої с р ти. Матимете

шанс на іль а винахідливих рішень. Стос н и з людьми, я им довіряєте, роз-
виватим ться непро нозовано. Дивіться на речі широ омасштабно, не заци -
люючись на власній персоні та особистих інтересах, тоді з іль ох варіантів ін-
т їтивно оберете най ращий.
ДІВИ, життя піднесе чимало сюрпризів. Я що вчасно і правильно ловите

тенденції реальності, ваші починання виявляться вдалими і, попри стреси, по-
рад ють приб т ами. Ширше ви ористов йте перевірені надійні зв'яз и і не за-
б вайте про вже напрацьований досвід. І нехай чемність, привітність, диплома-
тичність стан ть для вас вірними с п тни ами!
ТЕРЕЗИ в інформаційній сфері поч ватим ться, я риба воді. Обмінюйтеся

досвідом, ці авими новинами, розширюйте оло спіл вання, знаходьте потріб-
н інформацію, задовольняючи свою допитливість. Головне — не давати обіця-
но і не обманювати наївних, я і зачаровані вашою вродою. Адже вони від вас
захваті, ловлять ожне слово, сприймаючи все за чист монет .
СКОРПІОНИ, віддайте перева дрібним діловим питанням, внесіть точнен-

ня та виправлення до фінансових до ментів, де ймовірні с перечності в отри-
маних даних. Спіл вання, р х і відс тність страх перед е спериментами є за-
пор ою спіх . Аби подолати перепони, р хайтеся вперед— тоді все с ладеть-
ся ч дово. І вдалий збі обставин, часть доброзичливця, по ровителя чи по-
радни а зі рає т т провідн роль.
СТРІЛЬЦІ отові в бій на захист ч жих інтересів. Утім, добра від то о не б -

де. Ваші заперечення лише потішать самолюбство опонентів і спон атим ть до
продовження полемічних д елей. Сила в цей час, безперечно, на вашом боці,
а ось істина — ні. Тож подолати с противни а під впливом енер етично о на-
тис не вдасться! Зрештою... мир і др жба між вами все-та и восторжеств ють!
КОЗОРОГИ, присвятіть день повся денним т рботам. Але не нама айтеся

втисн тися в жорст і рам и і не пред’являйте с ворих претензій близь им, о-
ле ам. Бо найпильніший онтроль не сприятиме прис оренню процес , а ди та-
торсь ий тис призведе до то о, що люди хилятим ться від безпосередніх обо-
в’яз ів. Постарайтеся не перевтомлюватися, бо за остряться хронічні хвороби.
ВОДОЛІЇ, вашими б в стами та мед пити... Спіл вання вільній невим ше-

ній атмосфері принесе найбільш насолод я вам, та і оханим, др зям, оле-
ам, дітям. Відмінність по лядів, інтересів, соціально о стат с не завадять про-
вести приємно час та дізнатися ба ато чо о ці аво о. Вввечері до вас завітають
любовні ян оли. Тож із радістю з стріньте їх і прийміть дари небесних посланців.
РИБИ, віддайте перева інтеле т альним заняттям, спіл ванню, більше р -

хайтеся, змінюйте обстанов . Хатні т рботи та ож потреб ють ва и, іна ше по-
сваритеся з родичами, я і звин ватять вас в і нор ванні ролі зраз ово о сім'яни-
на. Домашні та оле и нині здатні на несподівані витів и та б нтарсь і вибри и,
що додасть проблем. Утім, вони порад ють вас ці авими новинами, що омпен-
с є стреси

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+15°Ñ,
âíî÷³ +6...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15°Ñ; íà Îäåùèí³
òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +9...+12°Ñ,
âíî÷³ +6...+8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, âíî-
÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+9°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Ñüîãîäí³
23 ëèñòîïàäà — Ðîä³îíà-êðèãîëàìà. Ïðî ïîãîäó öüîãî äíÿ ãî-

âîðÿòü: "Ïðèéøîâ Ðîä³îí — â³çüìå ìóæèêà â ïîëîí". Î ö³é ïî-
ð³ êðèãà ùå òîíêà, ³ êîëè íåþ ¿çäÿòü, òî âîíà ëàìàºòüñÿ, ñàíè
çàñòðÿþòü.

²ìåíèííèêè: 
Êîñòÿíòèí, Îðåñò, Ðîä³îí, Åðàñò

9 6 3

9 6 3 8

3 5 8 4 6

3 9 4

4 1 7

6 9 1 2

5 4 7

8 1

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 4 2 8 5 6 7 3 9

5 7 6 1 3 9 8 2 4

3 9 8 7 2 4 1 5 6

7 6 3 2 9 1 5 4 8

4 1 5 6 7 8 2 9 3

2 8 9 5 4 3 6 7 1

6 5 4 3 1 7 9 8 2

9 2 1 4 8 5 3 6 7

8 3 7 9 6 2 4 1 5

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

Кожен може відч ти себе захисни ом ордон
в Центральном м зеї Державної при ордонної сл жби
У раїни
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