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У МЕДИЦИНІ
НЕПЕРЕДБАЧУВАНА СИТУАЦІЯ
У Києві відремонт ють аварійні медза лади
і за плять ще інс лін

Ñòîëèöþ îáæèâàþòü ïàöþêè
×åðåç ð³çêå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ùóð³â åï³äåì³îëîãè êîíñòàòóþòü 
êðèòè÷íå ñòàíîâèùå â ï’ÿòüîõ ðàéîíàõ Êèºâà

Óñ³ âåëèê³ ì³ñòà ÷àñ â³ä ÷àñó ï³ääàþòü-
ñÿ ùóðÿ÷îìó áóìó. Â ÷îìó ïðè÷èíà, â÷å-
íèì äîñòåìåííî íåâ³äîìî. Íàïðèêëàä,
íàïðèê³íö³ 1990-õ â³ä íàøåñòÿ ïàöþê³â
ïîòåðïàëà Îäåñà. Òîä³ òóò íàë³÷óâàëîñÿ äî
÷îòèðüîõ ì³ëüéîí³â íåíàæåðëèâèõ ãðèçó-
í³â. Ñàí³òàðíå íåáëàãîïîëó÷÷ÿ â ì³ñò³,
çâ³ñíî, òåæ ïðèâàáëþº ïàöþê³â. Òà â ÿêî-
ìó ìåãàïîë³ñ³ íèí³ íåìàº ïåðåïîâíåíèõ
ñì³òòºâèõ êîíòåéíåð³â? Àëå â îäíèõ ì³ñ-

òàõ ïàöþêè íå ïîòðàïëÿþòü ëþäÿì íà
î÷³, à â ³íøèõ — á³ãàþòü ïðîñòî ï³ä íî-
ãàìè.

Ëèøàòè ïðîáëåìó áåç ðîçâ’ÿçàííÿ óêðàé
íåáåçïå÷íî. Ùóðè ïåðåíîñÿòü ïîíàä 20
âèä³â õâîðîá, áàãàòî ç ÿêèõ çàê³í÷óþòüñÿ
äëÿ ëþäåé ³ òâàðèí ëåòàëüíî.

Ó XIV ñòîð³÷÷³ ïàöþêè çàðàçèëè ÷óìîþ
óñþ ªâðîïó. Çà äàíèìè ïàïñüêî¿ êàíöåëÿ-
ð³¿, ñìåðòü çàáðàëà òîä³ ïîíàä 25 ì³ëüéî-

í³â ëþäñüêèõ æèòò³â — ìàéæå òðåòèíó íà-
ñåëåííÿ ªâðîïè! Ëèøå ó Âåíåö³¿ ÷óìà ñïà-
ëàõóâàëà á³ëüø ÿê 70 ðàç³â. Ó XIX ñòîë³ò-
ò³ íåäóãà óðàçèëà ïîíàä 100 òèñÿ÷ ìåøêàí-
ö³â àíãë³éñüêî¿ ñòîëèö³. Ó æîäí³é â³éí³ íå
çàãèíóëî ñò³ëüêè íàðîäó, ÿê ï³ä ÷àñ íà-
øåñòÿ ùóð³â. Êð³ì öüîãî, òðàïëÿþòüñÿ âè-
ïàäêè íàïàä³â ïàöþê³â íà ëþäåé, ÷àñò³-
øå — íà ä³òåé. Îñîáëèâî âîíè íåáåçïå÷-
í³ óâ³ ñí³. Íàé÷àñò³øå ñë³äè ùóðÿ÷èõ çó-
á³â æåðòâè âèÿâëÿþòü íà âóõàõ, ê³í÷èêó
íîñà àáî íà ï’ÿòàõ.

Ìèíóëîãî ë³òà ïàöþêè âæå íàãàäóâàëè
Êèºâó ïðî ñåáå. Î÷åâèäö³ ðîçïîâ³äàþòü,
ùî áà÷èëè ¿õ á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî “Øóëÿâ-
ñüêà”, “Àêàäåìì³ñòå÷êî” ³ íàâ³òü íà Õðå-
ùàòèêó. Ê³ëüêà òèæí³â òîìó ïîñåðåä á³ëî-
ãî äíÿ íåïîäàë³ê öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ ë³-
êàðí³ ïàöþê íàêèíóâñÿ íà äèòèíó. ßê
ñâ³ä÷èëè àíàë³çè, òâàðèíà íå áóëà çáóäíè-
êîì æîäíî¿ ³íôåêö³¿. Àëå ïîíåðâóâàòè ðî-
äèí³ âñå æ òàêè äîâåëîñÿ.

×îìó ãðèçóíè çíîâó âèéøëè íà âóëèö³,
íàïåâíî íå çíàþòü íàâ³òü åêîëîãè. Ïðî-
ïîíóþòü ëèøå âàð³àíòè: íåçàäîâ³ëüíèé ñà-
í³òàðíèé ñòàí ì³ñòà çàãàëîì ³ êîíêðåòíèõ
ðàéîí³â çîêðåìà, à òàêîæ çàâèñîêó, ÿê äëÿ
ëèñòîïàäà, òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ, ùî àêòè-
â³çóâàëà ùóð³â.

Ó á³ëüøîñò³ ÆÅÊ³â êàæóòü, ùî îñòàíí³õ
ê³ëüêà ðîê³â ìåøêàíö³ æîäíîãî ðàçó íå
ñêàðæèëèñÿ íà ãðèçóí³â. Àëå ç³çíàþòüñÿ:
íå òðó¿ëè ¿õ íà âñ³é òåðèòîð³¿ îäíî÷àñíî
â³ä 2005 ðîêó. Îñü ïàöþêè é ì³ãðóþòü ç
áóäèíêó â áóäèíîê ³ æàõàþòü êèÿí.

Ó êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ íà ïðîá-
ëåìó ðåàãóþòü ìëÿâî. Ìîâëÿâ, õî÷ ÿê òðó-
¿òèìåø ïàöþê³â, à âîíè îäíàê ïîâåðíóòü-
ñÿ. Òâàðèíàì òóò íàâ³òü ì³ñòè÷í³ âëàñòè-
âîñò³ ïðèïèñóþòü.

Ùî æ ðîáèòè êèÿíàì, êîëè ïàöþêè âæå
ïðàêòè÷íî ñòóêàþòü ó äâåð³?
Про те, я розв’яз ють цю проблем в сто-

лиці, читайте на стор. 3.
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Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Найбільше в столиці потерпають від нашестя риз нів жителі Татар и
і Борща ів и. Т т хвостаті знахабніли в рай: ляють дворах і навіть
о пов ють під’їзди. Тим часом Державній санітарно-епідеміоло іч-
ній сл жбі Києва пояснюють, що заходів з дератизації не проводять,
ос іль и до спеціалізованих підприємств не надходили заяв и від
ЖЕКів, на території я их розвелися щ ри. А від приватних осіб та их
звернень не приймають.
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Â÷èìîñÿ 
ðàõóâàòè
Äî 2014 ðîêó âñ³ 
áàãàòîïîâåðõîâ³ áóäèíêè
ñòîëèö³ áóäå îñíàùåíî 
òåïëîâèìè ë³÷èëüíèêàìè

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Під час під отов и пропозицій щодо
форм вання бюджет Києва на 2011
рі рам ах Про рами соціально о і
льт рно о розвит Києва за ла-

дено засоби на оснащення тисячі
б дин ів приладами облі тепла.
Це питання план ють вирішити про-
тя ом трьох ро ів до 2014 ро . Про
це йшлося понеділо під час засі-
дання постійної омісії Київради з
питань житлово- ом нально о ос-
подарства та паливно-енер етично о
омпле с .

Îñê³ëüêè öå áóëî ïåðøå ñëóõàííÿ, íà çàñ³-
äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ
òà ÏÅÊ áóëî îçâó÷åíî ëèøå ïîïåðåäí³ ïðîïî-
çèö³¿ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ùîäî Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà
2011 ð³ê. ×àñòêîâî ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ áþäæå-
òó. “Ï³ä ÷àñ ñëóõàíü áóëî âèÿâëåíî ö³ëó íèç-
êó íåäîë³ê³â,— êîìåíòóº ãîëîâà ö³º¿ êîì³ñ³¿
Þð³é Áîíäàð.— Òîìó âèð³øåíî ñòâîðèòè òèì-
÷àñîâ³ ðîáî÷³ ãðóïè òà îäíó âåëèêó ðîáî÷ó ãðó-
ïó, êóäè ââ³éäóòü ïðåäñòàâíèêè æèòëîâîãî
óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ ïàëèâà òà åíåðãåòèêè,
à òàêîæ “Êè¿âåíåðãî” ñòîñîâíî âñòàíîâëåííÿ
ë³÷èëüíèê³â ³ â³äíîâëåííÿ ë³í³¿ ðåöèðêóëÿö³¿”.
Ãîëîâîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ÊÌÄÀ Äìèòðà Íîâèöüêîãî. Ó ñâîºìó
âèñòóï³ ïàí Íîâèöüêèé çàçíà÷èâ, ùî êîøòè
íàñàìïåðåä áóäå ñïðÿìîâàíî íà ô³íàíñóâàííÿ
ïóñêîâèõ ³ ïåðøî÷åðãîâèõ îá’ºêò³â, ÿêèõ ó ñòî-
ëèö³ íàðàõîâóºòüñÿ 21 òà 24 â³äïîâ³äíî. Àëå, çà
éîãî ñëîâàìè, º òàêîæ îá’ºêòè ïåðñïåêòèâíî-
ãî ïðîåêòóâàííÿ, ÿê³ ìàþòü âàãîìå ñîö³àëüíå
çíà÷åííÿ äëÿ ñòîëèö³, ³ íà ö³ ïðîåêòè òà êîø-
òîðèñíó äîêóìåíòàö³þ âæå íèí³ ïîòð³áíî çà-
êëàäàòè ãðîø³. Ïàí Íîâèöüêèé çàïðîïîíóâàâ
íà íàñòóïíèé ð³ê äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè â
ö³ëîìó âèä³ëèòè 1 ìëðä 721 ìëí ãðí, ³ç íèõ íà
ïóñêîâ³ îá’ºêòè — 723 ìëí ãðí, íà ïåðøî÷åð-
ãîâ³ — 840 ìëí ãðí. Â³í äîäàâ, ùî äî ïåðåë³-
÷åíèõ ïðîïîçèö³é âíåñëè é îá’ºêòè Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà, ÷åðåç
ùî ïðîãðàììà “Ö³ëüîâèé ìåòîä” ïîòðåáóº
æîðñòêîãî êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ðîá³ò. Íà
êîì³ñ³¿ éøëîñÿ ïðî òå, ùî ïðîòÿãîì 3-õ ðîê³â
óñ³ áàãàòîïîâåðõîâ³ áóäèíêè ñòîëèö³ áóäå îñ-
íàùåíî òåïëîâèìè ë³÷èëüíèêàìè. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïà-
ëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ ÊÌÄÀ
Â’ÿ÷åñëàâ Ë³ñîâèê. Íà óñòàíîâêó ïðèëàä³â îá-
ë³êó ñòîëè÷íà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïëàíóº âèä³ëèòè
330 ìëí ãðí. “ª ê³ëüêà ïîòóæíèõ êîìïàí³é Ðî-
ñ³¿ ³ ×åõ³¿, ÿê³ ãîòîâ³ äîëó÷èòèñÿ äî ö³º¿ ðîáî-
òè. Íàéêðàùó ìè âèáåðåìî çà ðåçóëüòàòàìè
êîíêóðñó”,— ñêàçàâ ïàí Ë³ñîâèê. Ï³ä ÷àñ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó â Êèºâ³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè
ñï³ëüí³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïåðåéìàòèìóòüñÿ òåõ-
í³÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì ³ ïåðåâ³ðêîþ òåïëî-
âèõ ë³÷èëüíèê³â. Ãîòóþ÷è ïðîïîçèö³¿ ç ôîðìó-
âàííÿ áþäæåòó Êèºâà íà 2011 ð³ê, ïåðåäáà÷å-
íî êîøòè íà îñíàùåííÿ òèñÿ÷³ áóäèíê³â ïðè-
ëàäàìè îáë³êó òåïëà.

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè äîðó÷èëè êåð³âíèêàì
ï³äïðèºìñòâ ³ ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ
äîîïðàöþâàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî íàñòóïíîãî
çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ çà òèæäåíü. Íà íüî-
ãî çàïðîñÿòü ãîëîâó ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïî-
âà, çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàíà Êðàìà-
ðåíêà, êåð³âíèöòâî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ,
ùîá ó ðåæèì³ îí-ëàéí îáãîâîðèòè ò³ ïðîáëå-
ìè, ÿê³ íàãðîìàäèëèñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
òðüîõ ðîê³â. Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Áîíäàðÿ, öå íå-
äîô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ìîäåðí³çàö³¿ ë³ôò³â,
â³äíîâëåííÿ òåïëîâèõ, åëåêòðè÷íèõ, âîäîïðî-
â³äíèõ ³ êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, à òàêîæ âèð³-
øåííÿ ïèòàíü, íà ÿê³ çàçâè÷àé íå âèñòà÷àº
êîøò³â: â³äíîâëåííÿ ï³ñëÿ çåìëÿíèõ ðîá³ò àñ-
ôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ, çåëåíèõ íàñàäæåíü, äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â

Ìèòðîïîëèò
Âîëîäèìèð 
ñâÿòêóº 
þâ³ëåé

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ ИИ

Ç íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ ïðåäñòîÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³
âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà, 23 ëèñòîïàäà î 8.00
ðîçïî÷àëàñü óðî÷èñòà Áîæåñòâåííà ë³òóðã³ÿ â
Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³. Âëàäèêó ïðèâ³òàëè
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷, ãîëîâà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí. Ç íàãîäè
þâ³ëåþ ñï³êåð âðó÷èâ Ìèòðîïîëèòó Âîëîäèìè-
ðó íàãîðîäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè “Çà îñîáëè-
â³ çàñëóãè ïåðåä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì”. Íà óðî-
÷èñòîñò³ äî Êèºâà òàêîæ ïðèáóâ ïàòð³àðõ Ìîñ-
êîâñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñ³ Êèðèëî. Â³í òàêîæ ïðèâ³-
òàâ þâ³ëÿðà. Ó ñâÿòêóâàíí³ äíÿ íàðîäæåííÿ ìèò-
ðîïîëèòà âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ, çàñòóïíèê ãîëîâè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçè-
äåíòà Ãàííà Ãåðìàí ³ ãîëîâà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âàñèëü Ãîðáàëü

Ñòîëè÷íà âëàäà çàïðîïîíóâàëà 
ï³äïðèºìöÿì-ì³òèíãóâàëüíèêàì 
òèì÷àñîâî çì³íèòè ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àêö³¿
²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïóçàíîâ ó÷îðà çóñòð³âñÿ ç ï³äïðèºìöÿ-
ìè, ÿê³ ïðîòåñòóþòü ïðîòè ïðèéíÿòòÿ
Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³. Âíàñë³äîê âîëåâèÿâëåííÿ
ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³ç-
íåñó âèíèêëî ê³ëüêà ïèòàíü, ÿê³ îáãîâî-
ðþâàëè â ìåð³¿ ç ïðåäñòàâíèêàìè àêö³¿.
“Ãîëîâíà ïðîáëåìà â Êèºâ³ ÷åðåç àêö³þ
ïðîòåñòó — öå çàáëîêîâàíèé ïðî¿çä Õðå-
ùàòèêîì òà óòâîðåííÿ çàòîð³â íà ñóñ³ä-
í³õ âóëèöÿõ,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïó-
çàíîâ.— Äðóãà ïðîáëåìà — íåâèêîíàí-
íÿ ð³øåííÿ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî ñóäó, ÿêèé îáìåæèâ ïðîâåäåííÿ àêö³¿
ç 22 äî 26 ëèñòîïàäà â öåíòð³ ì³ñòà. Òðå-
òÿ ïðîáëåìà — çîâí³øí³é âèãëÿä ìàéäà-
íó Íåçàëåæíîñò³, ùî âæå ÷àñ ïðèêðàøà-
òè äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Òîìó â íàñ º ïðî-
õàííÿ-ïðîïîçèö³ÿ äî ï³äïðèºìö³â ðîç-
ãëÿíóòè òàêèé âàð³àíò: âèÿâëÿòè ñâîþ
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ íà ³íø³é ïëîù³,
ùî ÊÌÄÀ âæå òåïåð ìîæå ïîãîäèòè. Íà-
øå çàâäàííÿ — íå çàáîðîíèòè âîëåâèÿâ-
ëåííÿ, à çàáåçïå÷èòè íîðìàëüíå ôóíê-

ö³îíóâàííÿ ì³ñòà”. Ì³ñüêà äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³ÿ ïðîïîíóº ì³ñöå äëÿ àêö³¿ íà ïëî-
ù³ á³ëÿ Öåíòðâèáîð÷êîìó, íà ïëîù³ Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè ÷è íà Ïîäîë³. Ïðîïîçèö³þ

ïîñàäîâöÿ ï³äïðèºìö³ îáãîâîðÿòü ç îð-
ãàí³çàö³éíèì êîì³òåòîì àêö³¿ òà íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ïîâ³äîìëÿòü ïðî ñâîº ð³-
øåííÿ
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Ñïàäêîºìíèé ïðèíö Áåëüã³¿ Ô³ë³ï 
çóñòð³âñÿ ç êåð³âíèöòâîì Êèºâà

Ó÷îðà êåð³âíèöòâî ì³ñòà çóñòð³ëîñÿ ç ïðèíöîì
Áåëüã³¿ Ô³ë³ïîì. Öå â³äáóëîñÿ â ðàìêàõ â³çèòó
Áåëüã³éñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ì³ñ³¿ â Óêðà¿íó. Ï³ä ÷àñ
ñï³ëüíî¿ çóñòð³÷³ ãîë³â ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü
ÊÌÄÀ, êåð³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà
ïðåäñòàâíèê³â áåëüã³éñüêî¿ á³çíåñ-äåëåãàö³¿ îáãî-
âîðåíî ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿ òà ³íâåñòèö³éíî¿ ñï³â-
ïðàö³ ì³æ Êèºâîì òà Áðþññåëåì. Çîêðåìà éøëî-
ñÿ ïðî ïðîåêòè â áóä³âåëüí³é, òðàíñïîðòí³é, õàð-
÷îâ³é ãàëóçÿõ, ó ñôåð³ åíåðãîçáåðåæíèõ òåõíîëî-
ã³é òà ëîã³ñòèêè.

Íàïåðåäîäí³ îô³ö³éíî¿ çóñòð³÷³ ïðåäñòàâíèêè
ÊÌÄÀ ïðîâåëè äëÿ ïðèíöà Ô³ë³ïà åêñêóðñ³þ ³ñ-
òîðè÷íèì öåíòðîì ì³ñòà. Âîíè ñïóñòèëèñÿ ôóí³-
êóëåðîì äî Ïîøòîâî¿ ïëîù³, äå îãëÿíóëè ïàì’ÿò-
íèé çíàê íà ÷åñòü ïåðøîãî êè¿âñüêîãî òðàìâàÿ òà
ïðî¿õàëè óçäîâæ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿ íà éî-
ãî äóáë³êàò³. ßê ðîçïîâ³â ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ, òàêèé ìàðøðóò íåâèïàäêîâèé, îñê³ëüêè
ñàìå ïðåäñòàâíèêè Áåëüã³¿ ðîçïî÷àëè áóä³âíèöòâî
êè¿âñüêîãî òðàìâàÿ ó 1905 ðîö³, à ïåðøèõ 18 âà-
ãîí³â, ùî êóðñóâàëè ñòîëèöåþ, òàêîæ áóëè áåëü-
ã³éñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïî¿çäêà ôóí³êóëåðîì òåæ
âèÿâèëàñÿ íåâèïàäêîâîþ, àäæå ñèñòåìó îñâ³òëåí-
íÿ íåùîäàâíî òóò ïåðåîáëàäíàëà çíîâó æ òàêè
áåëüã³éñüêà êîìïàí³ÿ
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Сер ій ПЕТРОВ,
фінансист:

— Перше,
що зроб-
лю — це
в и л и ч
санітарно-
е п і д ем і -
о л о і ч н
с л ж б .
Але знаю,
що рез ль-
тат від
цьо о не

б де. Спроб ю боротися зі щ рами
самот ж и — плю різн отр т і
роз ладатим її в тих місцях, звід и
вони вибі атим ть. Обов’яз ово зла-
оджено співпрацюватим з меш-
анцями нашо о б дин .

Зоя ПРЯДКА,
продавець:

— Я що ці
ш і дни и
з’являться
в б дин ,
де я меш-
аю, то б -
д їх тр -
їти. К плю
отр т і
розсипа -
тим її в
дір и чи
підвально-

м приміщенні — зазвичай вони
там заводяться. Та ож зверн ся до
санітарно-епідеміоло ічної сл жби,
адже пацю и розносять різні ін-
фе ційні хвороби.

Ірина САВЧЕНКО,
переб ває в де ретній
відп стці:

— У нас
та о о ще
не б ло,
але я що
трапить-
ся, то ви-
л и ч

спеціаль-
н сл ж-
б . Хоча я
не знаю,
хто за це

відповідає. К пила б спеціальн
отр т для щ рів, почитала б в Ін-
тернеті я нею орист ватися і
розсипала б отр т там, де щ рів
найбільше.

Тетяна ЦЕЗ,
інженер:

— У моєм
б дин , на
жаль, вони
є. Це Свято-
шинсь ий
район сто-
лиці. Там
сміттєпрові-
дом орис-
т ю т ь с я
меш анці, то
вони й роз-

множ ються. Особисто я ні ди не
зверталася, але знаю, що за це ма-
ють відповідати ЖЕКи, але вони нічо-
о не роблять. Меш анці мають боро-
тися зі щ рами самот ж и. Цемає б -
ти зла оджено, щоб не лише в одно-

м б дин їх знищ вати, а в сьом
районі, де є ця проблема.

Сер ій,
промо тер:
— Я з цією

проблемою
не сти ався
жодно о ра-
з , але я що
та е тра-
питься, то,
напевне, по-
трібно п -
вати я ісь
препарати чи ставити вели і мишо-
лов и, щоб щ рів вивести.

Опит вала О сана ЛИСИНЮК
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Áî¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ
Ïàöþêè ïîêè ùî ïåðåìàãàþòü ãîðîäÿí
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Пацю и мож ть жити і
розмнож ватися над-
с ладних мовах. Чорно-
бильсь а атастрофа, до
слова, теж довела неймо-
вірн жив чість цих тва-
рин. Коли перші дослід-
ни и сар офа а, зведено-
о над зр йнованим енер-
обло ом АЕС, дісталися
через два ро и реа тор-
но о відділення, вони
зроз міли, що життя т т
вир є! У радіаційних по-
лях до 2000 рент ен на
один (смертельн доз
людина в та их мовах
дістає за 10 хвилин), ніби
нічо о й не сталося, сн -
вали доволі в одовані щ -
ри... То я боротися з ци-
ми жив чими риз нами?

Санстанції пацю и
не заважають

Ó äåðæàâí³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³-
îëîã³÷í³é ñëóæá³ Êèºâà çàíåïî-
êîºííÿ íàñåëåííÿ ùîäî ïîøè-
ðåííÿ ó ì³ñò³ ïàöþê³â íå ïîä³ëÿ-
þòü.

Ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàð-
íèé ë³êàð ñòîëèö³ Àíàòîë³é Ïî-
íîìàðåíêî êîíñòàòóº: “Êè¿â —
ìåãàïîë³ñ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
íàñåëåííÿ. Ó ì³ñöÿõ çíà÷íîãî
ñêóï÷åííÿ ëþäåé çàâæäè º çà-
ëèøêè ¿æ³, ÿêèìè é õàð÷óþòüñÿ
ãðèçóíè. Öå ïðèçâîäèòü äî ñêóï-
÷åííÿ òàì ïàöþê³â. Ïðîòå îñòàí-
í³ì ÷àñîì äî ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ íå íàäõîäèëè îô³ö³éí³ çâåð-
íåííÿ òà ñêàðãè ùîäî çá³ëüøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ ãðèçóí³â ó ì³ñò³. Â³ä-
ïîâ³äíî äî ðåãëàìåíòóþ÷èõ äîêó-
ìåíò³â, êðèòåð³ºì îö³íêè ÿêîñò³
ïðîâåäåíèõ äåðàòèçàö³éíèõ ðîá³ò
º ïîêàçíèê ê³ëüêîñò³ ãðèçóí³â íà
1000 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Öåé ïî-
êàçíèê íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâà-
òè 1 îñîáèíè íàâåñí³ òà 2 — âî-
ñåíè. Íà ñüîãîäí³ òàê³ íîðìè íå
ïåðåâèùåíî, ñòð³ìêîãî ïîøèðåí-
íÿ ùóð³â ó ì³ñò³ äåðæàâíà ñàí-
åï³äñëóæáà ñòîëèö³ îô³ö³éíî íå
çàðåºñòðóâàëà”.

Ó ñàíåï³äñòàíö³¿ íàãîëîøóþòü:
ïðîô³ëàêòè÷íèì äåðàòèçàö³éíèì
çàõîäàì ó Êèºâ³ ïðèä³ëÿëè íàëåæ-
íó óâàãó, îñîáëèâî íà òåðèòîð³ÿõ
ï³äâèùåíîãî åï³äåì³÷íîãî ðèçèêó
(øêîëè, äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëà-
äè, ë³êàðí³, ïîë³êë³í³êè).

Ïîêè íà ïàïåð³ “âñå â ìåæàõ
íîðìè”, êèÿíè ïåðåêîíàí³: ïàöþ-
ê³â òàêè ïîá³ëüøàëî. Íå ÷åêàþ÷è
êðèòè÷íî¿ ìåæ³ îô³ö³éíî¿ ñòàòèñ-
òèêè, äåêîòð³ ìåøêàíö³ ãîòîâ³
âëàñíèì êîøòîì çàìîâèòè äåðà-
òèçàö³þ ñâîº¿ êâàðòèðè. Òà ÷è áó-
äóòü ö³ “îäèíè÷í³” áî¿ ä³ºâèìè?

Ціни саються, я
пацю и

Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå-
÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íî-
ãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ” (ñò.
30) ïåðåäáà÷àº, ùî ç ìåòîþ çàïî-
á³ãàííþ íåáåçïå÷íèì ³íôåêö³é-
íèì íåäóãàì, ìàñîâèì íå³íôåê-
ö³éíèì õâîðîáàì (îòðóºííÿì),
îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºì-
ñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ çî-
áîâ’ÿçàí³ çàáåçïå÷óâàòè â÷àñíå
ïðîâåäåííÿ äåç³íôåêö³éíèõ (çíè-

ùåííÿ íåáåçïå÷íèõ ì³êðîîðãàí³ç-
ì³â), äåç³íñåêö³éíèõ (çíèùåííÿ
êîìàõ), äåðàòèçàö³éíèõ (çíèùåí-
íÿ ãðèçóí³â) òà ³íøèõ ñàí³òàðíèõ
³ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â.

Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî òàðèôè
(ïðåéñêóðàíòè) íà ðîáîòè ³ ïî-
ñëóãè, ùî ¿õ âèêîíóþòü ³ íàäàþòü
çà ïëàòó óñòàíîâè òà çàêëàäè äåð-
æàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷-
íî¿ ñëóæáè. Îòæå, çíèùåííÿ ùó-
ð³â íà îäíîìó êâàäðàòíîìó ìåò-
ð³ êîøòóâàòèìå çàìîâíèêîâ³ 1,29
ãðí. ×àñòêîâî öå ãðîø³ ìåøêàí-
ö³â ³ç ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè. Ðåøòó âèä³ëÿº ì³ñòî. Îäíàê
êîøò³â íà äåðàòèçàö³þ íàñòóïíî-
ãî ðîêó â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ìî-
æå é íå áóòè. Ïîñëóãè ïðèâàòíèõ
ô³ðì, ÿê³ çíèùóþòü ïàöþê³â, îá-
õîäÿòüñÿ äîðîæ÷å — ïðèáëèçíî
2,5 ãðí çà êâàäðàòíèé ìåòð. Á³ëü-
ø³ñòü ïðèâàòíèõ îðãàí³çàö³é áå-
ðåòüñÿ çà äåðàòèçàö³þ, ÿêùî ïëî-
ùà îá’ºêòà ïåðåâèùóº 100 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ —
äâîê³ìíàòíà êâàðòèðà â ñåðåäíüî-
ìó ìàº ïëîùó 50-60 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Ö³íà ïîñëóãè çíèæóºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî ðîçì³ð³â ïðèì³ùåí-
íÿ. Òîìó äåøåâøå áóäå ïðîâåñòè
äåðàòèçàö³þ îäðàçó íà âñ³é ïëî-
ù³ áóäèíêó. À íàéåôåêòèâí³øå —
ïëàíîâî ïî ðàéîíó. Çàìîâëÿòè
òàê³ ïîñëóãè ìàþòü êîìóíàëüí³
ñëóæáè. Â³ä ïðèâàòíèõ îñ³á á³ëü-
ø³ñòü ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèõ
ñòàíö³é çàÿâîê íå ïðèéìàþòü.

Óêëàäàòè äîãîâ³ð ç³ ñëóæáàìè
äåðàòèçàö³¿ — ïðÿìèé îáîâ’ÿçîê
ÆÅÊ³â. Îêð³ì òîãî, ïåð³îäè÷íî
æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî ìàº ïðîâîäèòè ïëàíîâ³ ïðî-
ô³ëàêòè÷í³ çàõîäè, ùîá çàïîá³ã-
òè ïîøèðåííþ ó ïðèì³ùåííÿõ
õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåð³é, êîìàõ
÷è ãðèçóí³â. Îäíàê öüîãî, çà ñëî-
âàìè ìåøêàíö³â, íå ðîáèëè ðî-
êàìè. Â ³íøîìó ïåðåêîíóº íà-
÷àëüíèê ÊÏ ÐÅÎ-1 Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó Ïåòðî Ïåäîðè÷:
“Íàøå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
ïîñò³éíî ñòèêàºòüñÿ ç ö³ºþ ïðîá-
ëåìîþ. Ïðè÷èíè ïîøèðåííÿ ùó-
ð³â íà ìàñèâ³ Ï³âäåííî¿ Áîðùà-
ã³âêè ð³çí³: ñòàð³ áóäèíêè, ï³ä-
òîïëåí³ ï³äâàëè òîùî. Ìè ïðîâî-
äèìî ïðîô³ëàêòèêó â ì³ðó íàêî-
ïè÷åííÿ ïðîáëåì, ïî÷åðãîâî äëÿ
êîæíîãî áóäèíêó. Çàãàëîì ïðà-
ö³âíèêè äåðàòèçàö³éíèõ ñëóæá
âè¿æäæàþòü íà îá’ºêòè îäèí ðàç
íà ì³ñÿöü”.

ßê çàõèñòèòè ñâîº æèòëî, êîëè
ÆÅÊ ñòàâèòüñÿ äî ïðîáëåìè ïà-
ñèâíî? Çàóâàæèìî, ùî çàìîâèòè
äåðàòèçàö³þ îêðåìî äëÿ ñâîº¿
êâàðòèðè òåîðåòè÷íî ìîæëèâî.
Ïðèâàòí³ ñëóæáè çà â³äïîâ³äíó ñó-
ìó îõî÷å íàäàäóòü ïîâíèé êîì-
ïëåêñ òàêèõ ïîñëóã. Òà îêð³ì òîãî,
ùî âè ïåðåïëàòèòå, ïîçèòèâíîãî
ðåçóëüòàòó íå áóäå. Ç áóäèíêó ùó-
ðè íå çíèêíóòü, òîæ çà ê³ëüêà
òèæí³â çíîâó ïðîãðèçóòü ä³ðêè ó
âàøîìó ïîìåøêàíí³. Ïðîòè òàêî-
ãî âîðîãà ë³ïøå îá’ºäíàòèñÿ.

ßêùî ÆÅÊ ïðîäîâæóº ³íåðòíî
ñòàâèòèñÿ äî ïðîáëåìè, ñïðîáóé-
òå äîìîâèòèñÿ ³ç ñóñ³äàìè òà ðà-
çîì çàìîâèòè ïîñëóãè ç äåðàòèçà-
ö³¿. Öå ³ êîøòóâàòèìå çíà÷íî äå-
øåâøå, ³ ðåçóëüòàò³â äàñòü á³ëüøå.
Ì³ñüêå ìåäè÷íî-âèðîáíè÷å ï³ä-
ïðèºìñòâî “Ïðîô³ëàêòè÷íà äåç³í-
ôåêö³ÿ” ïðàöþº çà àäðåñîþ”: âóë.
Äåãòÿð³âñüêà 25/1, òåë. 483-83-27.

Війна в домашніх
мовах
ßêùî âñ³ ìîæëèâ³ âàð³àíòè áî-

ðîòüáè ç ïàöþêàìè âæå âèêîðèñ-
òàíî, ãðîø³ âèòðà÷åíî, à ãðèçó-
íè âñå ùå º ó âàø³é êâàðòèð³,
ñïðîáóéòå ³íø³ ñïîñîáè. Âðàçëè-
âå ì³ñöå ïàöþêà — â éîãî íåíà-
æåðëèâîñò³. Òîìó íàéïðîñò³øå
áóäå îòðó¿òè ãðèçóíà. Ðîçïî÷àòè
ìîæíà ç “ä³ä³âñüêîãî ìåòîäó”:
ïîñòàâèòè ïîñóä ³ç íåãàøåíèì
âàïíîì, äî ÿêîãî ï³äì³øàòè öó-
êîð, à ïîðÿä — ïîñóäèíó ç âîäîþ.
Ùóð ç’¿äàº âàïíî (äîñ³ íåçðîçó-
ì³ëî, ÷îìó âîíî éîìó äî ñìàêó),
öå ñïðè÷èíÿº ñïðàãó. Ïàöþê ïî-
÷èíàº æàä³áíî ïèòè âîäó ³ ãèíå,
íå âñòèãíóâøè ä³ñòàòèñÿ äî ñâîº¿
íîðè.

Òàêîæ á³ëÿ ùóðÿ÷èõ í³ð ïîñè-
ïàþòü ïîðîøêîì õëîðèñòîãî
êàëüö³þ, à âîíè éîãî íå ëþáëÿòü.
Íîðè çàìàçóþòü öåìåíòîì ³ç äî-
äàâàííÿì ï³ñêó ³ òîâ÷åíîãî
ñêëà — òàêó ñóì³ø ïàöþêè ïðî-
ãðèçòè íå çìîæóòü.

Åêñïåðòè êàæóòü, ùî ê³ëüê³ñòü
ùóð³â ìîæíà çâåñòè äî ì³í³ìó-
ìó çà ê³ëüêà òèæí³â, ÿêùî âñå
ïðàâèëüíî çðîáèòè. À äëÿ öüîãî
ïîòð³áíà ñèñòåìíà ðîáîòà ³ ïå-
ð³îäè÷íà ïðîô³ëàêòèêà. Ñàìå
öèõ ñêëàäîâèõ Êèºâó ³ íå âèñòà-
÷àº, ÿê ñâ³ä÷àòü ôàõ³âö³. Ëàíöþ-
æîê “æèòåëü-ÆÅÊ-ñàíñòàíö³ÿ”
îáðèâàºòüñÿ ùå íà ïî÷àòêîâèõ
åòàïàõ

Ùî âè áóäåòå ðîáèòè, ÿêùî ó âàøîìó 
áóäèíêó çàâåäóòüñÿ ùóðè?

Хоча в столичній санепідемстанції вважають, що іль ість щ рів місті
в межах норми, меш анці міста з цим не з одні
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Ó ìåäèöèí³ íåïåðåäáà÷óâàíà 
ñèòóàö³ÿ
Ó Êèºâ³ â³äðåìîíòóþòü àâàð³éí³ ìåäçàêëàäè ³ çàêóïëÿòü ùå ³íñóë³íó

Ó ñòîëè÷í³é ìåäèöèí³
âèíèêëè íåïåðåäáà÷åí³
ñèòóàö³¿. Ïðî äîïîìîãó â
¿õ âèð³øåíí³ Êè¿âðàäó ïî-
ïðîñèëî Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ. Ëèñòè ïðî öå áó-
ëî ðîçãëÿíóòî 22 ëèñòîïà-
äà íà çàñ³äàíí³ áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿. Ùîïðàâäà, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïðîñèòü äî-
çâîëèòè âèòðàòèòè ïî ñóò³
ñâî¿ æ êîøòè. Éäåòüñÿ ïðî
ìàéæå 1,5 ìëí ãðí ç³ ñïåö-
ôîíäó óïðàâë³ííÿ. ¯õ õî-
÷óòü ñïðÿìóâàòè íà ðå-
ìîíò äåÿêèõ ìåäè÷íî-ë³-
êóâàëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³
íèí³ ïåðåáóâàþòü ó àâà-
ð³éíîìó ñòàí³. “Íà áàëàí-
ñ³ íàøîãî óïðàâë³ííÿ òà
ï³äðîçä³ë³â íèí³ 720 áóä³-
âåëü. ²ç íèõ 40 â³äñîòê³â
òàê³, ùî ïîòðåáóþòü íå-
ãàéíîãî, íåâ³äêëàäíîãî ðå-
ìîíòó. Íà æàëü, öüîãîð³÷
íà öå áóëî âèä³ëåíî âñüî-
ãî 315 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Àëå
ÿêùî ãîâîðèòè ïðî çàãàëü-
íó ïîòðåáó, òî öå ïîíàä
300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ïðî òàêó ñóìó ìè ïðîñè-
òèìåìî ï³ä ÷àñ ôîðìóâàí-
íÿ áþäæåòó íà íàñòóïíèé
ð³ê”,— ðîçïîâ³ëà î÷³ëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ðà¿ñà
Ìî³ñåºíêî. Ãðîø³ ç³ ñïåö-
ôîíäó íà ñóìó 1,4 ìëí ãðí
íåãàéíî âèä³ëÿòü íà ìàé-
æå äåñÿòîê çàêëàä³â, äå ñè-

òóàö³ÿ íàéã³ðøà. Ñåðåä
íèõ Îëåêñàíäð³âñüêà ë³-
êàðíÿ, ë³êàðí³ ¹ 8, ¹ 11
òà ¹ 18, òóáë³êàðíÿ ¹ 2,
ïñèõ³÷íî-íåâðîëîã³÷íèé ³
øê³ðíî-âåíåðè÷íèé äèñ-
ïàíñåðè, ïîë³êë³í³êè ó
òðüîõ ðàéîíàõ òà ³íø³. Íà-
ãàäàºìî, ñïåöôîíä óïðàâ-
ë³ííÿ ôîðìóºòüñÿ ç 50 %
êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü â³ä
îðåíäè ïðèì³ùåíü ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â. Çà äåñÿòü ì³-
ñÿö³â öüîãî ðîêó â ôîíä³
íàçáèðàëîñÿ ïðèáëèçíî
14,8 ìëí ãðí. Íà ñüîãîäí³
çàëèøîê ³ç öèõ êîøò³â
ñòàíîâèòü ìàéæå 5 ìëí
ãðí.

Ùå 150 òèñ. ãðí ³ç öüî-
ãî æ ôîíäó óïðàâë³ííÿ õî-
÷å âèêîðèñòàòè íà ïîðÿòó-
íîê ëþäèíè. Çà ö³ ãðîø³
ïëàíóþòü ïðèäáàòè êàð-
ä³îäåô³áðèëÿòîð äëÿ îäíî-
ãî ç ïàö³ºíò³â. Äåïóòàòè
ïîö³êàâèëèñÿ, ÷îìó ñàìå
äëÿ ö³º¿ ëþäèíè, àäæå â
÷åðç³ íà îòðèìàííÿ òàêèõ
àïàðàò³â ïåðåáóâàº 21 îñî-
áà. Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî ïîÿñ-
íèëà, ùî âèïàäîê íåòèïî-
âèé, ³ éäåòüñÿ íå ïðîñòî
ïðî î÷³êóâàííÿ â ÷åðç³.
Öåé ïàö³ºíò, ïîïðè ìîëî-
äèé â³ê, äóæå õâîðèé ³
ôàêòè÷íî íå âèõîäèòü ³ç
ðåàí³ìàö³¿. Íèí³ â³í ó
“Öåíòð³ ñåðöÿ” ï³ä íàãëÿ-
äîì ïðîôåñîð³â. Ñòàí
êðèòè÷íèé. Ñèòóàö³ÿ òàêà,

ùî äëÿ ï³äòðèìêè ñåðöÿ
öüîãî õâîðîãî íå ï³äõîäÿòü
ïîøèðåí³ äåô³áðèëÿòîðè.
Ïîòð³áíî çàìîâëÿòè êîí-
êðåòíèé ó ³íîçåìíîãî âè-
ðîáíèêà. Áåç íüîãî ïàö³-
ºíò áàëàíñóº íà ìåæ³ æèò-
òÿ ³ ñìåðò³. Íà ïðèäáàííÿ
òðåáà ÿêðàç 150 òèñ. ãðí.
“Ìè âæå íàâ³òü äóìàëè
çáèðàòè — õòî ñê³ëüêè
çìîæå. Àëå öå ÷àñ, à äîðî-
ãà êîæíà õâèëèíà. Òðåáà
æ ³ùå çàìîâèòè, ïðèâåçòè.
ßêùî ìîæíà, äîçâîëüòå
äîïîìîãòè çà ðàõóíîê
ñïåöôîíäó”,— ïîÿñíèëà
ïðîõàííÿ Ðà¿ñà Ìî³ñåºí-
êî. Äåïóòàòè ï³äòðèìàëè.

Îñòàííº ç ãàðÿ÷èõ ïè-
òàíü — ì³ñòî çàêóïèòü ùå
³íñóë³íó. Íà öå âèä³ëÿòü
äîäàòêîâèõ 4 ìëí ãðí. Íå-
ùîäàâíî â ñòîëèö³ âèíèê-
ëà ïðîáëåìà ç çàáåçïå÷åí-
íÿì õâîðèõ íà ä³àáåò ³íñó-
ë³íîâèìè ïðåïàðàòàìè. Çà
ð³øåííÿì ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, áóëî
âèä³ëåíî ïîòð³áí³ êîøòè ³
íåãàéíî ïðèäáàíî ïðåïà-
ðàò. Éîãî çàâåçëè äî ïîë³-
êë³í³ê äëÿ áåçïëàòíî¿ âè-
äà÷³ ïàö³ºíòàì.

Çàïàñ³â ìàëî âèñòà÷èòè
ùîíàéìåíøå íà òðè òèæ-
í³. Òåïåð çàêóïëÿòü ÷åðãî-
âó ïàðò³þ. Íàãàäàºìî, ùî
â Êèºâ³ ìåøêàº ïðèáëèç-
íî 80 òèñ. õâîðèõ íà öóê-
ðîâèé ä³àáåò

Áþäæåòíèé ïåðåðîçïîä³ë
Äî çàâåðøåííÿ ðîêó Êè¿âðàäà âïîðÿäêóº âèòðàòè

Òðîõè á³ëüøå ì³ñÿöÿ ëèøèëî-
ñÿ äî çàâåðøåííÿ ðîêó ³ íåçàáà-
ðîì ìîæíà áóäå ï³äáèâàòè ï³ä-
ñóìêè. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî, íà-
ïðèêëàä, çà ñ³ì ì³ñÿö³â ì³ñüêèé
áþäæåò Êèºâà áóëî âèêîíàíî íà
44,4 % ïî äîõîäàõ ³ íà 43 % ïî
âèäàòêàõ, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî
ð³÷íèé ÿâíî íå äîòÿãíå äî óñ³õ
ñòà. Âî÷åâèäü, ÷åðåç öå âàæëèâî
ùå ðàç óñå ï³äðàõóâàòè ³ âèçíà-
÷èòèñÿ, íà ùî ñïðÿìóâàòè ãðîø³.
Íà ñåñ³¿ 2 ãðóäíÿ Êè¿âðàäà ùå ðàç
âíåñå çì³íè äî áþäæåòó-2010.
Ïðîïîçèö³¿ ðîçãëÿíóëè íà îñòàí-

íüîìó çàñ³äàíí³ ïðîô³ëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿.

Ïåðø çà âñå, çì³íè ñòîñóâàòè-
ìóòüñÿ äåðæàâíî¿ ñóáâåíö³¿. Äåïó-
òàòàì äîïîâ³ëè, ùî çà 10 ì³ñÿö³â
âäàëîñÿ çåêîíîìèòè ïåâíó ñóìó
êîøò³â íà âèïëàòó ñ³ì’ÿì ³ç ä³òü-
ìè òà ³íøèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåí-
íÿ. Çì³íèâñÿ êîíòèíãåíò îòðèìó-
âà÷³â äîïîìîãè. Âîäíî÷àñ äåðæà-
âà äîäàº Êèºâó 46,3 ìëí ãðí íà
ïðèäáàííÿ íîâèõ òðàìâà¿â. Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîíó çà ïåðåìîãó
â êîíêóðñ³ íà íàéêðàùèé ïðîåêò
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äîêè-

íóëè 169,8 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ùå
57,8 òèñ. ãðí âèä³ëÿòü ³ç ñóáâåí-
ö³¿ íà äîïîìîãó ä³òÿì-ñèðîòàì.

Óñ³ ³íø³ ä³òè îòðèìàþòü
äîïîìîãó óæå ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè âèð³øèëî ïåðåðîçïîä³ëè-
òè ñâî¿ êîøòè ³ 500 òèñ. ãðí âè-
òðàòèòü íà ïðîâåäåííÿ ð³çäâÿíèõ
ñâÿò. Ùå ïîíàä 700 òèñ. ãðí öå
óïðàâë³ííÿ âèêîðèñòàº íà çàð-
ïëàòè äëÿ ïðàö³âíèê³â ãàëóç³
êóëüòóðè. À òàêîæ ïîíàä 4 ìëí
ãðí âèä³ëÿòü íà çàðïëàòè äâ³ðíè-
êàì. Ùå á³ëüøó ñóìó — ïîíàä
13 ìëí ãðí — ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïå-
ðåêèíóòè íà îáñëóãîâóâàííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ³ òåæ â îñíîâ-
íîìó íà çàðïëàòè. Ïðèáëèçíî 2,2
ìëí ãðí âèä³ëÿòü íà âèïëàòó áîð-
ã³â ïî ð³çíèö³ â òàðèôàõ ïåðåä
íåêîìóíàëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Ãðîø³ íà âñå öå çíàéøëèñÿ çà-
âäÿêè åêîíîì³¿ ç îïëàòè â³äñîò-
ê³â ïî âåêñåëÿõ, îáñëóãîâóâàíí³
âíóòð³øíüîãî áîðãó. Âäàëîñÿ çà-
îùàäèòè 7,3 òà 10,8 ìëí ãðí â³ä-
ïîâ³äíî. Êð³ì òîãî, 41,8 ìëí ãðí

çíÿòî ç ðàõóíê³â Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Âîíè ïåðåäáà÷àëèñÿ íà àñ-
ôàëüòóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é ³ ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿ç-
ä³â. Òàêó ñóìó í³áèòî âñå îäíî
íå âñòèãíóòü îñâî¿òè äî ê³íöÿ ðî-
êó. Äî ñëîâà, íà âåñü ð³ê äëÿ ëà-
òàííÿ àñôàëüòó â äâîðàõ ³ ïðî¿ç-
äàõ ïëàíóâàëîñÿ âèêîðèñòàòè
ìàéæå 72 ìëí ãðí. ²ç íèõ îñâî-
¿ëè ëèøå 3,5 ìëí ãðí.

Íà Ìîñêîâñüêó ïëîùó ñïðÿìó-
þòü 23 ìëí ãðí ³ç äðóãî¿ íèòêè
ì³ñüêîãî êîëåêòîðà.

Íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ âèíåñóòü ïðî-
åêò ð³øåííÿ “Ïðî âèêîðèñòàííÿ
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà âèð³-
øåííÿ íåøòàòíèõ ñèòóàö³é ó
æèòëîâîìó ãîñïîäàðñòâ³”. Éäåòü-
ñÿ ïðî ñèòóàö³¿, ùî ìîãëè á âè-
íèêíóòè ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó. Êîìá³íàòè êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâè ÆÊÃ ñå-
ðåä ³íøîãî ìàþòü ñôîðìóâàòè çà-
ïàñ ïàëèâà, â îñíîâíîìó âóã³ëëÿ.
Íà öå â áþäæåò³ 2010 áóëî çàïëà-
íîâàíî 1 ìëí 382 òèñ. ãðí. Òåï-

ëîãåíåðóþ÷³ ï³äïðèºìñòâà ì³ñòà
ôîðìóþòü òàê³ çàïàñè âóã³ëëÿ òà
ìàçóòó îêðåìî ³ â çíà÷íî á³ëüøèõ
îáñÿãàõ.

Íåñïîä³âàí³ 90 òèñ. ãðí õî÷óòü
äîäàòè êîìóíàëüíèì òåëåáà÷åí-
íþ òà ðàä³î, ùîá ò³ íå çíèêëè ç
åô³ðó.

Âîäíî÷àñ äåïóòàòè â³äìîâèëèñÿ
òåðì³íîâî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ
ùîäî ï³äâåäåííÿ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ äî ìàéäàí÷èêà, äå ìàþòü
çâåñòè ìåãàõðàì. Íàãàäàºìî, ïðà-
âîñëàâíà öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî
ïàòð³àðõàòó ìàº íàì³ð ñïîðóäèòè
á³ëÿ Ñòîëè÷íîãî øîñå, 3 ñîáîð
Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî. Ìàé-
äàí÷èê ï³ä áóä³âíèöòâî ìàéæå 4
ãåêòàðè, à âèñîòà õðàìó ìàº ñÿã-
íóòè 120 ìåòð³â. Ô³íàíñóâàòè áó-
ä³âíèöòâî öåðêîâíèêè ïëàíóþòü
ñàì³. Ì³ñòî æ ïîïðîñèëè ï³äâåñ-
òè êîìóí³êàö³¿. Àëå íà öå òðåáà
á³ëüø í³æ 10 ìëí ãðí. Äåïóòàòè
êàæóòü, ùî ñïðàâà, çâ³ñíî, áî-
ãîóãîäíà, îäíàê â óìîâàõ íåäîâè-
êîíàííÿ áþäæåòó ç òàêèìè âèòðà-
òàìè âèð³øèëè íå ïîñï³øàòè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Незабаром Новий рі , і Київрада заходилася виріш ва-
ти, що треба профінанс вати та всти н ти ви онати
протя ом р дня. Бюджетні зміни знов роз лян ть на
сесії 2 р дня. Зо рема, 46 млн рн додад ть на за -
півлю нових трамваїв, 23 млн рн — на Мос овсь
площ . На допомо дітям-сиротам виділять додат ово
57,8 тис. рн. А на різдвяні свята для малечі пере и-
н ть 500 тис. рн.

Серед медичних за ладів міста, я і отримають фінансов допомо із спецфонд є й
Оле сандрівсь а лі арня

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Невід ладно о ремонт потреб ють приміщення майже десяти медич-
но-лі арняних за ладів. На їх ремонт зі спецфонд Головно о прав-
ління охорони здоров’я виділять 1,4 млн рн. Ще 4 млн рн додат о-
во спрям ють на за півлю інс лін для хворих на діабет иян. Київ-
рада дозволила та ож виділити 150 тис. рн на порят но людини.
Молодий чолові ритичном стані майже постійно переб ває ре-
анімації і може померти без спеціально о дефібрилятора.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення до договору оренди земельної ділянки 
від 30.09.2008 № 66�6�00493, укладеного між Київською

міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю “Мега Луол” для будівництва, 

експлуатації та обслуговування автосалону зі станцією
технічного обслуговування та торгово�виставковим 

павільйоном на вул. Серафимовича 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 802/1858 від 9 липня 2009 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до договору оренди земель�
ної ділянки від 30.09.2008 № 66�6�00493, укладеного між Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю “Мега Луол” для будівництва, експлуатації та обслуговування автосалону зі стан�
цією технічного обслуговування та торгово�виставковим павільйоном на вул. Серафимовича у Дніпровсько�
му районі м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до “Програми зеленої зони міста Києва
до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в
центральній частині міста”, затверджених рішенням Київ"
ської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключивши
з переліку озеленених територій загального користування 
м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та плану"
вальним вимогам (таблиця 2), земельну ділянку площею 0,70
га на вул. Серафимовича у Дніпровському районі м. Києва.

2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 30.09.2008 № 66"6"00493, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідаль"
ністю “Мега Луол” для будівництва, експлуатації та обслу"
говування автосалону зі станцією технічного обслуговуван"

ня та торгово"виставковим павільйоном на вул. Серафимо"
вича у Дніпровському районі м. Києва, а саме: слова “Ме"
га Луол” замінити словами “Компанія Сенс”.

2. Встановити, що розмір орендної плати, визначеної у
договорі оренди земельної ділянки від 30.09.2008 № 66"6"
00493, підлягає приведенню у відповідність до норм зако"
нодавства.

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 громадянину 
Сеньківу Миколі Васильовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Павлика Морозова, 2 
у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 906/1962 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 поно"
влення відводом Управлінню Водоканалізації земельних ді"
лянок в Подільському районі під існуючу водогінну станцію,
житлове селище та охоронну зону” як таке, що було вико"
нано 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, 2 у Оболонському райо"
ні 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 та 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, 2 у Обо"
лонському районі м. Києва.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Сеньківу Миколі Васильовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос"
подарських будівель і споруд у пров. Павлика Морозова, 2
у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Сеньківу Миколі Васильовичу,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас"
ність земельну ділянку загальною площею 0,10 га для бу"
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар"
ських будівель і споруд у пров. Павлика Морозова, 2 у Обо"
лонському районі м. Києва.

7. Громадянину Сеньківу Миколі Васильовичу:
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"5163, Київської міської
санепідстанції від 05.06.2009 № 3428, управління охорони
навколишнього природного середовища від 27.05.2009
№ 071/04"4"22/2864, Державної служби з питань національ"
ної культурної спадщини від 04.06.2009 № 22"1598/9.

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 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 передачу громадянину Дмитренку Федору 
Нестеровичу у приватну власність земельної ділянки для

будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Павлика 
Морозова, 1�а у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 877/1933 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 користу"
вання частиною земельної ділянки площею 0,10 га, наданої згід"
но з рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради де"
путатів трудящих від 06.02.51 № 237 “Про поновлення відво"
дом Управлінню Водоканалізації земельних ділянок в Поділь"
ському районі під існуючу водогінну станцію, житлове селище
та охоронну зону”, оскільки рішення було виконано в повному
обсязі.

2. Затвердити містобудівне обгрунтування 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, 1"а у Оболонському районі м. Ки"
єва.

3. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про"
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
а саме: територію загальною площею 0,10 га, яка передаєть"
ся відповідно до цього рішення, вилучити із зони зелених на"
саджень загального користування та перевести за функціо"
нальним призначенням до території садибної житлової забу"
дови.

4. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міста
Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста”, затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключивши з пере"
ліку озеленених територій загального користування м. Києва,
що відповідають типологічним ознакам та планувальним ви"
могам (таблиця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га у пров.
Павлика Морозова, 1"а у Оболонському районі м. Києва.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Дмитренку Федору Нестерови"
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос"
подарських будівель і споруд у пров. Павлика Морозова, 1"а
у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Дмитренку Федору Нестеровичу,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас"
ність земельну ділянку загальною площею 0,10 га для будів"
ництва та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд у пров. Павлика Морозова, 1"а у Оболон"
ському районі м. Києва.

7. Громадянину Дмитренку Федору Нестеровичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від"

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. виконати вимоги, викладені в листах Головного управ"

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере"
довища від 25.05.2009 № 19"5165, Київської міської санепід"
станції від 05.06.2009 № 3411, управління охорони навколиш"
нього природного середовища від 27.05.2009 № 071/04"4"
22/2855, Державної служби з питань національної культурної
спадщини від 04.06.2009 № 22"1594/9.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди"
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установлено"
му порядку.

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре"
конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін"
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі"
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує 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 при"
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто"
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Копчуку Василю Миколайовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на просп. Перемоги, 15 км, діл. 34�а у Святошинському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 867/1923 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Копчуку Василю Миколайо"
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин"
ку, господарських будівель і споруд на просп. Перемоги,
15 км, діл. 34"а у Святошинському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Копчуку Василю Миколайови"
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват"
ну власність земельну ділянку загальною площею 0,10 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос"
подарських будівель і споруд на просп. Перемоги, 15 км,
діл. 34"а у Святошинському районі м. Києва.

3. Громадянину Копчуку Василю Миколайовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 25.05.2009 № 19"5213, Київської місь"
кої санепідстанції від 05.06.2009 № 3462, управління охо"
рони навколишнього природного середовища від 29.05.2009
№ 071/04"4"22/2834, Державної служби з питань націо"
нальної культурної спадщини від 04.06.2009 № 22"1666/9.

3.3. 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 держархбудкон"
тролю.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установлено"
му порядку.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре"
конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін"
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі"
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
приватної власності на земельну ділянку.

3.7. 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”.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при"
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто"
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Êîðîëü è Âðåìÿ
Ñêàçêà-ñîí 
Сьо одні "Хрещати " п б-
лі є продовження аз и
О сани і Дениса Жар их.
У цій частині йдеться не
лише про при оди слав-
но о лицаря Лаврі са, а й
про парадо с патріотизм
влади та народ , а та ож
інші ці аві речі.
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Êîãäà âîèí ïðèåõàë â ñâîé ëà-
ãåðü, áûëî òåìíî, íî îí íå ìîã
óæå çàñíóòü. Íà ÷àñàõ ñòîÿë ñòà-
ðûé ñîëäàò, è Ëàâðèóñ îáðàòèë-
ñÿ ê íåìó ñî ñâîèìè âîïðîñàìè.

— Íå ñåð÷àé íà äåâóøåê, ãå-
ðîé,— óòåøàë åãî ñòàðûé ñîë-
äàò.— Íó ïîäóìàé ñàì, çàâòðà òå-
áÿ óáüþò, è êòî áóäåò ñëåäèòü çà
òâîèìè äåòüìè? Ëþäè ñòðàííîå
ãîâîðÿò. Êàæäóþ íî÷ü ìíîãèå
äåòè óõîäÿò â òóìàí è íå âîçâðà-
ùàþòñÿ óæå íèêîãäà. Ìàòåðè
ñòàðàþòñÿ íå ñïàòü, íî ëèøü ñî-
ìêíóò ãëàçà, ðåáåíîê, íå ïðî-
ñíóâøèñü òîëêîì, èäåò â òóìàí,
ê ×åðíîìó Îçåðó. À òàì åãî óæå
Ñâÿùåííûå ñîìû æäóò. Åñëè
îòåö åñòü, îí ðåáåíêà åùå îñòà-
íîâèò, à åñëè îí íà âîéíå, äà
åùå óáèò... Íè îäíà äåâóøêà ñå-
áå òàêîé ñóäüáû íå çàõî÷åò, âîò
è öåïëÿþòñÿ ê ãâàðäåéöàì, êîòî-
ðûå íèêîãäà íå âîþþò, à òîëüêî
äâîðåö ñòåðåãóò.

— Äà, ÷òî òû òàêîå ãîâî-
ðèøü? — óäèâèëñÿ Ëàâðèóñ.—
×òî çà ñóåâåðèÿ?

— Ñóåâåðèÿ? À íå âñòðå÷àë ëè
òû, êîìàíäèð, ïîëîóìíûõ ìàòå-
ðåé, ÷òî ñâîèõ äåòåé ïîòåðÿëè?

— Âñòðå÷àë... Òàê âåäü âîéíà!
— Òàê âåäü ñêîëüêî ìû æèâåì,

âñ¸ âîéíà. Íè ïîåñòü, íè ïî-
ñïàòü, íè ïîæèòü íîðìàëüíî. Çà-
òî â ñòîëèöå ëþäè íå âîþþò, à
ïîëó÷àþò íàãðàäû. Íàãðàäû, ïî-
äè, ïðèÿòíåå ïîëó÷àòü, ÷åì âî-
åâàòü.

È ñòàðûé ñîëäàò çàêóðèë òðóá-
êó.

"Çíà÷èò, íóæíî îêîí÷èòü ïî-
ñêîðåå âîéíó",— ïîäóìàë Ëàâðè-
óñ è ïîøåë ñïàòü.
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Îòðÿä Ëàâðèóñà êîòîðûé äåíü

áûë â ðåéäå ïî òûëàì ÷åðíûõ.
Åãî âîèíû âûðàñòàëè, êàê èç-ïîä
çåìëè, è, êàçàëîñü, èõ íå áðàëà
íè ïóëÿ, íè ñòðåëà, íè ìå÷. Ñòðà-
òåã ÷åðíîé àðìèè íå òîëüêî îò-
êàçàëñÿ îò ïîõîäà íà ñòîëèöó, íî
è, ñîáðàâ ñâîè âîéñêà â êóëàê,
ñòðåìèòåëüíî äâèãàëñÿ ê ãðàíè-
öå íàçàä ê ñâîèì.

Òóò-òî, íà íåáîëüøîì ãîðíîì
ïåðåâàëå, è æäàë èõ íåìíîãî÷èñ-
ëåííûé îòðÿä Ëàâðèóñà. Çàòðó-
áèëè áîåâûå òðóáû, óäàðèëè áà-
ðàáàíû, ðàçâåðíóëèñü ÷åðíûå
çíàìåíà, è âîéñêà òÿæåëî ïîøëè
íà øòóðì ïåðåâàëà. Íî íå òóò-òî
áûëî. Âîèíû Ëàâðèóñà ñòîÿëè
íàñìåðòü. Ïëå÷îì ê ïëå÷ó, çà-
êðûâàÿ äðóã äðóãà, îíè îòðàçèëè
ñèëüíåéøóþ àòàêó ÷åðíûõ. Çàòåì
ïîñëåäîâàëà åùå îäíà, åùå è
åùå...

— Åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû âîé-
íà çàêîí÷èëàñü, ìû äîëæíû óñ-
òîÿòü äî ïðèõîäà íàøèõ, è òîãäà
÷åðíîìó âîéñêó íàñòóïèò êî-
íåö! — ïîäáàäðèâàë áîéöîâ Ëàâ-
ðèóñ.— À êàê òîëüêî ðàçîáüåì
÷åðíûõ, òî è âîéíà îêîí÷èòñÿ!

Îòðÿä áåëûõ æäàë ïîäêðåïëå-
íèÿ, à îíî âñå íå ïðèõîäèëî. Ó
âîèíîâ çàêîí÷èëèñü ïóëè, ñòðå-
ëû, çàòóïèëèñü ìå÷è, à âîéñêî
âñå íå ñïåøèëî íà ïîäìîãó. Íå-
ïðèÿòåëü æå íàñåäàë.

— Êîãäà æå ïðèäóò íàøè? —
ñïðàøèâàëè èçìîæäåííûå áîé-
öû.

— Íàâåðíîå, êîðîëü ãîòîâèò
î÷åíü ñèëüíîå âîéñêî, âîò îíî è
îïàçäûâàåò,— óñïîêàèâàë ñâîèõ
ñîëäàò Ëàâðèóñ. È âîèíû ñòàëè
ñðàæàòüñÿ êàìíÿìè è ïàëêàìè.

Íî ïîäêðåïëåíèÿ âñå íå áûëî.
Çàêîí÷èëàñü âñÿêàÿ åäà, èññÿêëè
çàïàñû âîäû. À íåïðèÿòåëè âñå
íàñåäàëè. Îíè âåäü òîæå áîðî-
ëèñü çà ñâîþ æèçíü.

— Ãäå æå êîðîëü? — ñïðàøè-
âàëè èñòåêàþùèå êðîâüþ ãåðîè.

— Îí ñòàðàåòñÿ ïåðåêðûòü âñå
âûõîäû èç ñòðàíû,— óñïîêàèâàë
èõ Ëàâðèóñ. È âîèíû ñòàëè ïè-
òàòüñÿ ñóõîé òðàâîé è ñíåãîì. Âè-
äÿ èõ áåñïðèìåðíîå ìóæåñòâî,
÷åðíûå ïîñëàëè ïàðëàìåíòåðà.

Òîò ïðåäëîæèë áîëüøèå äåíü-
ãè è ïîêðîâèòåëüñòâî ñâîåãî êî-
ðîëÿ. Îí î÷åíü ðàñõâàëèâàë Ëàâ-
ðèóñà è åãî âîèíîâ, íî ïîëó÷èë
îòêàç. Áåëûå íå æåëàëè âûõîäèòü
èç áîÿ.

Òîëüêî ê âå÷åðó ñëåäóþùåãî
äíÿ, êîãäà ñèëû áûëè íà èñõîäå,
ê Ëàâðèóñó ïîäúåõàë ãîíåö èç
ñòîëèöû. Ýòî áûë áàðîí Ùåë÷îê.

— Çäðàâñòâóé, Ëàâðèóñ, íàñëû-
øàí î òâîèõ ãåðîéñòâàõ. Ñëóøàé
æå ïðèêàç êîðîëÿ.— Ùåë÷îê
ïðîêàøëÿëñÿ è ðàçâåðíóë ñâè-
òîê.— Êîðîëü ïðèêàçûâàåò òåáå
ñëîæèòü îðóæèå è ïðîïóñòèòü
âîéñêî ÷åðíûõ.

Îò÷àÿíüþ ìîëîäîãî âîèíà íå
áûëî ïðåäåëà, ñíîâà ñòðàíà íå
íóæäàëàñü â åãî ãåðîéñòâàõ.

— Êàê æå òàê, âåäü âîéíå ìî-
æåò áûòü êîíåö óæå ñåãîäíÿ! —
Ëàâðèóñ âäðóã ïðèíÿë ðåøåíèå.—
Ãîñïîäèí, áàðîí!

— Äà, ìîé þíûé äðóã!
— Ìîæåòå îêàçàòü ìíå ëþáåç-

íîñòü?
— Íåñîìíåííî!
— Òîãäà ñäåëàéòå âèä, ÷òî îïî-

çäàëè ñ ïðèêàçîì!
— ×òî? Ïðîñòèòå, íå ïîíÿë...
Íî Ëàâðèóñ åãî íå ñëóøàë.
— Âïåðåä, íà âðàãà! — ñêîìàí-

äîâàë ãåðîé.
Âîèíû ïîäíÿëèñü è áåëîé ëà-

âèíîé ïîøëè íà óäèâëåííûõ âðà-
ãîâ. Íåðâû ó ÷åðíûõ íå âûäåð-
æàëè, ñ êðèêàìè èõ âîéñêî ïî-
áåæàëî âíèç ñ ãîðû, òåðÿÿ îðó-
æèå è òîâàðèùåé. Ëàâðèóñ ïðå-
ñëåäîâàë âðàãîâ, íî íå çàìåòèë,
êàê íèçèíó áûñòðî çàïîëíèë òó-
ìàí. È òóò âîèí ïîíÿë, ÷òî îòî-
ðâàëñÿ îò ñâîèõ, ïîòåðÿë âðàãîâ
è áëóæäàåò â äûìêå. Îòêóäà âçÿë-
ñÿ òóìàí? Âäðóã ïðÿìî ïîä êîïû-
òàìè êîíÿ ðûöàðü óâèäåë âîäû
×åðíîãî Îçåðà. Êàê æå îí ìîã
òàê çàáëóäèòüñÿ? Èç òóìàíà íà
òåìíîé ãëàäè âîäû âûïëûëà ëîä-
êà. Åþ óïðàâëÿë êðàñèâûé íåñòà-
ðûé ìóæ÷èíà ñ îêëàäèñòîé áî-
ðîäîé, îäåòûé âî âñå áåëîå. Áå-
ëûìè áûëè åãî áîðîäà, áðîâè è
âîëîñû.

— Ýé, ÿ Ëàâðèóñ, êîìàíäèð ïå-
ðåäîâîãî îòðÿäà Åãî Âåëè÷åñòâà!

— Â÷åðà,— ïðîèçíåñ íåçíàêî-
ìåö.

— ×òî â÷åðà? — íå ïîíÿë âî-
èí.

— Â÷åðà òû áûë êîìàíäèðîì
ïåðåäîâîãî îòðÿäà Åãî Âåëè÷å-
ñòâà!

Çíà÷åíèå ñëîâ ìóæ÷èíû Ëàâ-
ðèóñó áûëè íåïîíÿòíû, íî îí âñå
æå ðåøèë ñïðîñèòü.

— Êàê ìíå äîáðàòüñÿ ê ñâîèì?
— À êòî ýòî — òâîè? — ñïðî-

ñèë íåçíàêîìåö.
— Âîèíû Åãî Âåëè÷åñòâà êî-

ðîëÿ Ñëàâíîãíåòà!
— Àõ, ýòè... Ðàçâåðíè ñâîåãî

êîíÿ, ïîâåðíèñü êî ìíå ñïèíîé
è òû íàéäåøü ýòèõ âîèíîâ.

Íå ïðîøëî è ïÿòè ìèíóò, êàê
Ëàâðèóñ âûåõàë ê íåáîëüøîìó
îòðÿäó áåëûõ. Êîìàíäèðîì îòðÿ-
äà áûë Ùåë÷îê.

— À âîò è òû,— øèðîêî óëûá-
íóëñÿ áàðîí.— Ëàâðèóñ, òû íàðó-
øèë ïðèêàç êîðîëÿ è àðåñòîâàí.
Ñäàâàé îðóæèå!

È òóò äî Ëàâðèóñà äîøëî, ÷òî
áåëûé íåçíàêîìåö áûë ïðàâ.
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— Òû, ãëàâíîå, íå âîëíóéñÿ,—

óñïîêàèâàë Ëàâðèóñà Ùåë÷îê.—
Êîðîëü ãåðîåâ ëþáèò, ñàì òåáå
íàãðàäó äàâàë. À òî, ÷òî îñëóøàë-
ñÿ — íå áåäà! Ïîæóðèò íåìíîãî,
è âñå. ß òóò íåäàâíî â ðàçãóë ïóñ-
òèëñÿ, òàê îí ìåíÿ òðè äíÿ âçà-
ïåðòè ïðîäåðæàë, à ïîòîì ïîãðî-
çèë ïàëüöåì è îòïóñòèë. Íåãîæå
ëó÷øèõ âîèíîâ ñòðîãî íàêàçûâàòü.

Êîíâîé ïðè ýòèõ ñëîâàõ çàêè-
âàë. Ñîëäàòû ëþáèëè Ëàâðèóñà è
íå î÷åíü-òî ïîíèìàëè, çà÷åì âåñ-
òè ãåðîÿ ïîä êîíâîåì. Âñêîðå â
ëó÷àõ óòðåííåãî ñâåòà ïîêàçàëàñü
ñòîëèöà. Ãåðîÿ ïîâåëè â Áàøíþ
ñ ×àñàìè, íî íå ââåðõ, à âíèç.
Îêàçàëîñü, ÷òî âíèçó áàøíè áû-
ëà áîëüøàÿ òþðüìà. Ëàâðèóñà
ñïóñòèëè â ñàìîå ãëóáîêîå ïîä-
çåìåëüå. Òóäà íèêîãäà íå ïðîíè-
êàë ñâåò, è, åñëè áû íå ñâå÷è,
áûëî áû ñîâñåì òåìíî.

Ïîêà îòêðûâàëè äâåðü êàìåðû,
Ëàâðèóñ óñëûøàë äåòñêèé ïëà÷.
Îòêóäà â òåìíèöå ðåáåíîê? Áëà-
ãîðîäíûé ðàöàðü îòòîëêíóë îõ-
ðàííèêà è ïîäîøåë ê ñëåäóþùåé
äâåðè. Â ñîñåäíåé êàìåðå îí óâè-
äåë ñâåòëîâîëîñîãî ìàëü÷èêà ëåò
ñåìè, îäåòîãî âî âñå áåëîå. Ðåáå-
íîê ãîðüêî ïëàêàë, âûòèðàÿ ñëå-
çû êóëà÷êîì.

— Òû êòî? Êàê òóò îêàçàëñÿ? —
ñïðîñèë Ëàâðèóñ.

— Çàâòðà... — ñêàçàë ìàëü÷èê è
ïîñìîòðåë íà íåãî áîëüøèìè
ãëàçàìè.

— Íå ïîëîæåíî! — çàðåâåë
ñòðàæ è íà÷àë çàòàëêèâàòü èçóì-
ëåííîãî Ëàâðèóñà â êàìåðó.
Ìàëü÷èê áðîñèëñÿ ê ðåøåòêå:

— Çàâòðà êîðîëü ïðèêàæåò òå-
áÿ êàçíèòü. Ñïàñàéñÿ! Íå äàé åìó
ýòî ñäåëàòü. Êîðîëü — òâîé ãëàâ-
íûé âðàã! Ïîìíè îá ýòîì!

— Òû êòî? Êàê òåáÿ çîâóò? —
êðè÷àë åìó Ëàâðèóñ, íî ñòðàæè
óæå çàòîëêíóëè ìàëü÷èêà â êà-
ìåðó, è îí ïîãðóçèëñÿ â òèøèíó,
ñûðîñòü è ìðàê.
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Âå÷åðîì çàêîâàííîãî â êàíäà-

ëû Ëàâðèóñà ïðèâåëè ê êîðîëþ
Ñëàâíîãíåòó. Êîãäà ãåðîé ïî-
ñìîòðåë â ãëàçà êîðîëþ, åãî äó-
øîé îâëàäåë õîëîä ñòðàõà. "Êàê
æå òàê, ÿ, âîèí, íå áîþñü ãðîç-
íûõ âðàãîâ, à ðîáåþ ïåðåä êîðî-
ëåì, êàê ìàëü÷èøêà!" — ïûòàëñÿ
âçÿòü ñåáÿ â ðóêè ïëåííèê. Êî-
ðîëü ìåæäó òåì íà÷àë:

— Ñêàæè, âîèí, êàê ñëó÷èëîñü,
÷òî òû â ïîëíîé ïàìÿòè è òðåç-
âîì ðàññóæäåíèè íå ïîñëóøàëñÿ
ìîåãî âàæíåéøåãî ïðèêàçà. Ïî-
ãóáèë ñîëäàò, ïîòåðÿë îðóæèå è
çàãíàë íàñìåðòü êîíåé?

Ëàâðèóñ áûë îøåëîìëåí.
— Ìîè òîâàðèùè ïîãèáëè?
— Äà, ïî âèíå èõ ãëóïîãî

êîìàíäèðà!
— Áîæå ìîé! — ñ òîñêîé è îò-

÷àÿíüåì âçìîëèëñÿ ðûöàðü.
Êîðîëü ïîøåë â íàñòóïëåíèå:
— Òû ïðèçíàåøü ñåáÿ âèíîâ-

íûì? Òû ïðèçíàåøü ñâîå íè÷òî-
æåñòâî? Òû ïðèìåøü ñïðàâåäëè-
âóþ êàðó?

È âäðóã Ëàâðèóñ âñïîìíèë
ñëîâà ñòðàííîãî ìàëü÷èêà. Âåäü
îí ïîêà íå âèäåë íè ïîãèáøèõ
äðóçåé, íè äàæå çàãíàííûõ ëî-
øàäåé. È åñëè êîðîëü ñìîã ïî-
ñàäèòü â òåìíèöó ðåáåíêà, òî íå
ñìîã ëè îí åìó ïîïðîñòó íàâðàòü?
Íî äîêàçàòåëüñòâ ëæè Ñëàâíî-
ãíåòà ó Ëàâðèóñà òîæå íå áûëî.
È âñå æå áûëî ïîíÿòíî, ÷òî â
ýòîì ñëó÷àå ñòîèëî ñåáÿ çàùè-
ùàòü.

— Åñëè ìîè âîèíû è ïîãèáëè,
òî îíè ïîãèáëè, çàùèùàÿ ñâîþ
ñòðàíó ëèöîì ê âðàãó. Åñëè êî-
íè çàãíàëèñü, òî ëèøü â ïîãîíå
çà âðàãàìè.

— Àõ, âîò òû êàê çàãîâîðèë... —
èçóìèëñÿ êîðîëü. Îí ÿâíî íå
îæèäàë òàêîãî ïîâîðîòà äåëà.—
Õîðîøî... Íî êàê òû ïîñìåë,
íè÷òîæåñòâî, îñëóøàòüñÿ ìîåãî
ïðèêàçà?

— Äà ëþáîé õîðîøèé ñòðàòåã
íèêîãäà áû íå îòêàçàëñÿ äîáèòü
ïðîòèâíèêîâ!

— Òîëüêî òû çàáûë,— êîðîëü
íà÷àë ïðèõîäèòü â ÿðîñòü,— ÷òî
ñòðàòåã — ýòî ÿ, à òû òîëüêî ìîé
ïîääàííûé. Ýòî ìîÿ ñòðàíà, ýòî
ìîÿ âîéíà, ýòî ìîé íåïðèÿòåëü...
À òû ëåçåøü...

— Íî åñëè ýòî íå ìîÿ ñòðàíà,
íå ìîÿ âîéíà è íå ìîé íåïðè-
ÿòåëü, òî ÷òî ìíå îñòàåòñÿ? —
ñïðîñèë íåäîóìåâàþùèé Ëàâðè-
óñ.

— Êàê ÷òî, êàê ÷òî? Ìíå ñëó-
æèòü, ìåíÿ ñëóøàòüñÿ è ïîëó÷àòü
íàãðàäû, êàê ýòî äåëàåò âñÿ ìàñ-
ñà ïîäîíêîâ, ïðîæèâàþùèõ â
ñòîëèöå! À ÿ ñìîòðþ,— êîðîëü
ïîäáåæàë ê ñòîëó è ñäåðíóë ïî-
êðûâàëî. Íà ñòîëå ñòîÿëè øàõìà-
òû.— ß ñìîòðþ, ãäå ìîÿ ïåøêà?
ß æå åå ñþäà ïîñòàâèë, à îíà
çäåñü.— Ñëàâíîãíåò ñõâàòèë áå-
ëóþ ôèãóðêó è ïîäíåñ ê ëèöó
Ëàâðèóñà.— Âîò îíà, ðîäèìàÿ,
ñàìà õîäèò! — Êîðîëü äåðæàë
ïåøêó, à Ëàâðèóñó êàçàëîñü, ÷òî
çà ãîðëî äåðæàò åãî, è ýòî èì òðÿ-
ñóò ó íåãî æå ïåðåä ãëàçàìè.—
×òî ãëàçà âûïó÷èë? Áîëüíî? ß
òâîé êóêëîâîä, êàê ïîñòàâëþ, òàê
è áóäåøü ñòîÿòü! Òû ïîíÿë?

Êîðîëü ïîñòàâèë ïåøêó íà äîñ-
êó, è ïëåííèêó ñòàëî ëåã÷å äû-
øàòü. Ëàâðèóñ ïðåîäîëåë ñâîé
ñòðàõ, îí ñîáðàëñÿ ñ ñèëàìè è
ñêàçàë:

— ß íå õî÷ó áûòü òâîåé ïåø-
êîé, ÿ ñðàæàëñÿ çà ñâîþ ñòðàíó,
ñâîé íàðîä...

— Òû ñìîòðè,— çàêðèâëÿëñÿ
Ñëàâíîãíåò.— Ó íåãî ñâîÿ ñòðà-
íà åñòü. Òàê åùå ó êàæäîãî ñâîÿ
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ñòðàíà áóäåò. ×òî ìíå, êîðîëþ,
îñòàíåòñÿ? Åñëè ó òåáÿ, ìèë ÷å-
ëîâåê, ñâîÿ ñòðàíà, òî ó ìåíÿ
ñâîÿ. È òû ïðîòèâ ìîåé ñòðàíû.
À çà ýòî, äîðîãîé ìîé, îòðóáëþ
ÿ òåáå ãîëîâó. Æàëêî ìíå òåáÿ, äà
âûõîäà ó ìåíÿ íåò. Íàì, êîðî-
ëÿì, ñâîþ ñòðàíó îáåðåãàòü íóæ-
íî! Âûáèðàé — ìíå áóäåøü ñëó-
æèòü èëè ñòðàíå?

— Ñòðàíå! — óâåðåííî ñêàçàë
Ëàâðèóñ.

— Íî â ýòîé ñòðàíå ÿ êàçíþ è
ìèëóþ. Òû ìíå íå ñëóæèøü, çíà-
÷èò, ìîé ìå÷ — òâîÿ ãîëîâà ñ
ïëå÷. Âûáîðà, äîðîãîé ìîé, òû
ìíå íå îñòàâëÿåøü. Ñòðàæà, êàç-
íèòü!

Ïîÿâèëàñü ñòðàæà è ïîâåëà
Ëàâðèóñà èç Áàøíè ñ ×àñàìè.

— Ñòîéòå, ñòîéòå! — óñëûøàë
ïëåííèê æåíñêèé îêðèê. Ê íåìó
ïîäáåæàëà êðàñèâàÿ äåâóøêà.
Îíà âçÿëà åãî çà çàêîâàííûå ðó-
êè è íà÷àëà áûñòðî ñáèâ÷èâî ãî-
âîðèòü:

— Âû íå äóìàéòå... Âû, êîíå÷-
íî, ãåðîé... Íî íå îáèæàéòåñü íà

ïàïó... Îí òîæå ÷åëîâåê... Îí áî-
èòñÿ... Åñëè áû âû âñå çíàëè...

— Ïðèíöåññà, îòîéäèòå îò
àðåñòàíòà,— çàøóìåëè ñòðàæíè-
êè.

— Âàøå Âûñî÷åñòâî, ÿ ïðîùàþ
Âàøåãî îòöà,— ñêàçàë Ëàâðèóñ.
— Âîçìîæíî, îí ýôôåêòèâíûé
ïîëèòèê, íî ìíå âñå ðàâíî, ìå-
íÿ æäåò ýøàôîò.

— Îé, èçâèíèòå,— äåâóøêà
ñäåëàëà äâèæåíèå, è îêàçàëîñü,
÷òî îíà íåçàìåòíî êëþ÷îì ðàñ-
êðûëà êàíäàëû ïëåííèêà. —
Ñáðîñèòå ýòî âñå, êîãäà óâèäèòå
âî äâîðå êîíÿ,— è îíà òîðîïëè-
âî âåðíóëàñü ê îòöó.

Ñäåëàâ íåñêîëüêî øàãîâ ïî
äâîðó, Ëàâðèóñ äåéñòâèòåëüíî
óâèäåë êðàñèâîãî ÷åðíîãî êîíÿ,
ñáðîñèë îêîâû, âñêî÷èë íà íåãî
è ïîñêàêàë ê ãðàíèöå. Âñêîðå îí
óñëûøàë çà ñîáîé ïîãîíþ. Çà
íèì ãíàëàñü öåëàÿ àðìèÿ. Íà äî-
ðîãó îïóñêàëñÿ òóìàí. ×åðåç íå-
ñêîëüêî ìèíóò Ëàâðèóñ åõàë, íå
ðàçáèðàÿ äîðîãè, íî îí ÿñíî ñëû-
øàë ãîëîñà ïðåñëåäîâàòåëåé ñçà-

äè. Âñêîðå ïåðåä íèì ïîêàçàëñÿ
êðóòîé áåðåã ×åðíîãî îçåðà. "Ìî-
æåò, â òóìàíå Ñâÿùåííûå ñîìû
ìåíÿ íå óâèäÿò? — ïîäóìàë áåã-
ëåö. — Âïðî÷åì, âñå ðàâíî, íà
ðîäèíå æäåò ýøàôîò". Ðûöàðü îò-
ïóñòèë êîíÿ, ïðûãíóë â âîäó è
íà÷àë ïëûòü ïîäàëüøå îò áåðåãà,
íà êîòîðîì óæå ïîêàçàëèñü áå-
ëûå ïëàùè ïðåñëåäîâàòåëåé.

Ëàâðèóñ íà÷àë ïëûòü â òóìàí,
è êîãäà áåðåãà íå ñòàëî âèäíî,
ïðÿìî íà íåãî âûïëûëà ëîäêà ñ
áåëûì áîðîäàòûì ìóæ÷èíîé.

— Ñàäèñü ñêîðåé! — ñêàçàë íå-
çíàêîìåö.

— À çíàåøü ëè òû, ÷òî ÿ êîðî-
ëåâñêèé ïðåñòóïíèê? — ÷åñòíî
ïðåäóïðåäèë åãî áåãëåö.

— Â÷åðà... — ñïîêîéíî ñêàçàë
ìóæ÷èíà.

— ×òî â÷åðà? — íå ïîíÿë ðû-
öàðü.

— Â÷åðà òû áûë êîðîëåâñêèì
ïðåñòóïíèêîì.

Ëîäêà ìåäëåííî ïëûëà â òåì-
íîòó

(Далі б де)

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антних посад оловно о
спеціаліста відділ б х алтерсь о о облі та звітності
се ретаріат правління фінансово о забезпечення та
звітності (V ате орія) та оловно о спеціаліста відділ
адрової роботи та з питань сл жби в ор анах місцево о
самовряд вання (на час відп ст и по до ляд за дитиною
основно о працівни а) (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно
до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад
державних сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів
У раїни від 15.02.02 №169 та з ідно з Типовими професійно-
валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають
до он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій
зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими
за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та
проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен
особов арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії
до ментів про освіт , засвідчені встановленом за онодавством
поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни,
засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов’язання
фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2009 рі ; дві
фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов’яз ів та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати ,
36, . 913 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради
О. Дов ий

Інстит т проблем математичних машин
і систем Національної а адемії на У раїни

о олош є про рез льтати он рс
на право оренди державно о нер хомо о майна

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

Кон рс відб вся 17 листопада 2010 ро о 12.00 за в азаною вище адресою.
Інформація про переможців он рс :

1. Об’є т № 1
Наймен вання: НВ ТОВ “Артан”. Місцезнаходження: 03039, м. Київ, 40-річчя Жовтня, 17-Б.

2. Об’є т № 2
Наймен вання: ПП “ГРАНД ПЕКС”. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, в л. Оча івсь а, 13.

3. Об’є т № 3
Наймен вання: ТОВ “ІВеА”. Місцезнаходження: 03187, м. Київ, в л. Княжий Затон, 11.

4. Об’є т №4
Наймен вання: ТОВ “ГРЕО”. Місцезнаходження: 01024, м. Київ, в л. Лєс ова, 3.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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 344-10
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Êîâçàíêà íà Ìàéäàí³
¯¿ îáëàøòóþòü äî çèìîâèõ ñâÿò 
íà ãîëîâí³é ïëîù³ ñòîëèö³
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

На майдані Незалежності
почали монт вати онс-
тр ції для від ритої ов-
зан и. Я і два ро и по-
спіль, її зроблять пор ч зі
стелою Незалежності.
Льодовий об’є т матиме
площ приблизно 650
вадратних метрів. Непо-
далі облашт ють б ди-
ноч и для про ат овза-
нів. Та ож на почат
р дня на Майдані почн ть
встановлювати оловн
ялин та дерев’яні хат и
для новорічно о ярмар ,
де продаватим ть ялин ові
при раси та солодощі.

Â³äêðèò³ ñåçîíí³ êîâçàíêè íà
öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ì³ñò ñòàëè
âæå äîáðîþ òðàäèö³ºþ ó áàãàòüîõ
êðà¿íàõ ñâ³òó. Â Ìîñêâ³ ¿¿ çàëèâà-
þòü íà Êðàñí³é ïëîù³, ó Ïàðè-
æ³ — íàâïðîòè ìåð³¿ ³ íàâ³òü íà
ïåðøîìó ïîâåðñ³ Åéôåëåâî¿ âåæ³
(íà âèñîò³ 57 ìåòð³â!). Ê³ëüêà ðî-
ê³â ïîñï³ëü êîâçàíêà ä³º ³ íà ãî-
ëîâí³é ïëîù³ Êèºâà. ßê ðîçïîâ³â
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ, ëüîäîâèé
ìàéäàí÷èê ìàþòü â³äêðèòè ó íàé-
áëèæ÷³ âèõ³äí³. Ïðàöþâàòèìå â³í
àæ äî ñåðåäèíè áåðåçíÿ, àäæå çà-
âäÿêè ñïåö³àëüíîìó îáëàäíàííþ
ë³ä çáåð³ãàº ãàðíó ÿê³ñòü íàâ³òü
ïðè 15 ãðàäóñàõ òåïëà. Îðãàí³çà-
òîðè îá³öÿþòü ïðîêàò êîâçàí³â ó
ìåæàõ òîð³øí³õ ö³í — â³ä 10 äî 35
ãðèâåíü çà 45-õâèëèííèé ñåàíñ
(çàëåæíî â³ä äíÿ òèæíÿ òà ÷àñó
äîáè). Ä³òè-ñèðîòè ìàòèìóòü çìî-
ãó ïîêàòàòèñÿ áåçïëàòíî. Îäíî-
÷àñíî íà êîâçàíö³ çìîæóòü ïåðå-
áóâàòè äî ñòà îñ³á. ßê ³ â ïîïå-
ðåäí³ ðîêè, íà ôóíêö³îíóâàííÿ
êîâçàíêè íå áóäå âèòðà÷åíî æîä-
íî¿ êîï³éêè áþäæåòíèõ êîøò³â.
×åðåç æîðñòêèé ðåæèì åêîíîì³¿
öüîãîð³÷ íå ïëàíóþòü ðîáèòè ëüî-
äîâèé ìàéäàí÷èê íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³, ÿê öå áóëî äâà ðîêè òîìó.

“Êîâçàíêà íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ó
2008-ìó ïðàöþâàëà êîøòîì ì³ñü-
êîãî áþäæåòó, íèí³ ìè íå ìîæå-
ìî äîçâîëèòè ñîá³ òàêèõ âèòðàò,
— ïîâ³äîìèâ Âîëîäèìèð Ô³ë³ï-
ïîâ. — Ïðîòå âïåâíåíèé, ùî íàì
âäàñòüñÿ çàáåçïå÷èòè âñ³ óìîâè
äëÿ ãàðíîãî ³ âåñåëîãî â³äïî÷èí-
êó íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³”.

ßê ³ òîð³ê, êîìóíàëüíå îá’ºä-
íàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä” ãîòîâå çà-
ëèòè â³äêðèò³ áåçïëàòí³ êîâçàíêè
â óñ³õ ðàéîíàõ. “Ìè ïî÷íåìî öå
ðîáèòè, êîëè òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ
îïóñòèòüñÿ äî ì³íóñ äåñÿòè ãðàäó-
ñ³â ³ ïðîòðèìàºòüñÿ ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ äí³â”, — ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ “Êè¿âçåëåíáóäó”. ßêùî çè-

ìà ñåçîíó 2010—2011 áóäå ñí³æ-
íîþ, òî îçåëåíþâà÷³ òàêîæ îáëàø-
òóþòü ó ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ ëèæí³
òðàñè òà ñïóñêè äëÿ ñàí÷àò.

Ãîëîâíó ÿëèíêó ñòîëèö³ ïî÷-
íóòü ìîíòóâàòè íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ âæå íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ,
à òàêîæ âñòàíîâëÿòü äåðåâ’ÿí³
õàòêè äëÿ íîâîð³÷íîãî ÿðìàðêó,
äå ïðîäàâàòèìóòü ÿëèíêîâ³ ïðè-
êðàñè, øîêîëàä òà ñîëîäîù³. Äî
ñëîâà, îðãàí³çàòîðè íîâîð³÷íèõ
ñâÿò îá³öÿþòü, ùî ãîëîâíó ÿëèí-
êó ñòîëèö³ ïðèêðàñÿòü êóëüêàìè
³ç ðàäÿíñüêîþ ñèìâîë³êîþ, íà-
ö³îíàëüíèìè â³çåðóíêàìè, íó ³,
çâ³ñíî, ³ãðàøêàìè-êðîëèêàìè —
ñèìâîëàìè 2011 ðîêó

ОО ББ НН ОО ВВ ИИ   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 24 ëèñòîïàäà
ОВНИ, зосередьтеся на сімейних проблемах. Дбайте про домашній добро-

б т, латайте дір и в психоло ічній а рі родини. На адає про себе неви онаний
обов’язо перед рідними в до орах і с ар ах. Том терміново до ладіть з -
силь, аби не лишатися в бор перед близь ими. І не д майте розривати
шлюб!
ТЕЛЬЦЯМ доцільно тримати дистанцію з близь ими, оле ами, іна ше що-

найменше роздрат вання спрово є онфлі т чи охолодить стос н и. До ро-
дичів ліпше не звертатися по допомо — вам відмовлять. Утім, це не привід
для відчаю. Самот ж и ви здатні впоратися із ба атьма завданнями долі, не
вдаючись до посл інших людей.
БЛИЗНЯТА, сядьте на харчов дієт , обмежте себе витребень ах, ріжте

витрати на задоволення та розва и. Б дьте заощадливими, е ономніше ви-
трачайте сімейний бюджет. Можливі допоміжні витрати на дітей, оханих, тож
аманець, можливо, сх дне, що завдасть ір их при рощів. Одна не с м йте,
та треба!
У РАКІВ с орботна см а: при от йтеся до по іршення настрою, пониження

творчо о тон с , за ально о занепад сил на тлі професійних провалів, невдач
під час реалізації особистих і сімейних планів. Між вами та подр жніми обран-
цями та ож пробіжить чорна іш а. Тож ліпше не з’ясов вати стос н ів, нічо о
добро о від то о не б де.
ЛЕВИ, події дня з мовлені армічно. Смиренно робіть те, що посилатиме

доля, та виправляйте доп щені раніше помил и. Я що зсередини вас підточ -
ватиме, я шашіль, невпевненість своїх силах, терпіть, це тимчасово, а б де-
те “депрес вати” чи безпідставно о ось ос дж вати — привабите хвороби і
зав’яжете нові армічні в зли. Ви онання онфіденційних дор чень, таємних
справ раще від ласти до завтра.
ДІВИ, через зовнішні соціальні тис и здійснити зад мане не вдасться. Вас

мож ть підвести родичі, оле и чи др зі, на я их розрахов вали, або забра не
час . А ос іль и ваша емоційність і ч тливість ся не хворобливо о пі , тож
б дь-я а неприємна дрібниця сл ватиме сп с овим важелем до б рхливих
с тичо .
ТЕРЕЗИ, нині ви сам собі пан. Тож онтролюйте себе, не оже вдаватися до

емоційної розп сти, бо саме через це ризи єте лишити дов ола себе з ари-
ще. Дор чена робота не вдасться, з начальством посваритеся, вдома теж не
до щасливих поціл н ів... Тримайтеся і не на нітайте в собі анта онізм , бо та
мін сова енер ія призведе до р йнівних сит ацій.
СКОРПІОНИ, події в робочом офісі й се, що відб вається дале о від до-

мів и, за ордоном мають армічн причин . Не форс йте події, розслабтеся і
с мирно р хайтеся в нісон із обставинами. Нама ання щось прис орити за-
знає переш од. Порада щодо бла одійності: не робіть добро іншим на ш од
собі. Схильність відривати від себе та ділитися з тими, хто плачеться, спра-
цює проти вас.
СТРІЛЬЦІ, делі атно поставтеся до ч жих звичо , вад, перева , забобонів і

психоло ічних омпле сів, насамперед я що люди старші за ві ом чи вищі за
стас сом. Всевишній ожно о створив на власний розс д, і не вам їх с дити,
рити вати, наставляти на шлях істини. Перед сім це стос ється приятель-
сь о о оточення. Вас єднає д х братерства, тож не р йн йте йо о причіп ами,
а дорожіть ним!
КОЗОРОГИ, ва а! Дов ола наеле тризована психоло ічна атмосфера. Лю-

ди, з я ими доведеться мати справ , д же вразливі та ранимі, страждають б р-
отливістю, підозрюють вас всіх ріхах. Отже, заховайтеся за щитом ділово о
ети ет і льт рно спіл йтеся, дотрим ючись дистанції. А розхристаєте д -
ш — в неї наплюють, і найпри ріше, що це мож ть б ти оле и чи ерівництво.
Розпочинати серйозні справи з ладанням фінансових од протипо азано.
ВОДОЛІЯМ доведеться запря тися в ярмо н дної роботи. Не про линайте

долю за дис омфорт і по ані тр дові мови, відс тність досвідчених помічни-
ів, по ірно несіть той вантаж. На небесах се зарах ється. Я що не всти нете
все ви онати, що заплан вали, завтра надол жите.
РИБИ перейматим ться інтимним б ттям. Саме се с альний аспе т любов-

них стос н ів може стати причиною либо их вн трішніх переживань. Не пані-
йте, серце пра не охання, а тіло рветься до ріха. Тож завтра сонце еро-

тичних насолод зі ріє вас щедро!
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 ï³âäåí-

íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+10°Ñ,
âíî÷³ +2...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +10...+13°Ñ, âíî-
÷³ +8...+9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³
0...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+6°Ñ,
âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Ñüîãîäí³
24 ëèñòîïàäà – Ôåäîðà-Ñòóäèòà. Â íàðîäí³é óÿâ³ ³ì’ÿ öüîãî

ñâÿòîãî ïîâ’ÿçóâàëè ç íàñòàííÿì õîëîä³â. Òîìó êàçàëè: «Â³ä Ôåäîðà
Ñòóäèòà ñòàº õîëîäíî é ñåðäèòî».

²ìåíèííèêè: 
Â³êåíò³é, Â³êòîð, Ìàêñèì, Ñòåïàí (Ñòåôàí), Ñòåïàíèäà

(Ñòåôàíèäà), Ôåä³ð

9 7 3 5 8

4 3 2 1 6

8 5 1 4 6 7

2 1 6 1

2

2

5 2

7 8 5 2

2 5 7 8

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.

8 1 7 9 2 6 4 3 5

9 4 6 3 1 5 7 2 8

3 2 5 8 4 7 9 1 6

5 3 1 7 8 2 6 9 4

6 9 2 5 3 4 1 8 7

7 8 4 6 9 1 3 5 2

2 5 9 4 7 3 8 6 1

1 7 3 2 6 8 5 4 9

4 6 8 1 5 9 2 7 3

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

Нинішня зимова овзан а на майдані Незалежності матиме площ приблизно
650 вадратних метрів
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