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Ãîëîâà ÊÌÄÀ ïðåäñòàâèâ
íîâèõ êåð³âíèê³â ðàéîí³â
Îëåêñàíäð Ïîïîâ âèçíà÷èâ äëÿ íèõ ÷îòèðè îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîáîòè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Мин в майже місяць, від оли Києві відб ла-
ся серйозна зміна стр т ри правління міс-
том. Райради лі від вали, а з ними втратили
повноваження і попередні адміністрації з їхні-
ми очільни ами. Вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов представив нових ерівни ів
районів. Напередодні їх призначив Президент.
Вибирали за професійними та моральними
я остями, а та ож за вмінням сл хати людей і
розв’яз вати їхні проблеми. Перед новач ами
поcтавили чотири оловні завдання.

Ó÷îðà â ìåð³¿ ïðåäñòàâèëè íîâèõ ãîë³â ðàéîííèõ àäì³-
í³ñòðàö³é, ÿêèõ íàïåðåäîäí³ ñâî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì ïðè-
çíà÷èâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè. Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ ³ç òàêî¿ íàãîäè îãîëîñèâ ïåðåë³ê ³ìåí ³ç òðèáóíè.
“Âæå ê³ëüêà îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ìè àêòèâíî ïðàöþºìî íàä
òèì, ùîá ñôîðìóâàòè åôåêòèâíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîì, ñòàá³ë³çóâàòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ òà ñïðè-
ÿòè ³íòåíñèâíîìó ðîçâèòêó ñòîëèö³. Ïðèçíà÷åííÿ ãîë³â
ÐÄÀ — äóæå âàæëèâèé êðîê. Àäæå ñàìå íà íèõ ëåæàòè-
ìå îñíîâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ì³ñòà, ðîçâ’ÿçàííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì, ÿê³ õâè-
ëþþòü êèÿí”,— çàóâàæèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çâàæàþ÷è

íà âñþ ñåðéîçí³ñòü ìàéáóòí³õ îáîâ’ÿçê³â, äî ï³äáîðó êàí-
äèäàòóð íà ïîñàäó ãîë³â ðàéîí³â ï³ä³éøëè äóæå âèâàæå-
íî. Ñåðåä êðèòåð³¿â — óì³ííÿ êîíñîë³äóâàòè ãðîìàäó, âè-
ñîê³ ïðîôåñ³îíàë³çì ³ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè. “Öå ìàþòü áó-
òè çàêîíîñëóõíÿí³, àâòîðèòåòí³ ëþäè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ
ïîâàãîþ. Âîíè ïîâèíí³ ìàòè ïðàêòèêó ñï³ëêóâàííÿ ç
ëþäüìè, ñëóõàòè ¿õ ³ ðîçâ’ÿçóâàòè ¿õí³ ïðîáëåìè. ² ìåí³
äóæå ïðèºìíî, ùî ñàìå òàêèõ ëþäåé ³ ïðèçíà÷èâ Ïðåçè-
äåíò”,— ñêàçàâ ïàí Ïîïîâ.

Ïåðø í³æ îãîëîñèòè ïð³çâèùà íîâà÷ê³â, î÷³ëüíèê
ÊÌÄÀ ïîäÿêóâàâ êîëèøí³ì ãîëîâàì ðàéîí³â. “¯ì äîâå-
ëîñÿ ïðàöþâàòè â äóæå íåïðîñòèõ óìîâàõ. Öå áóâ ÷àñ íå-
ñòàá³ëüíîñò³ ÿê äëÿ Êèºâà, òàê ³ äëÿ äåðæàâè çàãàëîì.
Ïðèºìíî, ùî öå âæå ó ìèíóëîìó”.

Çðåøòîþ ïðî çâ³ëüíåííÿ òà íîâ³ ïðèçíà÷åííÿ çà ñõå-
ìîþ “êîëèøí³é ãîëîâà — íîâèé ãîëîâà”. Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîí: Ñåðã³é Ñàäîâîé — Îëåêñàíäð Íåçíàë; Äàðíèöü-
êèé: Â³òàë³é Ñòàøóê — Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé; Äåñíÿíñüêèé:
Þð³é Çàõàðè÷åâ — Â³êòîð Æåðåáíþê; Äí³ïðîâñüêèé:
Îêñàíà Ìèñîâñüêà — Îëåêñàíäð Øåâ÷óê; Îáîëîíñüêèé:
Âàäèì ßãîäêà — Âàñèëü Àíòîíîâ; Ïîä³ëüñüêèé: ªâãåí Ðî-
ìàíåíêî — Ïåòðî Ìàòâ³ºíêî; Ñâÿòîøèíñüêèé: Âîëîäè-
ìèð Ìàçåïà — Ñåðã³é Ðþìøèí; Øåâ÷åíê³âñüêèé: Â³êòîð
Ïèëèïèøèí — Ñåðã³é Ç³ì³í. Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ãî-
ëîâîþ ÐÄÀ ëèøèâñÿ Ñåðã³é Ñóùåíêî, â Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó — ²âàí Ñèäîðîâ.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ îêðåñëèâ ÷îòèðè ïåðøî÷åðãîâèõ íà-
ïðÿìêè ðîáîòè äëÿ íîâèõ î÷³ëüíèê³â ðàéîí³â. Ïåðøèé —
ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ. Äðóãèé — íàâåäåííÿ ëàäó

â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ â îñíîâíîìó ÷åðåç ïîë³ïøåííÿ ó ðàéî-
íàõ íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Òðå-
ò³é — ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ÆÊÃ. Öèì íàïðÿìêîì ìàþòü
çàéìàòèñÿ ïåðø³ çàñòóïíèêè ãîë³â ðàéîí³â. ² íàîñòàíîê —
âõîäæåííÿ â çèìîâèé ïåð³îä. Ãîëîâè ìàþòü çðîáèòè âñå,
ùîá íå ïîâòîðèëàñÿ ìèíóëîð³÷íà ñèòóàö³ÿ. Âñ³ ö³ ïðîá-
ëåìè ðàéîííà âëàäà íå ðîçâ’ÿçóâàòèìå ñàìîòóæêè. “Ìè
áóäåìî ñëóõàòè ðàéîíè, ðàäèòèñÿ. Óõâàëþâàòè óçãîäæåí³
ð³øåííÿ ³ ðîçâ’ÿçóâàòè âñ³ ïðîáëåìè”,— çàçíà÷èâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Ïåðøà ñï³ëüíà íàðàäà â ïîíåä³ëîê. Äîòè
íîâîïðèçíà÷åí³ ãîëîâè ÐÄÀ âèçíà÷àòü ïåðøî÷åðãîâ³
ïðîáëåìè, îêðåñëÿòü ïîäàëüø³ ïëàíè. Çîêðåìà ïîâ³äîì-
ëÿòü, ÿêîþ âîíè áà÷àòü ñòðóêòóðó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
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Новопризначені олови РДА отримали від олови КМДА Оле сандра Попова завдання вже до понеділ а визначити першочер ові проблеми та повідомити,
я ою вони бачать стр т р райдержадміністрації

Заст пни Київсь о о місь о о олови-се ретар
Київради Олесь ДОВГИЙ:
— Після проведення адміністративної реформи, в Києві

значно збільшилися повноваження районних олів, але ра-
зом із тим і зросла їхня відповідальність. Усі ияни, весь де-
п татсь ий орп с очі ють від вас швид их, ріш чих і, в пер-
ш чер , професійних дій із наведення поряд в районах.
Із лі відацією районних рад столиці представни ами

ромади на районном рівні є олови райдержадміністра-
цій. Том потрібно, щоб ромадян влада поч ла і щоб во-
ни мали змо вчасно отримати онс льтації, відповіді на
с ар и і допомо .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ÐÄÀ 
Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ 
ÍÅÇÍÀË

Îëåêñàíäð Íåçíàë íàðîäèâñÿ 17
ñåðïíÿ 1949 ðîêó â Ëàòâ³¿. Îñâ³òà
âèùà. Ó 1973-ìó çàê³í÷èâ Êè¿â-
ñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò. Òðó-
äîâèé ñòàæ — 44 ðîêè. Ïî÷èíàâ ç
ó÷íÿ ñëþñàðÿ íà Êè¿âñüêîìó ðà-
ä³îçàâîä³ â 1966 ðîö³. Ï³ñëÿ íàâ÷àí-
íÿ ó âóç³ òà ñëóæáè â àðì³¿ ïðàöþ-
âàâ íà Êè¿âñüêîìó çàâîä³ “Ðàä³î-
âèì³ðþâà÷”. Ç ìàéñòðà “âèð³ñ” äî
çàñòóïíèêà äèðåêòîðà öüîãî çàâî-
äó. Ó 1996—2001 ðîêàõ — çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, íà÷àëüíèê
â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ãîëîâíèìè ìà-
ã³ñòðàëÿìè, íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîí-
òðîëþ òåðèòîð³é Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ÊÌÄÀ. Ç æîâòíÿ 2001 ðîêó âèêî-
íóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ, à
ç ëþòîãî 2002 ðîêó ³ äî â÷îðàøíüî-
ãî äíÿ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ. Áóâ äåïóòà-
òîì Êè¿âðàäè, º äåðæñëóæáîâöåì
7-ãî ðàíãó, ìàº çâàííÿ çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ.

Ãîëîâà Äàðíèöüêî¿
ÐÄÀ 
Ñåðã³é ²âàíîâè÷ 
Â²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ

Íàðîäèâñÿ 6 ãðóäíÿ 1960 ðîêó
ó ñåë³ Âàðîâè÷³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³. Ìàº òðè âèù³ îñâ³òè: çàê³í÷èâ
Êè¿âñüêèé òåõí³êóì åëåêòðîííèõ
ïðèëàä³â (òåõí³ê-ìåòðîëîã), Êè-
¿âñüêèé àâòîìîá³ëüíî-äîðîæí³é
³íñòèòóò (³íæåíåð äîðîæíüîãî ðó-
õó), Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ ïðè Íàö³îíàëüí³é àêà-
äåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
(ìàã³ñòð ïðàâà). Òðóäîâèé ñòàæ
30 ðîê³â, ³ç íèõ 17 — íà äåðæàâ-
í³é ñëóæá³. Ç 1980-ãî äî 1988-ãî
îá³éìàâ ð³çí³ ïîñàäè íà Êè¿â-
ñüêîìó ðàä³îçàâîä³. Çãîäîì ïðà-
öþâàâ ó Äàðíèöüêîìó ðàéêîì³
ËÊÑÌ ³ ðàéêîì³ Êîìïàðò³¿
Óêðà¿íè. Ç 1992 ïîòðàïëÿº äî
Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ. Ñïî÷àòêó
ïðàöþâàâ çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëîì
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,
çãîäîì íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ òà äîïîìîãè áåç-
ðîá³òíèì ó ðàéîííîìó öåíòð³
çàéíÿòîñò³. Ïîò³ì ó â³ää³ë³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì. Ç 2000
ðîêó ³ äîíèí³ ïåðìàíåíòíî çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ.

Ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ 
Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
ØÅÂ×ÓÊ

Îëåêñàíäð Øåâ÷óê íàðîäèâ-
ñÿ 12 ëþòîãî 1949 ðîêó íà Â³í-
íè÷÷èí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò òà Êè-
¿âñüêó âèùó ïàðò³éíó øêîëó.
Òðóäîâèé ñòàæ 44 ðîêè, ç ÿêèõ
25 íà äåðæñëóæá³. Íèí³ â³í
äåðæñëóæáîâåöü 5-ãî ðàíãó.
Ïðàöþâàâ íà ð³çíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà
ìàøèíîáóäóâàííÿ. Áóâ ñåêðåòà-
ðåì ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéêîì³
Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè. Ç 1991 ïî
2006 ðîêè áóâ ó ð³çíèé ÷àñ ãî-
ëîâîþ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè òà
ðàéàäì³í³ñòðàö³¿. Ç 2007-ãî ³ äî-
íèí³ — äèðåêòîð ³ç ðåã³îíàëüíî-
ãî ðîçâèòêó äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ë³çèíãòåõòðàíñ”.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé
ãîëîâîþ Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ.

Ãîëîâà Îáîëîíñüêî¿
ÐÄÀ 
Âàñèëü ²âàíîâè÷ 
ÀÍÒÎÍÎÂ

Íàðîäèâñÿ 19 ëèñòîïàäà 1953 ðî-
êó íà Äîíå÷÷èí³. Ó 2000 ðîö³ çà-
ê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé òîð-
ãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò.
Òðóäîâèé ñòàæ — 41 ð³ê. Ç 1998-ãî
äî 2006 ðîêó â³í áóâ äåïóòàòîì
Îáîëîíñüêî¿ ðàéðàäè. Çàâçÿòèé áó-
ä³âåëüíèê. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â
1977-ìó áóä³âåëüíîãî òåõí³êóìó òà
ñëóæáè ó ëàâàõ çáðîéíèõ ñèë â³í
ïðàöþâàâ ³ çâàðþâàëüíèêîì, ³ ìîí-
òàæíèêîì, ³ ³íæåíåðîì-áóä³âåëü-
íèêîì. Ç 1991 ðîêó ³ äî ñüîãîäí³
â³í ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð, ïðåçè-
äåíò ÇÀÒ “ÌÆÊ “Îáîëîíü”.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ.

Ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿
ÐÄÀ 
Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷
ÌÀÒÂ²ªÍÊÎ

Íàðîäèâñÿ 9 ëèïíÿ 1956 ðîêó
íà Ïîëòàâùèí³. Ç 36 ðîê³â òðóäî-
âîãî ñòàæó 29 — íà äåðæàâí³é
ñëóæá³. Ïî÷èíàâ ïàí Ìàòâ³ºíêî
òåñëÿðåì-áåòîííèêîì. Ïîò³ì áóâ
ðîá³òíèêîì íà Ïîëòàâñüê³é áà-
âîâíîïðÿäèëüí³é ôàáðèö³. Àëå
çãîäîì âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
íà ôàêóëüòåò ïðàâîçíàâñòâà. Ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ â 1983 ðî-
ö³ ñòàæóâàâñÿ â ïðîêóðàòóð³ Øåâ-

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êâàðòèðí³ ë³÷èëüíèêè â ðîçñòðî÷êó
Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çìîæóòü âñòàíîâèòè êâàðòèðí³ ë³÷èëüíèêè õîëîä-

íî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè íà óìîâàõ ïîñòóïîâîãî ïîãàøåííÿ âàðòîñò³ ðîá³ò —
ï³äïèñàíî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ
ùîäî ïðèäáàííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ïðèëàä³â îáë³êó. Â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ñïèñêè ãðîìàäÿí, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âñòàíîâèòè êâàð-
òèðí³ ë³÷èëüíèêè â ðîçñòðî÷êó, ñêëàäàòèìóòü ÐÄÀ. Âàðò³ñòü ïðèëàäó
òà éîãî âñòàíîâëåííÿ êèÿíè çìîæóòü âèïëà÷óâàòè ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿ-
ö³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ óêëàäàòèìóòüñÿ ñïåö³àëüí³ òðèñòîðîíí³ óãîäè ì³æ
ñïîæèâà÷àìè, ï³äðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè (ÿê³ âñòàíîâëþâàòèìóòü ë³-
÷èëüíèêè) òà ï³äïðèºìñòâàìè ÷è îðãàí³çàö³ÿìè, ùî çä³éñíþþòü åêñ-
ïëóàòàö³þ æèòëîâèõ áóäèíê³â. Âàðò³ñòü ðîá³ò ³ç âñòàíîâëåííÿ êâàðòèð-
íèõ ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè âèçíà÷àòèìóòü îêðåìî ïî êîæ-
í³é êâàðòèð³ â³äïîâ³äíî äî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ðîçðàõóí-
êó. Çä³éñíþâàòè ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â ñïîæèâà÷³â çà âñòàíîâëåííÿ ë³-
÷èëüíèê³â ³ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é
áóäå ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” 

7 ãðóäíÿ ó Êèºâ³ â³äçíà÷àòèìóòü 
Äåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Ñüîìîãî ãðóäíÿ â ñòîëèö³ â³äçíà÷àòèìóòü Äåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. Òðàäèö³éíî â öåé äåíü ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ ñòîëèö³ ïðîéäóòü òåìàòè÷í³ óðîêè, äå ó÷íÿì ðîçïîâ³äàòèìóòü ïðî
îñíîâí³ çàñàäè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îêð³ì òîãî, ç íàãîäè ñâÿòà
äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè òà íàãîðîäàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè áó-
äóòü â³äçíà÷åí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó
ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ñòîëèö³ 

Êèÿíàì òà ãîñòÿì ñòîëèö³ ïîêàæóòü ðîáîòè âè-
äàòíèõ õóäîæíèê³â òåàòðó

Çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè 26 ëèñòîïà-
äà î 17.00 â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà â³ä-
êðèºòüñÿ âèñòàâêà “Ñöåíîãðàô³ÿ”, ùî òðèâàòèìå äî 7 ãðóäíÿ 2010 ðî-
êó. Íà âèñòàâö³ áóäå ïðåäñòàâëåíî ìàéæå 100 ðîá³ò, ñòâîðåíèõ óêðà¿í-
ñüêèìè õóäîæíèêàìè òåàòðó â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ — ïî÷àòêó ÕÕ² ñòî-
ë³òü — ìàêåòè ñöåíîãðàô³¿, òåàòðàëüí³ ïëàêàòè, åñê³çè êîñòþì³â òîùî.
Íà âèñòàâö³ êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü ïîáà÷èòè ðîáîòè êëàñè-
ê³â óêðà¿íñüêî¿ ñöåíîãðàô³¿ (Ë³äåðà, Áîðîâñüêîãî, Ëèñèêà, Íèðîäà,
Êèïð³ÿíà, Ôðåíêåëÿ) ³ ñó÷àñíèõ õóäîæíèê³â òåàòðó. Òàêîæ ñåðåä åêñ-
ïîíàò³â áóäå ïðåäñòàâëåíî 17 âèòâîð³â ³ç êîëåêö³¿ Ìóçåþ òåàòðàëüíî-
ãî, ìóçè÷íîãî òà ê³íîìèñòåöòâà Óêðà¿íè 

Ôàñàäè 12 ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â 
ðîçìàëþþòü ãðàô³ò³

Íàéêðàù³ åñê³çè âèáåðóòü íà áë³ö-êîíêóðñ³ òà ï³ä³á’þòü ï³äñóìêè,
ïîâ³äîìëÿº “Ë³ãà”. Â³äîìî, ùî ãðàô³ò³ ïðèêðàñÿòü áóä³âë³ íà âóëèö³ Àí-
ð³ Áàðáþñà, 5, áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 3, 3-à, 3-á, íà ×åðâîíîàðì³é-
ñüê³é, 80, âóëèöÿõ Ãîí÷àðà, 9, Ãîãîëåâñüê³é, 32-à, Çëàòîóñò³âñüê³é, 20,
Ñòð³ëåöüê³é, 4, Óðèöüêîãî, 8, 16, à òàêîæ ó Ëàâðñüêîìó ïðîâóëêó, 9.
Òåìàòèêîþ ìàëþíê³â áóäå ªâðî-2012, êàçêè, à òàêîæ àáñòðàêö³ÿ, äè-
çàéí íàïèñ³â 

ВВ ІІ ТТ АА ЄЄ ММ ОО !!

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äñâÿòêóâàâ 

59-é äåíü íàðîäæåííÿ

Шановний Леоніде Михайлович !

Коле тив азети “Хрещати ” вітає Вас із днем народження!
Бажаємо Вам міцно о здоров’я, невичерпної енер ії, родинно о бла-

опол ччя!
Щастя Вам і дов их ро ів життя!

Õòî º õòî
Усі новопризначені олови районів люди не випад ові і справді пройшли серйозний
відбір. Зо рема майже дві одини позавчора про оловні проблеми столиці та ідеї
щодо їх розв’язання їм розповідав сам Президент Ві тор Ян ович. Та а собі спів-
бесіда перед вст пом на посад . Глава держави зазначив, що че ає в Києві най-
ращих ініціатив, най ращих прое тів, най ращих рез льтатів. Для реалізації цьо о
завдання відібрали найдосвідченіших: чи не в ожно о ба аторічний стаж роботи,
звання засл жених працівни ів різних ал зей, ордени за засл и тощо. Наймолод-
ший — 40-річний Ві тор Жеребню — сти іль а разів поб вати місь им оловою
Жмерин и. Навіть на представлення він не приїхав, бо ще передає справи в місті.
Молодий правлінець розробив і втілив ціл низ інноваційних про рам. Оле сандр
Попов висловив сподівання, що та ий досвід допоможе новопризначеним ефе тив-
но ер вати районами.
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÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó. Áóâ ïîì³÷-
íèêîì ðàéîííîãî, à ïîò³ì ³ Ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè. Ó
ð³çí³ ïåð³îäè îá³éìàâ ïîñàäó ïðî-
êóðîðà ð³çíèõ ðàéîí³â ñòîëèö³.
Áóâ ïðîêóðîðîì Ïîëòàâñüêî¿ îá-
ëàñò³. Áóâ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ç
íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â
îðãàíàìè ÑÁÓ, ìèòíî¿ òà ïðèêîð-
äîííî¿ ñëóæá ó ïðîêóðàòóð³ Êè-
ºâà. Ç 2002-ãî äî 2007 ðîêó — ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ÐÄÀ. Ç òðàâíÿ 2007 ðîêó ³
äîíèí³ — ïåðøèé çàñòóïíèê Ïå-
÷åðñüêî¿ ÐÄÀ. Ïåòðî Ìàòâ³ºíêî º
çàñëóæåíèì þðèñòîì Óêðà¿íè.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ.

Ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿
ÐÄÀ 
Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷
ÑÓÙÅÍÊÎ

Íàðîäèâñÿ 26 êâ³òíÿ 1955 ðîêó
â Ñóìàõ ó ñ³ì’¿ â÷èòåë³â.

Ó 1987 ðîö³ çàê³í÷èâ ô³ëîñîô-
ñüêèé ôàêóëüòåò ÊÍÓ ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà.

Ó 1973—1975 ðîêàõ ïðîõîäèâ
ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó. Ó
1975—1987 — ïðàöþâàâ íà ÂÎ
“Çàâîä “Àðñåíàë” ðîá³òíèêîì,
ìàéñòðîì, íà÷àëüíèêîì ä³ëüíè-
ö³. Ç 1987-ãî — íà ïàðò³éí³é ðî-
áîò³ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéêîì³
ÊÏÓ. Ç 1991 ðîêó ïðàöþâàâ ó
Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ðàä³. Ç 1994

ðîêó — çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéðà-
äè. Äåïóòàò Ïå÷åðñüêî¿ ðàéðàäè
÷îòèðüîõ ñêëèêàíü (1990—2006
ðð.). Ó 2006—2010 ðîêàõ — ãîëî-
âà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà
ÐÄÀ.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ.

Îäðóæåíèé, âèõîâóº äîíüêó é
ñèíà.

Ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ÐÄÀ 
²âàí Ïåòðîâè÷ 
ÑÈÄÎÐÎÂ

Íàðîäèâñÿ 6 ÷åðâíÿ 1950 ðîêó
â ñåë³ Õâàùîâö³ Ñåâñüêîãî ðàéî-
íó Áðÿíñüêî¿ îáëàñò³ (Ðîñ³éñüêà
Ôåäåðàö³ÿ). Çàê³í÷èâ ó 1968 ðî-
ö³ Çàïîð³çüêå ÏÒÓ-9, ó 1974-ìó —
Êè¿âñüêèé áóä³âåëüíèé òåõí³êóì,
ó 1980-ìó — Êè¿âñüêèé äåðæàâ-
íèé ïåä³íñòèòóò ³ìåí³ Ìàêñèìà
Ãîðüêîãî, ó 2003 ðîö³ — ²íñòèòóò
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ÊÍÓ ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ðîçïî÷àâ ó
1969 ðîö³ ñëþñàðåì-ìîíòàæíè-
êîì óïðàâë³ííÿ “Êèñåíüìîíòàæ-
214” òðåñòó “Çàïîð³æìåòàëóðã-
ìîíòàæ”.

Ó 1969—1971 ðîêàõ ñëóæèâ ó
Çáðîéíèõ ñèëàõ, çãîäîì ïðàöþ-
âàâ ñëþñàðåì-ñàíòåõí³êîì Êè¿â-
ñüêîãî ÑÓ ¹ 533 òðåñòó “Ñàíòåõ-
ìîíòàæ”. Ç 1973 ïî 1977 ðîêè —
íà êîìñîìîëüñüê³é ðîáîò³. Ó
1977—1985 ðîêàõ îá³éìàâ ïîñàäó

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç íàâ÷àëü-
íî¿ ðîáîòè ÏÒÓ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêïîáóòóïðàâë³ííÿ. Ç 1985 ïî
1989 ð³ê — ³íñòðóêòîð Çàë³çíè÷-
íîãî ðàéêîìó ÊÏÓ. Ó 1989—1990
ðîêàõ — ïðîðåêòîð Êè¿âñüêîãî
³íæåíåðíî-áóä³âåëüíîãî ³íñòèòó-
òó. Ç 1990-ãî — íà ïîñàä³ çàñòóï-
íèêà, à ç 1991-ãî — ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè âèêîíêîìó Çàë³ç-
íè÷íî¿ ðàéðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Êèºâà. Ç 2001 — ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè, ç 2002-ãî — ãî-
ëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ, Ñîëî-
ì’ÿíñüêî¿ ðàéðàäè.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ.

Îäðóæåíèé, ìàº äâîõ ñèí³â.

Ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿
ÐÄÀ 
Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷
ÐÞÌØÈÍ

Íàðîäèâñÿ 18 æîâòíÿ 1958 ðî-
êó â Êóðñüêó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðà-
ö³¿.

Ó 1981-ìó çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
³íæåíåðíî-áóä³âåëüíèé ³íñòèòóò,
ó 2002 ðîö³ — Àêàäåì³þ äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåí-
òîâ³ Óêðà¿íè.

Ó 1981 ðîö³ — ìàéñòåð áóä³-
âåëüíî¿ ä³ëüíèö³ ¹ 3, ïðîðàá Áó-
ä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ ¹ 13 òðåñ-
òó “Êè¿âì³ñòáóä-3”. Ó 1986—
1987-ìó ñëóæèâ ó ëàâàõ Ðàäÿí-
ñüêî¿ àðì³¿.

Ó 1987—1989-ìó ïðàöþº â Áó-

ä³âåëüíîìó óïðàâë³íí³ ¹ 13 òðåñ-
òó “Êè¿âì³ñòáóä-3” Ãîëîâêè¿â-
ì³ñòáóäó. Ç 1989-ãî äî 1994 ðî-
êó — çàñòóïíèê ãîëîâè, ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè âèêîíêîìó Ëå-
í³íãðàäñüêî¿ ðàéðàäè, çàñòóïíèê
ãîëîâè, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè Ëåí³íãðàäñüêî¿ ÐÄÀ. Ó 1994—
1996 ðîêàõ — âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿç-
ê³â çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîñ-
ïîäàðñüêîãî óïðàâë³ííÿ, çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà Ãîñïîäàðñüêîãî
óïðàâë³ííÿ ÊÌÓ. Ç 1996-ãî äî
2001 ðîêó — ãîëîâà Ëåí³íãðàä-
ñüêî¿ ÐÄÀ. Ó 2001—2002 ðîêàõ —
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè, ãî-
ëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ.

Ó 2002—2007 ðîêàõ — íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³ø-
í³ì äèçàéíîì ÊÌÄÀ. Ó 2007—
2008 ðîêàõ — äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòó ³íôîðìàö³éíîãî ³ ãîñïî-
äàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ òà óïðàâ-
ë³ííÿ ìàéíîì Ì³íðåã³îíáóäó.

Ó 2008—2010 ðîêàõ — çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÄÏÀ ó Êèºâ³.

17.08.2010 — áóâ ïðèçíà÷åíèé
ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì ÊÌÄÀ.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ.

Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿
ÐÄÀ 
Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷
ÆÅÐÅÁÍÞÊ

Íàðîäèâñÿ 21.07.1970 ðîêó â
Íîâîâîëèíñüêó Âîëèíñüêî¿ îá-
ëàñò³ â ñ³ì’¿ ðîá³òíèê³â.

Ç 1977-ãî äî 1985 ðîêó íà-
â÷àâñÿ â Æìåðèíñüê³é ÇÎØ
¹ 1. Çãîäîì ó Â³ííèöüêîìó
ÑÏÒÓ ¹ 19, Õàðê³âñüê³é äåð-
æàâí³é àêàäåì³¿ ì³ñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Ç 1988 äî âåðåñíÿ 1989-
ãî ïðàöþâàâ ó Æìåðèíñüê³é òå-
ëåìàéñòåðí³ ðàä³îìàéñòðîì. Ç
1989 äî 1991 ðîêó ó Æìåðèí-
ñüê³é ðàéñïîæèâñï³ëö³. Ç 1991-
ãî äî 1994-ãî — â ìàëîìó ï³ä-
ïðèºìñòâ³ “Êîíòàêò”, ç 1996 ïî
1998-é — äèðåêòîð âèðîáíè÷î-
êîìåðö³éíîãî ÏÏ “Äåöåáàë”. Ó
1998—2002 òà 2006—2010 ðî-
êàõ — Æìåðèíñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà.

Îäðóæåíèé, âèõîâóº äîíüêó
òà ñèíà.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé
ãîëîâîþ Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ.

Ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ 
Ñåðã³é Ãåîðã³éîâè÷ 
Ç²Ì²Í

Íàðîäèâñÿ 24 áåðåçíÿ 1952
ðîêó â Äîíåöüêó. Ó 1975 ðîö³
çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé àâ³àö³é-
íèé ³íñòèòóò, êàíäèäàò òåõí³÷-
íèõ íàóê (1995).

Ó 1975 ðîö³ ïðàöþº ³íæåíå-
ðîì ²íñòèòóòó åëåêòðîçâàðþâàí-
íÿ Àêàäåì³¿ íàóê ÓÐÑÐ.

Ó 1979—1980-ìó — çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîð³¿
çâàðþâàííÿ ìîíòàæíîãî
óïðàâë³ííÿ “Ï³âäåíåíåðãîìîí-
òàæ”. Ó 1980—1983 ðîêàõ —
íà÷àëüíèê çàâîäó ¹ 3 ²ðï³í-
ñüêîãî êîìá³íàòó “Ïåðåìîãà”.
Ó 1983—1989 ðîêàõ — ñòàðøèé
³íæåíåð, íà÷àëüíèê ìåòàëóð-
ã³éíîãî öåõó ¹ 1, íà÷àëüíèê
âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèðîá-
íèöòâà Äîñë³äíîãî çàâîäó
åëåêòðîìåòàëóðã³¿ ²íñòèòóòó
åëåêòðîçâàðþâàííÿ ³ìåí³ Ïà-
òîíà. Ó 1989—1999-ìó — ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÍÂÎ “Êè¿â-
ïðîìàðìàòóðà”.

1999—2006 ðîêè — ãîëîâà
ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÇÀÒ ÕÊ “Àð-
ìà”, ãîëîâà ðàäè êîðïîðàö³¿
“Êè¿âñüêà àðìàòóðà”. Ó 2006 ðî-
ö³ — ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè.

Ó 2006—2007-ìó — çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ. Ó 2007—2008 ðî-
êàõ — çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ç ïè-
òàíü ÆÊÃ. Ó 2008 ðîö³ — ãîëî-
âà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÂÀÒ “Êè-
¿âõ³ìâîëîêíî”.

Ó 2008—2009-ìó — çàñòóïíèê
ì³í³ñòðà ç ïèòàíü ÆÊÃ Óêðà¿íè.

Ó 2009 ðîö³ — íà÷àëüíèê
Äåðæàâíî¿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íî¿ ³íñïåêö³¿. Ó 2010-ìó — çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà ç ïèòàíü
ÆÊÃ.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 24.11.2010 ðîêó
¹ 1137/2010-ðï ïðèçíà÷åíèé ãî-
ëîâîþ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ
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210 ñòîëè÷íèì ñòóäåíòàì 
âðó÷èëè ñòèïåíä³¿ òà ïðåì³¿

Öüîãîð³÷ ñòèïåíä³þ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ùîì³ñÿöÿ ç
âåðåñíÿ äî ñåðïíÿ îòðèìóâàòè-
ìóòü 150 ñòîëè÷íèõ ñòóäåíò³â.
Âèíàãîðîäà çà óñï³õè â íàâ÷àíí³
òà àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ
ñòàíîâèòü 300 ãðèâåíü.

Çà â³äì³íí³ çíàííÿ ³ íàóêîâó
ðîáîòó 60 ñòóäåíò³â êè¿âñüêèõ âè-
ø³â ì³ñüêà âëàäà â³äçíà÷èëà îä-
íîðàçîâîþ ïðåì³ºþ ó 1275 ãðè-
âåíü.

Íàãàäàºìî, ùî ïðèçíà÷åííÿ
ñòèïåíä³é òà ïðåì³é íàéêðàùèì
ñòóäåíòàì Êèºâà âæå ñòàëî äîá-
ðîþ òðàäèö³ºþ. Ïðèºìíî, ùî ñó-
ìè öèõ âèíàãîðîä ùîðîêó çá³ëü-
øóþòüñÿ.

Çàãàëîì çàÿâîê íà ïðåì³¿ òà
ñòèïåíä³¿ áóëî ïîäàíî ïîíàä 300.
Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ íà ÷îë³ ³ç çà-

ñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåîí³-
äîì Íîâîõàòüêîì âèçíà÷èëà 210
íàäîñòîéí³øèõ. Â³ä ³ìåí³ äåïó-
òàòñüêîãî êîðïóñó Êè¿âðàäè òà
ì³ñüêîãî ãîëîâè äî ïðèñóòí³õ
çâåðíóâñÿ Îëåñü Äîâãèé: “Ìè ö³-
íóºìî âàñ ³ áàæàºìî íå âòðà÷àòè
íàòõíåííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèò-
òÿ. Ç õîðîøèì ïî÷àòêîì âàñ! Âè
âñ³ íàéêðàù³! Âè — ïåðø³! Âè äî-
ñòîéí³ óâàãè, ï³äòðèìêè ³ çàõîï-
ëåííÿ. Òðèìàéòå òàêèé êóðñ ³ âè-
ñîêó ïëàíêó. Õàé ùàñòèòü”.

Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî áóâ ó äîá-
ðîìó ãóìîð³, óñì³õàâñÿ òà áàãàòî
æàðòóâàâ: “Íà ëþäèíó âñ³ äèâ-
ëÿòüñÿ, âëàñíå, òðè÷³ â æèòò³: êî-
ëè âîíà íàðîäæóºòüñÿ, êîëè îä-
ðóæóºòüñÿ ³ êîëè â êîëîíí³é çà-
ë³ ÊÌÄÀ îòðèìóº ïðåì³þ! Â³òàþ
âàñ ³ç öèì äîñÿãíåííÿì!”

Äåïóòàò Êè¿âðàäè, ñåêðåòàð ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Â³êòîð
Ãðèíþê çàêëèêàâ ñòóäåíò³â íå
ëèøå íàâ÷àòèñÿ, à é çàéìàòèñÿ
ñïîðòîì: “Ïåðåä òèì, ÿê ÷èòàòè
ñâî¿ ðîçóìí³ êíèæêè, âëàøòóéòå
ñîá³ ïðîá³æêó. Íå çàáóâàéòå ïðî
çäîðîâ’ÿ! Ç íèì âè äîñÿãíåòå âñ³õ
çàäóìàíèõ âåðøèí”.

Ïðèºäíàâñÿ äî ïðèâ³òàíü ³ íà-
ñòàíîâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ô³ë³ïïîâ: “Áàæàþ, ùîá öåé óñ-
ï³õ áóâ íå îñòàíí³ì. Íîâèõ âàì
ïåðåìîã ³ íàãîðîä! Ïîêàçóéòå
âëàñíèì ïðèêëàäîì, ÿê ïîòð³áíî
ñòàâèòèñÿ äî íàâ÷àííÿ, æèòòÿ ³
ðîáîòè”.

Ñòóäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ÑÁÓ Â³êòîð Ëèïîâèé ñòàâ ñòè-
ïåíä³àòîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè âïåðøå. Ïðî ñóìó â³äçíà-

êè íå çäîãàäóºòüñÿ, àäæå ãðîø³
íàä³éäóòü íà ñïåö³àëüíó áàíê³â-
ñüêó êàðòêó çãîäîì. Óïåâíåíèé,
ùî çà ÷îòèðè ðîêè â³äì³ííîãî íà-
â÷àííÿ íà ãðîøîâó íàãîðîäó çà-
ñëóæèâ: “Îêð³ì íàâ÷àííÿ, ÿ áå-
ðó ó÷àñòü â ³íòåëåêòóàëüíèõ çìà-
ãàííÿõ, ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³-
ÿõ. Íàâ÷àòèñÿ çîâñ³ì íåñêëàäíî,
ÿêùî öå òîá³ ïîäîáàºòüñÿ, ÿêùî
ëþáèø îáðàíó ïðîôåñ³þ”,— ïå-
ðåêîíàíèé ñòóäåíò

Á³çíåñ-åë³òà Êèºâà íàïîâíþº 
1/5 äåðæñêàðáíèö³
Çà äåñÿòü ì³ñÿö³â âåëèê³ ïëàòíèêè äàëè 21,1 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü ïîäàòê³â

Ïîêè âèðóþòü ïðèñòðàñò³ äîâêîëà íî-
âîãî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, íàéá³ëüø³ áþ-
äæåòîòâîðí³ ï³äïðèºìñòâà ïîòðîõó ï³ä-
áèâàþòü ï³äñóìêè ðîêó, ùî ìèíàº. Íåùî-
äàâíî ðåçóëüòàòè ðîáîòè çà äåñÿòü ì³ñÿ-
ö³â îçâó÷èëà íà÷àëüíèê Ñïåö³àëüíî¿ äåð-
æàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ (ÑÄÏ²) òà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÄÏÀ â Êèºâ³ Â³êòîð³ÿ
Ìàëüöåâà. ÑÄÏ², ÿê óæå ïèñàâ “Õðåùà-
òèê”, öå òàêèé ñïåöï³äðîçä³ë ïîäàòêîâî¿,
ùî ïðàöþº ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïî-
äàòê³â. Ê³ëüê³ñòü ¿õ ó ñòîëèö³ â³äíîñíî
ñòàá³ëüíà ³ çì³íþºòüñÿ íå íàäòî ñòð³ìêî.
Õòî º âåëèêèì ïëàòíèêîì ïîäàòê³â, âè-
çíà÷àþòü çà ñïåö³àëüíèìè êðèòåð³ÿìè.
“Öüîãî ðîêó ¿õ áóëî çì³íåíî. Ç áåðåçíÿ,
â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ¹ 209 ÄÏÀ Óêðà-
¿íè, âåëèêèé ïëàòíèê ïîäàòê³â — öå þðè-
äè÷íà îñîáà, â ÿêî¿ îáñÿã âàëîâîãî äîõî-
äó â³ä óñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çà çâ³òíèé ð³ê
ïåðåâèùóº ñòî ì³ëüéîí³â ãðèâåíü òà ñå-
ðåäíüîîáë³êîâà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â çà
ð³ê ñòàíîâèòü ïîíàä äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò îñ³á,
àáî çàãàëüíà ñóìà ñïëà÷åíèõ äî äåðæáþä-
æåòó ïîäàòê³â çà ïëàòåæàìè, ùî êîíòðî-
ëþþòü îðãàíè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿

ñëóæáè, çà ð³ê ïåðåâèùóº äâàäöÿòü ï’ÿòü
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”,— ïîÿñíèëà Â³êòîð³ÿ
Ìàëüöåâà. Â Êèºâ³ òàêèõ ïëàòíèê³â íà
ñüîãîäí³ º 241. Íà ïî÷àòêó ðîêó ãîâîðè-
ëè ïðî 246. À îñü ó 2008-ìó ¿õ áóëî 231.
Òàêà äèíàì³êà.

ÑÄÏ² ïðàöþº ëèøå ç öèìè ñóá’ºêòàìè.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ðàéîíí³ äåðæàâí³ ³íñïåê-
ö³¿ — ³ç 15—20 òèñÿ÷àìè ïëàòíèê³â ïîäàò-
ê³â. Òàêå îñîáëèâå ñòàâëåííÿ ó ÑÄÏ² äî
ñâî¿õ êë³ºíò³â ïîÿñíþþòü òèì, ùî â íèõ
ïëàòíèêè ç âåëèêî¿ ë³òåðè. Âîíè íå ëèøå
äàþòü ðîáîòó ñîòíÿì òèñÿ÷ ëþäåé, âèïëà-
÷óþòü ¿ì ã³äíó ïëàòíþ, à é ôîðìóþòü îñ-
íîâó äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ï³äïðèºìñòâà,
ÿê³ îáñëóãîâóº ÑÄÏ², çàáåçïå÷óþòü 54 %
íàäõîäæåíü äî äåðæñêàðáíèö³ ïî Êèºâó
òà 18 % — äåðæáþäæåòó Óêðà¿íè. Òàê, çà
10 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó âîíè ñïëàòè-
ëè äî çâåäåíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè 21,1
ìëðä ãðí ïîäàòê³â, çáîð³â òà îáîâ’ÿçêîâèõ
ïëàòåæ³â. Ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³î-
äîì ìèíóëîãî ðîêó íàäõîäæåííÿ çðîñëè íà
1,2 ìëðä ãðí. Äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ïå-
ðåðàõóâàëè 19,4 ìëðä ãðí, äî ñòîëè÷íî-
ãî — 1,7 ìëðä ãðí. Òàêèõ âàãîìèõ ïîêàç-

íèê³â âäàëîñÿ äîñÿãòè ïîïðè êðèçó, ÿêà,
çâ³ñíî, ïîçíà÷èëàñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ âåëèêèõ
ï³äïðèºìñòâ.

Ó ÑÄÏ² ïðàöþþòü 306 âèñîêîêëàñíèõ
ôàõ³âö³â, òðåòèíà ç ÿêèõ ìàº äîñâ³ä ðîáî-
òè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæ-
áè ïîíàä 10 ðîê³â. Âîíè º, øâèäøå, íå
êîíòðîëåðàìè, à êîíñóëüòàíòàìè òà ïàðò-
íåðàìè ï³äïðèºìñòâ. Â³êòîð³ÿ Ìàëüöåâà
ïåðåêîíàíà, ùî ñàìå òàêèé ï³äõ³ä çàáåç-
ïå÷óº âèñîêèé ð³âåíü äîáðîâ³ëüíî¿ ñïëà-
òè ïîäàòê³â. “Ãîëîâíèé ïðèíöèï íàøî¿

ðîáîòè: óñ³ ïëàòíèêè ìîæóòü ðîçðàõîâóâà-
òè íà òó óâàãó ïîäàòê³âö³â, ÿêî¿ âîíè ïî-
òðåáóþòü. Ìè íàìàãàºìîñÿ ñòâîðèòè âñ³
óìîâè äëÿ êîìôîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
êë³ºíò³â. Ïëàòíèêè ìàþòü ïîâíó ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî çì³í çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ
ôàõîâ³ êîíñóëüòàö³¿ ïîäàòêîâèõ åêñïåðò³â,
êîíêðåòíó äîïîìîãó ó ô³íàíñîâ³é òà ãîñ-
ïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³”,— çàçíà÷àº ïàí³
Ìàëüöåâà. Âîíà ç ãîðä³ñòþ äîäàº, ùî êë³-
ºíòè ÑÄÏ² — ñïðàâæíÿ åë³òà â³ò÷èçíÿíî-
ãî á³çíåñó

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Попри риз , я а позначилася на собівартості товарів і посл , това-
рооборотах, рсах валют, вели і платни и подат ів одна с млінно
наповнюють державн с арбницю. У Києві та их 241, част а їхніх
оштів держс арбниці — 18 %. За десять місяців нинішньо о ро
вони сплатили до бюджетів різних рівнів 21,1 млрд рн. Начальни
Спеціалізованої державної подат ової інспе ції Києві по роботі з ве-
ли ими платни ами подат ів Ві торія Мальцева аже, що висо дис-
циплін оплати забезпеч є не онтроль з бо подат івців, а справж-
нє партнерство і підтрим а.

Êè¿âñüêà âëàäà â³äçíà÷èëà 
íàéêðàùèõ

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в олонній залі мерії за частю заст пни а о-
лови КМДА Леоніда Новохать а та заст пни а Київ-
сь о о місь о о олови — се ретаря Київради Олеся
Дов о о відб лося рочисте вр чення най ращим ст -
дентам міста стипендій та премій. Ними відзначено
210 молодих людей, я і здоб вають освіт в столич-
них вишах.

Заст пни Київсь о о місь о о олови - се ретар Київради Олесь Дов ий вр чає стипендії та премії
най ращим ст дентам міста



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

Хрещатик 26 листопада 2010 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 55

З�01.01.2011�р.�СШ�№�204�м.�Києва�б�де�реор	анізовано

шляхом� приєднання� до� НВК� “Домінанта”� в� я�ості� йо	о

стр��т�рно	о�підрозділ��із�збереженням�напрям��спеціалізації�та

�чнівсь�о	о�і�педа	о	ічно	о�с�лад�.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про

проведення��он��рс��по�відбор��страхови�ів�майна,�я�е�переб�ває��

�ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

ВИМОГИ,

я�им�мають�відповідати�страхові��омпанії�для�то�о,�щоб�б�ти�доп�щеними�до

��ладання�до�оворів�страх�вання�майна,�що�належить��ом�нальним�підприємствам

1. Наявність�ліцензій�на�право�провадження�страхової�діяльності���формі�добровільно	о�страх�вання�від�во	невих�ризи�ів�та

ризи�ів�стихійних�явищ,�страх�вання�майна�(�рім�залізнично	о,�наземно	о,�повітряно	о,�водно	о�транспорт��(морсь�о	о

вн�трішньо	о�та�інших�видів�водно	о�транспорт�),�вантажів�та�ба	аж��(вантажоба	аж�),�страх�вання�наземно	о�транспорт�

(�рім�залізнично	о),���формі�обов’яз�ово	о�страх�вання�цивільно-правової�відповідальності�власни�ів�наземних�транспортних

засобів.�Для�підтвердження�вимо	�цьо	о�п�н�т��надаються�нотаріально�засвідчені��опії�відповідних�ліцензій.

2. Досвід� роботи� в� 	ал�зі� страх�вання�майна�юридичних� осіб� не�менше� 5� ро�ів.�Для� підтвердження� вимо	� цьо	о� п�н�т�

надаються�не�менше�5�відповідних��опій�до	оворів�страх�вання�за��ожний�рі�.

3. Частина�сформованих�страхових�резервів,�що�представлена�а�тивами�та�их��ате	орій,�я��	рошові��ошти�на�поточном�

рах�н��,�бан�івсь�і�в�лади�(депозити),�повинна�с�ладати�не�менше�15�млн�	рн.�Для�підтвердження�вимо	�цьо	о�п�н�т�

надається�розділ�6�“Умови�забезпечення�платоспроможності�страхови�а”�на�останню�звітн��дат��в�обсязі,�передбаченом�

розпорядженням�Держфінпосл�	�від�03.02.2004�№�39.

4. Сплачений�стат�тний��апітал�станом�на�01.10.2010�ро���—�не�менше�10�млн�дол.�США.

5. Темп�рост��обся	��страхових�премій�за�9�місяців�2010�ро���порівняно�із�обся	ом�страхових�премій�за�9�місяців�2009�ро��

(обся	�страхових�премій�за�9�місяців�2010�ро���/�обся	�страхових�премій�за�9�місяців�2009�ро���*�100�%)�—�не�менше�90�%.

6. За	альний�обся	�страхових�виплат�по�страх�ванню�та�перестрах�ванню�станом�за�9�місяців�2010�ро���—�не�менше,�ніж�55�млн�	рн.

7. Рівень�страхових�виплат�(відношення�обся	��страхових�виплат�та�страхових�відш�од�вань�до�страхових�платежів)�за�9�місяців

2010�ро���—�не�менше,�ніж�30�%.

8. Наявність�	арантійно	о�фонд��станом�на�01.10.2010�ро��.

9. Част�а�перестрах�вання�(відношення�страхових�платежів,�належні�перестрахови�ам�до�страхових�платежів)�за�9�місяців

2010�ро���—�не�менше,�ніж�5�%.

Учасни�ам� �он��рс�� необхідно� подати� до� Головно�о� �правління� �ом�нальної� власності� м.� Києва� наст�пні

до��менти:

1. Лист-звернення.

2. Нотаріально�засвідчена��опія�Стат�т�.

3. Нотаріально�засвідчені��опії�ліцензій,�на�підставі�я�их�страхови��здійснює�свою�діяльність.

4. Копія�свідоцтва�про�державн��реєстрацію�юридичної�особи�в�ор	ані�ви�онавчої�влади,�засвідчена�ор	аном,�я�ий�видав

свідоцтво�про�державн��реєстрацію,�або�нотаріально.

5. Копія�довід�и�про�внесення�юридичної�особи�до�Єдино	о�державно	о�реєстр��підприємств�та�ор	анізацій�У�раїни,�засвідчен�

ор	аном,�що�видав�довід��,�або�нотаріально.

6. Копія� до��мента,�що� підтвердж�є� взяття�юридичної� особи� на� облі�� в� ор	ані� державної� подат�ової� сл�жби,� засвідчена

ор	аном,�що�видав�до��мент,�або�нотаріально.

7. Довід�а�ДПІ�про�відс�тність�забор	ованості�перед�бюджетом�(ори	інал�або�нотаріально�завірена��опія).

8. Довід�а�А	ентства�з�питань�бан�р�тства�(ори	інал).

9. Належним�чином�завірена��опія�до��мента,�що�підтвердж�є�призначення��ерівни�а.

10.Копії�довіреностей,�що�видані�на�осіб,�я�і�мають�право���ладати�від� імені�страхови�а�до	овори�страх�вання,�засвідчені

нотаріально�(довіреність�надається���разі,�я�що�до	овір�б�де�підпис�ватися�не��ерівни�ом�страхови�а).

11.Копії�правил�страх�вання�відповідно�до�наданих�ліцензій,�засвідчені�підписом��ерівни�а�та�печат�ою�страхови�а.

12.Копії�5�до	оворів�страх�вання�майна�юридичних�осіб�за��ожен�з�останніх�5�ро�ів,�засвідчені�підписом��ерівни�а�та�печат�ою

страхови�а.

13. Інформація� про� наявність� �� страхови�а� діючої� автоматизованої� інформаційної� системи,�що� дозволяє� вести� облі�� всіх

операцій�при�здійсненні�страхової�діяльності�(��ладання�та�ви�онання�до	оворів�страх�вання),�засвідчена�підписом��ерівни�а

та�печат�ою�страхови�а.

14. Інформація�про�засновни�ів�на�останню�звітн��дат�,�засвідчена�підписом��ерівни�а�та�печат�ою�страхови�а.

15.А�диторсь�ий�висново��на�останню�річн��звітн��дат�,�засвідчений�підписом��ерівни�а�та�печат�ою�страхови�а.

16.Річний�звіт�за�два�останніх�ро�и�в�обсязі,�передбаченом��розпорядженням�Держфінпосл�	�від�03.02.2004�№�39,�засвідчений

підписом��ерівни�а�та�печат�ою�страхови�а.

17.Баланс� (форма�№�1),� звіт� про�фінансові� рез�льтати� (форма�№�2),� звіт� про� доходи� та� витрати� страхови�а� станом� на

01.10.2009�р.�(за�9�місяців�2009�ро��),�01.01.2010�р.�(за�2009�рі�),�01.04.2010�р.�(за�3�місяці�2010�ро��),�01.07.2010�р.

(за 6 місяців�2010�ро��),�01.10.2010�р.�(за�9�місяців�2010�ро��),�засвідчені�підписом��ерівни�а�та�печат�ою�страхови�а.

18.Подат�ова�де�ларація�(де�ларація�про�доходи�на�приб�то��страхови�а)�за�останні�три�звітні�дати�та�останню�річн��звітн�

дат�,�засвідчені�підписом��ерівни�а�та�печат�ою�страхови�а.

19.Розділ� 6� “Умови� забезпечення� платоспроможності� страхови�а”� на� останню� звітн�� дат�� в� обсязі,� передбаченом�

розпорядженням�Держфінпосл�	�від�03.02.2004�№�39,�засвідчений�підписом��ерівни�а�та�печат�ою�страхови�а.

20.Довід�а�про�рейтин	�фінансової�надійності�(стій�ості)�перестрахови�а-нерезидента�з	ідно�з�розпорядженням�Держфінпосл�	

від�01.02.2007�№�6763.

Телефон�для�довідо��—�279-56-59

Кон��рсні�пропозиції�приймаються���запечатаном���онверті�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,� �ім.�510�протя	ом

15 �алендарних�днів�з�дня�оп�блі��вання�цьо	о�о	олошення.

В� провадженні�Шевчен�івсь�о�о� районно�о� cyд�� м.� Кuєва� знаходиться

адміністративний� позов� Клич�а�Віталія�Володимировича� до� ви�онавчоло� ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�{Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Київсь�о	о�місь�о-

	о� 	олови�Черновець�о	о�Леоніда�Михайловича� про� визнання� дій� непомірними,

визнання�неза�онними�та�нечинними�з�момент��прийняття�розпоряджень�про�вста-

новлення�та�по	одження�тарифів�на��ом�нальні�посл�	и�з�централізовано	о�поста-

чання�холодної�води� і�водовідведення�та�	арячої�води�для�населення�та�про�за-

твердження�тарифів�на�теплов��енер	ію,�встановлення�та�по	одження�тарифів�на

�ом�нальні�посл�	и�з�централізовано	о�опaлення�і�постачання�	арячої�води�для�на-

селення,�зо�рема�№�1332�від�30�листопада�2009�ро��,�№�1333�від�30�листопада

2009�ро��,�№�1335�від�30�листопада�2009�ро��,�№�191�від�30.03.3010�ро���та�№392

від�31�травня�2010�ро��.

С�довий�роз	ляд�адміністративної�справи�призначений�на�10�	р�дня�2010�ро���на

11.00�в�Шевчен�івсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва�(в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б).

С�ддя�Васильєва�Т.�М.

� За	�блене� свідоцтво� про� право� власності� на� житло� № 2022� від

31.05.1993�р.�по�в�л.�За�ревсь�о	о, б�д.�43, �в.�13, видане�Ват�тінсь�ою

(Деснянсь�ою)�райдержадміністрацією�на�ім’я�Грач�Валентини�Іванівни,

вважати�недійсним.

� Посвідчення�	ромадянина,�я�ий

постійно�проживає�на�території

зони�посилено	о�радіое�оло	іч-

но	о� �онтролю,� �ате	орія� 4,

серія�В-І, № 752216�на�ім’я�К�ц

Лариси� Генріхівни� вважати

недійсним.

Інстит�т��еофізи�и�

ім.�С.�І.�С�бботіна

НАН�У�раїни�

о	олош�є� �он��рс� на� надання� в

орендне��орист�вання�приміщень

на�2011�рі�.�Довід�и�за�телефоном

451-24-81.
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Êîðîëü è Âðåìÿ
Ñêàçêà-ñîí
"Хрещати " др є за ін-
чення аз и О сани та
Дениса Жар их. Каз ове
оролівство че ають ад-
рові зміни та нове життя.
Та чи стане оловний е-
рой оролем? Відповідь
можна знайти лише в ін-
ці аз и.
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Äîðîãà âåëà íà ðûíî÷íóþ ïëî-
ùàäü. Òóò èç-çà ïîâîðîòà ïîä íî-
ãè ðûöàðþ ïîêàòèëîñü êîëåñî îò
òåëåãè. Ëàâðèóñ ïîñìîòðåë â ñòî-
ðîíó è óâèäåë êðóòîé ïîäúåì, ñ
êîòîðîãî ìåäëåííûì õîäîì êàòè-
ëàñü íàçàä ïîâîçêà. Èñïóãàííî
ðæàëà ëîøàäü, à Êðåñòüÿíèí
òÿíóë èçî âñåõ ñèë âîææè è áåç-
óñïåøíî ïûòàëñÿ åå îñòàíîâèòü.
È ëîøàäè, è Êðåñòüÿíèíó, ïî
âñåé âèäèìîñòè, íàäî áûëî íà-
âåðõ, íî, ïîòåðÿâ êîëåñî, òåëåãà
ñïîëçàëà âíèç. Íàêîíåö â ñàìîì
íèçó ïîâîçêà îñòàíîâèëàñü.

— Âàì ïîìî÷ü? — îêëèêíóë
âîçíèöó Ëàâðèóñ.

— Íó, ïîìîãè, êîëü íå øó-
òèøü,— äåëîâèòî ñêàçàë Êðåñòüÿ-
íèí. È îíè âìåñòå íà÷àëè ïðèëà-
æèâàòü êîëåñî.

— Â ýòîé ñòðàíå íè òåëåãó íå
ìîãóò ñäåëàòü, íè äîðîãó,— ñåòî-
âàë íîâûé çíàêîìûé.— À êîðîëþ
÷òî? Âûéäåò íà Áàøíþ ñ ×àñàìè,
ðå÷ü ñêàæåò — è ïîìèíàé êàê çâà-
ëè.

— Òàê âû, çíà÷èò, íå äîâîëüíû
êîðîëåì?

— À êòî æ èì ìîæåò áûòü äî-
âîëåí?

— À ñìîãëè áû âû ïðèéòè êî
äâîðöó è ñêàçàòü: “Êîðîëü, óõî-
äè”?

— Òèõî ñêàçàòü?
— Ìîæíî è ãðîìêî.
— Ëó÷øå ãðîìêî, ÿ ãðîìêî õî-

÷ó ñêàçàòü.
— Íî ýòî íóæíî ñêàçàòü ñåãî-

äíÿ.
— Ìîæíî è ñåãîäíÿ. Âîò êî-

ëåñî ïî÷èíþ, òåëåãó äîìîé îò-
ãîíþ è ñêàæó. Áóäó, íå ñîìíå-
âàéñÿ!

Ëàâðèóñ ïîáëàãîäàðèë Êðåñòüÿ-
íèíà, íî êîãäà îòîøåë îò íåãî, òî
óñëûøàë çà ñïèíîé øóì. Îí îáåð-
íóëñÿ è óâèäåë, ÷òî ñ ïîäúåìà
îïÿòü êàòèòñÿ êîëåñî, à çà íèì,
ðóãàÿ ìèð, íà ÷åì ñâåò ñòîèò,
ñïîëçàåò Êðåñòüÿíèí íà ñëîìàí-
íîé ïîâîçêå.

Íî Ëàâðèóñ óæå ïîäõîäèë ê ãî-
ðîäñêîé ñòåíå. Òóò îí óâèäåë
Êàìíåòåñà, êîòîðûé âîçâîäèë íî-
âóþ áàøíþ.

— Ìèëåéøèé,— îáðàòèëñÿ ê
íåìó Ëàâðèóñ,— ÿ, êîíå÷íî, íè-
÷åãî íå ñìûñëþ â ñòðîèòåëüñòâå,
íî ïîçâîëüòå ñïðîñèòü, íå òðóäíî
ëè âàì ñòðîèòü òàêîå ñîîðóæåíèå
íà áîëîòå?

— Ýòî ïðèêàç êîðîëÿ Ãíåòîñëà-
âà,— îòâåòèë Êàìíåòåñ,— áóäü îí
íåëàäåí.

— À âû ìîãëè áû ñåãîäíÿ ïðè-
éòè êî äâîðöó è ñêàçàòü: “Êîðîëü,
óõîäè”?

— Òàê è ñêàçàòü?
— Òàê è ñêàçàòü.
— À ïî÷åìó íå ñêàçàòü? Ìû ëþ-

äè ïðîñòûå, ñêàæåì, íå ñîìíåâàé-
òåñü. Òàê è ñêàæåì! Òîëüêî ýòó
ñòåíó äîëîæó è ñêàæó. À êàê æå?
Îáÿçàòåëüíî ñêàæó.

È òóò Ëàâðèóñ ïîíÿë, ÷òî ñîëí-
öå óæå íà÷èíàåò ñàäèòüñÿ, à çíà-
÷èò, íóæíî èäòè ê êîðîëþ. Îí õî-
òåë ÷òî-òî ñêàçàòü Êàìíåòåñó, íî
âäðóã ñòåíà ïîêà÷íóëàñü è ðàçðó-

øèëàñü. Êàìíåòåñ îñìîòðåë ñâîè
êàìíè è íà÷àë âíîâü ñîáèðàòü
ñòåíó.

— Èäåì, ìû íå óñïååì,— ñêà-
çàë Ëàâðèóñ.

— Ñêàçàë æå, äîäåëàþ è ïðè-
äó,— îòðåçàë Êàìíåòåñ,— Èäè, íå
ìåøàé!

— Ýé, ñîëäàòèê, êóäà òû ñ íèì
ñîáðàëñÿ? — îêëèêíóëà Ëàâðèóñà
êàêàÿ-òî æåíùèíà.— Îí òóò ìíî-
ãî ëåò ýòó ñòåíó ñòðîèò, òàê è íå
ïîñòðîèë íè÷åãî.

Ðûöàðü ïîíÿë, ÷òî íå îí, à êî-
ðîëü áûë ïðàâ. Êîãäà îí øåë îá-
ðàòíî, òî ïîä íîãè åìó âíîâü âû-

êàòèëîñü òî æå ñàìîå êîëåñî, à òå-
ëåãà íèêàê íå ìîãëà îäîëåòü ïîäú-
åì. Ïîòîì îí óâèäåë êóðüåðà, êî-
òîðûé çàíîñèë â êàáèíåò ×èíîâ-
íèêà ãîðó êàêèõ-òî áóìàã. Ëàâðè-
óñ áûë ÷óæèì â ýòîì ãîðîäå ñ åãî
íåïîíÿòíîé æèçíüþ è õîëîäíû-
ìè ðàâíîäóøíûìè ëþäüìè. Åìó
ñòàëî îäèíîêî è çàõîòåëîñü óìå-
ðåòü. È òóò îí âñïîìíèë, ÷òî ýòî

êàê ðàç âïîëíå âûïîëíèìî. Â çàì-
êå åãî æäàëè ïëàõà è ïàëà÷.

14

Êîðîëü âñòðåòèë Ëàâðèóñà â
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè:

— À, ïðèøåë! Ñ ïîìûòîé øå-
åé ïðèøåë! Òû ïîíÿë, ÷üå êîðî-
ëåâñòâî? Òû ïîíÿë, êòî ïðàâ?

— Äà, Âàøå Âåëè÷åñòâî, âû
îêàçàëèñü ïðàâû. Ãäå ó âàñ òóò
ïëàõà?

— À ìîæåò, ÿ òåáÿ åùå íå êàç-
íþ, ìîæåò, åùå ïîìèëóþ? — íå
óíèìàëñÿ êîðîëü.— Ýé, ìè-

íèñòð! Ìîæåò, ïîìèëóåì åãî?
— Íèêàê íåò-ñ,— óñëóæëèâî

ñêàçàë ìèíèñòð.— Åñëè âû åãî
ïîìèëóåòå, òî íàäî áóäåò íàãðà-
äèòü, à íàãðàäíûå ôîíäû óæå
èñ÷åðïàíû.

— Ìîæåò, êòî èç ìîèõ ïðè-
äâîðíûõ ïîæàëååò ýòîãî ÷åëîâå-
êà? — ñïðîñèë êîðîëü.— Ïîæà-
ëååì è îñòàâèì ïðè äâîðå.

— Íåò-íåò,— çàøóìåëè ïðè-
äâîðíûå.— Íàì è òàê äîñòàåòñÿ
ñëèøêîì ìàëî ïèðîæíûõ, à ó
ýòîãî ìàëîãî, ñóäÿ ïî âñåìó, õî-
ðîøèé àïïåòèò. Äàâàéòå óæ ëó÷-
øå êàçíèì — è õëåá ñýêîíîìèì,
è çðåëèùå ïîñìîòðèì!

— Âîò âèäèøü,— îáðàòèëñÿ
êîðîëü ê Ëàâðèóñó,— íå ÿ òðå-
áóþ òâîåé ñìåðòè — ýëèòà ïðî-
ñèò. Âåñü öâåò íàðîäà, òàê ñêà-
çàòü.

— Ñòîéòå! ß åãî ïîæàëåþ! —
â çàëå ïîÿâèëàñü Êàòàæèíà,—
Îòäàéòå åãî ìíå.

— Äî÷êà, òû ïîíèìàåøü, ÿ,

êîíå÷íî, êîðîëü, íî ÿ... äåìî-
êðàò,— îòâåòèë êîðîëü.— Áîëü-
øèíñòâî — çà êàçíü. Ðóáèòå åìó
ãîëîâó. È ïóñòü ïîòîì íèêòî íå
ãîâîðèò, ÷òî ÿ ïîòàêàþ ðîä-
ñòâåííèêàì.

È Ëàâðèóñà ïîëîæèëè íà ïëà-
õó. Òóò Êàòàæèíà ñõâàòèëà ñî
ñòîëà ïåñî÷íûå ÷àñû, è ëèöî êî-
ðîëÿ èñêàçèë óæàñ:

— Íå ñìåé, ñëûøèøü, íå
ñìåé!

— À âîò è ïîñìåþ! Òû çàèã-
ðàëñÿ, êîðîëü, âñå äëÿ òåáÿ ôè-
ãóðêè, äàæå ñîáñòâåííàÿ äî÷ü.
Íå áóäåò òàê!

È îíà ñ ñèëîé áðîñèëà ïåñî÷-
íûå ÷àñû îá ïîë. Òå ðàçáèëèñü,
à ïåñîê âûñûïàëñÿ.

— À-àà, ÷òî òû íàäåëàëà, ÷òî
æå òû íàäåëàëà! — çàêðè÷àë êî-
ðîëü, óïàë íà êîëåíè è ñòàë ñî-
áèðàòü ïåñîê îáðàòíî.

— Âàøå Âåëè÷åñòâî, íå âûé-
äåò! — ïîñëûøàëñÿ ñïîêîéíûé
ãîëîñ.

— Êòî ýòî ñêàçàë? Êàçíèòü! —
çàêðè÷àë Ãíåòîñëàâ. Íî êîãäà îí
ãëÿíóë íà ñìóòüÿíà, ëèöî åãî
åùå áîëüøå âûòÿíóëîñü. Íà ïî-
ðîãå çàëà ñòîÿë Áåëûé ÷åëîâåê.
Îí áûë îäåò êàê ïðîñòîëþäèí â
áåëûå îäåæäû, ñ àêêóðàòíî ðàñ-
÷åñàííîé áîðîäîé èãðàë âåòåð,
à ëèöî åãî èçëó÷àëî óâåðåííîñòü
è ñïîêîéñòâèå.

— Íåò! — çàâîïèë êîðîëü è
ïîáåæàë â äðóãóþ ñòîðîíó.

— Òû êòî? — ñïðîñèë Ëàâðè-
óñ, êîòîðûé óæå ïîäíÿë ãîëîâó
ñ ïëàõè.

— Âðåìÿ. Òû íèêîãäà íå ñëû-
øàë, ÷òîáû ãîâîðèëè “Ïðèäåò
âðåìÿ!”? Âîò ÿ è ïðèøåë, êî-
ðîëü! — îáðàòèëñÿ îí ê Ãíåòî-
ñëàâó.

— Òåáå ìåíÿ íå äîãíàòü, òåáå
ìåíÿ íå îñòàíîâèòü! ß çíàþ
òâîé ñåêðåò! — ñ ýòèìè ñëîâàìè
êîðîëü êèíóëñÿ ê äðóãîìó âûõî-
äó èç çàëà. Íî äîðîãó åìó ïðå-
ãðàäèëà Áåëàÿ æåíùèíà:

— ×òî, êîðîëü, óáåãàåøü îò
Ïðîøëîãî? Ïîñìîòðè æå â ãëà-
çà Íàñòîÿùåìó! — Îíà çàãëÿíó-
ëà â ãëàçà Ãíåòîñëàâó — è òîò
óïàë ïåðåä íåé íà êîëåíè.

— Íå ãóáè, ïîùàäè..,— çàõðè-
ïåë êîðîëü.

— Âåðíè íàì íàøåãî ñûíà,
âåðíè íàì ïîõèùåííîå Áóäó-
ùåå,— ðàçîì ñêàçàëè Ïðîøëîå
è Íàñòîÿùåå.

— Äà, êîíå÷íî,— çàñóåòèëñÿ
Ãíåòîñëàâ,— à îí ó ìåíÿ òóò ãîñ-
òèë. À ÿ åìó: “À êîãäà ê ìàìêå
ñ ïàïêîé?”, à îí, çíàåòå ëè, íå
õî÷åò, çàãîñòèëñÿ...

— Ìàìà, ïàïà, ÿ çäåñü! — íà
ïîðîãå ïîêàçàëñÿ Áåëûé ìàëü÷èê.

— È êòî æ èç ãîñòåïðèèìíûõ
õîçÿåâ êàíäàëû íà íåãî íà-
äåë? — ñïðîñèë Ïðîøëîå.

— Ýòî íå ÿ, ýòî îíè.., — çà-
ñêóëèë êîðîëü, ïîêàçûâàÿ íà
ïðèäâîðíûõ.

— Äà êòî æå? — ñïðîñèëà Íà-
ñòîÿùåå.

Êîðîëü ïîñìîòðåë â ñòîðîíó,
ãäå ñåêóíäó íàçàä ñòîÿëà òîëïà
ïðèäâîðíûõ, è íèêîãî íå óâè-
äåë. Âäðóã çà äâåðüþ ïîñëûøà-
ëèñü øàãè.

— À, âîò îíè! Èäóò êàÿòüñÿ! —
îáðàäîâàëñÿ êîðîëü. Íî âìåñòî
ïðèäâîðíûõ â çàë âîøëè ×èíîâ-
íèê, Êðåñòüÿíèí è Êàìíåòåñ.

— Ìû ýòî..,— íà÷àë Êðåñòüÿ-
íèí.

— Èñõîäÿ èç ïàðàãðàôà î ñâî-
áîäíîì âûðàæåíèè ìíåíèÿ..,—
ñêàçàë ×èíîâíèê è çàïíóëñÿ.

— Â îáùåì, Âàøå Âåëè÷å-
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ñòâî..,— ïîïûòàëñÿ ïðîäîëæèòü
Êàìíåòåñ.

— Äà ãîâîðèòå óæå,— ñêàçàë
Ïðîøëîå.

— Íå ðîáåéòå,— ïîäáîäðèëà
Íàñòîÿùåå.

— Êîðîëü, óõîäè! — ãðîìêî
ñêàçàëè âîøåäøèå.

— Êîðîëü, óõîäè!!! — ïîñëû-
øàëîñü çà îêíîì. Ãíåòîñëàâ ãëÿ-
íóë âî äâîð è óâèäåë, ÷òî âåñü
ãîðîä ïðèøåë åìó ýòî ñêàçàòü.
Êîðîëü îáõâàòèë ãîëîâó ðóêàìè
è çàïëàêàë. Íî íà íåãî íèêòî íå
îáðàùàë âíèìàíèå. Ïðîøëîå,
Íàñòîÿùåå è Áóäóùåå ñíîâà áû-
ëè âìåñòå è îáíèìàëèñü, êàê íà-
ñòîÿùàÿ ñåìüÿ. ×èíîâíèê,
Êðåñòüÿíèí è Êàìíåòåñ âûøëè
ïðèâåòñòâîâàòü òîëïó. À Êàòà-
æèíà è Ëàâðèóñ çàêëþ÷èëè äðóã
äðóãà â îáúÿòèÿ, è, êàçàëîñü, óæå
íèêàêàÿ ñèëà íå ñïîñîáíà èõ
ðàçúåäèíèòü.

— Ñìîòðèòå, äåòè! Äåòè âîç-
âðàùàþòñÿ! — çàøóìåëà òîëïà.
È ïðàâäà, èç òóìàíà íà÷àëè âû-
õîäèòü ê ñâîèì ïàïàì è ìàìàì
ïðîïàâøèå äåòè. Òîëïà çàâîë-
íîâàëàñü. Êàæäûé èñêàë ñâîèõ
äåòåé è íàõîäèë.

— Èäåì íàâåðõ íà Áàøíþ! —
ïîçâàëà Ëàâðèóñà Êàòàæèíà.
Îíè ïîäíÿëèñü íà áàøíþ è ïî-
ñìîòðåëè, íàñêîëüêî èçìåíèëñÿ
âèä. Òóìàí ñîâñåì èñ÷åç. Ñòàëî
âèäíî, ÷òî ñåëåíèÿ ðàñïîëîæå-
íû â øàõìàòíîì ïîðÿäêå, áåëûå
âïåðåìåøêó ñ ÷åðíûìè. Òåïåðü
Ëàâðèóñ ïîíÿë, ïî÷åìó îòðÿäû
áåëûõ è ÷åðíûõ âñåãäà íàõîäè-
ëè äðóçåé è òåïëûé ïðèåì. Íî
ñàìîå óäèâèòåëüíîå ïðîèñõîäè-
ëî ñ ×åðíûì Îçåðîì. Îíî âäðóã
âûøëî èç áåðåãîâ, íî íå çàòî-
ïèëî ñòðàíó, à ñòàëî ×èñòîé Ðå-
êîé. Ìóòíûå âîäû, ãäå âîäèëèñü
Ñâÿùåííûå ñîìû, ñòàëè ïðî-
çðà÷íûìè, à ñàìè ñîìû-÷óäîâè-
ùà óíåñëî òå÷åíèåì êóäà-òî
âäàëü.

— Ñìîòðè,— ñêàçàëà Êàòàæè-
íà,— ðå÷êà òå÷åò!

— È âðåìÿ âñåãäà òå÷åò, òîëü-
êî èíîãäà î÷åíü-î÷åíü ìåäëåí-
íî,— âëþáëåííûå îãëÿíóëèñü è
óâèäåëè êðàñèâîå ëèöî Ïðî-
øëîãî.

— Íå âîëíóéòåñü,— ñêàçàëà
Íàñòîÿùåå,— Òåïåðü ìû, âñå
âðåìåíà âìåñòå, è âñå áóäåò òå÷ü
ñ ïîäîáàþùåé òîìó ñêîðîñòüþ.

— À åùå ó âàñ áóäåò... — îñåê-
ñÿ íà ïîëóñëîâå Áóäóùåå.— ß
åùå ìàë îá ýòîì ãîâîðèòü, íî
ìíå î÷åíü áóäåò ïðèÿòíî ñ íåé
èãðàòü.
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— Âàøå Âåëè÷åñòâî,— îáðà-
òèëñÿ Ëàâðèóñ ê êîðîëþ.— Ìî-
æåò, ñåé÷àñ è íå ìîìåíò: ñâåð-
æåíèå, îòðå÷åíèå è âñå òàêîå, —
íî ÿ õî÷ó ïîïðîñèòü ðóêó Âàøåé
äî÷åðè.

— À Âû çíàåòå, ìîëîäîé ÷åëî-
âåê, ÷òî îíà áîëüøå íå ïðèíöåñ-
ñà, èáî ÿ áîëüøå íå êîðîëü?

— Ýòî íå âàæíî, ÿ ëþáëþ åå
âñåé äóøîé!

— À ÷åì âû, ñîáñòâåííî, ñî-
áðàëèñü çàðàáàòûâàòü íà æèçíü?
Âîéíà îêîí÷åíà, ñîëäàòû íå
íóæíû. Âû æå íå çàõîòåëè âî-
åâàòü âñþ æèçíü è ïîëó÷àòü
äåíüãè è íàãðàäû. Åñòü ëè ó Âàñ
ìèðíàÿ ñïåöèàëüíîñòü?

— Äóìàþ, ÷òî åñòü,— îòâåòèë
ðûöàðü.— ß áûë õðàíèòåëåì
ñâîåãî Îòå÷åñòâà, à òåïåðü áóäó
Õðàíèòåëåì âðåìåíè. Èç âñåé
ýòîé èñòîðèè ÿ ïîíÿë, êàê âàæ-
íî, ÷òîáû âðåìÿ òåêëî òàê, êàê
åìó ïîäîáàåò, êàê æäóò ýòîãî
ëþäè è êàê îïàñíî äëÿ ñòðàíû
ïîòåðÿòü Ïðîøëîå, Áóäóùåå è
Íàñòîÿùåå.

— È òû äóìàåøü, ÷òî ó òåáÿ
íå áóäåò ñîáëàçíà îñòàíîâèòü
âðåìÿ?

— Äóìàþ, íåò.
— ß òîæå òàê ñíà÷àëà äóìàë,—

ñêàçàë êîðîëü.— Â ñâîå âðåìÿ ÿ

áûë õîðîøèì êîðîëåì, ñòðàíà
áûëà áîãàòà è ïîääàííûå ëþáè-
ëè ìåíÿ. Ðÿäîì æèëà ñåìüÿ Âðå-
ìåíè, è ÿ õîäèë ê íèì ïî-ñîñåä-
ñêè èãðàòü â øàõìàòû. Íî ëþäåé
â ìîåì êîðîëåâñòâå ñòàíîâèëîñü
âñå áîëüøå, à çåìëè äëÿ íèõ
îñòàâàëîñü âñå ìåíüøå. Óïðàâ-
ëÿòü ñòîëü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ëþäåé íà ñòîëü ìàëîì ïðîñòðàí-
ñòâå ÿ áûë íå ãîòîâ. Ëþäè óæå
íå áûëè ñòîëü çàæèòî÷íûìè è
íà÷àëè ðîïòàòü, ÷òî èì íóæåí
íîâûé êîðîëü. Íàçðåâàë áóíò.
Âîò òóò-òî ìíå è ïðèøëà ìûñëü
ïðîäëèòü ñâîå ïðàâëåíèå. ß îá-
ìàíîì çàâëåê Áóäóùåå âî äâîðåö
è çàòî÷èë åãî â òåìíèöó. Òåïåðü
ó ñòðàíû íå áûëî Áóäóùåãî. Ïî-
òîì ÿ ïîññîðèë Ïðîøëîå ñ Íà-
ñòîÿùèì, îíè ðàçðóãàëèñü, è
êàæäûé ñòàë èñêàòü Áóäóùåå ïî-
ñâîåìó. ß æå íàïóñòèë òóìàíó,
òû çíàåøü, ýòî ñåé÷àñ íåäîðîãî
ñòîèò, è çàñòàâèë ñâîèõ ïîääàí-
íûõ âîåâàòü ñàìèõ ñ ñîáîé.

— À êàê ëþäè â òðåçâîì óìå è
òâåðäîé ïàìÿòè íà÷èíàþò ìåæ-
äó ñîáîé áåññìûñëåííóþ âîéíó?
Äà åùå òàêóþ, ÷òî äëèòñÿ äîëãèå
ãîäû? — íåäîóìåâàë Ëàâðèóñ.

— Ýëåìåíòàðíî, ìîé ìàëü÷èê,
ó ìåíÿ æå áûëè ×àñû Âðåìåíè.
Âîò ëþäè ïðîøëîãî è ëþäè íà-
ñòîÿùåãî âå÷íî âîåâàëè ìåæäó
ñîáîé. Áóäóùåãî-òî íå áûëî. Ïî-
âåðíóë ÷àñèêè — áåëûå ïîáåæäà-
þò, ïîâåðíóë — ÷åðíûå. Çíàé,
ïîâîðà÷èâàé, ïåðåñòàâëÿé ôèãó-
ðû Øàõìàò âîéíû, äà æèâè ñåáå.

— Õîðîøî æå Âàì æèëîñü!
— Õîðîøî? Ýòî òû íàçûâàåøü

õîðîøî? ß íå ñïàë, ÿ âçäðàãèâàë
îò ñêðèïà êàæäîé ïîëîâèöû. À
âäðóã ïðèäåò Ïðîøëîå? À âäðóã
Íàñòîÿùåå óâèäèò Áóäóùåå? ß
æèë â ïîñòîÿííîì ñòðàõå, áåãàë,
ïðÿòàëñÿ, èçâîðà÷èâàëñÿ, êàê
ìîã. Âåäü âñÿ ìîÿ ñèñòåìà áûëà
â òîì, ÷òîáû ðàçúåäèíèòü âðå-
ìÿ, ÷òîáû òóìàíîì îêóòàòü ëþ-
äåé è íå äàòü èì çàêîí÷èòü áåñ-
ñìûñëåííóþ âîéíó. Ïîâåëåâàòü
âðåìåíåì, ìàëûø, çàìàí÷èâî,
î÷åíü çàìàí÷èâî. ×óâñòâóåøü ñå-
áÿ íàñòîÿùèì êîðîëåì, ïîâåëè-
òåëåì, âëàñòèòåëåì, à íå ÷åëîâå-
êîì, îò êîòîðîãî íàðîäó ïîñòî-
ÿííî ÷òî-òî íàäî.

— Ñåé÷àñ ïðèäóò ñòðàæè è îò-
ïðàâÿò Âàñ â èçãíàíèå,— ñêàçàë
Ëàâðèóñ.— Íî ïåðåä ýòèì ÿ âñå
æå õîòåë áû óñëûøàòü áëàãîñëî-
âåíèå íà áðàê ñ Êàòàæèíîé.

Êîðîëü âíèìàòåëüíî ïîñìîò-
ðåë íà ðûöàðÿ. Ïîòîì ïîäîøåë
ê íåìó è ïåðåêðåñòèë:

— Æèâèòå ñ÷àñòëèâî. Ìíå óäà-
ëîñü çàäåðæàòü âðåìÿ, ÿ äîëãî
ñîõðàíÿë ñâîé ïðåñòîë, íî ñ÷àñ-
òüÿ ìíå ñîõðàíèòü íå óäàëîñü.

Êîðîëü ïîöåëîâàë äî÷ü è ïî-
øåë, âåäîìûé ñòðàæíèêàìè. Âäðóã
îí îñòàíîâèëñÿ è ïðîìîëâèë:

— Õðàíèòåëü âðåìåíè!
Ëàâðèóñ âçäðîãíóë, åãî åùå

òàê íèêòî íå íàçûâàë.
— Õî÷ó ïðîñèòü ó òåáÿ ñîâå-

òà,— ïðîäîëæàë êîðîëü,— êàê
ìíå âåðíóòüñÿ â ñâîå ñëàâíîå
ïðîøëîå. Ìîæåò, åùå ðàç...

— Íåò, ýòî èñêëþ÷åíî,— âîç-
ðàçèë Ëàâðèóñ.— Íî êîðîëü ìî-
æåò ïðîñòî ïèñàòü â èçãíàíèè
ìåìóàðû è ñêîëüêî óãîäíî áûòü
â ïðîøëîì.

— Òû íàñòîÿùèé Õðàíèòåëü,—
íà ëèöå êîðîëÿ âïåðâûå çà ìíî-
ãî ëåò çàñèÿëà óëûáêà.— ß îñòàâ-
ëÿþ íà òåáÿ ñòðàíó è äî÷ü!

À â ýòî âðåìÿ æèòåëè êîðî-
ëåâñòâà ãîòîâèëèñü ê ñâàäüáå. Íî
íå âñå ãîòîâèëèñü ê ñâàäüáå Ëàâ-
ðèóñà è Êàòàæèíû. Ìíîãèå ìî-
ëîäûå ëþäè â ýòî âðåìÿ ñàìè ðå-
øèëè îáâåí÷àòüñÿ. Âåäü â ñòðà-
íå, ãäå åñòü Ïðîøëîå, Íàñòîÿ-
ùåå è Áóäóùåå, âñå õîòÿò æèòü,
ëþáèòü è ðàñòèòü äåòåé.

Конец.
17.11.2009

О сана и Денис ЖАРКИХ

ОВНИ
Пра нення до ви-
со их ідеалів при-
нічене відч ттям
провини, явних
образ. Озирніть-
ся назад, можли-
во, ви в чом сь
п о м и л я л и с я ,

сприймали ви ривленом ви ляді,
через що б ли зм шені хитрити, йти
на обман. Звільняйтеся від рабства
ілюзій, по айтеся і, по лян вши в об-
личчя реальності, дійте чесно. Не а-
тивна інформація, що спливла на по-
верхню, присл жить на добро, адже
ви змінилися і знаєте, що добре, а
що по ано. За роза стати зар чни-
ом м совісті омине. Головне не
“завалити” ар’єри, роз мно ви о-
ристов йте сл жбові повноваження
— і все на особистом фронті с ла-
деться ч дово.

ТЕЛЬЦІ
О б е р і а й т е

др жні зи, мо-
ральний і матері-
альний бор и пе-
ред товариша-
ми — святе. Не
дайте е оїзмові
спор дити між ва-
ми стін розбіжностей. Коханих ліп-
ше тримати на орот ом повід ,
адже вони д же се с альні, а світ
сповнений спо с. Доведеться р -
титися я білці в олесі, щоб мати
ч довий ви ляд, всти ати вдома по
осподарств , а на роботі реалізов -
ватися професійно, йти в но з на-
овим про ресом. Мало рамотним,

тим, хто не пра не до роз мової дос-
оналості, доро а до щастя за рита
до березня! Тримайтеся авторитет-
них персон, завдя и їхнім порадам і
проте ціям ваша доля зміниться на
ращ .

БЛИЗНЯТА
Аби шлюбний о-
рабель не розбив-
ся об амені поб -
тових не араздів,
насамперед від-
дайте ермо вла-
ди в р и бла о-
вірно о. Дійте не

нахрапом, а інт їтивно, психоло ічна
тон ість моменти “сл ж - орюся”
ч довий рятівний р не лише в
сім’ї, а й на роботі. О рім то о, вас
має б ти оло спільних д ховних ін-
тересів. Обов’яз ово знайдіть точ и
доти по лядів, ідеалів, станьте др -
зями, і тоді вашом союз нічо о не
за рож ватиме, він зміцніє і процві-
татиме. Ділово о партнерства, де за-
ладається база співпраці на май-
б тній рі , це та ож стос ється. Мо-
більність роботі, де все неперед-
бач вано, є запор ою матеріаль-
но о зба ачення.

РАКИ
Форм ла вашо-

о щастя: “я плюс
ти” дорівнює “лю-
бов і армонія”.
В офісі наеле -

тризована атмо-
сфера. Дотрим й-
те сл жбової с б-
ординації, б дьте відповідальними,
дисциплінованими, бо безладною
поведін ою лише піді рієте розбрат
оле тиві, зр йн єте авторитет. Хо-

ча можна расиво подати себе, ча-
рівною райливістю привабити по-
трібних людей і дося ти заповітних
професійних висот із відповідною
зарплатою. Пам’ятайте: до березня
заборонено н ти свою лінію, слід
дотрим вати омпромісної політи и,

навіть я що хтось не відповідає ва-
шом ідеалові. Войовничі розбіжно-
сті завед ть долю безвихідь.

ЛЕВИ
Починається ро-
мантичний б м.
Ви маєте висо ий
статевий потенці-
ал і ризи єте по-
тон ти в п чині
пол м’яних при-
страстей. Хоча під

рідним дахом д же омфортно. О о-
лосіть бій спо сам плоті, б дьте мо-
рально стій ими, не випробов йте
на міцність взаємні поч ття, а мо-
літься на обранця, адже з ним по-
в’яз є інтимна ідилія, а це подар но
Небес. На сл жбі все ч дово, т т ви
добросовісний ви онавець, радість
для шефа. Лише не перетр діться,
т рбота про здоров’я — святе, фі -
с йте щонайменші збої в ор анізмі
та ви он йте профіла тичні проце-
д ри.

ДІВИ
Спрям йте си-

ли на впоряд -
вання поб т ,
розв’язання до-
машніх проблем,
залатайте дір и в
сімейній психоло-
ічній а рі. В нат -
рі остро виявиться енетична спад-
овість, одна не м штр йте ди та-
том домочадців за по ані риси, адже
ябл о від ябл ні недале о падає.
Змінюйтеся насамперед самі та де-
монстр йте при лад працелюбно о
осподаря, дбайливо о сім’янина. Не
се рет, що ваш впливовий і автори-
тетний обранець водночас і навіже-
ний. Сприймайте це я особлив ри-
с , що переш оджає застою, додає
стос н ам про ресивності й динаміч-
ності.

ТЕРЕЗИ
Зайва ці авість,
базі ання на неа -
т альні теми, пе-
ремивання ч жих
істочо , інтеле -
т альна всеїд-
ність, с переч и з
оле ами, ерів-

ництвом мож ть від н тися недоб-
рим самопоч ттям. Передоз вання
не ативними емоціями, с єтною ін-
формацією нес ть небезпе психо-
ло ічно о отр єння, тож ни айте ат-
мосфери з не ативним зарядом.
Щоб аманець не спорожнів, не пра-
цюйте механічно, потрібні творчий
е спромт і відч ття настрою шефа,
що завантажив масою зобов’язань і
повноважень. Не заб вайте про
сім’ю, особисте життя має б ти “в
аж рі”, це зня щасливої долі. А
ар’єра в ліс не втече.

СКОРПІОНИ
Дійсність по-

верн лася до вас
расивим бо ом.
Ви еротичні, спо-
сливі, виявля-

єте д шевн і ма-
теріальн щед-
рість, отові з ли-
царсь им бла ородством заради
щастя близь их, оханих ділитися на-
працьованим. Це ч дово. Геть с -
пердяйство, ба атіє той, хто дає!
Грошей не бра ватиме, адже ч до-
вим тр дівни ам б дь-я а робота по
силі. Б дьте допитливими, спіл йте-
ся, заводьте ви ідні знайомства, не
“випадайте” з інформаційно о пото-
. Нині вам імпон є роль воїна з ме-

чем прони ливості й щитом ло і и,
том обстояти правд і перемо ти

опонентів не б де с ладно. І за це
доля щедро вина ородить!

СТРІЛЬЦІ
Виходьте з підпіл-
ля! Місячний пері-
од обмежень, від-
людництва, спо-
тних жертв за-
інч ється. По-
ставте хрест на
мин лих триво ах,

образах, непороз мінні, самообмані,
невиправданих надіях. Т ман ілюзій
розвіявся, вам се ясно і зроз міло.
Реальність вп с ає свої теплі обій-
ми і за ли ає діяти цілеспрямовано
та бла ородно. В потрібний момент
під лючіть а торсь і вміння, проде-
монстр йте педа о ічний дар, щоб
надихн ти п блі на подви и зара-
ди спільних ідей. Не роз олош йте
се ретів людям, з я ими не з’їли п -
да солі, про со ровенне ліпше по-
мовчати, навіть я що д же хочеться
від рити ом сь д ш ! Лише домо-
чадці мож ть претенд вати на роль
довіреної особи.

КОЗОРОГИ
Не плачтеся

малознайомим
людям, піддавши-
ся сантиментам.
Вас не зроз мі-
ють. Най ращі д -
хівни и серед пе-
ревірених др зів,
рідних і близь их д хом людей. Пра -
ніть до самітнення біля домашньо-
о во нища, там ваші сили примно-
жаться, але за мови мир і з оди з
рідними. Я що онфлі тний джин
штовхає до війни, лавір йте дипло-
матично, б дь-що ни айте с ан-
дальних сит ацій. Ваше завдання —
зробити та , щоб б ли і вов и ситі, і
вівці цілі. В боротьбі за власні інте-
реси не спалюйте мостів, а змінюй-
теся, ви орінюйте не ативні риси —
тоді вас поважатим ть, сл хатим ть
і любитим ть.

ВОДОЛІЇ
Яс рава особиста
харизма, оло-
сальний вплив на
п блі — золо-
тий рес рс. І йо о
слід роз мно ви-
ористати задля
власних інтересів.

Ви можете стати лідером братньо о
лан , зм сити оточення ма сималь-
но ефе тивно сл жити вашим цілям,
щоб реаліз вати омріяні зміни. І са-
ме заздрість (хоч це й вада) може
стим лювати до заробіт ів і витрат—
аби жити не ірше за інших. Др жні-
ми зв’яз ами з мер антильною ме-
тою с ористатися не вдасться. Том
не розрахов йте на допомо людей,
в я их ви впевнені. Не роз олош й-
те се ретів, в а рі таємничості ви-
зріває ваш спіх.

РИБИ
Ви на пі д -

ховної зрілості,
визнання дося -
нень, насамперед
професійних. Це
плоди олосаль-
ної праці протя ом
ро . Я аж ть,
рчат восени лічать. Одна не випи-

найтеся (це драт є ерівництво), по-
водьтеся с ромно, поважайте ч ж
д м . Тр довий енер опотенціал ви-
со ий, хочете добре заробити — бе-
ріться за висо ооплач вані завдання.
Не до сна и блис чом професіона-
лові, що належить до золото о ад-
рово о фонд , спалювати ент зіазм
за опій и. І спирайтеся на др зів з
пра тичною жил ою, їм властивий
здоровий раціоналізм, без я о о ні-
я не по ращити сво о життя.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (28 ëèñòîïàäà — 4 ãðóäíÿ)
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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 346-10
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“Ïðîáíèé ñí³ãîïàä”
Íà âèõ³äí³ ó ñòîëèö³ î÷³êóþòü çíèæåííÿ
òåìïåðàòóðè òà çàâ³ðþõó

Çèìà ñåçîíó 2009—2010 íàäîâ-
ãî çàïàì'ÿòàºòüñÿ áàãàòüîì êè-
ÿíàì ³, ïåâíî, ñíèòèìåòüñÿ ó
ñòðàøíèõ ñíàõ êîìóíàëüíèêàì.
×åðåç íåùîäàâí³ çàÿâè ïîëüñüêèõ
ó÷åíèõ, ùî ìàéáóòíÿ çèìà ìîæå
ñòàòè âçàãàë³ íàéõîëîäí³øîþ ³
"íàéá³ë³øîþ" çà âñ³ ðîêè íèí³ø-
íüîãî ³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, áàãà-
òî êèÿí ìàëî íå ç îñòðàõîì î÷³-
êóþòü ö³º¿ ïîðè ðîêó. Öüîãî òèæ-
íÿ ãîëîâíèé ñèíîïòèê Óêðà¿íè
Ìèêîëà Êóëüá³äà ïîâ³äîìèâ, ùî
çèìà ìàº áóòè ç äîâîë³ íåñòàá³ëü-
íîþ ïîãîäîþ, êîëè ì³íóñîâà ³

ïëþñîâà òåìïåðàòóðà ÷àñòî ÷åð-
ãóâàòèìåòüñÿ, áóäå ñí³æíî, à îñü
"îá³öÿí³" òðèâàë³ ñèá³ðñüê³ ìîðî-
çè îìèíóòü.

"Ó ñòîëèö³ äî ê³íöÿ òèæíÿ òåì-
ïåðàòóðà çìåíøèòüñÿ äî íóëÿ òà
íèæ÷å, à ç 26 ëèñòîïàäà âàðòî ãî-
òóâàòèñÿ äî ñèëüíîãî ñí³ãó. Â ïî-
íåä³ëîê-â³âòîðîê øâèäê³ñòü â³òðó
ìîæå ñÿãíóòè 15—20 ìåòð³â çà ñå-
êóíäó, ì³ñöÿìè íàâ³òü äî 24 ìåò-
ð³â, öå äóæå íåáåçïå÷íî. Òîæ
ìîæëèâå îãîëîøåííÿ øòîðìîâèõ
ïîïåðåäæåíü,— êàæå Ìèêîëà
Êóëüá³äà.— Ïðîòÿãîì ïåðøî¿ äå-

êàäè ì³ñÿöÿ ñë³ä î÷³êóâàòè íå-
ñò³éêî¿ ïîãîäè ç ìîðîçîì, ñí³ãîì,
äîùåì òà øêâàëüíèì â³òðîì".

Ïðî ìàéáóòíþ íåãîäó â÷àñíî
ïîïåðåäèëè ³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè,
õî÷à, ÿê çàïåâíÿþòü ó "Êè¿âàâòî-
äîð³", íàïîãîòîâ³ ñòî¿òü 298 îäè-
íèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè:
104 ñîëåðîçêèäà÷³, 98 ñí³ãî-
î÷èùóâà÷³â, 14 ñí³ãîíàâàíòàæó-
âà÷³â, 32 íàâàíòàæóâà÷³ ïîñèïíèõ
ìàòåð³àë³â, 50 òðàêòîð³â ç î÷èñ-
íèì îáëàäíàííÿì.

"Ìè ïðàöþºìî â "çèìîâîìó" ðå-
æèì³ ùå â³ä ê³íöÿ æîâòíÿ,— ðîç-
ïîâ³â ãîëîâíèé ³íæåíåð "Êè-
¿âàâòîäîðó" Âàñèëü Ìåëüíè÷åí-
êî,— öå îçíà÷àº, ùî º áðèãàäè,
ÿê³ ÷åðãóþòü ö³ëîäîáîâî ³ ãîòîâ³ äî
áóäü-ÿêèõ ïðèìõ ïîãîäè. Õî÷à, ÿê
ñâ³ä÷èòü áàãàòîë³òíÿ ïðàêòèêà,
ïåðøèé ñí³ã íå ïðèíîñèòü áàãàòî
êëîïîò³â — çåìëÿ ³ùå òåïëà, òîæ
äëÿ íàñ, ìîæíà ñêàçàòè, öå áóäå
ÿê "òðåíóâàëüíèé" ñí³ãîïàä, àáè
ïåðåâ³ðèòè íîâó òåõí³êó"

ПП ОО ГГ ОО ДД АА

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-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+10°Ñ,
âíî÷³ +2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +10...+12°Ñ, âíî-
÷³ +6...+8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+2°Ñ, âíî÷³
0...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Ñüîãîäí³
26 ëèñòîïàäà — ²îàííà Çëàòîóñòà. ßñíå íåáî — íà ìîðîç. Çîð³

ïàäàþòü — íà â³òåð. Ó öþ ïîðó âñå ðîñëèííå æèòòÿ çàâìèðàº.
Ç öüîãî äíÿ 2005 ðîêó îñòàííÿ ñóáîòà ëèñòîïàäà º Äíåì ïàì’ÿ-

ò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â.

²ìåíèííèêè: 
Àíòîí (Àíòîí³í), Ãåðìàí, ²âàí, Íèêèôîð

6 4

2 6 1 4 5

2 3 9

8 7

5 9 8 7 2 6

1 4 8

9 8 3 1

9 3

8 7 2 9 6

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.

6 7 1 2 8 4 3 9 5

9 4 5 6 3 1 7 8 2

2 8 3 9 5 7 6 4 1

3 2 4 5 7 9 1 6 8

1 9 8 3 6 2 4 5 7

5 6 7 1 4 8 9 2 3

8 1 2 4 9 3 5 7 6

7 5 9 8 1 6 2 3 4

4 3 6 7 2 5 8 1 9

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

На вихідні столиці синопти и обіцяють перші сні опади і завірюхи
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Ó ñòîëèö³
ïðåäñòàâëÿòü
òàë³ñìàí³â 
ªâðî-2012
Ó íåä³ëþ òà ïîíåä³ëîê áðàòè-
áëèçíþêè â³çüìóòü ó÷àñòü â àêö³ÿõ,
çóñòð³íóòüñÿ ç êè¿âñüêèìè ä³òëàõàìè 
³ ìîëîääþ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

28—29 листопада столиці відб деться презентація
талісманів Євро-2012. М льтиплі аційні брати-близ-
ню и привітають иян центрі міста, з стрін ться з
дітлахами в Національном цир , а з молоддю —
"Ма Дональдз". Талісмани онтинентальної першості
завітають до спеціалізованої за альноосвітньої ш о-
ли-інтернат для дітей з вадами роз мово о розвит-
, що на в лиці Ушинсь о о, 15, де вр чать вихован-

цям за лад спортивний інвентар. Після Києва брати-
близню и вир шать до Хар ова і Донець а.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Âàðøàâ³ ïðåçåíòóâàëè äâîõ ôóòáîë³ñò³â-áëèç-
íþê³â — òàë³ñìàí³â ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó, ÿêèé 2012 ðîêó
â³äáóäåòüñÿ â Óêðà¿í³ òà Ïîëüù³. Íàãàäàºìî, ùî ïîëüñüêèé ôóòáî-
ë³ñò îäÿãíåíèé ó á³ëó ôóòáîëêó òà ÷åðâîí³ øîðòè, à óêðà¿íñüêèé —
â æîâòó ôóòáîëêó òà ñèí³ øîðòè. Çà÷³ñêè ñïîðòèâíèõ ãåðî¿â òàêîæ
ó íàö³îíàëüíèõ êîëüîðàõ. Íàä ðîçðîáëåííÿì òàë³ñìàí³â êîíòèíåí-
òàëüíî¿ ïåðøîñò³ ïðàöþâàëà âñåñâ³òíüî â³äîìà êîìïàí³ÿ Warner Bros,
ÿêà áðàëà ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ñèìâîë³â äâîõ ïîïåðåäí³õ ºâðîïåéñüêèõ
÷åìï³îíàò³â ç ôóòáîëó. ²ìåíà òàë³ñìàíàì îáåðóòü ìåøêàíö³ Óêðà-
¿íè òà Ïîëüù³. Äëÿ öüîãî áóäå ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíèé êîíêóðñ.

Íèí³øíüîãî òèæíÿ ñèìâîëè ªâðî-2012 ðîçïî÷àëè òóðíå óêðà¿í-
ñüêèìè ì³ñòàìè, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü ìàò÷³ êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøî-
ñò³. Ïåðøèìè ãåðî¿ çàâ³òàëè äî Ëüâîâà. À âæå 28-29 ëèñòîïàäà ¿õ
ïðåçåíòóþòü ó ñòîëèö³.

Çàõîäè ðîçïî÷íóòüñÿ ó íåä³ëþ î 10.00 â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñè-
òåò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó. Òàì â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ òðà-
äèö³éíèõ çìàãàíü ç³ ñïîðòèâíîãî òàíöþ Kyiv Open 2010, à òàêîæ çó-
ñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñòà òà ïîñëàíö³â äîáðî¿ âîë³ Êèºâà. Çâ³äñè òà-
ë³ñìàíè íà ðóõîì³é ïëàòôîðì³ âèðóøàòü çà ìàðøðóòîì âóë. Âåëè-
êà Âàñèëüê³âñüêà — ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî — Áåññàðàáñüêà ïëîùà.
Ïîò³ì ç'ÿâëÿòüñÿ íà Õðåùàòèêó òà ìàòèìóòü ôîòîñåñ³þ á³ëÿ Ïàñà-
æó ç óñ³ìà îõî÷èìè.

Çãîäîì êè¿âñüêà ìàëå÷à çìîæå ïîôîòîãðàôóâàòèñü ³ç ñèìâîëàìè
ªâðî-2012 ó ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíîãî öèðêó òà ïåðåãëÿíóòè âè-
ñòàâó, ÿêà òðèâàòèìå íà àðåí³ ç 13.00 äî 15.30.

À íàñòóïíîãî äíÿ, â ïîíåä³ëîê, îï³âäí³ òàë³ñìàíè çóñòð³íóòüñÿ ç³
ñòîëè÷íîþ ìîëîääþ ó ïðèì³ùåíí³ "ÌàêÄîíàëüäç" íà Õðåùàòèêó,
19, à óâå÷åð³ âèðóøàòü äî ñïåö³àë³çîâàíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-
³íòåðíàòó äëÿ ä³òåé ç âàäàìè ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó, ùî íà âóë. Óøèí-
ñüêîãî, 15. Òóò áðàòè-áëèçíþêè âðó÷àòü âèõîâàíöÿì çàêëàäó ñïîð-
òèâíèé ³íâåíòàð.

Ï³ñëÿ Êèºâà òàë³ñìàíè ªâðî-2012 â³äâ³äàþòü Õàðê³â ³ Äîíåöüê

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Цьо орічна зима настане майже за алендарем — синоп-
ти и обіцяють на вихідні зниження температ ри до п’я-
ти-десяти рад сів мороз вночі та 0—5 рад сів нижче
н ля вдень. Імовірний сильний сні та вітер. Ком нальні
сл жби міста вже отримали спеціальні повідомлення і
рапорт ють, що до не оди отові і люди, і техні а.


