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У ВОГОНЬ І ВОДУ
У мерії представили ново о ерівни а
ВАТ “Київводо анал”
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КВАДРОЦИКЛАМИ ПО СНІГОВІЙ
НАВАЛІ
Для боротьби з опадами в місті
ви ористов ють найс часніш
прибиральн техні

Á³çíåñ ï³ñëÿ ñìåðò³
Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ äîðîãî íå ëèøå æèòè, à é ïîìåðòè

Õî÷à á ÿê æàõëèâî öå çâó÷àëî, àëå ëþäè
ïîìèðàþòü ùîäíÿ. ² ¿õí³ áëèçüê³ ó ãîð³ íå
íàäòî êðèòè÷íî ñòàâëÿòüñÿ äî âèáîðó êîí-

òîðè, ùî îðãàí³çîâóº ïîõîâàííÿ. Âëàñíå, é
ãðîø³ ìàëî õòî ïðèñê³ïëèâî ë³÷èòü. Ïåâ-
íî, ñàìå òîìó ïîõîðîííèé á³çíåñ ëèøàº-

òüñÿ îäíèì ³ç íàéñòàá³ëüí³øèõ òà íàéïðè-
áóòêîâ³øèõ ó ñâ³ò³. Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïðè-
âàòíèõ ô³ðì, ùî íàäàþòü ðèòóàëüí³ ïîñëó-
ãè, ëèøå ï³äòâåðäæóº öå. ² õî÷à âñ³ çíàþòü,
ùî “çàðîáëÿòè íà ÷óæîìó ãîð³” íåäîáðå,
á³çíåñ öåé äîâîë³ óñï³øíî ðîçâèâàºòüñÿ. ²
çàðîáëÿòè âäàºòüñÿ íåïîãàíî. Êèÿíêà Â³ðà
Êîíîíîâà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ç ÿêè-
ìè îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè ðèòóàëüíèõ
ñëóæá ¿é äîâåëîñÿ ç³òêíóòèñÿ: “Êîëè ïîìåð
ì³é ÷îëîâ³ê, ÿ áóëà, ì’ÿêî êàæó÷è, â òðàí-
ñ³. ², çâ³ñíî æ, íå íàäòî âèÿâëÿëà óâàæí³ñòü
ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ÷îëîâ³êîì, ùî çàé-
ìàâñÿ ï³äãîòîâêîþ öåðåìîí³¿. Ïðîñòî ñïëà-
÷óâàëà ðàõóíêè. À ÷åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ
ïîõîðîíó ÿ ïåðåãëÿäàëà ïàïåðè ³ çðîçóì³-

ëà, ùî ìåíå îøóêàëè. Ñïî÷àòêó ìè ç ñè-
íîì çàìîâèëè òðè àâòîáóñè, àëå íàñòóïíî-
ãî äíÿ ñêàñóâàëè çàìîâëåííÿ äâîõ ³ç íèõ.
Îäíàê ðîçðàõóâàëèñÿ çà òðè, à îòæå, ñïëà-
òèëè ï³âòîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü ïðîñòî òàê.
Çâè÷àéíî, ÿ çàòåëåôîíóâàëà ðîçïîðÿäíè-
êîâ³, ùîá ç’ÿñóâàòè öå ïèòàííÿ. Â³í àáñî-
ëþòíî çóõâàëî çàÿâèâ, ùî ïîõîðîííó ïðî-
öåñ³þ îáñëóãîâóâàëè òðè àâòîáóñè”. Òàê³
âèïàäêè íåïîîäèíîê³, ïðîñòî ìàñøòàáè ³ñ-
òîð³é ð³çí³. Ïåâíî, äóæå ëåãêî ñêîðèñòàòè-
ñÿ ñòàíîì ëþäåé, ÿê³ ñóìóþòü ÷åðåç ñìåðòü
áëèçüêî¿ ëþäèíè. À íîðìè ìîðàëüíîñò³ é
åòèêè, íà æàëü, óæå äàâíî ïî÷àëè âòðà÷à-
òè âàãîì³ñòü ó íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³.

За інчення на 3-й стор.
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Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

В середньом похорон столиці обійдеться 6—8 тис. рн. С ма мо-
же зростати, ос іль и часто доводиться ще й “віддяч вати” за до-
дат ові посл и, а то й за алі п вати землю на ладовищі. Ос іль-
и най оловнішою проблемою в рит альній сфері є атастрофічний
бра місць для поховань, землі єдино о від рито о ладовища виста-
чить ма сим м на три ро и. Місь а влада обіцяє найближчим часом
виділити нов ділян для облашт вання цвинтаря.

Нині Києві 29 ладовищ, на більшості з я их через бра землі не ховають
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ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Íà ñîö³àëüí³
ïðîãðàìè âèä³ëÿòü
ìîæëèâèé
ìàêñèìóì
Êè¿âðàäà âäâ³÷³ çá³ëüøèòü
ï³äòðèìêó âåòåðàí³â òà ³íâàë³ä³â

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні Верховна Рада план вала роз ля-
н ти в др ом читанні прое т держбюдже-
т 2011. Одраз після затвердження основ-
но о фінансово о до мента раїни приймати
свої бюджети матим ть право і ре іони. Київ
сподівається зробити це ще до Ново о ро .
Бюджетн сесію заплановано на 28 р дня.
Нині в омісіях триває робота над фінансови-
ми запитами під різні про рами. Не се рет,
що бюджет столиці завжди носив виражений
соціальний хара тер. Нас іль и б де профі-
нансовано соціальні про рами в наст пном
році, позавчора розбиралась профільна омі-
сія Київради з питань охорони здоров’я та
соціально о захист населення.

Ó íîâîìó ðîö³, ÿê óæå áàãàòî ãîâîðèëîñÿ, î÷³êóºòüñÿ äå-
ùî ³íøèé ï³äõ³ä äî áþäæåòó. Ïî-ïåðøå, âèäàòêè ïðîïî-
íóºòüñÿ ðîçä³ëèòè: êàï³òàëüí³ ô³íàíñóâàòè ïî ïðîãðàì³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, à ³ç çàãàëüíîãî ôîíäó
ô³íàíñóâàòè ïåðåâàæíî çàõèùåí³ ñòàòò³. Ïî-äðóãå, ãîëî-
âà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ
íà ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîìó ï³äõîä³. Ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè çà-
ïðîïîíîâàíî. Ùîïðàâäà, ÷èìàëî ¿õ çàõîä³â íå ï³äïàäà-
þòü ï³ä çàõèùåí³ ñòàòò³. ßê îðãàí³çóþòü ô³íàíñóâàííÿ, ïî-
êè ùî ðîçáèðàþòüñÿ, à ãðîø³ òðåáà çîêðåìà íà òàêå.

Ïðîãðàìà "Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî" íà 2011—2015 ðî-
êè". Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº ïåðåâàæíî çàõîäè íà ï³äòðèì-
êó âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ëþ-
äåé ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, öåíòðó
ðîáîòè ç æ³íêàìè. Íà 5 ðîê³â íà öå ïëàíóþòü âèòðàòè-
òè 81,971 ìëí ãðí. ²ç íèõ íà 2011 ð³ê — 15,135 ìëí ãðí.
ßêùî âèðàõóâàòè çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â, òî íà ñàì³ çà-
õîäè ëèøàºòüñÿ 5,186 ìëí ãðí. Äî ñëîâà, öå ó 2,5 ðàçó
á³ëüøå êîøò³â, í³æ íà òàê³ ñàì³ ïîòðåáè âèä³ëèëè öüî-
ãîð³÷. Ó ì³ñò³ ìàéæå 127 ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îá'ºäíàíü,
íà ÿê³ ïîøèðþþòüñÿ çàõîäè ï³äòðèìêè. Ãîëîâà êîì³ñ³¿
Àëëà Øëàïàê çàóâàæèëà, ùî ëåâîâà ÷àñòêà ï³äòðèìêè —
öå êîøòè íà îïëàòó êîìïîñëóã òà îðåíäó ïðèì³ùåíü. Îñ-
ê³ëüêè ïðèì³ùåííÿ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,
ïàí³ Øëàïàê ïðîïîíóº çà äîö³ëüí³øå çâ³ëüíèòè ö³ îð-
ãàí³çàö³¿ â³ä ñïëàòè çà îðåíäó, àáè íå ãàíÿòè áþäæåòí³
êîøòè "ì³æ äâîìà êèøåíÿìè îäíîãî ïàëüòî" ³ ñïðÿìó-
âàòè ¿õ íà ÿê³ñü àêòóàëüí³ ïîòðåáè.

Ìåäèöèíà. Ïîïðè çíà÷íó ïîòðåáó, ãàëóçü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ïîäàñòü çíà÷íî ñêðîìí³ø³ áþäæåòí³ çàïèòè
íà 2011 ð³ê. "Õðåùàòèê" óæå ïèñàâ, ùî ðåàëüíà ïîòðå-
áà ñÿãàº 5 ìëðä ãðí. Àëå ïðîô³ëüíå óïðàâë³ííÿ ïðîñèòü
âèä³ëèòè âñüîãî 2,283 ìëðä ãðí. ²ç íèõ 1,304 ìëðä ï³äóòü
íà çàðïëàòè. Ïðè öüîìó ïðàö³âíèêàì îá³öÿþòü çáåðå-
æåííÿ íàäáàâîê. Îòæå, ïðèáëèçíî 1 ìëðä ãðí çàëèøàº-
òüñÿ íà çàõîäè — ïðèäáàííÿ ìåäèêàìåíò³â, îáëàäíàí-
íÿ, ðåìîíòè ë³êàðåíü. Îêð³ì öüîãî, ñòîëè÷íà ìåäèöè-
íà ïðîäîâæóº ãîòóâàòèñÿ äî ªâðî-2012. Íà 128 ìëí ãðí
ïëàíóþòü ïðèäáàòè êàðåò "øâèäêî¿ äîïîìîãè". À ùå
ì³ñòî ãîòóº ÷îòèðè ãîëîâíèõ îá’ºêòè, çîêðåìà "Öåíòð
êðîâ³", 12-òó é Îëåêñàíäð³âñüêó ë³êàðí³. Â îñòàíí³é â³ä-
êðèþòü ïåðøó ÷åðãó ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ òà ïðè-
éîìíå â³ää³ëåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ³ç åêñòðåíè-
ìè îïåðàö³éíèìè. Çíà÷íîþ ì³ðîþ îá’ºêòè ºâðî÷åìï³î-
íàòó ô³íàíñóâàòèìóòü ³ç äåðæáþäæåòó.

Ïðîãðàìà "Îñâ³òà ñòîëèö³" íà 2011—2015 ðîêè". Äëÿ íà-
â÷àííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ïðîñÿòü âèä³ëèòè á³ëü-
øå, í³æ íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ. Ïðîô³ëüíå óïðàâë³ííÿ
ñôîðìóâàëî çàïèò íà 4,3 ìëðä ãðí. Ùîïðàâäà, 75 % ³ç
íèõ òåæ ñïðÿìóþòü íà çàðïëàòè ç³ çáåðåæåííÿì äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â íàäáàâîê ó 20 % òà 50 % çàëåæíî â³ä ïîñàäè.
Ðåøòà — íà äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, îïëàòó åíåðãîíîñ³¿â òî-
ùî. Â øêîëàõ ïëàíóþòü ïðèâåñòè äî ëàäó ìåäêàá³íåòè.
Ïîëîâèíó ¿õ óæå îíîâëåíî. Ó 2011-ìó ïëàíóþòü ââåñòè
â ä³þ íîâ³ ÷è ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ øêîëè òà ñàäî÷êè.
Îñòàíí³ì ïðèä³ëÿòü á³ëüøå óâàãè, áî íà ñüîãîäí³ íà 100
ì³ñöü ó äèòñàäêàõ ïðèïàäàº ïî 108—120 ä³òîê.

Ïðîãðàìà "Ä³òè ñòîëèö³". Äîêóìåíò ñòîñóºòüñÿ ä³òåé-
ñèð³ò, ä³òåé ó íåïîâíèõ ÷è ïðîáëåìíèõ ñ³ì’ÿõ, áåçäî-
ãëÿäíèõ ³ ä³òåé âóëèö³. Àáè âîíè íà çàëèøàëèñÿ ïîçà
óâàãîþ âëàäè, ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé ïðîñèòü âèä³ëè-
òè íà òðè ðîêè íà ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè 13,295 ìëí ãðí.
²ç íèõ ó 2011 ðîö³ ïëàíóþòü âèòðàòèòè 3, 970 ìëí ãðí.
Äî ö³º¿ ñóìè âõîäèòü ³ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé

Ó âîãîíü ³ âîäó
Ó ìåð³¿ ïðåäñòàâèëè íîâîãî êåð³âíèêà 
ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë”

КК АА ДД РР ИИ

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
"Õðåùàòèê"

У спадо від попе-
редни ів новий ерів-
ни "Київводо анал "
отримав 700 млн рн
бор , зношені ом -
ні ації та ритичн
потреб знайти ін-
вестора на мільярд
доларів. Одна , схо-
же, що Валерій Чен-
чевий тр днощів не
боїться. "Я отовий
іти во онь і вод ",—
с азав новообраний
олова правління
ВАТ "Київводо анал".

Ó ïîíåä³ëîê ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ïðåäñòàâèâ íîâîîáðàíîãî
ãîëîâó ïðàâë³ííÿ "Êè¿ââî-
äîêàíàëó". Çðàíêó Âàëåð³ÿ
×åí÷åâîãî ïðàêòè÷íî îäíî-
ãîëîñíî çàòâåðäèëè íà öþ
ïîñàäó àêö³îíåðè ï³äïðè-
ºìñòâà. Â³ä íîâîãî êåð³âíè-
êà ì³ñüêà âëàäà î÷³êóº íî-
âàòîðñüêèõ ð³øåíü, êîíñ-
òðóêòèâíèõ ï³äõîä³â ³, çâ³ñ-
íî, ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ íå
ïðèõîâóº — ðîáîòà âèïàëà
íåëåãêà: ï³äïðèºìñòâî
çáèòêîâå, ïðîáëåì áàãàòî ³
ðîçâ'ÿçóâàòè ¿õ ïîòð³áíî
øâèäêî. "Ó âàæêîìó ñòàí³
çíàõîäèòüñÿ çàðàç "Êè¿ââî-
äîêàíàë". Ìàéæå 700 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü ï³äïðèºì-
ñòâî çàáîðãóâàëî ïåðåä
"Êè¿âåíåðãî",— çàóâàæèâ
ïàí Ïîïîâ. Ðîçïî÷àòè ðî-

áîòó â³í ðàäèòü ³ç àóäèòó,
ñòàá³ë³çàö³¿ ô³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³-
çàö³¿ ïðîãðàìè "Ïèòíà âî-
äà", âàðò³ñòü ÿêî¿ ñòàíîâèòü
ìàéæå ì³ëüÿðä äîëàð³â. ²
äîäàº — ñàì íà ñàì ³ç ïðîá-
ëåìàìè ì³ñüêà âëàäà "Êè¿â-
âîäîêàíàë" íå çàëèøèòü: "ß
ìàâ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíè-
êàìè íèçêè ô³íàíñîâèõ îð-
ãàí³çàö³é. Âîíè ãîòîâ³ íà-
äàâàòè ãðàíòîâó äîïîìîãó
íà ðîçâèòîê "Êè¿ââîäîêà-
íàëó" çà óìîâè ÷³òêîãî êîí-
òðîëþ ì³ñüêîþ âëàäîþ ñè-
òóàö³¿ íà ï³äïðèºìñòâ³, à
âæå ïîò³ì âèõîäèòè íà
âçàºìîâèã³äí³ äîãîâ³ðí³
óìîâè". Çíàéòè ³íâåñòîðà
íà ì³ëüÿðä äîëàð³â ì³ñüêà

âëàäà ïëàíóº çà ê³ëüêà ðî-
ê³â. ßêùî íå îíîâèòè êè-
¿âñüê³ âîäîìåðåæ³ — íà ñòî-
ëèöþ î÷³êóþòü âåëèê³
ïðîáëåìè, áåç ïåðåá³ëü-
øåíü êàæóòü ó ìåð³¿. Çì³íà
ïðàâë³ííÿ "Êè¿ââîäîêàíà-
ëó" — öå îäèí ³ç êðîê³â ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè, ùîá ä³ñòàòè

êîíòðîëü íàä ä³ÿëüí³ñòþ
ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
ñòîëèö³. "Íàñàìïåðåä ³ç ìå-
òîþ ïîâåðíóòè ì³ñòó ò³ àê-
òèâè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëè-
ñÿ íå â ³íòåðåñàõ êèÿí",—
çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ

Íåõàé ñåðöå á’ºòüñÿ
Íîâèé öåíòð äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ ðÿòóâàòèìå âòðè÷³
á³ëüøå ïàö³ºíò³â

ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ’’ ЯЯ

Â³äêðèòòÿ äðóãîãî êîðïóñó Öåíòðó
äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿
äàñòü çìîãó ðÿòóâàòè óäâ³÷³-óòðè÷³
á³ëüøå ïàö³ºíò³â ³ç âðîäæåíèìè âàäà-
ìè ñåðöÿ. Ïðî öå ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ çà-
êëàäó ðîçïîâ³â ãîëîâíèé äèòÿ÷èé êàð-
ä³îõ³ðóðã Óêðà¿íè, äîêòîð ìåäè÷íèõ
íàóê òà äèðåêòîð öåíòðó ²ëëÿ ªìåöü.
"ßêùî ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ïîòóæí³ñòü
öåíòðó ñòàíîâèòèìå ñòî â³äñîòê³â, òî
ìè ïî êðà¿í³ çà íàøèì ôàõîì ³ â íà-
ø³é ãàëóç³ ðÿòóâàòèìåìî æèòòÿ 30—35
â³äñîòê³â óêðà¿íö³â",— çàçíà÷èâ ïàí
ªìåöü. Îñê³ëüêè öåíòð º äåðæàâíèì
çàêëàäîì, ë³êóâàííÿ áóäå áåçïëàòíèì.
Íîâèé êîðïóñ îñíàùåíèé íàéñó÷àñ-
í³øèì îáëàäíàííÿì ³ ðîçðàõîâàíèé

íà 150 ë³æîê, ç íèõ 13 — ðåàí³ìàö³é-
íèõ, 20 — ó â³ää³ëåíí³ ³íòåíñèâíî¿ òå-
ðàï³¿, º ùå 5 ì³ñöü, îáëàäíàíèõ àïà-
ðàòàìè "øòó÷íå ñåðöå — ëåãåí³", ³ òðè
îïåðàö³éí³. Â³äêðèâàþòüñÿ òàêîæ â³ä-
ä³ëåííÿ êàðä³îðåàá³ë³òàö³¿, åëåêòðîô³-
ç³îëîã³¿, ïîðóøåííÿ ðèòìó ñåðöÿ. Ó
â³ää³ëåíí³ ïðîìåíåâî¿ ä³àãíîñòèêè º
íîâ³òí³ ìàãí³òíî-ðåçîíàíñíèé ³ êîì-
ï'þòåðíèé òîìîãðàôè, ùî äàñòü çìî-
ãó ìàêñèìàëüíî øâèäêî ³ òî÷íî ïî-
áà÷èòè ñòàí ñåðöåâèõ ñóäèí. Âàæëè-
âî, ùî âïåðøå â Óêðà¿í³ é íà ïîñòðà-
äÿíñüêîìó ïðîñòîð³ çàïðîâàäæóºòüñÿ
êîìïëåêñíà ñèñòåìà íàäàííÿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè äîðîñëèì ïàö³ºíòàì ³ç
âðîäæåíèìè âàäàìè ñåðöÿ òà ïîðó-

øåííÿìè éîãî ðèòìó, êîòð³ â äèòèí-
ñòâ³ ïðîéøëè êàðä³îõ³ðóðã³÷íå ë³êó-
âàííÿ. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
öåíòðó Âîëîäèìèðà Æîâí³ðà, â Óêðà-
¿í³ ùîðîêó íàðîäæóºòüñÿ â³ä 5 äî 7 òè-
ñÿ÷ íåìîâëÿò ³ç âðîäæåíèìè àíîìà-
ë³ÿìè ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè.
Ìàéæå 40 % ç íèõ ïåðåáóâàþòü ó êðè-
òè÷íîìó ñòàí³ ç ïåðøèõ äí³â æèòòÿ ³
ïîòðåáóþòü òåðì³íîâîãî õ³ðóðã³÷íîãî
âòðó÷àííÿ. Ìàéæå 90 % öèõ ä³òåé áåç
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íå äîæèâàþòü äî
îäíîãî ðîêó. Òîæ â³äêðèòòÿ êîðïóñó
ñóòòºâî çì³öíèòü ñèñòåìó íàäàííÿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè òà çðîáèòü ¿¿ ñó÷àñ-
í³øîþ ³ äîñòóïí³øîþ. "Ñèñòåìà îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ ñüîãîäí³ ïîòðåáóº, ùîá
¿¿ "ë³êóâàëè" ³ áóäóâàëè íà ñó÷àñíîìó
ð³âí³. Öå äóæå âàæëèâî",— íàãîëîñèâ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷.
Â³í òàêîæ íàãàäàâ, ùî óêðà¿íñüêà âëà-
äà óõâàëèëà íèçêó âàæëèâèõ ð³øåíü,
ùî ñïðÿìîâàí³ íà ðîçáóäîâó ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. Çà ñëîâàìè Ïðåçè-
äåíòà, â³í óâàæíî ñòåæèâ çà áóä³âíèö-
òâîì äðóãîãî êîðïóñó ìåäöåíòðó, íà
ñïîðóäæåííÿ ÿêîãî ëèøå íèí³øíüî-
ãî ðîêó áóëî âèä³ëåíî 150 ìëí ãðí,
ñò³ëüêè æ ïëàíóþòü íàäàòè íà ðîçâè-
òîê öåíòðó ³ íàñòóïíîãî

Валерій Ченчевий має ба аторічний досвід ерівництва
підприємствами, що займаються водопостачанням. Він май-
же 10 ро ів очолював ом нальне підприємство Полтав-
сь ої облради "Полтававодо анал" і підвищив ефе тивність
роботи цьо о підприємства до висо о о технічно о рівня. Ва-
лерій Ченчевий є членом- ореспондентом А адемії б дів-
ництва У раїни, автором 10 на ових статей і 12 запатен-
тованих винаходів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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У мерії олова КМДА Оле сандр Попов представив новообрано о олов правління
“Київводо анал ” Валерія Ченчево о

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
"Õðåùàòèê"

Учора за часті Президента У раїни Ві тора Ян овича та о-
лови КМДА Оле сандра Попова відб лося рочисте від риття
др о о орп с На ово-пра тично о медично о центр ди-
тячої ардіоло ії та ардіохір р ії на в лиці Мельни ова. За-
лад оснащений найс часнішим обладнанням і розрахований
на 150 ліжо , з них 13 — реанімаційних, 20 — відділенні ін-
тенсивної терапії. Є ще 5 місць, обладнаних апаратами
"шт чне серце — ле ені" і три операційні.



Хрещатик  22 грудня 2010 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 33

Іван ОЛІЙНИК,
ре ламіст:

— Цьо о ро
поховав бра-
та, а мин ло-
о — бать а.
Ховав на єди-
ном від ри-
том для похо-
вань Північно-
м ладовищі.
Заплатив за
місце тарифн

с м , я виділили без проблем. Ра-
дж всі та і питання виріш вати на
в лиці Воровсь о о, де знаходить-
ся Центральне бюро рит альних по-
сл . Головне, щоб роші б ли.

Василь ШЕВЧЕНКО,
сл жбовець:

— Та , дея і
проблеми б -
ли. Хотіли по-
ховати на цен-
тральном ла-
довищі. Там
же спочива-
ють мої родичі.
Але воно за-
рите. С азали,
що місць не-

має. Запропон вали Південне та
Північне ладовища. На Північном ,
за Броварами, місце одраз дали.
То там і поховали. Але ч в, що на
Центральном за площ треба пла-

тити ишеню пристойні с ми. Не
перевіряв, том не б д ствердж -
вати.

Марина КОЛЯКОВА,
ж рналіст:

— Нас іль и ві-
домо, в межах
Києва ладови-
ща за риті. А в
напрям Чер-
ні ова — від-
риті. Але т ди
доро а дале а.
Мин ло о ро
в мене помер-
ла подр а. Та

на те ладовище дві одини добира-

лися. І оли її бать и напівпритом-
ном стані т ди та и доїхали — б -
ло д же с ладно і психоло ічно, і фі-
зично. Та й зараз, навіть маючи ба-
жання, їм проблемно провід вати
донь .

Алла КОСТЕНКО,
співробітниця ЦУМ :
— Я жив під

Києвом Гат-
ном . По и що
не вини ало
жодних тр дно-
щів із похован-
ням. Але знаю,
що в нас, Гат-
ном , за вели і

роші ховають меш анців столиці.

Антон ГОНЧАРЕНКО,
б дівельни :
— Ні. У ме-

не жодних
тр днощів не
б ло. Місць
вистачає, про
хабарі — не
ч в. Знайомі
та ож нічо о
подібно о не
розповідали.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”,

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è âèíèêàëè ó âàñ òðóäíîù³ ç ïîõîâàííÿì 
ð³äíèõ íà êëàäîâèù³?

Á³çíåñ ï³ñëÿ ñìåðò³
За інчення.

Почато на 1-й стор.

Немає місць
×èì ñòàðøîþ ñòàº ëþäèíà,

òèì ÷àñò³øå âîíà çàìèñëþºòüñÿ
íàä òèì, ùî íà íå¿ ÷åêàº ï³ñëÿ
ñìåðò³. ² éäåòüñÿ íå ïðî ô³ëî-
ñîôñüê³ ðîçäóìè ïðî ðå³íêàðíà-
ö³þ òà çàãðîáíå æèòòÿ, à ïðî òà-
ê³ áàíàëüí³ ðå÷³, ÿê ê³ëüêà êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â çåìë³, ïðî ÿê³ çà-
çâè÷àé íå ãîâîðÿòü ó êîë³ äðó-
ç³â. Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà, äåðæàâà ãàðàíòóº
íàëåæíå ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ.

Òàêîæ äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà
çàáåçïå÷èòè áåçïëàòíå âèä³ëåí-
íÿ ì³ñöÿ äëÿ ïîõîâàííÿ ïîìåð-
ëèõ ÷è óðí ³ç ïðàõîì íà êëàäî-
âèù³ àáî â êîëóìáàð³¿. Ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ ñàìå òàê çàäåêëàðî-
âàíî íà ïàïåð³. ×è ñïðàâä³ öå
òàê?

À ä³éñí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ äåùî
³íøîþ. Íèí³ â ñòîëèö³ íàë³÷óº-
òüñÿ 29 êëàäîâèù. Á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ íà ñüîãîäí³ íå ä³þòü, îñ-
ê³ëüêè òàì íå ëèøèëîñÿ çåìë³
äëÿ ïîõîâàííÿ. Îòæå, çàõîðî-
íåííÿ â³äáóâàþòüñÿ ëèøå íà
Ï³âí³÷íîìó êëàäîâèù³ (ñåëèùå
Ëºòêè Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³). À ùå º òàê çâà-
í³ íàï³âçàêðèò³ êëàäîâèùà, íà
ÿêèõ äîçâîëåíî ï³äïîõîâàííÿ
óðí ³ç ïðàõîì á³ëÿ ìîãèë ðîäè-
÷³â. Òàì æå â³äáóâàºòüñÿ ïîõî-
âàííÿ ïîìåðëèõ ëþäåé ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é (³íâàë³ä³â ² ³ ²²
ãðóï, ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é,
“÷îðíîáèëüö³â”), à òàêîæ âèäàò-
íèõ ä³ÿ÷³â íàóêè é êóëüòóðè
(äëÿ öüîãî ïîòð³áíî îòðèìàòè
äîçâ³ë â³ä ÊÌÄÀ). Àëå öå âñå
òåîðåòè÷íî. Íà ïðàêòèö³ æ ãî-
ëîâíîþ ïðîáëåìîþ ðèòóàëüíî-
ãî á³çíåñó º áðàê ì³ñöü äëÿ ïî-
õîâàííÿ. “Ïðîáëåìà íåñòà÷³ â³ä-
êðèòèõ êëàäîâèù ó Êèºâ³ äóæå
ãîñòðà, â³ëüíèõ ä³ëÿíîê âèñòà-
÷èòü ïðèáëèçíî íà òðè ðîêè,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïåðøèé
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ðèòóàëüíèõ ïî-
ñëóã ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Êóò³ùåâ.
— Òîìó ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷îãî
÷àñó ì³ñòî ìàº âèä³ëèòè çåìëþ.
Äëÿ áóä³âíèöòâà íîâîãî êëàäî-
âèùà ïîòð³áíî 100—120 ãåêòàð³â
çåìë³, ³ ÿêùî òàêó ä³ëÿíêó çíàé-
äóòü, öå ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìó ç
ì³ñöÿìè äëÿ ïîõîâàíü ðîê³â íà
15. Êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ äîáðå
çíàº ïðî öå ³ çàéìàºòüñÿ âèð³-
øåííÿì öüîãî ïèòàííÿ. Àëå äëÿ
îáëàøòóâàííÿ íîâîãî êëàäîâè-
ùà ïðîñòî çåìë³ çàìàëî. Çíàäî-
áèòüñÿ ùå ìàéæå äâà ç ïîëîâè-
íîþ ðîêè íà ïðîåêòí³ òà áóä³-

âåëüí³ ðîáîòè, íà çíèæåííÿ ð³â-
íÿ ´ðóíòîâèõ âîä. Îòæå, ùå
ì³ëüéîíè ãðèâåíü ï³äóòü íà îá-
ëàøòóâàííÿ òåðèòîð³¿. Öå îçíà-
÷àº, ùî çåìëþ ïîòð³áíî âèä³ëÿ-
òè íåãàéíî”. Ïðî òðè ðîêè, íà
ÿêèõ âèñòà÷èòü ì³ñöü íà êëàäî-
âèùàõ, ñòîëè÷íà âëàäà ðîçïîâ³-
äàº âæå íå ïåðøèé ð³ê, à íîâî¿
ä³ëÿíêè âñå ùå íåìàº. Òîìó äå-
ô³öèò ì³ñöü äëÿ ïîõîâàíü ïîðî-
äæóº êîðóïö³þ.

Бай и зі с леп
Ñàìå íåñòà÷à â³ëüíî¿ çåìë³ íà

êëàäîâèùàõ ñïðèÿº òîìó, ùî
ç’ÿâëÿºòüñÿ íåìàëî îõî÷èõ ïðî-
äàòè ìîãèëè ñâî¿õ ðîäè÷³â çà ÷è-
ìàë³ ãðîø³. Â ²íòåðíåò³ íèí³ áåç
ïðîáëåì ìîæíà çíàéòè îãîëî-
øåííÿ ïðî ïðîäàæ ì³ñöü íà
öâèíòàðÿõ. “Õðåùàòèê” âèð³-
øèâ ç’ÿñóâàòè ó ïðîäàâö³â âàð-
ò³ñòü íåòèïîâîãî òîâàðó. Çàòå-
ëåôîíóâàëè, íàì â³äïîâ³â ïàí
Äìèòðî, ÿêèé ïðîäàº ì³ñöå íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³. Ï³ä ÷àñ
çóñòð³÷³ â³í ðîçïîâ³â áàéêó ïðî
òå, ùî ïðîäàº ä³ëÿíêó, íà ÿê³é
50 ðîê³â òîìó áóëî ïîõîâàíî éî-
ãî ïðàáàáóñþ, ³ êîøòóº âîíà 15
òèñ. äîëàð³â. Äìèòðî ðàä³ñíî
ïîâ³äîìèâ, ùî öå íåäîðîãî.
Âàðòî ñêàçàòè, ùî çà òàê³ ãðîø³

ìîæíà êóïèòè ä³ëÿíêó äîâîë³
â³ääàëåíó â³ä öåíòðàëüíî¿ àëå¿.
À çà 25 òèñÿ÷ äîëàð³â ïðîäàâåöü
çàïðîïîíóâàâ ïðèäáàòè øìàòîê
çåìë³ íà öåíòðàëüí³é àëå¿. Âè-
ÿâèëîñÿ, ùî òàì ïîõîâàíî éîãî
äâîþð³äíîãî ä³äóñÿ. Ö³êàâî,
ñê³ëüêè ùå ðîäè÷³â ï³äïðèºìöÿ
ñïî÷èëè íà ïðåñòèæíîìó Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³? Íàñòóïíèé
äçâ³íîê. ² ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü
êóïèòè ì³ñöå íà Áåðêîâöÿõ çà
12 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïàí³ Þë³ÿ êà-
æå, ùî òàì ïîõîâàíèé ¿¿ ä³äóñü,
é äåìîíñòðóº ñâ³äîöòâî ïðî
ñìåðòü. Âîíà ÷åñíî ç³çíàºòüñÿ,
ùî çâàæèëàñÿ íà öåé êðîê ëè-
øå ÷åðåç âêðàé ñêëàäíó æèòòº-
âó ñèòóàö³þ — òåðì³íîâî ïî-
òð³áí³ ãðîø³.

Ïîïèò ïîðîäæóº ïðîïîçèö³þ
íàâ³òü ó òàê³é äåë³êàòí³é ñôåð³,
ÿê ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Ãîñòðó
ïðîáëåìó íåñòà÷³ çåìë³ ïîêè ùî
íå ðîçâ’ÿçàíî, ç ä³þ÷èõ êëàäî-
âèù ëèøèëîñÿ îäíå, ³ ðîçòàøî-
âàíå âîíî ó ïåðåäì³ñò³, à äîáè-
ðàòèñÿ òóäè äîâãî ³ íåçðó÷íî.
Òîæ êèÿíè çìóøåí³ øóêàòè ³í-
ø³ âàð³àíòè, é ãðîø³ íà ïðè-
äáàííÿ ä³ëÿíîê íà êëàäîâèùàõ
ó ìåæàõ ì³ñòà, îñê³ëüêè ïðîâ³-
äóâàòè ìîãèëè ð³äíèõ õî÷åòüñÿ
÷àñò³øå, í³æ ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê.
Óò³ì, º â ö³é ñèòóàö³¿ é ï³äâîä-

í³ òå÷³¿. “Ñòîñîâíî ïèòàííÿ ïå-
ðåïðîäàæó ì³ñöü íà êëàäîâèùàõ
äëÿ òàê çâàíèõ “ï³äïîõîâàíü”
ìè íàìàãàºìîñÿ ïîÿñíèòè òèì,
õòî êóïóº ö³ ä³ëÿíêè, ùî ¿õ ìî-
æóòü îøóêàòè,— êàæå Ìèõàéëî
Êóò³ùåâ.— Îñê³ëüêè, êîëè çãî-
äîì âèíèêíå ïîòðåáà çíîâó êî-
ãîñü ïîõîâàòè â öþ ìîãèëó, ³ â³í
ïîêàæå ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü
ïåðøî¿ ïîõîâàíî¿ ëþäèíè (ñàìå
òå, ÿêå áóäî ïðèäáàíî çà âåëè-
ê³ ãðîø³), äèðåêòîð êëàäîâèùà
ñêàæå, ùî ïîòð³áíà çàÿâà òà
ïðèñóòí³ñòü êîðèñòóâà÷à ì³ñöÿ
ïîõîâàííÿ. À öþ ëþäèíó ìîæå
áóòè âàæíî çíàéòè. Îò ³ âèõî-
äèòü, ùî ãðîø³ çàïëà÷åíî, à âè-
êîðèñòàòè çåìëþ íà êëàäîâèù³
çà ïðèçíà÷åííÿì íåìîæëèâî”.
Àëå ÿê áè íå çàñòåð³ãàëè ëþäåé,
á³çíåñ íà ñìåðò³ ïðîöâ³òàòèìå é
íàäàë³. Ùîíàéìåíøå äî òîãî
÷àñó, äîêè â ñòîëèö³ íå ç’ÿâèòü-
ñÿ íîâå êëàäîâèùå. Õî÷à ³ öåé
ôàêò íå ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìè, áî
çàâæäè çíàéäóòüñÿ îõî÷³ ïîõîâà-
òè ð³äíèõ ó ìåæàõ ì³ñòà, à îò-
æå, çíàéäóòüñÿ ³ ò³, õòî çàõî÷å íà
öüîìó çàðîáèòè.

Óò³ì, çàâæäè º é ³íøèé âàð³-
àíò, äåøåâøèé. Ìîæíà ïîõîâà-
òè ïîìåðëîãî, òàê áè ìîâèòè, çà
çàêîíîì. À çàêîí ãàðàíòóº êîæ-
íîìó ãðîìàäÿíèíó áåçïëàòíå

ì³ñöå îñòàííüîãî ñïî÷èíêó.
“Ùîäî òîãî, ùî ä³ëÿíêó äëÿ ïî-
õîâàííÿ ïîòð³áíî êóïóâàòè, ñêà-
æó, ùî öå íåïðàâäà. ² ÿêùî
ïðîïîíóþòü çà öå ïëàòèòè ãðî-
ø³, çðîçóì³ëî, ùî éäåòüñÿ ïðî
âèìàãà÷³â ³ ïðîéäèñâ³ò³â, — ïî-
ÿñíèâ “Õðåùàòèêó” Ìèõàéëî
Êóò³ùåâ. — Îñê³ëüêè, â³äïîâ³ä-
íî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïî-
õîâàííÿ òà ïîõîðîííó ñïðàâó”,
ì³ñöå íà êëàäîâèù³ âèä³ëÿºòüñÿ
áåçïëàòíî. Öå îçíà÷àº, ùî êîæ-
íèé ìåøêàíåöü ñòîëèö³ ìàº
ïðàâî áóòè ïîõîâàíèì. Îòæå,
êîëè õòîñü âèìàãàº ãðîøåé, ñì³-
ëèâî ìîæíà íàçèâàòè òàê³ âè-
ïàäêè âèìàãàííÿì õàáàðà çà íà-
äàííÿ ì³ñöÿ íà êëàäîâèù³”.

Рит альний
ошторис
Ì³í³ìàëüíèé íàá³ð ïîõîðîí-

íèõ ïîñëóã äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà êîøòóâàòèìå ïðèáëèçíî
1300 ãðí. Çà ö³ ãðîø³ ìîæíà
ïðèäáàòè òðóíó, ê³ëüêà â³íê³â ³
çàìîâèòè ïîñëóãè ðîçïîðÿäíè-
êà. Òðóíà íèí³ êîøòóº â³ä 300
ãðí (íàéïðîñò³øèé âàð³àíò, îá-
áèòèé çñåðåäèíè òêàíèêîþ) äî
20 òèñ. ãðí. Óò³ì, áóâàþòü ³ åë³ò-
í³ òðóíè âàðò³ñòþ, ÿêà äîð³âíþº
ö³í³ ìàëåíüêîãî àâòî. Êîïàííÿ
ìîãèëè ìîæå êîøòóâàòè â³ä 130
äî 695 ãðí, çàëåæíî â³ä ïîðè ðî-
êó. Ðîçïîðÿäíèê æàëîáíî¿ öåðå-
ìîí³¿ â³äïðàöþº âñòàíîâëåí³
ï³âãîäèíè çà 115 ãðí, äàë³ — ïî-
òð³áíî äîïëà÷óâàòè. Âàðò³ñòü
â³íê³â ³ç æèâèõ ³ øòó÷íèõ êâ³ò³â
ìîæå ñÿãàòè 1000 ãðí. À ùå ïî-
òð³áíî ñïëàòèòè çà ðèòóàëüíèé
òðàíñïîðò (â³ä 300 äî 700 ãðí),
ïîñëóãè íîñèëüíèê³â (óçèìêó öå
êîøòóâàòèìå 300—500 ãðí). Òðî-
õè äåøåâøå îá³éäóòüñÿ ïîñëóãè
êðåìàòîð³þ: 445 àáî 490 ãðí.
Ïîõîâàííÿ æ óðíè ç ïðàõîì
êîøòóº çàëåæíî â³ä ïîðè ðîêó
290 àáî 364 ãðí â³äïîâ³äíî: âë³ò-
êó ³ âçèìêó. Îêðåìèì ïóíêòîì
âèòðàò ìîæíà ââàæàòè “ïîñò-ïî-
õîðîíí³” òóðáîòè — âñòàíîâëåí-
íÿ ïàì’ÿòíèêà íà ìîãèëó. Ó
ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ¿õíÿ
âàðò³ñòü ìîæå ñÿãàòè â³ä 5 äî 20
òèñ. ãðí. Ñóìà ìîæå áóòè é
çíà÷íî á³ëüøîþ, âñå çàëåæèòü
â³ä îáðàíîãî ïàì’ÿòíèêà é â³ä
ìàòåð³àëó, ç ÿêîãî â³í áóäå âè-
ãîòîâëåíèé. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³
ïîìèðàòè íèí³ äîðîãî. Òîæ
êîæíîìó êèÿíèíó âàðòî çàìèñ-
ëèòèñÿ íå ëèøå ïðî â³äêðèòòÿ
ïåíñ³éíîãî ðàõóíêó, à é ïðî îñî-
áëèâèé ðèòóàëüíèé ðàõóíîê

Тетяна БЕСЧАСТНА,
“Хрещати ”

Через бра місць на ладовищах останнім часом се більше иян для поховання рідних і близь их ви ористов ють
ол мбарій
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Для прибирання сні в малодост пних місцях столична влада придбала для
ом нальни ів с часні вадроци лиДоволі швид о пот жна техні а очистила від сні Софійсь площ

ÌÀÔàì âêàæóòü ì³ñöå
Êè¿âñüê³ âóëèö³ ìàòèìóòü ïàñïîðò ³ç çàçíà÷åíèì ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ
òèì÷àñîâèõ ïàâ³ëüéîí³â òà ðåêëàìíèõ âèâ³ñîê

Ïîíàä òðè ì³ñÿö³ â ìåð³¿ òðè-
âàº ðîçðîáëåííÿ òà îáãîâîðåííÿ
íîâèõ ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä. Äîêóìåíò, ÿê òî
êàæóòü, íà ô³í³øí³é ïðÿì³é, ³
íèí³ â ìåð³¿ âåäåòüñÿ àêòèâíèé
ä³àëîã ì³æ óñ³ìà çàö³êàâëåíèìè
ñòîðîíàìè: âëàäîþ ì³ñòà ³ ðàéî-
í³â òà ï³äïðèºìöÿìè. Ó ïîíåä³-
ëîê â ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ ÷åðãîâèé
êðóãëèé ñò³ë íà òåìó ðåôîðìó-
âàííÿ â³äíîñèí ùîäî òèì÷àñî-
âèõ ñïîðóä ó Êèºâ³ íà 2010—
2012 ðîêè. ×èíîâíèêè íàãîëî-
øóþòü, ùî, ìîæëèâî, íå âñ³ì
ïðèâàòíèêàì äî äóø³ ìàéáóòí³

íîâîââåäåííÿ, ïðîòå âîíè ïî-
òð³áí³, àáè çðîáèòè öåé ðèíîê
ïðîçîðèì ³ âïîðÿäêîâàíèì. "Ìè
õî÷åìî ïðèâåñòè â Êèºâ³ ÌÀÔè
äî ºäèíî¿ ñèñòåìè,— ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.—
¯¿ ñóòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî ê³î-
ñêè ïîâèíí³ ìàòè ïîãîäæåííÿ
óñ³õ ì³ñüêèõ ñëóæá — "Êè¿âåíå-
ðãî", "Êè¿ââîäîêàíàëó", ÄÀ²,
"Êè¿âì³ñüêñâ³òëà" òà ³íøèõ îðãà-
í³çàö³é ³ â³äîìñòâ. Öå ïîòð³áíî
äëÿ òîãî, ùîá ÌÀÔ³â íå âñòà-
íîâëþâàëè íà ìåðåæàõ, ùîá âî-
íè íå çàêðèâàëè ïðîõîä³â äî

ñòàíö³é ìåòðî. Õî÷ó íàãîëîñèòè,
ùî íèí³ âëàäà íå çíîñèòèìå ê³î-
ñê³â, äåìîíòîâóâàòèìóòü ëèøå
íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ (ïðîòÿ-
ãîì ðîêó âæå ïðèáðàëè ìàéæå
òèñÿ÷ó). À ï³äïðèºìöÿì, ÿê³
ïðàöþþòü íà çàêîííèõ ï³äñòà-
âàõ, äîãîâîðè ïðîäîâæàòü íà
ï³âðîêó. Çà öåé ÷àñ ïîãîäèìî ç
óñ³ìà çàö³êàâëåíèìè ñòðóêòóðà-
ìè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â.
Ï³ñëÿ ââåäåííÿ íîâèõ ïðàâèë â
ì³ñò³ áóäå íå 10 700 ÌÀÔ³â, à
6—7 òèñÿ÷".

ßê íàãîëîøóº çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
Àíäð³é Âàâðèø, ãîëîâíîþ ìå-
òîþ ïðîãðàìè ðåôîðìóâàííÿ
â³äíîñèí ùîäî òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä Êèºâà º íå ïðîñòî âèçíà÷è-
òè ¿õíº ðîçòàøóâàííÿ ³ âèãëÿä,
à çðîáèòè öåé á³çíåñ ïðîçîðèì
³ ñòîâ³äñîòêîâî çàêîííèì. Ï³ñ-
ëÿ çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïðàâèë
ï³äïðèºìöÿì íå äîâåäåòüñÿ á³ãà-
òè äåñÿòêàìè ð³çíîìàí³òíèõ óñ-
òàíîâ, àäæå ïðîöåäóðó ç îôîðì-
ëåííÿ îðäåðó íà ðîçì³ùåííÿ
òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè áóäå ìàêñè-
ìàëüíî ñïðîùåíî, áî ä³ÿòèìå

òàê çâàíå ºäèíå â³êíî. Çàïðîâà-
äÿòü çðó÷íèé ãðàô³ê ïðèéîìó òà
÷³òêî êîíòðîëþâàòèìóòü òåðì³í
âèäà÷³ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â.
Äî 2011-ãî ïëàíóþòü çàïóñòèòè
ñèñòåìó äîêóìåíòîîá³ãó ç âëàñ-
íèêàìè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä.
Òîáòî ï³äïðèºìöþ íå äîâåäåòü-
ñÿ çáèðàòè â ïàïêó "ñòîíàäöÿòü"
ð³çíîìàí³òíèõ äîçâîë³â ³ ùîðà-
çó ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ïðåä'ÿâëÿ-
òè ¿õ ïðàö³âíèêàì ïîäàòêîâî¿,
ñàí³òàðíî¿ ÷è ³íøî¿ ñëóæáè, áî
âñ³ ö³ äîêóìåíòè áóäå âèêëàäå-
íî íà ñïåö³àëüíîìó ñàéò³, äî-
ñòóï äî ÿêîãî ìàòèìóòü óñ³ â³ä-
ïîâ³äí³ óñòàíîâè.

Íàðàç³ òðèâàº ³íâåíòàðèçàö³ÿ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì³ñò³, àäæå,
çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, ó ñòîëè-
ö³ íàë³÷óºòüñÿ 10 700 ÌÀÔ³â, à
çà íåîô³ö³éíèìè — ïîíàä 15 òè-
ñÿ÷. Ï³äïðèºìöÿì óæå ïîâ³äî-
ìèëè, ùî íàñàìïåðåä ç ì³ñüêèõ
âóëèöü çíèêíóòü (àáî çì³íÿòü
âèãëÿä) ê³îñêè, ùî ñòîÿòü ó 1,5-
ê³ëîìåòðîâ³é çîí³ ïðîâåäåííÿ
ªâðî-2012, â çåëåíèõ çîíàõ, ïî-
áëèçó øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â òà
³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à òà-
êîæ ò³ ïàâ³ëüéîíè, ùîäî ÿêèõ º
îá´ðóíòîâàí³ ñêàðãè êèÿí.

Ïåðø í³æ ðîçïî÷àòè ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîãðàìè, ôàõ³âö³ Ãî-
ëîâàðõ³òåêòóðè âèâ÷àëè äîñâ³ä
³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿, ºâ-
ðîïåéñüêèìè ïðàâèëàìè ìè íå
ñêîðèñòàºìîñÿ, áî çà êîðäîíîì
íåìàº òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê 
ÌÀÔè. Â Ìîñêâ³ ïðîáóâàëè
âçàãàë³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ê³îñê³â.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ¿õ òîòàëüíî
çíîñèëè, àëå çãîäîì ïî îäíîìó-
äâà âîíè çíîâó çàïîëîíèëè âó-
ëèö³ Á³ëîêàì'ÿíî¿. Ó Êèºâ³ âè-
ð³øèëè ï³òè ñâî¿ì øëÿõîì ³ ðîç-
ðîáèòè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ÌÀ-
Ô³â äëÿ êîæíî¿ âóëèö³ òà ïëî-
ù³, à â³äïîâ³äíî ³ äëÿ êîæíî¿
òî÷êè ä³ÿòèìå ñâîÿ òàðèôíà ñ³ò-
êà ñïëàòè çà ì³ñöå. Ïðèì³ðîì,
ï³äïðèºìåöü, ÿêèé ìàº ïèâíèé
ê³îñê íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³,
ïëàòèòèìå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ
òîé, ùî íàäàº ïîáóòîâ³ ïîñëóãè
ç ðåìîíòó îäÿãó ÷è âçóòòÿ íà
îêîëèöÿõ. Çàãàëîì, ÿê íàãîëî-
øóº Àíäð³é Âàâðèø, ìàëèé òà
ñåðåäí³é á³çíåñ ìîæå íàïîâíè-
òè ì³ñüêó ñêàðáíèöþ ïîíàä 200
ìëí ãðí, íèí³ æ íàäõîäæåííÿ
â³ä ÌÀÔ³â ñòàíîâëÿòü ê³ëüêà
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, à ðåøòà íå-
â³äîìî äå

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Сні овий ви ли місь а влада з -
стріла повній отовності. У цьо-
м пере оналися перевіряльни и,
я і вчора проінспе т вали Шев-
чен івсь ий та Солом'янсь ий
райони столиці.

Íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, ùî ñòàëà ïåðøèì
ïóíêòîì ïåðåâ³ðêè, ìàøèíè é òðàêòîðè
ÿêðàç çàâåðøóâàëè ðîáîòè. Âàíòàæ³âêè âè-
âîçèëè ñí³ã, à òðàêòîðè ç³ ñïåö³àëüíèìè
ù³òêàìè ï³äì³òàëè ïëîùó â³ä éîãî çàëèø-

ê³â. ²íñïåêòîðè, îãëÿíóâøè ì³ñüê³ âóëèö³,
âïåâíèëèñÿ, ùî êîìóíàëüíèêè ç ðîáîòîþ
âïîðàëèñü.

Ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ïåðåâ³ðÿëü-
íèêè íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èëè, ÿê ïðàöþ-
þòü êâàäðîöèêëè. Ö³ ìàøèíè øâèäêî
î÷èùóâàëè òåðèòîð³¿ â³ä á³ëîãî ïîêðèò-
òÿ. Íåâåëèê³ çà ðîçì³ðàìè, âîíè ìîæóòü
ïðèáèðàòè ä³ëÿíêè, êóäè ãàáàðèòí³é òåõ-
í³ö³ äîñòóï çàêðèòî. Òàê³ "ìàëÿòà" çäàò-
í³ íå ëèøå î÷èùóâàòè âóëèö³ â³ä ñí³ãó,
à é óë³òêó ïðàöþâàòè, ïðèì³ðîì, ÿê ãà-
çîíîêîñàðêè. Êîøòóº îäèí êâàäðîöèêë
50 òèñ. ãðí. Ç ïî÷àòêó ðîêó â Ñîëîì'ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ïðèäáàíî ÷îòèðè êèòàé-
ñüêèõ òðàêòîðè "Ôîòîí", äâà êâàäðîöèê-

ëè êîðåéñüêîãî âèðîáíèöòâà, íàâ³ñíå îá-
ëàäíàííÿ òà øèíè äëÿ ò³º¿ òåõí³êè, ùî
âæå º. Ç óñüîãî âèäíî, âëàäà ïîòóðáóâà-
ëàñü ïðî çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëüíèê³â
ìàëîþ òåõí³êîþ, áåç ÿêî¿ ïðèáèðàòè íà
çàñòàâëåíèõ àâò³âêàìè âóëèöÿõ ïðîñòî
íåìîæëèâî.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êè-
ºâà Ñåðã³ÿ Ñàäîâîãî, "íàéñïåêîòí³øèìè"
äëÿ êîìóíàëüíèê³â áóëè âèõ³äí³, êîëè âè-
ïàëî áàãàòî ñí³ãó: "Ëþäè ïðàöþâàëè â ïî-
ñèëåíîìó ðåæèì³. Ñîðîê ³íñïåêòîð³â ³ç
ï'ÿòî¿ ãîäèíè ðàíêó ïåðåâ³ðÿëè âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò, ï³ñëÿ ÷îãî ñêëàäàëè äîâ³äêè, ùî
çà ê³ëüêà ãîäèí îòðèìóâàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ

Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Ó ñóáîòó î 9-é â³í óæå
ïðîâ³â íàðàäó çà ó÷àñòþ êîìóíàëüíèê³â òà
ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é. Çà-
ãàëîì áóëî çàä³ÿíî ïîíàä 400 îäèíèöü òåõ-
í³êè òà ïîíàä 5000 ïðàö³âíèê³â êîìóíàëü-
íèõ ñëóæá.

Ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ ñí³ã ïðèáèðàëè ç
äîð³ã, à ïîò³ì âèâîçèëè íà ñïåö³àëüíî â³ä-
âåäåí³ ìàéäàí÷èêè, ÿêèõ ó Êèºâ³ ìàéæå
30. Ãîëîâíó óâàãó ìè ïðèä³ëÿëè ñòðàòåã³÷-
íèì âóëèöÿì. Òà íå çàëèøàºìî é ³íøèõ
ä³ëÿíîê. Ìàºìî âïîðàòèñü ³ç çàâäàííÿì
øâèäêî, ïîêè çíîâó íå âäàðèëè ìîðîçè
é ñí³ã íå ïåðåòâîðèâñÿ íà êðèæàí³ áðè-
ëè. Òîä³ áîðîòèñÿ ç íèìè áóäå äóæå
ñêëàäíî"

Äëÿ áîðîòüáè ç îïàäàìè â ì³ñò³ âèêîðèñòîâóþòü íàéñó÷àñí³øó ïðèáèðàëüíó òåõí³êó

Êâàäðîöèêëàìè ïî ñí³ãîâ³é íàâàë³

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Київсь а влада має серйозний намір зменшити іль-
ість МАФів та впоряд вати їхній зовнішній ви ляд.
Зо рема, в ГУ містоб д вання, архіте т ри та дизайн
місь о о середовища план ють, що ожна в лиця ма-
тиме своєрідний паспорт, я ом б де зазначено
іль ість тимчасових спор д з описом зовнішньо о ви-
ляд , а та ож товари, я і там реалізов ватим ть. Крім
то о, розмір внес ів власни ів МАФів до місь ої с арб-
ниці залежатиме та ож від розташ вання іос а та йо-
о "меню".
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про заходи щодо впорядкування 
суб’єктами підприємницької діяльності операцій 

з брухтом чорних та кольорових металів на території 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 272/5084 від 2 грудня 2010 року

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про ліцензування певних видів
господарської діяльності”, “Про металобрухт”, “Про захист населення від надзвичайних ситуацій техно�
генного та природного характеру”, враховуючи наявність фактів масового розкрадання і здачі в метало�
брухт кришок оглядових люків усіх видів інженерних мереж (каналізації, водопроводу, теплопостачання та
інших), решіток ливневої каналізації та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійсню�
ють збирання і заготівлю металобрухту, суворо дотриму�
ватись вимог законодавства України у сфері роботи з ме�
талобрухтом та заборонити прийом у металобрухт кришок
оглядових люків усіх видів інженерних мереж (каналізації,
водопроводу, теплопостачання та інших), решіток ливневої
каналізації та трубопровідної запірної арматури від фізич�
них осіб.

2. Запровадити в м. Києві обов’язкове обстеження про�
фесійними аварійно�рятувальними службами місць прийо�
му, зберігання, відвантаження металобрухту на наявність ви�
бухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 2 цього рішення.

3.2. Спільно із основними балансоутримувачами інже�
нерних мереж розробити Програму виготовлення і зміни

кришок оглядових люків на кришки з полімерних матері�
алів.

3.3. У разі виявлення в процесі перевірок (контролю) фак�
тів порушення вимог чинного законодавства у сфері робо�
ти з металобрухтом, прийому в металобрухт кришок огля�
дових люків усіх видів інженерних мереж, решіток ливневої
каналізації, трубопровідної запірної арматури та вибухоне�
безпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни забез�
печити передачу відповідних матеріалів до правоохоронних
органів і клопотати перед Міністерством промислової полі�
тики України про анулювання дії ліцензії на здійснення опе�
рацій з металобрухтом.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань промислово�
сті, інноваційної та регуляторної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про використання коштів, передбачених 
в бюджеті міста Києва на 2010 рік на вирішення 
нештатних ситуацій у житловому господарстві

Рішення Київської міської ради № 251/5063 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, рішення Київської міської ради від 14.05.10 № 493/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”,
з метою виправлення ситуації, яка виникла в комунальному підприємстві “Житловик” у зв’язку з відсут�
ністю палива для вироблення теплової енергії на опалення житлового фонду, що ставить під загрозу по�
чаток опалювального сезону 2010—2011 років та може призвести до розморожування системи централь�
ного опалення в житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва, та з ме�
тою зменшення соціальної напруги серед населення, в межах функцій органу місцевого самоврядування
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Комунальному підприємству КП “Житловик” забезпе�
чити придбання для роботи котельні, що належить до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва,
287 тонн твердого вугілля та провести розрахунки по бор�
гових зобов’язаннях, що виникли у зв’язку з реалізацією
розпорядження Київської міської державної адміністрації від
15.10.09 № 1187.

2. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) за рахунок коштів, передбачених у бю�
джеті міста Києва на 2010 рік по коду функціональної кла�
сифікації 100302 “Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об’єднання та інші підприємства, уста�
нови та організації житлово�комунального господарства”
(вирішення нештатних ситуацій у житловому господарстві),

профінансувати комунальному підприємству “Житловик” за�
купівлю вугілля для роботи котельні, що належить до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва, в пе�
ріод опалювального сезону 2010�2011 років та погашення
заборгованості перед постачальниками за поставку вугілля
в попередніх опалювальних сезонах у сумі 520 тис. грн.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснити організаційні, пра�
вові заходи щодо виконання пунктів 1, 2 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання земельної ділянки поліклініці 
сімейного лікаря “Русанівка” Дніпровського району 

м. Києва для експлуатації та обслуговування поліклініки,
господарських будівель і споруд на вул. Ентузіастів, 49 

у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 297/5109 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та враховуючи проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки поліклініці сімейного лікаря “Русанівка”
Дніпровського району м. Києва для експлуатації та обслу�
говування поліклініки, господарських будівель і споруд на

вул. Ентузіастів, 49 у Дніпровському районі м. Києва.
2. Надати поліклініці сімейного лікаря “Русанівка” Дніп�

ровського району м. Києва, за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, в постійне користування земельну ділянку пло�

щею 0,68 га для експлуатації та обслуговування поліклініки,
господарських будівель і споруд на вул. Ентузіастів, 49 у
Дніпровському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

3. Поліклініці сімейного лікаря “Русанівка” Дніпровсько�
го району м. Києва:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. 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 користування земельною ділянкою. 

3.3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київради від 14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет міс�
та Києва на 2010 рік”.

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

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

3.6. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної і проект�
но�кошторисної документації вирішувати в порядку, визна�
ченому Правилами забудови м. Києва.

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 09.10.2006 № 19�8389, від 24.02.2007
№ 09�1527, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 06.06.2006 № 06�6�25/2328, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
25.05.2007 № 071/04�4�22/2614 та Головного управління
земельних ресурсів від 14.11.2007 № 05�2180.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. 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 надання земельної ділянки 
Прокуратурі міста Києва для будівництва та експлуатації

адміністративного будинку на вул. Тверській, 7 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 299/5111 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Прокуратурі міста Києва для будівництва та
експлуатації адміністративного будинку на вул. Тверській, 7
у Печерському районі м. Києва.

2. Надати Прокуратурі міста Києва, за умови виконання
пункту 3 цього рішення, в постійне користування земельну
ділянку площею 0,12 га для будівництва та експлуатації ад�
міністративного будинку на вул. Тверській, 7 у Печерсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Прокуратурі міста Києва:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. 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 користування земельною ділянкою.

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010
рік”.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

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

3.6. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати у порядку, ви�
значеному Правилами забудови м. Києва.

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 18.08.2010 № 09�10071 та від 18.08.2010
№ 19�10036, Київської міської санепідстанції від 10.08.2010
№ 6122, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 12.08.2010 № 05�
08/4583, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 18.08.2010 № 6082, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини від 11.08.2010 № 22�
2315/39, Головного управління земельних ресурсів від
21.08.2010 № 05�6636.

4. Попередити землекористувача, що право користуван�
ня земельною ділянкою може бути припинено відповідно
до статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. 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 погодження закритому акціонерному товариству
“ЕСМА” користування ділянкою надр для видобування

корисних копалин за допомогою 1 артезіанської 
свердловини, розташованої на території підприємства за

адресою: вул. М. Краснова, 27 Святошинського району
м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 266/5078 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 8 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 608, та враховуючи звернення Закритого акціо�
нерного товариства “ЕСМА” від 07.06.10 № 169, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити закритому акціонерному товариству “ЕСМА”
користування ділянкою надр для видобування корисних ко�
палин за допомогою 1 артезіанської свердловини, розташо�
ваної на території підприємства за адресою: вул. М. Крас�
нова, 27 Святошинського району м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі�

шення, приймається Міністерством охорони навколишньо�
го природного середовища України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ÔÅÐÎÌÎÍÛ
Пропон ємо читачам
“Хрещати а” ще одне
оповідання Олени Шер-
ман. Воно, я і вся проза
автор и, відрізняється
м’я им мором, ле им
стилем та ори інальністю
в зверненні до “вічної те-
ми” — охання.

Ñ ëþáîâüþ âñåãäà îäíè ïðîá-
ëåìû. Êàê ãîâîðèòñÿ, êóäà íå
êèíü — âñþäó êëèí. Âñå ñëîæ-
íî. Âîò, íàïðèìåð, òîëüêî çàõî-
÷åøü ïðèãëàñèòü äåâ÷îíêó íà
ñâèäàíèå — è òóò æå ïåðåä òî-
áîé âñòàåò ìàññà ñëîæíåéøèõ
âîïðîñîâ. ×òîáû ïðèãëàñèòü íà
ñâèäàíèå óñòíî, íàäî ïîãîâîðèòü
ñ íåé ñ ãëàçó íà ãëàç, à ãäå ïî-
ãîâîðèòü? Â øêîëó îíà èäåò ñ
Íàòàøêîé è Èðêîé, íà óðîêàõ è
ïåðåìåíàõ êðóãîì ïîëíî íàðî-
äó, ïîñëå øêîëû îíà ñ Íàòàø-
êîé åäåò íà òðåíèðîâêè — ñëî-
âîì, íèêàê íå ïîäñòóïèøüñÿ. Äà
è ñòðàøíî, åñëè ÷åñòíî. Âäðóã
ïîêðàñíååøü, èëè äûõàíèå ïå-
ðåõâàòèò, è áóäåøü âûãëÿäåòü äó-
ðàêîì. Òåëåôîíà ó íåå íåò, çíà-
÷èò, ýòîò âàðèàíò îòïàäàåò. Ðå-
øàåøüñÿ íàêîíåö íàïèñàòü
çàïèñêó, è òóò ìó÷àåøüñÿ äâà
äíÿ: êàê îáðàòèòüñÿ? “Ìàøà?
Ìàøêà? Âüþøà? Äîðîãàÿ Ìà-
øà?” Òüôó, âñå íå òàê. À ñ ÷åãî
íà÷àòü? “Òû ìíå íðàâèøüñÿ? Òû
êëàññíàÿ äåâ÷îíêà? Òû ïðîñòî
ñóïåð?” Êàê èçëîæèòü ïðîñüáó î
ñâèäàíèè? È êàê ïèøåòñÿ ñàìî
ñëîâî “ñâèäàíèå” — “ñâåäàíèå”
èëè “ñâèäàíèå”? Íè÷åãî íå ïî-
íÿòíî, áëóæäàåøü, êàê åæèê â
òóìàíå. È òåïåðü, êîãäà çàïèñêà
íàêîíåö ïåðåêî÷åâàëà â ðþêçàê
Âüþøè, ëåã÷å íå ñòàëî. À åñëè
îíà íå ïðèäåò?

— À åñëè îíà íå ïðèäåò? —
âòîðîé ÷àñ ãðóçèë ñâîåãî ëó÷øå-
ãî äðóãà Ñàíþ Àðáóçîâà íåñ÷àñò-
íûé âëþáëåííûé.

— Ýòî åùå íå ñàìîå ñòðàø-
íîå,— àâòîðèòåòíûì òîíîì îòâå-
òèë òîëñòûé Àðáóçîâ. Âïðî÷åì,
îí âñå ãîâîðèë àâòîðèòåòíûì òî-
íîì.— Òû âîò ïîäóìàé, Õîõîë-
êîâ, ÷òî òû äåëàòü áóäåøü, êîãäà
îíà òâîþ çàïèñêó âñåì äåâ÷îíêàì
ïîêàæåò. Âîò ñìåõó áóäåò! Òû íà-
ïèñàë â çàïèñêå, ÷òî ïðîñèøü åå
íèêîìó íå ïîêàçûâàòü?

— Íåò...
— Íó òàê äåðæèñü.
— Äà çà÷åì åé ïîêàçûâàòü

çàïèñêó?
— Êàê çà÷åì? Äëÿ ïðèêîëà.

Õîõîëêîâ ãðóñòíî ïîíèê ðóñîé
ãîëîâîé. Äà, íûíåøíèé ìèð ê
âëþáëåííûì åùå áåñïîùàäíåå,
÷åì âî âðåìåíà Ðîìåî è Äæóëü-
åòòû. Êàæäûé ðàä ðàçâëå÷üñÿ çà
òâîé ñ÷åò. Îäíà íàäåæäà — ÷òî
Âüþøà íå òàêàÿ, êàê î íåé äóìà-
åò Àðáóçîâ, à òàêàÿ, êàêîé åå âè-
äèò îí.

— Íî è ýòî íå ñàìîå ñòðàø-
íîå,— ïîìîòàë êðóãëîé ãîëîâîé
Àðáóçîâ.

Õîõîëêîâ óäèâëåííî ïîäíÿë
ãîëîâó. Åìó êàçàëîñü, ÷òî íè÷å-
ãî õóæå, ÷åì ðàçãëàøåíèå ñàìîé
çàâåòíîé òàéíû âñåìó êëàññó, è
ïðèäóìàòü íåëüçÿ.

— Ñàìîå ñòðàøíîå, åñëè òû íà
ñâèäàíèè îïîçîðèøüñÿ,— âçäîõ-
íóë Àðáóçîâ.— À ýòî ìîæåò áûòü.

— Êàê... ×åãî ýòî ÿ îïîçîðþñü?
— Çàèêàòüñÿ íà÷íåøü. Ñ òîáîé

âåäü òàêîå áûâàåò, ïðàâäà? ×åïó-
õó íà÷íåøü íåñòè. ß óæ íå ãîâî-

ðþ îá èíòèìå. Òû âîîáùå öåëî-
âàòüñÿ óìååøü?

— Íå òâîå ñîáà÷üå äåëî,— îã-
ðûçíóëñÿ Õîõîëêîâ, íî àãðåññèâ-
íîñòü åãî áûëà ïîðîæäåíà, êî-
íå÷íî æå, òîëüêî íàõëûíóâøåé
îòêóäà-òî âîëíîé ñòðàõà. Ïðàâ
ïðîêëÿòûé îáæîðà, ïðàâ, êàê
âñåãäà. È çàèêàåòñÿ îí â ìèíóòû
âîëíåíèÿ, è â ðàçãîâîðå íåíàõîä-
÷èâ. È óæ íåïðåìåííî, êàê âñåã-
äà, â ñàìûé âàæíûé ìîìåíò îí
÷òî-òî ñäåëàåò íå òàê.

— Ïîìíèøü, êàê òû 8 ìàðòà
îïîçîðèëñÿ ïåðåä âñåé øêî-
ëîé? — ïîäëèâàë ìåæ òåì ìàñëà
â îãîíü Àðáóçîâ.— Çàáûë íà ñöå-
íå ñòèõîòâîðåíèå, êîòîðîå ó÷èë
òðè íåäåëè!

— ß íå çàáûë, ÿ ðàñòåðÿëñÿ!
— Êàêàÿ ðàçíèöà, âàæåí ðå-

çóëüòàò.
— Òû ó íàñ âåëèêèé àðòèñò!
— À ÿ è íå ïðåòåíäóþ. ß è íè-

êîãî íå ïðèãëàøàþ. À âîò, Õî-
õîëêîâ, òî÷íî îïîçîðèøüñÿ.

— Ñëóøàé, òû, êðèòèê! Òû âî-
îáùå ìîé äðóã èëè íåò? Åñëè
äðóã, òî ÷åãî ïðîáóæäàåøü âî ìíå
ýòîò... êàê åãî? êîìïëåêñ íåïîë-
íîöåííîñòè?! Íåò ÷òîá ñêàçàòü
÷òî-òî îáîäðÿþùåå! — Õîõîëêîâ
ñ íåãîäîâàíèåì òîëêíóë Àðáóçî-
âà â æèðíûé áîê, âñòàë ñî ñêà-
ìåéêè, íà êîòîðîé îíè îáà ñèäå-
ëè, è ïîøåë ïðî÷ü, ïåðåïîëíåí-
íûé ñàìûìè ìðà÷íûìè ÷óâñòâà-
ìè.

— Ý... — çàñóåòèëñÿ Àðáóçîâ,—
Ñåðåãà, ïîãîäè! ß êàê ðàç õîòåë
ñêàçàòü... Äà ïîãîäè òû!

Õîõîëêîâ îñòàíîâèëñÿ è ñ
ãîðüêîé íàñìåøêîé ïîñìîòðåë íà
çàäûõàþùåãîñÿ îò áûñòðîé õîäü-
áû Àðáóçîâà.

— Íó, ÷òî òû åùå ñêàæåøü?
— ß ÷èòàë áîëüøóþ ñòàòüþ,

êàê ðàç ïðî òâîþ ïðîáëåìó.
— Ó ìåíÿ íåò ïðîáëåìû!

— Íó õîðîøî, íå ïðî òâîþ
ïðîáëåìó, à ïðî ïîõîæóþ. Ïîíè-
ìàåøü, ãëàâíîå äëÿ ìóæ÷èíû —
ýòî óâåðåííîñòü.

— Òîæå ìíå îòêðûòèå!
— Äàé ìíå äîãîâîðèòü. À êîã-

äà ìóæ÷èíà óâåðåí â ñåáå? Êîã-
äà îí ïðèâëåêàòåëåí äëÿ æåí-
ùèí. Âîò òû çàìåòèë, îäíè ìóæ-
÷èíû ïðèâëåêàþò ê ñåáå æåí-
ùèí, à äðóãèå íåò?

— Òû, íàïðèìåð,— îòîìñòèë
Õîõîëêîâ.

— Èëè òû. Òàê áûëî â òå÷åíèå
âåêîâ, è òîëüêî íåäàâíî íàóêà
îòêðûëà, â ÷åì ïðè÷èíà. Âîò óãà-
äàé, â ÷åì? ×òî â ìóæ÷èíå íðà-
âèòñÿ æåíùèíàì?

— Íå çíàþ. Ñèëà? Óì? Äåíüãè?
— Íåò!
— Êðàñîòà? Òàëàíò? Ñëàâà?
— Íåò!!
— Íó, íå çíàþ.
— Íàóêà îòêðûëà, ÷òî âñÿ ñè-

ëà — â ôåðîìîíàõ!
— Â ÷åì? Â ôå-ðî...
— Â ôåðîìîíàõ! Ýòî òàêèå

ôëþèäû, êîòîðûå âûðàáàòûâàåò
îðãàíèçì, è êîòîðûå ïðèâëåêà-
þò ê æåíùèíàì ìóæ÷èí, à ê
ìóæ÷èíàì — æåíùèí. Åñëè ÷å-
ëîâåê âûðàáàòûâàåò ìíîãî ôåðî-
ìîíîâ, îí èñïóñêàåò îñîáûé çà-
ïàõ, è íà íåãî æåíùèíû ïà÷êà-
ìè âåøàþòñÿ...

— À åñëè íå âûðàáàòûâàþò, îí
òàê è óìèðàåò ñòàðûì õîëîñòÿ-
êîì?

— Ðàíüøå óìèðàë. Íî òåïåðü
åñòü ñïàñåíèå. Òåïåðü íàóêà óìå-
åò èñêóññòâåííî èçãîòîâëÿòü ôå-
ðîìîíû.

— Íå ïîíÿë.
— Òóãî æå äî òåáÿ äîõîäèò. Áå-

ðåøü ñïåöèàëüíûé äåçîäîðàíò,
òàê? Ïøèêàåøüñÿ èì, òàê? È òóò
æå íà÷èíàåøü èçëó÷àòü ìàãè÷å-
ñêóþ ñåêñóàëüíóþ ïðèòÿãàòåëü-
íîñòü.

— Âðåøü!
— ß òåáå ýòîò æóðíàë ïîêàæó!

— È ãäå ìîæíî êóïèòü òàêîé
äåçîäîðàíò?

— À òàì ïîä ñòàòüåé òåëåôîíû
åñòü.

Õîõîëêîâ âïàë â ãëóáîêóþ çà-
äóì÷èâîñòü. Àðáóçîâ çàìîë÷àë è
íå áåñïîêîèë äðóãà, ïîíèìàÿ, êà-
êèå âàæíûå ìûñëèòåëüíûå ïðî-
öåññû ñåé÷àñ â íåì ïðîèñõîäÿò.

— Ïîêàæè æóðíàë,— ñêàçàë
íàêîíåö âçâîëíîâàííûé âëþá-
ëåííûé.

— Ïîøëè êî ìíå, ïîêàæó.

Ñòàòüÿ î ÷óäîäåéñòâåííîé ñè-
ëå ôåðîìîíîâ ïðîèçâåëà íà Õî-
õîëêîâà íå ìåíåå ãëóáîêîå âïå-
÷àòëåíèå, ÷åì íà åãî äðóãà, è ïî-
ñëåäíèå îñòàòêè ñîïðîòèâëåíèÿ
áûëè ïðîäèêòîâàíû ñêîðåé
óïðÿìñòâîì, ÷åì çäðàâûì ñìûñ-
ëîì.

— Òû äóìàåøü, ýòî ìíå ïîìî-
æåò? ß íå çíàþ... ×òî-òî ñîìíè-
òåëüíî.

— Ýòî òâîé ïîñëåäíèé øàíñ.
Äàâàé çâîíè.

Îäèí èç óêàçàííûõ â êîíöå
ñòàòüè òåëåôîíîâ áûë çàíÿò, ïî
äðóãîìó òðóáêó ñíÿëè ñðàçó.

— Àëëî? Ôèðìà “Ìàãèê”?
Ñêàæèòå, ñêîëüêî ñòîèò äåçîäî-
ðàíò “Ìàãèê-ýôôåêò-3”? 25
óñëîâíûõ åäèíèö? Ñïàñèáî... —
Õîõîëêîâ ïîâåñèë òðóáêó è ïî-
âåðíóë ïîêðàñíåâøåå ëèöî ê Àð-
áóçîâó.— Íè ôèãà ñåáå... 25 áàê-
ñîâ!

— À òû ÷òî õîòåë? Òû æ ïîé-
ìè, ýòî óíèêàëüíàÿ ôîðìóëà! Ðàç
íàäóøèëñÿ — è ÷óâñòâóåøü ñåáÿ
êîðîëåì Âñåëåííîé! Çà äîëëàð
ñåáÿ ñóïåðìåíîì îùóùàòü íå áó-
äåøü.

— Íåò. Íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ.
— Ïî÷åìó?
— Íåò ó ìåíÿ ñòîëüêî.
— À ñêîëüêî åñòü?
— Íà áàêñîâ 10 íàáåðåòñÿ.
— Âîò, è ó ìåíÿ åñòü 10.

Îñòàëüíîå ïîïðîñè ó ìàòåðè.
— Çäðàñüòå! ß è òàê ó íåå ïðî-

ñèòü áóäó, íàäî æ ìíå ïðè ñåáå
äåíüãè èìåòü. ß åå âîçìîæíîñòè
çíàþ, áîëüøå îíà íå äàñò.

— Òîãäà ÿ ó ñâîèõ ïîïðîøó.
— ß äàæå íå çíàþ, êîãäà ñìî-

ãó òåáå âåðíóòü.
— À òû íå âîçâðàùàé. Áóäåì

èì ïîëüçîâàòüñÿ ïî î÷åðåäè.
Õîõîëêîâ èñêðåííå óäèâèëñÿ:
— À òåáå çà÷åì? Ó òåáÿ è äåâ-

÷îíêè íåò!
— Êàê êóïèì äåçîäîðàíò, ñðà-

çó ïîÿâèòñÿ, âîò óâèäèøü!

Âîëøåáíûé äåçîäîðàíò èìåë
ñàìûé îáûêíîâåííûé âèä — ìå-
òàëëè÷åñêèé ñåðåáðèñòî-ñèíèé
öèëèíäðèê ñ ðàñïûëèòåëåì. Çà-
ïàõ, ïðàâäà, áûë íå ñîâñåì îáû÷-
íûé — êàê áû òðàâÿíîé, à ìîæåò,
è íå òðàâÿíîé, è ïðîèçâåë íà
ïðèÿòåëåé áîëüøîå âïå÷àòëåíèå.
Ìèíóò ïÿòü îíè ñîñðåäîòî÷åííî
îáíþõèâàëè äåçîäîðàíò, êàê ñî-
áàêè ìîçãîâóþ êîñòü, ïîñëå ÷åãî
Àðáóçîâ èçðåê íåîïðîâåðæèìîå
ðåçþìå:

— Äà, â íåì ÷òî-òî åñòü!
— Äàé ñþäà,— âûõâàòèë äåçî-

äîðàíò Õîõîëêîâ.— Íà ñâèäàíèå
ìíå èäòè. Íå÷åãî âîçäóõ îáðûç-
ãèâàòü.

— ×òî, ïîäåéñòâîâàëî óæå? Òî-
òî ÿ ñìîòðþ, ó òåáÿ ãëàçà çàãîðå-
ëèñü, êàê ôàðû.

Íà ýòî Õîõîëêîâ íè÷åãî íå îò-
âåòèë, íî ñàìî÷óâñòâèå åãî è
âïðÿìü óëó÷øèëîñü, à óâåðåí-
íîñòü â ñåáå âîçðîñëà äî òàêèõ
âûñîò, ÷òî îí âïåðâûå ñìîã ïî-
äóìàòü î ïðåäñòîÿùåì ñâèäàíèè

áåç íåïðèÿòíîãî õîëîäêà â æå-
ëóäêà è ëåãêîãî äðîæàíèÿ êîíå÷-
íîñòåé.

Ñâèäàíèå áûëî íàçíà÷åíî íà
÷åòûðå ÷àñà äíÿ â âîñêðåñåíüå
ïåðåä âõîäîì â íîâûé ÖÓÌ.
Òùåòíî âñþ ñóááîòó Õîõîëêîâ
ãèïíîòèçèðîâàë Ìàøó Âüþãèíó
âçãëÿäîì — ïî ëèöó Âüþøè íè-
÷åãî íåëüçÿ áûëî ïðî÷èòàòü. Íî,
ïîñêîëüêó íèêòî íàä Õîõîëêî-
âûì íå ñìåÿëñÿ, îíà íèêîìó íå
ñêàçàëà î çàïèñêå.

“Ýòî óæå õîðîøèé çíàê,— äó-
ìàë Õîõîëêîâ â âîñêðåñåíüå óò-
ðîì, âïåðâûå çà ÷åòûðíàäöàòü ëåò
æèçíè âíèìàòåëüíî ðàññìàòðè-
âàÿ ñåáÿ â çåðêàëå.— Åñëè íå ðàç-
çâîíèëà ïðî çàïèñêó, ìîæåò, è
íà ñâèäàíèå ïðèäåò”,— è îí ïîä-
ìèãíóë ñòîÿâøåìó íà ïîëî÷êå
âîçëå çåðêàëà äåçîäîðàíòó.

Ñîçíàâàÿ âñþ âàæíîñòü ïðåä-
ñòîÿùåãî ñîáûòèÿ, Õîõîëêîâ
ïðåäïðèíÿë ïðîñòî òèòàíè÷å-
ñêèå óñèëèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê
ñóäüáîíîñíîé âñòðå÷å. Çà ïîë-
äíÿ îí âûìûë ãîëîâó, ïî÷èñòèë
çóáû è áîòèíêè, ïîãëàäèë ðó-
áàøêó è äàæå îáñòðèã íîãòè íà
ðóêàõ. È êîãäà íàñòàë, íàêîíåö,
ìîìåíò âûõîäà, çåðêàëî â ïðè-
õîæåé âîïðåêè îáûêíîâåíèþ îò-
ðàçèëî äîâîëüíî ïðèëè÷íîãî ìî-
ëîäîãî... ñêàæåì òàê, þíîãî ÷å-
ëîâåêà. È õîòÿ ñàì Õîõîëêîâ ïå-
ðåæèâàë ïî ïîâîäó íåêñòàòè âû-
ñêî÷èâøåãî ïðûùà íà ëåâîì
âèñêå, åñëè ÷òî åãî è ïîðòèëî,
òî ÷ðåçìåðíî ñåðüåçíîå âûðàæå-
íèå ëèöà.

“Òàê, âñå ãîòîâî. Äåíüãè â ïðà-
âîì êàðìàíå, íîñîâîé ïëàòîê â
ëåâîì. Òåïåðü — ñàìîå ãëàâíîå”.
Õîõîëêîâ îò÷åãî-òî çàæìóðèëñÿ
è íàæàë íà ðàñïûëèòåëü äåçîäî-
ðàíòà. Òîò÷àñ åãî îáäàëà âîëíà
ñòðàííîãî, âîëíóþùåãî çàïàõà, à
ñëåäîì çà íèì íàêàòèëà êàêàÿ-òî
óäèâèòåëüíàÿ ëåãêîñòü, íåîáû÷-
íîå âîñïàðåíèå äóõà, òàê ÷òî Õî-
õîëêîâó äàæå ïîêàçàëîñü, ÷òî èç
êâàðòèðû âûøåë ñîâåðøåííî íî-
âûé ÷åëîâåê.

Ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèõîäèëè â
ãîëîâó ñîâåðøåííî íåîæèäàííûå
ìûñëè. Íàïðèìåð, óâèäåâ íà óã-
ëó òîðãîâêó îñåííèìè öâåòàìè,
îí ïîäîøåë ê íåé è êóïèë àæ
ïÿòü îãðîìíûõ õðèçàíòåì. Ïðåæ-
äå òàêàÿ ÷åïóõà íè çà ÷òî íè ïðè-
øëà áû åìó â ãîëîâó. È ñòðàííî,
êîãäà îí óâèäåë, ìãíîâåííî âû-
äåëèâ èç òîëïû, òîíêóþ ôèãóðêó
Âüþøè, îí îñòàëñÿ ïî÷òè ñïîêî-
åí — òàê òîëüêî, ñåðäöå ñèëüíî
çàáèëîñü.

— Ýòî òåáå,— ñêàçàë îí, ïðî-
òÿãèâàÿ öâåòû, åäâà Ìàøà ïðè-
áëèçèëàñü ê íåìó. Åìó äîñòàâè-
ëî áîëüøîå óäîâîëüñòâèå âèäåòü,
êàê ïðèâû÷íîå íàñìåøëèâîå âû-
ðàæåíèå íà åå ëèöå âíåçàïíî
ñìåíèëîñü ðàñòåðÿííîñòüþ, êî-
òîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñìåíèëàñü
ïðèÿòíûì óäèâëåíèåì.

— Äà òû ó íàñ äæåíòëüìåí, Õî-
õîëêîâ! Êòî á ìîã ïîäóìàòü! —
çàñìåÿëàñü íàêîíåö Ìàøà, íî
ñìåõ åå ïðîçâó÷àë — èëè òàê ïî-
êàçàëîñü åìó? — íåñêîëüêî íà-
òÿíóòî.

— À òû ïðîñòî îáî ìíå íå äó-
ìàëà, Âüþãèíà. È ïîòîìó ñîâñåì
ìåíÿ íå çíàåøü.

Îíà ïåðåñòàëà ñìåÿòüñÿ, âçãëÿ-
íóëà íà íåãî.

— ×åãî òû ìåíÿ ïîçâàë, Õîõîë-
êîâ?
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УХЛ-МАШ”

Інформ ємо иян про проведення 25.01.2011 р. о 18.00
приміщенні а тової зали ВАТ “УХЛ-МАШ”, за адресою:

в л. Божен а, 66, ромадсь о о об оворення містоб дівної
до ментації з питання б дівництва тор овельно-офісно о

омпле с з пар ін ом та фітнес-центром по в л. Божен а, 66
Голосіївсь ом районі міста Києва.

Питання та пропозиції до прое т , а та ож запис на часть ромадсь ом
об оворенні приймається щовівтор а з 10.00 до 12.00 приймальні ВАТ “УХЛ-
МАШ” за адресою: в л. Божен а, 66, тел. для довідо : 528-54-39.

Реєстрація часни ів ромадсь их сл хань проводитиметься 25 січня 2011 ро
з 17.00 до 18.00.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Олійни Ганн Данилівн , останнє
місце проживання я ої: м. Київ, в л. Де абристів, 12/37, в. 477, в с дове засідання, я е
відб деться 11.02.2011 ро о 10.00 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, , аб. 204, для часті
с довом роз ляді цивільної справи за позовом Овсянні ова P.M. до Олійни Г.Д. про визнання

права власності на вартир . При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений про день, час

та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о
відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов’язаний повідомити с д про поважність
причини неяв и.

С ддя Дарниць о о районно о с д м. Києва О. М. Колесни

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

— À òû êàê äóìàåøü? Íðà-
âèøüñÿ, çíà÷èò.

Ïðåæäå, êîãäà Õîõîëêîâ ïðåä-
ñòàâëÿë ñåáå ýòó ñöåíó, îíà íå-
èçáåæíî çàêàí÷èâàëàñü òåì, ÷òî
Âüþøà ïðåíåáðåæèòåëüíî ôûð-
êàëà: “À òû ìíå íå íðàâèøü-
ñÿ”, — è óõîäèëà. Îí ñòîëüêî
ðàç ïðåäñòàâëÿë ýòî â óìå, ÷òî
íå óäèâèëñÿ áû, ïðîèçîéäè òà-
êîå â ðåàëüíîñòè. Íî îíà íèêó-
äà íå óøëà è äàæå íå çàñìå-
ÿëàñü. “Âîò îíè, ôåðîìîíû!” —
ïîäóìàë Õîõîëêîâ è âîçëèêîâàë.
Ëåãêî è íåïðèíóæäåííî îí
ïðåäëîæèë äåâ÷îíêå ïîéòè â êà-
ôå, è — î, ÷óäî! — îíà ñîãëàñè-
ëàñü. Â êàôå îí ÷ðåçâû÷àéíî
ýôôåêòíî çàêàçàë äâà êîôå ñ
ïèðîæíûìè, î÷åíü óäà÷íî ðàñ-
ñêàçûâàë àíåêäîòû è âîîáùå,
êàê è ïðåäñêàçûâàë Àðáóçîâ, âåë
ñåáÿ êàê ïîêîðèòåëü Âñåëåííîé,
÷óâñòâóÿ åæåìèíóòíî ìîùíóþ
ïîääåðæêó ôåðîìîíîâ, ïîä âëè-
ÿíèåì êîòîðûõ Ìàøà ïî÷òè íå
ïîäêàëûâàëà åãî, ñìåÿëàñü äðó-
æåëþáíî è âîîáùå ñìîòðåëà ñî-
âåðøåííî èíûìè ãëàçàìè. Ðàñ-
ñòàâàÿñü, îíè äîãîâîðèëèñü î
íîâîì ñâèäàíèè.

— Óðà! Ïîáåäà! — Õîõîëêîâ òàê
íàëåòåë íà îòêðûâøåãî åìó äâåðü
ïðèÿòåëÿ, ÷òî åäâà íå ñáèë åãî ñ
íîã.

— ×òî? Äåéñòâóåò?! — çàîðàë â
ñâîþ î÷åðåäü Àðáóçîâ.

— Äåéñòâóåò! Ïîòðÿñàþùå! Ñó-
ïåð! ß ãëàçàì ñâîèì íå ïîâåðèë!

— À êòî òåáå ïîñîâåòîâàë?
— Ñëóøàé, ýòî ôàíòàñòèêà.

Îíà áûëà êàê çàãèïíîòèçèðîâàí-
íàÿ! Ôåðîìîíû — ýòî ÷óäî! —
èçëèâàë ñâîè áóðíûå ýìîöèè Õî-
õîëêîâ, áðûçãàÿ ñëþíîé è ðàçìà-
õèâàÿ ðóêàìè.

— Áóäåøü òåïåðü âåðèòü â íà-
ó÷íûé ïðîãðåññ?

— Áóäó. È åùå îäèí äåçîäîðàíò
êóïëþ.

Åùå îäèí äåçîäîðàíò îí, êî-
íå÷íî, íå êóïèë — íå íà ÷òî, äà
íóæäû íå áûëî. Ðîìàí ñ Ìàøåé
Âüþãèíîé ðàçâèâàëñÿ íå õóæå,
÷åì ó ïðîñëàâëåííûõ âëþáëåí-
íûõ èç Âåðîíû, íåñìîòðÿ íà ïîë-
íîå îòñóòñòâèå òàê ñòèìóëèðó-
þùèõ þíîå ÷óâñòâî ïðåïÿòñòâèé:
âðîäå ñìåðòåëüíîé âðàæäû äâóõ
ðîäîâ. Òîëüêî îäíî îáëà÷êî ñëåã-
êà îìðà÷àëî áåçîáëà÷íîå íåáî
Õîõîëêîâà: ÷åì äàëüøå, òåì ñèëü-
íåå åìó êàçàëîñü, ÷òî â ñîêðûòèè
ïîäëèííîé ïðè÷èíû åãî âíåçàï-
íîãî óñïåõà êðîåòñÿ ÷òî-òî íå ñî-
âñåì ïîðÿäî÷íîå. Îí è ñàì íå
ìîã ñêàçàòü, îòêóäà âçÿëîñü ýòî
÷óâñòâî. Â èñïîëüçîâàíèè äåçîäî-
ðàíòà ñ ôåðîìîíàìè íå áûëî, ðà-
çóìååòñÿ, íè÷åãî íåïðèëè÷íîãî,
äà îí è íå ïîëüçîâàëñÿ èì ïî-
ñëåäíèé ìåñÿö. Íî åìó óïîðíî
õîòåëîñü ðàññêàçàòü îá ýòîì Ìà-
øå, è, íåñìîòðÿ íà âûñìåèâàíèÿ
Àðáóçîâà, ñ÷èòàâøåãî åãî æåëà-
íèå íåëåïîé áëàæüþ, ïîä Íîâûé
ãîä îí ïî÷òè ðåøèëñÿ, âîò òîëü-
êî íå çíàë, êàê íà÷àòü.

Ïîâîä ïîÿâèëñÿ âíåçàïíî. Çà
íåñêîëüêî äíåé äî Íîâîãî ãîäà
ìàòü Õîõîëêîâà, óæå ïîçíàêî-
ìèâøàÿñÿ ñ Ìàøåé, êàê-òî çàõî-
äèâøåé ê íåìó äîìîé, ïîìàíèëà
åãî ê ñåáå ñ òàèíñòâåííûì âè-
äîì.

— Òû ñâîåé êðàëå ïîäàðîê óæå
ïðèãîòîâèë? — ñïðîñèëà îíà.

— Íåò,— ïîêà÷àë âèõðàñòîé
ãîëîâîé Õîõîëêîâ.

— Òîãäà âîçüìè,— îíà ïðîòÿ-
íóëà åìó ìàëåíüêèé ôëàêîí÷èê
ñ äóõàìè.— Âðîäå íàñòîÿùèå,
ôðàíöóçñêèå. Ìíå ïîäàðèëè ñå-
ãîäíÿ íà ðàáîòå, à ó ìåíÿ òàêèå
óæå åñòü, è çàïàõ ìíå íå î÷åíü
íðàâèòñÿ.

Îò äóõîâ ðàçãîâîð ëåãêî ìîæ-
íî áûëî ïåðåâåñòè ê äåçîäîðàí-
òó, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî ýòî
äåéñòâèòåëüíî áûë õîðîøèé ïî-

äàðîê, òàê ÷òî Õîõîëêîâ ãîðÿ÷î
è èñêðåííå ïîáëàãîäàðèë ìàòü.

— Íó, êàê òåáå çàïàõ? — ñïðî-
ñèë îí, ãëÿäÿ, êàê Ìàøà èçó÷à-
åò íàäïèñü íà ýòèêåòêå. Ìàøà
êàê-òî âÿëî óëûáíóëàñü è íè÷å-
ãî íå ñêàçàëà.

“Òåïåðü. Çàãîâîðèòü î çàïàõàõ
è ïåðåéòè ê ôåðîìîíàì. ×òî îíà
ñêàæåò? Òîëüêî áû íå îáèäå-
ëàñü!”

— Òåáå âîîáùå êàêèå çàïàõè
íðàâÿòñÿ? — ñ óæå íåïðèâû÷íîé
ðîáîñòüþ ñïðîñèë îí.

— Çíàåøü, Õîõîëêîâ,— âäðóã
ñêàçàëà Ìàøà,— ÿ òåáå ñêàæó îä-
íó âåùü, òîëüêî òû íå ñìåéñÿ,
ëàäíî? Ýòî âîîáùå-òî òàéíà, ÿ
íèêîìó íå ãîâîðèëà.

— Êîíå÷íî, î ÷åì ðå÷ü,— îá-
ðàäîâàëñÿ Õîõîëêîâ. (“Àâîñü
ïðîíåñåò!”) — ß ñàì òåáå õîòåë
êîå-÷òî ðàññêàçàòü.

— Ó ìåíÿ íåò îáîíÿíèÿ,— ïðî-
áîðìîòàëà Ìàøà è âèíîâàòî
óëûáíóëàñü.

— Êàê? — íå ïîíÿë Õîõîë-
êîâ.— Ó òåáÿ ÷òî, íàñìîðê?

— Íåò, ó ìåíÿ âîîáùå íåò îáî-
íÿíèÿ, îò ïðèðîäû. Áûâàþò ñëå-
ïûå, ïîíèìàåøü? Ãëóõèå, íåìûå,
åñòü ëþäè, ëèøåííûå âêóñà, à ó
ìåíÿ íåò îáîíÿíèÿ. ß ñîâñåì íå
îùóùàþ çàïàõîâ.

— Ñ-ñîâñåì? — ïðîòÿíóë ïî-
òðÿñåííûé è íà÷àâøèé äàæå çà-
èêàòüñÿ Õîõîëêîâ.— È çàïàõè 
ä-äåçîäîðàíòîâ òîæå?

— Íå ñòðîé èç ñåáÿ òîðìîç, Õî-
õîëêîâ,— ðàññåðäèëàñü îíà.—
Êîíå÷íî, è äåçîäîðàíòîâ òîæå.
Âîíè, ïðàâäà, òîæå íå ÷óâñòâóþ.
Âîò... Íå ñêàæåøü íèêîìó? À òî
íàøè ñìåÿòüñÿ áóäóò.

— Íåò. Íå ñêàæó.
— Ïðàâäà?
— Ï-ïðàâäà.
— À ÷òî òû õîòåë ìíå ðàññêà-

çàòü? — âñïîìíèëà óñïîêîèâøà-
ÿñÿ Ìàøà.

— Äà òàê, íè÷åãî,— ïîæàë ïëå-
÷àìè Õîõîëêîâ.— ß ï-ïîøóòèë

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
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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 383-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  22 грудня 2010

Ðîäîì ³ç äèòèíñòâà
Ó Êèºâ³ òðèâàº âèñòàâêà íîâîð³÷íèõ ³ãðàøîê
ìèíóëèõ ñòîð³÷
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Державном м зеї і раш и від рилася
вистав а новорічних при рас “Зимова
аз а”. Усіх иян запрош ють помил ва-
тися новорічними та різдвяними і раш-
ами XIX-XX сторіч, простежити їхню іс-
торію та надихн тися на оздоблення
власної домів и.

Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó ìåøêàíöÿì ñòîëèö³
ïðîïîíóþòü ïîðèíóòè â ñïîãàäè ïðî ÿëèíêó ç âëàñ-
íîãî äèòèíñòâà, à òàêîæ ä³çíàòèñÿ, ÷èì ïðèêðàøà-
ëè â³÷íîçåëåíó êðàñóíþ, êîëè ìàëåíüêèìè áóëè ¿õ-
í³ áàòüêè, ä³äóñ³ òà áàáóñ³. Íà âèñòàâö³ íîâîð³÷íèõ
ïðèêðàñ “Çèìîâà êàçêà”, ùî â³äêðèëàñÿ â÷îðà ó
Äåðæàâíîìó ìóçå¿ ³ãðàøîê ÌÎÍ Óêðà¿íè (Êëîâ-
ñüêèé óçâ³ç, 8), ïðåäñòàâëåíî íîâîð³÷í³ òà ð³çäâÿí³
³ãðàøêè ê³íöÿ XIX òà XX ñòîð³÷.

“ßëèíêîâèé” íîâîð³÷íèé çâè÷àé ç’ÿâèâñÿ ó íà-
øèõ ïðåäê³â ç ëåãêî¿ ðóêè Ïåòðà ², êîòðèé ç 1700
ðîêó îô³ö³éíî íàêàçàâ ïðèêðàøàòè äîì³âêè ÿëèí-
êîâèì òà ñîñíîâèì ã³ëëÿì. Âëàñíå ÿëèíêà ïðèéøëà
äî íàñ ³ç Í³ìå÷÷èíè, ³ ñèìâîë³çóº âîíà ðîäîâå äå-
ðåâî. Ó ñëîâ’ÿíñüêèõ êðà¿íàõ àíàëîãîì ÿëèíêè º ä³-
äóõ, à íàø³ ïðàùóðè ïðèêðàøàëè òàêîæ âèøíþ.
Ïåðø³ ³ãðàøêè áóëî çðîáëåíî ç ò³ñòà, ÷àñòî-ãóñòî
ÿëèíêè îçäîáëþâàëè ÿáëóêàìè. Äî ñëîâà, ñàìå ö³
ïëîäè ñòàëè ïðîòîòèïàìè ñó÷àñíèõ êóëüîê. Ó 
1960-õ ðîêàõ â Í³ìå÷÷èí³ áóâ íåâðîæàé ÿáëóê, ³ äëÿ
ïðèêðàøàííÿ ÿëèíêè ëþäè ðîáèëè ÿáëóêà ç âàòè.
Êì³òëèâ³ ï³äïðèºìö³ ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè ÿáëó÷êà ó
âèãëÿä³ ñêëÿíèõ êóëüîê, ÿê³ ñòàëè ïîïóëÿðíèìè òà
ñëóãóâàëè çà ïðèêðàñè ê³ëüêà ðîê³â.

²ñòîð³þ íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿíèõ ïðèêðàñ íà òåðå-
íàõ Óêðà¿íè îïîâ³äàº åêñïîçèö³ÿ Ìóçåþ ³ãðàøêè.
“Êîëåêö³þ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè çáèðàëè ç
1930-õ ðîê³â, öå çðàçêè-åòàëîíè, ÿê³ çàòâåðäæóâàëà
ì³æâ³äîì÷à ðàäà”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ìåòî-
äèñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ Ëþäìèëà Ìàðòåíþê. Íàéäàâí³-
ø³ ç åêñïîíàò³â — äîðåâîëþö³éí³ ô³ãóðêè ç âàòè, êàð-
òîíí³ òà ïàïåðîâ³ àíãåëè, â³ôëåºìñüê³ ç³ðêè, ñêëÿí³ íà-
ìèñòà, ðàðèòåòí³ ³ãðàøêè ç òèñíåíîãî êàðòîíó (òàê çâà-
í³ äðåçäåíêè àáî â³äåíñüê³ ³ãðàøêè) â³êîì ïîíàä ñòî-
ð³÷÷ÿ. Ç ïðèõîäîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïðî íîâîð³÷íó
òðàäèö³þ äîâåëîñÿ íà ïåâíèé ÷àñ çàáóòè. “Äî 1930-õ
ðîê³â ÿëèíêó â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ áóëî çàáîðîíåíî
ÿê ð³çäâÿíèé àòðèáóò. Çãîäîì ä³òÿì âèð³øèëè ïîâåð-
íóòè ñâÿòî, ³ âîíà ä³ñòàëà ñòàòóñ íîâîð³÷íî¿. Ïåðøà
çóñòð³÷ Íîâîãî ðîêó ç ÿëèíêîþ â ÑÐÑÐ äàòóºòüñÿ
1935 ðîêîì”,— ðîçïîâ³ëà Ëþäìèëà Ìàðòåíþê.

Ó êîæíèé ïåð³îä ÷àñó ÿëèíêîâ³ ïðèêðàñè òà íî-
âîð³÷í³ àòðèáóòè â³äîáðàæàëè, ÷èì æèëà êðà¿íà.
Òàê, ó 1940-õ ðîêàõ âèãîòîâëÿëè ô³ãóðêè ìåøêàí-
ö³â ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê òà ÿëèíêè ç êóðÿ÷îãî ï³ð’ÿ,
äàðóâàëè ³ãðàøêîâèõ ñëîíåíÿò ³ êèöüîê ³ç ôëàíåë³.
Íàïðèê³íö³ 1950-õ ç’ÿâèëàñÿ òàê çâàíà ÿëèíêà-ïà-

ëèöÿ ç äåðåâ’ÿíèì ñòîâáóðîì. ²ç âèõîäîì íà òåëå-
åêðàíè ñòð³÷êè “Êàðíàâàëüíà í³÷”, äå Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî ñï³âàëà ïðî ï’ÿòü õâèëèí, ïîïóëÿðíîþ ïðè-
êðàñîþ ñòàâ ãîäèííèê, ùî ïîêàçóâàâ çà ï’ÿòü õâè-
ëèí äâàíàäöÿòó. Ï³ñëÿ ïîëüîòó Þð³ÿ Ãàãàð³íà â êîñ-
ìîñ àêòóàëüíîþ ñòàëà êîñì³÷íà òåìàòèêà — êîñìî-
íàâòè, äèðèæàáë³ òà ðàêåòè ç íàïèñîì “ÑÑÑÐ”. Òà-
êîæ äëÿ 1960-õ õàðàêòåðí³ ³ãðàøêè-“êóêóðóçêè”. Ó
1960-1970-õ ñèìâîëîì ïë³äíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñï³âïðà-
ö³ ÑÐÑÐ òà ÍÄÐ ñòàëè í³ìåöüê³ ÿëèíêîâ³ ïðèêðà-
ñè, à ÿê ïîäàðóíêè — í³ìåöüê³ õóòðÿí³ âåäìåäèêè,
ëÿëüêè òà åëåêòðèô³êîâàí³ çàë³çíèö³. Íà âèñòàâö³
ñâîºð³äíèé ë³òîïèñ ÷àñó âåäóòü ã³ðëÿíäè ç ïàïåðî-
âèõ ïðàïîðö³â, ð³çíîìàí³òí³ ñêëÿí³ êóëüêè òà ô³ð-
ìîâ³ ³ãðàøêè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ï³ä’ÿëèíêî-
â³ Ä³äè Ìîðîçè òà Ñí³ãóðîíüêè. Ïðåäñòàâëåíî òà-
êîæ íîâîð³÷í³ ëèñò³âêè, äèòÿ÷³ êàëåíäàð³, ùî ì³ñ-
òÿòü êàçêè, îïîâ³äàííÿ òà â³ðø³ äëÿ ä³òëàõ³â íà êîæ-
íó ïîðó ðîêó. Ñåðåä åêñïîíàò³â º ³ ð³çäâÿíà ÿëèí-
êà ó òðàäèö³éíîìó ñëîâ’ÿíñüêîìó ñòèë³, ïðèêðàøå-
íà ³ãðàøêàìè ç ñîëîìè, òêàíèíè, ïàïåðó, ò³ñòà. Çà-
âåðøóþòü åêñïîçèö³þ øåäåâðè ñó÷àñíèõ ìàéñ-
òðèíü — ì’ÿê³ “ò³ñòå÷êà” òà ïëåòåí³ ãà÷êîì ô³ãóð-
êè. Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå äî ê³íöÿ ëþòîãî, ó â³â-
òîðîê — ï’ÿòíèöþ — ç 10-¿ äî 18-¿, ó ñóáîòó — ç
10-¿ äî 17-¿ (íåä³ëÿ, ïîíåä³ëîê âèõ³äí³). Ïî ñóáîòàõ
äëÿ áàòüê³â ³ ä³òåé ïëàíóþòü ïðîâîäèòè ìàéñòåð-êëà-
ñè ç âèãîòîâëåííÿ íîâîð³÷íèõ ïðèêðàñ (äîâ³äêè çà
òåëåôîíîì 253-54-00)

ДД ОО   СС ВВ ЯЯ ТТ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 22 ãðóäíÿ
ОВНИ, облиште ставити за самоціль спіх і поп лярність. Б дете на-

ба ато щасливішими, я що армонійно поєдн ватимете власні плани з
інтересами сім’ї, пле атимете національні традиції, любитимете рідний
рай, дол чатиметеся до історичних і льт рних джерел, займатимете-
ся дослідженням родовод , поминатимете пред ів.
ТЕЛЬЦІ, бор перед бать ами, домашніми, родичами — святе! Не сва-

ріться, не наполя айте на своїх по лядах, то марне витрачання д шевних
енер орес рсів! Можливі професійні розбіжності, проблеми в спіл ван-
ні з ерівництвом, представни ами станов. На щастя, чаша позитивних
подій, приємних вражень переважить, і арний настрій вас о рилятиме!
БЛИЗНЯТА, міло лавір йте між бажаннями і можливостями. Є речі

першочер ові, а є — др орядні. Напри лад, я що йдеться про ваші фі-
нанси, то доведеться в чом сь собі відмовити для то о, щоб придбати
бажан річ або ви ідно в ласти зароблені ошти. Е ономлячи на дріб-
ницях, зможете від ласти роші на вели і по п и.
РАКИ, я що на шлях переш оди, не переймайтеся. Все завершить-

ся вдало. Зважайте на заборони, я і вис вають сім’я, бать и, партнери,
ерівництво. У бізнесі доведеться пост питися сильнішом он ренто-
ві. Зате я омпенсація вас потішать діти, особиста творчість, д ховні
спіхи, чиясь любов, прихильність рідних, а та ож можливість мати свій
авторитет, отримати моральн підтрим , розширити р озір.
ЛЕВИ, обставини дня з мовлені армічно. Не марн йте сили на осо-

бисті ініціативи. Розслабтеся і пливіть за течією подій. Я що хочете ви-
словити ом сь свою любов, ніжність, прихильність, пошан , захоплен-
ня або заст питися за о ось, доведеться робити це таємно від оточен-
ня, вільний від роботи час.
ДІВИ, ваші емоції часто бло ватим ть люди або обставини. Натомість,

я що любите свою робот , є майстром своєї справи, пра нете перетво-
рити хобі на професію, б дь-я і обмеження б д ть природними і доціль-
ними. Проте в цей день варто пот рб ватися не лише про сьо одення,
а й про майб тнє, не лише про б дні, а й про свята.
ТЕРЕЗАМ доведеться розриватися між професійними та сл жбовими

обов’яз ами. На щастя, саме нині вас є ч дова можливість побачити в
своїй роботі не лише н дні чи обмеж ючі сторони, а й приємні, позитив-
ні. Напри лад, несподівано з’яс ється, що обрана професія дає змо от-
римати моральне і емоційне задоволення, розширити межі олишніх яв-
лень про світ, здоб ти помічни ів і однод мців, зміцнити доброб т.
СКОРПІОНИ, ловіть щаслив мить і від д ші насолодж йтеся життям
всіх йо о різнобарвних проявах, запасайтеся позитивними емоціями.

Заборони і переш оди зовсім не здад ться непереборними, я що має-
те хороший тил, надійних партнерів, а на ділових теренах пан є лад.
СТРІЛЬЦІ, емоційна армонія нині означає значно більше, ніж ідейна

єдність. Спроб йте заб ти про проблеми, щодо я их зовсім нещодавно
люто ламали списи в словесних поєдин ах. Замість цьо о пош айте лю-
дей, з я ими вас ріднить любов, доброта, взаємна пошана, симпатія.
Подбайте про бать ів, рідних. Пле айте в собі спо ій, пра тичність, ці-
леспрямованість. І не варто постійно доводити зроз міл для вас істи-
н тим, хто все одно не в змозі її зба н ти.
КОЗОРОГИ, доля ваших починань відтепер залежить не лише від лю-

дей чи обставин, а й безпосередньо від особистої заповзятливості. Гр д-
неві Козоро и відчайд шно пра н тим ть “ бій”, знехт вавши всіма за-
боронами та мовностями, що є передчасним, і тол від то о не б де.
Тож налашт йте д шевний амертон на др желюбні вібрації, тоді поро-
з мієтеся з тими людьми, з я ими зв’язані мовами до овор або від
я их залежить ваша реп тація.
ВОДОЛІЇ, ар’єра стане хлібним місцем, подар є естетичн насолод ,

розрадить д ш . Довірливі стос н и з ерівництвом, сл жбовий роман,
міння вчасно зробити подар но або надати психоло ічн підтрим спри-
ятим ть зміцненню ділової реп тації. В цьом випад вам пробачать про-
фесійні промахи, а найс воріші аральні сан ції замінять сним до ором.
РИБИ нині продемонстр ють величезн вн трішню стій ість. Упевне-

ність собі та ч дова інт їція дад ть вам змо не зля атися най р ті-
шо о поворот подій. Переш оди можливі, але їх вдасться переможно
подолати. Форт на с проводж ватиме вас всьом . Це пре расна по-
ра для охання, з стрічей, відпочин , творчості, розва , виховання ді-
тей, розширення р озор , насолоди творами мистецтва

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 ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+8°Ñ,
âíî÷³ 0...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +9...+10°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +8...+10°Ñ, âíî÷³ +5...+6°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³-
òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+3°Ñ, âíî-
÷³ 0...—2°Ñ.

Ñüîãîäí³
22 ãðóäíÿ – Ãàííè (Çà÷àòòÿ Ñâÿòî¿ Àííè). Íà öåé äåíü ïðèïàäàº

çèìîâå ñîíöåñòîÿííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ïîâåðòàº âæå íà ë³òî. Öüîãî äíÿ
äèâèëèñÿ, ñê³ëüêè íàâàëèëî ñí³ãó: ÿêùî äî ñàìîãî ïàðêàíó, òî ë³òî áóäå
ïîãàíå, à ÿêùî çàëèøèâñÿ õî÷ íåâåëèêèé ïðîì³æîê, òî áóòè âðîæàþ.
Ó öåé äåíü âàã³òíèì çàáîðîíÿëîñÿ ïðîòÿãîì äîáè áðàòèñÿ äî ÿêî¿ñü
ñåðéîçíî¿ ðîáîòè. 

²ìåíèííèêè: Àííà (Ãàííà), Ñîôðîí, Ñòåïàí
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Правила
с до

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

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

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

вадраті.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
21 ãðóäíÿ

Я змінювалися ялин ові при раси та новорічні
і раш и протя ом мин ло о століття, по аз є вистав а
"Зимова аз а"
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