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Æóëÿíè áåç çàòîð³â
Îíîâëåíà äîðîãà Êè¿âñüêîãî ï³âê³ëüöÿ âäâ³÷³ ïðèøâèäøèëà ðóõ àâòîìîá³ë³ñò³â

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

За останні три місяці столиця істотно онови-
лася від ритими дорожньо-транспортними об-
’є тами: залізничним в злом “Лівий бере ”,
Дарниць им мостом через Дніпро, еста адою
на Мос овсь ій площі, трьома новими станці-
ями метро. Від с боти до цих об’є тів приєд-
налася ре онстр йована автомобільна роз-
в’яз а в Ж лянах, я а замість чотирьох см
р х має вже вісім і здатна проп с ати 88 ти-
сяч автіво на доб . Розширена ма істраль
звільнила і столичних, і транзитних водіїв від
одинних простоїв, а місцевих жителів — від
надмірної за азованості.

25 ãðóäíÿ â³äêðèëè äëÿ âîä³¿â ïåðøó ÷àñòèíó äîðîæ-
íüîãî êîìïëåêñó Êè¿âñüêîãî ï³âê³ëüöÿ: ãîëîâíèé ïðî¿çä
ó ï³âòîðà ê³ëîìåòðà, òðè ïðàâîïîâîðîòíèõ ç’¿çäè ç ðîç-
â’ÿçêè òà äâà øëÿõîïðîâîäè ÷åðåç çàë³çíèöþ ³ äîðîãó.
Ïîâíó çäà÷ó îá’ºêòà çàïëàíîâàíî íà íàñòóïíèé ð³ê, êî-

ëè çáóäóþòü ùå ì³ñöåâèé ïðî¿çä ³ç Êèºâà ó Âèøíåâå. Òî-
ä³, çà ïëàíîì, äîðîãîþ êóðñóâàòèìå 100 òèñ. àâòîìîá³ë³â
íà äîáó. À ùîá íå áóëî çàéâèõ çóïèíîê òðàíñïîðòó, äíÿ-
ìè áóä³âåëüíèêè ìàþòü çàáðàòè ñâ³òëîôîðè, íàòîì³ñòü
îáëàøòîâóþòü ï³øîõîäàì äâà ï³äçåìíèõ ïåðåõîäè (ïîêè
ùî ïðàöþº ëèøå îäèí). “Áóäóâàëè íàäøâèäêèìè òåìïà-
ìè — ç óñ³ì óïîðàëèñÿ çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â,— ðîçïîâ³äàº íà-
÷àëüíèê ñëóæáè àâòîäîð³ã Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Ëåîí³ä Õëà-
ïüîíîâ.— Ó áóä³âíèöòâ³ çàä³ÿëè ïîíàä 20 ï³äðÿäíèõ îð-
ãàí³çàö³é. Ëþäè ïðàöþâàëè ö³ëîäîáîâî. Õîò³ëè çðîáèòè
ïîäàðóíîê äî Íîâîãî ðîêó êèÿíàì — ³ ï³øîõîäàì, ³ âî-
ä³ÿì, ÿê³ ïðî¿æäæàþòü ö³ºþ ä³ëÿíêîþ”.

Ï³ä ÷àñ ñïîðóäæåííÿ ãëàäêî¿ ìàã³ñòðàë³ âèíèêëè íåãà-
ðàçäè ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè. Âæå òèæäåíü ó öüîìó ðàéî-
í³ â³äêëþ÷àþòü ñâ³òëî òîä³, êîëè äîðîñë³ ïîâåðòàþòüñÿ ç
ðîáîòè, à ìàëå÷à — ç³ øêîëè. Ëþäÿì ïîÿñíþþòü â³äêëþ-
÷åííÿ åêîíîì³ºþ åëåêòðîåíåðã³¿. Ìåøêàíö³ íåâäîâîëå-
í³ — íà áóä³âíèöòâî åëåêòðîåíåðã³¿ âèñòà÷àº, à ïîïðàòè
³ ïðèãîòóâàòè âå÷åðþ áåç ñâ³òëà àáî ç íàïðóãîþ ó 159
âîëüò ¿ì íåðåàëüíî. Ï³äñèëþþòü ïñèõîëîã³÷íó íàïðóãó
ïîñò³éí³ ðîçìîâè ïðî â³äñåëåííÿ êîð³ííèõ æèòåë³â ³ç öèõ
òåðèòîð³é. Âñå äëÿ áëàãîðîäíî¿ ñïðàâè: ïåðåòâîðèòè íà-
ñòóïíîãî ðîêó ï³âê³ëüöå íà âåëèêó îá’¿çíó íàâêîëî ñòî-
ëèö³. Ìåøêàíêà âóëèö³ Âàòóò³íà Àíòîí³íà Àáðàìåíêî

çáåíòåæåíà: “Æîäíîãî ðàçó äî íàñ íå ïðèéøîâ æîäåí
÷èíîâíèê ³ íå ïîÿñíèâ, êîëè, êóäè, â ÿê³ óìîâè íàñ ïå-
ðåñåëÿòèìóòü. Ìè íå õî÷åìî ëèøèòèñÿ íà âóëèö³ àáî æè-
òè ³ç íåñïðàâíèìè êîìóí³êàö³ÿìè òà ïîòð³ñêàíèìè ñò³-
íàìè. Íàñ â³äñåëÿòèìóòü íå ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè. Àëå ìè
éäåìî íà çóñòð³÷ àäì³í³ñòðàö³¿, ðîçóì³þ÷è, ùî öå âàæëè-
âà äëÿ ì³ñòà òðàíñïîðòíà ìàã³ñòðàëü. Òîìó ââàæàºìî, ùî
ìàºìî ïðàâî íà êîìôîðòíå æèòëî”. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ â³äãóêíóâñÿ íà ñêàðãè ìåøêàí-
ö³â ³ ïîîá³öÿâ â³äñåëÿòè ëþäåé ó êðàù³ óìîâè, àí³æ âî-
íè äóìàþòü.

Íîâîâ³äêðèòèé Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä ñóòòºâî çíè-
çèòü çàâàíòàæåí³ñòü äîð³ã íà îêîëèö³. Ïðîòå ëèøàºòüñÿ
öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ì³ñòà, ÿêà ïîñò³éíî ïîòåðïàº â³ä çà-
òîð³â. Ãåíäèðåêòîð “Êè¿âàâòîäîðó” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé ä³-
ëèòüñÿ ïëàíàìè òóíåëüíî¿ çàáóäîâè ñòîëèö³: “Ìàºìî íà-
ì³ð ïîáóäóâàòè ø³ñòü òóíåë³â. Ó ïðîåêò³ ðîçãëÿäàºìî îñ-
íîâíèé òóíåëü â³ä ìåòðî “Ë³âîáåðåæíî¿” äî ïëîù³ Ïåðå-
ìîãè. Â ìèíóëîìó ðîö³ îòðèìàëè ãðàíò â³ä ªâðîïåéñüêî-
ãî áàíêó. Çà ö³ êîøòè íàéíÿëè ³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³
çðîáèëè âèñíîâîê ùîäî äîö³ëüíîñò³ òåðì³í³â ³ ìåõàí³ç-
ì³â áóä³âíèöòâà òóíåëþ”.

Îòæå, ìàºìî ñïîä³âàííÿ, ùî çà ê³ëüêà ðîê³â ðóõ íà ñòî-
ëè÷íèõ äîðîãàõ áóäå áåçïåðåøêîäíèì
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ЕЕ КК ОО НН ОО ММ ІІ КК АА

Êè¿â çàëó÷èòü
îäèí ì³ëüÿðä
ãðèâåíü íà 19
íåâåëèêèõ îá’ºêò³â
Ñòîëèöÿ çì³íþº ïðàâèëà 
³ ñòèìóëþº íàäõîäæåííÿ
³íâåñòèö³é

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

У КМДА вирішили впоряд вати інвести-
ційні напрацювання своїх попередни ів.
З'яс валося, що за п'ять ро ів б ло під о-
товлено 139 прое тів. Пап а з пропозиці-
ями щодо ожно о з них ошт вала приб-
лизно 300 тис. рн. Одна 92 прое ти
просто "мертві" — із 41 не ладено до-
оворів, а з 51 вони є, водночас роботи
немає. У мерії вирішили реанім вати про-
е ти. 19 з них винес ть на он рс вже
лютом . Для цьо о план ють зал чити по-
над один мільярд ривень. Водночас змі-
нено он рсні правила, що неможлив-
лять махінації та простоювання прое тів.

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà â ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ ïåðøå çà
îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ³ç çàëó÷åííÿ
³íâåñòèö³é ó áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³þ îá'ºêò³â
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ïðåäñòàâíèêè îíîâëåíî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîàíàë³çóâàëè, ùî â ö³é ñïðà-
â³ çðîáèëè ïîïåðåäíèêè. Ç'ÿñóâàëîñÿ, çà 5 ðîê³â áó-
ëî ï³äãîòîâëåíî 139 ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, 92 ç ÿêèõ
íå ðåàë³çîâàíî. Ùîäî 41 ïðîâåäåíî ³íâåñòèö³éí³ êîí-
êóðñè, àëå íå óêëàäåíî äîãîâîð³â — ïåðåìîæö³ ïðîñ-
òî íå ç'ÿâëÿþòüñÿ. Ùå 51 óãîäó ï³äïèñàíî, àëå ³íâåñ-
òîð í³÷îãî íå ðîáèòü. Çàòå ì³ñòî âèòðàòèëî íà ï³äãî-
òîâêó ïðîåêò³â äåñÿòêè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Îäíà ïðî-
åêòíà ïðîïîçèö³ÿ — íåâåëè÷êà ïàïî÷êà ç ìàëþíêà-
ìè — êîøòóâàëà áþäæåòó ïîíàä 300 òèñ. ãðí.

Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà âïîðÿäêóâàòè ïðîöåñ çàëó-
÷åííÿ ³íâåñòèö³é ³ äàòè éîìó ïîòóæíèé ñòèìóë. "Ïî-
òåíö³éí³ ³íâåñòîðè êàæóòü, ùî íàòðàïëÿþòü íà íèç-
êó ïåðåïîí — êîðóïö³þ, çâîë³êàííÿ ç îôîðìëåííÿì
äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íø³. Ìè âèð³øèëè âèêî-
ð³íèòè öå ³ âçÿòè ïðîöåñ ï³ä ïîâíèé êîíòðîëü. Ó ðî-
ñ³éñüê³é Êàëóç³ çðîáèëè òàê — ³ çà äâà ðîêè ð³âåíü
³íâåñòèö³é çð³ñ ó 20 ðàç³â. Íàì ïîòð³áíî ïåðåéìàòè
äîñâ³ä",— ïîä³ëèâñÿ íàì³ðàìè çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî.

Íàñàìïåðåä âëàäà çì³íèëà ïðàâèëà ³íâåñòèö³éíèõ
êîíêóðñ³â. Âîíè áóäóòü ÷³òêèìè òà ïðîçîðèìè ³ ìà-
þòü çàïîá³ãòè ìîæëèâèì ìàõ³íàö³ÿì, çîêðåìà é ç áî-
êó ïîñåðåäíèê³â. Íå ñåêðåò, ùî âîíè ÷èìàëî ïðîåê-
ò³â íà àóêö³îíàõ "âèãðàâàëè" ç íàì³ðîì ïåðåïðîäàòè
¿õ äîðîæ÷å. Ñàìå öèì ³ ïîÿñíþºòüñÿ òå, ùî áàãàòî
ïðîåêò³â òàê ³ íå çíàéøëè ðåàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿. Íîâ³
ïðàâèëà óíåìîæëèâëÿòü òàê³ ä³¿. Ïî-ïåðøå, òåïåð
âñòàíîâëåíî ì³í³ìàëüíó ñòàâêó, ÿêó ìîæå ïðîïîíó-
âàòè ³íâåñòîð — 5 % âàðòîñò³ ïðîåêòó. Ñïëàòèòè ö³
êîøòè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåìîæåöü êîíêóðñó
ìàº ïðîòÿãîì ðîêó òà íå ï³çí³øå òåðì³íó ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó. 25 % ñóìè ñïëà÷óºòüñÿ îäðàçó ï³ñëÿ îãîëî-
øåííÿ ðåçóëüòàòó êîíêóðñó, ùå 25 % — ó ïåðøèõ 
6 ì³ñÿö³â, ðåøòó 50 % — ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â. Çà öåé
÷àñ ³íâåñòîð ìàº íàäàòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ, äàë³ ùîêâàðòàëüíî çâ³òóâàòè ïðî õ³ä ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó. ßêùî ÿêóñü ³ç öèõ óìîâ íå áóäå äî-
òðèìàíî, ì³ñòî çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî ðîç³ðâàòè
óãîäó. Ç³ ñâîãî áîêó ì³ñüêà âëàäà çîáîâ'ÿçóºòüñÿ çà
âèçíà÷åíèé òåðì³í âñåá³÷íî ñïðèÿòè â îôîðìëåíí³
äîêóìåíò³â. Óñå öå äàñòü çìîãó óíèêíóòè "ïðîñòîþ"
ïðîåêò³â.

Êîì³ñ³ÿ óæå â³ä³áðàëà ïåðøó "ïàðò³þ" ³ç çàâàëåíèõ
ïîïåðåäíèêàìè ïðîåêò³â, ¿õ ðåàí³ìóþòü íàéáëèæ÷èì
÷àñîì. Ñïî÷àòêó 19 ïðîïîçèö³é: 13 — ðåêîíñòðóêö³¿,
6 — áóä³âíèöòâî. Öå íåâåëèê³ ïðîåêòè ³ç æèòëîâèõ,
òîðãîâåëüíî-îô³ñíèõ îá'ºêò³â, ïàðê³íã³â òà ï³äçåì-
íèõ ïåðåõîä³â ³ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè äëÿ
òîðã³âë³. Ïðîåêòè âèíåñóòü íà êîíêóðñ óæå â ëþòî-
ìó. ²íâåñòèö³é ïëàíóþòü çàëó÷èòè ì³í³ìóì íà 1 ìëðä
ãðí, ïëþñ çà ñïëàòîþ 5 % — ùîíàéìåíøå 50 ìëí
ãðí äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âèçíà-
÷àòü ùå 30—40 ïðîåêò³â, ÿê³ ðåàë³çîâóâàòèìóòü ï³ä
îñîáèñòèì ïàòðîíàòîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà
Ïîïîâà.

Ó 2011 ðîö³ ÊÌÄÀ ïðîäîâæèòü òàêîæ ìåãà-³íâåñ-
òèö³éí³ ïðîåêòè, çîêðåìà ÷åòâåðòó ã³ëêó ìåòðî, ÿêó,
éìîâ³ðíî, ô³íàíñóâàòèìóòü ÿïîíö³, òóíåë³ ï³ä Äí³ï-
ðîì òà ³íø³. Êîæåí ³ç öèõ ïðîåêò³â êîøòóº ì³ëüÿðä-
í³ ñóìè â äîëàðàõ

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

24 р дня перший заст пни
олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації Оле сандр
Маз рча відвідав підшефний
дитячий б дино "Ясний", я ий
знаходиться в Святошинсь ом
районі столиці. Привітав йо о
вихованців із наст паючими
новорічними святами та пода-
р вав дітям подар н и.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ âèð³øèëà ïîäàðóâàòè òåïëî òà
óâàãó òèì ä³òÿì, ÿê³ öüîãî íàéá³ëüøå
ïîòðåáóþòü: âçÿëà øåôñòâî íàä óñ³ìà
äèòÿ÷èìè áóäèíêàìè ñòîëèö³. À íîâî-
ð³÷í³ ñâÿòà — íàãîäà íå ëèøå ïðèâ³-
òàòè ä³òîê ç³ ñâÿòàìè, à é ä³çíàòèñÿ
ïðî íàãàëüí³ ïðîáëåìè òàêèõ çàêëàä³â.

"Â³ä Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ äî Íî-
âîãî ðîêó ìè âèð³øèëè â³äâ³äàòè äè-
òÿ÷³ áóäèíêè, ïðèâ³òàòè ä³òîê ç³ ñâÿ-
òàìè. Ïîäèâèòèñÿ, ÿê³ º ïðîáëåìè,
ùîá ìîæíà áóëî ¿õ âðàõóâàòè â íà-
ñòóïíîìó ðîö³. Äëÿ íàñ º äóæå âàæëè-
âèì, ùîá ö³ çàêëàäè í³ â ÷îìó íå áó-
ëè îáìåæåí³, ùîá ¿ì óñüîãî âèñòà÷à-
ëî",— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.

Äèòÿ÷èé áóäèíîê "ßñíèé" ìàº ÷è
íå íàéá³ëüøó ïðèëåãëó òåðèòîð³þ.
Ïðîòå íèí³ ê³ëüê³ñòü ä³òåé äóæå çìåí-
øèëàñÿ. Òîìó âñþ òåðèòîð³þ íå âè-
êîðèñòîâóþòü, ³ äåÿê³ ïðèì³ùåííÿ

ïðîñòîþþòü àáî ¿õ çäàþòü â îðåíäó.
Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó òóò ìåø-
êàëî ïðèáëèçíî 500 âèõîâàíö³â, à òå-
ïåð — ëèøå â³ñ³ì (ä³òè 12—14 ðîê³â).

Íå âàæëèâî, ùî ¿õ ìàëî — ãîëîâíå,
ÿê ïðî íèõ äáàþòü. Íà ñòàâëåííÿ äî
íèõ âèõîâàòåë³â ä³òè íå ñêàðæàòüñÿ,
êàæóòü, ùî ¿õ óñå âëàøòîâóº. Âèõî-
âàíö³ õîäÿòü äî çâè÷àéíî¿ øêîëè
¹ 175. Ó ÷àñè äîçâ³ëëÿ ä³â÷àòêà çàé-
ìàþòüñÿ òàíöÿìè, à õëîï÷èêè — ñïîð-
òîì (ôóòáîëîì ³ áîä³á³ëäèíãîì).

Çà ï³äòðèìêè áëàãîä³éíîãî ôîíäó
"Êîðäà", âèõîâàíö³ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ¿ç-
äÿòü íà â³äïî÷èíîê äî ªâðîïè, äåêîãî

³ç íèõ ïîò³ì óñèíîâëþþòü ñ³ì’¿, ó ÿêèõ
âîíè ãîñòþþòü.

Íàéá³ëüø³ ïðîáëåìè, ùî íàðàç³ òóð-
áóþòü ä³òåé ³ ïðàö³âíèê³â çàêëàäó, öå
òå, ùî éîãî ìîæóòü çàêðèòè, ³ ïîòðå-
áóº ðåìîíòó äàõ íàä ¿äàëüíåþ.

Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê îãëÿíóâ óñ³
ïðèì³ùåííÿ áóä³âë³ òà ïîîá³öÿâ, ùî
ïèòàííÿ ç âèñåëåííÿì ³ çàêðèòòÿì áó-
äå âèð³øåíî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

"Îçíàéîìèâøèñü ³ç ðîáîòîþ òàêèõ
çàêëàä³â, ìè çìîæåìî âðàõóâàòè âñå
ïîçèòèâíå ³ íåãàòèâíå âæå ó íàñòóï-
íîìó ðîö³",— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê

Ïîäÿ÷íèé ìîëåáåíü
â³äïðàâèëè â Êèºâ³ 
íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Áîãîñëóæ³ííÿ, ùî òðàäèö³éíî
ïðîâîäèòüñÿ íàïðèê³íö³ êîæíîãî ðî-
êó, â³äáóëîñÿ á³ëÿ ïàì'ÿòíèêà Âåëè-
êîìó êíÿçþ Âîëîäèìèðó. Íà íüîìó
áóëè ïðèñóòí³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ òà ãîëîâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Ïðàâèâ ïîäÿ÷íèé ìîëå-

áåíü ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó
ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð. Ó ìîëèòâàõ
â³ðÿíè äÿêóâàëè çà âñå äîáðå, ùî áó-
ëî öüîãîð³÷, ³ ïðîñèëè ëàñêè Ãîñïîä-
íüî¿ ó ðîö³ ïðèéäåøíüîìó. Ó÷àñòü ó
ìîëåáí³ òàêîæ âçÿëè ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ, ãîëîâà Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ëèò-
âèí, ñåêðåòàð ÐÍÁÎÓ Ðà¿ñà Áîãàòè-
ðüîâà, äóõîâåíñòâî, ãðîìàäñüê³ñòü.
Ï³ñëÿ ìîëåáíþ â³ðÿíè çìîãëè ïðè-
êëàñòèñÿ äî ³êîíè õðåñòèòåëÿ Ðóñ³
êíÿçÿ Âîëîäèìèðà — ñïåö³àëüíî ç ö³º¿
íàãîäè ¿¿ ïðèâåçëè ç Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè

“ßñíèé” ñâÿòêóº 
ç ïîäàðóíêàìè
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê ïðèâ³òàâ âèõîâàíö³â äèòÿ÷îãî
áóäèíêó ³ âðó÷èâ ¿ì íîâîð³÷í³ ïðåçåíòè

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча поспіл вався з вихованцями
дитячо о б дин "Ясний" та вр чив їм новорічні подар н и
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“Ïðîçîðèé îô³ñ”
Äåëåãàö³ÿ ÊÌÄÀ âèâ÷àëà äîñâ³ä Â³ííèö³ ó ñïðîùåíí³ äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè 
òà îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

Еле тронний
до ментообі —
це зр чно

Îô³ñ ä³ñòàâ íàçâó "ïðîçîðèé" íå ëèøå
÷åðåç ïîâí³ñòþ ñêëÿí³ ñò³íè òà âíóòð³øí³
ïåðåãîðîäêè, à é çàâäÿêè çðîçóì³ëîñò³ äëÿ
ãðîìàäÿí óñ³õ ïðîöåäóð ³ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³ä-
áóâàþòüñÿ â öåíòð³. Öå ðîáî÷èé îðãàí âè-
êîíêîìó ì³ñüêðàäè, êîòðèé ïðàöþº ÿê ºäè-
íèé ðåºñòðàö³éíèé öåíòð. Òóò òàêîæ âèäà-
þòü äîâ³äêè, ð³øåííÿ îðãàí³â âëàäè. Çàãà-
ëîì ñòðóêòóðà îïðàöüîâóº ïîíàä 100 âèä³â
äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, íàäàþòü
185 àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã: 55 — äåðæàâ-
í³ îðãàíè òà 130 — âèêîíàâ÷³ îðãàíè ì³ñü-
êî¿ âëàäè. Äëÿ âèð³øåííÿ á³ëüøîñò³ ïè-
òàíü ïîòð³áåí îäèí-äâà â³çèòè. Òóò ìîæíà
ïîäàòè äîêóìåíòè íà îòðèìàííÿ äîçâîë³â
íà îðåíäó, ðåêîíñòðóêö³þ, êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò, ïî÷àòîê ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà, íà
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â çåìëåâ³äâåäåííÿ, íà-
äàííÿ êîï³é ðîçïîðÿäæåíü, äîêóìåíò³â òà
áàãàòî ³íøèõ ïðîöåäóð. Ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿
ïîâí³ñòþ àâòîìàòèçîâàíî. Ùîá ïîòðàïè-
òè íà ïðèéîì äî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà,
ïîòð³áíî çàïèñàòèñÿ ÷åðåç òåðì³íàë é îò-
ðèìàòè òàëîí, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ïîðÿäêî-
âèé íîìåð ó ÷åðç³, íîìåð ñòîëó. Äàë³ ÷å-
êàºìî, ïîêè ö³ äàí³ âèñâ³òÿòüñÿ íà òàáëî.
Öå äàº çìîãó âïîðÿäêóâàòè ÷åðãè òà çâåñ-
òè ¿õ äî ì³í³ìóìó. "Ïðîçîðèé îô³ñ" ñòâî-
ðåíî ó 2008 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ç âèêîðèñòàííÿì íàéêðàùèõ ñâ³òî-
âèõ çðàçê³â. Ó õîë³ âèâ³øåíî ³íôîðìàö³é-
í³ ìàòåð³àëè, ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç áàçî-
âèìè äîêóìåíòàìè òà çàêîíàìè. Òàêîæ â³ä-
â³äóâà÷ ìàº çìîãó çàòåëåôîíóâàòè íà ì³ñü-
êèé òåëåôîí, ñêîðèñòàòèñÿ áåçäðîòîâèì
äîñòóïîì äî ²íòåðíåòó. Íà ðåñåïøí³ êîæåí
â³äâ³äóâà÷ ìîæå ä³çíàòèñÿ ïîòð³áíó ³íôîð-
ìàö³þ. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî
õàðàêòåðó ðîçãëÿäàþòü ó ñòèñë³ òåðì³íè.
Çíà÷íó óâàãó â öåíòð³ ïðèä³ëÿþòü êîíñóëü-
òàö³éíî-ðîç'ÿñíþâàëüí³é ðîáîò³. Öåíòð íå
ïðèéìàº ð³øåíü ñàìîñò³éíî. Çàâäÿêè ïîâ-
í³é àâòîìàòèçàö³¿ ìîæëèâ³ñòü êîðóïö³¿ çâå-
äåíî äî ì³í³ìóìó. Àäæå íà ñüîãîäí³, çã³ä-
íî ³ç çàêîíîì, óñ³ äîçâîëè òà ð³øåííÿ ïðî
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ìàþòü áóòè âêàçà-
í³ â ðåºñòð³. Àëå ÿêùî ç ëþäèíîþ òåîðå-
òè÷íî ìîæíà äîìîâèòèñÿ ïðî âíåñåííÿ
ïåâíèõ ïîçíà÷îê íà ïàï³ð, òî åëåêòðîííà
ñèñòåìà òàê³ ïðèéîìè óíåìîæëèâëþº.

Äðóãà ÷àñòèíà "Ïðîçîðîãî îô³ñó" —
öåíòð çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Òóò âåäóòü ïðè-
éîì ó ÷³òêî âèçíà÷åíèé äåíü ïðåäñòàâíè-
êè îðãàí³â âëàäè, çîêðåìà ì³ñüêèé ãîëî-
âà, éîãî çàñòóïíèêè, íà÷àëüíèêè óïðàâ-
ë³íü, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Òàêèì ÷èíîì
â³ííè÷àíè îïòèì³çóþòü ðîáî÷èé ÷àñ ÿê
â³äâ³äóâà÷³â, òàê ³ ÷èíîâíèê³â.

Ó ñòîëèö³ öåíòðè ç âèäà÷³ äîêóìåíò³â
äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó ä³þòü ó ê³ëüêîõ
ðàéîíàõ. ªäèíèé öåíòð ä³º íà Áîðè÷åâî-
ìó óçâîç³. Àëå ïðîöåñ òóò íåàâòîìàòèçîâà-
íèé, ðåºñòðàö³ÿ — íà ïàïåð³, â æóðíàëàõ.
Ç ³í³ö³àòèâè ÊÌÄÀ óäîñêîíàëåíà óñòàíî-
âà ìàº â³äêðèòèñÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Çà ñëî-
âàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà
Ìèêîëè Ïîâîðîçíèêà, äîñ³ ïðîöåñ áëîêó-
âàâñÿ ÷åðåç òå, ùî çàêîíîäàâö³ â çàêîí³
ïðî äîçâ³ëüíó ñèñòåìó íå çãàäàëè â òåêñò³
Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ ÿê ì³ñòà ç îñîáëè-
âèì ñòàòóñîì. Ïîìèëêó áóëî âèïðàâëåíî
ëèøå öüîãî ðîêó, ï³ñëÿ ÷îãî ì³ñöåâà âëà-
äà âçÿëàñÿ äî ðîáîòè.

Òåîðåòè÷íî ïðèïóñêàºòüñÿ ó Êèºâ³ é
ñòâîðåííÿ öåíòðó çâåðíåíü, àëå ïî îäíîìó
íà ðàéîí. Àäæå 300 000 íàñåëåííÿ Â³ííè-
ö³ — öå íàñåëåííÿ îäíîãî ñòîëè÷íîãî ðàéî-
íó. Êåð³âíèöòâî ì³ñòà ô³çè÷íî íå çìîæå
îïðàöþâàòè òàêó ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü. Ïîêè
ùî òàê³ öåíòðè — ëèøå â ïåðñïåêòèâ³.

Самоор анізація
по-вінниць и

Ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ äëÿ ñòîëèö³ á³ëüøå í³æ àê-
òóàëüíå. Ó Â³ííèö³ öÿ ñèñòåìà ïðàöþº, àëå
â Êèºâ³ íåþ ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ëèøå çà
ïåâíèõ óìîâ. Àäæå Â³ííèöüêèé æèòëîâèé
êîìïëåêñ ïåðåâàæíî ñòàíîâëÿòü ïðèâàòí³
áóäèíêè: ïîíàä 22 000. ÎÑÍ º êâàðòàëü-
íèìè êîì³òåòàìè, îá'ºäíàíèìè â àñîö³àö³þ.
Ñàìå âîíà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ìåøêàí-
ö³â ó ì³ñüêðàä³. Ñï³âïðàöþ îðãàí³çîâàíî
íà ïàðèòåòíèõ çàñàäàõ. Òîáòî âîíè íå º
ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ì³ñüêî¿ âëàäè.
Ïðåäñòàâíèêè ÎÑÍ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ç
áóäü-ÿêèõ ïèòàíü çâåðíóòèñÿ äî ì³ñüêîãî
ãîëîâè àáî çàñòóïíèê³â, é ïðîáëåìè ðîç-
â'ÿæóòüñÿ äóæå øâèäêî. Ö³êàâèé äîñâ³ä ç
áëàãîóñòðîþ. Àäæå òóò ì³ñüêðàäà çàïðîâà-
äèëà ñèñòåìó äîãîâîð³â, çã³äíî ç ÿêèìè âñ³
ðîáîòè, çîêðåìà é ó êîìóíàëüí³é ñôåð³,
âèêîíóþòüñÿ çà ðàõóíîê ïàéîâî¿ ó÷àñò³
ìåøêàíö³â âóëèö³. Òîáòî ïîëîâèíó ñóìè
âîíè çáèðàþòü ñàì³, ³íøó — âèä³ëÿº ì³ñü-
êà âëàäà. Ãðîø³ çáèðàþòü çà ïðèíöèïîì
ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Íàïðèêëàä, íè-
í³ ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ áóä³âíèöòâî êàíàë³-
çàö³éíî¿ ìåðåæ³ äî â³ääàëåíèõ ì³êðîðàéî-
í³â, ùî êîøòóº 14 ìëí ãðí. Ìàéæå 1 ìëí
ãðí óæå ç³áðàíî íà ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ.

Çàãàëîì äëÿ ñòâîðåííÿ óñï³øíèõ îðãà-
í³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ïîòð³áíî
òðè ñêëàäîâ³: áàæàííÿ ëþäåé, áàæàííÿ
âëàäè òà äîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ.

Àäæå ó Â³ííèö³ ì³ñüêèé ãîëîâà îñîáèñ-
òî êîíòðîëþº âñ³ ïèòàííÿ é îïåðàòèâíî
ðåàãóº íà çâåðíåííÿ. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ

ÎÑÁÁ, ùî äóæå àêòóàëüíî äëÿ ñòîëèö³, òî
ó Â³ííèö³ ñòâîðåííÿ ¿õ òàêîæ "ïðîáóêñî-
âóº". Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè Â³í-
íèöüêî¿ ì³ñüêðàäè Àíäð³ÿ Ðåâè, ÎÑÁÁ —
çíà÷íî ñêëàäí³øå ïèòàííÿ, àí³æ ÎÑÍ:
"Ïðîáëåìà â òîìó, ùî öå ïðèíöèïîâî ð³ç-
í³ ñòðóêòóðè. Àäæå ÎÑÁÁ º îá'ºäíàííÿì
ñï³ââëàñíèê³â. À âëàñíèê íå çàâæäè º ìåø-
êàíöåì êâàðòèðè. À îñü ÎÑÍ ïåðåäáà÷àº
ñï³ëêó ñàìå ìåøêàíö³â. ÎÑÁÁ çàéìàºòüñÿ
ëèøå êîìóíàëüíèìè ïðîáëåìàìè. Óòðè-
ìàííÿì áóäèíêó òà ³íøèì. Ó êâàðòàëüíî-
ãî æ êîì³òåòó ôóíêö³¿ øèðø³. Òîìó âîíè
é ðåãóëþþòüñÿ ð³çíèìè çàêîíàìè. Ó íà-
øîìó ì³ñò³ âæå º ìàéæå 10 â³äñîòê³â áó-
äèíê³â, äå ñòâîðåí³ ÎÑÁÁ. Àëå öüîãî çà-
ìàëî, áî ïîòð³áíî íîðìàëüíî âò³ëèòè öå â
æèòòÿ. Ïðèì³ðîì, êåð³âíèê ÎÑÁÁ ìàº áó-
òè ï³äãîòîâàíèì ³ þðèäè÷íî, ³ òåõí³÷íî.

Òîæ ïîòð³áí³ ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ, êîøòè
íà ðåêîíñòðóêö³þ, àäæå çà çàêîíîì áóäè-
íîê ìàº áóòè ïåðåäàíèé ìåøêàíöÿì â³ä-
ðåìîíòîâàíèì. Â³ä 800 òèñ. ãðí äî 1 ìëí
ãðí ïîòð³áíî íà ðåìîíò îäíîãî áóäèíêó.
Ùî æ äî íàâ÷àííÿ, òî äëÿ íèí³øíüî¿ ê³ëü-
êîñò³ ÎÑÁÁ ó ì³ñò³ âæå ìîæíà îðãàí³çî-
âóâàòè êóðñè. Òîæ ó ìàéáóòíüîìó ìè ïëà-
íóºìî öå îáîâ'ÿçêîâî çàïðîâàäèòè".

Îòæå, ïî¿çäêà äî Â³ííèö³ çàñâ³ä÷èëà, ùî
äîñâ³ä ñòâîðåííÿ "Ïðîçîðîãî îô³ñó" ³ ÎÑÍ
ìîæå áóòè êîðèñíèì ÿê äëÿ ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè, òàê ³ äëÿ ñàìèõ êèÿí. Ëþäè çàâäÿêè
òàêèì ³í³ö³àòèâàì çìîæóòü ðîçâ'ÿçóâàòè
ïðîáëåìè, çîêðåìà é êîëåêòèâí³, øâèäøå
é åôåêòèâí³øå, áåç áþðîêðàòè÷íî¿ òÿãà-
íèíè. Òàêèì ÷èíîì, ïë³äíèé ä³àëîã ì³æ
ãðîìàäÿíàìè òà âëàäíèìè ñòðóêòóðàìè
ñòàº ðåàëüí³ñòþ

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Наст пно о ро отримати дозвіл на б дь-я ий вид діяльності стане
значно ле ше та швидше. Єдиний центр з видачі до ментів дозвіль-
но о хара тер автоматиз ють і перевед ть на еле тронний до мен-
тообі . Усі ці зр чності стан ть дост пними, тіль и-но Київрада виді-
лить приміщення замість нинішньо о на Боричевом звозі. А по и
що деле ація иян лише ознайомилася з досвідом Вінниці, де центр
адміністративних посл "Прозорий офіс" діє же два ро и. Там по-
б вав і ореспондент "Хрещати а".

Завдя и "Прозором офіс " адмінпосл и стають дост пнішими та мобільнішими

Значн ва в центрі приділяють онс льтаційно-роз’яснювальній роботі
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Ïðîäàííîå ñîëíöå
Ñêàçêà

Ýòà èñòîðèÿ ñëó÷èëàñü äàâíî. Â
îäíîì íåáîëüøîì ãîðîäêå æèë
ìàñòåð èãðóøå÷íûõ äåë Èîãàíí
Øìèò ñî ñâîåé æèçíåðàäîñòíîé
æåíóøêîé Õåëåí. Ó íèõ áûëà äî÷-
êà Êýòðèí è ñûí Êóðò. Èîãàíí
áûë äîáðûì ÷åëîâåêîì, îí äåëàë
èãðóøêè, êîòîðûå äåòè î÷åíü ëþ-
áèëè, à Õåëåí ïðîäàâàëà èõ â ëàâ-
êå. Êýòðèí è Êóðò, êàê ìîãëè, ïî-
ìîãàëè ðîäèòåëÿì. Â äîìå öàðè-
ëè ëþáîâü è âåñåëüå.

Êàê-òî â ïðàçäíèê âñÿ ñåìüÿ ãó-
ëÿëà ïî ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà, è
Êóðò çàìåòèë þâåëèðíóþ ëàâêó.
Åå âåëèêîëåïèå ïîðàçèëî ìàëü÷è-
êà. Äîðîãèå ñåðåáðÿíûå ëàðöû
óêðàøàëè ïðåêðàñíûå ðûöàðè â
äîñïåõàõ, ñåðüãè è êîëüöà ïåðåëè-
âàëèñü äðàãîöåííûìè êàìíÿìè,
îæåðåëüÿ ñâåðêàëè âñåìè öâåòàìè
ðàäóãè.

— Êàê êðàñèâî! — âîñõèòèëñÿ
Êóðò.— Ïàïà! À ïî÷åìó áû íàì
íå ñäåëàòüñÿ þâåëèðàìè?

— Çà÷åì? — óëûáíóâøèñü,
ñïðîñèë Èîãàíí.— Íåóæòî ïëîõî
âåñåëèòü äåòèøåê, äåëàÿ çàáàâíûå
êóêëû?

— Íî ðàçâå íàøà ìàìà íå äî-
ñòîéíà òàêèõ óêðàøåíèé?

— Íàøà ìàìà äîñòîéíà ëó÷øèõ
óêðàøåíèé â ìèðå, íî ãëàâíîå åå
óêðàøåíèå — ýòî âû. À ïîòîì, âè-
äèøü ýòó áðîøü? Îíà ñòîèò âñåé
íàøåé ëàâêè. Çà÷åì íîðìàëüíîé
æåíùèíå íîñèòü íà ïëå÷å öåëóþ
ëàâêó? Òû çàìåòèë, êàê ðåäêî óëû-
áàþòñÿ áîãàòûå ëþäè? Âåäü ó íèõ
íà ïëå÷àõ ëàâêè, íà ïàëüöàõ òåëå-
ãè, à íà øåå ñòàäà îâåö, è ïîä ýòîé
òÿæåñòüþ îíè âûíóæäåíû ìó÷èòü-
ñÿ âñþ ñâîþ æèçíü. À äåòè, êîãäà
âèäÿò ìîþ ðàáîòó, òàê ÷óäíî óëû-
áàþòñÿ íàøåé ìàìå.

Òàê ñêàçàë âåñåëûé Èîãàíí, íî
ñûí íå ïîâåðèë åìó. Óæ áîëüíî
ïîíðàâèëèñü åìó óêðàøåíèÿ, è îí
òâåðäî ðåøèë ïîäàðèòü èõ ìàìå è
ñåñòðå. ×àñòî ìàëü÷èê ïðèõîäèë ê
âèòðèíå þâåëèðà è äóìàë, êàê îñó-
ùåñòâèòü ñâîþ ìå÷òó.

— Õî÷åøü çàðàáîòàòü äåíåã è
èìåòü òàêèå ñîêðîâèùà? — óñëû-
øàë Êóðò ãîëîñ çà ñïèíîé è îáåð-
íóëñÿ. Ïåðåä íèì ñòîÿë ÷åëîâåê,
îäåòûé âî âñå ÷åðíîå, íà ãëàçà áû-
ëà íàäâèíóòà ÷åðíàÿ øëÿïà, à ëè-
öî ñêðûâàë ÷åðíûé øàðô.— ß òå-
áÿ çíàþ — òû Êóðò, ñûí èãðóøå÷-
íèêà Øìèòà,— ïðîäîëæèë íåçíà-
êîìåö.— Òû õî÷åøü äåíåã è íå
çíàåøü, êàê çàðàáîòàòü, íî ÿ íà-
ó÷ó òåáÿ. Çà íàóêó ìíå íè÷åãî íå
íàäî, íî òû äîëæåí â òî÷íîñòè èñ-
ïîëíèòü òî, ÷òî ÿ òåáå ñêàæó.

— À ÷òî íóæíî ñäåëàòü? — ñ èí-
òåðåñîì ñïðîñèë Êóðò.

— Íåìíîãî,— òîðîïëèâî çàãî-
âîðèë íåçíàêîìåö. — Òû — ñûí
ìàñòåðà è ëåãêî ñïðàâèøüñÿ ñ çà-
äà÷åé. Òåáå íóæíî òîëüêî ñäåëàòü
çàáàâíîãî êàðëèêà, íî ïîìíè, êàð-
ëèê äîëæåí áûòü íåêðàñèâûì è
ìåðçêèì, à åãî ëèöî óðîäëèâûì è
ñòðàøíûì.

— Çà÷åì äåëàòü óðîäëèâîãî êàð-
ëèêà? — óäèâèëñÿ ìàëü÷èê.

— Òû õî÷åøü äåíåã, íî íå çíà-
åøü, êàê èõ çàðàáîòàòü. Òâîé îòåö
ìàñòåðèò êîðàáëèêè, çàáàâíûõ
çâåðþøåê, êóêîë, íî ðàçâå çà ýòî
ëþäè áóäóò ïëàòèòü áîëüøèå äåíü-
ãè? Âñå ýòî ñòîèò ãðîøè, à òâîÿ
äîáðàÿ ìàòü åùå ñòàðàåòñÿ ïðî-
äàòü èãðóøêè ïîäåøåâëå, è ó íåå

íèêîãäà, ñëûøèøü, íèêîãäà íå
áóäåò òàêîé çàìå÷àòåëüíîé äèàäå-
ìû.

— À çà ÷òî ëþäè áóäóò ïëàòèòü
áîëüøèå äåíüãè? — ñïðîñèë Êóðò.

— Âîò îí âîïðîñ íàñòîÿùåãî
äåëîâîãî ÷åëîâåêà è ÿ æäàë åãî,—
ðàäîñòíî âîñêëèêíóë íåçíàêîìåö.
— ß íå îøèáñÿ â òåáå ìîé ìàëü-
÷èê! Òàê ñëóøàé æå — ñòðàõ äàåò
áîëüøå äåíåã, ÷åì âñå îñòàëüíûå
÷óâñòâà âìåñòå âçÿòûå. Ëþäè áî-
ÿòñÿ äðóã äðóãà è òðàòÿò ìàññó äå-
íåã íà îðóæèå, ñîäåðæàíèå àðìèé,
ëþäè áîÿòñÿ áûòü æàëêèìè è áåä-
íûìè è áåç ðàçáîðó âûáðàñûâàþò
äåíüãè íà íåíóæíûå èì âåùè,
ëþäè áîÿòñÿ ñìåðòè è äàþò áîëü-
øèå äåíüãè àïòåêàðÿì è ìîãèëü-
ùèêàì. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ìíîãî äåíåã, ëþäåé íóæíî êàê
ñëåäóåò íàïóãàòü. Ñäåëàé óðîäëè-
âîãî êàðëèêà — è òû ïðîäàøü åãî
äîðîæå, ÷åì âñå èãðóøêè, ñäåëàí-
íûå òâîèì îòöîì çà âñþ åãî
æèçíü.

— Íó è êòî æå êóïèò ó ìåíÿ ýòî-
ãî óðîäöà? — íå ïîâåðèë Êóðò.

— ß åùå ðàç ïîíÿë, ÷òî ñäåëàë
ïðàâèëüíûé âûáîð. ×òîáû õîðî-
øî çàðàáîòàòü — ìàëî èñïóãàòü
÷åëîâåêà, íóæíî åãî åùå è óäè-
âèòü. Óäèâëåíèå — âîò èñòî÷íèê
äîõîäîâ, ïîêà ÷åëîâåê óäèâëåí —
èì ëåãêî óïðàâëÿòü. Ó÷åíûé, äå-
ëàþùèé îòêðûòèÿ, ñêó÷åí, çàòî
ôèãëÿð ñîáèðàåò öåëóþ òîëïó, àê-
òåð äàðèò çðèòåëÿì òîëüêî õðóï-
êóþ èëëþçèþ, à ïîëó÷àåò öâåòû è
ïðèçíàíèå. Âîò âîëøåáíûé ïîðî-
øîê, ïîñûïü èì êàðëèêà — è îí
îæèâåò, íà÷íåò êðèâëÿòüñÿ è ñòà-
íåò äèêîâèíêîé. Âîò ýòó äèêîâèí-
êó ó òåáÿ è êóïÿò ñàìûå áîãàòûå
ëþäè ãîðîäà,— è íåçíàêîìåö ïðî-
òÿíóë ìàëü÷èêó ìåøî÷åê ñ ïîðîø-
êîì.

— Ñïàñèáî,— ïîáëàãîäàðèë
ìàëü÷èê,— íî êòî âû, è çà÷åì ýòî
äåëàåòå?

— Ìåíÿ çîâóò ìèñòåð Ìðàê,—
ñêàçàë ÷åðíûé ÷åëîâåê.— È äåëàþ
ÿ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû â ìèðå áû-
ëî áîëüøå áîãàòñòâà. Ðàçâå òâîåé
ñòðàíå íå ëó÷øå áóäåò, êîãäà â íåé
îäíèì áîãàòûì ñòàíåò áîëüøå?

— Âû áëàãîðîäíûé ÷åëîâåê,
ìèñòåð Ìðàê,— ñêàçàë ìàëü÷èê,—
ñïàñèáî âàì áîëüøîå!

Îí âçÿë ïîðîøîê è ïîøåë äî-
ìîé.

***
Äîìà Êóðò âçÿëñÿ çà ðàáîòó, íî

äåëî íå ñïîðèëîñü. Òàê è ýòàê ïû-
òàëñÿ ìàëü÷èê ñîçäàòü êàðëèêà, íî
îí ïîëó÷àëñÿ çàáàâíûì è íå áî-
ëåå òîãî. Îãîð÷åííûé, îí ñíîâà
ïîøåë ê þâåëèðíîé ëàâêå. Íà ýòîò
ðàç ìå÷òà îá óêðàøåíèÿõ êàçàëàñü
ñîâñåì óæ íåñáûòî÷íîé. Íåóæåëè
íèêîãäà íå îñóùåñòâèòñÿ çàäóìàí-
íîå, íåóæåëè åãî ìàòü íèêîãäà íå
ïîëó÷èò ýòè êðàñèâûå âåùè? Êóðò
ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ìàëåíüêèì è
æàëêèì.

— Íå ïîëó÷àåòñÿ ðàáîòà? — óñ-
ëûøàë îí ãîëîñ çà ñïèíîé. Ýòî
áûë ×åðíûé ÷åëîâåê.— Íè÷åãî,
ýòî áûâàåò. Íî òû ïî÷óâñòâóé, êàê
íåñïðàâåäëèâ ìèð, êàê îí õî÷åò
òåáÿ óíèçèòü, êàê áðîñàåò òåáå
æàëêèå îáúåäêè ñ ÷óæîãî ñòîëà,
âìåñòî òîãî, ÷òîáû îöåíèòü òåáÿ
ïî äîñòîèíñòâó. Ïîñìîòðè íà áî-
ãàòûõ ñûíêîâ, êóïàþùèõñÿ â ðîñ-

êîøè, è âîïëîòè ñâîþ îáèäó â ðà-
áîòó. Ó òåáÿ ïîëó÷èòñÿ!

Êóðò, íå ãîâîðÿ íè ñëîâà, ïî-
øåë äîìîé. È â åãî ðóêàõ íà÷àë
ïîëó÷àòüñÿ ìåðçêèé óðîäåö ñ ðåç-
êèìè ÷åðòàìè ëèöà, âûïó÷åííû-
ìè ãëàçàìè, êðèâûì ðòîì, îáâèñ-
øèìè ãóáàìè, óçëîâàòûìè äëèí-
íûìè ðóêàìè è êîðîòêèìè êðè-
âûìè íîãàìè. Ðàçãëÿäûâàòü ýòî-
ãî êàðëèêà ìîæíî áûëî ÷àñàìè —
êàæäàÿ ìîðùèíà, ñêëàäêà êîñòþ-
ìà, âûðàæåíèå ëèöà è ïîçà òî è
äåëî ìåíÿëèñü è ñòàíîâèëèñü åùå
óðîäëèâåå. Ðàáîòà áûëà çàêîí÷å-
íà. Ìàëü÷èê ïîñûïàë óðîäöà ïî-
ðîøêîì, íî íè÷åãî íå ïðîèçîøëî.

— Ýòî ÷òî çà ÷ó÷åëî? — óñëû-
øàë Êóðò çà ñïèíîé. Ñåñòðà Êýò-
ðèí ïîäêðàëàñü íåçàìåòíî è âû-
õâàòèëà ó íåãî ìåøî÷åê.— Ýòî
÷òî — êèñåò?

— Îòäàé! — çàêðè÷àë ìàëü÷èê,
è ïîðîøîê ðàññûïàëñÿ ïî ìàñòåð-
ñêîé.

— Âîò åùå,— ôûðêíóëà äåâî÷-
êà.— ß îòöó ïîêàæó.

Îíà âûáåæàëà íà óëèöó, à çà
íåé áðîñèëñÿ Êóðò.

Â ýòî âðåìÿ ãëàçà ó êàðëèêà îò-
êðûëèñü. Îí ïîìîðãàë, ïðîêàø-
ëÿëñÿ, ñîñêî÷èë ñî ñòîëà, âûïðûã-
íóë â îêíî è áûë òàêîâ. Êîãäà
Êóðò âåðíóëñÿ â ìàñòåðñêóþ, êàð-
ëèêà òàì íå áûëî.

***
Ïðîøëî âðåìÿ, ãîðîä æèë

îáû÷íîé æèçíüþ. È òóò ïðîíåñ-
ñÿ ñëóõ, ÷òî ïðèåõàë áîãà÷, êîòî-
ðûé çàêëþ÷àåò ñ æèòåëÿìè âûãîä-
íûå ñäåëêè. Îí åçäèò â çîëîòîé
êàðåòå, çàïðÿæåííîé âîñåìüþ
÷åðíûìè ëîøàäüìè ñ áåëûìè ãðè-
âàìè, åñò â ñàìûõ äîðîãèõ ðåñòî-
ðàíàõ, æèâåò â ñàìîé äîðîãîé ãîñ-
òèíèöå è ÷óäèò, êàê ÷åëîâåê, ó
êîòîðîãî äåíüãè íå êîí÷àþòñÿ íè-
êîãäà.

È âîò êàê-òî âîçëå ãîðîäñêèõ
êóçíèö îñòàíîâèëàñü êàðåòà, çà-
ïðÿæåííàÿ äîðîãèìè ëîøàäüìè.
Èç íåå âûøåë ÷åëîâåê íåáîëüøî-
ãî ðîñòà è íàïðàâèëñÿ ê êóçíå-
öàì.

— Ãîñïîäà êóçíåöû,— ñêàçàë îí
ïðèÿòíûì ãîëîñîì,— ÿ õî÷ó ïðåä-
ëîæèòü âàì ïîñìîòðåòü íà ìîé òî-
âàð.

Ñ ýòèìè ñëîâàìè ñëóãè íà÷àëè
âûãðóæàòü èç êàðåòû ñóíäóêè.
Êîãäà æå îíè èõ îòêðûëè, â íèõ
îêàçàëèñü íàñòîÿùèå øåäåâðû
êóçíå÷íîãî ìàñòåðñòâà — âåëèêî-
ëåïíûå ìå÷è è ñàáëè, ïðè÷óäëè-
âûå çàìêè, îñòðûå íîæè, êîâàíûå
îãðàäû ðåäêîé êðàñîòû, àæóðíûå
ïåòëè, êðåïêèå ïîäêîâû, ñëîâîì
âñå, ÷òî ìåñòíûå êóçíåöû äåëàòü
ìàñòàêè. Êóçíåöû íå òîðîïÿñü
ðàññìàòðèâàëè êàæäûé òîâàð è
âîñõèùåííî êèâàëè ãîëîâàìè:

— Ïîñìîòðèòå, êàê óìåëî òóò
ñäåëàíà êîíñòðóêöèÿ, êàê êðàñèâ
óçîð, êàê áëàãîðîäíà ñòàëü! Äà,
ýòî äåëàëè áîëüøèå ìàñòåðà!

— ß çíàë, ÷òî âû îöåíèòå ìîé
òîâàð,— ñêàçàë íåçíàêîìåö, îí
âçÿë î÷åíü êðàñèâóþ äâåðíóþ
ðó÷êó è ïîäíÿë åå âûñîêî íàä ãî-
ëîâîé.— Âî ñêîëüêî ãîñïîäà êóç-
íåöû îöåíÿò òàêóþ âåùèöó?

— Ñóäàðü, åñëè íà ïðîäàæó, òî
òàêîé òîâàð áóäåò ñòîèòü 10 ìåäÿ-
êîâ,— îòâåòèëè åìó êóçíåöû.

— À ÿ âàì, ãîñïîäà, ïðîäàì åå
çà îäíó ìåäíóþ ìîíåòó.

— Îäíó ìåäíóþ ìîíåòó? — óäè-
âèëèñü êóçíåöû, îíè âçÿëè èçäå-
ëèå è íà÷àëè åãî ðàññìàòðèâàòü.—
Äà òóò ìåòàëëà òîëüêî íà 2 ìîíå-
òû, äà óãëÿ êóïè äëÿ ïå÷è, äà âû-
ïëàâè ýòîò ìåòàëë, äà ñäåëàé òà-
êîé âîò çàòåéëèâûé óçîð, ñ ÷åì
íå âñÿêèé êóçíåö ñïðàâèòñÿ. Íî
åñëè ó âàñ ñóäàðü åñòü òàêèõ ðó-
÷åê ìíîãî, òî ìû, ïîæàëóé, êóïèì
èõ ó âàñ, åñëè âàì íå æàëü.

— Äëÿ âàñ, ãîñïîäà, íè÷åãî íå
æàëêî — âû áóäåòå ïîëó÷àòü îò
ìåíÿ êóçíå÷íûé òîâàð ñàìîãî âû-
ñîêîãî êà÷åñòâà ïî ñàìûì íèçêèì
öåíàì è â òàêîì êîëè÷åñòâå, â êà-
êîì ïîæåëàåòå.

— Ïîñòîéòå,— ñêàçàë îäèí ñå-
äîé êàê ëóíü ñòàðûé êóçíåö,—
òîãäà ìû ïåðåñòàíåì áûòü êóçíå-
öàìè è íå áóäåì áîëüøå íè÷åãî
êîâàòü.

— Ýòîò óâàæàåìûé ÷åëîâåê ñòàð
è ìóäð,— ñêàçàë íåçíàêîìåö,— íî
îí îòñòàë îò æèçíè. Âû íå ïåðå-
ñòàíåòå áûòü êóçíåöàìè, ïîñêîëü-
êó òîëüêî âû ìîæåòå ðàñïîçíàòü
íàñòîÿùèé òîâàð. Òîëüêî âû ñìî-
æåòå åãî ïðîäàòü è õîðîøî çàðà-
áîòàòü.

— Òàê îíî è åñòü, — ñîãëàñè-
ëèñü ìîëîäûå êóçíåöû, — âàæíî
íå ìîëîòîì ìàõàòü, à â ãîëîâå ÷òî-
òî èìåòü. Ìû â êóçíå÷íîì äåëå
ïîíèìàåì, à ýòî ãëàâíîå!

— Íó, ðàç ìîëîäåæü ìîëîòîì
ìàõàòü íå õî÷åò, òî è ìíå ñòàðî-
ìó íå ïðèñòàëî,— ñêàçàë ñòàðûé
êóçíåö.— Òîëüêî ñêàæè, ìèë ÷å-
ëîâåê, âåäü òîðãîâëÿ òðåáóåò áîëü-
øîãî îáîðîòà äåíåã, à ãäå ìû ýòè
êàïèòàëû âîçüìåì?

— Âû ïîëó÷èòå îò ìåíÿ îáîðîò-
íûé êàïèòàë â ìèëëèîí çîëîòûõ,
çàÿâèë íåâûñîêèé ÷åëîâåê.— À
âçàìåí ÿ ïîïðîøó íåìíîãî — îä-
íó äåâÿòóþ ñîëíöà íàä âàøèì ãî-
ðîäîì.

— Ñîëíöà? — ðàññìåÿëèñü êóç-
íåöû. — Äà âû, ñóäàðü, ÷óäàê! Íó,
êîëè òàê, òî ïî ðóêàì!

— Íàøå ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïåðâîãî äåêàáðÿ,— ñòðîãî
ñêàçàë íåçíàêîìåö. — Ãîòîâüòå
ñâîè ëàâêè ê òîâàðàì! ×åñòü èìåþ
êëàíÿòüñÿ.

Îí áûñòðî ñåë â êàðåòó, è îíà
âèõðåì óíåñëàñü îò êóçíèö.

— Êýòðèí, ñìîòðè — â êàðåòå
åäåò ìîé êàðëèê! — äåðíóë ñåñòðó
çà ðóêàâ ïðîõîäÿùèé ìèìî Êóðò.

— Ãäå? — íåäîâåð÷èâî ïîâåð-
íóëàñü äåâî÷êà. — Òî÷íî!

Êàðëèê, à ýòî áûë îí, òîæå óâè-
äåë äåòåé è ñïðÿòàëñÿ çà çàíàâåñ-
êó êàðåòû. Îí ñïåøèë ê ïîðòíûì.

— Ãîñïîäà ïîðòíûå! — ïî-äå-
ëîâîìó îáðàòèëñÿ ê íèì Êàð-
ëèê.— Èçâîëüòå âçãëÿíóòü íà íå-
êîòîðûå òîâàðû!

È ê èçóìëåííûì ïîðòíûì ïðè-
íåñëè äèêîâèííûå ïëàòüÿ è êàì-
çîëû, ðóáàøêè è þáêè, áðþêè è
ãàëñòóêè.

— Àõ, êàêàÿ ëèíèÿ! Êàêîé êðîé!
×òî çà âûòî÷êà! — ïåðåáèâàÿ äðóã
äðóãà, âîñõèùàëèñü ïîðòíûå è
ïîðòíèõè.

— À òêàíü, âû ïîñìîòðèòå, êà-

êàÿ òêàíü,— íå óíèìàëñÿ Êàð-
ëèê,— òàêîé òîíêîé òêàíè âû åùå
íå âèäåëè. À òåïåðü âîïðîñ —
ñêîëüêî ñòîèò ýòà þáêà? — è îí
äîñòàë èç ñóíäóêà ÷óäíóþ êðóæåâ-
íóþ þáêó.

— Åñëè íà ïðîäàæó, ñóäàðü, òî
íàäî äóìàòü íèêàê íå ìåíåå äâà-
äöàòè ìîíåò. Òóò è òêàíü, è ðàáî-
òà, è êðîé — äâàäöàòü ìîíåò, ýòî
åå öåíà.

— À ÿ âàì, ãîñïîäà, ïðîäàì âñå-
ãî çà äâå ìîíåòû. Ïðè ýòîì ÿ ìî-
ãó ïîñòàâèòü ëþáóþ îäåæäó, äàæå
òó, î êîòîðîé âû è ïîíÿòèÿ íå
èìååòå. È âñå èç äîáðîòíûõ òêà-
íåé, ñøèòûõ ëó÷øèìè ìàñòåðàìè
ìèðà.

— Íî, ñóäàðü, ìû ïðîñòûå
ïîðòíûå è ó íàñ íåò äåíåã íà îáî-
ðîò òàêèõ òîâàðîâ.

— Ãîñïîäà, ÿ èìåþ äåëî ñ ÷åñò-
íûìè äåëîâûìè ëþäüìè è ìîãó
ïðåäîñòàâèòü âàì êðåäèò â äâà
ìèëëèîíà çîëîòûõ. Îò âàñ æå òðå-
áóåòñÿ ñóùàÿ áåçäåëèöà — óñòóïè-
òå ìíå îäíó äåâÿòóþ ñîëíöà íàä
âàøèì ãîðîäîì.

— Ñîëíöà? À íå áóäåò ëè íàì
îò ýòîãî õîëîäíåå? — ñïðîñèëà
ñòàðàÿ ïîðòíèõà.

— Åðóíäà,— ñêàçàëà ìîëîäàÿ
ùåãîëèõà, ïðèìåðÿÿ ðîñêîøíîå
ïëàòüå,— îäíà äåâÿòàÿ — ýòî òà-
êàÿ ìàëîñòü, à ïîòîì, òåïåðü òû
ìîæåøü êóïèòü ëþáóþ øóáó è ñî-
ãðåòüñÿ ëó÷øå, ÷åì â ñîëíå÷íûé
èþëüñêèé äåíü.

— È òî ïðàâäà,— ñîãëàñèëèñü
ïîðòíûå.— ×åãî êîëîòü ðóêè îá
èãîëêè è ñòàïòûâàòü áàøìàêè â
ïîèñêàõ òêàíåé, âûñëóøèâàòü
êàïðèçíûõ êëèåíòîâ è êàæäûé
ãîä ïðèäóìûâàòü íîâûå ôàñîíû?
Ìû è òàê âñå ïîëó÷èì è áóäåì
óäèâëÿòü íàøèõ êëèåíòîâ êàæäûé
äåíü.

È ïîðòíûå óäàðèëè ñ Êàðëèêîì
ïî ðóêàì, î÷åíü äîâîëüíûå ñîáîé.
Îíè åùå äîëãî ñòîÿëè íà óëèöå è
îáñóæäàëè âûãîäû íîâîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, íî òàê è íå çàìåòèëè,
÷òî êðàñîòêà, êîòîðàÿ ïåðâîé ïîä-
äåðæàëà Êàðëèêà, íåçàìåòíî
øìûãíóëà â ïåðåóëîê, ïðåâðàòèâ-
øèñü òàì â ÷åðíóþ òåíü.

***
Æèçíü ó èãðóøå÷íèêîâ øëà

ñâîèì ÷åðåäîì. Êàê-òî â îäèí íå-
ïîãîæèé äåíü Èîãàíí ïîøåë ê
ñâîåìó ïðèÿòåëþ ñàïîæíèêó Ñòå-
ôàíó.

— Äðóã,— ñêàçàë Èîãàíí,— íå
ñìîã áû òû ìíå çàëàòàòü ñàïîã, à
òî ïîñëåäíåå âðåìÿ îí ñòàë ïðî-
ñèòü êàøè.

— Äðóæèùå! — âñòðåòèë åãî äî-
âîëüíûé Ñòåôàí. — Äàâàé ñþäà
ñâîþ áåäó! — îí âçÿë ñàïîã, îñ-
ìîòðåë, îòîðâàë ïîäîøâó è âñå
ýòî âûáðîñèë â ìóñîð.— Ìîé äðóã
íå äîñòîèí òàêîãî ñòàðüÿ, è ÿ áó-
äó íå ÿ, åñëè íå ñïðàâëþ ÷òî-íè-
áóäü ïîëó÷øå.

Îí îòêðûë ñóíäóê è çàëåç òóäà
ïî÷òè âåñü.

— Âîò! — èç ñóíäóêà ïîêàçàëàñü
äîâîëüíàÿ ãîëîâà. Ñòåôàí äåðæàë
â ðóêàõ äîáðîòíûå è î÷åíü êðàñè-
âûå ñàïîãè. Õðîìîâûå, ïî áîêàì
êðàñíûå âñòàâêè, à ñ ãîëåíèù
ñâèñàëè ÿðêèå áàðõàòíûå êèñòè.

— Âîò ýòî äà! — óäèâèëñÿ
Èîãàíí.— Ñòåôàí, äà òû ïðîñòî
ìàñòåð, ñêîëüêî æå íî÷åé òû íàä
ýòèì íå ñïàë?

— ß? — çàìÿëñÿ Ñòåôàí.— Íó
âîîáùå-òî ýòî ñäåëàëè ãäå-òî äà-
ëåêî îòñþäà. Ïîíèìàåøü, ñàïîæ-
íèêè íàøåãî ãîðîäà çàêëþ÷èëè
âûãîäíûé êîíòðàêò ñ ãîñïîäèíîì
Êàðëèêîì, è òåïåðü ìû ïîëó÷àåì
ëó÷øèé òîâàð ïî äåøåâêå. Íàì

Сьо одні “Хрещати ” др є аз Дениса Жар их.
Вона, сподіваємося, знайде від я дітей, та і в
дорослих. Перші побачать т т чарівний сюжет і ці авих
персонажів, а інші... Що побачать дорослі, нехай
виріш є ожен із них сам. А "Хрещати " б де ці аво
про це дізнатися – із рецензій.
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íåçà÷åì òåïåðü êðîèòü êîæó è ìà-
õàòü ìîëîòêîì äåíü-äåíüñêîé. È
òåïåðü ìíå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäå-
ëàòü äðóãó ïîäàðîê, íå îáÿçàòåëü-
íî íå ñïàòü íî÷àìè è ïðîêàëûâàòü
äûðêè øèëîì ïðè ñâåòå òóñêëîé
ñâå÷è.

È Ñòåôàí ïîâåäàë Èîãàííó î
ñòðàííîé ïðè÷óäå çàåçæåãî áîãà-
÷à. Èãðóøå÷íèê âíèìàòåëüíî ðàñ-
ñìîòðåë ñàïîãè è ñêàçàë:

— Äðóã, à ìíå ïðèÿòíåé áûëî
áû íîñèòü ñàïîãè, êîòîðûå ñäåëàë
òû. Îíè áû íåñëè òåïëî òâîèõ
ðóê, îòðàæàëè áû ñâåò òâîåé ñâå-
÷è çà îêíîì, à íèòè, êàê íàøà
êðåïêàÿ äðóæáà, äåðæàëè áû ìåæ-
äó ñîáîé êóñêè êîæè êðåïêî è íà-
äåæíî.

— Äðóã, íî ìíå íèêîãäà íå ñäå-
ëàòü òàêèõ ñàïîã, è äàæå åñëè áû
ýòî óäàëîñü, òî çàìîðñêèå ìàñòå-
ðà ïðîäàþò òàêèå çà áåñöåíîê è
îò òàêîé ðàáîòû ÿ íå ïîëó÷èë áû
íèêàêîé âûãîäû.

— À òû ñäåëàé ëó÷øèå ñàïî-
ãè! — âîçðàçèë Èîãàíí.— Âñïîì-
íè, êàê òû ñâîåé íåâåñòå ïîäàðèë
òóôëè, êîòîðûõ íå áûëî äàæå ó
êîðîëåâû, è îíà ñ ðàäîñòüþ ñòà-
ëà òâîåé æåíîé. Âñïîìíè, êàê òû
ñâîåé áîëüíîé äî÷óðêå ñäåëàë
áàøìà÷êè, è îíà âûçäîðîâåëà,
âñïîìíè òûñÿ÷ó ñàïîã, êîòîðûå
òû â òðè äíÿ ñøèë íàøèì ñîëäà-
òàì, è îíè ïðîøëè â íèõ ñêâîçü
íåïðîõîäèìûå áîëîòà è ðàçãðî-
ìèëè íåïðèÿòåëÿ.

— Êîãäà ýòî áûëî! — âçäîõíóë
Ñòåôàí.— Òû çíàåøü, Èîãàíí, ÿ
õî÷ó ïîêîÿ, ÿ íå õî÷ó áîëüøå
ãíóòü ñïèíó ñ óòðà äî íî÷è, ÿ õî-
÷ó áûòü óâàæàåìûì ñòåïåííûì
ãîðîæàíèíîì, è ÿ íå õî÷ó, ÷òîáû
ìîé ñûí âå÷íî êðîèë è øèë íà
÷üè-òî íîãè.

— Çíà÷èò, òâîé ñûí áóäåò íå â
ñîñòîÿíèè ïîøèòü ÷óäíûå òóôëè
íåâåñòå, îí íå ñìîæåò ðàçâåñåëèòü
çàáîëåâøóþ äî÷ü è íå ñìîæåò
îáóòü ñîëäàò äëÿ íàøåé çàùèòû,
åñëè èç-çà ìîðÿ íå ïðèøëþò òî-
âàð.

— Çàòî ìîé ñûí ìîæåò êóïèòü
ëþáóþ îáóâü è ìíîãîå, ìíîãîå
äðóãîå, — âîçðàçèë Ñòåôàí.

— Òû íå íàñòîëüêî ãëóï, ÷òîáû
íå ïîíèìàòü, ÷òî ëþáîâü æåíùè-
íû, çäîðîâüå ðåáåíêà è ïîáåäó
ñâîåé ñòðàíå íå êóïèøü íè çà êà-
êèå äåíüãè,— îòðåçàë åìó èãðó-
øå÷íèê.

— Àõ, òàê òû ìåíÿ çà ÷óðáàíà
áåçìîçãëîãî ñ÷èòàåøü,— îáèäåë-
ñÿ ñàïîæíèê.— Òàê è ñêàæè, ìîë,
Ñòåôàí øêóðîé ïðîäàæíîé ñòàë,
äà òîëüêî íå ñîâåñòü â òåáå ýòî
ãîâîðèò, íå ðàçóì, à çàâèñòü. Çà-
âèñòü ê ìîåìó áîãàòñòâó. Âîò
÷òî — çàáèðàé ñâîþ ðâàíü è íè-
êîãäà íå ïðèõîäè ñþäà!

Ñ ýòèìè ñëîâàìè îí áðîñèë
Èîãàííó åãî ñàïîãè è óêàçàë íà
äâåðü.

— Íó è óéäó,— îòâåòèë
Èîãàíí,— íàéäó ñàïîæíèêà, êî-
òîðûé íå ðàçó÷èëñÿ â ðóêàõ èãëó
äåðæàòü,— è çàõëîïíóë çà ñîáîé
äâåðü.

— Íàéäåøü — êàê æå! — áóðê-
íóë ñàì ñåáå Ñòåôàí, íî ññîðà ñ
äðóãîì íå äàâàëà åìó ïîêîÿ. Áîëü-
íî ùåìèëî ñåðäöå, õîòåëîñü äîêà-
çàòü ñâîþ ïðàâîòó, íî ñëîâ íå íà-
õîäèëîñü.

— Åñòü ëþäè, êîòîðûå ñåáÿ ñ÷è-
òàþò ëó÷øå äðóãèõ,— óñëûøàë îí
ãîëîñ ðÿäîì è òîëüêî òåïåðü óâè-
äåë ïåðåä ñîáîé ÷åëîâåêà, îäåòî-
ãî âî âñå ÷åðíîå.— Îíè ïîñòîÿí-
íî ÷èòàþò âñåì ìîðàëü è ìåøà-
þò æèòü.

— Òî÷íî! — ïîäõâàòèë Ñòåôàí,
è åìó íà ñåðäöå ñòàëî ëåã÷å.— Ñà-
ìè íå óìåþò äåëî äåëàòü, à äðó-
ãèõ ñ òîëêó ñáèâàþò.

— À ìåæäó ïðî÷èì, ñáèâàòü ñ
òîëêó äåëîâûõ ëþäåé ýòî ïðåñòóï-
ëåíèå ïðîòèâ ãîñóäàðñòâà. Åñëè
äåëîâûì ëþäÿì ìåøàòü, òî ó íèõ
áóäåò ìåíüøå äåíåã è íàëîãè â
êàçíó óìåíüøàòñÿ. Ãîðîä ñòàíåò
áåäíåé, à ýòî íåõîðîøî.

— Â òî÷êó,— ïîääàêíóë ñàïîæ-

íèê, íåçíàêîìåö åìó âñå áîëüøå
íðàâèëñÿ.— Óïðàâó íà íèõ íàéòè
íàäî.

— Âîò è ïîìîãèòå äåðæàâå —
íàïèøèòå çàÿâëåíèå áóðãîìèñòðó,
Èîãàííà âûçîâóò â ñóä è ïîãîâî-
ðÿò ñ íèì êàê ñëåäóåò.

— Òàê âåäü îí æå ìîé äðóã, êàê
æå ÿ áóäó íà íåãî äîíîñèòü? — çà-
ñîìíåâàëñÿ Ñòåôàí.

— Ýòî äëÿ åãî æå ïîëüçû, òàì ñ
íèì ïîãîâîðÿò, òîëüêî ïîãîâîðÿò,
âûøèáóò, òàê ñêàçàòü, èç íåãî
äóðü. Îí ïîóìíååò, ÷åëîâåê îí íå-
ïëîõîé, è ïîéìåò, ÷òî Âû áûëè
ïðàâû.

Ñòåôàí æèâî ïðåäñòàâèë, êàê
èãðóøå÷íèê ïîéìåò, ÷òî îí íå-
ïðàâ, êàê íà÷íåò ïðÿòàòü ãëàçà, à
îí, ñòàðûé äðóã, ñêàæåò: “Äà ëàä-
íî, çàáûòî!” — è âñå ïîéäåò ïî-
ïðåæíåìó. Ñàïîæíèê è íå çàìå-
òèë, êàê ïîäïèñàë êàêóþ-òî áó-
ìàãó.

À â ýòî âðåìÿ â ëàâêó Èîãàííà
ïîñòó÷àëè. Õåëåí îòêðûëà äâåðü è
âïóñòèëà íåáîëüøîãî ÷åëîâå÷êà,
áîãàòî îäåòîãî ïî ïîñëåäíåé ìî-
äå.

— Ìàäàì, ÷åñòü èìåþ, õî÷ó
ïðåäëîæèòü âàì âûãîäíóþ ñäåëêó,
— çàÿâèë îí ïðÿìî ñ ïîðîãà, à
ñëóãè óæå âíîñèëè ñóíäóêè. Êàð-
ëèê ïðèâû÷íûì æåñòîì äîñòàâàë
÷óäåñíûå èãðóøêè — ýòî áûëè
êóêëû ðåäêîé êðàñîòû: ñ çîëîòû-
ìè âîëîñàìè è èçóìðóäíûìè ãëà-
çàìè, ëèõèå ñîëäàòèêè ñ êèâåðà-
ìè íàáåêðåíü, ïëþøåâûå ìèøêè,
êîòîðûõ õîòåëîñü îáíÿòü è íå âû-
ïóñêàòü èç ðóê äîëãî-äîëãî è ìíî-
ãîå-ìíîãîå äðóãîå. Õåëåí ðàññìàò-
ðèâàëà èõ è ðàäîâàëàñü, êàê ðåáå-
íîê.

Êàðëèê âûãëÿäåë âåñüìà óñòà-
ëûì, çàêëþ÷èòü ñäåëêó ñ ýòîé
ïðîñòîäóøíîé æåíùèíîé åìó êà-

çàëîñü ïðîùå ïðîñòîãî. È îí íà-
÷àë ðåøèòåëüíî:

— Ìàäàì, ýòî îáîéäåòñÿ âàì â
äåñÿòü ðàç äåøåâëå, ÷åì âû ïðî-
äàåòå ñâîé. Íî âàì íå ïðèäåòñÿ
íè÷åãî ïîêóïàòü. Ïîä âåñü ýòîò
÷óäíûé òîâàð âû ïîëó÷èòå êðåäèò
íà ñêðîìíóþ ñóììó â ñòî òûñÿ÷
çîëîòûõ. Âàì òîëüêî íóæíî óñòó-
ïèòü îäíó äåâÿòóþ ñîëíöà íàä âà-
øèì ãîðîäîì — è òîâàðû ïîòåêóò
â âàøó ëàâêó ðåêîé.

Õåëåí óðîíèëà â ñóíäóê ÿðêîãî
êëîóíà â àæóðíîé êóðòî÷êå è
óäèâëåííî ïîñìîòðåëà íà ãîñòÿ.

— ×òî, íå âåðèòå ñâîåìó ñ÷àñ-
òüþ? — êðèâî óñìåõíóëñÿ Êàð-
ëèê.— À âîò îíî ïðîøëî è â âàø
äîì.

— Äà êòî âàì ñêàçàë ñóäàðü, ÷òî
ýòî ñ÷àñòüå? — îòâåòèëà Õåëåí. —
Íàì íå íóæíà ðåêà òîâàðîâ, íè
äàæå ìîðå. À ðó÷ååê èãðóøåê ìû
äåëàåì ñ ìóæåì ñàìè. Òîâàðû âà-
øè õîðîøè, ñëîâ íåò, íî è ìîé
ñóïðóã äåëàåò íå õóæå. È êîãäà
ìîåìó ìàñòåðó óäàåòñÿ ñäåëàòü
÷òî-òî íîâåíüêîå, â ñåìüå öàðèò
ïîêîé è ñ÷àñòüå. Îíè, êñòàòè, è
áûëè äî âàøåãî ïðèõîäà. Íî âàæ-
íåé âñåãî òî, ÷òî âû ìíå ïðåäëà-
ãàåòå ðàñïëàòèòüñÿ òåì, ÷òî ìíå íå
ïðèíàäëåæèò, à ýòî óæå ïîïàõè-
âàåò æóëüíè÷åñòâîì. Ðàçâå ìíå
ïðèíàäëåæèò õîòü ñêîëüêî-íèáóäü
ñîëíöà? Òàê ÷òî øëè áû âû, ñó-
äàðü, âîñâîÿñè. Âîò è ìîé ìóæ
ïðèøåë, è îí ñêàæåò âàì òî æå ñà-
ìîå.

Â äâåðÿõ äåéñòâèòåëüíî ïîÿâèë-
ñÿ Èîãàíí.

— Âàø ìóæ, ñóäàðûíÿ, ïîäîçðå-
âàåòñÿ â ñîâåðøåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ! — ïî-
ñëûøàëñÿ ãîëîñ çà ñïèíîé èãðó-
øå÷íèêà, è äâà äþæèõ ïîëèöåé-
ñêèõ âîøëè âñëåä çà íèì.

— Èìåíåì çàêîíîâ íàøåé ñòðà-
íû, èãðóøå÷íèê Èîãàíí, âû àðåñ-
òîâàíû — ñëåäóéòå çà íàìè!

È îíè ïîâåëè óäèâëåííîãî
ìóæ÷èíó â öåíòð ãîðîäà, ãäå ðàñ-
ïîëàãàëàñü òþðüìà. Èîãàíí øåë
ïî óëèöàì ñâîåãî ðîäíîãî ãîðîäà,
ãäå îí ïðîæèë ìíîãî ëåò. Çäåñü íå
áûëî ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ïîêó-
ïàë áû ó íåãî ñâîèì äåòÿì èãðóø-
êè, íî âñå äðóçüÿ, òîâàðèùè è
ïðîñòî çíàêîìûå, êàçàëîñü, íå çà-

ìå÷àëè ìàñòåðà. Âñå áûëè çàíÿòû
âàæíûìè äåëàìè: ãðóçèëè òîâàð,
ñ÷èòàëè êàññó, îôîðìëÿëè âèòðè-
íó. Îñåíü áûëà íàìíîãî õîëîäíåå
îáû÷íîé, íî â ýòîé ñóåòå îíè ýòî-
ãî òîæå íå çàìåòèëè.

***

Èîãàííà ïîâåëè íå ê áóðãîìèñ-
òðó èëè ñóäüå, à ñðàçó â êàìåðó.
Êîãäà òîò ïîïûòàëñÿ óçíàòü, â ÷åì
åãî êîíêðåòíî îáâèíÿþò, òî îêà-
çàëîñü, ÷òî íèêòî òîëêîì íè÷åãî
íå çíàåò.

— Ó íàñ, áðàòåö, òóò âûáîðû
áóðãîìèñòðà, äåìîêðàòèÿ, ïîíè-
ìàåøü, òàê ÷òî ïîòåðïè íåìíî-
ãî,— ñêàçàë åìó íà÷àëüíèê òþðü-
ìû.

— Õîðîøà äåìîêðàòèÿ, åñëè ÷å-
ëîâåêà íåïîíÿòíî çà ÷òî áðîñàþò
çà ðåøåòêó. À ïîòîì, åñëè êàæäûé
áóäåò òåðïåòü, òî ÷òî îò ýòîé äå-
ìîêðàòèè îñòàíåòñÿ? — çàÿâèë èã-
ðóøå÷íèê.

— Áà, äà ÿ âñïîìíèë, ïîñòóïè-
ëî çàÿâëåíèå, ÷òî òû ïîäãîâàðè-
âàåøü íàðîä íà ÷òî-òî î÷åíü ïëî-
õîå.

— Äà íà ÷òî æå? — óäèâèëñÿ
Øìèäò.

— Ýòîãî ÿ íå çíàþ, ÿ òîëüêî òþ-
ðåìùèê,— ñêàçàë íà÷àëüíèê
òþðüìû è çàêðûë êàìåðó.

À â ýòî âðåìÿ â ãîðîäå ïðîèñ-
õîäèëî ÷òî-òî íåëàäíîå. Ñîëíå÷-
íîãî ñâåòà è òåïëà ñòàíîâèëîñü
âñå ìåíüøå è ìåíüøå. Ëþäè êó-
òàëèñü â øóáû, íå òîëüêî ðåêó,
íî è ÷àñòü ìîðÿ ñêîâàëî ëüäîì, è
êîðàáëè óæå íå ìîãëè âîéòè â
ïîðò. È òîãäà ïî ãîðîäó íà÷àëè åç-
äèòü ÷åðíûå ïîâîçêè ñ óãëåì. Âîç-
íèöû, îäåòûå â ÷åðíûå ôðàêè è
öèëèíäðû, ðàçäàâàëè óãîëü âñåì
æåëàþùèì è ïðîñèëè âûáðàòü â
áóðãîìèñòðû Êàðëèêà.

— Ãîñïîäèí Êàðëèê åäèíñòâåí-
íûé, êòî ïîçàáîòèëñÿ îá îòîïëå-
íèè, è îí ìîæåò ñîãðåòü è íàâåñ-
òè ïîðÿäîê â ñòðàíå,— ãîâîðèëè
îíè.

Äëÿ íûíåøíåãî áóðãîìèñòðà ïî-
õîëîäàíèå áûëî ïîëíîé íåîæèäàí-
íîñòüþ, è îí ïðîèãðàë âûáîðû.

— Ðàäóéñÿ, àðåñòàíò,— ñêàçàë
íà÷àëüíèê òþðüìû Èîãàííó,— òå-
ïåðü ó íàñ íîâûé áóðãîìèñòð, è
îí áûñòðî ñïðàâèòñÿ ñ òâîèì äå-
ëîì.

Íî íîâîìó áóðãîìèñòðó áûëî
íå äî èãðóøå÷íèêà. Òåìïåðàòóðà
ïàäàëà, ïîðò áûë çàêðûò, à öåíû
íà óãîëü ðîñëè. À õîëîä âñå íà-
ñòóïàë, è, êàçàëîñü, åìó íå áóäåò
êîíöà.

За інчення в наст пном номері.

Шановні ерівни и підприємств, станов та ор анізацій,
фізичні особи-підприємці, я і ви ористов ють найман
працю та фізичні особи, я і не мають стат с підприємців
та ви ористов ють найман працю!

В зв’яз з набранням чинності з 1 січня 2011 ро За он У раїни “Про збір
та облі єдино о внес на за альнообов’яз ове державне соціальне страх вання”
від 07.07.2010 р. №2464-VI та з метою запобі ання доп щення помило
страх вальни ами при сплаті страхових внес ів, Управління ви онавчої дире ції
Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві та
професійних захворювань У раїни м. Києві доводить наст пн інформацію.

Після 1 січня 2011 ро с ми забор ованості зі сплати страхових внес ів
до Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві
та професійних захворювань У раїни (в том числі стро сплати я их не
настав на 1 січня 2011 ро ) та с м штрафних сан цій, нарахованих та/або
не сплачених період до 1 січня 2011 ро , сплач ються страх вальни ами
міста Києва, я і раніше, на рах но Управління ви онавчої дире ції Фонд
м. Києві, від ритий Держ азначействі (р/р 37176999900104). При цьом

за Фондом збері аються повноваження щодо онтролю та застос вання фінансових
сан цій, я ими вони б ли наділені до набрання чинності За оном № 2464.

По ашення забор ованості з ви ористанням оштів, що надходять
рах но сплати єдино о внес , забороняється.

С ма єдино о внес перерахов ється на відповідні рах н и Пенсійно о фонд .
Звіти за 2010 рі повинні б ти подані страх вальни ами до робочих ор анів
ви онавчої дире ції Фонд за місцем облі , поряд та стро и, що діяли до
01.01.2011 ро .

Крім то о, повідомляємо, що з ідно зі ст. 241 За он У раїни “Про
за альнообов’яз ове державне соціальне страх вання від нещасно о
випад на виробництві та професійно о захворювання, я і спричинили
втрат працездатності” (зі змінами, внесеними За оном №2464), я а
набере чинності з 01.01.2011 ро , Фонд наділений правом відносити
страх вальни а до лас професійно о ризи виробництва з рах ванням
вид йо о е ономічної діяльності та перевіряти достовірність поданих
страх вальни ами відомостей про види е ономічної діяльності ( том
числі основний).

Управління ВД ФССНВ м. Києві http://fsnv.kiev.ua
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу земельної ділянки 

Національному медичному університету 
імені О. О. Богомольця 

для обслуговування гуртожитків 
на бульв. Чоколівському, 39 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 301/5113 від 2 грудня 2010 року

У зв’язку з закінченням терміну користування земельною ділянкою Національного медичного універси�
тету імені О. О. Богомольця, відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та Закону Укра�
їни “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати Національному медичному університету
імені О. О. Богомольця, за умови виконання пункту 2 цьо�
го рішення, в короткострокову оренду на 5 років земель�
ну ділянку площею 0,0822 га (в межах червоних ліній) для
обслуговування гуртожитків на бульв. Чоколівському, 39
у Солом’янському районі м. Києва за рахунок земель, від�
ведених відповідно до пункту 3 рішення Київської міської
ради від 29.04.99 № 223/324 “Про оформлення права ко�
ристування земельними ділянками”.

2. Національному медичному університету імені О. О.
Богомольця:

2.1. Виконувати умови передачі земельної ділянки від�
повідно до пункту 1 додатка 3 до рішення Київської місь�
кої ради від 29.04.99 № 223/324 “Про оформлення права
користування земельними ділянками”.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням

щодо організації робіт по виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3. Земельну ділянку (в межах червоних ліній) викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудів�
ного законодавства.

4. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО” 
для експлуатації та обслуговування 

консультативної поліклініки 
народної медицини 

на вул. Миколи Шпака, 3 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 852/4290 від 27 травня 2010 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 134, 141 Земельного кодексу України та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користуван�
ня земельними ділянками, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО”, за
умови виконання пункту 2 цього рішення, земельні ділян�
ки загальною площею 0,2340 га для експлуатації та об�
слуговування консультативної поліклініки народної меди�
цини на вул. Миколи Шпака, 3 у Шевченківському райо�
ні м. Києва за рахунок земель, право користування яки�
ми оформлено відповідно до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 25.03.98 № 626 “Про
надання підприємству “Народна медицина Зубицьких”
земельної ділянки для будівництва консультативної полі�
клініки народної медицини та подальшої її експлуатації на
вул. М. Шпака, 3 у Радянському районі” та посвідчено
державним актом на право постійного користування зем�
лею від 08.07.98 № 88�4�00011, у зв’язку з переходом
права власності на майно (рішення постійно діючого тре�
тейського суду при Всеукраїнській організації інвалідів
“Союз організації інвалідів України” від 03.10.2008, ухва�
ла постійного діючого третейського суду від 03.10.2008),
у тому числі:

— ділянку № 1 площею 0,2279 га — у довгострокову
оренду на 15 років;

— ділянку № 2 площею 0,0061 га (у межах червоних
ліній) — у короткострокову оренду на 5 років.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “НАРОД�
НА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО”:

2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельними ділян�
ками.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�

вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

3. Припинити підприємству “Народна медицина Зу�
бицьких” право користування земельною ділянкою, від�
веденою відповідно до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 25.03.98 № 626 “Про надан�
ня підприємству “Народна медицина Зубицьких” земель�
ної ділянки для будівництва консультативної поліклініки
народної медицини та подальшої її експлуатації на вул.
М. Шпака, 3 у Радянському районі” та право користуван�
ня якою посвідчено державним актом на право постійно�
го користування землею від 08.07.98 № 88�4�00011 (лист�
згода приватного підприємства “Народна медицина Да�
нили Зубицького”).

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 25.03.98
№ 626 “Про надання підприємству “Народна медицина Зу�
бицьких” земельної ділянки для будівництва консульта�
тивної поліклініки народної медицини та подальшої її екс�
плуатації на вул. М. Шпака, 3 у Радянському районі”.

5. Приватному підприємству “Народна медицина Да�
нили Зубицького” повернути до Головного управління зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) держав�
ний акт на право постійного користування землею від
08.07.98 № 88�4�00011.

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) зняти з реєстрації державний акт на
право постійного користування землею від 08.07.98 № 88�
4�00011 (лист�згода приватного підприємства “Народна
медицина Данили Зубицького”) з моменту державної ре�
єстрації договору оренда земельних ділянок товариства
з обмеженою відповідальністю “НАРОДНА МЕДИЦИНА ДА�
НИЛИ ЗУБИЦЬКОГО” для експлуатації та обслуговування
консультативної поліклініки народної медицини.

7. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 23.12.2004 № 1013/2423 
“Про передачу релігійній громаді 
Української Православної Церкви 

Святого благовірного князя Олександра Невського 
у Подільському районі м. Києва 

земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та експлуатації церкви 

на вул. Почайнинській, 27/44 
у Подільському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 311/5123 від 2 грудня 2010 року

Розглянувши звернення релігійної громади Української Православної Церкви Святого благовірного кня�
зя Олександра Невського у Подільському районі м. Києва від 11.03.2010 № 5 та від 02.07.2010 № 08 та
відповідно до пункту 31 Закону України “Про оренду землі”, статті 22 Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу Укра�
їни, враховуючи технічну документацію із землеустрою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
23.12.2004 № 1013/2423 “Про передачу релігійній гро�
маді Української Православної Церкви Святого благовір�
ного князя Олександра Невського у Подільському районі
м. Києва земельної ділянки для будівництва, обслугову�
вання та експлуатації церкви на вул. Почайнинській, 27/44
у Подільському районі м. Києва”, а саме:

— у назві рішення слово “передачу” замінити словом
“надання”;

— у преамбулі рішення цифри “93” замінити цифрами
“92”, цифри “124” виключити;

— у пункті 2 рішення слово “передати” замінити сло�
вом “надати”, слова та цифри “довгострокову оренду на
25 років” замінити словами “постійне користування”.

2. Релігійній громаді Української Православної Церкви
Святого благовірного князя Олександра Невського у Поділь�
ському районі м. Києва у місячний термін звернутися до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) із кло�
потанням щодо організації робіт по виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земель�
ної ділянки від 07.06.2005 № 85�6�00203, укладений з ре�
лігійною громадою Української Православної Церкви Свя�
того благовірного князя Олександра Невського у Поділь�
ському районі м. Києва на підставі рішення Київської місь�
кої ради від 23.12.2004 № 1013/2423 “Про передачу релі�
гійній громаді Української Православної Церкви Святого
благовірного князя Олександра Невського у Подільському
районі м. Києва земельної ділянки для будівництва, об�
слуговування та експлуатації церкви на вул. Почайнинській,
27/44 у Подільському районі м. Києва”, з моменту держав�
ної реєстрації державного акта на право постійного корис�
тування земельною ділянкою релігійній громаді Української
Православної Церкви Святого благовірного князя Олексан�
дра Невського у Подільському районі м. Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 29.11.2005 № 540/3001 

“Про передачу земельної ділянки 
Корецькому СвятоDТроїцькому 

жіночому ставропігійному монастирю 
Московського патріархату для будівництва, 

експлуатації та обслуговування скиту 
на просп. Броварському 

у Деснянському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 308/5120 від 2 грудня 2010року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до рішення Київської міської
ради від 29.11.2005 № 540/3001, відповідно до статті 92 Земельного кодексу України та враховуючи кло�
потання Корецького Свято�Троїцького жіночого ставропігійного монастиря Московського патріархату від
16.11.2009 № 45, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
29.11.2005 № 540/3001 “Про передачу земельної ділянки Ко�
рецькому Свято�Троїцькому жіночому ставропігійному монас�
тирю Московського патріархату для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування скиту на просп. Броварському у Дес�
нянському районі м. Києва”, а саме:

— у назві рішення слово “передачу” замінити словом “на�
дання”;

— у преамбулі рішення цифри “93” замінити цифрами “92”;
— у пункті 4 рішення слово “передати” замінити словом “на�

дати”, а слова та цифри “довгострокову оренду на 25 років”
замінити словами “постійне користування”.

2. Корецькому Свято�Троїцькому жіночому ставропігійно�
му монастирю Московського патріархату у місячний термін
звернутися до Головного управління земельних ресурсів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по
виготовленню державного акта на право постійного користу�
вання земельною ділянкою.

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної
ділянки від 13.04.2006 № 62�6�00334 (лист�згода від
16.11.2009 № 45) між Київською міською радою та Корець�
ким Свято�Троїцьким жіночим ставропігійним монастирем
Московського патріархату з моменту державної реєстрації
державного акта на право постійного користування земель�
ною ділянкою.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Шановний�а	ціонер

АТЗТ “Київсоюзшляхпрое	т”

А	ціонерне� товариство� за	рито�о� тип�� “Київсоюзшляхпрое	т”,

місцезнаходження�за�адресою:�У	раїна,�04053,�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь	а,

б�д.�3/5,�	од�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�—�Товариство),�повідомляє�про

проведення� За�альних� зборів� а	ціонерів� Товариства� (надалі�—� Збори).

Збори�відб�д�ться�—�12.03.2011�ро	��о�10.00,�за�адресою:�У	раїна,�м. Київ,

в�л.� Івана�Мазепи� (Січнево�о� Повстання),� 11-Б,� 	онференц-зал� �отелю

“Салют”.

Порядо	�денний:

1. Обрання� лічильної� �омісії,� Голови� та� се�ретаря�За�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства�та�затвердження�ре�ламент��роботи�За�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009,�2010�ро�и.

7. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

8. Від�ли�ання�та�обрання�Правління�Товариства.

9. Від�ли�ання�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

10.Від�ли�ання�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

11.Про�розірвання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим

реєстро�трим�вачем� та� ��ладання� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів

Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

12.Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о

��новій�реда�ції.

13.Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ради�Товариства.

14.Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�в�бездо��ментарн�

форм�� існ�вання� (дематеріалізація� вип�с��)� та� затвердження�Рішення� про

дематеріалізацію.

15.Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�вати�вип�с��а�цій.

16.Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�риватися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

17.Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з

існ�ючим�реєстро�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�ведення�реєстр�

а�ціонерів.

18.Визначення� способ�� персонально�о� повідомлення� а�ціонерів� про� демате-

ріалізацію.

19.Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства,�пов’язан��з�дематеріалі-

зацією�вип�с���а�цій�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день

проведення�зборів�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�23.02.2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем

проведення�зборів.

Для� �часті� �� зборах� а�ціонерам� Товариства� необхідно� мати� паспорт,� а

�повноваженим�особам� а�ціонерів�—�паспорт� та� довіреність,� оформлен�� з�ідно

вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���денно�о,�на�підставі�письмово�о

запит�,�а�ціонери�мож�ть�за�місцезнаходженням�Товариства.

Телефон�для�довідо��8(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Є.�Г.�Лімонов

Шановний�а	ціонер

АТЗТ “Київсоюзшляхпрое	т”

А	ціонерне� товариство� за	рито�о� тип�� “Київсоюзшляхпрое	т”,� місце-

знаходження�за�адресою:�У	раїна,�04053,�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь	а,�б�д. 3/5,

	од�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�—�Товариство),�повідомляє�про�проведення

За�альних�зборів�а	ціонерів�Товариства�(надалі�—�Збори).�Збори�відб�д�ться

—�09.03.2011�ро	��о�10.00,�за�адресою:�У	раїна,�м.�Київ,�в�л.�Івана�Мазепи

(Січнево�о�Повстання),�11-Б,�	онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо	�денний:

1. Обрання� лічильної� �омісії,� Голови� та� се�ретаря�За�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства�та�затвердження�ре�ламент��роботи�За�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009,�2010�ро�и.

7. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

8. Від�ли�ання�та�обрання�Правління�Товариства.

9. Від�ли�ання�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

10.Від�ли�ання�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

11.Про�розірвання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим

реєстро�трим�вачем� та� ��ладання� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів

Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

12.Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о

��новій�реда�ції.

13.Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ради�Товариства.

14.Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�в�бездо��ментарн�

форм�� існ�вання� (дематеріалізація� вип�с��)� та� затвердження�Рішення� про

дематеріалізацію.

15.Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�вати�вип�с��а�цій.

16.Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�риватися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

17.Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з

існ�ючим�реєстро�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�ведення�реєстр�

а�ціонерів.

18.Визначення� способ�� персонально�о� повідомлення� а�ціонерів� про� демате-

ріалізацію.

19.Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства,�пов’язан��з�дематеріалі-

зацією�вип�с���а�цій�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день

проведення�зборів�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�16.02.2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем

проведення�зборів.

Для� �часті� �� зборах� а�ціонерам� Товариства� необхідно� мати� паспорт,� а

�повноваженим�особам� а�ціонерів�—�паспорт� та� довіреність,� оформлен�� з�ідно

вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���денно�о,�на�підставі�письмово�о

запит�,�а�ціонери�мож�ть�за�місцезнаходженням�Товариства.

Телефон�для�довідо��8(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Є.�Г.�Лімонов

В�Шевчен	івсь	ом��районно-

м��с�ді�м.�Києва�роз�лядається

адміністративний� позов� Клич�а

Віталія�Володимировича�до�Київсь-

�ої�місь�ої�ради,�3-я�особа:�Київсь-

�а�місь�а�державна�адміністрація

про�визнання�неза�онними�та�не-

чинними�дея�і�п�н�ти�рішення�КМР

від�14.05.2010�ро��.�Роз�ляд�спра-

ви�призначено�на�10.00�22 люто�о

2011�ро���в�приміщенні�с�д��за�ад-

ресою:� м. Київ,� Вознесенсь�ий

�звіз,�10-б”.

С�ддя�Шевчен�івсь�о�о�район-

но�о�с�д��м.�Києва�Н.�П.�Б�жа�

Дарниць	ий� районний� с�д�м. Києва

ви�ли�ає�відповідача�Флорес�Коп��Ернан

Джонні,� останнє�місце�проживання�я�о�о:

м. Київ,�в�л.�Кирило-Мефодіївсь�а,�7,��в.�59,

в� с�дове� засідання,� я�е� відб�деться

14.02.2011�ро���о�14.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Кошиця,�5-а,��аб.�204,�для��часті���с�-

довом��роз�ляді�цивільної�справи�за�позо-

вом�Флорес-Фролової� Тетяни�Юріївни�до

Флорес�Копи�Ернан�Джонні�про�розірвання

шлюб�.�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�

Солом’янсь	ий� районний� с�д�м. Києва

ви�ли�ає�відповідачів�Савчен�о�Лілю�І�орівн��та

Савчен�а�Михайла� І�оровича,�останнє�відоме

місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Г.�Т�пі�ова,�11,

�в.�23,�по�цивільній�справі�№�2-4137-1/10�за�по-

зовом�Бо�омя�ова�Б.�В.,�Бо�омя�ової�Л.�Я.�до

Савчен�о�Л.� І.,�Савчен�а�М.� І.,� третя�особа:

ВГІ РФО�Солом’янсь�о�о�РУГУ�МВС�У�раїни�в

м. Києві�про�визнання�осіб�та�ими,�що�втрати-

ли�право��орист�вання�житловим�приміщенням.

Роз�ляд�справи�відб�деться�13�січня�2011 р.

о�10.00�за�адресою:м.�Київ,�в�л.�П. Ш�това,�1,

�аб. 14�під��олов�ванням�с�дді�Зінчен�о�С.�В.

З� оп�блі��ванням� о�олошення� про� ви�ли�

відповідачі�вважаються�повідомленими�про�день,

час�та�місце�роз�ляд��справи�і�в�разі�неяв�и�до�с�-

д�,�справа�може�б�ти�роз�лян�та���їх�відс�тності.

С�ддя�Зінчен�о�С.�В.

Втрачений� ст�дентсь�ий� �вито�

Від�рито�о�міжнародно�о��ніверситет�

розвит���людини�“У�раїна”�на�ім’я�Ба�-

м�та�Павла� Ростиславовича� вважати

недійсним.

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

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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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

ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ

1. Інвестор�(замовни�)

Ком�нальна	�орпорація	“Київавтодор”

Поштова�і�еле�тронна�адреса:

01014,�м.�Київ,�в�л.�Командарма�Каменєва;

avtodor@kievavtodor.net.ua

2. Місце� розташ�вання�майданчи�ів� (трас)� б�дівництва� (варіанти)�Ре�онстр��ція

в�л. Таш�ентсь�ої	від	в�л.	Кронштадтсь�ої	до	меж	ре�онстр��ції	Хар�івсь�ої	площі.

3. Хара�теристи�а�діяльності�(об’є�та)�Ре�онстр��ція			в�л. Таш�ентсь�ої		з			ре�онстр��-

цією	трамвайних	�олій.

(орієнтовно�за�об’є	тами-анало�ами,�належність�до�об’є	тів,�що�становлять�підвищен��е	оло�ічн�

небезпе	�,�наявність�транс	ордонно�о�вплив�)

Технічні�і�техноло�ічні�дані�—�термін	е�спл�атації	доро%и	30	р.	і	більше

(види�та�обся�и�прод�	ції,�що�виробляється,�термін�е	спл�атації)

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�планованої�діяльності�—�забезпечення	транспорт-

ними	посл�%ами	населення	м.	Києва	з%ідно	з	вимо%ами	ДБН	360-92*

5. Потреба�в�рес�рсах�при�б�дівництві�і�е�спл�атації:

земельних�—�довжина	доро%и	с�ладає	2,0	�м

(площа�земель,�що�вил�чаються�в�тимчасове�і�постійне�	орист�вання,�вид�ви	ористання)

сировинних�—�відс�тня

(види,�обся�и,�місце�розроб	и�і�видоб�т	�,�джерела�одержання)

енер�етичних�(паливо,�еле�троенер�ія,�тепло)�—�відс�тня

(види,�обся�и,�джерела)

водних�—�водопостачання	питної	я�ості	від	мережі	з%ідно	з	ТУ

(обся�и,�необхідна�я	ість,�джерела�водозабезпечення)

тр�дових�—�з%ідно	відомості	рес�рсів

6. Транспортне�забезпечення� (при�б�дівництві�й�е�спл�атації)�—�з%ідно	з	 �ошторисом

б�дробіт.

7.� Е�оло�ічні� та� інші� обмеження� планованої� діяльності� за� варіантами�—� незначне

забр�днення	атмосферно%о	повітря	та	поверхневих	вод.

8. Необхідна�е�оло�о-інженерна�під�отов�а�і�захист�території�за�варіантами�—�відс�тній.

9. Можливі�впливи�планованої�діяльності�(при�б�дівництві�й�е�спл�атації)�на�нав�олишнє

середовище:

�лімат�і�мі�ро�лімат�—�відс�тній

повітряне�—�в	межах	норм

водне�—�в	межах	норм

�р�нт�—�в	межах	норм

рослинний�і�тваринний�світ,�заповідні�об’є�ти�—��омпенсований

нав�олишнє�соціальне�середовище�(населення)�—�позитивний

нав�олишнє�техно�енне�середовище�—�відс�тній

10. Відходи� виробництва� і� можливість� їх� повторно�о� ви�ористання,� �тилізації,

знеш�одження�або�безпечно�о�захоронення�—�б�дівельні	відходи	вивозяться	з%ідно

о�ремих	до%оворів.

11. Обся��ви�онання�ОВНС�—�з%ідно	з	вимо%ами	ДБН	А.2.2-1-2003.

12. Участь��ромадсь�ості�—�01014,	м.	Київ,	в�л.	Командарма	Каменєва,	6,	час	ознайом-

лення	—	2009	р.

(адреса,�телефон�і�час�ознайомлення�з�матеріалами�прое	т��і�ОВНС,�подачі�пропозицій)
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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 391-10
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ДД ОО ЗЗ ВВ ІІ ЛЛ ЛЛ ЯЯ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 28 ãðóäíÿ

У ОВНІВ зростає ймовірність професійних і правових с ладнень. Є ри-
зи онфлі тів із начальством, оле ами, представни ами за он і онтро-
люючими ор анами. Між вами та бла овірними може пробі ти “чорна іш а”.
На шлях дося нення мети вини не чимало переш од. Поважайте ч жі пра-
ва, інтереси, с переч и виріш йте одраз , іна ше прірва непороз мінь мо-
же по либитися.
ТЕЛЬЦЯМ доведеться працювати в поті чола. Постарайтеся на роботі про-

явити старанність, напористість, цілеспрямованість, а тивіз йте ор анізатор-
сь і та здібності ерівни а. Підбираючи собі підле лих чи помічни ів, оцінюй-
те насамперед їхні ділові я ості, професіоналізм, дисциплінованість. І дбай-
те про здоров’я, не перевтомлюйтеся.
БЛИЗНЯТА, стос н и з дітьми, оханими ся н ть точ и ипіння. Можли-

во, ви не до інця ви он єте свої обов’яз и перед ними, і лихо орениться
саме в тій безвідповідальності?.. Постарайтеся з сіма розрах ватися, ви о-
нати дані обіцян и. Я що просять — віддайте, не збіднієте. Головне — за-
рити бор ові дір и. У бізнесі, професійних онта тах най ращий ефе т да-
д ть жорст і рішення.
РАКИ, день ризовий. Ви р хаєтеся мінним полем, помил а в рішеннях

за рож є фатальними наслід ами. Я що відповідальність ля ла на ваші пле-
чі, і т нош нема з им розділити, неодмінно врахов йте сма и, по ляди,
потреби інших людей. Б дьте холодно ровними, рівноваженими, дотрим й-
теся за онів. У справах не втр чайтеся в ч жі володіння. Кожен має знати
своє місце. Врахов йте д м родичів і шлюбних обранців, навіть я що вас
обмеж ють правах.
ЛЕВИ, я що пор ч є надійний партнер, мілий помічни , рамотний он-

с льтант, вважайте, що вам д же пощастило. Запальні онфлі ти швид о ви-
ріш ватим ться і приноситим ть потрібні плоди. Гостро постане потреба
знань ал зі права, ділово о ети ет . Ви повинні навчитися зав’яз вати ви-
ідні знайомства і вміло їх ви ористов вати. Віддайте перева офіційном
спіл ванню, навіть із рідними і любленцями не “сюсю айтеся”, по оворіть
на серйозні теми.
ДІВ доля за ли ає до поряд та дисципліни фінансовій сфері: напри-

лад, я що вас зм сять поверн ти бор , дати звіт про витрати рошей, що
вам дор чили, або натя н ть, що потрібно дбайливо ставитися до власних
матеріальних рес рсів, не ображайтеся, а сприймайте це аде ватно. З час-
тиною фінансів немин че доведеться розпрощатися, вони під ть на термі-
нові витрати, пов’язані з відпочин ом, дітьми, хобі, розва ами, поб том.
ТЕРЕЗИ сам собі пан. Продемонстр йте всю жорст ість і цілеспрямова-

ність, на я здатні. Можливо, доведеться діяти вс переч д мці оле , напе-
ре ір в азів ам бать ів, ерівництва, назло с перни ам. Тоді можете пере-
втомитися, перенапр житися, особливо, я що мало досвід . Одна , попри
все, збері айте залізне самовладання, ріпіться д хом і не дозволяйте посе-
литися д ші страхам, ж рбі чи зневірі власних силах.
СКОРПІОНИ, честь, совість, за оносл хняність нині зовсім не є порожнім

зв ом. Саме ці я ості в поєднанні зі сміливістю, оперативністю, заповзят-
ливістю, обережністю і професіоналізмом б д ть запор ою вашо о спіх .
Натомість, аби форт на йшла з вами пліч-о-пліч, майте справи з надійними
партнерами та порадни ами і не зв’яз йтеся з с мнівними особами. Події
дня з мовлені армічно! Тож навіть не аразди варто сприймати я добро.
СТРІЛЬЦІ, виснов и, до я их вас зм сила доля за останні два тижні, ма-

ють пройти пра тичн перевір . Вона поля ає ревізії оточення. Аби відсі-
яти зерна від полови, доведеться влашт вати своїм однод мцям, союзни-
ам, чням, діловим партнерам чер овий с ворий іспит. Ті, хто не змі про-
йти випроб вання на зрілість, серйозність, надійність, порядність, мож ть
лишитися вашими приятелями, але безповоротно ви ресліть їх із спис др -
зів.
КОЗОРОГИ заради реалізації власних амбітних намірів отові поставити

на арт все, що мають. Одна це без мство. Б дьте розважливими і не на-
ма айтеся пробити лобом стін , я би цьо о не хотілося. Обійдіть переш о-
ди і зробіть під оп, тоді не наробите д рниць. Насамперед на роботі, де на-
чальство влашт є вам серйозний іспит, а йо о потрібно витримати з честю.
Т т маєте всі шанси на перемо , проте сил для її дося нення доведеться
до ласти чимало.
ВОДОЛІЇ непідвладні власній волі. Життя сповнене армічних подій.

Справжня реальність — це професійна сфера, люблена робота, де вас
все ч дово. Зате за спиною точать з б с ривджені недоброзичливці, а дех-
то злорадно виставив ап ан, сподіваючись, що ви наївно в ньо о вс очите.
Отже, озирніться, пробачте себе і всіх, із им сперечалися і... по айтеся.
РИБИ, заради надійно о майб тньо о і ясності віддалених перспе тив вам

належить чимось пожертв вати. Напри лад, роші, час, поч ття та сили, я і
ви хотіли б витратити на розва и, насолоди, власні задоволення... доведеть-
ся інвест вати в робот , зміцнення партнерсь их стос н ів, подар н и. Остер-
і айтеся е стремальних сит ацій

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+4...—5°Ñ, âíî÷³ +2...—6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —3...—4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +5...+6°Ñ, âíî-
÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —6...—8°Ñ, âíî÷³
—8...—9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...—5°Ñ, âíî÷³ —6...—7°Ñ

Íîâèé ð³ê ó ñâ³òëîìó ì³ñò³
Çàõîäè, ùî ì³ñòî ïðîïîíóº êèÿíàì ó ñâÿòêîâ³ äí³
Про рама з стрічі
Ново о ро
31 р дня 2010 ро

21.00 — ñòàðò íîâîð³÷íî¿ ìàñêà-
ðàäíî¿ õîäè â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëî-
ù³ äî ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³.

22.00 — ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî
ðîêó ³ç ç³ðêàìè åñòðàäè: Ãàéòà-
íîþ, Ïîòàïîì ³ Íàñòåþ, Ò³íîþ
Êàðîëü, “¨ëêîé”, ÂÂ, “Ìåä
Õåäç”.

23.45 — íîâîð³÷íå ïðèâ³òàííÿ
â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à òà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà.

00.00 — ãðàíä³îçíèé ñâÿòêîâèé
ñàëþò.

00.05 — óïåðøå â Êèºâ³ â³äáó-
äåòüñÿ ëàçåðíå øîó â 3-D ïðîåê-
ö³¿. Øîó-ïðîãðàìà íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ òðèâàòèìå äî 02.00.

Про рама
свят вання Різдва
Христово о
7 січня 2011 ро

14.00 — êèÿí ïðèâ³òàº ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ³ Ïðåä-
ñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè ìèòðîïîëèò Êè¿â-
ñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð.
Ïðîäîâæèòü ñâÿòêîâó ïðîãðàìó
Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð óê-
ðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó “Áåðåãè-
íÿ”, à òàêîæ íàéêðàù³ õóäîæí³
êîëåêòèâè òà îêðåì³ âèêîíàâö³.

Про рама
свят вання Старо о
Ново о ро

13 ñ³÷íÿ î 20.00 íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ ðîçïî÷íåòüñÿ ÿñêðàâå
øîó “Ñâ³òë³ ñïîãàäè ñòàðîãî ðî-
êó, àáî Ïîáà÷åííÿ ç ãåðîÿìè òå-
ëåáà÷åííÿ”. Íà êèÿí ÷åêàþòü çó-
ñòð³÷³ ç ó÷àñíèêàìè óëþáëåíèõ
òàëàíò-øîó “Ç³ðêà+ç³ðêà”, “Ôàá-
ðèêà ç³ðîê”, “Õ-Ôàêòîð”, “Óêðà-
¿íà ñëüîçàì íå â³ðèòü”, “Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò”, “Ñâ³æà êðîâ”, “Íà-
ðîäíà ç³ðêà”, “Òàíöþþòü âñ³!”.

Пар и льт ри
та відпочин

30.12.2010 - ó ïàðêó êóëüòóðè ³
â³äïî÷èíêó “Ïàðòèçàíñüêà ñëà-
âà” â³äáóäåòüñÿ äèòÿ÷å íîâîð³÷íå
ñâÿòî ç óðî÷èñòèì çàñâ³÷åííÿì
íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè. 

07.01.2011 - ó ïàðêó êóëüòóðè ³
â³äïî÷èíêó “Ïàðòèçàíñüêà ñëà-
âà” â³äáóäåòüñÿ ìàñîâå ãóëÿííÿ ç
íàãîäè Ð³çäâà Õðèñòîâîãî “Íåáî
³ çåìëÿ íèí³ òîðæåñòâóþòü...” 

31.12.2010 òà 01.01.2011 - ó ñòî-
ëè÷íîìó Ã³äðîïàðêó â³äáóäåòüñÿ
ñâÿòêóâàííÿ íîâîð³÷íèõ çèìîâèõ
êàí³êóë, à òàêîæ çóñòð³÷ ³ç Ä³äîì
Ìîðîçîì. Âèñòóïàòèìóòü íàðîä-
í³ êîëåêòèâè.

03.01.2011 - ó Ã³äðîïàðêó â³ä-
áóäåòüñÿ òàíöþâàëüíà ðîçâàæàëü-
íà ïðîãðàìà “Êîëè ìè áóëè ìî-
ëîäèìè”, à òàêîæ ïðèâ³òàííÿ ëþ-
äåé ë³òíüîãî â³êó, âðó÷åííÿ ïîäà-
ðóíê³â àêòèâíèì ÷ëåíàì êëóáó
“Æèòòºëþá”.

07.01.2011 - ó Ã³äðîïàðêó ìîæíà
áóäå âçÿòè ó÷àñòü ó òàíöþâàëüíî-

ðîçâàæàëüí³é ïðîãðàì³ ç ïðîâå-
äåííÿì êîíêóðñ³â, îòðèìàòè ð³ç-
äâÿí³ ïîäàðóíêè, à òàêîæ ïîñëó-
õàòè ï³ñí³ òà ùåäð³âêè ó âèêîíàí-
í³ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â.

Концерти
14.01.2011 ó Êîëîíí³é çàë³ ³ìå-

í³ Ìèêîëè Ëèñåíêà Íàö³îíàëüíî¿
ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè ìóí³öèïàëü-
íà àêàäåì³÷íà ÷îëîâ³÷à õîðîâà êà-
ïåëà ³ìåí³ Ëåâêà Ðåâóöüêîãî çà-
ïðîøóº íà ð³çäâÿíèé êîíöåðò
“Ð³çäâî-2011”.

19.01.2011 ó Õðàì³ Ñâ. Âàñèëÿ
Âåëèêîãî ìóí³öèïàëüíèé àêàäå-
ì³÷íèé êàìåðíèé õîð “Êè¿â”
ïðîïîíóº ïðîãðàìó “Óêðà¿íñüêå
Ð³çäâî”.

21.01.2011 ó òðàïåçí³é ïàëàò³
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè ìóí³öè-
ïàëüíèé àêàäåì³÷íèé êàìåðíèé
õîð “Êè¿â” ï³äãîòóâàâ ïðîãðàìó
“Ð³çäâî ç êàìåðíèì õîðîì “Êè-
¿â” .

14.01.2011 ó Õðàì³ Ñâ. Âàñèëÿ
Âåëèêîãî, ìîíàñòèð³ Ñâÿòèõ Âà-
ñèë³àí àêàäåì³÷íèé êàìåðíèé õîð
“Õðåùàòèê” çàïðîøóº íà ñöåí³÷-
íó õîðîâó âèñòàâó “Íåáî ³ çåìëÿ”. 

Ç ãðóäíÿ 2010-ãî ïî ñ³÷åíü 2011
ðîêó â Äàðíèöüêîìó áóäèíêó
êóëüòóðè, êëóá³ çàâîäó “Á³ëüøî-
âèê” ³ êëóá³ Ïîë³òåõí³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó Óêðà¿íñüêèé àêàäåì³÷íèé
ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íèé àí-
ñàìáëü “Êàëèíà” ïðîïîíóº ïðî-
ãðàìó “Ð³çäâÿí³ ïåðåäçâîíè” (îá-
ðÿäîâ³ òà ð³çäâÿí³ ï³ñí³, êîëÿäêè,
ùåäð³âêè, íîâîð³÷í³ â³òàííÿ).

Ãðóäåíü 2010 - òâîð÷à â³òàëüíÿ
ìàéñòð³â îïåðíîãî òà áàëåòíîãî
ìèñòåöòâà “Äóõîâíà ñïàäùèíà”
³ìåí³ ²âàíà Êîçëîâñüêîãî ï³äãîòó-
âàëà äëÿ êèÿí “Íîâîð³÷íèé ñóâå-
í³ð” çà ó÷àñòþ ìîëîäèõ ñîë³ñò³â
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àêàäå-
ì³÷íîãî òåàòðó îïåðåòè.

У мистець их
навчальних
за ладах

Ç 25.12.10 äî 13.01.11 Êè¿âñüêà
äèòÿ÷à àêàäåì³ÿ ìèñòåöòâ
ïðîïîíóº ïðåçåíòàö³þ êàëåíäà-
ð³â íà 2010-2012 ðîêè, ³ëþñòðî-

âàíèõ ìàëþíêàìè ñòóäåíò³â ôà-
êóëüòåòó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåö-
òâà.

Ç 25.12.10 äî 13.01.11 ó Íàö³î-
íàëüíîìó ïàëàö³ êóëüòóðè “Óêðà-
¿íà”, òåàòð³ þíîãî ãëÿäà÷à, Êè¿â-
ñüêîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ íà
Ïîäîë³, Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³
îïåðè òà áàëåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, Íàö³îíàëüíîìó àêà-
äåì³÷íîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà óñ³ îõî÷³
ìîæóòü â³äâ³äàòè âèñòóïè ñòóäåí-
ò³â Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ àêàäåì³¿
ìèñòåöòâ. 

М зеї та бібліоте и
Âñåóêðà¿íñüêèé äèòÿ÷èé

ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “Îðåë³”
çàïðîøóº íà âèñòàâêó äèòÿ÷èõ
ðîá³ò ³ îáðÿäîä³éñòâà â ïåð³îä ³ç
16.12.2010 äî 20.01.2011 äî Íà-
ö³îíàëüíîãî öåíòðó íàðîäíî¿
êóëüòóðè “Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà”.

Öèêë ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ ãî-
äèí “Íîâîð³÷íà ôåºð³ÿ” ïðîéäå
äëÿ ä³òåé Êèºâà ç ãðóäíÿ 2010 ðî-
êó ïî ñ³÷åíü 2011 ó Öåíòðàëüí³é
á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà.

Êíèæêîâ³ âèñòàâêè “Ð³çäâÿí³
ñâÿòà â Óêðà¿í³”, “Ñâÿòî ð³çäâÿ-
íî¿ çîð³”, “Ñâÿòî Ð³çäâà â óêðà-
¿íñüêîìó òà ñâ³òîâîìó æèâîïèñ³”
÷åêàþòü íà êèÿí ³ç ãðóäíÿ 2010
ïî ñ³÷åíü 2011 ðîêó â Ïóáë³÷í³é
á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.

Âèñòàâêà ìàòåð³àë³â “Äçâåíèòü
ñâÿòàìè ì³ñòî íàâêðóãè” â³äáó-
äåòüñÿ ç ãðóäíÿ 2010 ïî ñ³÷åíü 2011
ðîêó â Ì³ñüê³é ñïåö³àë³çîâàí³é
ìîëîä³æí³é á³áë³îòåö³ “Ìîëîäà
ãâàðä³ÿ”.

Ìóçè÷íèé âå÷³ð “Ïëàíåòà ñâÿò-
êóº Íîâèé ð³ê” ïðîéäå â ñ³÷í³
2011 ðîêó â Ïóáë³÷í³é á³áë³îòåö³
³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.

Öèêë íàðîäíî-îáðÿäîâèõ ä³éñòâ
äî íàðîäíèõ ñâÿò â³äáóäåòüñÿ ç
ãðóäíÿ 2010 ðîêó ïî ñ³÷åíü 2011 ðî-
êó â Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³ íàðîä-
íî¿ êóëüòóðè “Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷à-
ðà”.

À çàâåðøèòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ íî-
âîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò â³äçíà-
÷åííÿì Âîäîõðåùà 19.01.2011. Ó
ñòîëèö³ éîãî òðàäèö³éíî ñâÿòêó-
âàòèìóòü íà Îáîëîíñüê³é íàáå-
ðåæí³é ³ â Ã³äðîïàðêó
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