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НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ВІД КИЇВРАДИ
Столичні деп тати хвалили бюджет першом
читанні, надали вартири постраждалим від афери
"Еліта-Центр " та лі від вали КП "Кращий дім"
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ЯЛИНКОВИЙ БУМ
З наближенням свята иян се більше т рб є,
я новорічн рас ню придбати:
шт чн чи природн

Ó ñòîëèö³ äåìîíòóþòü íåçàêîíí³ ÌÀÔè
Íàðàç³ â ì³ñò³ ÷åêàþòü íà äåìîíòàæ 500 íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ 
ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì

Âëàñíèêè äåìîíòîâàíèõ ó÷îðà ÌÀÔ³â
ñòâåðäæóþòü, ùî ìàþòü ïîòð³áíó äîêó-
ìåíòàö³þ ³ îòðèìàëè âñ³ äîçâîëè 7 ãðóä-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ï³äïðèºìö³ íàâ³òü
íå âñòèãëè îáëàøòóâàòè ì³ñöÿ äëÿ òîðã³â-
ë³ é ðîçïî÷àòè ä³ÿëüí³ñòü. ¯õ îáóðèëî ð³-
øåííÿ êîì³ñ³¿, îñê³ëüêè âîíè ââàæàþòü,
ùî äëÿ äåìîíòàæó íàìàº æîäíèõ ï³äñòàâ,

ïðî ùî âîíè äóæå æâàâî ðîçïîâ³äàëè
æóðíàë³ñòàì, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ íà ïîä³¿.
Àëå äîçâ³ë êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ ñêàñóâàëà
ð³øåííÿì â³ä 22 ãðóäíÿ 2010 ðîêó, ùî
ï³äòâåðäæåíî â³äïîâ³äíèì ïðîòîêîëîì.
Çã³äíî ç íèì, 90 ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì áåç ïðîåêòíî-äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ òà òàê³, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ ç ïîðó-

øåííÿì, òà íà ÿê³ áóëè ñêàðãè äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì, ï³äëÿãàþòü çíåñåííþ.

"Ùîì³ñÿöÿ íàøå óïðàâë³ííÿ äåìîíòóº
ïðèáëèçíî 45—50 òàêèõ ñïîðóä,— ðîçïî-
â³â "Õðåùàòèêó" íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êè-
ºâà Ñåðã³é Ñàäîâîé.— Íà ÷åðç³ ùå ìàéæå
500 ÌÀÔ³â. Ãîëîâíà ïðè÷èíà äåìîíòà-
æó — â³äñóòí³ñòü äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â ³
ïîðóøåííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ. Ùîäíÿ
ñïåö³àëüí³ áðèãàäè ç äåìîíòàæó çä³éñíþ-
þòü ïðèáëèçíî 5 âè¿çä³â. Çâè÷àéíî, âðà-
õîâóþ÷è ê³ëüê³ñòü íåçàêîííî âñòàíîâëå-
íèõ îá’ºêò³â, áðèãàä íå âèñòà÷àº, àëå ìè
ïëàíóºìî ïîñèëèòè öþ ñëóæáó". Â³í äî-
äàâ, ùî çàãàëîì äåìîíòàæó íà ñüîãîäí³
ï³äëÿãàþòü ìàéæå 1300 ê³îñê³â. Ó ïåðøó
÷åðãó öå ÌÀÔè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà ÷åðâî-
íèõ ë³í³ÿõ, íà ãàçîíàõ, á³ëÿ ñòàíö³é ìåò-

ðî, ïîáëèçó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ â ì³ñ-
öÿõ, äå º âåëèêå ñêóï÷åííÿ ëþäåé, à òà-
êîæ ò³ ê³îñêè, ùî çàâàæàþòü áóä³âíèöòâó.

Íàãàäàºìî, ùî º òðè êàòåãîð³¿ ÌÀÔ³â.
Ïåðøà — íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ îá’ºêòè.
Âñ³ âîíè áóäóòü äåìîíòîâàí³. Äðóãà — çà-
êîííî âñòàíîâëåí³ ê³îñêè, ç âëàñíèêàìè
ÿêèõ ñòîëè÷íîþ âëàäîþ áóäå ï³äïèñàíî
òèì÷àñîâèé äîãîâ³ð òåðì³íîì íà îäèí ð³ê.
Òðåòþ ãðóïó ñòàíîâëÿòü â³ëüí³ òåðèòîð³¿,
ÿê³ ïîòåíö³éíî ï³ä ÷àñ àóêö³îíó ìîæóòü
áóòè â³ääàí³ ï³ä îáëàøòóâàííÿ ê³îñê³â.
Óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ïðîâîäèòü àóêö³îí
íà ðîçì³ùåííÿ íà ö³é òåðèòîð³¿ ìàëèõ àð-
õ³òåêòóðíèõ ôîðì. Çà ñëîâàìè ïàíà Ñàäî-
âîãî, íàðàç³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ øóêàº îêðåì³ òåðèòî-
ð³¿, äå íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ áóäå ðîçì³ùå-
íî ÌÀÔè
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Одраз три МАФи, встановлені з пор шенням Правил бла о строю на перетині в лиці Братиславсь ої та проспе т Ват тіна, б ло демонтовано
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Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
"Õðåùàòèê"

Тор овельні площі, що розміщені біля станцій метро, підземних пе-
реходах, на трот арах, не лише пс ють за альний ви ляд міста, а й
заважають иянам і остям столиці вільно перес ватися. Та, попри
це, іль ість самовільно встановлених МАФів невпинно зростає. Вчо-
ра на перетині в лиці Братиславсь ої та проспе т Ват тіна б ло де-
монтовано три МАФи, я і, з ідно з рішенням омісії, б ли встановле-
ні з пор шенням Правил бла о строю міста.
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Óðÿä Óêðà¿íè ïðîãíîçóº 
âèõ³ä ³ç êðèçè ó 2012 ðîö³

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ
ïðîãíîçóº âèõ³ä íà äîêðèçîâèé ð³âåíü ðîçâèò-
êó åêîíîì³êè â 2012 ðîö³. Ïðî öå â³í çàÿâèâ
ó ïîíåä³ëîê ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, ïðèñâÿ-
÷åí³é ï³äñóìêàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Óêðà¿íè â íèí³øíüîìó ðîö³. Çîêðåìà
ïàí Àçàðîâ çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ êðèçè êðà¿íà
âòðàòèëà 15 % çðîñòàííÿ. “Ó öüîìó ðîö³, ñêà-
æ³ìî, 5 â³äñîòê³â íàçäîãíàëè, íàçäîæåíåìî,
çàëèøèòüñÿ ñê³ëüêè íàçäîãàíÿòè?” — ñêàçàâ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð. Çà éîãî ñëîâàìè, çðîñòàííÿ
åêîíîì³êè íà 10 % — “öå çàâäàííÿ íå îäíî-
ãî ðîêó, ÿêùî ðåàëüíî äèâèòèñÿ íà ðå÷³”. “ß
äóìàþ, ùî ìè çàêëàëè â áþäæåò ïðèáëèçíî 4
â³äñîòêè òåìïó çðîñòàííÿ íà íàñòóïíèé ð³ê, àëå
ÿêùî áóäå âñå ðîçâèâàòèñÿ çà îïòèì³ñòè÷íèì
ñöåíàð³ºì, áóäå 6 â³äñîòê³â. Òîáòî â 2012 ðî-
ö³ ìè âèéäåìî íà ïîêàçíèêè äîêðèçîâîãî 2007-
ãî”,— çàÿâèâ Ìèêîëà Àçàðîâ

Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð 
³íôîðìóº

Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, ÿêå
çä³éñíþº âèãîòîâëåííÿ ðàõóíê³â íà ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ó çâ’ÿçêó ç íà-
áðàííÿì ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ”,
ï³äãîòîâëåíî íîâèé áëàíê òàêîãî ðàõóíêà.
Çã³äíî ç çàêîíîì, ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè ñïî-
æèâà÷à — öå ³íôîðìàö³ÿ ïåðñîíàëüíîãî õà-
ðàêòåðó. Ó íîâèõ áëàíêàõ ðàõóíêó íà ñïëàòó
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äðóê ïð³çâè-
ùà òà ³í³ö³àë³â ñïîæèâà÷à íå ïåðåäáà÷åíî. Îä-
íàê ó íîâ³é êâèòàíö³¿ â ë³â³é ³ ïðàâ³é â³äðèâ-
íèõ ¿¿ ÷àñòèíàõ ïåðåäáà÷åíî ì³ñöå, á³ëÿ ÿêî-
ãî ó ë³â³é ÷àñòèí³ ðàõóíêà º íàïèñ 
“Ï. ². Á.”, à â ïðàâ³é — “Ï. ². Á. ³ ï³äïèñ”.
Ñïîæèâà÷àì ðåêîìåíäóþòü ó çàçíà÷åíîìó ì³ñ-
ö³, á³ëÿ ÿêîãî º íàïèñ “Ï. ². Á.” òà “Ï. ². Á.
³ ï³äïèñ”, âïèñàòè ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè êóëü-
êîâîþ ðó÷êîþ ç ñèíüîþ àáî ÷îðíîþ ïàñòîþ

Ó ñòîëèö³ ð³âåíü 
çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï 
íå ïåðåâèùóº åï³äåìïîð³ã

Ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï ³ ÃÐÂ² ó
ñòîëèö³ íå ïåðåâèùóº åï³äïîð³ã. Ìèíóëîãî
òèæíÿ â ì³ñò³ çàðåºñòðîâàíî 34 673 õâîðèõ,
ùî íèæ÷å åï³äåì³÷íîãî ïîðîãà íà 0,5 %.
Ïðîòå, â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì,
çàõâîðþâàí³ñòü çðîñëà íà 5,2 %. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ çàêëèêàº ãðîìàäÿí êîðèñòóâàòèñÿ çà-
õîäàìè ñàìîçàõèñòó — âèêîðèñòîâóâàòè ìàð-
ëåâ³ ïîâ’ÿçêè, äîòðèìóâàòèñÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³-
ºíè — ìèòè ðóêè ç ìèëîì. Ó ðàç³ âèíèêíåí-
íÿ ñèìïòîì³â çàõâîðþâàííÿ íà ãðèï ³
ÃÐÂ² — ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè, ëèõîìàí-
êè, íåæèòþ, êàøëþ — çàëèøàòèñÿ âäîìà ³
çâåðòàòèñÿ ïî äîïîìîãó äî ë³êàðÿ. Íàãàäà-
ºìî, ùî âñ³ ìåäçàêëàäè ì³ñòà ãîòîâ³ äî ñå-
çîííîãî çðîñòàííÿ ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³ ñå-
ðåä íàñåëåííÿ — çàáåçïå÷åí³ ïîòð³áíèìè ìå-
äèêàìåíòàìè ³ ãîòîâ³ äî ïðèéîìó õâîðèõ

“Ï³ñåííà ñêàðáíè÷êà” 
îáðàëà íàéòàëàíîâèò³øèõ

22—24 ãðóäíÿ 2010 ðîêó â Êè¿âñüê³é ìóí³-
öèïàëüí³é àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà âïåðøå â³äáóâñÿ â³äêðèòèé êîíêóðñ
âîêàëüíîãî ìèñòåöòâà “Ï³ñåííà ñêàðáíè÷êà”.
Ó íüîìó âçÿëî ó÷àñòü ïîíàä 100 êîíêóðñàí-
ò³â. Êîíêóðñ áóëî îðãàí³çîâàíî çà ï³äòðèìêè
Ì³í³ñòåðñòâà òóðèçìó Óêðà¿íè ³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ÊÌÄÀ. Ìåòà çàõîäó —
ïðîïàãóâàííÿ êóëüòóðíèõ çäîáóòê³â, ðîçâèòîê
êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â, òâîð÷èé ðîçâèòîê ³ äóõîâ-
íå çáàãà÷åííÿ ìîëîäèõ òàëàíò³â, îáì³í ïåäà-
ãîã³÷íèì ³ âèêîíàâñüêèì äîñâ³äîì. Êîíêóðñ-
íó ïðîãðàìó îö³íþâàëî ïðîôåñ³éíå æóð³, äî
ñêëàäó ÿêîãî ââ³éøëè íàðîäí³ òà çàñëóæåí³
àðòèñòè, ïðîôåñîðè òà äîöåíòè, ïðîâ³äí³ ôà-
õ³âö³ Óêðà¿íè. Êîíêóðñàíòè çìàãàëèñÿ â íî-
ì³íàö³ÿõ àêàäåì³÷íèé, íàðîäíèé òà åñòðàäíèé
âîêàë. Ñåðåä ïåðåìîæö³â “Ï³ñåííî¿ ñêàðáíè÷-
êè” — Þð³é Êðàâ÷åíêî, Ãàííà Ëîùîíîâà,
Â³îëåòòà Ñàìîíü, Àííà-Ìàð³ÿ Ìèðîíîâà, Âå-
ðîí³êà Ëóê’ÿíåíêî, Ìèêîëà Çàäåðåé, ßðîñëàâ
Ã³ðè÷

Íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè 
â³ä Êè¿âðàäè
Ñòîëè÷í³ äåïóòàòè óõâàëèëè áþäæåò ó ïåðøîìó ÷èòàíí³,
íàäàëè êâàðòèðè ïîñòðàæäàëèì â³ä àôåðè “Åë³òà-Öåíòðó”
òà ë³êâ³äóâàëè ÊÏ “Êðàùèé ä³ì”

СС ЕЕ СС ІІ ЙЙ НН АА   ЗЗ АА ЛЛ АА

Бюджет 16 млрд рн
отовий до прийняття
Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó

Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ìèíóëî¿ ñåðåäè íà ÷åð-
ç³ óõâàëåííÿ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äî-
êóìåíòà Êèºâà. Àëå â ïîðÿäêó äåííîìó
â÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè éîãî íå áóëî
çàÿâëåíî. Çãîäîì ó ïîðÿäîê âíåñëè ëè-
øå éîãî ïðåçåíòàö³þ. À òðîõè ï³çí³øå
íàâ³òü ñõâàëèëè ïðîåêò ó ïåðøîìó ÷è-
òàíí³. Îñòàòî÷íî áþäæåò, çà ñëîâàìè ñåê-
ðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî, çàòâåð-
äÿòü óæå çàâòðà. Ïåðåøêîä äëÿ ïðèéíÿò-
òÿ äîêóìåíòà í³áèòî é íåìàº, õî÷à ó äå-
ïóòàò³â ëèøàþòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî âèëó-
÷åíü êîøò³â ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó íà
êîðèñòü äåðæàâíîãî. Òàê, ó 2011 ðîö³ Êè-
¿â ìàº â³ääàòè êðà¿í³ 8,25 ìëðä ãðí. Àëå
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çàçíà-
÷èâ, ùî ïðîäîâæóâàòè äèñêóñ³¿ ùîäî âè-
ëó÷åíü íåìàº ñåíñó ³ êðàùå çîñåðåäèòè-
ñÿ íà òîìó, ÿê íàïîâíþâàòèìåòüñÿ áþ-
äæåò ñòîëèö³ â íîâîìó ðîö³.

Çã³äíî ç ïðîåêòîì áþäæåòó, çàãàëüíèé
îáñÿã äîõîä³â ó 2011 ðîö³ ñòàíîâèòèìå
16,379 ìëðä ãðí, äåðæàâí³ ñóáâåíö³¿ ñòà-
íîâèòèìóòü 2,148 ìëðä ãðí. Ïðîïîíîâà-
í³ âèòðàòè — 16,274 ìëðä ãðí. Äæåðåëà
íàïîâíåííÿ — ïîäàòêè íà äîõîäè, âëàñ-
í³ñòü, ïëàòà çà çåìëþ, â³ä ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³, àäì³í³ñòðàòèâí³ çáîðè òî-
ùî. Ñåðåä âèäàòê³â — 3,446 ìëðä ãðí íà
îñâ³òó, 2,649 ìëðä ãðí íà îõîðîíó çäî-
ðîâ’ÿ, 2,221 ìëðä ãðí íà ñîö³àëüíèé çà-
õèñò íàñåëåííÿ, 1,195 ìëðä ãðí íà ÆÊÃ,
443,3 ìëí ãðí íà êóëüòóðó ³ ìèñòåöòâî,
97 ìëí ãðí íà ô³çêóëüòóðó ³ ñïîðò, 780
ìëí ãðí íà áóä³âíèöòâî, íà òðàíñïîðò,

äîðîæíº ãîñïîäàðñòâî, çâ’ÿçîê — 376 ìëí
ãðí. 895 ìëí ãðí ñïðÿìóþòü íà îáñëóãî-
âóâàííÿ âíóòð³øíüîãî òà çîâí³øíüîãî
áîðã³â ñòîëèö³.

Затверджено механізм
передачі житла
“елітівцям”

Ïðîãîëîñóâàëè äåïóòàòè òàêîæ çà “Äå-
ÿê³ ïèòàííÿ íàäàííÿ æèòëà ó âëàñí³ñòü
ïîòåðï³ëèì ãðîìàäÿíàì” — íà êîðèñòü
ïîñòðàæäàëèõ â³ä ãðóïè êîìïàí³é “Åë³-
òà-Öåíòð”. “Äåÿê³ ïèòàííÿ...” — öå ïî
ñóò³ ðåàëüíèé ìåõàí³çì ïåðåäà÷³ æèòëà
æåðòâàì àôåðè. Ãîëîâà “Ñï³ëêè áðóòàëü-
íî îøóêàíèõ ãðîìàäÿí” ²âàí Íåñ³í êà-
æå, ùî äîêóìåíò äóæå âàæëèâèé, ïîòð³á-
íèé ³ ãîëîâíå — â÷àñíèé. Àäæå ôàêòè÷-
íî â ñòàí³ ãîòîâíîñò³ ïåðøèé áóäèíîê,
25 % êâàðòèð ó ÿêîìó ïåðåäàäóòü åë³ò³â-
öÿì. ²äåòüñÿ ïðî íîâó áàãàòîïîâåðõ³âêó
íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5. Òàì ïîòåðï³ëèì
ïåðåäáà÷åíî 31 îñåëþ. Íàðàç³ òðèâàþòü
çàâåðøàëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, à â
ñ³÷í³-ëþòîìó ìîæíà áóäå ñåëèòèñÿ. Ìå-
õàí³çì, ÿêèé çàòâåðäèëà â÷îðà Êè¿âðàäà,
ôàêòè÷íî çàêð³ïëþº þðèäè÷í³ ï³äñòàâè
äëÿ íàäàííÿ ëþäÿì äîâãîî÷³êóâàíîãî
æèòëà. Çàáóäîâíèê “Êè¿âì³ñüêáóä” ïå-
ðåäàº æèòëî ÊÌÄÀ, à àäì³í³ñòðàö³ÿ âæå
ïîòåðï³ëèì íàòîì³ñòü íà ïåðåóñòóïêó
ïðàâà âèìîã. Ñàì³ ïîñòðàæäàë³ ñõâàëüíî
îö³íþþòü ð³øåííÿ Êè¿âðàäè. Ïðîòå
ñïèñêè, ïðèêð³ïëåí³ äî íüîãî, êðèòèêó-
þòü. Ìîâëÿâ, ôîðìóâàëè ¿õ íàøâèäêó-
ðó÷ áåç íàëåæíî¿ ðîáîòè ñïåö³àëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿ òà ðîáî÷î¿ ãðóïè. Ãîëîâà ñï³ëêè ïàí

Íåñ³í çàçíà÷àº, ùî ïîñòðàæäàëèìè ââà-
æàþòüñÿ ïðèáëèçíî 1700 îñ³á, àëå ç íèõ
ðåàëüíèõ æåðòâ — íå á³ëüø ÿê 1221 îñî-
áà. Ñàìå ñò³ëüêè ëþäåé çáèðàëîñÿ ìàê-
ñèìàëüíî íà íàðàäó ï³ä åã³äîþ ÊÌÄÀ.
Çàÿâè íà ïåðåóñòóïêó ïðàâ âèìîãè ïîäà-
ëè 1095 îñ³á. ×àñòèíà òèõ ëþäåé, ÿê³ îïè-
íèëèñÿ ñïðàâä³ â ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³ —
ïðîñòî íåáà, ç áîðãàìè ³ áåç çàîùàä-
æåíü — ùå ìåíøå. Ó Êè¿âðàä³ ïîîá³öÿ-
ëè ùå ðàç ïåðåãëÿíóòè ñïèñêè. Äî ñëî-
âà, íèí³ òðèâàþòü ðîáîòè ùå íà òðüîõ îá-
’ºêòàõ, ÷àñòèíà êâàðòèð â ÿêèõ ïåðåïàäå
“åë³ò³âöÿì”. Áóäèíêè íà ïðîñïåêò³ Ìà-
ÿêîâñüêîãî òà âóëèö³ Ëàéîøà Ãàâðî áó-
äóòü ãîòîâ³ ó ïåðøîìó-äðóãîìó êâàðòàëàõ
2011-ãî. Òðîõè ï³çí³øå çäàäóòü ùå îäèí
áóäèíîê íà Ìàÿêîâñüêîãî. Ðåøòà îá’ºê-
ò³â ùå íà ñòàä³¿ ïðîåêò³â.

“Кращий дім” знов
просто еріатричний
б дино

Ó÷îðà äåïóòàòè 101 ãîëîñîì âðåøò³
ë³êâ³äóâàëè ÊÏ “Êðàùèé ä³ì”. Öåé ïàí-
ñ³îíàò ïîë³ïøåíîãî ð³âíÿ äëÿ ëþäåé ë³ò-
íüîãî â³êó çà ³í³ö³àòèâîþ ìåðà Êèºâà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî áóëî ñòâîðåíî ó
2008 ðîö³. Ñàìà ³äåÿ áóëà íåïîãàíîþ,
àäæå â ì³ñò³ ÷èìàëî ñàìîòí³õ ë³òí³õ ëþ-
äåé, ùî íå ìîæóòü ñàì³ îáõîäèòèñü ó ïî-
áóò³ òà ÷àñòî ñòàþòü æåðòâàìè êâàðòèð-
íèõ àôåðèñò³â. Âëàñíå êâàðòèðè ñòàëè
ïðè÷èíîþ ñåð³¿ ñêàíäàë³â äîâêîëà ïðî-
åêòó — ìîâëÿâ, ì³ñüêà âëàäà õî÷å çàáðà-
òè æèòëî ó ïåíñ³îíåð³â. Ìîæëèâî, ÷åðåç
òàêó íåäîáðó, õàé ³ áåçï³äñòàâíó ñëàâó
ïîñëóãàìè “Êðàùîãî äîìó” çà ï³âòîðà
ðîêó éîãî ³ñíóâàííÿ ñêîðèñòàëîñÿ âñüî-
ãî 14 îñ³á. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî îò-
ðèìàëî ïðèáóòêó çàãàëîì 540 òèñ. ãðí, ³ç
ÿêèõ 315 òèñ. ãðí ï³øëî íà óòðèìàííÿ
ìåøêàíö³â ³ ïðèäáàííÿ çàñîá³â. Ðåøòó
âèòðàòèëè íà çàðïëàòè òðüîì ïðàö³âíè-
êàì. Òðîõè á³ëüøå 4 òèñ. ãðí ï³äïðèºì-
ñòâî ïåðåðàõóâàëî äî áþäæåòó ì³ñòà. Òèì
÷àñîì ìåøêàíö³ “Êðàùîãî äîìó” çàëè-
øàòüñÿ ó òîìó æ òàêè ïàíñ³îíàò³. Òåïåð
¿õ óòðèìàííÿ êîøòóâàòèìå íà 2 òèñ. ãðí
äåøåâøå

У четвер деп тати Київради збираються про олос вати бюджет столиці на 2011 рі

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Навздо ін за парламентом Київрада працює над власним бюдже-
том. Головний фінансовий до мент столиці вчора прийняли в пер-
шом читанні. Остаточно про олос вати йо о деп тати збираються
завтра. В бюджеті і доходи, і видат и прописано приблизно
16 млрд рн. Учора деп тати про олос вали за механізм надання
житла постраждалим від афери “Еліта-центр ”. Незабаром їм пере-
дад ть 31 вартир . А от ом нальне підприємство “Кращий дім”
чора лі від вали остаточно.
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Ірина КРАВЧЕНКО,
техспівробітниця:
—Жив в лісі, том

не являю зимових
свят без справжньої
лісової рас ні. Коли
раніше жила з сім’єю
місті, в нас під ві -

ном зростала своя,
невелич а, і діти зав-
жди наряджали її на свята. А зараз,
оли живемо в селі, то чолові піде в
лісо поряд, вир бає невелич та
ялиноч . У мене малень а доця, та
їй ці аво, щоб мама по лала подар -
но від ДідаМороза та від Зайчи а під

справжню ялин . А оли осипаєть-
ся, то ми її спалюємо р бці.

Михайло КАТАЖ,
приватний підприємець:

— У моїй родині тра-
диція ставити лише
природн . На місці
вир баних швид о
нові повідростають:
за півро — новий
метр. А в шт чних
ялин ах ш ідливе

все: починаючи від нітратів, за ін-
ч ючи та званими еш ами. Це и-
тайсь і ялин и, том їх раще не -

п вати. Знаю, напри лад, що сосна
осипається, а справжня арпатсь а
ялин а з одиться в чай. Її ол и
смачні та орисні і мають вітамін С
більше, аніж цілий лимон.

Юлія КОШОВА,
міжнародний перевізни :
— Шт чна ялин-
а — я шт чне щас-
тя. А на різдвяні свя-
та все має б ти
справжнім. Я ціл
ялин ні оли не -
п ю, а ставлю лише
іль а ілочо . Цьо о

достатньо, щоб дома б ло справж-
нє свято та новорічний настрій.

Валентина МОЗГОВА,
співробітниця метрополітен :

— Ставлю вдома ли-
ше жив . Та а ялин а
пахне, том хоч раз
рі хоч потішити се-
бе і родин природ-
ною рас нею. Висо-
т новорічно о дерев-
ця вибираю свій

зріст. Днями вже пила, але ще не
вбрала. А після свят ви ин під б ди-
но на смітни , звід и її і вивез ть.

Марія ЛОМАЧИНСЬКА,
санепідеміоло :

— Віддаю перева
шт чним. Том що
після свят та ба а-
то цих ялино ви и-
дають, що мені їх
просто ш ода. Хоча
роз мію, що шт ч-
них є ш ідливі хімі-

ати, але все одно — зр баної мені
ш ода.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

ßëèíêîâèé áóì
Ç íàáëèæåííÿì ñâÿòà êèÿí óñå á³ëüøå òóðáóº, ÿêó íîâîð³÷íó êðàñóíþ ïðèäáàòè:
øòó÷íó ÷è ïðèðîäíó
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Столиця в передч тті свята: за-
верш ються останні при от ван-
ня, повітрі витає новорічний
д х, подар н и рідним і др зям
же придбано, лишилося тіль и
обрати оловн рас ню — ялин-
. Та на чом з пинити свій ви-

бір, люди ва аються: взяти при-
родн ялин чи шт чн — і збе-
ре ти е оло ічн рівнова . Д м-
и про те, що шт чні ялин и
зменшать іль ість вир баних, є
хибними. До то о ж, вони ще
ш ідливіші я для людини, та і
для природи, особливо під час
тилізації.

Попит породж є
пропозицію

Ç êîæíèì ðîêîì ñåðåä êèÿí óñå á³ëüøî¿
ïîïóëÿðíîñò³ íàáóâàþòü øòó÷í³ íîâîð³÷-
í³ ÿëèíêè, ìîâëÿâ, êëîïîòó ç íèìè ìåí-
øå, òà é âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ìîæíà ê³ëü-
êà ðîê³â ïîñï³ëü.

Óæå ç ïåðøîãî ãðóäíÿ â ñòîëèö³ ðîçïî-
÷àëàñÿ òîðã³âëÿ ÿëèíêîâèìè ïðèêðàñàìè
òà øòó÷íèìè ÿëèíêàìè. ̄ õ ìîæíà ïðèäáà-
òè ó 257 òîðãîâåëüíèõ òî÷êàõ, ùî íà 115
îäèíèöü á³ëüøå, í³æ ó ìèíóëîìó ðîö³.
“Äîñâ³ä ìèíóëèõ ðîê³â ñâ³ä÷èòü, ùî ç êîæ-
íèì ðîêîì ó íàñåëåííÿ âñå á³ëüøå êîðèñ-
òóþòüñÿ ïîïèòîì øòó÷í³ ÿëèíêè, ÿê³ â äî-
ñòàòí³é ê³ëüêîñò³ òà øèðîêîìó àñîðòèìåí-
ò³ ïðåäñòàâëåí³ êèÿíàì ñòîëè÷íèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè òîðã³âë³ òà ðîçðàõîâàí³ íà
ìàòåð³àëüí³ ìîæëèâîñò³ ð³çíèõ ïðîøàðê³â
íàñåëåííÿ. Àäæå âîíè íå ïîòðåáóþòü äî-
äàòêîâèõ òóðáîò ³ç ïðèáèðàííÿ, ³ ¿õ ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòè áàãàòî ðàç³â”,— êàæå ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
ÊÌÄÀ Âàñèëü Ùåðáåíêî.

Õî÷à öå çàäîâîëåííÿ íå ç äåøåâèõ, îä-
íàê ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðèâàáëþº ¿õ áà-
ãàòîðàçîâå âèêîðèñòàííÿ. Ö³íà øòó÷íî¿
ÿëèíêè â³ä 110 äî 350 ñàíòèìåòð³â ïî÷è-
íàºòüñÿ ç 110 ãðèâåíü, â³ä 60 ñàíòèìåòð³â
êîøòóþòü â³ä 100 äî 150 ãðèâåíü, â³ä 2,5
ìåòðè — 700—2000 ãðèâåíü.

Á³ëüø³ñòü ëþäåé êóïóþòü øòó÷í³ ÿëèí-
êè, ùîá çáåðåãòè ïðèðîäíèõ êðàñóíü, òà
âîíè íàâ³òü íå çäîãàäóþòüñÿ, ùî ö³ ÿëèí-
êè øê³äëèâ³ø³, îñîáëèâî, êîëè éäåòüñÿ
ïðî óòèë³çàö³þ ¿õ.

Красива, але ш ідлива

Ñêàçàòè “øê³äëèâå” ìîæíà ïðî áàãàòî
ðå÷åé, òàê ñàìî ÿê ³ ïðî øòó÷í³ íîâîð³÷-
í³ ÿëèíêè. Òóò óñå çàëåæèòü â³ä ñïîñîáó
îòðèìàííÿ ïîë³ìåðíî¿ îñíîâè ³ äîòðèìàí-
íÿ ïðè öüîìó â³äïîâ³äíèõ òåõíîëîã³÷íèõ
óìîâ, ñòóïåí³ ÷èñòîòè âèõ³äíèõ ³ äîïîì³æ-
íèõ êîìïîíåíò³â ìàòåð³àëó, ñóì³ñíîñò³ ïî-
ë³ìåðíî¿ îñíîâè ³ç äîì³øêàìè. Íàé÷àñò³-
øå âîíè áóâàþòü ³ç ïîë³â³í³ëõëîðèäó, òðóá-
êè ìåòàëåâ³ òà ïëàñòèêîâ³, äð³ò, ôîëüãà,
ÿëèíêîâà ïë³âêà òà ì³øóðà ð³çíîêîëüîðî-
âà, øèøêè ïîë³ìåðí³ äëÿ ÿëèíîê.

“Ñåðåä òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí íàé÷àñò³øå
âèÿâëÿþòü ôîðìàëüäåã³ä, õëîðèñòèé â³í³ë,
ñïèðòè, àöåòîí, ãåïòàí, åòèëàöåòàò, ôëà-
òàòè. Âàðòî òàêîæ çâåðòàòè óâàãó íà ñïå-
öèô³÷íèé çàïàõ ³ íà ì³öí³ñòü ô³êñàö³¿
ôàðá”,— êàæå ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³-
òàðíèé ë³êàð Êèºâà Àíàòîë³é Ïîíîìàðåí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³ êðàñóí³ îñîáëè-
âî ³íòåíñèâíî âèä³ëÿþòü øê³äëèâ³ ðå÷îâè-
íè ó ïîâ³òðÿ â çàêðèòèõ ïðèì³ùåííÿõ ó
ïåðø³ òèæí³ ï³ñëÿ âèãîòîâëåííÿ êîìïëåê-
òóþ÷èõ ÷àñòèí ÿëèíêè.

Âèñîêà òåìïåðàòóðà â ïðèì³ùåíí³ ÷è
âñòàíîâëåííÿ ÿëèíîê á³ëÿ îá³ãð³âàëüíèõ

ïðèëàä³â ñïðèÿº ³íòåíñèâí³øîìó âèä³ëåí-
íþ òîêñèêàíò³â.

Çáåð³ãàòè øòó÷í³ ÿëèíêè áåçïå÷íî
ï’ÿòü — ñ³ì ðîê³â. Áî âñ³ âèäè ïëàñòìàñ,
³ç ÿêèõ ¿õ âèãîòîâëÿþòü, ³ç ÷àñîì çàçíàþòü
ðóéíàö³¿, âíàñë³äîê ÷îãî â ïîâ³òðÿ âèä³-
ëÿþòüñÿ øê³äëèâ³ äëÿ ëþäñüêîãî îðãàí³ç-
ìó ðå÷îâèíè.

“Àáñîðáàö³ÿ öèõ ðå÷îâèí ïðîõîäèòü ÷å-
ðåç îðãàíè äèõàííÿ, à â íåâåëèê³é ê³ëüêî-
ñò³ — ÷åðåç íåóøêîäæåíó øê³ðó. Çà âèñî-
êî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïîãëèíóòèõ ðå÷îâèí ìîæ-
ëèâ³ óðàæåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ òà öåí-
òðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè”,— ïîÿñíþº
Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷.

Ùîá áóòè ñïîê³éíèì çà ñåáå òà ñâî¿õ
ð³äíèõ, ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³-
äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿ ðàäÿòü, êóïóþ÷è
øòó÷íó ÿëèíêó, âèìàãàòè “Âèñíîâîê äåð-
æàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ åêñïåð-
òèçè”, íàÿâí³ñòü ÿêîãî º îáîâ’ÿçêîâîþ
óìîâîþ äëÿ âèïóñêó, ïðîäàæó òà çàñòîñó-
âàííÿ áóäü-ÿêèõ âèðîá³â.

“Öåé äîêóìåíò ì³ñòèòü âè÷åðïí³ äàí³
ïðî íàçâó ìàòåð³àëó, âèðîáíèêà, éîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, òîðãîâó ìàðêó, àðòèêóë, óìîâè
âèêîðèñòàííÿ òà âèìîãè ùîäî êîíòðîëþ
çà ïîêàçíèêàìè áåçïå÷íîñò³ äëÿ çäîðîâ’ÿ
ëþäèíè. Â³äñóòí³ñòü òàêîãî äîêóìåíòà ó
ïðîäàâöÿ ÷è ïîñèëàííÿ íà òå, ùî öåé ìà-

òåð³àë ÷è âèð³á íàëåæíî¿ åêñïåðòèçè íå
ïðîõîäèâ, îçíà÷àº, ùî â³í ìîæå ñòàíîâè-
òè çàãðîçó äëÿ çäîðîâ’ÿ ïîêóïöÿ. À òàêîæ
íå÷³òêå ôîðìóëþâàííÿ íàçâè îá’ºêòó åêñ-
ïåðòèçè â öüîìó äîêóìåíò³ ìîæå áóòè ñâ³ä-
÷åííÿì ï³äðîáêè”,— çàñòåð³ãàº ãîëîâíèé
ñàí³òàðíèé ë³êàð ñòîëèö³.

Найпроблемніше —
тиліз вати

Êîëè â ñòîëèö³ ãîñòðî ïîñòàº ïðîáëåìà
óòèë³çàö³¿ ïðèðîäíèõ ÿëèíîê ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò, òî ïðî óòèë³çàö³þ
øòó÷íèõ âçàãàë³ íå éäåòüñÿ. Ìîâëÿâ, âî-
íè ìàþòü äîâøèé òåðì³í ïðèäàòíîñò³, òî-
ìó ïåðåðîáëÿòè òàê³ ÿëèíêè íàãàëüíî¿ ïî-
òðåáè íåìàº.

Àäæå ïåðåðîáëÿòè ¿õ í³äå, à ïðèðîäíå
ðîçêëàäàííÿ ïëàñòèêó çàéìå ê³ëüêà ñîòåíü
ðîê³â. “Øòó÷í³ ÿëèíêè, ÿê âàð³àíò, ìîæ-
íà óòèë³çóâàòè íà çàâîäàõ ðàçîì ³ç ïëàñ-
òèêîâèìè ïëÿøêàìè, àëå òàêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ â Óêðà¿í³ ëèøå ÷îòèðè. Òîæ âèõî-
äèòü, ùî â ñòîëèö³ øòó÷íå äåðåâî ïåðåðî-
áèòè í³äå”,— êàæå äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî
åêîëîãî-êóëüòóðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèð
Áîðåéêî

З ожним ро ом серед иян се поп лярнішими стають шт чні новорічні ялин и, я і порівнянні з природними можна ви ористов вати іль а ро ів
поспіль

ßêèì ÿëèíêàì âè íàäàºòå ïåðåâàãó: 
ïðèðîäíèì ÷è øòó÷íèì?
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Êè¿â áåç ìåæ
Ó ñòîëèö³ çá³ëüøàòü æèòëîâèé ôîíä òà çåëåí³ çîíè

Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó òðàäèö³éíî íå
ëèøå ï³äáèâàþòü ï³äñóìêè ðîêó, ùî ìè-
íàº, à é ïëàíóþòü ìàéáóòíº. ×åðãîâó ïðå-
çåíòàö³þ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó
Êèºâà äî 2025 ðîêó çðîáèâ ãîëîâíèé àð-
õ³òåêòîð ñòîëèö³ Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê. "Ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ Ãåíïëàíó — çáàëàíñîâà-
íèé òà êîìïëåêñíèé ðîçâèòîê ì³ñòà",— çà-
çíà÷èâ â³í. Ñïåö³àë³ñòè àíàë³çóþòü ³ âðà-
õîâóþòü ÿê åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, òàê ³
òåðèòîð³àëüí³. "ßêùî òåàòð ïî÷èíàºòüñÿ ç
â³øàëêè, òî ì³ñòî, ïåâíî, ç Ãåíïëàíó",—
êàæå ïàí Öåëîâàëüíèê. Çà éîãî ñëîâàìè,
îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â ðîçâèòêó ì³ñ-
òà ìàº ñòàòè ïîäîëàííÿ êîðäîí³â ç ïå-
ðåäì³ñòÿì, êîëè íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäÿòü
âçàºìí³ ³íòåðåñè òà ñï³ëüíèé ðîçâèòîê ðå-
ñóðñ³â. Çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ, Êè¿â ðîçâè-
âàòèìåòüñÿ ÿê âåëèêà ì³ñòîáóä³âíà ñèñòå-
ìà: ì³ñòî ³ ïðèì³ñüêà çîíà ç ºäèíèì òðàíñ-
ïîðòíî-äîðîæí³ì êàðêàñîì, ðåêðåàö³éíè-
ìè çîíàìè, ³íæåíåðíèìè ñïîðóäàìè. Ñå-
ðåä ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü — ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿, ïîë³ãîíó
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5, ñòâîðåí-
íÿ ðåçåðâíîãî âîäîçàáîðó íà îñòðîâ³ Âå-
ëèêîìó, ðîçì³ùåííÿ íîâèõ î÷èñíèõ ñïî-
ðóä íà ïðàâîáåðåææ³, åëåêòðîï³äñòàíö³é,
ÃÐÑ, ³íøèõ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é. Âàæ-
ëèâèì º ïèòàííÿ ìîäåðí³çàö³¿ ïðîìèñëî-
âèõ îá'ºêò³â, 30 % ç ÿêèõ, ñêîð³øå çà âñå,
ïåðåïðîô³ëþþòü.

Îäíà ç íàãàëüíèõ ïðîáëåì — çàáåçïå-
÷åííÿ êèÿí æèòëîì. ²íñòèòóò äåìîãðàô³¿
òà ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè

ïðîãíîçóº, ùî íà ïî÷àòîê 2026 ðîêó ïî-
ñò³éíî â Êèºâ³ ïðîæèâàòèìå 3,1 ìëí íà-
ñåëåííÿ. Ó ïåð³îä äî 2025-ãî ïåðåäáà÷åíî
ñïîðóäæåííÿ 28 ìëí ì2 æèòëà, çîêðåìà ³
çàâåðøåííÿ ðîçïî÷àòîãî áóä³âíèöòâà ïëî-
ùåþ 4,2 ìëí ì2. Çàãàëüíà ïëîùà æèòëî-
âîãî ôîíäó ñÿãàòèìå 85,1 ìëí ì2, íà êîæ-
íîãî ì³ñòÿíèíà ïðèïàäàòèìå äî 27,5 ì2

(ñüîãîäí³ öå 20,56 ì2). Æèòëîâó ïëîùó
çá³ëüøàòü çà ðàõóíîê îñâîºííÿ â³ëüíèõ ä³-
ëÿíîê, êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ çàñòàð³-
ëîãî æèòëà, êîòåäæíî¿ çàáóäîâè â ñàäèá-
íèõ ïîñåëåííÿõ ×àïà¿âêà, Æóëÿíè, Òðî-
ºùèíà, Áîðòíè÷³, çì³íè ôóíêö³îíàëüíîãî
âèêîðèñòàííÿ ïðîìèñëîâî-êîìóíàëüíèõ
òåðèòîð³é. Ðîçðîáíèêè îá³öÿþòü íå çàáó-
òè ïðî çåëåí³ íàñàäæåííÿ òà çîíè â³äïî-
÷èíêó: ç 14 ì2 íà îäíó îñîáó ¿õ çá³ëüøàòü
äî 20.

Ðîçâèâàòèìåòüñÿ ³ òðàíñïîðòíà ³íôðà-
ñòðóêòóðà. "Îïðàöüîâóþòüñÿ ñõåìè ñóì³-
ùåííÿ ïåðåñàäîê ð³çíèõ âèä³â òðàíñïîð-
òó, ùîá ïàñàæèðè ìîãëè øâèäêî òà çðó÷-
íî ðóõàòèñÿ ì³ñòîì,— ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é
Öåëîâàëüíèê.— ²äåòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ
õîðäîâî¿ ìàã³ñòðàë³ ç âèêîðèñòàííÿì òåðè-
òîð³¿ óçäîâæ ë³í³¿ çàë³çíèö³ ç âàð³àíòîì
ïðîõîäæåííÿ òóíåëåì ï³ä àåðîïîðòîì "Êè-
¿â" (Æóëÿíè) äî Öåíòðàëüíîãî çàë³çíè÷íî-
ãî âîêçàëó òà ñòâîðåííÿ ê³ëüöåâî¿ ë³í³¿
åëåêòðîïî¿çä³â ç îðãàí³çàö³ºþ ïåðåñàäî÷-
íèõ âóçë³â á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó ³
òðàìâàþ". Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà ñòîëèö³, íèí³ ðîçãëÿäàþòü ïðîïîçè-
ö³¿ ïåðñïåêòèâíîãî ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëü-

ñüêî-Âîñêðåñåíñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó,
ïðîäîâæåííÿ ë³í³é øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ,
ïðîêëàäàííÿ òóíåë³â (íàïðèêëàä, â³ä ïëî-
ù³ Ïåðåìîãè äî Ë³âîáåðåæíî¿, â³ä Îáîëî-
í³ äî Òðîºùèíè). Òàêîæ çàïëàíîâàíî ðîç-
ðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ àâòîìàòèçîâà-
íî¿ ñèñòåìè êåðóâàííÿ ðóõîì (³ç ââåäåí-
íÿì â åêñïëóàòàö³þ ïåðøîãî åòàïó äî ê³í-
öÿ 2011 ðîêó) òà ñòâîðåííÿ êîìïëåêñíî¿
ñõåìè îðãàí³çàö³¿ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü ó Êèºâ³.

Çâ³ñíî, íàéàêòóàëüí³øîþ íèí³ º ï³äãî-
òîâêà ì³ñòà äî ªâðî-2012. Öå ñïîðóäæåí-
íÿ ãîòåë³â, áàãàòîïîâåðõîâèõ "ëåãêèõ" ïàð-
ê³íã³â, ñòâîðåííÿ çîí ãîñòèííîñò³ (ôàí-
çîí) ³ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
íàâêîëî ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé", ðåìîíò,

ðåñòàâðàö³ÿ òà îñâ³òëåííÿ ôàñàä³â ïðèëåã-
ëèõ âóëèöü. "Ãîëîâíèì çàâäàííÿì íèí³ º
îáëàøòóâàííÿ öåíòðó ì³ñòà, çîêðåìà ðå-
êîíñòðóêö³ÿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó òà Êîí-
òðàêòîâî¿ ïëîù³, à òàêîæ ñòâîðåííÿ ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ïî ì³ñòó,— ðîçïîâ³â
íà÷àëüíèê ÊÎ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó Êèºâà" Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé.—
Ñòðàòåã³þ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³
òà çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Ãåíïëàíó ïðåçåí-
òóºìî â òðàâí³ 2011-ãî, äî Äíÿ Êèºâà, ³ âè-
íåñåíî íà ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ. Ñïî-
ä³âàºìîñÿ, äî ê³íöÿ 2011 ðîêó ö³ äîêóìåí-
òè áóäå çàòâåðäæåíî". Íàãàäàºìî, ùî âàð-
ò³ñòü ðîçðîáëåííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó Êè-
ºâà äî 2025 ðîêó îö³íþþòü ó 23,4 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

28 р дня опі овом цен-
тр Місь о о центр тер-
мічної та пластичної хі-
р р ії лінічної лі арні
№ 2 б ло передано де-
фібрилятор, придбаний на
ошти, я і зібрали волон-
тери. Подар но ошт є
приблизно 100 тис. рн.
Прилад призначений для
надання першої медичної
допомо и при з пинці
серця. Зо рема для лі ві-
дації пор шення серцевої
діяльності (фібриляції)
шляхом вплив на серце
еле трично о імп льс .
Завдя и цьом прилад
б де врятовано сотні жит-
тів і дитячих та ож.

Ïåðåä³ñòîð³ÿ ïîä³¿ äðàìàòè÷íà.
Ïåðåäóìîâîþ äî çáîðó êîøò³â
ñòàëà ³ñòîð³ÿ ä³â÷èíêè Äàø³ ç Âî-
ëèí³. Ó áåðåçí³ âîíà îòðèìàëà
òÿæê³ îï³êè é ïåðåáóâàëà íà ìå-
æ³ ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ. Òà îñ-
ê³ëüêè â ðàéîíí³é ë³êàðí³ íåìàº
ðåñóðñ³â äëÿ ë³êóâàííÿ òàêèõ

òðàâì, áóëî âèð³øåíî ïåðåïðàâè-
òè ä³â÷èíêó íà ë³êóâàííÿ äî Êè-
ºâà. Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ áóëè
êîøòè, ÿêèõ á³äíà áàãàòîä³òíà ðî-
äèíà íå ìàëà. Ïðî ³ñòîð³þ ä³â-
÷èíêè ä³çíàëàñÿ ãðóïà ñòîëè÷íèõ
âîëîíòåð³â, êîòð³ é âèð³øèëè äî-

ïîìîãòè. Âîíè îãîëîñèëè ïðî
çá³ð êîøò³â. Íà çàêëèê â³äãóêíó-
ëîñÿ ÷èìàëî ëþäåé. É çà êîðîò-
êèé ÷àñ êîøòè, ïîòð³áí³ äëÿ ïî-
ðÿòóíêó ïîñòðàæäàëî¿, áóëî ç³áðà-
íî. Íèí³ Äàøà ïåðåáóâàº âäîìà,
é çàãðîçè ¿¿ æèòòþ íåìàº.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ
æóðíàë³ñò³â, Ãàëèíà Äóäàð, êîòðà
áóëà îäíèì ³ç ³í³ö³àòîð³â àêö³¿, çà-
óâàæèëà: "Ï³ä ÷àñ ïîðÿòóíêó ä³â-
÷èíêè ñòàëî â³äîìî, ùî â äèòÿ÷î-
ìó â³ää³ëåíí³ îï³êîâîãî öåíòðó º
âåëèêà ïîòðåáà ó äåô³áðèëÿòîð³.

Àäæå â ðàç³ ñåðéîçíîãî ïîã³ðøåí-
íÿ ñòàíó â êîãîñü ³ç ìàëåíüêèõ ïà-
ö³ºíò³â âðÿòóâàòè ¿õ áóäå ïðîñòî
íåìîæëèâî. Òîæ ìè çíîâó âçÿëè-
ñÿ äî ñïðàâè é ç³áðàëè ïîòð³áí³
êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ ïðèëàäó".

Ïåðåäà÷à äåô³áðèëÿòîðà â³äáó-
ëàñÿ çà ó÷àñòþ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
îï³êîâîãî öåíòðó Ì³ñüêîãî öåí-
òðó òåðì³÷íî¿ òà ïëàñòè÷íî¿ õ³-
ðóðã³¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 Àíà-
òîë³ÿ Âîðîí³íà, çàâ³äóâà÷à â³ää³-
ëåííÿì øîêîâî¿ òåðàï³¿ öüîãî
öåíòðó Âîëîäèìèðà Êàëàøí³êî-
âà, íàóêîâîãî êåð³âíèêà öåíòðó
Ãåîðã³ÿ Êîçèíöÿ òà âîëîíòåð³â.
Çîêðåìà Àíàòîë³é Âîðîí³í çàóâà-
æèâ: "Ïîä³ÿ öÿ äóæå âàæëèâà äëÿ
ë³êàðí³. Àäæå çàâäÿêè ëþäñüê³é
äîáðîò³ òà ìèëîñåðäþ â áàãàòüîõ
ïàö³ºíò³â ïîá³ëüøàëî øàíñ³â íà
ïîðÿòóíîê. Íèí³ â öåíòð³ ïåðå-
áóâàþòü íà ë³êóâàíí³ â³ä 1100 äî
1300 ïàö³ºíò³â. Ïðèáëèçíî 600 ³ç
íèõ ä³òè â³êîì â³ä íåìîâëÿòè äî
18 ðîê³â ç îï³êàìè ð³çíîãî ñòóïå-
íÿ òÿæêîñò³. Ó çèìîâèé ïåð³îä,
êîëè ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè íà-
ãð³âàëüí³ ïðèëàäè, ê³ëüê³ñòü ïî-
òåðï³ëèõ çá³ëüøóºòüñÿ. Òîæ, ìîæ-
ëèâî, çàâòðà êîìóñü ³ç ïàö³ºíò³â
öåé äåô³áðèëÿòîð âðÿòóº æèòòÿ".

Íàïðèê³íö³ çàõîäó ìàëåíüê³ ïà-
ö³ºíòè îï³êîâîãî öåíòðó îòðèìà-
ëè íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè â³ä ãîñ-
òåé ³ ïåðñîíàëó ë³êàðí³

Îï³êîâèé öåíòð ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 îòðèìàâ ó ïîäàðóíîê 
óêðàé ïîòð³áíèé ìåäè÷íèé ïðèëàä

Äåô³áðèëÿòîð â³ä âîëîíòåð³â

На овий ерівни Опі ово о центр термічної та пластичної хір р ії місь ої лінічної лі арні №2 Геор ій Козинець
від імені оле і пацієнтів подя вав волонтерам за подар но
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Столичні зодчі на чолі з оловним архіте тором Києва Сер ієм Целовальни ом (на фото в центрі)
презент вали оловні напрям и та першочер ові завдання Генерально о план розвит міста

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Учора оловний архіте тор Києва Сер ій Целовальни презент вав о-
ловні напрям и та першочер ові завдання Генерально о план роз-
вит столиці. З ідно з ним, до 2025 ро в Києві передбачено впо-
ряд вання історично о центр , б дівництво понад 28 млн м2 житла,
збільшення зелених зон та подальший розвито транспортної інфра-
стр т ри. За альні положення Генплан обіцяють представити на
розс д иян травні, до Дня міста.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, 

що підлягають продажу
Рішення Київської міської ради № 289/5101 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяви (клопотання) про продаж
земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцін�
ки земельних ділянок, що підлягають продажу, згідно з до�
датком.

2. 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 дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

що підлягають продажу
Рішення Київської міської ради № 291/5103 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяви (клопотання) про продаж
земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцін�
ки земельних ділянок, що підлягають продажу, згідно з до�
датком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення структурного осередку 
“Німецько*Польсько*Українське Товариство” 

в Україні від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної та інженерно*транспортної 

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 249/5061 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесто"
рів) у створенні соціальної та інженерно"транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням
Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами і доповненнями),
враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально"економічного роз"
витку від 22.11.10 № 18/66, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити структурний осередок “Німецько�Польсько�
Українське Товариство” в Україні від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної
інфраструктури м. Києва в сумі 57,37 тис. грн у зв’язку із
реконструкцією нежилого будинку (колишнього дитячого до�
шкільного закладу) під Центр захисту безпритульних дітей
у м. Києві “Наші діти” загальною площею 3045,70 кв. м на

просп. Павла Тичини, 28�б у Дніпровському районі м. Ки�
єва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звернення депутатів 
Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо запровадження кримінальної відповідальності 
за виготовлення та розповсюдження неякісних ліків

Рішення Київської міської ради № 259/5071 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону Укра"
їни “Про столицю України — місто"герой Київ” та інших нормативно"правових актів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Верховної Ради України щодо запровадження криміналь�
ної відповідальності за виготовлення та розповсюдження
неякісних ліків згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в комунальних за�
собах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради 
від 2 грудня 2010 року № 289/5101

Перелік земельних ділянок, 
що підлягають продажу

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

№ п/п Земле орист вач Місце розташ вання
ділян и

Площа, а Цільове призначення

2 3 4 5

1 Товариство з обмеженою
відповідальністю “Олімп-
ЛТД”

в л. Хрещати , 23
Печерсь ий район

0,0840 для ре онстр ції,
е спл атації
та обсл ов вання за лад
ромадсь о о харч вання

2 Товариство з обмеженою
відповідальністю “УНІКОМ”

звіз Андріївсь ий, 36-в
(літ. А)
Подільсь ий район

0,0072 для е спл атації
та обсл ов вання
нежитлово о б дин
тор овельно о призначення

3 Товариство з обмеженою
відповідальністю “Юридичні
офіси”

в л. Михайла Котельни о-
ва, 25 (літ. Б)
Святошинсь ий район

0,1115 для е спл атації
та обсл ов вання існ ючої
нежитлової б дівлі

№ п/п Земле орист вач Місце розташ вання
ділян и

Площа,
а

Цільове призначення

2 3 4 5

1 Гр. Мартиновсь а Оле сандра
Валеріївна | Пономарен о
Тетяна Сер іївна

в л. Ред тна, 16-а
Печерсь ий район

0,1402 для б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання б дівлі
тор ово-офісно о призначення

2 Гр. М раховсь а Валентина
Германівна

в л. Димитрова, 22, літ. “Б”
Голосіївсь ий район

0,0532 для е спл атації
та обсл ов вання
офісно-с ладсь ої б дівлі

Додаток до рішення Київради 
від 2 грудня 2010 року № 291/5103

Перелік земельних ділянок, 
що підлягають продажу

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

Додаток до рішення Київської міської ради
від 2 грудня 2010 року № 259/5071

Звернення депутатів Київради до Верховної Ради України щодо
запровадження кримінальної відповідальності за виготовлення та

розповсюдження неякісних ліків
Враховуючи ситуацію, що склалася із поширенням фальсифікованих ліків в Україні і у місті Києві, зокрема, ми, депутати Київ�

ради, звертаємося до депутатів Верховної Ради з проханням запровадити кримінальну відповідальність за виготовлення неякіс�
них медичних препаратів і торгівлю ними.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я 20 % усіх ліків, які продаються на території України, є підробними. А
Державна комісія по контролю за якістю лікарських препаратів Міністерства охорони здоров’я за 8 місяців поточного року вияви�
ла 285 серій неякісних лікарських препаратів — утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми не можемо ризику�
вати здоров’ям наших співгромадян, особливо зараз, коли із настанням похолодання підвищується рівень захворюваності на ГРВІ
та грип. Значне занепокоєння викликає той факт, що фальсифікатори найбільше підробляють саме ті ліки, які користуються най�
більшим попитом у споживачів.

Ми переконані, що причиною такого значного розповсюдження неякісних ліків є лояльність вітчизняного законодавства. Адже
Кодексом України про адміністративні правопорушення за випуск неякісних ліків передбачається лише штраф від 1 до 18 неопо�
датковуваних мінімумів доходів громадян, а за торгівлю ними — від 3 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, просимо вас внести зміни до Кримінального кодексу України, запровадивши кримінальну відповідаль�
ність за виготовлення та розповсюдження неякісних ліків.

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

Про припинення діяльності юридичної особи 
державного комунального підприємства 

госпрозрахункового аптечного інформаційного центру
“Інфомед”

Рішення Київської міської ради № 256/5068 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107 Цивільного ко"
дексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра"
їні”, частини другої статті 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, стат"
ті 59 Господарського кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність юридичної особи державне ко�
мунальне підприємство аптечний інформаційний центр “Ін�
фомед” шляхом приєднання її до КП “Фармація”.

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

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи згідно з пунк�
том 1 цього рішення.

2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої роз�

порядження щодо діяльності державного комунального під�
приємства аптечний інформаційний центр “Інфомед”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïðîäàííîå ñîëíöå
Ñêàçêà

***
Õåëåí äîëãî ïûòàëàñü õîòü ÷òî-

íèáóäü óçíàòü î ìóæå, íî çàáîòû
íà÷àëè áðàòü ñâîå. Èãðóøåê óæå
íèêòî íå ïîêóïàë, à íàäî áûëî
êîðìèòü ñåáÿ è äâîèõ äåòåé. Ñâåò
ñîëíöà ñòàíîâèëñÿ âñå òóñêëåå, ãî-
ðîä âñå áîëüøå íàïîìèíàë ñêëåï,
è ìíîãèå æèòåëè â óæàñå ïîêèäà-
ëè åãî öåëûìè ñåìüÿìè. Êàçàëîñü,
÷òî çàâòðà ñîëíöå âîîáùå íå âçîé-
äåò, íî ìàëåíüêèé åãî ëó÷èê êàæ-
äîå óòðî âîçâåùàë, ÷òî íå âñå åùå
ïîòåðÿíî, ÷òî åñòü íàäåæäà.

Êàê-òî íåïîäàëåêó îò ðàòóøè çà-
ìåðçøèå äåòè óâèäåëè êàðåòó áóð-
ãîìèñòðà.

— Ñìîòðè, òàê ýòî æå òâîé êàð-
ëèê,— âñêðèêíóëà Êýòðèí.

— Îí ñàìûé,— óäèâèëñÿ Êóðò.—
Çíà÷èò, îí è åñòü áóðãîìèñòð? À
åñëè îí ãëàâà ãîðîäà, òî ïóñêàé
îñâîáîäèò ïàïó.

— Íî êàê æå íàì ê íåìó äî-
áðàòüñÿ — íà âîðîòàõ ñòîèò ñòðà-
æà, — âîçðàçèëà ñåñòðà.

— Ïðîùå ïðîñòîãî — ó ñòåí ðà-
òóøè îãðîìíûé ñóãðîá. Ïî íåìó
ïîïàäåì íà êðûøó, à ïîòîì â òðó-
áó,— îòâåòèë áðàò.

Íà äâîðå ñòàëî áûñòðî òåìíåòü,
íî â ñóìåðêàõ äåòè çàìåòèëè, êàê
èç ãîðîäñêîé òþðüìû â ðàòóøó
ñòðàæíèêè ïðèâåëè ÷åëîâåêà, ïî-
õîæåãî íà îòöà, è ïîñïåøèëè ïî
ñóãðîáó âçîáðàòüñÿ íà êðûøó, à
ïîòîì çàëåçëè â òðóáó.

Ñïóñòèâøèñü ïî òðóáå âíèç, îíè
ïîïàëè â òåìíóþ êîìíàòó. Ðàíü-
øå èì íèêîãäà íå äîâîäèëîñü áû-
âàòü â ýòîì äîìå, è îíè íå çíàëè
ðàñïîëîæåíèÿ êîìíàò. Áðàò è ñåñ-
òðà øëè èç îäíîãî ïîìåùåíèÿ â
äðóãîå, íî íèãäå íå áûëî íè äó-
øè. Òðåõýòàæíûé äîì áûë âîîá-
ùå íå îñâåùåí è êàçàëñÿ çàáðî-
øåííûì. Îíè ïðîøëè õîëîäíóþ
ñïàëüíþ ñ íåçàñòëàííîé ïîñòåëüþ,
îáåäåííûé çàë, ãäå íå áûëî óáðà-
íî, êàáèíåò ñ ðàçáðîñàííûìè êíè-
ãàìè è áóìàãàìè íà ïîëó. Êàçà-
ëîñü, ÷òî äåòè ïðîäåëàëè ñâîé
îïàñíûé ïóòü íàïðàñíî, íî âäðóã
íà ïåðâîì ýòàæå îíè óâèäåëè
óçêóþ ïîëîñêó ñâåòà. Ñâåò øåë èç
êàìîðêè, êîòîðàÿ óâîäèëà â ïîä-
ïîë. Áðàò è ñåñòðà òèõîíå÷êî ñïóñ-
òèëèñü â ïîäâàë è íà ìãíîâåíèå
îñëåïëè. Âåñü ïîäâàë áûë çàëèò
ÿðêèì ñîëíå÷íûì ñâåòîì. Ïîñå-
ðåäèíå ïîäçåìíîãî çàëà íà çîëî-
òîé òðåíîãå ñòîÿëî ñîëíöå. Îíî
áûëî íåïîëíûì, áóäòî êòî-òî îò-
êîëîë îò íåãî íåáîëüøîé êóñî÷åê,
íî ñâåòèëî ÿðêî è ãîðÿ÷î. Âäðóã çà
ñïèíîé îíè óñëûøàëè øàãè.

— Ïðÿ÷üñÿ! — øåïíóë Êóðò è
ïîòàùèë äåâî÷êó â óãîë, ãäå ñòîÿ-
ëè ñòàðûå áî÷êè. Íå óñïåëè äåòè
ñïðÿòàòüñÿ, êàê çàñêðèïåëà ëåñò-
íèöà è â ïîäâàë âîøëè Êàðëèê è
Ìèñòåð Ìðàê.

— Ïîçâîëüòå ñþäà, õîçÿèí, —
çàèñêèâàþùèì ãîëîñîì çâàë Êàð-
ëèê,— ÿ íàøåë äëÿ íàøåãî áîãàò-
ñòâà íàäåæíîå ìåñòî. Ïîñìîòðè-
òå — êàê ïå÷åò, êàê æàðèò! Ñâå-
òèëî, òàê ñêàçàòü! À ìû åãî ê ðó-
êàì-ñ, ê ðóêàì-ñ! È íå âûéòè åìó
îòñþäà — ïóñêàé âî âñåì ìèðå áó-
äåò ìðàê!

— Ìîé íåðàçóìíûé äðóã, êòî
âàì ñêàçàë, ÷òî ÿ íàìåðåí äåðæàòü
ÝÒÎ âñþ æèçíü â òâîåì ïîäâàëå?

— Íî, Ìèñòåð Ìðàê, ðàçâå âå÷-
íàÿ òüìà íå âàøà ãëàâíàÿ öåëü? —
âèçãëèâî çàòàðàòîðèë Êàðëèê.

— Ìîé áåññåðäå÷íûé äðóã, ó òå-

áÿ ê òîìó æå ìàëî ìîçãîâ. Àáñî-
ëþòíûé ìðàê ñåãîäíÿ íå íóæåí
íèêîìó. ×òî òîëêó â ìèðå, ãäå òû
íè÷åãî íå âèäèøü è òåáÿ íèêòî
íå âèäèò. Ìíå íóæåí íå ìèð ìðà-
êà, à ìèð òåíåé. À òåíü áåç ñâåòà
íåâîçìîæíà. Â ìèðå òåíåé ëþäè
áóäóò öåíèòüñÿ íå èíà÷å êàê ïî
âåëè÷èíå èõ òåíè. Âàæíûé ÷åëî-
âåê áóäåò èìåòü áîëüøóþ òåíü, à
ïóñòÿêîâûé — êîðîòêóþ äà íå-
âçðà÷íóþ. È ó íàñ, çàìåòü, ìîé
óðîäëèâûé ïîìîùíèê, ó íàñ áó-
äåò ñîëíöå, òî åñòü ìû ëþáîìó ìî-
æåì ñäåëàòü òåíü òàêóþ, êàêóþ çà-
õîòèì. Íè÷òîæíîãî ÷åëîâåêà ìû
ñìîæåì ñäåëàòü âàæíûì, êðàñàâè-
öó — óðîäèíîé, à óìíîãî ïîêà-
æåì ãëóïöîì. Âñå áóäåò îïðåäå-
ëÿòü âåëè÷èíà òåíè.

— Êîðîëè áóäóò âàëÿòüñÿ ó íàñ
â íîãàõ, à áîãà÷è îñûïàòü íàñ çî-
ëîòîì, êðàñàâèöû ïî÷òóò çà ÷åñòü,
åñëè ìû íà íèõ òîëüêî âçãëÿíåì,
à òîëïà áóäåò ëèêîâàòü ïðè íàøåì
ïîÿâëåíèè. Äà çäðàâñòâóåò öàðñòâî
òåíåé! — èñòîøíî çàâîïèë Êàð-
ëèê.

— Âû ïðàâû, ìîé âîñòîðæåííûé
äðóã, âñå òàê è áóäåò,— ñíèñõîäè-
òåëüíî ñêàçàë Ìðàê,— íî ó íàñ
åñòü ïðîáëåìà — èãðóøå÷íèê
Èîãàíí íå ïðîäàåò íàì îñòàâøó-
þñÿ ÷àñòè÷êó ñîëíöà, à áåç ýòîãî
íàøà âëàñòü íàä ñâåòîì áóäåò íå-
ïîëíîé.

— Ââåäèòå Èîãàííà,— çàâèçæàë
Êàðëèê, è äåòè óâèäåëè îòöà.

Îí ñèëüíî ïîõóäåë, íà åãî áðî-
âÿõ çàñòûë èíåé, îäåæäà ïðåâðàòè-
ëàñü â ëîõìîòüÿ. Èãðóøå÷íèê äåð-
æàëñÿ ïðÿìî, ñ áîëüøèì äîñòîèí-
ñòâîì, è äåòè íå ñðàçó çàìåòèëè,
÷òî íà åãî ðóêàõ áûëè êàíäàëû.

— À âîò è íàø áóíòàðü,— çàèñ-
êèâàþùå çàãíóñàâèë Êàðëèê.—
×òî æå ýòî âû, áàòåíüêà, íàðîä ê
ñìóòå ïðèçûâàåòå? È íå ñìîòðèòå
íà ìåíÿ òàê. Èçâîëüòå ïðî÷èòàòü
äîíîñ! — ñ ýòèìè ñëîâàìè Êàðëèê
ðàçâåðíóë ñâèòîê. 

— Âîò çäåñü ñîäåðæèòñÿ âàø
ñìåðòíûé ïðèãîâîð. Áóíòàðñòâî,
çíàåòå ëè, âî âñåõ ñòðàíàõ êàðàåò-
ñÿ,— è Êàðëèê ïðîâåë ëàäîíüþ
ïîïåðåê ãîðëà.— Âïðî÷åì, ó âàñ
åñòü øàíñ, ëþáåçíåéøèé. Ìû ýòó
áóìàãó ñîææåì â êàìèíå, à âàì äà-
äèì ãîðó çîëîòà. Äîñòàòî÷íî ïðî-
äàòü äåâÿòóþ ÷àñòü ñîëíöà íàä íà-
øèì ãîðîäîì — è âû íå òîëüêî íà
ñâîáîäå, íî è ñêàçî÷íî áîãàòû. Íà-
øè óñëîâèÿ òàêîâû, à êàêîâû âà-
øè?

— Ýòî íîâàÿ ìîäà âåñòè ïåðåãî-
âîðû ñ ïàðòíåðîì, ïðåäâàðèòåëü-
íî çàêîâàâ åãî? — â òîí Êàðëèêó
ñêàçàë Èîãàíí. — Òî, ÷òî âû ìíå
ïðåäëàãàåòå, ÿ ïîíÿë, íî òî, ÷òî
âàñ èíòåðåñóåò, äëÿ ìåíÿ îñòàåòñÿ
çàãàäêîé.

— Äà âñå óæå âñå ïîíÿëè, âñå
ïîãîëîâíî! — ñîðâàëñÿ íà êðèê
Ìèñòåð Ìðàê, äà òàê, ÷òî ñòðàæ-
íèêè ïðèñåëè â óæàñå.— Îí îäèí
÷óðáàí íå ïîíÿë! Âñå óæå è ñäåë-
êè çàêëþ÷èëè, è òîâàðû ïîëó÷è-
ëè. Ïðîäàåøü äåâÿòóþ ÷àñòü ñîëí-
öà — ïîëó÷àåøü ãîðó çîëîòûõ, ÷òî
òóò íåïîíÿòíîãî?

— Íåïîíÿòíî, êàê ýòî ÷åëîâåê
ìîæåò äåâÿòóþ ÷àñòü ñîëíöà ïðî-
äàòü? Äà òàê, ÷òîáû äðóãèì íå íà-
âðåäèòü.

— Òàê âåäü âñå ïðîäàëè. È òû
ïðîäàøü. Òû â íàøåé âëàñòè,— íå
óíèìàëñÿ Ìèñòåð Ìðàê.

— Íó à êîëè ÿ â âàøåé âëàñòè,
òî ïî÷åìó êóïèòü ìåíÿ õîòèòå?
Íåò, òóò ÷òî-òî íå òàê, — íå óíè-
ìàëñÿ èãðóøå÷íèê.

— Äà ÿ èç òåáÿ ñäåëàþ, ÷òî õî-
÷åøü,— çàâûë Ìèñòåð Ìðàê. —
Õî÷åøü áîëüøîãî ÷åëîâåêà?— è

òåíü Èîãàííà íà÷àëà ðàñòè,— à õî-
÷åøü ìàëåíüêîãî?— è òåíü ìàñòå-
ðà ñúåæèëàñü. Ñòðàæà â óæàñå ïî-
ïÿòèëàñü è, áðîñèâ îðóæèå, âûáå-
æàëà èç ïîäïîëà.— Íó, òåïåðü òû
ïîíÿë? — óñïîêîèëñÿ ïðîèçâåäåí-
íûì íà ñëóæèâûõ ýôôåêòîì Ìðàê
è âûçûâàþùå ïîñìîòðåë íà
Èîãàííà.

— À ÷åãî òóò ïîíèìàòü, âû ìíå
òîëüêî òåíü äàåòå, à âçàìåí ñîëí-
öå õîòèòå âçÿòü. ß ñðàçó ïîíÿë, ÷òî
âû — æóëèê!

Ìèñòåð Ìðàê èçäàë òàêîé ðûê,
÷òî Êàðëèê âäàâèë ãîëîâó â ïëå-
÷è, à óáåãàþùàÿ îõðàíà ïðèáàâè-
ëà ñêîðîñòè.

— Äà íå ïåðåæèâàéòå âû òàê, Âà-
øå ñòåïåíñòâî,— îçîðíî ïîäìèã-
íóë èãðóøå÷íèê.— Êàê ìîæíî
ñîëíöå óäåðæàòü, äàæå åñëè á ÿ âàì
åãî è ïðîäàë?

— Äà ïîòîìó, ÷òî ñîëíöå, ÷òîáû
ïîïàñòü íà íåáî, äîëæíî îòòîëê-
íóòüñÿ îò äåðåâüåâ. Æèâûõ çåëå-
íûõ äåðåâüåâ, à ó íàñ íåò òàêèõ, ó
íàñ çèìà. È áóäåò âå÷íàÿ çèìà, à
ñîëíöå áóäåò õîäèòü çà ìíîé íà
ïðèâÿçè è ìíå ñëóæèòü.

— Äà, ó íàñ çèìà, äåðåâüÿ çà-
ìåðçëè,— ãðóñòíî ñîãëàñèëñÿ
Èîãàíí.

— Ýé, ñòðàæà ñáåæàëà,— ñêàçàë
Êóðò ñåñòðå.— Ïîáåæàëè äîìîé!

— Ëîâè èõ, äåðæè,— çàîðàë Êàð-
ëèê. — Îíè çíàþò òàéíó!

Íî íàïóãàííàÿ ñòðàæà äàâíî ïî-
êèíóëà äâîðåö.

***
×åðåç ÷àñ ê ðàòóøå íà÷àëè ïîä-

õîäèòü ëþäè. Êîãäà ñîáðàëàñü öå-
ëàÿ òîëïà, îíè îòêðûëè âîðîòà è,
íå âñòðåòèâ íèêàêîãî ñîïðîòèâëå-
íèÿ, âîøëè âî âíóòðåííèé äâîð.
Ëþäè äåðæàëè â ðóêàõ àëåáàðäû,
êîïüÿ è ïèêè, êòî-òî íåñ òîïîð,
à ó êîãî-òî íà ïîÿñå âèñåë ìå÷.
Òîëïà áûëà ïîëíà ðåøèìîñòè
âåðíóòü îáðàòíî ïðîäàííîå ñîëí-
öå. Íàâñòðå÷ó òîëïå âûøëè òîëü-
êî äâîå — Êàðëèê è Ìèñòåð
Ìðàê.

— ×òî âû õîòèòå? — âèçãëèâî
çàêðè÷àë Êàðëèê.— Óáèðàéòåñü
ïðî÷ü!

— Ìû òðåáóåì âåðíóòü ñîëíöå
è îñâîáîäèòü èãðóøå÷íèêà Èîãàí-
íà,— çàÿâèë áàøìà÷íèê Ñòåôàí.—
Åñëè íàøè òðåáîâàíèÿ íå áóäóò
âûïîëíåíû, òî ìû ïðèìåíèì îðó-
æèå.

— Èçâèíèòå, ÷òî âìåøèâàþñü,—
åõèäíî çàøèïåë Ìèñòåð Ìðàê.—
Íî î êàêîì îðóæèè èäåò ðå÷ü?

Îí ïîñìîòðåë íà Êàðëèêà, òîò
õëîïíóë â ëàäîøè, è âñå, ÷åì áû-
ëà âîîðóæåíà òîëïà, ïðåâðàòèëîñü
â ïåïåë.

— Ãëóïûå,— äîâîëüíî ïðîâîð-

÷àë Êàðëèê.— Îðóæèå, ÷òî ÿ âàì
ïðîäàë, íå ìîæåò áûòü èñïîëüçî-
âàíî ïðîòèâ ìåíÿ. Ïðèäåòñÿ ðó÷-
êàìè ìàõàòü, åñëè íå áîèòåñü.

— Íå áîèìñÿ,— ñ ýòèìè ñëîâà-
ìè èç òîëïû âûøåë ìîëîòîáîåö
Òîì. Îí áûë íà ãîëîâó âûøå
îñòàëüíûõ, ñèëüíûé, âîëåâîé, ìóñ-
êóëèñòûé. Òîìó ðåäêî ïðèõîäè-
ëîñü äðàòüñÿ, ïîñêîëüêó ëèøü îä-
íî åãî ïîÿâëåíèå îõëàæäàëî ïûë.

— Íó-íó,— êðèâî óñìåõíóëñÿ
Êàðëèê è áðîñèëñÿ íà ïðîòèâíè-
êà. Òîì óäàðèë, íî Êàðëèê óâåð-
íóëñÿ, à ïîòîì åùå è åùå. Ðàçúÿ-
ðåííûé Òîì áåãàë çà óðîäöåì, íî
íå íàíîñèë åìó íèêàêîãî âðåäà, à
êîãäà ìîëîòîáîåö óñòàë, Êàðëèê
ïîäñòàâèë åìó íîæêó, è ñèëà÷ ðóõ-
íóë íàçåìü.

— Êòî ñëåäóþùèé? — ñïðîñèë
óðîäåö, ïîìàõèâàÿ ðóêîé, êàê âå-
åðîì.

— À ÿ! — È èç òîëïû êðàäóùèì-
ñÿ øàãîì âûøåë îäíîãëàçûé áðà-
äîáðåé Õðèñòèàí. Âîò óæ êòî áûë
íå äóðàê ïîìàõàòü êóëàêàìè! Õèò-
ðûé, êàê êîøêà, è îïàñíûé, êàê
çìåÿ, Õðèñòèàí ñëûë ïåðâûì çà-
áèÿêîé â ãîðîäå. Ëþáîâü ê äðàêàì
è ïîòàñîâêàì ñòîèëà åìó ãëàçà, íî
îí ñ òàêèì ñîâåðøåíñòâîì âëàäåë
èñêóññòâîì óëè÷íîãî áîÿ, ÷òî è íå
äóìàë ïðåêðàùàòü ñâîå ëþáèìîå
çàíÿòèå.

Õðèñòèàí ñäåëàë ïðûæîê è îò-
ðåçàë Êàðëèêó ïóòü ê îòñòóïëå-
íèþ. Âîò â âîçäóõå ñâèñòíóë êó-
ëàê — è óðîäöó íå óäàëîñü óâåð-
íóòüñÿ. Åãî ãîëîâà âûëåòåëà èç
ïëå÷ è çàòðÿñëàñü íà ïðóæèíå. Â
òîëïå ïîñëûøàëèñü êðèêè îäîáðå-
íèÿ. Â ýòî âðåìÿ Êàðëèê èçäàë êó-
êîëüíûé ñìåõ è âûáðîñèë ðóêó,
êîòîðàÿ, êàê è ãîëîâà, îêàçàëàñü
íà ïðóæèíå. Óäàð îêàçàëñÿ òàêîé
ñèëû, ÷òî áðàäîáðåé ñî âñåãî ìà-
õó âëåòåë â ñóãðîá, äà òàê òàì è îñ-
òàëñÿ.

— Êòî åùå? — îáðàòèëñÿ Êàð-
ëèê ê òîëïå. Íî òóò åãî óëûáêà
ñìåíèëàñü íà ãðèìàñó óæàñà.

— Íå óçíàåøü? — èç òîëïû âû-
øåë Êóðò.— À âåäü ýòî ÿ òåáÿ ñî-
çäàë!

Ìàëü÷èê îòâåñèë óðîäöó óâåñèñ-
òîãî òóìàêà, è òîò ðàçâàëèëñÿ íà
ìåëêèå ÷àñòè. Íàðîä çàìåòíî îæè-
âèëñÿ.

— Ðàíî ðàäóåòåñü! — ñêàçàë
Ìèñòåð Ìðàê. Îí õëîïíóë â ëàäî-
øè — è ëþäè óâèäåëè óæå äâå ÷åð-
íûå ôèãóðû. Îíè ñíîâà õëîïíóëè,
è ôèãóð îêàçàëîñü ÷åòûðå, ïîòîì
âîñåìü, ïîòîì øåñòíàäöàòü... ×å-
ðåç íåñêîëüêî ìèíóò áîëüøàÿ òîë-
ïà ÷åðíûõ ôèãóð ñòàëà íàñòóïàòü
íà áóíòàðåé. Çàâÿçàëàñü ñõâàòêà.
Ãîðîæàíå äðàëèñü îò÷àÿííî, íî
òåìíûå ñèëû èõ íà÷àëè îäîëåâàòü.

— Êýòðèí, áåæèì ê ñîëíöó! —
ñêîìàíäîâàë Êóðò. Äåòè âáåæàëè
â ïîäâàë è îñòàíîâèëèñü ïåðåä
òðåíîãîé.

— Ìîæåò ïîäòîëêíóòü ñíèçó? —
ñïðîñèëà ñåñòðà.

— ×åì? Ãîðÿ÷î! — âîçðàçèë
Êóðò.

Âìåñòî îòâåòà äåâî÷êà ñõâàòè-
ëà áàãîð, è, ïîäöåïèâ íîæêó, ïå-
ðåâåðíóëà òðåíîãó. Ñîëíöå, êàê
áîëüøîé âîçäóøíûé øàð, íà÷à-
ëî ìåäëåííî ïîäíèìàòüñÿ èç ïîä-
âàëà.

— Ñîëíûøêî, ëåòè íà íåáî! —
çàøåïòàëà äåâî÷êà, íî ñâåòèëî íà-
÷àëî êëîíèòüñÿ ê çåìëå.

— Íóæíî äåðåâî ñ çåëåíûìè
ëèñòüÿìè,— âñïîìíèë Êóðò.

— À âîí äåðåâöå! — Êýòðèí óêà-
çàëà íà äåðåâî, ïîëíîñòüþ çàíå-
ñåííîå ñíåãîì.— Ëåòè òóäà, ñîë-
íûøêî, ìîæåò õîòü îäèí ëèñòèê
çåëåíûé, äà îñòàëñÿ.

Ñîëíöå ìåäëåííî íà÷àëî äâè-
ãàòüñÿ ê çàñíåæåííîìó äåðåâó, êî-
òîðîå ðîñëî íåïîäàëåêó îò äåðó-
ùèõñÿ.

— Ñìîòðè-êà, ñîëíöå,— çàêðè-
÷àëè ãîðîæàíå.

Òîëïà ÷åðíûõ ëþäåé ïåðåñòàëà
òåñíèòü áóíòàðåé è êèíóëàñü íà-
ïåðåðåç îãíåííîìó ìÿ÷ó. Íî áûëî
ïîçäíî — ñîëíöå ñ ðàçìàõó âðåçà-
ëîñü â äåðåâî è îñâîáîäèëî åãî îò
ñíåãà.

— Åëî÷êà! — âîñêëèêíóëà Êýò-
ðèí.— Ñìîòðè, Êóðò, êàêàÿ îíà
çåëåíàÿ!

Áîëüøîé ñîëíå÷íûé øàð ðàçëå-
òåëñÿ íà ñîòíè ìåëêèõ øàðîâ, è
êàæäûé èç íèõ çàãîðàëñÿ âñå ÿð÷å
è ÿð÷å. ×åðíûå ôèãóðû îò÷àÿííî
áðîñàëèñü íà äåðåâî, íî, óêîëîâ-
øèñü îá èãîëêè, ëîïàëèñü êàê
ìûëüíûå ïóçûðè. Íàáðàâøèñü ñè-
ëû, øàðû âçìûëè ââåðõ è îïÿòü
îáúåäèíèëèñü â öåëîå ñâåòèëî.

Ñîëíöå ìåäëåííî è ñïîêîéíî
íà÷àëî ïîäíèìàòüñÿ íàä ãîðîäîì.
Íàñòóïèëî îáû÷íîå óòðî, è ãîðî-
æàíå âåðíóëèñü ê ñâîèì îáû÷íûì
äåëàì. Ïåêàðè íà÷àëè ìåñèòü òåñ-
òî, ñàïîæíèêè øèòü ñàïîãè, à êóç-
íåöû êîâàòü ïîäêîâû. Æèòåëè ãî-
ðîäà ñòàðàëèñü ïðåâçîéòè èçâåñò-
íûõ ìàñòåðîâ ñî âñåãî ñâåòà è óæå
íå õîòåëè ïðîäàâàòü ñîëíöå. Âñïî-
ìèíàòü èñòîðèþ, ãäå áîëüøèíñòâî
ãîðîæàí áûëè îäóðà÷åíû Êàðëè-
êîì è Ìðàêîì, ëþäè íå õîòåëè.
Íî â ïàìÿòü î ñâîåì ñïàñåíèè íà-
÷àëè íàðÿæàòü â ñàìóþ òåìíóþ
çèìíþþ íî÷ü åëêó. Øàðû íàïî-
ìèíàëè î ñîëíöå, êîòîðîå ïëåíè-
ëè òåìíûå ñèëû, èãðóøêè — î áðà-
âîì ìàñòåðå, à çåëåíûå âåòêè — î
íàäåæäå, êîòîðàÿ òàê âñåì íóæíà
â õîëîäíóþ çèìíþþ íî÷ü.

2005—2008

Читачам "Хрещати а"
пропон ємо за інчення
аз и Дениса Жар их
"Продане сонце".
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Ïðîäàííîå ñîëíöå
Ñêàçêà

***
Õåëåí äîëãî ïûòàëàñü õîòü ÷òî-

íèáóäü óçíàòü î ìóæå, íî çàáîòû
íà÷àëè áðàòü ñâîå. Èãðóøåê óæå
íèêòî íå ïîêóïàë, à íàäî áûëî
êîðìèòü ñåáÿ è äâîèõ äåòåé. Ñâåò
ñîëíöà ñòàíîâèëñÿ âñå òóñêëåå, ãî-
ðîä âñå áîëüøå íàïîìèíàë ñêëåï,
è ìíîãèå æèòåëè â óæàñå ïîêèäà-
ëè åãî öåëûìè ñåìüÿìè. Êàçàëîñü,
÷òî çàâòðà ñîëíöå âîîáùå íå âçîé-
äåò, íî ìàëåíüêèé åãî ëó÷èê êàæ-
äîå óòðî âîçâåùàë, ÷òî íå âñå åùå
ïîòåðÿíî, ÷òî åñòü íàäåæäà.

Êàê-òî íåïîäàëåêó îò ðàòóøè çà-
ìåðçøèå äåòè óâèäåëè êàðåòó áóð-
ãîìèñòðà.

— Ñìîòðè, òàê ýòî æå òâîé êàð-
ëèê,— âñêðèêíóëà Êýòðèí.

— Îí ñàìûé,— óäèâèëñÿ Êóðò.—
Çíà÷èò, îí è åñòü áóðãîìèñòð? À
åñëè îí ãëàâà ãîðîäà, òî ïóñêàé
îñâîáîäèò ïàïó.

— Íî êàê æå íàì ê íåìó äî-
áðàòüñÿ — íà âîðîòàõ ñòîèò ñòðà-
æà, — âîçðàçèëà ñåñòðà.

— Ïðîùå ïðîñòîãî — ó ñòåí ðà-
òóøè îãðîìíûé ñóãðîá. Ïî íåìó
ïîïàäåì íà êðûøó, à ïîòîì â òðó-
áó,— îòâåòèë áðàò.

Íà äâîðå ñòàëî áûñòðî òåìíåòü,
íî â ñóìåðêàõ äåòè çàìåòèëè, êàê
èç ãîðîäñêîé òþðüìû â ðàòóøó
ñòðàæíèêè ïðèâåëè ÷åëîâåêà, ïî-
õîæåãî íà îòöà, è ïîñïåøèëè ïî
ñóãðîáó âçîáðàòüñÿ íà êðûøó, à
ïîòîì çàëåçëè â òðóáó.

Ñïóñòèâøèñü ïî òðóáå âíèç, îíè
ïîïàëè â òåìíóþ êîìíàòó. Ðàíü-
øå èì íèêîãäà íå äîâîäèëîñü áû-
âàòü â ýòîì äîìå, è îíè íå çíàëè
ðàñïîëîæåíèÿ êîìíàò. Áðàò è ñåñ-
òðà øëè èç îäíîãî ïîìåùåíèÿ â
äðóãîå, íî íèãäå íå áûëî íè äó-
øè. Òðåõýòàæíûé äîì áûë âîîá-
ùå íå îñâåùåí è êàçàëñÿ çàáðî-
øåííûì. Îíè ïðîøëè õîëîäíóþ
ñïàëüíþ ñ íåçàñòëàííîé ïîñòåëüþ,
îáåäåííûé çàë, ãäå íå áûëî óáðà-
íî, êàáèíåò ñ ðàçáðîñàííûìè êíè-
ãàìè è áóìàãàìè íà ïîëó. Êàçà-
ëîñü, ÷òî äåòè ïðîäåëàëè ñâîé
îïàñíûé ïóòü íàïðàñíî, íî âäðóã
íà ïåðâîì ýòàæå îíè óâèäåëè
óçêóþ ïîëîñêó ñâåòà. Ñâåò øåë èç
êàìîðêè, êîòîðàÿ óâîäèëà â ïîä-
ïîë. Áðàò è ñåñòðà òèõîíå÷êî ñïóñ-
òèëèñü â ïîäâàë è íà ìãíîâåíèå
îñëåïëè. Âåñü ïîäâàë áûë çàëèò
ÿðêèì ñîëíå÷íûì ñâåòîì. Ïîñå-
ðåäèíå ïîäçåìíîãî çàëà íà çîëî-
òîé òðåíîãå ñòîÿëî ñîëíöå. Îíî
áûëî íåïîëíûì, áóäòî êòî-òî îò-
êîëîë îò íåãî íåáîëüøîé êóñî÷åê,
íî ñâåòèëî ÿðêî è ãîðÿ÷î. Âäðóã çà
ñïèíîé îíè óñëûøàëè øàãè.

— Ïðÿ÷üñÿ! — øåïíóë Êóðò è
ïîòàùèë äåâî÷êó â óãîë, ãäå ñòîÿ-
ëè ñòàðûå áî÷êè. Íå óñïåëè äåòè
ñïðÿòàòüñÿ, êàê çàñêðèïåëà ëåñò-
íèöà è â ïîäâàë âîøëè Êàðëèê è
Ìèñòåð Ìðàê.

— Ïîçâîëüòå ñþäà, õîçÿèí, —
çàèñêèâàþùèì ãîëîñîì çâàë Êàð-
ëèê,— ÿ íàøåë äëÿ íàøåãî áîãàò-
ñòâà íàäåæíîå ìåñòî. Ïîñìîòðè-
òå — êàê ïå÷åò, êàê æàðèò! Ñâå-
òèëî, òàê ñêàçàòü! À ìû åãî ê ðó-
êàì-ñ, ê ðóêàì-ñ! È íå âûéòè åìó
îòñþäà — ïóñêàé âî âñåì ìèðå áó-
äåò ìðàê!

— Ìîé íåðàçóìíûé äðóã, êòî
âàì ñêàçàë, ÷òî ÿ íàìåðåí äåðæàòü
ÝÒÎ âñþ æèçíü â òâîåì ïîäâàëå?

— Íî, Ìèñòåð Ìðàê, ðàçâå âå÷-
íàÿ òüìà íå âàøà ãëàâíàÿ öåëü? —
âèçãëèâî çàòàðàòîðèë Êàðëèê.

— Ìîé áåññåðäå÷íûé äðóã, ó òå-

áÿ ê òîìó æå ìàëî ìîçãîâ. Àáñî-
ëþòíûé ìðàê ñåãîäíÿ íå íóæåí
íèêîìó. ×òî òîëêó â ìèðå, ãäå òû
íè÷åãî íå âèäèøü è òåáÿ íèêòî
íå âèäèò. Ìíå íóæåí íå ìèð ìðà-
êà, à ìèð òåíåé. À òåíü áåç ñâåòà
íåâîçìîæíà. Â ìèðå òåíåé ëþäè
áóäóò öåíèòüñÿ íå èíà÷å êàê ïî
âåëè÷èíå èõ òåíè. Âàæíûé ÷åëî-
âåê áóäåò èìåòü áîëüøóþ òåíü, à
ïóñòÿêîâûé — êîðîòêóþ äà íå-
âçðà÷íóþ. È ó íàñ, çàìåòü, ìîé
óðîäëèâûé ïîìîùíèê, ó íàñ áó-
äåò ñîëíöå, òî åñòü ìû ëþáîìó ìî-
æåì ñäåëàòü òåíü òàêóþ, êàêóþ çà-
õîòèì. Íè÷òîæíîãî ÷åëîâåêà ìû
ñìîæåì ñäåëàòü âàæíûì, êðàñàâè-
öó — óðîäèíîé, à óìíîãî ïîêà-
æåì ãëóïöîì. Âñå áóäåò îïðåäå-
ëÿòü âåëè÷èíà òåíè.

— Êîðîëè áóäóò âàëÿòüñÿ ó íàñ
â íîãàõ, à áîãà÷è îñûïàòü íàñ çî-
ëîòîì, êðàñàâèöû ïî÷òóò çà ÷åñòü,
åñëè ìû íà íèõ òîëüêî âçãëÿíåì,
à òîëïà áóäåò ëèêîâàòü ïðè íàøåì
ïîÿâëåíèè. Äà çäðàâñòâóåò öàðñòâî
òåíåé! — èñòîøíî çàâîïèë Êàð-
ëèê.

— Âû ïðàâû, ìîé âîñòîðæåííûé
äðóã, âñå òàê è áóäåò,— ñíèñõîäè-
òåëüíî ñêàçàë Ìðàê,— íî ó íàñ
åñòü ïðîáëåìà — èãðóøå÷íèê
Èîãàíí íå ïðîäàåò íàì îñòàâøó-
þñÿ ÷àñòè÷êó ñîëíöà, à áåç ýòîãî
íàøà âëàñòü íàä ñâåòîì áóäåò íå-
ïîëíîé.

— Ââåäèòå Èîãàííà,— çàâèçæàë
Êàðëèê, è äåòè óâèäåëè îòöà.

Îí ñèëüíî ïîõóäåë, íà åãî áðî-
âÿõ çàñòûë èíåé, îäåæäà ïðåâðàòè-
ëàñü â ëîõìîòüÿ. Èãðóøå÷íèê äåð-
æàëñÿ ïðÿìî, ñ áîëüøèì äîñòîèí-
ñòâîì, è äåòè íå ñðàçó çàìåòèëè,
÷òî íà åãî ðóêàõ áûëè êàíäàëû.

— À âîò è íàø áóíòàðü,— çàèñ-
êèâàþùå çàãíóñàâèë Êàðëèê.—
×òî æå ýòî âû, áàòåíüêà, íàðîä ê
ñìóòå ïðèçûâàåòå? È íå ñìîòðèòå
íà ìåíÿ òàê. Èçâîëüòå ïðî÷èòàòü
äîíîñ! — ñ ýòèìè ñëîâàìè Êàðëèê
ðàçâåðíóë ñâèòîê. 

— Âîò çäåñü ñîäåðæèòñÿ âàø
ñìåðòíûé ïðèãîâîð. Áóíòàðñòâî,
çíàåòå ëè, âî âñåõ ñòðàíàõ êàðàåò-
ñÿ,— è Êàðëèê ïðîâåë ëàäîíüþ
ïîïåðåê ãîðëà.— Âïðî÷åì, ó âàñ
åñòü øàíñ, ëþáåçíåéøèé. Ìû ýòó
áóìàãó ñîææåì â êàìèíå, à âàì äà-
äèì ãîðó çîëîòà. Äîñòàòî÷íî ïðî-
äàòü äåâÿòóþ ÷àñòü ñîëíöà íàä íà-
øèì ãîðîäîì — è âû íå òîëüêî íà
ñâîáîäå, íî è ñêàçî÷íî áîãàòû. Íà-
øè óñëîâèÿ òàêîâû, à êàêîâû âà-
øè?

— Ýòî íîâàÿ ìîäà âåñòè ïåðåãî-
âîðû ñ ïàðòíåðîì, ïðåäâàðèòåëü-
íî çàêîâàâ åãî? — â òîí Êàðëèêó
ñêàçàë Èîãàíí. — Òî, ÷òî âû ìíå
ïðåäëàãàåòå, ÿ ïîíÿë, íî òî, ÷òî
âàñ èíòåðåñóåò, äëÿ ìåíÿ îñòàåòñÿ
çàãàäêîé.

— Äà âñå óæå âñå ïîíÿëè, âñå
ïîãîëîâíî! — ñîðâàëñÿ íà êðèê
Ìèñòåð Ìðàê, äà òàê, ÷òî ñòðàæ-
íèêè ïðèñåëè â óæàñå.— Îí îäèí
÷óðáàí íå ïîíÿë! Âñå óæå è ñäåë-
êè çàêëþ÷èëè, è òîâàðû ïîëó÷è-
ëè. Ïðîäàåøü äåâÿòóþ ÷àñòü ñîëí-
öà — ïîëó÷àåøü ãîðó çîëîòûõ, ÷òî
òóò íåïîíÿòíîãî?

— Íåïîíÿòíî, êàê ýòî ÷åëîâåê
ìîæåò äåâÿòóþ ÷àñòü ñîëíöà ïðî-
äàòü? Äà òàê, ÷òîáû äðóãèì íå íà-
âðåäèòü.

— Òàê âåäü âñå ïðîäàëè. È òû
ïðîäàøü. Òû â íàøåé âëàñòè,— íå
óíèìàëñÿ Ìèñòåð Ìðàê.

— Íó à êîëè ÿ â âàøåé âëàñòè,
òî ïî÷åìó êóïèòü ìåíÿ õîòèòå?
Íåò, òóò ÷òî-òî íå òàê, — íå óíè-
ìàëñÿ èãðóøå÷íèê.

— Äà ÿ èç òåáÿ ñäåëàþ, ÷òî õî-
÷åøü,— çàâûë Ìèñòåð Ìðàê. —
Õî÷åøü áîëüøîãî ÷åëîâåêà?— è

òåíü Èîãàííà íà÷àëà ðàñòè,— à õî-
÷åøü ìàëåíüêîãî?— è òåíü ìàñòå-
ðà ñúåæèëàñü. Ñòðàæà â óæàñå ïî-
ïÿòèëàñü è, áðîñèâ îðóæèå, âûáå-
æàëà èç ïîäïîëà.— Íó, òåïåðü òû
ïîíÿë? — óñïîêîèëñÿ ïðîèçâåäåí-
íûì íà ñëóæèâûõ ýôôåêòîì Ìðàê
è âûçûâàþùå ïîñìîòðåë íà
Èîãàííà.

— À ÷åãî òóò ïîíèìàòü, âû ìíå
òîëüêî òåíü äàåòå, à âçàìåí ñîëí-
öå õîòèòå âçÿòü. ß ñðàçó ïîíÿë, ÷òî
âû — æóëèê!

Ìèñòåð Ìðàê èçäàë òàêîé ðûê,
÷òî Êàðëèê âäàâèë ãîëîâó â ïëå-
÷è, à óáåãàþùàÿ îõðàíà ïðèáàâè-
ëà ñêîðîñòè.

— Äà íå ïåðåæèâàéòå âû òàê, Âà-
øå ñòåïåíñòâî,— îçîðíî ïîäìèã-
íóë èãðóøå÷íèê.— Êàê ìîæíî
ñîëíöå óäåðæàòü, äàæå åñëè á ÿ âàì
åãî è ïðîäàë?

— Äà ïîòîìó, ÷òî ñîëíöå, ÷òîáû
ïîïàñòü íà íåáî, äîëæíî îòòîëê-
íóòüñÿ îò äåðåâüåâ. Æèâûõ çåëå-
íûõ äåðåâüåâ, à ó íàñ íåò òàêèõ, ó
íàñ çèìà. È áóäåò âå÷íàÿ çèìà, à
ñîëíöå áóäåò õîäèòü çà ìíîé íà
ïðèâÿçè è ìíå ñëóæèòü.

— Äà, ó íàñ çèìà, äåðåâüÿ çà-
ìåðçëè,— ãðóñòíî ñîãëàñèëñÿ
Èîãàíí.

— Ýé, ñòðàæà ñáåæàëà,— ñêàçàë
Êóðò ñåñòðå.— Ïîáåæàëè äîìîé!

— Ëîâè èõ, äåðæè,— çàîðàë Êàð-
ëèê. — Îíè çíàþò òàéíó!

Íî íàïóãàííàÿ ñòðàæà äàâíî ïî-
êèíóëà äâîðåö.

***
×åðåç ÷àñ ê ðàòóøå íà÷àëè ïîä-

õîäèòü ëþäè. Êîãäà ñîáðàëàñü öå-
ëàÿ òîëïà, îíè îòêðûëè âîðîòà è,
íå âñòðåòèâ íèêàêîãî ñîïðîòèâëå-
íèÿ, âîøëè âî âíóòðåííèé äâîð.
Ëþäè äåðæàëè â ðóêàõ àëåáàðäû,
êîïüÿ è ïèêè, êòî-òî íåñ òîïîð,
à ó êîãî-òî íà ïîÿñå âèñåë ìå÷.
Òîëïà áûëà ïîëíà ðåøèìîñòè
âåðíóòü îáðàòíî ïðîäàííîå ñîëí-
öå. Íàâñòðå÷ó òîëïå âûøëè òîëü-
êî äâîå — Êàðëèê è Ìèñòåð
Ìðàê.

— ×òî âû õîòèòå? — âèçãëèâî
çàêðè÷àë Êàðëèê.— Óáèðàéòåñü
ïðî÷ü!

— Ìû òðåáóåì âåðíóòü ñîëíöå
è îñâîáîäèòü èãðóøå÷íèêà Èîãàí-
íà,— çàÿâèë áàøìà÷íèê Ñòåôàí.—
Åñëè íàøè òðåáîâàíèÿ íå áóäóò
âûïîëíåíû, òî ìû ïðèìåíèì îðó-
æèå.

— Èçâèíèòå, ÷òî âìåøèâàþñü,—
åõèäíî çàøèïåë Ìèñòåð Ìðàê.—
Íî î êàêîì îðóæèè èäåò ðå÷ü?

Îí ïîñìîòðåë íà Êàðëèêà, òîò
õëîïíóë â ëàäîøè, è âñå, ÷åì áû-
ëà âîîðóæåíà òîëïà, ïðåâðàòèëîñü
â ïåïåë.

— Ãëóïûå,— äîâîëüíî ïðîâîð-

÷àë Êàðëèê.— Îðóæèå, ÷òî ÿ âàì
ïðîäàë, íå ìîæåò áûòü èñïîëüçî-
âàíî ïðîòèâ ìåíÿ. Ïðèäåòñÿ ðó÷-
êàìè ìàõàòü, åñëè íå áîèòåñü.

— Íå áîèìñÿ,— ñ ýòèìè ñëîâà-
ìè èç òîëïû âûøåë ìîëîòîáîåö
Òîì. Îí áûë íà ãîëîâó âûøå
îñòàëüíûõ, ñèëüíûé, âîëåâîé, ìóñ-
êóëèñòûé. Òîìó ðåäêî ïðèõîäè-
ëîñü äðàòüñÿ, ïîñêîëüêó ëèøü îä-
íî åãî ïîÿâëåíèå îõëàæäàëî ïûë.

— Íó-íó,— êðèâî óñìåõíóëñÿ
Êàðëèê è áðîñèëñÿ íà ïðîòèâíè-
êà. Òîì óäàðèë, íî Êàðëèê óâåð-
íóëñÿ, à ïîòîì åùå è åùå. Ðàçúÿ-
ðåííûé Òîì áåãàë çà óðîäöåì, íî
íå íàíîñèë åìó íèêàêîãî âðåäà, à
êîãäà ìîëîòîáîåö óñòàë, Êàðëèê
ïîäñòàâèë åìó íîæêó, è ñèëà÷ ðóõ-
íóë íàçåìü.

— Êòî ñëåäóþùèé? — ñïðîñèë
óðîäåö, ïîìàõèâàÿ ðóêîé, êàê âå-
åðîì.

— À ÿ! — È èç òîëïû êðàäóùèì-
ñÿ øàãîì âûøåë îäíîãëàçûé áðà-
äîáðåé Õðèñòèàí. Âîò óæ êòî áûë
íå äóðàê ïîìàõàòü êóëàêàìè! Õèò-
ðûé, êàê êîøêà, è îïàñíûé, êàê
çìåÿ, Õðèñòèàí ñëûë ïåðâûì çà-
áèÿêîé â ãîðîäå. Ëþáîâü ê äðàêàì
è ïîòàñîâêàì ñòîèëà åìó ãëàçà, íî
îí ñ òàêèì ñîâåðøåíñòâîì âëàäåë
èñêóññòâîì óëè÷íîãî áîÿ, ÷òî è íå
äóìàë ïðåêðàùàòü ñâîå ëþáèìîå
çàíÿòèå.

Õðèñòèàí ñäåëàë ïðûæîê è îò-
ðåçàë Êàðëèêó ïóòü ê îòñòóïëå-
íèþ. Âîò â âîçäóõå ñâèñòíóë êó-
ëàê — è óðîäöó íå óäàëîñü óâåð-
íóòüñÿ. Åãî ãîëîâà âûëåòåëà èç
ïëå÷ è çàòðÿñëàñü íà ïðóæèíå. Â
òîëïå ïîñëûøàëèñü êðèêè îäîáðå-
íèÿ. Â ýòî âðåìÿ Êàðëèê èçäàë êó-
êîëüíûé ñìåõ è âûáðîñèë ðóêó,
êîòîðàÿ, êàê è ãîëîâà, îêàçàëàñü
íà ïðóæèíå. Óäàð îêàçàëñÿ òàêîé
ñèëû, ÷òî áðàäîáðåé ñî âñåãî ìà-
õó âëåòåë â ñóãðîá, äà òàê òàì è îñ-
òàëñÿ.

— Êòî åùå? — îáðàòèëñÿ Êàð-
ëèê ê òîëïå. Íî òóò åãî óëûáêà
ñìåíèëàñü íà ãðèìàñó óæàñà.

— Íå óçíàåøü? — èç òîëïû âû-
øåë Êóðò.— À âåäü ýòî ÿ òåáÿ ñî-
çäàë!

Ìàëü÷èê îòâåñèë óðîäöó óâåñèñ-
òîãî òóìàêà, è òîò ðàçâàëèëñÿ íà
ìåëêèå ÷àñòè. Íàðîä çàìåòíî îæè-
âèëñÿ.

— Ðàíî ðàäóåòåñü! — ñêàçàë
Ìèñòåð Ìðàê. Îí õëîïíóë â ëàäî-
øè — è ëþäè óâèäåëè óæå äâå ÷åð-
íûå ôèãóðû. Îíè ñíîâà õëîïíóëè,
è ôèãóð îêàçàëîñü ÷åòûðå, ïîòîì
âîñåìü, ïîòîì øåñòíàäöàòü... ×å-
ðåç íåñêîëüêî ìèíóò áîëüøàÿ òîë-
ïà ÷åðíûõ ôèãóð ñòàëà íàñòóïàòü
íà áóíòàðåé. Çàâÿçàëàñü ñõâàòêà.
Ãîðîæàíå äðàëèñü îò÷àÿííî, íî
òåìíûå ñèëû èõ íà÷àëè îäîëåâàòü.

— Êýòðèí, áåæèì ê ñîëíöó! —
ñêîìàíäîâàë Êóðò. Äåòè âáåæàëè
â ïîäâàë è îñòàíîâèëèñü ïåðåä
òðåíîãîé.

— Ìîæåò ïîäòîëêíóòü ñíèçó? —
ñïðîñèëà ñåñòðà.

— ×åì? Ãîðÿ÷î! — âîçðàçèë
Êóðò.

Âìåñòî îòâåòà äåâî÷êà ñõâàòè-
ëà áàãîð, è, ïîäöåïèâ íîæêó, ïå-
ðåâåðíóëà òðåíîãó. Ñîëíöå, êàê
áîëüøîé âîçäóøíûé øàð, íà÷à-
ëî ìåäëåííî ïîäíèìàòüñÿ èç ïîä-
âàëà.

— Ñîëíûøêî, ëåòè íà íåáî! —
çàøåïòàëà äåâî÷êà, íî ñâåòèëî íà-
÷àëî êëîíèòüñÿ ê çåìëå.

— Íóæíî äåðåâî ñ çåëåíûìè
ëèñòüÿìè,— âñïîìíèë Êóðò.

— À âîí äåðåâöå! — Êýòðèí óêà-
çàëà íà äåðåâî, ïîëíîñòüþ çàíå-
ñåííîå ñíåãîì.— Ëåòè òóäà, ñîë-
íûøêî, ìîæåò õîòü îäèí ëèñòèê
çåëåíûé, äà îñòàëñÿ.

Ñîëíöå ìåäëåííî íà÷àëî äâè-
ãàòüñÿ ê çàñíåæåííîìó äåðåâó, êî-
òîðîå ðîñëî íåïîäàëåêó îò äåðó-
ùèõñÿ.

— Ñìîòðè-êà, ñîëíöå,— çàêðè-
÷àëè ãîðîæàíå.

Òîëïà ÷åðíûõ ëþäåé ïåðåñòàëà
òåñíèòü áóíòàðåé è êèíóëàñü íà-
ïåðåðåç îãíåííîìó ìÿ÷ó. Íî áûëî
ïîçäíî — ñîëíöå ñ ðàçìàõó âðåçà-
ëîñü â äåðåâî è îñâîáîäèëî åãî îò
ñíåãà.

— Åëî÷êà! — âîñêëèêíóëà Êýò-
ðèí.— Ñìîòðè, Êóðò, êàêàÿ îíà
çåëåíàÿ!

Áîëüøîé ñîëíå÷íûé øàð ðàçëå-
òåëñÿ íà ñîòíè ìåëêèõ øàðîâ, è
êàæäûé èç íèõ çàãîðàëñÿ âñå ÿð÷å
è ÿð÷å. ×åðíûå ôèãóðû îò÷àÿííî
áðîñàëèñü íà äåðåâî, íî, óêîëîâ-
øèñü îá èãîëêè, ëîïàëèñü êàê
ìûëüíûå ïóçûðè. Íàáðàâøèñü ñè-
ëû, øàðû âçìûëè ââåðõ è îïÿòü
îáúåäèíèëèñü â öåëîå ñâåòèëî.

Ñîëíöå ìåäëåííî è ñïîêîéíî
íà÷àëî ïîäíèìàòüñÿ íàä ãîðîäîì.
Íàñòóïèëî îáû÷íîå óòðî, è ãîðî-
æàíå âåðíóëèñü ê ñâîèì îáû÷íûì
äåëàì. Ïåêàðè íà÷àëè ìåñèòü òåñ-
òî, ñàïîæíèêè øèòü ñàïîãè, à êóç-
íåöû êîâàòü ïîäêîâû. Æèòåëè ãî-
ðîäà ñòàðàëèñü ïðåâçîéòè èçâåñò-
íûõ ìàñòåðîâ ñî âñåãî ñâåòà è óæå
íå õîòåëè ïðîäàâàòü ñîëíöå. Âñïî-
ìèíàòü èñòîðèþ, ãäå áîëüøèíñòâî
ãîðîæàí áûëè îäóðà÷åíû Êàðëè-
êîì è Ìðàêîì, ëþäè íå õîòåëè.
Íî â ïàìÿòü î ñâîåì ñïàñåíèè íà-
÷àëè íàðÿæàòü â ñàìóþ òåìíóþ
çèìíþþ íî÷ü åëêó. Øàðû íàïî-
ìèíàëè î ñîëíöå, êîòîðîå ïëåíè-
ëè òåìíûå ñèëû, èãðóøêè — î áðà-
âîì ìàñòåðå, à çåëåíûå âåòêè — î
íàäåæäå, êîòîðàÿ òàê âñåì íóæíà
â õîëîäíóþ çèìíþþ íî÷ü.

2005—2008

Читачам "Хрещати а"
пропон ємо за інчення
аз и Дениса Жар их
"Продане сонце".
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
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Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ôåñòèâàëü êîðîòêîìåòðàæíîãî
öèôðîâîãî ê³íî Nouveaux Cinemas

Ê³íîôåñòèâàëü Nouveaux Cine-
mas ïðîâîäÿòü ó Ôðàíö³¿ ç 2004
ðîêó. Çà öåé ÷àñ áóëî ïîêàçàíî
á³ëüøå í³æ 100 ô³ëüì³â ³ç 20
êðà¿í. Ùîðîêó êîìïåòåíòíå æó-
ð³ â³äáèðàº íèçêó ô³ëüì³â ç ªâ-
ðîïè, Àç³¿, Àìåðèêè òà Áëèçüêî-
ãî Ñõîäó, ùî ã³äí³ áóòè ïðåä-
ñòàâëåíèìè íà ôåñòèâàë³. Òàêîæ
ó ðàìêàõ Nouveaux Cinemas â³ä-
áóâàþòüñÿ ïóáë³÷í³ îáãîâîðåí-
íÿ ñòð³÷îê òà ïåðñîíàë³é, ïî-
â’ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì öèôðî-
âîãî ê³íî.

“Ñþæåò íàøèõ ô³ëüì³â — öå
íå ãîëîâíå,— êàæå ïðåäñòàâíèê
Nouveaux Cinemas Ïàòð³ê Ìà-
óñ.— Òóò ö³êàâà ôîðìà, íåîðäè-
íàðí³ ð³øåííÿ ³ òâîð÷å íîâàòîð-
ñòâî”.

Ãîëîâí³ âèìîãè äî ôåñòèâàëü-
íèõ ðîá³ò — òðèâàë³ñòü â³ä îäí³º¿
äî äâàäöÿòè õâèëèí òà çéîìêà íà
öèôðîâ³ çàñîáè (DV, HDV, HD,
ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, öèôðîâ³ ôî-
òîàïàðàòè). ² æîäíîãî îáìåæåí-
íÿ â òåìàòèö³!

Ôåñòèâàëü íå ïåðåäáà÷àº êîí-
êóðñíî¿ îñíîâè ³ íå ïðèñóäæóº
ïðåì³é. Êëþ÷îâà ìåòà — çàä³ÿòè
ìîëîäèõ ðåæèñåð³â äî òâîð÷îãî
ñàìîâèðàæåííÿ ÷åðåç ìóëüòèìå-
ä³éí³ òåõíîëîã³¿. Äî ñëîâà, ñâî¿
ðîáîòè ìîæóòü ïðîïîíóâàòè íå

ëèøå ïðîôåñ³îíàëè, à é ê³íîàìà-
òîðè. “Ó íàø öèôðîâèé ÷àñ íå
òàê ñêëàäíî â³äçíÿòè êîðîòêîìåò-
ðàæíèé ô³ëüì. Áóëà á ³äåÿ”,— íà-
ãîëîøóº Ïàòð³ê Ìàóñ.

Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ô³ëüì³â âðà-
æåííÿìè ³ç “Õðåùàòèêîì” ä³-
ëèòüñÿ ñòóäåíòêà Õðèñòèíà Ñ³ìà-
êîâà: “Íå ñêàæó, ùî âñå çðîçó-
ì³ëà, àëå áóëî äóæå ö³êàâî. Äåñü
íà òðåò³é ñòð³÷ö³ ïåðåñòàëà øóêà-
òè ñþæåòí³ ë³í³¿ ³ çì³ñò. Òàê³
ô³ëüìè ñïðÿìîâàí³ íà åìîö³éíå
ñïðèéíÿòòÿ. Öå ÿê ñïëåñê, ÿê
ñïàëàõ ñâ³òëà, à ïîò³ì — ÷îðíèé

åêðàí. Äóæå ö³êàâî áóäå ïîäèâè-
òèñÿ óêðà¿íñüê³ ðîáîòè”.

Äî 18 ëþòîãî 2011 ðîêó óêðà-
¿íñüê³ ðåæèñåðè, êë³ïìåéêåðè ³
ïðîñò³ ëþáèòåë³ ê³íî ìàþòü çìî-
ãó ïðåäñòàâèòè ñâîº â³äåî íà
ðîçñóä ôðàíöóçüêîãî æóð³. Äå-
òàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òàêèìè àä-
ðåñàìè: www.Nouveaucine.com;
a . z a k h a r 4 e n k o @ g m a i l . c o m  
(Îëåêñàíäðà Çàõàð÷åíêî, îðãà-
í³çàòîð ôåñòèâàëþ â Óêðà¿í³); 
mariia.baraz@gmail.com (Ìàð³ÿ
Áàðàç, êîîðäèíàòîð ôåñòèâàëþ
â³ä ôðàíöóçüêî¿ ñòîðîíè)

Óêðà¿íñüêî-ôðàíöóçüêèé
ê³íîôîðìàò

КК ІІ НН ОО ММ ИИ СС ТТ ЕЕ ЦЦ ТТ ВВ ОО
Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 29 ãðóäíÿ
ОВНИ, збавте динамічний темп і розслабтеся. Нині варто е ономно

розподіляти сили і час, присвятивши себе звичним справам. Я що між
вами та оточенням б ли свар и, точилася он рентна боротьба, саме
час ви ин ти білий прапор і помиритися. Нехай любов і зла ода стан ть
вашими вірними с п тни ами!
ТЕЛЬЦІ, зась тр до олізм ! Дозвольте собі лінощі, надмірні наванта-

ження протипо азані. Чим би не займалися, спо ійна доброзичлива ат-
мосфера сприятиме спішном вирішенню справ, поліпшенню самопо-
ч ття, а в разі хвороби — повном од жанню. Саме в а рі раси та ар-
монії вас виростатим ть творчі рила, примнож ватим ться сили, д -
ша сповнюватиметься бла одаттю.
БЛИЗНЯТА, при альм йте, озирніться нав оло, дбайливим о ом оці-

ніть плоди своїх дося нень, і неодмінно примиріться з недолі ами, ва-
дами інших людей. Їх вам не змінити. Я що серце зас м вало за охан-
ням, саме час пірн ти романтичний оловорот. Для любовних поба-
чень, інтимних тіх настала свят ова пора. Тож не проґавте ті “медові
втіхи”, адже Всесвіті все та е швид оплинне!
РАКИ, проженіть зло о д ха з домашньої оселі й до ладіть ма сим м

з силь, аби нала одити під рідним дахом доброзичливі стос н и, щоб
там оселилася її величність Любов. Зробити це неле о. Та я що знай-
дете в собі м жність піти на миров , пробачити одне одном образи, що
затьмарюють ваш вн трішній світ, тоді з домашніми запан є дов оочі-
вана армонія.
ЛЕВИ, вам із радістю люди роз риватим ть д ш , пла атим ться про

свої біди, ш аючи д шевно о прит л . Одна не д же розслабляйте-
ся. На всіх ваших ч ттєвих рес рсів не вистачить, їх потрібно е ономи-
ти — іна ше, піддавшись психоло ічном паразитизм нахаб, ризи єте
виснажитися і отримати нервовий стрес.
ДІВИ, присвятіть день новорічним по п ам. У цей час вам пощастить

завдя и хорошом естетичном сма вибрати та придбати ори іналь-
ний подар но чи витвір мистецтва, що не впис ється в звичні стандар-
ти. Я що с мніваєтеся в своєм виборі, сміливо звертайтеся за пора-
дою до продавця- онс льтанта, він виявиться справжнім е спертом.
Щедро тр сіть аманцем, не ш од ючи рошей, пам’ятайте: с пий пла-
тить двічі.
ТЕРЕЗИ сам собі пан і сл а. Обирайте на свій сма заняття або влаш-

т йте “вихідний”, перепочиньте, порозважайтеся вволю. Я що вважаєте
за раще працювати, вибирайте завдання нестандартно о хара тер ,
для реалізації я их потрібна фантазія, про ресивне мислення і витонче-
ний сма .
СКОРПІОНИ, прибор айте ініціативний пост п. Сит ації дня запро-

рамовані армічно. Отже, люди, я і з стрін ться на вашом шлях — не
випад ові, смиренно без нарі ань ідіть них на повід , дозовано жер-
тв йте собою, а... завтра щасливе майб тнє остинно відчинить вам
двері.
СТРІЛЬЦІ, найбільша д шевна втіха вас очі є в др жній омпанії, на-

повненій д хом братерства, єдності інтересів, взаємних симпатій. Не
обтяж йте себе земними проблемами, поспіл йтеся на ці аві а т аль-
ні теми, поділіться враженнями, досвідом, при адайте мин ле, пофан-
таз йте на теми дале о о майб тньо о.
КОЗОРОГИ, не варто форс вати події, нервово хапатися за нові спра-

ви. Попри всі розрах н и, вам доведеться витратити олосальні з сил-
ля, доро оцінний час. Збавте динамі і спроб йте оцінити те, що вами
вже зроблено, й насолодитися плодами своєї недавньої ип чої діяль-
ності. Краще за все вдаватим ться справи, що вима ають інтимної ар-
монії, довірливо о спіл вання, дипломатичності, фантазії, виш ано о
естетично о ч ття.
ВОДОЛІЇ насолодж ватим ться психоло ічним омфортом, трен ва-

тим ть інтеле т, займаючись роз мовою діяльністю. В цей час ви здат-
ні сповна проявити свою незалежність, дипломатичність, ори інальність
мислення, др желюбність, толерантність, широт по лядів й інтересів,
любов до втіх і неординарних проявів поч ттів. Тож стати ероєм дня є
всі шанси, дерзайте!
РИБИ, про спо ій заб дьте. Б рхливий соці м за р жляє вас, і це

нормально. Ос іль и енер озв’язо з іншими людьми в цей час по-
трібний я повітря. Звязо із ч жими людьми, обмін д м ами, стиль
спіл вання може варіюватися залежно від збі обставин і хара те-
р ваших індивід альних перева . День має трансформаційне значен-
ня. Тож завтра відч єте себе я метели , я ий вилетів із о она на
світло

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
0...—6°Ñ, âíî÷³ —3...—8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —2...—4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...—1°Ñ, âíî-
÷³ —2...—3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè,—6...—8°Ñ, âíî-
÷³ —9...—10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —5...—6°Ñ, âíî÷³ —7...—8°Ñ

1 7 3 5

7 5 4

7 8 2

5 2 4 7 9 1

4 9 1 2 6 7

7 3 5 2 4

3 4 2 5

7 6

2 6 4 3

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

8 7 3 9 6 1 2 4 5

2 1 9 8 5 4 6 7 3

6 4 5 7 2 3 8 1 9

9 2 1 5 4 8 3 6 7

5 6 7 1 3 2 9 8 4

3 8 4 6 9 7 5 2 1

7 9 6 2 1 5 4 3 8

4 5 8 3 7 6 1 9 2

1 3 2 4 8 9 7 5 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
24 ãðóäíÿ

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

27 і 28 р дня столичні
лядачі вперше відвідали
передпо аз восьми най-
ращих стрічо інофес-
тивалю Nouveaux Cine-
mas. Повноформатний за-
хід в У раїні ор анізатори
план ють на літо наст п-
но о ро . По и що про-
рамі немає жодної віт-
чизняної стріч и. Одна
же 2012- о по аз б де
проведено на базі робіт
раїнсь их режисерів,

обіцяють засновни и фес-
тивалю.

С часне іно пізнається через об’є тиви цифрових техноло ій


