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БОЖЕСТВЕННАЯ МЭРИЛИН
Пропон ємо читачам “Хрещати а” оповідання
одно о з найпоп лярніших авторів “Чтива” —
Олени Шерман

Òóíåëü äëÿ ï³øîõîä³â
Ñòîëè÷íà âëàäà çðîáèëà êèÿíàì ÷åðãîâèé ïîäàðóíîê, â³äêðèâøè òðåò³é âèõ³ä 
ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ãîëîñ³¿âñüêî¿”

Ìåòðîáóä³âö³ ïðèñòóïèëè äî
ðîá³ò íàïðèê³íö³ æîâòíÿ. Ðîáîòó
áóëî âèêîíàíî "ñòàõàíîâñüêèìè"
òåìïàìè. Áóä³âíèöòâî ïåðåõîäó
òðèâàëî ìåíø í³æ äâà ì³ñÿö³ â

ñêëàäíèõ ã³äðîãåîëîã³÷íèõ óìî-
âàõ. Âàðò³ñòü ðîá³ò îö³íþþòü ó
ìàéæå 40 ìëí ãðí. Âèõ³ä çàïðî-
åêòîâàíî ãåíåðàëüíèì ïðîåêòó-
âàëüíèêîì ÄÏ "Ï² Óêðìåòðîòó-

íåëüïðîåêò" ³ ñïîðóäæåíî ãåíå-
ðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì "Êè¿âìåò-
ðîáóäîì". Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà áó-
ëî âèêîðèñòàíî íàéñó÷àñí³ø³ òåõ-
íîëîã³¿, çîêðåìà äëÿ çíèæåííÿ

ð³âíÿ âîäè. Ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ îá’ºêòà ïåðø çà âñå çàáåç-
ïå÷èëî áåçïåðåá³éíèé ðóõ àâòî-
òðàíñïîðòó ïðîñïåêòîì 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ. Ñòàíö³ÿ ñòàëà çðó÷í³øîþ
é äëÿ ïàñàæèð³â, îñê³ëüêè ôàõ³â-
öÿì óäàëîñÿ ñïîðóäèòè çðó÷íèé
äëÿ ìåøêàíö³â ìàñèâó ³ ëþäåé ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè ï³øîõ³äíèé êîìïëåêñ.

Â³äêðèâàþ÷è îá’ºêò, ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîäÿêó-
âàâ ìåòðîáóä³âöÿì çà ðîáîòó òà
ïðèâ³òàâ óñ³õ ç³ ñâÿòîì. Â³í íàãî-
ëîñèâ íà ïîòðåá³ ïðèøâèäøèòè

ïî÷àòîê ðîá³ò ³ç áóä³âíèöòâà íî-
âèõ ñòàíö³é. Çîêðåìà ùîäî ïî-
äîâæåííÿ Êóðåí³âñüêî-×åðâîíî-
àðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî â íàïðÿì-
êó Òåðåìê³â.

Çà ñëîâàìè ãåíäèðåêòîðà ÏÀÒ
"Êè¿âìåòðîáóäó" Âîëîäèìèðà
Ïåòðåíêà, âæå â ñ³÷í³ ìàþòü ðîç-
ïî÷àòè ³ ïðîòÿãîì ðîêó çàâåðøè-
òè ñïîðóäæåííÿ ã³ëêè ìåòðî äî
ñòàíö³¿ "Âèñòàâêîâèé öåíòð".
Îêð³ì òîãî, ìåòðîáóä³âö³ ïëàíó-
þòü ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî íî-
âèõ ë³í³é. Çîêðåìà Òðîºùèíñüêî-
Âèãóð³âñüêî¿ ã³ëêè

3

У церемонії від риття підземно о пішохідно о переход взяли часть олова КМДА Оле сандр Попов, ерівництво Голосіївсь о о район , ПАТ “Київметроб д” і КП “Київсь ий метрополітен”

Ô
îò

î 
Ì

è
êî

ëè
 Ò

È
Ì

×
ÅÍ

Ê
À

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Підземним т нелем — завдовж и 106 метрів і завширш и 6 метрів — ияни мож ть
с ористатися я пішохідним переходом під проспе том 40-річчя Жовтня. Йо о вве-
дення в е спл атацію зменшило аварійність на ділянці траси та значно поле шило
р х автомобілів. У церемонії від риття взяли часть олова КМДА Оле сандр Попов,
ерівництво та працівни и ПАТ "Київметроб д" і КП "Київметрополітен".
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Ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà
ïîãàñèëè ìàéæå 335
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
çàáîðãîâàíîñò³ â îñòàíí³ äí³
2010 ðîêó

Çàâäÿêè íèçö³ ðîç'ÿñíþâàëüíèõ çàõîä³â,
ïðîâåäåíèõ ïðàö³âíèêàìè Äåðæàâíî¿ ïîäàò-
êîâî¿ ñëóæáè, ç ïî÷àòêó ðîêó ï³äâèùèëè ð³-
âåíü âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè 2663 ñóá'ºêòè
ãîñïîäàðþâàííÿ íà çàãàëüíó ñóìó â 333,7
ìëí ãðí, äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó íàä³éøëî
ìàéæå 100 ìëí ãðí ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷-
íèõ îñ³á. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â
ïðåñ-öåíòð³ ÄÏÀ Êèºâà. Ïðîòÿãîì ëèñòîïà-
äà ìèíóëîãî ðîêó ïîãàñèëè çàáîðãîâàí³ñòü
ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àëüíîãî ïðèëàäîáóäóâàí-
íÿ "Àðñåíàë", ìîñòîáóä³âåëüíèé çàã³í ¹ 2
ÏÀÒ "Ìîñòîáóä", äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà
"Óêððåñóðñè", "Ðåñóðñïîñòà÷", íàóêîâî-äî-
ñë³äíèé ³íñòèòóò "Áóðàí". Âîíè ñïëàòèëè 7,6
ìëí ãðí çàðïëàòè ³ ïåðåðàõóâàëè äî áþäæå-
òó ìàéæå 1,6 ìëí ãðí ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³-
çè÷íèõ îñ³á

Ó ì³ñò³ çàâåðøåíî îðãçàõîäè 
ç ôîðìóâàííÿ
Ìóí³öèïàëüíî¿ ë³êàðíÿíî¿
êàñè

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÊÌÄÀ, ó áàíêó "Êè¿âñüêà
Ðóñü" â³äêðèòî ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
2600694706001, íà ÿêèé óñ³, õòî õî÷å ñòàòè
÷ëåíîì ë³êàðíÿíî¿ êàñè, ìîæóòü ïåðåêàçóâà-
òè êîøòè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî íàñàìïåðåä
íàïèñàòè çàÿâó ³ çðîáèòè ïåðøèé âíåñîê ó
ðîçì³ð³ 10 ãðèâåíü. Äàë³ ï³ñëÿ ñïëàòè òðè ì³-
ñÿö³ ïîñï³ëü 30 ãðí ëþäèíà ìàº çâåðíóòèñÿ
ç ïëàò³æíèìè äîêóìåíòàìè äî îô³ñó Ìóí³-
öèïàëüíî¿ ë³êàðíÿíî¿ êàñè ³ íàïèñàòè çàÿâó
íà âñòóï. Îñîáà, ùî âñòóïèëà äî ë³êàðíÿíî¿
êàñè, îòðèìàº ³íäèâ³äóàëüíå ïîñâ³ä÷åííÿ
÷ëåíà ë³êàðíÿíî¿ êàñè, ÿêå äàº ïðàâî íà êî-
ðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè. Ç äåòàëüí³øîþ ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàé-
ò³ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿: http://mlk.org.ua/

Çà ïåðøèõ òðè äí³ íîâîãî
ðîêó â Êèºâ³ íàðîäèëîñÿ 
207 íåìîâëÿò, çîêðåìà 
³ äâ³ äâ³éí³

1-3 ñ³÷íÿ, çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè ÃÓ
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÊÌÄÀ, â Êèºâ³ íàðîäè-
ëîñÿ 207 íåìîâëÿò: 105 õëîï÷èê³â ³ 102 ä³â-
÷èíêè. Íàéá³ëüøå íåìîâëÿò ç'ÿâèëîñÿ íà
ñâ³ò òðåòüîãî ñ³÷íÿ — 83, çîêðåìà 43 õëîï-
÷èêè ³ 40 ä³â÷àòîê. Ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó
¹ 5 òðåòüîãî ñ³÷íÿ íàðîäèëîñÿ äâ³ äâ³éí³.
ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðåñ-ñëóæá³ Ì³í³ñòåð-
ñòâà þñòèö³¿, ó 2010 ðîö³ ìàëåíüêèõ ìåøêà-
íîê ñòîëèö³ íàé÷àñò³øå íàçèâàëè Âàðâàðà-
ìè, Àë³ñàìè òà Êñåí³ÿìè, à õëîï÷èê³â —
Ìàêñèìàìè, Àðòåìàìè, Äàíèëàìè, Ìèêèòà-
ìè, Âëàäèñëàâàìè, Äåíèñàìè, Àíäð³ÿìè,
Äìèòðàìè, Êèðèëàìè, ²âàíàìè, Íàçàðàìè ³
Áîãäàíàìè. Ó 2009-ìó ðåéòèíã íàéïîïóëÿð-
í³øèõ ³ìåí áóâ äåùî ³íàêøèì. Ä³â÷àòîê
íàé÷àñò³øå íàçèâàëè Ìàðãàðèòàìè, Êàòåðè-
íàìè òà Àð³íàìè, à õëîï÷èê³â — Ìèõàéëà-
ìè ³ Òèìîô³ÿìè

Íà ð³çäâÿí³ ñâÿòà â ñòîëèö³
Óêðà¿íè ñòàëîñÿ 46 ïîæåæ

6-9 ñ³÷íÿ ó ñòîëèö³ ñòàëîñÿ 46 ïîæåæ, ï³ä
÷àñ ÿêèõ æîäíà ëþäèíà íå ïîñòðàæäàëà, ïî-
â³äîìëÿþòü ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÌÍÑ
Óêðà¿íè â Êèºâ³. Êð³ì áîéîâèõ âè¿çä³â, ïî-
æåæíî-ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè 8 ðàç³â ïðèáó-
âàëè íà äîïîìîãó ì³ë³ö³¿ òà ìåøêàíöÿì ì³ñ-
òà. Ãîð³ëî ïåðåâàæíî ñì³òòÿ, ùå ê³ëüêà âè-
ïàäê³â çàô³êñîâàíî ç ï³äãîðÿííÿì ¿æ³. 10
ñ³÷íÿ î ïåðø³é ãîäèí³ íî÷³ äî îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ÌÍÑ ó Êèºâ³ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ïîæåæó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó íà 
âóë. Áîãàòèðñüê³é, 30, ùî â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³. Êîëè çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ïðèáóëè
ïîæåæíî-ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè, íà ì³ñö³ ïî-
ä³¿ âæå ïðàöþâàëà ñòîëè÷íà ì³ë³ö³ÿ. ×àäíèì
ãàçîì îòðó¿ëèñÿ òðîº ëþäåé: 54-ð³÷íèé ÷î-
ëîâ³ê, 42-ð³÷íà æ³íêà òà ¿õíÿ äâîð³÷íà äîíü-
êà. Íàðàç³ åêñïåðòè âñòàíîâëþþòü ïðè÷èíè
ïîæåæ³

Åï³äåì³îëîã³÷íèé ïîð³ã
â³ääàëèâñÿ
Ãðèï ó ñòîëèö³ â³äñòóïàº, àëå “îá³öÿº” ïîâåðíóòèñÿ 
íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ

ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ’’ ЯЯ

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
"Õðåùàòèê"

У Києві сит ація із захворюва-
ністю на рип та ГРВІ стабільна
та онтрольована. Про це заяви-
ла начальни Головно о прав-
ління охорони здоров'я КМДА
Раїса Моісеєн о. Вона за важи-
ла, що останнім часом спостері-
ається спад захворюваності. За
період від 27 р дня мин ло о
ро до 2 січня 2011- о зареєс-
тровано 28 103 хворих на рип
та інші острі респіраторні за-
хворювання (по азни — 101,0
на 10 тис. населення). Це нижче
від епідемічно о поро на 23 %.

Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî ñïàä çàõâîðþ-
âàíîñò³ çóìîâëåíèé íàñàìïåðåä òèì, ùî
ä³òè ïåðåáóâàëè íà çèìîâèõ êàí³êóëàõ.
Ìåäèêè ïðîãíîçóþòü ¿¿ çðîñòàííÿ ï³ñëÿ
ïî÷àòêó çàíÿòü ó øêîëàõ. Òîìó àêòóàëü-
íîþ ëèøàºòüñÿ ïðîô³ëàêòèêà ãðèïó òà
ÃÐÂ². "Íåçâàæàþ÷è íà ñòàëó ³ ñïîê³éíó
ñèòóàö³þ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ íà ãðèï òà
ÃÐÂ², ìè íå ïîâèíí³ çàñïîêîþâàòèñÿ,—
çàçíà÷èëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÊÌÄÀ Ðà¿ñà Ìî-
³ñåºíêî.— Ãðèï º ñåðéîçíèì çàõâîðþâàí-
íÿì, ÿêå â ðàç³ íåâ÷àñíîãî òà íåïðàâèëü-
íîãî ë³êóâàííÿ ìîæå ìàòè òÿæê³ óñêëàä-
íåííÿ, òîìó ïîòð³áíî ñâ³äîìî ñòàâèòèñÿ
äî ñâîãî çäîðîâ'ÿ ³ çà ïåðøèõ îçíàê íå-
äóãè çàëèøàòèñÿ âäîìà òà çâåðòàòèñÿ äî
ë³êàðÿ".

Íàãàäàºìî, ùî íà áàç³ ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â Êèºâà ïðàöþº 10 ïóíêò³â, äå âñ³ îõî-
÷³ ìîæóòü âàêöèíóâàòèñÿ ïðîòè ãðèïó
âëàñíèì êîøòîì. Âàðò³ñòü ïðåïàðàòó —
80 ãðèâåíü, ñàìà ïðîöåäóðà áåçïëàòíà. Â
Êèºâ³ äîñòàòí³é çàïàñ ìåäèêàìåíò³â ó ñòà-

ö³îíàðàõ. Çà ðàõóíîê äåðæáþäæåòó áóëî
çàêóïëåíî 3300 äîç âàêöèíè ïðîòè ãðè-
ïó íà ñóìó 200 òèñ. ãðí äëÿ ùåïëåííÿ
ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Íàðà-
ç³ âæå âàêöèíîâàíî 2700 êèÿí.

Âîäíî÷àñ ìåäèêè ðàäÿòü íå íåõòóâàòè
ïðîñòèìè çàõîäàìè, ÿê³ äîïîìîæóòü çà-
õèñòèòèñÿ â³ä ³íôåêö³¿: êîðèñòóâàòèñÿ
ìàðëåâèìè ïîâ'ÿçêàìè, äîòðèìóâàòè îñî-
áèñòî¿ ã³ã³ºíè, âæèâàòè â³òàì³íè.

Ãîëîâíèé äèòÿ÷èé ³ìóíîëîã Êèºâà Àë-
ëà Âîëîõà ïîâ³äîìèëà, ùî íèí³øíüîãî
ñåçîíó ïåðåâàæàº â³ðóñ ãðèïó òèïó Â,
ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñëàáøèì ïåðåá³-
ãîì õâîðîáè.

Çà ïðîãíîçîì ìåäèê³â, ñïðèÿòèìå ïî-
øèðåííþ â³ðóñó âîëîãà ïîãîäà, ùî íèí³
òðèìàºòüñÿ ó Êèºâ³. Òîìó ë³êàð³ çàêëè-
êàþòü íå âòðà÷àòè ïèëüíîñò³ ³ äáàòè ïðî
ñâîº çäîðîâ'ÿ

Меди и радять иянам не нехт вати простими заходами, я і допомож ть захиститися від рип :
орист ватися марлевими пов`яз ами, дотрим вати особистої і ієни, вживати вітаміни

Äëÿ ó÷àñíèê³â ³ ãîñòåé 
ªâðî-2012
Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ñõâàëèëà áóä³âíèöòâî â ñòîëèö³ 
çîíè ãîñòèííîñò³

ОО ББ НН ОО ВВ ИИ   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Б дівництво зони остинності —
одна з жорст их мов УЄФА.
Та і прое ти б ло реалізовано
на іль ох поспіль чемпіонатах
Європи. Нині це одна з обов'яз-
ових вимо до раїн, я і прий-
мають зма ання під е ідою
УЄФА. У столиці прое т цієї зо-
ни ви ли ав об рення е оло ів,
ос іль и йо о мали зводити
безпосередній близь ості від
Черепанової ори, я а є історич-
ною місцевістю Києва.

Ïðîåêò ðîçðîáèëî ÒÎÂ "Äîëüíèê ³ Êî"
íà çàìîâëåííÿ ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé". Îñ-
íîâîþ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìàñøòàáíîãî áóä³â-
íèöòâà îá'ºêòà ñòàíå áàãàòîð³âíåâà ïëàò-
ôîðìà ïëîùåþ 32 òèñ. êâàäðàòíèõ ìåò-

ðè. Çîíà ãîñòèííîñò³ — öå ñïîðóäà âèñî-
òîþ â ÷îòèðè — ï'ÿòü ïîâåðõ³â ³ç âåðõí³ì
ìàéäàí÷èêîì. Íà ïîâåðõàõ áóäå ðîçòàøî-
âàíî äâîð³âíåâèé ïàðê³íã, òåõí³÷íèé ïî-
âåðõ — íàñàìïåðåä äëÿ ìàøèí, ÿê³ îáñëó-
ãîâóâàòèìóòü ôóòáîëüí³ ìàò÷³. Íà âåðõ-
íüîìó ìàéäàí÷èêó ïëàíóþòü ðîçáèòè íà-
ìåò âèñîòîþ äî 16 ìåòð³â äëÿ äåëåãàò³â
ÓªÔÀ, çàïðîøåíèõ îñ³á ³ êîðïîðàòèâíèõ
ãîñòåé. Íà îäíîìó ç ïîâåðõ³â ìàþòü ðîç-
òàøóâàòè Ìóçåé ñïîðòó. Áóäå òóò ³ àíòè-
äîï³íãîâèé öåíòð, ïëîùà ÿêîãî ñÿãàòèìå
2,5 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ùî òàêîæ º
óìîâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ
ñïîðòèâíèõ òóðí³ð³â. Çîíó ãîñòèííîñò³ áó-
äå çâåäåíî íà ì³ñö³ ëüîäîâî¿ êîâçàíêè
"Êðèæèíêà" òà òåí³ñíîãî êîðòó. Àëå ë³ê-
â³äóþòü ö³ ñïîðòèâí³ ñïîðóäè òèì÷àñîâî.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 ðîçïî÷íåòü-
ñÿ áóä³âíèöòâî äðóãî¿ ÷åðãè êîìïëåêñó. Çà
ñëîâàìè äèðåêòîðà êîìïàí³¿ "Äîëüíèê ³
Êî" Îëåêñàíäðà Äîëüíèêà, ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ÷åìï³îíàòó íà ì³ñö³ çîíè ãîñòèí-
íîñò³ çâåäóòü íîâó ëüîäîâó êîâçàíêó òà

òåí³ñí³ êîðòè. Îêð³ì öüîãî, ïðîåêò ïå-
ðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî ñïîðòêîìïëåêñó, â
ÿêîìó ïëàíóþòü ðîçì³ñòèòè ëüîäîâó àðå-
íó íà 3 òèñ. ì³ñöü ³ ñïîðòèâíó çàëó. Çà-
ãàëîì ðîáîòè ðàçîì ³ç îáëàøòóâàííÿì ï³-
øîõ³äíî-òðàíñïîðòíèõ äîð³æîê ³ áóä³â-
íèöòâîì íîâèõ ñïîðòèâíèõ îá'ºêò³â ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ ªâðî-2012 êîøòóâàòèìóòü,
çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóíêàìè, 322 ìëí
ãðí. À ñòîñîâíî òîãî, ùî, ìîâëÿâ, ìàþòü
áóäóâàòè á³ëÿ ×åðåïàíîâî¿ ãîðè, òî ïåð-
ñïåêòèâè çîä÷èõ ùîäî íå¿ áóëè îçâó÷åí³
íà÷àëüíèêîì Óïðàâë³ííÿ ïåðñïåêòèâíî-
ãî áóä³âíèöòâà ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé"
Äìèòðîì Êîâàëü÷óêîì, êîòðèé çàóâàæèâ,
ùî ïðîåêòîì íå ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñ-
òàííÿ òåðèòîð³¿ ö³º¿ ì³ñöèíè.

Òîæ ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ï³ñëÿ òðèâàëîãî
îáãîâîðåííÿ äàëà ïîãîäæåííÿ íà áóä³â-
íèöòâî çîíè ãîñòèííîñò³, àëå çà ïåâíèõ
óìîâ. Çîêðåìà â÷åí³-áóä³âåëüíèêè ìàþòü
äîîïðàöþâàòè ïðîåêòè — íàñàìïåðåä
ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ äåÿê³
ðîçä³ëè ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ
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Àíàòîë³é ÊÓË²ÊÎÂ: “Ó 1990 ðîö³ 
ìè ïåðøèìè ïåðåñòàëè áóòè
“ïîë³òè÷íèìè á³éöÿìè ïàðò³¿”

5 р дня 1988 ро в Києві б ло
створено за ін міліції особливо о
призначення — ЗМОП, більше ві-
домий раїнцям за російсь ою
абревіат рою ОМОН. А вже 16
січня 1992 ро на йо о базі б -
ло створено спецпідрозділ "Бер-
т".

Ñòâîðåííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ï³äðîç-
ä³ëó ëÿãëè íà ïëå÷³ ïåðøîãî êîìàíäèðà,
òîä³ ùå ï³äïîëêîâíèêà, à íèí³ ãåíåðàë-
ìàéîðà ì³ë³ö³¿ Àíàòîë³ÿ Êóë³êîâà. Éîãî
äîëÿ ÷èìîñü ñõîæà íà ïîñòàòü ×àðëüçà
Áåêâ³òà â àìåðèêàíñüê³é "Äåëüò³" àáî Ñåð-
ã³ÿ Ëèñþêà â ðîñ³éñüêîìó "Âèòÿç³". Àíà-
òîë³é Ìèõàéëîâè÷ ñòâîðþâàâ ï³äðîçä³ë,
ðîçðîáëÿâ ìåòîäèêó ³ òàêòèêó ðîáîòè, à
ãîëîâíå — ïðîéøîâ ³ç ï³äðîçä³ëîì êð³çü
âîãîíü ³ âîäó. Ñüîãîäí³ ãåíåðàë-ìàéîð Êó-
ë³êîâ ïîãîäèâñÿ â³äêðèòè äåÿê³ ñòîð³íêè
³ñòîð³¿ ñïåöï³äðîçä³ëó.

— Íèí³ âñ³ äàâíî âñòèãëè çàáóòè, äëÿ ÷î-
ãî ñòâîðþâàëè "Áåðêóò" ³ ÿêèì â³í áóâ íà
ïî÷àòêó.

— Íàø ï³äðîçä³ë áóëî ñòâîðåíî â 1988
ðîö³ ÿê çàã³í ì³ë³ö³¿ îñîáëèâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â Êèºâ³. Çàâäàííÿ â íàñ áóëè ö³ë-
êîì ó äóñ³ ÷àñó — áîðîòüáà ç³ ñïåêóëÿíòà-
ìè, ðåêåòèðàìè. À íàéãîëîâí³øå — îõîðî-
íà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Àäæå îñòàíí³ìè
ðîêàìè ÑÐÑÐ — öå ïîñò³éí³ âóëè÷í³ ïðî-
òåñòè. Òîä³ ìè áóëè åë³òîþ ÌÂÑ. Íàì äî-
âîäèëîñÿ ³ âóëèö³ ïàòðóëþâàòè, ³ çëî÷èí-
ö³â çàòðèìóâàòè, ³ íà ôóòáîëüíèõ ìàò÷àõ
âèñòîþâàòè ì³æ óãðóïîâàííÿìè ôàíàò³â.
Íàéïàì’ÿòí³øèì áóâ 1989 ð³ê, êîëè ãîñ-
òüîâ³ ìàò÷³ ç "Äèíàìî" ãðàâ ìîñêîâñüêèé
"Ñïàðòàê". Òîä³ â Êèºâ³ ðîçãîðòàëèñÿ
ñïðàâæí³ áîéîâèùà. Âèëó÷àëè ìè ³ áóëà-
âè, íàøòðèêàí³ öâÿõàìè, é ìåòàëåâ³ êóëü-
êè íà öåïàõ. Öå âñå äîáðî âèëó÷àëè ³ äî
ìàò÷ó, é ï³ä ÷àñ ìàò÷ó, ³íîä³ çíàõîäèëè é
ï³ñëÿ ãðè. À ³íîä³ é íå çíàõîäèëè. Òîä³ ö³
ïðåäìåòè ëåò³ëè â íàñ. Äîáðå, ùî òîä³ â íàñ
íà îçáðîºíí³ âæå áóëè áðîíåæèëåòè òà
ñôåðè, ÿê³ íàä³éíî çàõèùàëè á³éö³â.

— Îäíèì ³ç íàéâàæ÷èõ âèïðîáóâàíü äëÿ
âàñ áóâ äåíü 2 ñåðïíÿ 1989 ðîêó, êîëè îá-
âàëèâñÿ "Ãîëîâïîøòàìò"...

— Ó öå âàæêî áóëî ïîâ³ðèòè. Çà äåñÿòü
õâèëèí ï³äðîçä³ë ó ïîâíîìó ñêëàä³ áóâ íà
ì³ñö³ òðàãåä³¿. Äîïîìàãàëè òîä³ äåñàíòíè-
êè, àôãàíö³, êîòð³ ñâÿòêóâàëè ñâîº ïðîôå-
ñ³éíå ñâÿòî. Îäíàê, ïîïðè öå, ï³øëè ðîç-
áèðàòè çàâàëè. Ïðàöþâàëè íàð³âí³ ç óñ³ìà.
Àëå äåÿê³ ç íèõ óæå âñòèãëè "õèëüíóòè"
÷àð÷èíó, ³ ï³äêèäàëè êàì³ííÿ òàê, ùîá âî-
íî ïîòðàïëÿëî â ãîëîâè íàøèì ñï³âðîá³ò-
íèêàì. Òîìó ÿ íàêàçàâ óñ³ì îäÿãòè øîëî-
ìè. Ïðàöþâàëè ìè äî ñàìîãî ðàíêó. Ñïî-
ä³âàëèñÿ, ùî âäàñòüñÿ êîãîñü âðÿòóâàòè.
Âæå çðàíêó âèòÿãëè îñòàíí³õ 5 òðóï³â. Îñî-
áëèâî áóëî øêîäà ìîëîäÿò ³ç Ìîñêâè, êîò-
ð³ ïðè¿õàëè äî Êèºâà ïðîâåñòè "ìåäîâèé
ì³ñÿöü". Ìè ëåäâå íå ïëàêàëè òîä³.

— Â³äòîä³ ìèíóëî òðîõè á³ëüøå ðîêó, é âè
ïîñòàëè ïåðåä âèáîðîì — âèêîíóâàòè íàêà-
çè ç Ìîñêâè ÷è, áà÷à÷è, ùî ðîáèòüñÿ â
Óêðà¿í³, ä³ÿòè çà îáñòàâèíàìè?

— Ìè ùå â æîâòí³ 1990-ãî ïðîâåëè çáî-
ðè ï³äðîçä³ëó é âèð³øèëè çàáîðîíèòè
áóäü-ÿêó ïîë³òè÷íó àã³òàö³þ â ï³äðîçä³ë³.
Õî÷à áóâ òàºìíèé íàêàç ÌÂÑ ÑÐÑÐ
¹ 081, â ÿêîìó éøëîñÿ, ùî: "Ñï³âðîá³ò-
íèê ì³ë³ö³¿ — öå ïîë³òè÷íèé áîºöü ïàð-
ò³¿". Íå ïîäóìàéòå, ùî ìè áóëè òàê³ çàâçÿ-
ò³ áîðö³ ç êîìóí³çìîì. Ïðîñòî ñàì ï³äðîç-
ä³ë ïî÷àâ ðîçêîëþâàòèñÿ çà ïîë³òè÷íèìè
îçíàêàìè. Â Óêðà¿í³ òîä³ áóëî âæå àæ 5

ïàðò³é, ³ ñåðåä 600 á³éö³â áóëè ïðèá³÷íè-
êè êîæíî¿. Òîìó ìè âèð³øèëè òàêó ñèòó-
àö³þ íå óñêëàäíþâàòè. Õî÷åø âåñòè ïîë³-
òè÷íó àã³òàö³þ? Éäè ïðàöþâàòè äî ÆÅÊà,
à ó áîéîâîìó ï³äðîçä³ë³ òàê³ ðîçìîâè íå
ïîòð³áí³.

26 ÷åðâíÿ 1991 ðîêó â Ìîñêâ³ â ÌÂÑ
ÑÐÑÐ â³äáóëàñÿ íàðàäà, ÿêó â³â òîä³øí³é
ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Áîðèñ Ãðîìîâ. Ïàì’ÿòàþ, ÿê íà íà-
ðàä³ êîìàíäèð ºðåâàíñüêîãî ÇÌÎÏó ïî-
ïðîñèâ: "Ñêàæ³òü êîìàíäèðîâ³ àçåðáàé-
äæàíñüêîãî çàãîíó, ùîá ïîâåðíóâ 12 ìî-
¿õ á³éö³â, êîòðèõ çàõîïèëè ó Íàã³ðíîìó
Êàðàáàõó (òàì óæå òðèâàâ ïîâíîìàñøòàá-
íèé çáðîéíèé êîíôë³êò)". Íà ùî Áîðèñ
Âñåâîëîäîâè÷ â³äïîâ³â: "Ç³ ñâî¿ìè çàêàâ-
êàçüêèìè ïðîáëåìàìè ðîçáèðàéòåñÿ ñàì³".
Òóò ÿ ³ çðîçóì³â, ùî Ñîþçó íàñòàâ ê³íåöü.
É îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
çâåðíóâñÿ äî íàñ: "À ÷îìó öå ïðåäñòàâíè-
êè Óêðà¿íè ìîâ÷àòü?" ß òîä³ â³äïîâ³â: "Ìè
áóäåìî âèêîíóâàòè íàêàçè ò³º¿ ðåñïóáë³êè,
íà òåðèòîð³¿ ÿêî¿ ìè çíàõîäèìîñÿ, òîáòî
Óêðà¿íè. Ìè íå õî÷åìî áóòè íà ì³ñö³ òèõ
á³éö³â, êîòð³ âèêîíóâàëè íàêàçè Ìîñêâè
é ñòàëè âèãíàíöÿìè íà âëàñí³é çåìë³".

ß ìàâ íà óâàç³ êîìàíäèð³â ðèçüêîãî òà
â³ëüíþñüêîãî ï³äðîçä³ë³â, ÿê³, âèêîíóþ÷è
íàêàçè êåð³âíèöòâà, ñòàëè çàðó÷íèêàìè
ñèòóàö³¿. Òîä³ â³í â³äïîâ³â: "Ñ³äàé. Ç òîáîþ
âñå çðîçóì³ëî". Öå áóëà ïåðåâ³ðêà íà ëî-
ÿëüí³ñòü. Àäæå ðèçüêèé ÇÌÎÏ ïðîäåìîí-
ñòðóâàâ, ùî ì³ë³öåéñüêèé ñïåöíàç — öå
ñèëà, ÿêà ìîæå íàâåñòè ëàä ó íàéñêðóòí³-
ø³ ÷àñè. Ïîò³ì ìè ïîáóâàëè íà ïîêàçîâèõ
âèñòóïàõ ó äèâ³ç³¿ ³ìåí³ Äçåðæèíñüêîãî é
ó äîíåöüêîìó ï³äðîçä³ë³. Ñêàæó òàê, íàø³
á³éö³ ñïðàâèëè íàáàãàòî êðàùå âðàæåííÿ.
Âïðàâè íà çðàçîê äåñàíòóâàííÿ ç ÁÌÏ íà
øâèäêîñò³ 60 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó àáî "ïî-
äîðîæ" íà æèâîò³ ïî çåìë³, òðèìàþ÷èñü çà
òðîñ, ùî ïðè÷åïëåíèé äî âàíòàæíîãî àâ-
òîìîá³ëÿ, ç ïåðåë³çàííÿì ó êóçîâ âàíòàæ³â-
êè, áóëè ùå íå íàéñêëàäí³øèìè.

— Äàâàéòå çóïèíèìîñÿ íà ðîçïàä³ ÑÐÑÐ.
ßêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ â ï³äðîçä³ë³ ï³ä ÷àñ
ïóò÷ó?

— Óñå áóëî ñïîê³éíî. ß áóâ ó â³äïóñòö³,
êîëè ïîâ³äîìèëè ïðî ïåðåâîðîò. ß çàòå-
ëåôîíóâàâ äî ï³äðîçä³ëó. Òàì óñå áóëî ñïî-
ê³éíî, æîäíèõ íàêàç³â àáî ðîçïîðÿäæåíü
³ç ì³í³ñòåðñòâà. Ïîòóðáóâàâñÿ ùå ê³ëüêà
äí³â òà é çàñïîêî¿âñÿ, çðîçóì³âøè, ùî â
Óêðà¿í³ ìîñêîâñüêèé ñöåíàð³é íå ïîâòî-

ðèòüñÿ. À â æîâòí³ ìåíå âèêëèêàëè äî ïðî-
êóðàòóðè. Âñ³ äóìàëè, ùî çàã³í ãîòóâàâñÿ
ðîçäóøèòè "ïàðîñòêè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâ-
íîñò³".

Ó ñ³÷í³ 1992 ðîêó íà áàç³ ÇÌÎÏó áóëî
ñôîðìîâàíî êè¿âñüêèé ïîëê ñïåöïðèçíà-
÷åííÿ "Áåðêóò". Ó éîãî ñêëàä³ ñôîðìóâà-
ëè ðîòó ñïåöïðèçíà÷åííÿ, ùî îð³ºíòóâà-
ëàñÿ íà áîðîòüáó ç òåðîðèçìîì, çâ³ëüíåí-
íÿ çàðó÷íèê³â. Íåçàáàðîì ï³äðîçä³ëè "Áåð-
êóòà" áóëî ñòâîðåíî â óñ³õ îáëàñòÿõ ³ âå-
ëèêèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

— Ç ÿêèìè âèêëèêàìè äîâåëîñÿ îäðàçó ç³-
òêíóòèñÿ?

— Ïîòð³áíî áóëî ïåðø çà âñå íàâ÷èòè-
ñÿ ïðàöþâàòè â íîâèõ óìîâàõ ³ âèêîíóâà-
òè ñëóæáîâ³ çàâäàííÿ. Àäæå òîä³ ìàñîâ³
àêö³¿ ïðîòåñòó áóëè çâè÷íèì ÿâèùåì. Îð-
ãàí³çîâàíà çëî÷èíí³ñòü çðîñòàëà. Ñï³âðî-
á³òíèêè ì³ë³ö³¿ âæå íå ìîãëè âïîðàòèñÿ ç
îçáðîºíèìè, òðåíîâàíèìè çëî÷èíöÿìè.
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ìàëè áîéîâèé äîñâ³ä àô-
ãàíñüêî¿ â³éíè. Çäîëàòè ¿õ ìîãëè ò³ëüêè
ìè. Ç "áðèãàäàìè" Êèñåëÿ, Àâäèøà, ×åðå-
ïà, Êóïöÿ, Ñàâëîõîâà ñòèêàëèñÿ ëåäâå íå
ùîäíÿ. ²íîä³ ç³ ñòð³ëîê ïî ðàéâ³ää³ëàõ ðîç-
âîçèëè ç ñîòíþ "áðàòê³â". Àëå çà ê³ëüêà
äí³â âîíè âæå áóëè íà ñâîáîä³, à ìè çìó-
øåí³ áóëè ïîÿñíþâàòè ñâî¿ ä³¿ ó ïðîêóðà-
òóð³.

— Áîðîòüáà ç ìàñîâèìè çàâîðóøåííÿìè
òîä³ áóëà äëÿ âàñ ïð³îðèòåòíîþ. Âçÿòè õî-
÷à á âèïàäîê, êîëè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðè-
òÿãëè áåíçîâîç ³ ïîãðîæóâàëè éîãî ï³ä³ðâà-
òè?

— Òàê, òîä³ ìè âñ³ ïåðåíåðâóâàëè. Íå
ìîæó çðîçóì³òè ëèøå, ÿê ÄÀ²øíèêè ïðî-
ïóñòèëè äî öåíòðó ì³ñòà ìàøèíó ç 15-ìà
òîííàìè áåíçèíó? Òîä³ ìè ö³ëêîì ìîãëè
âèêîðèñòàòè çáðîþ. Óÿâ³òü, ÿêáè â³í
ñïðàâä³ ï³äïàëèâ òó áî÷êó, ÿê³ áóëè á íà-
ñë³äêè? Àëå ìè âèð³øèëè âñå-òàêè ïîæà-
ë³òè ëþäèíó. Ãîâîðèëè ç íèì, âìîâëÿëè.
É íàðåøò³ âìîâèëè éîãî íå ðîáèòè äóð-
íèöü. Íàáàãàòî ñêðóòí³øå íàì áóëî âë³ò-
êó 1995 ðîêó, êîëè â Êèºâ³ õîâàëè ïàòð³-
àðõà Âîëîäèìèðà á³ëÿ Ñîô³¿. Òîä³ ÿ êàçàâ,
ùî íå ìîæíà ïðîïóñêàòè íàòîâï íà Ñî-
ô³éñüêó ïëîùó. Íàâ³òü ìîãèëà áóëà ãîòî-
âà íà Áàéêîâîìó öâèíòàð³. Àëå îäèí ³ç â³-
äîìèõ ïîë³òèê³â âèãóêíóâ, ùî éòè òðåáà
ñàìå Âîëîäèìèðñüêîþ âóëèöåþ. Ìè ðîáè-
ëè âñå, ùîá íå äîïóñòèòè ç³òêíåííÿ. Ä³ñ-
òàëîñÿ íàøèì õëîïöÿì òîä³ äîáðÿ÷å. Áè-

ëè íàñ ³ êàì³ííÿì, é ïàëêàìè, é îãîðîæåþ.
À ñê³ëüêè áóëî ñâÿùåíèê³â, ó ÿêèõ ï³ä ðÿ-
ñàìè áóâ êàìóôëÿæíèé êîñòþì? Îäèí òà-
êèé òåïåð ñëóæèòü ó öåðêâ³, à òîä³ ëîìîì
áèâ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â òàê, ùî øîëî-
ìè òð³ùàëè. À â ï³äñóìêó, êîëè ìè ìàé-
æå âïîðàëèñÿ, çóïèíèëè íàñòóï, íàäõî-
äèòü íàêàç â³ä îäíîãî ç êåð³âíèê³â ì³ë³-
ö³¿ — ïðîïóñòèòè íàòîâï íà Ñîô³éñüêó
ïëîùó. Ùî ñòàëîñÿ äàë³ — âè çíàºòå. Ñó-
òè÷êà, á³éêà. Íàñ ïîò³ì äîâãî "òÿãàëè" ïî
ïðîêóðàòóðàõ.

— À ùî öå áóâ çà âèïàäîê, êîëè áîºöü
"Áåðêóòà" áèâñÿ ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè ïàòðóëü-
íî-ïîñòîâî¿ ñëóæáè?

— Òàêèõ âèïàäê³â áóëî íàâ³òü ê³ëüêà.
Îäèí íà Îáîëîí³. Éøîâ áîºöü ó íåðîáî-
÷èé ÷àñ. Áà÷èòü — õóë³ãàíè äî ëþäèíè
÷³ïëÿþòüñÿ. Â³í ¿õ ³ íåéòðàë³çóâàâ. Àæ ðàï-
òîì ï³äêîòèëè ÏÏÑíèêè é ïî÷àëè éîãî
ãàìñåëèòè äóáöÿìè. Â³í òîä³, â³äáèâà-
þ÷èñü, êðè÷àâ: ""Áåðêóò" íå çäàºòüñÿ!" Ïî-
ðó÷ ïðîõîäèâ ³íøèé íàø ñï³âðîá³òíèê, ³
âîíè âäâîõ òîä³ êîëåãàì íàñòóêàëè. ² ùî
ç íèìè ðîáèòè? Ç îäíîãî áîêó ïîðóøåí-
íÿ äèñöèï³ëíè, à ç ³íøîãî — õëîïö³ ïàò-
ð³îòè ï³äðîçä³ëó. Íàì òàê³ ïîòð³áí³. ß éî-
ãî ïîêàðàâ æîðñòêî, àëå â ï³äðîçä³ë³ çàëè-
øèâ.

— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, â ìèðíèé ÷àñ
ñï³âðîá³òíèêè "Áåðêóòà" ãèíóëè ï³ä ÷àñ âè-
êîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â...

— Íà ìîº ùàñòÿ, êîëè ÿ áóâ êîìàíäè-
ðîì, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáî-
â’ÿçê³â íå çàãèíóâ æîäåí ñï³âðîá³òíèê. Öÿ
òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ âæå çà ð³ê ï³ñëÿ òîãî, êî-
ëè ÿ ï³øîâ ³ç ï³äðîçä³ëó. Ó ñ³÷í³ 2002 ðî-
êó, êîëè çàãèíóâ ñòàðøèé ñåðæàíò Îëåê-
ñàíäð Îðèùåíêî. Òîä³ õëîïö³ ïàòðóëþâà-
ëè âóëèö³. Çàéøëè äî áóäèíêó, äå, çà ³í-
ôîðìàö³ºþ, çáèðàëèñÿ íàðêîìàíè. Êîëè
âîíè ï³äí³ìàëèñÿ ñõîäàìè, ïðîëóíàëè ïî-
ñòð³ëè. Ñòð³ëÿëè äâîº ïîêèäüê³â, êîòð³ â
ï³ä’¿çä³ ãîòóâàëèñÿ äî âèõîäó "íà ñïðàâó"
ïîãðàáóâàííÿ ìàãàçèíó. Ïîáà÷èâøè "áåð-
êóòÿò", îäèí ³ç íèõ ç îáð³çîì ñõîâàâñÿ çà
ñì³òòºïðîâîäîì. ² êîëè á³éö³ áóëè ïîðÿä,
íàòèñíóâ íà êóðîê. Ñàøêîâ³ êóëÿ ïîòðà-
ïèëà â ñåðöå, ïðîáèâøè ïîñâ³ä÷åííÿ. Â³í
çàãèíóâ îäðàçó. Éîãî íàïàðíèêà áóëî ïî-
ðàíåíî, àëå â³í ùå ãíàâñÿ çà çëî÷èíöÿìè
íà âóëèö³. Ò³, â³äñòð³ëþþ÷èñü, ïîðàíèëè
âèïàäêîâîãî ïåðåõîæîãî é óòåêëè. ¯õ ïî-
ò³ì óï³éìàëè, àëå æèòòÿ 24-ð³÷íîìó õëîï-
öþ íå ïîâåðíåø.

Ïðèãàäóþ âèïàäîê, êîëè ìè ðîççáðîþ-
âàëè çëî÷èíöÿ, êîòðèé, çàêðèâøèñü ó
êâàðòèð³, ïîãðîæóâàâ ï³ä³ðâàòè ãðàíàòó.
Çàéøëè äî êâàðòèðè òðüîìà ãðóïàìè —
äâ³ çãîðè é îäíà, â ÿê³é áóâ ÿ, ÷åðåç âõ³ä,
ï³ä³ðâàâøè äâåð³ ïëàñòèäîì. Çëî÷èíåöü
óñòèã âèñìèêíóòè ÷åêó, àëå íàø ñï³âðîá³ò-
íèê çàáëîêóâàâ ðóêó, à ãðàíàòà ïîëåò³ëà ó
â³êíî. ß ò³ëüêè ðàõóâàâ: "îäèí, äâà, òðè...".
Àæ ðàïòîì ëóíàº ãîëîñ á³éöÿ: "Àíàòîë³þ
Ìèõàéëîâè÷ó, çàïàë ó ìåíå". Òîä³ â ìåíå
ëèøå îäíà äóìêà ïðîìàéíóëà: "Îò òàê ³
ìîãëî çàê³í÷èòèñÿ æèòòÿ". Áî ðîçë³ò îñ-
êîëê³â ó ãðàíàòè 250 ìåòð³â. ßêáè âîíà
âèáóõíóëà â ê³ìíàò³, øàíñ³â âèæèòè í³ â
êîãî ç íàñ íå áóëî á.

— Ùîá âè õîò³ëè ïîáàæàòè ñï³âðîá³òíè-
êàì "Áåðêóòà" íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî
ñâÿòà?

— Ïåðø çà âñå ìèðó é çëàãîäè â ðîäè-
íàõ. À òàêîæ ñïåöíàç³âñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà
çàâæäè ïàì’ÿòàòè øêîëó çàãîíó ì³ë³ö³¿ îñî-
áëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿêà ñòàëà ÷àñòèíîþ
íàøîãî æèòòÿ

Розмовляв Єв ен ЛЕВЧЕНКО,
"Хрещати "

Анатолій К лі ов (лівор ч) і тодішній міністр вн трішніх справ У раїни Андрій Василишин. 1993 рі

Ïðî ³ñòîð³þ ñòâîðåííÿ “Áåðêóòà”, ðåàãóâàííÿ â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ 
òà ³ñòîð³¿ çàòðèìàííÿ — öå òà ³íøå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â ãåíåðàë-ìàéîð ì³ë³ö³¿
Àíàòîë³é Êóë³êîâ
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 18.03.2004 № 133/1343 “Про передачу Головному
управлінню Міністерства внутрішніх справ України 

в м. Києві земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудованими приміщеннями та підземним 

гаражем на вул. Гоголівській, 7 
у Шевченківському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 310/5122 від 2 грудня 2010 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до рішення Київської міської
ради від 18.03.2004 № 133/1343, відповідно до статті 92 та пункту 1 Перехідних положень Земельного
кодексу України, на виконання витягу з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури від 26.10.2010 № 30, враховуючи звернення Головного управлін'
ня Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві від 21.10.2010 № 1/5466, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
18.03.2004 № 133/1343 “Про передачу Головному управ�
лінню Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві зе�
мельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбу�
дованими приміщеннями та підземним гаражем на вул. Го�
голівській, 7 у Шевченківському районі м. Києва”, а саме:

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

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

— у пункті 1 слова “проект відведення земельної ділян�
ки” замінити словами “проект землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки”;

— у пункті 2 слово “передати” замінити словом “надати”
та слова та цифру “в короткострокову оренду на 3 роки” за�
мінити словами “у постійне користування”;

— підпункт 3.2 викласти в такій редакції: “У місячний тер�
мін звернутися до Головного управління земельних ресур�

сів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по
винесенню меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)
та виготовленню документа, що посвідчує право користу�
вання земельною ділянкою”;

— у підпункті 3.3 слова “розміщених у межах земельної
ділянки” замінити словами “що знаходяться в межах зе�
мельної ділянки”.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від
13.07.2004 № 91�6�00290.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на передачу об’єктів комунальної
власності територіальної громади міста Києва 

у державну власність

Рішення Київської міської ради № 89/4901 від 14 жовтня 2010 року

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.06.10 № 31533/2/1 щодо підвищення ефек'
тивності функціонування системи розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іно'
земних держав і представництв міжнародних організацій у м. Києві, відповідно до статті 327 Цивільного
кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце'
ве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності”, враховуючи лист Президента України від 31.05.10 № 1'1/1047, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу цілісного майнового ком�
плексу комунального підприємства “Генеральна дирекція Ки�

ївської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв” (код ЄДРПОУ 04013583, юридична адреса: 01054, м.

Про створення Ради національностей 
при Київській міській раді

Рішення Київської міської ради № 269/5081 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра'
їні”, частини другої статті 5 Закону України “Про національні меншини в Україні”, статті 15 Рамкової кон'
венції про захист національних меншин, пункту 4 статті 7 частини II та підпункту і пункту 1 статті 12 части'
ни III Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, постанови Кабінету Міністрів України від
26.11.09 № 1302 “Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалі'
зації державної політики”, враховуючи численні звернення представників національно'культурних громад
м. Києва, з метою створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культур'
ної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії національних меншин, які проживають у м. Ки'
єві, а також сприяння налагодженню ефективної співпраці міської влади з громадськістю Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Раду національностей при Київській міській
раді у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Раду національностей при
Київській міській раді, що додається.

3. Дозволити Київському міському голові за необхідності
вносити зміни до персонального складу та Положення Ра�
ди національностей при Київській міській раді.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) забезпечити організаційне та методич�
не забезпечення діяльності Ради національностей при Ки�
ївській міській раді, а також координацію діяльності 2 струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації), районних у м.
Києві державних адміністрацій по співпраці з Радою націо�
нальностей при Київській міській раді.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Київ, вул. О. Гончара, 84) у державну власність до сфери
управління Міністерства закордонних справ України.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити всі організаційно�правові заходи, пов’яза�
ні з передачею майна згідно з пунктом 1 цього рішення, з
урахуванням рішень, прийнятих Київською міською радою
станом на 15.07.10.

2.2. Скласти передавальний баланс комунального під�
приємства “Генеральна дирекція Київської міської ради з
обслуговування іноземних представництв”.

2.3. Надати пропозиції щодо подальшого використання
майна, яке перебуває на балансі комунального підприєм�
ства “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслу�
говування іноземних представництв” і розташоване на Тру�
хановому острові, та іншого майна, що не увійшло до пере�
давального балансу.

3. Відмінити рішення Київської міської ради від 01.10.07

№ 360/3194 “Про перенесення майнового комплексу кому�
нального підприємства “Генеральна дирекція Київської місь�
кої ради з обслуговування іноземних представництв” з ву�
лиці Золотоустівської, 27, 35, 37�39 на вулицю Пшеничну,
4�А та будівництво адміністративного будинку ГДІП з підзем�
ним паркінгом на вулиці Танковій, 4—6 у Шевченківському
районі міста Києва”.

4. Взяти до уваги, що земельні ділянки, які закріплені за
комунальним підприємством “Генеральна дирекція Київської
міської ради з обслуговування іноземних представництв”
під об’єктами, що передаються до державної власності згід�
но з пунктом 1 цього рішення, будуть передаватися у вста�
новленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до бюджетних призначень 
в бюджеті Шевченківського району 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 277/5089 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради “Про
бюджет міста Києва на —2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської
ради від 14.10.10 № 79/4891), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Шевченківської районної у м. Ки�
єві ради від 20.05.10 № 825 “Про бюджет Шевченківського
району міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповнення�
ми, внесеними рішеннями Шевченківської районної у м. Ки�
єві ради від 23.07.10 № 867, від 15.10.10 № 895 та від
28.10.10 № 954) такі зміни:

1.1. У пункті 1 цифри “880 548,6” замінити цифрами
“880 718,4”, цифри “531 586,9” замінити цифрами
“526 675,3”, цифри “348 961,7” замінити цифрами
“354 043,1”, цифри “20,2” замінити цифрами “190,0”.

1.2. У пункті 2 цифри “883 590,1” замінити цифрами
“883 759,9”, цифри “534 628,4” замінити цифрами

“529 716,8”, цифри “348 961,7” замінити цифрами
“354 043,1”.

1.3. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3 до рі�
шення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради 

Про внесення змін до рішення Київради 
від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва 

на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 247/5059 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо'
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.10 № 893 “Про схва'
лення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10
№ 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231
“Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та допов�
неннями) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “17 984 383,0”,
“1764 059,1” замінити цифрами “17 833 953,7”, “1 654 969,8”
відповідно.

1.2. У підпункті 1.1.1 пункту 1 цифри “1186 708,6” замі�
нити цифрами “951 136,2”.

1.3. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри “317 353,7” замі�
нити цифрами “376 553,7”

1.4. У підпункті 1.1.5 пункту 1 цифри “2 986,0” замінити
цифрами “З 043,8”.

1.5. У підпункті 1.1.7 пункту 1 цифри “20,2” замінити
цифрами “190,0”.

1.6. Підпункт 1.1.10 пункту 1 доповнити словами “з по�
дальшим підключенням дошкільного та шкільного закладу”.

1.7. Доповнити пункт 1 новими підпунктами 1.1.12,
1.1.13, 1.1.14, 1.1.15:

“1.1.12. На здійснення заходів щодо соціально�еконо�
мічного розвитку регіонів (на придбання трамвайних ваго�
нів для комунального підприємства “Київпастранс”) —
45 608,3 тис. гривень.

1.1.13. На поліпшення технічного стану Підприємства
Дитячо�юнацького учбово�спортивного центру профспілок
м. Києва “Авангард” —15 000,0 тис. гривень.

1.1.14. На забезпечення функціонування Центру ядерної

медицини з використанням ПЕТ�технологій на базі Київської
міської онкологічної лікарні — 1 600,0 тис. гривень.

1.1.15. На придбання витратних матеріалів для закладів
охорони здоров’я — 4 847,2 тис. гривень.”.

1.8. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “15 583 700,9”,
“2 400 682,1”, “1576 903,5” замінити цифрами
“15 429 003,3”, “2 404 950,4”, “1 581 171,8” відповідно.

1.9. У пункті 2 цифри “18 415 866,9”, “15 646 154,9”,
“2 747 137,6” замінити цифрами “18 265 437,6”,
“15 491 457,3”, “2 752 055,9” відповідно.

1.10. У підпункті 4.4.1 пункту 4 цифри “20,2” замінити
цифрами “190,0”.

1.11. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 4.4.3
пункту 4.

1.12. Доповнити пункт 4 новим підпунктом 4.5.8:
“4.5.8. На благоустрій зелених насаджень — 13 137,6 тис.

гривень.”.
1.13. У пункті 5 цифри “З 000,0” замінити цифрами “З

650,0”.
1.14. У пункті 10 цифри “1417 401,5” замінити цифрами

“1 441119,4”.
1.15. Підпункт 33.6 пункту 36 викласти у новій редакції:
“33.6. 50% суми надходжень орендної плати від здачі в

оренду майна (приміщень) лікувально�профілактичних закла�
дів комунальної власності міста Києва перераховуються на
окремий рахунок Головного управління охорони здоров’я
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та спрямовуються на утриман�
ня закладів та установ охорони здоров’я, придбання та тех�
нічне обслуговування обладнання, ремонт майна бюджет�
них установ, у тому числі на погашення кредиторської за�
боргованості з бюджетних зобов’язань за спеціальним та за�
гальним фондом кошторису за погодженням з постійною
комісією Київської міської ради з питань бюджету та соці�
ально�економічного розвитку.”.

1.16. Підпункт 43.1 пункту 43 викласти у новій редакції:
“43.1. Передбачити в межах загальних обсягів видатків

міського бюджету міста Києва по галузі “Охорона здоров’я”
на 2010 рік видатки на:

— підтримку комунального підприємства “Молочна фаб�
рика�кухня” на період реконструкції — 482,0 тис. гривень;

— забезпечення постійних донорів місячними проїзни�
ми квитками на 2 види транспорту з метою підвищення за�
цікавленості населення в поширенні донорства.”.

1.17. Пункт 46 доповнити новими підпунктами:
“46.1. Комунальне підприємство “Київреклама” не пізні�

ше наступного робочого дня після зарахування коштів від
плати за право тимчасового використання місць (для роз�
ташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у
комунальній власності територіальної громади міста Києва,
перераховує 60 відсотків отриманих коштів (без податку на
додану вартість) до цільового фонду спеціального фонду
міського бюджету м. Києва.

46.2. Комунальні підприємства транспорту (юридичні осо�
би), на балансі яких знаходяться транспортні засоби, спо�
руди, будівлі, устаткування транспорту, що є комунальною
власністю міста Києва, не пізніше наступного робочого дня
після зарахування коштів від плати за розміщення реклами
на транспорті комунальної власності перераховують 60 від�
сотків отриманих коштів (без податку на додану вартість) до
цільового фонду спеціального фонду міського бюджету м.
Києва.”.

1.18. Підпункт 50.4 пункту 50 викласти у новій редакції:
“50.4. У процесі виконання міського бюджету міста Ки�

єва за обґрунтованим поданням головного розпорядника
коштів міського бюджету міста Києва здійснювати перероз�
поділ видатків у межах загального обсягу бюджетних при�
значень в розрізі економічної класифікації, а перерозподіл
видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних
призначень за загальним та спеціальним фондами (у тому
числі по об’єктах капітального будівництва), за погоджен�
ням з постійною комісією Київської міської ради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку.”.

1.19. Доповнити пункт 50 новим підпунктом 50.9:
“50.9. Призупиняти перерахування коштів, що передаю�

ться з районних у місті Києві бюджетів до міського бюдже�
ту міста Києва.”.

1.20. Частину першу підпункту 73.4 пункту 73 викласти у
новій редакції:

“73.4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
19.03.09 № 132/1188 “Про заходи щодо залучення позич�
ки (кредиту) до міського бюджету м. Києва” (із змінами та
доповненнями), а саме: у підпункті 1.1 пункту 1 рішення
слова “на два роки” замінити словами “на три роки”, у під�
пункті 1.2 пункту 1 рішення слова “до двох років” замінити
словами “до трьох років”.

1.21. У пункті 73 частину другу підпункту 73.4, підпунк�
ти 73.5, 73.6, 73.6.1, 73.6.2, 73.6.3, 73.7 вважати підпунк�
тами 73.5, 73,6, 73.7, 73.7.1, 73.7.2, 73.7.3, 73.8.

1.22. У підпункті 73.8 пункту 73 цифри “73.4�73.6” замі�
нити цифрами “73.5�73.7”.

1.23. Пункт 76 викласти у новій редакції:
“76. Доручити балансоутримувачам, після погодження

умов договорів з Головним управлінням комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), укласти з від�
критим акціонерним товариством “Державний ощадний банк
України” договори застави об’єктів права комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, перелік яких за�
значений у додатку 21 до рішення, та вчинити всі необхід�
ні дії для укладання таких договорів застави.

Доручити Головному управлінню комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) проведення конкурсу
по відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення не�
залежної оцінки об’єктів права комунальної власності тери�
торіальної громади м. Києва, які передаються в заставу, а
також проведення конкурсу по відбору страховиків для укла�
дання договорів страхування об’єктів права комунальної
власності територіальної громади м. Києва, які передають�
ся в заставу.”.

1.24. Доповнити підпункт X пункту 4 додатка 13 після слів
“Товариство реабілітації дітей�інвалідів м. Києва “Дитин�
ство” словами “Громадська організація “Центр інвалідів�
спинальників “Відродження — АРС”.

1.25. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
15.07.10 № 1268/4706 “Про виділення у 2010 році коштів
для проведення заходів, пов’язаних з виконанням міської
комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки”, а са�
ме: в абзаці 1 пункту 1 цифри “64 884,76” замінити цифра�
ми “61384,76”, в абзаці 2 пункту 1 цифри “20 410,86” замі�
нити цифрами “18 410,86”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
16, 21 (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради 

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України

Рішення Київської міської ради № 254/5066 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто'герой Київ”, Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, з метою забезпечення
законних гарантій громадянам України, які мають статус “дитина війни”, враховуючи розпочатий процес
формування проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Президента України та Верховної Ради України згідно з
додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

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 Київської міської ради від 2 грудня 2010 року № 254/5066

Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України
та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

Прийнятий Верховною Радою України Закон України “Про
соціальний захист дітей війни” встановив законодавчі га�
рантії соціального захисту громадян України, дитинство яких
збіглося з роками Великої Вітчизняної Війни, зокрема пра�
во на отримання пільг з метою їх соціальної підтримки, що
є одним із засобів визнання суспільного значення нелегко�
го життєвого шляху таких громадян.

Згідно з зазначеним законом на підставі статті 6, почи�
наючи з 01 січня 2006 року, дітям війни повинна виплачу�
ватись щомісячна грошова допомога у вигляді надбавки до
пенсії в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком. Але випла�
та надбавки у 2006 та 2007 роках не відбувалася. У 2007 ро�
ці Верховною Радою України дія шостої статті була зупине�
на на 2008 рік — стаття 67 Закону України “Про Державний
бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України”. І дітям війни було встановлено роз�
мір надбавки згідно з статтею 14 Закону України “Про ста�
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що скла�

дало 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втра�
тили працездатність.

Рішенням Конституційного Суду України № 10�рп/2008
від 22 травня 2008 року визнано таким, що не відповідає
Конституції України, положення Закону України “Про Дер�
жавний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України”, яким зупинено на 2008 рік дію
тієї ж статті Закону України “Про соціальний захист дітей
війни”. Положення закону, визнані Конституційним Судом
України неконституційними, втрачають чинність з дня прий�
няття судом відповідного рішення. У 2009�2010 роках за�
значена стаття жодним Законом України не була змінена чи
скасована. Отже, з 22 травня 2008 року залишилася чин�
ною редакція статті 6 Закону України “Про соціальний за�
хист дітей війни” щодо підвищення пенсії на 30% мінімаль�
ної пенсії за віком. Відповідно до статті 7 Закону України
“Про соціальний захист дітей війни” фінансове забезпечен�
ня державних соціальних гарантій, передбачених цим за�

коном, здійснюється за рахунок коштів Державного бюдже�
ту України і доплату до пенсії здійснює управління Пенсій�
ного фонду України. І тому Пенсійний фонд мав би сплачу�
вати ці суми.

У зв’язку з цим громадяни, що мають статус “дитина
війни”, почали масово звертатися до суду за захистом
своїх прав та щодо зобов’язання суб’єкта владних повно�
важень нарахувати і виплатити 30% надбавку до пенсії як
дитині війни із позовними заявами. На сьогоднішній день
є сотні тисяч позовів у м. Києві та по всій Україні стосов�
но того, що невиплата у 2006 та 2007 роках та виплати не
в повному обсязі у 2008—2010 роках є протиправними.
Майже у всіх випадках суди зобов’язували управління Пен�
сійного фонду нараховувати та виплачувати державну со�
ціальну 30% надбавку до пенсії дітям війни у відповідно�

сті до статті 6 Закону України “Про соціальний захист ді�
тей війни”.

Проте практично завжди управліннями Пенсійного фон�
ду державну соціальну 30% надбавку до пенсії дітям війни
нараховано та виплачено не було у зв’язку із відсутністю кош�
тів у Державному бюджеті України.

Враховуючи вищевикладене, депутати просять передба�
чити виділення коштів для виплати державної соціальної
30% надбавки до пенсії громадянам, що мають статус “ди�
тина війни” згідно з Законом України “Про соціальний за�
хист дітей війни”, при формуванні Закону України “Про Дер�
жавний бюджет України на 2011 рік”.

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

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів 

міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 925/2994 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних гро�
мад районів міста Києва”(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) зміни згідно з додатком до цьо�
го рішення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу земельної ділянки та продаж 
цієї земельної ділянки громадянкам 
Даниленко Наталії Вальдемарівні та 

Удод Вікторії Георгіївні для експлуатації 
та обслуговування складської будівлі 

на вул. Машинобудівній, 21 у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 290/5102 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 93, 124, 127, 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ра'
ди від 19.07.2005 № 810/3385 “Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві” Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянкам Даниленко Наталії Вальдема�
рівні та Удод Вікторії Георгіївні, за умови виконання пункту
10 цього рішення, у спільну оренду на 1 рік земельну ділян�
ку площею 0,0337 га, зокрема громадянці Даниленко Ната�
лії Вальдемарівні — 67/100 від 0,0337 га, громадянці Удод
Вікторії Георгіївні — 33/100 від 0,0337 га, для експлуатації
та обслуговування складської будівлі на вул. Машинобудів�
ній, 21 у Солом’янському районі м. Києва за рахунок земель,
відведених відповідно до рішення Київської міської ради від
16.03.2006 № 293/3384 “Про передачу земельної ділянки
громадянам Даниленко Наталії Вальдемарівні та Удод Вік�
торії Георгіївні для експлуатації та обслуговування індивіду�
ального гаража на вул. Машинобудівній, 21 у Солом’янсько�
му районі м. Києва”, право користування якими посвідчено
договором оренди земельної ділянки від 12.09.2006 № 72�
6�00386.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Машинобудівній, 21 у Солом’янському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
872 769,00 грн (вісімсот сімдесят дві тисячі сімсот шістде�
сят дев’ять гривень 00 копійок) на підставі експертної гро�
шової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ді�
лянки від 21.06.2010).

4. Продати громадянкам Даниленко Наталії Вальдема�
рівні та Удод Вікторії Георгіївні у спільну часткову власність
земельну ділянку площею 0,0337 га за 872 769,00 грн (ві�
сімсот сімдесят дві тисячі сімсот шістдесят дев’ять гривень
00 копійок) з визначенням часток, а саме:

— 67/100 — громадянці Даниленко Наталії Вальдемарів�
ні за 584 755,00 (п’ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот
п’ятдесят п’ять гривень);

— 33/100 — громадянці Удод Вікторії Георгіївні за
288 014,00 (двісті вісімдесят вісім тисяч чотирнадцять гри�
вень) для експлуатації та обслуговування складської будів�
лі на вул. Машинобудівній, 21 у Солом’янському районі м.
Києва за рахунок земель, переданих в оренду згідно з пунк�
том 1 цього рішення.

5. Затвердити умови продажу громадянкам Даниленко
Наталії Вальдемарівні та Удод Вікторії Георгіївні земельної
ділянки на вул. Машинобудівній, 21 у Солом’янському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�

ської міської ради від 16.03.2006 № 293/3384 “Про переда�
чу земельної ділянки громадянкам Даниленко Наталії Валь�
демарівні та Удод Вікторії Георгіївні для експлуатації та об�
слуговування індивідуального гаража на вул. Машинобудів�
ній, 21 у Солом’янському районі м. Києва”.

7. Розірвати договір оренди земельної ділянки від
12.09.2006 № 72�6�00386.

8. Укласти договір купівлі�продажу земельної ділянки в
двотижневий термін від дня реєстрації договору оренди зе�
мельної ділянки.

9. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

9.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,0337 га на вул. Машинобудів�
ній, 21 у Солом’янському районі м. Києва за ціною та на умо�
вах, визначених цим рішенням.

9.2. Після підписання договору купівлі�продажу земель�
ної ділянки, його нотаріального посвідчення та повної спла�
ти вартості земельної ділянки організувати виготовлення,
реєстрацію та видачу громадянкам Даниленко Наталії Валь�
демарівні та Удод Вікторії Георгіївні в установленому по�
рядку державного акта на право власності на земельну ді�
лянку.

10. Громадянкам Даниленко Наталії Вальдемарівні та
Удод Вікторії Георгіївні:

10.1. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт із землеустрою зі встановлення в нату�
рі (на місцевості) меж земельної ділянки та складання до�
кумента, що посвідчує право користування земельною ді�
лянкою.

10.2. Виконувати обов’язки власників земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради



66 ЧЧТТИИВВОО Хрещатик  11 січня 2011

Áîæåñòâåííàÿ Ìýðèëèí

Âèòüêà Èãóìíîâ íå ëþáèë
÷åðíî-áåëûå ôèëüìû, íî ýòîò
ñðàçó ïðèâëåê åãî âíèìàíèå ýô-
ôåêòíîé ñöåíîé: ñîáðàëèñü òè-
ïà êàêèå-òî êðóòûå íà ïðàçä-
íèê, à èõ äàâàé çàìàñêèðîâàí-
íûå àâòîìàò÷èêè ìî÷èòü. Âèòü-
êà ïðèîòêðûë ðîò è ñåë ïåðåä
òåëåâèçîðîì. Äåéñòâèå ðàçâèâà-
ëîñü ñòðåìèòåëüíî: äâîå ìóçû-
êàíòèøåê, ñëó÷àéíûå ñâèäåòå-
ëè ðàñïðàâû, óñïåëè óëèçíóòü ñ
ìåñòà áîéíè, è òåïåðü èì íàäî
ñìûòüñÿ èç ãîðîäà. Èõ åäèí-
ñòâåííûé øàíñ — îðêåñòð, êó-
äà áåðóò òîëüêî æåíùèí, è ìó-
çûêàíòû ïåðåîäåëèñü â æåíñêèå
ïëàòüÿ. Óâèäåâ èõ â ïðåîáðà-
æåííîì âèäå, Âèòüêà çàõîõîòàë
îò äóøè, è ñìåÿëñÿ äî òåõ ïîð,
ïîêà ê ïåðåîäåòûì ìóçûêàíòàì
íå ïîäîøëà áëîíäèíêà èç îð-
êåñòðà. Ó íåå áûëî ñòðàííîå
èìÿ — Äóøå÷êà, îíà ïèëà êîíü-
ÿê èç ôëÿæêè, êîòîðóþ ïðÿòà-
ëà çà ðåçèíêîé ÷óëîê, ìå÷òàëà
î áîãàòîì óõàæåðå — è âåñü
ôèëüì Âèòüêà âèäåë òîëüêî îä-
íó ýòó æåíùèíó. Ïåðåñòðåëêè è
ïåðåîäåâàíèÿ èñ÷åçëè, êàê áóä-
òî èõ è íå áûëî, ïðî÷èå ïåðñî-
íàæè ïóòàëèñü ïîä íîãàìè —
ýêðàí îæèâàë òîëüêî òîãäà, êîã-
äà íà íåì ïîÿâëÿëàñü îíà.

Òåì äíåì â æèçíü äâåíàäöà-
òèëåòíåãî Âèòüêè Èãóìíîâà
âïåðâûå âîøëà Íîðìà Äæèí
Áåéêåð, èçâåñòíàÿ ìèðó ïîä
èìåíåì Ìýðèëèí Ìîíðî è
óìåðøàÿ îò ïåðåäîçèðîâêè ëå-
êàðñòâ çà 16 ëåò äî Âèòüêèíîãî
ðîæäåíèÿ. Âîøëà — äà òàê è íå
âûøëà.

Ñíà÷àëà ðîäèòåëè âîñïðèíÿ-
ëè íîâîå óâëå÷åíèå ñûíà íîð-
ìàëüíî: Âèòüêà è ðàíüøå êîë-
ëåêöèîíèðîâàë âûðåçêè èç ãàçåò
è ïîñòåðû ïåâöîâ è ñïîðòñìå-
íîâ. Ïðè ýòîì êóìèðû ïîäðîñò-
êà áûñòðî ìåíÿëèñü: ðåäêî êî-
ìó óäàâàëîñü çàäåðæàòüñÿ äîëü-
øå ÷åì íà ïîëãîäà. Îäíàêî ïðî-
øëî ïîëãîäà, ïîòîì åùå ïîëãî-
äà — à èíòåðåñ ê äàâíî óìåðøåé
çâåçäå íå òîëüêî íå óãàñ, à íà-
îáîðîò, ðàçãîðàëñÿ âñå ñèëüíåå,
è ðîäèòåëè íà÷àëè óäèâëÿòüñÿ.
Âèòüêà ñêóïàë âñå æóðíàëû è
ãàçåòû, â êîòîðûõ âñòðå÷àëîñü
õîòÿ áû ìèìîëåòíîå óïîìèíà-
íèå Ìýðèëèí; îí ñâåë äðóæáó ñ
òàêèìè æå ôàíàòàìè, òî÷íåå
ôàíàòêàìè, ñíàáäèâøèìè åãî
ìíîæåñòâîì ôîòîãðàôèé, óêðà-
ñèâøèõ ñòåíû Âèòüêèíîé êîì-
íàòû. Îäíàæäû Âèòüêà ÷óòü íå
ñîøåë ñ óìà îò ñ÷àñòüÿ: íà îä-
íè ñóòêè ïîä çàëîã åìó äàëè ïå-
ðåïèñàòü êàññåòó ñ ïåñíÿìè Ìý-
ðèëèí, Áîã âåñòü êàê ïîïàâøóþ
íà ïðîñòîðû ÑÍÃ. Ñðåäè ïåñåí
òàì áûëî è çíàìåíèòîå ïîçäðàâ-
ëåíèå ïðåçèäåíòó Êåííåäè
(“Õýïïè áåçäåé òó þ, ìèñòåð
ïðåçèäåíò...”). Ïîñëå âîñüìîãî
êëàññà îí öåëîå ëåòî ìûë ìà-
øèíû, ÷òîáû çàðàáîòàòü íà
æèçíåííî íåîáõîäèìóþ âåùü —
âèäåîìàãíèòîôîí. È, ðàçóìååò-
ñÿ, ïåðâîé åãî äåâóøêîé ñòàëà
êîðîòêî ñòðèæåííàÿ ãîëóáîãëà-
çàÿ áëîíäèíêà Ðèòà Êîëûâàíî-

âà, ÷åì-òî — òî ëè ñåêñàïèëü-
íîñòüþ, òî ëè ñìåõîì, òî ëè èí-
òîíàöèåé — íàïîìèíàâøàÿ
Âèòüêå åãî áîãèíþ.

Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî åñëè
áû Âèòüêó ñïðîñèëè: êòî åìó
Ìýðèëèí? — îí íå ñìîã áû äàòü
îäíîçíà÷íûé îòâåò. Ìýðèëèí
áûëà íå ïðîñòî ëþáèìîé àêò-
ðèñîé è ñåêñ-ñèìâîëîì; îíà íå
òîëüêî ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé èäå-
àë êðàñîòû — õîòÿ âñå ýòî èìå-
ëî ìåñòî. Äëÿ Âèòüêè èìÿ Ìý-
ðèëèí íå ñëó÷àéíî íà÷èíàëîñü
ñ òîé æå áóêâû, ÷òî è ñëîâî
“ìå÷òà”: ýòî áûëà ãðåçà ïî íå-
äîñòèæèìîé è íåïîäðàæàåìîé
Âå÷íîé Æåíñòâåííîñòè. Ðàçó-
ìååòñÿ, îí çíàë, ïðî÷èòàâ ïîë-
äþæèíû áèîãðàôèé, âñå òåíå-
âûå ñòîðîíû åå æèçíè (åùå è
ùåäðî ïðèóêðàøåííûå ìîëâîé
è æåëòîé ïðåññîé), íî ãðÿçü íå
ïðèñòàâàëà ê ýòîìó ñèÿþùåìó
îáðàçó: ñòîèëî åé ïîÿâèòüñÿ íà
ýêðàíå è óëûáíóòüñÿ, êàê âñå
íàâåòû ðàññûïàëèñü â ïðàõ. Êàê
íåêîãäà Ôðèíà, îáâèíåííàÿ
àôèíñêèì àðåîïàãîì â áåçíðàâ-
ñòâåííîñòè è ïîáåäèâøàÿ îáâè-
íèòåëåé ñâîåé áîæåñòâåííîé
íàãîòîé, Ìýðèëèí ïîáåæäàëà
ñâîèìè áåëîêóðûìè êóäðÿìè,
ñâîèì âçãëÿäîì, õðàíÿùèì íå-
êóþ òàéíó, ñâîåé íåïîâòîðèìîé
èíòîíàöèåé (“Õýïïè áåçäåé òó
þ...”). Âèòüêà Èãóìíîâ íå ðàç-
äóìûâàÿ îòäàë áû ïîëæèçíè,
÷òîáû îêàçàòüñÿ õîòü ðàç â îä-
íîì âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå ñ
Íåé — íî, óâû, Ìýðèëèí áûëà
ñòîëü æå íåäîñÿãàåìà, êàê ðå-
àëüíûå çâåçäû íà íåáå. Ýòî
Âèòüêà ðîñ è ìåíÿëñÿ — îíà
îñòàâàëàñü âñå òîé æå, è âñå òàê
æå áëèçîðóêî îøèáàëàñü â
“Âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà”,
ñòðîèëà êîâàðíûå ïëàíû â “Íè-
àãàðå”, èãðàëà íà ãàâàéñêîé ãè-
òàðå â “Íåêîòîðûå ëþáÿò ïîãî-

ðÿ÷åå” è ïîêîðÿëà ñåðäöà êîðî-
íîâàííûõ îñîá â “Ïðèíöå è õî-
ðèñòêå”. È íèêàêàÿ ðåàëüíàÿ
æåíùèíà íå ìîãëà ñ íåé ñðàâ-
íèòüñÿ, õîòÿ Èãóìíîâ ÷åñòíî
âëþáëÿëñÿ è ñòàðàëñÿ, êàê òå-
ïåðü ãîâîðÿò, “ñòðîèòü îòíîøå-
íèÿ”. Âîçìîæíî, èìåííî ïîòî-
ìó ê ñâîèì 28-ìè îí åùå íå áûë
æåíàò; âïðî÷åì, âîçðàñò (äëÿ
ìóæ÷èíû, âî âñÿêîì ñëó÷àå) íå
ïðåäïîëàãàë îñîáîé ñïåøêè.

Äðóçüÿ çíàëè îá ýòîì ïðè-
ñòðàñòèè Èãóìíîâà è, ïîðîé
ïîäòðóíèâàÿ, âñå æå îõîòíî ïî-
ïîëíÿëè åãî àðõèâ, åñëè ñëó÷à-
ëîñü íàéòè ÷òî-òî íîâåíüêîå â
Ñåòè, à îäíàæäû ïîäàðèëè íà
Íîâûé ãîä ïîðòðåò Ìýðèëèí ðà-
áîòû ìåñòíîãî æèâîïèñöà. Äðó-
çåé ó Âèòè áûëî ìíîãî: ÷åëîâåê
îáùèòåëüíûé è äðóæåëþáíûé,
îí îõîòíî ïðèõîäèë íà ïîìîùü
è íèêîãäà íå ñàìîóòâåðæäàëñÿ
çà ñ÷åò äðóãèõ. Ðîìàíòè÷åñêèì
ïîêëîíåíèåì Ìýðèëèí åãî ëè÷-
íîñòü íå èñ÷åðïûâàëàñü, îíî
ëèøü ïðèäàâàëî åé íåêèé ðû-
öàðñêèé îòòåíîê: ñëóæåíèå Ïðå-
êðàñíîé Äàìå. È ïîòîìó, êîãäà
ïåðåä äíåì ðîæäåíèÿ ó Èãóì-
íîâà ïîøëè ïðîáëåìû — ñïåð-
âà ñ áèçíåñîì, ïîòîì ïåðåíåñ
îïåðàöèþ îòåö, è îí ÿâíî ïðè-
óíûë, äðóçüÿ íà÷àëè ïåðåæèâàòü
íè íà øóòêó è èñêàòü ïóòè âû-
âîäà äðóãà èç êðèçèñà. Ïåðåáè-
ðàëè ðàçíûå ñïîñîáû, îò ïðûæ-
êà ñ ïàðàøþòîì äî ìèíè-ïèãà,
íî âñå áûëî íå òî.

Âûõîä íàøåëñÿ íåîæèäàííî:
Ñåðåãà Ñìèðíîâ ñ æåíîé ïîøëè
ïî íàñòîÿíèþ 10-ëåòíåé äî÷åðè
íà øîó ïðèåõàâøåãî â èõ ãîðîä
òåàòðà äâîéíèêîâ è óâèäåëè íà
ñöåíå Ìýðèëèí. Ñõîäñòâî, âî
âñÿêîì ñëó÷àå èç 9-ãî ðÿäà, áû-
ëî ïîðàçèòåëüíûì: ýòî áûëà
Ìýðèëèí â ëó÷øèå ãîäû. Òîò æå

ðîñò, ôèãóðà, ðîäèíêà, èãðèâîå
ïîùåëêèâàíèå ïî ìèêðîôîíó.
È ïëàòüå, ðàñøèòîå êðóïíûìè
æåì÷óæèíàìè. Îñåíåííûé âíå-
çàïíîé èäååé Ñåðåãà ïðîáèëñÿ
çà êóëèñû, ñïåðâà íà ñìîòðè-
íû — íî è ñìîòðèíû íå ïîäêà-
÷àëè. Âáëèçè àêòðèñà, õîòÿ è
ñèëüíî íàêðàøåííàÿ, ñîõðàíÿ-
ëà ñõîäñòâî ñ áîãèíåé Èãóìíî-
âà, è Ñìèðíîâ ðèíóëñÿ â áîé.

— Çíà÷èò, òàê. Ó ìîåãî ëó÷-
øåãî äðóãà ïîñëåçàâòðà äåíü
ðîæäåíèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó
íåãî áûëè ïðîáëåìû, îí óñòàë,
è ìû õîòèì, ÷òîá îí ðàññëàáèë-
ñÿ ïî ïîëíîé. Åãî êóìèð — Ìý-
ðèëèí Ìîíðî. Äóìàþ, âàì âñå
ïîíÿòíî.

— Âûñòóïëåíèå íà ÷àñòíîé
âå÷åðèíêå? Äâà ÷àñà — 300 áàê-
ñîâ.

— Íå ïðîñòî âûñòóïëåíèå. Âû
ãîâîðèòå ïî-àíãëèéñêè? ß õî÷ó
ïîäàðèòü åìó ìå÷òó. Òèïà Ìý-
ðèëèí âîñêðåñëà äëÿ íåãî íà âå-
÷åð, ïðèëåòåëà èç Àìåðèêè, ïî-
ðóññêè íè ñëîâà. È ïîåò òîëüêî
äëÿ íåãî, êàê äëÿ Êåííåäè.

— Òîãäà 500 áàêñîâ. È äàâàé-
òå ìíå ñöåíàðèé. Äà, êñòàòè,
èíòèì èñêëþ÷åí.

Äåíü ðîæäåíèÿ ïðàçäíîâàëè â
êàôå Àðòóðà, êîòîðûé íå ïîæà-
ëåë ñèë: ñòîëû ëîìèëèñü, çàë
áûë ðàçóêðàøåí íà ñëàâó, à ìà-
ëåíüêàÿ ñöåíà óñòàâëåíà àïïà-
ðàòóðîé. Äðóçüÿ íàïåðåáîé èí-
òðèãîâàëè âèíîâíèêà òîðæå-
ñòâà, ïîäìèãèâàÿ è íàìåêàÿ:
“Òåáÿ æäåò ñþðïðèç”, “×óäåñà,
Âèòü, èíîãäà ñëó÷àþòñÿ”, òàê
÷òî Èãóìíîâ â êîíöå êîíöîâ
íà÷àë îùóùàòü ñòðàííîå âîëíå-
íèå. Îí íå æäàë ÷óäà è íå îñî-
áî âåðèë â èçîáðåòàòåëüíîñòü
äðóçåé, íî ÷òî-òî çàñòàâëÿëî
ñåðäöå çàìèðàòü è òðåâîæíî
áèòüñÿ.

Ñþðïðèç çàòÿíóëñÿ äî ïîëó-
íî÷è. Âíåçàïíî õìåëüíîé ãîâîð
ñòèõ è ñâåò â çàëå ïîãàñ, çàòî
ìîùíûå ïðîæåêòîðû ÿðêî îñ-
âåòèëè ñöåíó. Ê ìèêðîôîíó âû-
øëà ñðåäíåãî ðîñòà æåíùèíà ñ
ïëàòèíîâûìè âîëîñàìè â ïëîò-
íî îáëåãàþùåì ôèãóðó ïëàòüå
è, ãëÿäÿ òîëüêî íà Èãóìíîâà,
ïðîïåëà, ïî÷òè çàäûõàÿñü îò
ñäåðæèâàåìîãî ÷óâñòâà:

— Õýïïè áåçäåé òó þ, ìèñòåð
Èãóìíîâ...

Ðåàëüíîñòü íà ìèã ïîïëûëà â
ñîçíàíèè èçðÿäíî ïîäâûïèâøå-
ãî Èãóìíîâà. Ýòî áûëà îíà, òà,
êîãî ñòîëüêî ëåò æäàëî åãî
ñåðäöå — ïðåêðàñíåéøàÿ èç
ñìåðòíûõ æåíùèí, Áîæåñòâåí-
íàÿ Ìýðèëèí, âûíûðíóâøàÿ íà
ìèã èç ÷åðíîé ïåëåíû íåáûòèÿ.
Íå îñîçíàâàÿ, ÷òî îí äåëàåò,
Èãóìíîâ âñêî÷èë ñ ìåñòà è ïîä-
áåæàë ê ñöåíå — ïîä äðóæíûå
àïëîäèñìåíòû ñîáðàâøèõñÿ.

Êîãäà àðòèñòêà äîïåëà ñâîþ
ïåñåíêó è ñåëà çà ñòîë, Ñåðåãà
ïîäìèãíóë:

— Íó ÷òî, ñáûëàñü ìå÷òà?

Èãóìíîâ êèâíóë, ñ èçóìëåíè-
åì ãëÿäÿ íà ñèäÿùóþ ðÿäîì
æåíùèíó, ÷òî-òî êîêåòëèâî ãî-
âîðÿùóþ åìó íà ïëîõîì àíãëèé-
ñêîì. “Êîíå÷íî, ýòî âñåãî ëèøü
äâîéíèê... õîòÿ ñõîäñòâî íåîáû-
÷àéíîå... Íî ïî÷åìó ìíå òàê õî-
ðîøî? Ïî÷åìó?”

— Çíàåòå, âû ëó÷øå ãîâîðèòå
ïî-ðóññêè,— âûäàâèë íàêîíåö
îí.— Âû âåäü ðóññêàÿ, ïðàâäà?

— Ðÿçàíñêèå ìû,— ïîäìèãíó-
ëà Ìýðèëèí, ñâåðêíóâ áåëîçó-
áîé óëûáêîé.— ×òî, ïîõîæà?

— Ôåíîìåíàëüíî!
— Ðàñêðûòü ñåêðåò? — ïðåä-

ëîæèë Ñåðåãà, Èãóìíîâ êèâ-
íóë.— Íàòàøà — àêòðèñà òåàò-
ðà äâîéíèêîâ...

— Òîëüêî íå Íàòàøà. Ìýðè-
ëèí. Õîðîøî?

— Îêåé, ìèñòåð ïðåçèäåíò.

Èãóìíîâ è Ìýðèëèí áûñòðî
ðàçãîâîðèëèñü. Êàê îêàçàëîñü,
àìåðèêàíñêàÿ çâåçäà áûëà êó-
ìèðîì è äëÿ Íàòàøè, çàêîí÷èâ-
øåé â ïðåæíåé æèçíè ïåäèí-
ñòèòóò.

— Îäíàæäû ÿ ðåøèëàñü — è
âîò óæå 6 ëåò æèâó äâîéíîé
æèçíüþ.

— À ìóæ íå ðåâíóåò?
— ß ðåøèëà ó÷åñòü îøèáêè

ìîåé ãåðîèíè — ïðèíöèïèàëü-
íî íå çàìóæåì.

Ýòà èíôîðìàöèÿ îáðàäîâàëà
Èãóìíîâà, êîòîðîìó íåæäàííàÿ
ãîñòüÿ íðàâèëàñü âñå áîëüøå.
“Êàêàÿ-òî ìàãèÿ â ýòîé ðÿçàí-
ñêîé äåâî÷êå... õîòÿ ïî÷åìó äå-
âî÷êå? Ìû, âèäèìî, ðîâåñíè-
êè... À âåäü ìîæåò áûòü ïåðåñå-
ëåíèå äóø!” — ïîäóìàë îí âäðóã
è ñàì çàñìåÿëñÿ.

— Íàä ÷åì ñìååìñÿ?
— Íè íàä ÷åì... Òàê... Âû ãî-

âîðèòå, ÷òî õîòåëè áû ñíÿòüñÿ â
êèíî?

— Ýòî ìîÿ ìå÷òà. Íå äóìàé-
òå, ÿ óæå ñíèìàëàñü â ðåêëàìå,
òîëüêî â ìàññîâêå.

Âå÷åðèíêà çàòÿíóëàñü äî ïÿ-
òè óòðà, è Èãóìíîâ ïðåäëîæèë
óñòàëîé Ìýðèëèí äîâåçòè åå äî
ãîñòèíèöû. Íî âìåñòî ãîñòèíè-
öû îíè ïðèåõàëè ê íåìó.

...È îí ñàì íå ìîã ïîíÿòü â òó
íî÷ü, êîãî îáíèìàë è êîìó
øåïòàë ñëîâà ëþáâè — Ìýðè-
ëèí æèâîé èëè ïðèçðàêó.

Óòðîì îí ïðîñíóëñÿ ïîçäíî,
íî áåç ñèìïòîìîâ ïîõìåëüÿ —

Пропон ємо читачам
“Хрещати а” оповідання
одно о з найпоп лярніших
авторів “Чтива” — Олени
Шерман. І сьо одні Олена
не розчар є своїх при-
хильни ів, адже в її творі
є все: ле ий стиль, не-
сподіваний сюжет і тон-
ий мор.
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На исходе старый од,
С оро Ти р в тай йдёт,
Наливай, проводим с миром
Ти ра до своих ворот...

*
Ти ра од прошёлся лихо
По земле на этот раз,
Даже в самых малых странах
Вёл себя, а Фантомас.
Ката лизмами природы
В страх во нал даже зверей,
Над людьми поиздевался,
Ка заправс ий лиходей...
"Наследил" и в У раине.
Там, де был, и с оль о мо
Людям бед принес и оря,
Наломал в селениях "дров".

**
Расшатал под властью ст лья:
Главно о отправил льям,
Отобрал бабы власть.
Что не в мер завралась.
Клер ам местным в назидание
Сделал мэр "обрезание",
Чтоб с оворчивее был,
Власть ем оротил.
А то о, то мно о хапал,
Ти р хватил о тистой лапой,
И от этой " ар сели"
Двери в тюрьмах зас рипели.
Непонятно толь о вот,
Первым то т да пойдёт,
Не с э с рсией — на нары,
В одиноч , можно парой.
Б дет Ти р не в обид :
Может, дверь с рипит для
вида?
Если та , то Зайца од
Ново о не принесёт,
Власть, а прежде, б дет
брать,
А в тюрьм не попадать.
Ни чем , чтоб снова вышло,
Что за он всё то же дышло.

***

Заяц мнётся поро а,
Потом ... налей немно о,
Встретим стоя Новый од!
П сть он оря не несёт.
С остальным нас в поряд е,
Ка весной на дачной ряд е.
Наш народ переживёт
Даже самый л чший од,
А плохом мы привы ли.
Нас плохое не берёт.
Жить в раю нам не пришлось,
Что-то, де-то не сошлось.
Потом не прочь ом -то
Рай продать мы за валют .
Сами б дем жить в "ад "
У Европы на вид ,
Но с словием, чтобы сало
В том ад не пропадало.
К сал чтоб была орил а,
Полб тыл и... нет, б тыл а,
И чтоб мы здоровы были:
От низ ш и до затыл а...
Если стих сей о двор ,
Поздравляю с Новым одом!
Быть здоровью и добр !

Юрий БАТУЛИН
30.12.2010

Çèìîâ³ êàí³êóëè
(Ïðèâ³ò øêîëÿðèêàì 2010 ðîêó 

â³ä òèõ, õòî õîäèâ äî øêîëè
1948 ðîêó)

Я пас овечо ол оспі
Зимою на озимині,
А що б ло із цьо о потім,
Ви не повірите мені.
Х дющі страшно ті тварин и
Попадали на землю й лід.
І бі ав я до інця днини,
Заб вши про пісний обід.
За матір пас, мав дев’ять ро ів,
Нас ще раз лихо обійшло,
Всевишній спас її від стро ів,
До тюрми діло не дійшло.

Іван ПАЛІЙ

íàîáîðîò, ñ êàêîé-òî áîäðî-
ñòüþ. Ãëÿäÿ íà ëó÷ ñîëíöà íà
ñòåíå, îí âñïîìèíàë â÷åðàø-
íåå è óëûáàëñÿ. Èì âëàäåëî òî
ñìóòíîå ÷óâñòâî, êîòîðîå áû-
âàåò â íà÷àëå ïóòè, êîãäà âñå
åùå ñîëíå÷íî, ëåãêî è äîðîãà
êàæåòñÿ ãëàäêîé è óâëåêàòåëü-
íîé. ×òî-òî íîâîå è õîðîøåå
âîøëî â åãî æèçíü — èëè, òî÷-
íåå, êòî-òî. È íåîæèäàííàÿ
ìûñëü “À ìîæåò, îíà è åñòü
ìîÿ ñóäüáà” óæå íå êàçàëàñü
íåîæèäàííîé. “Ìàëî ëè êàê
æèçíü ñâîäèò ëþäåé. Êòî çíà-
åò, âîçìîæíî, ìû äëÿ òîãî è çà-
áîëåëè îäíîé æåíùèíîé, ÷òî-
áû îíà â êîíöå êîíöîâ íàñ ïî-
çíàêîìèëà...” Èì îâëàäåëî âíå-
çàïíîå æåëàíèå íåìåäëåííî
óâèäåòü Ìýðèëèí... èëè Íàòà-
øó, ïîãîâîðèòü ñ íåé. Èç âàí-
íîé äîíîñèëñÿ øóì âîäû — îíà
áûëà òàì.

Èãóìíîâ âñêî÷èë ñ êðîâàòè,
ñäåëàë øàã ê äâåðè è âäðóã óâè-
äåë ñòðàííûé ïðåäìåò íà êðåñ-
ëå. Ïîäîéäÿ áëèæå, îí óâèäåë,
÷òî ýòî áåëîêóðûé ïàðèê, à ïîä
êðåñëîì âàëÿåòñÿ ïëàòüå â êðóï-
íûõ æåì÷óæèíàõ. Îí ïîäíÿë
åãî, è â ýòîò ìîìåíò â ñïàëüíþ
âîøëà ãîëàÿ êîðîòêîíîãàÿ áàáà
ñ îïóõøèì ëèöîì:

— Íó òû ãåðîé, îäèííàäöàòûé
÷àñ óæå. Ìîã áû è ðàçáóäèòü, ó
ìåíÿ ïîåçä â ïîëâòîðîãî.

Â óæàñå óñòàâèëñÿ íà íåå
Èãóìíîâ, íè÷åãî íå ïîíèìàÿ.

— ×òî ëûáèøüñÿ? — ôàìèëü-
ÿðíî óëûáíóëàñü áàáà. Åå êî-
ðîòêèå òåìíûå âîëîñû ïëîòíî
ïðèëåãàëè ê ÷åðåïó íåïðàâèëü-
íîé ôîðìû.— Íèêîãäà æåíùè-
íó ïîñëå äóøà íå âèäåë?

Äóøó îòîðîïåâøåãî Èãóìíî-
âà îáäàëî õîëîäîì. Òîëüêî íå
ýòî... Òîëüêî íå ýòî. Åé-áîãó,
ëó÷øå á îí óâèäåë ðàçëîæèâ-
øèéñÿ òðóï.

— Íå ïîõîæà, äà? — ïîíÿëà
íàêîíåö åãî çàìåøàòåëüñòâî áà-
áà. — À òû ïðèãëÿäèñü ïîâíè-
ìàòåëüíåé. Ãëàâíîå — êîñòÿê
ëèöà, ÷åðòû ïðàâèëüíûå, íó, è
íîñ ïîõîæèé. Âñå îñòàëüíîå —
ãëàçà, ãóáû, ðîäèíêó — äåëàåò
ãðèì. Íó è ïàðèê, ñàìî ñîáîé.

Îí ñìîòðåë íà òîðîïëèâî îäå-
âàâøóþñÿ æåíùèíó è íå íàõî-
äèë íè ìàëåéøåãî ñõîäñòâà. Ãäå
â÷åðàøíåå îáàÿíèå, øàðì,
ñåêñàïèë, òàéíà? Ïåðåä íèì áû-
ëà íåâûñïàâøàÿñÿ ïîäåíùèöà,
ïîòðåïàííàÿ êî÷åâîé æèçíüþ
çàóðÿäíàÿ áàáà. Íî÷íîå çîëîòî
äüÿâîëà îáåðíóëîñü óòðåííèìè
÷åðåïêàìè. À îí ÷óâñòâîâàë ñå-
áÿ òàê, òî÷íî åãî âûñòàâèëè íà
ïîñìåøèùå. Âåäü åãî-òî ÷óâ-
ñòâà — îò äåòñêîé ìãíîâåííîé
âåðû â ÷óäî äî ñòðàñòè — áûëè
íàñòîÿùèìè. Íî ê êîìó îí èõ
èñïûòûâàë? Ýòî äàæå íå äâîé-
íèê. È íå ïàðîäèÿ. Ýòî êàêîé-
òî ÷óäîâèùíûé îáìàí. È Èãóì-
íîâ çàâûë, îáõâàòèâ ãîëîâó ðó-
êàìè.

— Ñ ïîõìåëüÿ, ÷òî ëè? Ðàññîë
åñòü?

— Äà, ñ ïîõìåëüÿ, — âûäàâèë
îí èç ñåáÿ. — Òû... òîãî... óõî-
äèøü óæå?

— ß æ ãîâîðþ — ïîåçä â ïîë-
âòîðîãî. Íà òàêñè äàøü?

Âîò è ïîñëåäíÿÿ êàïëÿ. Â÷å-
ðàøíÿÿ áîæåñòâåííàÿ äåâà, êî-
òîðîé ïîëîæåíî ïàðèòü â íåáå-
ñàõ, ïðîñèëà äåíåã íà èçâîç÷è-
êà, êàê — ÷åãî óæ òàì ãðåõà òà-
èòü — îáûêíîâåííàÿ, ïðîñòè
Ãîñïîäè... Âïðî÷åì, âñå, ÷òî ãî-
âîðèëà ýòà æåíùèíà, áûëî òàê
÷óäîâèùíî ãëóïî è ïîøëî, òàê
íåóìåñòíî, òî÷íî âìåñòå ñ ïà-
ðèêîì îíà ñíÿëà è ìîçãè. È ýòî
åãî ìå÷òà. Íàêîíåö-òî ñáûâøà-
ÿñÿ ìå÷òà.

Ïåðåä óõîäîì Íàòàøà, íåñîì-

íåííî, ó÷óÿâøàÿ ïåðåìåíó, ïîäî-
øëà è, ñäâèíóâ âûùèïàííûå áðî-
âè, ñêàçàëà ñ ñåðüåçíûì âèäîì:

— Òû íå äóìàé, ÿ ýòèì íå
ïîäðàáàòûâàþ... Òû ìíå ïðîñòî
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ.

— ß íå äóìàþ, — âûäàâèë îí.
— Ñïàñèáî. È äî ñâèäàíüÿ.

Õëîïíóëà äâåðü, à îí âñå ñè-
äåë, ïðîíçåííûé âíåçàïíîé
ìûñëüþ: à âäðóã è Ìýðèëèí áû-
ëà òàêàÿ? Âäðóã è îíà ïðîñèëà
äåíåã íà òàêñè? ×òî, åñëè îáëèê
áîãèíè — ìèðàæ, à â ðåàëüíî-
ñòè áûëà çàóðÿäíàÿ äåâèöà, âû-
åçæàâøàÿ çà ñ÷åò ïðàâèëüíîñòè
÷åðò è ãðèìà? Â õðàì óäàðèëà
ìîëíèÿ, è àëòàðü ïîøàòíóëñÿ.
Âñå äåòñêèå ìå÷òû, âñå âçðîñ-
ëûå ãðåçû, ãîäû óâëå÷åíèÿ —
âñå âîò-âîò íå ïîøëî ê ÷åðòó.
Íî òóò îí ñíîâà óâèäåë ïàðèê,
ïîçàáûòûé â ñïåøêå Íàòà-
øåé — è âîñïðÿíóë äóõîì.

Ó Ìýðèëèí âîëîñû áûëè õîòü
êðàøåíûå, íî ñâîè.

I wanna be loved by you
Just you and nobody else but

you
I wanna be loved by you alone
Pooh pooh bee doo!
I wanna be kissed by you
Just you and nobody else but

you
I wanna be kissed by you

alone

I couldn’t aspire
To anything higher
Than to fill the desire
To make you my own
Paah-dum paah-dum doo bee

dum, pooooo!

I wanna be loved by you
Just you and nobody else but

you
I wanna be loved by you

alone...

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

ПАТ “АКБ “КИЇВ”, 99,94% а цій я о о належать державі в особі
Міністерства фінансів У раїни, має намір провести ре онстр цію з
надб довою власних приміщень за адресою: м. Київ, Святошинсь ий
район, в лиця Генерала Вітр а, 12.

Метою ре онстр ції є поліпшення е спл атаційних хара теристи
приміщень бан при наданні фінансових посл населенню район та
бла о стрій приле лої території.

Проведення робіт з ре онстр ції не відноситься до е оло ічно
небезпечних.

Конта тний телефон для пропозицій та ознайомлення з матеріалами
239-89-05.

Сл жба справах дітей Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ з питань захист житлових та майнових прав дітей;
- оловно о спеціаліста відділ з питань опі и, пі л вання та синовлення.

Вимо и: педа о ічна або юридична освіта, досвід роботи, стаж роботи на
державній сл жбі не менше 2-х ро ів.

Заяви на он рс подавати протя ом місяця з дня оп блі вання за адресою:
в л. Мос овсь а, 41/8, тел. 280-24-44.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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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 005
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Íåïðîäàí³ õâîéí³ äåðåâöÿ, à òàêîæ ç³áðàí³ íà
ñì³òíèêàõ, ïåðåðîáëÿòèìóòü íà êîìïîñò

Óñ³ êðà¿íè ñâ³òó, ÿê³
ñâÿòêóþòü Íîâèé ð³ê ³
Ð³çäâî çà õðèñòèÿíñüêîþ
òðàäèö³ºþ, ñòèêàþòüñÿ ³ç
ïðîáëåìîþ óòèë³çàö³¿ íî-
âîð³÷íèõ äåðåâ. Öèâ³ë³-
çîâàíèé ñâ³ò ðîçâ’ÿçóº
öþ ïðîáëåìó ïî-ñâîºìó.
Ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ “äîá-
ðó” íå äàþòü ãíèòè íà
çâàëèùàõ, à ïåðåðîáëÿ-
þòü àáî íà áðèêåòè äëÿ
îïàëåííÿ, àáî íà äîáðè-
âî, à ó ñêàíäèíàâñüêèõ
êðà¿íàõ âèêîðèñòîâóþòü
ó ìåáëåâ³é ïðîìèñëîâî-
ñò³. ²ç 2006-ãî ³ â Êèºâ³
ÿëèíêè òà ñîñíè òåæ ïå-
ðåðîáëÿþòü ó ðàéîííèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ ç óòðèìàííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü. Äëÿ öüî-
ãî âèêîðèñòîâóþòü ñïå-
ö³àëüí³ ìàøèíè äëÿ ïå-
ðåðîáêè äåðåâèíè — âî-
ñåíè òà íàâåñí³ â íèõ ïî-
äð³áíþþòü îáð³çàí³ ã³ë-
êè äåðåâ, à âçèìêó îñ-
íîâíîþ “ñèðîâèíîþ” º
íîâîð³÷í³ ÿëèíêè òà ñîñ-
íè.

ßê ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä”, ³ç 100 òèñÿ÷ îô³ö³é-
íî çàâåçåíèõ õâîéíèõ, íå
ïðîäàëè ïðèáëèçíî 10 %,
òîáòî ìàéæå 10 òèñÿ÷ äå-
ðåâ. ¯õ âèâåçëè íà ñïåö³-
àëüí³ ìàéäàí÷èêè äëÿ
óòèë³çàö³¿ (ïî îäíîìó â
êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³).
Íåïðîäàí³ ÿëèíêè ïåðå-
ðîáëÿòü íà òèðñó â ñïå-
ö³àëüíèõ ìàøèíàõ, à ïî-
ò³ì ö³ºþ òèðñîþ ïðèñè-
ïàþòü êîð³ííÿ ÿëèíîê ³
ñîñîíîê, ÿê³ âèðîùóþòü
íà ïðîäàæ. Ï³ñëÿ ñâÿò
ïî÷íóòü ïåðåðîáëÿòè
ÿëèíêè, ÿê³ êèÿíè âèêè-
äàòèìóòü íà ñì³òíèêè, à
òàêîæ ãîëîâíó ÿëèíêó,
ÿêó ç³áðàíî ç 500 äåðåâ.

Íà òåðèòîð³¿ ÊÏ ç óò-
ðèìàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ðîçòàøîâàíà îä-
íà ³ç “íàéñòàð³øèõ” êè-
¿âñüêèõ äðîáèëüíèõ óñòà-
íîâîê. ²ùå òðè-÷îòèðè
ðîêè òîìó, ï³ñëÿ íîâî-
ð³÷íèõ ñâÿò âîíà í³ äíÿ

íå â³äïî÷èâàëà, íèí³ æ
ðîáîòè ñòàëî çíà÷íî
ìåíøå. ßê ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
öüîãî ï³äïðèºìñòâà Ìà-
ð³ÿ Êîâàëü÷óê, áóëè ðî-
êè, êîëè ï³ñëÿ íîâîð³÷-
íèõ ñâÿò ó äåíü ïðèâî-
çèëè ï’ÿòü-ø³ñòü ïðè÷å-
ï³â ³ç ÿëèíêàìè. Íàðàç³ æ
ï³äïðèºìñòâî òàêèõ çà-
ìîâëåíü íå ìàº. “Öüîãî-
ð³÷ ãîëîâíà ÿëèíêà Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó —
øòó÷íà, — ðîçïîâ³äàëà
ïàí³ Êîâàëü÷óê.— Êð³ì
òîãî, äðîáèëüí³ óñòàíîâ-
êè òåïåð º ³ â ê³ëüêîõ ³í-
øèõ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ íàøîãî
ðàéîíó, áî äîö³ëüí³øå
ïåðåðîáëÿòè ÿëèíêè íà
ì³ñöÿõ, àí³æ óñ³ çâîçèòè
â îäíå ì³ñöå”.

²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî
“âèêîðèñòàí³” ÿëèíêè
ïðèéìàþòü ó ñòîëè÷íî-
ìó çîîïàðêó ÿê êîðì òà
ï³äñòèëêó äëÿ òâàðèí,
ñïîíóêàº ïðàö³âíèê³â
ùîðîêó “â³äáèâàòèñÿ”

â³ä ñïðàâæíüî¿ çëèâè
ïðîïîçèö³é íîâîð³÷íèõ
äåðåâ. ßê ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ç
çîî÷àñòèíè Êîñòÿíòèí
Îðëîâ, òðîõè õâî¿ äîäà-
þòü äî ðàö³îíó êîïèòíèõ
òâàðèí ÿê ñâîºð³äíó â³-
òàì³ííó ï³äêîðìêó. Òà
÷åðåç ñïåöèô³÷íèé ñèëü-
íèé çàïàõ íå äëÿ âñ³õ âè-
ä³â òâàðèí ìîæíà ¿¿ âè-
êîðèñòîâóâàòè íà ï³ä-
ñòèëêó. “Çîîïàðê íå ìî-
æå ñïîæèòè ñò³ëüêè õâî¿
ó òèõ îáñÿãàõ, ÿê³ íàì
ïðîïîíóþòü,— íàãîëî-
ñèâ Êîñòÿíòèí Îðëîâ.—
Öå ÿê ó ïðèêàçö³ — ùî
çàíàäòî, òî íåçäîðîâî.
Äî òîãî æ, ìè ïðèéìàº-
ìî “ñèðîâèíó” ëèøå ó
òèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìà-
þòü ñóïðîâ³äí³ äîêóìåí-
òè íà íîâîð³÷í³ äåðåâöÿ
³ç ïîòð³áíèì ïàêåòîì ñó-
ïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.
Áðàòè ÿëèíêè â³ä âèïàä-
êîâèõ ïåðåõîæèõ ìè íå
áóäåìî”

Äðóãå æèòòÿ 
íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè

ПП РР ИИ РР ОО ДД АА   ІІ ММ ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 11 ñ³÷íÿ
ОВНИ переб ватим ть під впливом емоцій, що внесе с мб р жит-

тя, не ативно позначиться на справах, стос н ах із оточенням, ар’єрі,
реп тації, онта тах із висо ими посадовцями. Тож онтролюйте себе,
та навіть цьом випад б дьте отові до дея их немин чих обмежень
або жорст ої рити и від сторонніх осіб. ТЕЛЬЦІ, терміново мобіліз й-
те життєві рес рси! Має б ти боє отовність номер один, зібраність і
дисциплінованість. У терміновом поряд доведеться розв’яз вати ч -
жі проблеми чи ви он вати важ і зобов’язання, заб вши про особисті
потреби. На долю не нарі айте. Нині “про р ч ються” армічні сценарії,
в я их ви приречені взяти а тивн часть і розплатитися за доп щені ра-
ніше помил и та о ріхи. Тоді й здоров’я поліпшиться. БЛИЗНЯТА, ро-
з мно дотрим йтеся золотої середин и, бер чись до справ. Не звалюй-
те на себе більше, ніж реально можете зробити, але й не хиляйтеся від
роботи. Енер етичне передоз вання може вас виснажити. З розва ами
теж епсь о. Доведеться тя ти воза важ их зобов’язань. Тож про весе-
лі ль и, приятельсь і посидень и не йдеться. Я що бра ватиме теп-
ла та лас и, не ж ріться, з одом се надол жите. Кохані та діти нині про-
ходять серйозне випроб вання. РАКИ, дов ола вас наеле тризована ат-
мосфера. Правильно розподіляйте сили і час, тверезо оцінюйте свої ре-
альні шанси. Хіба хочеш — м сиш. Збері айте залізн волю, адже ви о-
н вати обов’яз и треба попри все; навіть не ативні обставини, профе-
сійні невдачі, а особливо за острена он рентна боротьба не повинні
вас но а т вати, зламати д х. М жньо тримайтеся, після 15 січня наста-
не поле шення. ЛЕВАМ б де не до веселої бравади. Во няний темпе-
рамент нещадно аситим ть переш оди з бо інших людей чи обста-
вин. Ви потрапите в дисонансн течію, опинившись на самоті зі своїми
проблемами. Несподівано з’яс ється, що знань і професійно о досвід
бра є, з оле ами нія о о пороз міння, бездо анне ви онання посадо-
вих обов’яз ів під за розою зрив , в стос н ах із оханими повна інерт-
ність... Утім, не все та по ано, чар йте серця інтеле том, завойов йте
симпатії п блі и ер дицією, бо ви — ні альний майстер слова, і це стра-
хов а від сіх невдач! ДІВИ р хаються мінним полем... Е стрим лос о-
че нерви, одна нині не до жартів... Професійна діяльність, любовна та
фінансова сфера, виховання дітей, творча самореалізація — ось най-
разливіші місця. Прибор айте азарт, нині ра не варта заходів — збан-
р т єте! Бажання і можливості наразі люті воро и. Чим більше чо ось
хочеться, тим швидше минає шанс реаліз вати те пал е бажання. ТЕ-
РЕЗИ, оней на переправі не міняють. Одна нині сит ації набирають
р йнівно о темп , що призведе до злам стос н ів із людьми. Можете
лишитися в ордовитій самотності. А треба б ти в парі, армонійно спів-
працювати. Втім, я що ваша залізобетонна принциповість не відля є
союзни ів, оберн вши їх на запе лих істеричних осіб, дипломатично до-
мовляйтеся, йдіть на омпроміс інтересів. Це вдасться на слав , адже в
мистецтві словесно о вплив ви — сама дос оналість. СКОРПІОНИ,
пильн йте здоров’я, воно в за розливом стані. Не м чте ор анізм ро-
ботою, від я ої вас н дить. Варто триматися від ви онання др оряд-
них завдань і зосередитися на а т альних, термінових поточних проб-
лемах, я і з вас і та добре вимотають сили. Ува а тим, хто занед жав:
є висо а ймовірність с ладнень. Одна не пані йте, тримайте нерво-
вий порох с хим, вчіться миттєво пере лючатися з однієї діяльності на
інш , вчасно відпочивати. СТРІЛЬЦІ чар ватим ть вродою. Та від рива-
ти обійми серця та брататися з сіма, хто пра не вашої любові, проти-
по азано. Рецепт дося нення престиж в любовній сфері простий: на-
вчіться расиво відмовляти. Ваше “ні” має зв чати трепетно й милоз-
в чно. Цим неймовірно приваблюватимете прихильни ів, адже, я відо-
мо, заборонений плід д же вабить і солод ий! І пильн йте за аманцем!
КОЗОРОГИ, день рай напр жений. Вам доведеться діяти енер ійно
та сміливо, і в той же час не перест пати меж, дотрим ватися льт ри
поведін и. Не стрижіть сіх під свою ребін , поважайте ч жі д м и, ін-
тереси. Конфлі ти з дея ими людьми мають армічн причин . Ува а чо-
лові ам: я що запалали пристрастю до о ось із дам, онтролюйте се-
бе, і борони вас Бо від шлюбної зради(!). Ця спо са з мовлена ар-
мічно, і 4 люто о с інчиться. ВОДОЛІЇ, чим енер ійніше ви працюєте,
пра н чи дося ти таємної мети, тим вища ймовірність зіт нень із обме-
женнями і переш одами. Спіл вання з найближчим повся денним ото-
ченням теж за рож є онфлі тами, а в дорозі на вас очі ють не араз-
ди. Не розхрист йте д ш ! Зловмисни и з радістю наплюють неї. За-
сторо а жін ам, отрі за р тили роман: божеволіти від захоплення не-
роз мно. Та інтриж а є армічним баластом, я о о варто до 15 січня по-
зб тися. РИБИ, не зазирайте дале о вперед. Майб тнє само за себе
по лопочеться. Живіть реальністю, не озлобляючись через бра рошей,
фінансові про оли. Заздрість — по ана риса. Том не зазіхайте на сто-
ронні здоб т и. В ч жих р ах завжди шмат більший, а радійте том , що
послав Господь, та славте йо о! І любіть робот , бо це хлібне місце, що
не дасть опинитися в злиднях

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³-

òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+4...—5°Ñ, âíî÷³ 0...—6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +3...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —5...—7°Ñ,
âíî÷³ —7...—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +3...+5°Ñ, âíî÷³
0...—1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåí-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ

1 4 3 2 8

8 7

7 2 3 9

8 9 3

3 9 6 5 4 2

6 3 7 9 8

3 7

9 4 3 6

5 2 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.

1 9 7 3 8 6 4 2 5

3 8 6 4 5 2 1 9 7

4 5 2 1 9 7 3 6 8

6 1 5 2 3 9 7 8 4

2 3 9 7 4 8 6 5 1

7 4 8 6 1 5 2 3 9

8 7 3 5 6 4 9 1 2

9 2 1 8 7 3 5 4 6

5 6 4 9 2 1 8 7 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
6 ñ³÷íÿ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Новорічно-різдвяні
свята ще в розпа-
лі, проте зеленб -
дівці вже от ють-
ся до масової ти-
лізації ялино , со-
сен та інших хвой-
них дерев. Кіль а
ро ів поспіль Ки-
єві значн частин
новорічних дерев
не ви идають на
звалища, а пере-
робляють на доб-
рива для піджив-
лення інших дерев.

Останніх іль а ро ів непродані ялин и й ті, що осподарі ви ин ли після новорічних
свят, столичні ом нальни и перероблять на тирс в спеціальних машинах
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