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МЕРІЯ ДОПОМОЖЕ
ПОСТРАЖДАЛИМ
На відновлення пош оджено о виб хом аз
б дин потрібно б де щонайменше три місяці
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МОЯ ХАТА НЕ СКРАЮ
Майже 70 % ба атоповерхових б дин ів,
за реформою житлово- ом нально о осподарства,
належатим ть ОСББ

Þâ³ëåé ÿê ï³äñóìîê ³ åòàï 
íîâîãî ðîçâèòêó
20 ðîê³â òîìó âèéøîâ ïåðøèé íîìåð “Õðåùàòèêà”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Двадцять ро ів том , 23 січня 1991 ро ,
світ вийшов перший номер азети Київсь ої
місь ої ради "Хрещати ". На адаємо, що ви-
дання б ло створено рішенням президії Київ-
ради від 7 вересня 1990 ро за № 22. Уже
з першо о номера часопис став невід’ємною
частиною життя столиці. Протя ом двох де-
сятиліть видання б ло др ом і порадни ом
для десят ів тисяч меш анців Києва.

Â³ä ÷àñó âèõîäó ïåðøîãî íîìåðà ãàçåòè ïðîáëåìè ãîðî-
äÿí ïðàêòè÷íî íå çì³íèëèñÿ. Öå é àâàð³éí³ ë³ôòè, ä³ðÿâ³
äàõè, íåâ³äðåìîíòîâàí³ âíóòð³øíüîáóäèíêîâ³ ïðî¿çäè, áðàê
ó äâîðàõ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, êóïè ñì³òòÿ.
Æèòòÿ íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, òîìó äî "ñòàðèõ" ïðîáëåì ùîðî-
êó äîäàþòüñÿ é íîâ³: çàòîðè íà äîðîãàõ, çàïðóäæåí³ àâòî-
òðàíñïîðòîì òðîòóàðè, çàñèëëÿ ÌÀÔ³â, íåñàíêö³îíîâàíå
áóä³âíèöòâî. Îäíàê ³ ñüîãîäí³ æóðíàë³ñòè "Õðåùàòèêà" íå
çàëèøàþòü ñâî¿õ ÷èòà÷³â, êèÿí íà ñàìîò³ ³ç ïðîáëåìàìè.

Îêð³ì ïîáóòîâèõ ïðîáëåì, "Õðåùàòèê" í³êîëè íå ñòî-
ÿâ îñòîðîíü â³ä ïîáóäîâè äåìîêðàò³¿, åôåêòèâíîãî ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íàðîäæåííÿ ³ ðîçâèòêó íîâèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë, ñóñï³ëüíîãî ðóõó. Äî ñëîâà, ãàçåòÿð³ ïðî-
ïîíóþòü ñâî¿ øïàëüòè äëÿ ïðîâåäåííÿ ãîñòðèõ äèñêóñ³é,
äèñïóò³â, êðóãëèõ ñòîë³â. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ÷èñ-
ëåííèõ ãðîìàäñüêèõ îá'ºäíàíü, ïàðò³é, ïîë³òè÷íèõ áëî-
ê³â, ÿê³ º íà ñüîãîäí³ â ñò³íàõ Êè¿âðàäè. Êîæåí ³ç íèõ ìàº
ïîâíå ïðàâî âèñëîâèòè íà ñòîð³íêàõ ì³ñüêî¿ ãàçåòè ñâîþ
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, ïîãëÿä.

Äî ñëîâà, â "Õðåùàòèêó", ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî íîìå-
ðà, ïóáë³êóâàëèñÿ òâîðè ÿê â³äîìèõ, ìàñòèòèõ ïðîçà¿ê³â
³ ïîåò³â, òàê ³ ïî÷àòê³âö³â. Òðàäèö³ÿ öÿ çáåðåãëàñÿ ³ äî-
íèí³. Íàðàç³ â êîæíîìó ç íîìåð³â ó ðóáðèö³ "×òèâî" ìîæ-
íà íå ëèøå ïðî÷èòàòè ùîñü ö³êàâå äëÿ ñåáå, à é ñïðî-
áóâàòè ñâî¿ âëàñí³ ñèëè íà ë³òåðàòóðí³é íèâ³.

Ç íàãîäè 20-ð³÷íîãî þâ³ëåþ ðåäàêö³ÿ çàïî÷àòêîâóº íî-
âó ðóáðèêó "Õðåùàòèêó" — 20". Ï³ä ö³ºþ ðóáðèêîþ áó-
äóòü ïóáë³êóâàòèñÿ ìàòåð³àëè, ôîòîãðàô³¿ ð³çíîãî ïåð³î-
äó, ðîçïîâ³äàòèìåòüñÿ ïðî ïîä³¿, ëþäåé, ÿê³ áóëè ãåðî-
ÿìè æóðíàë³ñòñüêèõ ïóáë³êàö³é. Ðåäàêö³ÿ çàïðîøóº ÷è-
òà÷³â ãàçåòè íàïèñàòè íàì, ÿêèì áè âîíè õîò³ëè áà÷èòè
"Õðåùàòèê" ñüîãîäí³, ÿê³ ïðîáëåìè, òåìè ïîðóøèòè íà

øïàëüòàõ âèäàííÿ, êîãî çàïðîñèòè íà ³íòåðâ’þ. Ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ òà äóìêè íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ: 01034, Êè¿â-34,
âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 51-á, ç ïðèì³òêîþ "Õðåùàòè-
êó" — 20".

Ìè âêîòðå íàãàäóºìî, ùî íàøà ãàçåòà — öå ãàçåòà êè-
ÿí, äëÿ êèÿí ³ ïðî êèÿí. Òîìó çàêëèêàºìî âàñ: ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ çâåðòàéòåñÿ äî íàñ ³ç íàáîë³ëèì, âèñëîâëþéòå
ñâî¿ äóìêè ç áóäü-ÿêîãî ïðèâîäó, ³íøèìè ñëîâàìè ïè-
ø³òü, äçâîí³òü, çàõîäüòå...

Äâàäöÿòèð³÷íèé þâ³ëåé ³ç íàãîäè âèõîäó ïåðøîãî íî-
ìåðà ðåäàêö³ÿ â³äçíà÷àº â íåëåãêèé ïåð³îä. Íàñàìïåðåä
öå ñòîñóºòüñÿ åêîíîì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³.
Àëå, ïîïðè öå, ãàçåòÿð³ ðîáëÿòü óñå ìîæëèâå ³ íåìîæëè-
âå, àáè ïðèâåðíóòè óâàãó ÷èòà÷³â, çðîáèòè âèäàííÿ ö³êà-
âèì ³ ïîòð³áíèì êèÿíàì. ßê ðåçóëüòàò îñòàíí³ì ÷àñîì äî
íàñ ïîâåðòàþòüñÿ ïåðåäïëàòíèêè. "Õðåùàòèê" á³ëüøå êó-
ïóþòü ó ê³îñêàõ. Æóðíàë³ñòè â³ä÷óâàþòü òàêó ï³äòðèìêó
ç áîêó ÷èòà÷³â ³ â³ääÿ÷óâàòèìóòü ¿ì ö³êàâèìè, ãîñòðèìè,
çëîáîäåííèìè ìàòåð³àëàìè, îá’ºêòèâíèì âèñâ³òëåííÿì
ì³ñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè. Ïðè öüîìó äâåð³ ðåäàêö³¿ çàâæäè
â³ä÷èíåí³ äëÿ íåáàéäóæèõ ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÿê³ äáàþòü
ïðî ñâîº ì³ñòî, áåðåæóòü éîãî ìèíóëå ³ äóìàþòü ïðî ñüî-
ãîäåííÿ
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Äåðæàâí³ ä³ÿ÷³ âøàíóâàëè 
â ñòîëèö³ Ñîáîðí³ñòü

Ç íàãîäè Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïîêëàâ êâ³òè äî
ïàì’ÿòíèê³â Òàðàñó Øåâ÷åíêó òà Ìèõàé-
ëîâ³ Ãðóøåâñüêîìó â Êèºâ³. Â óðî÷èñò³é
öåðåìîí³¿ âçÿëè ó÷àñòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ, ïåðøèé Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê, ãîëîâà Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Îëåêñàíäð Ïîïîâ, íàðîäí³ äåïóòàòè, ÷ëå-
íè óðÿäó òà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³.
Íàãàäàºìî, Äåíü Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè áó-
ëî âñòàíîâëåíî â 1999 ðîö³ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà ç îãëÿäó íà ïîë³òè÷íå é ³ñòîðè÷íå
çíà÷åííÿ îá’ºäíàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè (ÓÍÐ) ³ Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Íà-
ðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè (ÇÓÍÐ) ó 1919 ðîö³ äëÿ
ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ñîáîðíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè

Óïðàâë³ííÿ 
ðèòóàëüíèõ ïîñëóã î÷îëèâ 
Áîðèñ Ôðîëîâ

20 ñ³÷íÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê ïðåäñòàâèâ êîëåêòè-
âó Óïðàâë³ííÿ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã íîâîãî
íà÷àëüíèêà — Áîðèñà Ìèêîëàéîâè÷à Ôðî-
ëîâà. “Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè ïîâèíí³
çàáåçïå÷èòè áåççáèòêîâó ä³ÿëüí³ñòü êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâàí³
Óïðàâë³ííþ. Óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íàì
ïîòð³áíî ðîçðîáèòè íèçêó â³äïîâ³äíèõ çà-
õîä³â äëÿ çíèæåííÿ ö³í íà ðèòóàëüí³ ïîñëó-
ãè ó ì³ñò³”,— çàóâàæèâ Îëåêñàíäð Ìàçóð-
÷àê. Áîðèñ Ôðîëîâ çàê³í÷èâ Êè¿âñüêå âè-
ùå ðàêåòíå ³íæåíåðíå ó÷èëèùå ³ìåí³ Ñåð-
ã³ÿ Ê³ðîâà, âèùó îñâ³òó çäîáóâ ó â³éñüêîâ³é
àêàäåì³¿ ÏÏÎ ÑÂ ³ìåí³ À. Ì. Âàñèëåâñüêî-
ãî. Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ðîçïî÷èíàâ ó Çáðîé-
íèõ ñèëàõ (1973 — 2001 ðîêè), ïîò³ì î÷î-
ëèâ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Ñïåöòåõñåðâ³ñ”. Áóâ
äèðåêòîðîì ÊÔ ÄÏ “Óêðîáîðîíñåðâ³ñ”, ãî-
ëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Ñïåöòåõñåðâ³ñ”,
ïåðøèì çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÄÏ “Çîâ-
í³øíüîòîðãîâåëüíà ô³ðìà “ÒÀÑÊÎ-åêñ-
ïîðò”. Îñòàíí³ìè ðîêàìè îá³éìàâ ïîñàäó
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äåðæàâíî¿ àêö³î-
íåðíî¿ êîìïàí³¿ “Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóê-
ö³îííèõ öåíòð³â”

Ó Êèºâ³ âèçíà÷èëè 
îá’ºêòè äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ï³äãîòóâàëà òà ïåðåäàëà íà ðîçãëÿä äåïóòà-
ò³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³ ïðîåêò Ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿
êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè Êèºâà íà 2011—2012 ðîêè. Íà â³äì³íó
â³ä ïîïåðåäíüî¿ Ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿, äî
ïðîåêòó íîâî¿ Ïðîãðàìè íå ââ³éøëè îá’ºê-
òè ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, íåðóõî-
ì³ñòü ³ ìàéíîâ³ êîìïëåêñè, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ ó âèêîðèñòàíí³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ.

“Ìè ïðîïîíóºìî âèñòàâèòè íà ïðîäàæ ò³
îá’ºêòè, ïðî ÿê³ º äîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³, ùî
âîíè íå áóëè ïðèâàòèçîâàí³ ðàí³øå, òàì íå
ðîçì³ùåí³ óñòàíîâè é îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çà-
áåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà, âîíè íå
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìåäè÷íèìè óñòàíîâàìè
÷è îðãàíàìè ãðîìàäñüêîãî ïðàâîïîðÿä-
êó”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïóçàíîâ. Ïðîåêò Ïðîãðàìè ì³ñ-
òèòü òðè ñïèñêè: ïî-ïåðøå, ïåðåë³ê îá’ºê-
ò³â íåðóõîìîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçà-
ö³¿. Ïî-äðóãå, ïåðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâà-
ðèñòâ, ïàêåòè àêö³é ³ ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ Êèºâà ³ ï³äëÿãàþòü
ïðîäàæó. Ïî-òðåòº, íà çàòâåðäæåííÿ äåïó-
òàò³â îêðåìî çàïðîïîíîâàíî ïåðåë³ê ãîñïî-
äàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ùî íå ï³äëÿãàþòü ïðè-
âàòèçàö³¿. Ñåðåä íèõ òàê³ âàæëèâ³ äëÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ñòîëèö³ ï³äïðèºìñòâà ÿê ÀÒ
“Êîìïàí³ÿ Êè¿âåíåðãîõîëäèíã”, ÂÀÒ ÕÊ
“Êè¿âì³ñüêáóä”, ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-
íàë”, ÂÀÒ “Êè¿âãàç”, ÂÀÒ “Õë³á Êèºâà”
òîùî

Àíîíñ
Перше пленарне засідання VII сесії Київради

VI с ли ання відб деться 03 люто о 2011 ро
о 10.00 за адресою: в л. Хрещати , 36, зала для
засідань на 4-м поверсі

Ìåð³ÿ äîïîìîæå 
ïîñòðàæäàëèì
Íà â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíîãî âèáóõîì ãàçó áóäèíêó 
ïîòð³áíî áóäå ùîíàéìåíøå òðè ì³ñÿö³
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Попередньою причиною виб х
24 січня в житловом б дин на
в лиці Ро озівсь ій, 1 в Дніпров-
сь ом районі столиці фахівці на-
зивають самостійн замін азо-
вої плити одним із меш анців.
Виб ховою хвилею зр йновано 5
вартир. Меш анців двох під’їз-
дів, а це 24 вартири — терміно-
во відселили. П’ятеро людей б -
ло оспіталізовано. За попередні-
ми даними, на відновлення б -
дин потрібно б де від трьох мі-
сяців до одно о ро , залежно від
стан б дин .

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè ÌÍÑ, âè-
áóõ ñòàâñÿ ó êâàðòèð³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³
÷îòèðèïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó íà
âóëèö³ Ðîãîç³âñüê³é, 1. Âèáóõîâîþ õâè-
ëåþ ÷àñòêîâî çðóéíîâàí³ òà ïîøêîäæåí³
ì³æê³ìíàòí³ òà ì³æêâàðòèðí³ ïåðåãîðîä-
êè â ñåìè êâàðòèðàõ. Çà ïîïåðåäí³ìè äà-
íèìè, íåñó÷³ êîíñòðóêö³¿ áóäèíêó íå ïî-
øêîäæåí³.

ßê ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê íà åêñòðåíî-
ìó áðèô³íãó ç öüîãî ïèòàííÿ, ì³ñüêà âëà-
äà äîïîìîæå âñ³ì ïîñòðàæäàëèì. Çîêðåìà
íèí³ âèçíà÷àþòü äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ
â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ïîïåðåäíüîþ ïðè-
÷èíîþ âèáóõó, çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ìà-
çóð÷àêà, º íåïðàâèëüíå ïîâîäæåííÿ ç ãà-
çîì. Çîêðåìà ìåøêàíåöü êâàðòèðè ¹ 30,
ãðîìàäÿíèí Õîìåíêî, 1976 ðîêó íàðîäæåí-
íÿ, âèð³øèâ çàì³íèòè ãàçîâó ïëèòó áåç êâà-

ë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Âèð³çàâ ãàçîâó
òðóáó â íàä³¿ íà òå, ùî âåíòèëü, ÿêèé º â
êâàðòèð³, áóäå òðèìàòè ãàç. Àëå âåíòèëü
áóâ íåñïðàâíèì, ÷åðåç ùî ñòàâñÿ âèò³ê ãà-
çó ³, â³äïîâ³äíî, âèáóõ.

Çà ïîïåðåäí³ìè âèñíîâêàìè ôàõ³âö³â,
ìåøêàíö³â äâîõ ï³ä’¿çä³â ÷îòèðèïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó íà Ðîãîç³âñüê³é,1 (24 êâàðòè-
ðè) ïîòð³áíî òåðì³íîâî ðîçñåëèòè. Í³÷, îä-
ðàçó æ ï³ñëÿ âèáóõó, ëþäè ïðîâåëè ó êëó-
á³ Äàðíèöüêîãî âàãîíîðåìîíòíîãî çàâîäó
òà ë³êàðí³ ¹ 11. Ðÿòóâàëüíèé çàã³í ïðàöþ-
âàâ íà ì³ñö³ âñþ í³÷. Íàðàç³ áóäèíîê âçÿ-
ëè ï³ä îõîðîíó, àáè íå áóëî âèïàäê³â ìà-
ðîäåðñòâà.

Óæå ââå÷åð³ 24 ñ³÷íÿ öèì ñ³ì’ÿì çàïðî-
ïîíóþòü òðè âàð³àíòè â³äñåëåííÿ: íàñàì-
ïåðåä ê³ëüêà ñ³ìåé ïîâ³äîìèëè, ùî ÿêèéñü
÷àñ æèòèìóòü ó ðîäè÷³â. Êèÿíàì, ó ÿêèõ ïî-
øêîäæåí³ êâàðòèðè, àëå âö³ë³ëè ìåáë³, íà-

äàäóòü ê³ìíàòè ç ì³ñüêîãî ìàíåâðåíîãî
ôîíäó (îá³öÿþòü áåçïëàòíî çàáåçïå÷èòè
òðàíñïîðòîì äëÿ ïåðåâåçåííÿ ðå÷åé), à òà-
êîæ òèì, ó êîãî ìàéíî ñóòòºâî ïîøêîäæå-
íî, çàïðîïîíóþòü ì³ñöÿ â ïàíñ³îíàòàõ. Çà
ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ìàçóð÷àêà, ó Äí³ï-
ðîâñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íèí³ âèð³-
øóþòü ïèòàííÿ, àáè ñ³ì’ÿì, ó ÿêèõ º ä³òè
øê³ëüíîãî â³êó, íàäàëè æèòëî íåïîäàë³ê
â³ä øêîëè.

ßê ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ðà¿ñà
Ìî³ñåºíêî, ï³ñëÿ âèáóõó ç áóäèíêó áóëî
ãîñï³òàë³çîâàíî ï’ÿòåðî îñ³á. ×åòâåðî, îò-
ðèìàâøè äîïîìîãó â ïðèéìàëüíîìó â³ää³-
ëåíí³, â³äìîâèëèñÿ â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿. À ïî-
ñòðàæäàëèé, ó êâàðòèð³ ÿêîãî ³ ñòàâñÿ âè-
áóõ, ó ñòàí³ ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³ ç äåñÿòüìà
â³äñîòêàìè îï³ê³â ò³ëà ïåðåáóâàº â Îï³êî-
âîìó öåíòð³ ïðè êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 2

Êè¿â îïëàòèòü ìåäè÷íó 
îñâ³òó 60 ñòóäåíòàì
Ìåð³ÿ ðîçðîáèëà ïðîãðàìó çàáåçïå÷åííÿ ìåäè÷íèìè êàäðàìè

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Íåçàáàðîì Êè¿â ãîòóâàòèìå ìåäè÷í³
êàäðè äëÿ âëàñíèõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â.
Ìåð³ÿ ìàº íàì³ð îïëà÷óâàòè íàâ÷àííÿ
ñòóäåíòàì ó Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ. Òàêèì º
ð³øåííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíå ïðîåêòîì
“Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ìåäè÷íèõ
êàäð³â äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2011—2017 ðîêè”, ÿêå âèíå-
ñóòü íà ñåñ³þ Êè¿âðàäè. Â÷îðà éîãî ñõâà-
ëèëà ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ.

Â Óêðà¿í³ öå ÷è íå ïåðøèé âèïàäîê
ì³ñüêîãî çàìîâëåííÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³â-
ö³â. “Öåé ïðîåêò, ùî çàïî÷àòêîâóº
ÊÌÄÀ, íà ñüîãîäí³ º ïåðøîþ ïðîãðà-
ìîþ, êîëè ì³ñüêà âëàäà îïëà÷óº íàâ÷àí-
íÿ ïîòð³áíèõ ì³ñòó ñïåö³àë³ñò³â”,— êàæå
î÷³ëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, â îñíîâíîìó ãîòóâàòè-
ìóòü ôàõ³âö³â äëÿ ïåðâèííî¿ ëàíêè ìå-
äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ. Öå
ïåä³àòðè, ë³êàð³ “øâèäêî¿”, à òàêîæ ñ³-
ìåéí³ ë³êàð³ òîùî. “Öå ò³ êàäðè, ÿêèõ
íàéá³ëüøå ïîòðåáóº ì³ñòî ³ äîïîìîãà
ÿêèõ, â ïåðøó ÷åðãó, ïîòð³áíà êèÿíàì”,—
êàæå ïàí³ Ìî³ñåºíêî.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ùîð³÷íî îïëà÷ó-
âàòèìóòü íàâ÷àííÿ 60 îñ³á. Íà êîæíîãî
âèä³ëÿòèìóòü ïðèáëèçíî 15 òèñ. ãðí. Ïåð-
øå çàìîâëåííÿ çðîáëÿòü îäðàçó ï³ñëÿ
óõâàëåííÿ ð³øåííÿ. Âæå º äîìîâëåí³ñòü
³ç óí³âåðñèòåòîì. Ïðè÷îìó äî ïðîãðàìè
ìîæóòü ïîòðàïèòè íå ëèøå ñòóäåíòè ïåð-
øîãî êóðñó. Â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êà-
æóòü, ùî çàö³êàâëåí³ â ñòàðøîêóðñíèêàõ,
ÿê³ ÿêíàéøâèäøå çìîæóòü ïðèéòè íà ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ.

ßê â³äáèðàòèìóòü òèõ, ÷èþ ï³äãîòîâêó
îïëàòÿòü ³ç áþäæåòó ì³ñòà? Ðà¿ñà Ìî³ñå-
ºíêî êàæå, ùî íèí³ ïðîïèñóþòü ÷³òêèé
ïîðÿäîê â³äáîðó. Îäíàê (äëÿ ïî÷àòêó) ìî-
æóòü çðîáèòè îïèòóâàííÿ íà ïðåäìåò, õòî
õîò³â áè ñòàòè òàêèì ôàõ³âöåì-ó÷àñíèêîì
ìóí³öèïàëüíî¿ ïðîãðàìè. À âæå ñåðåä îõî-
÷èõ ïðîâåñòè ñâîºð³äíèé êàñòèíã.

Ïðè öüîìó íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ðîç-
ïîâ³ëà ïðî ö³êàâó äåòàëü: íàéá³ëüøèé
øàíñ çäîáóòè ìåäè÷íó îñâ³òó çà êîøòè
ì³ñòà ìàþòü ä³òè ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿
ñôåðè. “ª ÷èìàëî ä³òåé ìåäïðàö³âíèê³â
÷è, ñêàæ³ìî, â÷èòåë³â, ÿê³ á òåæ õîò³ëè,
çà ïðèêëàäîì áàòüê³â, çàéìàòèñÿ ö³ºþ
ñïðàâîþ. Ïðîòå ñàìå â ¿õí³õ ðîäèíàõ íå-
äîñòàòíüî êîøò³â äëÿ çäîáóòòÿ ïîòð³áíî-
ãî ïðîô³ëþ âèùî¿ îñâ³òè. Òîìó ìè ãîòî-
â³ ï³äòðèìàòè ³ öèõ ä³òåé”,— ïîä³ëèëàñÿ
íàì³ðàìè Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíè-
ê³â îäðàçó âëàøòîâóâàòèìóòü íà ðîáî÷³
ì³ñöÿ. Íèí³ Êè¿â ðîçâèâàº ìåðåæó ñ³ìåé-
íèõ àìáóëàòîð³é, ³ º ìàéæå 1200 âàêàí-
ñ³é ïåðâèííî¿ ëàíêè, ÿê³ òðåáà çàïîâíèòè.
Òàêà ñèòóàö³ÿ çóìîâëåíà òèì, ùî ðîáîòè
â ìåäèê³â áàãàòî, à çàðïëàòà — íå á³ëüø
í³æ 1,6 òèñ. ãðí. ×åðåç öå ìîëîä³ ôàõ³â-
ö³ íå íàäòî ïîñï³øàþòü íà òàêó ðîáîòó.
Ïðîòå ç ÷àñîì ì³ñüêà âëàäà îá³öÿº çîâ-
ñ³ì ³íø³ óìîâè äëÿ ïðàö³: ñó÷àñí³ àìáó-
ëàòîð³¿ é ñïåö³àëüí³ ìåõàí³çìè äîäàòêî-
âîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ îïëàòè ðîáîòè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У столиці продовж ють реформ вати ал зь охорони здоров’я. Те-
пер став роблять на первинн лан надання меди о-санітарної
допомо и населенню. Мета — не та лі вати нед и, я не доп с-
ати їх і проводити профіла ти . Для мережі амб латорій сімейної
медицини незабаром потрібно б де приблизно 1200 спеціалістів.
Ос іль и їх немає, мерія розробила про рам забезпечення лі аря-
ми. Цьо о ро з бюджет міста профінанс ють навчання 60 ст -
дентам Національном мед ніверситеті імені Бо омольця. На ож-
но о затратять майже 15 тис. рн.

За попередніми даними, причиною виб х став виті аз
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Ìîÿ õàòà ÍÅ ñêðàþ
Ìàéæå 70 % áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â, çà ðåôîðìîþ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, íàëåæàòèìóòü ÎÑÁÁ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З ідно з новим прое том Житло-
во о оде с , за чотири-п'ять ро-
ів раїні зни н ть ЖЕКи, а об-
сл ов вання ба ато вартирних
б дин ів б де передано їхнім
власни ам. Нині в Києві створено
приблизно 560 об’єднань спів-
власни ів ба ато вартирних б -
дин ів (ОСББ), але ними охопле-
но лише 20 % житлово о фонд
столиці. Охочих брати на себе
та відповідальність по и що
неба ато через недос онал за-
онодавч баз . Але люди заці-
авлені трим вати свій б дино
належном стані та отові до

змін. За мови роз міння їхньої
орисності, звичайно.

Про права та обов’яз и
ÎÑÁÁ — öå þðèäè÷íà îñîáà, ñòâîðåíà

âëàñíèêàìè áóäèíê³â äëÿ ñïðèÿííÿ âèêî-
ðèñòàííÿ ¿õíüîãî âëàñíîãî ìàéíà òà óïðàâ-
ë³ííÿ, óòðèìàííÿ i âèêîðèñòàííÿ íåïîä³ëü-
íîãî òà çàãàëüíîãî ìàéíà. Îá’ºäíàííÿ ìàº
ïå÷àòêó, áàíê³âñüê³é ðàõóíîê, óêëàäàº öè-
â³ëüíî-ïðàâîâ³ äîãîâîðè. ×ëåíè ÎÑÁÁ ñà-
ìîñò³éíî âèçíà÷àþòü êîøòîðèñ óòðèìàííÿ
ñâîãî æèòëà, ðîçì³ðè âíåñê³â íà óòðèìàííÿ
áóäèíêó, ñòðóêòóðó i ñòèëü óïðàâë³ííÿ, ôîð-
ìóþòü øòàòíèé ðîçêëàä, ïåðñîíàëüíèé
ñêëàä ïðàö³âíèê³â ³ ¿õíþ çàðîá³òíó ïëàòó,
ìàþòü ïðàâî îïòèìàëüíîãî âèáîðó âèêîíàâ-
ö³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ ïîñëóã. ÎÑÁÁ
ÿê þðèäè÷íà îñîáà ìîæå áðàòè êðåäèò íà
ïðîâåäåííÿ ðåìîíò³â, óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëü-
íèê³â, îáëàøòóâàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-
ð³¿ òîùî.

Кошти виправдов ють
мет

Íà â³äì³íó â³ä ÆÅÊ³â, ÎÑÁÁ çàö³êàâëå-
í³ â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³. Îá’ºäíàííÿ ìàº
çìîãó ñàìîñò³éíî îáèðàòè ï³äïðèºìñòâî, ùî
íàäàâàòèìå êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, é áåç ïî-
ñåðåäíèê³â. Çà ñëîâàìè ªâãåí³¿ Á³ëîãîðîä-
ñüêî¿, ãîëîâè ÎÑÁÁ “Òåìï — 13” (äåâ’ÿòè-
ïîâåðõ³âêà ¹ 16 íà âóëèö³ Ãîëîñ³¿âñüê³é),
÷ëåíè îá’ºäíàííÿ çà ïîñëóãè ç îáñëóãîâó-
âàííÿ áóäèíêó ïëàòÿòü ìåíøå. “Øòàò íà-
øîãî ï³äïðèºìñòâà íàë³÷óº 5 îñ³á: åëåêòðèê,
ñëþñàð, äâ³ðíèê, áóõãàëòåð, ïàñïîðòèñò. Ñî-
á³âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íà óòðèìàí-
íÿ 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà ñòàíîâèòü 2,29 ãðèâ-
í³, à íå 3,78 ãðèâí³, ÿê ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâ³ “Æèòëîâèê ïëþñ”, ÿêîìó ìè ï³ä-
ïîðÿäêîâóâàëèñÿ. Ïåðåä íàìè íå ñòî¿òü ìå-
òà îòðèìàòè ïðèáóòîê. Êîøòè ðîçïîä³ëÿþ-
òüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî”. Çà êîðîòêèé ñòðîê ä³-
ÿëüíîñò³ ÎÑÁÁ ó áóäèíêó, ÿêîìó ïîíàä 30
ðîê³â, âäàëîñÿ íàëàãîäèòè åëåêòðîïîñòà÷àí-
íÿ, îíîâèòè çàï³ðíó àðìàòóðó âîäîïðîâîäó
òà ñèñòåìè îïàëþâàííÿ, ïîãàñèòè ð³çíèöþ
â òàðèôàõ. Çà ðàõóíîê óñòàíîâëåíèõ ë³÷èëü-
íèê³â çàîùàäæóþòüñÿ êîøòè.

Ініціатива,
що заохоч ється

Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ âèíèêàº ìîæ-
ëèâ³ñòü îòðèìàòè â³ä äåðæàâè äîâãîî÷³êóâà-
í³ ãðîø³ íà ðåìîíò áóäèíêó. Çà çàêîíîì,
ïðè ïåðåäà÷³ áóäèíêó íà áàëàíñ ³íøî¿ îð-
ãàí³çàö³¿, à ñàìå îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â,
ïîïåðåäí³é âëàñíèê, ó äàíîìó âèïàäêó —
îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè, ìàº çä³éñíèòè êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò áóä³âë³. Ó ðàìêàõ ðåàë³çà-
ö³¿ çàõîä³â çàãàëüíîäåðæàâíî¿ Ïðîãðàìè ðå-
ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà íà 2011—2014 ðîêè çà
ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî áþ-
äæåò³â ïëàíóºòüñÿ âèêîíàòè ðîáîòè ç êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó ³ çàì³íè ë³ôò³â, ùî ïåðå-
áóâàþòü â àâàð³éíîìó ñòàí³, íà ñóìó 9,1 ìëí
ãðí òà êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè ë³ôòè â
æèòëîâèõ áóäèíêàõ, äå ôóíêö³îíóþòü
ÎÑÁÁ, íà ñóìó 2,7 ìëí ãðí.

Навчатися ні оли
не пізно

Âèÿâëÿºòüñÿ, ñòàòè ñïåö³àë³ñòîì ç³ ñòâî-
ðåííÿ ÎÑÁÁ ó êðà¿í³ ìîæíà, íàâ÷èâøèñü
ö³é ñïðàâ³. “Ìè îðãàí³çóâàëè êóðñè “Ì³é
ä³ì”,— êàæå Ñåðã³é Äºäîâ, ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ ÃÎ “Ñï³ëêà âëàñíèê³â æèòëà Êèºâà”.—
Ãîòóºìî óïðàâëÿþ÷èõ áóäèíêàìè, ïðîâîäè-
ìî ñåì³íàðè. Ó öåíòð³ çàâæäè ìîæíà îòðè-
ìàòè áóäü-ÿêó êîíñóëüòàö³þ, à òàêîæ ³ þðè-
äè÷íó. Ñï³ëêóþ÷èñü ì³æ ñîáîþ, ñï³ââëàñíè-
êè îáì³íþþòüñÿ ö³ííèì äîñâ³äîì”. Äëÿ ï³ä-
òðèìêè ïðîöåñó ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³
ÎÑÁÁ ó ðàéîíàõ ñòîëèö³ çàïðîâàäæåíî ðî-
áîòó 41 êîíñóëüòàö³éíîãî öåíòðó. Òðè ïðà-
öþº ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà. Òàêîæ ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî 125
³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ç³ ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ.

Кро и до створення ОСББ
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà ñï³ëüíî ç Äí³ïðîâñüêîþ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ºþ ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ä³é ³í³-
ö³àòèâíî¿ ãðóïè ç³ ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ.

1. Ñòâîðåííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè òà ï³äãî-
òîâêà äî óñòàíîâ÷èõ çáîð³â

²í³ö³àòèâí³é ãðóï³ ïîòð³áíî ï³ä³áðàòè òà
îïðàöþâàòè çàêîíîäàâ÷ó áàçó, ñêëàñòè ñïè-
ñîê âëàñíèê³â êâàðòèð ³ íåæèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü, ùî õî÷óòü ñòâîðèòè Îá’ºäíàííÿ, êîí-
êðåòèçóâàòè âèäàòêè íà ðåìîíò, îáñëóãîâó-
âàííÿ, åêñïëóàòàö³þ æèòëîâîãî áóäèíêó, âè-
çíà÷èòè ïîòåíö³éí³ äîõîäè.

2. Ðîçðîáêà Ñòàòóòó Îá’ºäíàííÿ
Ñòàòóò Îá’ºäíàííÿ äåòàëüíî âèçíà÷àº ïðà-

âà òà îáîâ’ÿçêè éîãî ÷ëåí³â. Ó äîêóìåíò³
âðàõîâóþòüñÿ ïåðåë³ê ìàéíà, ùî ïåðåáóâàº
ó ñï³ëüí³é âëàñíîñò³, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ÷ëå-
í³â îá’ºäíàííÿ ùîäî öüîãî ìàéíà, äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ, ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ
ôîíä³â îá’ºäíàííÿ òîùî.

3. Ïðîâåäåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â
Íà óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ ðîçãëÿäàþòü îðãà-

í³çàö³éí³ ïèòàííÿ: íàïðèêëàä, ïðî ðîçì³ð
÷àñòêè êîæíîãî ñï³ââëàñíèêà ó âèòðàòàõ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì Îá’ºäíàííÿ, â³ä-
êðèòòÿ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó â áàíêó òî-
ùî.

4. Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ
Ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè ðåºñòðàö³éíó êàðò-

êó, ÿêà îäíî÷àñíî º çàÿâîþ ïðî äåðæàâíó
ðåºñòðàö³þ îá’ºäíàííÿ, òà óñòàíîâ÷³ äîêó-
ìåíòè. Äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â íàëåæàòü
ïðîòîêîë óñòàíîâ÷èõ çáîð³â, ó ÿêîìó çàô³ê-
ñîâàíî ð³øåííÿ ñï³ââëàñíèê³â áóäèíêó ïðî
ñòâîðåííÿ Îá’ºäíàííÿ, òà çàòâåðäæåíèé
ñòàòóò Îá’ºäíàííÿ.

5. Îòðèìàííÿ äîâ³äêè Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ äî
ªÄÐÏÎÓ

Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî íàäàòè ñâ³äîöòâî ïðî
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, ñòàòóò, êîï³þ ðåºñ-
òðàö³éíî¿ êàðòêè, çàïîâíåíó îáë³êîâó êàðò-
êó ªÄÐÏÎÓ, êâèòàíö³þ ïðî ñïëàòó çáîðó
çà âèäà÷ó äîâ³äêè, äîâ³ðåí³ñòü íà îñîáó, ùî
óïîâíîâàæåíà çä³éñíþâàòè ðåºñòðàö³þ.

6. Ðåºñòðàö³ÿ â ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿
Ïîòð³áíî ïîäàòè çàÿâó çà ôîðìîþ 

¹ 1-ÏÄÂ, îðèã³íàë êâèòàíö³¿ ïðî ñïëàòó
ìèòà çà âèäà÷ó ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ÏÄÂ,
äîðó÷åííÿ. Çàðåºñòðóâàòèñÿ ïîòð³áíî íå ï³ç-
í³øå 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó çä³éñ-
íåííÿ îïåðàö³é, çà ÿêèìè âèíèêíå ÏÄÂ.
Òåðì³í ðåºñòðàö³¿ —10 êàëåíäàðíèõ äí³â.

7. Îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèãîòîâëåííÿ
ïå÷àòêè ³ øòàìïó

Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ çàÿâà â³äïîâ³äíîãî
çðàçêà, ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ,
çðàçêè ïå÷àòêè ³ øòàìïó, êâèòàíö³ÿ ïðî
ñïëàòó ïîñëóã äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè, êîï³ÿ äî-
â³äêè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ªÄÐÏÎÓ, äîðó÷åí-
íÿ. Òåðì³í âèäà÷³ — 5 ðîáî÷èõ äí³â.

8. Ðåºñòðàö³ÿ â Ïåíñ³éíîìó ôîíä³
Ïîòð³áí³ ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñ-

òðàö³þ, äîâ³äêà ïðî âíåñåííÿ äî ªÄÐÏÎÓ,
Ñòàòóò, çàÿâà ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêîì
ñòðàõîâèõ âíåñê³â, äîðó÷åííÿ íà ðåºñòðà-
ö³þ. Ðåºñòðàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ì³ñö³.

9. Ðåºñòðàö³ÿ ó Ôîíä³ ñîö³àëüíîãî ñòðà-
õóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíî-
ñò³.

Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ çàÿâà â³äïîâ³äíîãî
çðàçêà, ðåºñòðàö³éíà êàðòêà, ñâ³äîöòâî ïðî
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêà ç îðãàíó ñòà-
òèñòèêè ïðî âíåñåííÿ äî ªÄÐÏÎÓ, äîðó-
÷åííÿ. Òåðì³í ðåºñòðàö³¿ — 10 äí³â.

10. Ðåºñòðàö³ÿ ó Ôîíä³ ñîö³àëüíîãî ñòðà-
õóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ

Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ çàÿâà â³äïîâ³äíîãî
çðàçêà, ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ,
äîâ³äêà ç îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âíåñåííÿ
äî ªÄÐÏÎÓ, äîðó÷åííÿ. Òåðì³í ðåºñòðà-
ö³¿ — íà ì³ñö³.

11. Ðåºñòðàö³ÿ ó Ôîíä³ ñîö³àëüíîãî ñòðà-
õóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîá-
íèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü

Ïîòð³áí³ çàÿâà, ðåºñòðàö³éíà êàðòêà, ñâ³-
äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêà ç
îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âíåñåííÿ äî
ªÄÐÏÎÓ, äîðó÷åííÿ. Òåðì³í ðåºñòðàö³¿ —
10 äí³â.

12. Â³äêðèòòÿ ðàõóíêó â áàíêó
Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ çàÿâà íà â³äêðèòòÿ ðà-

õóíêó â³äïîâ³äíîãî çðàçêà, ñâ³äîöòâî ïðî
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, ñòàòóò, êîï³ÿ äîêó-
ìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº âçÿòòÿ òîâàðèñòâà íà
ïîäàòêîâèé îáë³ê, êàðòêà ç³ çðàçêàìè ï³ä-
ïèñ³â îñ³á, ÿêèì, â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà ÷è óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â òî-
âàðèñòâà, íàäàíî ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ ðà-
õóíêîì ³ ï³äïèñàííÿ ðîçðàõóíêîâèõ äîêó-
ìåíò³â.

13. Âíåñåííÿ ÎÑÁÁ äî ðåºñòðó íåïðèáóò-
êîâèõ îðãàí³çàö³é

Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïîäàòè: ðåºñòðàö³éíó
çàÿâó, êîï³þ ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â; êîï³þ
óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â.

Îá’ºäíàííÿ ï³ñëÿ íàáóòòÿ ñòàòóñó þðè-
äè÷íî¿ îñîáè ìîæå ïðèéíÿòè íà âëàñíèé
áàëàíñ óâåñü æèòëîâèé êîìïëåêñ, çà äîãî-
âîðîì ³ç ïîïåðåäí³ì âëàñíèêîì çàëèøèòè
éîãî áàëàíñîóòðèìóâà÷åì óñüîãî æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó àáî éîãî ÷àñòèíè; óêëàñòè äî-
ãîâ³ð ³ç áóäü-ÿêîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ. Äî-
ö³ëüíî îäðàçó æ âèð³øèòè ïèòàííÿ ç ïåðå-
äà÷åþ Îá’ºäíàííþ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-
ð³¿ òà âèçíà÷èòè, ÿê êðàùå ¿¿ âèêîðèñòàòè â
³íòåðåñàõ Îá’ºäíàííÿ. Ïðèáóäèíêîâó òåðè-
òîð³þ ïåðåäàþòü Îá’ºäíàííþ ó âëàñí³ñòü
àáî â êîðèñòóâàííÿ ³ íà óìîâàõ îðåíäè â³ä-
ïîâ³äí³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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Ñåðã³é ÑÎÑªÄÎÂ: “ß íàäòî âèìîãëèâèé,
òîìó çíàéòè ëþäèíó, êîòðà ìåí³
ïîòð³áíà, äóæå âàæêî”
Êàòåðèíà ÁÀÁ²×ÅÍÊÎ
Ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

"Хрещати " пропон є ва-
зі читачів передноворічне
інтерв'ю з м зичним ри-
ти ом і харизматичним
с ддею поп лярних теле-
візійних шо (напри лад,
"X-фа тор") Сер ієм Со-
сєдовим.

Çí³ìàº êâàðòèðó Ñåðã³é Âàñè-
ëüîâè÷ Cîñºäîâ ó öåíòð³ ñòîëè-
ö³, á³ëÿ ìåòðî. ×åïóðíåíüêèé
òðèïîâåðõîâèé áóäèíî÷îê, ïðè-
áðàíå ïîäâ³ð'ÿ, ïðèâ³òíà áàáóñÿ-
êîíñüºðæ — âñå ìèìîâîë³ íàãà-
äóº ð³äíó äîì³âêó, ïåâíî, ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü êðèêëèâî¿ ïèõàòîñò³.
Íåêâàïíî ï³äí³ìàþñÿ ñõîäàìè, ç
ïîòàºìíî-ïðèõîâàíîþ ö³êàâ³ñòþ
çàãëÿäàþ÷è äî êîæíîãî çàêóòêà.
Êð³çü â³ä÷èíåí³ äâåð³ íà ìåíå âæå
î÷³êóº Ñåðã³é Ñîñºäîâ ó äîìàø-
íüîìó âáðàíí³: ñ³ð³é êîôòèíö³,
÷îðíèõ ñïîðòèâíèõ øòàíÿõ ³ êó-
ìåäíèõ êàïöÿõ òåìíî-ñèíüîãî
êîëüîðó. Ó ðóêàõ — ô³ë³æàíêà ãà-
ðÿ÷îãî ÷àþ.

— Çàõîäüòå! — ïðèïðîøóº ìó-
çè÷íèé êðèòèê.— Ðîçäÿãàéòåñÿ!
×àþ õî÷åòå?

— À ìîæíà êàâè?
— Îò ÷îãî-÷îãî, à êàâè íåìàº.

Âñå ðóêè íå äîõîäÿòü êóïèòè.
Ìîæå, âñå-òàêè ÷àþ ÷è ãðàíàòî-
âîãî ñîêó?

²ç âåëèêîþ ñêëÿíêîþ ñîêó
âìîùóþñÿ íà êóõí³ çà äåðåâ'ÿíèì
ñòîëîì. Ðîçãëÿäàþñÿ. Ïåðøå, ùî
âïàäàº ó â³÷³ — ñò³íè, ìåòð³â ÷î-
òèðè çàââèøêè, ÷åðåç ùî â êâàð-
òèð³ òðîõè ïðîõîëîäíî. Íà ï³äâ³-
êîíí³ — ê³ëüêà êíèæîê (Åëü÷èí
Ñàôàðë³ "Ñîëîäêà ñ³ëü Áîñôîðó"
òà Íîñòðàäàìóñ "Öåíòóð³¿" ) ³ ìà-
ëåíüêèé ï³ñî÷íèé ãîäèííèê.

— Òî ïîäàðóíêè! — óñì³õàºòü-
ñÿ Ñîñºäîâ ³ ä³ñòàº ç õîëîäèëüíè-
êà ïèð³ã ³ç ì'ÿñîì.— Ïðèãîùàé-
òåñü! Ï³ñî÷íèé ãîäèííèê ìåí³
ïîäàðóâàâ Ñåðüîãà, êíèæêè —
ïðèõèëüíèö³.

— Âèÿâëÿºòüñÿ, êîíôë³êòè ó Âàñ
³ç Ñåðüîãîþ ïðîïèñàí³ çà ñöåíàð³-
ºì?

— Áîæå çáàâ! Çâ³ñíî, í³! Òàêî-
ãî ñöåíàð³þ íåìà! Ìè çíàºìî ï³ñ-
í³, ÿê³ ñï³âàòèìóòü ó÷àñíèêè, çíà-
ºìî ïîñòàíîâêè, àëå ÷îãî ìè
ñïðàâä³ íå çíàºìî — òàê öå òå, ÿê
ñàìå âèñòóïèòü êîæåí êîíêóð-
ñàíò ó ïðÿìîìó åô³ð³. Ïðîïèñà-
òè êîìåíòàð³ ñóää³â çàçäàëåã³äü
íåìîæëèâî, òîìó íà øîó ìè ñïå-
ðå÷àºìîñÿ âæèâó.

— Âè áóëè çíàéîì³ äî ïðîåêòó?
— ²ç Ñåðüîãîþ ìè ïîçíàéîìè-

ëèñÿ ìàéæå òðè ðîêè òîìó íà
çéîìêàõ øîó "Òè — ñóïåðñòàð".
Íèí³ ó íàñ ³ç íèì ÷óäîâ³ ñòîñóí-
êè. Îñü ïîäàðóâàâ ìåí³ ï³ñî÷íîãî
ãîäèííèêà, â ìåíå òàêîãî ðàí³øå
íå áóëî. Ç Éîëêîþ ïîçíàéîìèëè-
ñÿ âæå íà ïðîåêò³, õî÷à ÿ ðàí³øå
÷óâ ïðî íå¿. À îò ²ãîðÿ Êîíäðàòþ-
êà âïåðøå ïîáà÷èâ ïî òåëåâ³çîðó
â øîó "Ùî? Äå? Êîëè?". Äî ñëî-
âà, ÿ äóæå ëþáëþ ³íòåëåêòóàëüí³
ïåðåäà÷³. Êîëè º â³ëüíèé ÷àñ, äèâ-
ëþñÿ ùîñü ï³çíàâàëüíå. Òàê îò,
êîëè ìè ç ²ãîðåì çóñòð³ëèñÿ íà "Õ-
ôàêòîð³", ÿ äîâãî íàìàãàâñÿ çãàäà-
òè, äå æ ÿ éîãî áà÷èâ. Êîëè çãà-
äàâ, âàæêî áóëî ïîâ³ðèòè, ùî öå
îäíà ³ òà ñàìà ëþäèíà, àäæå ç øîó
"Ùî? Äå? Êîëè?" ÿ çíàâ éîãî ÿê

ô³çèêà. À òóò âèÿâèëîñÿ, ùî â³í
ùå é ïðîäþñåð.

— À ç Âîëîäèìèðîì Òêà÷åíêîì
òà ²ðèíîþ Áîðèñþê çóñòð³÷àºòåñÿ
ïîçà ïðîåêòîì?

— Íà æàëü, í³. Ïîêè ùî ÷àñó
îáìàëü ÿê ó ìåíå, òàê ³ â íèõ. ß
êîæí³ äâà òèæí³ â³ä’¿æäæàþ äî
Ìîñêâè, â ìåíå òàì ìàìà ³ áåç-
ë³÷ ñïðàâ. À â ²ðè ç Âîëîäåþ òàê
óçàãàë³ êîæíà õâèëèíà ðîçïèñà-
íà: òî âîêàë, òî õîðåîãðàô³ÿ, òî
ðåïåòèö³¿. Òàêå âîíî, æèòòÿ àð-
òèñòà — óâåñü ÷àñ ìóñèø ÷èìîñü
æåðòâóâàòè çàðàäè óñï³õó.

— Õòî ñåðåä êîíêóðñàíò³â º áåç-
çàïåðå÷íèì óëþáëåíöåì ïóáë³êè?
Çà êîãî Óêðà¿íà ãîëîñóº íàéàêòèâ-
í³øå?

— Ñêàæó òàê, ïîñò³éíîãî ë³äå-
ðà íà "Õ-ôàêòîð³" íåìàº. Êîæåí
ðàç àóäèòîð³ÿ âøàíîâóº ëàâðàìè
ð³çíèõ âèêîíàâö³â, ïðîòå ¿õí³õ
³ìåí ÿ íàçèâàòè íå ìîæó, êîìåð-
ö³éíà òàºìíèöÿ êàíàëó ÑÒÁ. À
âçàãàë³, ïðîðàõóâàòè çàçäàëåã³äü
óïîäîáàííÿ ãëÿäà÷³â äóæå âàæêî.
Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè êîæíîãî âè-
ñòóïó ìàºìî ï³ä³áðàòè â³äïîâ³äíó
ï³ñíþ, ö³êàâó ïîñòàíîâêó, ÿñêðà-
â³ êîñòþìè, äîñêîíàëå îñâ³òëåí-
íÿ — ³ òî äàëåêî íå âñ³ "³íãðåä³-
ºíòè" âäàëîãî íîìåðà. Ãîëîâíå —
ñóòí³ñòü àðòèñòà, éîãî çäàòí³ñòü
çàñâîþâàòè óðîêè òâîð÷î¿ êîìàí-
äè, ÿêà ç íèì ïðàöþº, éîãî îñî-
áèñòèé øàðì, ïîäà÷à, âì³ííÿ ïðî-
æèâàòè ï³ñíþ íà ñöåí³. ² íàéâàæ-
ëèâ³øå — íå ðîçãóáèòèñÿ â ïðÿ-
ìîìó åô³ð³. Áóâàº, íà ðåïåòèö³ÿõ
êîíêóðñàíò ñï³âàº ÷óäîâî, íåìàº
æîäíîãî îãð³õó, à â ïîêàçîâîìó
âèñòóï³ îáîâ'ÿçêîâî ðîçõâèëþºòü-
ñÿ ³ ùîñü òàêè óòíå. À ãëÿäà÷ óñå
öå áà÷èòü, àíàë³çóº ³ â ï³äñóìêó
ãîëîñóº, ÿê éîìó äî âïîäîáè.

— À õòî ç âàøèõ ï³äîï³÷íèõ á³ëü-
øå âàðòèé ïåðåìîãè — ²ðèíà Áî-
ðèñþê ÷è Âîëîäèìèð Òêà÷åíêî?

— ß âñ³ì ñâî¿ì îäðàçó ñêàçàâ,
ùî ñþäè âîíè ïðèéøëè íå çà 
2 ì³ëüéîíàìè ãðèâåíü, ³ äóìàòè
ïðî ãðîø³ íå âàðòî. Âîíè — àð-
òèñòè, ³ ïðèéøëè íà øîó, àáè äå-
ìîíñòðóâàòè ñâîº ìèñòåöòâî, ñâ³é
òàëàíò. Ãîëîâíå äëÿ íèõ — ñï³-

âàòè äëÿ ëþäåé, âêëàäàòè ó ñï³â
âëàñíó äóøó, êîæíîãî ðàçó âèõî-
äèòè íà ñöåíó íåìîâ âîñòàííº. À
ãðîø³ — òî òèì÷àñîâå: ñüîãîäí³
âîíè º, çàâòðà ¿õ óæå íåìàº. Íà
ùàñòÿ, ÿê ²ðà Áîðèñþê, òàê ³ Âî-
ëîäÿ Òêà÷åíêî âñå öå ÷óäîâî ðî-
çóì³þòü, âîíè â ìåíå ëþäè çð³ë³.

— Ïîñò³éí³ ïåðå¿çäè ç Ðîñ³¿ â
Óêðà¿íó, ïåâíî, äóæå âòîìëþþòü?

— Çâ³ñíî, âòîìëþþòü. Àëå çíà-
ºòå, ÿ íå â³ä÷óâàþ ñåáå â Êèºâ³
ãîñòåì, íàäòî âñå ïî-äîìàøíüîìó.

— Äå âæå ïîáóâàëè â Êèºâ³?
— ß ïðîñòî â çàõâàò³ â³ä çàòèø-

íîãî ñêâåðèêà íà Ïðîð³çí³é, äå
ïàì'ÿòíèê Ëåñþ Êóðáàñó, â³äâ³-
äóþ éîãî äîâîë³ ÷àñòî. Óâå÷åð³ íà
âèõ³äíèõ ïîëþáëÿþ Õðåùàòèê.
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç — äóæå ìàí-
ëèâà ì³ñöèíà, àëå õîäèòè òàì íå-
çðó÷íî ÷åðåç íàäòî âóçüê³ âóëè-
ö³. Áóâàº, ¿äóòü àâò³âêè — ³ íåìàº
ÿê ðîçìèíóòèñÿ. Ñêàæó â³äâåðòî,
æèòè ïîñò³éíî íà Ïîäîë³ ÿ á íå
õîò³â, ìàáóòü, íå ìîº. Òàêîæ áóâ
ó Ïå÷åðñüê³é ëàâð³, ùîïðàâäà,
ï'ÿòü ðîê³â òîìó. Ó ìåíå â Êèºâ³
º òîâàðèø Àíàòîë³é Òèìîôººâ,
â³í ³ âëàøòîâóº ìåí³ ÷àñ â³ä ÷àñó
åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì. Ïàì'ÿòàþ, ï³-
øëè ç íèì äî Ëàâðè, â Äàëüí³
ïå÷åðè — ëåäü íå çàáëóêàëè, àëå
ÿêî¿ñü òà¿íè òàêè íàáðàëèñÿ,
àäæå â³äâ³äàëè ìîù³ ñâÿòèõ.

— Âè — â³ðóþ÷à ëþäèíà?
— Âè çíàºòå, ÿ íå ëþáëþ ãîâî-

ðèòè ïðî öå. Òàê, ÿ õðåùåíèé,
àëå â öåðêâ³ áóâàþ çð³äêà, çàçâè-
÷àé ñï³ëêóþñÿ ç Áîãîì íàïðÿìó.
Äëÿ ìåíå çâ'ÿçîê ³ç Âñåâèøí³ì —
òî, ïåðø çà âñå, ïîìèñëè, ³ öåðê-
âà ÿê ïîñåðåäíèê òóò çàéâà. Ó
Êèºâ³ âñå-òàêè ïîáóâàâ ó Âîëî-
äèìèðñüêîìó ñîáîð³ òà â Ñîô³¿
÷åðåç ö³êàâ³ñòü.

— À â íå÷èñòó ñèëó â³ðèòå?
— Ó çàáîáîíè íå â³ðþ òî÷íî.

13 — ìîº óëþáëåíå ÷èñëî, â òàê³
äí³ ìåí³ çàâæäè ùàñòèòü. Ó ìîºìó
æèòò³ í³÷îãî ïàðàíîðìàëüíîãî íå
òðàïëÿëîñü, à îò äðóã ³ç Ìîñêâè
ðîçïîâ³äàâ äîâîë³ ìîòîðîøíó ³ñ-
òîð³þ. Ïðèáëèçíî ï³âðîêó òîìó
ï³çíî ââå÷åð³ Ñëàâà ïîâåðòàâñÿ ç

ïðîãóëÿíêè ç³ ñâî¿ì ñîáàêîþ Ò³-
ìîøêîþ. ²øëè ë³ñîì ìîâ÷êè. Íå-
ñïîä³âàíî ¿õ çàñë³ïèëî ÿñêðàâå
ñâ³òëî. Ñïî÷àòêó òîâàðèø ïîäó-
ìàâ, ùî òî âåëîñèïåäèñòè ÷è, ìî-
æå, õòîñü çàáëóêàâ íà àâòî, àëå
âæå çà ê³ëüêà õâèëèí â³í ñïîãëÿ-
äàâ ÷³òê³ êîíòóðè ëþäèíè, ùî-
ïðàâäà, çàââèøêè âîíà áóëà ìåò-
ð³â çî äâà. Ñëàâà çàñòèã, íåìîâ ó
òðàíñ³, íå ì³ã ïîâîðóõíóòè íàâ³òü
ïàëüöåì. ², ùî íàéäèâí³øå, Ò³-
ìîøêà æîäíîãî ðàçó íå ãàâêíóâ,
õî÷à, êîëè óçð³º ÷óæèíöÿ, çä³éìàº
ãàëàñ. Îòàê ñòîÿâ ì³é òîâàðèø,
íåìîâ óêîïàíèé, àæ ïîõîëîâ ³ç
ïåðåëÿêó. Êîëè äèâî-³ñòîòà ïî÷à-
ëà íàáëèæàòèñÿ, Ò³ìîøêà òàêè íå
âèòðèìàâ ³ ç óñ³º¿ ñèëè ïîòÿã ãîñ-
ïîäàðÿ íàâòüîêè. Á³ãëè âîíè äîâ-
ãî, äîêè ÷óæèíåöü íå çíèê ç ¿õ-
íüîãî ïîëÿ çîðó. Õòîçíà, ùî âî-
íî áóëî... ×è òî ³íîïëàíåòÿíèí,
÷è, ìîæå, íå÷èñòü ÿêà. ªäèíå, â
÷îìó ÿ ñïðàâä³ ïåðåêîíàíèé, òàê
öå â ïðàâäèâîñò³ ñë³â ñâîãî äðóãà:
íàäòî äîáðå éîãî çíàþ, òàêîãî âè-
ãàäóâàòè â³í íå áóäå.

— Ðîçêàæ³òü ïðî âàøå ïîõî-
äæåííÿ!

— Íàðîäèâñÿ ÿ â Ìîñêâ³. Ìà-
ìà â ìåíå — ìîñêâè÷êà, áàòüêî —
ç³ Ëèïåöüêî¿ îáëàñò³. Ñâîº äèòèí-
ñòâî ÿ ïðîâ³â ó ÷óäîâèõ êðàÿõ, ñå-
ðåä áóÿííÿ òðàâ, ïîë³â ³ ñìàðàã-
äîâîãî â³òòÿ ïðàäàâí³õ ë³ñ³â. Ò³ ÷à-
ñè íàçàâæäè ëèøàòüñÿ â ìî¿é
ïàì'ÿò³ ÿê íàéêðàùèé ñïîãàä.

Áàáóñÿ ïî ìàìèí³é ë³í³¿ — ç
Êàçàí³, àëå âîíà íå òàòàðêà. Ä³-
äóñü — ê³ìðÿê ³ç Òâåðñüêî¿ îáëàñ-
ò³, áóâ íàäçâè÷àéíèì ÷îáîòàðåì,
ñòàõàíîâöåì. Êàæóòü, ÿ íà íüîãî
ñõîæèé. Ïîìåð ä³äóñü, ñòðàøíî
ñêàçàòè, çà â³ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â äî
ìîãî íàðîäæåííÿ. Òîìó áà÷èâ ÿ
éîãî ëèøå íà ôîòîêàðòêàõ, ÷óâ
ïðî íüîãî ëèøå ç îïîâ³äîê ìàìè
é ò³òêè. Áàáóñÿ ïîìåðëà, êîëè ìå-
í³ áóëî äåñÿòü. ß äîíèí³ ïàì'ÿòàþ
¿¿ äóõìÿí³ ìëèíö³ ùîéíî ç³ ñêî-
âîð³äêè é ñâ³æ³ ïèð³æêè ç ì'ÿñîì
ç õðóñòêîþ øêîðèíêîþ. Áàáóñÿ
áóëà íàäçâè÷àéíèì êóõàðåì, âî-
íà ïåðåäàëà ñâîº ìèñòåöòâî ìàì³.

Ìàìà â ìåíå çàê³í÷èëà ³íñòè-
òóò çâ'ÿçêó, ïî ¿¿ ë³í³¿ ï³øîâ ì³é
ñòàðøèé áðàò. Áàòüêî ñïî÷àòêó
ñëóæèâ ó àðì³¿, ïîò³ì ïðè¿õàâ äî
Ìîñêâè ³ âñòóïèâ íà ñëóæáó äî
ì³ë³ö³¿. Îñü, âëàñíå, ³ âñå ïðî ìîº
ïîõîäæåííÿ.

— Çà îñâ³òîþ âè æóðíàë³ñò?
— Òàê, æóðíàë³ñò. Õî÷à â äè-

òèíñòâ³ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ
ï³øîâ íàâ÷àòèñÿ äî ìóçè÷íî¿
øêîëè. ßêîñü ó ñóñ³ä³â ïîáà÷èâ
ñïðàâæíº ï³àí³íî. Òî áóëà ð³ä-
ê³ñòü, íå êîæåí ì³ã äîçâîëèòè ñî-
á³ òàêó ðîçê³ø. ² îò ÿ ñ³â çà ï³-
àí³íî ³ ùîñü ñîá³ íàãðàâàâ, í³ÿê
íå ì³ã â³ä³éòè â³ä ³íñòðóìåíòà. ßê
áà÷èòå, ìîÿ ëþáîâ äî ìóçèêè ðî-
äîì ³ç äèòèíñòâà. Ï³ñëÿ øêîëè
âñòóïàâ íà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-
òåò, àëå áåçóñï³øíî. Îò ³ äîâåëî-
ñÿ ïðàöþâàòè êóð'ºðîì ó çàë³ç-
íè÷í³é ãàçåò³ "Ãóäîê". Ìàþ ñêà-
çàòè, ñòàâëåííÿ òàì áóëî äî ïðà-
ö³âíèê³â ïî-ñïðàâæíüîìó ëþäÿ-
íå. Ñàì ðåäàêòîð ðîçãëåä³â ó ìå-
í³ çàäàòêè òàëàíîâèòîãî æóðíà-
ë³ñòà. Ïåðøå ³íòåðâ'þ ÿ áðàâ ó
Åä³òè Ï'ºõè, íà òîé ÷àñ ïåðñîíè
íàéâèùîãî ï³ëîòàæó, çà ùî îò-
ðèìàâ ãîíîðàð ó 75 êàðáîâàíö³â.
Òîä³ öå áóëè äóæå âåëèê³ ãðîø³,
ç ðàäîù³â êóïèâ ìàì³ ñóâåí³ðíó
÷àéíó ÷àøêó.

— Íèí³ æèâåòå ç ìàìîþ?
— Òàê, æèâåìî ç ìàìîþ âäâîõ,

áàòüêî ïîìåð ó ìèíóëîìó ðîö³.
Ìåøêàºìî â íåâåëè÷ê³é äâîê³ì-
íàòí³é êâàðòèð³ â 57 ìåòð³â.
Ïàì'ÿòàþ, â äèòèíñòâ³ â ìåíå áó-
ëà ïóõíàñòà á³ëî÷êà. Îõ ³ êëîïîòó
æ áóëî ç íåþ! Êâàðòèðà í³áè é íå-
âåëèêà, à á³ëêà ç÷èíÿëà òàêèé áåç-
ëàä, íå äàâàëà âãîðó ãëÿíóòè, âñå
ìóñèëè çà íåþ ïðèáèðàòè. Ïîãðèç-
ëà ðóäà âñ³ ìåáë³, ïîäðÿïàëà ï³ä-
ëîãó — ëèõî áóëî, à íå äîìàøíÿ
óëþáëåíèöÿ. Ãîäóâàëà á³ëêó ìàìà,
ÿ áóâ ìàëèé, äåñü ðîê³â ³ç ï'ÿòü. À
âçàãàë³ ìàìà â ìåíå ïðåêðàñíî ãî-
òóº, îáîæíþþ ¿¿ ù³, ñóï ³ç êóðêîþ,
áîðù. Ñîëîäêîãî îáîº íå ëþáèìî.
Áóâàº, â³äêðèºìî íà ñâÿòà ïà÷êó
öóêåðîê — ³ ñòîÿòü âîíè, àæ äîêè
ïë³ñíÿâîþ íå ïîêðèþòüñÿ.

— Ó Êèºâ³ âàì õòî ãîòóº?
— Ñàì ³ ãîòóþ. Áóâàº, ðåñòîðà-

íè â³äâ³äóþ, ïîäîáàþòüñÿ "Àï-
ðåëü", "Ïàíàñ". ²ç óêðà¿íñüêî¿
êóõí³ ëþáëþ áîðù ³ç ïàìïóøêà-
ìè, ì'ÿñíó ñîëÿíêó, ÿëîâè÷³ ìå-
äàëüéîíè, êóðÿòèíó.

— Íîâèé ð³ê ñâÿòêóâàòèìåòå
âäîìà?

— Òàê. Íîâèé ð³ê ÿ çâèê ñâÿò-
êóâàòè âäîìà. Êîëè ïðè¿æäæàþòü
ò³òêà, áðàò ³ç íåâ³ñòêîþ, ïðèõî-
äÿòü ñóñ³äè. Ìè äóæå äðóæíî æè-
âåìî ç ñóñ³äàìè, ÷àñòî çàïðîøó-
ºìî ¿õ äî ñåáå â ãîñò³. Ó íàø³é ðî-
äèí³ º äàâíÿ òðàäèö³ÿ — êóïóâà-
òè íà ð³çäâÿí³ ñâÿòà âåëè÷åçíó
æèâó ÿëèíêó, àæ äî ñòåë³, ³ ðàçîì
âáèðàòè ¿¿ ñòàðèìè í³ìåöüêèìè
³ãðàøêàìè. Ìàìà çàçâè÷àé çàï³-
êàº íà Íîâèé ð³ê ðóì'ÿíó ãóñêó,
ÿ ãîòóþ òðàäèö³éíèé ñàëàò îë³â'º
³ áóòåðáðîäè ç ÷åðâîíîþ ³êðîþ. À
äàë³ âñå â³äáóâàºòüñÿ çà çâè÷íèì
íîâîð³÷íèì ñöåíàð³ºì: ñìà÷íà âå-
÷åðÿ, êåëèõè øàìïàíñüêîãî, ãó÷-
í³ â³òàííÿ ç åêðàíà òåëåâ³çîðà.

— Âè çãàäàëè ïðî áðàòà, â íüî-
ãî º ä³òè?

— ª...(ñóìíî)

— ×àñòî ç íèìè ñï³ëêóºòåñÿ?
— Òàê ñêëàëîñÿ, ùî íå ñï³ëêó-

þñÿ âçàãàë³. Ïëåì³ííèêè â ìåíå
âæå äîðîñë³ — 26 ³ 23 ðîêè, Îëåê-
ñ³é ³ Íàòàëÿ. Îáîº âèïóñêíèêè
Ìîñêîâñüêîãî àâ³àö³éíîãî óí³-
âåðñèòåòó. Âîíè ìàëî ö³êàâëÿòü-
ñÿ ìîºþ äîëåþ, í³êîëè íå ÷èòà-
ëè ìî¿õ ïóáë³êàö³é, íå äèâèëèñÿ
òåëåâ³ç³éíèõ âèñòóï³â. Êîëè çó-
ñòð³÷àºìîñÿ, äàë³ çà ïðèâ³òàííÿ
ðîçìîâà, íà æàëü, íå çàõîäèòü.
×àñòî ìåí³ òåëåôîíóº áðàò, çà-
ïèòóº, ÿê ìî¿ ñïðàâè, ÿê íàñòð³é,
ïåðåäàº â³òàííÿ â³ä ñóñ³ä³â. À îò
â³ä Àëüîø³ ç Íàòàëåþ í³÷îãî íå
ïåðåäàº: ÿ ¿ì íåìîâ ÷óæà ëþäè-
íà. ×àñîì ìåíå îãîðòàº ñìóòîê,
àäæå ìåí³ º ÷èì ïîä³ëèòèñÿ ç
ïëåì³ííèêàìè, º ïðî ùî ðîçïî-
â³ñòè, òà ¿ì äî òîãî áàéäóæå.

— À â îñîáèñòîìó æèòò³...
— Â îñîáèñòîìó æèòò³ âñå äî-

âîë³ íåïðîñòî. ß íàäòî âèìîãëè-
âèé, òîìó çíàéòè ëþäèíó, êîòðà
ìåí³ ïîòð³áíà, äóæå âàæêî.

— ×èì ïëàíóºòå çàéíÿòèñÿ ï³ñ-
ëÿ çéîìîê "Õ-ôàêòîðà"?

— Ïîêè ùî íå ìîæó ç óïåâíå-
í³ñòþ ñêàçàòè. ßêùî ñêëàäåòüñÿ,
áóäó â æóð³ äðóãîãî ñåçîíó "Õ-
ôàêòîðà". Ìåí³ òàêà ðîëü äî âïî-
äîáè. Ñïîä³âàþñÿ, óêðà¿íñüêîìó
ãëÿäà÷åâ³ òàêîæ
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хрещатик

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про скликання VII сесії 
Київської міської ради 

VI скликання
Розпорядження № 9 від 19 січня 2011 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин четвертої і дев’ятої статті 46 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки 

від 09.06.2004 № 63�6�00130 
та продаж цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельного центру та адміністративного будинку 

на просп. Петра Григоренка, 43 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 518/5330 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 (із змінами і доповненнями), враховуючи лист�
звернення товариства з обмеженою відповідальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” від 23.06.2010
№ 3075, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити до 11.06.2011 з 10.06.2005 договір орен�
ди земельної ділянки на просп. Петра Григоренка, 43 у
Дарницькому районі м. Києва від 09.06.2004 № 63�6�
00130, укладений між Київською міською радою та това�
риством з обмеженою відповідальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД
КЕРІ УКРАЇНА” на підставі рішення Київської міської ра�
ди від 18.03.2004 № 111/1321 “Про передачу земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “МЕТ�
РО Кеш Енд Кері Україна” для будівництва, експлуатації
та обслуговування торговельного центру та адміністра�
тивного будинку на перетині вул. Соломії Крушельниць�
кої та просп. Петра Григоренка у Дарницькому м. Ки�
єва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на просп. Петра Григоренка, 43 у Дарницько�
му районі м. Києва.

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” частину земельної ділян�
ки площею 9,6003 га за 124 952 196,15 грн. (сто двадцять
чотири мільйони дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі сто дев’янос�
то шість гривень 15 копійок) для будівництва, експлуатації
та обслуговування торговельного центру та адміністратив�
ного будинку на просп. Петра Григоренка, 43 у Дарниць�
кому районі м. Києва.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” земель�
ної ділянки на просп. Петра Григоренка, 43 у Дарницько�
му районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

5.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�про�
дажу земельної ділянки площею 9,6003 га на просп. Пет�
ра Григоренка, 43 у Дарницькому районі м. Києва в мі�
сячний термін від дня реєстрації договору про поновлен�
ня договору оренди земельної ділянки у книзі записів

державної реєстрації договорів за ціною та на умовах, ви�
значених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати товариству з обмеженою відпові�
дальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” в установле�
ному порядку державний акт на право власності на зе�
мельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “МЕТРО
КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА”:

6.1. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до догово�
ру оренди земельної ділянки, зареєстрованого у книзі
записів державної реєстрації договорів від 09.06.2004
№ 63�6�00130.

6.2. Укласти договір купівлі�продажу земельної ділян�
ки в місячний термін від дня реєстрації договору про по�
новлення договору оренди земельної ділянки у книзі запи�
сів державної реєстрації договорів.

6.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
ки згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

7. Скасувати рішення Київської міської ради VIII сесії IV
скликання від 21.10. 2004 “Про продаж земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “МЕТРО КЕШ
ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування торговельного центру та адміністративного
будинку на перетині вул. Соломії Крушельницької та просп.
Петра Григоренка у Дарницькому районі м. Києва”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки 

від 23.07.2004 № 78�6�00188 
та продаж цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельного центру на просп. Московському, 26�в 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 519/5331 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 (із змінами і доповненнями), враховуючи лист�
звернення товариства з обмеженою відповідальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” від 23.06.2010
№ 3074, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити до 25.07.2011 з 24.07.2005 договір орен�
ди земельної ділянки на просп. Московському, 26�в в
Оболонському районі м. Києва від 23.07.2004 № 78�6�
00188, укладений між Київською міською радою та това�
риством з обмеженою відповідальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД
КЕРІ УКРАЇНА” на підставі рішення Київської міської ради
від 18.03.2004 № 112/1322 “Про передачу земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “МЕТРО
Кеш Енд Кері Україна” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування торговельного центру на просп. Москов�
ському в Оболонському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на просп. Московському, 26�в в Оболонсько�
му районі м. Києва.

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” частину земельної ділян�
ки площею 5,4550 га за 101 527 245,00 грн. (сто один
мільйон п’ятсот двадцять сім тисяч двісті сорок п’ять гри�
вень 00 копійок) для будівництва, експлуатації та обслу�
говування торговельного центру на просп. Московсько�
му, 26�в в Оболонському районі м. Києва.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” земель�
ної ділянки на просп. Московському, 26�в в Оболонсько�
му районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

5.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�про�
дажу земельної ділянки площею 5,4550 га на просп. Мос�
ковському, 26�в в Оболонському районі м. Києва в місяч�
ний термін від дня реєстрації договору про поновлення
договору оренди земельної ділянки у книзі записів дер�

жавної реєстрації договорів за ціною та на умовах, визна�
чених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати товариству з обмеженою відпові�
дальністю “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” в установле�
ному порядку державний акт на право власності на зе�
мельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “МЕТРО
КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА”:

6.1. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки, зареєстрованого у книзі записів дер�
жавної реєстрації договорів від 23.07.2004 № 78�6�00188.

6.2. Укласти договір купівлі�продажу земельної ділян�
ки в місячний термін від дня реєстрації договору про по�
новлення договору оренди земельної ділянки у книзі запи�
сів державної реєстрації договорів.

6.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Скасувати рішення Київської міської ради VIII сесії
IV скликання від 21.10. 2004 “Про продаж земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “МЕТРО
КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельного центру на просп. Москов�
ському в Оболонському районі м. Києва”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Скликати VII сесію Київської міської ради VI скликан�
ня. Перше пленарне засідання провести 03 лютого 2011
року о 10�00 годині в залі засідань Київради на 4�му по�
версі (вул. Хрещатик, 36).

2. Розпорядження Київського міського голови від
24.12.10 № 871 “Про скликання VII сесії Київської місь�
кої ради VI скликання” визнати таким, що втратило чин�
ність.

3. Секретаріату Київської міської ради довести до відо�
ма депутатів Київської міської ради VI скликання і насе�
лення про скликання VII сесії Київської міської ради VI скли�
кання та здійснити організаційне і матеріально�технічне за�
безпечення підготовки та проведення першого пленарно�
го засідання VII сесії Київської міської ради VI скликання.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Голосіївської районної в м. Києві ради 

від 27.05.10 № 38/02 “Про бюджет 
Голосіївського району м. Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 494/5306 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 78 рішення Київської місь�
кої ради від 14.10.10 № 79/4891 “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про
бюджет міста Києва на 2010 рік”, Київська міська рада

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету
району по КФКД 24060300 “інші надходження” на суму
1000,0 тис. грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету
району по КФКВ 070000 “освіта” на суму 1000,0 тис. грн.

3. Збільшити обсяг доходів і видатків спеціального фон�
ду бюджету району на суму субвенції з міського бюджету міс�
та Києва по КФКВ 170703 “видатки на проведення робіт, по�
в’язаних із будівництвом, реконструкцією та утриманням
автомобільних доріг” у розмірі 1000,0 тис. грн.

4. Додатки 1, 2, 3,4 до рішення Голосіївської районної в
м. Києві ради від 27.05.10 № 38/02 “Про бюджет Голосіїв�
ського району м. Києва на 2010 рік” викласти в редакції, що
додається.

5. 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

ВИРІШИЛА:
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Êóëÿ äëÿ ãåíåðàëà
²ì’ÿ êèÿíèíà, ãåíåðàëà Ìèêîëè Äóõîí³íà áóëî íà äîâã³ ðîêè âèêðåñëåíå 
ç ³ñòîð³¿. Â³í ì³ã áè çàëèøèòèñü ó ï³äðó÷íèêàõ ÿê òàëàíîâèòèé â³éñüêîâèé, 
à ñòàâ â³äîìèì ÿê ïåðøà æåðòâà “÷åðâîíîãî òåðîðó”
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
”Õðåùàòèê”

Йо о ім'я на десятиліття б ло ви-
реслено з історичних джерел.
Хіба що фахівці мо ли при адати
вислів "Відправити штаб до Д -
хоніна", що мовою ЧК означало
розстріляти. Лише сьо одні істо-
ри и нама аються оцінити йо о
постать і вчин и я людини та
офіцера. То о, хто раптом опи-
нився на вістрі політичних пери-
петій.

Молодий
енерал-лейтенант

Éîãî äîâîºííå æèòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç³ ñòî-
ëèöåþ Óêðà¿íè. Ìèêîëà Äóõîí³í íàðî-
äèâñü ó Ñìîëåíñüê³é ãóáåðí³¿ 2 ãðóäíÿ 1876
ðîêó, îäíàê çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé êàäåò-
ñüêèé êîðïóñ. Ó 1906 ðîö³ éîãî ïðèçíà÷è-
ëè ïîì³÷íèêîì ñòàðøîãî àä’þòàíòà øòà-
áó Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó, à 8 ñ³÷-
íÿ 1907 ðîêó — øòàá-îô³öåðîì äëÿ äîðó-
÷åíü øòàáó òîãî æ îêðóãó. Äðóæèíîþ ³
ºäèíîþ ñóïóòíèöåþ æèòòÿ Äóõîí³íà ñòà-
ëà Íàòàë³ Âåðíåð, äîíüêà ïî÷åñíîãî ãðî-
ìàäÿíèíà ì³ñòà. Òðîõè á³ëüøå, í³æ çà ð³ê,
Ìèêîëó Ìèêîëàéîâè÷à áóëî ïðèêîìàíäè-
ðîâàíî äî Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ó÷èëè-
ùà äëÿ âèêëàäàííÿ â³éñüêîâèõ äèñöèïë³í.
Ìåøêàâ ó Êèºâ³, ñïî÷àòêó íà âóëèö³ Áàí-
êîâ³é, 5, à ïîò³ì íà ²íñòèòóòñüê³é, 13. 6
ãðóäíÿ 1911 ðîêó Äóõîí³íó äîñòðîêîâî
ïðèñâîºíî çâàííÿ ïîëêîâíèêà. Ï³ä ÷àñ
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â³í ñëóæèâ íà ð³ç-
íèõ ïîñàäàõ. Áóâ ³ êîìàíäèðîì 165-ãî
Ëóöüêîãî ï³õîòíîãî ïîëêó. Îäí³ºþ ç³ ñïå-
ö³àë³çàö³é Äóõîí³íà áóëà â³éñüêîâà ðîçâ³ä-
êà.

Ëþòíåâó ðåâîëþö³þ Ìèêîëà Äóõîí³í
ñïðèéíÿâ ëîÿëüíî. Éîãî êàð’ºðà ïî÷àëà
ð³çêî çðîñòàòè, â³í ïî÷èíàº îá³éìàòè âè-
ñîê³ ïîñàäè. Ó 1917-ìó Äóõîí³í óæå ìàâ
çâàííÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà, à ï³ñëÿ çíèê-
íåííÿ ³ç Çèìîâîãî ïàëàöó Êåðåíñüêîãî
ìèìîâîë³ ñòàâ Âåðõîâíèì Ãîëîâíîêîìàí-
äóâà÷åì Ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.

Êðà¿íîþ êåðóâàâ Òèì÷àñîâèé óðÿä, ùî
ñïèðàâñÿ íà ìàñîíñüê³ îðãàí³çàö³¿, êîòð³
ïîâ’ÿçàëè Ðîñ³þ ç Àíòàíòîþ, à ¿ì ïðîòè-
ñòîÿëè á³ëüøîâèêè, ô³íàíñîâàí³ Í³ìå÷÷è-
íîþ, ÿê³ ìàëè çîáîâ’ÿçàííÿ âèâåñòè Ðî-
ñ³þ ç â³éíè. Á³ëüøîâèöüêà ïðîïàãàíäà çâî-
äèëà àâòîðèòåò êîìàíäóâàííÿ òà îô³öåð³â
íàí³âåöü. Íàêàçè â³éñüêîâî¿ êîì³ñ³¿ Äåðæ-
äóìè ìàëè âèêîíóâàòèñü ëèøå â òîìó ðà-
ç³, ÿêùî âîíè íå ñóïåðå÷èëè ïîñòàíîâàì
êîì³òåò³â. Áóëî ñêàñîâàíî òèòóëóâàííÿ
îô³öåð³â òà â³ääàâàííÿ ÷åñò³. Àðì³ÿ âòðà-
òèëà ³ºðàðõ³þ, à ðàçîì ç òèì ñòð³ìêî çíè-
çèëàñü áîºçäàòí³ñòü. ×åðåç öå ïðîâàëèëàñü
îñòàííÿ ñïðîáà ìàñîâîãî íàñòóïó Ðîñ³é-
ñüêî¿ àðì³¿. Òàê, â³éñüêà Ï³âäåííî-Çàõ³ä-
íîãî ôðîíòó, çàõîïèâøè ê³ëüêà ë³í³é âî-
ðîæèõ îêîï³â, ïî÷àëè ì³òèíãóâàòè, îáãî-
âîðþâàòè íàêàçè, â³äìîâèëèñü ³òè âïåðåä.
Ó òèë ïîòÿãëèñÿ äåçåðòèðè. Íàñòóï ïðîñ-
òî çóïèíèâñÿ, íàâ³òü ïîïðè òå, ùî êîìàí-
äóâà÷ ç³ çãîäè êîì³òåò³â äàâ íàêàç ñòð³ëÿ-
òè ïî âò³êà÷àõ.

Ó êðà¿í³ áóëî ðîçôîðìîâàíî ïîë³ö³þ, à
çàì³ñòü íå¿ ñòâîðåíî íàðîäíó ì³ë³ö³þ. 18
áåðåçíÿ îãîëîøåíî ïðî àìí³ñò³þ çàñóäæå-
íèõ, çîêðåìà ³ çà êðèì³íàëüí³ çëî÷èíè. Íà
âîë³ îïèíèëèñÿ ïîíàä 15 òèñÿ÷ çëî÷èí-
ö³â. Áàãàòî õòî ç íèõ øâèäêî çîð³ºíòóâàâ-
ñÿ â îáñòàíîâö³ é ïîêâàïèâñÿ äî ëàâ íî-
âîñòâîðåíèõ ïàðò³é. ² á³ëüøîâèöüêî¿ â òî-
ìó ÷èñë³. Òèì÷àñîâèé óðÿä íå ì³ã êåðóâà-
òè ñèòóàö³ºþ, à á³ëüøîâèêè ãîòóâàëè ïîâ-
ñòàííÿ äëÿ ïîâíîãî çàõîïëåííÿ âëàäè ³

“â³äïðàöþâàííÿ” ãðîøåé. Ïåðøà ñïðîáà
âèñòóïó áóëà ùå â ëèïí³. Òîä³ áóíò ïðè-
äóøèëè ñèëàìè êîçàöüêèõ ï³äðîçä³ë³â. Ö³-
êàâî, ùî ëèïíåâèé á³ëüøîâèöüêèé âèñòóï
çá³ãñÿ â ÷àñ³ ç í³ìåöüêèì êîíòðíàñòóïîì
íà ôðîíò³.

7 ëèñòîïàäà 1917 ðîêó á³ëüøîâèêè çàõî-
ïèëè âëàäó â Ïåòåðáóðç³ òà îäðàçó âçÿëèñÿ
çà âèêîíàííÿ çàáîâ’ÿçàíü ïåðåä “ñïîíñîðà-
ìè”, òîáòî í³ìöÿìè. Äèêòóâàòè óìîâè ìè-
ðó ìàëè ò³, õòî âèã³äíî âêëàâ ãðîø³ ó äîâî-
ë³ ñóìí³âíó íà òîé ÷àñ ïîë³òè÷íó ñèëó.

Потрапив під олесо
історії

8 ëèñòîïàäà ãåíåðàëó Äóõîí³íó ÐÍÊ äà-
ëà ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³äïèñàíå Âîëîäèìè-
ðîì Ëåí³íèì. Ó íüîìó êàòåãîðè÷íî âèìà-
ãàëîñü òåðì³íîâî ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç
í³ìöÿìè ïðî ìèð. Îäíàê ñòàâêà íå â³äïî-
â³äàëà. Ìèêîëà Äóõîí³í íå õîò³â âñòóïàòè
â ïåðåìîâèíè ç âîðîãîì. Ï³äïèñàííÿ ìè-
ðó îçíà÷àëî çðàäó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â
òà ìàðí³ñòü ïðîëèòî¿ êðîâ³ øåñòè ì³ëüî-
í³â ðîñ³éñüêèõ ñîëäàò³â. Ëåí³í çíîâó ïî-
÷àâ âèìàãàòè â³ä Äóõîí³íà ðîçïî÷àòè ïå-
ðåãîâîðè.

Ãåíåðàë ð³øó÷å â³äìîâèâñÿ, îñê³ëüêè íå
âèçíàâàâ çà Ðàäîþ íàðîäíèõ êîì³ñàð³â
ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè âåðõîâíó âëàäó. Ñâîþ
äóìêó ç ïðèâîäó í³÷íî¿ ðîçìîâè ç Ëåí³-
íèì Äóõîí³í âèñëîâèâ ó òåëåãðàì³ êîëèø-
íüîìó ì³í³ñòðó: “Ç ïîñòàâëåíèõ ìíîþ
ðåáðîì ïèòàíü òà ç îòðèìàíèõ â³äïîâ³äåé
ÿ ö³ëêîì î÷åâèäíî ïîáà÷èâ, ùî íàðîäí³
êîì³ñàðè íà ñâ³é Äåêðåò ïðî ìèð íå îò-
ðèìàëè æîäíèõ â³äïîâ³äåé. ¯õ, âî÷åâèäü,
íå âèçíàþòü. Çà öèõ óìîâ âîíè çðîáèëè
îñòàííþ ñïðîáó â³äêðèòè ìèðí³ ïåðåãî-
âîðè ÷åðåç Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à, ñïîä³-
âàþ÷èñü, ùî ç³ ìíîþ ÿê çàêîííîþ âëà-
äîþ áóäóòü ðîçìîâëÿòè ³ âîðîãè, ³ ñîþç-
íèêè”.

Ò³º¿ ñàìî¿ íî÷³ Ëåí³í îñîáèñòî íàäèêòó-
âàâ íàêàç, ó ÿêîìó ïîâ³äîìèâ ïðî çâ³ëü-
íåííÿ ç ïîñàäè Äóõîí³íà ³ ïðèçíà÷åííÿ
íà éîãî ì³ñöå ïðàïîðùèêà Êðèëåíêà.
“Ï³äïèñàííÿ ñåïàðàòíîãî ìèðó ç Í³ìå÷-
÷èíîþ âèêëþ÷àº áóäü-ÿêå ïîíÿòòÿ ïðî
äåðæàâí³ñòü ³ îçíà÷àº ö³ëêîì âèçíà÷åíó
àíàðõ³þ òà ìîæå áóòè íà ðóêó íå ðîñ³é-
ñüêîìó íàðîäîâ³, êîì³ñàðàìè êîòðîãî ñå-
áå ³ìåíóþòü á³ëüøîâèêè, à, çðîçóì³ëî,
ò³ëüêè Â³ëüãåëüìó”,— ãîâîðèâ ó ò³ äí³ Äó-
õîí³í. Â³í ÷óäîâî ðîçóì³â, ùî ï³äïèñàííÿ
ìèðó âñóïåðå÷ ïðîòåñòàì ñîþçíèê³â âè-
êðåñëèòü Ðîñ³þ ç ëàâ ïåðåìîæö³â ó Ïåð-
ø³é ñâ³òîâ³é â³éí³.

À ùîäî ðåçóëüòàò³â â³éíè — â òîé ÷àñ
âåëèêèõ ñóìí³â³â íå áóëî. Ñèëè Í³ìå÷÷è-
íè áóëè âèñíàæåí³ òðüîìà ðîêàìè â³éíè.
Çá³ëüøóâàëèñÿ ìàñøòàáè ðîçðóõè. Ðàçîì ³ç
òèì êðà¿íè Àíòàíòè îòðèìóâàëè äîïîìî-

ãó â³ä ÑØÀ. Ñïî÷àòêó ìàòåð³àëüíèìè, à
ïîò³ì ³ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè.

Ä³¿ Äóõîí³íà ñïî÷àòêó íàëÿêàëè Ëåí³íà.
Ðàäíàðêîì â³ääàâ óí³êàëüíèé äëÿ ñâ³òîâî¿
ïðàêòèêè íàêàç: ðåâîëþö³éíèì ðàäàì íà
ì³ñöÿõ áóëî äîçâîëåíî ñàìîñò³éíî ïðîâî-
äèòè ìèðí³ ïåðåãîâîðè íà áóäü-ÿêèõ óìî-
âàõ. Çà ñîáîþ êåð³âíèöòâî á³ëüøîâèöüêî¿
ïàðò³¿ çàëèøàëî ò³ëüêè ï³äïèñàííÿ ê³íöå-
âîãî äîãîâîðó. 19 ëèñòîïàäà Ìèêîëà Äó-
õîí³í â³ääàâ ñâ³é îñòàíí³é íàêàç — çâ³ëü-
íèâ ³ç òþðìè â Áèõîâ³ ãåíåðàë³â Êîðí³ëî-
âà, Äåí³ê³íà òà ³íøèõ, ÿêèõ áóëî çààðåø-
òîâàíî çà â³éñüêîâèé âèñòóï ïðîòè Òèì-
÷àñîâîãî óðÿäó. Âðÿòóâàâøè êåð³âíèê³â
ìàéáóòíüîãî “á³ëîãî ðóõó”, â³í ï³äïèñàâ
ñìåðòíèé âèðîê ñàìîìó ñîá³. Êîìàíäèðè
óäàðíèõ áàòàëüéîí³â ïðîñèëè ó Ìèêîëè
Ìèêîëàéîâè÷à äîçâ³ë íà îáîðîíó Ìîãè-
ëüîâà, àëå òîé â³äïîâ³â, ùî íå õî÷å... áðà-
òîâáèâ÷î¿ â³éíè.

Äóõîí³í òàê äî ê³íöÿ é íå çðîçóì³â, ùî
áðàòîâáèâ÷à â³éíà âæå ðîçïî÷àëàñÿ. ² îáî-
ðîíà ñòàâêè ìîãëà á ï³äíÿòè áîéîâèé äóõ
â³ðíèõ Òèì÷àñîâîìó óðÿäó ÷àñòèí. Àëå ç
ì³ñòà âè¿õàëè âñ³, ç ãåíåðàëîì ëèøèëàñÿ ëè-
øå äðóæèíà. Ìèêîëà Äóõîí³í ñàì ïðèéøîâ
â øòàáíèé âàãîí Êðèëåíêà çäàâàòè ñâî¿

ïîâíîâàæåííÿ. Çàðàç öå çäàºòüñÿ áåçãëóçä-
äÿì, àëå òîä³ ãåíåðàë ïðîñòî õîò³â ïðèïè-
íèòè êðîâîïðîëèòòÿ. Äóõîí³í ï³øîâ “çäà-
âàòè ñïðàâè”, ïåðåâäÿãíóâøèñü ó öèâ³ëüíå.
Á³ëÿ âàãîíà â ãåîìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿ ïî÷àâ
çáèðàòèñÿ íàòîâï. Äâîº ìàòðîñ³â óâ³ðâàëè-
ñÿ äî âàãîíà. Äóõîí³í ñàì âèéøîâ äî òàì-
áóðà, àáè çàñïîêî¿òè íàòîâï. Éîìó íå äàëè
ñêàçàòè ñëîâà, ñïðîáóâàëè âèøòîâõíóòè, òà
â³í âõîïèâñÿ çà ïîðó÷í³. Ìàòðîñè âòðüîõ íå
çìîãëè âïîðàòèñÿ ç ô³çè÷íî ñèëüíèì ãåíå-
ðàëîì. Ñïðàâó äîâåðøèâ ïîñòð³ë ó ïîòèëè-
öþ. Ìåðòâå ò³ëî ùå äîâãî äîáèâàëè ïðèêëà-
äàìè òà øòèêàìè. Ïîäàëüø³ ïîä³¿ çàñâ³ä÷è-
ëè — çâ³ðÿ÷à ðîçïðàâà íàä Äóõîí³íèì íå áó-
ëà âèïàäêîâîþ ÷è ñòèõ³éíîþ.

Почато
“червоно о терор ”

Ïðèíöèïîâ³ñòü Äóõîí³íà äðàòóâàëà á³ëü-
øîâèê³â. Òèì á³ëüøå, ùî í³ìö³ õîò³ëè âåñ-
òè ïåðåìîâèíè ç âïëèâîâîþ ëþäèíîþ, à
íå ç ñîëäàòàìè òà ìàòðîñàìè. Òîæ çíèùè-
òè éîãî áóëî êîí÷å ïîòð³áíî, àáè âèáîðó
â í³ìö³â íå áóëî. Ò³ëî ãåíåðàëà çàáðàëà
äðóæèíà ³ ïåðåâåçëà äî ð³äíîãî Êèºâà. Ìè-
êîëó Ìèêîëàéîâè÷à òèõî ïîõîâàëè íà Àñ-
êîëüäîâ³é ìîãèë³. Ó 30-õ ðîêàõ îñòàíêè
áóëî ïåðåíåñåíî äî Ëóê’ÿí³âñüêîãî öâèí-
òàðó ³ ïåðåïîõîâàíî ïîðÿä ³ç ìîãèëàìè
áðàòà ³ áàòüêà. Ò³ëüêè òåïåð ïîñòóïîâî ïî-
âåðòàºòüñÿ éîãî ³ì’ÿ, àëå ðîáîòà öÿ äóæå
ñêëàäíà. Çà ñëîâàìè ñòàðøîãî íàóêîâîãî
ñï³âðîá³òíèêà Äåðæàâíîãî àðõ³âó ñòîëèö³
Ñåðã³ÿ Êàðàìàøà, â³í ìàðíî íàìàãàâñÿ â³ä-
íàéòè îñîáîâó ñïðàâó ãåíåðàëà. Â àðõ³â³
âçàãàë³ íå ëèøèëîñÿ æîäíî¿ îñîáîâî¿ ñïðà-
âè êàäåò³â ³ âèêëàäà÷³â Êè¿âñüêîãî êàäåò-
ñüêîãî êîðïóñó. Â ³ñòîðèê³â æåâð³º ºäèíà
íàä³ÿ, ùî ö³ äîêóìåíòè íå áóëè çíèùåí³
á³ëüøîâèêàìè, à âèâåçåí³ â åì³ãðàö³þ â
1920 ðîö³.

Íàðàç³ ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Òîâàðè-
ñòâî âåòåðàí³â ðîçâ³äêè â³éñüêîâî-ìîð-
ñüêîãî ôëîòó” ñï³ëüíî ç äèðåêö³ºþ ³ñòî-
ðèêî-ìåìîð³àëüíîãî Ëóê’ÿí³âñüêîãî çàïî-
â³äíèêà ³í³ö³þº ñòâîðåííÿ íà Ëóê’ÿí³â-
ñüêîìó öâèíòàð³ ïàì’ÿòíèêà Ìèêîë³ Äó-
õîí³íó — îñòàííüîìó Ãîëîâíîêîìàíäóâà-
÷ó Ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿

Генерал Ми ола Д хонін став однією з перших жертв "червоно о терор "
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Троць ий Бресті веде перемовини з німцями



Хрещатик 25 січня 2011 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 77

Сл�жба���справах�дітей�Святошинсь�ої�районної

в місті�Києві�державної�адміністрації�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:�провідно�о

спеціаліста�відділ��соціально-правово�о�захист��на�час�соціальної

відп�ст�и;��оловно�о�спеціаліста�відділ��опі�и�та�пі�л�вання.

Основні� вимо�и:�—�освіта�вища�(юридична,�педа�о�ічна);�досвід�роботи�від�3-х�до�5-ти

ро�ів�за�фахом.

Необхідні�до��менти�для��часті�в��он��рсі:�—�заява,�дві�фото�арт�и,��опії�до��ментів

про�освіт�,�ідентифі�аційний��од,��опія�паспорта

Прийом�до��ментів�протя�ом�30�днів�з�момент��оп�блі��вання�об’яви�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Гната�Юри,�9,��ім.�422,�тел.�407-25-70.

ВАТ�“ЗАВОД�РЕМТОЧМЕХАНІКА”
повідомляє,�що�до� поряд��� денно�о� позачер�ових� за�альних� зборів� а�ціонерів,� я�і

відб�д�ться�4�люто�о�2011�р.�о�15.30�за�адресою:�03035,�м.�Київ,�в�л.�Уриць�о�о,�1,

за�ініціативою�а�ціонера,�що�володіє�більш�ніж�20%�а�цій,�вноситься�наст�пне�питання:

14. Про� раціональне� ви�ористання� товарно-матеріальних� цінностей� та� продаж� їх� частини,

а та�ож�щодо���ладення�відповідних�правочинів.

Довід�и�за�телефонами:�245-25-97,�245-27-98.

Ознайомитися�з�до��ментами�та�внести�відповідні�пропозиції�можна�за�адресою:

03035,�Київ,�в�л.�Уриць�о�о,1.

Київсь�ий�Б�дино��вчених�(КБВ)�НАН�У�раїни

на��он��рсній�основі�надає�в�оренд��площ��для�встановлення��офейно�о

автомат�.�Заяв�и�для��часті�в��он��рсі�приймаються�на�протязі�20�днів

з момент��дати�о�олошення.

Письмове�звернення�за�адресою:�01034,�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�45-А,

Дире�тор�.�Тел.:�234-42-36;�288-12-39.

Втрачен��основн��печат���(ідентиф.��од�№ 24964464)�

Державно�о�підприємства�Міністерства�оборони�У�раїни

“У�раїнсь�а�авіаційна�транспортна��омпанія”�вважати�недійсною.

За��блений�мастичний�штамп� з� те�стом� посвідч�вально�о�

напис��про�засвідчення�вірності��опій�до��ментів�приватно�о�но-

тарі�са� Київсь�о�о�місь�о�о� нотаріально�о� о�р����Миронен�о

Олени�Федорівни�(форма�№�55)�вважати�недійсним.

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

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.
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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 23
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Øèøêè çàì³ñòü ÿëèíêè
Ó ì³ñüêîìó Áóäèíêó ïðèðîäè øêîëÿð³ êðåàòèâèëè
íà òåìó òðàäèö³éíèõ íîâîð³÷íèõ ñèìâîë³â

Øîñòèé ð³ê ïîñï³ëü Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ, ñòî-
ëè÷íèé Áóäèíîê ïðèðîäè òà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Êèºâà
ïðîâîäÿòü ñåðåä øêîëÿð³â Êèºâà
òà îáëàñò³ êîíêóðñ íà íàéêðàùó
àëüòåðíàòèâó òðàäèö³éí³é æèâ³é
íîâîð³÷í³é ÿëèíö³. Ïðàö³âíèêè
Áóäèíêó ïðèðîäè ðîçïîâ³äàþòü:
ÿêùî â ïåðø³ ðîêè ðîáîòè, íàäà-
í³ íà êîíêóðñ, áóëè ñâîºð³äíèìè
âàð³àö³ÿìè íîâîð³÷íî¿ ³êåáàíè ³ç

ã³ëî÷îê ³ ð³çíîìàí³òíèõ íîâîð³÷-
íèõ ïðèêðàñ, òî òåïåð ä³òè äèâó-
þòü äîðîñëèõ ñâîºþ êðåàòèâí³ñ-
òþ ³ íåñïîä³âàíèì ïîãëÿäîì íà
çâè÷àéí³ ðå÷³. Çîêðåìà íà âèñòàâ-
ö³ áóëè ÿëèíêè, çðîáëåí³ ç øè-
øîê, ï³ð’ÿ òà íàâ³òü ìàêàðîí³â-
ñï³ðàëüîê. À çàãàëîì áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî 524 âèòâîðè, à òàêîæ 185
ìàëþíê³â, 65 íîâîð³÷íèõ ³ãðàøîê,
142 ð³çäâÿíèõ ñóâåí³ðè, 80 íîâî-
ð³÷íèõ ÿëèíîê.

Çà ñëîâàìè ïðîâ³äíîãî ñïåö³à-

ë³ñòà Áóäèíêó ïðèðîäè Ñâ³òëàíè
Ïåòðîâî¿, êîíêóðñ â³äáóâàâñÿ ó
ðàìêàõ ïðèðîäîîõîðîííî¿ àêö³¿
“Çáåðåæ³ìî ÿëèíêó”. Éîãî ãîëîâ-
íà ìåòà — âèõîâóâàòè ó ä³òåé
äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè é
ïðîïàãóâàòè ñó÷àñí³ íàïðÿìêè
ô³òîäèçàéíó òà ðîçâèâàòè õóäîæ-
í³é ñìàê.

Ïåðøå ì³ñöå â íîì³íàö³¿ “Íî-
âîð³÷íà ÿëèíêà” ïîñ³â êîëåêòèâ
âèõîâàíö³â “Íîâîð³÷íà ôàíòàç³ÿ”
Êè¿âñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà, ÿê³ ç ð³âíîâåëèêèõ øèøîê
çìàéñòðóâàëè ÿëèíêó. Äðóãå ì³ñ-
öå ³ ñâîºð³äíèé ïðèç ãëÿäàöüêèõ
ñèìïàò³é çäîáóëè ó÷í³ ²ðï³íñüêî-
ãî åêîíîì³÷íîãî êîëåäæó, ÿê³
ïðèâåçëè ñïðàâæíº äèâî — ÿëèí-
êó ç ï³ð’ÿ. Çäàâàëîñÿ á, îáêëå-
ºíèé ï³ð’ÿì êîíóñ, à ÿêèé ìàº
åëåãàíòíèé âèãëÿä! Íå ìîæíà áó-
ëî çàëèøèòèñÿ áàéäóæèì ³ á³ëÿ
“äåðåâöÿ” ç ìàêàðîí³â-ñï³ðà-
ëüîê — ê³ëîãðàì áîðîøíÿíèõ âè-
ðîá³â — ³ ÿëèíêà íåïîâòîðíà! Âñ³
ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ïîäàðóíêè
òà äèïëîìè êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
Áóäèíêó ïðèðîäè

ПП РР ИИ РР ОО ДД АА   ІІ   ММ ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 25 ñ³÷íÿ
ОВНИ, с леюйте розбиті лечи и, пра ніть до армонії, ш айте по-

роз міння з оточенням! Нині випаде шанс для відновлення мостів зла-
оди я на особистом , та і діловом фронті. Успіх миротворчої місії б -
де вищим, я що ви від само о почат зважатимете на позицію др ої
сторони, виявите додат ов дипломатичність і делі атність. А спільні
плани, інтереси лише тісніше вас зблизять.
ТЕЛЬЦІ, дов ола вас се має б ти расиво, виш ано, естетично.

Тіль и в а рі пре расно о з’явиться тр дове натхнення, а тивіз ється
стим л до роботи. До самостійності не пра ніть, найліпше сьо одні пра-
цювати в парі. Я що вас с ладні стос н и з оле ами, маєте шанс доб-
ре адапт ватися в оле тивних енер іях. Р тинні обов’яз и ліпше ви о-
н вати під приємні мелодії.
БЛИЗНЯТАМ дозволено поблеф вати. Ви переб ватимете на роман-

тичній хвилі, том можете дозволити собі все, що дар є радість, стим лює
ендорфін — ормон щастя. Влаштов йте приватні свята, др жні з стрічі,
інтимні побачення, творіть і охайтеся! Нині любовні втіхи— це демонстра-
ція ні ально о еротично о мистецтва, в я ом ви неперевершені!
РАКАМ нині притаманні сентиментальність, пост пливість, терпимість,

тож сі, хто вам сво о час насолив, б д ть не по арані, а матим ть
шанс на всепрощення. Не аразди та образи по риються т маном заб т-
тя, і на д ші роз вітн ть троянди щастя! Головне — зробити теплішою
сімейн атмосфер , де останнім часом та холодно і сиротливо.
ЛЕВИ, бажання зводити рах н и женіть еть. Я що переб ваєте з и-

мось “ онтрах”, то знайте: нині відвойов вати персональні права — мар-
н вання сил. Дозвольте собі піти на повід в сит ацій або людей, “ о-
рона” з вас не спаде, поч ття власної ідності залишиться на висоті, вас
шан ватим ть, довірятим ть найпотаємніше. Тож поб дова довірливих
взаємин, про я і ви та мріяли, стане реальністю.
ДІВИ, розслабтеся і присвятіть день собі, своїм бажанням. Коли щось

не вдається, облиште тя ти то о воза, а я що хтось драт є, обходьте т
особ десятою доро ою. Нюх на не атив вас ч довий, тож тримайте
ніс за вітром — і тоді не вс очите в халеп . Зад мали придбати цінн
річ — присл хайтеся до інт їції.
ТЕРЕЗИ, знизьте енер етичн динамі , осмічні ритми дня сприяють

відновленню вн трішніх психоло ічних рес рсів, а тивіз ють сил волі
для позбавлення від по аних звичо та відновлення здоров’я. Саме сьо-
одні за ладається про рама на місяць, тож а ратно пере лючайтеся
на новий життєвий темп. Вдалих вам стартів!
СКОРПІОНИ, день промайне на тлі армічних подій, тож прибор айте іні-

ціативний пост п. Доля сама вас знайде і зм сить танцювати під свою д д-
, а точніше спон ає робити те, в чом ви сво о час прип стилися по-

мило . Нині все, що відб вається, не підля ає здоровій ло іці та є маревом,
що заважає бачити реальність, бло є правильні дії. Ува а! Не переванта-
ж йте себе справами, я і виснаж ють, завдають матеріальних збит ів.
СТРІЛЬЦІ, відсійте зерна від полови в др жньом оточенні. Т т вам

потрібна не іль ість, а я ість. Лише з тими, ом щиро довіряєте, з им
сво о час п д солі з’їли, можна мати справ . Нині в процесі спільної ро-
боти пощастить ле о розпізнати вірних союзни ів. А попрацювати до-
ведеться ба ато, і навіть збито собі без відш од вань долі.
КОЗОРОГИ, хоч я це парадо сально, але нині вам доцільно обрати

та ти байд жості, не треба йти напролом до ар’єрних вершин. Це до-
поможе не приймати близь о до серця ч жі вади, дивацтва і вс переч
сім за онам ло і и наблизить вас до потрібної людини (співтовари-
ства), забезпечить дост п до джерел інформації, в я их ви заці авлені.
А ось шефа о орніть лас ою, дипломатично “шн р йте”, тоді можете
розрахов вати на поблаж и з йо о бо .
ВОДОЛІЇ, присвятіть день приємним розва ам, адже робота — не

вов , ліс не втече. Мрійливий або ледарсь ий настрій, пра нення до
армонії і омфорт може начисто відбити вас бажання працювати, до-
ладати з силь. Не до оряйте собі за та недбалість, адже день не під-
ходить для енер ійної діяльності, потім се надол жите. І не давайте ні-
ом порад, оли про це вас не просять.
РИБИ, влаштов йте онфіденційні з стрічі, пізнавайте тон ощі оле -

тивної психоло ії. У цей час ви здатні злитися з нав олишнім простором
в єдине ціле, стати йо о невід’ємною частиною. Зачаров йте шефа, о-
ле , майб тнє ар’єри залежить від їхньої милості, а до модернізацій став-
теся без надмірно о ент зіазм , іна ше є ризи виснажитися. Т т слід
дозовано вип с ати тр дов пар , особливо в моменти, оли є острах
брати на себе нові зобов’язання

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—10°Ñ,
âíî÷³ —6...–12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî —4°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè —4...—8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —6...—8°Ñ, âíî÷³
—9...—14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —10...—13°Ñ, âíî÷³
—18...—20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...—2°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ.

Ñüîãîäí³
25 ñ³÷íÿ — Ñâÿòî¿ ìó÷åíèö³ Òåòÿíè (Äåíü ñòóäåíòà). ßêùî öüîãî

äíÿ âèãëÿíå ñîíöå, òî ðàíî ïðèëåòÿòü ïòàõè ç âèð³þ, à êîëè ñí³æíî,
òî ë³òî âèäàñòüñÿ äîùîâèì. 

²ìåíèííèêè: Ãàëàêò³îí, ªâïðàêñ³ÿ, Ïåòðî, Ñàâà, Òåòÿíà
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Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

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

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

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

Усі переможці он рс "Ялин а-2011" отримали подар н и та дипломи від місь о о Б дин природи

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Новорічно-різдвяні свята за інчилися, і в ба атьох дво-
рах біля сміттєвих онтейнерів виростають ори з яли-
но і сосен. Символічно, що саме під інець свят и-
ївсь ом місь ом Б дин природи визначили пере-
можців цьо орічно о дитячо о он рс “Ялин а 2011”.
Ш олярі з Києва та області створили понад 80 ялино
із різноманітних підр чних матеріалів. Вони нама алися
заохотити своїх др зів і бать ів не п вати зр бані зе-
лені деревця, а створювати атмосфер новорічно о
свята з альтернативних матеріалів.
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