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Російсь ої імперії Петра Столипіна

“Åíåðã³þ” îíîâëÿòü
Ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä ó ñòîëèö³ ðåêîíñòðóþþòü, 
à â êâàðòèðàõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí çàì³íÿòü ñòàð³ ãàçîâ³ ïëèòè íà íîâ³

Ä³ÿëüí³ñòü çàâîäó “Åíåðã³ÿ” íå â³äïîâ³äàº íàçâ³. Àäæå
òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáëåíó â ðåçóëüòàò³ ñïàëþâàííÿ ñì³ò-
òÿ, ï³äïðèºìñòâî íå ìîæå ïîñòà÷àòè â çàãàëüíîì³ñüêó
îïàëþâàëüíó ìåðåæó. Çàâîä îá³ãð³âàº ëèøå ê³ëüêà áóä³-
âåëü, ðîçòàøîâàíèõ ïîðó÷.

“Äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ “Åíåðã³¿” ïîòð³áíî
ðåêîíñòðóþâàòè ³ âäîñêîíàëþâàòè òåõí³÷íó áàçó,— çàóâà-

æèâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Þð³é Áîíäàð.— Îêð³ì òîãî, éîãî ïî-
òð³áíî çàâàíòàæèòè ðîáîòîþ. Ñüîãîäí³ ìîæëèâîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîðèñòàíî íà 40 â³äñîòê³â, à ç ÷îòèðüîõ êîò-
ë³â ïðàöþº ëèøå îäèí”. Ïðè÷èíó öüîãî Þð³é Áîíäàð
ïîÿñíèâ òàê: òðàíñïîðòóâàëüíèêè âèâîçÿòü ñì³òòÿ íà çà-
ì³ñüê³ çâàëèùà, äå ö³íè çà çâàë ìåíø³. Òîæ íàéáëèæ÷èì
÷àñîì, çà ñëîâàìè ãîëîâè êîì³ñ³¿, ìàþòü ðîçðîáèòè ïðî-
åêò ìîäåðí³çàö³¿ çàâîäó òà ïåðåñïðÿìóâàòè ñþäè ïîòîêè
ñì³òòÿ ç³ ñòîëèö³. Äèìîâ³ òðóáè çàâîäó áóäå îáëàäíàíî
ô³ëüòðàìè.

Äåïóòàòè çàïðîïîíóâàëè êåð³âíèöòâó çàâîäó ùîì³ñÿöÿ
íàäàâàòè äîâ³äêó ïðî ïåðåá³ã ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà
òà äèíàì³êó çàâàíòàæåííÿ éîãî ðîáîòîþ. Ïîâòîðíî ïè-
òàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çàâîäó êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíå â áåðåçí³.

Ïîâåðíóëèñÿ äåïóòàòè é äî ïèòàííÿ âèáóõó ãàçó â
æèòëîâîìó áóäèíêó ñòîëèö³ 24 ñ³÷íÿ. Ïðèñóòí³é íà çà-
ñ³äàíí³ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÒ “Êè¿âãàç” Ñåðã³é Ãîðîâèé
íàãîëîñèâ, ùî âèáóõ ñòàâñÿ ÷åðåç ñàìîâ³ëüíå âð³çóâàí-
íÿ îäíîãî ç ìåøêàíö³â ó ñèñòåìó ãàçîïîñòà÷àííÿ. Çà
ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ãîðîâîãî, ãàçîâ³ ñèñòåìè â êîæí³é êâàð-

òèð³ áóäå îáëàäíàíî â³äñ³÷íèìè êëàïàíàìè, àáè çàïî-
á³ãòè òàêèì âèïàäêàì ó ìàéáóòíüîìó. Ñèñòåìà àâòîìà-
òè÷íî ïåðåêðèº ïîñòà÷àííÿ ãàçó äî êâàðòèðè â ðàç³ éî-
ãî âèò³êàííÿ. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÒ “Êè¿âãàç” çàóâàæèâ:
íîâ³ áóäèíêè íå ïðèéìàòèìóòü â åêñïëóàòàö³þ áåç òà-
êèõ êëàïàí³â.

Îäíèì ç ãîëîâíèõ çàõîä³â áóäå çàì³íà ñòàðèõ ãàçîâèõ
ïëèò íà íîâ³ â îñåëÿõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí çà ðàõóíîê
áþäæåòíèõ êîøò³â (òîð³ê öå ðîáèëè íà âèêîíàííÿ ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè). Íà íàñòóïíîìó çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèð Ñòîðîæåíêî äîïîâ³ñòü ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò ó
2010-ìó. Ç óðàõóâàííÿì ïðåäñòàâëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðèé-
ìóòü ð³øåííÿ ùîäî çàõîä³â íà íèí³øí³é ð³ê.

Ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ íàðîäí³ äåïóòàòè òàêîæ íàãîëî-
ñèëè, ùî ïîòð³áíî ðîç’ÿñíþâàòè êèÿíàì ïðàâèëà ïîâî-
äæåííÿ ç îá³ãð³âàëüíèìè ïðèëàäàìè.

Îêðåìèì ïóíêòîì ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ðîçãëÿíóëè õ³ä ðîáî-
òè íàä ïðîãðàìîþ “Ãàðÿ÷à âîäà”, ùî ïåðåäáà÷àº ðåìîíò
ìåðåæ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â êâàðòèðè êèÿí
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Для нормально о ф н ціон вання «Енер ії» потрібно вдос оналювати технічн баз

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На засіданні омісії Київради з питань жит-
лово- ом нально о осподарства та паливно-
енер етично о омпле с , що відб лося 7
люто о, б ло роз лян то іль а важливих
для столиці питань. Йшлося зо рема і про
робот сміттєспалювально о завод "Енер-
ія" та проблем старих азових плит осе-
лях иян.
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Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîâ³äîìèâ
ïðî çóïèíåííÿ áóä³âíèöòâà
íà ïåðåòèí³ âóëèöü 
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî 
òà Ïóøê³íñüêî¿

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ þðèäè÷-
íîìó óïðàâë³ííþ òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè äîîïðàöþâàòè
ïåðåë³ê ñêàíäàëüíèõ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà ó
ñòîëèö³. Äî 10 ëþòîãî 2011 ðîêó çàçíà÷åíèì
â³äîìñòâàì äîðó÷åíî íàäàòè ñâî¿ âèñíîâêè
ùîäî çàêîííîñò³ áóä³âíèöòâà òà âèä³ëåííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïî êîæíîìó ç îá’ºêò³â, à
òàêîæ çàïðîïîíóâàòè øëÿõè âèð³øåííÿ öèõ
ïèòàíü ç äîòðèìàííÿì óñ³õ âèìîã ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà. Òàêîæ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïî-
â³äîìèâ, ùî äî ñåðåäè ìàº áóòè ïðèïèíåíî
áóä³âíèöòâî íà ïåðåòèí³ âóëèöü Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî òà Ïóøê³íñüêî¿. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íàðàç³ òðèâàþòü ðîáîòè ç êîíñåðâàö³¿
áóä³âíèöòâà

Îëåñü Äîâãèé: 
“Íà çì³íó ïîë³òè÷íèì ãàñëàì
ïðèéøëà ðåàëüíà ðîáîòà”

Çà îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó ðîáîòà Êè¿âðàäè
ñòàëà çíà÷íî êîíñòðóêòèâí³øîþ òà åôåêòèâ-
í³øîþ. Íà çì³íó ïîë³òè÷íèì ãàñëàì ïðèé-
øëè ðåàëüí³ ä³¿, íàñë³äêîì ÿêèõ ñòàëè ïðèé-
íÿò³ ð³øåííÿ. Íà öüîìó â ³íòåðâ’þ ãàçåò³
“Òî÷êà” 8 ëþòîãî 2011 ðîêó íàãîëîñèâ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé. Â³í íàãàäàâ,
ùî íèí³ ó ñêëàä³ Êè¿âðàäè ïðàöþº 9 äåïó-
òàòñüêèõ ôðàêö³é, êîæíà ç ÿêèõ ìàº îêðåìó
â³ä ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ïîçèö³þ ç áàãàòüîõ
ïèòàíü. Îäíàê äåïóòàòàì âäàºòüñÿ çíàõîäè-
òè êîìïðîì³ñ ³ ïë³äíî ïðàöþâàòè äëÿ êèÿí.
“Çà îñòàíí³é ð³ê ìè ïðîâåëè áëèçüêî 20 ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàíü, íà ÿêèõ áóëî ðîçãëÿíóòî ³
ïðèéíÿòî ïîíàä 2000 ð³øåíü”,— êîíñòàòó-
âàâ Îëåñü Äîâãèé. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì çëà-
ãîäæåíî¿ ðîáîòè, íà äóìêó ñåêðåòàðÿ Êè¿â-
ðàäè, ñòàëî ïðèéíÿòòÿ áþäæåòó íà 2011 ð³ê
íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ. “Íà ìîþ äóìêó, öå ï³ä-
òâåðäæóº ä³ºçäàòí³ñòü ³ êîíñòðóêòèâí³ñòü öüî-
ãî ñêëàäó Êè¿âðàäè”,— ââàæàº ïàí Äîâãèé

ÑÁÓ âèêðèëà 
ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü 
ì³æðåã³îíàëüíîãî 
çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ

Câÿòîøèíñüêèì ðàéîííèì ñóäîì Êèºâà
âèíåñåíî âèðîê ï’ÿòüîì ÷ëåíàì îðãàí³çîâà-
íîãî çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ, ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñåêòîð ÓÑÁÓ â ì³ñò³ Êèºâ³. Âîíè íåçà-
êîííî îòðèìóâàëè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè êîøòè ó âèãëÿä³ â³äøêîäóâàííÿ ïî-
äàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü (ÏÄÂ). Ïðîòÿãîì
2003—2006 ðîê³â çëî÷èíö³ “â³äìèëè” ïîíàä
35 ìëí ãðí. Ó ñåðïí³ 2007 ðîêó ïðîòèïðàâ-
í³é ä³ÿëüíîñò³ ïîêëàëè êðàé ñï³âðîá³òíèêè
ÑÁÓ. Îðãàí³çàòîðàìè îáîðóäêè ñòàëè ï’ÿòå-
ðî ãðîìàäÿí Óêðà¿íè — ÷åòâåðî êèÿí òà ëó-
ãàíåöü. ×ëåíè çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ íà-
÷åáòî ñòâîðèëè êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ îáëàä-
íàííÿì òåëåêîìóí³êàö³éíèõ âèñîêîòî÷íèõ
âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â. Îêð³ì òîãî øàõðà¿,
çà âèêðàäåíèìè â ³íøèõ ãðîìàäÿí òà çàãóá-
ëåíèìè äîêóìåíòàìè ðåºñòðóâàëè ô³êòèâí³
êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè â ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè. Òàêîæ ö³ ô³ðìè, çà âèãàäàíîþ ëåãåíäîþ,
ìàëè ðîçðîáëÿòè ³ âïðîâàäæóâàòè “íîâ³òíº”
òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ ³ ïðîäàâàòè éîãî çà
êîðäîí. Ñóä âèçíàâ ÷ëåí³â ãðóïè âèííèìè òà
ïðèçíà÷èâ ¿ì ð³çí³ òåðì³íè ïîêàðàííÿ — àæ
äî ï’ÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Õàð÷óâàííÿ 
äëÿ áåçïðèòóëüíèõ

Ç ìåòîþ áåçïëàòíîãî çàáåçïå÷åííÿ áåçïðè-
òóëüíèõ ãðîìàäÿí ãàðÿ÷èì õàð÷óâàííÿì, òåï-
ëèìè ðå÷àìè òà âçóòòÿì ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ïðàöþþòü âè¿çí³ áðèãàäè ñîö³àëüíîãî
ïàòðóëþâàííÿ. Âîíè ïðàöþþòü ùîñåðåäè ç
14.00 äî 16.00 çà àäðåñîþ: âóë. ×îðíîáèëü-
ñüêà,16/80 (ðèíîê “²ëë³ñ”)

Ïðèñòðàñò³ 
äîâêîëà Ñîô³¿
Ó÷àñíèê³â ì³òèíãó íå ï³äòðèìàâ íàâ³òü ïðåäñòàâíèê îïîçèö³¿

ЄЄ   ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ АА

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

З'явилася інформація, що запо-
відни "Софія Київсь а" має змі-
нити "опі на": з Міністерства
ре іонально о б дівництва на
правління Міністерства льт -
ри і т ризм . Проте жодно о до-
ментально о підтвердження

цьо о на сьо одні немає. Під
стінами стародавньої архіте -
т рної пам'ят и вчора зібралися
представни и однієї з ромад-
сь их ор анізацій Києва. Одна
те, що об рює часни ів мітин-
, є по и що прип щенням.

ßêáè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ï³äïèñàâ óêàç,
íàâêîëî ÿêîãî âèðóþòü ïðèñòðàñò³, Ñî-
ô³ÿ Êè¿âñüêà ïåðåéøëà á íà áàëàíñ Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó. Ïðåöå-
äåíòíèì ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ íàçèâàþòü ñòàí
çàïîâ³äíèêà “Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà”,
ÿêèì óæå îï³êóºòüñÿ ñàìå öå â³äîìñòâî.
Ó÷àñíèêè ì³òèíãó çàêèäàþòü Ì³íêóëüòó-
ðè, ùî ç éîãî “ëåãêî¿ ðóêè” ç òåðèòîð³¿
çàïîâ³äíèêà âèñåëåíî ê³ëüêà ìóçå¿â,
çâ³ëüíåíî íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â, çàáó-
äîâàíî òåðèòîð³þ äîâêîëà.

Îêð³ì òîãî, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ “Çáåðåæåìî ñòàðèé Êè¿â”, ÿê³
é ³í³ö³þâàëè ì³òèíã, ââàæàþòü, ùî ï³ä-
ïèñàííÿ óêàçó ïðèçâåäå äî íåãàéíîãî ïî-
íîâëåííÿ áóä³âíèöòâà íà òåðèòîð³¿ áó-
ôåðíî¿ çîíè çàïîâ³äíèêà. Ó÷àñíèêè àê-
ö³¿ äîð³êàþòü, ùî ñàìå Ì³í³ñòåðñòâî
êóëüòóðè ³ òóðèçìó ïîãîäèëî ìàéæå âñ³
ïðîåêòè íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà â áó-
ôåðí³é çîí³ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿. Îäíàê äî-
êóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ì³òèíãó-
âàëüíèêè íà ñüîãîäí³ íå ìàþòü. Àêòèâ³ñ-
ò³â ïðîòåñòó òàêîæ íåïîêî¿òü ïîë³òè÷íî-
ðåë³ã³éíèé ìîìåíò. Íà ¿õíþ äóìêó, ïå-
ðåäàííÿ ñïîðóäè Óêðà¿íñüê³é ïðàâîñëàâ-

í³é öåðêâ³ Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó ìî-
æå ïîãëèáèòè ì³æêîíôåñ³éíèé ðîçêîë
äåðæàâè.

Ïðàâäèâ³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîáî-
þâàíü ëèøàþòüñÿ ï³ä ñóìí³âîì. Íà çà-
ïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”, ÷è âèñëîâëþâà-
ëî êåð³âíèöòâî çàïîâ³äíèêà çãàäàí³ ïðå-
òåíç³¿ ó ñàìîìó Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè ³
òóðèçìó, â³äïîâ³ä³ ó íåâäîâîëåíèõ òàêîæ
íå çíàéøëîñÿ. À ðåë³ã³éíèé á³ê ïèòàí-
íÿ ïðîêîìåíòóâàâ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ÊÌÄÀ ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèç-
ìó Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü: “Ñüîãîäí³ ãî-
âîðèòè ïðî òå, ùî º ÿê³ñü äîêóìåíòè,

ùî ï³äòâåðäæóþòü íàì³ðè âëàäè ïåðåäà-
òè çàïîâ³äíèê “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà” êîò-
ð³éñü ³ç êîíôåñ³é, ìè íå ìîæåìî. ª ëè-
øå çàÿâè ïðåäñòàâíèê³â ÓÏÖ ÌÏ ïðî
áàæàííÿ ïðàâèòè òóò ñëóæáè. Ç îãëÿäó
íà ïðàêòèêó ëàâðè öå ö³ëêîì ðåàëüíî”.
Íàãàäàºìî, ïðîåêò óêàçó Ïðåçèäåíòà, çà
ÿêèì Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà òà ùå 14 íàö³î-
íàëüíèõ ³ äåðæàâíèõ çàïîâ³äíèê³â ìà-
þòü ïåðåéòè ï³ä îï³êó Ì³íêóëüòó, äîñ³
íå çàâ³çîâàíî. À çà ðîçâèòêîì ïîä³é, ùî
ðîçãîðòàþòüñÿ äîâêîëà ñâÿòèí³, æóðíà-
ë³ñòè “Õðåùàòèêà” é íàäàë³ ñòåæèòè-
ìóòü

Ë³êàðíÿ ¹ 2: ÷óòêè 
ïåðåá³ëüøåíî
²íôîðìàö³þ ïðî ìàñîâå îòðóºííÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ 
ó ìåäè÷íîìó çàêëàä³ ñòîëèö³ ñïðîñòóâàëè â ÊÌÄÀ

ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ’’ ЯЯ

Ãàëèíà ÏÎÐÒÍßÃ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Повідомлення в пресі про масо-
ве отр єння дітей та дорослих
Київсь ій місь ій дитячій лі арні
№ 2 спростовано. Спеціальна
омісія перевірила інформацію і
не знайшла жодної озна и хар-
чово о отр єння. Отож Головне
правління охорони здоров'я
КМДА просить працівни ів ЗМІ
перевіряти всі дані й орист ва-
тися лише достовірними джере-
лами.

Ó ïîíåä³ëîê, 7 ëþòîãî, â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî ìàñîâå îòðóºííÿ ä³òåé òà äîðîñ-

ëèõ, ùî í³áèòî ñòàëîñü ó ì³ñüê³é êë³í³÷-
í³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ¹ 2. Äëÿ âèâ÷åííÿ
ñèòóàö³¿ áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó êîì³-
ñ³þ, äî ÿêî¿ óâ³éøëè ïðàö³âíèêè ñàí³òàð-
íî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿. Âîíè ïåðå-
â³ðèëè âñ³ äàí³ ³ ç’ÿñóâàëè: ó öüîìó ìå-
äè÷íîìó çàêëàä³ íå çàô³êñîâàíî æîäíî-
ãî âèïàäêó îòðóºííÿ õàð÷îâèìè ïðîäóê-
òàìè — ÿê ñåðåä ä³òåé, òàê ³ ñåðåä ¿õí³õ
áàòüê³â.

Ãîëîâíèé ë³êàð ÊÌÊÄË ¹ 2 Îëüãà
Äçþáà ðîçïîâ³ëà, ùî íàðàç³ â ë³êàðí³ ïå-
ðåáóâàþòü ïîíàä 400 õâîðèõ. Ñïðàâä³, ó
áàãàòüîõ ïàö³ºíò³â ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ñèìï-
òîìè, ñõîæ³ íà îçíàêè õàð÷îâîãî îòðóºí-
íÿ: áëþâàííÿ, ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè
ò³ëà, ä³àðåÿ. Òà, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³-
êàðÿ ÊÌÊÄË ¹ 2, öå ìîæëèâî ³ ïðè ³í-
ôåêö³éíèõ õâîðîáàõ. Îêð³ì òîãî, ïðè ³í-
øèõ íåäóãàõ, íàïðèêëàä, ãîñòðèõ ðåñï³-
ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ ³íôåêö³ÿõ, ìîæå âèíè-

êàòè òàê çâàíèé àöåòîí³ì³÷íèé ñèíäðîì,
ùî íàãàäóº îòðóºííÿ.

“Ó ë³êàðí³ íåìàº ³ íå áóëî âèïàäê³â
õàð÷îâîãî îòðóºííÿ,— ïðîêîìåíòóâàâ ñè-
òóàö³þ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ìîõîðºâ.— Ñïåö³àëüíî
ñòâîðåíà äëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ êîì³-
ñ³ÿ, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè ïðåäñòàâíè-
êè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿, íå
âèÿâèëà æîäíî¿ îçíàêè îòðóºííÿ. Òîæ
ïîâ³äîìëåííÿ, ðîçïîâñþäæåíå ÷åðåç ÇÌ²,
º íåïðàâäèâèì”.

Ïðåäñòàâíèêè ÿê ì³ñüêî¿ âëàäè, òàê ³
àäì³í³ñòðàö³¿ ë³êàðí³ çâåðíóëèñÿ äî ìåä³à-
ïðàö³âíèê³â ³ç ïðîõàííÿì ðåòåëüíî ïåðå-
â³ðÿòè âñ³ äàí³ íà äîñòîâ³ðí³ñòü, ïåðø í³æ
äîâîäèòè ¿õ äî â³äîìà êèÿí. Àäæå íåïðàâ-
äèâà ³íôîðìàö³ÿ ïåðåäóñ³ì ïîã³ðøóº åìî-
ö³éíèé ñòàí õâîðèõ òà óñêëàäíþº ðîáî-
òó ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó

Громада вима ає залишити Софію Київсь під опі ою Міністерства ре іонально о б дівництва
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Òåòÿíà ØÅÂ×ÓÊ: “ÎÑÁÁ — öå íå ôîðìà
óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíèì ìàéíîì, 
à ôîðìà çàõèñòó âëàñíèê³â æèòëà
â³ä ðåéäåðñüêèõ çàõâàò³â” 
Б дин и історично о центр Ки-
єва не мають нічо о спільно о з
ба атоповерхів ами масових се-
рій заб дови. Зведені в дорево-
люційний період я домоволодін-
ня та приб т ові б дин и, вони
мають та і “ласі” перева и, я
просторі орища, омфортні під-
вали. Саме їх на почат 1990-х
реаліз вали я нежитлові. Зем-
лю, на я ій стоїть та ий б дино ,
власність меш анців та ож не

передавали. Тож власни варти-
ри не мав жодно о права на зем-
лю чи б дино повністю. І це не-
справедливо. Та ої д м и сьо о-
дні більшість членів ОСББ, от-
рим щодня доводиться відстою-
вати власні права в боротьбі з
чиновни ами. Свою д м з цьо-
о привод “Хрещати ” висло-
вила Тетяна Шевч — олова
правління ОСББ “Костьольна-8”,
ромадсь ий інспе тор охорони
льт рної спадщини УТОПІК,

член робочої р пи при ГУ МВС
У раїни в місті Києві (та при РУ
ГУ МВС У раїни в Шевчен івсь о-
м районі) з питань взаємодії
ОСН, ОСББ з міліцією в охороні
ромадсь о о поряд та бороть-
бі зі злочинністю.

— Íàñê³ëüêè çàêîíîäàâ÷à áàçà íàøî¿
äåðæàâè ñïðèÿº ñüîãîäí³ ñòâîðåííþ
ÎÑÁÁ?

— Àðõ³âí³ äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî
ÎÑÁÁ ³ñíóâàëè ùå äî 1914 ðîêó ìèíó-
ëîãî ñòîð³÷÷ÿ — “Çáîðè äîìîâëàñíèê³â”
(1904 ðîêó), Ñï³ëêà äîìîâëàñíèê³â (1906
ð³ê), Òîâàðèñòâî êâàðòèðîíàéìà÷³â (ñòà-
òóò 1907 ðîêó), Ñï³ëêà êâàðòèðîíàéìà-
÷³â (1909 ð³ê), Òîâàðèñòâî êâàðòèðîâëàñ-
íèê³â (1909 ð³ê). Òîæ ÎÑÁÁ — íå íîâè-
íà, ãîëîâíå, ùîá áóëî òå, íàâêîëî ÷îãî
ìîæíà îá’ºäíàòèñÿ, çîêðåìà âëàñí³ñòü ÷è
ñîö³àëüíå æèòëî. Í³õòî íå çàïåðå÷óâàòè-
ìå, ùî âñå ó ïðàâîâ³é äåðæàâ³ ´ðóíòóº-
òüñÿ íà çàêîíîäàâñòâ³. Óêðà¿íà óòâîðèëà-
ñÿ çàâäÿêè Àêòó ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæ-
íîñò³, é ï³ñëÿ öüîãî ñòàëèñÿ çì³íè ó
ñòðóêòóð³ äåðæàâè. Íà ï³äñòàâ³ àêò³â Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â â³äáóâñÿ ðîçïîä³ë âëàñ-
íîñò³. Öå ³ º íàéãîëîâí³øå ïèòàííÿ. Ìè
ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ãîñïîäàðñüêó ä³-
ÿëüí³ñòü ÆÅÊ³â, ÎÑÁÁ àáî ÆÁÊ, àëå îñ-
íîâà — ïðàâî âëàñíîñò³.

— ßê åâîëþö³îíóâàëî ïðàâî âëàñíîñò³
ãðîìàäÿí íàøî¿ äåðæàâè, çîêðåìà ³ â ïå-
ð³îä ¿¿ íåçàëåæíîñò³?

— Ó 1991 ðîö³ ïðèéíÿòî ïîñòàíîâó ïðî
ðîçìåæóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, é Êè-
ºâó — àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³é
îäèíèö³ — áóëî ïåðåäàíî æèòëîâèé ³ íå-
æèòëîâèé ôîíäè, à òàêîæ åêñïëóàòàö³é-
í³ îðãàí³çàö³¿ ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà. Äà-
ë³ äåðæàâà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî òå, ùî
æèòëîâèé ôîíä ãðîìàäÿíè ìîæóòü âèêó-
ïîâóâàòè ³ ñòàâàòè ïðèâàòíèìè âëàñíè-
êàìè. Öå áóëî çðîáëåíî ùå â 1989 ðîö³.
Â àêò³, ùî ï³äòâåðäæóâàâ ïåðâèííå ïðà-
âî âëàñíîñò³ ìåøêàíöÿ, ¿¿ áóëî îçíà÷åíî
ÿê ñï³ââ³äíîøåííÿ çàãàëüíî¿ ïëîù³ âè-
êóïëåíî¿ êâàðòèðè äî çàãàëüíî¿ ïëîù³ áó-
äèíêó, à òàêîæ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿.
Ó 1966 ðîö³ â Óêðà¿í³ â³äáóëàñÿ ³íâåíòà-

ðèçàö³ÿ âñ³º¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè çà ïðèí-
öèïîì: çåìëþ — æèòëîâó çàáóäîâó — ãîñ-
ïîäàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ, ùî íàëåæàëè äî
íå¿, ³ áóëî îçíà÷åíî äîìîâîëîä³ííÿìè
àáî æèòëîâèìè êîìïëåêñàìè, â³äïîâ³ä-
íî äî òîä³øí³õ íîðìàòèâ³â. Ùå 1967 ðî-
êó â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ïðèéíÿòî ïî-
ñòàíîâó ïðî ñòâîðåííÿ ÆÅÊ³â, ÐÁÓ, ÿê³
ìàëè îáñëóãîâóâàòè æèòëîâèé ôîíä ³ ï³ä-
âèùóâàòè êóëüòóðó éîãî ñêëàäó. Ö³ îðãà-
í³çàö³¿, êîëè æèòëîâèé ôîíä áóâ ùå äåð-
æàâíèì, ìàëè ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè íå-
æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ â æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ ç ìåòîþ íàêîïè÷åííÿ êîøò³â äëÿ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Ïîòðåáóâàëà éîãî
íàñàìïåðåä ³ñòîðè÷íà çàáóäîâà, ñòàð³ áó-
äèíêè. Ó 1967 ðîö³ ç’ÿâèâñÿ ìàíåâðåíèé
ôîíä, êóäè ìàëè ïðàâî â³äñåëèòèñÿ ìåø-
êàíö³ íà ÷àñ êàïðåìîíòó ³ ïîò³ì ïîâåð-
íóòèñÿ â ñâîº æèòëî.

— Ùî çì³íèëîñÿ â çàêîíîäàâñòâ³ òà â
ðåàëüíîìó æèòò³ ç ïîÿâîþ ñòàòóñó “âëàñ-
íèê æèòëà”?

— Ç óõâàëåííÿì çàêîíó ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó
ç’ÿâèëèñÿ âëàñíèêè æèòëà. Óòî÷íþþ,
âëàñíèêàìè æèòëà, à íå êâàðòèð. ª ð³ç-
íî÷èòàííÿ íîðìàòèâíî¿ òåðì³íîëîã³¿. Ìè
áóëè íàéìà÷àìè æèòëîâîãî ôîíäó, à îò-
ðèìàëè ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà
æèòëî. Ïîíÿòòÿ “æèòëî” øèðøå, í³æ
“êâàðòèðà”, ñþäè âõîäèòü ÷àñòèíà ³ áó-
äèíêó, ³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Ìè ç

÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ïëàòèìî ³ çà
ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ, ³ çà ì³ñöÿ
ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Íàéìà÷ æèòëà
äåðæàâíîãî ôîíäó ïëàòèâ çà îáñëóãîâó-
âàííÿ êâàðòèðè, îñê³ëüêè äî íüîãî ïðè-
õîäèëè ñï³âðîá³òíèêè ÆÅÊó ³ ëàãîäèëè
êðàíè, òðóáè. Ï³ñëÿ ïðèâàòèçàö³¿ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà êâàðòèðó ïåðåêëàäåíî íà
âëàñíèêà æèòëà. Êâàðòïëàòà â íüîãî íå
ïîâèííà áóòè âèùîþ, í³æ ó íàéìà÷à
æèòëà, âîíà âêëþ÷àº îáñëóãîâóâàííÿ áó-
äèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Çåì-
ëþ, â³äâåäåíó áóäèíêó, îáñëóãîâóâàëè íà
ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êàáì³íó ¹ 731 â³ä
1967 ðîêó ÆÅÊè, ³ ëþäè ïëàòèëè çà öþ
ä³ëÿíêó, ÷³òêî âêàçàíó â çåìåëüíîìó êà-
äàñòð³. Ó 2002 ðîö³ ðîçïîðÿäæåííÿì
ÊÌÄÀ çåìë³ æèòëîâèõ çàáóäîâ áóëî ïå-
ðåäàíî óïðàâë³ííÿì êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà, à ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ ¿õ — äî çåìëå-
çàïàñó. Õòîñü óñòèã îôîðìèòè ö³ çåìë³ äî
2004 ðîêó, õòîñü íå âñòèã, îäíàê ïðàâî
íà çåìëþ ç’ÿâèëîñü ó íàñ çíà÷íî ðàí³-
øå, ³ âèëó÷àòè ¿¿ òà ïåðåäàâàòè çåìë³ çà-
ïàñó íå ìàâ ïðàâà í³õòî. Òîáòî, ÿêùî ìè
ðîçãëÿíåìî çàêîíè çà ¿õí³ì çðîñòàííÿì,
òî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 2002 ðîêó
íå ìàº í³ÿêî¿ ñèëè. Çàêîíè ÷èíí³ ç ìî-
ìåíòó óõâàëåííÿ ³ äî ñêàñóâàííÿ. Ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ íå ñêàñóâàëî æîäíî-
ãî çàêîíó âèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè, íå áó-
ëî ïåðåâ³ðåíå íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòè-
òóö³¿ òà ÷èííèì çàêîíàì, íå áóëî îïóá-
ë³êîâàíå. Ó ñòàòò³ 57 Êîíñòèòóö³¿ çàçíà-

÷åíî: ÿêùî çàêîíó àáî íîðìàòèâíîãî àê-
òó íå áóëî îïóáë³êîâàíî, â³í íå íàáóâ
ñòàòóñó çàêîííîãî ³ íå ìîæå áóòè çàñòî-
ñîâàíèé òà ìàòè þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â.

— Íàñê³ëüêè ìîæëèâî ñüîãîäí³ äëÿ
ÎÑÁÁ ä³ñòàòè ïðàâî íà âëàñí³ñòü áóäèí-
êó, ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿?

— Ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè çà âñ³ ðîêè ¿¿ íå-
çàëåæíîñò³ âèêîðèñòîâóâàëè ³ çàïðîâà-
äæóâàëè íîðìàòèâí³ àêòè, ùî íå ìàëè
çàêîííî¿ ñèëè. Íà ï³äñòàâ³ öèõ äîêóìåí-
ò³â ó âëàñíèê³â æèòëà âèëó÷àþòü ¿õí³ ÷àñ-
òèíè ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîäàþòü,
çâîäÿòü òàì íîâ³ áóäèíêè. Öå ñóïåðå÷èòü
Êîíñòèòóö³¿. Óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ òà é
áóäü-ÿêèé îðãàí äåðæàâíî¿, âèêîíàâ÷î¿,
çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ä³º ëèøå â ðàìêàõ
ïîâíîâàæåíü, ³ ÷èíîâíèê, çã³äíî ç ïîñà-
äîâîþ ³íñòðóêö³ºþ, íå ìîæå âèõîäèòè çà
¿õí³ ðàìêè. Çà ÷àñ íåçàëåæíîñò³ íàøî¿
äåðæàâè ìè âòðåòº ïåðåæèâàºìî ðåôîð-
ìóâàííÿ ÿê æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôå-
ðè, òàê ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿. Ó ïðîöåñ³
çä³éñíåííÿ ðåôîðì ìè íå ìîæåìî êîí-
òðîëþâàòè çà òèì, ÿê óíèêàþòü â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ÷èíîâíèêè, ÿê³ ä³ÿëè íà òåðè-
òîð³¿ òèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöü, ùî
ë³êâ³äîâóþòüñÿ áåç ïðàâà ïðèéìà÷à, áåç
ìîæëèâîñò³ âèñóíóòè ¿ì ïðåòåíç³¿. Á³ëü-
øå òîãî, ç ö³ºþ ë³êâ³äàö³ºþ éäóòü ò³ ãðî-
ø³, ÿê³ íàêîïè÷óâàëèñÿ íà êàïðåìîíòè
íàøèõ áóäèíê³â, íà îáñëóãîâóâàííÿ ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Íèí³ ë³êâ³äîâó-
âàëè ðàéðàäè, ³ ãðîìàäÿíè íå ìàþòü çìî-
ãè ïîñêàðæèòèñÿ íà ö³ îðãàíè, îñê³ëüêè
íå ìàþòü ñòàòóñó êðåäèòîð³â, òîáòî íå-
ìàº äîêóìåíò³â, óêëàäåíèõ ç ðàéðàäîþ,
çà ÿêèìè îñòàíí³ ïîâèíí³ áóëè âèêîíà-
òè ñâî¿ îá³öÿíêè, ïëàíè. ßê â³äîìî,
êâàðòèð äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó â
áóäèíêàõ íå ëèøèëîñÿ, à îòæå, óõâàëþ-
âàòè ð³øåííÿ ñòîñîâíî íàøîãî ìàéíà í³-
õòî íå ìîæå. Ó Êîíñòèòóö³¿ çàçíà÷åíî,
ùî âëàñíèê ìîæå ðîçïîðÿäæàòèñÿ, âîëî-
ä³òè ³ óïðàâëÿòè íèì. Òîáòî áóäü-ÿêà îð-
ãàí³çàö³ÿ, ÿêà ñüîãîäí³ íàâ’ÿçóº íàì ïî-
ë³òèêó äåðæàâíó, êîìóíàëüíó ÷è ïðèâàò-
íó ïîâèííà ìàòè ç íàìè äîãîâ³ð. ßêùî
íåìàº ïèñüìîâî¿ óãîäè ïðî òå, ùî ìè
íàéìàºìî àáî ïðèéìàºìî óìîâè îðãàí³-
çàö³¿, ùî îáñëóãîâóº, âîíà íå ìîæå ùî-
äî íàøîãî áóäèíêó çä³éñíþâàòè æîäíî¿
ä³¿, áî ÆÅÊè ÿê ÷àñòèíó äåðæàâíîãî
æèòëîâîãî ôîíäó îáñëóãîâóþòü ëèøå íà
òåíäåðí³é, êîíêóðñí³é îñíîâ³ êîìóíàëü-
íó âëàñí³ñòü. À ¿¿ ïðàêòè÷íî íå ëèøèëî-
ñÿ. Òå, ùî áóëî â íåæèòëîâîìó ôîíä³, íà
æàëü, ðîç³êðàäåíî ³ ïðîäàíî, à ñêëàäîâó
æèòëîâîãî ôîíäó ïåðåäàíî â ñòàí íå-
æèòëîâîãî é âèäàíî ñâ³äîöòâà òåðèòîð³-
àëüíèì ãðîìàäàì ðàéîí³â. Íàïðèêëàä,
ðàçîì ç ë³êâ³äàö³ºþ ðàéðàä ë³êâ³äîâàíî ³
óïðàâë³ííÿ ìàéíà. Øåâ÷åíê³âñüêà
ðàéîííà ðàäà, ïîðóøóþ÷è íîðìè ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, óõâàëèëà ð³-
øåííÿ ¹ 131 â³ä 13.02.2003 ðîêó “Ïðî
íåäîö³ëüí³ñòü ïåðåäà÷³ æèòëîâèõ êîì-
ïëåêñ³â íà áàëàíñ ÎÑÁÁ”, ÷èì ñàáîòó-
âàëà ïðîöåñ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ðå-
ôîðìè â Óêðà¿í³. Àðãóìåíòóâàëè öå òèì,
ùî âèäàâàòè ñâ³äîöòâà íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íåþðèäè÷í³é îñîá³ íåçàêîííî. Ïðî-
òå º ôàêò âèäà÷³ íèìè 15 òèñÿ÷ íåçàêîí-
íèõ ñâ³äîöòâ ïðî ïðîäàæ ãîðèù ³ ï³äâà-
ë³â ï³ä âèãëÿäîì ïðèì³ùåíü íåæèòëîâî-
ãî ôîíäó.

Ìè ïîâèíí³ íàðåøò³ ïåðåéòè â ïëî-
ùèíó çàêîíîäàâ÷ó. ßêùî íîâ³ çàêîíè
çâóæóþòü íàø³ ïðàâà — öå ïîðóøåííÿ
Êîíñòèòóö³¿, Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ
ãðîìàäÿí, à îòæå, íå ïîâèíí³ ³ñíóâàòè

Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”
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²ñòîðè÷í³ ïàðàëåë³ Ñòîëèï³íà
Öüîãîð³÷ âèïîâíþºòüñÿ ñòî ðîê³â ç äíÿ âáèâñòâà ó Êè¿âñüêîìó îïåðíîìó òåàòð³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ Ïåòðà Ñòîëèï³íà
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Столипінсь і реформи мо ли ви-
вести Росію на новий вито роз-
вит . Замість цьо о від рилася
доро а революції 1917 ро . Йо-
о реформи довели до ло ічно о
завершення інші люди. Сьо одні-
шня Росія чимось на ад є т са-
м сторічної давнини — бо ість
ре іонів, хабарництво серед чи-
новни ів, тероризм, я ом нія
не мож ть по ласти рай. Столи-
пінсь і ро и в цьом плані мо -
ли б б ти орисними.

Б дівни нової держави
Ðåôîðìè Ñòîëèï³íà — öå áóä³âíèöòâî

íîâî¿ Ðîñ³¿. Êðà¿íè, â ÿê³é áè ïåðåâàæà-
ëè äåðæàâíèé êàï³òàë³çì, öåíòðàë³çàö³ÿ
âëàäè òà íàö³îíàëüíî îð³ºíòîâàíà ïîë³òè-
êà. Ñåëÿíñüêà ðåôîðìà çàâäàëà óäàðó ïî
ïîì³ùèöüêîìó çåìëåâîëîä³ííþ. Òàê ñà-
ìî é çåìñüêà ðåôîðìà âèâîäèëà íà ïåð-
øèé ïëàí ó çàõ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ íàö³îíàëü-
í³ êàäðè òà çìåíøóâàëà ó âëàä³ ïðåäñòàâ-
íèöòâî ïîëÿê³â. À îñê³ëüêè âåëèê³ çåì-
ëåâëàñíèêè â öèõ ðåã³îíàõ ïðåäñòàâëÿëè
ñàìå ïîëüñüêó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ, òî öåé
çàêîí áóâ äåùî ñõîæèé ³ç ñåëÿíñüêîþ ðå-
ôîðìîþ. Àëå êîæíà ðåôîðìà ìàº é çâî-
ðîòíèé á³ê. Âíàñë³äîê àãðàðíèõ íîâîââå-
äåíü áàãàòî ñåëÿí çá³äí³ëè. Âîíè íå ìîã-
ëè ïîãàñèòè â áàíêó êðåäèò äëÿ êóï³âë³
çåìåëüíîãî íàä³ëó, òîìó ëèøàëèñÿ áåç çà-
ñîá³â äî ³ñíóâàííÿ. Ñàìå öåé ïðîøàðîê
ñôîðìóâàâ ö³ëó àðì³þ æåáðàê³â òà íèçü-
êîêâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, êîòð³ ó 1917
ðîö³ ñòàëè ôóíäàìåíòîì ðåâîëþö³¿. À âå-
ëè ¿õ çà ñîáîþ ïðîôåñ³éí³ ðåâîëþö³îíå-
ðè, òåðîðèñòè, êîòðèõ çà ÷àñ³â Ñòîëèï³-
íà, çã³äíî ³ç çàêîíîì ïðî â³éñüêîâî-ïî-
ëüîâ³ ñóäè, ìàñîâî ñòðà÷óâàëè òà ãíàëè
íà êàòîðãó. Îñòàííÿ äî ñëîâà, ñòàëà ôàá-
ðèêîþ äëÿ ïîñòà÷àííÿ äàðìîâî¿ ðîáî÷î¿
ñèëè. Ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ñïî-
÷àòêó çàïîçè÷èòü Òðîöüêèé, à ïîò³ì Ñòà-
ë³í, ÿêèé çðåøòîþ äîâåäå ÃÓËÀÃ äî ëî-
ã³÷íîãî çàâåðøåííÿ.

Ñòîëèï³í ðîáèâ àêöåíò íà òåõí³÷í³é ìî-
äåðí³çàö³¿ óñ³õ ñôåð æèòòÿ. Ñàìå çà éîãî
÷àñ³â áóëî ðîçðîáëåíî ïðîåêò åëåêòðèô³-
êàö³¿ êðà¿íè, ùî âæå áóêâàëüíî çà 10 ðî-
ê³â âïðîâàäæóâàëè çîâñ³ì ³íø³ ëþäè â ³í-
ø³é êðà¿í³. Öÿ êðà¿íà âèêîðèñòàëà áåçë³÷
ñòîëèï³íñüêèõ ³äåé òà ðåàë³çóâàëà ãîëîâ-

íó éîãî òåçó. Ïåòðî Ñòîëèï³í êàçàâ, ùî
Ðîñ³¿ ïîòð³áíî 20 ðîê³â, àáè íå áîÿòèñÿ
àí³ â³éí, àí³ ðåâîëþö³é. Ñïðàâä³ îïîíå-
íòàì Ñòîëèï³íà ç ðåâîëþö³éíîãî òàáîðó
ï³ñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè âèñòà÷èëî 20 ðî-
ê³â, ùîá ïîáóäóâàòè ïîòóæíó êðà¿íó, ÿêà
çóì³ëà âèñòîÿòè íàéñòðàøí³øó â ³ñòîð³¿
ëþäñòâà â³éíó. Ñòîëèï³íó çàáðàêëî ÷àñó.
1 âåðåñíÿ 1911 ðîêó ïîñòð³ë ðåâîëþö³î-
íåðà Äìèòðà Áîãðîâà îá³ðâàâ æèòòÿ îä-
íîãî ç íàéâèäàòí³øèõ ðåôîðìàòîð³â ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ.

Осінній постріл театрі
Ùî ñòàëîñÿ òîãî äíÿ, â³äîìî ïî ñåêóí-

äàõ. Ï³ä ÷àñ àíòðàêòó â Êè¿âñüêîìó îïåð-
íîìó òåàòð³ Äìèòðî Áîãðîâ ï³ä³éøîâ äî
Ñòîëèï³íà ³ äâ³÷³ âèñòðåëèâ ó íüîãî. Ïî-
ò³ì ðîçâåðíóâñÿ é ñïîê³éíî ï³øîâ äî âè-
õîäó. Éîãî çàòðèìàëè ëèøå ïåðåä ñàìèìè
äâåðèìà. Ïåòðî Ñòîëèï³í ïîìåð 5 âåðåñ-
íÿ, ïîõîâàëè éîãî, çã³äíî ³ç çàïîâ³òîì, ó
òîìó ì³ñò³, äå ³ âáèëè.

Íàä Áîãðîâèì â³äáóâñÿ øâèäêèé ñóä, ³
â í³÷ íà 12 âåðåñíÿ éîãî ïîâ³ñèëè â Ëè-
ñîã³ðñüêîìó ôîðò³ íà îêîëèö³ Êèºâà (íè-
í³ Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí ñòîëèö³).

Â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ ïðî âáèâñòâî
ìè íå ìàºìî é äîñ³. Ïðèì³ðîì, ÷îìó òàê
íåäáàëî áóëî îðãàí³çîâàíî îõîðîíó îäí³º¿
ç ïåðøèõ îñ³á äåðæàâè? Ïîë³ö³ÿ ãîëîâíó
óâàãó çîñåðåäèëà íà áåçïåö³ ³ìïåðàòîðà.
Ñòîëèï³í æå áóâ îòî÷åíèé àãåíòàìè ïîë³-
ö³¿ ëèøå â áóäèíêó, äå ìåøêàâ. Íàâ³òü ó
òåàòð³ ïîðó÷ íå áóëî æîäíîãî. Òàê ñàìî ³
ï³ä ÷àñ ïîñòð³ëó æîäåí ïîë³öåéñüêèé íå
ïðèêðèâ Ñòîëèï³íà. Äî òîãî æ ö³êàâî, ÿê
ïåðåïóñòêó îòðèìàëà ëþäèíà, êîòðà ñâî-
ãî ÷àñó ïåðåáóâàëà â ëàâàõ àíàðõî-êîìó-
í³ñò³â? Àäæå ïîòðàïèòè íà ïàðàäíèé ñïåê-
òàêëü, ÿêèé ïðèéøëè ïîäèâèòèñÿ êåð³âíè-
êè äåðæàâè, áóëî ïðîñòî íåìîæëèâî.
Êâèòêè ðîçïîä³ëÿëè, ¿õ îòðèìóâàëè ëèøå
÷èíîâíèêè, äâîðÿíè òà ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³.
Ö³º¿ âèñîêî¿ ÷åñò³ áóëî òàêîæ óäîñòîºíî
áåçë³÷ ëþäåé, íàáëèæåíèõ äî ³ìïåðàòîðà,
ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ òà ãóáåðíñüêî¿ âëà-
äè, ìîíàðõ³÷íèõ îðãàí³çàö³é. Áîãðîâ îò-
ðèìàâ êâèòîê ÿê àãåíò ïîë³ö³¿. Â³í ïðàöþ-
âàâ íà îõîðîííå â³ää³ëåííÿ ³ áóâ â³äîìèé
ï³ä ³íøèì ïð³çâèùåì — Àëåíñüêèé. Íà-
ïåðåäîäí³ âèñòàâè â³í ïîâ³äîìèâ, ùî äî
Êèºâà ïðè¿õàëà òåðîðèñòêà, êîòðà ìàº íà-
ì³ð êèíóòè áîìáó â êîãîñü ³ç ïåðøèõ îñ³á.
Òåàòð áóâ ïåðåïîâíåíèé ïîë³ö³ºþ òà æàí-

äàðìàìè. Ï³äîçð³ë³ îñîáè ñþäè ïîòðàïè-
òè íå ìîãëè. Áîãðîâó æ êâèòîê âèäàâ îñî-
áèñòî íà÷àëüíèê îõîðîííîãî â³ää³ëåííÿ
ï³äïîëêîâíèê Êóëÿáêî. Òîâàðèøà ì³í³ñòðà
Êóðëîâà, â³öå-äèðåêòîðà Âåðèã³íà, çà-
â³äóâà÷à îõîðîíè ïàëàöó Ñïèðèäîâè÷à òà
Êóëÿáêà áóëî çâèíóâà÷åíî ó çëî÷èííîìó
íåäáàëüñòâ³. Ïðîòå âæå íà ïî÷àòêó 1913
ðîêó öàð íåñïîä³âàíî íàêàçàâ çàêðèòè
ñïðàâó. À âñ³ ï³äîçðþâàí³ â³äáóëèñÿ ùî-
íàéá³ëüøå çâ³ëüíåííÿì ³ç ïîñàä. Äåñü òóò
é êðèºòüñÿ òàºìíèöÿ çàìîâíèêà âáèâñòâà.
¯¿ ì³ã áè â³äêðèòè Áîãðîâ ó ðàç³ äåòàëüí³-
øîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Àëå ñóä ³ ïîêàðàííÿ
÷îìóñü ïðîâåëè ôîðñîâàíèìè òåìïàìè. Â
ïîêàçàííÿõ òàê ³ ëèøèëèñÿ ñëîâà Áîãðî-
âà ïðî òå, ùî âñþ àêö³þ ñïëàíóâàâ ³ çä³éñ-
íèâ ñàì. Õî÷à áåç äîïîìîãè êîãîñü ³ç âè-
ñîêîïîñàäîâö³â â³í íàâðÿä ÷è çì³ã áè íà-
â³òü íàáëèçèòèñÿ äî ïðåì'ºðà.

Ком б ло ви ідне
вбивство?

Êîìó áóëî âèã³äíå âáèâñòâî Ñòîëèï³íà?
Áàãàòüîì. Ñâî¿ì íåñïîêîºì òà áàæàííÿì
ïîë³ïøèòè æèòòÿ â Ðîñ³¿ â³í íàëàøòóâàâ
ïðîòè ñåáå âåëè÷åçíó ÷àñòèíó ñóñï³ëüñòâà.
Ðåâîëþö³îíåðè òà äåìîêðàòè âçàãàë³ ñêðå-
ãîò³ëè çóáàìè ëèøå ïðè çãàäö³ ïðî Ñòî-
ëèï³íà. Äóæå ïîòóæíîãî óäàðó ïî íèõ çàâ-
äàëè ñòîëèï³íñüê³ â³éñüêîâî-ïîëüîâ³ ñóäè.
Âèðîêè áóëè øâèäê³ é îäíîçíà÷í³ — àáî
ñìåðòíà êàðà, àáî êàòîðãà. Öå íà ïåâíèé
÷àñ ïðèãàñèëî ðåâîëþö³éíèé çàïàë ó ìà-
ñàõ. Òà âîäíî÷àñ ðîçëþòèëî áàãàòüîõ ïðåä-
ñòàâíèê³â äåìîêðàòè÷íîãî òàáîðó. Ñàìå
âîíè 1917 ðîêó ï³ñëÿ ëþòíåâî¿ ðåâîëþö³¿
ç íàñîëîäîþ çäèðàëè ïàì'ÿòíèê Ñòîëèï³-
íó íà Õðåùàòèêó, âñòàíîâëåíèé ó 1912-
ìó.

Êð³ì òîãî, éîãî íå ëþáèëè ôàâîðèòè,
íåíàâèä³â Ðàñïóò³í. Ñòîëèï³í íàçèâàâ éî-
ãî íàï³âãðàìîòíèì ìóæèêîì ³ç ñóìí³âíîþ
ðåïóòàö³ºþ. Ïðåì'ºð ðîáèâ óñå, àáè âèâåñ-
òè ñòàðöÿ ç ³ìïåðàòîðñüêîãî äâîðó. Íàïðó-
æåí³ ñòîñóíêè áóëè â Ñòîëèï³íà ç íàáëè-
æåíèì äî öàðÿ êîìåíäàíòîì ïàëàöó ãåíå-
ðàë-àä'þòàíòîì Äåäþë³íèì, êîòðèé ìàâ
âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ³ìïåðàòîðà. Äåäþë³-
íó ðåôîðìè Ñòîëèï³íà áóëè àæ í³ÿê íå
ïîòð³áí³. Íåâ³äîìî, ùî áóëî á ó íîâîìó
ñóñï³ëüñòâ³ òà â ÿêèõ ðîëÿõ îïèíèëèñÿ á
ñòàð³ ÷èíîâíèêè. Äî òîãî æ ì'ÿêèé òà ñïî-
ê³éíèé Ìèêîëà ²² ëåãêî ï³ääàâàâñÿ âïëè-
âó, ÷èì àêòèâíî êîðèñòóâàëèñÿ Äåäþë³íè
òà Ðàñïóò³íè. Ç³ Ñòîëèï³íèì òàê³ "íîìå-
ðè" íå ïðîéøëè á.

Áóâ ðåçîí ïðèáðàòè Ïåòðà Ñòîëèï³íà
íàâ³òü ó áðèòàíñüêî¿ àáî ôðàíöóçüñêî¿ ðîç-
â³äêè. Ïî÷àòîê ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ õàðàêòåðèçó-
âàâñÿ äóæå ñêëàäíîþ ì³æíàðîäíîþ îáñòà-
íîâêîþ. Àäæå Ãåðìàíñüêà ³ìïåð³ÿ, óòâî-
ðåíà 1876 ðîêó, ïðàãëà ðîçøèðèòè ñâ³é
âïëèâ ó ñâ³ò³. ßñíà ð³÷, öå áóëî íåâèã³äíî
àí³ Ôðàíö³¿, àí³ Áðèòàí³¿. Òèì á³ëüøå, ùî
îñòàííÿ é ñàìà âèíîøóâàëà ïëàíè ñâ³òî-
âî¿ ãåãåìîí³¿. Àëå âîþâàòè ç Í³ìå÷÷èíîþ
ñàìîñò³éíî áóëî ö³ëêîâèòèì ñàìîãóáñòâîì.
Àäæå âñ³ ïàì'ÿòàëè ôðàíêî-í³ìåöüêó â³é-
íó, êîëè í³ìåöüêà àðì³ÿ çà ê³ëüêà òèæí³â
óçÿëà Ïàðèæ. Â³äòîä³ ³ìïåð³ÿ ñòàëà ùå ìî-
ãóòí³øîþ ³ âïîðàòèñÿ ç íåþ ñàìîòóæêè áó-
ëî äóæå ñêëàäíî. Êàéçåð³âñüêó ³ìïåð³þ ì³ã
áè ïîñëàáèòè âèñòóï ïðîòè íå¿ Ðîñ³¿. Ìî-
âîþ ï³çí³øèõ ÷àñ³â — ïîòð³áåí áóâ äðóãèé
ôðîíò. Îäíàê ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ º ëþ-
äèíà í³ìåöüêîãî ïîõîäæåííÿ, êîòðà ö³ë-
êîì ìîæå âìîâèòè Ìèêîëó ²² íå âòðó÷à-
òèñü ó ïðîòèñòîÿííÿ. Äî òîãî æ í³ìåöü-
êèé ³ìïåðàòîð äîâîäèâñÿ ðîñ³éñüêîìó
äâîþð³äíèì áðàòîì, é âåëèêèõ ñóïåðå÷-
íîñòåé ì³æ äåðæàâàìè íà ïî÷àòêó 1910-õ
ðîê³â íå áóëî. Òîæ ïåðåøêîäó ïîòð³áíî
óñóíóòè. Ïîòóæíà ðîçâ³äêà ìîãëà ç öèì
âïîðàòèñÿ ëåãêî.

...Ñòîëèï³íà íåíàâèä³ëà ³ñòîð³îãðàô³ÿ ÷à-
ñ³â ÑÐÑÐ é ëþáëÿòü ó ñüîãîäí³øí³é Ðîñ³¿.
Ïðîòå îáèäâ³ äåðæàâè âèêîðèñòîâóâàëè
éîãî ³äå¿, çîêðåìà äåðæàâíî¿ ìîíîïîë³¿,
äîâåäåííÿ äî çóáîæ³ííÿ ñåëÿíñòâà òà ïðè-
äóøåííÿ äåìîêðàò³¿. É ëèøå ÷àñ ïîêàæå,
÷èì ö³ êðîêè çàê³í÷àòüñÿ äëÿ êðà¿íèСтолипінсь і реформи не стали порят н ом для селян
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про ліквідацію комунального підприємства 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) “Кращий дім”

Рішення Київської міської ради № 509/5321 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та в зв’язку з тим, що комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) “Кращий дім” фактично не приносить прибутку, а його функції можуть виконуватись
іншими установами, підпорядкованими Головному управлінню праці та соціального захисту населення ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати комунальне підприємство виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
“Кращий дім”.

2. Утворити ліквідаційну комісію у складі, зазначеному в
додатку до цього рішення.

3. Ліквідаційній комісії:
3.1. Здійснити ліквідацію підприємства, зазначеного в

пункті 1 цього рішення, у встановленому законом порядку
та повідомити про неї у засобах масової інформації.

3.2. Підготувати та подати на затвердження виконавчо�
му органу Київської міської ради (Київській міській держав�
ній адміністрації) ліквідаційний баланс.

4. Зобов’язати Головне управління праці та соціального
захисту населення виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
укладення відповідних договорів між клієнтами комунально�
го підприємства виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) “Кращий дім” та стаціонар�
ними соціально�медичними установами, підпорядкованими
Головному управлінню праці та соціального захисту насе�
лення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про міську комплексну програму “Столична культура 
і мистецтво на 2011,2015 роки”

Рішення Київської міської ради № 414/5226 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 та статті 22
Основ законодавства України про культуру, рішення Київради від 29.10.09 № 520/2589 “Про Порядок роз�
роблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві” та з метою визначення стра�
тегії розвитку галузі культури і мистецтва у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську комплексну програму “Столична
культура і мистецтво на 2011�2015 роки” згідно з додатком.

2. Визначити Головне управління культури виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
відповідальним за реалізацію міської комплексної програ�
ми “Столична культура і мистецтво на 2011�2015 роки”.

3. Головним управлінням, управлінням виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) та
районним у м. Києві державним адміністраціям:

3.1. Передбачити видатки на реалізацію міської ком�
плексної програми “Столична культура і мистецтво на 2011�
2015 роки” при формуванні бюджетних запитів на 2011 рік
та наступні роки.

3.2. Забезпечити виконання міської комплексної програ�
ми “Столична культура і мистецтво на 2011�2015 роки” в

межах загального обсягу видатків, передбачених у бюдже�
ті міста Києва на відповідні роки.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) щорічно подавати Київській міській ра�
ді звіти про хід виконання міської комплексної програми
“Столична культура і мистецтво на 2011�2015 роки”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про деякі питання надання житла 
у власність потерпілим громадянам від діяльності групи

будівельних компаній “Еліта,центр”

Рішення Київської міської ради № 508/5320 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ” та “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, Указу Президента України від 12.02.08 № 119/2008 “Про додаткові заходи щодо роз�
в’язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівель�
них компаній “Еліта�Центр”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.01.10 № 140�р “Про додат�
кові заходи щодо комплексного розв’язання проблем інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності
групи будівельних компаній “Еліта�Центр”, з метою зняття соціальної напруги та розв’язання, як виняток,
проблеми надання житла у власність громадянам, які зазнали збитків внаслідок злочинної діяльності гру�
пи будівельних компаній “Еліта�Центр” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік потерпілих, які уклали з виконав�

чим органом Київради (Київською міською державною ад�
міністрацією) попередні договори про відступлення права
вимоги та погодились на укладення договорів про участь у
будівництві житла для потерпілих від діяльності групи ін�
вестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр” (додаток 1).

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) забезпечити укладення договорів про
участь у будівництві житла для потерпілих від діяльності гру�
пи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр” (дода�
ток 2) та договорів про відступлення права вимоги, перед�
бачених рішенням Київради від 08.07.10 № 1256/4694 “Про
затвердження договору про відступлення права вимоги для
розв’язання проблем постраждалих від діяльності групи бу�
дівельних компаній “Еліта�центр”.

3. Доручити комунальному підприємству “Київське інвес�
тиційне агентство” разом з Головним управлінням житло�
вого забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) провести розрахунки площ
по кожному потерпілому, що підлягають оплаті по ринковій
вартості за ціною продажу по кожному конкретному будин�
ку, в якому потерпілі отримують житло, та передати їх ак�
ціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд”
для оформлення з потерпілими договорів про доплату вар�
тості різниці площ квартир.

Комунальному підприємству “Київське інвестиційне агент�
ство” передати отримані по актах відповідно до інвестицій�
них договорів, укладених з акціонерним товариством хол�
динговою компанією “Київміськбуд”, квартири Головному
управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Ки�

ївради (Київської міської державної адміністрації) для оформ�
лення права власності в установленому порядку та видачі
потерпілим свідоцтв про право власності на це житло після
укладення договорів про переуступку права вимоги від по�
терпілих до виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації).

4. Внести до Порядку відшкодування відповідно до зако�
нодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими гро�
мадянами для будівництва житла групою будівельних ком�
паній “Еліта�Центр”, затвердженого рішенням Київради від
16.10.08 № 498/498 “Про заходи щодо розв’язання житло�
вих проблем громадян, які постраждали від діяльності гру�
пи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр” (зі змі�
нами), такі зміни та доповнення:

4.1. Викласти розділ 3 Порядку у такій редакції: 
“3. Передача потерпілим у власність житла
3.1. Передача житла здійснюється у порядку, визначе�

ному Київрадою.
3.2. Виконавчий орган Київради (Київська міська держав�

на адміністрація) укладає з потерпілими, які уклали попе�
редні договори про відступлення права вимоги, замовни�
ком та забудовником договори про участь у будівництві жит�
ла для потерпілих від діяльності групи інвестиційно�буді�
вельних компаній “Еліта�Центр”.

3.3. Стосовно повністю проплаченої житлової площі ви�

конавчий орган Київради (Київська міська державна адмініс�
трація) зобов’язується поновити право на отримання жит�
ла в повному обсязі в натурі.

3.4. З приводу частково проплаченої житлової площі ви�
конавчий орган Київради (Київська міська державна адмініс�
трація) може брати на себе зобов’язання поновити право
фінансування відповідного нерухомого майна.”.

4.2. Пункт 4.3 розділу 4 Порядку викласти у такій редак�
ції: 

“4.3. Черговість укладення попередніх договорів з потер�
пілими та черговість укладення договорів про участь у бу�
дівництві житла для потерпілих від діяльності групи інвес�
тиційно�будівельних компаній “Еліта�центр” визначається
зборами потерпілих по кожній земельній ділянці групи бу�
дівельних компаній “Еліта�центр”.

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднен�
ня в газеті “Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київради (Київську міську державну адмініс�
трацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про надання одноразової матеріальної допомоги
гр. Тарану Анатолію Сергійовичу 
для лікування його хворого сина 
Тарана Валентина Анатолійовича

Рішення Київської міської ради № 351/5163 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, Основ
законодавства України про охорону здоров’я, міської Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я ки�
ян” на 2003 — 2011 роки, затвердженої рішенням Київради від 28.11.02 № 132/292, враховуючи звер�
нення Тарана А. С. з наданими документами, що підтверджують важкий діагноз його хворого сина Тара�
на В. А., Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити за рахунок коштів загального фонду бюдже�
ту м. Києва на 2010 рік одноразову матеріальну допомогу у
розмірі 300 000,00 грн. громадянину Тарану Анатолію Сер�
гійовичу для лікування його хворого сина Тарана Валенти�
на Анатолійовича.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) здійснити захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення амбулаторно,поліклінічного 
закладу “Київський міський дитячий 

діагностичний центр”

Рішення Київської міської ради № 354/5166 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу
України, статей 55, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини другої статті 16 Закону України “Основи законодав�
ства України про охорону здоров’я”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.02 № 385
“Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад мо�
лодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”, який зареєстрований в Мі�
ністерстві юстиції України від 12.10.02 за № 892/7180, та з метою покращення надання лікувально�діа�
гностичної допомоги дитячому населенню м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити амбулаторно�поліклінічний заклад “Київський
міський дитячий діагностичний центр” та віднести його до
сфери управління Головного управління охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

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

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

2.2. Затвердити статут амбулаторно�поліклінічного за�
кладу “Київський міський дитячий діагностичний центр” за
погодженням постійної комісії Київради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту.

3. Закріпити за амбулаторно�поліклінічним закладом “Ки�
ївський міський дитячий діагностичний центр”, створеним
відповідно до пункту 1 цього рішення, на праві оперативно�
го управління об’єкт нерухомого майна згідно з додатком.

4. Фінансування амбулаторно�поліклінічного закладу “Ки�
ївський міський дитячий діагностичний центр” проводити

відповідно до рішення  Київради від 19.12.06 № 290/347
“Про оптимізацію системи надання медичної допомоги меш�
канцям міста Києва”.

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення
Київської міської ради від 25.03.10 № 466/3904 “Про зара�
хування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва дитячої поліклініки № 3 на вул. Урлівській, 13 у
Дарницькому районі міста Києва”.

6. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань з питань охорони здоров’я
та соціального захисту та постійну комісію Київради з пи�
тань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Ñòîð³íêè êîõàííÿ Àëëè Ìèãàé
Сьо одні ми знайомимо читачів
“Хрещати а” з поезією Алли Ми-
ай. Маб ть, найточнішими ви-
значеннями для талант Алли є
при метни и “народний” та “ба-
ато ранний”. Вона — омпози-
тор, м зи ознавець, автор дитя-
чих м зичних азо , співач а. А
ще — Жін а, і поезія її д же жі-
ночна. Маєте змо пере онати-
ся самі, прочитавши вірші зі
збір и “Сто сторіно охання”.

До тор Время

Здравств йте, до тор Время!
Снова я Вам опять на приём.
Вы назначали таблет и мне —
Утром, вечером, днём...

Все соблюдала инстр ции,
Стро ий режим вела,
Но ощ щаю тр пом себя —
Плохи мои дела.

Состоянье д ши? Зап щенное.
Диа ноз простой — депресс ха.
С оль о мне жить отп щено?
Слёзы? Не плач . С хо.

Вы оворили в пятниц ,
Может быть в райнем сл чае
Сердце спасёт операция
По амп тации ч вств моих.

Что же мне делать, милень ий,
Сердце болит отчаянно!
Память бить! Забыть е о?
Жить начинать сначала?

Нет! Я лечиться от азываюсь,
Эта болезнь не лечится,
Сама подним сь и справлюсь
С вир сом бес онечности!

Я — женщина

Я — женщина,
я — твой земной оча ,
Я — борщ, отлет а,
пирожо и чай,
Я — олос нежный,
песен а простая,
Я — твоя сила,
если ты станешь,
Я — ш ба нат ральная,
со рею
Тебя теплом д ши
и нежных слов...
Вот толь о одно о
я не мею —
В твоем сердеч е
проб дить любовь!

Тихая шизофрения
Я знаю, ты не спишь. Я знаю.
Ты знаешь, я не сплю сейчас.
Ты сл шаешь свой ро , стихи читаешь,
А я мечтаю, д мая о нас.

Ка хорошо, что не забыл, что помнишь,
Звонишь, подол оворя со мной,
Вот и сложилась жизнь по телефон ,
И я, блаженная, жив тобой.

Звонить сама боюсь смертельно —
А вдр не в тем б дет мой звоно ,
А вдр ты мне однажды не ответишь,
И не споёшь, и не прочтёшь стишо ...

Та ая тихая шизофрения —
Жить от звон а и до звон а, мечтая,
Что может быть сл чайно на стихире
Ты о моей больной любви знаешь...

Зацел ю

Зацел ю твою фото рафию
В б и и в лаз и!
Ка меня это рад ет,
Что ты остался.

П сть на б ма е с принтера,
П сть в чёрно-белом виде,
Главное — в этом мире я
Жив , чтоб тебя видеть!

Голос остался в записях,
Видео есть на дис ах,
Что ещё надо? Рад юсь
Жить, чтоб тебя видеть!

***
Появись! Позвони! Напиши!
Не мо без твоей д ши!
Без любимых бездонных лаз,
Без “рис н ов твоих и фраз”!

Напиши! Позвони! Появись!
Без тебя я теряю высь
И опять становлюсь земной,
Ненавистной себе самой!

Напиши! Появись! Позвони!
Озари эти серые дни,
Освяти мою жизнь собой!
Ка ты? Где ты, моя любовь?!

Т манное небо

Небо т маном стелется —
Хочется сесть на т ч
И лететь отселе
Т да, де может быть л чше.

Где мно оцветье рад и,
Ар ою переброшенной,
Где, беспричинно рад ясь,
Люди жив т хорошие.

Утро встаёт с лыб ою,
Вечер свер ает звёздами,
И с золотою рыб ою
По оворить не поздно мне.

Там не бывает старости,
Все влюблены и молоды...
Странно, а размечталась я.
Странно.
Т манно.
Холодно.

М зы а абсента

С возь прозрачное сте ло
Жид ость из мр дится —
Та приятно и тепло
Ощ щенья б дятся.

Забываешь беспросвет,
Горизонты манят —
Мы с тобою пьём абсент,
Он ч ть-ч ть д рманит.

Льётся м зы а д ши,
Барабанит в ши...
Мой любимый, не спеши,
Дай ещё посл шать!

Насладиться бы хоть раз
Жизни полной чашей!
Ночь. За роют бар сейчас —
Место встречи нашей...

В малень ом ороде

В малень ом ороде в теплой остинице
Ка я рыдала — ни то не видал.
Рядом за стен ой любимый,

единственный
Спал.

Белым т маном за о нами тро,
Но телефон молчит,
Ка жд звон а я, цел ю тр б !
Спит.

Дни пролетают в беседах изыс анных,
Каждое слово ловлю...
Но почем -то все слезы высохли,
Сплю.

На Олимпе

На любовном Олимпе трава не растёт,
И олонны разр шены временем...
Я стою здесь одна.
У рас рытых ворот.
Я зайти не мо .
Не верю.
Мне Ам р оворит: “Твоё сердце болит.
У меня же ончились стрелы!
Заходи! Ты же поднялась на Олимп!
Сделай ша !”
Не мо .
Не верю.
Слыш олос пре расной Бо ини Любви,
Кожей ч вств ю вз ляд Венерин:
“Ты же победила!
Иди и живи!”
Не пойд .
Не мо .
Не верю.

Я стою на вершине совсем одна —
Даже Бо и, став, шли.
Я замёрзла, но знаю, что с оро весна...
Поднимайся о мне на Олимп!

Рай
Я знаю рай.
Я там была.
Мечтала, радовалась, пела,
Любила, верила, ждала,
И возвращаться не хотела...

Но дверь захлопн лась за мной,
И дальше жить неинтересно...
Том , то рай познал земной,
Не место в Царствии Небесном.

Доро а в ад

Доро а в ад ведёт через любовь
К том , о о любить запрещено,
Но сердце замирает вновь и вновь,
И оворит — др о о не дано.

Да б дет та ! И любишь, и идёшь,
Принять отовясь самый страшный с д,
Но в л бине д ши пощады ждёшь
За ч вства небывало о рас ...

От да столь о нежности?

От да столь о нежности? Не знаю...
Сначала я под мала — и раю,
Но вдр нахлын ло, на рыло, затопило,
И повле ло, и понесло с о ромной

силой...

Та ая нежность и та ая жалость,
Что я от этих ч вств мр , азалось,
И ни с азать, ни объяснить не в силах
Том , о о та полюбила сильно.

Е о видев, рас ой заливалась,
Слова простые забывала, нить теряла,
Всё падало, ронялось, разбивалось,
К да ид , зачем, не понимала...

И нежность, нежность — ч вство
неземное,

Притрон ться, прижаться, задохн ться,
Не выразить словами, что со мною,
Ка -б дто сплю и не мо просн ться.

Все да была раз мной, реалист ой,
Работа — лавное, потом семья, др зья,
А т т — сначала, со страницы чистой,
И в зер але — совсем др ая я.

Глаза свер ают, на бах лыб а
Мечтательная до идиотизма...
Хр п а, небесна, иллюзорна, зыб а
Любовь — волшебница, царица жизни...

Ты занят

Ты занят.
Звон ов твоих жд напрасно.
Ты занят.
Работаешь. С этим все ясно.
Ты занят.
Я рада, что ты при деле.
Ты занят.
Опять заработаешь дене .
Но телефон молчит!
И сердце мое ричит:
“Он занят!
Возьми себя в р и!
Он занят!
К чем эти м и?!
Он занят!
Старайся владеть собой!”
Но а ,
Если это
Любовь?!.

Х дожни и рис ют молча

Х дожни и рис ют молча,
Сосредоточив ди ий вз ляд,
Портрет и без модели можно —
Лицо запомнил, и наряд...
Сте ает пот, промо ла май а,
Забилась м ха в моло е,
Х дожни де-то рядом с Раем,
Танц ет источ а в р е.
Он пишет словно в лихорад е,
Всё чаще дышит, возб ждён,
И в обязательном поряд е
Он издаёт победный стон —
Готово! Образ совершенный
Он написал на полотне!
Устал! Упал! Застыл в блаженстве...
И нежно лыбн лся мне.

Последний раз овор

И ра о ончена. Последний раз овор
Меня же смешит, а были слёзы...
Всё шире межд нами оридор —
Та ие вот любви метаморфозы!

Ещё вчера отдать была отова
Всё, что имела, может даже жизнь,
Но вдр , слышав олос твой се одня,
Я поняла, что ты меня смешишь

Своей влюблённостью в себя — р то о,
С безапелляционным тоном и на “вы”...
Я не хоч тебя видеть снова.
И ра в любовь о ончена. Увы
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- провідний
спеціаліст
відділ�
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- �оловний
спеціаліст
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на
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до�ляд�
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 хара�тер�
щодо
 себе
 та
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Ó ïîøóêàõ ìóçèêè ³ Ìóçè

Îïëåñêè ñòèõàþòü, çàâ³ñà ïà-
äàº, ïóáë³êà ðîçõîäèòüñÿ. Çàáó-
òèõ ãåí³¿â íà àâàíñöåí³ çàì³íÿòü
³íø³: ìîëîä³, àìá³òí³, ö³ëåñïðÿ-
ìîâàí³. Àëå òâîð÷³ñòü — âèðîê
íà âñå æèòòÿ. ² êîëè ñèë íà â³÷-
íå âæå íåìàº, ï³äñòàðêóâàò³ ìèò-
ö³ ïî÷èíàþòü øóêàòè ìóçó. Áà-
æàíî ìîëîäó, ãàðíó ³ çàêîõàíó.

Ãåðîé êîìåä³¿ “Êâàðòåò äëÿ
äâîõ” — ó ìèíóëîìó â³äîìèé
ìóçèêàíò. Óæå ê³ëüêà ðîê³â â³í
íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè ãåí³àëü-
íèé òâ³ð, àëå íîòè â³äìîâëÿþòü-
ñÿ ñêëàäàòèñÿ â ìåëîä³þ. Ïîøó-
êè íàòõíåííÿ äîâåëè çàáóòîãî
ìèòöÿ äî àáñóðäíîãî â÷èíêó —
â³í çíàéîìèòü äðóæèíó ç³ ñâîºþ
êîõàíêîþ. Á³ëüøå òîãî — çàÿâ-

ëÿº, ùî ä³â÷èíà æèòèìå ç íèì.
“Íå õî÷åø áóòè òðåò³ì çàé-

âèì — çàïðîñè ÷åòâåðòîãî”. Òà-
êèì ïðàâèëîì ñêîðèñòàëàñÿ çðà-
äæåíà äðóæèíà ìóçèêàíòà Îëå-
íà, ³ íå ïîìèëèëàñÿ. Òàê äî ñ³-
ìåéíî¿ äðàìè äîëó÷àºòüñÿ ùå
îäèí ãåðîé — ³ìïîçàíòíèé Âà-
äèì. Ñàìå éîãî ïðèñóòí³ñòü ÿê
êîõàíöÿ “âèâåäå íà ÷èñòó âîäó”
íåâ³ðíîãî ÷îëîâ³êà.

Äðàìàòóðã ðîçêðèâàº ê³ëüêà
ãðàíåé ëþáîâ³. Ïåðøà — ëþáîâ
ï³äíåñåíà, íå îáòÿæåíà äð³áíè-
ìè ïîáóòîâèìè ïðîáëåìàìè. Òà-
êèé ñîá³ ñîëîäêèé ñàìîîáìàí.
Öå êîõàííÿ ñèìâîë³çóº ñòóäåíò-
êà Æåíÿ. Äðóãà ãðàíü — ëþáîâ,
ùî äàâíî ïåðåðîñëà â íåâ³ä’ºì-

íó ÷àñòèíó æèòòÿ ³ ñòàëà òóðáî-
òîþ. ¯¿ ö³íóþòü çà ñòàá³ëüí³ñòü,
â³ðí³ñòü ³ ñàìîïîæåðòâó. Ñàìå
òàê êîõàº ñâîãî ÷îëîâ³êà Îëåíà.
Òðåòÿ ãðàíü — ëþáîâ “íà ïóá-
ë³êó”. ¯¿ ïîêàçàâ Âàäèì. ² ÷åò-
âåðòà ãðàíü — ì³ðàæ. Çàáóòèé
ñó÷àñíèêàìè ìóçèêàíò âèãàäàâ
ëþáîâ, ñïîä³âàþ÷èñü ïî÷åðïíó-
òè ç íå¿ íàòõíåííÿ. ² òàêè 
çíàéøîâ. Àëå çîâñ³ì íå òàì, äå 
øóêàâ...

Ä³ÿ âèñòàâè â³äáóâàºòüñÿ ïðî-
òÿãîì ê³ëüêîõ äí³â. Çà öåé êî-
ðîòêèé ÷àñ ³ç êîæíèì ãåðîºì
ñòàëèñÿ ìåòàìîðôîçè. Ïåðåâàæ-
íî ïîçèòèâí³. Ëèøå ñòóäåíòêà
Æåíÿ éäå çà êóë³ñè ðîç÷àðîâà-
íîþ: ¿¿ ³ëþç³¿ ðîçáèòî. Ïðîòå, ÿê
ïèøå Ë³íà Êîñòåíêî â îäíîìó ç³
ñâî¿õ â³ðø³â, “âîíà ðèäàº, àëå
âñå, ÿê ñë³ä...”. Âàäèì, êîòðèé
çâèê ïðîäàâàòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ çà
ãðîø³, ðîçóì³º: éîìó ïî-ñïðàâæ-
íüîìó ïîäîáàºòüñÿ Îëåíà. Ìîæ-
ëèâî, ÷îëîâ³ê çàëèøàº ñöåíó ç
íàä³ºþ íà âçàºìíó ëþáîâ? Íà
æàëü ÷è íà ùàñòÿ, àëå ö³ ãåðî¿
ç³ãðàëè ëèøå äðóãîðÿäí³ ðîë³ â
æèòò³ ïîäðóæíüî¿ ïàðè. Êâàðòåò
áóëî ñòâîðåíî çàðàäè äâîõ: Îëå-
íè òà ªâãåíà 

ММ ЕЕ ЛЛ ЬЬ ПП ОО ММ ЕЕ НН АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 9 ëþòîãî
ОВНИ, до обід майб тнє вимальов ватиметься в рожевих тонах, то-

м розслабтеся і помрійте... Др а половина дня порад є рошовими над-
ходженнями, подбайте про те, я пра тично ви ористати фінанси, зро-
бити добротні по п и, в ам вавши свої примхливі апетити.
ТЕЛЬЦІ, зран бажано самітнитися, навести лад д ші, дисциплі-

н вати д м и, ви онати онфіденційне дор чення. Після обід виходьте
на п блічн арен . В цей час природна чарівність додасть вам особли-
во о шарм , що допоможе а тивіз вати онта ти з людьми, але на с -
то діловом підґр нті. Не заб вайте, що ар’єрні стремління є олов-
ними, тож сі ом ні ації мають б ти задіяні в цьом ра рсі.
БЛИЗНЯТА за інерцією переб вають на хвилі творчо о піднесення. Од-

на се швид о минає, том в др ій половині дня доведеться сп сти-
тися на землю, зосередитися на ви онанні фінансових зобов’язань та
перейти від слів та обіцяно до справ. “Про р ч ватим ться” сюжети з
армічно о мин ло о, випаде на ода розрах ватися з бор ами чи по а-
сити редит та ще й заощадити.
РАКИ, збавляйте оберти професійній діяльності, витрачати сили для

задоволення ар’єрних амбіцій по и що не треба. Др половин дня
ліпше присвятити спіл ванню з др зями, й лише на пра тичних заса-
дах. Мінім м емоцій, ма сим м ділово о хист — і вам пощастить до-
мовитися про приб т ов співпрацю ( он ренти під ть на пост п и), а
подр жнім парам пощастить знов пережити медовий місяць.
ЛЕВИ зран налаштовані ідеаліз вати людей. А втім, хоч і не всі засл -

жили на та прихильність, це значно раще, ніж сприймати все темних
тонах, тож п рхайте в ілюзіях і ловіть айф. Після обід при от йтеся до роз-
в’язання земних проблем, насамперед професійних та фінансових. Для
прод тивно о рез льтат доведеться ви ористати посадові важелі вплив .
ДІВИ, е стрим позад . Я що вдалося ви нати заячий д х, це ч дово,

честь вам і хвала! Сприйміть се з мором і зробіть виснов и. Вдень
постарайтеся розслабитися, а вечері влашт йте приятельсь вечір .
Ба атьом доля пошле романтичне захоплення. Постарайтеся б ти в цен-
трі ва и і зосередити на власній персоні симпатії оточення.
ТЕРЕЗИ, до обід с леюйте розбиті лечи и, взяти ор над подр ж-

ньою половин ою не с дилося, зате с н ти розбіжності на омпроміс-
ній ноті вдасться блис че. Ближче до вечора з’явиться можливість за-
ла одити фінансові, майнові питання, пов’язані з оселею, сім’єю, орен-
дою приміщень, осметичним ремонтом житла, інвестиціями в нер хо-
мість. Усе, що відб вається в родині, є доленосним. Саме т т вам с -
дилося стати атлантом доброб т , а ар’єрою не переймайтеся...
СКОРПІОНИ, в першій половині дня можете робити все, що заманеть-

ся. Це сприятиме підвищенню фізично о тон с , д шевном піднесен-
ню. Др половин дня присвятіть особистим справам, пом’я шенню
подр жніх взаємин; матеріальний і се с альний аспе ти стан ть визна-
чальними. На теренах співпраці пощастить полюбовно домовитися з ді-
ловими омпаньйонами на ви ідних мовах.
СТРІЛЬЦІ за інерцією з чорашньо о дня б д ть романтичном на-

строї, творче піднесення фонтан ватиме, на д ші пан ватиме свято. Піс-
ля обід задоволення набирають земної тональності, тож джерелом ра-
дості с оріше за все стане прод тивна робота з відповідною матері-
альною вина ородою. Братися за малооплач вані замовлення не варто.
КОЗОРОГИ, постарайтеся впоратися з домашніми проблемами до обі-

д , с ньте поб тові не аразди, залатайте дір и в психоло ічній а рі ро-
дини. Вечір присвятіть собі, влашт йте інтимне побачення, порозважай-
теся вволю. Заряд бла одатних емоцій вам вистачить на тривалий час.
ВОДОЛІЇ до обід б д ть ролі еніально о теорети а, що надихає на

подви и в різноманітних сферах б ття. У др ій половині дня доведеться
перейти до пра ти и і довести оточенню, що здатні обла ородити оселю,
створити затишне сімейне ніздо. Ува а чолові ам: ваше таємне захоплен-
ня має армічн причин , тож не повинно впливати на подр жні взаємини.
РИБИ, зран досл хайтеся олос інт їції, вона не підведе й під аже, я не

прорах ватися з фінансами. Др а половина дня за ли ає до пра матизм ,
ожна апля сил, вільнамитьмають б ти поставлені на пра тичний поті і при-
носити ви од . П стослів’ю зась! Усюди має домін вати мер антильність

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, 6—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+3...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îá-
ëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 6—9
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ.

Ñüîãîäí³
9 ëþòîãî — ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ ²îàííà Çëàòîóñòà, çà

÷èíîì ÿêîãî ùîíåä³ë³ ñëóæèòüñÿ ñâÿòà Áîæåñòâåííà Ë³òóðã³ÿ! 
Ì³æíàðîäíèé äåíü ñòîìàòîëîãà — â³äçíà÷àºòüñÿ â äåíü

óøàíóâàííÿ êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ õðèñòèÿíñüêî¿ ìó÷åíèö³
Àïîëëîí³¿ Îëåêñàíäð³éñüêî¿, ÿêó ñòðàøíèìè òîðòóðàìè íàìàãà-
ëèñÿ çìóñèòè â³äðåêòèñÿ â³ä õðèñòèÿíñòâà. Ñâÿòà æ³íêà 
âèòðèìàëà âñå, ³ êîëè ¿é ïðèãðîçèëè ñòðàòîþ íà áàãàòò³ 
(9 ëþòîãî 249 ðîêó), âîíà ñàìà ñòóïèëà â ïîëóì’ÿ. Â³äòîä³ ³ñíóº
ïîâ³ð’ÿ, ùî âàðòî âèìîâèòè: «Santa Apollonia!» — ³ çóáíèé á³ëü ìèíå.

²ìåíèííèêè: Iâàí, Ïðèáèñëàâ, Àïîëëîíiÿ, Åð³êà 
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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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1 5 8 7 2 3 4 9 6

6 9 3 1 5 4 8 7 2

3 2 5 4 7 8 6 1 9

9 8 6 3 1 5 2 4 7

4 1 7 9 6 2 3 8 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
8 ëþòîãî

Для створення ідеальної м зи и необов'яз ово ш ати ідеальн М з

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Найчастіше зрадженим др жинам лишається одна
роль — “третьо о зайво о”. Але ероїня омедії “Квар-
тет для двох” із цим ате орично не з одна. В інтер’єрі
власної вартири, в омпанії олишньо о чолові а і йо-
о охан и жін а прим дряється зі рати “перш с рип-
” сімейної драми. Навіть останні а орди й а центи

за нею.

4 ëþòîãî â Ìîëîäîìó òåàòð³ â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà
âèñòàâè Àíàòîë³ÿ Êðèìà “Êâàðòåò äëÿ äâîõ”


