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СТОЛИЧНІ ВИПУСКНИКИ
ВІДГУЛЯЛИ ШКІЛЬНИЙ БАЛ
Повн середню освіт здоб ли
22 тисячі иян
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ДО ЛОНДОНА ЗА 250 ГРИВЕНЬ
Квит и на авіаперельоти стають
дост пнішими

Êè¿â â³ääàº øàíó çàãèáëèì ³ çàõèñíèêàì
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïëàíóº íîâ³ äîïëàòè âåòåðàíàì

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У вихідні столиці відзначили 67-м
річницю від почат Вели ої Вітчизняної
війни. Учора свою шан та вдячність
захисни ам Бать івщини висловив сто-
личний олова Леонід Черновець ий.
Він запевнив, що влада й надалі дбати-
ме про них. Їм підвищать м ніципальні
надбав и та забезпечать належним ме-
дичним обсл ов ванням. За день,
с бот , відб лася церемонія по ладан-
ня вітів до мо или Невідомо о солдата
пар Слави. Вшан вати пам'ять за-
иблих однополчан прийшли ветерани
та заст пни и олови КМДА.

Ó÷îðà ó ñâîºìó çâåðíåíí³ ó Äåíü ñêîðáîòè ³ âøà-
íóâàííÿ æåðòâ â³éíè ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàçíà÷èâ: “Òîä³, âðàíö³ 22 ÷åðâíÿ 1941 ðî-
êó, íà Êè¿â óïàëè ïåðø³ áîìáè, ùî çàáðàëè æèòòÿ
òèñÿ÷ ìèðíèõ êèÿí. Äåíü ïî÷àòêó â³éíè ñòàâ ³ñòî-
ðè÷íèì äíåì ñêîðáîòè ³ ïàì’ÿò³ ïðî òèõ, õòî çàãè-
íóâ â³ä ðóê îêóïàíò³â. Ó ö³é â³éí³ çàãèíóëè 10 ì³ëü-
éîí³â óêðà¿íö³â, ³ íîâèì ïîêîë³ííÿì ñêëàäíî îö³-
íèòè ìàñøòàá âèïðîáóâàíü, ÿêèõ äîâåëîñÿ çàçíàòè
íàøèì áàòüêàì ³ ä³äàì. Âîíè âèñòîÿëè òà çàõèñòè-
ëè íàøó çåìëþ, íàø Êè¿â”,— ñêàçàâ â³í ó çâåðíåí-
í³. Ìåð òàêîæ íàãàäàâ, ùî “ñâÿùåííèé îáîâ’ÿçîê
êîæíîãî íå çàáóâàòè ïðî ò³ ãåðî¿÷í³ äí³, ñõèëèòè ãî-
ëîâè ïåðåä ïàì’ÿòòþ çàãèáëèõ ³ ñêàçàòè ñëîâà ïî-
äÿêè âåòåðàíàì çà ìèðíå íåáî íàä ãîëîâîþ”.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî ñòîëè÷íà
âëàäà ç óñ³ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ áóäå é íàäàë³ ðîç-
â’ÿçóâàòè ïðîáëåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó é ï³äòðèì-
êè íàøèõ ãåðî¿÷íèõ âåòåðàí³â. Çîêðåìà, ¿ì ïëàíó-
þòü ï³äâèùóâàòè ðîçì³ðè ìóí³öèïàëüíèõ äîïëàò ³
íàäáàâîê òà ïîë³ïøèòè ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ.

Ó ñóáîòó âåòåðàíè ïîêëàëè êâ³òè äî ìîãèëè Íå-
â³äîìîãî ñîëäàòà íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêàìè ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³ºì Ãîëóá÷åíêîì, Âîëîäèìèðîì Ãî-
ëîâà÷åì òà Ìèõàéëîì Ãîëèöåþ. Ó ïàðêó Ñëàâè
ïî÷åñíà âàðòà â³ääàëà ÷åñòü, ãðàâ â³éñüêîâèé îð-
êåñòð. “Äëÿ íàñ, õòî íå çàñòàâ â³éíè, ìàº áóòè íà-
ñàìïåðåä ïàì’ÿòü,— êàæå Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.—
Öå áóëî ç³òêíåííÿ äâîõ åïîõ. ßêáè ÑÐÑÐ íå âè-
ãðàâ â³éíó, ñâ³ò áè ðîçâèâàâñÿ ³íàêøå. Ñàìå çàâäÿ-
êè òîòàë³òàðíîìó ðåæèìó ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ñüîãî-
äí³ ìè ìàºìî äåìîêðàò³þ”.

Âåòåðàíè çãàäóâàëè ïåðåæèòå. “Òîä³ áóëà íåä³-
ëÿ. Öå çàïàì’ÿòàëîñÿ, áî ùîíåä³ë³ ìè ç äðóçÿìè
ëþáèëè çáèðàòèñÿ íà ñòàä³îí³ “Äèíàìî”. Âðàíö³
í³õòî í³÷îãî íå çíàâ, áóëî ÷óòè, ùî íà÷å äåñü áîì-
áàðäóþòü, àëå íå ìîãëè çðîçóì³òè, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ. Ïîò³ì ñòàëî â³äîìî: í³ìö³ âæå áîìáèëè íàø³
ë³òàêè íà àåðîäðîì³ ï³ä Êèºâîì. Î 12-é äíÿ ïî ðà-
ä³î âèñòóïèâ Ìîëîòîâ. Â³í ñêàçàâ, ùî íà ÑÐÑÐ íà-
ïàëà ôàøèñòñüêà Í³ìå÷÷èíà”,— ïðèãàäóº Íàä³ÿ
²âàùåíêî. Æ³íêà áðàëà ó÷àñòü â îáîðîí³ ñòîëèö³
âñ³ 72 äîáè. Êàæå, ùî äîêè äîïîìàãàëà ïîðàíåíèì
á³éöÿì íà ïîë³ áîþ, ó øòàá³ ¿¿ çàðàõóâàëè äî çà-
ãèáëèõ.

Ó âåòåðàíà Ëþäìèëè Ìàêåºâî¿ â³éíà çàáðàëà
áàòüêà: “Ìè ïîâèíí³ ïàì’ÿòàòè öåé äåíü, íå çàáó-
âàòè, ùî ïåðåæèëè, àáè íå äîçâîëèòè ïîâòîðåííÿ
òàêîãî”

1
0
9

Війна не щадила ані жіно , ані дітей
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Ñòîëè÷íèì â³äì³ííèêàì
çá³ëüøàòü ñòèïåíä³¿

Ïåðøîãî âåðåñíÿ äî 527 øê³ë ñòîëèö³ ï³-
äóòü 226 òèñ. ó÷í³â. Íàéñòàðàíí³øèì ³ç íèõ
ï³äâèùàòü ñòèïåíä³þ ìåðà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. “Êðàùèõ ó÷í³â òðåáà çàîõî÷óâàòè,
³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè çíàéäåìî â³äïîâ³ä-
í³ ìåõàí³çìè. Íèí³ òàëàíîâèòà ìîëîäü îòðè-
ìóº 300 ãðí ñòèïåíä³¿ â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè,
àëå ÿ ââàæàþ, ùî öþ ñóìó íàëåæèòü çá³ëü-
øèòè”,— ñêàçàâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà. Òèì ÷à-
ñîì ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè
âæå ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâêó ñòîëè÷íèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â äî íàñòóïíîãî ñåçîíó.
“Äëÿ íàñ íàäçâè÷àéíî âàæëèâî ðåòåëüíî ï³ä-
ãîòóâàòè øêîëè äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðî-
êó. Íà öå âæå âèä³ëåíî 211 ìëí ãðí, ùî íà
65 ìëí ãðí á³ëüøå, í³æ ó 2007-ìó”,— ðîçïî-
â³ëà íà÷àëüíèê ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè Ë³ë³ÿ Ãðè-
íåâè÷

Äî çèìè â³äêðèþòü íîâó
òðàìâàéíó ë³í³þ

Òðîõè á³ëüøå í³æ çà ï³âðîêó íîâó òðàìâàé-
íó ë³í³þ â³äêðèþòü â³ä Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè äî
âóëèö³ Ñèìèðåíêà. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñà Áàññà, íà-
ðàç³ çàâåðøåíî ïðîåêòí³ ðîáîòè ç áóä³âíèö-
òâà. Çîêðåìà, äî 2011 ðîêó çàïëàíîâàíî ðå-
êîíñòðóþâàòè ë³í³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ
â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Ê³ëüöåâî¿ äîðî-
ãè, à òàêîæ ç’ºäíàòè ë³í³¿ â³ä Ñèìèðåíêà äî
ïðîñï. Â³äðàäíîãî, ðåêîíñòðóþâàòè äëÿ ðî-
áîòè â ðåæèì³ ïðèñêîðåíîãî ðóõó òðàìâàé-
íó ë³í³þ ïðîñï. Â³äðàäíèì, âóëèöÿìè Ëåï-
ñå, Âàñèëåíêà, Äåãòÿð³âñüêîþ äî Ëóê’ÿí³â-
ñüêî¿ ïëîù³

Âåëîñèïåäèñòàì ïîîá³öÿëè
çðîáèòè äîð³æêè äëÿ ïðî¿çäó

Ó ñóáîòó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ñòîëè÷í³
âåëîñèïåäèñòè âëàøòóâàëè àêö³þ ïðîòåñòó
“Âåëîíà¿çä íà âëàäó”. Òàê ìîëîäü õîò³ëà ïðè-
âåðíóòè óâàãó âëàäè äî ïðîáëåì òèõ, õòî íà-
äàº ïåðåâàãó åêîëîã³÷íîìó äâîêîë³ñíîìó
òðàíñïîðòó. Çà îñòàíí³ äåñÿòü äí³â íà äîðî-
ãàõ Êèºâà çáèòî íà ñìåðòü ÷îòèðüîõ âåëîñè-
ïåäèñò³â. Êè¿âñüê³ ìîæíîâëàäö³ ïîîá³öÿëè
çà òðè ðîêè ïîâí³ñòþ ðåêîíñòðóþâàòè ìàã³ñ-
òðàë³ ñòîëèö³ ³ çáóäóâàòè íà íèõ âåëîäîð³æ-
êè. “Ãîëîâíà ïðîáëåìà â òîìó, ùî ì³ñòî ùå
çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â áóäóâàëè áåç íèõ, ³ â
ïðîåêòè öå íå çàêëàäàëè. Ðàí³øå ìîæíà áó-
ëî ïîðàõóâàòè ñê³ëüêè áóäå àâòî, à òåïåð öå
çðîáèòè íåðåàëüíî. Çâ³ñíî, â íîâèõ ðàéîíàõ
âåëîäîð³æêè ïðîåêòóâàòèìåìî îäðàçó”,— çà-
ïåâíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî

Çàïðàöþâàâ äèòÿ÷èé òàá³ð 
íà Æóêîâîìó îñòðîâ³

Óæå ç 21 ÷åðâíÿ äëÿ ä³òåé Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó íà îñòðîâ³ Æóêîâîìó çàïðà-
öþâàâ òàá³ð â³äïî÷èíêó. Ë³òí³é ïîçàì³ñü-
êèé îçäîðîâ÷î-âèõîâíèé ñïîðòèâíèé çà-
êëàä “Øêâàë” íàëåæèòü äî ñòðóêòóð
Óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ. Ä³òè â³ä 9 äî 16 ðî-
ê³â òàì îçäîðîâëþþòüñÿ ç 2003-ãî. Òàá³ð
ðîçòàøîâàíèé ó åêîëîã³÷í³é çîí³ ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó çàïîâ³äíèêó íà áåðåç³ çàòîêè
Äí³ïðà. Îñíîâíèé éîãî ïðîô³ëü — îçäî-
ðîâëåííÿ ÷åðåç çàíÿòòÿ ñïîðòîì. Êîæíà
çì³íà ïðèéìàº 80 ä³òåé, çîêðåìà é ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é

Çâ³ëüíèâñÿ íà÷àëüíèê ÃÓ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì

Áîë³ñëàâ Àíäðóùåíêî, íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì, ïîäàâ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äîâ³ ×åð-
íîâåöüêîìó çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè
â³ä 1 ëèïíÿ 2008 ðîêó. Çàÿâó ïîãîäæåíî
îáîìà ñòîðîíàìè çã³äíî ³ç çàêîíîì. Íàãà-
äàºìî, ùî ïàí Àíäðóùåíêî îá³éìàâ ïîñà-
äó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³ø-
í³ì äèçàéíîì ç 1996 ðîêó, à ç ãðóäíÿ 
2006-ãî ñòàâ íà÷àëüíèêîì ÃÓ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì

Îíîâëåíó Ìîñêîâñüêó ïëîùó
â³äêðèþòü íàñòóïíîãî ðîêó
Çà ãîäèíó òàì çìîæå ïðî¿õàòè 12 òèñÿ÷ àâòîìîá³ë³â
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Вже першом півріччі
наст пно о ро запра-
цює нова розв'яз а на
Мос овсь ій площі.
Перебі ремонтних та
реставраційних робіт
мин лої п’ятниці пере-
вірив перший заст п-
ни олови місь ої ад-
міністрації Денис Басс.
За йо о словами, після
оновлення дорі про-
п с на спроможність
площі збільшиться від
9 тис. до 12 тис. авті-
во на один .

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ ïå-
ðåâ³ðèâ, ÿê â³äáóâàºòüñÿ áó-
ä³âíèöòâî ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñ-
êîâñüê³é ïëîù³. Ðåìîíòóâàòè
¿¿ ïî÷àëè ïîíàä ð³ê òîìó, à
ïëàíóâàëè ðîçïî÷àòè öå áó-
ä³âíèöòâî âæå 10 ðîê³â. Ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ðîáîòè
âèä³ëèëè 329,4 ìëí ãðí. Íà-
ðàç³ ç íèõ îñâî¿ëè 92 ìëí
ãðí.

“Ðîáîòè íèí³ éäóòü ïîâ-
íèì õîäîì. Â³äêðèòòÿ ìîäåð-
í³çîâàíî¿ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³
çàïëàíîâàíå íà ² ï³âð³÷÷ÿ
2009 ðîêó. Ñüîãîäí³ âæå
ìîæíà ïîáà÷èòè ðåàëüí³ íà-
ñë³äêè ðåêîíñòðóêö³¿. Çîêðå-
ìà, çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî
ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó á³ëÿ Äå-
ì³¿âñüêîãî ðèíêó òà ìîíòàæ
ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ÷åðåç

ïðîñïåêò Íàóêè”,— ðîçïîâ³â
Äåíèñ Áàññ.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî çà ì³-
ñÿöü çàê³í÷àòü çîâí³øí³ ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè íà ïëîù³, áó-
ä³âíèöòâî ³ ðåêîíñòðóêö³þ
òðüîõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â íà
ö³é äîðîæí³é ðîçâ’ÿçö³. Ïðè-
ñêîðþºòüñÿ é âèêîíàííÿ âíóò-
ð³øí³õ ðîá³ò — ïðîêëàäåíî âñ³
ñàíòåõí³÷í³ ìåðåæ³, ìàéæå âñþ
åëåêòðîïðîâîäêó, íàïîëîâèíó
ãîòîâèé øëÿõîïðîâ³ä.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà, ï³ñëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ äîðîæíüî¿ ðîçâ’ÿçêè ïðî-
ïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü Ìîñ-
êîâñüêî¿ ïëîù³ çá³ëüøèòüñÿ ç
9 òèñ. àâòî íà ãîäèíó äî 12
òèñ.

Íàãàäàºìî, ùî ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ³ ðåìîíò äîðîæí³õ
øëÿõ³â ì³ñòà º îäíèì ³ç êëþ-
÷îâèõ ïóíêò³â ï³äãîòîâêè
ñòîëèö³ äî ªâðî-2012. Íàðà-
ç³ âæå ïîë³ïøåíî ðîáîòó ÷î-

òèðüîõ ìîñò³â, íà ÿêèõ íà
÷âåðòü çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
çàòîð³â, íå ïðîïóñêàþòü äî
Êèºâà ³ ôóðè. Ïî âñüîìó ì³ñ-
òó â³äíîâëþþòü ï³øîõ³äí³
ïåðåõîäè, çà òðè ðîêè ïëà-
íóþòü ïîâí³ñòþ ðåêîíñòðó-
þâàòè âñ³ ãîëîâí³ ñòîëè÷í³
ìàã³ñòðàë³. Òàêîæ äî ê³íöÿ
2008-ãî íà äîðîãàõ âñòàíîâ-
ëÿòü äî 100 åëåêòðîííèõ òàá-
ëî, ùî ñïîâ³ùàòèìóòü ïðî
ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ

Íåçàêîíí³ ê³îñêè â Ã³äðîïàðêó
çíîñèòèìóòü áåç ïîïåðåäæåííÿ
Çà ñàìîâ³ëüíå çàõîïëåííÿ çåìë³ â çîí³ â³äïî÷èíêó êàðàòèìóòü ñóäîì
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

За тиждень столиці впоряд -
ють схем розташ вання тор о-
вельних точо зоні відпочин
Гідропар . Протя ом цьо о час
підприємці мають владнати
проблеми з до ментацією на
розташ вання іос ів та ято
відведених для цьо о місцях.
Там, де МАФи не мож ть вста-
новити через різні об'є тивні
причини, їх зноситим ть без по-
передження. Та о о виснов
дійшла омісія, я а в п'ятницю
поб вала на території любле-
но о місця відпочин десят ів
тисяч иян.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äâà òèæí³ òîìó â Ã³äðî-
ïàðêó â³äáóëàñÿ êîìïëåêñíà ïåðåâ³ðêà
òîðãîâåëüíèõ òî÷îê, äî öüîãî ïèòàííÿ
ïîâåðíóëèñÿ çíîâó. ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ
“Õðåùàòèê”, ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿, âëàøòî-
âàíî¿ ñòîëè÷íîþ âëàäîþ, ÃÓ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì, ñàíåï³äåìñòàíö³ºþ, ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî 90 % ê³îñê³â òà ÿòîê ïðàöþ-
þòü â àíòèñàí³òàðíèõ óìîâàõ òà áåç â³ä-
ïîâ³äíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Òîä³ 15 ÌÀÔ³â-
ïîðóøíèê³â â³äïðàâèëè íà øòðàôìàéäàí-

÷èê (çãîäîì äî íèõ ïðèºäíàëîñÿ ùå 20),
âëàñíèêè ùå øåñòè ñàì³ ïðèïèíèëè ðî-
áîòó.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ íà òåðèòîð³¿ óëþáëå-
íîãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó ì³ñòÿí â³äáóëàñÿ
çóñòð³÷ ³ç ï³äïðèºìöÿìè. Îñòàíí³ àïåëþ-
âàëè ÷èñëåííèìè äîçâîëàìè, êîòð³, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, âèäàâàëè ç ïîðóøåííÿì çà-
êîíîäàâñòâà, òîáòî áóëè íàï³âçàêîíí³.
×àñòèíà á³çíåñìåí³â îòðèìàëà ¿õ ó Äí³ï-
ðîâñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ³íøà — â
ÄÊÏ “Ïëåñî” àáî æ âçàãàë³ — â Äèðåê-
ö³¿ ïàðê³â êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó. ×åðåç
öå äîêóìåíòàö³ÿ íå â³äïîâ³äàëà âèìîãàì,
îêð³ì öüîãî, á³ëüø³ñòü çàêëàä³â òîðã³âë³
áàãàòî ðîê³â ïðàöþþòü áåç âîäîãîíó òà
êàíàë³çàö³¿. À àñîðòèìåíò òîâàð³â íå óçãî-
äæåíèé ³ç ñàí³òàðíèìè ñëóæáàìè.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèðà Ãîëîâà÷à, íàðàç³ ãîòóþòü
ïðîåêò äîêóìåíòà, äå áóäóòü âèïèñàí³ ÷³ò-
ê³ óìîâè âåäåííÿ á³çíåñó äëÿ çàêëàä³â, ÿê³
îáñëóãîâóþòü êèÿí ó ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó.
“Äîïîêè ì³ñüêèé ãîëîâà íå ï³äïèøå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, íà òèæäåíü îãîëîøåíî ìî-
ðàòîð³é íà äåìîíòàæ ê³îñê³â-ïîðóøíè-
ê³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Çãîäîì óñ³ òîðãîâ³
òî÷êè, âñòàíîâëåí³ áåç äîçâîë³â, çíîñè-
òèìóòü áåç ïîïåðåäæåííÿ”.

Ïàí Ãîëîâà÷ äîäàâ, ùîäî äîçâîë³â, âè-
äàíèõ ï³äïðèºìöÿì Äí³ïðîâñüêîþ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ³ ÿê³ íå º ï³äñòàâîþ
äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñòàö³îíàðíèõ ÌÀÔ³â,
äîâåäåòüñÿ ïðîâåñòè ñëóæáîâå ðîçñë³äó-

âàííÿ. Ò³ æ, õòî ñàìîâ³ëüíî çàõîïëþâàòè-
ìå ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, â³äïîâ³äàòèìóòü
ïåðåä çàêîíîì.

Ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³ çàÿâèëè, ùî ãî-
òîâ³ â³äøêîäóâàòè êîøòè íà ïîë³ïøåííÿ
áëàãîóñòðîþ, âïîðÿäêóâàííÿ ì³ñöü ðîáî-
òè. Âîíè çàïðîïîíóâàëè ñõåìó ïîë³ïøåí-
íÿ óòðèìàííÿ áëàãîóñòðîþ òà ñàí³òàðíî-
ãî ñòàíó òåðèòîð³é. “Ìè ïîâèíí³ çíàòè,
ùî êîøòè ñïðÿìóþòü ñàìå íà ðîçâèòîê
³íôðàñòðóêòóðè ³ íàì íå äîâåäåòüñÿ öèì
ïåðåéìàòèñÿ,— ðîçïîâ³ëà ï³äïðèºìåöü
Íàòàëÿ Ïîïñóé.— À òî âèõîäèòü, ùî
ñïðàâíî ïëàòèìî çà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ïî-
äàòêè, çà îðåíäó ïðèì³ùåíü ìàéæå 10
òèñ. ãðí ùîðîêó, à äî íàñ ïîñò³éí³ ïðå-
òåíç³¿, íåâäîâîëåííÿ. Í³õòî æ ³ç ÷èíîâ-
íèê³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó íå äîïîìà-
ãàº íàì, çîêðåìà â ðîçâèòêó ìàëîãî á³ç-
íåñó”.

Â³äòàê, ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â òåðèòîð³þ
Ã³äðîïàðêó ïåðåâ³ðÿòèìóòü ôàõ³âö³ “Êè-
¿âåíåðãî”, “Êè¿ââîäîêàíàëó”, ïîæåæíèêè
òà ñàíåï³äåì³îëîãè. Âîíè âèâ÷àòèìóòü ñòàí
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ç’ÿñîâóâàòè-
ìóòü ¿õíþ áåçïå÷í³ñòü òà ïðèäàòí³ñòü äëÿ
ðîáîòè.

Ùîäî ñòàíó ïëÿæ³â, ÿê³ òàêîæ ïåðåâ³-
ðÿëè òîãî äíÿ, òî íàðàç³ ç óñ³õ îô³ö³éíèõ
ëèøå “Äèòÿ÷èé” â³äïîâ³äàº âñ³ì íîðìàì.
Òîáòî, ìàº ïàñïîðò ñàíåï³äåìñòàíö³¿,
ïèòíó âîäó, ÷èñòèé ï³ñîê, òóàëåòè. Ðåø-
òó êîìóíàëüíèêè îá³öÿþòü ï³äãîòóâàòè
äî ê³íöÿ òèæíÿ

Після за інчення робіт на Мос овсь ій площі що одини нею змож ть проїхати на 3 тис. авто більше,
ніж раніше
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Ñòîëè÷í³ âèïóñêíèêè â³äãóëÿëè
øê³ëüíèé áàë
Ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó çäîáóëè 22 òèñÿ÷³ êèÿí

Ш ільний вальс
“Лаврі” танцювали

майб тні міністри
Ñâ³é âèïóñêíèé áàë ó÷í³ ïå-

÷åðñüêîãî ë³öåþ ¹ 171 “Ë³äåð”
âèð³øèëè âëàøòóâàòè ó ñòîëè÷-
í³é ì³ñüê³é ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ
“Ëàâðà”. Áàòüêè ðàäî çãîäèëè-
ñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ä³òåé, àäæå ñà-
ìå ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëà-
ä³ ñòîëèö³ íàéá³ëüøå ñòàðøî-
êëàñíèê³â (11 ë³öå¿ñò³â) íàáðà-
ëè ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü áàë³â ï³ä
÷àñ òåñòóâàííÿ. Ïðèâ³òàòè ¿õ ó
ï’ÿòíèöþ ïðèáóâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

“ß áàæàþ ä³òÿì, ÿê³ ñüîãîäí³
ïðîùàþòüñÿ ç³ øêîëîþ, âïåâíå-
íî éòè æèòòºâîþ äîðîãîþ ³ çàâ-
æäè äîñÿãàòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. À
ÿ ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ ðîáèòèìó
âñå, àáè âàì áóëî êîìôîðòíî æè-
òè ó ñâîºìó ì³ñò³”,— ñêàçàâ â³í,
âðó÷àþ÷è àòåñòàòè òà ïîäÿêè
ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íà-
óêè íàéêðàùèì ó÷íÿì. Ïîïðè
ñâÿòêîâó àòìîñôåðó, ïàí Æóðàâ-
ñüêèé íå çàáóâ ³ ïðîáëåìè.
“Ì³ñüêà âëàäà çíàº ïðî òå, ùî
íàñòàâ ÷àñ ïîäóìàòè ïðî ïðèáó-
äîâó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ, ÿêà
äàñòü çìîãó ðîçïî÷àòè áóä³âåëüí³
ðîáîòè, âæå ãîòîâà”,— ïîîá³öÿâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

“Âè íàäçâè÷àéí³,— ïîõâàëèâ
ñâî¿õ ïëåêàíö³â äèðåêòîð ë³öåþ
Äìèòðî Êðàâ÷åíêî.— Ä³òè íåçà-
ëåæíîñò³, áî á³ëüø³ñòü ³ç âàñ íà-
ðîäèëèñÿ ñàìå â 1991 ðîö³. Òàêîæ
ñàìå âè âïåðøå ïðîéøëè íåçà-

ëåæíå òåñòóâàííÿ”. Ñâîºþ ÷åð-
ãîþ ãîëîâà áàòüê³âñüêîãî êîì³òå-
òó Â³òàë³é Æóëèíñüêèé ïîäÿêóâàâ
ó÷èòåëüñüêîìó êîëåêòèâó çà âè-
õîâàííÿ “ìàéáóòí³õ ì³í³ñòð³â òà
ïðåçèäåíò³â”.

Ó÷í³ äëÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè âå-
÷îðà ï³äãîòóâàëè â³äåíñüêèé áàë
³ òàíãî. Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ä³òüìè
ó ïðîùàëüíîìó ç³ øêîëîþ òàíêó,
áàãàòî áàòüê³â âèòèðàëè ñëüîçè.

Çà îñòàíí³ 7 ðîê³â ñåðåä âè-
ïóñêíèê³â ë³öåþ “Ë³äåð” áóëè 24
ïðèçåðè òà ïåðåìîæö³ îë³ìï³àä,
çîêðåìà é òðè àáñîëþòíèõ ÷åì-
ï³îíè ñâ³òó ç ìàòåìàòèêè òà ³í-
ôîðìàòèêè.

Денис Басс привітав
вип с ни ів рідної
ш оли

Ãîñòåì âèïóñêíîãî âå÷îðà çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 254
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà
Êèºâà ñòàâ ïåðøèé çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Äå-
íèñ Áàññ. Ñàìå ó ö³é øêîë³ ìè-
íóëà þí³ñòü ïàíà Áàññà, òîæ íà
ñâÿò³ 20 ÷åðâíÿ ç ³í³ö³àòèâè ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó éîìó áóëî
äîðó÷åíî ïî÷åñíó ðîëü “öåðåìî-
í³éìåéñòåðà áàëó”: â³í âðó÷àâ âè-
ïóñêíèêàì ïîäàðóíêè, â³äçíàêè
é àòåñòàòè ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñå-
ðåäíþ îñâ³òó, âàëüñóâàâ ó êîë³ ÷à-
ð³âíèõ âèïóñêíèöü, îõî÷å ä³ëèâ-
ñÿ âëàñíèìè ñïîãàäàìè ïðî íà-
â÷àííÿ ó øêîë³.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè ïîäàðó-
âàëà Äåíèñîâ³ ßêîâè÷ó â³äçíàêó
“Ïî÷åñíîãî âèïóñêíèêà 2008 ðî-
êó” òà ôóíäàìåíòàëüíå âèäàííÿ

“Ïðî çåìëþ ³ ïðî ëþäåé ñâÿòî-
øèíñüêèõ” — êíèæêó, ãåðîºì
ÿêî¿ ñåðåä ³íøèõ º é ñàì ïàí
Áàññ. “ßêùî øêîëà ìàº òàêîãî
âèïóñêíèêà, ÿê Äåíèñ Áàññ, òî
äîëÿ ¿¿ ó÷í³â íå ìîæå áóòè ³íàê-
øîþ, àí³æ óñï³øíîþ”,— âèñëî-
âèëà ïåðåêîíàííÿ äèðåêòîð
ÇÎØ ¹ 254 Áðþõîâåöüêà Íàòà-
ë³ÿ Âàñèë³âíà. “Õðåùàòèêó” âî-
íà ðîçïîâ³ëà, ùî çà ïðèêëàäîì
ñâîãî â³äîìîãî íà óâåñü Êè¿â ó÷-
íÿ øêîëà òàêîæ ïðàãíå ñòàòè íà-
â÷àëüíèì çàêëàäîì çàãàëüíîì³ñü-
êîãî çíà÷åííÿ. Çîêðåìà, áóäó÷è
òðåòüîþ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ çà ê³ëüê³ñòþ ó÷í³â ³ âæå
ìàþ÷è ñòàòóñ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî
çàêëàäó ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åí-
íÿì àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿ òà ðî-
ñ³éñüêî¿ ìîâ, 254-òà øêîëà ïîäà-
ëà çàÿâêó ùîäî íàäàííÿ ¿é ñòà-
òóñó ã³ìíàç³¿ ³ ïðèñâîºííÿ ³ìåí³
âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà,
àâòîðà ñë³â Ã³ìíó Óêðà¿íè —
Ïàâëà ×óáèíñüêîãî.

“Ìè íàäàºìî îñîáëèâî¿ óâàãè
ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàííþ ó÷í³â-
ñüêî¿ ìîëîä³”,— ïîÿñíèëà öþ ³í³-
ö³àòèâó ïàí³ Áðþõîâåöüêà.

“Золот молодь”
Деснянсь о о
район на ородили
іменними б ами

Ó çàë³ äëÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é Êè-
¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó â ñåðåäó ç³áðàëàñÿ “çîëîòà” é
“ñð³áíà” ìîëîäü Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó. Òîáòî âèïóñêíèêè 2008
ðîêó, êîòð³ çà â³äì³ííå íàâ÷àííÿ

óäîñòî¿ëèñÿ çîëîòèõ òà ñð³áíèõ
ìåäàëåé. Äëÿ íèõ ì³ñöåâà âëàäà
îðãàí³çóâàëà áàë òà ñâÿòêîâó äèñ-
êîòåêó. Òàêå ó ì³ñò³ ïðîâåëè
âïåðøå. Îêð³ì âèíóâàòö³â óðî-
÷èñòîñòåé, íà çàõ³ä çàïðîñèëè
â÷èòåë³â, áàòüê³â, äðóç³â.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Þð³é Çàõàðè÷åâ, íèí³ø-
í³é âèïóñê â ðàéîí³ âæå 20-é,
òîáòî þâ³ëåéíèé. “Ìè ç³áðàëè
êðàùèõ ç êðàùèõ, òàê áè ìîâè-
òè, åë³òó, ïåðåìîæö³â,— çàçíà÷èâ
â³í.— Ïåðåêîíàíèé, ùî õî÷à òà-
êèé áàë äëÿ âèïóñêíèê³â âëàø-
òîâóºìî âïåðøå, îäíàê íå âîñ-
òàííº”.

Ïàí Çàõàðè÷åâ âðó÷èâ âèïóñê-
íèêàì ïàì’ÿòí³ ³ìåíí³ êóáêè òà
ïîáàæàâ óñï³õ³â ï³ä ÷àñ âñòóïó äî
³íñòèòóò³â òà óí³âåðñèòåò³â, à ï³ñ-
ëÿ çäîáóòòÿ âèùî¿ îñâ³òè çàïðî-
ñèâ ïîâåðòàòèñÿ íà ðîáîòó äî ð³ä-
íîãî ðàéîíó, äå íà íèõ “çàâæäè
÷åêàòèìóòü”.

“Çàãàëîì ó ðàéîí³ 43 çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ ñåðåäí³õ øê³ë, ë³öå¿â,
ã³ìíàç³é,— äîäàëà çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó Ë³íà Êðå÷èê.—
Ùîïðàâäà, òðè ç íèõ íèí³øíüî-
ãî ðîêó çàëèøèëèñÿ áåç íàãîðîä-
æåíèõ. Çàãàëîì äåñíÿíñüê³ âè-
ïóñêíèêè îòðèìàþòü 158 ìåäà-

ëåé, ç ÿêèõ 115 — çîëîò³ òà 43 —
ñð³áí³”. Âîíà äîäàëà, ùî íàéá³ëü-
øå â³äçíà÷åíèõ ñåðåä ã³ìíàçèñò³â
“Òðîºùèíè”, åêîíîì³êî-ïðàâî-
âîãî ë³öåþ, Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî-
ãî êîëåã³óìó.

Ïèøàºòüñÿ Äåñíÿíñüêèé ðàéîí
³ âèïóñêíèêîì ÑÇØ ¹ 250 Ìè-
êîëîþ Êîòþêîì, ÿêèé íà çîâ-
í³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþ-
âàíí³ íàáðàâ ïî 200 áàë³â ç 4
ïðåäìåò³â. ²ðèíà Ãîðä³ºíêî, âè-
ïóñêíèöÿ øêîëè ¹ 245, êàæå,
ùî íå äîòÿãíóëà äî çîëîòî¿ ìå-
äàë³, çàäîâîëüíèòüñÿ ëèøå ñð³á-
ëîì. “²ç ô³çêóëüòóðîþ áóëè íå-
ëàäè,— ç³òõíóëà ä³â÷èíà.— Ïëà-
íóþ âñòóïèòè íà ôàêóëüòåò ³í-
ôîðìàòèêè ³ îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõ-
í³êè àáî ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòè-
òóòó”.

Ä³äóñü ³ áàáóñÿ âèïóñêíèêà
Êîñòÿíòèíà Ðóáåëÿ ðîçïîâ³ëè,
ùî çàê³í÷óâàëè øêîëó ùå íà ïî-
÷àòêó 1960-õ. “Íèí³øí³ ñâÿòêó-
âàííÿ íå ïîð³âíÿòè ç íàøèìè.
Íå òàê áóëî ÿñêðàâî, ³ ñóêí³
ïðîñò³ø³, íå òàê³ ñâÿòêîâ³”,— ïî-
õèòàëà ãîëîâîþ áàáóñÿ Âàëåíòè-
íà Êîçà÷åíêî. Òèì ÷àñîì ìàìà
ìåäàë³ñòà Êàðèíà Ðóáåëü äîäàëà,
ùî ùàñëèâà ³ ðàäà, áî ä³òè òðó-
äèëèñÿ íåäàðåìíî, ¿õíþ ïðàöþ
â³äçíà÷èëè ÿê íàëåæèòü

Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ, Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ, Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня столичні вип с ни и прощалися зі своїми альма-матерями. Про-
щальні бали розпочалися ще з середи. Звісно ж, пі ш ільних вечіро припав на
вихідні. Шалено щасливих старшо ласни ів можна б ло з стріти в сіх за т ах
міста. Та й не дивно — цьо о ро їх 22 тисячі. Крім власне ш іл, вип с ні свят -
вали афе й навіть місь ій алереї мистецтв "Лавра". З отриманням атестатів
про повн середню освіт старшо ласни ів вітали заст пни и олови КМДА Денис
Басс та Віталій Ж равсь ий, а та ож олова Деснянсь ої райдержадміністрації Юрій
Захаричев.

У відповідь на привітання старшо ласни ів рідної ш оли № 254
Святошинсь о о район з отриманням атестатів першо о заст пни а олови
КМДА Дениса Басса на ородили стріч ою почесно о вип с ни а

Заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий побажав вип с ни ам най ращо о столиці
печерсь о о ліцею № 171 "Лідер" завжди дося ати поставленої мети

Почесні б и та привітання від олови райдержадміністрації Юрія Захаричева отримали
всі медалісти Деснянсь о о район
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Äî Ëîíäîíà çà 250 ãðèâåíü
Êâèòêè íà àâ³àïåðåëüîòè ñòàþòü äîñòóïí³øèìè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Найзр чнішим та най-
швидшим видом транс-
порт , безс мнівно, є лі-
та и. Цьо о літа перельо-
ти по У раїні з вітчизня-
ними авіа омпаніями по-
дешевшають, а іноземні
перевізни и пропон ють
иянам нові дост пні
маршр ти.

По У раїні можна
літати за 50 ривень

Íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ êèÿíàì
ïðîïîíóþòü äîñòóïí³ø³ ö³íè àâ³à-
ïåðåëüîò³â. Íàéá³ëüøèé ïåðåâ³ç-
íèê ïàñàæèð³â àâ³àêîìïàí³ÿ
“Àåðîñâ³ò” ââåëà òðè ð³âí³ âàðòî-
ñò³ àâ³àêâèòê³â çà çíèæåíèìè ö³-
íàìè íà âíóòð³øí³ ðåéñè. Âîíè
ä³ÿòèìóòü ç 14 ëèïíÿ äî ñåðåäè-
íè âåðåñíÿ. Àâ³àêîìïàí³ÿ ïðîäà-
âàòèìå êâèòêè çà ïðèíöèïîì
íèçüêîáþäæåòíèõ àâ³àë³í³é: êîëè
çàê³í÷óþòüñÿ íàéäåøåâø³, ïðî-
ïîíóâàòèìå ïàñàæèðàì äîðîæ÷³.
À êîëè êâîòó âñ³õ êâèòê³â çà çíè-
æåíèìè ö³íàìè âè÷åðïàþòü, êë³-
ºíò êóïóâàòèìå çâè÷àéíèé êâè-
òîê. Ö³íà àâ³àêâèòê³â â îäèí á³ê
ïåðøîãî ð³âíÿ ñòàíîâèòü 45—55
ãðí, íà äðóãîìó ïàñàæèð³â ïåðå-
âåçóòü çà 170—180 ãðí, à âàðò³ñòü
òðåòüîãî — 220—230 ãðí ³ çàëå-
æèòü â³ä àåðîïîðòó âèëüîòó. Ó
âàðò³ñòü àâ³àêâèòê³â âêëþ÷åí³ âñ³
òàêñè, ïîäàòêè òà çáîðè. Çà çíè-
æåíèìè ö³íàìè ó ëèïí³ ìîæíà ë³-
òàòè ç Êèºâà äî Ñ³ìôåðîïîëÿ,
Ëüâîâà òà Îäåñè. Äåøåâ³ êâèòêè
ïðîäàâàòèìóòü íà 1 ç 5 ðåéñ³â íà
äåíü äî Ñ³ìôåðîïîëÿ òà íà 1 ç 3
ðåéñ³â íà äåíü äî Îäåñè òà
Ëüâîâà. Âîíè ï³äõîäÿòü íàñàìïå-
ðåä ïàñàæèðàì, äëÿ êîòðèõ ö³íà
âàæëèâ³øà çà ÷àñ, àäæå äåøåâ³
êâèòêè ïîòð³áíî ïðèäáàòè çàçäà-
ëåã³äü. Äî öüîãî çâè÷àéíèé ëèï-
íåâèé òàðèô “Àåðîñâ³òó” äî Ñ³ì-
ôåðîïîëÿ ñòàíîâèâ 200 äîëàð³â, à
çà íîâèìè ö³íàìè ïî¿çäêà â îáèä-
âà ê³íö³ íå ïåðåâèùèòü 100. Ì³æ-
íàðîäí³ àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè íèí³ ìà-
þòü äâà îñíîâíèõ âíóòð³øí³õ íà-
ïðÿìêè, ÿê-òî Êè¿â — Ëüâ³â (110
äîëàð³â) òà Êè¿â — Ñ³ìôåðîïîëü
(170 äîëàð³â). Ïðîòå âæå â ñåðå-
äèí³ ë³òà êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿
îá³öÿº ðîçøèðèòè ãåîãðàô³þ
âíóòð³øí³õ ïåðåâåçåíü, çàïðîïî-
íóâàâøè ÿê ì³í³ìóì 6 íîâèõ ðåé-
ñ³â) òà îäíî÷àñíî çíèçèòè òàðè-
ôè íà àâ³àêâèòêè. Çíà÷íî ñïðî-
ñòèëè ïðîöåäóðó êóï³âë³ êâèòê³â.
Ðàçîì ³ç Ì³æíàðîäíîþ àñîö³àö³-
ºþ àâ³àö³éíîãî òðàíñïîðòó êîì-
ïàí³¿ ÌÀÓ òà “Àåðîñâ³ò” ìàéæå
ïîâí³ñòþ ïåðåéøëè íà e-tickets.

Нові можливості
побачити світ

Íåàáèÿêó êîíêóðåíö³þ â³ò÷èç-
íÿíèì àâ³àïåðåâ³çíèêàì ñêëàäà-
þòü çàðóá³æí³ êîìïàí³¿, ÿê³ öüî-
ãî ðîêó ïðèéøëè â Óêðà¿íó. Â
ê³íö³ òðàâíÿ â Óêðà¿í³ ç’ÿâèâñÿ
ïåðøèé áþäæåòíèé ïåðåâ³ç-
íèê — óãîðñüêà àâ³àêîìïàí³ÿ
WizAir. Ç ëèïíÿ âîíà ïðîïîíóº
÷îòèðè îñíîâíèõ íàïðÿìêè: Êè-
¿â — Ëüâ³â, Êè¿â — Îäåñà, Êè¿â —
Ñ³ìôåðîïîëü, Ñ³ìôåðîïîëü —
Ëüâ³â. Àâ³àêîìïàí³ÿ òàêîæ àíîí-
ñóâàëà ç âåðåñíÿ ðåéñè ç Êèºâà
äî Ëîíäîíà, Ì³ëàíà ³ Äîðòìóí-
äà. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü êâèòêà äëÿ

ïàñàæèð³â ñòàíîâèòèìå 250 ãðè-
âåíü. Ïðè÷îìó ö³íà êîëèâàòè-
ìåòüñÿ çàëåæíî â³ä äàòè áðîíþ-
âàííÿ: ÷èì áëèæ÷å äî äíÿ â³ä-
ëüîòó, òèì äîðîæ÷å. Îêð³ì “Wiz-
Air Óêðà¿íà”, äî Wizz Air Group
òàêîæ âõîäÿòü àâ³àêîìïàí³¿ Wizz
Air Hungary (2004) òà Wizz Air
Bulgaria (2005). Ó êîìïàí³¿ º îïå-
ðàö³éí³ áàçè â Ïîëüù³ (Êàòîâ³öå,
Âàðøàâà, Ãäàíñüê ³ Ïîçíàíü),
Óãîðùèí³ (Áóäàïåøò), Áîëãàð³¿
(Ñîô³ÿ) òà Ðóìóí³¿ (Áóõàðåñò ³
Êëóæ-Íàïîêà). Àâ³àïåðåâ³çíèêè
îáñëóãîâóþòü ïîíàä 100 ìàðøðó-
ò³â, ìàþ÷è 17 ë³òàê³â Airbus A320.

Ðóìóíñüêà àâ³àêîìïàí³ÿ Car-
patair â³äêðèëà ðåãóëÿðí³ àâ³àðåé-
ñè Êè¿â — Áóõàðåñò òà Êè¿â —
Ò³ì³øîàðè. Äî öüîãî êîìïàí³ÿ
çä³éñíþâàëà ðåéñè ç³ Ëüâîâà òà
Îäåñè. Êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ óñ-
òàíîâèëî äåìîêðàòè÷í³ ö³íè: â³ä
100—150 äîëàð³â â îäèí ê³íåöü.
Ïåðåëüîòè ç Êèºâà äî Áóõàðåñòà
òà Ò³ì³øîàðè çä³éñíþâàòèìóòü
òðè÷³ íà òèæäåíü ïî ïîíåä³ëêàõ,

ñåðåäàõ òà ï’ÿòíèöÿõ. Ïðîòå ñêî-
ðî ïåðåëüîòè ñòàíóòü ðåãóëÿðíè-
ìè: äî Ò³ì³øîàðè ë³òàòèìóòü ùî-
äíÿ (êð³ì íåä³ë³) âæå ç ëèïíÿ, à
äî Áóõàðåñòà — ç âåðåñíÿ. Ò³ì³-
øîàðè º çðó÷íèì ïåðåñàäêîâèì
ïóíêòîì. Òàì áàçîâèé àåðîïîðò
Carpatair, çâ³äêè øâèäêî ³ çðó÷-
íî ìîæíà ïîòðàïèòè äî Ðóìóí³¿,
²òàë³¿, Ãðåö³¿ òà Í³ìå÷÷èíè. Àåðî-
ïîðòîì ó Êèºâ³ êîìïàí³ÿ
Carpatair îáðàëà Æóëÿíè, çðîáèâ-
øè ñòàâêó íà éîãî øâèäêó ìîäåð-
í³çàö³þ. Äî òîãî æ îñíîâíèìè
ñâî¿ìè êë³ºíòàìè àâ³àêîìïàí³ÿ
áà÷èòü á³çíåñìåí³â, ÿêèì áðàêóº
÷àñó ä³ñòàâàòèñÿ äî àåðîïîðòó ó
àâòîìîá³ëüíèõ çàòîðàõ. Íàäàë³
êîìïàí³ÿ ïëàíóº çä³éñíþâàòè ïå-
ðåëüîòè äî Ò³ì³øîàðè ç ³íøèõ
ì³ñò Óêðà¿íè — Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà, Äîíåöüêà, Õàðêîâà ³ Ñ³ì-
ôåðîïîëÿ. Êîìïàí³þ Carpatair
ñòâîðèëè ó 1999 ðîö³ ³ íàðàç³ âî-
íà âîëîä³º àâ³àôëîòîì ³ç 14 ë³òà-
ê³â SAAB-2000 ³ 3-ìà ëàéíåðàìè
Fokker-100. Ïåðåñàäî÷íèì õàáîì

Carpatair º àåðîïîðò ó Ò³ì³øîàðàõ,
çâ³äêè âîíà çä³éñíþº ðåéñè â 14
íàïðÿìêàõ — äî ì³ñò Í³ìå÷÷èíè,
²òàë³¿, Ðóìóí³¿ òà Ãðåö³¿.

Íåçàáàðîì êèÿíè çìîæóòü
çíà÷íî äåøåâøå ë³òàòè äî Áåðë³-
íà. Í³ìåöüêà low-cost àâ³àêîìïà-
í³ÿ Germanwing ìàº íàì³ð íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çàïóñòèòè ðåãó-
ëÿðí³ àâ³àðåéñè ì³æ Êèºâîì,
Áåðë³íîì òà Êåëüíîì. Íàðàç³ â
Äåðæàâí³é àâ³ààäì³í³ñòðàö³¿ âæå
ðîçãëÿäàþòü ¿¿ çàÿâêó. Çà ïîïå-
ðåäí³ìè äàíèìè, íà ì³æíàðîäíèõ
àâ³àïåðåëüîòàõ ç Óêðà¿íè äî Í³-
ìå÷÷èíè, çîêðåìà ç Êèºâà äî
Áåðë³íà, êâèòîê êîøòóâàòèìå
50—60 ºâðî.

Êîìïàí³ÿ Germanwing ÿê äî-
÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî Lufthansa ³ñ-
íóº ç 2002 ðîêó. Â ¿¿ àðñåíàë³ 27
ë³òàê³â Airbus 319 òà Airbus 320.
Êîìïàí³ÿ çä³éñíþº ðåéñè â êðà-
¿íè Çàõ³äíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè,
à òàêîæ äî Ìîñêâè òà Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà. Áàçîâèé àåðîïîðò —
Êåëüí.

Ëàòâ³éñüêà AirBaltic òàêîæ íå
â³äñòàº â³ä ñâî¿õ ºâðîïåéñüêèõ
êîëåã. Ó êîìïàí³¿ ïðîïîíóþòü
àêö³éíèé ïåðåëüîò Êè¿â — Ðèãà
çà òàðèôîì 105 äîëàð³â â îäèí
ê³íåöü. Ùîïðàâäà, â öüîìó âè-
ïàäêó çàìîâëÿòè êâèòîê ïîòð³á-
íî ÷åðåç ³íòåðíåò. Òèì, õòî õî÷å
â³äâ³äàòè Ïðèáàëòèêó, âàðòî ïî-
ñï³øèòè. Îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü
ì³ñöü îáìåæåíà, îïåðàòîðè ðà-
äÿòü çàìîâëÿòè êâèòêè çà ï³âòî-
ðà-äâà ì³ñÿö³.

Безпе а на борт
Àâ³àïåðåë³ò äëÿ áàãàòüîõ ìîæå

ñòàòè íåàáèÿêèì âèïðîáóâàííÿì.
Ëþäÿì ³ç ï³äâèùåíîþ íåðâîâ³ñ-
òþ òà òèì, êîòð³ áîÿòüñÿ âèñîòè,
ë³êàð³ ðàäÿòü ó ïîëüîò³ ãëèáîêî
äèõàòè. Ñàìå öåé ïðîñòèé ïðè-
éîì äîïîìîæå ïîäîëàòè ñòðåñ.
Àáè çàñïîêî¿òèñÿ, âàðòî äîáðå ïî-
ïî¿ñòè. À îñü ³ç àëêîãîëåì ë³ïøå
íå ïåðåáîðùèòè, äëÿ ðîçñëàáëåí-
íÿ äîñòàòíüî îäíîãî áîêàëà âèíà.

ßêùî ñòðàæäàºòå õðîí³÷íèìè
çàõâîðþâàííÿìè, ïîòð³áí³ ë³êè
âàðòî âçÿòè ç ñîáîþ ó ñàëîí. Ïðî
âñÿê âèïàäîê íàâ³òü çäîðîâèì íå
çàâàäÿòü ó àïòå÷ö³ âàë³äîë, íî-
øïà ÷è ùîñü çíåáîëþþ÷å. ßêùî
íà áîðòó ë³òàêà äîâåäåòüñÿ çíàõî-
äèòèñÿ ïîíàä â³ñ³ì ãîäèí, ïèéòå
áàãàòî ð³äèíè. ×åðåç ñóõ³ñòü ïî-
â³òðÿ â ñàëîí³ îðãàí³çì øâèäêî
çíåâîäíþºòüñÿ. Êðàùå âæèâàòè
ì³íåðàëüíó âîäó, í³æ àëêîãîëü ÷è
ñîëîäê³ íàïî¿. Ï³ä ÷àñ òðèâàëîãî
ïåðåëüîòó íå çàáóâàéòå ðîçìèíà-
òèñÿ, ïðîõîäèòèñÿ ñàëîíîì. Ùîá
ò³ëî íå çàò³êàëî, çðîá³òü ëåãêèé
ìàñàæ

Модель low-cost (низь а ціна) з’явилася в амери-
ансь ої омпанії Southwest Airlines в 1970-х ро ах. Її
взяли на озброєння ба ато європейсь их авіа омпа-
ній. Вартість вит ів зменш ється за рах но відс т-
ності додат ових посл за принципом no frills (без
надмірності). Та , вит и бронюють через інтернет,
місця не розділені на ласи, а пасажирам не пропон -
ють безплатний обід. Щоб зе ономити на техобсл о-
в ванні, бюджетні авіалінії ви ористов ють нові літа и
одно о тип . У повітрі вони знаходяться по 12—14 о-
дин на день, а на землі їх обсл ов ють за пів одини.
В самом літа знаходиться мінімальна іль ість об-
ладнання, ва а ба аж обмежена.

Еле тронний вито є зр чною для пасажирів фор-
мою придбання вит ів. З ідно зі статистичними да-
ними IATA (International Air Transport Association), віт-
ні 2008 ро середньосвітовий рівень продаж еле -
тронних вит ів мережею BSP становив 95,4 %. Та
звана система e-ticket повинна зменшити затрати (я
мінім м на 9 доларів із пасажира), а та ож спростити
оформлення вит ів. Бронювання авіа вит а на рейс
здійснюють звичайно, проте всю інформацію видають
пасажир не на блан авіа омпанії, а ви ляді мар-
шр тної витанції. В той же час інформацію про бро-
нювання збері ають в еле тронном ви ляді в базах да-
них авіа омпаній.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

У Європі недоро о літають поміж раїнами же щонайменше 4 ро и
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Ðîìóàëüä ÒÂÀÐÄÎÂÑÜÊÈÉ: “Êè¿â — îäèí 
³ç íàéñåðéîçí³øèõ öåíòð³â
õîðîâîãî ìèñòåöòâà â ñâ³ò³”

— Íà öåé õîðîâèé ôåñòèâàëü âàñ çàïðî-
ñèâ éîãî äèðåêòîð Ìèêîëà Ãîáäè÷. ßê âè
ïîçíàéîìèëèñü?

— Ïðî “Çîëîòîâåðõèé Êè¿â” ÿ çíàþ äó-
æå äàâíî. Õî÷à ç Ìèêîëîþ Ãîáäè÷åì ìè
îñîáèñòî ïîçíàéîìèëèñÿ ëèøå 2005 ðîêó,
êîëè â³í óïåðøå âèñòóïèâ ç³ ñâî¿ì õîðîì
íà Õàéíóâñüêîìó ôåñòèâàë³, êîòðèé ÿ î÷î-
ëþþ. Ïàì’ÿòàþ, â³í òîä³ ïðèâ³ç ìåí³ çàïè-
ñè óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè, ñåðåä ÿêèõ áóëà ³
Ë³òóðã³ÿ Ëåñ³ Äè÷êî. Ï³ñëÿ ïðîñëóõîâóâàí-
íÿ öèõ äèñê³â ÿ ñòàâ âåëèêèì øàíóâàëü-
íèêîì óêðà¿íñüêî¿ õîðîâî¿ ìóçèêè, îñî-
áëèâî òâîð÷îñò³ Äè÷êî.

— À çâ³äêè ó âàñ ³íòåðåñ äî öåðêîâíî¿ ìó-
çèêè?

— ß íàðîäèâñÿ ó Â³ëüíî, òåïåð öå —
Â³ëüíþñ. Ñîòí³ ðîê³â öå ì³ñòî, ÿê â³äîìî,
áóëî öåíòðîì Ëèòîâñüêîãî êíÿç³âñòâà, à
ÿêèéñü ÷àñ — ñòîëèöåþ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè.
Ó Õ²Õ ñòîð³÷÷³ Â³ëüíî âõîäèëî äî ñêëàäó
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, òîæ ó ì³ñò³ áóëî áàãà-
òî öåðêîâ. Ñòàðîâèííà Ïîêðîâñüêà öåðê-

âà, ñïîðóäæåíà ó Õ²V ñòîð³÷÷³ êíÿãèíåþ
Îëüãîþ, äðóæèíîþ ëèòîâñüêîãî êíÿçÿ,
çíàõîäèëàñÿ ïîðÿä ³ç áóäèíêîì, äå ÿ íà-
ðîäèâñÿ. Õëîï÷èêîì ÿ ÷àñòî çàá³ãàâ ó öþ
öåðêâó, ñòàâàâ ó êóòî÷îê ³ ñëóõàâ ñëóæáó.
À ïîò³ì áóëà â³éíà. Çãîäîì, ó 1967 ðîö³,
íà çàìîâëåííÿ õîðîâî¿ êàïåëè ó Áèäãîù³
ÿ íàïèñàâ ñâ³é ïåðøèé òâ³ð äëÿ õîðó, òóò
³íñòðóìåíòàëüí³ ³íòåðìåä³¿ íàñë³äóþòü
äçâîíè. Êîëè äóìàâ ïðî ìàéáóòí³é òâ³ð,
ïåðåä³ ìíîþ ïîñòàâàëî âèä³ííÿ ò³º¿ Ïî-
êðîâñüêî¿ öåðêâè ç ìîãî äèòèíñòâà. Çà öåé
òâ³ð ÿ îäåðæàâ ó Ïàðèæ³ ïðåì³þ ÞÍÅÑ-
ÊÎ. Ó 1983-ìó ÿ âïåðøå ïîòðàïèâ íà ôåñ-
òèâàëü ó Õàéíóâêó, ³ ç òîãî ÷àñó º òàì íå-
çì³ííèì ãîëîâîþ æóð³ îò óæå 26 ðîê³â.

— Íàñê³ëüêè âè çíàéîì³ ç óêðà¿íñüêîþ õî-
ðîâîþ ìóçèêîþ?

— Êîëè ïðè¿õàâ äî Ïîëüù³ Ìèêîëà Ãîá-
äè÷ ³ç õîðîì “Êè¿â”, òî ÿ çðîçóì³â, ùî â
Óêðà¿í³, öàðèí³ õîðîâî¿ ìóçèêè, â³äáóâàþ-
òüñÿ äóæå ö³êàâ³ ðå÷³. Öå ñïîíóêàëî ìåíå
ïîçíàéîìèòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ç ïàðòèòó-

ðàìè Ñêîðèêà, Ñòàíêîâè÷à, Ãàâðèëåöü. ²
ïåðåêîíàâñÿ, ùî íà ñüîãîäí³ Êè¿â — öå
îäèí ³ç íàéñåðéîçí³øèõ öåíòð³â õîðîâîãî
ìèñòåöòâà â ñâ³ò³. Òóò ùàñëèâèì ÷èíîì
ïîºäíàëèñÿ äâà ôàêòîðè: òâîð÷èé ³ âëàñ-
íå âèêîíàâñüêèé. Ùîäî îñîáèñòîñòåé, òî,
íàïðèêëàä, â Äè÷êî ÿ áà÷ó ÿñêðàâèé ìå-
ëîä³éíèé äàð, äóæå ö³êàâó ôàêòóðó ³ ÷óäåñ-
íå ãàðìîí³÷íå ìèñëåííÿ. Ñèëüâåñòðîâà ÿ
ïàì’ÿòàþ ùå ç 1970-õ, êîëè éîãî ìóçèêó
âèêîíóâàëè íà íàø³é “Âàðøàâñüê³é îñå-
í³”. Â³í òîä³ áóâ ï³ä âïëèâîì ÷è òî áóä-
äèçìó, ÷è ÿêî¿ñü ³íøî¿ ðåë³ã³¿, òîìó éîãî

òâîðè, îñîáèñòî äëÿ ìåíå, äàâàëèñÿ ñêëàä-
íî äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ³ òðèìàëè ìîþ óâàãó
ùîíàéá³ëüøå ï³âãîäèíè. Àëå òåïåð éîãî
ìóçè÷íå ìèñëåííÿ íàáóëî ³íøî¿ ôîðìè.
Ïîïðè òå, ùî â³í, çíàéøîâøè ïåâíèé òèï
ôàêòóðè, çàãàëîì ïîâòîðþºòüñÿ (÷àñîì
çäàºòüñÿ, êîìïîçèòîð óâåñü ÷àñ ïèøå îäèí
³ òîé æå òâ³ð), éîãî òåïåð³øíÿ ìóçèêà ìå-
í³ áëèæ÷à çà òó êîëèøíþ, àâàíãàðäíó. Ãàâ-
ðèëåöü ïèøå íàáàãàòî ïðîñò³øå, ìåëîä³é-
íî, àëå ó íå¿ º ùîñü ñâîº ³ç äóæå âèñîêèì
ñòóïåíåì îðèã³íàëüíîñò³. Ó Ñòåïóðêî,
ÿêèé òàêîæ âèêîíóâàâñÿ â Õàéíóâö³, äå-
ùî ³ëþñòðàòèâíà ìóçèêà. Àëå ÿê âîíà
çðîáëåíà! Öå äèâîâèæíî! Ó Ñòàíêîâè÷à
ñêëàäíà ìóçèêà — ó ïåðøó ÷åðãó, äëÿ âè-
êîíàííÿ: äëÿ õîðó â³í ïèøå òàê ñàìî, ÿê
äëÿ ôîðòåï³àíî — àêîðäàìè, à öå íå ïðîñ-
òî îçâó÷èòè ãîëîñîì. Õî÷ ñàìå ÷åðåç öå â³í
íå ñõîæèé íà ³íøèõ.

— ßê âèíèê çàäóì Ë³òóðã³¿ “Êè¿âñüêî¿”?
— Ïî÷àëîñÿ âñå 2005 ðîêó. Ãîáäè÷ áóâ

ó ñêëàä³ æóð³ ìîãî ôåñòèâàëþ. Êîëè ï³ñ-
ëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ ìè âèïèëè, Ãîáäè÷
ï³äâ³âñÿ ³ ñêàçàâ: “Íå ïî¿äó, äîêè òè íå ïî-
îá³öÿºø íàïèñàòè äëÿ íàñ Ë³òóðã³þ!” ß
â³äïîâ³â: “ßêèé òè ðîçóìíèé! Âàøà ïðà-
âîñëàâíà Ë³òóðã³ÿ — öå çà ðîçì³ðîì ö³ëèõ
òðè-÷îòèðè ìåñè, ÿêùî íå á³ëüøå!”. Àëå
ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ãîáäè÷ ïîîá³öÿâ, ùî íå ëè-
øå îïóáë³êóº ïàðòèòóðó, à é çàïèøå
àóä³îàëüáîì (³ äîòðèìàâ îá³öÿíêè!), ÿ óò-
ðèìàòèñÿ â³ä ñïîêóñè íå ì³ã

Спіл валася Інна ПИСАРСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”

Õîðîâà 
äþæèíà
Çàâåðøèâñÿ Õ²² ôåñòèâàëü 
“Çîëîòîâåðõèé Êè¿â”

Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü “Çîëî-
òîâåðõèé Êè¿â” ðîçïî÷àâñÿ íå ç
õîðîâîãî êîíöåðòó-â³äêðèòòÿ, ÿê
çàâæäè, à ç ïðåçåíòàö³¿ êîìïàêò-
äèñê³â òà íîòíèõ âèäàíü, ùî ñòà-
ëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ³í³ö³àòèâ³
êàìåðíîãî õîðó “Êè¿â” ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Ìèêîëè Ãîáäè÷à. Ïðè-
÷îìó ïðåçåíòóâàëè ñàìå òó ìóçè-
êó, êîòðà áóëà çàÿâëåíà ó ïðîãðà-
ì³ ôåñòèâàëþ — Ë³òóðã³þ “Êè¿â-
ñüêó” æèâîãî ïîëüñüêîãî êëàñè-
êà Ðîìóàëüäà Òâàðäîâñüêîãî
(öüîãî ðîêó êîìïîçèòîðó âèïîâ-
íþºòüñÿ 78 ðîê³â) ³ çá³ðêó “Äó-
õîâí³ òâîðè” ñëàâåòíîãî óêðà¿í-
ñüêîãî êîìïîçèòîðà, ïðåäñòàâíè-
êà õîðîâîãî áàðîêî ñåðåäèíè
XVII ñòîð³÷÷ÿ Ñèìåîíà Ïåêà-
ëèöüêîãî.

Çðåøòîþ, òàêà ïîçèö³ÿ “ñòàðå-
íîâå” äàâíî ñòàëà òðàäèö³ºþ “Çî-
ëîòîâåðõîãî Êèºâà”: ìàéæå çàâ-
æäè ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ ïðîãðàìè

ôåñòó éîãî äèðåêòîð Ìèêîëà
Ãîáäè÷ íàìàãàºòüñÿ ïåâíèì ÷è-
íîì íàãîëîñèòè íà òèõ ÷è ³íøèõ
çíàêîâèõ ïîñòàòÿõ ìèíóëîãî é
ñüîãîäåííÿ.

Âò³ì, õîð-ôåñò íå íàìàãàºòüñÿ
çäîáóòè ì³æíàðîäíèé ñòàòóñ, õî-
÷à, ôàêòè÷íî, ö³ëêîì â³äïîâ³äàº
âñ³ì éîãî ïàðàìåòðàì. Ùîïðàâ-
äà, öÿ “ì³æíàðîäí³ñòü” — íåòè-
ïîâà, ³íàêøîãî, àí³æ ó á³ëüøîñò³
óêðà¿íñüêèõ ìóçè÷íèõ ôåñòèâà-
ë³â, ´àòóíêó, äå â³ò÷èçíÿíà ìóçè-
êà íåð³äêî âèñòóïàº “ìîëîäøîþ
ñåñòðîþ” çàõ³äíèõ ìóçè÷íèõ
êóëüòóð.

Ìèêîëà Ãîáäè÷ çíàº, ùî íà ïî-
ë³ õîðîâîãî ñï³âó óêðà¿íö³ ïðîòÿ-
ãîì ñòîð³÷ áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ îä-
íèìè ³ç íàéêðàùèõ ãðàâö³â — äëÿ
íüîãî öå ñâîºð³äíà àêñ³îìà, ÿêó é
äîâîäèòè íå òðåáà. Âî÷åâèäü, ñà-
ìå öèì ïåðåêîíàííÿì õîðìåéñòå-
ðó âäàºòüñÿ, ñêàçàòè á, ñïîêóñè-

òè Óêðà¿íîþ áàãàòüîõ âèäàòíèõ
êîìïîçèòîð³â çàðóá³ææÿ — òàê,
ùî ò³ îõî÷å ïðîáóþòü ñâî¿ ñèëè é
ó ïðàâîñëàâí³é ë³òóðã³¿.

Öüîãîð³÷íîþ “æåðòâîþ” ôåñ-
òèâàëþ ³, ðàçîì ç òèì, éîãî ãî-
ëîâíèì ãåðîºì ñòàâ ñëàâåòíèé
Ðîìóàëüä Òâàðäîâñüêèé, ùî ó ñå-
áå íà áàòüê³âùèí³ ìàéæå òðè äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ î÷îëþº æóð³ Õàéíóâ-
ñüêîãî ôåñòèâàëþ öåðêîâíî¿ ìó-
çèêè. Íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³
ôåñòó â Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿
ó âèêîíàíí³ õîðó “Êè¿â”, êîòðèì
êåðóº Ìèêîëà Ãîáäè÷, ïðîçâó÷à-
ëà çãàäàíà âèùå Ë³òóðã³ÿ “Êè¿â-
ñüêà” ïîëüñüêîãî êëàñèêà.

Íà æàëü, ÷åðåç òðàã³÷í³ îáñòà-
âèíè íå â³äáóâñÿ âå÷³ð, äå ìàëè
âèêîíàòè äóõîâíèé êîíöåðò “Äóõ
Òâîé áëàãèé” òà Ë³òóðã³þ Ñâÿòî-
ãî ²îàííà Çëàòîóñòà Ñèìåîíà Ïå-

êàëèöüêîãî — ó í³÷ íà äðóãèé
ôåñòèâàëüíèé äåíü ï³øîâ ³ç æèò-
òÿ áàòüêî Ìèêîëè Ãîáäè÷à...

À çàãàëîì ó ïðîãðàì³ íå áóëî
æîäíîãî “ïðîõ³äíîãî” êîíöåðòó.
Çðåøòîþ, “ëàòàòè ä³ðêè” íå áóëî
é ïîòðåáè, àäæå öå òîé âèïàäîê,
êîëè ÿê³ñòü çìóøóº çàáóâàòè ïðî
ê³ëüê³ñòü (êîíöåðò³â áóëî âñüîãî
ï’ÿòü, àëå õîðîøèõ). Ç³ ñòîëè÷íèõ
êîëåêòèâ³â â³äçíà÷èâñÿ ñòóäåíò-
ñüêèé õîð “Anima” ç Íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ (äèðèãåíò — Íàòàë³ÿ Êðå÷-
êî, õîðìåéñòåð — Àíäð³é Êàðï³-
íåöü). Þí³ õîðèñòè ïðåäñòàâèëè
äîá³ðêó õîðîâèõ ì³í³àòþð, äå ëà-
òèíà ÷åðãóâàëàñÿ ç óêðà¿í³êîþ, à
ïîìåðë³ êëàñèêè ç æèâèìè ìàéñ-
òðàìè ìóçè÷íèõ òâîð³â. Òàêó ïðî-
ãðàìó, ïðîòå ç àêöåíòîì íà îá-
ðîáêàõ ôîëüêëîðó, ïðåäñòàâèâ òà-

êîæ õîð “Õðåùàòèê”, êîòðèé â³ä-
íåäàâíà î÷îëþº ìîëîäèé õîðìåé-
ñòåð Ïàâëî Ñòðóöü.

Êè¿âñüêèé ïàòð³îòèçì çàê³í-
÷óâàâñÿ òàì, äå ïî÷èíàëèñÿ âè-
ñòóïè õîð³â ç óêðà¿íñüêèõ ïðî-
â³íö³é: õîðîâî¿ êàïåëè “Îðåÿ” ç
Æèòîìèðà (äèðèãåíò — Îëåê-
ñàíð Âàöåê) òà ³âàíî-ôðàíê³â-
ñüêîãî êàìåðíîãî õîðó “Ãàëèöü-
ê³ ïåðåäçâîíè” (äèðèãåíò — ²ãîð
Äåì’ÿíåöü). Õî÷, ñóäÿ÷è ³ç äåùî
ïàòåòè÷íî¿ ìàíåðè âèêîíàííÿ
ÿê îäíîãî, òàê ³ äðóãîãî êîëåê-
òèâó, îáèäâà äåìîíñòðóâàëè
íàéïåðøå ñåáå, à âæå ïîò³ì —
ìóçèêó.

Áîäàé ÷åðåç öå ¿ì áóëî á ÷îãî
ïîâ÷èòèñÿ ó òîãî æ õîðó “Êè¿â”,
êîòðîìó âäàºòüñÿ íå ëèøå äèêòó-
âàòè ³íøèì ïðàâèëà ñï³âó, à é
ðîáèòè ³ñòîð³þ õîðîâî¿ ìóçèêè

Ром альд Твардовсь ий — відомий польсь ий м зи ант старшо о по-
оління. Композитор, професор Варшавсь ої м зичної а адемії, не-
змінний олова ж рі Хайн всь о о фестивалю цер овної м зи и, він
написав спеціально для Камерно о хор "Київ" свою Літ р ію "Київ-
сь ", ви онання отрої й стало світовою прем’єрою в рам ах цьо о-
річно о фестивалю "Золотоверхий Київ". Коли саме раїнсь а столи-
ця війшла в життя пана Твардовсь о о і що для ньо о означає це
місто, омпозитора розпит вав "Хрещати ".

²ííà ÏÈÑÀÐÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я би не "Золотоверхий Київ" —один із найбільших в
У раїні марафонів хорової м зи и, — з-під пера с час-
них омпозиторів, на д м "Хрещати а", виходило б
значно менше м зи и для хор . А та з брів хорово-
о жанр є чи не найважливіше: впевненість, що їхнє
творіння прозв чить.

Хор «Київ» вдається не лише ди т вати іншим правила спів , а й робити історію хорової м зи и
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Ó ñóáîòó æóðíàë³ñò, 
òåëåâåäó÷èé, 
äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê 
Äàíèëî ßÍÅÂÑÜÊÈÉ 
â³äñâÿòêóâàâ 52-ð³÷÷ÿ 

З на оди дня народження свої вітання шле на-
родна артист а У раїни, телевед ча Оль а
СУМСЬКА:

— Я сво о час працювала з Данилом Борисовичем на одном аналі.
У ньо о д же вели ий творчий потенціал, це особистість повном ро-
з мінні цьо о слова. Він має харизм , висо ий рейтин , остре ж рналістсь-
е слово. Пан Данило д же ініціативний, він може вести бесід на б дь-
я тем , нічо о не боятися, створювати острі моменти. Я справжньо-
м х дожни ові, талановитом вед чом телевізійних прое тів бажаю йо-
м нових авторсь их прое тів, я що він про них мріє, а, можливо, навпа-
и, йом хочеться змінити життя та імідж. Він серйозна людина, і я зич
йом , аби з'являвся на рейтин ових теле аналах!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Ó ìåð³¿ âøàíóâàëè
ãåðî¿â ïðîôñï³ëêîâî¿
ñïàðòàê³àäè
Íàéñïîðòèâí³øîþ âèçíàëè êîìàíäó ÃÓ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ï³ä çâóêè êîçàöüêîãî ìàðøó
äî Êîëîííî¿ çàëè ìåð³¿ âíåñëè
ôàêåë, â³ä ÿêîãî çàïàëèëè ÷àøó
ñïàðòàê³àäè. Çìàãàííÿ, ùî òðè-
âàëè ÷îòèðè ì³ñÿö³, ô³í³øóâà-
ëè, ³ íàñòàëà óðî÷èñòà ìèòü íà-
ãîðîäæåííÿ. Çà ñëîâàìè ãîëîâè
Îá’ºäíàíîãî êîì³òåòó ïðîô-
ñï³ëêè ÊÌÄÀ òà Êè¿âðàäè Â³ðè
Áåëåé, ó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü
òèñÿ÷ó äâ³ñò³ ó÷àñíèê³â (ùî
ìàéæå âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ ïîçà-
òîð³ê), ïðåäñòàâíèêè 36 îð-
ãàí³çàö³é ³ç 71, ùî âõîäÿòü äî
ñêëàäó Îá’ºäíàíîãî êîì³òåòó
ïðîôñï³ëêè. 

«Âðàõîâóþ÷è çíà÷íèé ³íòåðåñ
äî çìàãàíü, çâåðòàºìîñÿ äî ìå-
ðà ñòîëèö³ ç ïðîõàííÿì äîïî-
ìîãòè â ñïîðóäæåíí³ ñó÷àñíîãî,
ÿêèé áè â³äïîâ³äàâ óñ³ì ñâ³òî-
âèì ñòàíäàðòàì, ìóí³öèïàëüíî-
ãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó ç
ïëàâàëüíèì áàñåéíîì», — ñêà-
çàëà Â³ðà Áåëåé. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
äî êîìàíä-ó÷àñíèöü óâ³éøëè

êåð³âíèêè, ôàõ³âö³ óïðàâë³íü òà
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ ï³ñëÿ
íàïðóæåíîãî òðóäîâîãî äíÿ âå-
÷îðàìè òà âèõ³äíèìè çìàãàëèñÿ
íà ìàéäàí÷èêàõ òà ó ñïîðòèâ-
íèõ çàëàõ. 

ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» íà-
÷àëüíèê ÃÓ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè ³ ñïîðòó Ïåòðî Áóðêàöüêèé,
ç íàñòóïíîãî ðîêó òàê³ ñïàð-
òàê³àäè ñòàíóòü ó ñòîëèö³ òðà-
äèö³éíèìè. «Ç êðàùèõ ñïîðò-
ñìåí³â, ïåðåìîæö³â ó ñâîºìó
âèä³ ñïîðòó ñôîðìóºìî çá³ðíó,
êîòðà ó âåðåñí³ çàõèùàòèìå
÷åñòü Êèºâà ó Àëóøò³ íà
þâ³ëåéí³é — Äåñÿò³é — âñåóê-
ðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³ ñåðåä
äåðæñëóæáîâö³â, — ïîâ³äîìèâ
â³í. – Ó Êðèìó ðîç³ãðóâàòèìóòü
êîìïëåêòè íàãîðîä ó ñåìè âè-
äàõ ñïîðòó». Ïåòðî Áóðêàöüêèé
âèçíàâ, ùî õî÷à ñåðåä ó÷àñíèê³â
çìàãàíü áóëè ïåðåâàæíî àìàòî-
ðè, äî ñïðàâè âîíè ïîñòàâèëè-
ñÿ ïðîôåñ³éíî. 

Íàãîðîäè ïåðåìîæöÿì âðó÷à-
ëà «æèâà ëåãåíäà», çàñëóæåíèé
ìàéñòåð ñïîðòó ÑÐÑÐ,
îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà, âåòåðàí
ãàíäáîëüíî¿ êîìàíäè «Ñïàðòàê»,
÷èº ³ì`ÿ çàíåñåíî äî Êíèãè ðå-
êîðä³â Ã³ííåññà, Ìàð³ÿ Ê³ðêå-
âè÷. Òàê, ó çìàãàííÿõ ç íàñò³ëü-
íîãî òåí³ñó ïåðåìîãó ñâÿòêóâà-
ëà êîìàíäà ÃÓ ç ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ³ ñïîðòó. Ñïîðòèâíà äðó-
æèíà ç Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ ñòàëà ñèëüí³øîþ â
øàõàõ, à ¿õí³ êîëåãè ç Îáîëîíñü-
êî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ – â
øàøêàõ. Íà âîëåéáîëüíîìó
ìàéäàí÷èêó íå áóëî ð³âíèõ
ïðåäñòàâíèêàì ÊÏ «Ãåíåðàëüíà
äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ», à íà
ôóòáîëüíîìó ïîë³ — ñëóæáîâ-
öÿì ç ÃÓ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ. Äî ñëîâà, ¿õ âèçíàíî ïåðå-
ìîæöÿìè ³ â çàãàëüíîêîìàíäí³é
ïåðøîñò³. Àäæå, îêð³ì ïåðåìî-
ãè ó ì³í³-ôóòáîëüíîìó òóðí³ð³,
âîíè ñòàëè ïðèçåðàìè é ñåðåä
âîëåéáîë³ñò³â òà øàøê³ñò³â. Òîæ
ðàçîì ³ç ãîëîâíèì Êóáêîì çìà-
ãàíü ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ïî÷åñ-
íèé äèïëîì òà ãðîøîâó ïðåì³þ
â ñóì³ 3 òèñ. ãðí. 

ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»
êàï³òàí êîìàíäè-ïåðåìîæíèö³
Ìàêñèì Ñàºíêî, ôóòáîë³ñòè
áðàëè ó÷àñòü â îáîõ ñïàð-
òàê³àäàõ, àëå íà ïåðø³é âèñòó-
ïèëè çíà÷íî ã³ðøå. «Íàðàç³ ó
íàñ ñôîðìîâàíèé, ç³ãðàíèé êî-
ëåêòèâ, ç ÿêèì ìè ìîæåìî
ïðåäñòàâëÿòè Êè¿â íà Âñåóê-
ðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³, — ïåðå-
êîíàíèé â³í. – Ï³ä ÷àñ çìàãàíü
ìè äîâåëè öå, àäæå ïåðåìîãëè
â³ñ³ì êîìàíä-ïðåòåíäåíò³â»

Найбільше на ород на Спарта іаді об’єднання первинних профспіл ових ор анізацій столичної влади «Праця і спорт
вед ть до висот» зібрала оманда Головно о правління житлово о забезпечення
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ 
"Õðåùàòèê" 

У столиці фініш вала Др а спарта іада об’єднання
первинних профспіл ових ор анізацій Київсь ої
місь держадміністрації та Київради «Праця і спорт
вед ть до висот». Протя ом чотирьох місяців спорт-
смени-любителі зма алися в п’яти видах – з міні-
ф тбол , волейбол , настільно о теніс , шахів, ша-
шо . Найспортивнішою визнано оманд ГУ житло-
во о забезпечення, отра стала призером і пере-
можцем іль ох видах. Із ращих спортсменів
сформ ють збірн , отра вересні захищатиме
честь столиці в Ал шті на Десятій спарта іаді серед
держсл жбовців.
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Інженер ВТВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1

Інспектор з контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85 1 1

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81 205 205

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

Столяр (тесляр)
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
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ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Робітник ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 7 7

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 2 2
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 1 1

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

Чистильник 
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 3 3
ЖЕК №506 413-34-03 1 1

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1627
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Оль а СУМСЬКА, народна ар-
тист а У раїни:
—Не на першом місці. Гроші по-

трібні, щоб жити ідно, але вони не
є самоціллю. Хоча Лермонтов сво-
о час писав: “Я видал, что день-
и — царь земли”. Одна мене на
першом місці я жін и й мате-
рі — це сім’я, на др ом — профе-
сія і лише на третьом — роші. Я
з пова ою ставлюся до всіх видів
заробіт . Горж ся тим, що в житті
завжди чесною працею заробляла
роші, я і мої бать и, наша творча
династія. Звичайно, доволі тяж о
ожна опійчина давалася! А я би
мене б в мільйон, йо о б не виста-
чило для поб дови ново о театр
чи зап с інопрое т . Потрібно хо-
ча б 10 — 15 мільйонів для втілен-
ня їх життя! Водночас із рішми
треба вміти поводитися!

Оль а НАВРОЦЬКА, стиліст:
— На першом місці здоров’я,

потім рідні, потім роші. При цьо-
м роші є засобом, щоб допо-
мо ти іншим, поліпшити здо-
ров’я, вести нормальний спосіб
життя, забезпеч ючи йо о і роб-
лячи омфортним. Гроші не є са-
моціллю, а засобом. Важливо по-
ставити мет , дося н ти її, зро-
бивши все правильно, а роші
приходять потім, я рез льтат
зроблено о. Принаймні моєм
житті та .

Василіса ФРОЛОВА, телеве-
д ча:
— Ні на я ом місці не знахо-

дяться. Не можна визначати їхній
пріоритет. Вони є і повинні б ти.
Гроші — невід’ємна частина жит-
тя, віддача за те, що зроблено. Я -
що б мала вели їхню іль ість,
витратила б на подорожі по світ
і на інші планети, а та ож на пода-
р н и близь им і дале им роди-
чам.

Ó ìåíå ãðîø³...

Єв ен ЖОВТЯК, е с- бернатор Київщини:
— На щастя, не доводилося. Мій тато воював, але

поверн вся живим, хоча б в та ож онцтаборах. Мо-
о діда вивезли до Німеччини на прим сові роботи,
але йом та ож пощастило поверн вся звідти живим.

Іван БОКИЙ, СПУ, народний деп тат У раїни
іль ох с ли ань:
— Мо о бать а розстріляло естапо 9 травня 1942

ро , і, на жаль, попри всі наші з матір’ю і сестрою
з силля, ми та і не знайшли місце поховання бать а.
Нам передавали, що це сталося десь дніпровсь их
плавнях біля села Крив ші під Кременч ом на Пол-
тавщині. Але це розмови, а самих поховань ніхто не
бачив.

А мій двоюрідний брат знайшов мо ил сво о бать-
а — мо о рідно о дядь а по матері на ордоні Чехії й
Польщі. Йо о там били вже після війни, оли повер-
талися додом . Мо ил до самої смерті до лядала ста-
рень а чеш а. Братові вдалося знайти мо ил через
лист вання з Червоним Хрестом.

Мар’ян ГАДЕНКО, омпозитор:
— Доводилося. Це б ло давно. Ш али ми через са-

м стій ор анізацію, я а тоді б ла,— Червоний Хрест.
Там надавали справді достовірні дані з сіх цих пи-
тань. Ми ш али наших за иблих родичів — дядь а й
тіт , знайшли їхні мо или Польщі. А нині не знаю, я
нашій державі розш ють. Останнім часом навіть не

ч в, щоб хтось розш вав.

×è äîâîäèëîñÿ âàì 
ðîçøóêóâàòè ðîäè÷³â, 

ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ â³éíè?

Ãðîø³ êèÿíàì 
ïîòð³áí³ íà ñ³ì’þ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñëÿ ñ³ì’¿ — 34%
2. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñëÿ çäîðîâ’ÿ — 32%
3. Íà ïåðøîìó ì³ñö³ — 15%
4. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñëÿ êîõàííÿ — 11%
5. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñëÿ äðóç³â — 8%

Â Óêðà¿í³ ç’ÿâèëàñÿ
åëåêòðîííà Êíèãà
ïàì’ÿò³
Êèÿíèí Äìèòðî Çàáîð³í óæå 7 ðîê³â çàéìàºòüñÿ
ïîøóêîì òà ïîõîâàííÿì á³éö³â, ÿê³ çàãèíóëè
ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора У раїна відзначила
67-річницю Вели ої Віт-
чизняної війни. До цієї да-
ти при рочили зап с
"Еле тронної Кни и пам'я-
ті У раїни". За словами
одно о з ініціаторів прое -
т , заст пни а омандира
иївсь о о пош ово о за-
он "Дніпро" Дмитра За-
боріна, ви ласти на сайті
план ють 250 томів Кни и
пам'яті, створеної ще за
часів СРСР, а та ож нов
інформацію про тих, хто
за ин в 1941–1945 ро-
ах, захищаючи світ від
" оричневої ч ми". Дані
про бійців збирали пош -
овці з У раїни, Росії та
Білор сі. Мета прое т —
висловити вдячність Геро-
ям війни та вічнити їхню
пам'ять.

“Â³éíà íå çàâåðøåíà, äîïîêè
íå ïîõîâàíî îñòàííüîãî çàãèáëî-
ãî ñîëäàòà”. Ö³ ñëîâà äëÿ êèÿíè-
íà Äìèòðà Çàáîð³íà íå º êðàñè-
âîþ ôðàçîþ. Àäæå â³í çàéìàºòü-
ñÿ ïîøóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ âæå ñ³ì
ðîê³â. Ùîðîêó ïîøóêîâèé çàã³í
“Äí³ïðî”, äå ïàí Çàáîð³í º çà-
ñòóïíèêîì êîìàíäèðà, çíàõîäèòü
òà ïåðåïîõîâóº ç ïî÷åñòÿìè äå-
ñÿòêè âî¿í³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿.
“Äîíèí³ âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü á³é-
ö³â çàëèøèëèñÿ òàì, äå ¿õ çíàé-
øëà ñìåðòü, — ó ïîë³, ó ë³ñ³, àáî

â îêîï³. Ï³ä ÷àñ â³éíè ¿õ ìàéæå
íå õîâàëè — ³íîä³ òîâàðèø³ çà-
ãèáëèõ ëèøå ïðèòðóøóâàëè ¿õí³
ò³ëà çåìëåþ. ²íêîëè ìè çíàõîäè-
ìî çâàëåí³ äîêóïè îñòàíêè â ñà-
í³òàðíèõ ÿìàõ. ²íîä³ ðîçêîïóºìî
ïîí³âå÷åí³ òðàêòîðàìè ê³ñòêè â
ïîëÿõ. Àëå ö³ ãåðî¿, ÿê³ â³ääàëè
ñâî¿ æèòòÿ çà íàñ, íå ìîæóòü
ïðîñòî òàê âàëÿòèñÿ, äå ïðèéäå-
òüñÿ. Ìàºìî â³ääàòè ¿ì îñòàíí³
ïî÷åñò³ òà óïîêî¿òè ç ìèðîì. Áà-
ãàòî çàãèáëèõ ìîæíà âï³çíàòè çà
ñîëäàòñüêèìè ìåäàëüéîíàìè.
Ìîæíà çíàéòè ³ ¿õí³õ ðîäè÷³â.
Àäæå âîíè äî îñòàííüîãî ñïîä³-
âàþòüñÿ â³äíàéòè ìîãèëè ð³äíèõ,
àáè ã³äíî âøàíóâàòè ¿õíþ
ïàì’ÿòü. Öèõ ñîëäàò ³ äîñ³ ÷åêà-
þòü óäîìà”,— ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” Äìèòðî Çàáîð³í, ÿêèé ³ ñàì

çì³ã â³äøóêàòè ì³ñöå ïîõîâàííÿ
äâîõ áðàò³â ñâîãî ä³äà. Âñÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî íèõ ì³ñòèëàñÿ íà ñàé-
ò³ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ðîñ³¿. Òå-
ïåð ³ â Óêðà¿í³ º ñâîÿ åëåêòðîí-
íà Êíèãà ïàì’ÿò³, ÿêó ñòâîðèëè çà
³í³ö³àòèâè áàãàòüîõ íåáàéäóæèõ ³ç
ð³çíèõ ðåã³îí³â íàøî¿ êðà¿íè. Äî
¿¿ ïîøóêîâî¿ áàçè âæå âíåñåíî
15 424 ïð³çâèùà. Íà ñàéò³ www.
memory-book. com. ua, ÿêèé ïëà-
íóþòü ïîñò³éíî ïîïîâíþâàòè,
ìîæíà ïîäèâèòèñÿ â Êíèãàõ
ïàì’ÿò³ äàí³ ïðî âáèòèõ àáî çíèê-
ëèõ áåçâ³ñòè ñîëäàò³â, ìîá³ë³çîâà-
íèõ ó 1941—1944 ðîêàõ ó ð³çíèõ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Ç ÷àñîì êîæåí
îõî÷èé çìîæå äîäàòè äàí³ ïðî
ñâî¿õ ðîäè÷³â, ÿê³ ç³ çáðîºþ â ðó-
êàõ çàõèùàëè ìèð äëÿ ïðèéäå-
øí³õ ïîêîë³íü
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ìîæëèâ³ äîù³. Â³òåð ï³âäåííî-çà-

õ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó +25...+28°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà-
¿íè ì³ñöÿìè +23...+25°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ìîæëèâ³ ãðîçîâ³ äîù³. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+28°Ñ, âíî÷³
+11...+14°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Дмитро Заборін пишається тим, що і в У раїні б де своя еле тронна Кни а
пам’яті
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