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Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ç Äíåì Êèºâà

Прийміть найщиріші та
найсердечніші приві-
тання з Днем столиці і
Днем Києва!
У ожно о міста, я
людини,— свій хара -
тер, своя доля. З ли-
бини століть бере по-
чато історія нашо о
вели о о і остинно о
Києва. Місто-тр дів-
ни , місто-воїн, воно
впродовж всієї своєї
ба атові ової історії б -
ло і залишається при-
ладом для інших міст
нашої раїни.
Д ша б дь-я о о міста
втілюється йо о жи-
телях. Ви, шановні и-
яни, засл ов єте осо-
бливої вдячності за
все, що ви робите для
нашої пре расної сто-
лиці. Вас вирізняє за-
взятість роботі, лю-
бов до Києва, бажання
зробити йо о ращим.
Успіх і процвітання
столиці У раїни — ре-
з льтат спільної робо-
ти, добросовісної праці
робочих і б дівельни-
ів, вчителів і лі арів,
працівни ів житлово-
ом нально о оспо-
дарства, льт ри, со-
ціальної сфери, під-
приємців — сіх, хто
віддає свій талант і
майстерність рідном
міст .
Зі святом вас, доро і
ияни! Від щиро о сер-
ця бажаю всім міцно о
здоров’я та оптимізм !
Доброб т вам, спіхів
праці та мир нашо-

м спільном дом ,
пре расній столиці
раїнсь ої землі —

міст Києв !
З пова ою

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Äîðîã³ ìî¿ 
êèÿíè!
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Ïðî äðóæáó ì³ñò
íàãàäóâàòèìå êëåí

Ó cåðåäó â ïàðêó Ê³îòî ç'ÿâèâñÿ ÿïîí-
ñüêèé êëåí íà çíàê äðóæáè ì³æ ì³ñòàìè-
ïîáðàòèìàìè. Éîãî ïîñàäèëè ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ òà åêñ-
ãîëîâà ì³ñüêî¿ ðàäè Ê³îòî Òîøèêî ²ñîáå.
Çà äâà ðîêè â³äçíà÷àòèìóòü 40-ð³÷÷ÿ ï³ä-
ïèñàííÿ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ òà ðîçâèòîê
ì³æ ì³ñòàìè-ïîáðàòèìàìè. ßê ïîâ³äîìèâ
"Õðåùàòèêó" Äåíèñ Áàññ, äî þâ³ëåéíî¿ äà-
òè çåëåíà îàçà, ÿêó çàêëàëè â 1972 ðîö³,
ñòàíå ùå ïðèâàáëèâ³øîþ. Îêð³ì öüîãî,
ì³öí³øàòèìóòü åêîíîì³÷í³, êóëüòóðí³ çâ'ÿç-
êè ì³æ íàøèìè ì³ñòàìè. "Ò³ëüêè çà îñòàí-
í³ ðîêè çà ïðîãðàìîþ îáì³íó â Êèºâ³ òà
Ê³îòî ïîáóâàëè 400 øêîëÿð³â,— çàçíà÷èâ
ïàí Áàññ.— Îêð³ì öüîãî, ìè ïåðåéìàºìî
áàãàòèé ÿïîíñüêèé äîñâ³ä, îñîáëèâî â ÷àñ-
òèí³ ñïîðóäæåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, â áóä³âíèöòâ³". Çà ñëîâàìè ïà-
í³ ²ñîáå, ç ÷àñó ¿¿ îñòàííüîãî â³çèòó äî Êè-
ºâà óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ ïîì³òíî çì³íèëà-
ñÿ, çíà÷íî á³ëüøå ñòàëî âèñîòíèõ áóä³âåëü
òà àâòî íà äîðîãàõ. Âîíà â³äçíà÷èëà, ùî
ìîëîäà, åíåðã³éíà êîìàíäà êè¿âñüêîãî ìå-
ðà çäàòíà çðîáèòè ÷èìàëî äëÿ ïðîöâ³òàí-
íÿ ñâîãî ì³ñòà

Ìàëîçàáåçïå÷åí³
ìåøêàíö³ ñòîëèö³
îäåðæàòü 
ïî 45 ãðèâåíü äîïëàòè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ó
çâ'ÿçêó ç ðåãóëþâàííÿì ö³í íà õë³á çà ñ³-
÷åíü-áåðåçåíü öüîãî ðîêó âèä³ëèëà ìàéæå
19 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà âèïëàòó ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì.
Çîêðåìà, äîïîìîãó îäåðæàòü íåïðàöþþ÷³
ïåíñ³îíåðè òà îäåðæóâà÷³ äåðæàâíî¿ ñîö³-
àëüíî¿ äîïîìîãè, ³íâàë³äè, ñàìîòí³ ìàòåð³,
áàãàòîä³òí³ ñ³ì'¿. Êð³ì òîãî, ñòîëè÷íà äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ÿ âèä³ëèëà 287 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà
öþ ñàìó êîìïåíñàö³þ çà 2008 ð³ê, ÿêó íå áó-
ëî âèïëà÷åíî

ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”
îçåëåíÿòü

Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ÍÑÊ "Îë³ìï³é-
ñüêèé" íå ò³ëüêè ðåêîíñòðóþþòü äî ªâðî-
2012, à é îçåëåíÿòü. Çà ñëîâàìè ðàäíèêà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ç ïèòàíü áëàãîóñòðîþ òà
îçåëåíåííÿ ²ãîðÿ Äîáðóöüêîãî, íàâêîëî ñòà-
ä³îíó âèñàäÿòü äóáè, ãðàáè, ãë³ä. Çîêðåìà,
íà âõîä³ äî ñïîðòèâíî¿ àðåíè ç'ÿâëÿòüñÿ á³-
ë³ òà ðîæåâ³ êàøòàíè. Á³ëüø³ñòü ðîñëèí âè-
ñàäÿòü íà ïðèëåãëèõ äî "Îë³ìï³éñüêîãî" ñõè-
ëàõ. Ïðè öüîìó äåðåâà, çîêðåìà òîïîë³, çà-
ëèøàòü, çàçíà÷èâ ïàí Äîáðóöüêèé. Íàðàç³
ïëàí îçåëåíåííÿ ñòàä³îíó îïðàöüîâóþòü ôà-
õ³âö³-ëàíäøàôòíèêè

Çàâòðà â³äáóäåòüñÿ
ø³ñòü ÿðìàðê³â

Ùîñóáîòè ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³ â³äáó-
âàþòüñÿ òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿð-
ìàðêè. Íå ñòàíå âèíÿòêîì ³ çàâòðàøí³é. Çà-
ãàëîì ó ì³ñò³ ÿðìàðêóâàòèìóòü â øåñòè êóòî÷-
êàõ. ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèê" ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ,
íà òîðãîâèùàõ êèÿíàì áóäå çàïðîïîíîâàíî
øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ:
ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³
âèðîáè, ðèáó, êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áî-
ðîøíÿíî-êðóï’ÿí³ òà áàêàë³éí³ òîâàðè, öóêîð
òà áàãàòî ³íøèõ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ïîêóï-
ö³ çìîæóòü ïðèäáàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà
òîâàðè íàðîäíîãî âæèòêó â³ä áåçïîñåðåäí³õ
òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà-
¿íè, ï³äïðèºìñòâ ñòîëèö³ çà ö³íàìè íà 10—15
â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Çîêðåìà, 
30 òðàâíÿ ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Ãëóøêîâà, 36, Îáî-
ëîíñüêîìó — íà Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêò³,
23—43, ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³
Ïðàâäè, 68-À, Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóëèö³
Çîä÷èõ, 62—64, Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóëè-
ö³ Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿, 1

Â³ä ìåðà ç ëþáîâ’þ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîçâ³òóâàâ ïðî ñâîþ ðîáîòó

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Кошти, одержані від продаж
сл жбових автомобілів місь ої
адміністрації, витратили на б -
дівництво ПЕТ-центр . До мен-
тальне підтвердження цьом на-
дала перший заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а. Уні аль-
ний за лад ранньої діа ности и
ра ових захворювань дасть змо-

зменшити іль ість пацієнтів
он олі арень. Ця інформація
має заспо оїти деп тата Бло
Литвина Олен Антонов , я а
вима ала поверн ти їй ошти за
придбан півро том раритет-
н "Чай ".

Ãðîø³, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó íà àóêö³î-
íàõ àâòîìîá³ë³â ÷èíîâíèê³â ÊÌÄÀ, ñïðÿ-
ìóâàëè â îñíîâíîìó íà áóä³âíèöòâî Öåí-
òðó ÏÅÒ-òåõíîëîã³é. Çàêëàä çàéìàòèìåòü-
ñÿ ðàííüîþ ä³àãíîñòèêîþ ðàêîâèõ çàõâî-
ðþâàíü. Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü
öå, îïðèëþäíèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Îñíîâí³
êîøòè, ó ðîçì³ð³ 2 ìëí 356 òèñ. ãðí, íà-
ä³éøëè ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó. Òðîõè
ðàí³øå â³äáóëèñÿ íàéá³ëüø³ àâòîìîá³ëü-
í³ òîðãè àäì³í³ñòðàö³¿. Òîä³ ïðîäàëè â³-

ñ³ì àâòîìîá³ë³â, ó òîìó ÷èñë³ äâ³ ðàðèòåò-
í³ "×àéêè". Îäíó ç íèõ çà 1,5 ìëí ãðí
ïðèäáàâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. ²í-
øó — çà 600 òèñ. ãðí êóïèëà äåïóòàò Êè-
¿âðàäè â³ä Áëîêó Ëèòâèíà Îëåíà Àíòîíî-
âà. Àëå ÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ ïðèäáàííÿ öÿ
æ³íêà ðîç³ãðàëà ñöåíó ç ïîâåðíåííÿì
êëþ÷³â ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Ïàí³ Àí-
òîíîâà çàÿâèëà, ùî íå çíàº, êóäè ïîä³-
ëèñÿ ¿¿ ãðîø³. Òîä³ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé ïîîá³öÿâ, ùî ³íôîðìàö³ÿ
ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â áóäå. À ùîá
äåïóòàò íå ïåðåæèâàëà, ÷è ï³øëè ¿¿ ãðî-
ø³ íà õîðîø³ ö³ë³, Îëåñü Äîâãèé ïîðàäèâ
¿é íàäàë³ ðîáèòè ïîæåðòâè áåçïîñåðåäíüî
òèì, õòî öüîãî ïîòðåáóº. Òèì á³ëüøå, ùî
ðåñóðñ³â äëÿ áëàãîä³éíîñò³ ïàí³ Àíòîíî-
â³é, ÿê âèäíî ç äîðîãîãî ïðèäáàííÿ, íå
áðàêóº.

Âîäíî÷àñ, ó ÊÌÄÀ òàêîæ âèð³øèëè çà-
ñïîêî¿òè çáåíòåæåíó íàðîäíó îáðàíèöþ
³ íàïîëîõàíó íåþ ïðåñó. "Óñ³ êîøòè, ÿê³
ìè îòðèìàëè â³ä ïðîäàæó êîìóíàëüíîãî
ìàéíà — àâòîìîá³ë³â ÷èíîâíèê³â ÊÌÄÀ,
à òàêîæ êîøòè ç áþäæåòó ðîçâèòêó ñîö³-
àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó (çàãàëîì
á³ëüø í³æ 4 ìëí 100 òèñ. ãðèâåíü), áóëî
îäðàçó ñïðÿìîâàíî íà áóä³âíèöòâî Öåí-
òðó ÏÅÒ-òåõíîëîã³é äëÿ ðàííüîãî âèÿâ-
ëåííÿ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Êîí-
òðîëü çà âèòðàòàìè áþäæåòíèõ êîøò³â
çä³éñíþþòü ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, ÊÐÓ
òà âñ³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè",— ðîçïîâ³ëà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÿêùî æ äåïó-

òàò Îëåíà Àíòîíîâà õî÷å ïîâåðíóòè ãðî-
ø³ çà àâòîìîá³ëü ï³ñëÿ ï³âð³÷íîãî êîðèñ-
òóâàííÿ, ¿é âàðòî çâåðòàòèñÿ äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â.
"Øâèäøå çà âñå, â óïðàâë³íí³ çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïàí³ Àíòîíîâ³é âêàæóòü
íà íåìîæëèâ³ñòü òàêî¿ ðåñòèòóö³¿. Êð³ì
òîãî, ÿêùî âîíà õî÷å äîïîìîãòè ÿê³é-íå-
áóäü äèòÿ÷³é ë³êàðí³, ìè áóäåìî âäÿ÷í³ ¿é
çà öå. À ³íøîãî ðàçó, êîëè Îëåíà Àíòî-
íîâà çàõî÷å âçÿòè ó÷àñòü â àóêö³îí³ ÷åðåç
ïðåñòèæí³ñòü òà ìîæëèâ³ñòü çàÿâèòè ïðî
ñåáå çàâäÿêè òàêîìó çàõîäó, ¿é âàðòî áðà-
òè ó÷àñòü â àóêö³îí³ â ÿêîñò³ çâè÷àéíî¿
ëþäèíè òà ðîçðàõîâóâàòè íà âëàñíèé áþ-
äæåò",— äîäàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ³ çà-
ïðîñèëà Îëåíó Àíòîíîâó â³äâ³äàòè â ñó-
áîòó, 30 òðàâíÿ, áëàãîä³éíèé àóêö³îí
"Êè¿âñüêå â³÷å". ßê ëîòè íà àóêö³îí ïëà-
íóþòü âèñòàâèòè ìàéêó ç àâòîãðàôîì áàñ-
êåòáîë³ñòà Ìàéêëà Äæîðäàíà â³ä îäíîãî
ç áëàãîä³éíèõ ôîíä³â, âåëèêèé ä³àìàíò,
à òàêîæ äèòÿ÷³ ðîáîòè ç ïðèâàòíî¿ êî-
ëåêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíè Ê³ëü-
÷èöüêî¿. Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü îêðåìèõ ëî-
ò³â ñòàíîâèòèìå 50 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ãðîø³,
çà ñëîâàìè ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ï³äóòü íà
áóä³âíèöòâî äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü. Ë³êàðí³,
ÿêèì îá³öÿëè ãðîø³ â³ä àóêö³îíó, ä³ñòà-
ëè ô³íàíñóâàííÿ ç áþäæåòó. Â³äêðèòòÿ æ
óí³êàëüíîãî íà òåðåíàõ ÑÍÄ öåíòðó ä³à-
ãíîñòèêè ÏÅÒ-òåõíîëîã³é ñïðèÿòèìå òî-
ìó, ùîá ä³òåé ó îíêîë³êàðíÿõ áóëî ÿêî-
ìîãà ìåíøå

Çà ÷èíîâíèöüê³ àâòî 
ïîáóäóâàëè ë³êàðíþ
Äåïóòàò Áëîêó Ëèòâèíà âèìàãàº ïîâåðíóòè ¿¿ ÷àñòêó

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Звіт мера Леоніда Черновець о-
о про рез льтати своєї роботи,
я і очі валося, вчора затьма-
рив і потіснив сі питання по-
ряд денно о на пленарном
засіданні. Вочевидь, деп тати
зас чали за місь им оловою,
бо не відп с али йо о 4 одини.
Аби не б ти олослівним, відпо-
відати на он ретні запитання
від столичних обранців пан Чер-
новець ий дор чав своїм про-
фільним заст пни ам, я их зі-
брав президії. Від себе ж мер
за ли ав сі політичні сили "мо-
біліз ватися, аби розв’язати
проблеми столиці ризовий
період і нести повн відпові-
дальність за свої рішення".

Ó÷îðàøíº çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ñòàëî
ñåíñàö³éíèì. Ç âèñòóïîì ïðî çâ³ò ñâîº¿
ðîáîòè íà ïîñàä³ ìåðà ïðèéøîâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Íà ïóáë³ö³ ì³ñüêîãî ãîëî-
âó àí³ êèÿíè, àí³ ïðåäñòàâíèêè ïðåñè, àí³
íàâ³òü ñòîëè÷í³ îáðàíö³ íå áà÷èëè äàâ-
íî — éîãî ïîÿâà âèêëèêàëà ñïðàâæí³é
àæ³îòàæ. Îäíàê äî çóñòð³÷³ ïàí ×åðíî-
âåöüêèé ï³äãîòóâàâñÿ äîáðå. Ìàâ ñâ³æèé
âèãëÿä, ãîâîðèâ äóæå ³íôîðìàòèâíî òà
êîíñòðóêòèâíî. Çàðàäè òîãî, ùîá ïîñëó-
õàòè âèñòóï ìåðà, ðåøòó ïèòàíü ïîðÿäêó
äåííîãî ïåðåíåñëè íà ï³ñëÿîá³äíþ ïîðó.

"Êðèçà, ÿêà âðàçèëà Óêðà¿íó, íàéá³ëü-
øå çà÷åïèëà ¿¿ ô³íàíñîâèé öåíòð — Êè-
¿â. Íèí³ íå ÷àñ äëÿ ÷âàð. ß çàêëèêàþ âñ³
áåç âèíÿòêó ïîë³òè÷í³ ñèëè ìîá³ë³çóâàòè-
ñÿ, àáè ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè êèÿí ³ íåñ-
òè ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàø³ ä³¿",—
ðîçïî÷àâ ïàí ×åðíîâåöüêèé.

Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ òàêèõ çàêëèê³â ìåð ïå-
ðåéøîâ âëàñíå äî çâ³òó. Íàéãîëîâí³øè-

ìè äîñÿãíåííÿìè ñâîº¿ ðîáîòè â³í íà-
çâàâ âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó ì³æ ïðîñòèìè
êèÿíàìè òà âëàäîþ çà äîïîìîãîþ Call-
öåíòðó, îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü êîí-
êðåòíèõ ÷èíîâíèê³â çà êîíêðåòí³ ïðîá-
ëåìè ì³ñòà òà çàõèñò ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ñòîëèö³. Ì³ñüêèé ãîëî-
âà òàêîæ íàãîëîñèâ íà ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè, çîêðåìà áóä³âíèöòâ³ ñîö³àëü-
íîãî æèòëà, íîâèõ øê³ë, äèòÿ÷èõ òà ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, íîâèõ ñòàíö³é ìåò-
ðî òà ðåêîíñòðóêö³¿ îñíîâíèõ òðàíñïîðò-
íèõ ðîçâ’ÿçîê.

Íà êîíêðåòí³ çàïèòàííÿ äåïóòàò³â ïðî
ïðîáëåìè îêðåìèõ ãàëóçåé ïàí ×åðíî-
âåöüêèé äîðó÷àâ â³äïîâ³äàòè ñâî¿ì ïðî-
ô³ëüíèì çàñòóïíèêàì. ̄ õ ó ïðåçèä³¿ ç³áðà-
ëè óñ³õ. Íàéá³ëüøå äåïóòàòè ö³êàâèëèñÿ

ìåäè÷íîþ ñôåðîþ (28 òðàâíÿ "Õðåùàòèê"
óæå ïèñàâ ïðî õàáàðíèöòâî òà õàìñòâî ó
ë³êàðíÿõ ì³ñòà) òà ³íôðàñòðóêòóðîþ. Çà
öå â³äïîâ³äàëüí³ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà òà Äå-
íèñ Áàññ. Çäåá³ëüøîãî ñõîäèëèñÿ íà òî-
ìó, ùî ðîáîòà òðèâàº, îäíàê ÷åðåç êðè-
çó òà óðÿäîâ³ âèëó÷åííÿ 7,5 ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü äî äåðæàâíîãî áþäæåòó â íåäîñòàò-
íüîìó îáñÿç³.

Ï³äñóìîâóþ÷è, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàïåâíèâ äåïóòàò³â, ùî äèñêóñ³ÿ ïðî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì ó êðèçîâèé ÷àñ ëèøå
ðîçïî÷àëàñÿ, ³ ïîäÿêóâàâ çà â³äâåðò³ñòü.
Íàîñòàíîê ì³ñüêèé ãîëîâà ïðèâ³òàâ óñ³õ ³ç
Äíåì Êèºâà, ÿêèé ñâÿòêóâàòèìóòü ó âè-
õ³äí³, òà ïîäàðóâàâ íîâó êíèæêó "Êè¿â.
Àíàòîì³ÿ ì³ñòà. XIX. XX. XXI" é àâòîð-
ñüê³ øîêîëàäêè "Â³ä ìåðà ç ëþáîâ’þ"

Леонід Черновець ий за ли ав деп татів об’єднатися заради подолання ризи
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Разом з представни ами паспортно о стол олова Подільсь ої райдержадміністрації Єв ен
Романен о влашт вав старшо ласни ам справжнє свято “Я – Громадянин У раїни”

Ïîâíîë³òí³õ êèÿí ïîá³ëüøàëî
Óðî÷èñòå âðó÷åííÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

На півсотні повнолітніх ромадян
У раїни стало більше. В серед
паспорти юна ам та дівчатам вр -
чали в райдержадміністрації По-
дільсь о о район . Свято ор аніз -
вали з рочистостями та подар н-
ами від ерівництва район . Від-
б валося дійство в рам ах а ції
"Я — Громадянин У раїни".

Ñâî¿ ñîëîäê³ ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â ïàì’ÿòàº
êîæíà ëþäèíà. Ïðîòå, öå ïîðà íå ëèøå áåç-
òóðáîòíîñò³ é ëåãêîâàæíîñò³. Ñàìå â öüîìó
â³ö³ â íàø³é êðà¿í³ âðó÷àþòü ïàñïîðò. Îäíàê
íå âñ³ ââàæàþòü öþ ïîä³þ ñâÿòîì ³ â³äçíà÷à-
þòü ¿¿ ç óðî÷èñòîñòÿìè. À îñü ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³ âæå ñòàëî äîáðîþ òðàäè-
ö³ºþ ïðîâåäåííÿ àêö³¿ “ß — Ãðîìàäÿíèí
Óêðà¿íè” — äëÿ ø³ñòíàäöÿòèð³÷íèõ òóò âëàø-
òîâóþòü ñâÿòêîâèé çàõ³ä.

Ó ñåðåäó â ïðèì³ùåíí³ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï’ÿòäåñÿò þíèõ ìåøêàíö³â
ðàéîíó îäåðæàëè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà-
¿íè. Â³òàâ ¿õ ³ç öèì ïàì’ÿòíèì äíåì ó æèòò³
ãîëîâà ðàéîíó ªâãåí Ðîìàíåíêî.

“Îòðèìàííÿ ïàñïîðòà — öå äóæå âàæëèâèé
êðîê ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè. Âïåâíåíèé, ùî
â öåé ñêëàäíèé ÷àñ åêîíîì³÷íèõ òà ô³íàíñî-
âèõ òðóäíîù³â âè ñâîºþ ìîëîä³ñòþ ³ íàïî-
ëåãëèâ³ñòþ ñïðèÿòèìåòå ñòàá³ëüíîñò³ é çàáåç-
ïå÷åííþ ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè”,— çâåð-
íóâñÿ äî ïðèñóòí³õ ãîëîâà ðàéîíó. ²í³ö³àòîð-
êîþ çàõîäó ñòàëà íà÷àëüíèê ïàñïîðòíîãî ñòî-
ëó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Òåòÿíà Âàñèëü÷óê.

“Ìè ïðîâîäèìî ñâÿòî îòðèìàííÿ ïàñïîð-
òà çàâæäè óðî÷èñòî,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Âàñèëü-
÷óê,— ä³òÿì ïîòð³áíî ðîáèòè ñâÿòà ÷àñò³øå,
³ íå ò³ëüêè â øêîëàõ, à é â àäì³í³ñòðàö³¿, íà-
ïðèêëàä”. Ðàçîì ³ç ïàñïîðòîì þí³ ïîäîëÿíè
îòðèìàëè â ïîäàðóíîê Êîíñòèòóö³þ òà Ã³ìí
Óêðà¿íè. Ñåðåä çàïðîøåíèõ îòðèìàòè ïàñ-
ïîðò âèÿâèëîñü ùå é äâîº ³ìåíèííèê³â. ¯õ
ðàéîííà âëàäà ïðèâ³òàëà ö³ííèìè ïîäàðóí-
êàìè

Ñòîëèöÿ ïðèéìàº ïîçäîðîâëåííÿ
Äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ äî Äíÿ Êèºâà ï³äãîòóâàëè ÷èìàëî ö³êàâîãî

30—31 травня
VII Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì. Êèºâà 

ç ñó÷àñíèõ òàíö³â 
“Êóáîê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”

12.00—20.00 Київсь ий а адемічний театр опе-
рети

30 травня
Ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ç âåëîñïîðòó íà øîñå. 

Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ

Старт об 11.00 на майдані Незалежності — в л. Хре-
щати — в л. Червоноармійсь а —
площа Льва Толсто о, розворот, в л.
Червоноармійсь а— в л. Хрещати —
Європейсь а площа, розворот та
зворотном напрям (дистанція
61 м, 17 іл)

Ì³ñüêèé êîíêóðñ ñåðåä âèïóñêíèê³â 
2009 ðîêó “Êè¿âñüêèé âàëüñ”, 

ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ñòîëèö³
12.00—14.00 Співоче поле Печерсь о о лан-

дшафтно о пар

III Ì³ñüêèé ôåñòèâàëü õîðîâîãî 
ìèñòåöòâà “Ï³ñíÿ íàä Äí³ïðîì”

15.00—20.00 Співоче поле Печерсь о о ланд-
шафтно о пар

Ôåñòèâàëü ÊÂÊ þíèõ ïîæåæíèê³â 
“ßê òåáå íå ñïàëèòè, Êèºâå ì³é?”

12.00 Естрада біля ар и Др жби народів

Ô³íàë êîíêóðñó ãðàö³¿ òà òàëàíòó ñåðåä 
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ 

“Êíÿãèíÿ Êè¿âñüêà-2009”
Майдан Незалежності

31 травня
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé òóðí³ð ç ê³êáîêñèíãó

17.00—21.00 Естрада біля ар и Др жби народів

XVII Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ëåãêîàòëåòè÷íèé
ïðîá³ã “Ï³ä êàøòàíàìè”

8.30—11.30 старт о 10.00 на майдані Незалежності,
майдан Незалежності — в л. Хрещати —
в л. Червоноармійсь а — площа Льва
Толсто о, в л. Червоноармійсь а (роз-
ворот за в л. Димитрова) та зворотно-
м напрям

Ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ç âåëîñïîðòó íà øîñå. Â³äêðè-
òèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè.

10.00 старт на в л. Бла итно о, 1 — в л. Генерала
Родимцева — в л. М. Рильсь о о — в л. Голо-
сіївсь а — в л. Добрий шлях — просп. На и —
в л. Саперно-Слобідсь а — Страте ічне шо-
се — просп. На и — в л. Бла итно о (26 іл)

×åìï³îíàò ì³ñòà ç ðîëåð-ìàðàôîíó
11.30—12.30 в л. Хрещати

Çàêëþ÷íèé ãàëà-êîíöåðò III Ì³æíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëþ äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ “Íàçóñòð³÷ ìð³¿”

12.00 Співоче поле Печерсь о о ландшафтно о
пар

Ãðîìàäñüêî-ìèñòåöüêà àêö³ÿ “Ôåñòèâàëü 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà”

12.00—20.00 Естрада біля ар и Др жби народів
та оловна алея Центрально о пар-

льт ри та відпочин

Âå÷³ðí³é ìîëîä³æíèé êîíöåðò ç íàãîäè 
Äíÿ Êèºâà-2009

18.00—22.00 Майдан Незалежності

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У вихідні всі жителі та ості столиці свят ватим ть
День Києва. Традиційно йо о відзначають останньої
с боти та неділі травня. Незважаючи на фінансові
тр днощі, цьо орічне свято б де ще масштабнішим,
аніж торі . Ор анізатори обіцяють заходи найрізнома-
нітніших жанрів: від ласичної м зи и до т рнір з
і бо син . Врах вали і різні ві ові ате орії. Для
малечі провед ть чимало ці авих ві торин, і ор і он-
рсів. А молодь порад ють своїми вист пами відомі

молодіжні рти. Кожен знайде собі забав до д ші.
Тим паче, що свят ові заходи відб ватим ться не ли-
ше в центрі міста.
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À òàêîæ äî Äíÿ Êèºâà æóðíàë ÒÎÏ-10 òà ãàëåðåÿ “Ëàâðà” 
(âóë. ². Ìàçåïè, 17) ïðåçåíòóþòü ôåñòèâàëü êóëüòóðè “I love Kiev”

30 травня
12:00 Презентація вистав и фото рафій фото он рс “Київ очима иян” та на ородження пере-

можців. Очі ється часть мера Києва Леоніда Черновець о о
12:00 Почато роботи фестивалю рафіті
13:00 Презентація ни и “99 вели их иян”
15:00 Флеш-моб. Шаховий т рнір серед орист вачів apple comp
16:00 Від риття фотопрое т Ві тора Мар щен а “Киян а”. Працює міні-фотост дія
17:00 Перформанс “Сліди на сні ”
16:00-23:00 “Urban Cinema Mix”. Нон-стоп по аз артха сних фільмів на рбаністичн темати
17:00-19:00 Body ART шо

31 травня
15:00 Г. Г т арц “Action Painting” перформанс
16:00 Перформанс “Сліди на сні ”
17:00 Ле ція з с часно о європейсь о о рафіті. А ім (Берлін)
18:00 “Street fashion” по ази
17:00-19:00 Body art шо
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Ïðàâäà î÷³ êîëå
Çàáóäîâíèê ïîñêàðæèâñÿ äî ìåð³¿ 
íà æóðíàë³ñò³â
Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Компанія “Албо”, я а зво-
дить пер арню під б -
дин ом на в лиці Б чми,
8, зверн лася до мерії
Києва зі с ар ою. У листі
до першо о заст пни а
мера Києва заб довни
ствердж є, що йо о обра-
зили ж рналісти. За сло-
вами дире тора омпанії
вони є “нечесними”, а
матеріали про омпа-
нію — “замовними”. Кон-
ретних фа тів непоряд-
ності з бо м ніципаль-
ної преси бізнесмен на-
вести не може, але впер-
то пра не за рити пресі
рота. Водночас, я з’яс -
вав “Хрещати ”, самі за-
б довни и не реб ють
жодним засобом, аби
продовжити с андальне
б дівництво. Зо рема по-
ширюють відверт брехню
в Інтернеті.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”,
áóä³âëÿ çà àäðåñîþ âóë. Áó÷ìè,
8 — âèòâ³ð àðõ³òåêòóðíîãî ìèñòåö-
òâà 1960-õ ðîê³â — îïèíèëàñÿ íà
ìåæ³ ðóéíóâàííÿ ÷åðåç ñïðîáè
çâåñòè ï³ä íåþ ïåðóêàðíþ. Áóä³â-
ëþ ñïðîåêòîâàíî òàêèì ÷èíîì,
àáè ï³ä íåþ áóëî ïîâ³òðÿ. ßêùî æ
ïóñòîòè çíèêíóòü, áóäèíîê ìîæå
âïàñòè.

Ïðåäñòàâíèêè çàáóäîâíèêà çà-
ñïîêîþâàëè ãðîìàäÿí — ñïîðó-
äæåííÿ ï³ä âèñîòêîþ ïåðóêàðåíü
òà îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íàâ³òü çì³ö-
íèòü áóäèíîê. Ìîâëÿâ, íåñó÷³
êîíñòðóêö³¿ òðåáà çàáóäóâàòè äî-
âêîëà, àáè çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé
òåìïåðàòóðíèé ðåæèì äëÿ êîìóí³-
êàö³é. Ïðîòå ñïåö³àë³ñòè ñòâåð-
äæóþòü ïðîòèëåæíå: åêñïåðèìåí-
òàëüíèé áóäèíîê íå ïîòðåáóº æîä-
íî¿ äîäàòêîâî¿ ï³äòðèìêè. “Áåðåç-
íÿêè ³ Ðóñàí³âêó,— ïîÿñíèâ íà-

÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè ³ çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Ìèõàéëî
Ìèêèòåíêî, — çâåäåíî â 60—70-
ò³ ðîêè. Áóäèíêè ùå íå â òàêîìó
àâàð³éíîìó ñòàí³, àáè ñòâåðäæóâà-
òè, ùî ¿õíÿ íåñó÷à ñïðîìîæí³ñòü
ï³ä ïèòàííÿì”.

Äâ³÷³ ìåøêàíö³ çâàëþâàëè îãî-
ðîæó, ùî ¿¿ âñòàíîâëþâàëà “Àëáo”.
Âîñòàííº öå ñòàëîñÿ 16 ëþòîãî.
Íåâäîâç³ âîíè çâåðíóëèñÿ äî Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Ëþäè âèìàãàþòü
çàáîðîíèòè íåçàêîííó çàáóäîâó,
ùî çàãðîæóº ðóéíàö³ºþ óí³êàëüíî¿
àðõ³òåêòóðíî¿ ñïîðóäè. Ó â³äïîâ³äü
çàáóäîâíèê ðîçïî÷àâ “áîéîâ³ ä³¿”.
Çà æîðñòêèìè ïðàâèëàìè ñïðàâæ-
íüî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ â³éíè. Àíîí³ì-
íà ñòàòòÿ “Õðîí³êà âîéîâíè÷îãî
ï³êåòóâàëüíèêà”, ùî ç’ÿâèëàñÿ âæå
27 ëþòîãî íà ³íòåðíåò-ïîðòàë³
“Âëàñòè. íåò”, âðàæàº õàîòè÷íèì
íàãðîìàäæåííÿì íåïåðåâ³ðåíèõ òà
àáñîëþòíî í³÷èì íå ï³äêð³ïëåíèõ
ôàêò³â. Â îðãàí³çàö³¿ àêö³¿ ç ïîâà-
ëåííÿì îãîðîæ³ (äî ñëîâà, âñòà-
íîâëåíî¿ íåçàêîííî), àâòîð çâèíó-
âà÷óº òàêîãî ñîá³ Îëåãà Ëåâ÷åíêà,
ÿêèé, çà âåðñ³ºþ âèäàííÿ, º “àê-
òèâ³ñòîì îðãàí³çàö³¿ “Çáåðåæåìî
ñòàðèé Êè¿â”, îäíèì ç ïîëüîâèõ
êîìàíäèð³â íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà

íà Ìàéäàí³ òà îäíèì ç ðîçðîáíè-
ê³â “Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü”. Íåâ³äîìèé àâòîð
ìàòåð³àëó ñòâåðäæóº: îñîáà ïàíà
Ëåâ÷åíêà äîáðå â³äîìà áàãàòüîì
çàáóäîâíèêàì ÿê îðãàí³çàòîðà ÷èñ-
ëåííèõ ï³êåò³â á³ëÿ áóäìàéäàí÷è-
ê³â. “Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â áóäèí-
êó,— ïèøå àíîí³ì,— â³äìîâèëàñü
áðàòè ó÷àñòü ó êîìåä³¿ “ï³êåòóâàëü-
íèê³â”. Òîìó, ìîâëÿâ, Ëåâ÷åíêî
ïðèâ³ç äëÿ ó÷àñò³ â àêö³¿ “êóïêó
áîìæóâàòî îäÿãíåíèõ ìîëîäèê³â
íàï³äïèòêó”...

Ó ö³é âðàæàþ÷³é âåðñ³¿ ïðàâäîþ
º ëèøå òå, ùî ëþäèíà íà ³ì’ÿ Îëåã
Ëåâ÷åíêî ñïðàâä³ áðàëà ó÷àñòü ó
ïîâàëåíí³ íåçàêîííî âñòàíîâëå-
íîãî ïàðêàíó. Ùî ö³ëêîì çðîçó-
ì³ëî — â³í ìåøêàº ó âêàçàíîìó
áóäèíêó íà âóëèö³ Áó÷ìè, 8, ó
êâàðòèð³ ¹ 354... ßê ç’ÿñóâàâ
“Õðåùàòèê”, â îðãàí³çàö³¿ “Çáåðå-
æåìî ñòàðèé Êè¿â” íå çíàþòü òà-
êîãî àêòèâ³ñòà. Íå çíà÷èòüñÿ Îëåã
Ëåâ÷åíêî àí³ ñåðåä ïîëüîâèõ
êîìàíäèð³â Ìàéäàíó-2004, àí³,
òèì ïà÷å, ñåðåä ðîçðîáíèê³â “Ïî-
ðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü”. Â ³íæåíåðà-åëåêòðèêà,
ÿêèé ïðàöþº ó ô³ðì³, ùî çàéìà-
ºòüñÿ î÷èñíèìè ñïîðóäàìè, íà âñå
öå ïðîñòî áðàêóº ÷àñó...

ßê áà÷èìî, õëîïö³ ç “Àëáî” íå
öóðàþòüñÿ íàãîäè âèêîðèñòîâóâà-
òè ÇÌ² ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ. Îä-
íàê ïðî ñåáå ñëîâà ïîãàíîãî íà-
äðóêîâàíîãî íå ñòåðïëÿòü. Ó ëèñ-
ò³ äî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ìåðà
Êèºâà âîíè ñë³çíî ñêàðæàòüñÿ íà
“íå÷åñí³ñòü” æóðíàë³ñò³â ìóí³öè-
ïàëüíèõ ìåä³à òà “çàìîâíèé õà-
ðàêòåð” âèñâ³òëþâàííÿ òåìè çàáó-
äîâè íà âóëèö³ Áó÷ìè, âèìàãàþòü
â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè çàõèñòèòè ¿õ â³ä
áåçï³äñòàâíèõ, í³áèòî, íàïàä³â
ïðåñè. Ãîëîâíèì àðãóìåíòîì àâ-
òîð³â ëèñòà íà çàõèñò âëàñíî¿ ïðà-
âîòè º íàÿâí³ñòü “óñ³õ äîçâîë³â íà
áóä³âíèöòâî”, ÿê³ ðåòåëüíî ïåðå-
ë³÷åíî ó ñêàðç³.

Óò³ì, ÿê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðå-
ùàòèê”, ó Äí³ïðîâñüê³é ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ ÷³òêî çàÿâèëè: æîä-
íîãî äîçâîëó íà âñòàíîâëåííÿ ïàð-
êàíó íàâêîëî ö³º¿ çàáóäîâè ðàéîí-
íà âëàäà íå âèäàâàëà.

Ï³ä ÷àñ ëþòíåâèõ ïåðåìîâèí ³ç
çàáóäîâíèêîì “Àëáî” ïîîá³öÿëà
ìåøêàíöÿì îðãàí³çóâàòè é ïðî-
âåñòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ. Íàòî-
ì³ñòü ðîçïî÷àëà ³íôîðìàö³éíó â³é-
íó â ²íòåðíåò³ é êëÿóçíèöòâî ç âè-
ìîãîþ çàõèñòèòè â³ä ìóí³öèïàëü-
íèõ ÇÌ²... ×è âäàñòüñÿ çàáóäîâ-
íèêîâ³ óñóïåðå÷ ãðîìàäñüê³é äóì-
ö³ ïðîäîâæèòè ñóìí³âíèé ïðîåêò,
ùî ñïîòâîðþº âèãëÿä ì³ñòà ³ çà-
ãðîæóº æèòòþ êèÿí?

“Õðåùàòèê” ³ íàäàë³ ñòåæèòèìå
çà ñèòóàö³ºþ

Òèìîô³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ:
“Íàøà ìåòà — 
îá’ºäíàòè ëþäåé,
çäàòíèõ áóòè 
êîðèñíèìè ³ 
ïîòð³áíèìè êðà¿í³”

1 червня Палаці спорт
відб деться рандіозний
онцерт “Зір и дітям” для
наймолодших иян із на-
оди Дня захист дітей.
Ор анізатор онцерт Ти-
мофій На орний протя ом
20 ро ів займається
проблемами дітей і під-
літ ів с спільстві. Він
по одився відповісти на
запитання “Хрещати а”.

— ×îìó âè çàéìàºòåñÿ ï³äãîòîâ-
êîþ êîíöåðòó “Ç³ðêè ä³òÿì”?

— Ó íàñ º ïåâí³ ïðèíöèïè. Íà-
øà ìåòà — îá’ºäíàòè ÿêîìîãà
á³ëüøå ëþäåé, çäàòíèõ áðàòè
ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ öèõ ïðîáëåì,
çäàòíèõ áóòè êîðèñíèìè ³ ïîòð³á-
íèìè êðà¿í³ â ö³ íåïðîñò³ ÷àñè.
Ìè ïðàãíåìî íå âèãîëîøóâàòè
ïðèñòðàñíèõ âèêðèâàëüíèõ ïðî-
ìîâ, ÿê³ ìîæóòü ëèøå ïîã³ðøèòè
ñòàí ñïðàâ. Íàøà êðèòèêà ïîëÿ-
ãàº â îäíîìó — çðîáèòè ðîáîòó
êðàùå, ÿê³ñí³øå, åôåêòèâí³øå,
í³æ äåðæàâí³ îðãàíè, ³ íå íàìà-
ãàòèñÿ øóêàòè âèïðàâäàííÿ ó
çâ’ÿçêó ç íåñòàá³ëüíîþ åêîíîì³÷-
íîþ ³ ïîë³òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ. Íà-
øà êîìàíäà ðîçóì³º, ùî ìè ïî-
âèíí³ äîêëàñòè âñ³ çóñèëëÿ, âñ³
ñâî¿ òàëàíòè, ùîá ïðîáëåìè ä³-
òåé ïî÷àëè ðîçâ’ÿçóâàòè íà íàé-
âèùîìó ð³âí³.

— Ç³ðêè åñòðàäè íå â³äìîâëÿþòü
íà òàê³ ïðîõàííÿ?

— Íà åë³òó, ç³ðîê ñïîðòó ³ ìèñ-
òåöòâà ð³âíÿþòüñÿ ä³òè. Êîðèñòó-

þ÷èñü íàãîäîþ, õî÷ó ïîäÿêóâàòè
íàøèì ñåëåáð³ò³ çà ¿õíþ áåçêîðèñ-
ëèâó ó÷àñòü ó äîáðîä³éíèõ ïðîåê-
òàõ ³ ïîñèëüíó äîïîìîãó ä³òÿì.

— Âè âæå äâà äåñÿòêè ðîê³â çàé-
ìàºòåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ. Ç ÷îãî âñå
ïî÷èíàëîñÿ?

— 25 òðàâíÿ 1989 ðîêó ïîìåð-
ëà â³ä ðàêó ìîÿ ìàìà, ÿêà âèõî-
âàëà äåñÿòåðî ä³òåé. Çà ì³ñÿöü äî
¿¿ ñìåðò³ ÿ äàâ ¿é ñëîâî, ùî âñå
ñâîº ñâ³äîìå æèòòÿ ïðèñâÿ÷ó
ïðîïàãàíä³ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ, ùîá ÿêîìîãà ìåíøå ëþ-
äåé õâîð³ëè. Ï³ñëÿ ñëóæáè â àð-
ì³¿ ñòàâ ïðàêòè÷íî ãîëîâîþ âå-
ëèêîãî ñ³ìåéñòâà. ß â³äðåìîíòó-
âàâ áàòüê³â áóäèíîê, âèáèâ êâàð-
òèðó ³ ïîáóäóâàâ áåçïëàòíèé
ñïîðòèâíèé êëóá äëÿ 500 ï³äë³ò-
ê³â. 1 ãðóäíÿ 1989 ðîêó ñòâîðèâ
ìîëîä³æíó îðãàí³çàö³þ, ïåðøèì
çàõîäîì ÿêî¿ ñòàâ ïðîåêò “Çäî-
ðîâ’ÿ ïîêîë³íü”.

— ² ñê³ëüêè òàêèõ ïðîåêò³â ðåàë³-
çóâàëè?

— Ïîíàä 300 ó ñôåð³ ñïîðòó ³
øîó-á³çíåñó. Îñòàíí³ì ÷àñîì ìè
ðîáèìî àêöåíò íà ÿê³ñíîìó òåëå-
â³ç³éíîìó ïðîäóêò³, ùîá çàö³êàâèòè
ÿêíàéá³ëüøó àóäèòîð³þ ä³òåé ³
áàòüê³â ó âñ³é êðà¿í³. Çà ñïðèÿííÿ
îäíîäóìö³â, âîëîíòåð³â ³ç óñ³º¿
Óêðà¿íè, ñïðàâä³ íåáàéäóæèõ ëþ-
äåé, ÷è¿ ñåðöÿ ñïðèéìàþòü ÷óæèé
ñìóòîê, ñòðàæäàííÿ ³ á³ëü ÿê ñâî¿
âëàñí³, ìîæíà çðîáèòè ³ á³ëüøå,
àëå ï³äòðèìêè â³ä âëàäíèõ ñòðóê-
òóð ó íàñ íåìàº, òîìó äîâîäèòüñÿ
îáìåæóâàòè ñâîþ àêòèâí³ñòü

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Ãåíåðàëüíèé ïðîäþñåð ïðîåêòó 
“Ç³ðêè ä³òÿì” ðîçïîâ³â ïðî ñâîþ 
ä³ÿëüí³ñòü òà ¿¿ ìåòó

Меш анці б дин на в лиці Б чми,8 впевнені, що б дь я е втр чання в
архіте т р б дин , може знеш одити йо о
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Ôåä³ð ÊÐÀÒ: “×åðåç òðè-÷îòèðè ðîêè 
íàø ôåñòèâàëü óâ³éäå äî äåñÿòêè
íàéá³ëüøèõ ºâðîïåéñüêèõ ê³íîôåñòèâàë³â”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

З 29 травня до 3 червня на трьох
майданчи ах столиці — в Націо-
нальном театрі імені Івана
Фран а, Б дин іно та іноте-
атрі "Жовтень" — розпочнеться
перший Київсь ий міжнародний
інофестиваль (КМКФ). В он-
рсній про рамі за дев’ять номі-

націй зма аються 14 фільмів з
10 раїн, в том числі й два
раїнсь их. Федір Крат, ене-

ральний продюсер КМКФ, розпо-
вів про онцепцію фестивалю та
найці авіші події.

— ßê³ ïåðåäóìîâè ñòâîðåííÿ ôåñòèâàëþ?
— Ó ìèíóëîìó ðîö³ ìè ïðîâîäèëè ôåñ-

òèâàëü "Çîëîòèé Áðèã", ÿêèé â³äêðèâàëè â
Êèºâ³ ³ çàêðèâàëè â Îäåñ³. Òîä³ Áîãäàí
Ñèëüâåñòðîâè÷ Ñòóïêà çàïðîïîíóâàâ ñòâî-
ðèòè ó Êèºâ³ âåëèêèé ³ êðàñèâèé ôåñòè-
âàëü ì³æíàðîäíîãî ìàñøòàáó. Ó âåðåñí³
ìè âæå ïî÷àëè ï³äãîòîâêó. Êîëè ïî÷àëà-
ñÿ êðèçà, çàñóìí³âàëèñÿ, ÷è ïîòÿãíåìî îð-
ãàí³çàö³þ òàêîãî âåëèêîãî çàõîäó. Îäíàê
áëèæ÷å äî áåðåçíÿ âèð³øèëè, ùî òàêè áó-
äåìî ïðîâîäèòè ôåñòèâàëü, ïîïðè áóäü-
ùî.

— Âè âæå á³ëüø í³æ 10 ðîê³â º ïðîäþñå-
ðîì ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ "Çîëîòèé
Áðèã" (ðàí³øå "Çîëîòà Áðèãàíòèíà"). Ùî ç
"Çîëîòîãî Áðèãó" âè ïðèâíåñåòå ó Êè¿âñüêèé
ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü?

— Äîñâ³ä ³ çâ’ÿçêè. Íàä ôåñòèâàëåì ïðà-
öþº ïðàêòè÷íî òà ñàìà êîìàíäà. Ìè âè-
êîðèñòîâóºìî ñâî¿ ìîæëèâîñò³ ³ íàïðàöüî-

âàí³ çâ’ÿçêè ó ðåã³îíàõ. Ôåñòèâàëü "Çîëî-
òèé Áðèã" â öüîìó ðîö³ òàêîæ â³äáóäåòü-
ñÿ, â³í áóäå ïðîõîäèòè ó âåðåñí³ â Îäåñ³.

— ×è ìîæå Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íî-
ôåñòèâàëü çà ìàñøòàáîì êîíêóðóâàòè ç
"Ìîëîä³ñòþ"?

— Ñê³ëüêè á íå áóëî ó Êèºâ³ ì³æíà-
ðîäíèõ ê³íîôåñòèâàë³â, öå ó áóäü-ÿêîìó
âèïàäêó äîáðå. Êîíêóðóâàòè ìè òî÷íî íå
áóäåìî, àäæå ôåñòèâàë³ àáñîëþòíî ð³çí³
çà êîíöåïö³ºþ. Ê³íîôåñòèâàëü "Ìîëî-
ä³ñòü" òðèâàº âæå 37 ðîê³â ³ ìàº ïåâíèé
ñòàòóñ. Â³í ïðåäñòàâëÿº ô³ëüìè â îñíîâ-
íîìó ìîëîäèõ ðåæèñåð³â, ñòóäåíòñüê³ ðî-

áîòè. Ìè æ îêðåìî íå â³äáèðàëè ìîëî-
äèõ ÷è íåìîëîäèõ ðåæèñåð³â. Ñåðåä ó÷àñ-
íèê³â ôåñòèâàëþ áàãàòî ïðîôåñ³îíàë³â.
Íàïðèêëàä, â êîíêóðñ³ áðàòèìå ó÷àñòü
ô³ëüì Ãîðàíà Ìàðêîâè÷à, çíàíîãî ñåðá-
ñüêîãî ðåæèñåðà. Ê³íî, ÿêå ìè ïðåäñòàâ-
ëÿºìî, ÿ íàçèâàþ åñòåòñüêèì, õî÷ öå íå-
ïîâíå âèçíà÷åííÿ, º é ³íø³: àðòõàóç, íå-
ìåéíñòð³ì, íåïðîêàòíå ê³íî. Ìè â³äáè-
ðàëè ëèøå õîðîø³ ô³ëüìè, áåç áîéîâèê³â
³ æàõ³â. Íà 90 â³äñîòê³â öå ïðåì’ºðí³
ô³ëüìè, ÿêèõ â Óêðà¿í³ íå áà÷èëè.

— ßê âè îö³íþºòå óêðà¿íñüê³ ô³ëüìè, ùî
óâ³éøëè äî êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè, "Êîíòðàêò"
Â³ðè ßêîâåíêî ³ "Òàºìíè÷èé îñòð³â" Âîëî-
äèìèðà Òèõîãî?

— Â Óêðà¿í³ ÿ çàéìàþñÿ ôåñòèâàëÿìè
âæå 12 ðîê³â. ² áóëî òàê, ùî ç äâîõ ô³ëü-
ì³â âèáèðàëè ëèøå äâà. Ïðèºìíî êîíñòà-
òóâàòè, ùî ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ º ô³ëüìè ³
º ç ÷îãî âèáèðàòè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî
ñòð³÷êè ö³ëêîì ã³äí³, àëå îö³íþâàòè ¿õ ïî-
âèíí³ êîìïåòåíòí³ ñïåö³àë³ñòè.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ïîçàêîíêóðñíó ïðîãðàìó.
ßê ¿¿ ñêëàäàëè?

— Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ íà ôåñòèâàë³ ïîâè-
íåí áóòè ïîçèòèâ, òîìó ìè âèð³øèëè îáî-
â’ÿçêîâî âêëþ÷èòè êîìåä³¿. Ïðåäñòàâëåíî
òàêîæ ïðîãðàìó ñòð³÷îê, ïðèñâÿ÷åíó âè-
äàòíèì îñîáèñòîñòÿì, ³ ïðîãðàìó ô³ëüì³â
íà åêîëîã³÷íó òåìàòèêó — ìè ñïðîáóºìî
ïðèâåðíóòè óâàãó ëþäåé ³ äî ö³º¿ ïðîáëå-
ìè. Ïðîãðàìó àðãåíòèíñüêîãî ê³íî, ÿêå ó
íàñ ëþáëÿòü, çàïðîïîíóâàëî îðãàí³çóâàòè
ïîñîëüñòâî Àðãåíòèíè. ² ê³ëüêà ô³ëüì³â
ìè ïîêàçóºìî ó ïðîãðàì³ "Ñòóïêà çàïðî-
øóº...". Ùîðîêó äî ö³º¿ ïðîãðàìè ìè çà-
ïðîøóâàòèìåìî â³äîìèõ àêòîð³â, ëþäåé,
êîòð³ äîñÿãëè çíà÷íèõ ðåçóëüòàò³â ó ê³íî,
³ áóäåìî âøàíîâóâàòè ¿õ êîíöåðòíîþ ïðî-

ãðàìîþ ³ ô³ëüìàìè ç ¿õíüîþ ó÷àñòþ. Ðîç-
ïî÷èíàºìî ìè ç Áîãäàíà Ñòóïêè, íå òîìó,
ùî öå íàø ïðåçèäåíò. Ó íüîãî ð³ê ç³ðêî-
âèé — âèéøëè ô³ëüìè "Òàðàñ Áóëüáà", "²í-
ñàéò", "Ñåðöå íà äîëîí³".

— ßêó ÷àñòèíó ô³ëüì³â, ïðåäñòàâëåíèõ íà
ôåñòèâàë³, çìîæóòü ïîáà÷èòè êè¿âñüê³ ãëÿ-
äà÷³?

— ²ç 38 ô³ëüì³â ôåñòèâàëþ òðèäöÿòü ìè
ïîêàæåìî ãëÿäà÷àì, â òîìó ÷èñë³ é ÷àñòè-
íó êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè. Ïîêàçè â³äáóâà-
òèìóòüñÿ â ê³íîòåàòð³ "Æîâòåíü" (ö³íà
êâèòê³â çâè÷àéíà äëÿ ê³íîòåàòðó) ³ â Áó-
äèíêó ê³íî — áåçïëàòíî.

— ×îìó âè íå çàêðèâàºòå ÊÌÊÔ ïîêà-
çîì ô³ëüìó, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ íà ³íøèõ
ôåñòèâàëÿõ?

— Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ³ ïðîãðàìà
çàêðèòòÿ òðèâàòèìóòü ïðèáëèçíî ï³âòîðè
ãîäèíè. Ç äîñâ³äó ³íøèõ ôåñòèâàë³â, ìàëî
ëþäåé ï³ñëÿ öåðåìîí³¿ çàëèøàþòüñÿ íà ñàì
ô³ëüì. Ó òîé æå ÷àñ öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ
áóäå äîñèòü êîðîòêîþ — õâèëèí 30—40, à
ïîò³ì ãîñò³ ïîäèâëÿòüñÿ ñòð³÷êó Ï³òåðà
Ãðèíóåÿ "Ðåìáðàíäò: ß çâèíóâà÷óþ".

— ßêèì âè áà÷èòå ìàéáóòíº ôåñòèâàëþ?
— Êîëè ÿ ðîçïîâ³â Îëåêñàíäðó Ïðîø-

ê³íó (ðîñ³éñüêèé ðåæèñåð, ô³ëüìè "Õîëîä-
íå ë³òî ï’ÿòäåñÿò òðåòüîãî", "Äîêòîð Æè-
âàãî".— "Õðåùàòèê") ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ,
â³í çäèâóâàâñÿ, ùî â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ çà-
õ³ä òàêîãî ïëàíó. "Òàê ìîæíà é äî Êàíí
äîòÿãíóòèñÿ",— ñêàçàâ â³í ìåí³. Äî Êàíí
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè íå äîòÿãíåìîñÿ, àëå
Ìîñêîâñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü
äîæåíåìî. ßêùî áðàòè ïîñòðàäÿíñüêèé
ïðîñò³ð, òî ÷åðåç òðè-÷îòèðè ðîêè ìè óâ³é-
äåìî äî äåñÿòêè íàéá³ëüøèõ ºâðîïåéñüêèõ
ê³íîôåñòèâàë³â
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Ôîðìóëà 
õîðîøîãî ñâÿòà
Çàâòðà â Êèºâ³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ôåñòèâàëü 
“I love Kiev” ³ áëàãîä³éíèé áàë “Êè¿âñüêå â³÷å”

Ïðî öå â ñåðåäó ïîâ³äîìèëè íà
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ãîëîâíèé ðå-
äàêòîð æóðíàëó ÒÎÏ-10 Êàçáåê
Áåêòóðñóíîâ, ãîëîâà Ì³æíàðîä-
íîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Ìèñ-
òåöüêà ñêàðáíèöÿ" Òåòÿíà Ëîãóø
³ äèðåêòîð ãàëåðå¿ "Ëàâðà" À¿äà
Äæàíã³ðîâà. Ïðîãðàìà ôåñòèâà-
ëþ "I Love Kiev", ÿêèé ïðîõîäè-
òèìå â ãàëåðå¿ ïðîòÿãîì äâîõ
äí³â, ñêîíöåíòðîâàíà íàâêîëî òå-
ìè "ìèñòåöòâî ³ ì³ñòî". Ö³é ïðîá-
ëåìàòèö³ ïðèñâÿ÷åíà çîêðåìà âè-
ñòàâêà çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó
íà êðàùó ñâ³òëèíó Êèºâà. Íà
êîíêóðñ ñâî¿ ðîáîòè íàäàâ íàâ³òü
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ ïî-

â³äîìèâ, ùî ñòîëè÷íèé ìåð Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðèáóäå íà
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà é â³çüìå â
íüîìó àêòèâíó ó÷àñòü. Òàêîæ ï³ä
÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ãîëîâíèé
ðåäàêòîð ÒÎÏ 10 Êàçáåê Áåêòóð-
ñóíîâ ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíèêàìè
ÇÌ² ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ùî âõ³ä
äëÿ æóðíàë³ñò³â íà ôåñòèâàëü áó-
äå áåçêîøòîâíèì.

"Ëþáîâ ³ ïîøàíà äî ð³äíîãî
ì³ñòà — öå îñíîâí³ ïî÷óòòÿ æè-
òåëÿ ñòîëèö³. Ñàìå òîìó æóðíà-
ë³ñòè ÿê íàéãîëîâí³ø³ ëþäè ó
öüîìó ì³ñò³ âì³þòü ìàêñèìàëüíî
ïðîäåìîíñòðóâàòè, ùî Êè¿â äëÿ
íèõ — ïîíàä óñå. Ç³ ñâîãî áîêó
îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ íàäàëè

äëÿ íèõ òàêó ìîæëèâ³ñòü",— ïî-
â³äîìèâ Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ. Â
ðàìêàõ "I Love Kiev" â³äáóäåòüñÿ
ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè "99 êèÿí", â
ÿê³é ç³áðàí³ êîðîòê³ á³îãðàô³¿
íàéâ³äîì³øèõ ñòîëè÷íèõ æèòå-
ë³â âñ³õ ÷àñ³â. Êíèãó ðàçîì ³ç
ïðèì³ðíèêîì íîâîãî íîìåðó
æóðíàëó "ÒÎÏ 10" äàâàòèìóòü
êîæíîìó â³äâ³äóâà÷ó. Âõ³ä íà òå-
ðèòîð³þ ãàëåðå¿ êîøòóâàòèìå 30
ãðí çà äâà äí³. Ïî÷àòîê ôåñòè-
âàëþ î 12.00.

Ùîäî áëàãîä³éíîãî áàëó "Êè-
¿âñüêå â³÷å", òî öåé çàõ³ä ðîçðà-
õîâàíèé ïåðø çà âñå íà ïóáë³êó,
ÿêà íå ïîøêîäóº âèòðàòèòè íà
êâèòêè íå ìåíøå 100 äîëàð³â.
Îðãàí³çàòîðêà çàõîäó Òåòÿíà Ëî-
ãóø çàçíà÷èëà, ùî ïåðø çà âñå
âîíà ðîçðàõîâóº íà ïðèñóòí³ñòü
á³çíåñìåí³â, äèïëîìàò³â, êóëüòóð-
íî¿ ³ ñïîðòèâíî¿ åë³òè. Â ìåð³¿
âëàøòóþòü àóêö³îí, äå ïðîäàâà-
òèìóòü ðå÷³ â³äîìèõ ëþäåé, à òà-
êîæ òâîðè ìèñòåöòâà, ÿê³ íàäà-
äóòü ñòîëè÷í³ ìèòö³. Êîøòè â³ä
àóêö³îíó òà â³ä ïðîäàæó êâèòê³â
ï³äóòü íà äðóê ïîäàðóíêîâîãî
àëüáîìó ôîòîãðàô³é Êèºâà, à òà-
êîæ äëÿ îíîâëåííÿ ôîíä³â óêðà-
¿íñüêèõ á³áë³îòåê

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

До Дня Києва столична алерея мистецтв "Лавра"
спільно з ж рналом "ТОП 10" під от вала подар но
иянам. 30—31 травня в алереї пройде фестиваль
місь ої льт ри "I love Kiev". Та ож в ці дні в Колонній
залі Київсь ої Місь ої Державної Адміністрації відб -
деться бла одійний бал "Київсь е віче", ор анізований
мерією спільно із Київсь им Медіа Холдин ом та бла-
одійним фондом "Мистець а с арбниця".
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ОВНИ
Красиві, еротичні, надихаєте на
романтичні подви и прихильни-
ів, від я их немає відбою. Ш -
айте жадано о лицаря серця,
швидше за все, він дале о від до-

мів и. Не сидіть на місці. Поїдьте в подорож і на-
солодж йтеся враженнями, там на вас че ають
приємні сюрпризи. На сл жбових теренах ле о-
важне п рхання небезпечне. Ор анізованість і
працьовитість— ось запор а ар’єрної стабіль-
ності, шеф вас тримає під жорст им онтролем,
і дис редит вати себе не можна.

ТЕЛЬЦІ
Позбавляйтеся від омпле сів,
сміливо ви орінюйте слаб ості,
вн трішню невпевненість, ламай-
те бар’єри психоло ічної залеж-
ності, вони заважають спішній

самореалізації! Повертайте бор и, надол ж йте
п щення в роботі, не бійтеся тр днощів, е с-
тремальних сит ацій, вони за артов ють, роб-
лять вас сильнішими. Особист незадоволеність
ліпше не афіш вати.Щоб ни н ти емоційної на-
пр и, роздрат вання, майте залізне самовла-
дання. За це вас поважатим ть.

БЛИЗНЯТА
Щоб стати поп лярною сильною
особистістю, орієнт йтеся на
партнерів, них є чо о повчитися.
Я що їхній темперамент імпон є,
до вподоби д шевні я ості, поло-

нить бла ородство, м дрість, др жній д х — се
ч дово, ви потрібні один одном ! Об’єдн йтеся
і творіть, вас че ають спільні справи. Головне, не
отр ювати себе мин лими образами, старе по-
минати — щастя не мати!

РАКИ
Працюйте з творчим во ни ом,
не заб ваючи про філософсь і
розд ми. Д майте про висо е,
світле вічне. У чом істина? У ро-
шах, поб товом омфорті? На-

віщо живете, я приносите ористь іншим, з
я ою місією вас повноважив Всевишній наро-
дитися на Землі?... Це орисний “тренажер” для
міз ів. Усвідомите це, тоді й здоров’я поліпши-
ться, адже причини хронічних болячо (що три-
мають в полоні) риються в нероз мінні сво о
призначення.

ЛЕВИ
Доро а до особисто о щастя сі-
яна вітами радості та взаємної
любові. Стрим вати романтичні
пориви не варто. Розпрямляйте
рила бажань і облаштов йте

особисте життя. Втім, я що для осиротіло о
серця настає свято, то для аманця — ір і ча-
си. Доведеться розщедриться, посмітити ро-
шима, бо розва и і подар н и вима ають фі-
нанс вання, том по ажіть справжню оролів-
сь щедрість!

ДІВИ
Енер ійна діяльність для сім’ї не-
одмінно принесе позитивні пло-
ди. Зате ар’єра зовсім не звесе-
ляє о о. На сл жбі ви майстер на
всі р и, можете ч дово ви он -

вати різні завдання, освоївши про ресивні тех-
ноло ії, підтрим вати хороший мі ро лімат о-
ле тиві. Але зважаючи на непередбачені сит -
ації, аби не робити зайвої роботи, дотрим йте-
ся армійсь о о правила: не поспішай ви он ва-
ти на аз — можливо, йо о с ас ють.

ТЕРЕЗИ
Солод а брехня ірша за полин,
чар йте щирістю, не лицемірте,
від рито ажіть правд в очі, мож-
на в райливій мористичній
формі, чим допоможете людям

виправитися, стати на шлях істини. Обранцям
освідч йтеся в оханні. Знайте: нині вашими
в стами оворить Всевишній, де зл зась! А про
своє со ровенне мовчіть, не виносьте сміття з
хати!

СКОРПІОНИ
Пре расні в бла ородних намі-
рах поліпшити світ. Захоплюєте
манністю і філософсь им сві-

то лядом! Рідні вдячні і щасливі
під вашим рилом! Але спроб й-

те розширити межі моральної і матеріальної
опі и на всіх, хто волею долі опинився поряд,
і це б де справжня перемо а над власниць и-
ми інстин тами. Др жнє братерсь е ставлен-
ня до людей найдоро оцінніше тепер!

СТРІЛЬЦІ
Полонять енер ією, заповзятли-
вістю, захоплюють фізичною
спритністю, чарівністю, естетич-
ним сма ом. Вини ає бажання
по азати таланти, продемон-

стр вати най раще, реаліз вати зад мане. Та
все ж від дов отривалих планів варто відмови-
тися. Зате прояв спонтанних здібностей б де
доречним. Я що не вдасться дося ти спіх в
ар’єрі, не онфлі т йте з шефом, прово ючи
ворожнеч , а терпляче несіть цей хрест долі,
пізніше поле шає. До фініш залишилося не-
ба ато час . До листопада.

КОЗОРОГИ
Таємні пристрасті шаленим б ре-
вієм вірв ться ваше життя і за-
р жляють вирі романтичних при-
од. Але, на жаль, вони швид о-

плинні, і б д вати серйозні плани не варто. Пра -
ніть б ти зраз овим сім’янином, повноцінно ре-
аліз вати себе на роботі. У сл жбовом офісі ат-
мосфера стала напр жена, щонайменша профе-
сійна не омпетентність стане аменем споти ан-
ня стос н ах із оле ами, шефом. Менше ри-
ти и, претензій, поважайте ч ж д м , сл хайте
порад, тоді ваше поч ття ідності не постраждає.

ВОДОЛІЇ
Чарівність і запальний ент зіазм
роблять вас впливовими в соці-
мі, оханими, приваблюють до
вас доброзичливих людей. Ріш -

че зміцнюйте товарись і зв’яз и, облаштов йте
сердечні справи. Я що бажаної взаємовіддачі
немає, змиріться, жертв йте собою, образ не
збирайте. Геть с мніви, триво , розчар вання!
Спіл вання з вірними др зями—найбільша цін-
ність для вас і можливість дося ти спіх !

РИБИ
Одержимість стати осподарями
становища може сподви н ти вас
наради альні ро и—перест пити
через інтересипартнерів,союзни ів,

он рентів, начхатинамораль, знехт ватид м ою
ромадсь ості. Не доводьте це пра нення до аб-
с рд , дійте в нісон із вимо ами важливих для вас
людей. З хвала поведін а про отиться виб ховою
хвилею, і ви ризи юєте залишитися на лам ах
стос н ів, я і та старанно нала одж вали.

Астроло Любов ШЕХМАТОВА,
“Хрещати ”

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü  (31 òðàâíÿ — 6 ÷åðâíÿ)

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
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на місяць — 24 рн. 76 оп.

на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.

на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.

на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

О�олошення�щодо

намірів�про

отримання�дозвол�

на�ви�иди

забр�днюючих

речовин�в

атмосферне�повітря

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”

Департамент� соціально�о

розвит��� повідомляє� про

наміри�щодо�отримання�до-

звол��на�ви�иди�забр�дню-

ючих�речовин�в�атмосфер-

не� повітря� стаціонарними

джерелами� від� ��льт�рно-

оздоровчо�о� центр�� «Дже-

рело»,�що� знаходиться� за

адресою:� 04075,� м.� Київ,

в�л.�К�рортна,�4.

Основним� видом�діяльності

��льт�рно-оздоровчо�о�центр�

є� оздоровлення� працівни�ів

ВАТ�«АК�«Київводо�анал».

Всьо�о�стаціонарних�джерел

ви�идів�забр�днюючих�речовин

—�3�одиниці.

За�альний�обся��ви�идів�не

більше�380�м�/м3.�Основні�за-

бр�днюючі�речовини:

-�фреон�22;

-�о�сид�в��лецю;

-�діо�сид�азот�.

Аналіз� розрах�н�ів� роз-

сіювань�свідчить�про�те,�що�пе-

ревищень� встановлених� ГДК

на�межі�санітарно-захисної�зо-

ни���льт�рно-оздоровчо�о�цен-

тр��не�виявлено.

За�важення� та� пропозиції

�ромадсь�их�ор�анізацій�та�о�-

ремих��ромадян�щодо�намірів

��льт�рно-оздоровчо�о�центр�

надсилати�в�місячний�термін��

відділ� е�оло�ії� Оболонсь�ої� �

м. Києві� державної� адміні-

страції� за� адресою:� 04205,

м. Київ,� в�л.� Тимошен�а,� 16,

тел.�426-85-02,�419-31-86.

ІНФОРМАЦІЯ�Інстит�т���ібернети�и

ім.�В. М.�Гл�ш�ова�НАНУ�

про�проведення��он��рс��на�право�оренди�нер�хомо�о�майна

(Постанова�Бюро�Президії�НАН�У�раїни�№316�від�12.12.2008�р.,

№333�від�29.12.2008�р.,�№77�від�13.03.2009�р.)

Адреса:�03680,�МСП,�м.�Київ-187,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40.

1.�Нежитлове�приміщення,��орп�с�1/1-2,��ім.�211-219�—�за�альною�площею

355,53�м2.�Стартова�ціна�оренди�станом�на��вітень�2009�р.�—�20,53��рн�за

1�м2 в�місяць� (при�мінімальній�орендній�ставці�—�15�%).�Мета�—�офісні

приміщення.

2.�Частина�хол�,��орп�с�№2�—�за�альною�площею�1,31�м2.�Стартова�ціна�ста-

ном� на� �вітень� 2009� р.�—�20,53� �рн� за� 1�м2 в�місяць� (при�мінімальній

орендній� ставці�—� 15�%).�Можлива�мета� ви�ористання� приміщень�—

розміщення��авово�о�апарат�.

3.� Нежитлове� приміщення,� �орп�с� 2/2-4,� �ім.� 443�—� за�альною� площею

18,43 м2.�Стартова�ціна�оренди�станом�на��вітень�2009�р.�—�24,69��рн�за

1 м2�в�місяць� (при�мінімальній�орендній�ставці�—�18%).�Мета�—�офісне

приміщення.

4.�Частина�приміщень�с�лад��—�за�альною�площею�229,26�м2.�Стартова�ціна

оренди� станом� на� �вітень� 2009� р.�—� 15,21� �рн� за� 1�м2 в�місяць� (при

мінімальній� орендній� ставці� —� 18� %).� Можлива� мета� ви�ористання

приміщень�—�с�лад.

5.�Частина�приміщень�с�лад��№4�—�за�альною�площею�468,3�м2.�Стартова

ціна�оренди�станом�на��вітень�2009�р.�—�15,03��рн�за�1�м2,�в�місяць�(при

мінімальній� орендній� ставці� —� 18� %).� Можлива� мета� ви�ористання

приміщень�—�с�лад.

6.�Частина�навіс��для�збері�ання�метал��—�за�альною�площею�131,6�м2.�Стар-

това�ціна�оренди�станом�на��вітень�2009�р.�—�27,36��рн.�за�1�м2 в�місяць

(при�мінімальній� орендній� ставці�—�20�%).�Можлива�мета� ви�ористання

приміщень�—�майстерня,�що�здійснює�ТО�та�ремонт�автотранспорт�.�Ад-

реса�об’є�та:�проспе�т�На��и,�39.

Ціна� орендної� плати� надана� з� �рах�ванням� зменшення� обся�ів� плати� за

майно�з�ідно�Постанови�KM�У�раїни�№�316�від�25�березня�2009�р.

Стартова�ціна�оренди�надана�без�ПДВ�та�сплати�за��ом�нальні�та�інші�по-

сл��и.�Орендна�плата�підля�ає��ори��ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Умови��он�	рс	:�Найбільша�запропонована�ціна�орендної�плати.�У�ладен-

ня�до�овор��оренди�за�типовим�зраз�ом�НАН�У�раїни.�Страх�вання�майна�на

весь�термін�оренди�на��ористь�„Орендодавця”.�Дотримання�вимо��е�спл�а-

тації� об’є�та� та� правил� вн�трішньо�о� розпоряд��.�Стро�� дії� оренди�—�до

31 �р�дня�2009�р.�Відш�од�вання�переможцем��он��рс��витрат�за�незалеж-

н��оцін���вартості�майна�та�п�блі�ацію�о�олошення�про�проведення��он��р-

с�.�Сплата�авансово�о�платеж��за�два�місяці�оренди.

Списо��необхідних�до��ментів�(��запечатаних��онвертах�з�написом�«На

�он��рс»)�для�роз�лядання�на�засіданні��омісії�до�проведення��он��р-

с��з�метою�форм�вання�спис����часни�ів:�заява�від��часни�а�з�прохан-

ням�надати�дозвіл�оренд�вати�нежитлове�приміщення�(обов’яз�ово���азати

�онта�тні�телефони,�а�та�ож�площ�,��орп�с,�поверх,�№��імнати,�приміщен-

ня);�зобов’язання�(пропозиції)�щодо�ви�онання��мов��он��рс�,��рім�розмір�

орендної�плати,�пропозиція�щодо�я�о�о�вноситься��часни�ом��он��рс��в�день

проведення��он��рс�;��опії�до��ментів�про�державн��реєстрацію,�довід�а�з

Державно�о��омітет��статисти�и,�довід�а�про�взяття�на�облі��платни�а�по-

дат�ів;� витя�� із� стат�т�� про� види� діяльності� та� про� засновни�ів� орендаря;

посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів�(для�юр.�осіб);�статистич-

ний�звіт�1-підприємництво�(за�останній�звітний�період);��опія�дозвол��ор�анів

пожежної�безпе�и�(п.�2.8�Правил�пожежної�безпе�и�в�У�раїні�від�14.06.1995 р.),

�опії�інших�до��ментів,�я�і�дозволяють�займатися�ліцензованим�видом�діяль-

ності;�довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен��належним�чи-

ном;�відомість�про�платоспроможність��часни�а��он��рс�;�зобов’язання�що-

до�сплати�орендної�плати.

Засідання��омісії�до�проведення��он�	рс	�відб	деться:�18.06.2009�ро��.

Проведення� �он��рс�� з� ви�ористанням� від�ритості� пропон�вання

розмір��орендної�плати�за�принципом�а��ціон��протя�ом�7�робочих

днів�після�затвердження�орендодавцем�спис����часни�ів,�доп�щених

до�подання�пропозицій�розмір��орендної�плати.�(Процед�ра	проведен-
ня	�он��рс�	проходить	з�ідно	На�аз�	ФДМУ	№1495	від	15.12.2008	р.)

Конт.�тел.�526-22-19.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�с�ли�ання�позачер�ових�За�альних�зборів�А�ціонерів

Відповідно� до� рішення� Правління� (Прото�ол� №� 19� від

25.05.2009 р.)�Від�рите�а�ціонерне�товариство�«Бан��Р�с�ий

Стандарт»,� �од� ЄДРПОУ� 34186061,� зареєстроване

Шевчен�івсь�ою� районною� �� місті� Києві� державною

адміністрацією�06.08.2008�р.�(далі�—�«Бан�»),�повідомляє�про

проведення�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��,

я�і�відб�д�ться�13�липня�2009�ро���о�9.00�(за�мос�овсь�им

часом)�за�адресою:�Російсь�а�Федерація,�105187,�м.�Мос�ва,

в�л.� Т�аць�а,� б�д.� 36.� Почато�� реєстрації� а�ціонерів� та� їх

представни�ів�о�8.30.

Порядо��денний:�

1.�Про�звільнення�від�ви�онання�обов’яз�ів�Члена�На�лядової�Ради

Бан��.

2.�Про�призначення�Члена�На�лядової�Ради�Бан��.

3.�Про�затвердження�с�лад��На�лядової�Ради�Бан��.

Для��часті�в�позачер�ових�За�альних�зборах�а�ціонерів�Бан��

при�собі�необхідно�мати�наст�пні�до��менти:

А�ціонерам-фізичним	особам	—�паспорт�або�інший�до��мент,�що

посвідч�є�особ�.

Представни�ам	 а�ціонерів-фізичних	 осіб —�паспорт� або� інший

до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�та�довіреність,�посвідчена�нотаріально.

Представни�ам	а�ціонерів-юридичних	осіб	—�паспорт�або�інший

до��мент,�що�посвідч�є�особ��представни�а;�довіреність,�підписана

�ерівни�ом�та�засвідчена�печат�ою�юридичної�особи.

З�матеріалами�та�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним

позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��,�а�ціонери�мож�ть

ознайомитися�в�ВАТ�«Бан��Р�с�ий�Стандарт»�за�адресою:�м.�Київ,

в�л. Половець�а,�3/42,�починаючи�з�10�червня�2009�ро��.

Правління�ВАТ�«Бан��Р�с�ий�Стандарт»

Здається�в�оренд��

приміщення�ІСЕМВ�НАН�У�раїни�

площею�—�149,9��в.�м�за�адресою:�

в�л.�Леонтовича,�5,�тел.�235-56-99.

Шановні�а�ціонери�ВАТ�«КАТП�—�13062»

Правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�«КАТП�—

13062»� (далі�—�Товариство)�повідомляє,�що�до�поряд��

денно�о�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,

я�і�відб�д�ться�18�червня�2009�ро���о�17.00�за�адресою:

У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�17,�вносяться�зміни,

а�саме:�порядо��денний�доповнюється�питанням�№�6.

Доповнення�до�поряд���денно�о:

6.�Внесення�змін�до�с�лад��Спостережної�ради.

Довід�и�за�тел.�483-36-59

Правління

КП�„Дире�ція�з��правління�та�обсл��ов�вання�

житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�район�”�

о�олош�є�про�проведення��он��рс��з�надання�посл���по�технічном��обсл��ов�ванню�та

ремонт�� ліфтів� в� житлових� б�дин�ах� мі�рорайон�� „Терем�и-1”:� в�л.� Заболотно�о,�

2-138,� пр.� Гл�ш�ова,� 12-61,� в�л.� Терем�івсь�а,� 1-21�—� (275� ліфтів)� Голосіївсь�о�о

район��м.�Києва�30�червня�2009�ро��,�по�проспе�т��40-річчя�Жовтня,�17-б.

Заяв�и�подаються�особисто�або�поштою�за�адресою:�03039,�м.�Київ,�проспе�т�40-річчя�Жовтня,

17-б�до�30�червня�2009�ро��.

Роз�риття��онвертів�з��он��рсними�пропозиціями�відб�деться�за�цією�ж�адресою�30�червня

2009�ро���о�10.00.

Довід�и�за�телефоном:�заст�пни���оловно�о�інженера�Кашевсь�ий�P. M.,�тел.�525-10-83.

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Енер�о�енер�юча��омпанія�“ДАРтеплоцентраль”�

повідомляє�споживачів�теплової�енер�ії,�з�я�ими���ладені�до�овори�на

постачання�теплової�енер�ії���ви�ляді��арячої�води,�про�змін��тарифів�з

01.06.2009�ро���з�ідно�з�розпорядженнями�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�“Про�по�одження�тарифів�на�теплов��енер�ію,�встановлення

та� по�одження� тарифів� на� �ом�нальні� посл��и� з� централізовано�о

опалення� і� постачання� �арячої� води� для� бюджетних� �станов� та� інших

споживачів”�№�519� від� 29.04.2009� р.� та� “Про� по�одження� тарифів� на

теплов�� енер�ію,� встановлення� та� по�одження� тарифів� на� �ом�нальні

посл��и� з� централізовано�о� опалення� і� постачання� �арячої� води� для

населення”�№�520�від�29.04.2009�р.та�їх�застос�вання�з�01.06.2009�р.

З�пова�ою,�Адміністрація�ЗАТ�«ЕК�«ДАРТЕЦ»

О�р�жним� адміністративним� с�дом�м.� Києва� (01025,

м. Києва,�в�л.�Десятинна,�4/6),�01.06.2009�р.�о�14.30�б�де

роз�лядатися� справа�№�6/166� за� позовом�ДПІ� � Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�до�Бєляєв�А. А.�(�од�2694504695)

про�стя�нення�забор�ованості�в�с�мі�1637,91��рн�(с�ддя

Добрянсь�а�Я. І.,��ім.�8).

О�р�жним� адміністративним� с�дом�м.� Києва� (01025,

м. Києва,�в�л.�Десятинна,�4/6),�01.06.2009�р.�о�15.15�б�де

роз�лядатися� справа�№� 6/198� за� позовом� ДПІ� � Дар-

ниць�ом�� районі� м.� Києва� до� ТОВ� “СПС� Арсадб�д”

(�од 33297137)� про� стя�нення� забор�ованості� в� с�мі

1190,00 �рн�(с�ддя�Добрянсь�а�Я. І.,��ім.�8).
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660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володи�

мирська, 51�а,

репроцентр 

газети

«Хрещатик».

Телефони: 

235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських

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

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Концерт Limp Bizkit

У неділю в Києві вперше вист пить ле ендарна амери ансь а р па
1990-х Limp Bizkit рам ах астрольно о т р Unicorns NТ Rainbows
Tour 2009, присвяченом возз’єднанню рт в ори інальном с ладі.
Невдовзі м зи анти обіцяють порад вати фанатів і новим альбомом.
На адаємо, що історія ню-метал-реп ор р пи розпочалася 1994 ро-
, проте в першом с ладі вона протрималася лише до 2000- о. В

Києві прихильни и рт побачать сіх “першопроходців”: во аліста
Фреда Дарста, басиста Сема Ріверса, барабанщи а Джона Отто, і-
тариста Уеса Борланда та DJ Lethal. Для раїнсь их лядачів вони ви-
онають свої най ращі хіти Re-arranged, My Way, Take A Look Around
темряві — та мов м зи анти поставили ор анізаторам.

31 травня, 19.00
Палац спорт

Вартість вит ів: 300—800 рн.

Елітні вечори амерної м зи и

До 200-річчя від дня смерті Йозефа Гайдна в Києві відб деться он-
церт амерної м зи и в рам ах авторсь о о прое т піаніст и Єв енії
Басалаєвої. У першом відділенні прозв чить м зи а маловідомих ом-
позиторів: Карла Діттерса фон Діттерсдорфа, Йо анна Ванхаля, І на-
ца Плейеля, Філіппа Емман еля Баха, в др ом — Гайдна, Моцарта,
Бетховена.

29 травня, 19.00
Національна філармонія

У раїни

Ювілейна вистав а
до 110-річчя

від дня засн вання
Національно о

х дожньо о м зею
До ювілею Національний х дож-

ній м зей У раїни від риває дві но-
ві е спозиції: вистав робіт Ми о-
ли Гл щен а “Доро ами мандрів” і
вистав артин одесь их х дожни-
ів, я і працювали напри інці ХІХ —
на почат ХХ століть.

29 травня, 18.00
Національний х дожній

м зей У раїни

Ніч Києва
У п’ятницю на вечірці в рам ах фестивалю I love Kiev вист плять

Zhiguli та ді-джей Kim Ann Foxman, відома своєю частю в р пі Her-
cules and Love Affair. 30 травня її змінить Mattie Safer ( часни р пи
The Rapture), а та ож сети віді рають всі резиденти л б XLIB.

29, 30 травня, 23.00
Кл б XLIB

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”

Владислав ЛУК’ЯНОВ, народний деп тат:
— Знаєте, я що сьо одні оворити про національні

традиції в чистом ви ляді, я і б ли особливо типови-
ми для раїнсь о о села, я в азав би перед сім на на-
явність абсолютних людсь их я остей — чесності та по-
рядності. В нашом раїнсь ом політи мі не виста-
чає саме цьо о — чесності, толерантності, взаємопо-
ва и, порядності. Я б обов’яз ово відродив цю тради-
цію в політиці, це допомо ло б позб тися стіль ох різ-
номанітних проблем! Влада повинна б ти прозорішою
і налаштована на інтереси ромадян У раїни, а за о-
нів державі мають дотрим ватися.

Андрій БЛАГУН, часни рт “Тарта ”:
— В У раїні ба ато традицій. Є традиції з стрічання,

проводжання остей і др зів, свят вання... Я он-
ретно хотілося б відродити традицію, навіть не с а-
ж , але я бач , я люди представляють свої раїни, ви-
ористов ючи фоль лор с часній обробці, і хотілося

б, щоб раїнці та ож представляли свої особливі тра-
диції, свій фоль лор, щоб ми б ли та ими ж щирими,
др жніми, від ритими д шею... Я бач , що тепер на-
ціональне ро за ро ом відродж ється, продовж й-
мо розвивати це і надалі!

Ірина ВЕШТАК-ОСТРОМЕНСЬКА, х дожни :
— Я що оворити про с часне раїнсь е мистец-

тво, то зниж ється за альний рівень професіоналізм .
Люди мало працюють над собою, а х дожнє мистец-
тво віддавна б ло працеєм им і потреб вало постій-
ної самовіддачі. Нині більше ва и приділяють зовніш-
нім атриб там, ре ламі. Первісно мистецтво б ло не
продажним, а перед сім явищем д ховним. Том по-
трібно відродити сл жіння х дожньом мистецтв , що
відповідає найвищим потребам д ші. У дея их х дож-
ни ів це є, але в ба атьох нівельовано. Я аж ть: “Сл -
жіння м зі не терпить с єти”. Мистецтво — це засіб
пізнання себе.

ßêó òðàäèö³þ âè â³äíîâèëè á?

Á³ëüøå, í³æ ôåñòèâàëü
Ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ïî÷èíàþòüñÿ “Êè¿âñüê³ ë³òí³
ìóçè÷í³ âå÷îðè”

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

31 травня, День Києва,
на літній естраді Маріїн-
сь о о пар від риваєть-
ся традиційний щорічний
Міжнародний фестиваль
"Київсь і літні м зичні ве-
чори". Він триватиме аж
до 12 липня. Вхід на всі
онцерти, що відб вати-
м ться щос боти і щоне-
ділі, вільний.

Öå îäíà ç ïðåêðàñíèõ êè¿â-
ñüêèõ òðàäèö³é, ùî âèíèêëè ùå
ó ïîçàìèíóëîìó ñòîë³òò³. Ùî ìè
ïðî íå¿ çíàºìî? Òå, ùî êîëèñü ó
Êóïåöüêîìó ñàäó âèñòóïàâ Ãåí-
ð³õ Íåé´àóç, à Áîðèñ Ïàñòåðíàê
ï³ä âïëèâîì ãðè ìàåñòðî íàïèñàâ
ñâîþ çíàìåíèòó “Áàëàäó”. Ùî
òóò ïî÷èíàâ ñâîþ ñîëüíó êàð’ºðó
Âîëîäèìèð Ãîðîâèöü, òîä³ ùå
ñòóäåíò Êè¿âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿,
à çãîäîì âñåñâ³òíüîâ³äîìèé ï³-
àí³ñò. Ùî ãðà ñèìôîí³÷íîãî îð-

êåñòðó íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ
íàïîâíþâàëà ë³òíº êè¿âñüêå ïî-
â³òðÿ òàê ñàìî, ÿê òåïåð ðåêëàìà.
Àëå íàì íèí³øí³ì íå çðîçóì³òè
Îëåêñàíäðà Âåðòèíñüêîãî, êîò-
ðèé ïèñàâ ïðî âåëè÷åçíèé âàë,
îáñàäæåíèé çåëåíèì äåðíîì, ðÿ-
äè êîëþ÷î¿ ïðîâîëîêè, ÷åðåç êîò-
ð³ òðåáà áóëî ïðîë³çòè, ðèçèêó-
þ÷è ïîðâàòè øòàíè, àáè, çåêî-
íîìèâøè 20 êîï³éîê (òàêîþ áó-
ëà ö³íà âõîäó â ñàä äëÿ ã³ìíàçèñ-
ò³â ³ ñòóäåíò³â), ïîòðàïèòè íà çà-
ïîâ³òíèé êîíöåðò.

×åðåç ñòîë³òòÿ çàáóòòÿ öþ òðà-
äèö³þ ñïðîáóâàëè ó ñòîëèö³ â³ä-
ðîäèòè. Òàêèì ÷èíîì ó ê³íö³
1990-õ âèíèê ôåñòèâàëü “Êè¿â-
ñüê³ ë³òí³ ìóçè÷í³ âå÷îðè”. Îä-
íàê â³í âèõîäèòü çà ðàìêè ñóòî
ðîçâàæàëüíî¿ àêö³¿. Ç îäíîãî áî-
êó, öå ïðåêðàñíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ
êèÿí, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ â ì³ñò³ íà
âèõ³äíèõ ïðèºìíî ïðîâåñòè ÷àñ,
òèì á³ëüøå, ùî âõ³ä íà âñ³ êîí-
öåðòè â³ëüíèé. À ç ³íøî¿ — ôåñ-
òèâàëü ñòâîðèëè, íàñàìïåðåä, ç
ìåòîþ ï³äòðèìêè íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó: â³í äîçâîëÿº çâè÷àéíèì
ëþäÿì áà÷èòè òå, ùî â³äáóâàºòü-

ñÿ ó êëàñàõ ÷è ìàëåíüêèõ çàëàõ
ìóçè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³
ñòóä³é. Òîìó ó÷àñíèêè “Âå÷îð³â”,
â îñíîâíîìó, óñ³ þí³. Âò³ì, á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ, áóäó÷è ëàóðåàòàìè
òèõ ÷è ³íøèõ ïðåñòèæíèõ ì³æíà-
ðîäíèõ ìóçè÷íèõ êîíêóðñ³â, ñòâî-
ðþþòü âðàæåííÿ íå ã³ðøå, í³æ â³-
äîì³ àðòèñòè.

Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ ôåñòè-
âàëþ º éîãî ñòèë³ñòè÷íî ãðàìîò-
íà ð³çíîá³÷í³ñòü. Öåíòðàëüíó ÷àñ-
òèíó ïðîãðàìè çàéìàº êëàñèêà,
àëå ¿¿ äîïîâíþþòü, íàïðèêëàä,
“Äæàçîâ³ âå÷îðè ïàì’ÿò³ Âîëîäè-
ìèðà Ñèìîíåíêà” (öüîãîð³÷ âîíè
â³äáóäóòüñÿ 20-21 ÷åðâíÿ). À â
öüîìó ðîö³ óïåðøå â ðàìêàõ ôåñ-
òèâàëþ, 6 ÷åðâíÿ, â³äáóäåòüñÿ
êîíöåðò óêðà¿íñüêî¿ àâòîðñüêî¿
ï³ñí³, â êîòðîìó ó÷àñòü áåðóòü
áàðäè ð³çíèõ ïîêîë³íü.

Â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ òðàäèö³é-
íî ñï³âïàäàº ç³ ñâÿòêóâàííÿì Äíÿ
Êèºâà. Îðãàí³çàòîðè ïðîïîíóþòü
â³äì³ííó, àëå ïåðåâ³ðåíó ÷àñîì
àëüòåðíàòèâó êîíöåðòàì åñòðàä-
íèõ ç³ðîê íà ªâðîïåéñüê³é ïëî-
ù³ — ïàðàä åêñöåíòðè÷íîãî äó-
õîâîãî îðêåñòðó

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+22°Ñ, âíî÷³ +10...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +18...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+19...+22°Ñ, âíî÷³ +9...+10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+14...+16°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+26°Ñ, âíî÷³
+14...+16°Ñ

У Маріїнсь ом пар ияни змож ть приємно провести вихідні під зв и м зи и
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“Õðåùàòèêà”


