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У мерії презент вали ні альне видання
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СТОЛИЧНИХ МАТЕРІВ ПРИВІТАЛИ
До свята місто під от вало онцерт
та вистав р шни ів

Ìîëîäèé ³ çäîðîâèé
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè ïðîôåñ³éíó êë³í³êó äëÿ ï³äë³òê³â

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці від рили відділення меди о-
соціальної допомо и підліт ам. "Кліні а,
др жня до молоді" запрацювала в Поділь-
сь ом районі на базі дитячої полі ліні и
№ 3. Медичн , психоло ічн та соціальн до-
помо там надають иянам аж до 24 ро ів.
Усі онс льтації професійні та онфіденційні.

Ìåäè÷íà òà ñîö³àëüíà äîïîìîãà ñòàëà äîñòóïí³øîþ äëÿ
ìîëîä³. Â³äíèí³ þí³ êèÿíè ìîæóòü áåçïëàòíî òà êîíô³-
äåíö³éíî ä³ñòàòè ïðîôåñ³éí³ êîíñóëüòàö³¿ ùîäî çáåðåæåí-
íÿ ñâîãî çäîðîâ’ÿ, ïðîô³ëàêòèêè ÑÍ²Äó òà áóäü-ÿêèõ ïñè-
õîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Äëÿ öüîãî â÷îðà â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ íà áàç³ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè ¹ 3 äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³-
êàðí³ ¹ 9 â³äêðèëè “Êë³í³êó, äðóæíþ äî ìîëîä³”.

“Ó âñüîìó ñâ³ò³ ïîñò³éíî ïîãëèáëþºòüñÿ ðîçóì³ííÿ âàæ-
ëèâîñò³ ñòâîðåííÿ îñîáëèâèõ ñëóæá çäîðîâ’ÿ äëÿ ìîëî-
äèõ ëþäåé. ² õî÷à ìåíø óðàçëèâ³ äî õâîðîá, âîíè ìàþòü

ö³ëó íèçêó ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç äîðîñë³øàííÿì, ïîâå-
ä³íêîþ òà ðèçèêàìè, íà ÿê³ íàðàæàþòüñÿ”,— íàãîëîñèëà
ãîëîâíèé ë³êàð äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 9 çàñëóæå-
íèé ë³êàð Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Ï’ÿíêîâà.

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ðîáîòè íîâî¿ êë³í³êè º çáåðåæåííÿ
çäîðîâ’ÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ, äîïîìîãà ó ôîðìóâàíí³ ïî-
âåä³íêè òà ïðîô³ëàêòèêà Â²Ë/ÑÍ²Äó. Â³äì³íí³ñòü íîâî-
ãî â³ää³ëåííÿ â³ä ðåøòè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ó òîìó, ùî òóò
ìåäèêè, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè òà ïåäàãîãè ïðàöþâàòè-
ìóòü ñï³ëüíî.

“Ó ö³é êë³í³ö³ ïîºäíàëè ñïåö³àë³çîâàíó ìåäè÷íó, ïñè-
õîëîã³÷íó òà ñîö³àëüíó äîïîìîãó. Â òàêîìó ðàêóðñ³ é ïî-
âèííà ðîçâèâàòèñÿ ï³äë³òêîâà ìåäèöèíà”,— ââàæàº ãîëîâ-
íèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çäîðîâ’ÿ Îòòî
Ñòîéêà. Ñòîëè÷íà ìîëîäü â³êîì äî 24 ðîê³â ìîæå çâåð-
íóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî ã³íåêîëîãà, óðîëîãà òà äåðìàòîâå-
íåðîëîãà, à òàêîæ ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ó þðèñòà, ïñèõî-
ëîãà òà ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà.

Ñïåö³àë³ñòè êë³í³êè çàïåâíÿþòü, ùî ãîòîâ³ ïðîñòî âè-
ñëóõàòè ïàö³ºíò³â, ðàçîì çíàéòè øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ ¿õ-
í³õ ïðîáëåì ³ êîíêðåòíî äîïîìîãòè. Äëÿ öüîãî ïðàêòè-
êóâàòèìóòü ð³çí³ ôîðìè ï³äõîäó äî ìîëîä³. Ïðîâîäè-

òèìóòü òðåí³íãè, ãðóïîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ. “Ó ä³-
ÿëüíîñò³ êë³í³êè ïåðåâàæàº ïðîô³ëàêòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ:
âîíà ðåàë³çóº ïðèíöèï äðóæíüîãî ï³äõîäó, êîíô³äåíö³é-
íîñò³, äîáðîâ³ëüíîñò³ é äîñòóïíîñò³”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ï’ÿíêîâà.

Óí³êàëüíèé çàêëàä â öåíòð³ ñòîëèö³ çàïðàöþâàâ çàâäÿ-
êè äèòÿ÷îìó ôîíäó ÞÍ²ÑÅÔ, ìåöåíàòàì ³ ï³äòðèìö³
ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè. “Öå ïîäâèã â³äêðèâàòè â òÿæ-
ê³ åêîíîì³÷í³ ÷àñè ÷åðãîâèé ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé
çàêëàä. Àëå ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ðàçîì äîïîìàãàòèìåìî
íàø³é ìîëîä³ áåðåãòè ñâîº çäîðîâ’ÿ, à îòæå, ³ çäîðîâ’ÿ
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü”,— ïåðåêîíàíà çàñòóïíèê ãîëîâè Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåíòèíà Ì³ùåíêî.

Âîäíî÷àñ êåð³âíèê ïðîåêò³â äèòÿ÷îãî ôîíäó ÞÍ²ÑÅÔ
Îëåíà Ñàêîâè÷ íàãîëîñèëà, ùî â³äêðèòòÿ “Êë³í³êè, äðóæ-
íüî¿ äî ìîëîä³” — öå ïîä³ÿ íàö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó. Çà
ï’ÿòü ðîê³â âîíè ïëàíóþòü â³äêðèòè òàê³ öåíòðè â 90 â³ä-
ñîòêàõ ïðîô³ëàêòè÷íî-ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â êðà¿íè.

“Òàê³ â³ää³ëåííÿ ìàþòü áóòè â êîæíîìó ðàéîí³. Àäæå
êè¿âñüêà ìîëîäü ïîòðåáóº ïðîôåñ³éíî¿ òà êîíô³äåíö³é-
íî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó ìåäèê³â ³ ïñèõîëîã³â”,— ïåðåêîíà-
íèé ïàí Ñòîéêà

6
6

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

У співпраці зі столичною владою дитячий фонд ЮНІСЕФ за 5 ро ів план є від рити ліні и для молоді майже в сіх медичних за ладах столиці
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Ñüîãîäí³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè îáãîâîðþ-
âàòèìóòü ïðîåêò áþäæåòó ñòîëèö³ íà 2010
ð³ê. Çàòâåðäèòè ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé äî-
êóìåíò ìàþòü 27 òðàâíÿ. Çà ñëîâàìè ãîëî-
âè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó Ðîìàíà ßðîøåíêà, ó íüîìó íåìàº ïî-
ïóë³ñòñüêèõ íàïðÿìê³â, ðîçäóòèõ ñòàòåé
áþäæåòó, çìåíøåíî âèòðàòè íà ñôåðó
“Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ”, ïðîòå âðàõîâàíî
íàéïîòð³áí³ø³ íàïðÿìêè — ìåäèöèíó, îñ-
â³òó, ñîöçàõèñò. Äåïóòàò ââàæàº, ùî óõâà-
ëèòè ì³ñüêèé êîøòîðèñ òðåáà ÿêíàéøâèä-
øå, îñê³ëüêè éîãî â³äñóòí³ñòü íå äàº çìî-
ãè ñòîëèö³ ôóíêö³îíóâàòè ïîâíîö³ííî.
“Äëÿ òðèì³ëüéîííî¿ ñòîëèö³ öå íåïðèïóñ-
òèìî,— çàÿâèâ ïàí ßðîøåíêî.— Ôàêòè÷-
íî öå îçíà÷àº, ùî íå âåäåòüñÿ êàï³òàëüíèé
ðåìîíò äîð³ã, íå ô³íàíñóþòüñÿ ñîö³àëüíî
âàæëèâ³ îá’ºêòè êàï³òàëüíîãî áóä³âíèö-
òâà — ìîñòîâ³ ïåðåõîäè, òðàíñïîðòí³ ðîç-
â’ÿçêè, áóä³âíèöòâî ìåòðî. Òîáòî, íå ìà-
þ÷è ô³íàíñîâîãî ïëàíó ðîçâèòêó ñòîëèö³
íà ð³ê, ì³ñüêà âëàäà íå ìîæå çä³éñíþâàòè
ïîêëàäåí³ íà íå¿ ôóíêö³¿

Ñòîëèöÿ â³äçíà÷èòü 
Äåíü ªâðîïè

Ó ñóáîòó â Êèºâ³ â³äçíà÷àòèìóòü Äåíü
ªâðîïè. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðåäñòàâíèö-
òâà ªÑ â Óêðà¿í³ Æîçå Ìàíóåëÿ Ï³íòó Òåé-
øåéðè, ãîëîâí³ çàõîäè ðîçïî÷íóòüñÿ î
12.00. Â³äáóäåòüñÿ îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ â³ä-
êðèòòÿ çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ÌÇÑ,
ÊÌÄÀ, ãîë³â äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ ªÑ â Óêðà¿í³. Ó öåé äåíü ðîçïî÷íå
ñâîþ ðîáîòó ªâðîïåéñüêå ì³ñòå÷êî íà Õðå-
ùàòèêó. Òàêîæ áóäå îðãàí³çîâàíî ïóáë³÷í³
äåáàòè çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ òà çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè, êåð³âíè-
ê³â äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ êðà¿í-÷ëåí³â
ªÑ â Óêðà¿í³

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà âèñòàâêó êâ³ò³â

Êîìóíàëüíå îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä”
çàïðîøóº ìåøêàíö³â ñòîëèö³ íà âåñíÿíó
âèñòàâêó ðîñëèí, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 
14—16 òðàâíÿ î 12.00 íà Ñï³âî÷îìó ïîë³.
Ó çàõîä³ â³çüìóòü ó÷àñòü ñàäîâ³ öåíòðè ³
ðîçñàäíèêè, îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâè, ïðèâàò-
í³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèðîùóâàí-
íÿì ðîñëèííî¿ ïðîäóêö³¿ òà ¿¿ ðåàë³çàö³ºþ,
à òàêîæ âèãîòîâëåííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ ñó-
ïóòí³õ òîâàð³â. “Âðàõîâóþ÷è çíà÷íèé àæ³-
îòàæ íà ðèíêó ðîñëèí ó âåñíÿíèé ïåð³îä,
ÿêèé º íàéñïðèÿòëèâ³øèì äëÿ âèñàäæó-
âàííÿ ðîñëèí, òà øèðîêèé àñîðòèìåíò òî-
âàð³â ³ ïîñëóã ó ö³é ñôåð³, ìè âèð³øèëè äî-
ïîìîãòè ñïîæèâà÷àì ó âèáîð³ ïîòð³áíèõ
òîâàð³â â îäíîìó ì³ñö³ øëÿõîì ïðîâåäåí-
íÿ âåñíÿíî¿ âèñòàâêè ðîñëèí”, — ñêàçàâ
ãåíäèðåêòîð “Êè¿âçåëåíáóäó” ßðîñëàâ 
Ìàêàð÷óê

Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
îáëàäíàþòü òóðí³êåòàìè

Ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øèëà îáëàäíàòè íà-
çåìíèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ïðèñòðî-
ÿìè äëÿ ç÷èòóâàííÿ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê
³ òóðí³êåòàìè äëÿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòå-
ìè îïëàòè ïðî¿çäó. Âñòàíîâëåííÿ îáëàä-
íàííÿ çä³éñíþâàòèìå ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
ïðèáëèçíî ó ëèïí³-âåðåñí³ â àâòîáóñàõ,
òðîëåéáóñàõ ³ òðàìâàÿõ. Îêð³ì òîãî, ï³ä-
ïðèºìñòâî ìàº îáëàäíàòè òðàíñïîðò ìî-
á³ëüíèìè êàñîâèìè àïàðàòàìè äëÿ îïëàòè
ðàçîâî¿ ïî¿çäêè ãîò³âêîþ. “Êè¿âïàñòðàíñ”
ïëàíóº ïðèäáàòè òåõí³êó íà óìîâàõ ô³íàí-
ñîâîãî ë³çèíãó ç ïîäàëüøîþ êîìïåíñàö³ºþ
âèòðàò çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â 
ï³äïðèºìñòâà.

Ó ìåð³¿ ïåðåêîíàí³, ùî ââåäåííÿ àâòîìà-
òèçîâàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó äàñòü
çìîãó ïåðåâ³çíèêàì çàáåçïå÷èòè ïîâíîòó
çáîðó îïëàòè çà ïðî¿çä ³ ë³êâ³äóâàòè çëî-
âæèâàííÿ ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ êâèòê³â

Êíèãà äëÿ íàñòóïíèõ
ïîêîë³íü
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У світ вийшла нова
ниж а, на сторін ах
я ої розповідається про
людей, що захистили
наш Бать івщин від
воро а, звели міста і
села, зрештою подар -
вали нам життя. Учора
в КМДА презент вали
видання "Ювіляри
У раїни". Цьо о раз її
присвячено ветеранам.
Кожен захисни , про
о о йдеться низі,
отримав її подар но .

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ
÷åòâåðòîãî òîìó êíèæêè “Þâ³-
ëÿðè Óêðà¿íè — âèäàòí³ ïîä³¿
òà îñîáèñòîñò³ XXI ñòîð³÷÷ÿ”.
Ñåð³þ ïðî âèçíà÷í³ ïîñòàò³ òà
íàéâàæëèâ³ø³ â³õè ³ñòîð³¿ íà-
øî¿ äåðæàâè çàïî÷àòêóâàëè
Óêðà¿íñüêèé âèäàâíè÷èé êîí-
ñîðö³óì òà âèäàâíèöòâî “²í-
ñòèòóò á³îãðàô³÷íèõ äîñë³-
äæåíü”.

Îñòàíí³é òîì âèäàíèé äî
65-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âå-
ëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ òà
ïðèñâÿ÷åíèé ¿¿ ãåðîÿì — âå-
òåðàíàì. Æèòòºâ³ ³ñòîð³¿ çáè-
ðàëè á³ëüø ÿê äâà äåñÿòêè
àâòîð³â. Óïîðÿäíèêîì âèäàí-
íÿ ñòàâ äèðåêòîð Óêðà¿í-
ñüêîãî âèäàâíè÷îãî êîíñîð-
ö³óìó Âàäèì Áîëãîâ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, æèòòÿ êîæíî¿

ëþäèíè, ùî ìóæíüî çàõèùà-
ëà Áàòüê³âùèíó, ã³äíà íàâ³òü
îêðåìî¿ êíèãè. Àáè âì³ñòèòè
³ñòîð³¿ þâ³ëÿð³â-âåòåðàí³â â
îäíîìó ïðèì³ðíèêó, éîãî äî-
âåëîñÿ çðîáèòè ÷èìàëåíüêèì.

×åòâåðòèé òîì “Þâ³ëÿð³â”
âèéøîâ äîâîë³ îá’ºìíèì, ç ö³-
êàâèìè íîâåëàìè, ñâ³òëèíàìè
ãåðî¿â. Ïàë³òóðêà òà é âçàãàë³
îôîðìëåííÿ êíèæêè ðîçê³ø-
íå, òîæ ³ íåäåøåâå. Öå é çðî-
çóì³ëî, àäæå âèäàííÿ, âëàñíå,
ïîäàðóíêîâå. Íà â÷îðàøí³é
ïðåçåíòàö³¿ íîâó êíèæêó, äèï-

ëîì “þâ³ëÿðà” òà êâ³òè âðó÷è-
ëè ê³ëüêîì äåñÿòêàì âåòåðàí³â.

“Äåâ’ÿòå òðàâíÿ í³áè é ìè-
íóëî, àëå ñâÿòî ïðîäîâæóºòü-
ñÿ. ² öå äóæå ïðèºìíî âåòåðà-
íàì, ùî òàêà óâàãà äî ¿õíüîãî
æèòòÿ, äî ¿õí³õ îñîáèñòîñòåé.
Ñüîãîäí³ ïðåçåíòóâàëè äóæå
ïîòð³áíó ³, ìîæíà ñêàçàòè,
ñâÿòó êíèãó äëÿ íàñ òà íàñòóï-
íèõ ïîêîë³íü. Íà ¿¿ ñòîð³íêàõ
óâ³÷íåíî ãåðî¿â, ÿê³ 65 ðîê³â
òîìó çäîáóëè Ïåðåìîãó, ÿê³
óâåñü öåé ÷àñ ï³äí³ìàëè êðà-
¿íó íà íîãè, â³äíîâëþâàëè

ì³ñòà, ñåëà, ³íôðàñòðóêòóðó,
áóäóâàëè çàâîäè. Çðåøòîþ íàñ
íàðîäèëè. Áåç íèõ í³÷îãî á íå
áóëî. ² îñü ìè ¿õ â³íøóºìî ³
çà ïåðåìîãó, ³ çà æèòòÿ, ³ çà
òÿæêó ïðàöþ. Êíèæêè é ö³
äèïëîìè — öå ìàëåíüêà ÷àñ-
òèíêà íàøî¿ âäÿ÷íîñò³ çà ¿õ-
í³é ïîäâèã”,— ñêàçàëà íà÷àëü-
íèê Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³ ²ðèíà Ãîëóáºâà.
Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ äëÿ âåòå-
ðàí³â îðãàí³çóâàëè ñâÿòêîâèé
êîíöåðò

НН ІІ ХХ ТТ ОО НН ЕЕ ЗЗ АА ББ УУ ТТ ИИ ЙЙ

ЗЗ ЛЛ ЮЮ ДД ЬЬ ММ ИИ   ІІ   ДД ЛЛ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ

Äåïóòàòè îáãîâîðÿòü 
ïðîåêò áþäæåòó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Напередодні Дня молоді в сто-
личній мерії збер ть найталано-
витіших юна ів і дівчат. Зо ре-
ма 50 на овців, спортсменів,
х дожни ів, письменни ів, ст -
дентів і ш олярів отримають
стипендії Київсь о о місь о о
олови. Кожном з них вр чать
по 1700 рн. Ті з андидатів, я і
не ввійшли до о орти щаслив-
чи ів, отримають подя и. У ме-
рії обіцяють із часом збільшити
с м премії для талановитої
столичної молоді.

Ïî÷èíàþ÷è ç 2002 ðîêó, íàïåðåäîäí³
Äíÿ ìîëîä³ â ñòîëèö³ âøàíîâóþòü íàé-
òàëàíîâèò³øèõ þíàê³â ³ ä³â÷àò. Çîêðåìà
íàãîðîäæóþòü ïðåì³ÿìè òà â³äçíàêàìè
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Â³äçíà÷à-
þòü íàñàìïåðåä òèõ, õòî äîñÿã âèñîò ó
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, âí³ñ îñîáèñòó
ëåïòó â ðîçâèòîê ð³çíèõ ãàëóçåé. Ñåðåä

ïðåòåíäåíò³â — íàóêîâö³, ñïîðòñìåíè,
àêòîðè, äðàìàòóðãè, ïèñüìåííèêè, ìó-
çèêàíòè, ë³êàð³, â÷èòåë³, à òàêîæ ïåðå-
ìîæö³ ì³æíàðîäíèõ ³ âñåóêðà¿íñüêèõ
îë³ìï³àä ñåðåä ñòóäåíò³â òà ó÷í³â çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ øê³ë. Ïîïðè åêîíîì³÷íó êðè-
çó, áðàê êîøò³â, íèí³øí³é ð³ê òàêîæ íå
ñòàâ âèíÿòêîì.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àë-
ëà Øëàïàê, äî êîì³ñ³¿ íàä³éøëî 79 çàÿâ,
³ç íèõ ïîòð³áíî îáðàòè 50 íàéäîñòîéí³-
øèõ. “Çðîáèòè öå áóëî äîâîë³ ñêëàäíî,
àäæå âñ³ ïðåòåíäåíòè ìàþòü çíà÷í³ çà-
ñëóãè òà äîñÿãíåííÿ, — çàçíà÷èëà âîíà.
— Ñåðåä íîì³íàíò³â ÷èìàëî ó÷í³â øê³ë,
ÿê³, ïîïðè ñâ³é â³ê, ìàþòü áàãàòî ïåðå-
ìîã íà ð³âí³ ì³ñòà, äåðæàâè. Òîìó âàæ-
ëèâî ï³äòðèìàòè ¿õ. Ïðè öüîìó ãîëîâíîþ
âèìîãîþ äî êîæíîãî ç êàíäèäàò³â º çäî-
áóòòÿ íèìè îñîáèñòèõ ïåðåìîã ñàìå çà
ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ðîêó”. Àëëà Øëà-
ïàê çàçíà÷èëà, ùî ïî÷èíàþ÷è ç 2007-ãî
ïðåì³ÿ ìåðà çðîñëà ³ íàðàç³ ñòàíîâèòü
1700 ãðèâåíü. “ßê ò³ëüêè êðèçîâ³ ÿâèùà
ñê³í÷àòüñÿ, ïðåì³ÿ çíà÷íî çá³ëüøèòüñÿ,—
ïåðåêîíàíà âîíà.— Áî õî÷åòüñÿ âñ³ì íî-
ì³íàíòàì õî÷à á ðàç íà ð³ê ñòâîðèòè íà-

ëåæí³ óìîâè, äîïîìîãòè ô³íàíñîâî äëÿ
çàâåðøåííÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê, ïî¿çäîê
íà çìàãàííÿ, øê³ëüí³ îë³ìï³àäè”. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ò³ ïðåòåíäåíòè, ÿê³ íå ââ³éøëè
äî ï³âñîòí³ ùàñëèâ÷èê³â, îòðèìàþòü ïî-
äÿêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Àëëà Øëàïàê äîäàëà, ùî íàãîðîäæåí-
íÿ ïåðåìîæö³â â³äáóäåòüñÿ ó äâàäöÿòèõ
÷èñëàõ ÷åðâíÿ, òîáòî íàïåðåäîäí³ Äíÿ
ìîëîä³. Ó õîë³ Êîëîííî¿ çàëè ìåð³¿ áó-
äå îðãàí³çîâàíî âèñòàâêó òâîð÷èõ äîðîá-
ê³â ïðåì³éîâàíèõ. Çîêðåìà õóäîæíèê³â,
ôîòîãðàô³â.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³ ÊÌÄÀ Îñòàï Ñìóê ðîçïîâ³â, ùî
ñâî¿õ êàíäèäàò³â ïðåäñòàâëÿëè ìàéæå 20
òâîð÷èõ ñï³ëîê âèùèõ ³ ñåðåäí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, îðãàí³çàö³é. “Óñ³ âîíè äî-
âîë³ ðåòåëüíî ïîñòàâèëèñÿ äî â³äáîðó,
òîæ íîì³íóâàëè íàéäîñòîéí³øèõ ïðåä-
ñòàâíèê³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Ïðè öüîìó
ïîïåðåäíüî ïðîâ³âøè â³äá³ð ó ñåáå. Äå-
ÿê³ çàêëàäè ïðåäñòàâèëè äëÿ ïðåì³þâàí-
íÿ êàíäèäàòóðè îäíîãî-äâîõ ó÷àñíèê³â,
³íø³ — ç äåñÿòîê. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî
â ñòîëèö³ ÷èìàëî çä³áíî¿ é òàëàíîâèòî¿
ìîëîä³”

Ó ìåð³¿ ïðåçåíòóâàëè óí³êàëüíå âèäàííÿ ïðî âåòåðàí³â

Òàëàíîâèòó ìîëîäü 
â³äçíà÷àòü
Ï³âñîòí³ çä³áíèõ þíàê³â ³ ä³â÷àò îòðèìàþòü ñòèïåíä³¿ 
ìåðà Êèºâà

Історії про най ращих столичних захисни ів Вітчизни зібрали під об ладин ою подар н ово о видання
"Ювіляри У раїни"
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Ñòîëè÷íèõ ìàòåð³â ïðèâ³òàëè
Äî ñâÿòà ì³ñòî ï³äãîòóâàëî êîíöåðò òà âèñòàâêó ðóøíèê³â
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

В а товій залі оловно о навчаль-
но о орп с Київсь о о націо-
нально о ніверситет імені Та-
раса Шевчен а в серед свят -
вали День матері. Начальни
Управління справах жіно Київ-
сь ої місь ої держадміністрації
Ірина Гол бєва привітала остей
та від рила онцерт майстрів
мистецтв і самодіяльності нівер-
ситет .

Ó ñåðåäó â àêòîâ³é çàë³ óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç³áðàëèñÿ æ³íêè
ð³çíèõ ïîêîë³íü òà ïðîôåñ³é: ìåäèêè,
â÷èòåë³, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, ñòóäåíò-
êè. Òà âñ³õ ¿õ îá’ºäíóº îäíå — ìàòåðèí-
ñüêà äîëÿ.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ïðåäñòàâíèöü
íàéêðàùî¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà çâåðíóëèñÿ
ïðîðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Øåâ-
÷åíêî, à òàêîæ íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè
òà ïðàö³ ÊÌÄÀ ²ðèíà Ãîëóáºâà.

Ïàí³ Ãîëóáºâà çàóâàæèëà ïðàöüîâè-
ò³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, âèíàõ³äëèâ³ñòü

óêðà¿íñüêèõ æ³íîê. “Ó çàë³ ç³áðàëèñÿ ñòó-
äåíòñòâî, ãîëîâè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, æ³íî÷èé àêòèâ ì³ñòà, òà íàéãîëîâ-
í³øå òå, ùî âñ³ ìè º ä³òüìè ñâî¿õ ìàòå-

ð³â. ¯õ ñüîãîäí³ âøàíîâóºìî. Ñïîä³âà-
þñÿ, ùî îá’ºäíàíèìè çóñèëëÿìè ìè çìî-
æåìî ³í³ö³þâàòè òàêîæ çàïðîâàäæåííÿ â
êðà¿í³ é ñâÿòà áàòüêà, âîíè çàñëóãîâóþòü

íå ìåíøî¿ ïîøàíè”,— ñêàçàëà ²ðèíà Ãî-
ëóáºâà.

Íàéêðàùèì ïîäàðóíêîì äëÿ ãîñòåé ñòàâ
êîíöåðò ìàéñòð³â ìèñòåöòâ òà êîëåêòèâó
ñàìîä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó. Ïðîçâó÷àëè
ï³ñí³, ïðèñâÿ÷åí³ ìàòåðèíñòâó, ó âèêîíàí-
í³ íàðîäíîãî àðòèñòà Îëåêñàíäðà Âàñèëåí-
êà, äóåòó “Ãîðëèöÿ”, òàëàíîâèòèõ ñòóäåí-
ò³â. Òàêîæ ç íàãîäè ñâÿòà ôîíä “Óêðà¿í-
ñüêèé ðóøíèê” ï³ä êåð³âíèöòâîì Òàìàðè
Ñòåïàíåíêî îðãàí³çóâàâ âèñòàâêó íàðîäíî¿
âèøèâêè.

Íàãàäàºìî, ùî ñâÿòî ìàòåð³ çàïî÷àòêóâà-
ëè â ÑØÀ. Òåïåð äî íüîãî äîëó÷èëèñÿ óñ³
êðà¿íè ñâ³òó. Â Óêðà¿í³ Äåíü ìàòåð³ â³äçíà-
÷àþòü ç 1999 ðîêó. Ñâÿòî âèïàäàº íà äðóãó
íåä³ëþ òðàâíÿ.

Ñüîãîäí³ 595,7 òèñÿ÷³ êèÿíîê ïðàöþþòü.
Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ç íèõ çàä³ÿíà â ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüí³é ñôåð³ òà îñâ³-
ò³. Êîæíà òðåòÿ ìàº âèùó îñâ³òó. “Æ³íî÷è-
ìè” ñôåðàìè òàêîæ º ãîòåëüíèé á³çíåñ, ðîç-
äð³áíà òîðã³âëÿ, ô³íàíñîâà ä³ÿëüí³ñòü, êóëü-
òóðà òà ñïîðò. Òèì ÷àñîì ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà
çàðîá³òíà ïëàòà æ³íîê íà 15,4 % ìåíøà, í³æ
ó ÷îëîâ³ê³â. Ðîêàìè óñòàëåí³ “òðàäèö³¿” íå
ìîæå ïîäîëàòè íàâ³òü çàêîí ïðî ð³âí³ ïðà-
âà ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ÿêèé óõâàëèëà ñâîãî
÷àñó Âåðõîâíà Ðàäà. Òîð³ê ñåðåä çàðåºñòðî-
âàíèõ ó öåíòðàõ çàéíÿòîñò³ æ³íêè ñòàíîâè-
ëè á³ëüø³ñòü — 29,3 òèñÿ÷³. Äâ³ òðåòèíè ç
íèõ ì³ñòî ïðàöåâëàøòóâàëî

Äåøåâ³ ïîçèêè äîïîìîæóòü 
íàïîâíèòè áþäæåò
Ì³ñüêà âëàäà îáãîâîðèëà ïðîáëåìè ï³äïðèºìíèöòâà ñòîëèö³
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Понад 85 відсот ів с б’є-
тів мало о та середньо о
бізнес столиці отові
брати нові редити на
розвито . Проте нині для
них це небезпечно. По-
перше, на відмін від ін-
ших раїн, в У раїні діють
"дра онівсь і" відсот ові
став и 20—25, а то й 40
відсот ів. По-др е, віт-
чизняні за они дозволя-
ють бан ам збільш вати
ці відсот и в односторон-
ньом поряд . Ці проб-
леми та ймовірні шляхи їх
розв'язання вчора роз ля-
н ли на р лом столі
КМДА.

Ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ, ùî
º íàéá³ëüøèì íàïîâíþâà÷åì áþ-
äæåò³â óñ³õ ð³âí³â, íèí³ ïåðåæè-
âàº íå íàéêðàù³ ÷àñè. Ïðàêòè÷-
íî ïàðàë³çîâàíî ãîëîâíèé ðóø³é
éîãî ðîçâèòêó — êðåäèòóâàííÿ.
Ïðîáëåìè, ùî ñòîñóþòüñÿ óìîâ
òà ìåõàí³çì³â êðåäèòóâàííÿ ìà-
ëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ ñòî-
ëèö³, â÷îðà îáãîâîðèëè íà êðóã-
ëîìó ñòîë³ ó ÊÌÄÀ.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî â³öå-ïðå-
çèäåíòà Ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â ìà-
ëèõ, ñåðåäí³õ ³ ïðèâàòèçîâàíèõ
ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâà
Áèêîâöÿ, ïèòàííÿ êðåäèò³â í³êî-
ëè íå áóëî ëåãêèì äëÿ á³çíåñó, òà

ç ê³íöÿ 2008 ðîêó ÷åðåç ô³íàíñî-
âî-åêîíîì³÷íó êðèçó âîíî íàáó-
ëî îñîáëèâî¿ ãîñòðîòè.

“Ïåðø çà âñå öå ñòîñóºòüñÿ
ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ êðåäèò-
íèõ ðåñóðñ³â. Íåéìîâ³ðíî âèñî-
êèìè º â³äñîòêîâ³ ñòàâêè, ùå
æîðñòê³øèìè ñòàëè âèìîãè áàí-
ê³â äî á³çíåñó. Ç ³íøîãî áîêó º
ïðîáëåìà ïîâåðíåííÿ êðåäèò³â.
Ñóìè, îòðèìàí³ ðàí³øå, îñîáëè-
âî ó âàëþò³, íèí³ âàæêî ïîâåðòà-
òè, çîêðåìà ÷åðåç çì³íó êóðñó âà-
ëþòè òà îäíîñòîðîííº ï³äâèùåí-
íÿ áàíêàìè â³äñîòêîâèõ ñòà-
âîê”,— ïîÿñíèâ ïàí Áèêîâåöü.

Êåð³âíèê â³ää³ëó á³çíåñ-êë³ºí-
ò³â ÏÀÒ “ÏðîÊðåäèòÁàíê” Àí-
äð³é Ìàõîí³÷ êàæå, ùî ïðîáëåìà
íåïîâåðíåííÿ êîøò³â êë³ºíòàìè
çóìîâëåíà íàäì³ðíèì “ïåðåêðå-
äèòóâàííÿì” á³çíåñó. Ðàí³øå â
Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàâñÿ êðåäèòíèé
áóì, êîëè êë³ºíòè áðàëè ïîçèêè
ó ê³ëüêîõ ð³çíèõ áàíêàõ, íå íàäà-
þ÷è âñåá³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, à ò³ëü-
êè ïðî çàñòàâó. Ïîò³ì âèÿâèëèñÿ
íåñïðîìîæíèìè ïîâåðòàòè êîø-
òè. Òîæ íèí³ áàíêè äåñÿòü ðàç³â
ïåðåâ³ðÿþòü îõî÷èõ îòðèìàòè
êðåäèò. Òàêèõ íèí³ íå äóæå áà-
ãàòî, îñê³ëüêè á³çíåñ çàéíÿâ âè-
÷³êóâàëüíó ïîçèö³þ. Òèì ÷àñîì
áàíêè ïðîïîíóþòü ïðîãðàìè ðå-
ñòðóêòóðèçàö³¿ áîðã³â òà ë³í³éêè
íîâèõ êðåäèòíèõ ïðîïîçèö³é,
çîêðåìà êîðîòêîòåðì³íîâèõ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè íåçàëåæíî¿
ïðîôñï³ëêè ï³äïðèºìñòâ Êèºâà
Áîãäàí Ö³ìåéêî êàæå, ùî ïðîá-
ëåìó âàðòî ðîçãëÿäàòè ùå ãëèá-
øå. “Íàâ³òü ÿêùî ï³äïðèºìñòâî
îòðèìàº êðåäèò ³ ñÿê-òàê âèïëà-
÷óâàòèìå éîãî, âèïóñòèòü ïðîäóê-
ö³þ, òî ðåçóëüòàò áóäå íåâò³øíèì.

Ó âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ çàêëàäàºòüñÿ
³ êðåäèòíà ñêëàäîâà, äóæå äîðîãà.
Òîæ íàøó ïðîäóêö³þ íåìîæëèâî
ïðîäàòè, áî çàêîðäîíí³ òîâàðè
çíà÷íî äåøåâø³”,— ïîÿñíþº ïàí
Ö³ìåéêî. Çà éîãî ñëîâàìè, â³äñîò-
êîâà ñòàâêà áàíê³â â Óêðà¿í³ ñÿ-
ãàº 20—25, à òî é äî 40 â³äñîòê³â
ð³÷íèõ. Òîä³ ÿê ó Êàíàä³ — 2—3
%, Áåëüã³¿ — 6—7 %, çíà÷íî äå-
øåâø³ êðåäèòè é ó Ðîñ³¿.

“Ñüîãîäí³ ïîòð³áíà ö³ë³ñíà ïî-
ë³òèêà äåðæàâè, çîêðåìà Íàöáàí-
êó, àáè çàõèñòèòè íàö³îíàëüíó
åêîíîì³êó”,— ðåçþìóâàâ Áîãäàí
Ö³ìåéêî. Íèí³ æ ïðàöþº ïðèáëèç-
íî òàêèé ëàíöþæîê: ï³ä äåðæàâí³
ãàðàíò³¿ ç-çà êîðäîíó çàïîçè÷óþòü

ðåñóðñè ï³ä 3 %, äàë³ Íàöáàíê
“íàêèäàº” äåñÿòîê â³äñîòê³â, à ÷å-
ðåç êîìåðö³éí³ áàíêè äî ê³íöåâî-
ãî ñïîæèâà÷à êðåäèò äîñòóïíèé
óæå ï³ä 25 %.

Íà ïîòðåá³ âïîðÿäêóâàííÿ ô³-
íàíñîâî-êðåäèòíî¿ ä³ÿëüíîñò³
â÷åðãîâå íàãîëîñèëà ðàäíèê ìåðà
Ëþäìèëà Äåíèñþê. “Ìè ùîðàçó
êàæåìî, ùî áåç äîñòóïó äî äåøå-
âèõ êðåäèò³â ðîçâèòîê á³çíåñó, à
îòæå, é åêîíîì³êè äåðæàâè, â
ïðèíöèï³ íåìîæëèâèé. Öå äåìîí-
ñòðóº ñâ³òîâà ïðàêòèêà, ³ ñêð³çü
á³çíåñó íàìàãàþòüñÿ ñòâîðèòè “çå-
ëåíèé êîðèäîð”. Ïðè÷îìó öå ñòî-
ñóºòüñÿ íå ëèøå êðåäèò³â. Íèí³ø-
í³ çì³íè îïîäàòêóâàííÿ, ùî ïðî-

ïîíóþòü, çìåíøóþòü òÿãàð äëÿ âå-
ëèêîãî á³çíåñó, à ìàëèé òà ñåðåä-
í³é ôàêòè÷íî øòîâõàþòü äî áàí-
êðóòñòâà”,— ñêàçàëà Ëþäìèëà Äå-
íèñþê. Âîíà äîäàëà, ùî Êè¿â —
ºäèíå ì³ñòî Óêðà¿íè, ÿêå íàäàâà-
ëî ï³äïðèºìöÿì êðåäèòíó ï³ä-
òðèìêó ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â,
äîêè öþ áëàãîðîäíó ñïðàâó íå
ïðèãàëüìóâàëà êðèçà. Ðàäíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè îñîáëèâî íàãîëî-
ñèëà íà ïîòðåá³ çàêîíîäàâ÷èõ
çì³í. “ßêùî íèí³øí³ çàêîíè äî-
çâîëÿþòü áàíêàì â îäíîñòîðîí-
íüîìó ïîðÿäêó ï³äâèùóâàòè ñòàâ-
êè, òî öå íå çîâñ³ì ÷åñíî ³ íå íà
êîðèñòü á³çíåñó”,— çàçíà÷èëà ïà-
í³ Äåíèñþê

ЗЗ   ВВ ІІ ДД КК РР ИИ ТТ ИИ ММ   СС ЕЕ РР ЦЦ ЕЕ ММ

ВВ ЛЛ АА ДД АА   ІІ   ББ ІІ ЗЗ НН ЕЕ СС

Власни и прод тових рамничо , я і та потрібні міст , потерпають від надмірних ставо за редитами на розвито
бізнес від омерційних бан ів

З "професійним" святом матерів столиці вітали вітами та онцертом
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Êè¿â âêðèºòüñÿ òaòó
Ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü áîä³-àðòó

ÒÐÊ “Êè¿â” 
çàïóñòèâ
îíîâëåíó
âåðñ³þ ñàéòó
Нещодавно від рився веб-сайт те-
ле анал ТРК “Київ” за адресою
www. іеvtv.соm.ua. Завдя и онов-
леній версії сайт лядачі мати-
м ть змо першими в онлайн-ре-
жимі ознайомитися з новинами
столиці та новими про рамами й
вед чими иївсь о о теле анал .

Ñïåö³àëüíî äëÿ ê³íîìàí³â íà ñàéò³ ðîçì³-
ùåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ñåð³àëè, à â ðóáðèö³
“Ñòàðå äîáðå ê³íî” ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî
óëþáëåí³ ê³íîñòð³÷êè, ÿê³ âæå ñòàëè êëàñè-
êîþ. Ïåðåä ïåðåãëÿäîì ô³ëüì³â ãëÿäà÷³ çìî-
æóòü ïîñëóõàòè êîðîòêó ðîçïîâ³äü ïðî ³ñ-
òîð³þ ñòâîðåííÿ ê³íîñòð³÷êè, ïðî ëåãåíäàð-
íèõ àêòîð³â, ÿê³ çí³ìàëèñÿ â ãîëîâíèõ ðî-
ëÿõ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÒÐÊ “Êè¿â” Äìèò-
ðà Äæàíã³ðîâà, ãîñò³ òà ó÷àñíèêè ïðîãðàì
òåëåêàíàëó ç ïåðøèõ âóñò ä³ëÿòüñÿ ç ãëÿäà-
÷àìè àêòóàëüíîþ òà åêñêëþçèâíîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ. Íà êàíàë³ “Êè¿â” çàðàç âèõîäÿòü
òàê³ ïðîãðàìè, ÿê “Ó öåíòð³ óâàãè”, “Ñòî-
ëèöÿ”, “Ìåäè÷í³ ïîðàäè”, “Òèæäåíü ìî-
äè”, “Ôàéíà ñàäèáà”, “Âå÷³ðíÿ êàâà ç Äìèò-
ðîì Äæàíã³ðîâèì”.

Íà ñàéò³ ïîòåíö³éí³ ðåêëàìîäàâö³ ìîæóòü
ä³çíàòèñÿ ïðî êàðòó ïîêðèòòÿ êàíàëó, à òå-
ëåâ³ç³éíèêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìè-
òèñÿ ç âàêàíñ³ÿìè ÒÐÊ “Êè¿â”, ùî äîïî-
ìîæå ¿ì ó ïðàöåâëàøòóâàíí³

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Наст пними вихідними алерея
"Лавра" збере шан вальни ів
е спериментів з власним тілом.
Там відб деться міжнародний
фестиваль Tattoo Collection 2010.
О рім власне тат ювань, столич-
на молодь познайомиться з най-
ращими майстрами пірсин ,
боді-арт . Вже традиційно для
та их дійств фестиваль тривати-
ме під ро -м зи . Для остей
зо рема вист патим ть The
Homebodies та "Рольова Модель".

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ Êèºâà 21—23 òðàâíÿ
ó ñò³íàõ ãàëåðå¿ “Ëàâðà” íà âóëèö³ ²âàíà
Ìàçåïè, 17 â³äáóäåòüñÿ ìàñøòàáíà ïîä³ÿ
ó ñâ³ò³ òàòó é ï³ðñèíãó — øîñòèé ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü Tattoo Collection 2010.
Îðãàí³çàòîðè ïðåäñòàâëÿòü êèÿíàì ³ ãîñ-
òÿì ñòîëèö³ óí³êàëüí³ ðîáîòè â³ò÷èçíÿ-
íèõ ³ çàðóá³æíèõ ìàéñòð³â òàòó, øîó áàé-
êåð³â, âèòâîðè ãðàô³òíèê³â, áîä³-àðò, ìàé-
ñòåð-êëàñè. Çàïëàíîâàíî âèñòóï ïðîãðå-
ñèâíèõ ðîê-êîìàíä — The Homebodies,
“Ðîëüîâà Ìîäåëü”. Òàêîæ ïðîâåäóòü êîí-
êóðñè íà íàéêðàù³ òàòóþâàííÿ ó 15 íî-
ì³íàö³ÿõ.

Ôåñòèâàëü Tattoo Collection â³äáóäåòü-
ñÿ çà ï³äòðèìêè Àñîö³àö³¿ òàòó ³ ï³ðñèí-
ãó Óêðà¿íè òà áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â îð-
ãàí³çàö³¿ ì³æíàðîäíî¿ ñòóä³¿ òàòó ³ ï³ðñèí-
ãó “Ïëàíåòà òàòó”.

Tattoo Collection — îäèí ç íàéìàñøòàá-
í³øèõ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â ªâðîïè, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ ìèñòåöòâàì òàòó é ï³ðñèíãó, äå
ùîðîêó çáèðàþòüñÿ òèñÿ÷³ ëþáèòåë³â ³ ö³-

íèòåë³â öüîãî âèäó òâîð÷îñò³ íà ëþäñüêî-
ìó ò³ë³. Íà ôåñòèâàë³ ó âì³ííÿõ çìàãàþ-
òüñÿ äåñÿòêè ïðîôåñ³éíèõ óêðà¿íñüêèõ òà
çàðóá³æíèõ ìàéñòð³â, âîíè îáì³íþþòüñÿ
äîñâ³äîì ³ îïàíîâóþòü íîâ³ òåõí³êè âèêî-
íàííÿ òàòó.

Tattoo Collection 2010 — öå äîáðà íà-
ãîäà ö³êàâî, íåñòàíäàðòíî ïðîâåñòè äî-

çâ³ëëÿ, çðîáèòè íà ïàì’ÿòü òàòóþâàííÿ
àáî ï³ðñèíã ó çíàìåíèòîãî ìàéñòðà ³ ïðè-
äáàòè ôåñòèâàëüí³ ñóâåí³ðè

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ Tattoo Colleñtion 2010
â³äáóäåòüñÿ 21 òðàâíÿ î 13.00.

Âàðò³ñòü âõîäó íà 1 äåíü — 30 ãðí, íà 3
äí³ — 70 ãðí.

З допомо ою спецмашин и та чорнила майстри тат перетворюють своїх лієнтів
на справжні витвори мистецтва

Ó äí³ Êèºâà, 29 ³ 30 òðàâíÿ, æèòåë³â
ñòîëèö³ ÷åêàº äèâîâèæíå ñâÿòî — äðó-
ãèé, óæå òðàäèö³éíèé, ôåñòèâàëü “I Love
Kiev”. Îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ — æóð-
íàë “ÒÎÏ 10” ³ ìóí³öèïàëüíà ãàëåðåÿ
“Ëàâðà” — ãîòóþòü íàñè÷åíèé ïîä³ÿìè,
ÿñêðàâèìè ³ìåíàìè òà ÿê³ñíîþ ìóçèêîþ
week-ånd.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà æóð-
íàëó “ÒÎÏ 10” Êàçáåêà Áåêòóðñóíîâà,
“I Love Kiev” ñòàâ êðàùîþ òðàäèö³ºþ
âèÿâó ëþáîâ³ äî ð³äíîãî ì³ñòà, à “I Love
Kiev-2010” îá³öÿº çäèâóâàòè ñòîëè÷íèõ
æèòåë³â çì³ñòîâíîþ ïðîãðàìîþ.

Ïîä³ºâå ñïðÿìóâàííÿ ôåñòèâàëþ
îõîïëþº âñ³ ïðîÿâè ñó÷àñíî¿ ì³ñüêî¿
êóëüòóðè: ìèñòåöòâî, ìóçèêà, ê³íî, ôî-
òîãðàô³ÿ, ïîåç³ÿ, àðõ³òåêòóðà, ìîäà,
ñòð³ò-àðò ³ ñïîðò. Ñâî¿ ïðîåêòè ïðåä-
ñòàâëÿòü ãàëåðå¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
Êèºâà, Õàðêîâà òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà.

Æèâîïèñ, ãðàô³êà, îá’ºêòè, ³íñòàëÿ-
ö³¿, â³äåî-àðò â³ä ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ
õóäîæíèê³â ó âèñòàâêîâèõ ïðîñòîðàõ ãà-
ëåðå¿ “Ëàâðà” çìîæóòü ïîêàçàòè ö³ëèé
ïëàñò ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà òà ïðîöåñ³â,
ÿê³ éîãî ôîðìóþòü.

Îêð³ì öüîãî, â³äáóäåòüñÿ ñåð³ÿ ìàé-
ñòåð-êëàñ³â â³ä â³äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çà-
ðóá³æíèõ ôîòîãðàô³â. Ïîêàçè êîëåêö³é
ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ äè-
çàéíåð³â ÷åðãóâàòèìóòüñÿ ç ïîåòè÷íèì
ñëåìîì, dj-ñåòàìè, ðåòðîñïåêòèâíèìè

ê³íîïîêàçàìè òâîð³â Àê³ðè Êóðîñàâè,
ðîáîòîþ ôîòîñòóä³¿ òà ³íòåðàêòèâíèì
game-boxîì. ×èñëåíí³ êîíêóðñè é íàãî-
ðîäæåííÿ ïåðåòâîðÿòü â³äâ³äóâà÷³â íà
àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ.

Âå÷³ðí³é êîíöåðò — ãîëîâíà ö³êàâèí-
êà ôåñòèâàëþ. Öüîãî ðîêó ïðîãðàìà,
êð³ì âèñòóï³â àêòóàëüíèõ óêðà¿íñüêèõ
ìóçèêàíò³â, áóäå íàñè÷åíà òâîðàìè íàé-
ìîäí³øèõ çàõ³äíèõ âèêîíàâö³â, çîêðå-
ìà: Fujiya & Miyagi (Ëîíäîí), Micachu
& The Shapes (Ëîíäîí), Carry & Coco
(Ïàðèæ), Poni Hoax (Ïàðèæ).

Òàêîæ íà ôåñòèâàë³ áóäå ñèëüíà 
fashion-ñåêö³ÿ. Ïðîåêò POP-UP Fashion
âêëþ÷àº market/catwalks/ tradeshow/lec-
tures/movies. Ó íüîìó â³çüìóòü ó÷àñòü ìî-
ëîä³, íàéàêòóàëüí³ø³ òà ïåðñïåêòèâí³
äèçàéíåðè.

Ôåñòèâàëü “I Love Kiev” — öå ìàéäàí-
÷èê, ùåäðî çàïðàâëåíèé êóëüòóðíèìè
ïîä³ÿìè, àäðåñîâàíèé àêòèâí³é, òâîð÷³é
ìîëîä³, à òàê ñàìî âñ³ì, õòî ëþáèòü íà-
øå ì³ñòî â óñ³õ éîãî âèÿâàõ.

Æóðíàë³ñòè çìîæóòü â³äâ³äàòè ôåñòè-
âàëü áåçïëàòíî, àëå ò³ëüêè â ðàç³ çàâ÷àñ-
íî¿ àêðåäèòàö³¿. Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ íî-
âîãî íîìåðà “ÒÎÏ 10” â³äáóäåòüñÿ ïðåñ-
êîíôåðåíö³ÿ ó÷àñíèê³â îðãêîì³òåòó ôåñ-
òèâàëþ: æóðíàë³ñòè îòðèìàþòü æóðíàë,
ÿêèé çìîæóòü îáì³íÿòè íà çàïðîøåííÿ.
Ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ â³äáóäåòüñÿ ñüîãîäí³,
14 òðàâíÿ, ó Sky Art Cafe î 18.00

WEEK-ÅND 
ïî-êè¿âñüêè
Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ æóðíàë 
“ÒÎÏ 10” ïðîâåäå âæå äðóãèé 
ôåñòèâàëü “I Love Kiev”
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Ãîðè êëè÷óòü
Æèòåë³ ñòîëèö³ ì³íÿþòü ªãèïåò íà Êàðïàòè
Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сезон відп сто та літньо о від-
почин не за орами. Цьо о ро-

ба ато иян провед ть йо о
саме походах ірсь ими стеж-
ами. Бажання встановлювати
намети, от вати їж на во нищі
та од вати омарів жителів
столиці вини ло через фінансов
нестабільність під час ризи. У
рез льтаті є ипетсь і піс и б ли
замінені панням в омолодж -
ючих прохолодних потіч ах. Аби
столичні жителі в повній мірі на-
солодилися ірсь им відпочин-
ом, "Хрещати " пропон є своїм
читачам п'ятір най расивіших
вершин раїнсь их Карпат.

Говерла
Ïðî íå¿ çíàº êîæåí øêîëÿð. Öå íàéâè-

ùà òî÷êà Óêðà¿íè — 2061 ìåòð íàä ð³âíåì
ìîðÿ. Á³ëÿ ï³äí³ææÿ ãîðè áåðå ñâ³é ïî÷à-
òîê ð³÷êà Ïðóò. Íà âåðøèí³ áàãàòî ðîê³â
ìàéîðèòü äåðæàâíèé ïðàïîð. Ì³ñöèíà
ðîçòàøîâàíà íà êîðäîí³ Çàêàðïàòñüêî¿ òà
²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñòåé. Çà 17 ê³ëî-
ìåòð³â — Ðóìóí³ÿ. Íàçâà ãîðè óãîðñüêîãî
ïîõîäæåííÿ, â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº “Ñí³æ-
íà”. ¯¿ òàê íàçâàíî íåâèïàäêîâî. Ïîãðà-
òèñÿ â ñí³æêè ÷àñîì òàì ìîæíà íàâ³òü ó
÷åðâí³. Ïåðøèé òóðèñòè÷íèé ìàðøðóò íà
Ãîâåðëó áóëî ïðîêëàäåíî ó 1880 ðîö³.

Петрос
Ïðèêðàøàº íàéâèùó ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³

óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò âåðøèíó ã³ðñüêèé õðå-
áåò ×îðíîãîðà. Îñòàíí³é ïðîñòÿãàºòüñÿ íà
40 ê³ëîìåòð³â ì³æ ×îðíîþ Òèñîþ é ×îðíèì
×åðåìîøåì. ×åðåç õðåáåò ïðîõîäèòü âîäî-
ä³ë ì³æ Ïðóòîì ³ Òèñîþ. Ïåòðîñ ðîçòàøî-
âàíèé íà çàõîä³ õðåáòà. Ìàº âèñîòó 2020
ìåòð³â. Ñí³ã òóò òåæ çàëåæóºòüñÿ äî ë³òà. À
âçèìêó ÷àñòî ñõîäÿòü ëàâèíè. Ñõèëè ãîðè
âêðèò³ ë³ñàìè ç³ ñð³áëÿñòîãî áóêà òà ÿëèíè.
Íà âèñîò³ 1800 ìåòð³â — ÷èñò³ ïîëîíèíè ç

çàïàøíèìè ðîäîäåíäðîíàìè òà ÿë³âöåì. Äî-
ñë³äíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî ðåëüºô ãîðè —
äàâíüîëüîäîâèêîâèé. Òóðèñòàì òóò âàðòî
áóòè îáåðåæíèìè — ãîðà êðóòà ç ÷èñëåí-
íèìè êàì’ÿíèìè ðîçñèïàìè, º óðâèùà òà
ñêåëÿñò³ âèñòóïè. Ïåòðîñ íàäçâè÷àéíèé ó
ðàíêîâîìó òóìàí³. Äëÿ òèõ, õòî ë³íóºòüñÿ
áðàòè ç ñîáîþ íàìåò, á³ëÿ ïîëîíèíè Ðîã-
íåñêè ïðàöþº òóðèñòè÷íèé ïðèòóëîê.

“Піп” Іван Чорно орсь ий
Ó ö³º¿ ãîðè º é ³íø³ íàçâè: ×îðíà ãî-

ðà òà ×îðíîãîðåöü. Àëå îñê³ëüêè çà ôîð-

ìîþ âîíà íàãàäóº ñâÿùåíèêà â ðÿñ³, òî
íàé÷àñò³øå æèòåë³ Êàðïàò íàçèâàþòü ¿¿
òàêè “Ïîïîì”. Ïîáà÷èòè ãîðó ìîæíà íà
ï³âäåííî-ñõ³äíîìó ê³íö³ õðåáòà ×îðíîãî-
ðè, ìåæà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ òà Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñòåé. ßê ³ ³íø³, âîíà âêëþ-
÷åíà äî Êàðïàòñüêîãî äåðæàâíîãî íàö³î-
íàëüíîãî ïàðêó. Íà äîâîºííèõ ïîëüñüêèõ
êàðòàõ “Ïîïà” ²âàíà ×îðíîãîðñüêîãî ïî-
çíà÷àëè ÿê Ñòîâï 16. Âèñîòà ãîðè ñÿãàº
2022 ìåòðè. Íà ñàì³é âåðøèí³ ìîæíà îã-
ëÿíóòè ðó¿íè ïîëüñüêî¿ àñòðîíîì³÷íî-
ìåòåîðîëîã³÷íî¿ îáñåðâàòîð³¿ “Á³ëèé
ñëîí”.

Шпиці
Öå îäíà ç íàéö³êàâ³øèõ ã³ð ó Êàðïà-

òàõ. Íàçâàíî ¿¿ òàê çà ôîðìó. Ñõèëè îïå-
ðåçàí³ ñêåëÿñòèìè âèñòóïàìè âèñîòîþ
20—50 ìåòð³â. Ö³ íåâèñîê³ ï³êè íàãàäó-
þòü ðó¿íè àíòè÷íèõ ì³ñò. Íàéïðåêðàñí³-
ø³ âîíè ï³ä ÷àñ çàõîäó ñîíöÿ. Øïèö³,
çâ³ñíî, íèæ÷à çà Ãîâåðëó. ¯¿ âèñîòà ñÿ-
ãàº 1863 ìåòðè. Îäíàê äîñâ³ä÷åí³ òóðèñ-
òè ñòâåðäæóþòü, ùî çà êðàñîþ âîíà íå-
çð³âíÿííà. Êðàºâèäè ïåðåõîïëþþòü ïî-
äèõ. Ç ö³º¿ ãîðè ðàäÿòü ïî÷èíàòè ñâîþ
ìàíäð³âêó ×îðíîãîðîþ. Ç³ ñõ³äíî¿ ÷àñ-
òèíè âàðòî ïîòðàïèòè äî óðî÷èùà Ãà-
äæèíà. Íåï³äãîòîâëåíîìó òóðèñòó çðî-
áèòè öå ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Îäíàê
ïîñòàðàòèñÿ âàðòî. Âë³òêó â Ãàäæèí³
ìîæíà çóñòð³òè êàðïàòñüêèõ ïàñòóõ³â ç³
ñòàäàìè îâåöü òà êîð³â. Õîðîøèõ ëþäåé
âîíè ïðèãîùàþòü áðèíçîþ.

Параш а
ßêùî ïîïåðåäí³ ãîðè — öå Çàêàðïàòòÿ

³ Ôðàíê³âùèíà, òî Ïàðàøêà — îêðàñà
Ëüâ³âùèíè. Öå íàéâèùà âåðøèíà Ñêîë³â-
ñüêèõ Áåñêèä³â. Çàââèøêè âîíà 1268 ìåò-
ð³â. Çà íàçâîþ ãîðè íàçèâàþòü ³ õðåáåò, íà
ÿêîìó ðîçòàøîâàíà. Íà ñõèëàõ Ïàðàøêè
áåðóòü ïî÷àòîê ð³÷êè Îïèð ³ Ñòðèé. Ñõè-
ëè âêðèò³ ë³ñàìè ç áóêà òà áåðåçè. Ñâî¿ìè
òðàâàìè ãîðà ïðèâàáëþº çíàõàð³â.

Íàçâàíà íà ÷åñòü Ïàðàñêè — äîíüêè
êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à. Ó
1005 ðîö³ â ö³é ì³ñöèí³ æ³íêó âáèëè âî-
¿íè Ñâÿòîïîëêà Îêàÿííîãî. Íà ãîð³ íà-
â³òü º ìåìîð³àëüíà äîøêà. Çâ³ñíî, íå òèõ
÷àñ³â, à íèí³øí³õ. Ó 1999 ðîö³ íà âåðøè-
í³ ãîðè áóëî âñòàíîâëåíî ìåòàëåâèé
õðåñò.

Ãîðà Ïàðàøêà º îäí³ºþ ç íàéö³êàâ³-
øèõ îá’ºêò³â òóðèçìó. Âîíà ïîºäíóº äî-
ñòóïí³ñòü ³ ìàëüîâíè÷³ñòü. Ä³ñòàòèñÿ ñþ-
äè ìîæíà íàâ³òü íà àâò³âö³, â òîé ÷àñ ÿê
³íø³ ãîðè “ïóñêàþòü” ëèøå ï³øèõ òó-
ðèñò³â.

Íàéêðàùå ä³ñòàòèñÿ ïîòÿãîì. Äî Ôðàí-
ê³âñüêà, Ëüâîâà òà Óæãîðîäà ç³ ñòîëèö³ âî-
íè êóðñóþòü ðåãóëÿðíî. Çäåá³ëüøîãî íà
âîêçàëàõ óæå îðãàí³çîâàíî àâòîáóñè äî âñ³õ
öèõ ã³ð. Ì³ñöåâ³ òàêîæ îäðàçó ïðîïîíóþòü
ïîñåëåííÿ, õàð÷óâàííÿ, åêñêóðñ³¿. Ç êàð-
ïàòñüêèìè ï³äïðèºìöÿìè âàðòî òîðãóâàòè-
ñÿ. ßê ïîêàçóº äîñâ³ä, ö³íó ìîæíà çíèçè-
òè ùîíàéìåíøå íà 30 â³äñîòê³â

Говерла — це найвища точ а У раїни — 2061 метр над рівнем моря

Побачити Чорн ор можна на південно-східном інці хребта Чорно ори, межа Івано-Фран івсь ої та За арпатсь ої областей
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За дорученням Організатора — Головного управління транспорту виконавчого органу Київради (КМДА),
робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників " Комунальна служба перевезень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про внесення змін до оголошення,
опублікованого в газеті "Хрещатик" від 29 квітня 2010 р. № 50 (753) в розділі "Документ", щодо визначення перевізників 

для перевезення пасажирів за окремими автобусними маршрутами загального користування в м. Києві:

№
п/п

Номер та назва
маршр т

Тип р хомо о
с лад

Кіль ість р хомо о
с лад , од.

Шлях слід вання Режим
перевезень

Інтервал
р х хв.

Плата за часть
он рсі, рн з ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8

14 466
"в л. Рев ць о о-
Європейсь а пл."

Автоб си
лас А

10
"в л. Рев ць о о - в л. Ахматової - в л. Дра оманова -
просп. Гри орен а - просп. Бажана -в л. Промислова -
в л. Кі відзе - б-р. Л. У раїн и - в л. К т зова - в л. Мос овсь а -
в л. С ворова - в л. Івана Мазепи - в л. М. Гр шевсь о о-
Європейсь а пл."

Маршр тне
та сі 9 1700

28 573
"в л. Б дищансь а
(від в л. Бальза а) -

б-р Лепсе"

Автоб си
лас А

15
"в л. Б дищансь а (від в л. Бальза а) - в л. Рад нсь а -
в л. Лавр хіна - в л. Бальза а -в л. Ні олаєва -
просп. Мая овсь о о - просп. Ват тіна - Мос овсь ий міст -
просп. Мос овсь ий - в л. О. Телі и (в зворотном напрям
в л. Телі и - Мос овсь ий пр-т - Оболонсь ий пр-т -
ст.м. "Петрів а" - в л. Вербова -Мос овсь ий пр-т) -
в л. Де тярівсь а - в л. Василен а - пр-т Комарова - б-р Лепсе
(в зворотньом напрям : по в л. Кабл ова -в л. Г.Севастополя -
б-р Лепсе - в л. Василен а)"

Маршр тне
та сі

6 1700

24

566
"Ст. м. "Л 'янівсь а" -

пр. Відрадний"
(до поворотно о ільця

тролейб сно о м-т № 27)

3 КОНКУРСУ ЗНІМАЄТЬСЯ

Статтею 52 даного Закону встановлені нові розміри прожиткових мінімумів. В 2010 році ці розміри будуть змінюватися
п'ять разів та будуть становити:

В зв'язку із цим будуть відповідно змінені мінімальні розміри пенсій, передбачені статтею 28 Закону України "Про за$
гальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Дана норма статті передбачає, що мінімальний розмір пенсій за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу.

Тому якщо у пенсіонера основний розмір пенсії менше за мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, то мі$
німальний розмір пенсії буде встановлено на рівні цих прожиткових мінімумів: з 01.01.2010 р. — 695,00 грн, з 01.04.2010 р.—
706,00 грн, з 01.07.2010 р. — 709,00 грн, з 01.10.2010 р.—723,00 грн, з 01.12.2010 р.— 734,00 грн.

Також пенсіонерам, у яких основний розмір пенсії, розрахований відповідно до статті 27 цього Закону від стажу та за$
робітної плати, без урахування надбавок та доплат перевищує зазначені розміри, то проводиться перерахунок підвищення
за понаднормовий стаж, виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

На виконання статті 52 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінетом Міністрів України прий$
нято постанову від 5 травня 2010 р. № 331 "Деякі питання реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік".

Відповідно до даної постанови передбачено здійснити, починаючи з 1 січня 2010 р., перерахунок пенсій, щомісяч$
ного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям$інвалідам, осо$
бам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі — пенсія або допомога), виходячи з розміру прожиткового міні$
муму для осіб, які втратили працездатність, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2010
рік".

Виплата пенсій або допомоги в новому розмірі проводиться починаючи з травня 2010 року.
Нові розміри прожиткового мінімуму змінять
— мінімальні розміри пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ$

би, та деяких інших осіб",
— підвищення, передбачені законами України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту" та "Про жерт$

ви нацистських переслідувань",
— додаткову пенсії за шкоду заподіяну здоров'ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Зако$

ну України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",
— державну соціальну допомогу на догляд інвалідам війни,
— пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги",
—  надбавки донорам.
Починаючи з 01.01.2010 р., також поетапно будуть змінені розміри мінімальної пенсійної виплати, передбачені поста$

новою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265.

дата На одн особ Для працездатних осіб Для непрацездатних осіб

01.01.2010 825 869 695

01.04.2010 839 884 706

01.07.2010 843 888 709

01.10.2010 861 907 723

01.12.2010 875 922 734

З 01.01.2010 р. також змінені розміри мінімальної заробітної плати, з якої розраховується мінімальний страховий вне$
сок, а саме:

з 1 січня 2010 року — 869 грн на місяць;
з 1 квітня 2010 року — 884 грн на місяць;
з 1 липня 2010 року — 888 грн на місяць;
з 1 жовтня 2010 року — 907 грн на місяць;
з 1 грудня 2010 року — 922 грн на місяць.
Враховуючи положення частини четвертої статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра$

хування" та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого статтею 52 Закону, максимальна величи$
на фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на яку нараховуються
страхові внески, становить:

з 1 січня 2010 року — 13035 грн на місяць;
з 1 квітня 2010 року — 13260 грн на місяць;
з 1 липня 2010 року — 13320 грн на місяць;
з 1 жовтня 2010 року — 13605 грн на місяць;
з 1 грудня 2010 року — 13830 грн на місяць.
Оскільки Закон набрав чинності 30 квітня 2010 року (опубліковано у газеті "Урядовий кур'єр" від 30.04.2010 року), то у

разі застосування страхувальником з 1 січня 2010 року максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найма$
них працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного
доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу з якої справляються страхові внески до Пенсійного фонду, зазна$
ченої величини у іншому розмірі, здійснюється перерахунок нарахованих страхових внесків.

Водночас слід зазначити, що статтею 86 Закону установлено, що з 1 липня 2010 року збір на обов'язкове державне пен$
сійне страхування з безготівкових операцій з купівлі$продажу іноземної валюти за гривню не здійснюється.

дата Пенсія за ві ом,
по інвалідності, за висл

ро ів, соціальні тощо

В разі втрати од вальни а

1 триманець 2 триманця 3 і більше триманців

01.01.2010 695,00 695,00 834,00 1042,50

01.04.2010 706,00 706,00 847,20 1059,00

01.07.2010 709,00 709,00 850,80 1063,50

01.10.2010 723,00 723,00 867,60 1084,50

01.12.2010 734,00 734,00 880,80 1101,00

Â 2010 ðîö³ ðîçì³ðè ïðîæèòêîâèõ
ì³í³ìóì³â çì³íþâàòèìóòüñÿ 
ê³ëüêà ðàç³â
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 27.04.2010 ð. ïðèéíÿòî Çàêîí Óêðà¿íè 
“Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2010 ð³ê” 2154-VI

хрещатик

Передплатні ціни
ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.
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ОВНИ
Наведіть лад фінансах.

Зробіть ревізію витрат. Це
допоможе дбайливо стави-
тися до матеріальних бла ,
цін вати зароблене, при-
бор авши спо с до витра-
чання. Гроші люблять рах -
но ! Тож від оре йте свій
та сімейний бюджет, ан лю-
вавши др орядні витрати і
виділивши с м для найпо-
трібніших по по . Пра тицизм нині — ваш найліпший др .

ТЕЛЬЦІ
Упевненою ходою р ха-

єтеся вперед.Нинімаєтеб -
ти вільними та незалежними
виборі рішень.Бережітьро-

динний затишо . Б дьте са-
мо ритичними, аде ватно
реа йтенач жі під аз и, за-
важення: в них — зерна іс-
тини.Вдомашніх стінахмож-
ливі непороз міння.Втім, від-
д шин завжди знайдете в
олі др зів. Там вас зроз міють, підставлять плече, пожаліють,
допомож ть від ори вати долю в щасливом напрям .

БЛИЗНЯТА
Схильність пофлірт вати,

полонити чарівністю тепер в
а тивній фазі. Тож не варто
стрим вати себе там, де
можна сяйн ти донж ан-
сь им хистом, це сприяє ва-
шій самовпевненості. Ловіть
пристрасніпо ляди і за ох й-
теся!Ата ожаналіз йтесвоє
мин ле, робіть правильні
виснов и, бо тіль и свідом-
лення неправильно о вибор від риє щасливі оризонти май-
б тнє. З ерівним персоналом ладнайте. Є шанс стати довіре-
ною особою шефа.

РАКИ
Спрям йте свій олосаль-

ний енер опотенціал р с-
ло зба ачення. Ви можете
добре попрацювати та за-
робити рошей, зм сивши
ерівництво виплатити за-
сл жен зарплат . Втім, он-
тролюйте витрати. Бо жа а
до витрат набирає обертів,
том п йте лише потрібні
речі. Гроші люблять рах но
і поважне ставлення до себе. В особистом житті сяє сонце
спіх . Том визначайтеся зі своїм ідеалом, він пор ч! Вас о-
хають, вірте в це, а я що маєте с мніви, женіть їх еть!

ЛЕВИ
Прибор айте ініціативний

пост п! Ваші дії ви ли ають
шо переля аної та непід-
отовленої до та о о темп
п блі и. Особливо на ар’-
єрних теренах, де пра ма-
тичне ерівництво хоче ви-
ористати ваші фахові здіб-
ності та діловийдосвід. Кон-
тролюйте себе, зверта-
ючись до шефа. Можна
спішнорозпочати спільнийбізнес, де ваші творчі талантиплюс
рес рси (адміністративні, матеріальні, юридичні) омпаньйонів
примножать приб т и.

ДІВИ
Бл аючи в д ховних не-

трях, неодмінно побачать за-
повітний промінчи і вийд ть
на світло небесної м дрості.
Порадни и є! Ш айте їх се-
ред ділових омпаньйонів,
шлюбних обранців, др зів. Є
бла ородство власній д -
ші — тож привабите та са-
м половин , а я що недо-
росли—еволюціон йтей до-
с оналюйтеся.Одна не заб вайте, вас є таємні воро и (трима-
ють ніж за спиною 7 місяців) і спис вати їх ще зарано (тіль и піс-
ля7червня). Тожм жньотерпіть їхні витів и, немстіть, нехай зби-
рають попіл над власною оловою, бо Всевишній се бачить...

ТЕРЕЗИ
Рах йтевласні роші інеза-

зирайте до ч жо о аманця.
Неодмінно розплатіться з ти-
ми, ом забор вали. Інвес-
тиції та редит вання потре-
б ють ло ічно о об р нт ван-
ня, ле оважнеставленнямо-
же оберн тися бан р тством.
Д ховне відродження йде а -
тивними темпами... Одна
др жба др жбою, а сл жба
сл жбою. Хочете втриматися на посаді — правильно розмежо-
в йте товарись і стос н и із тр довими обов’яз ами. Я що не
здатні охати всім серцем (т т дев’ятимісячна см а до інця
червня), омпенс йтецей“мін с”ріднимматеріальноют рботою.

СКОРПІОНИ
Щоб не наст пити знов на

ті самі раблі, оберніться і про-
аналіз йтепомил ивпартнер-
сь ихстос н ах.Денабилиґ -
лі?.. Через амбітність, позер-
ство, з хвалість, бра профе-
сіоналізм ? Ось і нині вини -
н ть спо сливі сит ації, аби
знов проб дити в вас ці не а-
тивніриситазаш одити ар’є-
рі. Пра ніть не слави та лаврів,
а нама айтеся пороз мітися з ожним із оле . Створити досвід-
чен ділов оманд і армонійно в неї вписатися—ось ваше зав-
дання.

СТРІЛЬЦІ
Стос н и з роботодавцями,

оле амивиходятьнапередній
план. Т т доведеться с млінно
подбатипрохорошиймі ро лі-
мат оле тиві та продемон-
стр ватинавласном при ладі
я треба прод тивно працю-
вати.Нюхна роші васвідмін-
ний, тожберіться за ви ідні за-
мовлення. З лівими заробіт а-
ми теж пощастить. Не заб дь-
те про сім’ю, т рботи про родин оберн ться вели имбла ом.

КОЗОРОГИ
Красиві любовні при оди

вам потрібні, я повітря! Тож
оли шлюбні обранці не
“прив’яж ть” вас до сім’ї,
зм сивши зайнятися вихо-
ваннямдітей, с млінно ви о-
н вати подр жній обов’язо ,
мрійте продале і раї. Запа-
морочливий імп льс знайти
інтимно о др а і віддатися
йом всім серцем і тілом
надзвичайний! Хіба що трансформ вати йо о в творче р сло:
зайнятися ці авим хобі, що стане порят н ом.

ВОДОЛІЇ
Гроші люблять вас і теч ть

звід сіль. Одна не с ладай-
те їх панчох ,нехай“ р тять-
ся”!Самечас зайнятисяваж-
ливими доро ими по п ами
длядом ,вирішитипитанняз
нер хомістю, проінвест вати
важливіпрое ти,а тивіз вати
бізнес. Утім, свар из охани-
ми не з асатим ть і ся н ть
точ и ипіння. До слова, під-
свідомо ви самі прово ватимете онфлі ти... Та не заб вайте:
міряючись силою з партнером, ви воюєте самі з собою...

РИБИ
Я що страждаєте синдро-

мом тр до олі а, це р йнівна
виснажлива хвороба, від я ої
лихо і здоров’ю, і роботі. На
сл жбі вас не зроз міють і не
оцінять ваш шалений ент зі-
азм,лишероздрат єте оле .
Займіться тим, що до д ші.
Спіл ючисьнаці авітеми,за-
в’яжете ви ідні знайомства.
П стебазі анняпротипо аза-
но. Я впливова соці мі особистість, ш айте птахів сво о по-
льот і разом тілюйте масштабні перспе тивні плани.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (16—22 òðàâíÿ)

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

Шановний власни ( орист вач) аражної онстр ції
на земельній ділянці по в л. Хорольсь а, 1-а.

Доводимо до вашо о відома, що земельна ділян а по в л. Хорольсь а, 1-а
відповідно до Рішення Київради від 02.03. 2006 р. № 108/3199 (та до овор оренди
з/ділян и за реєстровим № 485 від 07.02.2008 р.) передана ом нальном
підприємств “Київсь е інвестиційне а ентство” для б дівництва житлово о б дин
для постраждалих від діяльності р пи б дівельних омпаній “Еліта-Центр”.

Просимо не айно (до 30 травня 2010 р.) зверн тись з відповідними до ментами
на встановлення аражної онстр ції та Заявою про допомо в знесенні або
перенесенні аража за адресою: в л. С ворова, 4/6, холдин ова омпанія
“Київмісь б д”, правління ор анізації відселення, ім. №101. Конта тний телефон
206-24-24.

В іншом випад встановлений араж вважатиметься безхазяйним і б де
знесений.

Шановний власни ( орист вач)
аражної онстр ції на земельній ділянці

по в л. Гарматній, 39-Г.
Доводимо до вашо о відома, що земельна ділян а по в л. Гарматна,

39-Г відповідно до Рішення Київради від 02.03. 2006 р. № 125/3216 (та
до овор оренди з/ділян и за реєстровим № 231 від 19.05.2008 р.)
передана ом нальном підприємств “Київсь е інвестиційне а ентство”
для б дівництва житлово о б дин для постраждалих від діяльності
р пи б дівельних омпаній “Еліта-Центр”.

Просимо не айно (до 10 червня 2010 р). зверн тись з відповідними
до ментами на встановлення аражної онстр ції та Заявою про
допомо в знесенні або перенесенні аража за адресою: в л. С ворова,
4/6, холдин ова омпанія “Київмісь б д”, правління ор анізації
відселення, ім. №101. Конта тний телефон 206-24-24.

В іншом випад встановлений араж вважатиметься безхазяйним і
б де знесений.

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни

о олош є он рс на право оренди державно о нер хомо о майна
(03680, МСП, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

1. Об’є т №1: Нежитлове приміщення, с лад азових балонів, площею 254,10 м2, за адресою:
м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42. Можлива мета застос вання приміщення: розміщення
с лад . Стартова ціна оренди становить без ПДВ 17,00 рн за 1 м2 в місяць.

2. Об’є т №2: Нежитлове приміщення, Кімнати № 217, 219 на 2-м поверсі лабораторно о
орп с “В”, за альною площею 111,36 м2 , за адресою: м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш-
ова, 42. Можлива мета застос вання приміщення: розміщення офіс . Стартова ціна оренди
становить без ПДВ 26,33 рн за 1 м2 в місяць.

Умови он рс :
1. Дотримання вимо е спл атації об’є та.
2. Освітлення та озеленення приле лої території.
3. Утримання приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
4. Зобов’язання орендаря ласти до овір оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою

Бюро Президії НАН У раїни.
5. Ви онання всіх зобов’язань за до овором оренди.
6. Страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії до овор оренди на ористь

орендодавця.
7. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви ористання орендовано о

об’є та порівняно з почат овим розміром орендної плати.
8. Відш од вання Орендодавцю переможцем он рс витрат на проведення он рс

(ви отовлення звіт про незалежн оцін вартості об’є та оренди, оп блі вання о олошення
та інше).

Для часті в он рсі йо о часни и повинні подати на роз ляд он рсної омісії та і матеріали:
- заява про часть он рсі;
- опії до ментів про державн реєстрацію часни а он рс ;
- завірені підписом повноваженої особи та мо рою печат ою опії становчих до ментів

(для юридичних осіб);
- довіреність представни юридичної особи, оформлен належним чином;
- відомості про платоспроможність часни а он рс ;
- зобов’язання часни а он рс щодо ви онання мов он рс ;
- зобов’язання щодо своєчасної оплати орендної плати;
- та опії інших до ментів, я і дозволяють займатись ліцензованим видом діяльності.

Кінцевий термін приймання пропозицій: до 10.00 4 червня 2010 ро . До менти надсилати
запечатаном печат ою часни а онверті з надписом “На он рс оренди” за адресою: 03680,

МСП, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42; орп с 2.

Конта тний телефон: (044) 526-55-06, фа с (044) 526-64-57.

Кон рс відб деться 4 червня 2010 ро о 12.00 за в азаною вище адресою.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів Запе Ларис Михайлівн , Запе Романа
Ми олайовича, місце проживання я их невідоме, в с дове засідання, я е відб деться 14 червня 2010 ро о
9.15 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позовом
Олеш о Михайла Івановича до Запе и Лариси Михайлівни, Запе и Романа Ми олайовича, 3-тя особа: Відділ
ромадянства імі рації та реєстрації фізичних осіб Дарниць о о район м. Києва. При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений про день, час та місце

роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о відс тності.
Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов’язаний повідомити с д про поважність причини неяв и.
С ддя О.М. Колесни

На он рсній основі здається виробниче приміщення на др ом
поверсі 278,16 в. м за адресою: м. Київ, в л. Зрош вальна, 15-А,
стартова ціна 42,72 рн без ПДВ.
Пропозиції направляти за адресою: 02099, м. Київ, в л. Зрош вальна

15-А, з приміт ою он рс.
Телефон для довідо (044)566-25-07, (063)815-79-72.
Кон рс відб деться 08.06.2010 р. о 10.00 за адресою: м. Київ,

в л. Зрош вальна, 15-А.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua
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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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 770
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Àäîëüô Ìàðêåâè÷
ïðîéøîâ äâ³ â³éíè
×åðåç ³ì’ÿ éîãî ï³äîçðþâàëè ó ôàøèçì³
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З ім'ям Адольф Мар е-
вич на війні б ло неле -
о. Часом оле и дивили-
ся с оса. Одна воювати
це не заважало. Ветеран
пройшов не тіль и Вели
Вітчизнян війн , а й
Японсь . При ад є, я
за ин ли ба ато йо о од-
нополчан. На запрошення
чителів столичних ш о-
лах він проводить ро и
пам'яті.

Àäîëüô Ìàðêåâè÷ ðîäîì ç Êà-
ëóãè. Íà ñàìîìó ïî÷àòêó â³éíè çà
çá³ãîì îáñòàâèí â³í ç áàòüêàìè
îïèíèâñÿ â îêóïîâàíîìó í³ìöÿìè
Êèºâ³. Òîä³ õëîïöåâ³ áóëî ëèøå 15.

Áîéîâèé øëÿõ ðîçïî÷àâ ó 1943
ðîö³, êîëè â ëèñòîïàä³ òðèâàëè
æîðñòîê³ áèòâè çà çâ³ëüíåííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. “Òóò ïðîõî-
äèëà ë³í³ÿ ôðîíòó, ïîòð³áíå áó-
ëî ï³äêð³ïëåííÿ, ñâ³æà ñèëà, —
ïðèãàäóº âåòåðàí, — áåç îñîáëè-
âî¿ ï³äãîòîâêè ³ íàâ³òü áåç ïðè-
ñÿãè, ÿê ìîâèòüñÿ, “÷îðíîñîðî-
÷å÷íèêîì” îïèíèâñÿ ÿ îäðàçó æ
â îêîï³. Òðîõè çàõ³äí³øå â³ä ñòî-
ëèö³, êîëè ïðèòèñíóëè í³ìö³â,
ï³ä ñàìèì Æèòîìèðîì â îäíî-
ìó ç áî¿â ä³ñòàâ ïîðàíåííÿ”.

Òàê ìîëîäèé ï³õîòèíåöü ïðîé-
øîâ ñâîº áîéîâå õðåùåííÿ. Ç éî-
ãî ³ì’ÿì, çâ³ñíî, òðàïëÿëîñÿ ÷è-
ìàëî êóðéîç³â. “Àëå äåêîëè áóëî
é íå äî ñì³õó, — êàæå íàø ãåðîé,
— ÿê ó ñîðîê ÷åòâåðòîìó, êîëè
ñëóæèâ ó 192-ìó ñòð³ëåöüêîìó
ïîëêó. Ó âîºííèé ÷àñ çâåðòàëèñÿ
íà çâàííÿ òà ïð³çâèùå, òà êîëè
ä³çíàëèñÿ ìîº ³ì’ÿ, ïîë³òðóê îä-
íîãî ðàçó çàêèíóâ ìåí³, ùî ÿ,
ìîâëÿâ, í³ìåöüêèì äóõîì ïðîñî-
÷åíèé. Íå âòðèìàâñÿ ÿ ³ âäàðèâ
éîãî ó â³äïîâ³äü. Äîâåëîñÿ â³äñè-
ä³òè íà “ãóá³”.

Äàë³ ôðîíòîâèé øëÿõ ï³õîòèíöÿ
Ìàðêåâè÷à ïðîë³ã íà ñõ³ä. Òóò æå,
â Êèºâ³, ïåðåôîðìîâóâàëèñÿ â³é-

ñüêà, ³ âîÿêà íàïðàâèëè íà Äàëå-
êèé Ñõ³ä. Äîðîãà òðèâàëà ÷îòèðè
ì³ñÿö³. Ñîëäàòè íå ïåðåîäÿãàëèñÿ,
ãîëîäóâàëè.

“Ïî ïðèáóòòþ äî Áëàãîâºùåí-
ñüêà, íà êîðäîí³ ç Êèòàºì, ïîòðà-
ïèëè â óêð³ïðàéîí, ïðèéíÿëè ïðè-
ñÿãó, — ðîçïîâ³äàº âåòåðàí, —
ñëóæáà áóëà ñêëàäíîþ, ï³ä ÷àñ ðàï-
òîâèõ âèëàçîê ÿïîíö³ êðàëè íàøèõ
ñîëäàò³â. Áóëà çèìà, ¿õíº åê³ï³ðó-
âàííÿ çíà÷íî â³äð³çíÿëîñÿ â³ä íà-
øîãî: îäÿã ç ï³ä³ãð³âîì, ñîáà÷³
óïðÿæêè. Íàø³ æ ñîëäàòè, â³äâåð-
òî êàæó÷è, íåäî¿äàëè. Ìàñîâî ïðî-
ñèëèñÿ íà ôðîíò”.

Îäíàê ïî÷àëàñÿ ßïîíñüêà â³éíà.
Ç ñåðïíÿ äî âåðåñíÿ 45-ãî â Êèòà¿
òðèâàëè âîºíí³ ä³¿ ç³ çâ³ëüíåííÿ

Ìàí÷æóð³¿ â³ä ÿïîíñüêèõ çàãàðá-
íèê³â.

“Íàø³ â³éñüêà áóëî âòÿãíóòî ó
ãðîìàäÿíñüêó â³éíó êèòàéñüêîãî
íàðîäó, — ïðèãàäóº Àäîëüô Àëü-
ôîâè÷, — í³êîëè íå çàáóäó âè-
ïàäêó, êîëè 23 ëþòîãî äî Áëàãî-
âºùåíñüêà ïðèâåçëè ò³ëà îäèíàä-
öÿòè ìî¿õ òîâàðèø³â ïî ñëóæá³”.

Ñëóæáà äëÿ ïàíà Ìàðêåâè÷à
çàê³í÷èëàñü ó 1950 ðîö³. Ñ³ì ðî-
ê³â áåç îäíîãî ì³ñÿöÿ âèêîíó-
âàâ ñâ³é â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ó
ëàâàõ Çáðîéíèõ çèë. Ìàº íàãî-
ðîäè. Ñüîãîäí³ öÿ åíåðã³éíà, âå-
ñåëà ëþäèíà º ó÷àñíèêîì âåòå-
ðàíñüêîãî ðóõó, çóñòð³÷àºòüñÿ ç
ìîëîääþ, ìàº àêòèâíó ïîçèö³þ
â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
Àô³øà “Õðåùàòèêà”

“Сімейна неділя”
в PinchukArtCentre

У рам ах освітньої про рами PinchukArtCentre розпочинає серію ре-
лярних заходів для найменших відвід вачів центр та їхніх бать ів —

“Сімейні неділі”. Кожної др ої неділі місяця відвід вачі мож ть привес-
ти в PinchukArtCentre своїх дітей, де спеціально для них б де ор анізо-
вано знайомство з однією з робіт, представлених в е спозиції, відб -
ватиметься її об оворення і проводитим ться заняття, під час я их ді-
ти змож ть відч ти себе в ролі х дожни а. Фахівці арт-центр навчати-
м ть їх малювати та ліпити.
16 травня, 14.00.
6 поверх SkyArtCafe, зал video-lounge.
Для запис звертайтеся за телефоном 590-08-58.

“С. К. А. Й.” роздаватиме авто рафи
в метро

У п’ятницю, 14 травня, о 13.00 холі станції метро “Театральна” соліст
ращо о ро - оле тив Ukrainian Music Awards — р пи “С. К. А. Й” —
Оле Собч проведе авто раф-сесію спільно з азетою “Метро. Афі-
ша” і спіл ватиметься з пасажирами столично о метрополітен . За
словами омерційно о дире тора азети “Метро. Афіша” Оле сандра
Свист нова, врахов ючи численні побажання читачів, від 14 травня ви-
дання розповсюдж ватим ть щоп’ятниці в ран ові одини. На адаємо,
що новий номер безплатно о видання “Метро. Афіша” щотижня на стан-
ції метро “Театральна” презент ють раїнсь і зір и м зи и, іно й шо -
бізнес .

М зеї Б л а ова та Зань овець ої
запрацюють ночі

Ніч із 15- о на 16 травня ияни та ості столиці змож ть провести в
одном з найза ад овіших льт рних за ладів столиці — Літерат р-
но-меморіальном м зеї Михайла Б л а ова, що на Андріївсь ом зво-
зі, 13. Саме 15 травня Літерат рно-меморіальном м зеї Михайла
Б л а ова відзначатим ть 119 річницю від дня народження вели о о
письменни а. Свят вання розпочнеться о 17.00 біля пам’ятни а Ми-
хайл Б л а ов , де б де розміщено вистав видань Б л а ова різни-
ми мовами. З 17.30 до 23.00 триватиме власне а ція “Ніч м зеї”,
рам ах я ої відб ватиметься читання творів Б л а ова різними мова-
ми, онцертна про рама, під час я ої зв чатиме старовинна м зи а
XVIII століття, е с рсії та з стрічі з працівни ами м зею. Цьо о вечора
вхід до м зею б де безплатним для всіх відвід вачів. А ція “Ніч м -
зеї”, що проходить за підтрим и мерії, відб деться та ож і в літерат р-
но-меморіальном б диноч -м зеї Марії Зань овець ої, що на в лиці
Вели ій Василь івсь ій, 121. Там пройде театралізоване дійство під на-
звою “Привид Б дин а триси”, я е розпочнеться о 20.30. Через де-
я і особливості м зею, зо рема йо о невелич площ , потрапити на
театралізоване дійство можна б де лише за запрошеннями.

Africa Bambaataa в л бі “Xліб”
Уже понад 20 ро ів артиста Africa Bambaataa називають хрещеним

хіп-хоп . Він — один із засновни ів breakbeat-deejing. Слав на сцені
він заробив ще 1982 році своїм тре ом “Planet Rock”. 53-річний Bam
продовж є продюсерсь діяльність, пише м зи . Цими вихідними він
дістався столиці.
14 травня, 23.00
“Хліб”, в л. Фр нзе,12

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ ïîäåêóäè îïàäè. Â³-

òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+16...+20°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +18...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+20...+22°Ñ, âíî÷³ +14...+17°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+18...+24°Ñ, âíî÷³ +11...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåí-
íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+25°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì – Äåíü ªðåì³ÿ-çàïðÿãàëüíèêà. Äåíü

ïîñ³âó. ²ñíóâàâ çâè÷àé íå äàâàòè â öåé äåíü í³ â áîðã, í³ çà ãðîø³
æîäíîãî çåðíà àáî øìàòî÷êà õë³áà — ââàæàëîñÿ, ùî â³ääàñè âåñü
óðîæàé. Íåãîäà öüîãî äíÿ â³ùóº õîëîäíå ë³òî. Íà ªðåì³ÿ ³ ë³íèâà
ñîõà â ïîëå âè¿æäæàº. ßêùî íàïåðåäîäí³ ñîíöå ç³éøëî ÿñíî, òî
áóòè ³ âñüîìó ë³òó ÿñíèì.

²ìåíèííèêè: 
Àêàê³é, ªðåì³ÿ, Òàìàðà, Ãåðàñèì, Ìàêàðié, Ëþáîìèð, Í³íà,

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

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

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

вадраті.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 13 òðàâíÿ
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У свої ро и ветеран Адольф Мар евич продовж є а тивне життя —
з стрічається з молоддю та веде ветерансь ий р х


