
ссттоорр..  22

хрещатик
№68 (3699) середа, 19 травня 2010 року київська муніципальна газета

РІЧКОВИЙ ТРАМВАЙЧИК
РОЗПОЧИНАЄ СЕЗОН
На Дніпрі від риють новий причал
Наводниць ом пар

ссттоорр..  33

КИЇВСЬКI ТУРИСТИ “ЗЛЕТIЛИСЯ”
ДО АЛМАЗНОГО
Вони зма алися витривалості й при ощали
польовою ашею

Ó÷íÿì îðãàí³çóâàëè 
êóëüòóðíå äîçâ³ëëÿ
Ïðè ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ïðàöþâàòèìóòü 137 òàáîð³â

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

На літніх ані лах иївсь і чні відвідають м зеї,
театри, вистав и, поб вають на е с рсіях. Та ий
льт рний відпочино план ють приш ільних

таборах міста. Для забезпечення ор анізовано о
дозвілля ш олярів, я і залишаться на ва аціях
столиці, місь а влада від риє 137 таборів відпо-
чин при ш олах. За альна вартість п тів и ста-
новить майже чотириста ривень, одна бать и
оплач ють лише її четверт частин — 92 ривні.

Ñòîëè÷í³ øêîëÿð³ íå áèòèìóòü áàéäèê³â íà âàêàö³ÿõ. Ïîêè
¿õí³ áàòüêè íà ðîáîò³, ó÷í³ â³äâ³äóâàòèìóòü ìóçå¿, òåàòðè òà ìó-
çè÷í³ øêîëè. Ïðî òàêå çì³ñòîâíå äîçâ³ëëÿ êèÿí øê³ëüíîãî â³-
êó ïîäáàëà ì³ñüêà âëàäà. Ïðîòÿãîì ïåðøèõ â³ñ³ìíàäöÿòè äí³â
÷åðâíÿ ó Êèºâ³ ïðàöþâàòèìóòü ïðèøê³ëüí³ òàáîðè.

“Òàê³ òàáîðè â³äïî÷èíêó — äóæå âàæëèâà ñêëàäîâà â çàáåç-
ïå÷åíí³ îðãàí³çîâàíîãî â³äïî÷èíêó ä³òåé íà êàí³êóëàõ, ùî
äàº çìîãó ïðàöþþ÷èì áàòüêàì ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó äîçâ³ë-
ëÿ ä³òåé, îñîáëèâî ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó”,— íàãîëîñèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Çà äîðó÷åííÿì ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, íàïåðåäîäí³
çàâåðøåííÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó òà ïî÷àòêó øê³ëüíèõ êàí³êóë
îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòèìóòü çàáåçïå÷åííþ îðãàí³çîâàíîãî
äîçâ³ëëÿ òà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ íà êàí³êó-
ëàõ ó ì³ñò³. ßê ïîâ³äîìèëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íà-
óêè ÊÌÄÀ, äëÿ öüîãî â ñòîëèö³ ïëàíóþòü â³äêðèòè 137 ïðè-
øê³ëüíèõ òàáîð³â ó âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà. Îäíà ïóò³âêà äî íèõ
êîøòóº 368 ãðèâåíü. Îäíàê äëÿ áàòüê³â äîçâ³ëëÿ ¿õí³õ ä³òåé
êîøòóâàòèìå âñüîãî 92 ãðèâí³.

Íàðàç³ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà òðèâàº íàá³ð äî òàáî-
ð³â ïðè øêîëàõ. Âîíè ðîçïî÷íóòü ñâîþ ðîáîòó 31 òðàâíÿ, 
1-ãî òà 4-ãî ÷åðâíÿ — äàòó ïî÷àòêó ðîáîòè âèçíà÷àº êåð³â-
íèöòâî â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Âîäíî÷àñ îñâ³òÿ-
íè ìóäðóþòü íàä òèì, ÿê óð³çíîìàí³òíèòè â³äïî÷èíîê øêî-
ëÿð³â: ùîá â³í áóâ ³ ö³êàâèì, ³ êîðèñíèì.

“Ìè çàëó÷àºìî ïîçàøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ çàáåç-
ïå÷óþòü ä³òÿì çì³ñòîâíå äîçâ³ëëÿ, ïðîâîäÿòü âèõîâíó ðîáî-
òó, îðãàí³çîâóþòü êóëüòïîõîäè äî òåàòð³â, ê³íîòåàòð³â, ìó-
çå¿â”,— çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâñüêèé.

Ó ñåðåäí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ¹ 260 Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³ëè, ùî òàì ïîºäíóâàòèìóòü
ñïîðòèâí³ òà êóëüòóðí³ çàõîäè. “Áóäåìî ïëàíóâàòè äîçâ³ëëÿ,
âðàõîâóþ÷è òå, ùî ðîçòàøîâàíî íåïîäàë³ê â³ä íàøî¿ øêî-
ëè. À á³ëÿ íàñ º õóäîæíÿ ³ ìóçè÷í³ øêîëè, á³áë³îòåêà, Áó-
äèíîê äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³. Ìîæíà ³ äî çîîïàðêó ñõîäèòè. Âà-
ð³àíò³â áàãàòî, íèí³ ÿêðàç ðîçðîáëÿºìî ñ³òêó çàõîä³â íà êîæ-
íèé äåíü”,— ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Òà-
ìàðà Íîâ³êîâà.

Òðàäèö³éíî äåíü ó ïðèøê³ëüíîìó òàáîð³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç
ðàíêîâî¿ çàðÿäêè. Ïîò³ì áàäüîð³ ä³òëàõè éäóòü íà ñí³äàíîê,
îï³ñëÿ — êóëüòóðíà ïðîãðàìà. Íàãóëÿâøè àïåòèò íà åêñêóð-
ñ³¿, âèñòàâö³ ÷è êîíöåðò³, øêîëÿð³ â òàáîð³ îá³äàþòü, ï³ñëÿ
÷îãî òðàäèö³éíî — òèõà ãîäèíà, ³ ïîëóäíàþòü. Ï³äâå÷³ð ñïîâ-
íåíèõ âðàæåíü øêîëÿð³â çàáèðàþòü áàòüêè äîäîìó. “Ïðàê-
òèêà ïîêàçóº, ùî ä³òêè, ÿê³ â³äâ³äóþòü ïðèøê³ëüí³ òàáîðè, çà-
ëèøàþòüñÿ çàäîâîëåíèìè ñâî¿ì â³äïî÷èíêîì”,— ï³äñóìóâàâ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
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Êè¿â â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ 
ç Êèòàþ

Ñòîëèöÿ ðîçøèðþº ãåîãðàô³þ ì³æíàðîä-
íî¿ ñï³âïðàö³ òà íàëàãîäæóº êîíòàêòè ç ïðî-
â³äíèìè ì³ñòàìè ñâ³òó. Äíÿìè çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé ïðîâ³â ä³ëîâó çóñòð³÷ ³ç ïðåäñòàâíè-
êàìè êèòàéñüêî¿ äåëåãàö³¿ ì³ñòà Íàíê³í. Ïî-
ñàäîâö³â íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì Íàðîäíî¿
ïîë³òè÷íî¿ êîíñóëüòàòèâíî¿ êîíôåðåíö³¿
Ìàî Ãåë³íîì ö³êàâèëî ÷èìàëî: â³ä ãåîãðà-
ô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé Êèºâà äî ñï³ëüíî¿ ðå-
àë³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ïðîåêò³â. Ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ìàéáóò-
íüî¿ ñï³âïðàö³ ó åêîíîì³÷í³é, áóä³âåëüí³é,
åêîëîã³÷í³é òà ñïîðòèâí³é ñôåðàõ. Îëåñü
Äîâãèé çàêëèêàâ êèòàéñüêèõ ïàðòíåð³â
âêëàäàòè ³íâåñòèö³¿ â áóä³âíèöòâî êè¿âñüêèõ
³íôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêò³â. “Ìè ãîòîâ³ ïå-
ðåéìàòè ïåðåäîâèé äîñâ³ä öüîãî âåëèêîãî
ïðîìèñëîâîãî òà êóëüòóðíîãî öåíòðó,— çà-
ÿâèâ Îëåñü Äîâãèé.— Ïðîòå ³ â íàñ º íèç-
êà ïðîåêò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ö³êàâèìè äëÿ
íàøèõ çàðóá³æíèõ ïàðòíåð³â”. Íàîñòàíîê
çóñòð³÷³ ãîñò³ çàïðîñèëè ïàíà Äîâãîãî ðà-
çîì ³ç ïðåäñòàâíèêàìè äåïóòàòñüêîãî êîð-
ïóñó â³äâ³äàòè ì³ñòî Íàíê³í äëÿ ïðîäîâ-
æåííÿ ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³

Ôàõ³âö³ âèâ÷àòèìóòü 
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó 
³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ëåîí³äîì
×åðíîâåöüêèì çàòâåðäæåíî ðîçïîðÿäæåííÿ
ÊÌÄÀ ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç îïðà-
öþâàííÿ ïèòàíü îö³íêè ïîòåíö³àëó ³íæå-
íåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà. Äî ¿¿ çàâäàíü
âõîäèòèìå, ñåðåä ³íøîãî, âèçíà÷åííÿ ïåð-
ñïåêòèâè ðîçâèòêó ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì³ñòà â êîíòåêñò³ ðîçðîáëåíèõ ïðîïî-
çèö³é äî êîíöåïö³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîç-
âèòêó Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025
ðîêó. Î÷îëèâ ðîáî÷ó ãðóïó çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Âàëåð³é Ì³ðîíîâ. Äî ¿¿ ñêëàäó
âõîäÿòü êåð³âíèêè òà ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ ïðî-
ô³ëüíèõ Ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ òà êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà

Ó ìåòðî â³äðåìîíòóþòü 
åñêàëàòîðè

Ó÷îðà ôàõ³âö³ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí” ðîçïî÷àëè ðåìîíò åñêàëàòîðà íà
ñòàíö³¿ “Ëóê’ÿí³âñüê³é” Ñèðåöüêî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ë³í³¿. Ðîáîòè òðèâàòèìóòü äî 20 òðàâ-
íÿ. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè. Îêð³ì
öüîãî, íà ñòàíö³¿ “Øóëÿâñüê³é” òðèâàº ðå-
ìîíò åñêàëàòîðà ¹ 3. Îá’ºêò ìàþòü çäàòè
â åêñïëóàòàö³þ äî 26 òðàâíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó. Íàãàäàºìî, ùî ç ïî÷àòêó 2010-ãî â
Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ çä³éñíåíî ðå-
ìîíòè òðüîõ åñêàëàòîð³â íà ñòàíö³ÿõ “Àð-
ñåíàëüí³é”, “Øóëÿâñüê³é” òà “Ëóê’ÿí³â-
ñüê³é”

Íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ 
îáìåæàòü ðóõ òðàíñïîðòó

Ó çâ’ÿçêó ç òåõíîëîã³÷íîþ ïîòðåáîþ, ïî-
â’ÿçàíîþ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñ-
êîâñüê³é ïëîù³, ç 22 òðàâíÿ ðîçïî÷íóòü áó-
ä³âåëüí³ ðîáîòè ç âëàøòóâàííÿ îïîð ¹ 12
òà ¹ 13 åñòàêàäè. ßê ïîâ³äîìèëè â “Êè-
¿âàâòîäîð³”, íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ öèõ ðîá³ò
çàïëàíîâàíî ÷àñòêîâå îáìåæåííÿ ðóõó àâ-
òîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó â çîí³ áóä³âíèö-
òâà, â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíèõ òà ïîãîäæå-
íèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåì îðãàí³-
çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó. Êð³ì òîãî, äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ áåçïåêè ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³-
øîõîä³â íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò çóïèí-
êè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ðàéîí³ öåí-
òðàëüíîãî âõîäó äî ðèíêó “Äåì³¿âñüêèé”
ïåðåíîñÿòüñÿ íà ïðîñïåêò 40-ð³÷÷ÿ Æîâò-
íÿ, 32 (ïîáëèçó ïàì’ÿòíèêà âî¿íàì-àâòî-
ìîá³ë³ñòàì) òà íà ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿ-
íèé, 123 (ä³þ÷à çóïèíêà)

Ð³÷êîâèé òðàìâàé÷èê
ðîçïî÷èíàº ñåçîí
Íà Äí³ïð³ â³äêðèþòü íîâèé ïðè÷àë ó Íàâîäíèöüêîìó ïàðêó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Напередодні Дня Києва в столи-
ці розпочне рс вати м ніци-
пальний річ овий трамвайчи . У
нинішньом році він перевозити-
ме пасажирів лише вечірній
час. Ран ові маршр ти довелося
с ас вати через їхню нерента-
бельність. Надвечір трамвай
відпливатиме з Поштової площі
до Березня ів та Оболоні. У
зворотном напрям р хати-
меться через 10 хвилин після
приб ття. О рім цьо о, план ють
від рити нов станцію — "На-
водниць ий пар ". Наразі в ме-
рії виріш ють, я ою б де вар-
тість проїзд річ овим видом
транспорт цьо о ро .

Íàñòóïíîãî òèæíÿ â ñòîëèö³ â³äêðèâàº
íîâèé ñåçîí ð³÷êîâèé òðàìâàé÷èê. Îêð³ì
çâè÷íèõ ìàðøðóò³â — äî Îáîëîí³ òà Áå-
ðåçíÿê³â — äî Äíÿ Êèºâà ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè ÷åòâåðòó ñòàíö³þ íà Äí³ïð³ — “Íà-
âîäíèöüêèé ïàðê”. Ïðî öå â÷îðà “Õðå-
ùàòèêó” ðîçïîâ³â âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöü-
êèé.

“Íàðàç³ âèð³øóþòü, ÿêîþ áóäå âàðò³ñòü
ïðî¿çäó,— çàÿâèâ ïîñàäîâåöü ³ç ìåð³¿.—
ßê â³äîìî, òîð³ê âîíà ñòàíîâèëà 10 ãðè-
âåíü, à ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ êèÿí ïåðåâîçè-
ëè áåçïëàòíî”. Îêð³ì öüîãî, íèí³øíüî-
ãî ðîêó òðàìâàé êóðñóâàòèìå ò³ëüêè ââå-
÷åð³, îñê³ëüêè ðàíêîâ³ ðåéñè ñåáå íå âè-
ïðàâäàëè.

Çà ñëîâàìè ïåðåâ³çíèê³â, ³íîä³ ç 200
ì³ñöü íà êàòåð³ áóëî çàéíÿòî ëèøå 5. Òî-

ìó äîðå÷íèì ñòàëî ñêàñóâàòè ðàíêîâ³
ìàðøðóòè. ×åðåç öå ð³÷êîâèé òðàìâàé
óòðàòèâ ³ ñâîº ïåðøîïðèçíà÷åííÿ — ðîç-
âàíòàæèòè ñòîëè÷í³ ìîñòè â³ä çàòîð³â òà
çàîùàäèòè ÷àñ êèÿí, ÿêèé âîíè âèòðà÷à-
þòü íà äîðîãó äî ðîáîòè. Â³äòàê â³í âè-
êîíóâàòèìå ðîëü çäåá³ëüøîãî òóðèñòè÷-
íîãî.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó
ÊÌÄÀ ïîâ³äîìèëè, ùî âæå çà òèæäåíü
òðàìâàé ðóõàòèìåòüñÿ çà íîâèì ðîçêëà-
äîì. Êàòåð â³ä÷àëþâàòèìå ç Ïîøòîâî¿
ïëîù³ äî ìàñèâó “Áåðåçíÿêè” î 16.20 ³
19.20, ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó — ÷åðåç 10
õâèëèí ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ.

Òàêîæ ³ç Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äâà êîðàáë³
ðóõàòèìóòüñÿ äî Îáîëîíñüêî¿ íàáåðåæ-
íî¿ î 17.00 ³ 18.20, ïîâåðòàòèìóòüñÿ ÷å-
ðåç 10 õâèëèí ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ.

Íàãàäàºìî, ùî 24 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðî-
êó â Êèºâ³ ç ïðè÷àëó ¹ 10 Ð³÷êîâîãî âîê-
çàëó ïî÷àâ êóðñóâàòè àëüòåðíàòèâíèé âèä
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó — ìóí³öèïàëü-
íèé ð³÷êîâèé òðàìâàé. Òîä³ â ñòîëèö³ çà-
ïóñòèëè ïåðøèé âîäíèé ìàðøðóò â³ä Ïî-
øòîâî¿ ïëîù³ äî Áåðåçíÿê³â. Ó âåðåñí³ çà-
ïðîâàäèëè äðóãèé ìàðøðóò — ³ç Ïîäîëó
äî Îáîëîí³. Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ïîñëó-
ãàìè ð³÷êîâèê³â ñêîðèñòàëèñÿ 12 òèñÿ÷
êèÿí, ³ç ÿêèõ 20 â³äñîòê³â — ï³ëüãîâèêè

КК ИИ ЇЇ ВВ   ––   ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА     СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

Ðèçèêîâàíà ïî¿çäêà
Ìàðøðóòíèê³â ³ç íåñïðàâíèìè àâòî ïîçáàâëÿòèìóòü ë³öåíç³é
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Хамство маршр тці, виявляє-
ться, одне з найменших лих,
я е може спіт ати иян-пасажи-
рів. Серйозніша за роза — "ли-
сі" олеса, несправні альма чи
ермо або й п’яний водій на до-
дач . Останнім часом столиці
почастішали випад и ДТП за
частю ромадсь о о транспор-
т . Перевір и ДАІ засвідчили,
що 20 відсот ів маршр то , що
рс ють доро ами Києва, не-

справні, а водії пор ш ють пра-
вила. Інформація про все це
надсилається для позбавлення
перевізни ів ліцензій та розі-
рвання з ними до оворів.

¯çäèòè ó ñòîëè÷íèõ ìàðøðóòêàõ íåáåç-
ïå÷íî. Òàêèé âèñíîâîê íàïðîøóºòüñÿ ç
äàíèõ, ÿê³ äíÿìè îïðèëþäíèëà ñòîëè÷-
íà ÄÀ². Ç ïî÷àòêó ðîêó ïðàö³âíèêè Äåðæ-
àâòî³íñïåêö³¿ ïåðåâ³ðèëè ó ñòîëèö³ 16 òè-
ñÿ÷ ìàðøðóòîê ³ àâòîáóñ³â. Êîæåí ï’ÿòèé
òðàíñïîðòíèé çàñ³á âèÿâèâñÿ íåñïðàâ-
íèì. Ñåðåä ãîëîâíèõ íåäîë³ê³â íàäòî çíî-

øåí³ øèíè, ñàìîâ³ëüíà óñòàíîâêà äîäàò-
êîâèõ ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ, â³äñóòí³ñòü àï-
òå÷îê, âîãíåãàñíèê³â ³ çàïàñíèõ êîë³ñ, òà
íàâ³òü íåñïðàâí³ñòü ãàëüì³âíî¿ ñèñòåìè
÷è êåðìà.

Íà äîäà÷ó äî ïîãàíîãî òåõí³÷íîãî ñòà-
íó ìàøèí ¿õí³ âîä³¿ òåæ íå äåìîíñòðóþòü
âèñîêèé êëàñ. Àâòî³íñïåêòîðè ïîïåðåäè-
ëè 2577 âèïàäê³â ïîðóøåííÿ äîçâîëåíî¿
øâèäêîñò³ ³ ñïðîá ïðî¿çäó íà çàáîðîíå-
íèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà. Âèÿâèëè 31 âîä³ÿ,
ÿê³ ïðàöþâàëè íà ìàðøðóò³ ó ñòàí³ àëêî-
ãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. Ñåðåä ïîðóøåíü òà-
êîæ ðîçìîâè ïî ìîá³ëüíîìó, âèñàäêà ïà-
ñàæèð³â ó íåâ³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ.
Ñàìå ÷åðåç öå ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ àâàð³¿.

Çà äàíèìè ÄÀ², ó 90 â³äñîòêàõ âèïàä-
ê³â àâàð³é çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ñàìå âîä³¿ îñòàííüîãî ³ º âèíóâàò-
öÿìè. Ò³ëüêè ó ìèíóë³ âèõ³äí³ â Êèºâ³ ó
ÄÒÏ çà ó÷àñòþ ìàðøðóòîê çàãèíóëî äâîº
ïàñàæèð³â, ùå øåñòåðî îòðèìàëè ñåðéîç-
í³ òðàâìè.

Íà÷àëüíèê àâòî³íñïåêö³¿ ñòîëèö³ Àíà-
òîë³é Êóð³ííèé íàãîëîñèâ, ùî ïåðåâ³ðÿ-
òèìóòü ìàðøðóòíèê³â ïîñò³éíî. Ó ðàç³ âè-
ÿâëåííÿ ïîðóøåíü ñòàâèòèìóòü ïèòàííÿ
ïðî ïîçáàâëåííÿ ë³öåíç³é íà ïðàâî çä³é-
ñíþâàòè ïåðåâåçåííÿ. Ñòîñîâíî âèÿâëå-
íèõ íåäîë³ê³â ó ðîáîò³ ïåðåâ³çíèê³â ñòî-
ëèö³ ÄÀ² óæå íàïðàâèëà äî ì³ñöåâèõ òà
äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè 45 ïîäàíü. ²ç

íèõ 26 — äî Ãîëîâàâòîòðàíñ³íñïåêö³¿,
19 — äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òó ÊÌÄÀ òà òðè ïîäàííÿ äî Ïðîêóðàòó-
ðè Êèºâà. Ñåìåðî ïåðåâ³çíèê³â óæå çíÿ-
ëè ç ìàðøðóò³â.

Ç³ ñâîãî áîêó ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòó ç³ çë³ñíèìè ïîðóøíèêàìè ðîçðè-
âàòèìå óãîäè íà ïåðåâåçåííÿ ó ì³ñò³. “Ìè
ðåãóëÿðíî ñï³ëüíî ç ÄÀ² òà ñëóæáîþ ïå-
ðåâåçåíü ÊÌÄÀ ïðîâîäèìî ðåéäè ùîäî
ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ ïåðåâ³çíèêàìè
ïðàâèë ïåðåâåçåííÿ. Ó âèïàäêàõ, ÿêùî
òðè÷³ âèÿâëÿºìî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæå-
ìî ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð”,— ïîÿñíèâ íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó
Îëåêñ³é Áàðõàòîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñòî íèí³ ìàº äîñòàò-
íüî ðóõîìîãî ñêëàäó, àáè çàáåçïå÷èòè ïå-
ðåâåçåííÿ êèÿí íà çâ³ëüíåíèõ ïîðóøíè-
êàìè ìàðøðóòàõ. Íàãàäàºìî, ùî óìîâè
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ïåðåäáà÷àþòü íå
ëèøå ñïðàâí³ñòü òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, à
é óâ³÷ëèâîãî, îäÿãíóòîãî ó ôîðìó âîä³ÿ,
ÿêèé íå êóðèòü ³ íå â³äìîâëÿº ï³ëüãîâè-
êàì. Äî ïîðóøåíü, ÿê³ äàþòü ì³ñüê³é âëà-
ä³ ï³äñòàâó äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ç ïå-
ðåâ³çíèêîì, íàëåæàòü çîêðåìà â³äõèëåí-
íÿ â³ä ñõåìè òà ãðàô³êó ðóõó, â³äñóòí³ñòü
ó ìàðøðóòö³ äîêóìåíò³â, íåâèäà÷à êâèò-
ê³â ÷è ÷åê³â ïàñàæèðàì, ñàìîâ³ëüíå ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â òà ïîðóøåííÿ âîä³ÿìè
Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó

НН АА   КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ ІІ

Річ овий трамвай от ється провезти столичних т ристів оновленим маршр том із додат овими
з пин ами
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Заст пни олови Державної
сл жби т ризм i рортів розпо-
вів про проблеми та перспе тиви
розвит т ризм та спорт я
державі, та і в столиці.

— Çëiò òóðèñò³â Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ âæå
âòðèíàäöÿòå. ßê³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ òåíäåíö³¿?
Ðiâåíü ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ çìàãàíü çðîñ-
òàº?

— Ðiâåíü ï³äãîòîâêè çðîñòàº îäíîçíà÷-
íî. Àëå ãîëîâíèì º òå, ùî á³ëüøå îõî÷èõ
âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ. Öå äóæå äîáðå i
äëÿ ñòîëèöi, i äëÿ êðà¿íè â öiëîìó, àäæå ìî-
ëîäü ïðèçâè÷àþºòüñÿ äî çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ.

— Íà âàøó äóìêó, ðîçâèòêó ñïîðòó i òó-
ðèçìó â Óêðà¿íi òà â Êèºâi çîêðåìà ïðèä³-
ëÿºòüñÿ íàëåæíà óâàãà?

— ßê êàæóòü, äîñêîíàë³ñòü íå ìàº ìåæ.
Òîìó ìè çàâæäè éäåìî äî òîãî, ùîá áó-
ëî êðàùå, êðàùå i ùå ðàç êðàùå. Íèíi,
çâàæàþ÷è íà åêîíîì³÷íó êðèçó, äëÿ áóäü-
ÿêî¿ äîñêîíàëîñò³, â ñïîðòi òàê ñàìî, ïî-
òðiáíi ãðîøi. Êîøòè, íà æàëü, ñüîãîäíi
íå â ïîâíîìó îáñÿç³ äîñòóïíi íàâiòü äëÿ
ñåðéîçíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, àëå i íà
ðîçâèòîê ñïîðòó, ³ ñïîðòèâíîãî òóðèçìó
âèäiëÿþòüñÿ.

— ßêà ÷àñòêà êîøò³â ç³ ñòîëè÷íîãî áþ-
äæåòó ùîði÷íî âèä³ëÿºòüñÿ íà ðîçâèòîê ñïîð-
òó i òóðèçìó â Êèºâi?

— Êîíêðåòíî¿ öèôðè ÿ íàçâàòè íå ìîæó,
àëå ¿õ äîñòàòíüî. Òèì ïà÷å ç ïî÷àòêîì ï³ä-
ãîòîâêè äî ªâðî-2012 äåðæàâà ïî÷àëà âèäi-
ëÿòè ÷èìàëi cóìè ç³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó,
âçÿëàñÿ çà ïîøóê iíâåñòèöiéíèõ êîøò³â, ùîá
íà ãiäíîìó ðiâíi ïðåäñòàâèòè ÷åìï³îíàò.

— ×è º ïåðñïåêòèâà òàêèõ òóðèñòè÷íèõ
çëüîò³â?

— Çâè÷àéíî. XIV âiäêðèòèé çë³ò òóðèñ-
ò³â â³äáóäåòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Öå îäíî-
çíà÷íî. Õî÷åòüñÿ âiðèòè, ùî òàêó òðàäèö³þ
çàïîçè÷àòü é ³íø³ ðåã³îíè Óêðà¿íè. Àáî
âæå íåçàáàðîì öåé çàõiä íàáóäå âñåóêðà¿í-
ñüêèõ ìàñøòàáiâ.

Спіл валася
Леся МОЧАРСЬКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Ñåðãié ÑÜÎÌÊIÍ: “Õî÷åòüñÿ, àáè ðåã³îíè ïåðåéìàëè
òðàäèö³þ Êè¿âñüêîãî â³äêðèòîãî 
çëüîòó òóðèñò³â”

Êè¿âñüêi òóðèñòè “çëåòiëèñÿ” 
äî Àëìàçíîãî
Âîíè çìàãàëèñÿ ó âèòðèâàëîñò³ 
é ïðèãîùàëè ïîëüîâîþ êàøåþ
Ëåñÿ ÌÎ×ÀÐÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Неподалі озера Алмазно-
о, що в Деснянсь ом
районi, нещодавно від-
б вся XIII вiд ритий злiт
т ристів Києва. Захiд має
на меті зал чення молодi
до здорово о способ
життя та пропа анд а -
тивно о вiдпочин . За
ро и проведення він всти
стати невiд’ємною с ла-
довою розвит спортив-
но-оздоровчо о т ризм .

Ñó÷àñíà òóðèñòè÷íà ³íäóñòð³ÿ
º îäí³ºþ ç íàéïðèáóòêîâ³øèõ ó
ñâiòîâié åêîíîìiöi. Íå â³äñòàâà-
òè íàìàãàºòüñÿ ³ ñòîëèöÿ. Ó ì³ñ-
ò³ ïðàöþº ïðîãðàìà ï³äòðèìêè
òóðèçìó òà ïåðåòâîðåííÿ éîãî íà
êëþ÷îâó ãàëóçü. Âiäêðèòèé ùî-
ði÷íèé âè¿çíèé çë³ò ñòîëè÷íèõ
òóðèñò³â Êèºâà º îäíèì iç ãîëîâ-
íèõ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, ùî çà-
òâåðäæóþòü Ôåäåðàöiÿ ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó Êèºâà òà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè çë³ò â³ä-
áóâñÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ïî-
áëèçó îçåðà Àëìàçíîãî.

Óðî÷èñòî â³äêðèòè òóðèñòè÷í³
çìàãàííÿ ïðèáóâ íà÷àëüíèê
óïðàâëiííÿ òóðèçìó, ãîòåëüíîãî

ãîñïîäàðñòâà òà êóðîðò³â ÃÓ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ
Ìèêîëà Ãðèöèê. Ó÷àñíèêàì â³í
ïîáàæàâ æàãè äî ïåðåìîãè òà áî-
éîâîãî äóõó. Öüîãîð³÷ çë³ò ïðè-
ñâÿòèëè 65-é ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó
Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³.

Áîéîâèé äóõ â ó÷àñíèêiâ çìà-
ãàíü ïðîêèíóâñÿ îäðàçó ï³ñëÿ
ïðåäñòàâëåííÿ êîìàíä. Ç-ïîìiæ
íèõ êîìàíäè Iíñòèòóòó òóðèçìó
Ôåäåðàöi¿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè,
Êè¿âñüêîãî óíiâåðñèòåòó òóðèçìó,
åêîíîì³êè òà ïðàâà, òóðèñòè÷íi
êëóáè "Ðîáiíçîí", "Áàðñ", "Ïi-
ëiãðèì", "Äåñíà", "Ìàíäðiâíèê".
Ïðîòå îäðàçó ôàâîðèòîì ïî÷ó-
âàâñÿ òóðèñòè÷íèé êëóá "Âðåìÿ
íå æäåò", ÿêèé ïîêàçóâàâ âèñîêi
ðåçóëüòàòè ó ìèíóëîði÷íèõ âèñòó-
ïàõ. Öüîãîð³÷ ³ç ðóê îðãàíiçàòî-
ðiâ ä³éñòâà êëóá îòðèìàâ ñïåö³-
àëüíèé êóáîê.

Ïicëÿ â³äêðèòòÿ çëüîòó, ó÷àñ-
íèêè ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ äî áî-
ðîòüáè. Îñêiëüêè òóðèñòè÷íi òà
ñïàëüíi íàìåòè áóëî ïðèãîòîâà-
íî çàçäàëåã³äü, ëèøàëîñÿ õ³áà ùî
ëàøòóâàòè ã³ðñüê³ ñïîðÿäæåííÿ i
äâîêîë³ñíèõ äðóç³â. Ïîìiæ òàáî-
ðàìè ó÷àñíèêiâ îäðàçó çàïàíóâà-
ëà òåïëà íåâèìóøåíà àòìîñôåðà.

Áóòåðáðîäè, êàçàíêè ç ïîëüîâîþ
êàøåþ, ãiòàðà — âñå íàéïîòð³á-
í³øå òóðèñòîâ³-ìàíäðiâíèêó. Äî
ñëîâà, ðåãëàìåíòîì çìàãàíü âiê
ó÷àñíèêiâ íå îáìåæóâàëè, òîìó â

êîìàíäíèõ òàáîðàõ ìîæíà áóëî
çóñòðiòè ÿê øêîëÿðiâ, òàê i ë³òí³õ
ëþäåé.

Ñïîðòèâíà ïðîãðàìà çëüîòó
âêëþ÷àëà çìàãàííÿ ç ïiøîõiäíî-
ãî, ã³ðñüêîãî, âîäíîãî òà âåëîñè-
ïåäíîãî òóðèçìó. Ïðèðîäí³ óìî-
âè âèñîêîã³ðíèõ ðàéîí³â ³ ñïåöè-
ô³êà ïåðåøêîä ñòàâëÿòü ïåðåä
ã³ðñüêèìè òóðèñòàìè ÷èìàëî
ñêëàäíèõ çàâäàíü. Ïîòð³áíà íå
ëèøå ô³çè÷íà âèòðèâàë³ñòü, à é
çíàííÿ.

"Ïðî ðåçóëüòàò ÿ ïîêè ùî íå
äóìàþ. Ðîáëþ âñå çàäëÿ âëàñíî-
ãî çàäîâîëåííÿ. Àëå ïðèïóñêàþ,
ùî â ìàéáóòíüîìó âåëîòóðèçì
ìîæå ïåðåðîñòè â ùîñü á³ëüøå,
í³æ ïðîñòî ðîçâàãà",— ðîçïîâ³-
äàº ïðî ñâîº çàõîïëåííÿ äâîêî-
ë³ñíèì äðóãîì Îëåã Êàëþæíèé ç
êîìàíäè "Ìàíäðiâíèê".

Îêð³ì ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, òó-
ðèñòè òàêîæ äåìîíñòðóâàëè ñâî¿
âì³ííÿ ó ñàìîä³ÿëüíîñò³, ôîòî-
ãðàôi¿. Óâå÷åði äëÿ ó÷àñíèêiâ
çëüîòó çàïàëàëî òðàäèöiéíå áà-
ãàòòÿ òà âiäáóâñÿ êîíêóðñ áàðäiâ-
ñüêî¿ ïicíi. Íà çìiíó àòìîñôåð³
áîðîòüáè i êîíêóðåíöi¿ ïðèéøëî
äðóæíº ºäíàííÿ

Найс ладніше ви он вали альпіністи — б ло важ о зроз міти, я вони не
запл т ються серед тросів

Байдарочни и з радістю атали по озер всіх охочих дол читися до цьо о
вид спорт

Молода оманда т ристів Деснянсь о о район б ла налаштована тіль и на
перемо в зма аннях
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Òåðåìêè 
â³äçíà÷èëè 
äåíü íàðîäæåííÿ

Æèòëîâèé ìàñèâ Òåðåìêè-2 îäèí ³ç íå-
áàãàòüîõ ó ñòîëèö³, ÷èºìó ðîçâèòêó íå çà-
âàäèëà í³ÿêà êðèçà. Òóò ³ íàäàë³ ðîçðîñ-
òàþòüñÿ æèòëîâ³ êîìïëåêñè, ç’ÿâëÿþòüñÿ
òîðãîâåëüí³ öåíòðè, ñïîðòêîìïëåêñè,
øêîëè òîùî. Îò-îò ñþäè äî¿äå ñòîëè÷íå
ìåòðî. Ìèíóëî¿ ñóáîòè ìàñèâ â³äçíà÷èâ
âëàñíèé äåíü íàðîäæåííÿ — Äåíü Òåðåì-
ê³â. Çàõ³ä ïðîéøîâ óæå âäåâ’ÿòå, ³ íà ñâÿò-
êóâàííÿ ïðîòÿãîì äíÿ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
á³ëÿ õðàìó Áîðèñà òà Ãë³áà ç³áðàëîñÿ ïî-
íàä äåñÿòü òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ðàéîíó.

Òàêèé çíà÷íèé ³íòåðåñ äî ñâÿòà ìîæíà
çðîçóì³òè, îñê³ëüêè îðãàí³çàòîðè ùîðàçó
ïðîïîíóþòü ö³êàâó ³ äîâîë³ íàñè÷åíó ïðî-
ãðàìó. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî â öåé äåíü æè-
òåë³ ðàéîíó â³äçíà÷àþòü õðàìîâå ñâÿòî.

Äåíü ïàì’ÿò³ ñâÿòèõ âåëèêîìó÷åíèê³â
Áîðèñà ³ Ãë³áà ðîçïî÷àëè ç ðàíêîâîãî áî-
ãîñëóæ³ííÿ ó õðàì³. Ï³ñëÿ äóõîâíîãî çàõî-
äèëèñÿ äáàòè ïðî “çåìíå”, òîæ óæå î 8.30
òåðåì÷àíè æâàâî ÿðìàðêóâàëè ïîðó÷ íà
âóëèö³ Êîíºâà. Ñþäè âèðîáíèêè ïðèâåç-
ëè ÿê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ —
ñâ³æó ãîðîäèíó, âèïëåêàíó íà âëàñíèõ ãîñ-
ïîäàðñòâàõ, ñâèíèíó òà òåëÿòèíó, — òàê ³
îäÿã, ³ãðàøêè, ñóâåí³ðè, ³íø³ ïðîìèñëîâ³
òîâàðè. Ïðîäàâö³ â³ääàâàëè òîâàð çà ö³íà-
ìè íèæ÷èìè, í³æ íà âñ³õ êè¿âñüêèõ ÿð-
ìàðêàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ùîâèõ³äíèõ.

“Íà Áîðèñà ³ Ãë³áà — çà ïîâ³ð’ÿì, öå ùå
é áàðèø-äåíü. ßêùî ñüîãîäí³ âñå ïðîäà-
ñè, òî é óâåñü ð³ê òîðã éòèìå äîáðå”,—
ïîÿñíèëà ïðîäàâ÷èíÿ îâî÷³â ²ííà Êàìàë³.

Ç äåâ’ÿòî¿ äî äâàíàäöÿòî¿ íà ñòàä³îí³ ñó-
ñ³äíüî¿ øêîëè ñòàðòóâàâ ñâÿòêîâèé ôóò-
áîëüíèé ÷åìï³îíàò. Îï³âäí³ åñòàôåòó ïå-
ðåõîïèëè þí³ îáäàðóâàííÿ Òåðåìê³â. Âî-
íè ï³äãîòóâàëè á³ëüø í³æ ãîäèííó êîí-
öåðòíó ïðîãðàìó “Òåðåìêè, ì³é ð³äíèé
êðàþ, òåáå â ï³ñíÿõ ïðîñëàâëÿþ”. Ïîêè
ä³òè äåìîíñòðóâàëè ñâîþ ëþáîâ äî ð³äíèõ
Òåðåìê³â, äîðîñë³ ïðèëàøòóâàëèñÿ — õòî
â ë³òí³õ êàôå, õòî ï³ä äåðåâàìè ÷è á³ëÿ
îçåðà — ÷àñòóâàòèñÿ øàøëèêàìè òà ³íøîþ
ñìàêîòîþ.

Ó ï³äâå÷³ð’¿ ñâî¿ òàëàíòè äåìîíñòðóâàëè
âæå äîðîñë³ òâîð÷³ êîëåêòèâè òåðåì÷àí.
Íà ï³äìîãó ¿ì ïðè¿õàëè ñï³âà÷êà ²ð³ñ, ãóðò
“Ò³ê” òà âò³ëåííÿ ³äåàëó æ³íî÷èõ ïðèíàä
òàëàíîâèòà Ñâ³òëàíà Ëîáîäà. Òîä³ é âè-
áóõíóâ ñâÿòêîâèé ôåºðâåðê, ùî áóâ íå
ìåíø ÿñêðàâèì, í³æ çàçâè÷àé íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³.

“Äóæå ïðèºìíî áà÷èòè, ùî ëþäè ñïðàâ-
ä³ ëþáëÿòü ñâ³é ðàéîí, ìàñèâ, ì³ñöå, äå ñòî-
¿òü ¿õí³é ä³ì, äå âèðîñòàþòü ¿õí³ ä³òè. Ïðè-
ºìíî áà÷èòè, ùî äåíü íàðîäæåííÿ Òåðåì-
ê³â — äëÿ íèõ ä³éñíî ñâÿòî. ß çàâæäè êà-
çàâ, ùî òðåáà áóòè ñïðàâæí³ì ïàòð³îòîì íå
ëèøå êðà¿íè, à é ì³ñòà, ðàéîíó, áóäèíêó —
³ òîä³ æèòè òàì ñòàíå ñïðàâä³ êîìôîðòí³-
øå ³ ùàñëèâ³øå”,— ðîç÷óëèâñÿ íà ñâÿò³ ãî-
ëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ñàäîâîé.

Àáè òåðåì÷àíàì êîìôîðòí³øå æèëîñÿ,
÷èìàëî çðîáèâ ³ íàðîäíèé äåïóòàò â³ä Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â ²ãîð Ëèñîâ, ùî îñü óæå âêîò-
ðå º ãîëîâíèì ìåöåíàòîì ñâÿòêóâàíü.
“Ìàñèâ äîâîë³ ìîëîäèé ³ íåâïèííî ðîñ-
òå, ðîçâèâàºòüñÿ. Òóò íå ëèøå ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ íîâ³ áóäèíêè òà ³íø³ îá’ºêòè, à é çá³ëü-
øóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ìîëîäèõ ñ³ìåé, ä³òåé.
Ïðèºìíî, ùî âñ³ âîíè ñüîãîäí³ ç³áðàëèñÿ
íà ñâÿò³ ð³äíîãî ðàéîíó”,— ñêàçàâ â³í

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До и столиця лише от ється відзначити День Києва, свій день наро-
дження відзначив один із житлових масивів. Мин лої с боти народні
ляння пройшли на Дні Терем ів. Цю дат відзначають же дев’ятий

рі поспіль. За підтрим и Голосіївсь ої РДА жителі район зран до
пізньо о вечора насолодж валися насиченою про рамою заходів.
Розпочали з молитви, продовжили ярмар ом, ф тболом, дитячими
піснями і танцями. За інчилося свято вист пом Світлани Лободи та
рандіозним феєрвер ом.

Концерт на Терем ах зібрав не менше відвід вачів, аніж вист пи зіро на майдані Незалежності
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Ñâ³òëàíà ÑÓÕÎÌËÈÍÎÂÀ: 

“Ìè ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè ñïðàâæí³é 
òàëàíò, ñïðèÿòè çä³áíèì ìîëîäèì
ëþäÿì ó ¿õí³é òâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³”
З 20 до 31 травня 2010
ро в Києві триватиме
II Міжнародний он рс-
фестиваль мистецтв для
дітей і молоді "Арт Премі-
м-2010". Участь ньом
візьм ть більш я 1500
он рсантів з різних ре іо-
нів У раїни, а та ож з ін-
ших раїн світ . Ор анізо-
в є фестиваль добродій-
ний фонд "ВІВАТ АРТ. Йо о
президент, а та ож автор
ідеї створення он рс ,
розповіла про особливості
заход .

— Öå âæå äðóãèé ì³æíàðîäíèé
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ â Êèºâ³. ×èì “Àðò Ïðåì³óì-2010”
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñâîãî ïîïåðåäíè-
êà?

— “Àðò Ïðåì³óì-2010” — öå
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ, ùî
âàæëèâî ÿê ó òðàêòóâàíí³, òàê ³ â
ñàì³é ñìèñëîâ³é çàäóìö³ ïðîâå-
äåííÿ. Àäæå êîíêóðñàíòè íà-
ñïðàâä³ ïðåäñòàâëÿòü òâîðè ìèñ-
òåöòâ ó ïðÿìîìó ðîçóì³íí³ öüîãî
ñëîâà. Æîäíîãî ñòîñóíêó äî ïîïñè
³ øîó-á³çíåñó ìè íå ìàºìî. Òàêà
íàøà ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ. Ïðî
öå ñâ³ä÷èòü ³ â³äïîâ³äíå ïðîôåñ³é-
íå æóð³, äå ïðàöþâàòèìóòü íàðîä-
í³ òà çàñëóæåí³ àðòèñòè, ïðîôåñî-
ðè é äîöåíòè, ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³
Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Ëèòâè òà ³íøèõ
êðà¿í ñâ³òó. Äðóãîþ â³äì³íí³ñòþ º

òå, ùî â öüîìó êîíêóðñ³-ôåñòè-
âàë³ íà êîæíó íîì³íàö³þ áóäå
ñâîº æóð³, à ¿õ 26. Òàêîæ îáðàíî
äâîõ ãîë³â æóð³: ó ïåðøîìó, ³íñò-
ðóìåíòàëüíîìó, êîíêóðñ³ — Ìè-
õàéëî ×åìáåðæ³, êîìïîçèòîð ³ íà-
ðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, â äðóãî-
ìó êîíêóðñ³, ùî îõîïèòü âîêàë,
õîðåîãðàô³þ, òåàòð ìîä,— Âàëåð³é
Áóéì³ñòåð, äîöåíò Íàö³îíàëüíî¿
ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè. ² òðå-
òÿ â³äì³íí³ñòü — ââåäåíî äâà òó-
ðè ïðîôåñ³éíîãî êîíêóðñó êàòåãî-
ð³¿ F (ôîðòåï³àíî-ñîëî). Îáîâ’ÿç-
êîâîþ óìîâîþ äëÿ íèõ º âèêî-
íàííÿ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè, çîêðåìà
òâîð³â Áàõà, à òàêîæ ñó÷àñíî¿
óêðà¿íñüêî¿.

— Êîíêóðñàíò³â, îõî÷èõ âçÿòè
ó÷àñòü ó òàêîìó íåïðîñòîìó çìàãàí-
í³, áàãàòî. Ê³ëüêà ñë³â ïðî óìîâè
â³äáîðó ³ ñàìèõ ó÷àñíèê³â.

— Ñïðàâä³, “Àðò Ïðåì³óì” ñòàº
ïîïóëÿðíèì. Ïåðåäáà÷åíî ï³âòî-
ðè òèñÿ÷³ êîíêóðñàíò³â, õî÷à íà
ñüîãîäí³ ïîäàíî 800 çàÿâîê. Òà é
öå ÷èìàëî. Òîìó êîíêóðñ-ôåñòè-
âàëü òðèâàòèìå á³ëüøå òèæíÿ. Áó-
äå, ÿê ÿ âæå ñêàçàëà, äâà òóðè çìà-
ãàíü, â³äïîâ³äíî ³ äâà ãàëà-êîíöåð-
òè. Ó êîíêóðñ³-ôåñòèâàë³ ìîæóòü
âçÿòè ó÷àñòü óñ³ îáäàðîâàí³ ä³òè,
ïðè÷îìó íå ìàº îñîáëèâîãî çíà-
÷åííÿ, ìàþòü âîíè ìóçè÷íó îñâ³-
òó ÷è í³. Îïëàòà ñèìâîë³÷íà. Äâîº
ñèð³ò âèñòóïëÿòü çà ðàõóíîê êîø-

ò³â äîáðî÷èííîãî ôîíäó. Ó÷àñíè-
êè ç ð³çíèõ ðåã³îí³â êðà¿íè — Õàð-
ê³âñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Îäåñüêî¿, Ìè-
êîëà¿âñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿
îáëàñòåé, Êðèìó, à òàêîæ ç Ëèò-
âè, ²íä³¿, Êèòàþ.

— Ö³êàâî ä³çíàòèñÿ ³ ïðî íàãîðî-
äè, ÿê³ ÷åêàþòü ó÷àñíèê³â êîíêóðñó-
ôåñòèâàëþ, çîêðåìà ïðî Ãðàí-ïð³.

— Öå ïèòàííÿ ìàº òðèìàòè ³í-
òðèãó äî ê³íöÿ êîíêóðñó, ïîãîäü-
òåñÿ. Ëèøå ñêàæó, ùî Ãðàí-ïð³ —
öå ãðîøîâà ïðåì³ÿ, äëÿ ëàóðå-
àò³â — äèïëîìè, òàêîæ äëÿ ïåðå-
ìîæö³â öå ùå ³ ìîæëèâ³ñòü ïîêà-
çàòè ñåáå íå ëèøå ãëÿäà÷åâ³, à é
ìàéñòðàì ìèñòåöòâ, âèñòóïàòè â
çàâåðøàëüíèõ êîíöåðòàõ, ïðåòåí-
äóâàòè íà ó÷àñòü â ³íøèõ ïðåñòèæ-
íèõ êîíêóðñàõ. Ç íàøîãî æ áîêó
ìîæó ñêàçàòè, ùî ìè ãîòîâ³ ï³ä-
òðèìàòè ñïðàâæí³é òàëàíò, á³ëüøå
òîãî, ñïðèÿòè çä³áíèì ìîëîäèì
ëþäÿì ó ¿õí³é ïîäàëüø³é òâîð÷³é
ä³ÿëüíîñò³. “Àðò Ïðåì³óì-2010” —
öå êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ, à
îòæå, â íüîãî âåëèê³ ìîæëèâîñò³,
é íàäàë³ ìè ìàºìî íàì³ð ¿õ ðîçøè-
ðþâàòè.

— Çàïèòàííÿ ñòîñîâíî îðãàí³çà-
ö³¿ êîíêóðñó. ßê çàâæäè, òóò ÷èìà-
ëî ï³äâîäíèõ êàìåí³â. ×è áóëè
öüîãî ðàçó òðóäíîù³, ÿê³? Õòî äî-
ïîì³ã, ïîñïðèÿâ ó ïðîâåäåíí³ öüî-
ãî ìàñøòàáíîãî çàõîäó?

— Ïî÷íó ç ïîçèòèâíèõ ìîìåí-
ò³â. Ïåðåäóñ³ì õî÷ó ñêàçàòè ïðî
ï³äòðèìêó Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³
òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ

ÊÌÄÀ, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çâ³ñíî, ìè
âñ³ì âäÿ÷í³. Íàø³ ñïîíñîðè äîïî-
ìîãëè îáëàäíàòè ñöåíó ñó÷àñíèìè
ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè — ðî-
ÿëåì, óäàðíîþ óñòàíîâêîþ, êñè-
ëîôîíîì. Ä³òè ãðàòèìóòü íà ïðî-
ôåñ³îíàëüíèõ ³íñòðóìåíòàõ, ùî äî-
ïîìîæå ¿ì ìàêñèìàëüíî ðåàë³çó-
âàòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³. Øêîäà — ³
öå ÿêðàç ïëàâíèé ïåðåõ³ä äî íåãà-
òèâíèõ ìîìåíò³â, íà ÿê³ ìè íàòðà-
ïèëè, — ùî â ñòîëèö³ íåìàº íà
ñüîãîäí³ òàêî¿ ïðîôåñ³îíàëüíî¿,
îñíàùåíî¿ çà îñòàíí³ì ñëîâîì òåõ-
í³êè ñöåíè. Ìè ìð³ºìî ïðî
ñïðàâæí³é êîíöåðòíèé çàë. ² öå
ïîêè ùî ëèøå ìð³¿. Öüîãî ðàçó ñâî¿
ïðèì³ùåííÿ íàì íàäàëè êîíöåðò-
íèé çàë Íàö³îíàëüíîãî äóõîâîãî
îðêåñòðó Óêðà¿íè (Ìàëèé çàë Íà-
ö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè),
Áóäèíîê ó÷åíèõ, Áóäèíîê îô³öå-
ð³â.

— ² íàñàìê³íåöü ðîçêàæ³òü òð³ø-
êè ïðî íîâèíêè êîíêóðñíî¿ ïðîãðà-
ìè.

— Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî ³í-
ñòðóìåíòàëüíèé êîíêóðñ — ôîðòå-
ï³àíî, ñòðóíí³, íàðîäí³, äóõîâ³ òà
óäàðí³ ³íñòðóìåíòè, à òàêîæ âî-
êàëüíèé ³ õîðåîãðàô³÷íèé êîíêóð-
ñè. Çàâåðøàëüí³ êîíöåðòè ïåðå-
ìîæö³â â³äáóäóòüñÿ 23 ³ 30 òðàâíÿ
ç 12.00 äî 16.00 íà êîíöåðòí³é åñ-
òðàä³ Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó. Âõ³ä áó-
äå áåçïëàòíèì. Â³äâ³äóâà÷³â ïðè-
ãîùàòèìåìî ìîðîçèâîì

Розмовляла Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”

Ìåøêàíö³â â³òàëè ôåºðâåðêîì 
òà âèñòóïîì Ñâ³òëàíè Ëîáîäè
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про направлення до м. Мінськ 
(Республіка Білорусь)

Розпорядження № 296 від 23 квітня 2010 року

На запрошення Мінського міського виконавчого комітету, з метою участі в урочистих заходах з нагоди
65�ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24.11.97 № 1302 “Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та
військових пам’ятників організованими групами ветерані війни з використанням бюджетних коштів” та
Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009—2014 роки, затвердженої рішенням Київ�
ської міської ради від 18.06.2009 № 628/1684:

1. Направити до м. Мінськ (Республіка Білорусь) у пе�
ріод з 07.05.10 до 11.05.10:

— Філоненка Петра Олексійовича — учасника бойових
дій Великої Вітчизняної війни, голову ради ветеранів юних
захисників Батьківщини (синів полку);

— Суворова Броніслава Івановича — учасника бойових
дій Великої Вітчизняної війни.

2. Київській міській державній адміністрації (апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради) відповідно до чин�
ного законодавства забезпечити Філоненка П. О. та Суво�
рова Б. І. валютними коштами, а саме: добовими на весь
час перебування за кордоном (із розрахунку, що прийма�
юча сторона забезпечує триразове харчування).

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) профінансувати видатки, пов’язані з направлен�
ням Філоненка П. О. та Суворова Б. І., згідно з коштори�
сом, затвердженим заступником голови Київської міської
державної адміністрації — керівником апарату виконавчо�

го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), за рахунок асигнувань, передбачених у
тимчасовому кошторисі на другий квартал на 2010 рік у ін�
ших видатках Київської міської державної адміністрації (апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради) — загаль�
номіських видатках з організації та здійснення офіційних
прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків, від�
рядження працівників органів місцевої влади та самовря�
дування та інших осіб за кордон, відзначення ювілейних та
визначних дат, зустрічей тощо.

4. Заступнику голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Житлово-б дівельні
ооперативи,
об'єднання
співвласни ів

ба ато вартирних
б дин ів та інші

балансо трим вачі
жилих б дин ів,
повноважені ними

особи або правителі
жилих б дин ів

Назва в лиці
(б львар , пров л ,
проспе т , площі,

звоз та ін.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Голосіївсь ий район

1 1 1 ВАТ "Мостоб д" Мостоза ін
№2

в л.Баренбойма 7 4,62 4,62

2 2 1 ВАТ "Мостоб д" Мостоза ін
№2

в л.Баренбойма 9 3,99 3,99

3 3 1 ВАТ "Мостоб д" Мостоза ін
№2

в л.Баренбойма 13 4,19 3,60

4 4 1 ВАТ "Мостоб д" Мостоза ін
№2

в л. Баренбойма 17 3,18 3,18

5 5 1 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" в л.Мати іна Генерала 2 1,60 1,60

6 6 1 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" в л.Мати іна Генерала 3 2,91 2,32

7 7 1 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" в л.Мати іна Генерала 4 1,99 1,99

8 8 1 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" в л.Мати іна Генерала 6 1,54 1,54

9 9 1 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" в л.Мати іна Генерала 8 1,60 1,60

10 10 1 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" в л.Мати іна Генерала 17 1,97 1,97

Погоджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2010 року №250

Тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій для житлово#будівельних кооперативів, 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших

балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків
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1 2 3 4 5 6 7 8

11 11 1 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" в л.Мати іна
Генерала

18 2,39 2,00

12 12 1 ЖБК “Каштан-1” в л.Я бовсь о о
Маршала

2-в 1,91 1,60

13 13 1 ОСББ "Каштан" в л.Червоноармійсь
а

94 3,33 3,09

14 14 1 ТСБК "Темп-3" в л.Ломоносова 11 2,07 2,07

Дарниць ий район

15 1 2 ЖБК "Автотранспортни -9" в л. Срібно ільсь а 4 2,20 2,10

16 2 2 ЖБК "Ва оноремонтни -3" просп.Бажана
Ми оли

9-ж 2,34 2,03

17 3 2 ЖБК "Ло омотив-3" в л.Вербиць о о
Архіте тора

28-а 2,40 1,99

18 4 2 Національна а адемія оборони
У раїни

в л.Россошансь а 3 орп.1 2,10 2,10

19 5 2 Національна а адемія оборони
У раїни

в л.Россошансь а 3 орп.2 2,16 2,16

20 6 2 Національна а адемія оборони
У раїни

в л.Россошансь а 3 орп.3 2,65 2,65

21 7 2 Національна а адемія оборони
У раїни

в л.Россошансь а 3 орп.4 2,03 2,03

22 8 2 ОСББ "Просперіті Хо м" в л.Російсь а 45-б 2,75 2,60

23 9 2 ТОВ "Е.К." "Комфорт-Майстер" в л.Пчіл и Олени 2 2,87 2,37

24 10 2 ТОВ "Компас" в л.Ахматової Анни 24 2,79 2,79

25 11 2 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Сорт вальна 4 2,40 2,07

26 12 2 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Вишня івсь а 6-а 2,20 1,94

27 13 2 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Рев ць о о 44-б 2,30 2,02

28 14 2 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л. Срібно ільсь а 24 2,47 2,09

Деснянсь ий район

29 1 3 ЖБК "А адемічний-19" в л.Бальза а Оноре
Де

77 (4,5 під'їзд) 2,00 1,63

30 2 3 ЖБК "Дарниць ий-10" в л.Мілютен а 12 1,75 1,75

31 3 3 ЖБК "Дарничан а" в л. Кіото 13 1,85 1,50

32 4 3 ЖБК "Зв'яз івець-3" в л. Милославсь а 39/48 2,18 1,98

33 5 3 ЖБК "Квазар-7" в л.Каштанова 3 2,01 1,67

34 6 3 ЖБК "Ло омотив-5" просп.Мая овсь о о
Володимира

4-б 2,20 1,82

35 7 3 ЖБК "Ло омотив-9" просп.Мая овсь о о
Володимира

38-б 2,70 2,45

36 8 3 ЖБК "Мая -8" в л.Рад нсь а 26 2,24 1,90

37 9 3 ЖБК "Мотозаводець-10" в л.Рад нсь а 28 2,08 1,78

38 10 3 ЖБК "С дноб дівни -18" в л.Бальза а Оноре
Де

54 2,22 1,91

39 11 3 ЖБК "Троєщина" в л.Бальза а Оноре
Де

90 2,32 1,80

40 12 3 ЖБК "Хімі -16" просп.Мая овсь о о
Володимира

52 2,45 2,08

41 13 3 ЖБК "Шов ови -10" в л.За ревсь о о
Ми оли

19 2,09 1,87

42 14 3 ТОВ "Житло-сервіс Гр п" в л.Лавр хіна
Ми оли

6 2,84 2,27

43 15 3 ТОВ "Житло-сервіс Гр п" в л.Лавр хіна
Ми оли

8 2,87 2,23

44 16 3 ТОВ "Житло-сервіс Гр п" в л.Лавр хіна
Ми оли

10 2,87 2,23

Дніпровсь ий район

45 1 4 ЖБК "Еле трон" Хар івсь е шосе 2-а 1,40 1,40

46 2 4 ЖБК "Арсеналець-5" в л.Березня івсь а 22 (1-3 під'їзд) 2,50 2,06

47 3 4 ЖБК "Арсеналець-7" в л.Березня івсь а 36 2,28 1,67

48 4 4 ЖБК "Дніпро" в л.Ент зіастів 7/3 2,10 1,80

49 5 4 ЖБК "Домоб дівни -7" в л. Райд жна 37 2,90 2,39

Додаток до розпорядження № 250 від 12 квітня 2010 року 
(надруковано в газеті "Хрещатик" № 64 від 12 травня 2010 року)
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1 2 3 4 5 6 7 8

50 6 4 ЖБК "Кадр" в л.Жмачен а Генерала 18 1,80 1,26

51 7 4 ЖБК "Ло омотив-2" в л.Верши ори Петра 3 2,71 1,78

52 8 4 ЖБК "Перший Радянсь ий" в л.Б дівельни ів 13 2,78 2,78

53 9 4 ЖБК "Сантехні " в л.Б чми Амвросія 7 2,85 2,55

54 10 4 КВП "Слово" Р санівсь а Набережна 12 2,05 1,86

55 11 4 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Л начарсь о о 3- 2,84 2,05

56 12 4 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

просп.Тичини Павла 10 3,54 3,00

57 13 4 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л. Панельна 3 3,51 2,32

58 14 4 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Л начарсь о о 7 2,99 2,01

Оболонсь ий район

59 1 5 ЖБК"Кристал-3" в л.Північна 16 1,77 1,40

60 2 5 ЖБК "Оболонь-5" просп.Оболонсь ий 22-б 2,20 1,45

61 3 5 ОСББ "Домоб дівельни -5" в л.Героїв Дніпра 34-а (5,6
під'їзд)

2,45 1,63

62 4 5 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Тимошен а
Маршала

19 2,85 2,53

Печерсь ий район

63 1 6 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

б льв.Лесі У раїн и 21-б 2,73 2,53

64 2 6 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

б льв.Лесі У раїн и 21-а 2,88 2,72

65 3 6 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

б льв.Лесі У раїн и 9-в 2,50 2,22

66 4 6 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Панаса Мирно о 27 2,40 2,19

67 5 6 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Шов овична 29 2,50 1,79

68 6 6 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

пров.Вино радний 4 2,19 2,03

Подільсь ий район

69 1 7 ВАТ "Полі раф ни а" в л.Світлиць о о 26 2,03 1,46

70 2 7 ВГП "О тава-поб т" в л.Фр нзе 99 3,80 3,80

71 3 7 ВГП "О тава-поб т" в л.Фр нзе 99/1
орп.1

3,71 3,02

72 4 7 ВГП "О тава-поб т" в л.Фр нзе 99/1
орп.2

3,75 3,04

73 5 7 ВГП "О тава-поб т" в л.Фр нзе 99/1
орп.З

3,74 3,05

74 6 7 ВГП "О тава-поб т" в л.Їжа евича Івана 9 3,66 3,66

75 7 7 ВГП "О тава-поб т" в л.Їжа евича Івана 7/10 3,81 3,81

76 8 7 ВГП "О тава-поб т" в л.Виш ородсь а 29/1 3,69 3,16

77 9 7 ВГП "О тава-поб т" в л. Галиць а 12 3,83 3,00

78 10 7 ВГП "О тава-поб т" в л. Межова 12 3,72 3,72

79 11 7 ВГП "О тава-поб т" в л.П ачова 19-а 2,84 2,84

80 12 7 ЖБК "А адемічний-7" просп.Гон адзе Геор ія 9-а 2,76 2,31

81 13 7 ЖБК "Квазар-12" пров.Квітневий 1-б 2,36 1,61

82 14 7 ЖБК "Космос" в л.Греч а Маршала 8-а 2,22 2,22

83 15 7 ЖБК "Ювілейний-5" пров.Квітневий 10 2,43 1,95

84 16 7 ТОВ "Житло-сервіс Гр п" в л.Бест жева
Оле сандра

34 2,96 2,49

Святошинсь ий район

85 1 8 ЖБК "Водій" в л.Т л зи 20 2,20 2,20

86 2 8 ЖБК "Жовтень-З" в л.Картвелішвілі 1 1,80 1,52

87 3 8 ЖБК "Інди атор-4" в л.Вели а Кільцева 3 2,47 1,75

88 4 8 ЖБК "Ювілейний-4" в л.Гри оровича-
Барсь о о

3 2,65 1,95

Солом'янсь ий район

89 1 9 ГУ МВС У раїни в л.Климен а Івана 24 2,23 1,72

90 2 9 ГУ МВС У раїни в л.Мартиросяна 3 1,88 1,88

91 3 9 ЖБК "Авіатор-2" в л.Ніщинсь о о Петра 5 1,88 1,46

92 4 9 ЖБК "Пілот" в л.Уриць ото 26 2,98 2,69

93 5 9 ЖБК "Поштови " в л.Островсь о о
Ми оли

13 2,51 2,03

94 6 9 ЖБК "Райд а-2" в л.Васильчен а 4 3,16 2,38

95 7 9 ЖБК "Рассвет" в л.Мишина Михайла 41 3,50 3,50

96 8 9 ЗАТ "Фірма "Авіаінвест" просп.Повітрофлотсь ий 76-б
літера а

7,15 7,15

97 9 9 Національна а адемія
оборони У раїни

в л.Антонова
Авіа онстр тора

2/32
.75

1,60 1,60

98 10 9 Національна а адемія
оборони У раїни

в л.Антонова
Авіа онстр тора

2/32
.76

2,11 2,11

99 11 9 Національна а адемія
оборони У раїни

в л.Антонова
Авіа онстр тора

2/32
.84

2,10 2,10

100 12 9 Національна а адемія
оборони У раїни

в л. К рсь а 13-а 2,13 2.13

101 13 9 Національна а адемія
оборони У раїни

в л.Тополєва 7 1,89 1,89

Шевченківський район

102 1 10 ГУ МВС У раїни в л. Молдавсь а 3 1,99 1,99

103 2 10 ГУ МВС У раїни в л.Молдавсь а 5-а 2,37 1,86

Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт одного
квартирного засобу обліку холодної або гарячої води на 1 кв.м

загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн.)

У квартирах, обладнаних одним лічильником                                                                                                               0,03

У квартирах, обладнаних двома лічильниками                                                                                                              0,06

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками                                                                                                          0,12

Заст пни олови — ерівни апарат
Б.Стичинсь ий

Про передачу житлових будинків, гуртожитків 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва до комунальної власності територіальних
громад районів та інженерних мереж у володіння 

та користування АК “Київенерго”, 
ВАТ “АК“Київводоканал”, ВАТ “Київгаз”

Розпорядження № 267 від 14 квітня 2010 року

На виконання рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1070/3903 “Про ліквідацію комунально�
го підприємства “Житловик”:

1. Передати житлові будинки та гуртожитки комунальної
власності територіальної громади м. Києва до комунальної
власності територіальних громад районів згідно з додатком 1.

2. Передати у володіння та користування акціонерній енер�
гопостачальній компанії “ Київенерго”, відкритому акціонер�
ному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал”, від�
критому акціонерному товариству “Київгаз” інженерні мере�
жі згідно з додатком 2 в існуючому технічному стані.

3. Головному управлінню комунальної власності спільно
з Головним управлінням житлового господарства виконав�
чого органу Київської міської ради ( Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити у встановленому поряд�
ку передачу житлових будинків, гуртожитків та інженерних
мереж, зазначених у пунктах 1, 2 цього розпорядження.

4. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) при формуванні програми робіт з капі�
тального ремонту житлового фонду м. Києва на 2010 рік пе�
редбачити першочергове проведення капітального ремонту
житлових будинків та інженерних мереж комунальної влас�

ності територіальної громади м. Києва, які передаються до
комунальної власності територіальних громад районів та у во�
лодіння і користування ВАТ “АК “Київводоканал”, АК “Київе�
нерго”, ВАТ “Київгаз”, відповідно до цього розпорядження.

5. Головному управлінню житлового господарства спіль�
но з Головним управлінням комунальної власності виконав�
чого органу Київської міської ради ( Київської міської дер�
жавної адміністрації) внести пропозиції щодо подальшого
використання основних фондів та майнового комплексу ко�
мунальної власності територіальної громади міста, які закріп�
лені на праві господарського відання за комунальним під�
приємством “Житловик”.

6. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

1 2 3 4 5 6 7 8

104 3 10 Дніпровсь а вартирно-
е спл атаційна частини

в л.Білор сь а 40/15 3,04 3,04

105 4 10 ЖБК "Е ран-4" в л.Довжен а Оле сандра 16-а 2,00 1,60

106 5 10 ЖБК "Кристал" в л. Половець а 14-а 2,10 1,76

107 6 10 ЖБК "Молодіжний" в л.Шамрила Тимофія 10 1,98 1,98

108 7 10 ЖБК "Нейрон" в л.Ольжича 18 2,22 1,60

109 8 10 ЖБК "Нейрон" в л.Ольжича 18-а 2,22 1,60

110 9 10 ЖБК "Оперний" в л.Фран а Івана 30 2,20 1,68

111 10 10 ЖБК "Ремонтни " в л.Щерба ова 49- 2,25 1,69

112 11 10 Національна а адемія оборони
У раїни

в л.Зооло ічна 4-б 2,11 2,11

113 12 10 ОСББ "Хмельниць ий" в л.Хмельниць о о Бо дана 41 4,00 3,51

114 13 10 СВАТ "Київсь а овочева
фабри а"

в л.Т полєва А адемі а 12/1-а 1,60 1,60

115 14 10 СВАТ "Київсь а овочева
фабри а"

в л.Т полєва А адемі а 12/2 1,60 1,60

116 15 10 ТСББ "Комфорт" в л.Герцена 17-25 2,35 2,35

117 16 10 Управління житловими
б дин ами УС ВР У раїни

в л.Воровсь о о 7-б 2,90 2,39

Про направлення
до м. Волгоград (Російська Федерація)

Розпорядження № 311 від 28 квітня 2010 року

На запрошення адміністрації Волгограда, з метою участі в урочистих заходах з нагоди 65� ї річниці Пе�
ремоги у Великій Вітчизняній війні та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.97
№ 1302 “Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових
пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів” та Програми зміц�
нення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009�2014 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.06.09 № 628/1684:

1. Направити до м. Волгоград (Російська Федерація) у
період з 06.05.10 до 12.05.10:

— Сологуба Миколу Аврамовича — учасника бойових дій
Великої Вітчизняної війни, голову ради ветеранів Національ�
ного університету харчових технологій;

— Масаутова Рафаеля Зейнуровича — учасника бойових
дій Великої Вітчизняної війни, народного художника України.

2. Київській міській державній адміністрації (апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради) відповідно до чин�
ного законодавства забезпечити Сологуба М. А. та Маса�
утова Р. З. валютними коштами, а саме: добовими на весь
час перебування за кордоном (із розрахунку, що прийма�
юча сторона забезпечує триразове харчування).

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) профінансувати видатки, пов’язані з направленням Со�
логуба М. А. та Масаутова Р. З., згідно з кошторисом, затвер�
дженим заступником голови Київської міської державної ад�

міністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), за ра�
хунок асигнувань, передбачених у тимчасовому кошторисі на
другий квартал на 2010 рік у інших видатках Київської міської
державної адміністрації (апарату виконавчого органу Київської
міської ради) — загальноміських видатках з організації та здійс�
нення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних
зв’язків, відрядження працівників органів місцевої влади та
самоврядування та інших осіб за кордон, відзначення ювілей�
них та визначних дат, зустрічей тощо.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Êóáîê ³ç Êèºâà 
ïîâåçëè äî Ðîñ³¿
Ó ñòîëèö³ ïðîéøîâ òóðí³ð ³ç ðåãá³ 
ïàì’ÿò³ Ñåðã³ÿ Ãóãóºâà

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

К бо т рнір пам’яті ви-
датно о раїнсь о о ре -
біста, чемпіона СРСР та
засл жено о тренера У ра-
їни Сер ія Г єва цьо о
ро додом повезли росі-
яни. Зма ання відб лися
мин лі вихідні. Київсь а
оманда дитячо-юнаць ої
спортивної ш оли "Е ер"
пост пилася с перни з
мінімальним відривом.
Т рнір серед юніорів про-
водиться з 2000 ро . За
шість ро ів раїнці вист -
патим ть на Олімпіаді в
Ріо-де-Жанейро.

Öèìè âèõ³äíèìè ó Êèºâ³ ïðîé-
øîâ þí³îðñüêèé òóðí³ð ³ç ðåãá³-
7. Çìàãàííÿ áóëî çàïî÷àòêîâàíî
ùå â 2000 ðîö³ çàñëóæåíèì òðå-
íåðîì Óêðà¿íè, ÷åìï³îíîì ÑÐÑÐ
Ñåðã³ºì Ãóãóºâèì. Íèí³ òóðí³ð
ïðîâîäèòüñÿ â ïàì’ÿòü ïðî öüî-
ãî âèäàòíîãî ñïîðòñìåíà.

Ðåãá³ — ìóæí³é ³ äîâîë³ æîðñò-
êèé ñïîðò. Ó öþ ãðó â Óêðà¿í³ àê-
òèâíî ãðàþòü ³ç 1960-õ. Òîä³ æ ó
Êèºâ³ áóëî ñòâîðåíî Ôåäåðàö³þ
ðåãá³ Óêðà¿íè. Îäíàê íå ìîæíà
ñêàçàòè, ùî öåé âèä ñïîðòó º àæ
íàäòî ïîïóëÿðíèì ñåðåä óêðà¿í-
ö³â. Öå çàñâ³ä÷èëè ³ íàï³âïîðîæ-
í³ òðèáóíè ï³ä ÷àñ òóðí³ðó. Óêðà-
¿íö³ ìàëî ùî çíàþòü ïðî ãðó, à
äàðåìíî, îñê³ëüêè ç öüîãî âèäó

ñïîðòó âèõîäÿòü ñïðàâæí³ “ñïàð-
òàíö³”. Ðåãá³-7 ³ç ìèíóëîãî ðîêó
îô³ö³éíî ñòàâ îë³ìï³éñüêèì âè-
äîì ñïîðòó. Òîæ íå çàâàäèòü ïî-
äóìàòè, õòî â³äñòîþâàòèìå ÷åñòü
Óêðà¿íè íà Îë³ìï³àä³ ó Ð³î-äå-
Æàíåéðî ó 2016 ðîö³.

Çìàãàííÿ ñåðåä þí³îð³â ïàì’ÿ-
ò³ Ñåðã³ÿ Ãóãóºâà ïîêàçàëè, ùî
ïîòåíö³àë ó ñïîðòñìåí³â º ³ äîâî-
ë³ ïîòóæíèé. Ó÷àñòü ó ÷åìï³îíà-
ò³ âçÿëè ø³ñòü êîìàíä, îäíà ç
ÿêèõ ³ç Ðîñ³¿. Çà äâà äí³ âîíè ç³-
ãðàëè 14 ìàò÷³â. Íà ñò³éê³ñòü ãðàâ-
ö³â âèïðîáîâóâàëà ³ ñàìà ïðèðî-
äà. Ó ñóáîòó ãðàòè äîâåëîñÿ ï³ä
ïàëþ÷èì ñîíöåì, à â íåä³ëþ ìàò-
÷³ â³äáóâàëèñÿ ï³ä áåçïåðåðâíîþ
çëèâîþ õîëîäíîãî äîùó. Âò³ì,
ïðèìõè ïîãîäè ëèøå äîäàâàëè
ðåãá³ñòàì çàïàëó. Õî÷åòüñÿ â³äçíà-
÷èòè, ùî þí³ ðåãá³ñòè, ìîæëèâî,
÷åðåç íàãëÿä òðåíåð³â, áóëè íå òà-
êèìè æîðñòêèìè, ÿê ¿õí³ ñòàðø³
êîëåãè. Âîíè íå íàìàãàëèñÿ âòîï-
òàòè ñóïåðíèêà â ïîëå, à ñòàâêó
á³ëüøå ðîáèëè íà øâèäê³ñòü. Çìà-
ãàííÿ ïðîéøëè áåç ñåðéîçíèõ
òðàâì, õî÷ ïðî âñÿê âèïàäîê ÷åð-
ãóâàëà áðèãàäà ìåäèê³â.

Óñ³ ìàò÷³ òóðí³ðó â³äáóâàëèñÿ äó-
æå äèíàì³÷íî. “Ñïåðøó ìè ïðî-
âîäèëè òóðí³ð ³ç ðåãá³-15. Íà ðåã-
á³-7 ïåðåéøëè ó 2006 ðîö³. Òåïåð
êîìàíäè âñòèãàþòü ç³ãðàòè á³ëüøå
ìàò÷³â ïðîòÿãîì òóðí³ðó, íàáðàòè-
ñÿ á³ëüøå äîñâ³äó. Àëå íà ñàì ìàò÷
÷àñó çàëèøàºòüñÿ ìåíøå, òîæ
õëîïö³ íàìàãàþòüñÿ âñòèãíóòè
á³ëüøå ³ âèêëàäàþòüñÿ íà ïîâíó.
Ãðà äóæå àêòèâíà”,— ïîÿñíèâ îð-
ãàí³çàòîð òóðí³ðó Ïàâëî Ãóãóºâ.

Ó ðåçóëüòàò³ òàêèõ àêòèâíèõ
ìàò÷³â ïåðø³ñòü òóðí³ðó çäîáóëè

ðîñ³ÿíè — êîìàíäà “Äîâåðèå” ç
ì³ñòà Çåëåíîãðàäà. “Ñð³áëî” îòðè-
ìàëà êîìàíäà ÄÞÑØ “Åãåð”.
Òðåòº ì³ñöº íà ï’ºäåñòàë³ ïîñ³ëà
îäåñüêà êîìàíäà “ÎÃÀÑÀ”. Ïåðå-
ìîæö³ îòðèìàëè êóáîê òóðí³ðó. Âñ³
òðè êîìàíäè îòðèìàëè êîìïëåêò
ìåäàëåé òà äèïëîìè â³ä Óïðàâë³í-
íÿ ìîëîä³, ñ³ì¿ òà ñïîðòó Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ÐÄÀ. Êðàùèì ãðàâöÿì êî-
ìàíä ïîäàðóâàëè ô³ðìîâ³ ì’ÿ÷³.

Òóðí³ð ïàì’ÿò³ Ñåðã³ÿ Ãóãóºâà
â³äêðèòèé äëÿ ó÷àñò³ ìîëîä³æíèõ
êîìàíä. Ðàí³øå íà çìàãàííÿ,
îêð³ì óêðà¿íö³â òà ðîñ³ÿí, ïðè¿ç-
äèëè ùå é ïðåäñòàâíèêè Ïðè-
äí³ñòðîâ’ÿ òà Ïðèáàëòèêè. Öüî-
ãî ðàçó ïîòðàïèòè íà òóðí³ð îêðå-
ìèì êîìàíäàì çàâàäèëà êðèçà. À
êè¿âñüêèì êîìàíäàì äî áðàêó ô³-
íàíñ³â, íà æàëü, íå çâèêàòè.
Ñïîíñîð³â äîâîäèòüñÿ øóêàòè
ïîñò³éíî, ï³äòðèìêè ç áîêó äåð-
æàâè íåìàº.

“Ó ò³é æå Ðîñ³¿, ÷èÿ êîìàíäà
ïåðåìîãëà ç ì³í³ìàëüíèì â³äðè-
âîì, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåç-
ïå÷åííÿ äëÿ òðåíóâàíü º çíà÷íî
êðàùèì. Òàì ñòàâëåííÿ äî ñïîð-
òó íà âèùîìó ð³âí³. Ìè æ òðè-
ìàºìîñÿ íà åíòóç³àçì³. Îäíàê íà-
ìàãàºìîñÿ çðîñòàòè, ðóõàòèñÿ äà-
ë³ ³ ïîêàçóºìî ðåçóëüòàòè íå ã³ð-
ø³ â³ä ³íøèõ”,— êàæå Ïàâëî Ãó-
ãóºâ, ÿêèé º ³ ãîëîâíèì òðåíåðîì
êîìàíäè “Åãåð”.

Äî ñëîâà, ïîäèâèòèñÿ çìàãàí-
íÿ ç ðåãá³ Âèùî¿ ë³ãè âñ³ îõî÷³
çìîæóòü 23 òðàâíÿ íà ñòàä³îí³
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ îáîðîíè.
Òàì â³äáóäåòüñÿ çóñòð³÷ äâîõ äî-
ðîñëèõ êè¿âñüêèõ êîìàíä “Àíòà-
ðåñ” òà “Åãåð”. Ïî÷àòîê ìàò÷ó î
13.00. Âõ³ä â³ëüíèé

На б пам’яті Сер ія Г єва молоді столичні ре бісти по азали доволі жорст р

Ô
îò

î 
Ì

è
êî

ëè
 Ò

È
Ì

×
ÅÍ

Ê
À

хрещатик

Передплатні ціни

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.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

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.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

Інформація
щодо об р нт вання обся ів ви идів для отримання дозвол на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря Ремонтно-технічної бази

філіал “Теплові мережі Київенер о”, розташованої за адресою:
02094, м. Київ, в л. Червоно вардійсь а, 38.

Філіал “Теплові мережі Київенер о” повідомляє про намір отримати дозвіл на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Ремонтно-
технічної бази філіал (РТБ), я а розташована Дніпровсь ом районі за адресою:
02094, м. Київ, в л.Червоно вардійсь а, 38. За ст пенем вплив на забр днення
атмосферно о повітря підприємство відноситься до 3 р пи об’є тів.

Ремонтно-технічна база Теплових мереж Київенер о призначена для ор анізаційно-
технічно о забезпечення ремонт теплових мереж.

На РТБ розташовано 16 стаціонарних джерел ви идів, від я их в атмосферне повітря
надходить 22 забр днюючі речовини.

С марна величина ма симальних ви идів від стаціонарних джерел ви идів становить
1,042 /с, валових — 0,923 т/рі .

Величина валовою ви ид ожно о ін редієнта не перевищ є поро ових значень
потенційних ви идів, за я ими здійснюється державний облі .

За важення з цьо о питання просимо надсилати на адрес відділ е оло ії Дніпровсь ої
районної м. Києві державної адміністрації: 020094, м. Київ, б л. Праці, 1/1,
тел. 559-10-73, або сл жби охорони нав олишньо о середовища філіал “Енер оналад а
Київенер о”: 02660, м. Київ, в л. Червоно вардійсь а, 20-А, тел. 207-67-08.

АК “Київенер о”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 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 807
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Ãåííàä³é Ìåëüíèê 
íå ðîçëó÷àºòüñÿ 
ç³ ñêðèïêîþ
Êîíöåðòè â³í äàâàâ íàâ³òü â àðì³¿
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Понад 36 ро ів
рає на с рипці-со-
ло м зи ант Генна-
дій Мельни . При-
рода на ородила
йо о ні альними
даними для ри на
с рипці: тон им
сл хом і ч тливими
пальцями. Доля
додала з стрічі й
ро и справжніх
маестро. Зі своїм
інстр ментом вір-
т оз об'їздив пів-
світ . Сьо одні він
рає для иян
Дитячом театрі
опери та балет .

Óïåðøå ñêðèïêó-ñîëî
Ãåííàäèé Ìåëüíèê ïî-
÷óâ â îäí³é ³ç òåëåïåðå-
äà÷ ùå äèòèíîþ. Ï³ñëÿ
öüîãî â ñ³ì'¿ ³íæåíåð³â,
ÿêà æèëà íà òîé ÷àñ â
Àë÷åâñüêó Ëóãàíñüêî¿
îáëàñò³, ç'ÿâèâñÿ ó÷åíü-
ñêðèïàëü.

Íà â³äì³íó â³ä áàãà-
òüîõ ñâî¿õ ðîâåñíèê³â
ï³äë³òîê îõî÷å ï³øîâ íà-
â÷àòèñÿ äî ìóçè÷íî¿
øêîëè. Áàòüêè íå ïî-
øêîäóâàëè êîøò³â, ùîá
êóïèòè éîìó äîâîë³ äî-
ðîãèé íà ò³ ÷àñè ³íñòðó-
ìåíò. Ó 1969-ìó, ï³ñëÿ
ïåðå¿çäó ñ³ì'¿ äî Êèºâà,
õëîïåöü ïîòðàïèâ äî
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìóçè÷-
íî¿ øêîëè ³ìåí³ Ëèñåí-
êà, ïðè÷îìó áåç âñòóï-
íèõ ³ñïèò³â.

"Ì³é ìàéáóòí³é ïåäà-
ãîã Âîëîäèìèð Íîâàê
óçÿâ ìåíå äî øêîëè, ÿê
êàæóòü, íà ñâ³é ñòðàõ ³
ðèçèê,— ïðèãàäóº ìóçè-

êàíò,— ùîïðàâäà, ï³ä
÷àñ ïðîñëóõîâóâàííÿ â³í
ïîì³òèâ ó ìåí³ âîãíèê. ²
ñïðàâä³, â ìåíå äîáðå
âèõîäèëî".

Ó Ãåííàä³ÿ Ìåëüíèêà
ïëàíè ùîäî íàâ÷àííÿ
áóëè ãðàíä³îçíèìè, àëå
îäðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
øêîëè äî êîíñåðâàòîð³¿
âñòóïèòè íå âäàëîñÿ.
Éîãî â÷èòåëü ³ì³ãðóâàâ
äî ³íøî¿ êðà¿íè. Ìîâà
ïðî ìóçèêàíòà ç³ ñâ³òî-
âèì ³ì'ÿì Àáðàìà
Øòåðíà. Ëèøå äâà ì³-
ñÿö³ õëîïåöü áðàâ ³íäè-
â³äóàëüí³ óðîêè ó çíàìå-
íèòîãî ìàåñòðî.

"Öå äàëî ìåí³ á³ëüøå,
í³æ óñ³ ðîêè íàâ÷àííÿ

â øêîë³, — ñòâåðäæóº
ñêðèïàëü, — çãîäîì äî-
ëÿ äàëà ìåí³ ùå îäíó
óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü
ïîáà÷èòèñÿ ç ö³ºþ ëþ-
äèíîþ. Òåïåð Àáðàì
Øòåðí æèâå â Àìåðè-
ö³, éîìó çà äåâ'ÿíîñòî,
îäíàê ÿ ÷óâ, ùî â³í ùå
àêòèâíèé ó ñâî¿é ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³".

Ïî¿õàòè ç ãàñòðîëÿìè
äî Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â
Àìåðèêè Ãåííàä³é
Ìåëüíèê ïëàíóº ç Êè-
¿âñüêèì ñèìôîí³÷íèì
îðêåñòðîì ó âåðåñí³ íè-
í³øíüîãî ðîêó. Ñêëàä-
íå, ïðîòå ÿñêðàâå ³
ñïîâíåíå ïàì'ÿòíèõ ïî-
ä³é æèòòÿ ó àðòèñòà.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ñêðè-
ïàëü ãðàâ â àíñàìáë³
ï³ñí³ é òàíöþ ÊÂÎ.
Ïîò³ì ñëóæèâ â àðì³¿.
Äîâîäèëîñÿ ñêðèïàëå-
â³-ïðîôåñ³îíàëîâ³ ç
êîíöåðòàìè ðîçâàæàòè
â³äïî÷èâàëüíèê³â íà
êîðàáëÿõ ×îðíîìîð-
ñüêîãî ïàðîïëàâñòâà,
Äàëåêîãî Ñõîäó.

Ç 1985-ãî ïðîòÿãîì 27
ðîê³â Ãåííàä³é Ìåëüíèê
æèâ ó Êèøèíåâ³. Ïðà-
öþâàâ â îïåðíîìó òåàò-
ð³. Ãðàâ êëàñèêó. Âèñòà-
÷èëî òàëàíòó ³ íà ïåðå-
êâàë³ô³êàö³þ â ìóçè÷íî-
ìó æàíð³. Òðèâàëèé ïå-
ð³îä ãðàâ ó çíàìåíèòî-
ìó òîä³ åñòðàäíîìó êî-
ëåêòèâ³ "Îð³çîíò". Ïî-
áóâàâ ç ãàñòðîëÿìè â áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó, îá'-
¿çäèâ âñþ ªâðîïó, áóâ â
Àôðèö³. Îñòàíí³õ ï³âòî-
ðà ðîêó Ãåííàä³é Ìåëü-
íèê âèñòóïàº â îðêåñòð³
ñòîëè÷íîãî Äèòÿ÷îãî
òåàòðó îïåðè òà áàëåòó.
Ëþáëÿòü ãðó ñêðèïàëÿ é
ó âóçüêèõ êîëàõ ÿê ñî-
ë³ñòà. Éîãî áàãàòîæàí-
ðîâà ìóçèêà çàòðåáóâà-
íà â ïðåñòèæíèõ ñòî-
ëè÷íèõ çàêëàäàõ.

"²íñòðóìåíò ó ðóêàõ
ìóçèêàíòà — öå ùå íå
âñå. Áîã íàãîðîäèâ ìåíå
äîáðèì ñëóõîì ³ ïàëü-
öÿìè, çäàòíèìè äî ìàê-
ñèìàëüíîãî çâóêîâèëó-
÷åííÿ. ß áóâ íà ìàñòåð-
êëàñàõ ó â³äîìèõ ïåäà-
ãîã³â. Òà íàéãîëîâí³øå
òå, ùî ÿ ãðàþ íà ðàä³ñòü
ëþäÿì, ³ âîíè öå â³ä÷ó-
âàþòü", — êàæå ìóçè-
êàíò.

Â³ä÷óâ ãðó ìóçèêàíòà ³
"Õðåùàòèê", êîëè ñêðèï-
êà íåìîâ îæèëà â éîãî
ðóêàõ, âèëèâàþ÷è çíàé-
îìó ìåëîä³þ çíàìåíèòî-
ãî ×àðäàøà Ìîíò³

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 19 òðàâíÿ

ОВНИ, живіть раючись, одна не передайте ті мед розва-
ами. Це може оберн тися вели ими витратами. Гроші люб-
лять рах но і поважне ставлення до себе. Б дьте важними

під час оформлення офіційної до ментації.

ТЕЛЬЦІ, дов ола наеле тризована атмосфера. Настрій п б-
лі и веселий і бойовий. Можливі жарти, на я і не варто за-
пально реа вати. Б дьте дипломатичними, бо словесні пе-

репал и здатні забрати ба ато сил.

БЛИЗНЯТА, займайтеся тим, чо о пра не д ша. Переб вай-
те весь час р сі, творіть, ведіть а тивний спосіб життя. А ось
робити а цент на інтеле т альних заняттях не варто — три-

валі розд ми вас стомлять. Пильн йте в дорозі, за ермом!

РАКИ, справи, пов'язані з дітьми, фінансами, доброб том, реалі-
зацією творчих прое тів, наб вають масштабності. Не заб вай-
те, що ваші таланти є непо аним апіталом і засобом заробіт .

Одна нині ліпше витрачати, інвест вати ба атство, ніж на опич вати.

ЛЕВИ, я що енер ія б'є через рай, неодмінно знайдіть їй о-
рисне застос вання. Іна ше вона з оратиме свар ах. Не
зривайте ні на ом зло, тримайтеся від підписання важли-

вих до ментів.

ДІВИ, посидьте на дієті. Не зловживайте ал о олем. Пра-
цюйте помірно та вчасно відпочивайте. Тоді хронічні боляч-
и омин ть вас стороною.

ТЕРЕЗИ, я що вам н дно, хочеться ризи ованих при од —
перед, на бари ади! Тіль и не зловживайте адреналіно-
вим тон сом, бо це не ативно позначиться на здоров'ї.

СКОРПІОНИ, р хайтеся до мети семимильними ро ами, роз-
рахов ючи на свою обдарованість і а тивність. Частина вашої
енер ії піде на з одження од, с переч и з партнерами, пе-

ре овори з начальством, на зала одж вання невід ладних питань, на бо-
ротьб з он рентами. Тож е ономте сили, завтра вони вам д же зна-
добляться.

СТРІЛЬЦІ, енер ія вир є, проте на шлях то о олосально о
ент зіазм мож ть з'явитися бюро ратичні перепони. Не звер-
тайте ва и, адже все йтиме я по масл , обставини працю-

ють на вас.

КОЗОРОГИ, день б де напр женим. Проте вибратися зі с р -
ти і впоратися із проблемами вам допомож ть інтеле т, міт-
ливість, пра тичність, обізнаність, творче мислення. А ось лю-

бовні стос н и здатні дати тріщин через пертість та непримиренність
я ваш , та і ч ж .

ВОДОЛІЇ, не переходьте ні ом доро . Відійдіть осторонь, не-
хай люди прям ють своїм шляхом. Тоді ни нете р йнівних он-
флі тів і збережете поч ття власної ідності. Подр жні стос н-

и вдасться звести на п'єдестал за мови, що не рити ватимете і не
олотимете бла овірних.

РИБ очі є с єта повся денності. Я що зайняті лі вально-про-
філа тичними заходами, б дьте обережними з меди амента-
ми і приладами. А ратніше робіть б дь-я і маніп ляції. Сл ж-

бов інстр цію, лі арсь ий припис раще вивчати в інший день, спо-
ійній обстановці

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ ÷àñîì íåâåëèêèé

äîù, ãðîçà. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +16...+18°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +17...+18°Ñ, âíî÷³ +14...+15°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+15...+20°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì äîù, ãðîçà. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+18°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì — äåíü Éîâà-îã³ðíèêà. Âåëèêà ðîñà ³ ÿñ-

íèé äåíü îá³öÿþòü ãàðíèé âðîæàé íà îã³ðêè. Ó öåé äåíü ïðîêèäàþ-
òüñÿ ìóðàøêè. Ó ïåð³îä ç 18 ïî 25 òðàâíÿ âèñàäæóþòü ðîçñàäó êà-
ïóñòè; ââàæàºòüñÿ, ùî öå — æ³íî÷å çàíÿòòÿ. ²ñíóâàëè ïðèêàçêè:
"ßêùî ìóæèê ïîñàäèòü îâî÷³, âîíè çàöâ³òóòü, à ïëîäó íå äàäóòü".
Æ³íêè âìîâëÿþòü êàïóñòó: "Íå áóäü ãîë³íàñòîþ, à áóäü ïóçàòîþ".

²ìåíèííèêè: 
Äåíèñ, Ìèõåé, Éîâ, Ãîñòèâ³ò, Öåëåñòèí

М зи ою Геннадій Мельни нама ається принести більше
радості життя своїх сл хачів

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Вистав за п'єсою Анатолія Костець о о презент -
ють Малом залі Національно о палац мистецтв
"У раїна". "Діало и з літ и" стан ть першим прое -
том нещодавно створеної лабораторії малих форм
"Сомеді м" під ерівництвом І оря Ш ба.
Сюжет п'єси метафоричний. На сцені розі р ється

історія з життя птахів. Крилаті жив ть я люди — о-
хають, мріють про щастя, пра н ть свободи, боять-
ся. Зрештою в переплетінні життєвих сит ацій та по-
ч ттів сти аються з проблемою вибор . Головна проб-
лемати а цьо о сюжет в том , що вибір є в житті ож-

но о, і по ано не том , що ми в літці, а том , що в
ожно о з нас середині є літ а.
Вистава є реалізацією про рами х дожньо о ерів-

ни а Національно о палац мистецтв "У раїна", народ-
но о артиста У раїни Ми оли Моз ово о зі створен-
ня творчо о центр театрально- онцертних прое тів.
Постановни п’єси І орШ б, режисер— Артем Чер-

па ов і х дожни — Марія Ш б. Головні ролі ви он -
ють молоді а тори Марина Ло тіонова, Єв ен Ло тіо-
нов та Андрій Корженівсь ий.
19 травня
в л. Вели а Василь івсь а, 103
Палац льт ри "У раїна"
вит и — 50 рн

Æèòòÿ ïòàõ³â ïîêàæóòü íà ñöåí³
“Ä³àëîãè ç êë³òêè” âèñâ³òëÿòü ïðîáëåìó âèáîðó
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