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СТОЛИЧНИХ ВИПУСКНИКІВ
ПРОАТЕСТУВАЛИ
Протя ом тижня фахівці оцінювали з трьох
предметів понад 19 тисяч иївсь их
одинадцяти ласни ів
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У КИЄВІ ВІДЗНАЧИЛИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ ПАРКІВ
Столичні природоохоронці, е оло и
та ромадсь ість об оворювали питання
щодо збереження та зростання іль ості
зелених зон місті

Á³ëüø³ñòü â³ëüíî¿ çåìë³ 
çàáóäóþòü æèòëîì
Ï³ñëÿ âèõ³äíèõ êèÿíè îáãîâîðÿòü ïðîåêò Êîíöåïö³¿ Ãåíïëàíó

Îäðàçó ï³ñëÿ âèõ³äíèõ êèÿíè ìà-
òèìóòü íàãîäó îáãîâîðèòè ìàéáóò-
íº ñòîëèö³ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàí-
íÿõ. Ó â³âòîðîê äî ðîçãëÿäó áóäå
çàïðîïîíîâàíî ïðîåêò Êîíöåïö³¿
ðîçâèòêó Êèºâà òà ïðèì³ñüêî¿ çî-
íè äî 2025 ðîêó. Ó÷îðà äîêóìåíò
ùå ðàç ïåðåãëÿíóëè íà êîëåã³¿
ÊÌÄÀ. Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ: “Êè¿â
ðîçâèâàºòüñÿ íàäòî ñòð³ìêî, ³ ñòà-
ðèé Ãåíïëàí ïðîñòî íå âñòèãàº çà

öèìè òåìïàìè. Ê³ëüê³ñòü íàñåëåí-
íÿ, à â³äïîâ³äíî íàâàíòàæåííÿ íà
òðàíñïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó, ìå-
ðåæó ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â äàâíî ïå-
ðåâèùèëè ïîïåðåäí³ ïðîãíîçè.
Íàì ïîòð³áíî íå ïðîñòî âèïðàâè-
òè ò³ ïðîðàõóíêè, àíàë³çóþ÷è íè-
í³øíþ ä³éñí³ñòü, à é îð³ºíòóâàòè-
ñÿ íà ïåðñïåêòèâó”. Ï³ä ÷àñ îáãî-
âîðåííÿ ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â Êîí-
öåïö³¿ áóëè ïðèñóòí³ìè ðàäíèê
Ïðåçèäåíòà Âàëåð³é Ïóñòîâîéòåí-

êî òà ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêî¿ îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Äîì³íàíòîþ Êîíöåïö³¿ º ñïðÿ-
ìóâàííÿ íà æèòëîâó çàáóäîâó.
Îô³ö³éíî íàñåëåííÿ ó ñòîëèö³ ñüî-
ãîäí³ ïîíàä 2,7 ìëí ÷îëîâ³ê. Ôàê-
òè÷íî æ ó ì³ñò³ ïðîæèâàº ïîíàä 3
ìëí, à ç ïðè¿æäæèìè, ùî òóò ïðà-
öþþòü, öå âæå óñ³ 4 ìëí. ×åðåç
òàêó çàñåëåí³ñòü íå âñ³ì âèñòà÷àº
æèòëà. Òîìó åêñïåðòè ïðîïîíóþòü
âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä æèòëîâó çà-
áóäîâó äî 70 % çåìåëüíèõ ðåçåð-
â³â. Çà ïðîãíîçàìè, äî 2025 ðîêó
íàñåëåííÿ Êèºâà ñòàíîâèòèìå: ïî-
ñò³éíå — 3,2 ìëí, ôàêòè÷íå — 3,9
ìëí, “äåííå” — 4,3 ìëí. À ÿê äî-
äàòè ï³âì³ëüéîíà ìåøêàíö³â ïðè-
ì³ñüêî¿ çîíè, òî öèôðà ñÿãíå ìàé-
æå 5 ìëí îñ³á. Äëÿ íèõ ó 2025 ðî-
ö³ ìàþòü áóòè ãîòîâ³ 93 ìëí êâ. ì
æèòëà — 27 êâ. ì íà îäíó ëþäè-
íó. Àêòèâíà çàáóäîâà îìèíå öåí-
òðàëüí³ çîíè ì³ñòà, äå çîñåðåäæå-
íî îá’ºêòè ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè.

Íå çàáóëè àâòîðè Êîíöåïö³¿ ³
ïðî ðåêîíñòðóêö³þ êâàðòàë³â. Ìà-

þòü çíåñòè 2,6 ìëí êâ. ì ñòàðî¿ ïà-
íåëüíî¿ çàáóäîâè, à íàòîì³ñòü çâåñ-
òè 7,5 ìëí êâ. ì âèñîòíîãî æèòëà.
Â êîíöåïö³¿ º ùå îäèí âàæëèâèé
ìîìåíò — âîíà ïåðåäáà÷àº âð³â-
íîâàæåííÿ ïðàâîáåðåæíî¿ ³ ë³âî-
áåðåæíî¿ ÷àñòèí ñòîëèö³. Íèí³ âî-
íè ³ çà æèòëîì, ³ çà ðîáî÷èìè ì³ñ-
öÿìè äåìîíñòðóþòü ð³çêó äèñïðî-
ïîðö³þ. ßêùî äî 2025-ãî ñèòóàö³þ
âäàñòüñÿ âèð³âíÿòè, êèÿíàì íå äî-
âåäåòüñÿ ùîäíÿ ¿õàòè íà ðîáîòó â
³íøèé ê³íåöü â³ä äîìó, òîæ áóäå
çìîãà ðîçâàíòàæèòè äîðîãè.

Ïîïðè îáìåæåí³ çåìåëüí³ ðåñóð-
ñè â Êèºâ³ òàêè ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ äî-
ðîãè, çîêðåìà “ïîâ³òðÿí³” åñòàêà-
äè, à òàêîæ òóíåë³ ï³ä Äí³ïðîì.
Îêð³ì òîãî, ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè
ùîíàéìåíøå 27 íîâèõ ñòàíö³é
ìåòðî, çîêðåìà ³ â íàïðÿìêó Òðî-
ºùèíè.

×àñòêó ïðîìèñëîâîñò³ ó ñòðóê-
òóð³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ ïëàíó-
þòü çâåñòè äî 11 %. Á³ëüø³ñòü êè-
ÿí ïðàöþâàòèìå ó ñôåð³ óïðàâë³í-
íÿ, ô³íàíñ³â, îáñëóãîâóâàííÿ,
êóëüòóðè, îñâ³òè.

“Âàæëèâî, ùîá êèÿíè çíàëè
ïðî âñ³ ö³ ïðîïîíîâàí³ çì³íè.
²íàêøå é îáãîâîðþâàòè íåìàº
÷îãî”,— íàãîëîñèâ ìåð. Â³í äî-
ðó÷èâ ñâîºìó çàñòóïíèêîâ³ Âàëå-
ð³þ Ì³ðîíîâó ïðîàíàë³çóâàòè, ÷è
äîñòàòíüî ÷åðåç ÇÌ² ðîçïîâ³ëè
ïðî ì³ñòîáóä³âí³ ïëàíè.

Íàãàäàºìî, âñ³ ìàòåð³àëè ïðî-
åêòó Êîíöåïö³¿ äîñòóïí³ äëÿ
îçíàéîìëåííÿ íà ñàéò³ Öåíòðó
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà
àäðåñîþ www.grad.gov.ua. Òàêîæ
äî óâàãè êèÿí åêñïîçèö³¿ ó ôîéº
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåê-
òóðè (ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
31), Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè ÊÌÄÀ
(Õðåùàòèê, 32) òà ó âèñòàâêîâî-
ìó çàë³ Àðõ³òåêòóðíîãî êëóáó 
(Á. Ãð³í÷åíêà, 7).

Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïðî-
åêòó Êîíöåïö³¿ â³äáóäåòüñÿ 25
òðàâíÿ î 15.00. Äëÿ ó÷àñò³ ñë³ä äî
24 òðàâíÿ ïîäàòè ïèñüìîâó çàÿâ-
êó â Öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè (Õðåùàòèê, 32)
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Місь ий олова Леонід Черновець ий вважає, що новий Генплан має орієнт ватися на перспе тив
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

До 2025 ро ияни стан ть правлінцями, фінансиста-
ми, працівни ами сфери обсл ов вання тощо. Про-
мисловість Києва звед ть до мінім м , тож місто стане
льт рно-діловим центром на зразо європейсь их

столиць. 70 % вільних земельних діляно зарезерв ють
під б дівництво житла, паралельно а тивно розвивати-
м ть транспортн інфрастр т р , зо рема і метропо-
літен. Усі ці ідеї ви ладено прое ті Концепції розвит
Києва до 2025 ро . Учора її роз лян ли на оле ії
КМДА, а за іль а днів до мент об оворять з иянами.
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì áàíê³âñüêîãî

ïðàö³âíèêà

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè!

Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè ñâÿòêó-
âàííÿ Äíÿ áàíê³âñüêîãî ïðàö³âíèêà! Âàøà
ñóìë³ííà ïðàöÿ òà íàäçâè÷àéíî âèñîêèé ïðî-
ôåñ³éíèé ð³âåíü ñïðèÿþòü ðîçâèòêó åêîíî-
ì³êè êðà¿íè òà çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ô³íàíñîâó ñòà-
á³ëüí³ñòü. Óïåâíåíèé, ùî çàâäÿêè âàøîìó
áàãàòîð³÷íîìó äîñâ³äó, ïîðÿäíîñò³ òà âì³í-
íþ çíàõîäèòè ïðàâèëüí³ ³ íåñòàíäàðòí³ ð³-
øåííÿ â íåïðîñòèõ ñèòóàö³ÿõ, ìîëîäà áàí-
ê³âñüêà ñèñòåìà Óêðà¿íè ñòàíå âç³ðöåâîþ. Ó
öåé ñâÿòêîâèé äåíü ÿ çè÷ó âàì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, íåñê³í÷åííî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿ òà óñï³-
õ³â ó ïðàö³, çàòèøêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ âàøèì
ðîäèíàì. Áàæàþ âñ³ì áàíê³ðàì, ùîá ¿õíÿ
ñêëàäíà òà â³äïîâ³äàëüíà ðîáîòà äàðóâàëà
âïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³ òà ïðè-
íîñèëà çàäîâîëåííÿ. Ç³ ñâÿòîì âàñ!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ñóäè çàõèùàþòü áóä³âíèöòâî
íà “Òåàòðàëüí³é”

Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³
áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè ìàº íàì³ð îñêàðæèòè
ð³øåííÿ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, ùî
ñòîñóºòüñÿ áóä³âíèöòâà á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Òåàòðàëüíà" â Êèºâ³. Ïðî öå çàÿâèâ ì³-
í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà
Óêðà¿íè Âîëîäèìèð ßöóáà. "Ó÷îðà ç'ÿâè-
ëîñÿ íåïðèºìíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî
Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä óõâàëèâ ð³øåí-
íÿ ùîäî áóä³âíèöòâà á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Òåàòðàëüíà" íå íà íàøó êîðèñòü. Ìè âíî-
ñèòèìåìî ïðîòåñò äî âèùèõ ³íñòàíö³é. Äëÿ
íàñ öå ïèòàííÿ º ïðèíöèïîâèì",— ñêàçàâ
ßöóáà. Íàãàäàºìî, ²íñïåêö³ÿ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ñêàñóâàëà äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî
òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó íà âóëèö³ Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî, 7. Ó ñóáï³äðÿäíèêà áó-
ä³âíèöòâà ì³í³ñòåðñòâî çàáðàëî ë³öåíç³þ.
Â ãðóäí³ 2009 ðîêó ñóääÿ Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ñóäó ñòîëèö³ ñâîºþ óõâàëîþ âçàãàë³ çàáî-
ðîíèâ äåðæàâíèì îðãàíàì, à ñàìå: ²íñïåê-
ö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî
êîíòðîëþ ó ì³ñò³ Êèºâ³, âèíîñèòè ïðèïè-
ñè ùîäî öüîãî îá’ºêòà

Åëåêòðè÷êà â³çüìå 
íà ïîíåä³ëîê âèõ³äíèé

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" ó êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâ³ "Êè¿âïàñòðàíñ", ó çâ’ÿç-
êó ç òèì, ùî 24 òðàâíÿ 2010 ðîêó — çàãàëü-
íîäåðæàâíèé âèõ³äíèé, ì³ñüêà åëåêòðè÷-
êà, ÿêà êóðñóº â³ä ñòàíö³¿ "Ïåòð³âêà" äî
ïëàòôîðìè "Òðîºùèíà", öüîãî äíÿ íå ïðà-
öþâàòèìå

Ñòîëè÷íèõ âèïóñêíèê³â 
ïðîàòåñòóâàëè
Ïðîòÿãîì òèæíÿ ôàõ³âö³ îö³íþâàëè ç òðüîõ ïðåäìåò³â
ïîíàä 19 òèñÿ÷ êè¿âñüêèõ îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У вівторо всіх столичних ш о-
лах за інчилася державна під-
с м ова атестація чнів вип с -
них ласів. У заході взяли часть
понад 19 тисяч старшо ласни-
ів. Їхні знання оцінювали з
трьох предметів. Зо рема з ма-
темати и або історії У раїни,
письмово о пере аз з раїн-
сь ої мови та ще одно о пред-
мета, що обирався в залежності
від профілю навчально о за ла-
д . Уже з першо о до 18 червня
в місті триватиме підс м ова
атестація майже 27,5 тисячі сто-
личних дев'яти ласни ів.

Ó â³âòîðîê, 18 òðàâíÿ 2010 ðîêó, ó÷í³ âè-
ïóñêíèõ êëàñ³â ñòîëè÷íèõ øê³ë íàïèñàëè
îñòàííþ êîíòðîëüíó ðîáîòó â ðàìêàõ äåð-
æàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿. Ïðî öå "Õðå-
ùàòèêó" ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè ÊÌÄÀ Ãàííà Ðóäåíêî. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ó çàõîä³, ÿêèé òðèâàâ ³ç 11 òðàâíÿ ³
º ï³äñóìêîì ðîáîòè çà ðîêè íàâ÷àííÿ, âçÿ-
ëè ó÷àñòü ïîíàä 19 òèñÿ÷ ó÷í³â ñåðåäí³õ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â ì³ñòà. "¯õí³ çíàí-
íÿ îö³íþâàëè ç òðüîõ ïðåäìåò³â,— ðîçïî-
â³ëà ïàí³ Ðóäåíêî.— Çîêðåìà ïåðåêàçó ç
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ìàòåìàòèêè àáî ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè òà íà âèá³ð ïðåäìåòà â çàëåæíî-
ñò³ â³ä ïðîô³ëþ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó". Âî-
íà äîäàëà, ùî ç äåÿêèõ äèñöèïë³í óæå â³-
äîì³ ðåçóëüòàòè, ³íø³ íà äíÿõ îïðèëþä-

íÿòü. Îêð³ì äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñ-
òàö³¿ âèïóñêíèê³â, ³ç ïåðøîãî äî 18 ÷åðâ-
íÿ â ñòîëèö³ îö³íþâàòèìóòü ìàéæå 27,5
òèñÿ÷³ êè¿âñüêèõ äåâ'ÿòèêëàñíèê³â. ¯õí³
çíàííÿ ïåðåâ³ðÿòèìóòü ³ç ï'ÿòè ïðåäìåò³â.

Ó÷àñíèê³â àòåñòàö³¿ — îäèíàäöÿòèêëàñ-
íèê³â — ïðèâ³òàëè ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè, çîêðåìà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. "Äîðîã³ âè-
ïóñêíèêè! Íåùîäàâíî âè íàïèñàëè îñòàí-
íþ êîíòðîëüíó, òîæ ñïîä³âàþñÿ, ùî âè
îòðèìàºòå ìàêñèìàëüíî âèñîêèé áàë ÿê
çà öþ, òàê ³ çà âñ³ ïîïåðåäí³ ðîáîòè,— çà-
çíà÷èâ çàñòóïíèê ìåðà.— Âïåâíåíèé, ùî
çíàííÿ, ÿê³ñíèé ð³âåíü ÿêèõ âè ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè ï³ä ÷àñ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêî-

âî¿ àòåñòàö³¿, äîïîìîæóòü âàì ó ïîäàëü-
øîìó íàâ÷àíí³ òà â äîðîñëîìó æèòò³. Çâè-
÷àéíî, òåïåð âè âæå ìîæåòå âèòðàòèòè
âåñü ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ íà ï³äãîòîâêó äî âè-
ïóñêíîãî âå÷îðà. Àëå ïàì’ÿòàéòå, ùî ïî-
ïåðåäó íà âàñ ùå ÷åêàº çîâí³øíº íåçàëåæ-
íå îö³íþâàííÿ òà âñòóï äî âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â. Öå äóæå âàæëèâèé ìî-
ìåíò ³ äóæå âàæëèâèé âèá³ð,— âèá³ð, â³ä
ÿêîãî çàëåæèòü áàãàòî ÷îãî ó âàøîìó ìàé-
áóòíüîìó. Ïàì’ÿòàéòå, ùî â³ä òîãî, ÿê âè
ïîáóäóºòå ñâîº æèòòÿ, çàëåæàòèìå æèòòÿ
âñüîãî ñóñï³ëüñòâà". Â³òàë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷
ïîáàæàâ âèïóñêíèêàì óïåâíåíîñò³ â ñâî-
¿õ ñèëàõ, ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³,
íàä³éíèõ äðóç³â òà óñï³øíî¿ êàð’ºðè

Íà Íàáåðåæíå øîñå ïîâåðíóëè ì³ôîëîã³÷íèõ çàñíîâíèê³â
ñòîëèö³ — Êèÿ, Ùåêà, Õîðèâà ³ ¿õíþ ñåñòðó Ëèá³äü

Ñèìâîë Êèºâà â³äðåñòàâðîâàíî

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Учора на Набережне шо-
се в рам ах відновлення
символа Києва, пош о-
джено о через не од ,
на постамент, де вже
височіють фі ри міфо-
ло ічних ероїв-заснов-
ни ів нашо о міста Кия,
Ще а та Либеді, повер-
н ли останню фі р —
Хорива. Наразі всі ос-
новні роботи з реставра-
ції пам'ятни а заверше-
но. Та им чином столич-
на влада ви онала обі-
цян — символ оновле-
но до Дня Києва. Фахів-
ці вважають, що відрес-
таврований об'є т за
відповідних мов до ля-
д простоїть принаймні
100 ро ів.

Îñòàííº çàâäàííÿ — ïîâåð-
íóòè íà ïîñòàìåíò ïàì'ÿòíè-
êà Êèºâó ÷åòâåðòîãî ç ãåðî¿â
Õîðèâà — äëÿ ðåñòàâðàòîð³â
áóëî íàéòÿæ÷èì, îñê³ëüêè â³í
â³ä îáâàëó ïîñòðàæäàâ íàé-

á³ëüøå. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
Ðóñëàíà Êóõàðåíêà, çàãàëîì
ô³ãóðà Õîðèâà äóæå ïëàñòè÷-
íà, äèíàì³÷íà, òîìó ç íèì áó-
ëî íàéá³ëüøå ðîáîòè. Äëÿ
íüîãî ï³äãîòóâàëè íîâèé êàð-
êàñ ³ äåòàë³. "Ëèá³äü áóëà ïóñ-
òîò³ëîþ, ¿¿ ãàðíî ïî÷èñòèëè ³
ïîñòàâèëè íà ì³ñöå. Áðàò³â íå
çì³íþâàëè, ëèøå óêð³ïèëè
êàðêàñ óñåðåäèí³ ñàìèõ ô³-

ãóð,— ðîçïîâ³â ïàí Êóõàðåí-
êî.— Êîðìó ïîâí³ñòþ ïåðåðî-
áèëè. Çîêðåìà çìîíòóâàëè íî-
â³ êîíñòðóêö³¿, âñòàíîâèëè
çíà÷íî á³ëüøå ðåáåð æîðñòêî-
ñò³, ÷åðåç ùî â³í òðèìàòèìåòü-
ñÿ çíà÷íî êðàùå. Ñòàëü âèð³-
øèëè îáðîáèòè ñó÷àñíèìè àí-
òèêîðîç³éíèìè ìàòåð³àëàìè,
çîêðåìà ìåòàëåâèì ñóðèêîì,
ÿê ï³äâîäí³ ÷îâíè. Òàêîæ çðî-
áèëè äðåíàæí³ îòâîðè äëÿ
çàéâî¿ âîëîãè".

Ãîëîâíå ïèòàííÿ, ÿêå âèð³-
øóâàëè â ïðîöåñ³ ðåñòàâðàö³¿
ïàì'ÿòíèêà Êèþ, Ùåêó, Õî-
ðèâó òà ¿õí³é ñåñòð³ Ëèáåä³,
ïåðøî÷åðãîâî ïîëÿãàëî â òî-
ìó, ùî ÷è ðîáèòè íîâèé ïà-
ì'ÿòíèê ó áðîíç³, ÷è çàëèøà-
òè éîãî â ìàòåð³àë³, ÿêèé
âèêî-ðèñòîâóâàëè ðàí³øå?
Ñïî÷àòêó àâòîðè ïðîåêòó âè-
ð³øèëè çðîáèòè ïàì'ÿòíèê ó
áðîíç³ äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³.
Àëå ïîò³ì, çà ñëîâàìè ïàíà
Êóõàðåíêà, äîäàòêîâî âèâ÷è-
ëè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî ³ âñþ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâó áàçó, äå
çàçíà÷åíî, ùî îá'ºêò âçÿòî íà
îáë³ê, à ÷àñòèíè ïàì'ÿòîê íå
ìîæíà çì³íþâàòè, ïåðåì³ùó-
âàòè, ïåðåíîñèòè. Òîìó ïðèé-
íÿëè ð³øåííÿ ðåñòàâðóâàòè
éîãî â òîìó ìàòåð³àë³, ç ÿêî-
ãî éîãî ñïîðóäæåíî ³ âçÿòî íà
äåðæàâíèé îáë³ê ÿê ïàì'ÿòêó
³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè.

Òàêîæ àâòîðè ïðîåêòó, ³í-
æåíåðè, ñêóëüïòîðè äîñë³äè-
ëè, íàñê³ëüêè äîâãî ïàì'ÿò-
íèê ìîæå ïðîñòîÿòè â öüîìó
ìàòåð³àë³, ³ ä³éøëè âèñíîâ-
êó, ùî çà óìîâè óêð³ïëåííÿ
êîíñòðóêö³¿, àíòèêîðîç³éíî-
ãî çàõèñòó òà ³íøèõ ðîá³ò º
ãàðàíò³¿ ùå, ÿê ì³í³ìóì, 100
ðîê³â çà óìîâè â÷àñíîãî äî-
ãëÿäó

У понад 19 тисяч вип с ни ів столичних ш іл днями завершилися іспити з трьох предметів,
передбачених державною підс м овою атестацією

Відреставровані міфоло ічні засновни и Києва — Кий, Ще , Хорив і їхня
сестра Либідь поверн лися на Набережне шосе

ПП АА ММ ’’ ЯЯ ТТ КК ИИ   ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЇЇ

ОО СС ВВ ІІ ТТ АА

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



Хрещатик  21 травня 2010 ММІІССТТОО 33

ДД ОО ВВ КК ІІ ЛЛ ЛЛ ЯЯ

ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ ИИ

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè 
ªâðîïåéñüêèé äåíü ïàðê³â

Ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ ªâðîïåé-
ñüêîãî äíÿ ïàðê³â ó ñòîëèö³ â³äáó-
ëàñÿ íèçêà çàõîä³â. Çîêðåìà â÷î-
ðà â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèí-
êó ïðèðîäè çóñòð³ëèñÿ ïðåäñòàâ-
íèêè åêîëîã³÷íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ñòóäåíòè âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà. Éøëîñÿ
ïðî çáåðåæåííÿ òà çá³ëüøåííÿ
ê³ëüêîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ñòî-
ëèö³. “Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðîñëèí
áàãàòüîì òåðèòîð³ÿì ïîòð³áíî
ïðèñâîþâàòè ñòàòóñ ïðèðîäî-çà-
ïîâ³äíèõ,— âèñëîâèâ ñâîþ äóìêó
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çå-
ìåëüíèõ á³îðåñóðñ³â Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà Áîãäàí Äó-
øàð,— à ñê³ëüêè ïàðê³â ó ñàìîìó
ì³ñò³, ùî ïîòðåáóþòü çàõèñòó òà
äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ”. Ïðîäîâ-
æóþ÷è òåìó, ãîëîâíèé äåíäðîëîã
ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóäó” Îëåíà Âîëå-
âà÷ äîäàëà: “Ó ïàðêàõ ì³ñòà, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ï³ä îï³êîþ íàøîãî

êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ, ï³äòðè-
ìóºòüñÿ ïîðÿäîê, àëå ñïðàâà â ³í-
øîìó. Íå çàâæäè âèíåñåíî ÿê ñë³ä
¿õí³ ìåæ³. Öå ïðèâàáëþº ï³äïðè-
ºìö³â, çäàòíèõ áåçæàë³ñíî çíèùó-
âàòè çåëåí³ íàñàäæåííÿ çàðàäè áó-
ä³âíèöòâà íà öüîìó ì³ñö³ ÿêîãîñü
áàðó ÷è ïåðóêàðí³. Íà êîæåí êëàï-
òèê çåìë³ ïîâèíåí áóòè àêò ïðàâà
íà çåìëåêîðèñòóâàííÿ”. Äî îáãî-
âîðåííÿ äîëó÷èëèñü ³ ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿. Ó ñâîºìó âèñòóï³ ãî-
ëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè
ïðèðîäè Ìèêîëà Ùåïåöü àêöåí-
òóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî çáåð³ãàòè
çåëåíó çîíó öå äîáðå, àëå ïîòð³á-
íî ïðîïîíóâàòè é ³íø³ ï³äõîäè äëÿ
ñòâîðåííÿ íîâèõ îàç. Â³í îêðåìî
çóïèíèâñÿ íà íåäîîáëàäíàíîìó
ïàðêó “Íàòàëêà”, ðîçòàøîâàíîìó
íà Îáîëîí³. Äîäàâ îïòèì³çìó çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíî-
ãî ïðèðîäíîãî ïàðêó “Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé” Òàðàñ Ìåëüíè÷óê. Çâåðòà-

þ÷èñü äî ïðèñóòí³õ ñòóäåíò³â —
ìàéáóòí³õ àãðàð³¿â òà åêîëîã³â, —
çàïðîïîíóâàâ ï³äòðèìàòè ïðàãíåí-
íÿ òà äîáðèé íàì³ð ó÷àñíèê³â çó-
ñòð³÷³. Îêð³ì öüîãî, â³í ïðåçåíòó-
âàâ ó÷àñíèêàì çóñòð³÷³ Íàö³îíàëü-
íèé ïðèðîäíèé ïàðê “Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé”. Íàãàäàºìî, ùî éîãî áóëî

ñòâîðåíî â Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 27
ñåðïíÿ 2007 ðîêó ç ìåòîþ çáåðå-
æåííÿ ö³ííèõ ïðèðîäíèõ òà ³ñòî-
ðèêî-êóëüòóðíèõ êîìïëåêñ³â ³ îá’-
ºêò³â. Ïàðê ï³äïîðÿäêîâàíèé Ì³-
í³ñòåðñòâó îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Óêðà-

¿íè. Çàãàëüíà ïëîùà çåëåíî¿ çîíè
ïîíàä 4,5 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â, ç ÿêèõ
ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ íàäàíî ïàðêó â
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ. Äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â îàçè ðîçðîáëåíî åêîëî-
ãî-ï³çíàâàëüíèé ìàðøðóò “Ãîëîñ³-
¿âñüê³ ñõèëè á³ëÿ Ä³äîð³âñüêèõ
ñòàâê³â”

Òóíåë³ ðîçâàíòàæàòü ñòîëèöþ
Çâ³ëüíèòè Êè¿â â³ä çàòîð³â äîïîìîæóòü ï’ÿòü ï³äçåìíèõ ìàã³ñòðàëåé
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці мож ть з'явити-
ся п'ять автомобільних т -
нелів. Три з них проля-
ж ть під Дніпром, а два
стан ть продовженням
мостових переходів. Та і
нововведення передбаче-
но онцепцією Генплан
Києва. Підземні ма істра-
лі не тіль и розвантажать
центр міста, а й сприяти-
м ть зменшенню заторів
на доро ах. Фахівці
ствердж ють, що вартість
одно о по онно о метра
т нелю в середньом ста-
новить від 50 до 100 ти-
сяч євро.

Êîíöåïö³ÿ íîâîãî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó Êèºâà ïåðåäáà÷àº áó-
ä³âíèöòâî â ñòîëèö³ ï’ÿòè òóíå-
ë³â. Òðè ç íèõ ìàþòü ïðîêëàñòè
ï³ä Äí³ïðîì ³ äâà — íà ïðàâîáå-
ðåææ³. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòè-
êó” ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ³íñòè-
òóòó “Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò” Âîëî-
äèìèð Âîðîáéîâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, îäèí ³ç òóíåëüíèõ ïåðåõîä³â
ïðîëÿæå ÷åðåç Äí³ïðî ³ ñïîëó-

÷èòü ïëîùó Ïåðåìîãè ç Áðîâàð-
ñüêèì ïðîñïåêòîì. Òàêèì ÷èíîì
îá’ºêò ç’ºäíàº Æèòîìèðñüêèé ³
×åðí³ã³âñüêèé íàïðÿìêè ³ âè-
â³ëüíèòü öåíòðàëüíó ÷àñòèíó
ì³ñòà â³ä òðàíçèòíîãî òðàíñïîð-
òó. “²íøèé òóíåëü ç’ºäíàº ï³â-
í³÷ Òðîºùèíè ç Îáîëîííþ,—
ïîâ³äîìèâ ïàí Âîðîáéîâ.— ²
òðåòÿ ï³äçåìíà ìàã³ñòðàëü ïðî-

ëÿæå òðàñîþ ìàëî¿ ï³âê³ëüöåâî¿
ìàã³ñòðàë³ â³ä âóëèö³ Îëüæè÷à äî
Ê³ðîâîãðàäñüêî¿”. Äâà òóíåë³
ñòàíóòü ïðîäîâæåííÿì äâîõ êè-
¿âñüêèõ ìîñò³â, çîêðåìà Ïîä³ëü-
ñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó íà äâîê³ëîìåòðîâ³é ä³-
ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Ôðóíçå äî ×îð-
íîâîëà. Äðóãèé îá’ºêò ñïîðóäÿòü
íà ïðàâîáåðåæíîìó ï³äõîä³ äî

çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî ìîñ-
òó â³ä òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè â
ð³çíèõ ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ ç Íàä-
äí³ïðÿíñüêèì øîñå äî Çàë³çíè÷-
íîãî øîñå â ðàéîí³ âóëèö³ Ê³ê-
â³äçå, à çãîäîì ïðîêëàäóòü ï³ä
òåðèòîð³ºþ Öåíòðàëüíîãî áîòà-
í³÷íîãî ñàäó.

Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ çàçíà-
÷èâ, ùî íàéñêëàäí³øå áóäå ðî-

áèòè òóíåë³ ï³ä âîäîþ. “Óñ³ òðè
ç íèõ ìàòèìóòü ïðàêòè÷íî îäíà-
êîâó ïðîòÿæí³ñòü, ìàéæå 7 ê³ëî-
ìåòð³â, òà ñêëàäíèé ðåëüºô,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Òðóäíîù³ ïîëÿãà-
þòü íå ò³ëüêè â áóä³âíèöòâ³, à é
â îñíàùåíí³ îá’ºêò³â çàñîáàìè
âåíòèëÿö³¿ òà åâàêóàö³¿”. Çà ñëî-
âàìè ôàõ³âöÿ, äëÿ ïðîêëàäàííÿ
ï³äçåìíèõ ìàã³ñòðàëåé âèêîðèñ-
òîâóâàòèìóòü òóíåëåïðîõ³äíèöü-
ê³ ùèòè, ïîä³áí³ äî ìåòðîáóä³â-
ñüêèõ, àëå çíà÷íî á³ëüøîãî ðîç-
ì³ðó. “Íàïðèêëàä, 14-ìåòðîâèé
ùèò äàñòü çìîãó çàáåçïå÷èòè ï³ä
Äí³ïðîì äâîð³âíåâèé ðóõ,— ðîç-
ïîâ³â ïàí Âîðîáéîâ.— Òàêèì ÷è-
íîì, ó âåðõíüîìó ÿðóñ³ ìîæíà
áóäå çàïóñòèòè àâòîìîá³ëüíèé
ðóõ, à â íèæíüîìó — òðàìâàé-
íèé. Çàâäÿêè öüîìó êîë³¿ çíîâó
ñïîëó÷àòü ë³âîáåðåæíó òà ïðàâî-
áåðåæíó ÷àñòèíè Êèºâà òà â³ä-
íîâëÿòü “³ñòîðè÷íó ñïðàâåäëè-
â³ñòü”, ïîðóøåíó â 2004 ðîö³, êî-
ëè ç ìîñòó Ïàòîíà äåìîíòóâàëè
òðàìâàéí³ êîë³¿”. Äèðåêòîð ³í-
ñòèòóòó “Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò” ïî-
â³äîìèâ, ùî ïðîêëàäàííÿ òóíå-
ë³â — çàäîâîëåííÿ íå ç äåøåâèõ.
Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â, âàð-
ò³ñòü îäíîãî ïîãîííîãî ìåòðà
ï³äçåìíî¿ ìàã³ñòðàë³ ñòàíîâèòü ó
ñåðåäíüîìó â³ä 50 äî 100 òèñÿ÷
ºâðî çàëåæíî â³ä ´ðóíò³â òà óìîâ
ïðîêëàäàííÿ

Ñòîëè÷í³ ïðèðîäîîõîðîíö³, åêîëîãè òà ãðîìàäñüê³ñòü îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ 
ùîäî çáåðåæåííÿ òà çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ çåëåíèõ çîí ó ì³ñò³
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Київсь ом місь ом б дин природи відб лася з -
стріч представни ів місь ої влади, ромадсь их ор ані-
зацій та ст дентів, присвячена Європейсь ом дню
пар ів. Учасни и наради об оворювали низ важливих
питань сьо одення, пов’язаних з охороною та примно-
женням зелених зон столиці. О рім цьо о, для них
презент вали Національний природний пар “Голосіїв-
сь ий”.

Автомобільні т нелі мають на меті зменшення заторів на ма істралях та с орочення час переб вання в дорозі

У рам ах відзначення Європейсь о о дня пар ів столичні фахівці об оворювали шляхи збереження
та збільшення в місті зелених оаз
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Óìàíñüêå äèâî “Ñîô³¿âêà” — 
³ñòîð³ÿ âåëèêî¿ ëþáîâ³
Îäèí ³ç íàéáàãàòøèõ ëþäåé ÕVIII ñòîë³òòÿ ãðàô Ôåë³êñ Ïîòîöüêèé ïîäàðóâàâ
ñâî¿é êîõàí³é Ñîô³¿ êàçêîâî¿ êðàñè ïàðê, íàçâàíèé íà ¿¿ ÷åñòü
Ось же понад 200 ро ів,
не маючи собі рівних
нашій раїні, вражає яв
відвід вачів поєднанням
енія садово-пар ово о
мистецтва й інженерно-
технічної д м и дендро-
ло ічний пар "Софіїв а".
Відомий дале о за межа-
ми У раїни, він ви ли ає
захоплення відвід вачів
найдивовижнішими фон-
танами, водоспадами,
ґротами і підземними річ-
ами, я і, здається, воє-
дино злилися з при олом-
шливої раси природним
ландшафтом.

Ùî íå çðîáèòü çàêîõàíèé ÷î-
ëîâ³ê çàðàäè êîõàíî¿ æ³íêè? Â³í
ïðèñâÿ÷óº ¿é, ºäèí³é ³ íåïî-
âòîðí³é, íå ëèøå â³ðø³ òà ñåðå-
íàäè, à é äåìîíñòðóº íàéðîìàí-
òè÷í³øèé äàð ëþáîâ³ — êàçêî-
âî¿ êðàñè ïàðê. Ó íüîìó ãðàô
Ïîòîöüêèé, òðåïåòíî ñòàâëÿ-
÷èñü äî ìîëîäî¿ äðóæèíè, ïîºä-
íóº ³ ÷àñòèíêó áàòüê³âùèíè Ñî-
ô³¿ — Åëëàäè, ³ ªëèñåéñüê³ ïî-
ëÿ, ³ ÷óäîâ³ ðîñëèíè, ³ ñêóëüï-
òóðè — âñå, ùî ðîçâ³ÿëî á òóãó
êîõàíî¿ çà áàòüê³âùèíîþ.

Ñîô³ÿ áóëà â íåâèìîâíîìó çà-
õîïëåíí³. Àäæå ÷îëîâ³ê âäàëî
âèáðàâ ì³ñöå äëÿ ïàðêó, äå ï³ä-
òðèìóâàëè íåáî øèðîêèìè êðî-
íàìè â³êîâ³ äåðåâà, äå òåêëà ìà-
ëüîâíè÷à ð³÷êà ³ ÷èñëåíí³
ñòðóìêè ì³æ ïðèðîäíèìè íà-
ãðîìàäæåííÿìè êàì’ÿíèõ ãëèá.

Ïëàíóâàííÿ ïàðêó çä³éñíèâ
àä’þòàíò Ïîòîöüêîãî, â³éñüêîâèé
³íæåíåð Ëþäâèã Ìåòöåëü. Ø³ñòü
ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1796 ðîêó,
êð³ïîñí³ ñåëÿíè êîïàëè ñòàâêè,
ïðîêëàäàëè ðóñëî ï³äçåìíî¿ ð³÷-
êè, ñïîðóäæóâàëè âîäîñïàäè ³
ôîíòàíè, ïðîêëàäàëè àëå¿. Õó-
äîæí³ ïðèêðàñè ç ãðàí³òó ³ ã³ïñó
äëÿ àðõ³òåêòóðíèõ ñïîðóä — ñïðà-
âà ðóê íàðîäíèõ ìàéñòð³â.

Ñêóëüïòóðè æ áóëî çàìîâëåíî
â ²òàë³¿ òà Ôðàíö³¿. Åêçîòè÷í³
äåðåâà ïðèâîçèëè ç ð³çíèõ êðà-
¿í ñâ³òó. Óìàíñüê³ ñàä³âíèêè ³
áóä³âåëüíèêè çà êîðîòêèé ÷àñ
ñòâîðèëè íà ïóñòèð³ äèâîâèæíå
äèâî. Òàêà êðàñà íå ìîãëà íå
âèêëèêàòè çàõîïëåííÿ ³ ïîðî-
äèëà áåçë³÷ ëåãåíä ³ ì³ô³â, ïî-
â’ÿçàíèõ ³ç ïåðåêàçàìè ç æèòòÿ
ðîäó Ïîòîöüêèõ.

Ïðîéä³ìîñÿ â³çóàëüíî ïàðêîì.
Âõ³ä ó íüîãî ïðèêðàøàþòü äâ³
ñòîðîæîâ³ âåæ³, â³íåöü ÿêèõ çà-
ïîçè÷åíî ç õðàìó äàâíüîðèìñüêî¿
áîãèí³ äîìó ³ âîãíþ Âåñòè. Á³ëÿ
âõîäó âãëèá âåäå ò³íèñòà àëåÿ
óçäîâæ ð³÷êè Êàì’ÿíêè, îáñàäæå-
íà â³êîâèìè äåðåâàìè. Ùå ê³ëü-
êà êðîê³â óïåðåä — ³ âè á³ëÿ ïà-
â³ëüéîíà áîãèí³ âåñíè ³ êâ³ò³â —
Ôëîðè. Â³í º äèâîâèæíîþ àðõ³-
òåêòóðíîþ ñïîðóäîþ ç á³ëîþ êî-
ëîíàäîþ â äîðè÷íîìó ñòèë³, çà
ÿêîþ â³äêðèâàºòüñÿ ÷àð³âíèé ïåé-
çàæ Íèæíüîãî ñòàâêà, òåðàñà Ìóç,
Ëåâêàäñüêà ñêåëÿ, îãëÿäîâèé ìàé-
äàí÷èê “Áåëüâåäåð”, ðóêîòâîðíèé
îñòð³â Ëþáîâ³ ç ðîæåâèì ïàâ³ëü-
éîíîì ³ ôîíòàíîì “Çì³ÿ”. Öå
íàéá³ëüøèé ³ íàéêðàñèâ³øèé ó

“Ñîô³¿âö³” ôîíòàí. Óÿâëÿºòå! Ç
ïàù³ ÷àâóííî¿ çì³¿ á’þòü ñòðóìå-
í³ íà 18—20 ìåòð³â ó âèñî÷³íü!
Â³í çíàìåíèòèé ãåí³àëüíîþ ïðîñ-
òîòîþ êîíñòðóêö³¿: æîäíèõ íàñî-
ñ³â! Òèñê âîäè ñòâîðþºòüñÿ çà ðà-
õóíîê ïåðåïàäó âèñîòè ì³æ Íèæ-
í³ì ³ Âåðõí³ì ñòàâêàìè.

À îñü ³ Òåðïåéñüêà äîëèíà.
Îìèíóâøè ãðîòè Ãðîìîâèé ³
Âåíåðè, ç³éäåìî äî Âåðõíüîãî
ñòàâêà. Çâåðí³òü óâàãó íà Àì-
ñòåðäàìñüêèé øëþç. Ç éîãî äî-
ïîìîãîþ âè çìîæåòå íà ãàíäî-
ë³ çðîáèòè ïîäîðîæ ï³äçåìíîþ
ð³÷êîþ Ñò³êñ ³ âèïëèñòè â
Ìåðòâîìó îçåð³.

Íå ìîæíà íå ïîì³òèòè íà âè-
ñîêèõ ï’ºäåñòàëàõ ñêóëüïòóðè,
ùî ìèëóþòüñÿ ñòàâêîì, êðàñå-
íÿ Àïîëëîíà ³ íàòÿãóþ÷îãî òÿ-
òèâó ëóêà Àìóðà, îäíà ³ç ñòð³ë
ÿêîãî “ïðîíèçàëà” ñåðöå ãðàôà
Ïîòîöüêîãî.

Ó 1929 ðîö³ “Ñîô³¿âêó” áóëî
îãîëîøåíî Äåðæàâíèì çàïîâ³ä-
íèêîì ³ç íàäàííÿì ñòàòóñó ñà-
ìîñò³éíîñò³.

Ó Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó â
ïàðêó áóëî çðóéíîâàíî áàãàòî

àðõ³òåêòóðíèõ ñïîðóä ³ ïàì’ÿò-
íèê³â. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ áóëî â³ä-
íîâëåíî çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.

10 áåðåçíÿ 1944 ðîêó, ï³ñëÿ
çâ³ëüíåííÿ Óìàí³, ïàðê â³äíî-
âèâ ñâîþ ðîáîòó.

Íèí³ ïàðê “Ñîô³¿âêà” ñòàâ
íàéá³ëüøèì öåíòðîì ³ç ³íòðî-
äóêö³¿ é àêë³ìàòèçàö³¿ ðîñëèí
Ïðàâîáåðåæíîãî ë³ñîñòåïó
Óêðà¿íè. Ó íüîìó íàë³÷óºòüñÿ
ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ òàêñîí³â ðîñ-
ëèí. Ó äåíäðîïàðêó ïðàöþþòü
÷îòèðè íàóêîâèõ â³ää³ëè, áóäó-
þòü ºäèíèé â Óêðà¿í³ íàóêîâî-
äîñë³äíèé ³íñòèòóò ïðîáëåì çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäíî-³ñòîðè÷íèõ
ëàíäøàôò³â Óêðà¿íè.

“Ñîô³¿âêà” — ïðåêðàñíà â óñ³
ïîðè ðîêó: â íå¿, ÿê ³ â ïðèðî-
äè, íåìàº ïîãàíî¿ ïîãîäè. Âîíà
ïðè÷àðîâóº â óñ³ ÷àñè.

Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öå â³ðòóàëü-
íå çíàéîìñòâî ç “Ñîô³¿âêîþ”
íàäèõíå âàñ íà ðåàëüíó ïîäî-
ðîæ, ÿêà ³ çàëèøèòü íåçàáóòíº
âðàæåííÿ íà âñå æèòòÿ

Людмила ТКАЧЕНКО,
“Хрещати ” Р отворний острів Любові з рожевим павільйоном і фонтаном “Змія”

Серед люблених т ристичних маршр тів дендроло ічний пар «Софіїв а» посідає одне з центральних місць

Маршр т Київ-Умань
Т ра ентство “Соната”, в л. Дмитрівсь а, 19-Ф, оф.4.
Т р “Умансь е диво — “Софіїв а”. Історія вели ої любові”.
Вартість т р , в я ий входять обід, трансфер Київ-Умань-Київ, с про-

від іда і вхідні вит и — 210 рн.

На власном авто: Київ — Біла Цер ва — Тальне — Ле едзіно — Доб-
роводи — Умань (550 м).
Готелі в Умані:
“Софіїв а” (біля вход в пар ), ціна місця від 100 до 280 рн;
“Фортеця”, в л. Чапаєва, 52. У б дівлі старо о водяно о млина, ціна

місця 180 рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток до розпорядження № 328 від 30 квітня 2010 року 

(надруковано в газеті "Хрещатик" № 65 від 13 травня 2010 року)

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня 2010 року №328

Тарифи 
на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" 

та ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль",
для відпуску релігійним організаціям

№
з/п Назва посл и Одиниця вимір

Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності б дин ових
засобів облі теплової енер ії, я а ви ористов ється
на опалення:

- при проведенні розрах н ів за посередництвом
ви онавців посл та КП "Головний інформаційно-
обчислювальний центр";

- при проведенні розрах н ів без посередництва
ви онавців посл та КП "Головний інформаційно-
обчислювальний центр"

1 Г ал

1 Г ал

228,34*

218,93

2. Централізоване опалення при відс тності б дин ових
засобів облі теплової енер ії, я а ви ористов ється
на опалення:

- при проведенні розрах н ів за посередництвом
ви онавців посл та КП "Головний інформаційно-
обчислювальний центр";

- при проведенні розрах н ів без посередництва
ви онавців посл та КП "Головний інформаційно-
обчислювальний центр"

1 в.м опалюваної площі
на місяць в
опалювальний період

1 в.м опалюваної площі
на місяць в
опалювальний період

5,59*

5,36

3. Централізоване постачання арячої води при
наявності приміщенні засобів облі арячої води:

- при проведенні розрах н ів за посередництвом
ви онавців посл та КП "Головний інформаційно-
обчислювальний центр";

- при проведенні розрах н ів без посередництва
ви онавців посл та КП "Головний інформаційно-
обчислювальний центр"

1 б.м

1 б.м

14,97*

14,36

№
з/п

Назва підприємства
Релі ійні ор анізації

рн за 1Г ал
(без ПДВ)

рн за 1 Г ал
(з ПДВ)

1. АК "Київенер о" 166,31 199,57

2. ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" 166,31 199,57

Заст пни олови —
ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня 2010 року № 328

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення

і постачання гарячої води виконавцям цих послуг 
комунальної форми власності для здійснення розрахунків 

з релігійними організаціями

* В тарифах на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води враховані витрати в розмірі
4% , в тому числі:

2,5% � витрати виконавців послуг, які пов'язані з нарахуванням та збором платежів споживачів цих послуг;
1,5% � витрати КП "Головний інформаційно�обчислювальний центр" за ведення загальноміської бази нарахувань,

розщеплення та обліку платежів і перерахування коштів на рахунки підприємств�виробників комунальних послуг.
Примітка:
Розрахунки за послуги з водовідведення гарячої води проводяться за тарифами, встановленими на 1 куб.м стоків для

цієї групи споживачів.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Погоджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 квітня 2010 року № 328

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і водовідведення холодної та гарячої води, 
які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал", 

для відпуску релігійним організаціям

№ з/п Споживачі
Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б.м води Тариф рн за 1 б.м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Релі ійні ор анізації 1,94 2,33 1,65 1,98

№ з/п Споживачі
Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б.м води Тариф рн за 1 б.м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Релі ійні ор анізації 2,02 2,42 1,72 2,06

Примітка:
У розрахунках за послуги з водовідведення кількість стічних вод приймається рівною загальній кількості спожитої холодної

та гарячої води.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 квітня 2010 року № 328

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг
комунальної форми власності для здійснення розрахунків 

з релігійними організаціями

Примітки:
1. В тарифах на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої

води враховані витрати в розмірі 4%, в тому числі: 
2,5% � витрати виконавців послуг, які пов'язані з нарахуванням та збором платежів споживачів цих послуг;
1,5% � витрати КП "Головний інформаційно�обчислювальний центр" за ведення загальноміської бази нарахувань,

розщеплення та обліку платежів і перерахування коштів на рахунки підприємств � виробників комунальних послуг.
2. У  розрахунках за послуги з водовідведення  кількість стічних вод приймається рівною загальній  кількості спожитої

холодної та гарячої води.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Про знесення нежитлового будинку 
на вул. Межигірський, 78 

у Подільському районі
Розпорядження № 256 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про планування і забудову територій”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальніс&
тю “Інкон&Юраудит” від 26.02.2010 № 01, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “Інкон�
Юраудит”за рахунок власних коштів знести нежитловий
будинок (літ У) на вул. Межигірський, 78, за умови вико�
нання п.2 цього розпорядження.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Інкон�
Юраудит”:

2.1. Розробити та затвердити в установленому поряд�
ку проект виконання робіт із знесення будівель і споруд;

2.2. Роботи із знесення будівель і споруд виконати
згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердже�
ними рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051(із змінами та доповненнями).

3. Комунальному підприємству “Київське міське бюро

технічної інвентаризації та реєстрації права власності на
об’єкти нерухомого майна” на підставі акта на знесення
виключити з реєстрації будинок літ. “У” на вул. Межигір�
ський,78 у Подільському районі.

4. Заступникові 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
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8-ий щорічний Від ритий Чемпіонат м. Києва з с часних танців
22 травня 2010 ро , с бота

1т р—9:00; 2т р—12:00; 3 т р—14:00;
Гала- онцерт о 16:00

ВХІД ВІЛЬНИЙ
Місце проведення: м. Київ, пр. Перемо и, 38, Палац К льт ри "Більшо-

ви " — вели ий танцювальний зал.
Номінації: хорео рафія (с часна, спортивна, естрадна, народна).
В про рамі: вист пи най ращих танцювальних оле тивів м. Києва та Ки-

ївсь ої області, розі раш цифрово о фотоапарат , он рс танцювальної ім-
провізації.

Київсь а місь а рада
о олош є он рс на право оренди омпле сів б ді-

вель, спор д і обладнання, що розташоване м. Києві
за адресами:

Повітрофлотсь ий проспе т 73, 79, 81, 86-а, 88, 92, 96,
96-а, 96-б та Київсь ій обл., Виш ородсь ий район,
с. Воропаїв, я і належать до ом нальної територіальної ро-
мади м. Києва та переб вають на балансі ом нально о під-
приємства "Міжнародний аеропорт "Київ" (Ж ляни).

Термін прийняття он рсних пропозицій — 15 днів з
дня п блі ації. До менти для часті он рсі приймають-
ся за адресою: в л. Хрещати ,10, Головне правління ом -
нальної власності м. Києва.

Отримати додат ов інформацію та ознайомитись з мо-
вами проведення он рс можна за адресою: 01001 м. Ки-
їв, в л. Хрещати ,10, Головне правління ом нальної влас-
ності м. Києва, . 606.
Телефони для довідо : 279-55-02, 279-23-64.

Áîãäàí ÑÒÐÓÒÈÍÑÜÊÈÉ: 

“Ìè ìàêñèìàëüíî
íàáëèæàºìî òåàòð îïåðåòè
äî ñòèëþ ºâðîïåéñüêîãî
ìóçè÷íîãî òåàòðó”
Х дожній ерівни
Київсь о о наці-
онально о театр
оперети розповів
“Хрещати ” про
особливості юві-
лейно о 75- о се-
зон

Íà àô³øàõ òåàòðó ïî-
ðÿä ç âèçíàíèìè êëàñè-
êàìè Îôôåíáàõîì,
Øòðàóñîì, Êàëüìàíîì
ñòî¿òü ³ éîãî ³ì'ÿ: çàñëó-
æåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè Áîãäàí Ñòðó-
òèíñüêèé. Â³í — õóäîæ-
í³é êåð³âíèê Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî òåàòðó
îïåðåòè — ç êîãîðòè òèõ
äèðåêòîð³â, ÿêèõ çíàþòü
óñ³: ³ íàéïðèñê³ïëèâ³ø³
êðèòèêè, ³ íàéåðóäîâà-
í³ø³ òåàòðàëè, ³ íåäî-
ñâ³ä÷åí³ ãëÿäà÷³. Ç öèì
³ì'ÿì àñîö³þþòüñÿ ãàðÿ-
÷³ ãëÿäàöüê³ ñèìïàò³¿.
Ìàéæå îäðàçó ç ïðèõî-
äîì ïàíà Ñòðóòèíñüêî-
ãî â òåàòð äî çäàòíîãî
áàãàòî íà ùî êîëåêòèâó,
ÿêîìó äîâãî áðàêóâàëî
äîáðèõ ðóê, ïðèéøëè
íàòõíåííÿ ³ óñï³õ. Õó-
äîæí³é êåð³âíèê ç³ ùè-
ðèì ³íòåðåñîì, òàëàíî-
âèòî ³ òâîð÷î äáàâ ïðî
ðåïåðòóàð. ² íåâäîâç³,
ïîºäíóþ÷è êëàñèêó, ñó-
÷àñíó îïåðåòó, ìþçèêë
³ øîó, ÿê ó ªâðîï³,
ñïîâíà ðîçêðèâ âåëè-
÷åçíèé àêòîðñüêèé ³ ïî-
ñòàíîâî÷íèé ïîòåíö³àë
ñëóæèòåë³â Ìåëüïîìå-
íè. Òîìó ñòîëè÷íèé òå-
àòð îïåðåòè ãëÿäà÷³ âæå
äàâíî íàçèâàþòü ºâðî-
ïåéñüêèì. Òðàäèö³éíî
30 ÷åðâíÿ ó òåàòð³ â³äáó-
äåòüñÿ âåëèêèé ãàëà-
êîíöåðò, ïðèñâÿ÷åíèé
çàêðèòòþ 75-ãî òåàò-
ðàëüíîãî ñåçîíó, â ÿêî-
ìó êîëåêòèâ íå âòîìëþ-
âàâñÿ äèâóâàòè ãëÿäà÷³â.
×èì? Ïðî öå ç íåïî-
âòîðíî äîâ³ðëèâîþ ³í-
òîíàö³ºþ ðîçïîâ³äàº
Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé.

— ×èì ³ ÿê ïðîòÿãîì
íèí³øíüîãî þâ³ëåéíîãî
ñåçîíó âè äèâóâàëè ãëÿ-
äà÷³â?

— Ñòîëè÷íà îïåðåòà
ëèøàºòüñÿ â³ðíîþ òðà-
äèö³ÿì: äàòó çàêðèòòÿ
ñåçîíó (30 ÷åðâíÿ.—
"Õðåùàòèê") âèçíà÷èëè
ùå 75 ðîê³â òîìó òâîð-
ö³ òåàòðó Ìèêîëà Ñà-
äîâñüêèé ³ Ìèêîëà Ëè-
ñåíêî — ëþäè ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ ïëåÿäè òîãî-
÷àñíî¿ Óêðà¿íè. ßê ³ âî-
íè, â³äêðèâàºìî ñåçîí
ïðåì'ºðàìè, çàêðèâà-
ºìî — ãàëà-êîíöåðòîì,
ï³äáèâàºìî ï³äñóìêè.

Ç³çíàþñÿ, öåé ñåçîí
âèäàâñÿ íåëåãêèì, àëå
ðåçóëüòàòèâíèì: òåàòð
çäîáóâ ñòàòóñ íàö³î-
íàëüíîãî — ãîëîâíó íà-
ãîðîäó, ÿêó äîâãî âèáî-
ðþâàâ íàïîëåãëèâîþ

ïðàöåþ. Ìè çàâæäè ñòà-
ðàëèñÿ ðàäóâàòè ãëÿäà-
÷³â, îäíàê öüîãî ñåçîíó
áóëî îñîáëèâî áàãàòî
ñþðïðèç³â: ø³ñòü âåëè-
êèõ ïðîåêò³â. Ó íàñ
ç'ÿâèëàñÿ ìóçè÷íà â³-
òàëüíÿ, äå â³äáóâñÿ âå÷³ð
"Íåàïîë³òàíñüêî¿ ï³ñí³"
â àðàíæóâàíí³ Îëåêñàí-
äðà Êîðæà ³ äèðèãåíòà
Ãåííàä³ÿ Áàõ³ÿ. Íà íî-
â³é ñöåí³ ç á³ëèì ðîÿëåì
ìè â³ä³ãðàëè äâ³ ïðåì'-
ºðè — "Âå÷³ð ðîìàíñ³â"
³ ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷-
÷þ Øîïåíà "Äîòèê äî
ñåðöÿ ãåí³ÿ". Âèéøëè
÷óäîâ³ âå÷îðè. Âïåðøå
íàø³ àðòèñòè, à âîíè âñ³
ç êîíñåðâàòîðíîþ îñâ³-
òîþ, äîáðîþ âîêàëüíîþ
ï³äãîòîâêîþ, ñï³âàëè
íîâó ìóçèêó — ³ äëÿ ñå-
áå, ³ äëÿ ãëÿäà÷³â, õî÷à
äîñ³, îêð³ì îïåðåòè, íå
áóëè çàòðåáóâàí³ â ³í-
øîìó ôîðìàò³, õî÷à ³
äóæå õîò³ëè ñï³âàòè. Ãî-
òóþ÷è ö³ ïðîåêòè, ìè
ôîðìóºìî âèñîê³ ìó-
çè÷í³ âèìîãè, ðîçâèâà-
ºìî ìóçè÷íå ìèñëåííÿ
³ ãëÿäà÷à, ³ êîëåêòèâó.

Çðîçóì³ëî, ùî íå âñ³
ìîæóòü ñïðèéíÿòè öþ
³äåþ. ßêùî ëþäèíà 30—
40 ðîê³â ñï³âàëà ëèøå â
îïåðåò³, º àñîì ó í³é, ðî-
áèòü öå îõî÷å, òî ÷îãîñü
³íøîãî âîíà íå âèêîíó-
âàòèìå. À ãëÿäà÷åâ³ ñüî-
ãîäí³ ïîòð³áí³ íîâîââå-
äåííÿ — ïîòóæíèé ñâ³-
æèé ñòðóì³íü ó òåàòð³.
Íèì ñòàâ âå÷³ð Øîïå-
íà, ïîä³ëåíèé íà òðè
÷àñòèíè: ³íñòðóìåíòàëü-
íà ìóçèêà; âîêàëüíà —
ñï³âàëè ìîâîþ îðèã³íà-
ëó; ôîðòåï³àííà ÷àñòè-
íà, â ÿê³é ìîëîäà òàëà-
íîâèòà êîíöåðòìåéñòåð
Ãàííà Ïîë³ùóê âèêîíà-
ëà ø³ñòü âåëèêèõ òâîð³â
êîìïîçèòîðà.

Ðàçîì ç ðåæèñåðîì-
ïîñòàíîâíèêîì, íàðîä-
íèì àðòèñòîì Óêðà¿íè,
ëàóðåàòîì Íàö³îíàëüíî¿
ïðåì³¿ ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà Ñåðã³ºì Ñì³-
ÿíîì, þâ³ëåé ÿêîãî òå-
àòð â³äçíà÷àòèìå 22
òðàâíÿ, ç ãîëîâíèì äè-
ðèãåíòîì — çàñëóæåíèì
ä³ÿ÷åì ìèñòåöòâ Óêðà-
¿íè Âàäèìîì Ïåðåâîç-
íèêîâèì, ìè ïîñò³éíî
íàáëèæàºìî òåàòð äî
ñòèëþ ºâðîïåéñüêîãî
ìóçè÷íîãî òåàòðó, äå º
ñâî¿ ö³êàâ³ êàíîíè ³ íî-
âîââåäåííÿ, ÿêèìè äè-
õàº ñüîãîäí³ ªâðîïà. ²,
çâ³ñíî, ðóõàòèìåìîñü ó
öüîìó íàïðÿìêó é äàë³,
ðîçâèâàþ÷è âñ³ òðè ñâî¿
ìàéäàí÷èêè.

— ßêèé ç íèõ ðîçâèâà-
òèìåòå íàñàìïåðåä?

— Íàéãîëîâí³øèé
äëÿ íàñ ìàéäàí÷èê —
öåíòðàëüíèé. Íà íüîìó
ìè ïðîâåäåìî âå÷³ð "Â³-
äîìèé ³ íåâ³äîìèé
Øòðàóñ" ³ ðîáèòèìåìî
éîãî êîæíîãî ãðóäíÿ
ïåðåä Íîâèì ðîêîì.
Âèéøîâ, çà â³äãóêàìè
ãëÿäà÷³â, ÷óäîâèé òåàò-
ðàë³çîâàíèé âå÷³ð, ùî
ïîºäíàâ ó ñîá³ ìóçè÷í³
ôðàãìåíòè ç³ ñïåêòàêë³â
òà ñèìôîí³÷íó êîíöåðò-
íó ïðîãðàìó. Àäæå âñÿ
ªâðîïà ñüîãîäí³ ñëóõàº
ìóçèêó Øòðàóñà.

Ö³êàâèì ñòàâ ³ ïðîåêò
"Óêðà¿íà â ï³ñíÿõ òà ðî-
ìàíñàõ" ó âèêîíàíí³
ìîëîäèõ ñèë òåàòðó.
Ïîðàäóâàëà ïóáë³êó ³
ïðåì'ºðà ñïåêòàêëþ
"Êëþ÷ íà Áðóê³âö³" íà
ìóçèêó Îôôåíáàõà äëÿ
"Òåàòðó ó ôîéº". Òàêà
ð³çíîìàí³òí³ñòü ï³äõîä³â
äî ðåïåðòóàðíî¿ ïîë³òè-
êè ñâ³ä÷èòü ùå ³ ïðî òå,
ùî ìè êîæíîìó òåàò-

ðàëüíîìó öåõó äàºìî
îêðåìèé ðîçâèòîê,
ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè ñå-
áå ÿê ã³äíó òâîð÷ó îäè-
íèöþ.

Íèí³ ïðàöþºìî íàä
ïðåì'ºðîþ îñòàííüî¿
ðîáîòè ãîëîâíîãî áàëåò-
ìåéñòåðà òåàòðó Îëåê-
ñàíäðà Ñåãàëÿ, ÿêèé íå-
ùîäàâíî ï³øîâ ç æèòòÿ,
íà ìóçèêó Äìèòðà Øîñ-
òàêîâè÷à — "Ïàííî÷êà ³
õóë³ãàí", ìîäåðí-áàëåò
"Óêðà¿íñüêèõ âå÷îð-
íèöü" àáî "Çàïðîøóºìî
äî Óêðà¿íè" — ïðî ñó-
÷àñíèõ Ðîìåî ³ Äæóëü-
ºòòó, òåàòð ìîäè ïðî
æèòòÿ âåëèêîãî êóòþ-
ðüº, "Ö³ëóé ìåíå, Êåò"
çà Øåêñï³ðîì. Ïîâåðòà-
ºìî äî ðåïåðòóàðó "Öè-
ãàíñüêîãî áàðîíà". Äàé,
Áîæå, çäîðîâ'ÿ, ñèë,
êîøò³â, ùîá íà âñå âè-
ñòà÷èëî!

— Âè, íàïåâíî, ³ íî÷ó-
ºòå â òåàòð³ çà òàêîãî íà-
âàíòàæåííÿ?

— Ìàéæå òàê, ÷åñíî
êàæó÷è. Òàêà â íàñ ïðî-
ôåñ³ÿ, ³ ìè ïîâèíí³ ñå-
áå ïîâí³ñòþ â³ääàâàòè
íà â³âòàð ñöåíè. ßêùî
öüîãî íå ðîáèø, ñöåíà
â³äâåðòàºòüñÿ â³ä òåáå.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãî-
äîþ, â³ä ³ìåí³ êîëåêòè-
âó îô³ö³éíî çàïðîøóþ
íà ãàëà-êîíöåðò äî çà-
êðèòòÿ òåàòðàëüíîãî ñå-
çîíó, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ
30 ÷åðâíÿ, ïàíà Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à, óðÿä, ìåðà
Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Ìè õî÷åìî,
ùîá ºäèíèé â Óêðà¿í³
òåàòð îïåðåòè ëþáèëè
íå ëèøå ãëÿäà÷³, à é
âëàäà

Розмовляла
Людмила ТКАЧЕНКО,

"Хрещати "
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ОВНАМ
притаманний шалений життєвий

темп, середині немов ра етний
дви н, хоч осмос зап с ай! В
азартном рвінні ви здатні на е-
ройсь і вчин и, тіль и досл хайте-
ся до ч жих порад, бо на р тих ві-
ражах можете зійти з правильної
орбіти. Особлив ва приверта-
тим ть подорожі, на ова, ромад-
сь а, релі ійна діяльність, де мож-
на знайти ці ав інформацію, на-
сититися свіжими враженнями.
Сл жбові обов'яз и ви он йте з ра-
дістю і б дьте ближчими до шефа
(він прихильний до вас). Коли щось
рандіозне зад мали, менше базі-
айте. У царині таємничості зерна
планів ч дово визріють і дад ть ба-
атий рожай.

ТЕЛЬЦЯМ
притаманний бойовий оптиміс-

тичний настрій, я им вони заря-
джатим ть сіх. З іншо о бо , та-
і я ості, я онсерватизм, інерт-
ність, пра матизм бажано прояв-
ляти в мір , іна ше вас не сл хати-
м ть чи не роз мітим ть, наслідо
чо о втратите онтроль над сит -
аціями. Поняття "хоч " і "м ш " не
зміш йте, а розмежов йте. Тим, о-
м зобов'язані, віддайте належне.
Зміцнюйте подр жні стос н и. Вас
охають, я що це не цін єте, тим
ірше для вас. Бла овірний вам
справжній др , я о о треба бо о-
творити.

БЛИЗНЯТА,
повне взаємороз міння з парт-

нерами залишиться для вас недо-
сяжним маревом. Конфлі ти мо-
ж ть вини н ти на тлі матеріальних
проблем, ос іль и ви налаштовані
пра тично, тоді я др а сторона
схильна демонстр вати ідеалізм,
непостійність, тяжіти до ори іналь-
ності. Том , нала одж ючи стос н-
и, доведеться задіяти всі свої дип-
ломатичні арсенали, б ти та тов-
ними, йти на омпроміс інтересів.
Тримайтеся Левів, Тельців.

РАКИ,
здоров'я д ші та тіла для вас на

першом плані. Спроб йте знайти
в звичних справах додат ові при-
ємні хвилини, різноманітніть їх. То-
ді ваш ент зіазм примножиться,
прод тивність праці зросте і не б -
дете перевтомлюватися. Не варто
прис іп ватися з рити ою до лю-
дей. Налашт йтеся на філософ-
сь ий лад. Тоді в стос н ах " ерів-
ни -підле лий" запан є зла ода. Ра-
ів, що переймаються особистим
щастям, доля потішить приємними
сюрпризами. Ідеал ероя- оханця,
я ий відповідає д ховним подо-
банням, поряд. Кро йте з ним пліч-
о-пліч і б дьте щасливими!

ЛЕВИ,
живіть за по ли ом серця! Тво-

ріть, веселіться, розважайтеся, за-
ох йтеся. Енер опотенціал заш а-
лює і йом варто знайти вихід. По-
спішайте реаліз ватися в тих ал -
зях, я і для вас найпривабливіші,
дають змо повною мірою проде-
монстр вати природні таланти,
здібності. Відродж йте др жні сто-
с н и, допома айте дітям, я що хо-
чете проб дити в них бла ород-
ство, навчити роз м , розширити
філософсь ий р озір, прищепити
пова до за онів та моральних
правил. На потребах рідних не е о-
номте. Їхні бажання — святе!

ДІВИ,
на професійном небосхилі сяє

сонце спіх , освітлюючи вам най-
потаємніші за т и на шлях до
ар'єрно о олімп . Аби не проспа-
ти свій шанс, с оротіть дистанцію
до шефа. Нама айтеся ловити різ-
номанітні нюанси сит ацій, вчасно
їх аналіз вати та пра тично засто-
сов вати. А до подій, що відб ваю-
ться не з вашої волі, поставтеся по-
філософсь и. Я що робота до впо-
доби, відповідає творчом по ли ,
є перспе тива сл жбово о зростан-
ня. А на ділових омпаньйонів, о-
ле , шлюбних с п тни ів моліться.
Їх вам послав Всевишній. Бо ви та
настраждалися за останніх 2 ро и!
В інці липня ця не ативна см а
за інч ється.

ТЕРЕЗИ,
бажання до зміни місця роботи

є вн трішньою потребою. Поп т-
ний вітер дачі над ватиме ваші
життєві вітрила дале о від домів-
и, наповнюючи трепетом хвилю-
ючих вражень. Подорож йте, а ти-
віз йте ділові зв'яз и в дале их ра-
ях. Одна б дьте розбірливими в
онта тах, бо вас мож ть обман -
ти. За вашою спиною давно ор д -
ють підст пні воро и, знеш одити
їх важ о, тож терпіть та моліться. У
інці липня ця дворічна чорна см -
а завершиться і настане поле -
шення. І самі не смійте ні о о ош -
вати.

СКОРПІОНИ,
помір йте, що для вас найцін-

ніше в житті: роші чи д ховні на-
дбання, а може, варто знайти зо-
лот середин між земним та д -
ховним?.. Визначтеся, розставте
пріоритети і заробляйте роші.
Дбайте про родин , займаючись
любленими справами з метою
творчої самореалізації. Збаланс -
вати "хоч " і "можна" с ладно, але
треба. Нині ви пест нчи долі. Во-
на посилає добро, любов і радість
вам, аби ви відч ли себе щасли-
вими.

СТРІЛЬЦІ
потрібні всім! Одна не сильно

танцюйте під ч ж д д , збері ай-
те поч ття власної ідності, зали-
шайтеся собою, тоді матимете най-
більший спіх. А залежність від ін-
тересів, вимо , потреб оточення
сприймайте я іспит долі на вмін-
ня адапт ватися в найс ладніших
мовах реальності. Навіть оли зна-
ходитеся під пресин ом ерівно о
персонал . Дбайте про родин ,
свій шлюб — там ваше щастя, а
про ар'єрне зростання по и що
заб дьте. Т т два ро и триває чор-
на см а (до 22 липня), а потім все
піде на лад. Посадові лаври вам за-
безпечено.

КОЗОРОГИ,
тяжіння до самотності може бо-

ротися з потребою вчитися, спіл -
ватися, залишатися в рсі с спіль-
но о життя і світових подій. Одна
потрібно надол жити про алини в
знаннях, зайнятися самоосвітою.
Однод мці знайд ться, оли спові-
д ватимете ори інальн точ зо-
р , я а не впис ється в існ ючі офі-
ційні системи по лядів. Я що під-
ачає здоров'я, то зна , що в д ші
на опичилися образи, їх неодмінно
треба позб тися.

ВОДОЛІЇ,
оді воювати, час с леїти розби-

ті лечи и, відродити в серці лю-
бов і мирно та др жно ро вати в
но з бла овірними. Життя пре-
расне і не варто йо о затьмарю-
вати на опиченими образами. Про-
женіть їх еть! І тоді спільні д хов-
ні інтереси вас об'єднають і ніхто не
розіб'є та ий міцний шлюб. На
щастя, цьо о ро фінансова фор-
т на працює на вас. Грошей вдос-
таль. Головне — вчасно редит -
вати бла ородні прое ти, робити
подар н и, ділитися з тими, хто по-
треб є допомо и. Щедрим — до-
дасться, а в е оїстів та с пих —
відніметься.

РИБИ,
пра нення до посадових вершин

б де природним. Одна чи отові
ви задіяти потенційні фахові арсе-
нали, добре заре оменд вати се-
бе перед шефом і зійти на ар’єр-
ний олімп?.. Певно, що з силь не
вистачає. Недр и заважають,
висмо т ючи тр довий потенціал
через онфлі ти. Облиште ст ати
в двері, де спіх вас не че ає.. Зай-
міться хатніми справами, більше
приділяйте ва и родині, дітям, о-
ханим. Саме там вас че ають, ра-
до від риваючи серця. Там знай-
дете втіх і самоствердитесь я
особистість і взірцевий сім’янин

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (23—29 òðàâíÿ) 

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

ОГОЛОШЕННЯ
НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО

ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН У раїни о олош є

он рс на право оренди нер хомо о державно о майна НАН У раїни, що
знаходяться на балансі Інстит т та розташовані за адресою: м. Київ, в л. А адемі а
Заболотно о, 154.

Умовами он рс : ладення до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим
постановою Бюро Президії НАН У раїни; страх вання орендно о приміщення на весь
термін дії до овор оренди на ористь орендодавця; дотримання вимо е спл атації
об’є та; переможець он рс відш одов є в обов’яз овом поряд орендодавцю
вартість незалежної оцін и об’є та оренди та витрат на п блі ацію о олошення про
он рс за встановленими рах н ами відповідних засобів масової інформації.

Перелі матеріалів, я і подають часни и он рс : заява про часть в он рсі,
опія довід и ор ан статисти и про в лючення ор анізації до ЄДРПОУ, опія довід и
про взяття на облі платни а подат ів, посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів,
звіт про фінансові рез льтати часни а он рс з рах ванням дебіторсь ої і
редиторсь ої забор ованостей, довід від часни а он рс про те, що до ньо о не
пор шено справ про бан р тство, зобов’язання щодо ви онання мов до овор та
сплати орендної плати (оплата авансових платежів з ідно мов До овор оренди).

Учасни и подають пропозиції та матеріали ( рім пропозицій щодо розмір орендної
плати) в запечатаних онвертах з надписом “На он рс”, запечатаних печат ою часни а.

Місце прийняття пропозицій від часни ів: м. Київ, в л. Заболотно о, 154,
ім. № 159.

Кінцевий стро прийняття пропозицій на часть он рсі: 10 червня 2010 р.
до 14.00.

Дата та час проведення он рс : 11 червня 2010 р. о 11.00.

Місце проведення он рс : м. Київ, в л. Заболотно о, 154, ім. № 244.

Інша інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах www.usnan.org.ua,
www.imv.kiev.ua.

Конта тна особа:
Іванова Олена Петрівна, тел.: (044) 526-32-98, E-mail: ivanova_28@ukr.net

Приміщення
Площа

приміщення

Мета
ви орис-
тання

Хара теристи а
приміщення

Стартова
ціна,

рн/ в. м

Кімната № 204 15,7 Під офіс

стіни — плит а до стелі,
ві на — металопласти ;
підло а — плит а;
ра овина

72,74

Кімната № 210 9,1 Під офіс
стіни — пофарбовані,
ві на — металопласти ;
підло а — плит а

72,74

Кімната № 211 39,8 Під офіс

Стіни — пофарбовані;
ві на — металопласти ;
підло а — плит а;
ра овина

72,74

Місця за ально о
орист вання

8,0

За альна площа імнат,
в т.ч. місця за ально о
орист вання

72,6
8,0

До ва и меш анців столиці, ерівни ів
підприємств, станов, ор анізацій та житлово-

е спл атаційних онтор!
У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2010/2011 р. 8-22 червня 2010 ро

в частині Подільсь о о та Оболонсь о о районів (К ренів а, Поділ, Петрів а, Рибальсь ий
півострів) АК “Київенер о” проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж від
теплома істралей № 1, 2, 5 СТ-2.

У зв’яз з цим з 14.00 7 червня постачання арячої води б де припинено.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:
— в лиць Еле три ів, Набережно-Л ової, Набережно-Хрещатиць ої, Боричево о

То , Боричево о звоз , Кож м’яць ої, Ярославсь о о пров л , в лиць Фр нзе,
Костянтинівсь ої, Оленівсь ої, площі Фр нзе, Балтійсь о о пров л , в лиці Бан івсь ої,
Гавансь о о пров л , в лиць Мар а Вовч а, Ново остянтинівсь ої, Петропавлівсь ої,
Садовсь о о, С лярен а, Мос овсь о о проспе т .

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до температ ри
не вище 40 °С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає нормативам. Це дозволить
заздале ідь виявити ма симально можлив іль ість пош оджень, розпочати роботи в
цих місцях та попередити та им чином їх появ під час опалювально о сезон . Через
виявлені пош одження подавання арячої води може затрим ватися на час, необхідний
для їх с нення, про що Київенер о додат ово повідомить житлово-е спл атаційні
ор анізації.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з
я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів до збереження матеріальних
цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може трапитися
пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та ви идів води на
поверхню.
Б дьте важні та обережні! У разі вини нення провалин та появи на поверхні

води не наближайтеся самі і не доп с айте до та их місць дітей! Повідомляйте
про виявлені випад и Київенер о за телефонами: Подільсь ом районі —
425-19-98, 425-25-64; в Оболонсь ом районі — 501-89-16, 425-25-64.

На ад ємо, що під час випроб вань тепломереж Київенер о не нарахов є обся ів
споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для отримання арячої води.
Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють ЖЕКи.

Щодо подальшо о рафі а випроб вань тепломереж Київенер о б де й надалі
інформ вати ЗМІ та житлово-е спл атаційні ор анізації, я і з ідно із за онодавством
зобов’язані повідомляти меш анців про тимчасов відс тність арячої води.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вальних робіт можна отримати за
телефонами інформаційно-довід ової сл жби АК “Київенер о” 15-88 або 201-58-79.

АК “Київенер о”

Товариство з обмеженою відповідальністю “У раїнсь а
девелоперсь а омпанія” ( од ЄДРПОУ 32343826), надалі —
Товариство, повідомляє, що печат а, стат т, свідоцтво про
державн реєстрацію та інші реєстраційні, б х алтерсь і
до менти Товариства не втрачені та не пош оджені,
знаходяться справах Товариства.
Арбітражний ер ючий Меше О. П.

Б ла за блена печат а
ТОВ “У рзернотрейд” (ЄДРПОУ 33057682).

У зв’яз з цим з 20 травня 2010 ро
просимо вважати печат недійсною.

Київсь ий міжобласний апе-
ляційний осподарсь ий с д
повідомляє про під отов ма-
теріалів на обрання БУКІНОЇ Оле-
ни Ми олаївни на посад с дді
Київсь о о міжобласно о апе-
ляційно о осподарсь о о с д
безстро ово.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За-
он У раїни від 18 березня 2004 ро-
№1625-ІV “Про порядо обрання на

посад та звільнення з посади про-
фесійно о с дді Верховною Радою
У раїни” повідомляємо про під отов-

матеріалів щодо обрання на поса-
д с дді Київсь о о апеляційно о
осподарсь о о с д безстро ово
КОНДРАТОВОЇ Ірини Дмитрівни.
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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 809
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Á³éö³âñüêèé êëóá
ïî-êè¿âñüêè
Íà áîêñåðñüêîìó ðèíãó âèáîðþâàòèìóòü òèòóëè ÷åìï³îíà
ªâðîïè òà ³íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Спортивне видовище на
рин обіцяють сьо одні в
новом спорт омпле сі
FreeStyle на в лиці Черво-
нот аць ій, 42. Т т відб -
деться бо серсь ий т р-
нір, оловними подіями
я о о стан ть бої за тит л
чемпіона Європи за вер-
сією WВА між Валентином
К цом і Семом Р ндо та
поєдино за звання інтер-
онтинентально о чемпіо-
на за версією WBA між
Автанділом Х рцидзе і
Михалі Котаєм. Т рнір
проведе нова омпанія,
творена від злиття Elite-
boxing і K2 East Promo-
tions. Про своє об'єднан-
ня о олосили ерівни и
омпаній Степан Черно-
вець ий і Вадим Б х а-
лов. Спільними силами
вони мають намір зробити
зі спортсменів найтит ло-
ваніших бо серів. Для
цьо о створено бо сер-
сь ш ол для шестиріч-
них дітей.

Ñüîãîäí³ â ñïîðòêîìïëåêñ³
FreeStyle áóäå âêðàé ñïåêîòíî.
Ãîñòð³ åìîö³¿ òà ãàðÿ÷³ âðàæåííÿ
çàáåçïå÷àòü ïîâåëèòåë³ ðèíãó. Â
ðàìêàõ ìàñøòàáíîãî áîêñåðñüêî-
ãî òóðí³ðó â³äáóäóòüñÿ äâà òè-
òóëüíèõ ïîºäèíêè. Êèÿíèí Âà-
ëåíòèí Êóö ³ Ñåì Ðóêóíäî ç
Óãàíäè ç³éäóòüñÿ â äóåë³ çà âà-
êàíòíèé òèòóë ÷åìï³îíà ªâðîïè
çà âåðñ³ºþ WÂÀ. Óêðà¿íåöü ñïðî-
áóº çàâîþâàòè ïåðøèé ó ñâî¿é
êàð’ºð³ òèòóë. À äëÿ éîãî ñóïåð-
íèêà öåé äâîá³é ñòàíå â³ñ³ìíàä-
öÿòèì ó ïðîôåñ³îíàëüíîìó áîê-
ñ³, äå ïîðàçêó â³í çàçíàâ ëèøå
ðàç. Ó äðóãîìó âèäîâèùíîìó ïî-
ºäèíêó íà ðèíã “ââ³ðâåòüñÿ” îä-

ðàçó äâà òîðíàäî: ñàìå ç òàêèìè
ïð³çâèñüêàìè âèñòóïàòèìóòü
îáèäâà áîêñåðè. Â³äîìèé ãðóçèí
Àâòàíä³ë Õóðöèäçå âæå âøîñòå
çàõèùàòèìå ñâ³é òèòóë ³íòåðêîí-
òèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà WBA.
Ïîñÿãàòèìå íà öå çâàííÿ íå
ìåíø òèòóëîâàíèé ³ ñèëüíèé
óãîðåöü Ìèõàë³ Êîòàé. Ó÷îðà â
ðîçâàæàëüíîìó êîìïëåêñ³ “Àâà-
ëîí” â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ çâàæó-
âàííÿ áîêñåð³â.

Öå áîêñåðñüêå øîó ñòàíå ïåð-
øèì ñï³ëüíèì ïðîåêòîì äâîõ
ïðîìîóòåðñüêèõ êîìïàí³é Elite-
boxing ³ K2 East Promotions. Ïðî
¿õíº çëèòòÿ â÷îðà çàÿâèëè âëàñ-
íèêè êîìïàí³é Ñòåïàí ×åðíî-
âåöüêèé ³ Âàäèì Áóõêàëîâ. Ó íî-
âî¿ êîìïàí³¿ àìá³ö³éí³ ïëàíè, à
ñàìå: îðãàí³çàö³ÿ ìàñøòàáíèõ
áîêñåðñüêèõ òóðí³ð³â ñâ³òîâîãî
ð³âíÿ, ïîøóê òàëàíîâèòèõ áîêñå-

ð³â òà ñòâîðåííÿ äëÿ íèõ ã³äíèõ
óìîâ äëÿ áëèñêó÷èõ ïåðåìîã.
“Íàøà ìåòà — ç³ðêè ñâ³òîâîãî
ìàñøòàáó”,— íàãîëîñèâ ïàí Áóõ-
êàëîâ. Âîäíî÷àñ ³íøèé ñï³ââëàñ-
íèê íîâî¿ êîìïàí³¿ çàïåâíèâ, ùî
â ïåðøó ÷åðãó: “Öå ñïîðò, à íå
á³çíåñ. Ìè âêëàäàºìî ãðîø³ â
ðîçâèòîê ñïîðòó ³ â íàøèõ áîê-
ñåð³â. Ìè õî÷åìî, ùîá âîíè áó-
ëè íàéòèòóëîâàí³øèìè”,— çàóâà-
æèâ â³í.

×åìï³îí³â íîâà êîìïàí³ÿ ïëà-
íóº ãîòóâàòè íå ëèøå ç³ ñïîðò-
ñìåí³â, à é âèõîâóâàòèìå çìàëå÷-
êó. Êîìïàí³ÿ ñòâîðèëà áîêñåð-
ñüêó øêîëó. Â í³é ³ç øåñòèð³÷íè-
ìè ä³òêàìè ïðàöþâàòèìóòü íàé-
êðàù³ òðåíåðè. “Òàêèì ÷èíîì ìè
áóäåìî âèðîùóâàòè ÷åìï³îí³â, ÿê³
ïðåäñòàâëÿòèìóòü íàñ íà ì³æíà-
ðîäíîìó ð³âí³”,— íàãîëîñèâ Ñòå-
ïàí ×åðíîâåöüêèé

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+20°Ñ,
âíî÷³ +10...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +15...+17°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +16...+20°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +14...+20°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+23°Ñ, âíî÷³ +13...+14°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü ²îàííà Áîãîñëîâà — ïðàâîñëàâíà öåðêâà âøàíîâóº ïàì'ÿòü

îäíîãî ç óëþáëåíèõ ó÷í³â Õðèñòà, ÿêèé ââàæàºòüñÿ çàñòóïíèêîì àâòîð³â,
ðåäàêòîð³â ³ âèäàâö³â. Òàêîæ â³í º ïîêðîâèòåëåì ñ³ìåéíîãî âîãíèùà òà
áóä³âíèöòâà. Çà òðàäèö³ºþ, â öåé äåíü ïåêëè ïèðîãè, ÿêèìè ïðèãîùàëè
ìàíäð³âíèê³â ³ æåáðàê³â. À ùå ïîì³÷àëè: êîìàð³ òîâ÷óòüñÿ — äî ñîíÿ÷íî¿
ïîãîäè, äåíü ç äîùàìè — ãðèá ï³äå ïîëêàìè. 

²ìåíèííèêè: 
Àðñåí³é, ²âàí, Ïèìåí, Ñòàí³ñëàâ
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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.

1 7 9 3 5 6 4 2 8

2 6 3 4 1 8 5 9 7
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8 3 6 2 4 7 9 1 5
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Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Наталя Валевсь а

роздаватиме авто рафи в метро
Ó ï’ÿòíèöþ, 21 òðàâíÿ, î 13.00 ó õîë³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Òåàòðàëüíà”

ñï³âà÷êà Íàòàëÿ Âàëåâñüêà ïðîâåäå àâòîãðàô-ñåñ³þ ñï³ëüíî ç ãàçå-
òîþ “Ìåòðî. Àô³øà” ³ ñï³ëêóâàòèìåòüñÿ ç ïàñàæèðàìè ñòîëè÷íîãî
ìåòðîïîë³òåíó. Íîâèé íîìåð áåçïëàòíî¿ ãàçåòè “Ìåòðî. Àô³øà”, ùî
ðîçïîâ³äàº ïðî ãîëîâí³ êóëüòóðí³ ïîä³¿ ì³ñòà, êèÿíàì ðîçäàâàòèìóòü
ó ìåòðî çðàíêó.

Усе про обзарство
²ç 21 äî 23 òðàâíÿ 2010 ðîêó â Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³ íàðîäíî¿ êóëü-

òóðè “Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà” â³äáóäåòüñÿ ìèñòåöüêèé ôåñòèâàëü
“Êîáçàðñüêà Òð³éöÿ”. Â ïðîãðàì³ — âèñòàâêà ³íñòðóìåíò³â, ôîòî- ³
àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â, à òàêîæ êíèæîê ³ äèñê³â ïðî êîáçàðñòâî. Ó ï’ÿò-
íèöþ ³ â ñóáîòó ç ðàíêó äî îá³äó áóäóòü ìàéñòåð-êëàñè ç òàêèõ ³íñò-
ðóìåíò³â: ñòàðîñâ³òñüêî¿ áàíäóðè, êîáçè, ë³ðè, òîðáàíà. Öåõîâ³ ìàéñ-
òðè ïîêàæóòü îõî÷èì, ÿê ìàéñòðóâàòè êîáçó ÷è ë³ðó, ïîä³ëÿòüñÿ ñåê-
ðåòàìè âèáîðó “ìóçè÷íî¿” âåðáè ÷è êëåíà. Âå÷îðàìè ïðîòÿãîì òðüîõ
ôåñòèâàëüíèõ äí³â â³äáóâàòèìóòüñÿ êîíöåðòè, áóäóòü òðàäèö³éí³ óêðà-
¿íñüê³ òàíö³ ó ñóïðîâîä³ òðî¿ñòèõ ìóçèê. Ãîñò³ ïåðåãëÿíóòü ô³ëüì
“Ìàìàé” Îëåñÿ Ñàí³íà òà äîêóìåíòàëüíó ñòð³÷êó Ãàííè ßðîâåíêî
“Ô³ºñòà” ïðî ñó÷àñíîãî êîáçàðÿ ç ×åðêàùèíè Ìèõàéëà Êîâàëÿ.

М зична “Київсь а весна”
²ç 21 äî 25 òðàâíÿ â Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè â³äáóäåòü-

ñÿ ²² Ì³æíàðîäíèé ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü “Êè¿âñüêà âåñíà”. Â³äêðè-
þòü ôåñòèâàëü þí³ ìóçèêàíòè ç Àâñòð³¿ — ñêðèïàë³ Ëàðà òà Ëóêà
Êóñòðè÷³ ç òâîðàìè Êàðëà Ãîëüäìàðêà é ßíà Ñèáåë³óñà. Â ðàìêàõ
“Êè¿âñüêî¿ âåñíè” ïðîéäóòü êîíöåðòè ç ñåð³¿ “Óêðà¿íñüêèé àâàíãàðä”,
ùî ïðåäñòàâëÿº ìóçèêó ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â, êîí-
öåðòíèé öèêë, ïðèñâÿ÷åíèé 170-ð³÷íîìó þâ³ëåþ Ïåòðà ×àéêîâñüêî-
ãî, ïðîçâó÷àòü òâîðè Àñòîðà Ï’ÿööîëëè, äâ³ ìóçè÷í³ âåðñ³¿ çíàìå-
íèòî¿ øèëåð³âñüêî¿ “Îäè äî ðàäîñò³”.

Киян запрош ють посадити дерево
22 òðàâíÿ â ïàðêó “Íèâêè” (á³ëÿ âèõîäó ç ìåòðî “Áåðåñòåéñüêà”)

î 13.00 â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ “Ôðóêòîâà êðà¿íà”. Êîæåí, õòî ïðèéäå, çìî-
æå ïîñàäèòè ôðóêòîâå äåðåâî, âèðîñòèòè éîãî, à âæå çà 3 ðîêè ç³-
áðàòè ïåðøèé óðîæàé. Ðàçîì ³ç êèÿíàìè ñàäæàòèìóòü äåðåâà õóäîæ-
íèöÿ ªâãåí³ÿ Ãàï÷èíñüêà, òåëåâåäó÷èé Ìàêñèì Íåë³ïà. Àêö³ÿ â³ä-
áóâàºòüñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàìè òóðáîòè ïðî ôðóêòîâèé ïîòåíö³àë Óêðà-
¿íè “Ôðóêòîâà êðà¿íà”.

Фоль лорний дитячий фестиваль
Пиро ові

22 òà 23 òðàâíÿ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè òà
ïîáóòó Óêðà¿íè â ñåë³ Ïèðîãîâîìó â³äáóäåòüñÿ ²²² Âñåóêðà¿íñüêèé
äèòÿ÷èé ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “ÎÐÅË²”. Ó ðàìêàõ äâîäåííî¿
ôîëüêëîðíî¿ ïðîãðàìè áóäå ïðåäñòàâëåíî óí³êàëüí³ òðàäèö³¿ âåñíÿ-
íèõ òà ë³òí³õ êàëåíäàðíèõ ñâÿò ó ¿õíüîìó ðåã³îíàëüíîìó êîëîðèò³. Ó
ïðîãðàì³ ôåñòèâàëþ — âèñòóïè äèòÿ÷èõ ôîëüêëîðíèõ êîëåêòèâ³â,
êîëèñêîâ³ äëÿ íåìîâëÿò, êàçêè äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ, ôîëüêëîðí³ ³ã-
ðè òà çàáàâè, òðàäèö³éí³ íàðîäí³ òàíö³ ç òðî¿ñòèìè ìóçèêàìè, øêî-
ëà êîçàöüêîãî áîéîâîãî çâè÷àþ, ìàéñòåð-êëàñè ç ãîí÷àðñòâà, ïèñàí-
êàðñòâà, âèòèíàíîê, ëÿëüîê-ìîòàíîê òîùî. Ñïåö³àëüí³ ãîñò³ ñâÿòà:
Í³íà Ìàòâ³ºíêî, Îëåã Ñêðèïêà òà Ñàøêî Ë³ðíèê 

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”


