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СТОЛИЦЮ ПОКРИВ
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПИЛОК
“Київзеленб д” бореться
з рослинами-алер енами

Ñòîëèöÿ ãîòîâà äî òåñòóâàííÿ
Òðè äí³ âèïóñêíèêè çäàâàòèìóòü óêðà¿íñüêó ìîâó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні в У раїні розпочинається зовнішнє незалеж-
не оцінювання, я е триватиме до 23 червня. Абіт рі-
єнти ви он ватим ть тестові завдання з раїнсь ої
мови і літерат ри, іноземної мови, біоло ії, ео рафії,
математи и, історії У раїни, хімії, фізи и. Нинішньо о
ро до ЗНО дол читься 28 тисяч 254 иянина. Біль-
шість із них цьо орічні вип с ни и. Знання абіт рієн-
тів оцінюватим ть 103 п н тах.

Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â ðåôîðìóâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè º
ñòâîðåííÿ ñèñòåìè çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ (ÇÍÎ).
Íèí³øíüîãî ðîêó âîíî òðèâàòèìå ç 2 äî 23 ÷åðâíÿ. Çîêðåìà ñüîãî-
äí³, çàâòðà ³ â ï'ÿòíèöþ àá³òóð³ºíòè âèêîíóâàòèìóòü òåñòîâ³ çàâäàí-
íÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, 7 ÷åðâíÿ — ç ³íîçåìíèõ ìîâ (àíã-
ë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà), 9 ÷åðâíÿ — ç á³îëîã³¿, 11
÷åðâíÿ — ç ãåîãðàô³¿, 14 ³ 15 ÷åðâíÿ — ç ìàòåìàòèêè, 17 ³ 18 ÷åðâ-
íÿ — ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, 21 ÷åðâíÿ — ç õ³ì³¿, 23 ÷åðâíÿ — ç ô³çèêè.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñ-
â³òè ²ãîðÿ Ë³êàð÷óêà, íàðàç³ ó÷àñíèê³â ÇÍÎ ïåðåâ³ðÿòèìóòü çà íî-
âîþ ñèñòåìîþ. Çîêðåìà òåñòè, ÿê³ àá³òóð³ºíòè çäàâàòèìóòü á³ëüøå
îäíîãî äíÿ, ïðîâîäèòèìóòüñÿ çà ð³çíèìè çàâäàííÿìè îäíàêîâî¿
ñêëàäíîñò³.

"Íà ïåðåâ³ðêó çàâäàíü â³äâîäèòüñÿ ð³çíèé ÷àñ. Çàâäàííÿ ç óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè ôàõ³âö³ ïðîãëÿäàòèìóòü 10—14 äí³â ó çâ'ÿç-
êó ç òèì, ùî ñåðåä òåñòîâèõ çàâäàíü º ì³í³-òâ³ð,— çàçíà÷èâ â³í.— À
ðåçóëüòàòè òåñò³â, äëÿ ñêëàäàííÿ ÿêèõ çàðåºñòðóâàëàñÿ íåçíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü âèïóñêíèê³â, çîêðåìà ç ³ñïàíñüêî¿ ìîâè, áóäóòü â³äîì³ ïðîòÿ-
ãîì ê³ëüêîõ ãîäèí".

Ïàí Ë³êàð÷óê òàêîæ ïîâ³äîìèâ ïðî ï³äâèùåíèé çàõèñò òåñòîâèõ
çàâäàíü. "Ìè ââåëè íîâó ñèñòåìó ïëîìáóâàííÿ êîíòåéíåð³â, ó ÿêèõ
òåñòè â³äïðàâëÿþòüñÿ â ïóíêòè òåñòóâàííÿ,— ñêàçàâ â³í.— Öå íî-
âèé âèä ïëîìá, ÿê³ ïîøêîäèòè ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî".

Ó ïóíêòè òåñòóâàííÿ ïàêåòè ³ç çàâäàííÿìè äîñòàâëÿòèìóòüñÿ â ïà-
êåò³ îäíîãî êîëüîðó, à íà ïåðåâ³ðêó â³äïðàâëÿòèìóòüñÿ â ïàêåò³ ³í-
øîãî êîëüîðó. Âîíè ìàþòü ïîñèëåíó ñèñòåìó çàõèñòó.

Ïåðåâ³ðÿòèìóòü òåñòîâ³ çàâäàííÿ ó äåâ'ÿòè ðåã³îíàëüíèõ öåíòðàõ
çà ñõåìîþ, ïðî ÿêó ïðàö³âíèêè ä³çíàþòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
ïàïåð³â íà ïåðåâ³ðêó.

²ãîð Ë³êàð÷óê òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî íèí³ íàäðóêîâàíî ìàéæå 1,5
ìëí òåñòîâèõ çîøèò³â. Çà éîãî ñëîâàìè, çàãàëîì ó çàõîä³ â³çüìóòü
ó÷àñòü 72 â³äñîòêà âèïóñêíèê³â øê³ë íèí³øíüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
³ 28 â³äñîòê³â — ïîïåðåäí³õ ðîê³â. Íàéñòàðøîìó ç ó÷àñíèê³â âèïîâ-
íèëîñÿ 64 ðîêè.

Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ðåºñòðàö³¿ ó 2010-ìó âèÿâèëè áà-
æàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó çîâí³øíüîìó îö³íþâàíí³ 433554 îñîáè. Öå íà
28427 ó÷àñíèê³â ìåíøå, í³æ òîð³ê, ùî ïîÿñíþºòüñÿ çàãàëüíèì çìåí-
øåííÿì ê³ëüêîñò³ âèïóñêíèê³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ó çâ’ÿçêó ³ç äåìîãðàô³÷íîþ ñèòóàö³ºþ. Íàéá³ëüøå àá³òóð³ºíò³â âè-
ÿâèëè áàæàííÿ ñêëàäàòè òåñò ³ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà ìàòåìàòèêè. Íàé-
ìåíøå — ç ³ñïàíñüêî¿ ìîâè.

ßê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Ãàííà Ðóäåíêî, íèí³øíüîãî ðîêó â ÇÍÎ
â³çüìóòü ó÷àñòü 28 òèñÿ÷ 254 êèÿíèíà. "Ñàìå ñò³ëüêè âñòèãëè çàðå-
ºñòðóâàòèñÿ",— çàçíà÷èëà âîíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó ñòîëèö³ îö³íþâàí-
íÿ ïðîâîäèòèìóòü ó 103 ïóíêòàõ, ³ç ÿêèõ — 17 ñòâîðåíî íà áàç³ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, óñ³ ³íø³ — â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ.

Íà äóìêó ïàí³ Ðóäåíêî, ïåðåâàãè íîâî¿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ íà-
ñàìïåðåä ó òîìó, ùî áóäü-õòî çàâäÿêè ñâî¿ì çíàííÿì ìîæå âñòóïè-
òè äî ³íñòèòóòó ÷è óí³âåðñèòåòó íà áþäæåòíó ôîðìó îïëàòè. Òîáòî
óíèêàþ÷è ð³çíèõ êîðóìïîâàíèõ ñõåì. Çàâäÿêè öüîìó ïîòðàïèòè äî
âèø³â òà çäîáóòè îñâ³òó çìîæóòü çä³áí³ ä³òè ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, áà-
ãàòîä³òíèõ ðîäèí. "Ñòîëè÷íå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ìàº çàáåçïå÷èòè ï³ä-
ãîòîâêó ì³ñöü ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ, à âñ³ ïóíêòè — ìåäè÷íèìè ïðàö³â-
íèêàìè òà ïðàâîîõîðîíöÿìè,— ïîâ³äîìèëà âîíà.— Îêð³ì öüîãî, íà-
ø³ ôàõ³âö³ âèñòóïëÿòü ó ðîë³ íåçàëåæíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â"
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Цьо оріч тестові завдання матим ть посилений захист — опломбовані онтейнери та онверти різно о ольор
зі спеціальними см ж ами
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Öåðêâ³ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ 
ïîâåðíóëè ðîçïèñè

Ðîçïèñ êóïîëüíî¿ ÷àñòèíè öåðêâè Ñâÿòî-
ãî Ìèêîëàÿ íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ çàâåð-
øèëè. Äíÿìè ó ïðåçåíòàö³¿ æèâîïèñó “Íå-
áî Öåðêâè” âçÿâ ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Çà ÷àñ ñâîº¿
³ñòîð³¿ öåðêâà Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ íåîäíîðà-
çîâî çàçíàâàëà íàïàä³â. Ñèëàìè ãðîìàä-
ñüêîñò³ òà ñòîëè÷íî¿ âëàäè ó 1998 ðîö³ áó-
ëî â³äíîâëåíî ôàñàäè öåðêâè, îäíàê äîâ-
ãèé ÷àñ õðàì çàëèøàâñÿ áåç ðîçïèñ³â. Àëå
òåïåð ìè ñèìâîë³÷íî ïðåçåíòóºìî éîãî êè-
ÿíàì ñàìå äî Äíÿ Êèºâà”,— ðîçïîâ³â ïàí
Æóðàâñüêèé. Ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ ðîçïè-
ñó òðèâàëè ïîíàä äâà ðîêè. Âèêîíàòè ¿õ
âäàëîñÿ çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ì³ñüêî¿ âëàäè,
ãðîìàäè öåðêâè ³ ïîæåðòâàì

Ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ 
êèÿíè áåçïëàòíî 
â³äâ³äàëè îïåðåòó

Äî Äíÿ Êèºâà Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷-
íèé òåàòð îïåðåòè ïðîâ³â áëàãîä³éíó êóëü-
òóðíó àêö³þ. Äâ³ñò³ ³íâàë³ä³â, ÷ëåí³â ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé ³ ä³òåé-ñèð³ò ñòàðøîãî
â³êó áåçïëàòíî ïåðåãëÿíóëè âñåñâ³òíüî â³-
äîìó îïåðåòó ²ìðå Êàëüìàíà “Ì³ñòåð ²êñ”.
Êîëåêòèâ òåàòðó ïåðåêîíàíèé, ùî çóñòð³÷
³ç ïðåêðàñíèì ìèñòåöòâîì îïåðåòè — íå-
çàáóòí³é ïîäàðóíîê ³ ñâÿòî â ¿õíüîìó íå-
ëåãêîìó æèòò³. Òåàòð íåîäíîðàçîâî âèñòó-
ïàâ ³í³ö³àòîðîì áàãàòüîõ áëàãîä³éíèõ çàõî-
ä³â ñï³ëüíî ç äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè, ãðî-
ìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà áëàãîä³éíè-
ìè ôîíäàìè. Öüîãî ðàçó äîáðî÷èííà êóëü-
òóðíà àêö³ÿ áóëà ðåàë³çîâàíà ðàçîì ³ç Ïå-
÷åðñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ, Ðàäîþ
âåòåðàí³â öüîãî ðàéîíó, áëàãîä³éíîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ “Ñóñï³ëüíà ñëóæáà Êèºâà” òà
áëàãîä³éíèì ôîíäîì “Êðîíà”

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ãîëîñ³¿âñüê³ 
âèïóñêíèêè-ñèðîòè 
îòðèìàëè âçóòòÿ

Äâàäöÿòü â³ñ³ì ä³òåé-ñèð³ò îòðèìàëè âçóò-
òÿ íà âèïóñêíèé áàë â³ä Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. “Äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ÿê³ ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,
îï³êà ì³ñöåâî¿ âëàäè ìàº âàæëèâå çíà÷åí-
íÿ. Ùîð³÷íî âèïóñêíèê³â ö³º¿ êàòåãîð³¿ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ôîíä çàáåçïå÷óº âèïóñê-
íèìè êîñòþìàìè, à Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà
âëàäà — âçóòòÿì. Àäæå ö³ ä³òè º íàéíåçà-
õèùåí³øîþ âåðñòâîþ íàñåëåííÿ, òîìó
ðàéîííà âëàäà âñåá³÷íî ¿¿ ï³äòðèìóº”,— íà-
ãîëîñèâ ãîëîâà ðàéîíó Ñåðã³é Ñàäîâîé. Òàê,
27 òðàâíÿ òàê³ ä³òè îòðèìàëè â³ä ïàíà Ñà-
äîâîãî âçóòòÿ äî âèïóñêíîãî âáðàííÿ. Ãî-
ëîâà ðàéîíó ïîáàæàâ öüîãîð³÷íèì âèïóñê-
íèêàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ïðîäóêòèâíîãî
ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íà÷àëüíèõ
çàêëàäàõ, ñâ³òëîãî òà áåçõìàðíîãî ìàéáóò-
íüîãî. Ñâîºþ ÷åðãîþ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ßê³â Ëåâ çàïåâíèâ, ùî, ïîïðè ñêëàä-
íó ñèòóàö³þ ç ô³íàíñóâàííÿì áàãàòüîõ
ðàéîííèõ ïðîãðàì, ïèòàííÿ ùîäî ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó ä³òåé, îñîáëèâî ä³òåé-ñèð³ò,
íå çàëèøèòüñÿ ïîçà óâàãîþ ðàéîííî¿ âëà-
äè

Íà Îáîëîí³ äëÿ ä³òåé 
âëàøòóâàëè ñâÿòî

Ó÷îðà íà ñòàä³îí³ öåíòðó “ªäí³ñòü”, ùî
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, â³äáóëîñÿ
ñâÿòî “Âåñåëêîâå äèòèíñòâî”. Ä³éñòâî ïðè-
óðî÷èëè äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó ä³-
òåé, à òàêîæ ç íàãîäè â³äêðèòòÿ ïðèøê³ëü-
íèõ òàáîð³â â³äïî÷èíêó íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ðàéîíó. Ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ ìà-
ëå÷à Îáîëîí³ ðîçìàëüîâóâàëà àâò³âêè, ãðà-
ëà â ì³í³-ôóòáîë, ñï³âàëà êàðàîêå, òàíöþ-
âàëà, à òàêîæ áðàëà ó÷àñòü â ³ãðàõ ³ â³êòî-
ðèíàõ. Òàêîæ ãîñòåé ðîçâàæàâ òàíöþâàëü-
íèé àíñàìáëü “Êð³ñ Êðîñ”. À ïðîôåñ³îíà-
ëè ç àåðîãðàô³¿ (ðîçìàëüîâóâàííÿ àâòîìî-
á³ëåé) âëàøòóâàëè ö³êàâèé ìàéñòåð-êëàñ

Òâîð÷ó ìîëîäü â³äçíà÷èëè
Ñòèïåíä³þ ì³ñüêîãî ãîëîâè îòðèìàëè 80 ëàóðåàò³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â ìåð³¿ 80 òàëàíîâèòèõ õëîï÷è-
ê³â òà ä³â÷àòîê â³êîì äî 15 ðîê³â îòðèìà-
ëè ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ — ó÷í³ ïî-
÷àòêîâèõ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ì³ñòà — õîðåîãðàô³÷íèõ, ìóçè÷íèõ
øê³ë òà åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿê³ ïå-
ðåìàãàëè ó ì³æíàðîäíèõ òà âñåóêðà¿í-
ñüêèõ êîíêóðñàõ.

Íèí³øíüîãî ðîêó ïîñâ³ä÷åííÿ ñòèïåí-
ä³àòà òà ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè îäåðæàëè
ïðåäñòàâíèêè ìàéæå óñ³õ 56 ìèñòåöüêèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³. “Âàø³ óñï³-
õè ïîì³òèëà âëàäà ì³ñòà,— çàçíà÷èâ ó â³-
òàëüíîìó ñëîâ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.— Ìè ñïîñòåð³ãàºìî
çà âàøîþ òâîð÷³ñòþ, ðàä³ºìî óñï³õàì.
Àäæå âñ³ âè áåç âèíÿòêó îáäàðîâàí³, òà-
ëàíîâèò³”.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîäàâ, ùî â³ä-
çíàêà ìåðà Êèºâà íàðàç³ ñòàíîâèòü 800
ãðèâåíü. Òîáòî, çà îñòàíí³é ð³ê âîíà
çðîñëà íà 300 ãðèâåíü. “Çàãàëîì æå ó
ñòîëèö³ äîâîë³ ðîçâèíåíà ìåðåæà òâîð-
÷èõ äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,— ñêà-
çàâ â³í.— Òàì íàâ÷àºòüñÿ ìèñòåöüêà åë³-
òà Óêðà¿íè, ïðî ÿêó ïîòð³áíî äáàòè âæå
ñüîãîäí³”.

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ ³ìåííèìè òâîð÷è-
ìè ñòèïåíä³ÿìè ó÷åíü 6 êëàñó äèòÿ÷î¿

øêîëè ìèñòåöòâ ¹ 3 Îëåêñàíäð Ïàâëåí-
êî, ó÷åíèöÿ äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿ øêîëè
¹ 4 Êàòåðèíà Êîðí³ºíêî, ó÷åíü 4 êëàñó
äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 1 ³ìåí³ ßêî-
âà Ñòåïîâîãî Îëåêñàíäð ²ëëÿ.

Ó÷îðà ³ìåííèì ñòèïåíä³àòîì ñòàâ âîñü-
ìèð³÷íèé Îëåêñàíäð Ïîêðàñ. Â³í òðåò³é
ð³ê íàâ÷àºòüñÿ ó ÄÌØ ¹ 28 ïî êëàñó ôîð-
òåï³àíî. “Òîð³ê ÿ ïîñ³â äðóãå ì³ñöå òà îò-
ðèìàâ ãðàí-ïð³ íà Ì³æíàðîäíîìó êîíêóð-
ñ³ â ²òàë³¿,— ðîçïîâ³â â³í.— Ëàóðåàòîì

ïðåñòèæíèõ ìóçè÷íèõ êîíêóðñ³â ñòàþ òðå-
ò³é ð³ê ïîñï³ëü”.

À îñü ó÷åíèö³ õîðåîãðàô³÷íî¿ øêîëè
ìèñòåöòâ ¹ 2 Àííà Òêà÷óê òà ªëèçàâåòà
Îëåêñàíäðîâà ê³ëüêà ðîê³â º ñîë³ñòêàìè
òàíöþâàëüíîãî àíñàìáëþ “ßðîñëàâíà”.
Ä³â÷àòà â³äïîâ³äíî 10 ³ 12 ðîê³â çàõîïëþþ-
òüñÿ êëàñè÷íèìè òàíöÿìè, º íåîäíîðàçî-
âèìè ëàóðåàòàìè êîíêóðñ³â. Ìð³þòü ³ â
ìàéáóòíüîìó ïðèñâÿòèòè ñâîº æèòòÿ óëþá-
ëåíîìó çàíÿòòþ

НН АА ШШ АА   СС ПП ІІ ЛЛ ЬЬ НН АА   ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Â³äïî÷èíîê ³ç êîðèñòþ
Ìèñòåöòâî, ñïîðò ³ íàâ÷àííÿ ïîºäíóâàòèìóòü 
ó ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці розпочали ро-
бот 137 приш ільних таборів.
Протя ом двадцяти днів них
переб ватим ть приблизно де-
сять тисяч ш олярів. Один із та-
их при спеціалізованій ш олі
№ 20 в Оболонсь ом районі
від ривав заст пни місь о о о-
лови Віталій Ж равсь ий. Май-
же сто чнів 5-8 ласів т т зай-
матим ться танцями, ф тболом,
волейболом, а та ож народними
ремеслами. О рім різноманітних
розва , вони ще й відшліфов -
ватим ть свої навич и спіл -
вання франц зь ою мовою.

Ïðèøê³ëüí³ òàáîðè çàïðàöþâàëè â÷î-
ðà ó ñòîëèö³. Ïðîòÿãîì äâàäöÿòè äí³â ó
íèõ ïåðåáóâàòèìóòü ìàéæå äåñÿòü òèñÿ÷
ó÷í³â. Òîæ áàòüêàì íå äîâåäåòüñÿ õâèëþ-
âàòèñÿ çà ñâî¿õ ä³òåé. Ìåäè÷íèé íàãëÿä,
íàñè÷åíå êóëüòóðíå äîçâ³ëëÿ òà ÿê³ñíå
õàð÷óâàííÿ — âñå öå ïåðåäáà÷åíî â óñ³õ
137 ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ. Ó÷îðà îäèí ³ç
òàêèõ ïðè ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 20 ç
ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ôðàíöóçüêî¿ ìî-
âè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ â³äâ³äàâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

“Òàê³ òàáîðè â³äïî÷èíêó — äóæå âàæ-
ëèâà ñêëàäîâà â çàáåçïå÷åíí³ îðãàí³çîâà-
íîãî â³äïî÷èíêó ä³òåé íà êàí³êóëàõ, ùî
äàº çìîãó ïðàöþþ÷èì áàòüêàì ðîçâ’ÿçó-
âàòè ïðîáëåìó äîçâ³ëëÿ ä³òåé, îñîáëèâî
ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó”,— íàãîëîñèâ
ïàí Æóðàâñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðèøê³ëüí³ òàáîðè
ðîçðàõîâàí³ íà áàãàòîä³òíèõ òà ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ ñ³ìåé. Àäæå öÿ êàòåãîð³ÿ êè-
ÿí — íàéâðàçëèâ³øà ³, ÿê í³õòî, ïîòðå-
áóº äîïîìîãè ì³ñüêî¿ âëàäè. Òîìó, ïî-
ïðè êðèçó, öüîãî ðîêó, ÿê ³ ìèíóëîãî,

ïîñàäîâö³ çíàéøëè êîøòè äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ îðãàí³çîâàíîãî â³äïî÷èíêó êè¿â-
ñüêèõ ä³òåé ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë. Äî ñëî-
âà, äëÿ áàòüê³â òàêå äîçâ³ëëÿ ¿õí³õ ÷àä
êîøòóº âñüîãî 92 ãðèâí³. Â òîé ÷àñ ÿê
ñîá³âàðò³ñòü ïóò³âêè ñòàíîâèòü ìàéæå ÷î-
òèðèñòà ãðèâåíü.

“Ìè çàëó÷àºìî ïîçàøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ä³òÿì çì³ñòîâ-
íå äîçâ³ëëÿ, ïðîâîäÿòü âèõîâíó ðîáîòó,
îðãàí³çîâóþòü êóëüòïîõîäè äî òåàòð³â, ê³-
íîòåàòð³â, ìóçå¿â”,— çàçíà÷èâ ÷èíîâíèê.

Ó ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 20 äî â³ä-
êðèòòÿ ïðèøê³ëüíîãî òàáîðó ïî÷àëè ãî-
òóâàòèñÿ ùå çà ì³ñÿöü. Óñ³ çàõîäè òóò ðîç-
ïëàíóâàëè íà êîæåí äåíü. Ñüîãîäí³ ä³ò-
ëàõè ðîçïî÷íóòü ñâ³é äåíü ó òàáîð³ ç ðàí-
êîâî¿ çàðÿäêè. Ï³ñëÿ ñí³äàíêó íà íèõ ÷å-
êàº ñï³âáåñ³äà ç ïñèõîëîãîì íà òåìó “Òî-
ëåðàíòí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ”. À ïîò³ì âîíè
ïðàöþâàòèìóòü ³ç ìàéñòðàìè íàðîäíî¿
òâîð÷îñò³ ç Äèòÿ÷îãî îçäîðîâ÷î-åêîëî-
ã³÷íîãî öåíòðó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó. Îñ-
ê³ëüêè öåé òàá³ð íàçèâàºòüñÿ “Òàá³ð àê-

òèâíèõ çíàâö³â ³íîçåìíèõ ìîâ ³ ñïîðòó”,
òî, êð³ì ðîçâàã ³ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü, òóò
ó÷í³ ïðîäîâæóâàòèìóòü ðîçâèâàòè ñâî¿
íàâè÷êè ñï³ëêóâàííÿ ôðàíöóçüêîþ òà
àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.

“Ìè â³ðèøèëè òàêèì ÷èíîì çàêð³ïè-
òè ò³ çíàííÿ, ÿê³ øêîëÿð³ îòðèìàëè ïðî-
òÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ç ö³ºþ ìåòîþ
áàãàòî çàíÿòü ó òàáîð³ ïðîâîäÿòü ³íî-
çåìíèìè ìîâàìè: ô³çêóëüòóðà, óðîêè â
êîíôåðåíö-çàë³, ë³íãàôîííîìó êàá³íå-
ò³”,— ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð øêîëè Îëüãà
Ðóäåíêî.

“Ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ä³òêè, ÿê³ â³ä-
â³äóþòü ïðèøê³ëüí³ òàáîðè, çàëèøàþòü-
ñÿ çàäîâîëåíèìè ñâî¿ì â³äïî÷èíêîì”,—
ï³äñóìóâàâ ïàí Æóðàâñüêèé. Éîãî ñëîâà
ï³äòâåðäæóþòü ³ áàòüêè ó÷í³â. “Ä³òè ïî-
âåðòàþòüñÿ äîäîìó ç õîðîøèì íàñòðîºì.
Òîìó òàê³ òàáîðè â³äïî÷èíêó ïðè øêîëàõ
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áí³ â ì³ñò³. Àäæå òóò ä³-
òè ³ íàâ÷àþòüñÿ, ³ â³äïî÷èâàþòü”,— íà-
ãîëîñèëà ìàìà îäíîãî ç ó÷í³â Âàëåíòèíà
Ãðèöüêî

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

На ані лах рідних ш олах чні змож ть освоїти ба ато нових хобі
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Êðîâ äëÿ ìàéáóòíüîãî
Ìîëîä³ ðåã³îíàëè ïðîâåëè àêö³þ â “Îõìàòäèò³”
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

А цію допомо и дітям провели
першо о червня представни и
Союз молоді ре іонів У раїни. Її
представни и здавали ров ди-
тячій лі арні "Охматдит". За сло-
вами юних політи ів, вони план -
ють проводити та і а ції ре ляр-
но, до то о ж допома атим ть і
матеріально. Учора вони подар -
вали лі арні ондиціонер.

Ó ïåðøèé äåíü ë³òà ãîëîâà Ñîþçó ìî-
ëîä³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè (ÑÌÐÓ) Àíäð³é Ï³í-
÷óê ðàçîì ç ³íøèìè àêòèâ³ñòàìè îðãàí³çà-
ö³¿ íå ñëîâîì, à ä³ëîì ïîäàëè ïðèêëàä
óñ³ì, õòî õî÷å äîïîìîãòè ìàëþêàì.

Íà òåðèòîð³¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò”
ñüîãîäí³ áóëî ëþäíî. Þðáà ç³áðàëàñÿ á³ëÿ
â³ää³ëåííÿ çàãîò³âë³ êðîâ³ òà ¿¿ êîìïîíåí-
ò³â. Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ Âàäèì Øóìàäà çó-
ñòð³÷àâ äîáðîâîëüö³â — óñ³ âîíè ïðèéøëè,
ùîá çäàòè êðîâ äëÿ ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â.
“Ìîæó âàñ çàïåâíèòè, ùî âæå ñüîãîäí³ öÿ
êðîâ âðÿòóº ÷èºñü æèòòÿ”,— îãîëîñèâ â³í
ïðèñóòí³ì. ² ïîäÿêóâàâ çà òó óâàãó, ÿêó ìî-
ëîä³æíèé ñîþç ïðèä³ëèâ ïðîáëåì³ íåñòà÷³
äîíîðñüêî¿ êðîâ³. Òàê³ àêö³¿ â³äáóëèñü ó÷î-
ðà ïî âñ³é Óêðà¿í³, ó÷àñòü ó íèõ âçÿëè ìàé-
æå òèñÿ÷à àêòèâ³ñò³â ÑÌÐÓ.

Äîëó÷èâñÿ äî àêö³¿ ³ â³äîìèé îë³ìï³é-
ñüêèé ÷åìï³îí, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè

Åëüáðóñ Òåäåºâ. Çäàâàòè êðîâ â³í ïðèéøîâ
íå âïåðøå, ³ äóæå ðàä³â, ùî ìîæå íàäàòè
äîïîìîãó òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº.

Ó â³ää³ëåíí³ äîíîðè ñïî÷àòêó çàïîâíè-
ëè ñïåö³àëüí³ àíêåòè, à ïîò³ì ïðîéøëè íà

ìåäîãëÿä äî òåðàïåâòà. Òàêîæ ó êîæíîãî
âçÿëè êðîâ ³ç ïàëüöÿ, àäæå äîíîðñüêèé ìà-
òåð³àë ìàº áóòè ÿê³ñíèì. Äî ñëîâà, ãðóïó
òà ðåçóñ-ôàêòîð òàêîæ âèçíà÷àþòü ïåðåä
êîæíîþ çäà÷åþ êðîâ³.

Â³ä êàëîð³éíîãî ïàéêà, ÿêèé äàþòü äî-
íîðàì ï³ñëÿ ïðîöåäóðè (ñ³ê, ïå÷èâî òà øî-
êîëàäêà), îë³ìï³ºöü ³ éîãî òîâàðèø³ â³ä-
ìîâèëèñÿ. Òà ë³êàð³ çìóñèëè ¿õ õî÷à á âè-
ïèòè ÷àþ ç öóêðîì, ùîá ï³äòðèìàòè îðãà-
í³çì.

“Öå çîâñ³ì íå ñòðàøíî! Äî òîãî æ ÿ çà-
ðàç â³ä÷óâàþ íàäçâè÷àéíó ëåãê³ñòü. ² äóæå
ïðèºìíî â³ä óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî çðî-
áèâ äîáðó ñïðàâó, äîïîì³ã õâîðèì ä³-
òÿì”,— ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè ï³ñëÿ ïðî-
öåäóðè Ìàêñèì Ëóöüêèé, îäèí ç àêòèâ³ñ-
ò³â Ñîþçó.

Íà ïðîùàííÿ ãîñò³ ïðåçåíòóâàëè äèòÿ-
÷³é ë³êàðí³ êîíäèö³îíåð. Ïàí Ï³í÷óê ïî-
îá³öÿâ ïðîâîäèòè òàê³ àêö³¿ ùîðîêó, ùîá
âëàñíèì ïðèêëàäîì çàîõîòèòè óêðà¿íö³â
äîïîìàãàòè òèì, õòî öüîãî ïîòðåáóº

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Я що часто чхаєте, сльо-
зяться очі чи тече з носа,
варто не айно зверн тися
до лі аря. Над тисячами
иян нависла "невидима
за роза". Триває період
б йно о цвітіння рослин і
в повітрі маса пил , що
спричиняє алер ічні за-
хворювання. "Київзелен-
б д" нищить небезпечні
рослини. Але я що ви
вже стали "жертвою", не
затя йте з лі ванням.
Я що не пройти специ-
фічної ім нотерапії, мож-
на отримати бронхіальн
астм . Та их випад ів
більшає з ожним ро ом.

Ç íàñòàííÿì íàéòåïë³øî¿ ïî-
ðè ðîêó ðîçïî÷àâñÿ ïåð³îä áóé-
íîãî êâ³òóâàííÿ ðîñëèí. Äëÿ êî-
ãîñü öå ðàä³ñòü, à äëÿ òèñÿ÷ êè-
ÿí — ñåðéîçí³ ïðîáëåìè. Ïèëîê
á³ëüøîñò³ ðîñëèí ïðîâîêóº àëåð-
ã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. “Êè¿âçåëåí-
áóä” ïîâ³äîìëÿº, ùî íèí³ òà
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì öâ³ñòèìóòü
îäí³ ç îñíîâíèõ ðîñëèí-àëåðãå-
í³â. Ïðàêòè÷íî â³äöâ³òàþòü áå-
ðåçà òà êëåí, òåïåð ¿õíþ ³í³ö³àòè-
âó ïåðåõîïèâ äóá. Ó ïåð³îä ³ç 25

òðàâíÿ äî 5 ÷åðâíÿ äæåðåëîì ïî-
øèðåííÿ ïèëêó áóäå ñîñíà. Ëè-
ñîõâ³ñò êâ³òóâàòèìå 5—25 ÷åðâ-
íÿ, à ç 20 ÷åðâíÿ äî 5 ëèïíÿ
öâ³ñòèìå ëèïà.

Â³âñÿíèöÿ, ïèð³é, òèìîô³¿âêà,
ìÿòëèê ñòàíîâèòèìóòü íåáåçïåêó
5—25 ëèïíÿ. Ïîëèí, àìáðîç³ÿ, ëî-
áîäà ç 1 äî 15 âåðåñíÿ. Íàéïîì³ò-
í³øèé äëÿ íåîçáðîºíîãî îêà — ïóõ
òîïîëü, ÿê³ º íàéïîøèðåí³øèìè â
îçåëåíåíí³ ì³ñò. Õî÷à ïåð³îä çàïè-
ëåííÿ òîïîë³ òðèâàº çàçâè÷àé äî
ê³íöÿ êâ³òíÿ, ïóõ ³ äîñ³ äîøêóëÿº
êèÿíàì. Àëå “íåâèäèìà” çàãðîçà
çíà÷í³øà.

“Áàãàòî ëþäåé ïîìèëêîâî ââà-
æàþòü, ùî ãîëîâíèì äæåðåëîì
àëåðãåí³â º ðîñëèíè ç âåëèêèìè,
ïðèâàáëèâèìè ñóöâ³òòÿìè. Îäíàê
óñå ÿêðàç íàâïàêè, ñàìå ðîñëèíè
ç íåïîêàçíèìè, ìàéæå íåïîì³òíè-
ìè ñóöâ³òòÿìè âèðîáëÿþòü çíà÷íî
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïèëêó, ùî ïî-
òðàïëÿº â ïîâ³òðÿ òà ñïðè÷èíÿº
àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿”, — êàæå î÷³ëü-
íèê “Êè¿âçåëåíáóäó” ßðîñëàâ Ìà-
êàð÷óê. Àáè ì³í³ì³çóâàòè çàãðîçó
äëÿ êèÿí, çåëåíáóä³âö³ âæå ðîçïî-
÷àëè çàõîäè.

“Ðîçóì³þ÷è ñåðéîçíó ïðîáëåìó,
ÿêó ñòâîðþþòü ðîñëèíè-àëåðãåíè,
â Êèºâ³ îðãàí³çîâàíî ñåðéîçíó ðî-
áîòó â öüîìó íàïðÿìêó,— ðîçïî-
â³äàº âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³-
âåöü. — “Êè¿âçåëåíáóä” â÷àñíî
ñêîøóº òðàâè íà ãàçîíàõ ³ â ïàð-
êàõ, íå äîçâîëÿþ÷è ¿ì çàöâ³òàòè ³
ïîøèðþâàòè ïèëîê. Ìè çàì³íþ-

ºìî æ³íî÷³ äåðåâà òîïîëü íà ÷î-
ëîâ³÷³, ÿê³ íå öâ³òóòü ³ íå âèä³ëÿ-
þòü ïóõó. Òðèâàº àêòèâíà áîðîòü-
áà ç àìáðîç³ºþ”.

Ö³ çàõîäè ïðîâîäÿòü íå ïåðøèé
ð³ê, òà, íà æàëü, ñèòóàö³ÿ â³ä öüî-
ãî íå ïîë³ïøóºòüñÿ. “Ùîðîêó ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ñêàðæàòüñÿ íà ïî-
ë³íîç, ñåçîíí³ àëåðã³÷í³ ïðîÿâè,
çá³ëüøóºòüñÿ. Ïîÿñíèòè öå ìîæíà
ïîã³ðøåííÿì åêîëîã³¿ òà çíèæåí-
íÿì ³ìóí³òåòó â ëþäåé”, — ðîçïî-
â³ëà “Õðåùàòèêó” ðàéîííèé àëåð-
ãîëîã Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÖÏÐ Þë³ÿ
Øåðìåòèíñüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, çà-
õâîðþâàííÿ âèíèêàþòü íàâ³òü ó
òèõ îñ³á, ÿê³ ðàí³øå í³÷èì òàêèì
íå ñòðàæäàëè. Ãîëîâí³ ñèìïòî-
ìè — ÷õàííÿ, çóä â î÷àõ, ñëüîçëè-

â³ñòü, âèä³ëåííÿ ð³äèíè òà ñëèçó ç
íîñà, ñâåðá³æ òîùî.

“Îäðàçó ïðè ïåðøèõ ñèìïòîìàõ
âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ. ßêùî
ç ë³êóâàííÿì çàòÿãíóòè, òî çãîäîì
âèíèêàº ïîñò³éíèé ñóõèé êàøåëü
òà õâîðîáà ìîæå ïðîãðåñóâàòè ó
áðîíõ³àëüíó àñòìó. À öå âæå íå
æàðòè”,— êàæå ìåäèê. Çà ñëîâàìè
Þë³¿ Øåðìåòèíñüêî¿, ë³êóþòü ïî-
ë³íîç ñïåöèô³÷íîþ ³ìóíîòåðà-
ï³ºþ — ñõèëüíèì äî àëåðã³¿ ëþ-
äÿì ðîáëÿòü ùîñü íà çðàçîê ùåï-
ëåííÿ. Çàãàëîì æå äëÿ óñï³øíîãî
âèäóæàííÿ âàðòî ïðîë³êóâàòèñÿ
3—4 ðîêè. Äî òîãî æ ç ìåäèêàìè
òðåáà ñï³ëêóâàòèñÿ íå ëèøå òîä³,
êîëè ïîãàíî, â ïåð³îä öâ³ò³ííÿ, à
é óçèìêó. Òîä³ ðîáëÿòü àëåðãîïðî-

áè ³ âèçíà÷àþòü, äî ÷îãî ñàìå ÷óò-
ëèâèé îðãàí³çì. “Íàãîëîøóþ, ùî
âàðòî íåãàéíî çâåðòàòèñÿ äî ë³êà-
ðÿ, ³íàêøå ë³êóâàííÿ áóäå çàï³çí³-
ëèì, à âïëèâ íà ³ìóí³òåò íå òàêèì
åôåêòèâíèì”, — êàæå àëåðãîëîã.
Ìåäèê ðàäèòü êèÿíàì, ñõèëüíèì
äî àëåðã³¿, ïðîâ³òðþâàòè ïðèì³-
ùåííÿ ðàíî âðàíö³ àáî ï³çíî ââå-
÷åð³, êîëè ó ïîâ³òð³ ìàëî ïèëêó.
Òàêîæ ¿ì íå âàðòî ãóëÿòè ïîëÿìè-
ëóãàìè, âè¿æäæàòè “íà øàøëèêè”.
Â ðàç³ âèíèêíåííÿ ïðîáëåì, çâåð-
òàòèñÿ çà êîíñóëüòàö³ºþ äî ë³êàðÿ
³ íà ïåðøîìó åòàï³ ë³êóâàííÿ
ïðèéìàòè àíòèã³ñòàì³íí³ ïðåïàðà-
òè 2—3 ïîêîë³ííÿ. Âîíè øâèäêî
ä³þòü, àáñîëþòíî áåçïå÷í³ òà íå
ìàþòü ïîá³÷íèõ åôåêò³â

Ñòîëèöþ ïîêðèâ íåáåçïå÷íèé 
ïèëîê
“Êè¿âçåëåíáóä” áîðåòüñÿ 
ç ðîñëèíàìè-àëåðãåíàìè

Киянам-алер и ам радять ни ати віт чих пар ів, а при перших озна ах хвороби звертатися до лі аря
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ББ ЛЛ АА ГГ ОО ДД ІІ ЙЙ НН ІІ СС ТТ ЬЬ

Äîíîðàì íå ìîæíà 
âæèâàòè àëêîãîëü

— за день до процед ри ви лючити з ра-
ціон жирн , остр їж , молочні прод ти.
Краще споживати свіжі овочі, фр ти, варе-
н яловичин
— день здачі рові снідано має б ти

ле им — с лян а солод о о чаю з хлібом
або печивом
— іль а днів до процед ри не вживати

ал о олю і не рити.
— при собі обов’яз ово мати паспорт.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Представни и Союз молоді ре іонів У раїни запевнили лі арів, що а ція до Дня захист дітей —
лише почато плідної співпраці
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Âåëîñèïåäèñòè ï³äêîðèëè Ãîëîñ³¿â
Ó ïàðêó ïðîâåëè 
øåñòèãîäèííèé ìàðàôîí

Âåëîñèïåäí³ ïåðåãîíè â Êèºâi
íàáèðàþòü îáåðò³â. Óñå ÷àñò³øå,
à îñîáëèâî ó âèõ³äí³, êèÿí ìîæ-
íà ïîáà÷èòè íà äâîêîë³ñíîìó
òðàíñïîðò³. Ðîçâèâàþòüñÿ òàêîæ
çìàãàííÿ ³ ñåðåä áàéêåð³â.

Ìèíóëî¿ íåä³ë³ âèïðîáóâàòè
ñâî¿ ñèëè ìîãëè íàéâèòðèâàë³ø³.
Øåñòèãîäèííèé ïàðíèé ìàðà-
ôîí â³äáóâñÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ïàðêó. Òàê³ çìàãàííÿ íàëåæàòü äî
êàòåãîð³¿ "åíäóðî", òîáòî ãîíêè
íà âèòðèâàë³ñòü.

Êîøòè íà ïðîâåäåííÿ çìàãàíü
îðãàíiçàòîðè ç³áðàëè çà ðàõóíîê
ñòàðòîâèõ âíåñê³â. Âîíè ñòàíî-
âèëè 30 ãðèâåíü ³ç ó÷àñíèêà.
Îõî÷èõ âèïðîáóâàòè ñåáå íàçáè-
ðàëîñÿ ïîíàä 400.

Âèñòóïàòè ìîæíà áóëî ó ê³ëü-

êîõ êàòåãîð³ÿõ — äâîº õëîïö³â,
äâîº ä³â÷àò, õëîïåöü-ä³â÷èíà. Ïî-
÷àòê³âöÿì äîçâîëÿëè ¿õàòè îäè-

íî÷íèêàìè, îäíàê íà ìåíøó äèñ-
òàíö³þ. Ñïîðòñìåí³â ä³ëèëè òà-
êîæ íà åë³òíèõ òà ëþáèòåë³â.

Îáîâ'ÿçêîâèì äëÿ ãîíêè áóëî
ïîâíîë³òòÿ ó÷àñíèê³â ³ òàêèé àò-
ðèáóò, ÿê øîëîì.

Äèñòàíöiÿ çàâäîâæêè 8 ê³ëî-
ìåòð³â âðàæàëà ðåëüºôîì — ïî-
ñò³éí³ ï³äéîìè òà êðóò³ ñïóñêè.
Ìiñöå ïàðè â çàêëþ÷íîìó ïðîòî-
êîëi âèçíà÷àëè çà êiëüêiñòþ ïðî-
éäåíèõ êië i ÷àñó, ùî çàòðà÷åíî
íà ¿õ ïîäîëàííÿ. Àðáiòðîì äðóæ-
íüî¿ çóñòði÷i âåëîëþáèòåë³â ïðè-
çíà÷èëè ñóääþ iç Äíiïðîïåòðîâ-
ñüêà.

Ïåðåìîãó çäåá³ëüøîãî çäîáóëè
ò³, äëÿ êîãî âåëîñèïåäíèé
ñïîðò — íå ëèøå ðîçâàãà, à ðî-
áîòà é ñòèëü æèòòÿ. Íàãîðîäæåí-
íÿ â³äáóëîñÿ íà ñòàðòîâié ãàëÿâè-
íi ï³ñëÿ çàêií÷åííÿ çìàãàíü.
Ó÷àñíèêè îòðèìàëè ìåäàë³, âå-
ëîïîäàðóíêè, ãðàìîòè. Íîâà÷ê³â
çàîõîòèëè åêîëîã³÷íèìè ïðîäóê-
òàìè, åòíîïîñóäîì òà âèøèâàí-
êàìè.

Íàñòóïíèé âåëîìàðàôîí çà-
ïëàíîâàíî íà 20 ÷åðâíÿ. Â³í ïðî-
éäå ó Êîöþáèíñüêîìó, Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó. Öå áóäå îäè-
íî÷íà øåñòèãîäèííà ãîíêà. Îõî-
÷³ ïðèºäíàòèñÿ ìîæóòü îçíàéî-
ìèòèñÿ ç ïðàâèëàìè òà çàðåºñòðó-
âàòèñÿ íà âåëîôîðóìàõ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Міжнародний т рнір — Гран-прі
Східної Європи зі змішано о єди-
ноборства (мі с-файт ) відб лися
п'ятницю в столичном цир .

Спортивна подія та о о рівня для
Києва перша. Участь взяли більш
я тридцять бійців-професіона-
лів, серед я их чемпіони світ ,
Європи, зо рема переможці між-
народних т рнірів з бо с , і -
бо син , бойово о самбо, ара-
те. Серед болівальни ів б ли
ж рналісти "Хрещати а".

Çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà äàâíî ïîïóëÿðí³
â óñüîìó ñâ³ò³. Ó âèõ³äí³ ¿õ ïðåäñòàâèëè ³
â Óêðà¿í³. Áî¿ â³äáóëèñÿ â öèðêó.

Ãîëîâíèì æå çàâäàííÿì òóðí³ðó, çà ñëî-
âàìè îðãàí³çàòîð³â, º ðîçâèòîê ïðîôå-
ñ³îíàëüíîãî ñïîðòó, à òàêîæ ïðåäñòàâëåí-
íÿ êðà¿íè íà ì³æíàðîäíèõ á³éö³âñüêèõ òóð-
í³ðàõ.

"Ì³êñ-ôàéò — öå îô³ö³éíèé âèä ñïîðòó.
Îñîáëèâ³ñòü éîãî â òîìó, ùî äîçâîëåíà âñÿ
òåõí³êà, ÿêà º â àðñåíàë³ ïðîôåñ³îíàëüíîãî
á³éö³âñüêîãî ñïîðòó, ïðè÷îìó íàéåôåêòèâ-
í³ø³ ïðèéîìè ð³çíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ,—

ðîçïîâ³äàº ïðåçèäåíò Ë³ãè çì³øàíîãî ºäè-
íîáîðñòâà ì³êñ-ôàéò "Ì-1 Óêðà¿íà" Äìèò-
ðî Õðèñòþê.— Ãëÿäà÷ ñàì äëÿ ñåáå ìîæå âè-
çíà÷èòè, ÿêèé âèä ºäèíîáîðñòâà ñèëüí³øèé.
Â Óêðà¿í³ ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ ðîçâèò-
êó öüîãî âèäîâèùíîãî ñïîðòó. Íèí³øíüî-
ãî ðîêó â êðà¿í³ çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè ÷î-
òèðè òàêèõ òóðí³ðè. Íàñòóïíîãî ðàçó â Êè-
ºâ³ çóñòð³íåìîñü ó æîâòí³".

Íà ðèíãó áèëèñÿ á³ëüø ÿê 30 ñïîðòñìå-
í³â, ñåðåä ÿêèõ íåîäíîðàçîâ³ ÷åìï³îíè
Óêðà¿íè, ªâðîïè òà ñâ³òó ç ð³çíèõ âèä³â
ºäèíîáîðñòâà: áîéîâå ñàìáî, äçþäî, ê³ê-
áîêñèíã, ðóêîïàøíèé á³é, â³ëüíà ³ ãðåêî-
ðèìñêà áîðîòüáà, äæèó-äæèòñó, êàðàòå.

ßñêðàâîþ ïîä³ºþ âå÷îðà ñòàâ á³é ó âà-
ãîâ³é êàòåãîð³¿ ïîíàä 93 ê³ëîãðàìè, â ÿêî-
ìó çóñòð³ëèñÿ óêðà¿íåöü Îëåêñàíäð Ðîìà-

ùåíêî (÷åìï³îí ñâ³òó ç ïàíêðàò³îíó) ³
áîºöü ç Ðîñ³¿ — Îëåêñàíäð Âîëêîâ (êàí-
äèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç ê³îêóøèíêàé-
êàðàòå).

Ö³êàâèíêîþ òóðí³ðó ñòàâ æ³íî÷èé á³é.
Ïðèçåð ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ³ç ñóìî òà áî-
ðîòüáè íà ïîÿñàõ êóðàø Äàðèíà ²áðàã³ìî-
âà ç Äîíåöüêà çóñòð³ëàñÿ â ðèíãó ç ïåðå-
ìîæíèöåþ ÷åìï³îíàò³â Ðåñïóáë³êè Á³ëî-
ðóñü ³ç óøó-ñàíüäà, äçþäî ³ ñàìáî Ëþäìè-
ëîþ Ðàäüêî.

Òàêîæ ó ðàìêàõ òóðí³ðó â³äáóëèñÿ äâà
ï³âô³íàëüí³ áî¿ Ãðàí-ïð³ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè
ç ì³êñ-ôàéòó ïðîñëàâëåíèõ á³éö³â Ë³ãè "Ì-
1 Óêðà¿íà" Äàâ³òà Òêåøåëàøâ³ë³ òà Ãóðà-
ìà Ãóãåí³øâ³ë³.

"Âäàëèé ïðîåêò, ã³äí³ ó÷àñíèêè, ñèëüí³
õëîïö³,— ïðîêîìåíòóâàâ áî¿ ïðåçèäåíò
Âñåñâ³òíüî¿ Ë³ãè "Ì-1 Global" Âàäèì Ô³í-
êåëüøòåéí,— öåé òóðí³ð — ï³âô³íàë. Ô³-
íàë â³äáóäåòüñÿ 22 ëèïíÿ ó Ìîñêâ³, â ÿêî-
ìó â³çüìóòü ó÷àñòü ñïîðòñìåíè Ñõ³äíî¿ òà
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè".

Á³éö³âñüêå øîó â³â ïîïóëÿðíèé ðîñ³é-
ñüêèé àêòîð Ãîøà Êóöåíêî. Â³í óïåðøå
ñïðîáóâàâ ñåáå â àìïëóà ðèíãàíîíñåðà,
õî÷à òåìà ºäèíîáîðñòâ, çà éîãî ñëîâàìè,
éîìó çàâæäè áóëà áëèçüêîþ. Ïîâíèé àí-
øëàã ³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü VIP-ãîñòåé íà òóð-
í³ð³ — áåçïåðå÷íèé ïîêàçíèê òîãî, ùî
ñåçîí ìîäè íà ì³êñ-ôàéò â Óêðà¿í³ â³ä-
êðèòî

Êèÿíàì ïîêàçàëè íîâèé âèä ñïîðòó

Ó ìîäó âõîäÿòü çì³øàí³ áî¿

У мі с-файті спортсмени вміло ви ористов вали всі прийоми відомих їм видів боротьби

Ор анізатор столичних ве-
лопере онів та представ-
ни р х Velostreet розпо-
вів про проблеми розвит
дво олісно о спорт в сто-
лиці.

— У чом поля ає специфі а
нинішніх зма ань i я ий призовий
фонд?
— Це 6- одинний марафон-еста-

фета. В омандi представлено по
два часни а, я і по черзі змінюють
одне одно о. За нашими пiдрах н-
ами, цієї вело он и найбiльший
призовий фонд за всю історію про-
ведення масових велозаходiв Ки-
євi.

— Я а тенденція спостері ає-
ться щодо зма ань, вi часни-
iв, їхньої iль остi?
— З ро в рі iль iсть часни iв

зростає майже вдвiчi. Вi часни-
iв — 20-30 ро iв, хоча є і зріліші
велолюбителі, 40-річні, 50-річні.

— С іль и та их зма ань про-
водиться на рі ?
— Майже 20 оно . Причом по

всій У раїні. Найбільші, звичайно,
столиці. Зо рема П щі-Водиці, Ко-
цюбинсь ом , Д б ах і в Боярці, що
під Києвом.

— Мiсь а влада до ор анізації
зма ань дол чається?
— На сьо одні працювати з міс-

том по и що с ладно. Б ли випад-
и, оли через бюро ратичні забо-
рони нам доводилося змiнювати
мiсце пере онiв. Звичайно, ми на-
ма аємося нала одити співпрацю,
тим паче, що на папері місті є ба-
ато хороших спортивних про рам.

— Напри лад, прое ти б дів-
ництва велодоріжо ?
— І це та ож. Хороших велотрас

для оно я не б ло, та і немає.
Маршр ти відомі лише тим, хто зай-
мається велоспортом. Це приблиз-
но 500 осіб. Хотілося б, щоб вело-
траси в Голосiєві, Китаєві, непода-
лі Лисої Гори мо ли з ле істю
знайти та ви ористов вати навіть
почат івці.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Îëåêñàíäð ÏÎÏÊÎ: “Ç êîæíèì ðîêîì
âåëîëþáèòåë³â ñòàº âäâ³÷³ á³ëüøå”

Ëåñÿ ÌÎ×ÀÐÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Шести одинна парна вело он а пройшла неділю в
Голосіївсь ом пар . Своїм при ладом спортсмени
пропа вали здоровий спосіб життя і нама алися зал -
чити до старт я омо а більше часни ів. Ор анізатори
розповіли, що метою та их зма ань є розвито вело-
спорт в столиці та раїні і спроба ма симально дол -
чити до цьо о місь влад . Переможці марафон тра-
диційно отримали велопризи. Цьо о ро їх та ож об-
дар вали е оло ічними прод тами та етнопос дом.

Представниці пре расної статі ідно по азали себе на виснажливом 6- одинном веломарафоні
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію громадянці Яценко Юлії Євгенівні,
члену садівницького товариства “Приозерне”, 
земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Спортивній, діл. 9 
(Воскресенські сади) у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 448/1504 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянці Яценко Юлії Євгенівні, члену са�
дівницького товариства “Приозерне”, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,052 га для ведення колектив�
ного садівництва на вул. Спортивній, діл. 9 (Воскресенські
сади) у Дніпровському районі м. Києва, відведену відпо�
відно до пункту 5 рішення Київської міської Ради народних
депутатів від 06.10.92 № 6 “Про вилучення і надання зе�
мельних ділянок та погодження місця розташування об’�
єктів”.

2. Громадянці Яценко Юлії Євгенівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в

натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3. Попередити власника земельної ділянки, що:
3.1. Право власності на земельну ділянку може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площа земельної ділянки біде уточнена після вста�
новлення її меж в натурі (на місцевості).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про відмову у передачі в оренду та у продажу 
земельних ділянок товариству з обмеженою 

відповідальністю “Агротопсервіс” для реконструкції 
з подальшою експлуатацією автозаправної станції 

на вул. Луговій, 15 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 449/1505 від 23 квітня 2009 року

Керуючись статтями 9, 120, 123, 124, 128 Земельного кодексу України та враховуючи те, що на зе�
мельних ділянках на вул. Луговій, 15 в Оболонському районі м. Києва розташовано нерухоме майно (бу�
дівля), яке відповідно до договору купівлі�продажу від 27.12.2006 № 4735 належить на праві приватної
власності фізичній особі, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у передачі в оренду та у продажу земель�
них ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “Аг�
ротопсервіс” для реконструкції з подальшою експлуатацією
автозаправної станції на вул. Луговій, 15 в Оболонському
районі м. Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) повернути товариству з обмеженою відповідальністю
“Агротопсервіс” кошти за земельну ділянку на вул. Луговій,

15 в Оболонському районі м. Києва, сплачені відповідно до
угоди від 27.02.2003 № 79, у сумі 32600,26 грн (тридцять
дві тисячі шістсот гривень 26 копійок).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

“ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ “НОВОСЕЛ” 
для житлового будівництва між вул. Новомостицькою 
та вул. Замковецькою у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 450/1506 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
но до статей 20, 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до Генерального плану розвитку міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 ро�
ку, затверджених рішенням Київради від 28.03.2002
№ 370/1804, стосовно зміни цільового призначення земель�
ної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ “ІНДИВІДУ�
АЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ “НОВОСЕЛ” між вул. Новомостиць�
кою та вул. Замковецькою у Подільському районі м. Києва —
переведення її з території багатоповерхової житлової забу�
дови до території малоповерхової житлової забудови.

2. Внести зміни до Генерального плану розвитку міста Ки�
єва на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, а саме: те�
риторію в межах, визначених містобудівним обгрунтуванням,
перевести за функціональним призначенням до зони мало�

поверхової житлової забудови.
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ “ІНДИ�
ВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ “НОВОСЕЛ” для житлового бу�
дівництва між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою
у Подільському районі м. Києва.

4. Передати ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ “ІНДИВІ�
ДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ “НОВОСЕЛ”, за умови виконання
пункту 5 цього рішення, у власність земельну ділянку загаль�
ною площею 29,36 га між вул. Новомостицькою та вул. Зам�
ковецькою у Подільському районі м. Києва, в тому числі:

— ділянку № 1 площею 9,984 га — за рахунок земель, пе�
реданих відповідно до рішення Київської міської ради від
15.03.2007 № 290/951 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “УКРСПЕЦТОРГ” земельної ділянки

для будівництва житлового комплексу з соціально�побуто�
вою інфраструктурою на вул. Замковецькій, 94�102 у Поділь�
ському районі м. Києва”, право користування якою посвід�
чено договором оренди земельної ділянки від 09.02.2008
№ 85�6�00385;

— ділянку № 2 площею 9,804 га — за рахунок земель, пе�
реданих відповідно до рішення Київської міської ради від
15.03.2007 № 298/959 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “Столиця” земельної ділянки для
будівництва багатопрофільного житлового комплексу з тор�
гово�соціальною інфраструктурою між вул. Новомостиць�
кою та вул. Замковецькою у Подільському районі м. Києва”,
право користування якою посвідчено договором оренди зе�
мельної ділянки від 09.02.2008 № 85�6�00386.

— ділянку № 3 площею 9,568 га — за рахунок земель, пе�
реданих відповідно до рішення Київської міської ради від
15.03.2007 № 284/945 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “НОВЕ МІСТО” земельної ділянки
для будівництва житлового комплексу з соціально�побуто�
вою інфраструктурою між вул. Новомостицькою та вул. Зам�
ковецькою у Подільському районі м. Києва”, право корис�
тування якою посвідчено договором оренди земельної ді�
лянки від 09.02.2008 № 85�6�00387.

5. ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ “ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ЗАБУДОВНИКІВ “НОВОСЕЛ”:

5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

5.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

5.6. Забезпечити під’їзд до об’єктів та земельних діля�
нок інших землекористувачів.

5.7. У складі проекту будівництва виконати розрахунки
щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної сфе�
ри (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об’єк�
ти охорони здоров’я тощо) і передбачити їх розміщення та
будівництво одночасно із спорудженням житлових будинків.

5.8. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території.

5.9. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.04.2009 № 19�3105, Київської міської
санітарно�епідеміологічної станції від 16.04.2009 № 2147,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 02.04.2009 № 071/04�4�22/1800, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 14.04.2009 № 2420,
Головного управління земельних ресурсів від 22.04.2009
№ 05�4448.

5.10. Проектом будівництва забезпечити комплексну за�
будову території, передбачивши будівництво об’єктів соці�
альної, громадської, торговельної, інженерно�транспортної
інфраструктури, громадського харчування, а також інших
об’єктів, передбачених містобудівним обґрунтуванням,

6. Розірвати договори оренди земельних ділянок за зго�
дою сторін від 09.02.2008 № 85�6�00385 (лист�згода ТОВ
“УКРСПЕЦТОРГ” від 24.03.2009 № 17), від 09.02.2008 № 85�
6�00387 (лист�згода ТОВ “НОВЕ МІСТО” від 30.03.2009
№ 28), від 09.02.2008 № 85�6�00386 (лист�згода ТОВ “Сто�
лиця” від 27.03.2009 № 72/1) з моменту державної реєстра�
ції державного акта на право власності на земельні ділянки
ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ “ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗА�
БУДОВНИКІВ “НОВОСЕЛ”.

7. Попередити власника земельної ділянки, що право
власності на землю може бути припинене у випадках, пе�
редбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки міжнародному 
громадському об’єднанню “ВОЛИНСЬКЕ БРАТСТВО” 

для експлуатації та обслуговування офісної будівлі 
з розміщенням музею, молодіжного центру та інших 

об’єктів соціальноLгромадського призначення 
на вул. Ярославів Вал, 10Lб у Шевченківському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 478/1534 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Ярославів Вал, 10�б у Шевченківському
районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 2 110
068,00 грн (два мільйони сто десять тисяч шістдесят вісім
гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки
(висновок про ринкову вартість земельної ділянки від
21.11.2008).

3. Продати міжнародному громадському об’єднанню
“ВОЛИНСЬКЕ БРАТСТВО” земельну ділянку площею
0,0509 га за 2 110 068,00 грн (два мільйони сто десять
тисяч шістдесят вісім гривень 00 копійок) для експлуата�
ції та обслуговування офісної будівлі з розміщенням му�
зею, молодіжного центру та інших об’єктів соціально�
громадського призначення на вул. Ярославів Вал, 10�б
у Шевченківському районі м. Києва (договір купівлі�про�
дажу нежитлового будинку комунальної власності шля�
хом викупу зареєстровано Фондом приватизації кому�
нального майна Шевченківського району м. Києва від
22.12.2003 № 000341/10) за рахунок земель, наданих в
користування на підставі рішення Київської міської ради
від 01.10.2007 № 466/3300 “Про передачу Міжнародно�
му громадському об’єднанню волинське братство” зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування офіс�
ної будівлі з розміщенням музею, молодіжного центру
та інших об’єктів соціально�громадського призначення
на вул. Ярославів Вал, 10�б у Шевченківському районі м.
Києва”.

4. Затвердити умови продажу міжнародному громадсько�
му об’єднанню “ВОЛИНСЬКЕ БРАТСТВО” земельної ділян�
ки на вул. Ярославів Вал, 10�б у Шевченківському районі м.
Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
договору купівлі�продажу земельної ділянки площею
0,0509 га на вул. Ярославів Вал, 10�б у Шевченківському
районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим
рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати міжнародному громадському об’єднанню
“ВОЛИНСЬКЕ БРАТСТВО” в установленому порядку держав�
ний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Міжнародному громадському об’єднанню “ВОЛИН�
СЬКЕ БРАТСТВО”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 

інженерних мереж до басейну школи № 315 
на вул. Драгоманова, 27Lа

Рішення Київської міської ради № 470/1526 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 6, статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, на підставі акта державної приймальної комісії про прийняття в експлу�
атацію закінченого будівництвом об’єкта, затвердженого розпорядженням Дарницької районної у місті Ки�
єві державної адміністрації від 30.09.05 № 741, та рішення Дарницької районної в м. Києві ради від 14.03.06
№ 28 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва зовнішні інженерні мережі до басейну
школи № 315 на вул. Драгоманова, 27�а згідно з переліком,
що додається.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) передати у володін�
ня та користування акціонерній енергопостачальній компа�
нії “Київенерго” зовнішні інженерні мережі, зазначені у пунк�

ті 1 цього рішення, на умовах, визначених угодою щодо ре�
алізації проекту управління та реформування енергетично�
го комплексу м. Києва від 27.09.01 (зі змінами та доповнен�
нями).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу земельних ділянок відкритому 
акціонерному товариству “Будинок побуту “Оболонь”

для будівництва, обслуговування та експлуатації 
житловоLофісного комплексу з об’єктами 

інфраструктури для обслуговування населення 
на просп. Оболонському, 26 в Оболонському районі 

м. Києва та надання згоди на передачу частини 
земельної ділянки в суборенду підприємству 

з іноземними інвестиціями “МакДональдз Юкрейн ЛТД”
для експлуатації та обслуговування ресторану 

швидкого обслуговування
Рішення Київської міської ради № 485/1541 від 21травня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі” та рішення Київської міської ра�
ди від 24.09.98 № 7/108 “Про порядок надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки або її
частини в суборенду”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок відкритому акціонерному товариству “Бу�
динок побуту “Оболонь” для будівництва, обслуговування та
експлуатації житлово�офісного комплексу з об’єктами ін�
фраструктури для обслуговування населення на просп. Обо�
лонському, 26 в Оболонському районі м. Києва.

2. Передати відкритому акціонерному товариству “Буди�
нок побуту “Оболонь”, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, земельні ділянки загальною площею 1,07 га, в то�
му числі площею 0,06 га в межах червоних ліній, для будів�
ництва, обслуговування та експлуатації житлово�офісного
комплексу з об’єктами інфраструктури для обслуговування
населення на просп. Оболонському, 26 в Оболонському
районі м. Києва за рахунок земельної ділянки, оформленої
відповідно до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 17.06.96 № 920 “Про оформлення відкри�
тому акціонерному товариству “Будинок побуту “Оболонь”
права користування земельною ділянкою для експлуатації
та обслуговування будинку побутового обслуговування на
Оболонському проспекті, 26 у Мінському районі м. Києва”
та право користування якою посвідчено договором на пра�
во тимчасового користування землею (в тому числі на умо�
вах оренди) від 23.08.96 № 78�5�00005, у зв’язку з перехо�
дом права власності на майновий комплекс (лист регіональ�
ного відділення Фонду державного майна України по місту
Києву від 18.12.95 № 30�03/2668, акт передачі державного
майна від 16.10.94 № 145, довідка Київського міського бю�
ро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на

об’єкти нерухомого майна від 12.11.2001 № 30251), з них:
— ділянку № 1 площею 1,01 га — у довгострокову орен�

ду на 15 років;
— ділянку № 2 площею 0,05 га, в межах червоних ліній,—

у короткострокову оренду на 5 років для організації будівель�
них робіт та благоустрою прилеглої території;

— ділянку № 3 площею 0,01 га, в межах червоних ліній,—
у короткострокову оренду на 5 років для організації будівель�
них робіт та благоустрою прилеглої території.

3. Відкритому акціонерному товариству “Будинок побу�
ту “Оболонь”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право користування земельними ділянками.

3.3. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 26.11.2008 № 19�14431 та від 12.03.2009
№ 09�2124, Київської міської санепідстанції від 09.02.2009
№ 696, Державного управління охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві від 29.01.2009 № 05�
08/7918, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 28.01.2009 № 481.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.6. Проектом будівництва житлово�офісного комплексу
передбачити місця постійного зберігання автотранспорту
(крім відкритих автостоянок) із кількістю машиномісць від�
повідно до державних будівельних норм.

3.7. Проектом будівництва житлового�офісного ком�
плексу передбачити місця постійного зберігання авто�
транспорту (крім відкритих автостоянок) у кількості, не
меншій за одне машиномісце на кожні дві квартири у цьо�
му комплексі.

3.8. У складі проекту будівництва виконати розрахунки
щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної сфе�
ри (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об’єк�
ти охорони здоров’я тощо) і передбачити їх розміщення та
будівництво одночасно із спорудженням житлового�офісно�
го комплексу.

3.9. Земельні ділянки в межах червоних ліній використо�
вувати відповідно до вимог містобудівного законодавства.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�

лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Надати згоду відкритому акціонерному товариству “Бу�
динок побуту “Оболонь” після державної реєстрації догово�
рів оренди земельних ділянок на передачу частини земель�
ної ділянки площею 0,185 га, відведеної відповідно до пунк�
ту 2 цього рішення, в суборенду підприємству з іноземни�
ми інвестиціями “МакДональдз Юкрейн ЛТД”.

6. Розірвати за згодою сторін (лист�згода відкритого ак�
ціонерного товариства “Будинок побуту “Оболонь” від
30.04.2009 № 63) договір на право тимчасового користуван�
ня землею (в тому числі на умовах оренди) від 23.08.96
№ 78�5�00005 з моменту державної реєстрації договорів
оренди земельних ділянок між Київською міською радою та
відкритим акціонерним товариством “Будинок побуту “Обо�
лонь”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ó Êèºâ³ ñâÿòî 
äëÿ âñ³õ íàðîä³â
Ãðîìàäè â³äçíà÷èëè Äåíü äåðæàâíîñò³

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Майже одночасно з Днем
Києва найбільші націо-
нальні ромади столиці —
азербайджанці та вірме-
ни — відзначали і своє
свято. 28 травня їхніх
раїнах — дні державно-
сті. Київсь а місь а вла-
да привітала ромади.
Незабаром столиці за-
ходи, присвячені річниці
незалежності, провед ть
євреї.

Ðàä³ñíî ðàçîì ç êèÿíàìè ñâÿò-
êóâàëà äåíü ì³ñòà ³ àçåðáàéäæàí-
ñüêà ãðîìàäà Êèºâà.

Ó íèõ äëÿ öüîãî îñîáëèâà ïðè-
÷èíà — 28 òðàâíÿ ñòðàòåã³÷íèé
ïàðòíåð Óêðà¿íè ³ ïðîñòî áðàòí³é
Àçåðáàéäæàí â³äçíà÷àâ 92-é Äåíü
ðåñïóáë³êè.

“Íàø³ íàðîäè ïðèõèëüíî ñòàâ-
ëÿòüñÿ îäèí äî îäíîãî. Íàâ³òü íà
ªâðîáà÷åíí³ íàø íàðîä â³ääàâ
óêðà¿íñüê³é ñï³âà÷ö³ äåñÿòêó, à
óêðà¿íö³ â³ääàëè íàø³é ïðåäñòàâ-
íèö³ íàéâèùó îö³íêó. Öå æ íå
äâîº-òðîº ëþäåé, ÿêèõ ìîæíà
ï³äêóïèòè, à íàðîäíå ãîëîñóâàí-
íÿ”,— êàæå ðàäíèê ïîñëà Àçåð-
áàéäæàíó Àë³ Äàì³ðîâ. Öå íàé-
ïðîñò³øèé, àëå ùèðèé ïðèêëàä
ñïðàâæíüî¿ äðóæáè äâîõ íàðîä³â.
ª é ³íø³ äîêàçè, çîêðåìà åêîíî-
ì³÷íå ïàðòíåðñòâî. Ó ïåðøîìó
êâàðòàë³ íèí³øíüîãî ðîêó ì³æ
êðà¿íàìè çð³ñ òîâàðîîá³ã — 240
ìëí äîëàð³â, ùî á³ëüøå, í³æ óä-
â³÷³, ïåðåâèùóº àíàëîã³÷íèé ïî-
êàçíèê ìèíóëîãî ðîêó.

Íå ìåíø ïîì³òíå öå áðàòåð-
ñòâî ³ â Êèºâ³. Ó ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè ïðîæèâàº 35-òèñÿ÷íà àçåð-
áàéäæàíñüêà ãðîìàäà. Ó ï’ÿòíè-
öþ á³ëüø³ñòü ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â ðà-
çîì ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæ-
íèì Ïîñëîì Àçåðáàéäæàíó Òà-
ëÿòîì Àë³ºâèì òà ãîëîâîþ ì³ñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿ Êîíãðåñó àçåðáàé-
äæàíö³â Óêðà¿íè Êóðáàñîì Àáà-
ñîâèì ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿò-

íèêà ë³äåðà ðåñïóáë³êè Ãåéäàðà
Àë³ºâà. Ï³ñëÿ öüîãî ãðîìàäà â³ä-
â³äàëà íåä³ëüíó øêîëó â Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³, äå ïîñëóõàëè
àçåðáàéäæàíñüê³ ï³ñí³ òà ïîåç³þ.
Ä³òÿì, ÿê³ ¿õ âèêîíàëè, âðó÷èëè
ïîäàðóíêè.

Äåíü äåðæàâíîñò³ ñâîº¿ êðà¿íè
â³äçíà÷àëà ó ö³ âèõ³äí³ é â³ðìåí-
ñüêà ãðîìàäà. Äåìîêðàòè÷íó
Ðåñïóáë³êó Â³ðìåí³þ òàêîæ áó-
ëî ïðîãîëîøåíî 28 òðàâíÿ 1918
ðîêó. Íåçàëåæí³ñòü òðèâàëà òåæ,
íà æàëü, íåäîâãî — äî âòîðãíåí-
íÿ ó 1920 ðîö³ ÷åðâîíîàðì³éö³â.
Îäíàê 28 òðàâíÿ äëÿ â³ðìåí ëè-
øàºòüñÿ çíàìåííîþ äàòîþ. Ó
Êèºâ³ öÿ ãðîìàäà íàë³÷óº 42 òè-
ñÿ÷³ â³ðìåí. Äî ñëîâà, âîíà îä-
íà ç íàéàêòèâí³øèõ. Òàê, ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ â³ðìåíè íå-
ùîäàâíî ïðîâåëè áëàãîä³éíó àê-
ö³þ ç³ çáîðó ãðîøåé äëÿ îíêî-
õâîðèõ ìàëåíüêèõ êèÿí. Ïðåä-
ñòàâíèêè öüîãî íàðîäó, ùî ìåø-
êàþòü ó ðàéîí³, âèð³øèëè ùîì³-
ñÿöÿ âèä³ëÿòè êîøòè íà ïðîäî-
âîëü÷³ ïàéêè äëÿ âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, à òà-
êîæ äëÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó-³íòåð-
íàòó. Íà Äåíü äåðæàâíîñò³ â³ð-
ìåíñüêà ãðîìàäà Êèºâà ç³áðàëà-
ñÿ á³ëÿ ïàðêîâî¿ ñïîðóäè íà

÷åñòü çàãèáëèõ ó Âåëèê³é Â³ò÷èç-
íÿí³é â³éí³ â³ðìåí íà Îäåñüê³é
ïëîù³. Ï³ñëÿ ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè
â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çáîðè. Ïîò³ì
âèñòóïèâ â³ðìåíñüêèé àíñàìáëü
³ç Êðèìó.

Ç 6 äî 8 ÷åðâíÿ íà òåðèòîð³¿
êóëüòóðíîãî êîìïëåêñó “Ìèñ-
òåöüêèé àðñåíàë” â³äáóäóòüñÿ
Äí³ ²çðà¿ëþ. Çàõ³ä ïðèñâÿ÷åíèé
62-é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ äåð-
æàâè. Îðãàí³çàòîðè ðîçïîâ³ëè,
ùî íà òåðèòîð³¿ “Ìèñòåöüêîãî
àðñåíàëó” ðîçãîðíóòü âåëè÷åçíó
³íñòàëÿö³þ ó âèãëÿä³ âóëèö³ ³ç-
ðà¿ëüñüêîãî ì³ñòà. Â³äâ³äóâà÷³
çìîæóòü ïðèäáàòè íàö³îíàëüí³
ñóâåí³ðè, êíèæêè ïðî ²çðà¿ëü,
ïîñëóõàòè ìóçèêó ïîïóëÿðíèõ
âèêîíàâö³â òà ïîäèâèòèñÿ âè-
ñòàâè.

“Ìè â³ä÷óâàºìî âåëèêó ïîâàãó
äî íàö³îíàëüíèõ ãðîìàä Êèºâà,
ÿê³ òàê øàíîáëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî
âëàñíî¿ ³ñòîð³¿. Ì³ñüêà âëàäà
äáàº, àáè âñ³ íàö³îíàëüí³ ìåíøè-
íè ïî÷óâàëèñÿ ó ñòîëèö³ êîì-
ôîðòíî, íàëàãîäæóâàëèñÿ ïë³äí³
êóëüòóðí³ òà åêîíîì³÷í³ çâ’ÿç-
êè”,— ïðèâ³òàëà àçåðáàéäæàíö³â,
â³ðìåí òà ºâðå¿â Ãåíåðàëüíà äè-
ðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåì-
íèõ ïðåäñòàâíèöòâ ÊÌÄÀ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачер ових За альних зборів

а ціонерів HACK “Оранта”
Від рите а ціонерне товариство Національна а ціонерна

страхова омпанія “Оранта”

повідомляє, що позачер ові За альні збори а ціонерів Компанії відб д ться
17 р дня 2010 ро о 12.15 за адресою: За арпатсь а обл., Перечинсь ий
р-н, с. Т р’я Пасі а, р. Воєводино, т ристичний омпле с “Воєводино”,
онференц-зал.

Порядо денний:
1. Про затвердження питань поряд денно о та ре ламент їх роз ляд на

позачер ових За альних зборах а ціонерів HACK “Оранта”;
2. Про обрання робочих ор анів і затвердження поряд олос вання на

позачер ових За альних зборах а ціонерів HACK “Оранта”;
3. Про від ли ання і обрання членів На лядової ради HACK “Оранта”.

Реєстрація часни ів За альних зборів а ціонерів Компанії б де проводитись з
11.00 до 12.00 за адресою: За арпатсь а обл., Перечинсь ий р-н, с. Т р’я Пасі а,
р. Воєводино, т ристичний омпле с “Воєводино”, онференц-зал в день
проведення За альних зборів а ціонерів Компанії.

Для часті позачер ових За альних зборах а ціонерів Компанії необхідно мати
при собі:
- а ціонерам — до мент, що посвідч є особ (паспорт);
- представни ам а ціонерів — довіреність, оформлен відповідно до чинно о

за онодавства, або інший до мент, що підтвердж є повноваження представни а,
та до мент, що посвідч є особ (паспорт).

З до ментами, пов’язаними з поряд ом денним За альних зборів а ціонерів
Компанії, а ціонери мож ть ознайомитись за місцезнаходженням Головно о офіс
HACK “Оранта”: м. Київ, в л. Жилянсь а, 75, довід и за тел. (044) 520-29-27.

Правління HACK “Оранта”

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Міністерства праці та соціальної політи и У раїни

о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців:
завід вача юридичним се тором; оловно о та провідно о спеціаліста ор відділ ;
оловно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ .

Основні вимо и: ромадянство У раїни, дос онале володіння державною мовою,
повна вища освіта відповідно о професійно о спрям вання; для завсе тора — стаж
роботи за фахом державній сл жбі не менш 3 ро ів або стаж роботи за фахом
в інших сферах не менш 5 ро ів; для оловних спеціалістів — стаж роботи за
фахом в державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 3 ро ів або
стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менш 5 ро ів; для провідно о
спеціаліста — стаж роботи за фахом в державній сл жбі на посаді спеціаліста
1 ате орії не менш 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління
не менш 5 ро ів.

Термін подачі до ментів — 1 місяць з дня п блі ації о олошення.

До менти приймаються за адресою: 04655, м. Київ, в л. Глибочиць а 72,
. 422.

Додат ові відомості за тел.: 425-01-13.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста відділ до ментально о забезпечення правління
з питань земле орист вання та містоб д вання (V ате орія).
Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно

до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02
№169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад
державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до
он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається
про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями
щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах місцево о
самовряд вання: заповнен особов арт (форма П-2ДС) з відповідними
додат ами, опії до ментів про освіт , засвідчені встановленом за онодавством
поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни, засвідчені
адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов’язання фінансово о хара тер
щодо себе та членів своєї сім’ї за 2009 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів
та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36,
. 913 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

На День державності азербайджансь а ромада столиці по азала най ращі зраз и своєї льт ри
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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 890
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Îëåêñàíäð Ïèðîæåíêî
â³äðîäèâ äóõîâèé îðêåñòð
Â³í ïåðøèì ïîâ³ç ìóçèêàíò³â âèñòóïàòè çà êîðäîíîì

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Понад 30 ро ів доля не
розл чає засл жено о
працівни а льт ри Оле -
сандра Пирожен а з о-
ле тивом Національно о
а адемічно о д хово о ор-
естр У раїни. Сьо одні
він там працює енераль-
ним дире тором, а почи-
нав свою творч діяль-
ність серед перших м зи-
антів ще в сімдесятих
ро ах.

Ç äèòèíñòâà â³í ìð³ÿâ ñòàòè â³é-
ñüêîâèì. Ïðîòå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ìóçè÷íî¿ øêîëè ïî êëàñó àêîðäåî-
íà â Ïåðâîìàéñüêó, äå íà òîé ÷àñ
æèâ Îëåêñàíäð Ïèðîæåíêî, äîëÿ
ðîçïîðÿäèëàñÿ ³íàêøå: áàòüêè íà-
ïîëÿãëè, ùîá ñèí íàâ÷àâñÿ ìóçè-
êè äàë³.

Õëîïåöü çàê³í÷èâ Êè¿âñüêå ìó-
çè÷íå ó÷èëèùå ³ìåí³ Ãë³ºðà ïî êëà-
ñó óäàðíèõ ³íñòðóìåíò³â, à çãîäîì
³ Äîíåöüêó êîíñåðâàòîð³þ. Ó 20 ðî-
ê³â â³í âçÿâ ó÷àñòü ó âñåñîþçíîìó
êîíêóðñ³ ç ï³äáîðó ñêëàäó ìóçèêàí-
ò³â äëÿ Äóõîâîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè.

“Öå áóëà îñ³íü 1979-ãî, îð-
êåñòð ò³ëüêè-íî ôîðìóâàâñÿ, â³ä-
á³ð áóâ æîðñòêèì, ø³ñòü îñ³á íà
ì³ñöå, — ïðèãàäóº Îëåêñàíäð
Ïèðîæåíêî, — àëå âæå 1 æîâò-
íÿ ÿ ïðèéøîâ íà ïåðøó ðåïåòè-
ö³þ. Êîëåêòèâ ç³áðàâñÿ ö³êàâèé,
âñ³ áóëè â îäíàêîâèõ óìîâàõ, ÿ
ïî÷óâàâñÿ, ÿê ðèáà ó âîä³, ³ ìè
äîâîë³ øâèäêî ç³ãðàëèñÿ”.

Äóõîâèé îðêåñòð Óêðà¿íè øâèä-
êî ñòàâ ïîïóëÿðíèì ó êðà¿í³, ç ãàñ-
òðîëÿìè îá’¿çäèëè áàãàòî ì³ñò àæ äî
Óðàëó. Îäíàê ÷àñ âí³ñ ñâî¿ êîðåê-
òèâè. Ó 1993-ìó ðîö³ íàä Äóõîâèì
îðêåñòðîì Óêðà¿íè íàâèñëà çàãðîçà
ðåîðãàí³çàö³¿ ó ñèìôîí³÷íèé, à âíà-
ñë³äîê ³ øòàòíå ñêîðî÷åííÿ. Ç 80
÷îëîâ³ê ó êîëåêòèâ³ ëèøèëîñÿ 50.

Ç 1994 äî 2001 ðîêó îäèí ç íàé-
çàòðåáóâàí³øèõ îðêåñòð³â êðà¿íè —
ïðàêòè÷íî áåç ãàñòðîëåé. “Òÿæê³
÷àñè ïåðåæèâàâ êîëåêòèâ”, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí Ïèðîæåíêî. Ç ñ³÷íÿ

2002 ðîêó éîãî ïðèçíà÷èëè äèðåê-
òîðîì ³ç çàâäàííÿì çà ï³âðîêó äî-
âåñòè ïîòð³áí³ñòü îðãàí³çàö³¿.

“Ïðîðèâ ñòàâñÿ, — íå ïðèõîâóº
ãîðäîñò³ äèðåêòîð, — çà ø³ñòü ì³-
ñÿö³â áóëî âèêîíàíî ð³÷íó íîðìó
âèñòóï³â. Çà ð³ê — ïîäâ³éíó. Äî
ñëîâà, ³ çà ïðèáóòêàìè òàêîæ”.

2004 ðîêó îðêåñòðó ïðèñâîºíî
ñòàòóñ àêàäåì³÷íîãî, à 2008 — íà-
ö³îíàëüíîãî. Òîãî æ ðîêó êîëåêòèâ
óïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ âè-
¿õàâ ç ãàñòðîëÿìè çà êîðäîí.

Ñüîãîäí³ äóõîâèé îðêåñòð äàº 60
êîíöåðò³â íà ð³ê, ùî ñóïðîâî-

äæóþòüñÿ àíøëàãàìè. Ñï³âïðàöþº
òàêîæ êîëåêòèâ ç ³íîçåìíèìè
ïàðòíåðàìè ÿê ³ç ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í, òàê ³ ç Àìåðèêè. Éîãî ðå-
ïåðòóàð ðîçøèðåíèé ç 1000 ìóçè÷-
íèõ òâîð³â äî 2000 ³ ïîñò³éíî îíîâ-
ëþºòüñÿ. Íèí³ â îðêåñòð³ 86 ìóçè-
êàíò³â, íà ÷îë³ — äâà äèðèãåíòè.

“Áåçóìîâíî, ñêëàä îðêåñòðó óí³-
êàëüíèé, æîäíîãî ðàçó íå ïðàöþ-
âàëè ï³ä ôîíîãðàìó, — ï³äñóìî-
âóº Îëåêñàíäð Ïèðîæåíêî. — Õî-
÷åòüñÿ á³ëüøå óâàãè ç áîêó äåðæà-
âè äî íàøî¿ êóëüòóðè, àäæå ç íå¿
ïî÷èíàºòüñÿ íàøà äóõîâí³ñòü”

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 2 ÷åðâíÿ

ОВНИ, вас охають... Спроб йте відч ти це всім серцем і на-
повнити ожн літин єства ароматом цьо о блаженства. А
біси , я ий спо шає до примх і б нтарсь их вибри ів, зась!

У ТЕЛЬЦІВ с тич и з домашніми спалахн ть і по асн ть.
Тіль и не виносьте сміття з хати. Я що пор шите це золоте пра-
вило, то злорадство недр ів повернеться лихим бо ом. На
роботі все непро нозовано, я на замінованом полі. Не б н-

т йте, а то “підірветеся” там, де й не сподівалися!

БЛИЗНЯТА поп лярність зросте завдя и демонстрації природ-
них талантів до позахмарних висот. Одна не заб вайте, п р-
хаючи на рилах слави, про моральні, сл жбові обов’яз и та про
“чорні” заздрощі, я і проб дж єте нездар. А на л аво о, я ий

нама атиметься посіяти розчар вання та зневір в оханні, не звертай-
те ва и.

РАКИ, одержимі власниць ими замаш ами і нама атим ться
ребти лише до себе. Одна реальність дотрим ється інших не-
передбач ваних правил. Нині вона замовляє м зи і платить...

ЛЕВИ, дов ола наеле тризована атмосфера, енер опотенціал
заш алює... Не беш ет йте, а трансформ йте йо о в р сло
створення міцних армонійних стос н ів із оточенням. А ресія
дов ілля свідчить про те, що середині вас сидить дідь о і ті-

шиться, зіштовх ючи вас із людьми лобами.

ДІВИ, нині здив ють сіх роллю аз ової Попелюш и. Нехай не-
здари вчаться, я можна перелопатити п роботи, не н чи
спини, а ні альним роз мом та винахідливістю. Я що робото-
давці пред’являть претензії, не нерв йте. Все добре, то їх л -

авий ввів в оман ...

ТЕРЕЗИ, любовний рай для вас остинно відчинено. Збийте
романтичний о тейль поч ттів і влаштов йте особисте щас-
тя! Одна пильн йте, аби не потрапити в диявольсь і тенета
пристрасті...

СКОРПІОНИ, спіх сміхатиметься вам стінах рідної домів-
и. Не полишайте те святе місце, а запрош йте до оселі ос-
тей і втішайтеся разом. Утім, лихий не дрімає і може, напри-
лад, вивести з лад еле троприлади...

СТРІЛЬЦІ, на хвилі на ово о про рес і здатні зробити ені-
альне від риття. Задовольняйте інтеле т альні апетити, в а-
мов йте роз мовий олод, надол ж йте про алини в фахових
знаннях. Утім, через інтернет, масмедійний ефір може прони -

н ти недостовірна інформація. Тож не розслабляйтеся, довіряйте, але
перевіряйте!

КОЗОРОГИ, не нарі айте на с пих, я і трапляться на шлях ...
Одна ті вади — і ваш лопіт, ос іль и в аз ють, я дзер а-
лі, на ваш недос оналість. Не “ люньте” на ре ламний лохот-
рон, щодо дешево о товар , л авий та і вичі є, я піймати

вас на ачо та “над ти” матеріально, підс н вши “лип ”!

ВОДОЛІЇ, межа між пе лом і раєм приблизно мі рон. Не під-
давайтеся на прово ції, побажайте воро ам любові та мир в
д ші, тоді й вашом храмі заспівають ан ели.

РИБИ, поб дьте на самоті і поваріться власном со . Це ви-
проб вання орисне для очищення д ховно о світ від ріхов-
них нашар вань. Бо піддавшись революційном імп льс , вмить
станете жертвою “порчі”, пристріт , про ляття...

Під от вала Любов Шехматова, астроло

9 7 1

9 6 1 8

7 6 3

2 1 6 9

6 1 4

4 7 9

4 9

1 5 9 7

9 2 1 4

Правила
с до

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.

6 8 5 2 7 9 4 1 3

7 2 4 1 3 6 5 8 9

3 9 1 5 8 4 6 2 7

2 5 7 9 4 1 3 6 8

8 1 9 3 6 7 2 5 4

4 3 6 8 2 5 9 7 1

5 7 2 4 9 8 1 3 6

1 4 8 6 5 3 7 9 2

9 6 3 7 1 2 8 4 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 1 ÷åðâíÿ
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Оле сандр Пирожен о вважає Національний а адемічний д ховий ор естр
своєю др ою сім’єю — працює там же 30 ро ів

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà

Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé
äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+24°Ñ, âíî÷³ +18...+19°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +19...+22°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+24...+26°Ñ, âíî÷³ +19...+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+16...+19°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+28°Ñ, âíî÷³ +19...+20°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, öå äåíü Ôàëàëåÿ-îã³ðíèêà. Ñåðåäí³é

ïîñ³â îã³ðê³â. Äî âðîæàþ îã³ðê³â — áàãàòî øèøîê íà ñìåðåêàõ ³
ìàñîâà ïîÿâà îâîä³â. Ðîçïóñêàºòüñÿ æàñìèí.

²ìåíèííèêè: 
Îëåêñ³é, Îëåêñàíäð, Ñóñàííà, Òèìîô³é, Ðàòèñëàâ, Ôàëàëié 


