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У КИЄВІ ВІДЗНАЧАТЬ ДЕНЬ
МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Про здоров’я иян дбає майже стотисячна
армія фахівців

Ðàçîì ³ ìåòðî ëåãøå áóäóâàòè
Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ äåðæàâè, ï³äçåìêà íà Òåðåìêàõ çàïðàöþº öüîãîð³÷, 
à íà Òðîºùèí³ — çà ï’ÿòü ðîê³â

Ó÷îðà íà ñåñ³¿ äåïóòàòè Êè¿â-
ðàäè îáãîâîðèëè âêðàé âàæëèâ³
äëÿ ñòîëèö³ òðàíñïîðòí³ îá’ºêòè.
Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ â³äáóâàëîñÿ ó
ôîðì³ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. “Òà-
êà ôîðìà ðîáîòè äîïîìàãàº äåïó-
òàòàì ãëèáøå âèâ÷èòè êîæíå ç
ïèòàíü ³ íàäàë³ ïðèéìàòè ïðà-

âèëüí³ ð³øåííÿ, êîðèñòü â³ä ÿêèõ
â³ä÷óþòü íàñàìïåðåä êèÿíè”,—
íàãîëîñèâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé. Äåïóòàòè
çàñëóõàëè äîïîâ³äü çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá-
÷åíêà ïðî õ³ä áóä³âíèöòâà òàêèõ

³íôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêò³â, ÿê ã³-
ëîê ìåòðî íà Òåðåìêè ³ Òðîºùè-
íó, çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî
ìîñòó ÷åðåç Äí³ïðî ³ ïàñàæèð-
ñüêîãî âîêçàëüíîãî êîìïëåêñó íà
ñòàíö³¿ “Äàðíèöÿ”.

“Òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà
ç êîæíèì äíåì â³ä³ãðàº äåäàë³

á³ëüøó ðîëü ó ðîçâèòêó íàøîãî
ì³ñòà. Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ ðåàë³-
çóºòüñÿ íèçêà ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â ó ö³é ñôåð³”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, ãîëîñ³¿âö³ âæå öüîãî-
ð³÷ çìîæóòü â³ä÷óòè âñ³ ïåðåâà-
ãè ï³äçåìíîãî òðàíñïîðòó. Òðè
íîâ³ ñòàíö³¿ Êóðåí³âñüêî-×åðâî-
íîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿, çîêðåìà “Äå-
ì³¿âñüêó”, “Âàñèëüê³âñüêó” òà
“Ãîëîñ³¿âñüêó” ââåäóòü â åêñïëó-
àòàö³þ äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó. “Íèí³ ñòàíö³¿ ïîáóäîâàíî
ìàéæå íà ñòî â³äñîòê³â. Äëÿ çà-
ïóñêó â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ìè ïå-
ðåäáà÷èëè 32 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Äåðæàâà ñâîºþ ÷åðãîþ âèä³ëèëà
700 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ç íèõ 300
ì³ëüéîí³â — çà ðàõóíîê ôóíê-
ö³é ñòîëèö³, ùå 400 ì³ëüéîí³â
ïåðåäáà÷åíî íà ï³äãîòîâêó äî

ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012.
Äíÿìè ÿ ïðîñèâ óðÿä òåðì³íîâî
íàäàòè íàì 148 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, ùîá ïðîïëàòèòè ðåéêè, áî
ïîñòà÷àííÿ ¿õ ðîçòÿãóºòüñÿ íà
3—6 ì³ñÿö³â, òîìó ãðîø³ ïîòð³á-
í³ íåãàéíî”,— íàãîëîñèâ ïàí
Ãîëóá÷åíêî.

Çàñòóïíèê ìåðà ïîÿñíèâ, ùî
ìèíóëèé ð³ê áóâ ôàêòè÷íî âòðà-
÷åíèé äëÿ áóä³âíèöòâà ìåòðî. Çà-
ïóñòèòè ï³äçåìêó íà Òåðåìêè
ì³ñüêà âëàäà ìàëà íàì³ð ùå òî-
ð³ê. Òà êðèçà âíåñëà ñâî¿ êîðåê-
òèâè. Êð³ì òîãî, ïîïåðåäíº êåð³â-
íèöòâî äåðæàâè íå ïðèä³ëÿëî áó-
ä³âíèöòâó öüîãî âêðàé âàæëèâî-
ãî îá’ºêòà íàëåæíî¿ óâàãè. Æîä-
íî¿ êîï³éêè íå îòðèìàâ Êè¿â òî-
ð³ê ³ç äåðæáþäæåòó. 

За інчення на 2-й стор.
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Пленарне засідання формі ромадсь их сл хань допома ає деп татам раще розібратися ожном з питань

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Про те, я прос вається б дівництво метро на Терем и, та про плани зап с йо о
на Троєщин вчора доповідав заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. У сво-
єм вист пі на пленарном засіданні Київради він розповів деп татам, на що витра-
чено ошти та с іль и ще їх потрібно для завершення б дівництва нових ліній мет-
ро. За словами пана Гол бчен а, підземними артеріями міста олосіївці змож ть їз-
дити вже цьо оріч. А меш анцям Троєщини на метро доведеться ще че ати ро ів
п'ять, за мови достатньо о фінанс вання. Та ож нинішньо о ро мають від рити
залізнично-автомобільний міст через Дніпро. Та ою б ла вимо а прем'єр-міністра
У раїни Ми оли Азарова.
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО

Êè¿âðàäà íàëàãîäèòü
ñï³âïðàöþ Êèºâà òà Ìîñêâè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà àêòèâíî ñïðèÿòèìå
íàëàãîäæåííþ ä³ëîâèõ êîíòàêò³â ï³äïðèºì-
íèöüêèõ ê³ë Êèºâà òà Ìîñêâè. Ïðî öå çà-
ÿâèâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé íà çó-
ñòð³÷³ ç ïðåçèäåíòàìè Ìîñêîâñüêî¿ òà Êè¿â-
ñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò Ëåîí³äîì
Ãîâîðîâèì ³ Ìèêîëîþ Çàñóëüñüêèì.

Çà ñëîâàìè ðîñ³éñüêîãî ãîñòÿ, ðàçîì ³ç ïî-
òåïë³ííÿì ñòîñóíê³â ì³æ Êèºâîì ³ Ìîñêâîþ
îñòàíí³ì ÷àñîì âèçíà÷èâñÿ ³íòåíñèâíèé ðóõ
ñï³âïðàö³ äâîõ êðà¿í.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé â³äçíà÷èâ, ùî êè¿âñüêà âëàäà é íà-
äàë³ ñïðèÿòèìå çìåíøåííþ áþðîêðàòèçàö³¿
òà ðîçâ'ÿçàííþ ïðîáëåì äëÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñ-
òèö³é ó áóä³âíèöòâî ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºê-
ò³â. "Ïîïðè êðèçó, ìè ìàºìî âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ
íàñàìïåðåä ³ç ïðîâåäåííÿì ó ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè ªâðî-2012,— ñêàçàâ â³í.— Êè¿â íàäàñòü
çåëåíó âóëèöþ ³íâåñòîðàì, ÿê³ ãîòîâ³ âêëà-
äàòè êîøòè â åêîíîì³êó ñòîëèö³"

Êèÿí ó âèõ³äí³ 
çàïðîøóþòü ÿðìàðêè

Ó íàéáëèæ÷³ âèõ³äí³, 18 òà 19 ÷åðâíÿ, â ñòî-
ëèö³ áóäå ïðîâåäåíî 6 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ÿðìàðê³â. Íà ÿðìàðêàõ êèÿíàì ³ ãîñòÿì ì³ñ-
òà áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé àñîðòèìåíò
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ: ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóê-
òè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáó, êàðòîï-
ëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ òà áà-
êàë³éí³ âèðîáè, öóêîð òà áàãàòî ³íøèõ ïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â. Òàê, óæå ñüîãîäí³ ÿðìàðîê
â³äáóäåòüñÿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³
Ðåâóöüêîãî, à â ñóáîòó: â Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ íà âóëèö³ Ñàáóðîâà, Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
íà âóëèö³ Êóäð³, Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ íà
ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5-11, Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ íà âóëèö³ Êîçèöüêîãî.

Òðàäèö³éíî íà ÿðìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü
çìîãó ïðèäáàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðî-
äóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â
³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè çà ö³íàìè íà 10—
15 â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ

Ðàçîì ³ ìåòðî ëåãøå
áóäóâàòè
Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ äåðæàâè ï³äçåìêà íà Òåðåìêàõ
çàïðàöþº öüîãîð³÷, à íà Òðîºùèí³ — çà ï’ÿòü ðîê³â

За інчення. Почато на 1-й стор.

Çàãàëîì æå ç 2006 ðîêó ì³ñ-
òî ïðîô³íàíñóâàëî áóä³âíèö-
òâî ö³º¿ ë³í³¿ ï³äçåìêè íà ñóìó
906 ìëí ãðí. Âîäíî÷àñ äåðæà-
âà çà òðè ðîêè íà ö³ ðîáîòè âè-
ä³ëèëà ëèøå 342 ìëí ãðí. "Ç
ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ âèòðà÷åíî
çíà÷íî á³ëüøå êîøò³â, àí³æ ³ç
äåðæàâíî¿, õî÷à ïåðåäáà÷àëè
ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà
ìåòðî ³ç ðàõóíêó 50 íà 50. ² ëè-
øå òåïåð óðÿä íà ÷îë³ ç
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Ìèêîëîþ
Àçàðîâèì âñåðéîç óçÿâñÿ çà
ñòîëè÷íå ìåòðî, íà ñïîðó-
äæåííÿ ï³äçåìêè äåðæàâà ïî-
÷àëà âèä³ëÿòè ðåàëüí³ ãðîø³",—
íàãîëîñèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Ðàçîì ³ç ãîëîñ³¿âöÿìè äî¿õà-
òè äîäîìó ï³äçåìíèì òðàíñ-
ïîðòîì ìð³þòü ³ 400 òèñÿ÷
ìåøêàíö³â æèòëîâîãî ìàñèâó
"Òðîºùèíà". Çàñòóïíèê ìåðà
êàæå, ùî çà äîñòàòíüîãî ô³-
íàíñóâàííÿ òàêå áàæàííÿ êè-
ÿí ìîæíà âò³ëèòè â æèòòÿ çà
4—5 ðîê³â. Ðîçïî÷àòè áóä³â-
íèöòâî ìåòðî â öüîìó íà-
ïðÿìêó ïëàíóþòü óæå íàñòóï-
íîãî ðîêó. "Íà æàëü, ³íâåñòè-
ö³éíà ñêëàäîâà íàñò³ëüêè âå-
ëèêà, ùî í³ â äåðæàâíîìó, í³
â ì³ñüêîìó áþäæåòàõ êîøòè
íà öå íå ïåðåäáà÷åíî. Àëå ìè
çàâåðøóºìî ïðîåêò, ïðîõîäè-
ìî åêñïåðòèçó, îãîëîøóºìî
òåíäåð. Íàñòóïíîãî ðîêó îáî-
â’ÿçêîâî ðîçïî÷íåìî áóä³â-
íèöòâî ìåòðî â öüîìó íà-
ïðÿìêó",— çàïåâíèâ ÷èíîâ-
íèê. Çà éîãî ñëîâàìè, íà öå
ïîòð³áíî ìàéæå äåâ’ÿòü ì³ëü-
ÿðä³â ãðèâåíü. ²ç íèõ 3,4 ì³ëü-
ÿðäà ãðèâåíü ñïðÿìóþòü íà
çâåäåííÿ òàê çâàíîãî ëåãêîãî
ìåòðî — ïåðøî¿ ÷åðãè öüîãî
íàïðÿìêó ï³äçåìêè. Ï³ñëÿ éî-
ãî çàâåðøåííÿ â ñòîëèö³ çà-
ïðàöþº ùå ø³ñòü ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó. Äðóãèé åòàï — öå
ä³ëÿíêà Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³â-
ñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó â³ä
ñòàíö³¿ "Ãëèáî÷èöüêî¿" äî
"Ðàéäóæíî¿" ç ðîçãàëóæåííÿì

ó á³ê æèòëîâîãî ìàñèâó "Òðî-
ºùèíà". Çàãàëîì æå ââåäåííÿ
â åêñïëóàòàö³þ ï³äçåìêè íà
Òðîºùèíó ïåðåäáà÷àº â³ä-
êðèòòÿ ñ³ìíàäöÿòè íîâèõ
ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó.

Îêð³ì ïðîåêò³â ðîçáóäîâè
ìåðåæ ìåòðîïîë³òåíó, çíà÷íèõ
êàï³òàëîâêëàäåíü ïîòðåáóº ³
çàë³çíè÷íèé òðàíñïîðò. Àíàë³ç
äèíàì³êè çðîñòàííÿ ïåðåâå-
çåíü ïî Êè¿âñüêîìó çàë³çíè÷-
íîìó âóçëó çàñâ³ä÷èâ, ùî òà
ïîòóæí³ñòü ïåðåâåçåíü, ÿêà íè-
í³ º, áóäå âè÷åðïàíà ïðîòÿãîì
2010—2015 ðîê³â. Òîìó íàðàç³
âàæëèâî ñòâîðþâàòè íîâ³ ïî-
òóæíîñò³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çà-
ë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü. Òàê, íà
çàìîâëåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè
Ï³âäåííî-Çàõ³äíîþ çàë³çíè-
öåþ ðåàë³çóºòüñÿ ê³ëüêà â³äïî-

â³äíèõ ïðîåêò³â. Ñåðåä íèõ —
çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíèé
ìîñòîâèé ïåðåõ³ä ÷åðåç ð³÷êó
Äí³ïðî. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
äîïîâ³â, ùî íà ñüîãîäí³ â³í ãî-
òîâèé íà 54 â³äñîòêè. Òà âæå
öüîãî ðîêó íèì ïî¿äóòü àâò³â-
êè. Òàêå çàâäàííÿ ïîñòàâèâ
ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìè-
êîëà Àçàðîâ ïåðåä ì³ñüêîþ
âëàäîþ. ² êè¿âñüê³ ÷èíîâíèêè
îá³öÿþòü âèêîíàòè éîãî ïîïðè
áóäü-ùî. "Â³ä íàñ âèìàãàþòü
ïåðåíåñåííÿ ãàðàæ³â, ÿê³ ðîç-
òàøîâàí³ íà ò³é òåðèòîð³¿. ß
îñîáèñòî çóñòð³÷àâñÿ ç ¿õí³ìè
âëàñíèêàìè, ³ ìè ïðî âñå äî-
ìîâèëèñÿ. Ìè âæå çíàéøëè
çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ íèõ. Òî-
ìó íåìàº ñóìí³â³â, ùî â öüî-
ìó ðîö³ ìè îáîâ’ÿçêîâî çàâåð-
øèìî öåé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä ³ç
ìîæëèâ³ñòþ ïåðå¿æäæàòè éîãî

àâòîòðàíñïîðòîì",— ñêàçàâ
ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Íàîñòàíîê çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ïîîá³öÿâ, ùî â öüî-
ìó ðîö³ òàêîæ ââåäóòü â åêñ-
ïëóàòàö³þ òðàíñïîðòíó ðîç-
â’ÿçêó íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³,
çàâåðøàòü áóä³âíèöòâî åñòà-
êàäè Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó ³ â³äêðèþòü ðóõ â
îáèäâà áîêè íà Ãàâàíñüêîìó
ìîñòó. "Ïîïðè òå, ùî â 2010-
ìó ³ äåðæàâíèé, ³ ì³ñüêèé áþ-
äæåòè áóëî ïðèéíÿòî ³ç çàï³ç-
íåííÿì, ³ íàì äîâåäåòüñÿ çðî-
áèòè çà ï³âðîêó òå, ùî ìè ïëà-
íóâàëè çà ð³ê. Àëå ïîñòàâëåí³
óðÿäîì çàâäàííÿ ìè âèêîíà-
ºìî",— ç óïåâíåí³ñòþ çàçíà-
÷èâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî

Тетяна КОТИК,
"Хрещати "

Неваж о підрах вати, с іль и змож ть заощадити ияни на б дівництві підземно о транспорт
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ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì —

Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà!
Ïðîôåñ³ÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà çàñëóãî-

âóº íàéâèùî¿ ïîâàãè, ïîõâàëè òà çàõîïëåí-
íÿ. À ðóêè ë³êàðÿ, ÿêèé ðÿòóº æèòòÿ ïàö³ºí-
òà, ïî ïðàâó íàçèâàþòü çîëîòèìè.

Òóðáîòà, óâàãà òà äóøåâíå òåïëî, ÿêå âè äà-
ºòå ëþäÿì, ã³äí³ ãëèáîêîãî âèçíàííÿ. Âè çàâ-
æäè çíàõîäèòå íàéòåïë³ø³ ñëîâà, ùîá ï³äòðè-
ìàòè ïàö³ºíò³â. Âè äàðóºòå õâîðèì íàä³þ,
áåðó÷è íà ñåáå òÿãàð ëþäñüêîãî áîëþ.

Â³ä ³ìåí³ êè¿âñüêî¿ âëàäè òà âñ³õ êèÿí ó öåé
îñîáëèâèé äåíü äîçâîëüòå ïîäÿêóâàòè âàì çà
÷óéíå ñåðöå, ëþäÿí³ñòü ³ ÷åñí³ñòü, òóðáîòó òà
òåðï³ííÿ, ñàìîïîæåðòâó òà â³ðí³ñòü êëÿòâ³
Ã³ïïîêðàòà.

Áàæàþ âàì ³ âàøèì ð³äíèì ùàñòÿ, çäî-
ðîâ’ÿ, îïòèì³çìó, äîáðîáóòó òà ãàðíîãî íà-
ñòðîþ. Íåõàé áåðåæå âàñ Áîã!

²ç âäÿ÷í³ñòþ
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ві тор ГРІНЮК, деп тат Київради від
фра ції "Бло Леоніда Черновець о о":
— Я д маю, вве-

дення в е спл ата-
цію станцій "Деміїв-
сь а", "Василь ів-
сь а", "Голосіїв-
сь а" нині дещо під
за розою. Сьо одні
представни ам ви-
онавчої влади я та-
свою д м озв -

чив, щоб вони я и-
мось чином це пи-
тання вирішили.
Адже ми повинні
передбачити в бюджеті ще ошти на с м при-
близно сто мільйонів ривень. Бо фінанс ван-
ням передбачено 700 мільйонів ривень, той
час я треба понад 800 мільйонів ривень на за-
п с трьох станцій. О рім то о, є забор ованість
розмірі 70 мільйонів ривень перед "Київмет-

роб дом", я ий б д вав ділян ще з 2008 ро .
А ми в бюджеті на це передбачили лише 30,2
мільйона ривень. Та ож є бор и за доб дов
станції метро "Червоний х тір" і депо на с м
майже 48 мільйонів ривень. Це питання ще з
2006- о чи 2007 ро , і воно теж цьо орічном

бюджеті не враховано. А омпанія не може б -
д вати лише за свої ошти.

Валерій МОШЕНСЬКИЙ, деп тат Київра-
ди від фра ції "Бло Литвина":
—Я б дівельни

мож с азати, я що
КабінетМіністрів, я
і обіцяє, профінан-
с є з бюджет У ра-
їни введення в е с-
пл атацію станцій
"Деміївсь а", "Ва-
силь івсь а" та "Го-
лосіївсь а", то с мні-
вів їхньом зап с-

вже цьо о ро
немає. Все зале-
жить від фінанс вання. Фізично і пра тично це все
можна зробити, я що б д ть роші. А щодо мет-
ро на Троєщин , то нині по одж ють новий прое т
б дівництва, я ий б де соціально ефе тивнішим.
Адже лінію підзем и план ють про ласти через се-
редин Троєщини — проспе т Мая овсь о о. Тож
більше половини тамтешньо о населення зможе
дійти до метрополітен піш и, а не їхати ще три-
чотири з пин и. Це б де правильно, адже ми по-
винні зробити життя иян омфортнішим.

ККООММЕЕННТТААРР
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Â³äïî÷èíîê
ñåðåä 
ñì³òíèê³â
Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ 
íå çàäîâîëåí³ 
áëàãîóñòðîºì ïëÿæ³â 
òà ïðèáåðåæíèõ 
òåðèòîð³é

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З почат ом літа дедалі більше и-
ян вир шають до столичних во-
дойм відпочивати. Але не всі ще
пляжі та прибережні території впо-
ряд овано належним чином. Поде-
ди бра є т алетів, лав, немає

освітлення. Натомість сміттєзва-
лищ доволі. Саме з привод впо-
ряд вання озер, пляжів та зон
відпочин до Сл жби допомо и
мера иянам останнім часом на-
дійшло 62 с ар и. Водночас меш-
анці радять, я ліпше облашт ва-
ти місця відпочин .

Ë³òí³é â³äïî÷èíîê ÷èìàëî êèÿí íàìàãàþ-
òüñÿ ïðîâåñòè íà áåðåç³ ìîðÿ. Õòî ¿äå íà ôå-
øåíåáåëüí³ ³íîçåìí³ êóðîðòè, õòî — íà â³ò-
÷èçíÿí³. Ò³, êîìó òàê³ âîÿæ³ íå ïî êèøåí³,
îáèðàþòü çàì³ñüê³ ñàäèáè, äà÷³ òà ì³ñöåâ³
ïëÿæ³. Îñòàíí³ ïîïóëÿðí³ â ì³ñò³, àäæå â³ä-
ïî÷èòè íà ï³ñî÷êó, ïîáëèçó ð³÷êè, âäîìà òà
ùå é áåçïëàòíî ìàþòü çìîãó âñ³ — ³ ìîëîäü,
³ ë³òí³ ëþäè. Îñü ò³ëüêè íå âñþäè óëþáëåí³
ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó êèÿí ìàþòü íàëåæíèé âè-
ãëÿä.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
ì³ñüêîãî ñàll-öåíòðó Íàòàëÿ Äàíüêî, ñòàíîì
íà 9 ÷åðâíÿ íàä³éøëî 62 òðèâîæíèõ ïîâ³-
äîìëåííÿ ùîäî 19 ïëÿæ³â òà çîí â³äïî÷èí-
êó ïîáëèçó âîäîéìèù. “Íàéá³ëüøå çâåðíåíü
ñòîñóþòüñÿ Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó,— ðîçïî-
â³ëà âîíà.— Ç ïðèâîäó áåçëàäó â öüîìó ì³ñ-
ö³ â³äïî÷èíêó, â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, çà-
òåëåôîíóâàëè äåñÿòü êèÿí”. Çà ñëîâàìè ïà-
í³ Äàíüêî, ëþäè íå ëèøå âèñëîâëþþòü íå-
âäîâîëåííÿ, à é ïðîïîíóþòü çì³íèòè çîâ-
í³øí³é âèãëÿä òåðèòîð³é â³äïî÷èíêó. Òàê, ó
ðàéîí³ Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó ìåøêàíö³ ì³ñ-
òà õîò³ëè á áà÷èòè íå ëèøå ÷èñò³ òåðèòîð³¿,
à é á³ëüøå êîíòåéíåð³â, ëàâ äëÿ â³äïî÷èí-
êó. Â ³íøîìó ì³ñö³, íà îçåð³ Ðàäóíêà, ââà-
æàþòü êèÿíè, ïîòð³áíî ðîç÷èñòèòè âîäîé-
ìó â³ä î÷åðåòó ³ çàðîñë³â, à ïðèáåðåæíó òå-
ðèòîð³þ çàñàäèòè äåðåâàìè ³ êóùàìè. À ãî-
ëîâíå — îáëàäíàòè ì³ñöå äëÿ ïàðêóâàííÿ
àâò³âîê. Íàòàëÿ Äàíüêî äîäàëà, ùî â ð³çíèõ
ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó º ïðîáëåìè. Íàïðèêëàä,
º ïðîõàííÿ ùîäî ðåìîíòó ñõîä³â, ÿê³ âåäóòü
äî ïëÿæó íà îçåð³ Òåëüá³í ó çàòîö³ Îáîëîíü.
“Äåñíÿíö³â íåïîêîÿòü áåçïðèòóëüí³ òâàðè-
íè ïîáëèçó âîäîéìèùà íà âóëèö³ Çàêðåâ-
ñüêîãî,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Äàíüêî.— Ïîä³áíà
ñèòóàö³ÿ á³ëÿ îçåð Á³ëîãî òà Âåðáíîãî â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³, Ñèíüîãî, ùî â Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³”. À íàéá³ëüøå êèÿíè ñêàð-
æàòüñÿ íà ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà â ì³ñöÿõ
â³äïî÷èíêó. Öå ñòîñóºòüñÿ Ãàëåðíî¿ çàòîêè
(Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí), îçåð Îïå÷åíü (Îáî-
ëîíñüêèé), Ãîëóáå (Ïîä³ëüñüêèé), îçåðà íà
âóëèö³ Æèâîïèñí³é, 14 (Ñâÿòîøèíñüêèé). À
ïîäåêóäè â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íå-
ìàº îñâ³òëåííÿ, çîêðåìà íà Á³ëîìó òà Ãîëó-
áîìó îçåðàõ, âîäîéì³, ùî â ðàéîí³ âóëèö³
Äðàãîìàíîâà, 31. Òàêîæ êåð³âíèê ì³ñüêîãî
ñàll-öåíòðó ïîâ³äîìèëà, ùî ÷èìàëî ñêàðã
ñòîñóºòüñÿ òóàëåò³â. Íàïðèêëàä, ó Ã³äðîïàð-
êó êèÿíè õîò³ëè á áà÷èòè ÿêîìîãà á³ëüøå
áåçïëàòíèõ âáèðàëåíü. Íà îçåð³ æ Ðàäóíêà
ïðîñÿòü âñòàíîâèòè áîäàé ÿêèéñü òóàëåò. Íà
Ìîëîä³æíîìó ïëÿæ³ òà ïëÿæ³ Äîâáè÷êà, ùî
íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³, ö³ îá’ºêòè ÷îìóñü
íå ïðàöþþòü. Íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é
â³äïî÷èâàëüíèê³â ïîñò³éíî íåïîêîÿòü ÷èñ-
ëåíí³ àâò³âêè, ùî çà¿æäæàþòü äî áåðåãîâî¿
çîíè. Òóò ãîðîäÿíè ïðîïîíóþòü âñòàíîâè-
òè ñïåö³àëüíó îãîðîæó
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Êîíñòèòóö³éíå
ïðàâî ãðîìàäÿí
íà çâåðíåííÿ

Начальни
Головно о правління юстиції

м. Києві
СОКУРЕНКО Д. М.

Продовження. Почато № 84
від 17 червня 2010 ро

Äëÿ òîãî, ùîá çâåðíåííÿ
ðîçãëÿíóëè ³ íà íüîãî äàëè
â³äïîâ³äü, âîíî ìàº áóòè
îôîðìëåíå íàëåæíèì ÷è-
íîì, òîáòî ìàòè âñ³ ïîòð³á-
í³ ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè (ðåêâ³-
çèòè). Ó çâåðíåíí³ òðåáà çà-
çíà÷èòè: ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî
áàòüêîâ³ ãðîìàäÿíèíà, ùî
çâåðíóâñÿ; ì³ñöå éîãî ïðî-
æèâàííÿ; ñóòü ïîðóøåíîãî
ïèòàííÿ; çàóâàæåííÿ, ïðî-

ïîçèö³¿, çàÿâè àáî ñêàðãè,
ïðîõàííÿ àáî âèìîãè.

Íà ïèñüìîâîìó çâåðíåíí³
òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî ñòàâèòüñÿ
ï³äïèñ çàÿâíèêà (çàÿâíèê³â) ³ç
çàçíà÷åííÿì äàòè. Íå ï³äïè-
ñàíå çâåðíåííÿ àáî ï³äïèñàíå
òàêèì ÷èíîì, ùî íåìîæëèâî
âñòàíîâèòè àâòîðñòâî, ââàæàº-
òüñÿ àíîí³ìíèì ³ íå ï³äëÿãàº
ðîçãëÿäó.

Çâåðíåííÿ, îôîðìëåíå áåç
äîòðèìàííÿ ïåðåë³÷åíèõ âè-
ìîã, ïîâåðòàºòüñÿ çàÿâíèêó ç
â³äïîâ³äíèìè ðîç’ÿñíåííÿìè,
ÿê ïðàâèëî, íå ï³çí³øå í³æ ÷å-
ðåç 10 äí³â ³ç äíÿ éîãî íàäõî-
äæåííÿ.

Ïîäàâàòè çâåðíåííÿ ïîòð³á-
íî äî òèõ îðãàí³â, óñòàíîâ ³
ïîñàäîâèõ îñ³á, â³ä ÿêèõ çàëå-
æèòü âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàí-
íÿ. ßêùî ïèòàííÿ, ïîðóøåí³

â îòðèìàíîìó çâåðíåíí³, íå
âõîäÿòü äî ïîâíîâàæåíü àäðå-
ñàòà, çâåðíåííÿ ïåðåñèëàºòüñÿ
çà íàëåæí³ñòþ â³äïîâ³äíîìó
îðãàíó àáî ïîñàäîâ³é îñîá³ ó
ñòðîê íå á³ëüøå ï’ÿòè äí³â.
Ïðî öå ìàþòü ïîâ³äîìèòè ãðî-
ìàäÿíèíó, ùî ïîäàâ çâåðíåí-
íÿ. Ïðè öüîìó ñêàðãè íå ìî-
æóòü íàïðàâëÿòè äëÿ ðîçãëÿäó
òîìó îðãàíó (ïîñàäîâ³é îñîá³),
ä³¿ àáî ð³øåííÿ ÿêîãî ï³äëÿãà-
þòü îñêàðæåííþ.

ßêùî çàÿâíèê íå îòðèìàâ
â³äïîâ³ä³ íà ñâîº çâåðíåííÿ,
â³í, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 55
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ìàº ïðà-
âî íà îñêàðæåííÿ â ñóä³ ð³-
øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ
îñ³á.

Çâåðíåííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á
íå ìîæå ðåãëàìåíòóâàòèñÿ Çà-
êîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çâåðíåí-
íÿ ãðîìàäÿí”, òàê ÿê â³äïîâ³ä-
íî äî Öèâ³ëüíî-ïðîöåñóàëüíî-
ãî, Àäì³í³ñòðàòèâíîãî, Ãîñïî-
äàðñüêî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåê-
ñ³â ñêàðãè íà ä³¿ ÷è áåçä³ÿëü-
í³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè,
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îá-
’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íå-
çàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, çà-
ñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîñà-
äîâèõ îñ³á ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ
ò³ëüêè ñóäîì, îêð³ì âèïàäêó,
ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 85 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî âèêîíàâ÷å ïðî-
âàäæåííÿ”, äå áåçïîñåðåäíüî
ïåðåäáà÷åíî ïðàâî þðèäè÷íèõ
òà ô³çè÷íèõ îñ³á îñêàðæóâàòè
ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ
âèêîíàâö³â.

Ïàðêóâàííÿ íà ãàçîí³
×èìàëî ñòîëè÷íèõ çåëåíèõ îàç âîä³¿ ïåðåòâîðèëè 
íà àâòîñòîÿíêè

Ïàðê äðóæáè íàðîä³â, íà
äóìêó ìåøêàíö³â ðàéîíó, äàâ-
íî âòðàòèâ ñâîº ñìèñëîâå çíà-
÷åííÿ. Íàâðÿä ÷è òåïåð çåëå-
íó îàçó ìîæíà íàçâàòè ì³ñöåì
â³äïî÷èíêó äëÿ ëþäåé, øâèä-
øå ñòîÿíêîþ äëÿ àâòîìîá³ë³â.
“×îìó, ïîïðè çíàêè çàáîðîíè
çà¿çäó â ðåêðåàö³éíó òà ï³øî-
õ³äíó çîíè, ùîäíÿ â ïàðê çà-
¿çäÿòü òèñÿ÷³ àâòîìîá³ë³â,—
ñêàðæèòüñÿ ìåøêàíåöü Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó Îëåêñ³é
Ñòåöåíêî.— Ïàðê íèí³ ðîç-
îðàíî àâòîìîá³ëüíèìè øèíà-
ìè, âèïàëåíî âîãíèùàìè òà
çàñì³÷åíî ãîðàìè ñì³òòÿ! Íå-
âæå íå ìîæíà ïîñòàâèòè îãî-
ðîæó àáî õî÷à á ïåðåêîïàòè
òà çàáèòè ñòîâïàìè âñ³ çà¿çäè,
õî÷à á ³ç áîêó Ìîñêîâñüêîãî
ìîñòó. Ê³ëüêà ðàç³â ìè áà÷è-
ëè òàì ïàòðóëüí³ ì³ë³öåéñüê³
àâòî Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó.
Àëå äëÿ ÷îãî âîíè òàì êàòàþ-
òüñÿ? Òàì ³ áåç íèõ âèñòà÷àº
àâòîìîá³ë³â”. Ïàí Ñòåöåíêî
ïåðåêîíàíèé, ùî æîäíîãî ðà-
çó ïðàâîîõîðîíö³ í³êîãî íå
îøòðàôóâàëè ³ íå âèïðîâàäè-
ëè ç ïàðêó çà íåçàêîííèé
â’¿çä. “Ò³ëüêè íà îäíèõ øòðà-
ôàõ ìîæíà âèìîñòèòè çîëî-
òîì âñ³ äîð³æêè ïàðêó”,— ââà-
æàº êèÿíèí.

Äëÿ áîðîòüáè ç ïîðóøíèêà-
ìè áëàãîóñòðîþ ó öüîìó ðîö³

ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” îãîëî-
ñèëî àêö³þ “Ñâèíÿ çà êåð-
ìîì”. “Ìè áóäåìî ïðîâîäè-
òè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó,
âèïèñóâàòè ïîðóøíèêàì
øòðàôè ³ âèâ³øóâàòè òàáëè÷-
êè “Ñâèíÿ çà êåðìîì” íà ïî-
øêîäæåíèõ ãàçîíàõ, ó ì³ñöÿõ
íàéá³ëüøîãî ñêóï÷åííÿ ïî-
ðóøíèê³â,— ñêàçàâ ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð îá’ºäíàííÿ
ßðîñëàâ Ìàêàð÷óê.— Òîìó
äîâîë³ ñåðéîçíî âçÿëèñÿ çà
ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè”.

ßê ñâ³ä÷àòü ôàõ³âö³-îçåëå-
íþâà÷³, ïðèïàðêîâàíèé íà
çåëåí³é çîí³ àâòîìîá³ëü óø-
êîäæóº âåðõí³é øàð ´ðóíòó
ðàçîì ³ç êîðåíåâîþ ñèñòå-
ìîþ ðîñëèí, çàáðóäíþº éî-
ãî ïëÿìàìè â³ä ìàñòèë ÷è
ïàëüíîãî.

Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ïîðóø-
íèê³â ñòâîðåíî êîì³ñ³¿, ùî
ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ðåéäè.
Çà ï³äðàõóíêàìè çåëåíáóä³â-
ö³â, àâòîìîá³ëü, ÿêèé çà¿õàâ
íà çåëåíó çîíó ÷îòèðìà êî-
ëåñàìè, â ñåðåäíüîìó óøêî-
äæóº 7 êâ. ì ãàçîíó. Âàðò³ñòü
â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíî¿
ïëîù³ ãàçîíó, ðîçðàõîâàíî¿
â³äïîâ³äíî äî íîðì òà ðîçö³-
íîê, ñòàíîâèòü 454 ãðí.
Øòðàô çà çíèùåííÿ êâ³òíè-
ê³â ñòàíîâèòü â³ä 17 äî 51
ãðí. Øòðàô çà íà¿çä íà çåëå-

í³ íàñàäæåííÿ äâîìà êîëåñà-
ìè — 260 ãðí. ßê âàð³àíò
êîìïåíñàö³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ
çàëó÷åííÿ ïîðóøíèê³â äî
â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ
íèìè çåëåíèõ íàñàäæåíü ³ äî
ïîäàëüøîãî äîãëÿäó çà íèìè.
Ëèøå çà ìèíóëèé ð³ê áóëî
ñêëàäåíî òà ïåðåäàíî äî ñó-
äó 7107 òàêèõ àêò³â-ïîðó-
øåíü. Òà âæå çà ï³âòîðà ì³-

ñÿöÿ íèí³øíüîãî â ñall-öåíòð
³ç çàÿâîþ íà âïîðÿäêóâàííÿ
ïàðê³â òà ñêâåð³â ñòîëèö³
çâåðíóëîñÿ 212 ìåøêàíö³â
Êèºâà, ç³ ñêàðãîþ íà ïàðêó-
âàííÿ àâòîìîá³ë³â ó çåëåí³é
çîí³ — ìàéæå 500. Íàéá³ëü-
øå çàòåëåôîíóâàëî ìåøêàí-
ö³â Ñâÿòîøèíñüêîãî, Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Пар др жби народів, розташований Деснян-
сь ом районі столиці, останнім часом пост пово
перетворюється на пар вальний майданчи .
У тінистій зоні відпочин , попри чимал іль ість
зна ів про заборон в'їзд і стоян , власни и
"залізних оней" припар ов ють авто. Місцеві
меш анці неодноразово били на сполох, зверта-
ючись по допомо до різних іло влади. Але ре-
а ції по и що нія ої не отримали.

Автомобіль, я ий заїхав на зелен зон чотирма олесами,
в середньом ш одж є 7 в. м азон
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Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àòü Äåíü ìåäè÷íîãî
ïðàö³âíèêà
Ïðî çäîðîâ’ÿ êèÿí äáàº 
ìàéæå ñòîòèñÿ÷íà àðì³ÿ ôàõ³âö³â
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Ö³º¿ íåä³ë³ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü îäíå ç
íàéâàæëèâ³øèõ ñâÿò — Äåíü ìåäèêà. Âàæ-
ëèâå âîíî äëÿ êîæíîãî ç íàñ, àäæå ñàìå
ïðàö³âíèêè ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñó-
ïðîâîäæóþòü íàñ ïðîòÿãîì æèòòÿ. Ó ïî-
ëîãîâîìó â³ää³ëåíí³ íàñ çóñòð³÷àþòü àêó-
øåðè, ïîò³ì çà ñïðàâó áåðóòüñÿ ïåä³àòðè,
òåðàïåâòè ³ òàê äàë³, çàëåæíî â³ä ïîòðåáè.

Êè¿â íà ñüîãîäí³ º ïðîâ³äíèì öåíòðîì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó êðà¿í³. Ñàìå òóò ïðà-
öþþòü óí³êàëüí³ çàêëàäè, ÿê, íàïðèêëàä,
ÍÄ² òðàâìàòîëîã³¿ òà îðòîïåä³¿, íåéðîõ³-
ðóðã³¿, êàðä³îëîã³¿, Öåíòð ñåðöÿ. Âîíè íà-
äàþòü äîïîìîãó íå ëèøå êèÿíàì, à é óñ³ì
ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè. Ïðîòå íàéá³ëüøîþ
ö³íí³ñòþ º íå ñàì³ çàêëàäè ç ¿õ ñó÷àñíèì
îáëàäíàííÿì, à ÿêðàç ìåäè÷íèé êîëåêòèâ.

Ó Êèºâ³, çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñòàòèñòèêè, â ñôåð³ ìåäèöèíè çàä³-
ÿíî á³ëüø ÿê 91 òèñÿ÷à îñ³á. Öå íà 4 òè-
ñÿ÷³ á³ëüøå, í³æ ïîçàòîð³ê. Ùîïðàâäà, 11
òèñÿ÷ ³ç íèõ ëþäè ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó,
à 23,5 òèñÿ÷³ — ïðàöþþ÷³ ïåíñ³îíåðè.

Á³ëüø³ñòü ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, à ñàìå
82,3 òèñÿ÷³ — æ³íêè.

Âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ êè¿âñüêèõ
ìåäèê³â º ¿õíÿ ôàõîâ³ñòü. 27,2 % øòàòó ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â ìàþòü âèùó îñâ³òó, 
38,2 % — áàçîâó òà íåïîâíó âèùó. Çà ñâîþ
êâàë³ô³êîâàíó ðîáîòó êè¿âñüê³ ìåäèêè îò-
ðèìóþòü íàéâèùó â êðà¿í³ çàðïëàòíþ. Ó
ñ³÷í³-áåðåçí³ 2010 ðîêó ñåðåäí³é ¿¿ ðîçì³ð
ó ãàëóç³ ñòàíîâèâ 1878 ãðí íà ì³ñÿöü. Â
Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê — 1413 ãðí. Ïîïðè
íå òàê³ âæå âåëèê³ çàðïëàòè òà íåëåãê³ óìî-
âè ïðàö³ ñòîëè÷í³ ë³êàð³ ïîêàçóþòü âèñî-
ê³ ðåçóëüòàòè. Ìèíóëîð³÷ âîíè áóëè
îñîáëèâî ïðîìîâèñòèìè — â Êèºâ³ íà 
1,6 % çðîñëà íàðîäæóâàí³ñòü òà íà 5,9 â³ä-
ñîòêà çíèçèëàñÿ ñìåðòí³ñòü íàñåëåííÿ.

Àáè ìåäèêè ìîãëè ïðàöþâàòè ùå êðàùå,
ì³ñüêà âëàäà â öüîìó ðîö³ âèä³ëèëà íà ïî-
òðåáè ãàëóç³ íà 200 ìëí ãðí á³ëüøå. Äëÿ
ïðàö³âíèê³â çáåðåæåíî íàäáàâêè äî çàðïëà-
òè. Äîïîìîãëè, ÿê ìîãëè, àäæå â³ä ìåäèê³â
çàëåæèòü çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ êèÿí. Óò³ì,
îêð³ì ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè, ó âëàäè äëÿ
âèíóâàòö³â ñâÿòà çíàéøëèñÿ é äîáð³ ñëîâà.
"Øàíîâí³ ìåäèêè, ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³-

òàííÿ ç íàãîäè âàøîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿ-
òà! Äÿêóºìî âàì çà òå, ùî âè ùîäíÿ â³ääà-
ºòå ÷àñòî÷êó ñâîº¿ äóø³, ïðàöþþ÷è çàäëÿ
çáåðåæåííÿ íàéäîðîæ÷îãî — ëþäñüêîãî
æèòòÿ. Ìè âñ³ óñâ³äîìëþºìî, ùî çäî-
ðîâ’ÿ — íàéö³íí³øèé ñêàðá, ùî íàì â³ä
íàðîäæåííÿ äàðóº ïðèðîäà, à âè éîãî ã³ä-
í³ çàõèñíèêè. Äîçâîëüòå ìåí³ â Äåíü âàøî-

ãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ïîáàæàòè âàì ì³ö-
íîãî çäîðîâ’ÿ, ïðîôåñ³éíî¿ íàñíàãè, ñ³ìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ñòàá³ëüíîãî óñï³õó òà
íåâè÷åðïíî¿ óäà÷³",— êàæå âèêîíóâà÷ îáî-
â'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà
Øëàïàê. Âîíà ïîîá³öÿëà îáîâ’ÿçêîâî çó-
ñòð³òèñÿ ç ïðàö³âíèêàìè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ íà
ñâÿòêóâàíí³ òà ïîïåðåäèëà ïðî ñþðïðèç

Ë³ä³ÿ Ï²ÄÌÎÃÈËÜÍÀ: “Íàø³ ìåäñåñòðè íàéêðàù³”
Дире тор Київсь о о ме-
дично о оледж імені
Павла Гаврося розповіла
про те, я от ють май-
б тніх лі арів і що потріб-
но, аби вони залишалися
лі вати иян.

— Ðîçêàæ³òü, ÿê äàâíî âàø çà-
êëàä ãîòóº ìåäè÷í³ êàäðè äëÿ Êè-
ºâà?

— Íàø êîëåäæ îäèí ³ç ÷îòè-
ðüîõ ìåäè÷íèõ ó Êèºâ³, â³í ³ º
áàçîâèì. Ïî÷àâ ïðàöþâàòè öåé
çàêëàä ÿê ó÷èëèùå 1939 ðîêó, ãî-
òóâàâ â³éñüêîâèõ ôåëüäøåð³â.
Ïåðøèé âèïóñê îäðàçó ï³øîâ íà
â³éíó â 1941-ìó. Êîëåäæåì ñòàâ
ó 2001 ðîö³.

— Îòæå, òîð³ê êîëåäæ â³äçíà÷èâ
70-ð³÷íèé þâ³ëåé. Çà öåé ÷àñ, ìà-
áóòü, ÷èìàëî âèïóñêíèê³â ñòàëè
âèäàòíèìè?

— Òàê. Ìè âèïóñòèëè ïîíàä 50
òèñÿ÷ âèõîâàíö³â. Íèí³ öå çàñëó-
æåí³ ë³êàð³ Óêðà¿íè, àêàäåì³êè,
êàíäèäàòè é äîêòîðè ìåäè÷íèõ
íàóê. Ñåðåä âèïóñêíèê³â º ³ Ãå-
ðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ³ íàðîä-
í³ äåïóòàòè, ³ íàâ³òü ñóääÿ Âåð-
õîâíîãî Ñóäó. Ìè äóæå ùàñëèâ³,
ùî íàâ÷àííÿ ó ñò³íàõ íàøîãî çà-
êëàäó ñòàëî äëÿ íèõ âäàëèì ñòàð-
òîì ó ïðîôåñ³¿.

— Êîãî ãîòóºòå ñüîãîäí³?
— Íà ñüîãîäí³ â êîëåäæ³ º òðè

â³ää³ëåííÿ: ìåäñåñòðèíñüêå,
ôåëüäøåðñüêå òà ôàðìàöåâòè÷-
íå. Ïðèéìàºìî àá³òóð³ºíò³â ëè-
øå ï³ñëÿ 11 êëàñ³â. Ñòóäåíò³â
â³äíîñíî íåáàãàòî — 450. Òà,
êð³ì öüîãî, â íàñ ºäèíèé â³ää³ë
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ç ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â
ñåðåäíüî¿ ëàíêè âñ³õ ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â
Êèºâà. Ùîðîêó ¿õ ó íàñ íàâ÷àº-
òüñÿ ìàéæå 3,5 òèñÿ÷³. Ùîì³ñÿ-
öÿ 350.

— À ÿêèé òåðì³í íàâ÷àííÿ?
— Çàëåæíî â³ä â³ää³ëåííÿ. Äëÿ

ôàðìàöåâò³â — äâà ðîêè, äëÿ
ôåëüäøåð³â — 2,5, äëÿ ìåä-
ñåñòåð — 3 ðîêè.

— Íàâ÷àëüíà áàçà ó êîëåäæ³
äîáðà?

— Äóæå äîáðà. Êð³ì çâè÷àéíèõ
ëåêö³éíèõ àóäèòîð³é, ìàºìî 44
ëàáîðàòîð³¿ òà êàá³íåòè äîêë³í³÷-
íî¿ ïðàêòèêè.

— Ìè ÿêîñü áóëè â òðåòüîìó
ìåäè÷íîìó êîëåäæ³, òî òàì ñòó-
äåíòè ë³êóþòü ºâðîïåéñüêèõ ëÿ-
ëüîê, ùî íà÷å æèâ³ ëþäè...

— Ó íàñ òåæ º òàê³ ëÿëüêè, íà-

â³òü ë³ïø³. Ìàºìî ñó÷àñíå êîì-
ï'þòåðíå îáëàäíàííÿ. Òîæ íà-
ìàãàºìîñÿ çàïðîøóâàòè ìîëî-
äèõ âèêëàäà÷³â, ÿê³ á ëåãøå
âïðàâëÿëèñÿ ç öèìè òåõíîëîã³-
ÿìè.

— À âåëèêèé êîíêóðñ íà âñòóï äî
âàøîãî êîëåäæó?

— Òîð³ê íà îäíå ì³ñöå ôàðìà-
öåâòà áóëî 5 ïðåòåíäåíò³â, ôåëüä-
øåðà — 2,5, ìåäñåñòðè — 1,5.

— Íå íàäòî ðâóòüñÿ ïîïðè âåëè-
÷åçíó êàäðîâó ïîòðåáó â ãàëóç³. Öå
÷åðåç íèçüê³ çàðïëàòè, ÿê ãàäàºòå?

— Ö³ëêîì ìîæëèâî, àäæå ñüî-
ãîäí³ ïðîôåñ³ÿ ìåäèêà íå ó âåëè-
ê³é ïîøàí³. Çàðïëàòè ë³êàð³â
íèçüê³, à ïðî ìåäñåñòåðñüê³ ãîä³
é êàçàòè. Ïðîòå, äóìàþ, íàâ÷àòè-
ñÿ â êîëåäæ ³äóòü ä³òè, â ÿêèõ º
ïîêëèêàííÿ ³ äàð â³ä Áîãà ðÿòó-
âàòè ëþäåé òà ¿õíº çäîðîâ'ÿ.

— ×è áàãàòî ó âàøèõ ñòóäåíò³â
ïðàêòèêè? Àäæå íà ìåäèêà ñóòî ç
êíèæêè íå âèâ÷èøñÿ?

— Òàê, çâ³ñíî, ïðîöåñ íàâ÷àííÿ
äóæå ñåðéîçíèé, àäæå ïîò³ì ïðà-
öþâàòè ç ëþäüìè ³ â³äïîâ³äàòè çà
¿õíº çäîðîâ'ÿ. Ïðàêòèêè â êîëåäæ³
ïðèáëèçíî óòðè÷³ á³ëüøå, í³æ òåî-
ðåòè÷íèõ çàíÿòü. ¯¿ ñòóäåíòè ïðî-
õîäÿòü ó äîêë³í³÷íèõ ëàáîðàòîð³-
ÿõ, à òàêîæ ó ì³ñüêèõ ë³êàðíÿõ.

— À ÿê³ ³íîçåìí³ ìîâè âèâ÷àþòü
ó êîëåäæ³? Êàæóòü, ÷èìàëî âàøèõ
âèõîâàíö³â ïðàöþþòü çà êîðäîíîì?

— Ó íàñ º àíãë³éñüêà, í³ìåöü-
êà, à òàêîæ ëàòèíà. À âèïóñêíè-
êè ñïðàâä³ ïðàöþþòü ³ çà êîðäî-
íîì. Õî÷ó ñêàçàòè, ùî íàøèõ

ìåäñåñòåð ââàæàþòü íàéêðàùè-
ìè ó ñâ³ò³, ¿õ äóæå ö³íóþòü ñêð³çü.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî çà êîðäîíîì ó ë³-
êàð³â âóçüêà ñïåö³àë³çàö³ÿ, à íà-
ø³ óì³þòü ïðàêòè÷íî âñå.

— À â Êèºâ³ ÷îìóñü áðàêóº êàä-
ð³â. Ìîæå, âàì òðåáà á³ëüøå ñòó-
äåíò³â íàâ÷àòè?

— Í³, íå òðåáà çá³ëüøóâàòè
ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, à òðåáà çì³-
íèòè ñòàâëåííÿ äåðæàâè äî ¿õíüî¿
ðîáîòè. Íà çàðïëàòó ìåäèêà ó
ñòîëèö³ äóæå âàæêî âèæèòè. Òî-
ìó ö³ ëþäè çìóøåí³ ëèøàòè ïðî-
ôåñ³þ. Õòî éäå ó ïðèâàòíó êë³í³-
êó, à õòî — íà ðèíîê. Öå ïðèêðî.

— Ç íàãîäè ñâÿòà õî÷åòå ïåðåäà-
òè â³òàííÿ ñâî¿ì âèïóñêíèêàì?

— Àÿêæå! Äîðîã³ íàø³ âèïóñê-
íèêè ³ ñòóäåíòè, ÿ ùèðî â³òàþ
âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Áà-
æàþ, ùîá âàø³ ïàö³ºíòè øâèäêî
îäóæóâàëè, à äîáðî, ÿêå âè ðîáè-
òå äëÿ ëþäåé, ïîâåðòàëîñÿ äî âàñ
ñòîðèöåþ! Çäîðîâ'ÿ âàì ³ ùàñòÿ!
Âè — íàøà ãîðä³ñòü!

Розмовляла Ірина ЛАБУНСЬКА,
"Хрещати "

Фото Павла ПАЩЕНКА

Дмитро КОНДРАТЬЄВ, 17 ро-
ів:
— Довіряю

лі арям. Я
під час ф т-
бол пош о-
див меніс .
Зробили не-
велич опе-
рацію. Від-
н о в л е н н я
має тривати
тиждень і більше. А я вже на др -
ий день мож вставати. Отже, хо-
роші лі арі. Та й ставлення добре.
У День медично о працівни а хоч
побажати їм ідних зарплат і та их
самих мов праці. Та ож хочеться,
щоб і для пацієнтів мови б ли хо-
рошими. У нас в палаті 70-річний
чолові , я ий не може р хатися. До
ньо о не приходять відвід вачі, та
й санітари ставляться неприязно.

Образливо. Бажаю, щоб сі мед-
працівни и б ли добрими, тоді їх-
ні пацієнти швидше од ж ватим ть.

Ніна МАРМИЛО, пенсіонер а:
— Роз мі-

єте, я що хо-
роший лі ар,
справді від
Бо а, то він
допома ає. А
я що він -
пив диплом,
то не д же
допома ає.
Ще й наш одити може. Мені часто
доводиться звертатися до лі арів,
але, дя вати Бо , потрапляла ли-
ше до добрих, я і знають свою
справ і борються з моїми боляч-
ами. Справді допома ають, поч -
ваюся значно раще. В День ме-
ди а бажаю всім їм здоров’я і бла-

опол ччя. І щоб вони ставилися
добре та ч йно до старень их, ді-
тей, до всіх. Їхні лас а і т рбота мо-
ж ть б ти не менш цілющими, ніж
лі и.

Іван УСТИМЕНКО, пенсіонер:
— Л і ар і

одним допо-
ма ають, ін-
шим ні. Або
рошей ви-
ма ають, або
і не знають,
я допомо -
ти. Нині зна-
єте я ? Каба-
на продав бать о і пив диплом.
От тобі і лі ар. Щоправда, не всі
та і "фахівці". Мені теж доводило-
ся звертатись до лі арів, то стави-
ли на но и, вид жав. У День ме-
дично о працівни а хоч побажати

їм міцно о здоров’я перш за все.
Щоб не тіль и іншим допома али,
а й самі б ли д жими.

ОКСАНА, молода мама:
— У першій

д и т я ч і й
полі лініці Со-
лом'янсь о о
район хоро-
ший невропа-
толо . Раніше
ми звертали-
ся до Центр
реабілітації,
але там не сподобалося. Насампе-
ред медперсонал. А т т люди хо-
роші. Тобто все залежить від лю-
дини, відч вається, оли щиро хо-
ч ть допомо ти і вболівають за здо-
ров’я твоєї дитини. У День медич-
но о працівни а хоч побажати всім
фахівцям ал зі висо их зарплат!

ДДУУММККАА  ККИИЯЯНН

Люди в білих халатах с проводж ють нас від народження до останніх хвилин
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Міжнародний фа льтет City Col-
lege британсь о о ніверситет
Шеффілда разом із Київсь ою біз-
нес-ш олою розпочав столиці
іль а освітніх про рам. Тож відте-
пер отримати справжній британ-
сь ий диплом та я існ міжнародн
освіт можна, не виїжджаючи за
ордон. Нині абіт рієнтам пропон -
ють дві ба алаврсь их, одн ма іс-
терсь про рами та про рами Ex-
ecutive МВА.

Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ áðèòàíñüêà îñâ³òà âæå
ñòàëà ñèíîí³ìîì ÿêîñò³. Îêñôîðä ³ Êåìá-
ðèäæ ââàæàþòü îäíèìè ç íàéêðàùèõ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ñâ³ò³, à ç³ ñò³í
áðèòàíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â âèéøëî ÷èìàëî
Íîáåë³âñüêèõ ëàóðåàò³â. Ïðîòå ïî¿õàòè äî
Âåëèêîáðèòàí³¿ íà íàâ÷àííÿ ìîæóòü ñîá³
äîçâîëèòè ëèøå îäèíèö³. ² íå ëèøå òîìó,
ùî öå äîâîë³ äàëåêî, à é ÷åðåç ö³íè. Ñå-
ðåäíÿ âàðò³ñòü îñâ³òè â ïðèâàòí³é øêîë³
(A-level ÷è Foundation) ñòàíîâèòü 12—22
òèñÿ÷³ ôóíò³â íà ð³ê. Ð³ê íàâ÷àííÿ â óí³-
âåðñèòåò³ òàêîæ îá³éäåòüñÿ â ñóìó â³ä 12 òè-
ñÿ÷ ôóíò³â.

Öüîãî ðîêó â Óêðà¿í³ ç’ÿâèâñÿ øàíñ îò-
ðèìàòè áðèòàíñüêó îñâ³òó, íàâ³òü íå âè¿æ-
äæàþ÷è çà ìåæ³ êðà¿íè. Áðèòàíñüêèé Uni-
versity of Sheffield ðåàë³çîâóâàòèìå ê³ëüêà
îñâ³òí³õ ïðîãðàì ðàçîì ³ç ïàðòíåðîì — Êè-
¿âñüêîþ á³çíåñ-øêîëîþ. Óí³âåðñèòåò Øåô-
ô³ëä, ùî â Ï³âäåííîìó Éîðêøèð³, ââàæàº-
òüñÿ îäíèì ³ç íàéïðåñòèæí³øèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ªâðîïè. Â ñâ³òîâîìó ðåéòèí-
ãó óí³âåðñèòåò³â Shanghai Jiao Tong Acade-
mic Ranking â 2009 ðîö³ â³í ïîñ³â 9 ì³ñöå
â Âåëèêîáðèòàí³¿, 25 — â ªâðîï³ òà 89 ñå-
ðåä ñâ³òîâèõ ë³äåð³â îñâ³òè. Ï’ÿòåðî âèêëà-
äà÷³â óí³âåðñèòåòó º Íîáåë³âñüêèìè ëàóðå-
àòàìè, à ñåðåä éîãî âèïóñêíèê³â — ðåäàê-
òîð Times Äæîí Î’Ë³ð³, ïðåçèäåíò Coca-
Cola Great Britain Ïåíí³ Õüþäæåñ, ïåðøèé
áðèòàíñüêèé àñòðîíàâò Õåëåí Øàðìàí.

Äëÿ óêðà¿íö³â óí³âåðñèòåò ïðîïîíóº ê³ëü-
êà îñâ³òí³õ ïðîãðàì. Öå áàêàëàâðñüêà ïðî-
ãðàìà ç á³çíåñ-àäì³í³ñòðóâàííÿ (BA in Buis-
ness Studies). Âîíà áóäå ðåàë³çîâóâàòèñÿ çà
ïðèíöèïîì “2+2”, êîëè ñòóäåíò äâà ðîêè
íàâ÷àºòüñÿ â Óêðà¿í³, à äâà — â Âåëèêî-
áðèòàí³¿. Òàêîæ öå äâ³ ìàã³ñòåðñüêèõ ïðî-
ãðàìè òåðì³íîì äâà ðîêè — ç ìàðêåòèíãó
òà òåõíîëîã³÷íîãî ï³äïðèºìíèöòâà (MA in
marketing, advertising and public relations òà
MSc in business management and technolo-
gy), à òàêîæ á³çíåñ-ïðîãðàìè Executive
MBA (General Management, Marketing, Lo-
gistics è Finance). Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèïóñê-
íèêè îòðèìóþòü áðèòàíñüêèé äèïëîì The
University of Sheffield (òàêèé ñàìèé, ÿêáè
âîíè íàâ÷àëèñÿ â ñàìîìó Øåôô³ëä³), à âè-
ïóñêíèêè ïðîãðàìè Executive ÌÂÀ The
University of Sheffield ìàþòü çìîãó òàêîæ
îòðèìàòè ïðåñòèæíèé äèïëîì ó ñòðàòåã³÷-
íîìó ìåíåäæìåíò³ òà ë³äåðñòâ³ â³ä áðèòàí-
ñüêî¿ ïðîôåñ³éíî¿ àñîö³àö³¿ ×àðòåðíèé ²í-
ñòèòóò Ìåíåäæìåíòó (Chartered Manage-
ment Institute, CMI). Äëÿ òîãî, ùîá ñòàòè
ñòóäåíòîì Øåôô³ëäà, îêð³ì îñâ³òí³õ äîêó-
ìåíò³â, ïîòð³áíî âîëîä³òè àíãë³éñüêîþ ìî-
âîþ, àäæå çàíÿòòÿ ïðîâîäèòèìóòü àíãë³é-
ñüêîþ. Çà ñëîâàìè äåêàíà Êè¿âñüêî¿ á³çíåñ-
øêîëè Ìèõàéëà Êðèêóíîâà, íàâ÷àòè ñòó-
äåíò³â áóäóòü âèêëàäà÷³ ñàìîãî University of
Sheffield, à òàêîæ â³ò÷èçíÿí³, ÿê³ ïðàöþâà-
òèìóòü çà óí³âåðñèòåòñüêèìè ïðîãðàìàìè.
Êîøòóâàòèìå áðèòàíñüêà îñâ³òà â³ä 7 äî 8
òèñÿ÷ ºâðî íà ð³ê çàëåæíî â³ä ïðîãðàìè.
Ïðåçåíòàö³þ îñâ³òí³õ ïðîãðàì University of
Sheffield äëÿ ìàéáóòí³õ ñòóäåíò³â çàïëàíî-
âàíî íà 23 ÷åðâíÿ
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Áðèòàíñüêà
îñâ³òà ñòàëà
áëèæ÷îþ

Ë³òî — ïåð³îä, êîëè áàòüêè
òóðáóþòüñÿ ïðî øêîëÿð³â, îñî-
áëèâî ò³, õòî íå ìàº çìîãè â³ä-
ïðàâèòè äèòèíó äî áàáóñ³ â ñå-
ëî àáî æ çà ïóò³âêîþ äî ñàíà-
òîð³þ. Ùîá äèòèíà ñèä³ëà âäî-
ìà, íå ìàëà ÷èì ñåáå çàéíÿòè
àáî æ áåç äîãëÿäó ãóëÿëà âó-
ëèöÿìè, áàòüêè, çâ³ñíî, íå õî-
÷óòü. Òîìó âñå ïîïóëÿðí³øè-
ìè ñòàþòü òàê³ êîðèñí³ ôîðìè
â³äïî÷èíêó, ÿê ïðèøê³ëüí³ òà-
áîðè. Öüîãî ðîêó â Êèºâ³ ïðà-

öþº ïîíàä 130 ïðèøê³ëüíèõ
òàáîð³â, ùî òðîõè á³ëüøå, í³æ
â ìèíóëîìó. Íàïðèêëàä, íà
Ïîäîë³ ¿õ äîäàëîñÿ ø³ñòü. Çà-
ãàëîì ïðè øêîëàõ â³äïî÷èâà-
þòü ïîíàä 8 òèñÿ÷ øêîëÿð³â.
Ó òàáîðàõ ³ç ä³òüìè ïðàöþþòü
íàéäîñâ³ä÷åí³ø³ ïåäàãîãè òà
âèõîâàòåë³. Äëÿ ä³òåé îðãàí³çî-
âóþòü åêñêóðñ³¿ â ìóçå¿, âîäÿòü
íà âèñòàâè äî òåàòð³â. Ó ïàð-
êàõ ïðîâîäÿòü çìàãàííÿ òà
êîíêóðñè. “Õîðîøîþ òðàäè-

ö³ºþ ñòàëî îçíàéîìëåííÿ ä³-
òåé ç ³ñòîð³ºþ ñâîãî ðàéîíó,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Âà-
ñèëü Ãåðàñèìåíêî.— Øêîëÿ-
ðàì ïîêàçóþòü ö³êàâ³ îá’ºêòè,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ¿õíüîìó
ðàéîí³, ÿê òî ïîæåæíå äåïî ÷è
õë³áîêîìá³íàò. Ä³òè ³ áàòüêè
çàäîâîëåí³, ñêàðã íåìàº, íàâ-
ïàêè, òåëåôîíóþòü ³ ïðîñÿòü
âëàøòóâàòè äèòèíó â òàá³ð”.

Çà éîãî ñëîâàìè, äåÿê³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè ïðîÿâèëè ³í³-
ö³àòèâó é îðãàí³çóâàëè âëàñí³
òàáîðè â³äïî÷èíêó. Òàê, äëÿ
íàéðîçóìí³øèõ øêîëÿð³â êè-
¿âñüêîãî ïðèðîäíè÷î-íàóêîâî-
ãî ë³öåþ ¹ 45 öüîãî ðîêó ñè-
ëàìè ïåäàãîã³â çíîâó â³äêðèëè
Ë³òíþ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâó
øêîëó. Â í³é äâà òèæí³ ä³òè
çàéìàëèñÿ âèíÿòêîâî óëþáëå-
íîþ íàóêîþ, à îá’ºäíàâøèñü

ó êîìàíäè ç ïåâíîãî ïðåäìå-
òà (ô³çèêè, õ³ì³¿, á³îëîã³¿, ³í-
ôîðìàòèêè òà àñòðîíîì³¿), ãî-
òóâàëè ñï³ëüíèé íàóêîâèé
ïðîåêò.

Ó ñåðïí³ ì³ñüêà âëàäà ïëà-
íóº îçäîðîâèòè ïîíàä 2 òèñÿ-
÷³ êè¿âñüêèõ ä³òåé ó ñàíàòîð³¿.
Ñþäè ïîòðàïëÿòü íàéòàëàíî-
âèò³ø³ þí³ êèÿíè, ÿê³ çàéìàþ-
òüñÿ â òâîð÷èõ êîëåêòèâàõ, ïå-
ðåìîæö³ êîíêóðñ³â òà ä³òè-ñè-
ðîòè. Äëÿ âèáîðó ñàíàòîð³ÿ
ì³ñüêà âëàäà ïðîâîäèòü òåí-
äåð ì³æ çàêëàäàìè. Ìèíóëîãî
ðîêó ñòàâñÿ ïðèêðèé âèïàäîê:
ä³òè îòðó¿ëèñÿ, â³äïî÷èâàþ÷è
â ñàíàòîð³¿ “Ïåðëèíà Çàêàð-
ïàòòÿ”. Òîæ íèí³ öüîìó ïè-
òàííþ ïðèä³ëÿþòü á³ëüøå óâà-
ãè. Ñåðåä ñàíàòîð³¿â, ÿê³ õî-
÷óòü îçäîðîâèòè ä³òåé, — çà-
êëàäè Òåðíîï³ëüñüêî¿, Õìåëü-
íèöüêî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé
Óêðà¿íè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У ш олах столиці майб тнє по оління вихов ють
21 тисяча освітян. З ожним ро ом іль ість ва-
антних місць зменш ється, хоча досі затреб ва-
ними є вчителі фіз льт ри, інформати и, інозем-
них мов і математи и. Більше половини педа о ів
столиці мають валіфі ацію вищої та першої ате-
орій, а спеціалістів-почат івців місь а влада за-
охоч є надбав ами, ор анізов є ш оли молодо о
вчителя та он рси.

Ïîíàä 33 òèñÿ÷³ ïåäàãîã³â íàðàõîâóºòüñÿ â Êèºâ³. 21 òèñÿ÷à ç
íèõ ïðàöþº áåçïîñåðåäíüî ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ. Ïðî íåëåãêó ³ â³äïîâ³äàëüíó ïðàöþ âèêëàäà÷³â ï³êëóºòüñÿ
ì³ñüêà âëàäà. Òàê, ó Êèºâ³ âïåðøå áóëî çàïðîâàäæåíî çàîõî÷ó-
âàëüíó â³äçíàêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè — íàãðóä-
íèé çíàê “Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè”, ÿêèé ìèíóëîãî ðîêó îò-
ðèìàëè 45 ïðàö³âíèê³â îñâ³òè. À çà îñòàíí³õ ÷îòèðè ðîêè ïåäàãî-
ãàì âèä³ëèëè 245 êâàðòèð.

Ñòîëè÷íà îñâ³òà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ö³º¿ ãàëóç³ ³íøèõ ðåã³îí³â íå
ëèøå íàéð³çíîìàí³òí³øîþ ìåðåæåþ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à é íàé-
äîñâ³ä÷åí³øèìè ïåäàãîãàìè. Ïðèáëèçíî 65 % îñâ³òÿí ñòîëèö³ ìà-
þòü êâàë³ô³êàö³þ âèùî¿ òà ïåðøî¿ êàòåãîð³é, 30 % — çâàííÿ â÷è-
òåëü-ìåòîäèñò, ñòàðøèé àáî çàñëóæåíèé ó÷èòåëü.

“Ãîñòðîþ ïðîáëåìîþ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè ìèíóëèõ ðîê³â áóâ ïî-

ñò³éíèé áðàê êàäð³â. Öþ íåãàòèâíó òåíäåíö³þ íàì âäàëîñÿ ïðè-
çóïèíèòè,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.— ßê
ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, íàðàç³ â ñòîëèö³ ñòàëî íàáàãàòî ìåíøå â³ëü-
íèõ âàêàíñ³é ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â”. Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè, íà ïî÷àòîê 2009—2010 íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó â êè¿âñüêèõ çàêëàäàõ îñâ³òè áóëî âñüîãî 62 âàêàíòíèõ
ì³ñöÿ, öå ñòàíîâèòü 0,7 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïåäàãîã³â ì³ñòà.
Â îñíîâíîìó øêîëè ïîòðåáóâàëè â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ³í-
ôîðìàòèêè, ³íîçåìíèõ ìîâ ³ ìàòåìàòèêè.

Ùîá çðîáèòè ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ ïðåñòèæíîþ äëÿ ìîëîäèõ ôà-
õ³âö³â, ì³ñüêà âëàäà ï³äòðèìóº ¿õ ìàòåð³àëüíî. Äëÿ ìîëîäèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â âñòàíîâëåíî íàäáàâêè (â³ä 10 % äî 30 %). ¯õ çàáåçïå-
÷óþòü áåçïëàòíèìè ïðî¿çíèìè êâèòêàìè òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷-
íîþ ë³òåðàòóðîþ. Ìîëîä³ ôàõ³âö³ — âèïóñêíèêè íèí³øíüîãî ðî-
êó — îòðèìóþòü îäíîðàçîâó ãðîøîâó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ íå ìåí-
øå 1000 ãðèâåíü. À ò³, õòî çàê³í÷èâ âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ³ç
â³äçíàêîþ, îòðèìàþòü íàäáàâêó äî çàðïëàòè ó ðîçì³ð³ 50 % â³ä
îêëàäó.

Îêð³ì òîãî, â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà ïðàöþþòü Øêîëè ìîëîäîãî
â÷èòåëÿ, â ÿêèõ ï³äâèùóþòü ôàõîâó ï³äãîòîâêó ìîëîä³. Ñåðåä øê³ë
ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â, ïåðåìîæöÿì ÿêîãî âèïëà-
÷óþòü ïåðñîíàëüí³ ñòèïåíä³¿. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê
ãðóïè ìîëîäèõ â÷èòåë³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ Ëàðèñà Ìàñëî-
âà, øêîëà ó âèãëÿä³ òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ “Ìàéñòåð-êëàñ” ó íèõ ïðà-
öþº ç 2003 ðîêó. Äëÿ ñïåö³àë³ñò³â-ïî÷àòê³âö³â òóò ïðîâîäÿòü â³ä-
êðèò³ óðîêè ç äîñâ³ä÷åíèìè ïåäàãîãàìè. ¯ì ðîçêàçóþòü, ÿê çàö³-
êàâèòè ä³òåé äî íàâ÷àííÿ, ÿê ïðàöþâàòè ç áàòüêàìè òîùî. Ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ ìîëîä³ â÷èòåë³ ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ñòàðøèõ êîëåã çà
êîíñóëüòàö³ºþ

Ó Êèºâ³ â³äêðèëîñÿ 
ïðåäñòàâíèöòâî 
University of Sheffield

Ì³ñòî çàáåçïå÷èëî øêîëÿð³â 
àêòèâíèì â³äïî÷èíêîì

Íàéäîñâ³ä÷åí³ø³ ïåäàãîãè 
êðà¿íè ïðàöþþòü ó ñòîëèö³
À ìîëîäèõ ôàõ³âö³â ãîòóþòü ó ñïåö³àëüíèõ øêîëàõ

Íàéòàëàíîâèò³øèõ òà ä³òåé-ñèð³ò â³äïðàâëÿòü äî ñàíàòîð³¿â

Здоров’я малень их иян — оловна т рбота місь ої влади
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У період ані л найа т альніша тема для бать ів
ш олярів — відпочино дітей. Сьо одні в місті
працюють численні приш ільні табори, для дітла-
хів проводять заняття, е с рсії, походи в театри,
зоопар . А в серпні місь а влада план є оздоро-
вити дітей в одном з раїнсь их санаторіїв.
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²íîçåìêàì ïðåçåíòóâàëè
ñòàðîâèííèé Êè¿â
Äðóæèí äèïëîìàò³â âðàçèëè ôðåñêè, ñò³íè òà áàí³ Êèðèë³âñüêî¿ öåðêâè

Êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ ç äðóæèíàìè
ïîñë³â, àêðåäèòîâàíèõ â Óêðà¿í³, òà ÿê³ º
÷ëåíàìè êëóáó "Êè¿âñüê³ çóñòð³÷³", âèðó-
øèâ ó ïîäîðîæ ñòîëèöåþ â³ä Ìèõàéë³â-
ñüêî¿ ïëîù³. Äàë³ — äî Ëüâ³âñüêî¿ ïëîù³,
çà ï³âãîäèíè åêñêóðñàíòè áóëè âæå íà âåð-
øèí³ îäíîãî ç êè¿âñüêèõ ïàãîðá³â — ïî-
ðÿä ³ç Êèðèë³âñüêîþ öåðêâîþ. "Ñüîãîäí³
ìè ìàºìî ùå îäíó ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü ïî-
áà÷èòè äàâí³é Êè¿â",— ñêàçàëà äðóæèíà
ïîñëà ³ ñï³âðîá³òíèöÿ ïîñîëüñòâà Êóáè Ðà-
¿ñà Æóêîâñüêà.— Êè¿â çà÷àðóâàâ ìîþ äó-
øó ùå â ìîëîäîñò³. Óäðóãå ïðè¿õàëà ñþäè
ç ÷îëîâ³êîì äâà ðîêè òîìó. Â Êèðèë³â-
ñüê³é öåðêâ³ — óïåðøå. Ìåíå âðàçèëè íå-
ïîâòîðí³ ôðåñêè XII ñòîð³÷÷ÿ".

Çà ñëîâàìè äèïëîìàòîê, ó õðàì³ âîíè
â³ä÷óëè éîãî ïîòóæíó åíåðãåòèêó. ¯¿ ïåðå-
äàº àðõ³òåêòóðà Êèðèë³âñüêî¿ öåðêâè òà äè-
âîâèæí³ íàñò³íí³ ðîçïèñè, ùî äîáðå çáå-
ðåãëèñÿ. Ó 1884 ðîö³ òóò ïðàöþâàâ Âðó-
áåëü. ×óäîâèé âèãëÿä ³ ñüîãîäí³ ìàþòü
îêðåì³ ôðàãìåíòè ðîçïèñó XVII ñòîð³÷÷ÿ

íàâ³òü íà òèõ ä³ëÿíêàõ, äå ñàì³ ôðåñêè íå
çáåðåãëèñÿ.

"Ìè ïîäèâèëèñÿ âæå õðàìè Ñîô³¿ Êè-
¿âñüêî¿, Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ, ïîáóâà-
ëè â Êèòàºâ³, îäíàê Êèðèë³âñüêà öåðê-
âà — ñïðàâæí³é ä³àìàíò, — ââàæàº äðó-
æèíà ïîñëà Óçáåêèñòàíó ¥óëÿ Þñóïîâà. —
Íàéá³ëüøå ìåí³ çàïàì'ÿòàëèñÿ âèðàçè îá-
ëè÷ íà ôðåñêàõ".

Òîãî æ äíÿ ïðåäñòàâíèöüêà äåëåãàö³ÿ
ïîáóâàëà ³ â Ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà.
Òàì ãîñòåé çóñòð³ëà Îëåêñàíäðà Ïðàõî-
âà — ïðàâíó÷êà â³äîìîãî õóäîæíèêà Îëåê-
ñàíäðà Ïðàõîâà. Âîíà ðîçïîâ³ëà ðîìàí-
òè÷íó ³ñòîð³þ ïðî ¿¿ áàáóñþ òà þíîãî Âðó-
áåëÿ. Íà æàëü, êîõàííÿ òàëàíîâèòîãî þíà-
êà áóëî áåçìîâíèì.

"Òàê³ ïî¿çäêè ðàçîì ³ç Ãåíåðàëüíîþ äè-
ðåêö³ºþ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ Êè¿âðàäè ìè âëàøòîâóºìî ³ äëÿ
ïîñë³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ³ äëÿ äèïëîìà-
òè÷íîãî êîðïóñó,— ïîÿñíþº äðóæèíà çà-
ñòóïíèêà ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ

Óêðà¿íè Íàòàëÿ Õàíäîãà.— Öå íàéêðàùà
ôîðìà ïðåçåíòàö³¿ íàøî¿ êðà¿íè ó ñâ³ò³.
Ìè ç ÷îëîâ³êîì ó 1970-1980 ðîêè 17 ðî-
ê³â ïðàöþâàëè â çàêîðäîííèõ ïîñîëüñòâàõ.
Ïðî Óêðà¿íó òîä³ ìàéæå í³÷îãî íå çíàëè,
à òåïåð òàì õî÷óòü ïðî íàñ á³ëüøå ÷óòè".
Íàòàëÿ Õàíäîãà ðîçïîâ³ëà, ùî ðîáîòà êëó-
áó äðóæèí ïîñë³â â Óêðà¿í³ "Êè¿âñüê³ çó-
ñòð³÷³" ñòàëà åôåêòèâíèì ïðîðèâîì ó ïè-

òàííÿõ îçíàéîìëåííÿ ³íîçåìö³â ç Óêðà-
¿íîþ. Ïîâåðòàþ÷èñü ó ñâî¿ êðà¿íè, âîíè
âåçóòü çâ³äñè êíèæêè, áóêëåòè, ëèñò³âêè,
ôîòîãðàô³¿. "À ùå çàïèñóþòü ó ñâî¿ ùîäåí-
íèêè, ùî â íàñ ìîæíà ïîäèâèòèñÿ, äå, ÿê
òóäè ä³ñòàòèñÿ, ùî ìîæíà ñìà÷íîãî ñêóø-
òóâàòè,— êàæå ïàí³ Õàíäîãà,— òà ðåêî-
ìåíäóþòü ñâî¿ì äðóçÿì ³ çíàéîìèì â³äâ³-
äàòè íàøó ïðåêðàñíó Áàòüê³âùèíó"

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

За останніх три-чотири
ро и на раїнсь ом
а діорин на опичилося
ба ато хороших і різних
дис ів, про я і мало хто
знає, їх мало хто сл хав.
Ми вирішили вибрати де-
сять най ращих. Тим паче
для просл хов вання м -
зи и ідеально підходить
літня відп ст а. Це варі-
ант з ористю провести
час. Серед різноманіття
дис ів, певно, ожен
знайде собі щось до д -
ші. Най раще дис и ш -
ати в раїнсь их on-line-
ма азинах.

1. Íàö³îíàëüíèé àíñàìáëü ñî-
ë³ñò³â "Êè¿âñüêà êàìåðàòà". Âà-
ëåíòèí Ñèëüâåñòðîâ. Êàìåðí³
òâîðè.
2. Êàìåðíèé õîð "Êè¿â". Âàëåí-

òèí Ñèëüâåñòðîâ. Äóõîâí³ òâîðè.
3. Áîãäàíà Ï³âíåíêî, Âàëåð³é

Ìàòþõ³í. Âàëåíòèí Ñèëüâåñòðîâ.
Ìåëîä³¿ ìèòòºâîñòåé (ïîäàðóíêî-
âå âèäàííÿ).

Òðè äèñêè ïðåäñòàâëÿþòü ð³ç-
í³ ñòîðîíè îáäàðóâàííÿ Âàëåí-
òèíà Ñèëüâåñòðîâà — öå ìóçèêà
äëÿ êàìåðíîãî îðêåñòðó, õîðó òà
äëÿ äóåòó ôîðòåï³àíî ³ ñêðèïêè.
Äèñê, ÿêèé çàïèñàëà "Êàìåðàòà",

ö³êàâèé òèì, ùî òóò º "ï³çí³é",
òîáòî íèí³øí³é, ³ "ðàíí³é" (àâàí-
´àðäíèé) Ñèëüâåñòðîâ. À öå í³áè
äâà àáñîëþòíî ð³çí³ àâòîðè. Ïî-
ñëóõàéòå éîãî "Ë³ñîâó ìóçèêó" íà
â³ðø³ Àéãè (öå ê³íåöü 1970-õ) ³,
íàïðèêëàä, "Âå÷³ðíþ ñåðåíàäó".

Äóæå ö³êàâèé õîðîâèé Ñèëü-
âåñòðîâ. Ñëóõàþ÷è öþ ìóçèêó,
ïîñò³éíî çâåðòàºø óâàãó íà ôîð-
ìè àáî ïðèéîìè, âëàñòèâ³ "³íñò-
ðóìåíòàëüíîìó" ìèñëåííþ êîì-
ïîçèòîðà, à êîëè öå âèêîíóº ãî-
ëîñ, çäàºòüñÿ, ùî ìóçèêà æèâà ³
äèõàº.

"Ìåëîä³¿ øâèäêîïëèííîñòåé"
ïåðåäóñ³ì äóæå êðàñèâå âèäàííÿ,
éîãî íå ñîðîìíî äàðóâàòè. Âñ³
ï'ºñè ìàþòü ïåâíó æàíðîâó ³äåí-
òèô³êàö³þ (åëåã³ÿ, ñåðåíàäà, áàð-
êàðîëà, íîêòþðí, êîëèñàíêà, ìå-

íóåò) ³ º ñâîºð³äíèìè ïàñòèøåì
ìóçè÷íèõ ñòèë³â Ìîöàðòà, Øó-
áåðòà, ×àéêîâñüêîãî. Ïðîòå íå-
ïîâòîðíîãî ñèëüâåñòðîâñüêîãî
ïî÷åðêó íå âòðà÷åíî.
4. Õîð äóõîâíî¿ ìóçèêè "Â³äðî-

äæåííÿ", êàìåðíèé õîð "Êè¿â".
Ìàêñèì Áåðåçîâñüêèé, Àðòåì Âå-
äåëü. Äóõîâí³ òâîðè (ç òåêñòàìè
êîíöåðò³â ³ êîìåíòàðåì) (2CD).

Äèñê áóäå ö³êàâèé òèì, õòî âè-
â÷àº êóëüòóðó ÕV²²² ñòîð³÷÷ÿ, à
òàêîæ ö³êàâèòüñÿ åïîõîþ òàê çâà-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçè÷íîãî
êëàñèöèçìó. Áåðåçîâñüêèé ³ Âå-
äåëü — ÿñêðàâ³ ïðåäñòàâíèêè
öüîãî ñòèëþ, õî÷à Áåðåçîâñüêîãî
÷àñòî çàðàõîâóþòü äî "ðîìàíòè-
ê³â". Îáèäâà âîíè íàðîäèëèñÿ â
Óêðà¿í³, ÿêèéñü ÷àñ æèëè ³ òâîðè-
ëè â Ïåòåðáóðç³.

5. Áîãäàíà Ï³âíåíêî, ²ðèíà
Ñòàðîäóá. Ìèðîñëàâ Ñêîðèê.
Òâîðè äëÿ ñêðèïêè òà ôîðòåï³àíî

²ì'ÿ Ìèðîñëàâà Ñêîðèêà ó áà-
ãàòüîõ àñîö³þºòüñÿ ç³ çíàìåíè-
òîþ "Ìåëîä³ºþ". Îäíàê, êîëè
ñëóõàºø öåé äèñê, ðîçóì³ºø, ùî
ñòèõ³ÿ êîìïîçèòîðà — òàíåöü.
Â³í çàõîïëþº, çà÷àðîâóº ³ çà-
ðÿäæàº ÿêèìñü øàëåíèì äðàé-
âîì. Ìîæëèâî, âñÿ ð³÷ ó òîìó,
ùî êîìïîçèòîð ìàéñòåðíî âèêî-
ðèñòîâóº ðèòìè ³ ìîòèâè êàðïàò-
ñüêîãî ôîëüêëîðó. À, ìîæå, ïðîñ-
òî âèêîíàâö³ õîðîø³. À âò³ì, ñëó-
õàéòå.
6. Äåðæàâí³é êàìåðíèé àí-

ñàìáëü "Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè". ªâãåí
Ñòàíêîâè÷. Live in Kyiv.

"Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè" îáðàëè äëÿ
âèêîíàííÿ "íàéðîìàíòè÷í³ø³"
òâîðè Ñòàíêîâè÷à. Â³ä éîãî ïðî-
ãðàìíî¿ "Ðàíêîâî¿ ìóçèêè", "Ã³ð-
ñüêî¿ ëåãåíäè" ³ îñîáëèâî "Êîëè-
ñàíêè" âè ä³ñòàíåòå íàñîëîäó.
Çàïèñ ïðîâîäèëè ï³ä ÷àñ êîíöåð-
òó "Ñîë³ñò³â" ó Íàö³îíàëüí³é ô³-
ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè, òîìó ÷óòíî
îïëåñêè. Äèðèãóâàâ ïîê³éíèé
Áîãîäàð Êîòîðîâè÷.
7. Îëåã Ê³âà. Êàìåðí³ òâîðè.

Íàö³îíàëüí³é àíñàìáëü ñîë³ñò³â
"Êè¿âñüêà êàìåðàòà".

Ê³âó âè â³äêðèºòå äëÿ ñåáå ðà-
çîì ç Òè÷èíîþ. Òðåòÿ êàìåðíà
êàíòàòà íà â³ðø³ Òè÷èíè, ïåâíî,
íàéêðàùèé òâ³ð Ê³âè. Âèêîíóº
ñîëî Í³íà Ìàòâ³ºíêî, ¿¿ óí³êàëü-
íèé ãîëîñ ³äåàëüíî ïîºäíóºòüñÿ
ç ö³ºþ "³ìïðåñ³îí³ñòñüêîþ" ìóçè-
êîþ.

8. Ñâÿòîñëàâ Ëóíüîâ. Para
Pacem — Para Bellum.

Para Pacem — Para Bellum —
öå ïåðøèé ³ ïîêè ùî ºäèíèé
äèñê êè¿âñüêîãî êîìïîçèòîðà
Ñâÿòîñëàâà Ëóíüîâà. Îäíîéìåí-
íèé òâ³ð º åëåêòðîííî-àêóñòè÷-
íèì ïðîåêòîì, äå âñ³ ÷àñòèíè
ìàêðîöèêëó º ôàêòè÷íî âàð³àö³-
ÿìè ºäèíîãî ìåëîäèêî-ãàðìîí³÷-
íîãî êîìïëåêñó. Öþ ìóçèêó ö³-
êàâî "ðîçêëàäàòè íà öèòàòè". Àëå
º ðèçèê "ïðîâàëèòèñÿ" â íå¿ ÿê ó
ìåäèòàö³þ.
9. Êàìåðíèé àíñàìáëü "Íîâà

ìóçèêà â Óêðà¿í³". Âîëîäèìèð
Ðóí÷àê. Îðêåñòðîâà ìóçèêà.

Õòî íå çâèê äî äîâãèõ ³íñòðó-
ìåíòàëüíèõ òâîð³â, öåé äèñê íå
äëÿ âàñ. Òóò äâ³ ñèìôîí³¿, êîæíà
ïî ï³âãîäèíè. Àëå çà ôîðìîþ âî-
íè íåòðàäèö³éí³, äî òîãî æ â îä-
í³é ç íèõ ("Ïðèñòðàñò³ ïî Âëàäè-
ñëàâó") âèêîíóº ñîëî áàÿí. Âîíè
äèíàì³÷í³ é åêñïðåñèâí³, ÷àñ ³ç
íèìè ïðîìàéíå íåïîì³òíî.
10. Àíñàìáëü Vicorda. Òâîðè ñó-

÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â.
Öåé äèñê òåæ ìîæíà ââàæàòè

ïîäàðóíêîâèì, òàê äîáðå çðîáëå-
íèé. Ñëóõàòè éîãî ï³çíàâàëüíî —
òóò, îêð³ì Ñòàíêîâè÷à, ïðåäñòàâ-
ëåíî ìóçèêó Ãàííè Ãàâðèëåöü ³
Áîãäàíè Ôðîëÿê. Ïîïåðåäæåííÿ:
íåï³äãîòîâàíîãî ñëóõà÷à ìîæå
çáèòè ç ïàíòåëèêó óÿâíèé ðîìàí-
òèçì Ãàâðèëåöü ³/àáî â³äøòîâõíó-
òè íàçàâæäè â³ä ñó÷àñíî¿ ìóçèêè
"÷îðíèé" íàñòð³é Ôðîëÿê. Àëå ìè
é íå îá³öÿëè, ùî ñó÷àñíà àêàäå-
ì³÷íà ìóçèêà — öå ëåãêî

Ìåëîìàíàì íà çàì³òêó
Îãëÿä àóä³îðèíêó óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè

Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Чер овий вояж для др жин дипломатів, а редитованих в У раїні, не-
щодавно ор аніз вали столиці. Інозем и, я і належать до л б "Ки-
ївсь і з стрічі", поб вали в Кирилівсь ій цер ві, в М зеї російсь о о
мистецтва. Представниці понад 20 держав, зо рема К би, Данії, Узбе-
истан , Малайзії, Японії, США, Т реччини б ли в захваті від побаче-
но о. Сво о час вони вже подорож вали до Івано-Фран івсь а, Умані,
Переяслава-Хмельниць о о, Рівно о, Житомира, Черні ова. На ада-
ємо, та і е с рсії передбачають не лише ознайомлення з історични-
ми пам'ят ами, а й візити до дитячих б дин ів, інтернатів, лі арень.

Під час візит до М зею російсь о о мистецтва др жини дипломатів подов роздивлялися
полотна, ділилися враженнями
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ОВНИ
Амбіціям та претензіям зась! На ін поставлено май-

б тнє ар’єри, де варто не лише опанов вати роль е-
рівни а та підле ло о, дотрим ватися сл жбової с б-
ординації, а й б ти фахівцем висо о о лас . З мієте
армонійно вписатися в посадов ієрархію, тоді для
вас від риються спішні шанси. Зрештою, ставлення
до вас ерівництва проявиться ма симально, тож зна-
тимете, нас іль и шеф вас цін є. До оджайте Дівам.

ТЕЛЬЦІ
Заплановані заходи часто вибиватим ть вас із ра-

фі а. Проте б дь-я і несподіван и під ть на ористь.
Гір ою перчин ою стан ть с тич и з с сідами, роди-
чами, однод мцями, а та ож зіт нення з оле ами на
тлі фахових розбіжностей. Нама айтеся делі атно до-
нести людям свою д м . Цим врят єте ідність і во-
ро ів не наживете. Тим, хто завойов є освітні цари-
ни, б де неперелив и, я що сподіваються прос очи-
ти і отримати висо ий бал в зі, не вийде! Долі не
потрібен липовий диплом. Вона вима атиме від вас
вивчити всі предмети дос онало.

БЛИЗНЯТА
Схильність ребти до себе вносить дестр тивні

нот и в ваш д ховний розвито , а тивіз є е оїстичні
інстин ти. Ви иньте ті “ раблі”! Знайдіть золот сере-
дин між “бер — даю” — ось ваше завдання.
У матеріальних, моральних, професійних питаннях

приділіть першочер ов ва спільним рошам, спра-
вам, рес рсам, можливостям.
У цей час ви схильні робити а цент на заробіт ах і

на опиченнях, на індивід альних талантах і здібнос-
тях, що стане аменем споти ання з партнерами і
призведе до несподіваних принципових с перечнос-
тей. Від ладіть важливі по п и. Непередбач вані по-
дії здатні змішати вам сі арти.

РАКИ
Один в полі не воїн. У цьом доведеться в отре впе-

внитися і змінити та ти поведін и. Атмосфера на-
еле тризована, і, я що ви не пост патиметеся, а ді-
ятимете імп льсивно, д х онфронтації за остриться
з фатальними наслід ами.
Ува а шлюбним парам: ви переживаєте іспит долі на

міцність шлюб . Я що йти далі в одній пряжі важ о і
терпець ривається, останнє слово має б ти за парт-
нером, а вам зопал рю ати дверима заборонено,
іна ше назавжди за риєте собі шлях до повернення.

ЛЕВИ
Вам б де не та ле о перейти від теорії до пра ти-
и і зосередитися на пра матичних цілях. Бажання
пливти за течією обставин є надто вели им. Але... Пе-
реш оди вини атим ть на порожньом місці, що і є си -
налом неправильних дій. Помір йте: можливо, вам
не вистачає професійних знань, ділових нави ів, дис-
циплінованості чи отовності нести відповідальність за
себе чи за інших. Не без то о, що ви не отові (чи не
вмієте) збаланс вати поб товий і психоло ічний ом-
форт, а це ш одить здоров’ю, я е має б ти на пер-
шом місці. Зробіть та , аби обрана робота принос-
ила д шевн та фізичн насолод . Не сваріться з о-
ле ами!

ДІВИ
Не робіть жертвою своїх ори інальних нових зад -

мів оханих, дітей, родичів. Краще присл хайтеся до
їхніх м дрих порад, ймовірно, це підштовхне змінити
свою нещодавню д м , зменшити оберти діяльності,
під іншим ра рсом подивитися на нововведення, що
захопили вас, дати їм об’є тивн оцін . Ува а за о-
ханим: перевтілитися в ероя- оханця б де с ладно.
Том освідч ватися, лястися в поч ттях, обіцяючи
золоті ори оханим, не варто. З аряч бов нете не-
о овирне слово, я е й стане лож ою дьо тю в бочці
з медом, за що потім поплатитеся.

ТЕРЕЗИ
Я що вас я ась незба ненна сила штовхає до широ-
омасштабних перспе тивних прое тів, при альм йте.

Перш ніж хвалити остаточне рішення і прист пити до
реалізації своїх еніальних зад мів, спроб йте поради-
тися з бать ами, рідними, досвідченими оле ами на
роботі, м дрими др зями.Швидше за все, потім ваш ен-
т зіазм трохи з асне. Зате ни нете розчар вань, зе о-
номите сили, роші. Не ваптеся ладати б дь-я і о-
ди, бо вонимають рих ийф ндамент і приречені на р й-
націю. А ось оли домашні починатим ть революційні пе-
реб дови, нічо о не вдієш, доведеться пристос ватися
і разом відродж вати омфорт та бла опол ччя сім’ї.

СКОРПІОНИ
Ваш світо ляд переживає непередбач вані арди-

нальні зміни. Ймовірно, ви повністю зрадите своїм
олишнім пере онанням, емоції пере орять, ідеалізм
світосприйняття відійде на др ий план, від ривши
шлюзи здором л зд . Я що вас ці авитиме лише
пра тичний підхід до справ, порядо , ор анізова-
ність — це ч дово. Годі витати в рожевих хмарах, сп -
с айтеся на землю і дійте на власний розс д, втілюй-
те давні зад ми. Головне — ні о о не наставляти на
шлях істини. Тісніше спіл йте з людьми, в я их від-
ч ваєте споріднен д ш . Я що вир шаєте в дале
подорож, починаєте навчання в зі, подаєте до мен-
ти до державної станови, б дьте отовими до то о,
що рез льтат виявиться протилежним очі ваном .

СТРІЛЬЦІ
Я що морально отові зробити нетривіальний ро
фінансовій, професіональній, політичній, діловій сфе-

рі і з стрітися віч-на-віч із найдивовижнішою несподі-
ван ою, можете ризи н ти. Щоправда, для цьо о по-
трібно мати захищений матеріальний тил. Неодмінно
залиште с м про запас. Не довіряйте партнерам чи
я им-неб дь стр т рам сі свої стат и. Віро ідність т-
рат є наба ато вищою, ніж можливість приб т ів. Осо-
блива засторо а романти ам, що смітять рошима за-
ради завоювання сердець протилежної статі.

КОЗОРОГИ
На перший план виходять подр жні стос н и, де са-

ме вам відведено оловн роль стерново о. Ведіть
шлюбне с дно між рифами переш од і пильн йте, аби
воно не сіло на мілин поб тових т рбот. Утім, пова
до власної персони здоб ти не та ле о, для цьо о вар-
то а тивно “попрацювати” на власним іміджем, аби вас
б ло за що поважати та любити. Я що відч ваєте впев-
неність собі, моменти ритичних шлюбних сваро
на шалт далі разом чи нарізно беріть на себе сміли-
вість відповісти “та ” чи “ні”. Остаточний вибір за ва-
ми, але з рах ванням інтересів с п тни ів.

ВОДОЛІЇ
Я що вважаєте, що вам море по оліна, а ори до

плечей і перспе тивні ідеї, я і дов о винош вали, прий-
м ть с різь на “ ра”, то довести це не на словах, а на
ділі б де с ладно. Спроб йте взятися за он ретн
справ або хоча б об оворити свої плани з досвідче-
ними людьми. Натомість швид о пере онаєтеся, що
ваші зад ми сир ваті, а місцями зовсім топічні. По-
міз йте на самоті, прорах йте всі плюси та мін си, і
я що малень а рентабельність цих справ, то по и що
нічо о не затівайте. Нині раще помовчати і не роз-
олош вати онфіденційної сл жбової інформації. Це
для вашо о ж добра.

РИБИ
Майб тнє вима ає подивитися на свій творчий

шлях, любовне життя з інших позицій, прямо проти-
лежних тим, я ими ви схильні ер ватися інт їтивно.
Серце може під аз вати вам одне, а роз м і до-
свід — абсолютно інше. Я що с мніваєтеся, об ово-
ріть цю тем з надійним др ом, і зроз мієте, що йо-
о д м а з одж ється, швидше, з олосом роз м ,
аніж із веліннями д ші. Втім, це не означає, що вам
варто відмовитися від творчих ідей, розірвати сто-
с н и з тими, до о о при ипіли д шею. Трансфор-
м йте свої взаємини в інше р сло і підтрим вати
давню др жб на пра тичних засадах, де б рхливі
емоції та здоровий л зд є армонійними

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (20—26 ÷åðâíÿ)
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

У зв’яз із затемненням Місяця (26- о червня о 14.40) події тижня нес ть ар-
мічн мотивацію. Все, що відб ватиметься, спрово овано нашими д м ами, по-
ч ттями, емоціями (позитивними, не ативними), на опиченими протя ом останніх
9-ти місяців. Отже, нині ви можете я знайти, та і втратити. Це час р йнацій,
розл чень або об’єднань спільних з силь, п блічних с андалів, роз олос таєм-
них авантюр. Усе таємне стане явним! Це спрацює стовідсот ово. На поверхю
спливе все. Принаймні те, що вас либо о непо оїло, стане очевидним, поста-
вивши перед вибором, я діяти далі. Природа нинішньо о затемнення оздоровча.
Проблеми, я і донині вас д же т рб вали, за остряться, а потім розвіються. Ре-
цидив обернеться добром.

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на заміщення ва антних посад в Інспе ції

державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю м. Києві
Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві

о олош є он рс на заміщення ва антних посад :

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, повна вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
ма істр або спеціаліст; стаж роботи на державній сл жбі не менше 3 ро ів
або за фахом не менше 5 ро ів; дос онале володіння державною мовою;
вміння працювати на омп'ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом місяця з дня
оп блі вання о олошення за адресою: 01133, м. Київ, б льв. Лесі У раїн и,
26, ім. 713-714, т/ф. 221-42-18

Ви онавчий ор ан ЗАТ "КИЙ АВІА"
повідомляє,

що 6 серпня 2010 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, пр. Перемо и, 2
( онференцзал) відб д ться позачер ові за альні збори а ціонерів. Реєстрація
а ціонерів - 6 серпня 2010 р. з 9.00 до 11.30 за місцем проведення за альних
зборів. Для часті зборах необхідно мати сертифі ат, до мент, що
посвідч є особ , представни ам - до мент, що посвідч є особ , та
дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством.

Порядо денний:
1. Про переведення вип с іменних а цій ЗАТ "КИЙ АВІА" з до ментарної
формі існ вання в бездо ментарн форм існ вання (дематеріалізація
вип с ) та затвердження Рішення про дематеріалізацію:
- обрання депозитарію, я ий б де обсл ов вати вип с а цій;
- обрання збері ача, я о о б д ть від риватись рах н и власни ам а цій;
- визначення дати припинення ведення реєстр .

2. Про припинення дії до овор на ведення реєстр № 1-Р від 05.08.2008
p., ладено о з ТОВ "Реєстр-Гарант-2008".

3. Визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів про
дематеріалізацію.

4. Про внесення змін до Стат т Товариства.

Шановні ияни!
12 липня о 17.00 за адресою: в л. Дніпровсь а

набережна, напроти б дин № 13 (через
доро ) відб д ться Громадсь і сл хання щодо
б дівництва об'є та ЄВРО-2012: отельно о та
спортивно-оздоровчо о омпле с з об'є тами
льт ри та ромадсь о о харч вання на

Дніпровсь ій набережній в Дніпровсь ом районі
м. Києва. Просимо бажаючих б ти прис тніми.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО
ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д.К. Заболотно о НАН У раїни
дя є за часть в он рсі на право оренди державно о майна НАН
У раїни, я ий проводився з 21.05.2010р. по 10.05.2010р., та
повідомляє:

переможцем он рс на право оренди ім. № 210 площею
9,1 м2 та ім. № 211 площею 39.Н м2 (мета ви ористання
- під офіс) б дівлі на ово-адміністративно о призначення
обрано ТОВ "У рмедфарм", що знаходиться за адресою:
м. Київ, в л. Ломоносова, 33/43, тел (044) 520-82-07, фа с:
254-82-08

№ з\п Назва підрозділ Ва антні посади К-сть штатних
одиниць

1.
Управління ор анізаційно-
адрово о забезпечення та

діловодства

- оловний спеціаліст відділ
опрацювання сл жбової оре-
спонденції та онтролю

- оловний спеціаліст відділ
опрацювання сл жбової орес-
понденції та онтролю (встанов-
лення про рамно о забезпечен-
ня, подальше орист вання, с п-
роводження)

- оловний спеціаліст відділ
адрової та ор анізаційної
роботи

1

1

2

2.
Юридичне правління

- заст пни начальни а пра-
вління - начальни відділ претен-
зійно-позовної роботи

- оловний спеціаліст відділ
претензійно позовної роботи

- оловний спеціаліст відділ
правово о забезпечення

1

1
2

3. Управління онтролю
б дівництва об'є тів

- оловний державний інспе -
тор інспе ційно о відділ 5

4. Відділ б х алтерсь о о облі
та фінансової звітності

- заст пни оловно о б х а-
лтера

- провідний спеціаліст
1
1

5.
Відділ видачі дозвільних

до ментів

- оловний державний інс-
пе тор 1

6. Відділ ліценз вання
- заст пни начальни а від-

діл 1

7.
Се тор онтролю за

виробництвом б дматеріалів і
онстр цій та б дівництвом

автомобільних дорі

- оловний державний інспе -
тор 1

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

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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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: CÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 206-10
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Ìàéñòåð ñóáìàðèí 
³ àâ³àíîñö³â
Íà ðàõóíêó Ðîìàíà Äåðåâ’ÿíêà ñîòí³ ìîäåëåé
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З ранньо о дитинства Роман Дерев’ян о
захоплювався моделюванням. Не розл -
чився зі своїм хобі, оли став дорослим.
Удос оналюючись с дномодельном
спорті, молодий інженер випробов вав
свої сили на міжнародних зма аннях. І
доволі спішно. На чемпіонаті світ ,
я ий нещодавно проходив Німеччині,
спортсмен завоював “золото”

Áàãàòî õòî ³ç ÷îëîâ³ê³â ó äèòèíñòâ³ çàõîïëþâàâ-
ñÿ ìîäåëþâàííÿì. Îäí³ âèãîòîâëÿëè ïðîñò³ êîï³¿
ë³òàê³â òà ïàðîïëàâ³â. ²íø³ — ñêëàäí³ø³ ìîäåë³,
ÿê³ ñàì³ ë³òàëè â ïîâ³òð³ òà ïåðåñóâàëèñÿ ïî âîä³.
Íå ñòàâ âèíÿòêîì ³ ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíî-
ãî êëàñó ç ñóäíî-ìîäåëüíîãî ñïîðòó Ðîìàí Äåðåâ’-
ÿíêî. Õëîï÷èíà ç òðèð³÷íîãî â³êó âì³ëî îðóäóâàâ
íîæèöÿìè, âèð³çóþ÷è ç ïàïåðó ïðîñò³ äåòàë³ ñâî-
¿õ ïåðøèõ ìîäåëåé. Ëþáîâ äî öüîãî êîï³òêîãî çà-
íÿòòÿ ó íüîãî â³ä áàòüêà. “² âçàãàë³, ÿ ëþáëþ â³é-
ñüêîâó òåõí³êó,— ðîçïîâ³äàº â³í.— Óñå ïî÷àëîñÿ
ç æóðíàëó “Ìàëÿòêî”. Ïîò³ì áàòüêè êóïóâàëè äî-
äàòîê äî “Þíîãî òåõí³êà”. Ï³çí³øå ïðàöþâàâ çà
êðåñëåííÿìè âèäàâíèöòâà “Ìàëèé ìîäåëÿæ” ³ ³í-
øèõ ïðîôåñ³îíàëüíèõ æóðíàë³â, ÿêèõ ó ìåíå âäî-
ìà ñüîãîäí³ ç³áðàëîñÿ á³ëüøå ñòà ï’ÿòäåñÿòè”. Ó
òðåòüîìó êëàñ³ Ðîìàí ñàì îñèëèâ “ïðîìèñëîâèé
íàá³ð äåòàëåé” ³ çðîáèâ ñâîþ ïåðøó ìîäåëü ï³ä-
âîäíîãî ÷îâíà. Â³äâ³äóâàâ ãóðòêè ïðè ÄÒÑÀÀÔ.
Ðàçîì ³ç áàòüêîì â³í ìàéñòðóâàâ ñêëàäí³ ìîäåë³
â³éñüêîâèõ êîðàáë³â íà çàìîâëåííÿ. Íèí³ âîíè º
îêðàñîþ ïðèâàòíèõ êîëåêö³é. “Â îñíîâíîìó ïðà-
öþþ ç ïàïåðîì, öå á³ëüøå äî äóø³, — ä³ëèòüñÿ
Ðîìàí, — òà áàãàòî âóçë³â äîâîäèòüñÿ ðîáèòè ç
ïëàñòèêà, êîðêîâîãî äåðåâà, áðîíçè. Íà âèãîòîâ-
ëåííÿ ïðîòîòèïà àìåðèêàíñüêîãî â³éñüêîâîãî ÷îâ-
íà ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ (ïåðåì³ã íà ÷åìï³îíàò³
ñâ³òó) âèòðàòèâ 2 ðîêè, òî÷í³øå 800 ãîäèí ðîáî-
÷îãî ÷àñó. Ìàéæå 400 äîëàð³â ÿ âèòðàòèâ íà ïðè-
äáàííÿ âñüîãî ïîòð³áíîãî — æóðíàë³â, ñàìèõ âóç-
ë³â. Ó öþ ìîäåëü ÿê ³íæåíåð-êîíñòðóêòîð, à öå
ìîÿ ñïåö³àëüí³ñòü, ÿ âí³ñ 50 äîîïðàöþâàíü”. Ùå
íåçàê³í÷åíó ìîäåëü Ðîìàí Äåðåâ’ÿíêî ïðåäñòà-
âèâ íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ñóäíîìîäåëüíîãî
ñïîðòó â Ìèêîëàºâ³ é îòðèìàâ áðîíçîâó ìåäàëü.
Íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè â Ðóìóí³¿ ¿¿ îö³íèëè íà
96,66 áàëà ³ç 100 ìîæëèâèõ, à öå “äðóãà çîëîòà”.
² âæå â òîìó âèãëÿä³, â ÿêîìó ¿¿ ïîáà÷èëè íà ÷åì-
ï³îíàò³ ñâ³òó â Í³ìå÷÷èí³ â êâ³òí³ íèí³øíüîãî ðî-
êó, ìîäåëü, ùî ìàº 10000 âóçë³â ³ äåòàëåé, çàâî-
þâàëà “çîëîòî”.

Ñâîº õîá³, ÿêå íàäàë³ ïåðåðîñëî â ñïîðò, Ðîìàí
Äåðåâ’ÿíêî íèí³ àêòèâíî ïðîïàãóº ñåðåä ìîëîä³.
Â³í º îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³
âèñòàâêè êîíêóðñà “Ïåðøèé â³äêðèòèé êóáîê Êè-
ºâà ç êàðòîííèõ ìîäåëåé-êîï³é”. “Ìîäåë³çì ñòàº
ïîïóëÿðíèì ÿê âèä òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³, äîçâ³ëëÿ
ä³òåé ³ äîðîñëèõ,— äîäàº ñïîðòñìåí.— Çàâäàííÿ
êëóáó — îáì³íþâàòèñÿ äîñâ³äîì, ï³äâèùóâàòè ð³-
âåíü ìàéñòåðíîñò³ ìîäåë³ñò³â. Òîìó äî ó÷àñò³ â
êîíêóðñ³ çàïðîøóþòüñÿ âñ³ îõî÷³, ÿê³ çàéìàþòü-
ñÿ öèì âèäîì òâîð÷îñò³ áåç â³êîâèõ îáìåæåíü”.

Çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿãíóòîìó â öüîìó âèä³ ñïîð-
òó, ÿêîìó íåùîäàâíî ïðèñâî¿ëè ñòàòóñ íàö³îíàëü-
íîãî, ³íæåíåð-ìîäåë³ñò Ðîìàí Äåðåâ’ÿíêî íå çáè-
ðàºòüñÿ. Â³í ïëàíóº áðàòè ó÷àñòü ó ñâ³òîâèõ ïåð-
øîñòÿõ, çäîáóâàòè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ, âäîñêîíàëþâà-
òèñÿ, âèâ÷àþ÷è ³ñòîð³þ ñâ³òîâîãî â³éñüêîâîãî ñóä-
íîáóä³âíèöòâà. Íèí³ ³íæåíåð ïðàöþº íàä ñâîºþ
íîâîþ ìîäåëëþ ÷îâíà — ïîñòà÷àëüíèêà í³ìåöü-
êèõ ðåéäåð³â ï³ñëÿâîºííèõ ðîê³â. Îäíàê òåïåð ó
Ðîìàíà º ïîì³÷íèê — ñòàðøèé ñèí, êîòîðèé çà
ïðèêëàäîì áàòüêà â ñâî¿ òðè ðîêè âì³ëî âèð³çàº
ïàïåðîâ³ äåòàë³ ìàéáóòí³õ â³éñüêîâèõ ìàøèí

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÷àñîì íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +27°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +22...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+20...+24°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+19...+23°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+27°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü Äîðîôåÿ. Ïî÷èíàþòüñÿ

íàéêîðîòø³ — ãîðîáèíí³ íî÷³. Ñèëüí³ ðîñè — äî ðîäþ÷îñò³, à ÷àñò³
òóìàíè îá³öÿþòü âðîæàé ãðèá³â. Âîäà ÷èñòà, ÿê í³êîëè, — äî äîùó.
Âðàíö³ òðàâà ïàõíå ñèëüí³øå çâè÷àéíîãî — äî äîùó. Äîáðå ïàõíå
æèìîëîñòü — äî äîùó.  

²ìåíèííèêè: 
Àïîëëîí, Iãîð, Äîðîôåé, Êîñòÿíòèí, Ëåîíiä, Ôåäið, Äîáðîìèë,

ªëèçàâåòà, Ìàðêî 

5

1 2 6 8

2 4 8 7

7 1

6 1 9 3

4 1 8 9

3 9 8

5 7 4

2 1 3 5

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.

2 6 4 3 5 8 9 1 7

7 9 8 1 2 6 3 5 4

1 5 3 9 4 7 8 2 6

6 8 2 4 3 9 1 7 5

9 7 5 8 6 1 2 4 3

3 4 1 2 7 5 6 9 8

8 2 7 6 1 4 5 3 9

4 1 9 5 8 3 7 6 2

5 3 6 7 9 2 4 8 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 17 ÷åðâíÿ

Роман Дерев’ян о план є брати часть світових
першостях і здоб вати призові місця

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
“Дайвер” від SunSay в “44”

19 червня в столичном арт- л бі “44” хар івсь а оманда Sunsay пре-
зент є третій альбом “Дайвер”. До ньо о ввійшли омпозиції, я і допомо-
ж ть заб ти про проблеми та зан ритися в позитив: про сни та метафізи-
, світ споживання та ре лам , пош себе, охання та щастя б ти поч -

тим. На сцені во аліст Андрію Запорожцю а омпан ватим ть лавішни
Юхим Ч пахін, ітарист Бе Бе сон, бас- ітарист Роман К черен о, дарни
Сер ій Балалаєв, а партію на д хових етнічних інстр ментах і ларнеті ви-
онає Сер ій Клевенсь ий.

Битва XV століття пар “Київсь а Р сь”
19-20 червня пар “Київсь а Р сь” перетвориться на середньовічне міс-

то, я е пропон є подивитися, я воювали в ті давні часи, навчитися серед-
ньовічним танцям. Атмосфер середньовічної Західної Європи відтворюва-
тим ть війсь ово-історичні л би з У раїни, Росії та Білор сі. В про рамі
фестивалю “Битва XV століття”—масові битви, лицарсь і двобої, театраль-
ні вистави, майстер- ласи зі стрільби з традиційних л ів, середньовічні і -
ри, майстер- лас від театр -ст дії старовинно о танцю “Джойссанс” (У ра-
їна), вист пи ас адерів.

М зичний фестиваль Vivere memento
З 20 до 26 червня столичном Фонді сприяння розвит мистецтв від-

б деться російсь о- раїнсь ий фестиваль Vivere memento, присвячений
пам’яті омпозитора Івана Карабиця, засновни а “Київ Мюзі Фест”. В про-
рамі прозв чить амерна м зи а — твори Карабиця, російсь их аван ар-
дистів Арт ра Л р’є, Ми оли Рославця та Оле сандра Мосолова, ласи ів
Стравінсь о о, Шоста овича, Про оф’єва. М зичн про рам ви онають
мос овсь ий ансамбль “ХХ ве ”, переможці он рса Горовиця Артем Ля-
хович та Оле сій К рбатов, во аліст а Тамара Хода ова, вартет імені Ли-
сен а та інші.

Прем’єра ше спірівсь ої “Б рі”
20 та 22 червня Театрі імені Івана Фран а презент ють нов вистав —

романтичн тра і омедію Вільяма Ше спіра “Б ря”, я поставив відомий
раїнсь ий інорежисер Сер ійМаслобойщи ов. В У орщині Маслобойщи-
ов же ставив ше спірівсь і п’єси “Сон літньої ночі” і “Прибор ання непо-
ірної”, але “Б ря” — йо о перший театральний досвід на вели ій раїн-
сь ій сцені. Населена людьми й д хами п’єса дала режисерові змо ви-
вести на сцен най ращі а торсь і сили театр : це Оле сій Бо данович і Пет-
ро Панч (Просперо), Бо дан Беню (Антоніо, Юнона), Василь Баша (Се-
бастьян, Ірида), Анжела Савчен о й Анастасія Добриніна (Міранда), Оле
Стальч (Калібан).

Джазові вечори пам’яті
Володимира Симонен а

У вихідні на естраді Місь о о сад в рам ах ХІІ Міжнародно о фестивалю
“Київсь і літні м зичні вечори” відб д ться джазові вечори пам’яті Володи-
мира Симонен а. У раїнсь ий джазмен, я ом цьо о ро виповнилося б
70 ро ів, став автором- ладачем першо о нотно о збірни а “Мелодії джа-
з ”, засн вав перший столичний джаз- л б “Мрія”, вів радіопередачі “Абет-
а джаз ” та створив в чилищі імені Р. Глієра відділ “М зично о мистецтва
естради”. 19 червня Київсь ий інстит т м зи и імені Р. Глієра презент є ви-
п с ни ів 2010 ро естрадно о відділ оледж . 20 червня ци л онцертів
продовжать вип с ни и фа льтет м зично о мистецтва афедри джазо-
вої м зи и. Почато о 18.00.

Прем’єра “Стати Джоном Ленноном”
На широ і е рани виходить стріч а про важ е дитинство засновни а

“Біттлз”, я ом в цьом ро виповнилося б 70 ро ів. У фільмі за основ взя-
то ниж звідної сестри Джона Леннона Дж лії Бейрд “Уявіть: я дорослі-
шала з Джоном Ленноном”. Стріч а режисера Сема Тейлора В да опові-
дає про стос н и Джона Леннона з тіт ою, я а вихов вала майб тньо о м -
зи анта, і матір’ю, я а спочат відмовилася від дитини, а потім прищепи-
ла йом любов до ро -м зи и. Фільм по аз є і епізоди з ранньої біо рафії
Леннона: йо о знайомство з ПоломМа артні і Джорджем Харрісоном, пер-
ший досвід ри на ітарі, створення ро - рт The Quarrymen і йо о дебют-
ний вист п на провінційном святі.

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”
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