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Оле сандр ПАВЛИК:

“У МОЄМУ ЖИТТІ ВСЕ СКЛАДАЄТЬСЯ
ТАК, ЯК І МАЄ БУТИ”

Âåëèêà âîäà Êèºâó íå çàãðîæóº
Ïîïðè ëþòíåâ³ ìîðîçè â Ã³äðîìåòöåíòð³ ïî÷àëè ñêëàäàòè êàðòó âîäîï³ëëÿ ñòîëèö³

Ñüîãîäí³, 15 ëþòîãî, çà öåðêîâíèì êàëåí-
äàðåì Ñòð³òåííÿ. Ó íàðîä³ êàæóòü, ùî öüî-
ãî äíÿ çèìà ç âåñíîþ çóñòð³÷àºòüñÿ ³ ñèëà-
ìè ì³ðÿºòüñÿ. ßêùî áóäå â³äëèãà, òî âåñíà
íàñòàíå ï³çíî, à ÿêùî âäåíü òèõà ³ ìîðîçíà
ïîãîäà, âåñíà íå çàáàðèòüñÿ. Ñó÷àñí³ ñèíî-
ïòèêè íà íàðîäí³ ïðèêìåòè íå çâàæàþòü, à
ñêëàäàþòü íàóêîâî-îá´ðóíòîâàí³ ïðîãíîçè.
Çã³äíî ç äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåòåî-
öåíòðó, ñòàíîì íà ñåðåäèíó ëþòîãî 2011 ðî-

êó ìåòåîðîëîã³÷íà îáñòàíîâêà â Óêðà¿íè ³ñ-
òîòíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ìèíóëîð³÷íî¿ ³ õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ çíà÷íèìè â³äì³ííîñòÿìè äëÿ ¿¿
ë³âîáåðåæíî¿ òà ïðàâîáåðåæíî¿ òåðèòîð³é,
ùî ìîæå âèçíà÷àòè ð³çíå çà ðîçì³ðàìè ³ âè-
ÿâàìè âîäîï³ëëÿ. Äóæå íåñïðèÿòëèâà ñèòó-
àö³ÿ ñêëàëàñü ó âåðõ³â’ÿõ Ïðèï’ÿò³, ¿¿ ïðèòî-
êàõ ó ìåæàõ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ òà ïîíèçç³
Ãîðèí³ (Ð³âíåíñüêà îáëàñòü). Êèºâó âåëèêà
âîäà íå çàãðîæóº.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ã³äðîëîã³÷íèõ ïðîãíîç³â Óêðà¿í-
ñüêîãî ã³äðîìåòöåíòðó Â³êòîð³ÿ Áîéêî, ïî-
ïåðåäí³é ïðîãíîç âîäîï³ëëÿ ó Êèºâ³ áóäå
îïðèëþäíåíî 21—22 ëþòîãî, à òî÷í³ø³ äà-
í³ ñòàíóòü â³äîì³ â ïåðøèõ ÷èñëàõ áåðåç-
íÿ. Ïðîòå âæå òåïåð ôàõ³âö³ çàóâàæóþòü,
ùî âîäîï³ëëÿ áóäå äåùî íèæ÷èì çà ñåðåä-
í³é áàãàòîð³÷íèé ð³âåíü ³ ìèíå â ñòîëèö³
ñïîê³éíî, áåç çàãðîçè áóä³âëÿì. Íå çàëëº
íàâ³òü äà÷í³ ìàñèâè, ÿê³ òðàäèö³éíî ïîòåð-
ïàþòü â³ä âèñîêî¿ âîäè â áåðåçí³-êâ³òí³. Çà
ñëîâàìè Â³êòîð³¿ Áîéêî, ñèòóàö³þ ìîæóòü
çì³íèòè õ³áà ùî ð³çê³ çì³íè ïîãîäè, ÿê³
íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè çàçäàëåã³äü. Ïî-
ïåðåäæåííÿ ïðî òàê³ “âèáðèêè” ïîãîäè
ðîáèòèìóòü çà 1—5 ä³á ³ ïîâ³äîìëÿòèìóòü
ïðî íèõ óñ³ â³äïîâ³äí³ ñëóæáè, çîêðåìà é
ìåð³þ.

Ñïîñòåð³ãàòè çà äèíàì³êîþ ïðèáóâàííÿ

âîäè â ìåæàõ ñòîëèö³ ç ïåðøîãî ëþòîãî ïî-
÷àëè ³ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. ßê ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé,
íà ñüîãîäí³ ð³âåíü âîäè íèæ÷èé, í³æ òîð³ê
ó öåé æå ïåð³îä. Çíà÷íèõ ñí³ã³â ó òèõ ðàéî-
íàõ Á³ëîðóñ³ òà Ðîñ³¿, ÿê³ ôîðìóþòü âîäî-
ï³ëëÿ íà Äí³ïð³, íåìàº, ïðîòå â ì³ñò³ áóäå
ãîòîâèì äî ðîáîòè âñå ã³äðîòåõí³÷íå îáëàä-
íàííÿ íà Êè¿âñüêîìó âîäîñõîâèù³, øëþçè
ÃÅÑ, â³äêà÷óâàëüí³ íàñîñè. Íåçàáàðîì òà-
êîæ ïî÷íóòü ñêëàäàòè êàðòè ìîæëèâèõ ï³ä-
òîïëåíü ó ì³ñò³. Ñïîê³éíà ñèòóàö³ÿ ö³º¿ çè-
ìè ³ íà Êè¿âñüêîìó âîäîñõîâèù³, òîâùèíà
ëüîäó íå ïåðåâèùóº 20 ñàíòèìåòð³â, îòîæ
íå áóäå ïîòðåáè âäàâàòèñÿ äî ìèíóëîð³÷-
íî¿ ïðàêòèêè, êîëè ñêèäàëè âîäó ³ ëàìàëè
êðèãó ñïåö³àëüíèì áóêñèð÷èêîì-êðèãîëà-
ìîì. “Âåñíà çðîáèòü óñå ñàìà”, — ï³äñó-
ìóâàâ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé 
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Вели ої повені навесні Києві не б де. Та і попередні про нози Гід-
рометцентр У раїни. З досвід мин лорічної зими, оли очі вали
наймасштабніше за іль анадцять ро ів водопілля, нині в мерії о-
т ються вжити заходів, аби безпечити столицю від підтоплень. І,
схоже, нинішньої весни цьом сприятиме сама природа.
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Ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ âøàíóþòü
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 
íà òåðèòîð³ÿõ ³íøèõ äåðæàâ

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Óïðàâë³íí³ ó
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðà-
ö³ ÊÌÄÀ, ñüîãîäí³ ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåð-
æàâ ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ íèçêà çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â. Çîêðåìà, 15 ëþòîãî î 9.00 — ïîêëàäàí-
íÿ êâ³ò³â äî Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó ïàì’ÿò³
âî¿í³â Óêðà¿íè, ïîëåãëèõ â Àôãàí³ñòàí³. Îäðà-
çó ï³ñëÿ ì³òèíãó-ðåêâ³ºìó â³äáóäåòüñÿ ãðîìà-
äÿíñüêà ïàíàõèäà ïî çàãèáëèõ âî¿íàõ ó Õðàì³-
ïàì’ÿòíèêó æåðòâàì àôãàíñüêî¿ â³éíè öåðêâè
Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî, à ïîòîìó — â³äâ³äàí-
íÿ åêñïîçèö³¿ ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—1945 ðîê³â.
Ó÷àñòü ó æàëîáíèõ çàõîäàõ â³çüìóòü âî¿íè-³í-
òåðíàö³îíàë³ñòè, ñ³ì’¿ çàãèáëèõ, ãðîìàäñüê³ñòü.
Çàãàëîì äî 1,2 òèñÿ÷³ îñ³á. À 16 ëþòîãî â Êî-
ëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ çóñòð³÷ êåð³â-
íèöòâà ì³ñòà ç âî¿íàìè-³íòåðíàö³îíàë³ñòàìè òà
ðîäèíàìè âî¿í³â, ùî ïîëÿãëè â Àôãàí³ñòàí³

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè 
ïîäàòê³âö³â ï³äïðèºìñòâó 
äîíàðàõîâàíî 1,4 ìëí ãðí

Ïîäàòê³âö³ Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³
çä³éñíèëè äîêóìåíòàëüíó ïåðåâ³ðêó ïðèâàòíîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Ë”, îñíîâíèì âèäîì
ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî º çäàâàííÿ â îðåíäó òîðãîâåëü-
íèõ ïëîù íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ïîâ³äîìè-
ëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-öåíòð³ ÄÏÀ Êèºâà. Ï³ä
÷àñ ïåðåâ³ðêè ïðàâîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ âàëî-
âèõ âèòðàò ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çàçíà÷åíå òîâàðè-
ñòâî çàìîâèëî ðåêëàìíå ðîçïîâñþäæåííÿ òîð-
ãîâîãî ëîãîòèïó â ÒÎÂ “Ì”. Âàðò³ñòü òàêèõ ðåê-
ëàìíèõ çàõîä³â ñòàíîâèëà ïîíàä 2,2 ìëí ãðí, ùî
çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ñêëàä³ âàëîâèõ âè-
òðàò ÀÒ “Ë”, â³äïîâ³äíó ñóìó ÏÄÂ çà òàêèìè
îïåðàö³ÿìè áóëî çàçíà÷åíî ó ñêëàä³ ïîäàòêîâî-
ãî êðåäèòó. Ó Äåðæäåïàðòàìåíò³ ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³ Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè ïîäàòê³âöÿì ïîâ³-
äîìèëè, ùî òîâàðíèé ëîãîòèï íå íàëåæèòü òî-
âàðèñòâó “Ë”, à º âëàñí³ñòþ ³íøîãî ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ô³íàíñîâî-ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâó äîíàðàõîâà-
íî ïîíàä 1,4 ìëí ãðí, ÿê³ ïîïîâíèëè áþäæåò

Ó Êèºâ³ çàñóäæåíî ÷îëîâ³êà,
ÿêèé ðîçïîâñþäèâ êðåñëåííÿ
íîâ³òíüîãî ë³òàêà 
äëÿ â³éñüêîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³

Íàáóâ ÷èííîñò³ âèðîê Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàé-
ñóäó çà êðèì³íàëüíîþ ñïðàâîþ, ïîðóøåíîþ ñòî-
ëè÷íèì Óïðàâë³ííÿì ÑÁÓ ùîäî ñï³âðîá³òíèêà
îäíîãî ç äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó ãàëóç³ ë³òà-
êîáóäóâàííÿ. Òîð³ê ó êâ³òí³ 24-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê
ñêà÷àâ ³ç ðîáî÷îãî êîìï’þòåðà ³íôîðìàö³þ ç
îáìåæåíèì äîñòóïîì êðåñëåííÿ ðîçðîáîê íî-
â³òíüîãî â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî ë³òàêà. Çëî-
âìèñíèê âèí³ñ ³íôîðìàö³þ çà ìåæ³ ï³äïðèºì-
ñòâà òà ðîçì³ñòèâ ¿¿ íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-ôîðó-
ì³â, âíàñë³äîê ÷îãî âîíà ñòàëà äîñòóïíîþ ñòî-
ðîíí³ì îñîáàì, ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
ïðåñ-ñåêòîð³ ÓÑÁÓ â Êèºâ³. Âèðîêîì ñóäó îá-
âèíóâà÷åíîãî âèçíàíî âèííèì ó ñêîºíí³ çëî-
÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 361-2 (íåñàíêö³îíî-
âàíèé çáóò àáî ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç
îáìåæåíèì äîñòóïîì, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ â ÅÎÌ
(êîìï’þòåðàõ), òà ÷. 2 ñò. 362 (âèêðàäåííÿ, ïðè-
âëàñíåííÿ, âèìàãàííÿ êîìï’þòåðíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ àáî çàâîëîä³ííÿ íåþ øëÿõîì øàõðàéñòâà ÷è
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì) Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ï³äñóäíîìó ïðèçíà-
÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 2,5 ðîêó ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³ ç ³ñïèòîâèì òåðì³íîì 2 ðîêè

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ 
Â³êòîð Æåðåáíþê ïðèâ³òàâ 
âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â

Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ óðî-
÷èñòîñò³ äî Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ òà 22-¿ ð³÷íèö³ âè-
âåäåííÿ â³éñüê êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ ç Ðåñïóáë³êè
Àôãàí³ñòàí. Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Â³êòîð Æå-
ðåáíþê âðó÷èâ Ïîäÿêè ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é
òà àêòèâ³ñòàì Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó. Òà-
êîæ â³äáóâñÿ êîíöåðò ãóðòó “Êîíòèíãåíò”, ÿêèé
íà òåðåíàõ Óêðà¿íè º ºäèíèì ïðîôåñ³îíàëüíèì
âèêîíàâöåì ï³ñåíü íà òåìó àôãàíñüêî¿ â³éíè

Êè¿âàâòîäîð³âö³ ïðàöþþòü 
ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäè ïðàö³âíèêè
êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”, ùîá îð-
ãàí³çóâàòè áåçïå÷íèé ðóõ òðàíñïîðòó, ö³ëîäîáî-
âî î÷èùóþòü âóëèö³ â³ä ñí³ãó. Çîêðåìà ò³ëüêè ó
âèõ³äí³, ùî ìèíóëè, äëÿ ïðèáèðàííÿ äîðîæíüî¿
ìåðåæ³ â³ä ñí³ãó êîìóíàëüíèêè çàä³ÿëè âñþ íà-
ÿâíó òåõí³êó.

Âäåíü íà âóëèöÿõ ñòîëèö³ ïðàöþâàëî ïîíàä
350 îäèíèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òà äîïîì³æíî¿
ñïåöòåõí³êè, âíî÷³ — 250 îäèíèöü, ç íèõ 102
ñîëåðîçêèäóâà÷³. Çà öåé ïåð³îä áóëî âèòðà÷åíî:
3 òèñ. òîí ñîë³, 1 òèñ. 500 òîí ï³ñêîñîëÿíî¿ ñó-
ì³ø³ òà 150 òîí ôðèêö³éíèõ ìàòåð³àë³â. ßê ïî-
â³äîìèëè ó êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿, ãîëîâíó óâà-
ãó ïðèä³ëèëè öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Êèºâà, âðàõî-
âóþ÷è éîãî çàâàíòàæåííÿ ó ðîáî÷³ äí³, à òàêîæ
î÷èùåííþ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
ï³äõîä³â äî ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ³
òðîòóàð³â, ìàã³ñòðàëüíèõ âóëèöü ³ òèõ, ÿêèìè ðó-
õàþòüñÿ ì³ñüê³ àâòîáóñè, òðîëåéáóñè, òðàìâà¿.
Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà “Êè¿âàâòî-
äîðó” Âîëîäèìèð Ðîæíÿòîâñüêèé ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî êîæåí àãðåãàò â³äïîâ³äàº çà ñâîþ
ä³ëÿíêó ðîáîòè. “Â êîæíîãî âîä³ÿ º òåõíîëîã³÷-
í³ êàðòè,— ïîÿñíèâ â³í.— Òîáòî çà êîæíèì àâ-
òî çàêð³ïëåíî â³äïîâ³äí³ âóëèö³ ÷è äîðîæíüî-
òðàíñïîðòí³ îá’ºêòè — ìîñòè, øëÿõîïðîâîäè”.
Ïàí Ðîæíÿòîâñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî á³ëüøó ÷àñ-
òèíó ðîá³ò âèêîíóþòü óíî÷³, êîëè äîðîãè íå çà-
âàíòàæåí³ òðàíñïîðòîì, à î÷èùåííÿ íå çàâàæàº
ðóõîâ³ ìàøèí. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãåíäèðåê-
òîðà “Àâòîäîðó”, çàáåçïå÷åííþ îðãàí³çàö³¿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè äîðîæ-
íèê³â ñïðèÿº ñòîëè÷íà ÄÀ². Âîäíî÷àñ “Êè¿âàâ-
òîäîð” çàêëèêàº âîä³¿â íå ïàðêóâàòèñÿ â öåíòð³
Êèºâà òà ïî ìîæëèâîñò³ óòðèìàòèñü â³ä ïî¿çäîê
ì³ñòîì áåç íàãàëüíî¿ ïîòðåáè, ùîá ì³í³ì³çóâà-
òè ïåðåøêîäè äîðîæí³ì ñëóæáàì ï³ä ÷àñ ³íòåí-
ñèâíî¿ çà÷èñòêè âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ â³ä
ñí³ãó

Íàéá³ëüøå íåâäîâîëåíèõ
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
Ïåðåâàæíî ãðîìàäÿíè ñêàðæàòüñÿ äî ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó
íà òðàíñïîðòí³, ìåäè÷í³ òà ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè

ЗЗ ВВ ОО РР ОО ТТ НН ИИ ЙЙ   ЗЗ ВВ ’’ ЯЯ ЗЗ ОО КК

“Êèÿíè íåâäîâîëåí³ óìîâàìè òðàíñ-
ïîðòíèõ ïåðåâåçåíü”,— ðîçïîâ³äàº íà-
÷àëüíèê Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì
Íàòàë³ÿ Äàíüêî.— Íàéá³ëüøå çâåðíåíü ç
ïðîõàííÿì âðåãóëþâàòè ³íòåðâàë ðóõó àâ-
òîáóñ³â íàä³éøëî çà ìàðøðóòàìè N¹ 20,
108, 33, 49, 62, 69, 23, 72, 90, 101, 21. Íå
äîòðèìóþòü ãðàô³êó âè¿çäó àâòîáóñè
N¹ 28, 42, 62, 53, 72, 31”.

Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü äî call-öåíòðó íà-
ä³éøëî ìàéæå ø³ñòäåñÿò äçâ³íê³â ç ïðî-
õàííÿì çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü òðîëåéáóñ³â
íà ìàðøðóòàõ N¹ 12, 9, 19, 14. Îêð³ì òî-
ãî, ãîðîäÿíè õî÷óòü, àáè â ì³ñò³ ïîë³ïøè-
ëè ñòàí ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â
íà ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Ïåðåâàæ-
íà ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â ñòîñóâàëàñÿ òàêèõ
ñòàíö³é: “Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ”, “Ãíàòà
Þðè”, “²íäóñòð³àëüíà”, “ÍÀÓ”, “Ïîëüî-

âà”, “Ðîìåíà Ðîëàíà”. Îñòàíí³ì ÷àñîì
ñòîëè÷í³ ìåøêàíö³ ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ ç
ïðîõàííÿì ïîíîâèòè çóïèíêè ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³. Íàòàë³ÿ Äàíüêî ïîÿñíþº öå ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ òà â³ä-
êðèòòÿì íîâèõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó:
“Áóëî çì³íåíî ñõåìó ðóõó òðàíñïîðòó,
âíàñë³äîê ÷îãî íå ôóíêö³îíóþòü äåÿê³ çó-
ïèíêè, ùî, ç³ ñë³â çàÿâíèê³â, äóæå íå-
çðó÷íî. Íàéá³ëüøå çâåðíåíü íàä³éøëî
ñòîñîâíî ïîíîâëåííÿ çóïèíîê á³ëÿ Äåì³-
¿âñüêîãî ðèíêó òà Öåíòðàëüíîãî àâòîâîê-
çàëó”.

Çà äàíèìè call-öåíòðó, êèÿí ïðîäîâ-
æóþòü íåïîêî¿òè ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç
íåÿê³ñíèì íàíåñåííÿì äîðîæíüî¿ ðîçì³ò-
êè. Çà ñëîâàìè çàÿâíèê³â, ÷åðåç ñòåðò³
“çåáðè” ïî÷àñò³øàëè íà¿çäè íà ëþäåé.

Ïðîáëåìí³ àäðåñè: âóëèö³ Ùåðáàêîâà,
Ãàëèöüêà, Ìîñêîâñüêèé ïðîñïåêò.

Ïîíàä äâ³ ñîòí³ äçâ³íê³â çà îñòàíí³é
ì³ñÿöü íà íîìåð 15-51 ñòîñóâàëèñÿ ìå-
äè÷íèõ ïèòàíü. Ïî÷àñò³øàëè â³äìîâè
õâîðèì ó íàäàíí³ ï³ëüãîâîãî ðåöåïòà íà
ë³êè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çíà÷íèì çìåíøåí-
íÿì ô³íàíñóâàííÿ íà ïðèäáàííÿ ë³êàð-
ñüêèõ çàñîá³â äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Çà-
áåçïå÷óâàòèìóòü òàêèìè ë³êàìè çà æèò-
òºâèìè ïîêàçàííÿìè, çîêðåìà õâîðèõ ç
ïåðåñàäæåíîþ íèðêîþ, öóêðîâèì ä³àáå-
òîì òà ³íøèìè òÿæêèìè íåäóãàìè. Ó ðà-
ç³ âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â íà ö³ ïî-
òðåáè õâîðèõ çàáåçïå÷óâàòèìóòü ïðåïà-
ðàòàìè íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ â³äïîâ³äíî
äî ð³âíÿ ô³íàíñóâàííÿ, ïîÿñíþþòü ó
ÊÌÄÀ.

Ðîáîòà ñòîëè÷íèõ áþâåò³â òàêîæ ëè-
øàºòüñÿ ó ïðîáëåìí³é çîí³. Íàéá³ëüøå ¿õ
íå ïðàöþº ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ —
19. Ïîíîâëåííÿ ðîáîòè àðòåç³àíñüêèõ
ñâåðäëîâèí çàïëàíîâàíî íà ²-²² êâàðòà-
ëè 2011 ðîêó.

Íàñàìê³íåöü çàóâàæèìî, ùî äî ì³ñü-
êîãî call-öåíòðó òåëåôîíóþòü íå ëèøå ç
ïðåòåíç³ÿìè òà ïðîáëåìàìè. Çà îñòàíí³é
ì³ñÿöü ïðàö³âíèêàì Ñëóæáè äîïîìîãè
ìåðà êèÿíàì ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ ïî-
äÿêóâàëè çà ðîáîòó ïîíàä 360 îñ³á

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Від 11 січня до 11 люто о нинішньо о ро до місь о о call-центр
надійшло 16327 звернень. Найбільше — зі Святошинсь о о район ,
близь о 4 тисячі дзвін ів. Переважно ромадяни с аржаться на
транспортні, медичні, соціальні та інші проблеми. За алом заяв и
иян ви онано на 80 %. Найоперативніше с вають недолі и в Со-
лом’янсь ом районі. Останній рейтин — Дніпровсь ий.
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Àôãàíñüêà ïðàâäà Â³êòîðà
Êàïøóêà

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Про часть при ордонни ів Аф-
ансь ій війні відомо д же мало.
Надто вже се ретною б ла місія
“зелених аш етів”. Лише сьо о-
дні починають з’являтись рив-
часті дані про цей період історії.
Про свою війн “Хрещати ”
розповів Герой Радянсь о о Со-
юз , нині пол овни Держпри-
ордонсл жби відставці Ві тор
Капш , отрий з 1983 до 1985
ро ви он вав інтернаціональ-
ний обов’язо на території
Аф аністан .

— Â³êòîðå Äìèòðîâè÷ó, êîëè ïðèçèâàëè äî
ëàâ àðì³¿, Âè çíàëè, ùî áðàòèìåòå ó÷àñòü â
Àôãàíñüê³é â³éí³?

— Íà ïðèçîâíîìó ïóíêò³ âñ³õ, çîêðåìà é
áàòüê³â, çàñïîêî¿ëè, ìîâëÿâ, ïðèêîðäîííè-
êè â Àôãàí³ñòàí³ íå âîþþòü. Ó âàãîí³ ìè ïî-
ö³êàâèëèñü, êóäè ¿äåìî. Íàì â³äïîâ³ëè: “Äî
Áðåñòà”. Íó, Áðåñò, òî é Áðåñò. ¯äåìî äîáó,
äðóãó, òðåòþ, ÷åòâåðòó. É çàì³ñòü ñîíÿ÷íî¿
Á³ëîðóñ³ ïðèáóëè äî âåðáëþä³â. Ïåðøèì
ïóíêòîì ïðèçíà÷åííÿ ñòàëà “ó÷åáêà” â Òàõ-
òà-Áàçàð³. Íàñòóïíîãî äíÿ çðîçóì³ëè, ùî äî-
âåäåòüñÿ âîþâàòè. Âïåðøå ïîáà÷èëè, ùî òà-
êå â³éíà, êîëè ìîòîìàíåâðåíà ãðóïà ïîâåð-
òàëàñü ³ç áîéîâîãî âèõîäó. Õëîïö³ éøëè
ñòîìëåí³, â áàãíþö³, ïèëþö³, êðîâ³. Ç òåõ-
í³êè âèâàíòàæóâàëè ïîðàíåíèõ. Öå íàñ ñïî-
÷àòêó øîêóâàëî, àëå çãîäîì çâèêëè. Êàï³-
òàí Þð³é Ëàïóøêî òà ñåðæàíò Âîëîäèìèð
Ïîðøíüîâ íàâ÷èëè íàñ óñ³õ ïðåìóäðîñòåé
â³éñüêîâîãî ìèñòåöòâà, ³ ÿ äóæå âäÿ÷íèé ¿ì
çà öå.

— Áàãàòî áóëî îõî÷èõ “â³äêîñèòè” â³ä ö³º¿
â³éíè?

— Òàêèõ áóëî äóæå ìàëî. Âñ³ì õîò³ëîñÿ
ïåðåâ³ðèòè ñåáå, ïîáóâàòè íà â³éí³. Ò³, õòî
íå õîò³â âîþâàòè, áîÿëèñÿ, ìàëè ìîæëèâ³ñòü
íå ïîòðàïèòè “çà ð³÷êó”. Àäæå îô³öåðè ðî-
çóì³ëè, ùî â³ä òàêèõ êîðèñòü íà áîéîâîìó
âèõîä³ áóäå íóëüîâîþ.

— Ïàì’ÿòàºòå ñâ³é ïåðøèé á³é?
— Öå áóëî çà òèæäåíü ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî

Êåðê³íñüêîãî ï³äðîçä³ëó, ÿ âèëåò³â íà ïåð-
øó áîéîâó îïåðàö³þ. Õî÷à é îïåðàö³ºþ öå
òîä³ íàçâàòè áóëî ñêëàäíî. Çàâäàííÿ — ïðî-
ïóñòèòè êîëîíó ÷åðåç êèøëàê. Ùîá çàêð³-
ïèòèñÿ, ìè ïî÷àëè êîïàòè îêîïè. ß ïîáà-
÷èâ, ùî í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ, é ñ³â íà áðó-
ñòâåð, ñòàâ ðîçãëÿäàòè êèøëàê ó á³íîêëü. Ó
ïîâ³òð³ ÷óòíî ñâèñò, ÿê êîìàðèíèé. Àæ ðàï-
òîì ñåðæàíò Ïîðøíüîâ ìåíå ñìèêíóâ çà êî-
ì³ðåöü, ïîâàëèâøè íà çåìëþ: “Òè ùî, ñêà-
çèâñÿ? Ïî òîá³ æ ñòð³ëÿþòü”. Êàï³òàí Þð³é
Ëàïóøêî çàóâàæèâ, ùî ñâèñòó êóëü áîÿòèñü
íå ñë³ä. “Ñâîº¿” òè í³êîëè íå ïî÷óºø.

— ßê³ çàâäàííÿ âèêîíóâàëè íà òåðèòîð³¿ Àô-
ãàí³ñòàíó?

— Íàøèì çàâäàííÿì áóëî îäíå — îõîðî-
íà äåðæàâíîãî êîðäîíó. À ùîá óáåçïå÷èòè
òåðèòîð³þ ÑÐÑÐ â³ä îáñòð³ë³â, ìè êîíòðî-
ëþâàëè ê³ëîìåòð³â ç 200 óãëèá Àôãàí³ñòàíó.
Îêð³ì òîãî, îáîðîíÿëè êîëîíè ó ñâî¿é çî-
í³, ïåðåõîïëþâàëè êàðàâàíè ç íàðêîòèêàìè
òà çáðîºþ. Òà ç ³íøîãî áîêó, ìè ðåòåëüíî
ìàñêóâàëèñÿ, àáè íå âèäàòè ñâîº¿ íàëåæíî-
ñò³ äî ðîäó â³éñüê. Òîìó çåëåíó ïðèêîðäîí-
íó àòðèáóòèêó çì³íèëè íà áëàêèòíó äåñàíò-
íó. Íà áîéîâ³ âèõîäè âçàãàë³ õîäèëè â êà-
ìóôëÿæ³ áåç ðîçï³çíàâàëüíèõ çíàê³â. Íàì
áàãàòî ÷îãî íå äîçâîëÿëè, ñêàæ³ìî, íàïàäà-
òè íà “äóõ³â” óíî÷³, àòàêóâàòè ¿õ ï³ä ÷àñ íà-
ìàçó. À ãîëîâíå, ùî áóëî ñóâîðî çàáîðîíå-
íî çàãëÿäàòè æ³íêàì ï³ä ïàðàíäæó òà çàõî-
äèòè íà æ³íî÷ó ïîëîâèíó áóäèíêó. Öå ðî-
áèëè, àáè íå íàëàøòîâóâàòè ì³ñöåâèõ ïðî-

òè ñåáå. Áî ÿêùî ÿ, ïðèì³ðîì, ïîðóøèâ çà-
êîí ³ ïîáà÷èâ îáëè÷÷ÿ æ³íêè, òî ñòàâàâ
êðîâíèì âîðîãîì ïðàâîâ³ðíîãî ìóñóëüìà-
íèíà — ¿¿ ÷îëîâ³êà. Â³äòîä³ â³í ìàâ ïîëþâà-
òè íà ìåíå, àæ ïîêè âá’º. Ö³ çàáîðîíè ÷àñ-
òî äîâîäèëîñÿ ïîðóøóâàòè. Áî “äóõè” íà-
òÿãóâàëè íà ñåáå ïàðàíäæó òà âëàøòîâóâà-
ëè ñõðîíè ç³ çáðîºþ ñàìå íà æ³íî÷èõ ïîëî-
âèíàõ.

— Íèí³ áàãàòî õòî âèâîäèòü ïî÷àòîê ä³ä³â-
ùèíè â àðì³¿ ç ÷àñ³â Àôãàíñüêî¿ â³éíè. ×è áó-
ëè ó Âàøîìó ï³äðîçä³ë³ íåñòàòóòí³ ñòîñóíêè?

— Ä³ä³âùèíà â íàñ áóëà íå òàêà, ÿê íèí³.
Á³éöÿ íå ðîáèëè ³íâàë³äîì çà òå, ùî â³í íå
çíàéøîâ öèãàðêè î äðóã³é íî÷³. “Ä³äè” âè-
õîâóâàëè “ñàëàã”, ãîòóþ÷è ¿õ äî â³éíè. Êî-
ëè ï³ñëÿ ïåðøîãî áîéîâîãî âèõîäó ÿ ïîáà-
÷èâ òðóï ³ êðîâ, ìåí³ ñòàëî çëå. Âîëîäÿ Ïî-
ðøíüîâ ïîáà÷èâ öå. ² ùî âè äóìàºòå? ß òèæ-
äåíü õîäèâ ç íåìèòèìè ðóêàìè, çâèêàâ äî
âèãëÿäó êðîâ³. ²íøèé ïðèêëàä — ïîãàíî
çìàçàíèé àâòîìàò. Â “ó÷åáö³” íàñ ïðèâ÷à-
ëè: àâòîìàò ìàº áóòè â ìàñòèë³. Ó áîéîâèõ
óìîâàõ âñå ³íàêøå. Ãîòîâèé äî ñòð³ëüáè àâ-
òîìàò ìàº áóòè âèòåðòèé íàñóõî, ùîá íå
ïðèëèïàâ ï³ñîê. É íà îãð³õè “ñòàð³” íàì
âêàçóâàëè íå òîìó, ùî òàê çà íàñ ïåðåæè-
âàëè. ßêùî â “ñàëàãè” â áîþ çàêëèíèòü àâ-
òîìàò, òî ïîñòðàæäàº íå ëèøå â³í, à é “ä³ä”.

— Âèïàäêè ìàðîäåðñòâà ó ï³äðîçä³ë³ áóëè?
— Ìàðîäåðñòâà ÷è íàðêîìàí³¿ ó íàñ íå áó-

ëî. ² íå òîìó, ùî ìè áóëè òàêèìè êëàñíè-
ìè. Ïðîñòî íàñ “îñîá³ñòè” ïåðåâ³ðÿëè é êîí-
òðîëþâàëè êîæåí íàø êðîê. Ï³ñëÿ áîéîâèõ
îïåðàö³é íàñ ïåðåäèâëÿëèñü àæ äî á³ëèçíè,
àáè í³÷îãî íå âèíåñëè. Îäíîãî ðàçó á³éöÿ
ìàëî íå ïîçáàâèëè ï³ëüã, êîëè “îñîá³ñòè”
çíàéøëè â íüîãî “êóñà÷êè” äëÿ í³ãò³â, êîò-
ð³ òåïåð ïðîäàþòü ó êîæíîìó ê³îñêó, à òîä³
äëÿ íàñ öå áóëà äèâèíà. Òîæ êîëè ÿ çíàõî-
äèâ ó êèøëàêó, ñêàæ³ìî, ìàãí³òîôîí, òî,
ïîñëóõàâøè éîãî, ñòàâèâ íà ì³ñöå, áî îäíàê
çíàéäóòü.

— ×è áóëè âèïàäêè, êîëè îô³öåðè çàðîáëÿ-
ëè ç³ðêè íà ñîëäàòñüêèõ æèòòÿõ?

— Ùîá íàâìèñíî, òàêîãî íå áà÷èâ, à åëå-
ìåíòàðíà òóï³ñòü áóëà. Ùîá âèð³çíèòèñÿ,
äåõòî íåõòóâàâ íàéïåðøèìè ïðàâèëàìè áåç-
ïåêè. ×åðåç îäíîãî òàêîãî çàãèíóâ ì³é òî-
âàðèø Âàñèëü Õàìêî. Ëåéòåíàíò íà ïåðøèé
æå âèõ³ä íàäÿãíóâ íà áåðåò... ïàðàäíó êî-
êàðäó. Çàóâàæåííÿ, ùî öüîãî ðîáèòè íå
ìîæíà, ïðî³ãíîðóâàâ. Ïðèëåò³ëè äî êèø-
ëàêà. É êîëè ïî÷àâñÿ îáñòð³ë, ñíàéïåð âëó-
÷èâ ïðÿìî â êîêàðäó ³ çí³ñ ï³âãîëîâè. Âà-
ñèëü êèíóâñÿ éîãî âèòÿãóâàòè. Àäæå ìè ìà-
ëè ñóâîðèé íàêàç: â æîäíîìó ðàç³ íå ëè-
øàòè îô³öåð³â íà ïîë³ áîþ. Ñíàéïåð âëó-
÷èâ éîìó òðîõè íèæ÷å â³ä ñåðöÿ. Âåðòîë³ò
ïðèëåò³â øâèäêî. Àëå êðîâ³ äëÿ ïåðåëèâàí-
íÿ îáîì ïîðàíåíèì íå âèñòà÷àëî. Ìåäèêè
âèð³øèëè ðÿòóâàòè îô³öåðà, òà âñå ìàðíî.
Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî Âàñ³ ò³º¿ êðîâ³ âèñòà-
÷èëî á, àáè äîâåçòè äî øïèòàëþ. À â³í óæå
ìàâ ëåò³òè äîäîìó. Íàâ³òü øòàìï ïðî çâ³ëü-
íåííÿ ó â³éñüêîâîìó êâèòêó ñòîÿâ. Îäíàê
êàäðîâèê íàêàçàâ éîìó çàòðèìàòèñÿ, ïîêè
ïðèëåòèòü çì³íà. Òàê³ âèïàäêè òðàïëÿëèñÿ
çð³äêà. Êàï³òàíà Þð³ÿ Ëàïóøêà ìè ëþáè-
ëè é ïîâàæàëè. Íàìàãàëèñÿ äîïîìàãàòè.
ßêîñü ìè ìàëè âçÿòè áàçó “äóøìàí³â”. À
ùîá îá³éòè ¿¿ äëÿ ðàïòîâîãî óäàðó, ïîòð³á-
íî áóëî ïåðåòíóòè ïàêèñòàíñüêèé êîðäîí.
Ìè ðîçïîä³ëèëèñÿ íà äâ³ ãðóïè é çàõîïè-
ëè áàçó. Òàì, äî ñëîâà, áóâ çàâîä ç âèãî-
òîâëåííÿ êóëü ç³ çì³ùåíèì öåíòðîì. Äîïî-
â³ëè ïî ðàö³¿ ïðî óñï³õ. Êîìàíäóâàííÿ çðà-
ä³ëî. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ íà Þð³ÿ Ìèõàéëî-
âè÷à íàâ³òü ïîäàííÿ íà ïðåäñòàâëåííÿ äî
çâàííÿ Ãåðîÿ ÑÐÑÐ ï³äãîòóâàëè. Àæ ðàï-
òîì: “Ñòîï! À ÿê âè âçÿëè áàçó?” É îòóò
ïî÷àëîñÿ. Ñîëäàò³â òÿãàëè íà äîïèòè äî
“îñîá³ñò³â” ùîäíÿ. Óñå õîò³ëè âèäóøèòè,
ùî îô³öåð íàêàçàâ ïåðåòíóòè êîðäîí. Òà
ùî ç ñîëäàòà â³çüìåø? Ìè âñ³, ÿê îäèí, êà-
çàëè, ìîâëÿâ, ïåðåïëóòàëè ñàì³.

— Çà ùî ìàºòå Ç³ðêó Ãåðîÿ ÑÐÑÐ?
— Îäðàçó õî÷ó ñêàçàòè, ùî Ç³ðêà Ãåðîÿ —

öå â³äçíàêà âñüîãî ï³äðîçä³ëó. Àäæå òå áî-
éîâå çàâäàííÿ ìè âèêîíóâàëè ðàçîì. Ïðîñ-
òî ñòàëîñÿ òàê, ùî ÿ âèÿâèâ ³í³ö³àòèâó, êî-
ëè ìîþ ãðóïó îòî÷èëè ïåðåâàæàþ÷³ ñèëè
“äóõ³â”. Îäíàê óñ³ õëîïö³ áèëèñÿ çàâçÿòî,
òîæ íàì âäàëîñÿ âèòðèìàòè ê³ëüêàãîäèííèé
íàòèñê. Ñêàæó, ùî Ç³ðêó ìåí³ íîñèòè äóæå
âàæêî. Öå íàñàìïåðåä âåëè÷åçíà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. Òè ìàºø ðîáèòè âñå, àáè íå çãàíü-
áèòè âèñîêîãî çâàííÿ. Äîâîäèòüñÿ âèòðèìó-
âàòè ³ áðåõíþ, ³ çàçäð³ñòü.

— Òÿæêî ïåðåæèâàëè “àôãàíñüêèé ñèíä-
ðîì”?

— Ìåí³ áóëî ëåãøå ï³ñëÿ âñòóïó äî ó÷è-
ëèùà. Âñå æ òàêè â³éñüêîâà îáñòàíîâêà,
çâè÷íà àòìîñôåðà. Îäíàê Àôãàí³ñòàí ìåí³
é äîñ³ ñíèòüñÿ. Íàâ³òü ÿê çàñòåðåæåííÿ. Áî
ÿêùî ïðèñíèëàñü â³éíà, íåçàáàðîì ñòàíåòü-
ñÿ ùîñü íåäîáðå. Òà ÿ í³êîëè íå øêîäóâàâ
ïðî òå, ùî ïîáóâàâ òàì. Òàì çóñòð³â íàéêðà-
ùèõ çà âñå æèòòÿ äðóç³â. Òàì ïðîéøîâ øêî-
ëó íà âñå æèòòÿ. Ïðèãàäóþ òó âèñîòêó, äå
çàãèíóëè ëåéòåíàíò ³ Âàñÿ Õàìêî. Ò³ õâèëè-
íè, êîëè ï³ä øêâàëüíèì âîãíåì âèíîñèâ
ïîðàíåíîãî Àëåéíèêîâà. Ï³ñí³ íàø³ ïðèãà-
äóþ. Îñîáëèâî ïðèãàäóþ àôãàíñüêèõ ä³òåé,
êîòðèì â³ääàâàëè ñâ³é õë³á, ìàñëî, çãóùåí-
êó. ß íå ââàæàþ òó â³éíó ãàíåáíîþ. ² ìåí³
îñîáèñòî í³ çà ùî íå ñîðîìíî

15 ëþòîãî — Äåíü âøàíóâàííÿ 
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 
íà òåðèòîð³ÿõ ³íøèõ äåðæàâ

Ві тор Капш народився 15 липня 1965 ро в селі Карапишах Миронівсь о о район
на Київщині. У жовтні 1983 ро б в призваний до При ордонних війсь КДБ СРСР. За ін-
чив ш ол сержантсь о о с лад Середньоазійсь о о при ордонно о о р . В травні 1984-
о призначено омандиром бойової р пи до десантно-шт рмової маневреної р пи Кер-
інсь о о при ордонно о за он . За період сл жби р па здійснила 14 бойових операцій,
я их лі відовано понад 100 д шманів та захоплено 70 одиниць стрілець ої зброї. У бе-

резні 1985 ро під во нем д шманів прорвався до поранено о офіцера й виніс йо о в без-
печне місце. У серпні 1985- о на чолі невели ої р пи бійців іль а один стрим вав ата и
переважаючих сил воро а. У азом Президії Верховної Ради СРСР від 6 листопада 1985 ро-

за м жність і ероїзм під час надання інтернаціональної допомо и Демо ратичній Рес-
п бліці Аф аністан, старшом сержантові Ві тор Капш присвоєно звання Героя Радян-
сь о о Союз . У р дні 1985 ро став рсантом Вищо о при ордонно о війсь ово-полі-
тично о чилища КДБ СРСР. З 1989 ро сл жив заст пни ом начальни а з політичної час-
тини 5-ї при ордонної застави 46- о при ордонно о за он Середньоазійсь о о при ор-
донно о о р . З 1990 ро — омандир взвод охорони КПП “Київ-аеропорт” Західно о
при ордонно о о р . Після розпад СРСР прийняв прися на вірність У раїні. Проходив
сл жб в с ладі Держпри ордонсл жби У раїни. З 1992 ро оманд вав стройовим взво-
дом відділ оформлення пасажирів ОКПП “Бориспіль”, б в старшим онтролером відділен-
ня при ордонно о онтролю “Ж ляни” ОКПП “Київ”. З 1993 ро — начальни онтрольно-
о пост “Чер аси-Авіа”. З 1996- о — заст пни омандира навчальної роти, заст пни
омандира навчально о батальйон з виховної роботи, офіцер Управління виховної робо-
ти оловно о оманд вання При ордонних війсь У раїни. Торі пол овни Капш вийшов
відстав . Одр жений. Має двох дітей.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Çîðåïàä 
òàëàíò³â
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ êîíêóðñ 
õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ 
êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè 
Êè¿âðàäè òà ÊÌÄÀ

Ó ï’ÿòíèöþ óæå âäðóãå â³äáóâ-
ñÿ êîíêóðñ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëü-
íîñò³ ñåðåä êîëåêòèâ³â Îá’ºäíà-
íîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè Êè¿â-
ðàäè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ “Çîðåïàä òà-
ëàíò³â-2011”. Ïåðøèé êîíêóðñ
â³äáóâñÿ ó 2008-ìó. Ìåòà éîãî
äîâîë³ ïðîñòà — çàëó÷àòè ïðà-
ö³âíèê³â äî òâîð÷îñò³, âèÿâëÿòè
îáäàðîâàíèõ áåç â³êîâèõ îáìå-
æåíü. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ îðãàí³çà-
ö³¿, ùî º ÷ëåíàìè êîì³òåòó, ïî-
äàâàëè çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³ ï³ñëÿ âëàñíîãî â³äá³ðêîâî-
ãî òóðó. Äëÿ òâîð÷îãî çìàãàííÿ
ïðîïîíóâàëè ê³ëüêà æàíð³â: âî-
êàëüíèé, õîðåîãðàô³÷íèé, ðîç-
ìîâíèé, ³íñòðóìåíòàëüíèé, òåàò-
ðàëüíå ìèñòåöòâî. À 11 ëþòîãî
âñ³ çàÿâëåí³ ó÷àñíèêè ïðåäñòàâ-
ëÿëè ñâî¿ íîìåðè ó ô³íàë³ ïåðåä
æóð³ â ïðèì³ùåíí³ Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ÐÄÀ.

ßê çàóâàæèëà ãîëîâà îðãêîì³-
òåòó òà ³í³ö³àòîð êîíêóðñó Â³ðà
Áåëåé, ÿêà î÷îëþº Îá’ºäíàíèé
êîì³òåò ïðîôñï³ëêè Êè¿âðàäè òà
ÊÌÄÀ, öüîãîð³÷ ³íòåðåñ äî êîí-
êóðñó çíà÷íî çð³ñ. ²ç 72 îðãàí³-
çàö³é çàÿâêè íà ó÷àñòü ïîäàëè
36, ïðàö³âíèêè ï³äãîòóâàëè 66
íîìåð³â. “Ïðèºìíî, ùî âñ³ â³ä-
ïîâ³äàëüíî ïîñòàâèëèñÿ äî âè-
ñòóïó, â êîæíîãî áóëà ñâîÿ ãðó-
ïà ï³äòðèìêè”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³
Áåëåé.

Ïåðåãëÿä íîìåð³â òðèâàâ ìàé-
æå ö³ëèé äåíü — ç 12-¿ äî 19-¿.

Ó÷àñíèê³â îö³íþâàëî êîìïåòåíò-
íå æóð³: ãîëîâà — ãîëîâíèé ðå-
æèñåð Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà-
¿íè òà â³äîìèé ñï³âàê Äìèòðî
Ãíàòþê, çàñòóïíèê ãîëîâè — çà-
ñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè
òà ÐÔ Ìèêîëà Ëóê³â, îðãàí³çà-
òîð êîíêóðñó Â³ðà Áåëåé, âèêëà-
äà÷ õîðåîãðàô³¿ ÊÌÓÀÒ ³ìåí³
Ñåðæà Ëèôàðÿ Ëàðèñà Ãåëóí, ñî-
ë³ñò âîêàëüíîãî ÷îëîâ³÷îãî êâàð-
òåòó “Ãåòüìàí” Ïåòðî Çàºöü, ïåð-
øà ñêðèïêà Äåðæàâíîãî êàìåð-
íîãî àíñàìáëþ “Êè¿âñüê³ ñîë³ñ-
òè” Ñåðã³é Òîïîðåíêî òà ïîåòå-
ñà Í³íà Øàâàðñüêà. Êîæåí âè-
ñòàâëÿâ ñâî¿ îö³íêè — â³ä “1” äî
“5”, à òèì, õòî íàáèðàâ ìàêñè-
ìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â (35), ïðè-
ñóäæóâàëè ïåðøå ì³ñöå.

Ïðèâ³òàºìî ïåðåìîæö³â. Ïåð-
øå ì³ñöå çà âèêîíàííÿ ï³ñí³
“Íîñòàëüã³ÿ” ó æàíð³ àâòîðñüêî¿
ï³ñí³ çàéíÿâ êîìàíäèð âçâîäó
ÊÀÐÑ “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿ-
òóíêó” Îëåêñàíäð Êîâàëüîâ.
Íàéêðàùèìè â íîì³íàö³¿ “Òåàò-
ðàëüíå ìèñòåöòâî” ñòàâ ôîëüê-
ëîðíèé àíñàìáëü “Äðóç³” Äåñ-
íÿíñüêî¿ ÐÄÀ ç òåàòðàë³çîâàíèì
îáðÿäîì “Ç õðåñòèíàìè, áóäüòå
çäîðîâ³”. Àæ òðîº ïåðøèõ ì³ñöü
ïðèñóäæåíî â íîì³íàö³¿ “²íñòðó-
ìåíòàëüíèé æàíð” — ìóçèêó âè-
êîíóâàëè íà áàÿí³, ñêðèïö³, ôîð-
òåï³àíî, ñàêñîôîí³ òà àêîðäåîí³.
Äîáðå ï³äãîòóâàëèñÿ ³ äåêëàìàòî-
ðè. Â ðîçìîâíîìó æàíð³ íàéêðà-
ùå ïðî÷èòàëà ïîåç³þ ãîëîâíèé

ñïåö³àë³ñò ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè
Ëþáîâ Ìàòâ³é÷óê, à ñàòèðè÷íè-
ìè çàìàëüîâêàìè Ñòåïàíà Îë³é-
íèêà ³ Îñòàïà Âèøí³ æóð³ çà÷à-
ðóâàâ ïðàö³âíèê ÊÏ “Äåðæêîì-
îáñëóãîâóâàííÿ” Ïåòðî Òóãàé.
Íàéë³ïøå ïðàö³âíèêè ïðîôñï³-
ëîê ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, òàíöþþòü ³
ñï³âàþòü — ó âîêàëüíîìó òà õî-
ðåîãðàô³÷íîìó æàíðàõ ïðèçîâ³
ì³ñöÿ, òîáòî íàéâèù³ îö³íêè æó-
ð³, çäîáóëà ÷è íå ïîëîâèíà ó÷àñ-
íèê³â. Äî ñëîâà, æóðíàë³ñòè ãà-
çåòè “Õðåùàòèê” òåæ îòðèìàëè
íàãîðîäè — “ñð³áí³”. Îãëÿäà÷
â³ää³ëó “Ñóñï³ëüñòâî” Ìàðèíà
×îðíà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå çà ÷è-
òàííÿ ïîåç³¿ Ë³íè Êîñòåíêî “Âàí
Ãîã”, à ¿¿ êîëåãà ²ðèíà Ùåðáà-
òà — çà âèêîíàííÿ ìóçè÷íèõ òâî-
ð³â íà ôîðòåï³àíî. “Ãàðíèé íà-
ñòð³é áóâ íå ëèøå â çàë³, à é çà
êóë³ñàìè,— ïîä³ëèëàñÿ âðàæåí-
íÿìè Ìàðèíà ×îðíà.— Ó÷àñíè-
êè ï³äòðèìóâàëè îäèí îäíîãî,
ï³äñï³âóâàëè ³ ï³äòàíöüîâóâàëè”.

1 áåðåçíÿ â Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ ãàëà-êîíöåðò,
â ÿêîìó âèñòóïàòèìóòü ïåðåìîæ-
ö³ êîíêóðñó “Çîðåïàä òàëàíò³â-
2011”. Âîíè îòðèìàþòü Ïî÷åñí³
äèïëîìè, êóáêè òà ãðîøîâ³ çà-
îõî÷åííÿ. Òàê, íàïåðåäîäí³ 8 Áå-
ðåçíÿ âîíè âëàøòóþòü ñâÿòî ñî-
á³ ³ ñâî¿ì êîëåãàì — ãîëîâàì
ïðîôñï³ëîê, äèðåêòîðàì îðãàí³-
çàö³é, ÿêèõ çàïðîñÿòü íà êîí-
öåðò

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

11 люто о в приміщенні Солом’янсь ої РДА свої творчі
здібності демонстр вали представни и ор анізацій, що
входять до Об’єднано о омітет профспіл и Київради
та КМДА. В он рсі “Зорепад талантів” з номерами —
хорео рафічними, во альними, розмовними — вист па-
ли 66 часни ів. Переможці 1 березня влашт ють а-
ла- онцерт Колонній залі КМДА. Голова Солом’янсь ої РДА Іван Сидоров люб’язно вітав остей та часни ів “Зорепад талантів”

В розмовном жанрі най ращою б ла Любов Матвійч

Народний артист СРСР, народний артист У раїни ле ендарний Дмитро Гнатю
очолив ж рі он рс "Зорепад талантів-2011"

Ж рналіст а “Хрещати а” Марина Чорна посіла др е місце за читання поезії
Ліни Костен о “Ван Го ”
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Îëåêñàíäð ÏÀÂËÈÊ: “Ó ìîºìó æèòò³
âñå ñêëàäàºòüñÿ òàê, ÿê ³ ìàº áóòè”
З на оди Дня свято о Валентина
до реда ції азети "Хрещати "
завітав фіналіст шо "Х-фа тор",
син засл жено о артиста У раїни
Ві тора Павли а, молодий та-
т сь — Оле сандр Павли . Семи-
місячна робота в телевізійном
прое ті дала свої рез льтати —
нині в Оле сандра ожна хвилина
зайнята: зйом и, з стрічі, нові
прое ти. Кар’єр співа а Саш о
вималював собі ще в шість ро-
ів. Приїхавши шістнадцятилітнім
до Києва, почав під орення сто-
лиці з ресторанів. За словами
само о співа а, пробивався без
допомо и іменито о бать а.
У житті по ладається на власні
сили. А в перерві між роботою
з ад є сміш сина, що йо о
бадьорить.

“У 10-11 ро ів
я влаштов вав бать ам
істери і ричав,
чом вони мене спорт
не віддали”

— Îëåêñàíäðå, ðîçêàæè íàøèì ÷èòà÷àì,
ÿê òè ñòàâ ñï³âàêîì?

— Ó ø³ñòü ðîê³â ÿ ïî÷àâ âèñòóïàòè íà
ñöåí³. Öå áóëî ìàëåíüêå ì³ñòå÷êî Êîìñî-
ìîëüñüê ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³. Òàì ÿ íà-
ðîäèâñÿ, òàì áóâ ³ áóäèíîê êóëüòóðè, â ÿêî-
ìó ðîçïî÷àâ àðòèñòè÷íå æèòòÿ. Ó ñ³ì ðî-
ê³â ïî¿õàâ äî Åñòîí³¿ íà ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü, äå âèãðàâ. ² ï³ñëÿ öüîãî âñå ïîò-
ðîõó ï³øëî-ïî¿õàëî. Ðîçïî÷àëèñÿ ãàñòðîë³.

— À ÿê æå øêîëà?
— Íà íå¿ ÷àñó áðàêóâàëî. Ñê³ëüêè ñåáå

ïàì’ÿòàþ, çàâæäè çàéìàâñÿ ôóòáîëîì òà
áîêñîì ³ çàâæäè ñï³âàâ.

— Ëþáîâ äî ñïîðòó ëèøèëàñÿ?
— Òàê. Óæå â³ñ³ì ðîê³â çàéìàþñÿ ìîòî-

êðîñîì. Ïîðèíóâ ó öå çàõîïëåííÿ. Àëå
ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðîêó ç “Õ-ôàêòîðîì”
çàáóâ, ùî öå òàêå. Äóìàþ, ç áåðåçíÿ ïîò-
ðîõó ïîâåðòàòèìó âòðà÷åíó ôîðìó.

— Ïîâåðí³ìîñÿ äî äèòèíñòâà. Íåâæå ç
øåñòè ðîê³â òè áà÷èâ ñåáå ëèøå àðòèñòîì?

— Òàê! Çàâæäè! Â³ä ñàìîãî äèòèíñòâà áà-
÷èâ äëÿ ñåáå îäèí øëÿõ — ñï³âàêà. Ùîïðàâ-
äà, ÿ áà÷èâ ñåáå òàêîæ ó ñïîðò³. ² íàâ³òü ó
10-11 ðîê³â áóâàëî, ùî ÿ âëàøòîâóâàâ áàòü-
êàì ³ñòåðèêó é êðè÷àâ, ÷îìó âîíè ìåíå â
ñïîðò íå â³ääàëè. “ß á òåïåð ãðàâ, ó ñïîðò³
áóâ... ×îìó íå â³ääàëè?” — çàïèòóâàâ ÿ ¿õ.

— ßê ñêëàäàëîñÿ òâîº æèòòÿ ï³ñëÿ øêî-
ëè?

— Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè æèâ ó Êèºâ³.
Íàâ÷àâñÿ ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ íà ôàêóëüòåò³ ìóçè÷-
íîãî ìèñòåöòâà. Ð³ê çàéìàâñÿ íà ñòàö³îíà-
ð³, à ç äðóãîãî êóðñó ïåðåâ³âñÿ íà çàî÷íå
â³ää³ëåííÿ. Ïàðàëåëüíî ïðàöþâàâ.

— Äå ñàìå?
— Ó ðåñòîðàí³ ñï³âàâ òà âè¿çäèâ äî ð³ç-

íèõ çàêëàä³â. Êîæíà ðîáîòà áóëà ïîâ’ÿçà-
íà ç ìóçèêîþ.

— ×è æèâ òè ìð³ºþ ïðî âåëèêó ñöåíó?
— Çâè÷àéíî, æèâ. Àëå, ðîçóì³ºòå, â ìî-

ºìó æèòò³ âñå ñêëàäàºòüñÿ òàê, ÿê ³ ìàº áó-
òè. Âñå â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâî. Õî÷à â íàø
÷àñ ïîïóëÿðíî òàê: ëþäèíà âèðîñòàº äî
ïåâíîãî â³êó, ¿é óñå äàþòü, ³ âîíà ñîá³ ïðå-
ñïîê³éí³ñ³íüêî æèâå.

— Õòî äàº?
— Áàòüêè äàþòü. ßêùî ìîæóòü. ² çíàºòå,

êîëè ì³é ñèí âèðîñòå, é ó ìåíå áóäå òàêà
ìîæëèâ³ñòü, ÿ éîìó îáîâ’ÿçêîâî äîïîìî-
æó. Íàïðèêëàä, ÿêùî â³í çàõî÷å áóòè íî-
òàð³óñîì, ÿ â³äêðèþ éîìó êàá³íåò.

— Àëå â òâîºìó âèïàäêó öå íå òàê?
— Àáñîëþòíî íå òàê. Ó ìîºìó âèïàäêó

âñå áóëî òàê, ÿê çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó, êîëè ëþäèíà ïî÷èíàëà ðîáîòó ç³ çâà-
ðþâàëüíèêà, ïîò³ì ñòàâàëà íåâåëèêèì íà-
÷àëüíèêîì, à ðîê³â ÷åðåç 25 î÷îëþâàëà
â³ää³ë.

— Àëå æ ÿêå ãàðòóâàííÿ!
— Î, òàê. Ìåí³ áóäå ùî ä³òÿì ðîçïîâ³ñ-

òè ³ ïîÿñíèòè ¿ì, ÿê ïðàâèëüíî. Ïîâ³ðòå,
âñ³ ïîäîëàí³ ìíîþ ïåðåøêîäè ñòàëè äëÿ
ìåíå âåëèêîþ øêîëîþ.

“На “Х-фа торі”
я від почат хотів
потрапити до Серьо и,
інших наставни ів
для себе не бачив”

— Íà øîó “Õ-ôàêòîð” òè ñï³âàâ äóåòîì
ç Äåíèñîì Ïîâàë³ºì ³ Ñåðã³ºì Ñåìåíîâèì.
ßê òîá³ ñï³âàëîñü ó ïåðøîìó äóåò³, à ÿê ó
äðóãîìó?

— ²ç Ñåìåíîâèì ìè çëèëèñÿ ãîëîñàìè,
³ òîìó âñå ñêëàëîñÿ ïðîñò³øå. Ùî ñòîñóº-
òüñÿ Äåíèñà Ïîâàë³ÿ, òî â³í õîðîøèé õëî-
ïåöü, îäíàê äî ïðÿìèõ åô³ð³â ìè ïðîé-
øëè áàãàòî âèïðîáóâàíü, à çëèòîñò³ â ãî-
ëîñàõ áóëî ìàëî. Äóìàþ, ùî ³ç Ñåìåíîâèì
ìåí³ áóëî êîìôîðòí³øå.

— À êîíôë³êòè âèíèêàëè ç íàïàðíèêàìè?
— Ç Äåíèñîì îñîáëèâèõ êîíôë³êò³â íå

áóëî. Â íàñ ïðîñòî ð³çí³ ï³äõîäè äî ðî-
áîòè. Äåùî ð³çí³ ìè ëþäè. Â³í óñå æ òà-
êè îäèíàäöÿòü ðîê³â ïðîïðàöþâàâ ó êî-
ëåêòèâ³ ç ÷îòèðüîõ ëþäåé. Äî òàêîãî ôîð-
ìàòó äóæå çâèêàºø, à ïîò³ì âàæêî, íà-
ïðèêëàä, ñï³âàòè â äóåò³ ÷è ñîëüíî. Ìå-
í³ áóëî ïðîñò³øå, îñê³ëüêè ÿ çàâæäè ñàì
ñï³âàâ. Òà é ð³çí³ ñòèë³ ó íàñ. ²ç Ñåìåíî-
âèì ó íàñ áóëî á³ëüøå ñï³âçâó÷÷ÿ ³ ºä-
íàííÿ.

— ×îìó ïðîäþñåðîì îáðàâ Ñåðüîãó?

— ß â³ä ïî÷àòêó õîò³â ïîòðàïèòè äî Ñå-
ðüîãè, ³íøèõ íàñòàâíèê³â äëÿ ñåáå íå áà-
÷èâ. Ëèøå Ñåðüîãà. ² íå âàæëèâî, áóäå öå
êîëåêòèâíèé ÷è ñîëüíèé ñï³â.

— ×îìó òàêà òÿãà äî Ñåðüîãè?
— Òîìó ùî ÿ áóâ Ñåðüîãèíèì ôàíàòîì

ùå äåñÿòü ðîê³â òîìó. ² í³êîëè á íå ïîäó-
ìàâ, ùî êîëèñü Ñåðüîãà ñòàíå äëÿ ìåíå
äðóãîì, áðàòîì, áàòüêîì ³ âñ³ì ³íøèì.

— Íàñê³ëüêè ñïðàâåäëèâî, íà òâîþ äóì-
êó, æóð³ îö³íþâàëî êîíêóðñàíò³â?

— Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáàëîñü òå, ùî íà
êàìåðó í³õòî íå ãðàâ. Óñÿ êðèòèêà ç áîêó
æóð³ áóëà ïðàâäèâîþ ³ ÷åñíîþ. Ðîáèëè çà-
óâàæåííÿ ÿê ó ïðÿìîìó åô³ð³ íà âñþ êðà-
¿íó, òàê ³ ï³ñëÿ íüîãî íà ðåïåòèö³ÿõ.

— ßêîþ áóëà àòìîñôåðà çà êóë³ñàìè?
— Óñå íà íåðâàõ. Ïîêè íå éøîâ ïðÿìèé

åô³ð, ìè ç Âîâîþ Òêà÷åíêîì ó áàñêåòáîë
ãðàëè íà êîìï’þòåð³, õòîñü ô³ëüì äèâèâ-
ñÿ. À êîëè ïðÿìèé åô³ð, óñ³ â ãðèìåðö³
ïåðåä âìîíòîâàíèì åêðàíîì ñïîñòåð³ãà-
ºìî çà êîæíèì ó÷àñíèêîì, ïåðåæèâàºìî.
Çóñòð³÷àëè îá³éìàìè ï³ñëÿ âèñòóïó, ö³ëó-
âàëè. Àòìîñôåðà áóëà äóæå äðóæíüîþ.
Æîäíîãî ³íöèäåíòó ÷è êîíôë³êòó.

— Íîâ³ øàíóâàëüíèö³ ç’ÿâèëèñü ó òâîºìó
æèòò³?

— Òàê, ¿õ ñïðàâä³ ñòàëî á³ëüøå. Ìåíøå
ä³â÷àòîê 13-14 ðîê³â. Ãàäàþ, íàø äóåò áóâ
äëÿ ä³â÷àò â³ä 22 ðîê³â.

— ßêèì ÷èíîì øàíóâàëüíèö³ òåáå ï³äòðè-
ìóâàëè?

— Ðîáèëè ïëàêàòè ³ ïðèíîñèëè ¿õ äî ñòó-
ä³¿. Ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ áóëè ïåðåïîâíåí³ ïî-
â³äîìëåííÿìè. Äëÿ ìåíå öå äóæå âàæëè-
âî. ² ÿ çàâæäè êàçàâ, ùî áåç øàíóâàëüíè-
ê³â ìè — í³õòî.

— Ó÷àñòü ó ïðîåêò³ îáìåæóâàëà ñï³ëêó-
âàííÿ ç ð³äíèìè. ßê òè öå ïåðåæèâàâ?

— Ñêëàäíî áóëî. Õî÷à ÷åðåç òîé ãðàô³ê
ðîáîòè, ùî áóâ íà “Õ-ôàêòîð³”, ÷àñó íà
³íø³ äóìêè ïðîñòî íå âèñòà÷àëî. Öå çàãà-
ëîì. Áóëè òàê³ ìîìåíòè, êîëè ÿ äóæå ñó-
ìóâàâ çà ñèíîì Äàâèäîì. Äóìàâ ïðî íüî-
ãî. Çãàäóâàâ, ÿê â³í óñì³õàºòüñÿ, ãðàºòüñÿ,
á³ãàº ïî êâàðòèð³.

— À ÿê íà òâîþ çàéíÿò³ñòü ðåàãóâàëà äðó-
æèíà?

— ßê äðóæèíà àðòèñòà. Âîíà ³ ïåðåæè-
âàëà çà ìåíå ðàçîì ç óñ³ºþ ðîäèíîþ. Âñ³
ïðè¿çäèëè íà ïðîåêò. Ïàëèöü ó êîëåñà ìå-
í³ íå ñòàâëÿòü ëèøå ÷åðåç òå, ùî ìåíå íå-
ìàº âäîìà.

— ×è çì³íèëîñÿ ï³ñëÿ ó÷àñò³ â “Õ-ôàêòî-
ð³” ñòàâëåííÿ áàòüêà äî òåáå?

— Áàòüêî, ìàáóòü, ïîâ³ðèâ ó ìåíå. Â³í
ïîáà÷èâ ïðîéäåíèé øëÿõ “Õ-ôàêòîðà”,
âèêîíàíó òóò ðîáîòó. Íàâ³òü òàêèé àðòèñò,
ÿê ì³é áàòüêî, ðîçóì³º, ùî âàæêî çàñï³âà-
òè íà âñþ êðà¿íó â ïðÿìîìó åô³ð³. Â³í ïðè-
¿çäèâ íà ìî¿ åô³ðè, ³ ÿ áà÷èâ éîãî ðåàê-
ö³þ. Íà éîãî äóìêó, ïðîåêò ìàº âèñîêèé
ð³âåíü.

— Íîâ³ êîíòðàêòè ç’ÿâèëèñÿ ï³ñëÿ “Õ-
ôàêòîðà”?

— Íå ìîæó â³äïîâ³äàòè íà öå çàïèòàí-
íÿ. Íå ìîæó.

— À íà â³äïî÷èíîê ÷àñ çíàõîäèø?
— Äóæå ð³äêî. Äóæå. Íåùîäàâíî áóâ ó

ãîðàõ ï’ÿòü äí³â. Ñëàâà Áîãó, âäàëîñÿ ïå-
ðåïî÷èòè. Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç çéîìîê. Àëå
äëÿ ìåíå öå áóâ ñâ³æèé êîâòîê ïîâ³òðÿ.
Òàêèé â³äïî÷èíîê ìàº áóòè ùîðîêó. Âçèì-
êó — ëèæ³, âë³òêó — ìîðå.

— Òîæ íèí³ ó òåáå ãðàô³ê â³ëüí³øèé, àí³æ
áóâ íà “Õ-ôàêòîð³”?

— Í³, ùå àêòèâí³øèé. Àëå íåõàé áóäå òà-
êèé ãðàô³ê. Òàê ÿ çàéíÿòèé ïîñò³éíî. Äî
ë³òà ïîñòàðàþñÿ ðîçñòàâèòè “ãàëî÷êè” òàê,
ùîá çâ³ëüíèòè ê³ëüêà äí³â, ñ³ñòè çà êåðìî
³ ïî¿õàòè íà ï³ñî÷îê

Розмовляла Ірина ЩЕРБАТА, “Хрещати ”

До літа Оле сандр мріє знайти вільне місце
своєм робочом рафі , щоб сісти за ермо
і на іль а днів айн ти на відпочино

На «Х-фа торі» б ли та і моменти, оли Оле сандр д же с м вав за малень им Давидом
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення доповнень до переліку природоохоронних
заходів у місті Києві в 2010 році, 

затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 08.07.10 № 999/4437

Рішення Київської міської ради № 1283/4721 від 15 липня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 47 Закону України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, Положення про Київський міський фонд охорони нав"
колишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 26.02.10
№ 18/3456, з метою забезпечення освоєння коштів Київського міського фонду охорони навколишнього
природного середовища та подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного та санітарного
стану столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до переліку природоохоронних за�

ходів у м. Києві в 2010 році, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 08.07.10 № 999/4437 “Про затвер�
дження переліку природоохоронних заходів у місті Києві в
2010 році”, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
12.07.07 № 1143/1804 “Про заходи щодо збереження та
реконструкції дитячих та спортивних майданчиків у місті

Києві”

Рішення Київської міської ради № 273/5085 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 22 За"
кону України “Про столицю України — місто"герой Київ”, з метою збереження існуючого дитячого майдан"
чику та недопущення його забудови Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 12.07.07 № 1143/1804 “Про заходи щодо збереження та рекон�
струкції дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві”, а саме:

доповнити додаток 1 до рішення позицією 3285 такого змісту:

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних від�

носин, містобудування та архітектури та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово�комунального господар�
ства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3285 Шевчен івсь ий 1 Ш лявсь а 15/32

Про виконання рішення Київради від 15.07.10
№ 1272/4710 “Про затвердження міської 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва 
на період 2010—2013 років” за 2010 рік

Рішення Київської міської ради № 355/5167 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра"
їні”, плану заходів організації проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про
оздоровлення та відпочинок дітей”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на період 2010—2013 років за 2010
рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту та по�
стійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Дарницької районної 
в м. Києві ради від 31.05.10 № 2 

“Про бюджет Дарницького району м. Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 339/5151 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до частини двадцять третьої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра"
їні”, статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 02.12.10 № 247/5059 “Про
внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” та

враховуючи потребу у внесенні змін до загального та спеціального фондів бюджету Дарницького району
м. Києва на 2010 рік Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Дарницької районної в м. Києві ра�
ди від 31.05.10 № 2 “Про бюджет Дарницького району м.
Києва на 2010 рік” (зі змінами та доповненнями) такі зміни:

1.1. У пункті 1 рішення цифри “579239,1” замінити циф�
рами “581053,3” та доповнити пункт 1 рішення новим під�
пунктом 1.5 такого змісту:

“1.5. Субвенцію з міського бюджету м. Києва до загаль�
ного фонду бюджету Дарницького району м. Києва на бла�
гоустрій зелених насаджень в сумі 856,5 тис. грн.”.

1.2. В абзаці 6 пункту 1 рішення цифри “530197,8”,
“49041,3” замінити цифрами “531054,3”, “49999,0” відповід�
но.

1.3. У пункті 2 рішення цифри “580439,1”, “531397,8”,
“49041,3” замінити цифрами “582253,3”, “532254,3” та
“49999,0” відповідно.

2. Доповнити рішення новим пунктом 38, а пункти 38 —
42 вважати відповідно пунктами 39�43:

“38. Внести зміни до планових показників надходжень по
коду 50110000 “Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовря�
дування та місцевими органами виконавчої влади”, а саме:
цифри “1023,1” замінити відповідними цифрами “1980,8”.

Кошти цільового фонду спеціального фонду бюджету Дар�
ницького району м. Києва в сумі 957,7 тис. грн. використа�
ти за напрямами:

620,3 тис. грн. на проведення благоустрою району в зи�
мовий період та прибирання снігу, в тому числі за виконав�

цями: комунальному підприємству “Шляхово�експлуатацій�
не управління по утриманню автомобільних шляхів та спо�
руд на них Дарницького району” — 300,3 тис. грн., комуналь�
ному підприємству “Управління житлового господарства”
Дарницького району м. Києва� 143,0 тис. грн., комунально�
му підприємству “Господар” — 137,0 тис. грн., комунально�
му підприємству по утриманню зелених насаджень Дар�
ницького району — 40,0 тис. грн.;

174,0 тис. грн.— на проведення новорічних та різдвяних
заходів у Дарницькому районі м. Києва;

163,4 тис. грн. на проведення впорядкування та архіва�
цію документів, в тому числі: на архівацію документів Дар�
ницької районної у м. Києві державної адміністрації — 92,6
тис. грн., Дарницької районної в м. Києві ради — 43,6 тис.
грн., фонду приватизації комунального майна Дарницького
району міста Києва — 27,2 тис. грн.”.

3. Додатки 1, 2 та 3 до цього рішення викласти в новій
редакції (додаються).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Печерської районної 
у м. Києві ради від 27.05.10 № 20 

“Про бюджет Печерського району м. Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 342/5154 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78, 72 Бюджетного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Печерської районної у м. Києві ра�
ди від 27.05.10 № 20 “Про бюджет Печерського району м.
Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесени�
ми рішеннями сесії Печерської районної у м. Києві ради від
17.06.10 № 44, від 09.09.10 № 4, від 21.10.10 № 5 та від
28.10.10 № 16) такі зміни:

1.1. У пункті 1 рішення цифри “346264,6”, “36167,5” за�
мінити цифрами “357264,6”, “47167,5” відповідно.

2. Додатки 1, 2, 3 до рішення сесії Печерської районної
у м. Києві ради від 27.05.10 № 20 “Про бюджет Печерсько�

го району міста Києва на 2010 рік” викласти в редакції, що
додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Оболонської районної 
у м. Києві ради від 27.05.10 № 27/1 

“Про бюджет Оболонського у м. Києві району 
на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 346/5158 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від
14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рі"
шенням Київської міської ради від 14.10.10 № 79/4891) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Оболонської районної у м. Києві ра�
ди від 27.05.10 № 27/1 “Про бюджет Оболонського у м. Ки�
єві району на 2010 рік” (із змінами і доповненнями, внесе�
ними рішеннями Оболонської районної у м. Києві ради від
01.07.10 № 28/1, від 31.08.10 № 29/1, від 15.10.10 № 30/1)
такі зміни:

1.1. Абзац перший пункту 1.1 рішення викласти в такій
редакції: “Загальний обсяг доходів районного бюджету на
2010 рік у сумі 541 674,2 тис. грн., у тому числі.”.

1.2. Пункт 1.2 рішення викласти в такій редакції:
“1.2. Обсяг доходів загального фонду районного бюдже�

ту визначити у сумі 462 654,9 тис. грн., спеціального фон�
ду районного бюджету — 79 019,3 тис. грн., в тому числі
бюджет розвитку — 29 283,7 тис. грн. (додаток 1).”.

1.3. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
“2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бю�

джету на 2010 рік у сумі — 544 692,2 тис. грн. з урахуван�

ням субвенцій із Державного бюджету України та міського
бюджету, в тому числі видатки загального фонду бюджету
у сумі 465 672,9 тис. грн., з них резервний фонд — 85,7 тис.
грн., та видатки спеціального фонду бюджету — 79 019,3 тис.
грн. тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядни�
ками коштів районного бюджету (додаток 3).”.

1.4. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3 до рі�
шення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№�48-О�з�відбор��с�б’є�тів�оціночної

діяльності,�я�і б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва�

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н���орендної�плати.

1 Нежиле� приміщення� площею�55,2 �в. м�—

Броварсь�е�Лісництво,��вартал�№�71

2 Частина�підземно�о�переход��(площа�біля

залізнично�о�во�зал��“Південний”)�площею

20,0� �в.м�—� залізничний� во�зал� “Півден-

ний”,�б/н

3 Частина�переход��станції�метро�(вестибюль

№1)� площею�5,25� �в.м�—�Станція�метро

“А�адеммістеч�о”,�б/н

4 Частина� вестибюлю� площею� 8,7 �в.м� —

Станція�метро�“Берестейсь�а”,�б/н

5 Нежиле�приміщення�№155�площею�10,3 �в.м

—�Станція�метро�“Доро�ожичі”,�б/н

6 Частина� вестибюлю� станції� площею

29,74 �в.м�—�Станція�метро�“Доро�ожичі”,�б/н

7 Частина�вестибюлю�станції�площею�6,3��в.м

—�Станція�метро�“Др�жби�Народів”,�б/н

8 Частина�переход��станції�площею�12,0��в.м

—�Станція�метро�“Кловсь�а”,�б/н

9 Частина� західно�о� вестибюлю� за�альною

площею�6,6��в.м�—�Станція�метро�“Лівобе-

режна”,�б/н1

10 Частина�східно�о�вестибюлю�площею�8,3 �в.м

—�Станція�метро�“Лівобережна”,�б/н1

11 Частина�східно�о�вестибюлю�площею�8,3 �в.м

—�Станція�метро�“Лівобережна”,�б/н1

12 Частина� вестибюлю� площею� 4,2� �в.м�—

Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н2

13 Частина� вестибюлю� площею� 6,3� �в.м�—

Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н2

14 Частина� вестибюлю� за�альною� площею

2,9 �в.м�—�Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н2

15 Частина� вестибюлю� площею� 6,1� �в.м�—

Станція�метро�“Мінсь�а”,�б/н

16 Частина� східно�о� вестибюлю� площею

4,0 �в.м�—�Станція�метро�“Нив�и”,�б/н

17 Частина� західно�о� вестибюлю� площею

4,0 �в.м�—�Станція�метро�“Нив�и”,�б/н

18 Частина� вестибюлю� площею� 6,1� �в.м�—

Станція�метро�“Оболонь”,�б/н

19 Частина� вестибюлю� площею� 7,0� �в.м�—

Станція�метро�“Осо�ор�и”,�б/н

20 Частина�вестибюлю�№2�площею�9,0 �в.м�—

Станція�метро�“Осо�ор�и”,�б/н

21 Частина� вестибюлю� площею� 8,4� �в.м�—

Станція�метро�“Палац�Спорт�”,�б/н

22 Частина� вестибюлю� площею� 6,0� �в.м�—

Станція�метро�“Позня�и”,�б/н

23 Частина�вестибюлю�площею�30,93��в.м�—

Станція�метро�“Політехнічний�інстит�т”,�б/н

24 Частина�вестибюлю�площею�8,0��в.м�—�Станція

метро�“Респ�блі�ансь�ий�стадіон”,�б/н2

25 Частина�переход��станції�площею�40,0��в.м

—� Станція� метро� “Респ�блі�ансь�ий

стадіон”,�б/н2

26 Частина� переход�� станції� (східний� вести-

бюль�№1)�площею�55,0��в.м�—�Станція�ме-

тро�“Святошин”,�б/н1

27 Частина� вестибюлю� площею� 6,0� �в.м�—

Станція�метро�“Тараса�Шевчен�а”,�б/н

28 Частина� вестибюлю� площею� 4,1� �в.м�—

Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1

29 Частина� вестибюлю� за�альною� площею

6,3 �в.м�—� Станція� метро� “Хар�івсь�а”,

б/н1

30 Частина�вестибюлю�(№2�площею�8,0��в.м

та№1�площею�11,9��в.м)�площею�19,9��в.м

—�Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1

31 Простір�між�входом-виходом�вестибюлів�на-

земної�станції�площею�21,9��в.м�—�Станція

метро�“Черні�івсь�а”,�б/н

32 Нежиле�приміщення�площею�244,46��в.м�—

б�льв.�Шевчен�а�Тараса,�17,��.�2

33 Нежилий� б�дино�� площею�853,4� �в.м�—

б�льв.�Шевчен�а�Тараса,�29

34 Нежиле�приміщення�площею�150,0��в.м�—

б�льв.�Шевчен�а�Тараса,�4,�літ.�Б

35 Підземний�тор�овий�простір�(ПТП)�№4�се�-

тор� “З”� за�альною� площею�268,1� �в.м�—

в�л. Басейна

36 Нежиле�приміщення�площею�107,1��в.м�—

в�л.�Басейна,�1/2,�літ.А

37 Нежиле�приміщення�площею�198,7��в.м�—

в�л.�Басейна,�1/2,�літ.А

38 Нежиле�приміщення�площею�2160,0��в.м�—

в�л.�Бориспільсь�а,�26�а,�літ.А

39 Нежилий� б�дино�� площею�536,4� �в.м�—

в�л. Василь�івсь�а,�18-б,�літ.А

40 Нежиле�приміщення�площею�168,9��в.м�—

в�л.�Вели�а�Житомирсь�а,�15,�літ.А

41 Нежиле�приміщення�площею�1671,2��в.м�—

в�л.�Вели�а�Житомирсь�а,�19,�літ.А

42 Нежиле�приміщення�площею�1015,7��в.м�—

в�л.�Вели�а�Житомирсь�а,�19,�літ.Б,Б’

43 Нежиле� приміщення� площею�14,0� �в.м�—

в�л.�Верхній�Вал,�16

44 Нежиле�приміщення�площею�350,0��в.м�—

в�л.�Верхній�Вал,�42,�літ.А

45 Нежиле�приміщення�площею�181,5��в.м�—

в�л.�Верхній�Вал,�42,�літ.А

46 Нежиле� приміщення� площею�22,0� �в.м�—

в�л.�Володимирсь�а,�3,�літ.А

47 Нежиле� приміщення� площею�22,8� �в.м�—

в�л.�Володимирсь�а,�57

48 Нежилий� б�дино�� площею� 90,9� �в.м� —

в�л. Володимирсь�а,�57,�літ.Б

49 Нежилий� б�дино�� площею�1430,4� �в.м�—

в�л.�Володимирсь�а,�78,�літ.А

50 Нежиле�приміщення�площею�133,0��в.м�—

в�л.�Волось�а,�19

51 Нежиле�приміщення�площею�256,8��в.м�—

в�л.�Де�тярівсь�а,�3,�літ.А

52 Нежилі� приміщення�площею�666,2� �в.м�—

в�л.�Де�тярівсь�а,�31,�літ.А

53 Нежиле�приміщення�площею�440,0��в.м�—

в�л.�Де�тярівсь�а,�37,��.�1

54 Нежиле� приміщення� площею�93,9� �в.м�—

в�л.�Деміївсь�а,�43,�літ.А

55 Нежилий� б�дино�� площею�1242,9� �в.м�—

в�л.�Жилянсь�а,�120,�літ.А

56 Нежиле�приміщення�теплово�о�п�н�т��пло-

щею�119,3��в.м�—�в�л.�За�ревсь�о�о�Ми�о-

ли,�39�А�(ТП)

57 Нежиле� приміщення� прохідної� площею

13,4 �в.м�—�в�л.�Кондратю�а�Юрія,�8,��.�6

58 Нежиле�приміщення�площею�679,9��в.м�—

в�л.�Котовсь�о�о,�33�а,�літ.А

59 Нежиле� приміщення� за�альною� площею

500,1��в.м�—�в�л.�Котовсь�о�о,�33�а,�літ.А

60 Нежиле� приміщення� площею�36,0� �в.м�—

в�л.�Липсь�а,�15,�літ.А

61 Нежиле� приміщення� площею�10,0� �в.м�—

в�л.�Межи�ірсь�а,�2,�літ.А

62 Нежилі�приміщення�площею�2660,8��в.м�—

в�л.�Мос�овсь�а,�3,�літ.А

63 Нежиле� приміщення� площею�97,7� �в.м�—

в�л.�Мос�овсь�а,�3,�літ.А

64 Нежилий� б�дино�� площею�1002,3� �в.м�—

в�л.�Нижній�Вал,�49,�літ.А

65 Нежиле�приміщення�площею�1797,5��в.м�—

в�л.�Онис�евича�Гри�орія,�1,�літ.А

66 Нежилі� приміщення�площею�855,4� �в.м�—

в�л.�Пітерсь�а,�5�а,�літ.А

67 Нежиле�приміщення�площею�131,7��в.м�—

в�л.�Полярна,�8,�літ.А

68 Нежиле� приміщення� площею�7,45� �в.м�—

в�л.�Професора�Підвисоць�о�о,�4�А,��.�1

69 Нежиле�приміщення�площею�203,9��в.м�—

в�л.�П�люя�Івана,�5,�літ.А

70 Нежиле�приміщення�площею�223,4��в.м�—

в�л.�П�ш�інсь�а,�38,�літ.АА’

71 Нежиле� приміщення� площею�18,9� �в.м�—

в�л.� Рейтарсь�а/Геор�іївсь�ий� пров.,� 6-3,

літ.А

72 Нежиле� приміщення� площею�15,4� �в.м�—

в�л.�Ризь�а,�1,��.7

73 Нежиле� приміщення� площею�21,1� �в.м�—

в�л.�Р�санівсь�а�Набережна,�12,�літ.А

74 Нежиле� приміщення� площею�35,4� �в.м�—

в�л.�Солом’янсь�а,�17,��.�1

75 Нежиле� приміщення� площею�30,0� �в.м�—

в�л.�Солом’янсь�а,�17,��.4

76 Нежиле�приміщення�площею�533,0��в.м�—

в�л.�Уриць�о�о,�27/5,�літ.А

77 Нежиле�приміщення�площею�272,3��в.м�—

в�л.�Усен�а�Павла,�6,��.6

78 Нежилі� приміщення�площею�560,4� �в.м�—

в�л.�Усен�а�Павла,�7/9,��.2

79 Нежилий� б�дино�� площею�947,9� �в.м�—

в�л. Ушинсь�о�о,�20,�літ.А

80 Нежиле�приміщення�площею�420,0��в.м�—

в�л.�Хмельниць�о�о�Бо�дана,�16-Б

81 Нежиле�приміщення�площею�117,5��в.м�—

в�л.�Хрещати�,�10,�літ.А

82 Нежиле� приміщення� площею�91,2� �в.м�—

в�л.�Хрещати�,�12,�літ.А

83 Нежиле� приміщення� площею�13,4� �в.м�—

в�л.�Шолом-Алейхема,�3,�літ.А

84 Нежиле� приміщення� площею�78,7� �в.м�—

в�л.�Шолом-Алейхема,�3,�літ.А

85 Нежилий� б�дино�� площею�1783,8� �в.м�—

в�л.�Ялтинсь�а,�11,�літ.А

86 Нежилий� б�дино�� площею�1560,9� �в.м�—

в�л.�Ярославів�Вал,�18,�літ.А

87 Нежилий� б�дино�� площею�1116,9� �в.м�—

в�л.�Ярославсь�а,�20,��.�1

88 Нежиле� приміщення� площею�59,0� �в.м�—

пл.�Бессарабсь�а,�2

89 Нежиле� приміщення� площею�10,3� �в.м�—

просп.�Космонавта�Комарова,�3,��.7

90 Нежиле� приміщення� площею�41,4� �в.м�—

просп.�Космонавта�Комарова,�7

91 Нежиле�приміщення�площею�327,0��в.м�—

просп.�Маршала�Ро�оссовсь�о�о,�10�А,�літ.А

92 Нежиле� приміщення� площею�45,0� �в.м�—

просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,�31

93 Нежиле� приміщення� площею�16,2� �в.м�—

просп.�Мая�овсь�о�о�Володимира,�47,�літ.А

94 Нежиле�приміщення�площею�369,2��в.м�—

просп.�Перемо�и,�148/1,�літ.А

95 Нежиле�приміщення�площею�120,3��в.м�—

просп.�Перемо�и,�45,�літ.А

96 Нежиле�приміщення�площею�302,1��в.м�—

просп.�Правди,�66�а,�літ.А

97 Авто�ран�Terex�Demag�АС�100�(державний

номер�АА�9783�BE,�2005�ро���вип�с��)

Учасни�ам� �он��рс�� необхідно� подати

до�Головно�о��правління��ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва��он��рсн��до��ментацію�в

одном�� запечатаном�� �онверті,� до� я�о�о

додається� лист� з� описом� наданих� до��-

ментів.

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�вста-

новленою�формою)�—�на��ожний�об’є�т�о�-

ремо.

2. Підтвердні�до��менти�(в�1-м��е�зем-

плярі):

* �опія��становчо�о�до��мента�претендента.

* �опії��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,

я�і�працюють���штатном��с�ладі�та�я�их�б�-

де�зал�чено�до�проведення�оцін�и�та�підпи-

сання�звіт��про�оцін���майна.

* письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� б�де� до-

дат�ово�зал�чено�претендентом�до�прове-

дення�робіт� з� оцін�и�майна� та� підписання

звіт��про�оцін���майна,�завірені�їх�особис-

тими�підписами.

* �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяль-

ності,�видано�о�претендент��Фондом�дер-

жавно�о�майна�У�раїни.

* інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий

містить�відомості�про�претендента�щодо�йо-

�о�досвід��роботи,��валіфі�ації�та�особисто-

�о�досвід��роботи�оцінювачів,�я�і�працюють

��йо�о�штатном��роз�ладі�та�додат�ово�за-

л�чаються�ним�з�незалежної�оцін�и�майна,

��том��числі�подібно�о�майна�тощо).

3. Кон��рсна� пропозиція� (на� �ожний

об’є�т�о�ремо)�претендента�подається���запе-

чатаном�� �онверті� і� містить� пропозицію�щодо

вартості� ви�онання� робіт,� �аль��ляції� витрат,

пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін�

ви�онання�робіт.

Кон��рс�відб�деться�об�11.00�01.03.201l

ро��� в� Головном�� �правлінні� �ом�нальної

власності� м.� Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в�л.�Хрещати�,�10.�Телефон�для�довідо�:

279-54-83,�279-56-59.

До��менти� приймаються� до� 13.00

22.02.2011� ро��� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Хрещати�,�10,��ім.�510.�Телефон�за-

�ально�о�відділ��279-27-19.

Солом’янсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�про�те,�що�роз�ляд�цивільної�справи�за

позовом�ПАТ�“Універсал�Бан�”�до�К�знєцова�Ярос-

лава�Володимировича,�К�бініна�Костянтина�Васи-

льовича�про�стя�нення�забор�ованості,�призначе-

но�на�28�люто�о�2011�ро���на�10.30�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�14,

під��олов�ванням�с�дді�Зінчен�а�С.�В.

У�с�дове�засідання�ви�ли�аються�відповідачі:

- К�знєцов�Ярослав�Володимирович,�01.03.1982

ро���народження,�місце�реєстрації:�м.�Київ,�

б-р�І.�Лепсе,�83,��в.�19.�

- К�бінін�Костянтин�Васильович,�29.12.1981�ро��

народження,�останнє�відоме�місце�проживання:

м.�Київ,�в�л.�Гри�оровича-Барсь�о�о,�3,��в.�1.

У�разі�вашої�відс�тності�справа�б�де�роз�ляда-

тися�на�підставі�наявних���справі�до�азів.

С�ддя�Зінчен�о�С.�В.

Інстит�т�хімії�висо�омоле��лярних�спол���

НАН�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�здач��в�оренд��офісних,

лабораторних�та�виробничих�приміщень

Кон��рс�по�здачі�приміщень�в�оренд��відб�деться�10�березня�2011�р.�об�11.00

в�приміщенні�малої��онференц-зали�інстит�т��за�адресою:�02160,�м.�Київ,�Хар�івсь�е

шосе,�б�д.�48.

Довід�и:�www.usnan.org.ua/ua/konkurs.

з�9.00�до�17.00�за�телефонами:�296-70-64,�559-48-95,�559-73-95;

559-13-94�—�приймальня�інстит�т�.

ДП�“ДЗ�СЕМ�ІЕЗ�ім.�Є.�О.�Патона�НАН�У�раїни”�
здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах�приміщення:�під�офіс�—�170��в. м,�під

виробництво�—�481,74��в. м,�під�с�лад�—�616,32��в. м�та�стартовою�ціною

за� один� �в. м� відповідно� 73,39� �рн;� 51,66� �рн;� 51,66� �рн.� Стартова� ціна

оренди�приміщення�в�азана�без�врах�вання��ом�нальних�та�інших�платежів.

Умови� �он��рс�:� відш�од�вання� орендарем� вартості� е�спертної� оцін�и

приміщень,�рецензії,�о�олошення.�Оплата�орендарем�авансових�платежів�за�1�—

2�місяці,� ��ладання� до�овор�� оренди� за� типовим� зраз�ом,� затвердженим�Бюро

Президії�НАН�У�раїни.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах,�з�печат�ою

�часни�а��он��рс��та�з�написом�“На��он��рс”�до�28�люто�о�2011�р.�за�адресою:�м.

Київ-28,�в�л.�Ра�етна,�24.

Кон��рс�відб�деться�2�березня�2011�р.�о�10.00�в�приміщенні�АПК�за�адресою:

м.�Київ,�в�л. Ра�етна,�24.

Довід�и�та�більш�детальн��інформацію�про��мови��он��рс��за�тел.�525-89-90.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє,�що�03.03.2011�ро���о�9.00�роз�лядати-

меться�цивільна�справа�№�2-443/1-11�за�позовом

Опрі�О.�В.,�Опрі�Н.�С.�до�Опрі�C.�O.�про�визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право�на��орист�вання

житловим�приміщенням.

Опря�Сер�ій�Оле�сандрович,�адреса:�м.�Київ,

Дніпровсь�а�набережна,�5-А,��в.�207�ви�ли�ається

в�с�дове�засідання�я��відповідач.

В�разі�йо�о�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то�за�йо-

�о�відс�тності�на�підставі�наявних�матеріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5,��аб. №�108.

С�ддя�К�лі�ова�С.�В.

Представництво�ВАТ�“Ера”

(ідентифі�аційний��од�21701994)�

повідомляє�про�припинення

діяльності�шляхом�лі�відації.�

Вимо�и��редиторів�приймаються�протя-

�ом� двох�місяців� з дня� оп�блі��вання

о�олошення�за адресою:�01001,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�12-А.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 502-34-37, 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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 55
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Ïàì’ÿò³ ïðîôåñîðà 

Ç ìèíóëîãî òèæíÿ
àóäèòîð³ÿ 2.4 êàôåäðè
òåîð³¿ òà ìåòîäèêè ïîñòà-
íîâêè ãîëîñó â ²íñòèòóò³
ìèñòåöòâ ÍÏÓ ³ìåí³
Äðàãîìàíîâà ìàº íîâèé
ñòàòóñ — àóäèòîð³ÿ ïà-
ì’ÿò³ íàðîäíîãî àðòèñòà
Óêðà¿íè, ïðîôåñîðà Ìè-
êîëè Ìîçãîâîãî. Âëàñíå,
ó í³é ³ âèêëàäàâ ñï³âàê òà
êîìïîçèòîð, êîòðèé ï³â-
ðîêó òîìó ï³øîâ ³ç æèò-
òÿ. Ó íåâåëèêîìó ïðèì³-
ùåíí³ ç³áðàíî ðå÷³, ÿê³
ïîäàðóâàëà ³íñòèòóòîâ³
ðîäèíà àðòèñòà, íàñàìïå-
ðåä öå ÷îðíèé ðîÿëü, íà
ÿêîìó â³í ãðàâ ïîíàä 20
ðîê³â. Ïîðó÷ ó øàô³ ðîç-
ì³ùåíî ÷èñëåíí³ åêñïî-

íàòè — äèïëîìè, íàãî-
ðîäè òà ôîòîãðàô³¿ Ìè-
êîëè Ìîçãîâîãî, éîãî
òðóäîâà êíèæêà, àòåñòàò
ïðîôåñîðà, â³çèò³âêà, ãî-
äèííèêè, âèð³çêè ç ãàçåò,
êíèæêè. “Ìè íå ñïåö³-
àëüíî çáèðàëè ðå÷³, â³ä-
äàëè âñå, íàâ³òü êîíöåðò-
í³ êîñòþìè — íåõàé ¿õ
ïîáà÷àòü ëþäè”, — ðîç-
ïîâ³ëà âäîâà àðòèñòà ïà-
í³ Â³îëåòòà.

Ïëàíóþòü, ùî àóäèòî-
ð³ÿ áóäå ïîñò³éíî â³äêðè-
òîþ — äëÿ çàíÿòü ç³ ñòó-
äåíòàìè òà äëÿ çóñòð³÷åé
äðóç³â ³ êîëåã Ìîçãîâî-
ãî. “Ìè âñ³ ïðîõîäèëè
éîãî ïðàêòèêó ñï³âó, çà-
õîïëþâàëèñÿ ï³ñíÿìè,

ìåëîäèêîþ, ìàíåðîþ
âèêîíàííÿ. Ìèêîëà óò-
âåðäæóâàâ íàö³îíàëüíó
³äåþ ÷åðåç ï³ñíþ, âèõî-
âóâàâ ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèç-
ìó, ëþáîâ³ äî ð³äíî¿ çåì-
ë³”, — êàæå ðåêòîð Íà-
ö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà
Â³êòîð Àíäðóùåíêî. Áóâ
íà â³äêðèòò³ àóäèòîð³¿ ³
äðóã Ìèêîëè Ìîçãîâîãî
òà ñï³âàâòîð ï³ñåíü àêà-
äåì³ê Â³êòîð Ñèíüîâ.
Ñàìå â³í ïðèâ³â êîìïî-
çèòîðà äî ñò³í óí³âåðñè-
òåòó, â ÿêîìó Ìèêîëà
Ïåòðîâè÷ âèêëàäàâ ç
1999 ðîêó, î÷îëþâàâ êà-
ôåäðó òåîð³¿ òà ìåòîäè-
êè âîêàëó. “Â³í ïðèí³ñ
ñëàâó óêðà¿íñüê³é åñòðà-
ä³, çàéìàâñÿ íàóêîâîþ
òâîð÷³ñòþ, çàõèñòèâ êàí-
äèäàòñüêó äèñåðòàö³þ,
àëå íå âñòèã çàõèñòèòè
äîêòîðñüêó ðîáîòó,—
ðîçïîâ³â Â³êòîð Ñè-
íüîâ.— Ìîçãîâèé ðîç-
ðîáëÿâ òåìó óêðà¿íñüêî¿
ï³ñí³ òà ¿¿ çíà÷åííÿ â
ãðîìàäÿíñüêîìó âèõî-
âàíí³. Ïðàöþ íèí³ îïóá-

ë³êóâàëî óí³âåðñèòåòñüêå
âèäàâíèöòâî”.

Çâ³ñíî, óðî÷èñòîñò³ íå
îá³éøëèñÿ áåç ñï³âó —
ÿê ïàì’ÿòü ïðî óëþáëå-
íîãî â÷èòåëÿ éîãî ï³ñí³
âèêîíóâàëè ó÷í³. “Ìè-
êîëà Ïåòðîâè÷ áóâ äóæå
â³äïîâ³äàëüíèì — íå
ïàì’ÿòàþ òàêîãî, ùîá ÿ
ïðèéøëà íà çàíÿòòÿ, à
éîãî íåìàº, — ïðèãàäóº
ªâãåí³ÿ Ïðîõîðîâà-²âà-
íîâà, ó÷åíèöÿ, à íèí³
âèêëàäà÷êà ³íñòèòóòó. —
Íà óðîö³ â³í ì³ã îäíèì
ñëîâîì ñêàçàòè òàê, ùî
âñå áóëî çðîçóì³ëî. Öå
îçíàêà ³ñòèííîãî âèêëà-
äà÷à. Íàñàìïåðåä Ìè-
êîëà Ìîçãîâèé âèõîâó-
âàâ ñâîºþ îñîáèñò³ñòþ”.

À íåâäîâç³, 31 áåðåç-
íÿ, íà ñöåí³ Íàö³îíàëü-
íîãî ïàëàöó “Óêðà¿íà”
â³äáóäåòüñÿ âå÷³ð ïà-
ì’ÿò³ Ìèêîëè Ìîçãîâî-
ãî “Â³ðèëîñü, áàæàëîñü,
íå çáóëîñü...” Ï³ñí³ ìà-
åñòðî âèêîíàþòü ç³ðêè
åñòðàäè — Ðóñëàíà, Ò³-
íà Êàðîëü, Íàòàë³ÿ Ìî-
ãèëåâñüêà, Îëåêñàíäð
Ïîíîìàðüîâ

КК ИИ ЇЇ ВВ   ІІ   КК ИИ ЯЯ НН ИИ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 15 ëþòîãî
ОВНИ ризи ють розпалити ба аття не араздів рідном домі, пор й-

н вати взаємини з домочадцями. А все через с б’є тивне сприйняття
реальності. Нині ви дивитесь на світ різь призм на опичених образ (що
є армічним пережит ом). Не нама айтеся брати ор над людьми чи
воювати — натрапите на ам’ян протидію; лише толерантність, др же-
любне ставлення безпечать від проблем. ТЕЛЬЦІ, реалізація ар’єр-
них зад мів розпалі, а втім, не все с ладатиметься ладень о. При-
бор айте емоції, в робочом оле тиві спіл йтеся лише на он ретні
онстр тивні теми, не розхрист йте д ші малознайомим людям. Дотри-
м йте сл жбової с бординації: шан йте підле лих, перед начальством
не плаз йте, а вчіться бла ородно сл жити, блис че ви он вати дор -
чен справ — без пихи, одна із поч ттям висо ої ідності й відпові-
дальності. БЛИЗНЯТА, я що привчили себе ощадливо витрачати сили,
час, роші, с млінно ви он вати моральні, професійні, матеріальні обо-
в’яз и, жодні не аразди вас не спіт ають. А ось за спроби полін ватися
чи дозволити собі більше, ніж треба, нещадно аратиме справедлива
доля. Утримайтеся від важливих по по , поверніть бор и, нічо о не по-
зичайте, смітити рошима протипо азано. РАКИ, я що справи не ладять-
ся, винних не ш айте. Ніхто вам не завдасть більшої ш оди, ніж ви са-
мі. Причина по іршення самопоч ття або настрою риється в по аних
звич ах, вадах, я і все ще тримають вас полоні. Саме це й спрово є
с ладнення взаємин з близь ими, давні непороз міння в отре на отять-
ся новою хвилею і знов доведеться доводити правот , з’ясов вати сто-
с н и. А насправді треба зменшити онор і віддати пальм першості с -
перниць ій стороні! ЛЕВИ, день промайне на хвилі повернення арміч-
них бор ів. Від не араздів, по ано о настрою оточення не впадайте в роз-
пач. Та треба. Джерело безпричинної ж рби з мин ло о. Саме в цей
час мож ть на адати про себе ретельно прихов вані психоло ічні ом-
пле си, страхи, ілюзії, витіснені хворобливі спо ади, я ими отр єна ва-
ша підсвідомість. Не зловживайте ал о олем, ведіть здоровий спосіб
життя і постарайтеся б ти в парі з тими, хто милий серцю. ДІВИ, мір-
ючи над дале ими перспе тивами, знайте: вони не райд жні, а спле-

тені я з білих, та і чорних тонів. Водночас не про рам йте себе в па-
нічном страх через бра рошей на невдачі, бо ви ціл ом здатні впли-
н ти позитивно на розвито майб тніх життєвих сюжетів. І саме висо-
ий сл жбовий авторитет та професіоналізм цьом посприяють. ТЕРЕ-
ЗИ, б дьте пра матичними і дисциплінованими, еть емоції! Не дозво-
ляйте настрою впливати на прийняття важливих ділових, професійних
рішень. Я що ви лава чи член сімейно о лан , тим ірше, від ви орис-
тання сл жбових повноважень чи заст пництва ровних родичів п ття не
б де. Спільні справи принес ть мін совий рез льтат, а між вами вини -
не прірва непороз мінь. СКОРПІОНИ, не по ладайтеся на дале рід-
ню, близь ий с сід ліпший за дале о о родича. Тримайтеся рідних місць,
ладьте з домочадцями. На все вас має б ти власна д м а, вона най-
правильніша. А ітаторів обходьте десятою доро ою, їхні по ляди лише
збиватим ть з пантели , забиратим ть доро оцінні д ховні рес рси. Від
дале их поїздо , візитів до юридичних інстанцій слід триматися. СТРІЛЬ-
ЦІВ очі є фіас о я се с альній, та і фінансовій сфері. Бор и дамо -
ловим мечем висн ть над оловою: хтось вам винен, а ом сь ви забор-
вали... А втім, це ні о о не звільняє від розплати, т т задіяно армічні

механізми, що “р бають” з фатальною нещадністю обидві сторони... Над
КОЗОРОГАМИ витає д х війни, причом звід и він, що спрово вало до
ворожнечі, невідомо — містичні збі и обставин... Особисто спричинити
їх ви не мо ли. Отже, не р байте з плеча і не вдавайтеся до райнощів,
оли теплі, довірливі стос н и на роботі чи вдома різ о зміняться. Б дь-
те миролюбними і не потрапляйте під аряч р шефа, омпаньйона,
шлюбно о обранця. ВОДОЛІЇ, я що робота перетвориться на атор
через психоло ічний дис омфорт, терпіть і мовч и працюйте, прод тив-
ний рез льтат — перед сім. Насправді сл жбовом оле тиві остан-
нім часом вам несолод о, одна нічо о не вдієш, бо це іспит долі... Не
омпле с йте, б дьте сміливими, незалежними, ви — лідер, і ніхто не
сміє в цьом с мніватися! РИБАМ визначено походити в нелюбах, від-
ч ти на собі холод та абсолютн байд жість оханих. А втім, не все та
тра ічно, можна прожити й без пал их пристрастей, вас є шанс стати
др зями. Та ий союз тримається на пра тичних ділових інтересах, і ни-
ні він найміцніший. Уни айте п блічних вист пів та ре ламних заходів.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

1

2 8 6

3 9 8 2

6 9

2 5 7 1

5

4 6

6 9

8 6 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.

2 7 4 5 6 9 8 3 1

8 5 3 2 7 1 9 4 6

9 6 1 4 8 3 2 5 7

1 8 5 3 2 7 4 6 9

4 9 7 6 1 5 3 8 2

3 2 6 8 9 4 1 7 5

5 1 9 7 3 8 6 2 4

7 3 2 1 4 6 5 9 8

6 4 8 9 5 2 7 1 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
11 ëþòîãî

У меморіальній а диторії Інстит т мистецтв відб ватим ться заняття зі ст дентами, а та ож м зичні з стрічі др зів
і оле Ми оли Моз ово о

Â ²íñòèòóò³ ìèñòåöòâ ÍÏÓ â³äêðèòî àóäèòîð³þ-ìóçåé,
ÿêà íàãàäóâàòèìå ñòóäåíòàì ïðî Ìèêîëó Ìîçãîâîãî 
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Ó íåä³ëþ ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó Àëëà ØËÀÏÀÊ
â³äçíà÷èëà 35-ð³÷÷ÿ
З ювілеєм оле привітав олова постійної
омісії Київради з питань льт ри і т ризм
Оле сандр Бри инець

— Алла Василівна народжена переддень свята всіх за оханих, том в
її житті має б ти д же ба ато світла і любові. Бажаю ювілярці щастя, спіхів
в особистом житті, звершень професійній діяльності! Нехай завжди
вистачає сили та насна и для подолання тр днощів.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   НН АА РР ОО ДД ЖЖ ЕЕ НН НН ЯЯ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Національном педа о ічном ніверси-
теті імені Дра оманова, де понад 10 ро-
ів ви ладав народний артист У раїни
Ми ола Моз овий, з’явилася а диторія-
м зей. У приміщенні для занять співом
відтепер витає д х омпозитора — стоїть
йо о рояль, шафі розміщено особисті
речі та численні на ороди.


