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ФУНДУКЛЕЇВСЬКЕ МЕЦЕНАТСТВО
Два різних підходи до містоб д вання і с спільно о
життя столиці особлювали Іван Ф нд лей
та Дмитро Бібі ов, проте ожен із них зробив
для Києва д же ба ато
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ДЕСЯТЬ НАЙКРАСИВІШИХ
БУДІВЕЛЬ СВІТУ
Краса та велич спор д — одна з найважливіших
хара теристи розвит цивілізації

Êâ³òêîâ³ ö³íè 
íå â³äïîâ³äàþòü ÿêîñò³
Íà ñòèõ³éíèõ áàçàðàõ êèÿíàì ïðîäàþòü “âìèðàþ÷³ êâ³òè”

Ó Êèºâ³ êâ³òè ïðîäàþòü ñêð³çü: íà ñòè-
õ³éíèõ ðèíêàõ, ó ïåðåõîäàõ, á³ëÿ ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó òîùî. Çàóâàæèìî, ùî ö³-
íè íà êâ³òè â ìàãàçèíàõ çíà÷íî â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä ö³í ó ì³ñöÿõ ñòèõ³éíèõ ïðî-
äàæ³â. Äî ïðèêëàäó, íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó
ðèíêó íàðàç³ òþëüïàíè êîøòóþòü 8-10
ãðèâåíü, à â ìàãàçèí³ — â³ä 15 ãðí. Âàð-
ò³ñòü òðîÿíä êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 20-30

ãðí íà ðèíêàõ ³ 30-50 òà âèùå â ìàãàçè-
íàõ. Çàãàëîì, ðîçäð³áí³ ö³íè íà êâ³òêîâèõ
áàçàðàõ Êèºâà ñòàðòóþòü â³ä 10-12 ãðí çà
òþëüïàí (ó 2010 ðîö³ — 6-12 ãðí çà øòó-
êó) ³ â³ä 25-30 ãðí çà òðîÿíäó (ó 2010 ðî-
ö³ — 15-20 ãðí).

Çðàíêó 8 Áåðåçíÿ âàðò³ñòü áóêåò³â çðîñ-
òå ó 2-2,5 ðàçó, ïåðåäáà÷àþòü êâ³òêàð³. Îñî-
áëèâî öå ñòîñóºòüñÿ òðîÿíä. Ó ðåéòèíãàõ

ïðîäàæ³â ö³ êâ³òè çàâæäè òðèìàþòü ã³ëêó
ïåðøîñò³.

Çà ñëîâàìè ïðîäàâùèö³ Îêñàíè, ë³äåðà-
ìè ïðîäàæó íà êâ³òêîâèõ àóêö³îíàõ òðàäè-
ö³éíî º ÷åðâîí³ êâ³òè: òðîÿíäè, ãåðáåðè,
òþëüïàíè, ãâîçäèêè òîùî. “Ö³íè çíà÷íîþ
ì³ðîþ çàëåæàòü â³ä ïîïèòó. Ö³íè íà ÷åð-
âîí³ òðîÿíäè çë³òàþòü ó 2-2,5 ðàçó. Òîìó
àâòîìàòè÷íî äîðîæ÷àþòü êâ³òè é óñ³õ ³í-
øèõ êîëüîð³â äåñü ó ï³âòîðà ðàçó,— êî-
ìåíòóº Îêñàíà.— Ó Êèºâ³ ïîïóëÿðí³ åê-
âàäîðñüê³ òà êîëóìá³éñüê³ òðîÿíäè, ¿õ âè-
ñîòà â³ä îäíîãî ìåòðà. ²ìïîðòí³ òðîÿíäè â
êè¿âñüêèõ òîðãîâö³â íà ñüîãîäí³ êîøòóþòü
â³ä 40 ãðèâåíü çà øòóêó”.

Âåëèê³ â³ò÷èçíÿí³ îïåðàòîðè êâ³òêîâîãî
ðèíêó íèí³ ìàêñèìàëüíî ïåðåîð³ºíòîâóþ-
òüñÿ ç ³ìïîðòó íà ïðîäóêö³þ â³ò÷èçíÿíî-
ãî âèðîáíèöòâà. Íàðàç³ ñï³ââ³äíîøåííÿ
óêðà¿íñüêèõ òà ³ìïîðòíèõ êâ³ò³â — 80 %

(òðîÿíäè, ãåðáåðè, àëüñòðîìåð³ÿ, òþëüïà-
íè, ãåîöèíòè, ãâîçäèêè) íà 20 % (îðõ³äå¿,
àñòóð³óì, ãâîçäèêè, çåëåíü äëÿ áóêåò³â).
Õî÷à ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó öÿ ïðîïîðö³ÿ
áóëà 50 íà 50 %.

Íàâ³òü äî ñâÿò îïòîâ³ ö³íè íà êâ³òè, âè-
ðîùåí³ â Óêðà¿í³, ìàéæå íå çðîñòóòü, çà-
ïåâíÿþòü îïåðàòîðè. ×îãî íå ñêàæåø ïðî
çàêîðäîíí³. Ïðîòå öå íå çàâàæàòèìå ðîç-
äð³áíèì ïðîäàâöÿì çðîáèòè ïîòð³áíó ¿ì
íàö³íêó. Ó ïåð³îä àæ³îòàæó íàéäåøåâøå
ïðîäàâàòèìóòü êâ³òè íèçüêî¿ ÿêîñò³, à âî-
íè âòðà÷àþòü âèãëÿä óæå ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ãî-
äèí ïåðåáóâàííÿ ó òåïëîìó ïðèì³ùåíí³.
“Òîìó åêîíîìèòè íà ñâÿòêîâîìó áóêåò³ íå
âàðòî”,— ïåðåêîíàíà âëàñíèöÿ êâ³òêîâî-
ãî ìàãàçèíó Ñâ³òëàíà Ñèäîðåíêî

Детальніше про спе ляції на пре расном
читайте на стор. 3.
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Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Один із пі ових періодів на віт ових рин ах — це 8 Березня. До Між-
народно о жіночо о дня продавці передбачають подорожчання своєї
прод ції в іль а разів. Ш ода, що я існішими від цьо о самі б ети
не стан ть. Під за альний ажіотаж віт арі зб вають товар низь ої
я ості. Та і б ети найчастіше ин ть же за іль а один після то о,
я їх поставлять вод .

Елітний б ет вітів он р є за вартістю з половиною прожит ово о мінім м
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Îëåñü ÄÎÂÃÈÉ:
“Äåÿê³ ÷èíîâíèêè 
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
â³äâåðòàþòü óâàãó 
â³ä ñâî¿õ íåïðîôåñ³éíèõ ä³é 
çâèíóâà÷åííÿìè íà àäðåñó 
Êè¿âðàäè”

Äåÿê³ ÷èíîâíèêè ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà-
ìàãàþòüñÿ â³äâåðíóòè óâàãó â³ä ñâî¿õ íåïðîôå-
ñ³éíèõ ä³é ïåðåêîíàííÿìè, ùî ðàí³øå áóëî ïî-
ãàíî, à òåïåð äîáðå. Ïðî öå ñêàçàâ â ³íòåðâ’þ
³íôîðìàö³éíîìó àãåíòñòâó “²íòåðôàêñ-Óêðà¿íà”
2 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòà ïðî
òå, ÷è êðèºòüñÿ íàïðóæåí³ñòü ì³æ Êè¿âðàäîþ òà
ÊÌÄÀ â òîìó, ùî àäì³í³ñòðàö³ÿ íå éäå íàçó-
ñòð³÷ îñîáèñòèì ïðîõàííÿì äåïóòàò³â, Îëåñü
Äîâãèé çàïåâíèâ, ùî æîäíîãî îñîáèñòîãî ïðî-
õàííÿ íå ³ñíóº. Â³í âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî
îêðåìèì ÷èíîâíèêàì íå äî âïîäîáè çàóâàæåí-
íÿ äåïóòàò³â ùîäî íåäîë³ê³â ó ðîáîò³ îêðåìèõ
çàñòóïíèê³â ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ àáî êåð³âíèê³â
ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü. Òàê, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
ðîçïîâ³â ïðî íåçàêîííå õàîòè÷íå âñòàíîâëåííÿ
ïîíàä 3 òèñÿ÷ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â. “×èíîâíèê, ÿêèé â³ä-
ïîâ³äàº çà öå ïèòàííÿ, çàì³ñòü òîãî, ùîá ïðî-
àíàë³çóâàòè ïîïåðåäí³ ð³øåííÿ, ç’ÿñóâàòè, ùî
ñïðèéíÿòî â íèõ ï³äïðèºìöÿìè, à ùî í³, çàëó-
÷èòè äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì äåïóòàò³â, ÿê³ ¿õ
çíàþòü, çà÷èíÿºòüñÿ ó ñåáå â êàá³íåò³ é âèð³øóº
ïèòàííÿ îäíîîñ³áíî íà ñâ³é ðîçñóä”,— ñêàçàâ
Îëåñü Äîâãèé. Â³í ïîÿñíèâ, ùî â ï³äñóìêó äëÿ
ðîçâ’ÿçàííÿ òàêèõ ïðîáëåì ñòâîðþþòü êîí-
òðîëüí³ êîì³ñ³¿, äåïóòàòè â ïðèìóñîâîìó ïîðÿä-
êó âèçíà÷àþòü ñêëàä ðîáî÷èõ ãðóï, íàìàãàþòü-
ñÿ ïîáóäóâàòè ä³àëîã. ² çà îäèí-äâà òèæí³ ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ “óçãîäæåíèé ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿêèé
ìîæíà âèíîñèòè íà ãîëîñóâàííÿ”. Òàêîæ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè íàâ³â ïðèêëàä, ùî âñóïåðå÷ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî ñïðî-
ùåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà îáìåæåí-
íÿ òåðì³íó âñ³õ óçãîäæåíü ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè
âñòàíîâëþþòü êðóãîâå â³çóâàííÿ äîêóìåíòàö³¿
âñ³ìà, íàâ³òü íåïðîô³ëüíèìè çàñòóïíèêàìè ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ. Îëåñÿ Äîâãîãî îáóðþº ³ òîé ôàêò,
ùî ï³ä ÷àñ äèñêóñ³¿ ïðî çàëó÷åííÿ äåïóòàòñüêî-
ãî êîðïóñó äî ðîáîòè íàä ïðîåêòàìè ð³øåíü, à
òàêîæ ï³äâèùåííÿ ïðîçîðîñò³ é ïóáë³÷íîñò³ ðî-
áîòè ì³ñüêî¿ âëàäè ïðåäñòàâíèêè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó âèíîñÿòü íà óçãîäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïå-
ðåäà÷ó ïðàâà ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ àáî îêðåìî-
ìó ÷èíîâíèêó ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êî-
ìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ. “Çâ³ñíî, òàêèõ ð³øåíü íå
áóäå ïðèéíÿòî. Ùî çðîáèòü ÷èíîâíèê, ÿêèé ¿õ
çàïðîïîíóâàâ? Ðîçïîâ³ñòü, ùî äåïóòàòè çàâàæà-
þòü éîìó ïðàöþâàòè”,— ñêàçàâ ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè

Àëëà ØËÀÏÀÊ: 
“Ïîâåðíóòè Êèºâó 
âèëó÷åííÿ ìîæå Ïðåçèäåíò”

Ïèòàííÿ ùîäî ïîâåðíåííÿ Êèºâó âèëó÷åíü äî
äåðæàâíîãî áþäæåòó ñë³ä ïåðåãëÿíóòè, ââàæàº
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëà-
ïàê. Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, ïîâåðíåííÿ ñòîëèö³ âè-
ëó÷åíü ïàðëàìåíò íå ï³äòðèìàâ òîìó, ùî âèêî-
íàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè íå çì³ã äîñòàòíüî àðãó-
ìåíòîâàíî äîâåñòè öþ ïîòðåáó, ³, î÷åâèäíî, íà-
ðîäí³ äåïóòàòè íå âçÿëè äî óâàãè çâåðíåíü, ÿê³
íàäõîäèëè íà ¿õíº ³ì’ÿ, çîêðåìà é â³ä ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. “Ñòîëè÷íèé ñòàòóñ Êèºâà
íàêëàäàº íà ì³ñòî äîäàòêîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, ³ çà-
ïðîâàäæåí³ âèëó÷åííÿ ñóòòºâî ï³äðèâàþòü ô³-
íàíñîâó îñíîâó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íà
æàëü, äåïóòàòè íå äî ê³íöÿ óñâ³äîìëþþòü âñþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óõâàëåíå ñüîãîäí³ ð³øåííÿ.
Íå ìîæíà çàáóâàòè, ùî éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî
öèôðè, à é ïðî äîë³ ðåàëüíèõ ëþäåé òà ¿õí³ ùî-
äåíí³ ïîòðåáè”,— çàçíà÷èëà Àëëà Øëàïàê. Äå-
ïóòàò ñïîä³âàºòüñÿ, ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ ñêîðèñòàºòüñÿ ïðàâîì íà âåòî, ³
ð³øåííÿ áóäå ñêàñîâàíî. “Ïîâåðíåííÿ 50 â³ä-
ñîòê³â íàäõîäæåíü, îòðèìàíèõ ì³ñüêèì áþäæå-
òîì â³ä ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, äàëî
á çìîãó âèð³øèòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñîö³àëüíî
çíà÷óùèõ ïèòàíü, ÿê³ íà ñüîãîäí³ ëèøàþòüñÿ
íåäîô³íàíñîâàíèìè. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî â³ä-
íîâëåííÿ ïðàêòèêè âèïëàòè ìóí³öèïàëüíèõ íàä-
áàâîê ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè ³ íàäàííÿ
â³òàì³í³çîâàíîãî õàð÷óâàííÿ øêîëÿðàì”,— çà-
çíà÷èëà ïàí³ Øëàïàê

Âåñíÿíèé íàñòð³é — 
ó ïîäàðóíîê êèÿíêàì
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïðèâ³òàâ ñòîëè÷íèõ æ³íîê ç³ ñâÿòîì âåñíè

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Â³òàòè æ³íîê ³ç 8 Áåðåçíÿ — îäíà ç íàé-
ïðèºìí³øèõ ïðèêìåò âåñíè. Ãîëîâà ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³äòðèìàâ öþ òðàäèö³þ
òà çóñòð³âñÿ ³ç çàñëóæåíèìè æ³íêàìè ñòî-
ëèö³. Â³í âðó÷èâ íàãîðîäè ³ êâ³òè ïåðåìîæ-
öÿì êîíêóðñó “Êèÿíêà ðîêó — 2010”. Ó íî-
ì³íàö³¿ “Æ³íêà — ë³äåð ðîêó” â³äçíà÷åíî
Îëåíó Îâðàìåíêî, äåðæàâíèìè ñëóæáîâ-

öÿìè ðîêó ñòàëè Íàòàëÿ ²ãíàòåíêîâà òà
²ðèíà Æèä÷åíêî. Çà äîñÿãíåííÿ ó ñôåð³
ô³çêóëüòóðè òà ñïîðòó íàãîðîäè âðó÷åíî
Êàòåðèí³ Ïàï÷åíêî, Í³í³ Ñèðîò³ é Òåòÿí³
Äìèòð³ºâ³é. Àêòèâíèìè ãðîìàäñüêèìè ä³-
ÿ÷êàìè ñòîëèö³ âèçíàíî Ìàð³þ Îðëèê,
Îðèñþ ×óõð³é òà Ëàðèñó Êîëîñ. Ó íîì³íà-
ö³ÿõ “Çà âíåñîê æ³íêè â îõîðîíó çäîðîâ’ÿ”

â³äçíà÷åíî Ë³ä³þ Ðîìàíîâó ³ Ëþäìèëó
Êðàâ÷óê, “Çà âíåñîê æ³íêè â ðîçâèòîê
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà” — Ëþäìèëó Ñà-
áàðä³íó, à “Çà âíåñîê æ³íêè â ðîçâèòîê
ñôåðè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó” — Æàííó Ñàâ-
ðèëîâó. Ï³äïðèºìöåì ðîêó ñòàëà Í³íà Ìè-
êîëàºíêî. Ãîñòåé ñâÿòà ïðèâ³òàëè ñï³âàêè
é òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè

Ó Êèºâ³ äîïîìîæóòü 
íåïîâíîë³òí³ì âàã³òíèì
Ïåðøèé â Óêðà¿í³ öåíòð ï³äòðèìêè þíèõ ñàìîòí³õ ìàòåð³â
â³äêðèþòü ó ÷åðâí³

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Îêñàíà ÄÎÁÐÓ×
“Õðåùàòèê”

Місь а влада план є від рити
перший в У раїні Центр допомо-
и ва ітним неповнолітнім дівча-
там на базі прит л для дітей
Сл жби справах дітей КМДА.
Зараз приміщенні заверш ють
ремонтні роботи, і в червні цьо-
о ро за лад від риють.

Íà áàç³ ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé Ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé ÊÌÄÀ â³äêðèþòü ïåðøèé
â Óêðà¿í³ Öåíòð äîïîìîãè âàã³òíèì íå-
ïîâíîë³òí³ì ä³â÷àòàì. Íèí³ ó ïðèì³-
ùåíí³ çàâåðøåí³ îñíîâí³ ðåìîíòí³ ðî-
áîòè, âñòàíîâëåíî íîâó ñèñòåìó îïà-
ëåííÿ òà ñó÷àñíå ñàíòåõí³÷íå îáëàäíàí-

íÿ. Çàëèøèëîñü âèêîíàòè ëèøå äåêîðó-
âàííÿ ïðèì³ùåííÿ.

“Ðåìîíòí³ ðîáîòè òðîõè çàòÿãíóëèñÿ,
ïðîòå àí³ ïðîâèíè êåð³âíèöòâà ïðèòóë-
êó, àí³ ïðîâèíè Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé
ó öüîìó íåìàº. Âèä³ëåíå ïðèòóëêó ïðè-
ì³ùåííÿ ïîòðåáóâàëî êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó òà â³äïîâ³äíîãî îáëàøòóâàííÿ. Ðå-
ìîíò ïðîâîäèâñÿ â ïëàíîâîìó ïîðÿäêó,
îäíàê ó çâ’ÿçêó ç åêîíîì³÷íîþ êðèçîþ
áóâ òèì÷àñîâî ïðèçóïèíåíèé. Àëå çàðàç
ðîáîòó â³äíîâëåíî, ³ íåçàáàðîì ïðèì³-
ùåííÿ áóäå ãîòîâå äî ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ”,— ñêàçàâ íà÷àëüíèê ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé Ìèêîëà Êóëåáà.

Ó öüîìó ïðèì³ùåíí³ ïðàöþâàòèìóòü
äâà çàêëàäè: Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé
òà Öåíòð äîïîìîãè âàã³òíèì íåïîâíîë³ò-
í³ì ä³â÷àòàì.

“Ó Êèºâ³ ñòâîðåíî åôåêòèâíó ìîäåëü
îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî çàïîá³ãàííÿ
áåçïðèòóëüíîñò³, áåçäîãëÿäíîñò³ ñåðåä

ä³òåé. Çà 2006—2010 ðîêè ÷èñåëüí³ñòü
âêàçàíî¿ êàòåãîð³¿ ä³òåé ó Êèºâ³ çíèçè-
ëàñü íà 60 %. Òàê, ºäèíèé ïðèòóëîê, ùî
ôóíêö³îíóº íàðàç³ â ñòîëèö³, çàïîâíå-
íèé ëèøå íà 50 %. Ïðîòå àêòóàëüíîþ
ñòàëà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ôàõîâî¿
êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñü ó
ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, çàëèøè-
ëèñü áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Òî-
ìó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ïðèòóëêó ïåðåäà-
ëè â îðåíäó áëàãîä³éí³é îðãàí³çàö³¿
“Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé” äëÿ ñòâîðåííÿ
Öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿. ²íøó ÷àñòèíó ïðè-
ì³ùåííÿ çàëèøåíî ïðèòóëêó, ³ â ÷åðâí³
ïîòî÷íîãî ðîêó íà éîãî áàç³ ïëàíóºòü-
ñÿ â³äêðèòè ïåðøèé â Óêðà¿í³ Öåíòð äî-
ïîìîãè âàã³òíèì íåïîâíîë³òí³ì ä³â÷à-
òàì. Ö³ çàêëàäè ïðèíåñóòü á³ëüøå ñîö³-
àëüíî¿ êîðèñò³ ì³ñòó”,— ï³äêðåñëèâ Ìè-
êîëà Êóëåáà
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Тетяна Оле івна,
пер ар:

— Сама п ю віти
рід о, а от оли да-
р ють, то вони дов-
о не стоять —
швид о в’ян ть і об-
сипаються. На запах
я не звертаю ва и,
бо зараз ці рослини

не пахн ть, але я що віт а при ра-
шена блис іт ами, то відч вається за-
пах хімічних речовин. Я не д маю, що
вони ш ідливі для здоров’я.

Оле сій КУЧЕРЕНКО,
офіцер Збройних сил У раїни:
— Нещодавно -

п вав віти для сес-
три в підземном
переході на метро
“Житомирсь ій”.
Б ет простояв до-
волі дов о, решта
подарованих вітів
же всти ли зів’ян ти й осипатися.
Про те, чи б ли вони оброблені

я оюсь речовиною, с азати не
мож .

Борис ОЛІЙНИК,
тимчасово
безробітний:
— Мені здебіль-

шо о нормальні
віти траплялися.
Звичайно, вони
дов о не збері а-
ються, а ціни знач-
но вищі. Знаю, що
віти обробляють
різними добривами, аби збере ти
товарний ви ляд, але саме я та о о
не помічав.

Олена ТАГАНЕЦЬ,
ст дент а:
— Мені на день

народження пода-
р вали вели ий б -
ет рожевих лілій,
по них одраз вид-
но, що вони я існі:
арний запах, і на
листоч ах помітно,
що рослини нічим не оброблені. А
я що самій п вати, то раз на раз
не приходиться. Усе залежить від
постачальни а та ціни.

Оле ОЛЕКСІЄВ, інженер:
— Задоволений

я істю тих вітів,
що п ю. Надаю
перева рослинам
із рин “Юність”.
Вони доволі дбай-
ливо вирощені в
за ритих теплицях,
а я і там добрива ви ористов ють і
чим їх поливають, не знаю.

Опит вала О сана ЛИСИНЮК
“Хрещати ”

Фото Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è çàäîâîëåí³ âè ÿê³ñòþ êâ³ò³â ó çèìîâî-âåñíÿíèé ïåð³îä?

“Íåëåãàëè” ó ñâÿòêîâèõ áóêåòàõ
Á³ëüøó ÷àñòèíó êâ³ò³â çàâîçÿòü íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê â îáõ³ä çàêîíîäàâñòâà

До 8 Березня
ожен др ий б ет
тюльпанів —
раїнсь ий

Ðîçê³øí³ òðîÿíäè ç âåëèêèìè áóòîíà-
ìè, ùî òàê ïîëþáëÿþòü óêðà¿íö³, âèðîùó-
þòü â Åêâàäîð³. Ãâîçäèêè ðîäîì ç Òóðå÷-
÷èíè. Íà îðõ³äåÿõ ñïåö³àë³çóºòüñÿ Òà¿ëàíä.
À ÿê æå êâ³òó÷à Óêðà¿íà?

Â³ò÷èçíÿíèé ðèíîê êâ³ò³â º íàéðîçâèíå-
í³øèì ñåðåä êðà¿í ÑÍÄ, ââàæàþòü åêñ-
ïåðòè. Îñîáëèâî óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìö³ äî-
ñÿãëè óñï³õ³â ó âëàñíîìó âèðîáíèöòâ³ êâ³-
ò³â — ñüîãîäí³ âîíè çäàòí³ ùîðîêó âèðî-
ùóâàòè 100 ì³ëüéîí³â òðîÿíä, ùî íà 80 %
ïîêðèâàº ïîòðåáè ðèíêó. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ,
Ðîñ³ÿ ëèøå 10 % êâ³ò³â âèðîùóº ñàìîñò³é-
íî, à 90 % — ââîçèòü.

Óêðà¿íà äåäàë³ ìåíøå ³ìïîðòóº ç-çà
êîðäîíó çð³çàí³ êâ³òè é îáìåæóºòüñÿ ââå-
çåííÿì ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó, ê³ìíàòíèõ
ðîñëèí òà ð³äê³ñíèõ åêçîò³â, ïîïèò íà ÿê³
ì³ñöåâ³ âèðîáíèêè çàäîâîëüíèòè íå â
çìîç³.

Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, êóïóâàòè ³ìïîðò-
íèé ïîñàäêîâèé ìàòåð³àë çà êîðäîíîì
çíà÷íî äåøåâøå, í³æ ãîòóâàòè éîãî âäî-
ìà. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü áåç äîäàòêîâèõ çó-
ñèëü ³ êîøò³â ðîçøèðþâàòè ìàñøòàáè
âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, íàðîùóâàòè åêñ-
ïîðò.

Äî 8 Áåðåçíÿ êîæåí äðóãèé áóêåò òþëü-
ïàí³â âèðîñòèëè óêðà¿íö³, ïåðåêîíóþòü
ñïåö³àë³ñòè. Îäíàê ó ðîçäð³áíèõ òîðãîâ-
ö³â ñòàòèñòèêà ³íøà: çíà÷íà ÷àñòèíà òî-
âàðó ì³ãðóâàëà äî íàñ ç-çà êîðäîíó. ×àñ-
òî êâ³òè ïîòðàïëÿþòü â Óêðà¿íó â îáõ³ä
ìèòíèõ ïðàâèë, àáî, ñêàæ³ìî, êîëè â çà-
â³çíèõ ïàðò³ÿõ äåêëàðóþòü íå óâåñü òîâàð
àáî é óçàãàë³ ³íøèé. Íàïðèêëàä, çàì³ñòü
äîðîãèõ êâ³ò³â — äåøåâà ãàçîííà òðàâà.
Çàêîðäîíí³ òðîÿíäè, ãåðáåðè, ë³ë³¿ äåêëà-
ðóþòüñÿ ó ìèòíèõ äîêóìåíòàõ ÿê çåëåíü.
À âîíà ùîíàéìåíøå â 5-6 ðàç³â äåøåâøà
çà ñïðàâæí³ êâ³òè. Äàë³ ï³äïðèºìö³ çä³éñ-
íþþòü óñ³ ìèòí³ ïëàòåæ³ (ì³çåðí³ äëÿ òà-
êîãî òîâàðó), ³ êâ³òè ïîòðàïëÿþòü íà ðè-
íîê.

Íåëåãàëüíèé òîâàð íå ïðîõîäèòü ñàí³-
òàðíîãî êîíòðîëþ ³ ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè.
Òîìó é ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñòîëè÷íèõ ðèíêàõ
óðàæåí³ õâîðîáàìè òà øê³äíèêàìè ðîñëè-
íè. À ïðîäàþòü òàêèé “äðóãèé ñîðò”, çâ³ñ-
íî, çà ºâðîïåéñüêèìè ö³íàìè.

Äëÿ ï³äòðèìàííÿ òîâàðíîãî âèãëÿäó âæå
ñàì³ ðåàë³çàòîðè ï³äëèâàþòü êâ³òàì ð³çíèõ
ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ. À âò³ì, ìåäèêè çà-
ñïîêîþþòü: íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè öå àæ í³-
ÿê íå âïëèâàº. “ßêùî, çâ³ñíî, âè íå çáè-
ðàºòåñÿ ö³ êâ³òè ç’¿ñòè”,— æàðòóº ë³êàð
Ìèêîëà Äÿòëîâ.

Е оло и за ли ають
не п вати жін ам
підсніжни ів

Í³æíèé ³ âîäíî÷àñ íåäîðîãèé áóêåòèê —
ç ï³äñí³æíèê³â. Ó Êèºâ³ ¿õ ïî÷àëè ïðîäà-
âàòè ùå ç ê³íöÿ ñ³÷íÿ. Äî Ì³æíàðîäíîãî
æ³íî÷îãî äíÿ çðîñòå íå ëèøå ê³ëüê³ñòü ïåð-
âîöâ³ò³â, à é ö³íà: â³ä 2 äî 5 ãðí çà ñêðîì-
íèé ïó÷îê.

Åêîëîãè âêîòðå ïîâ³äîìëÿþòü: ï³äñí³æ-
íèê çâè÷àéíèé º ð³äê³ñíîþ ðîñëèíîþ, ùî
çàíåñåíà äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Äà-
ðóâàòè ï³äñí³æíèêè — çëî÷èí ó áóêâàëü-
íîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà. Òîìó é çàêëè-
êàþòü óñ³õ îáèðàòè äëÿ ïðåçåíòó ³íø³ êâ³-
òè.

Åêîëîã Âîëîäèìèð Áîðåéêî ðîçïîâ³â,
ùî çà äâà ì³ñÿö³ ó Êèºâ³ çáóâàþòü ïðè-
áëèçíî 200 òèñÿ÷ ï³äñí³æíèê³â. À ðàí³øå
¿õíÿ ê³ëüê³ñòü ñÿãàëà 5 ì³ëüéîí³â! “Íàïå-
ðåäîäí³ âåñíÿíèõ ñâÿò ïàðò³¿ ð³äê³ñíèõ êâ³-
ò³â çá³ëüøóþòüñÿ. ¯õ ïðèâîçÿòü äî ñòîëè-
ö³ áðàêîíüºðè ³ ïðîäàþòü íàé÷àñò³øå á³-
ëÿ ñòàíö³é ìåòðî. Êâ³òè ìè êîíô³ñêîâó-
ºìî, à ïðîäàâö³â øòðàôóºìî”,— êàæå Âî-
ëîäèìèð Áîðåéêî.

Б етні
альтернативи

Êóëüòóðà äàðóâàííÿ êâ³ò³â ó íàø³é êðà-
¿í³ ùå ôîðìóºòüñÿ, ùî ï³äòâåðäæóº çá³ëü-
øåííÿ ïîïèòó íà òàêó ïîñëóãó, ÿê äîñòàâ-
êà êâ³ò³â. Íàïåðåäîäí³ ñâÿò ïðîäàæ áóêå-
ò³â ÷åðåç ²íòåðíåò çðîñòàº ïðèáëèçíî íà
25 %.

Ñàéòè, íà â³äì³íó â³ä ïåðåêóïíèê³â, ïðè-
âàáëþþòü êë³ºíò³â åêçîòèêîþ ³ äîäàòêîâè-
ìè ïîñëóãàìè. Òóò ïðîïîíóþòü øèðîêèé
àñîðòèìåíò òîâàðó: çð³çí³ êâ³òè (òðîÿíäè,
ãåðáåðè, õðèçàíòåìè, ³ðèñè, êàëè), à òàêîæ
áóêåòè ç öóêåðîê, êâ³òêîâ³ ³íòåð’ºðí³ êîì-
ïîçèö³¿ òà ôðóêòîâ³ êîøèêè.

Ñîëîäê³ êîìïîçèö³¿ — öå ïîäàðóíêè
ðó÷íî¿ ðîáîòè, òîìó é êîøòóþòü â³ä 100
äî 500 ãðèâåíü ³ á³ëüøå. Áóêåòè ç æèâèõ
êâ³ò³â òàêîæ íåäåøåâ³: ôëîðèñòè ïðî-
ñÿòü çà íèõ â³ä 80 äî 700 ãðèâåíü. Êð³ì
òîãî, äîñòàâêó òîâàðó ïîòð³áíî îïëà÷ó-
âàòè äîäàòêîâî. Ö³êàâî, ùî ç êâ³òêîâèõ
ïåëþñòîê òà öóêðîâîãî ñèðîïó íàâ³òü
ðîáëÿòü ëàñîù³, ùîïðàâäà, äîâîë³ ñïå-
öèô³÷í³ òà äîðîã³. Íàïðèêëàä, óëþáëå-
í³ ñîëîäîù³ àâñòð³éñüêî¿ ³ìïåðàòðèö³ Ñ³-
ñ³ — öóêàòè ç ïåëþñòîê ô³àëîê — é ñüî-
ãîäí³ º ðåàëüíèì, õî÷ ³ íåäåøåâèì çà-
äîâîëåííÿì.

Ðàçîì ç ö³íîþ ïåðåä 8 Áåðåçíÿ áàãàòøàº
³ êâ³òêîâå ð³çíîìàí³òòÿ íà ðèíêàõ. Êð³ì
òðàäèö³éíèõ òðîÿíä, ïîá³ëüøàëî îðõ³äåé ³
êðîêóñ³â. Íàéäîâøå æ çáåð³ãàòèìóòüñÿ êâ³-
òè, ùî ðîñòóòü ó íåâåëèêèõ ãîðùèêàõ.
Êîøòóþòü âîíè â³ä 10 äî 50 ãðí. Íà êâ³ò-

êîâèõ ðèíêàõ ó âàçîíàõ ìîæíà çíàéòè íà-
â³òü ã³ðñüê³ êâ³òè — êðîêóñè. Ðîçêâ³òë³ êðà-
ñóí³ íà÷å ùîéíî çð³çàí³, à îñü çáåð³ãàþòü-
ñÿ äîâøå.

Ï³ñëÿ óñ³õ ðîçðàõóíê³â ³ ïîð³âíÿííÿ ö³í
õî÷åòüñÿ íàãàäàòè: ó êâ³òàõ ö³íà — íå ãî-
ëîâíå. Ïîäàðîâàíà ç ëþáîâ’þ íàâ³òü îä-
íà-ºäèíà ãâîçäèêà àáî òþëüïàí ÷àñîì
îçíà÷àº çíà÷íî á³ëüøå, í³æ âåëè÷åçíèé
âèøóêàíèé áóêåò, ÿêèé âàæêî âòðèìàòè â
ðóêàõ.

² ùå îäíà ìàëåíüêà ïîðàäà óñ³ì ÷îëîâ³-
êàì: ÿêùî ãîòóºòå äëÿ êîõàíî¿ âåëèêó ðîç-
âàæàëüíó ïðîãðàìó íå âäîìà, â³äêëàä³òü
âðó÷åííÿ áóêåòó íà ïîò³ì. Íå äóæå çðó÷-
íî ãóëÿòè ì³ñòîì ÷è ðîçâàæàòèñü ó êëóáàõ,
êîëè â ðóêàõ òðèìàºø áóêåò êîëþ÷èõ òðî-
ÿíä ÷è í³æíèõ îðõ³äåé.

Ці аво знати
²ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ òàê, ùî çàêîíîäàâ-

öåì êâ³òêîâî¿ ìîäè, à çãîäîì ³ á³çíåñó ñòà-
ëà Ãîëëàíä³ÿ. Ó ñó÷àñíèõ Í³äåðëàíäàõ â³í
çàçâè÷àé ñ³ìåéíèé. Òðàäèö³¿ ïåðåäàþòüñÿ
â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ, à òåõíîëîã³ÿ
óäîñêîíàëþºòüñÿ. Öå äàº çìîãó âèðîùóâà-
òè òàê áàãàòî ÿê³ñíîãî òîâàðó, ùî äâ³÷³ íà
ð³ê âóëèö³ Àìñòåðäàìà ï³äïðèºìö³ ïðè-
êðàøàþòü çàïàøíèì êèëèìîì ç³ ñâ³æèõ
ïåëþñòîê ³ âëàøòîâóþòü ïèøí³ êàðàâàíè
êâ³ò³â. Êðà¿íà ìàº äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ïðî-
ôåñ³îíàë³â ç âèðîùóâàííÿ, ìàðêåòèíãó
êâ³òêîâîãî ðèíêó, áàãàòî ïðîäàâö³â ³ àìà-
òîð³â êâ³òíèêàðñòâà. Îäíàê äî öüîãî ãîë-
ëàíäö³ éøëè àæ 150 ðîê³â

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Приблизно 70 відсот ів віт ової
прод ції, що потрапляє до У ра-
їни з Німеччини та Нідерландів
через польсь их та орсь их по-
середни ів, ввозиться в раїн
неле ально. Звісно, товар не
проходить санітарно о онтролю
і відповідної перевір и. Та им
чином на рино потрапляють
ражені хворобами і ш ідни ами
рослини.

Хоча я ість вітів може ви ли ати питання, ияни а тивно п ють б ети напередодні свят
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ÔÓÍÄÓÊËÅ¯ÂÑÜÊÅ ÌÅÖÅÍÀÒÑÒÂÎ
Äâà ð³çíèõ ï³äõîäè äî ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ â ñòîëèö³ óîñîáëþâàëè
²âàí Ôóíäóêëåé ³ Äìèòðî Á³á³êîâ, ïðîòå êîæåí ³ç íèõ çðîáèâ äëÿ Êèºâà äóæå áàãàòî

Герой війни,
сл жа а та львіса

Äìèòðî Á³á³êîâ çà ñâîºþ ñóò-
òþ áóâ òèïîâèì “ñîëäàôîíîì” —
ìàâ êðóòèé íîðîâ ³ âåëèê³ àìá³-
ö³¿. Õàðàêòåð éîãî çàãàðòóâàâñÿ
ï³ä ÷àñ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, àäæå
Á³á³êîâ áðàâ ó÷àñòü ó Áîðîäèí-
ñüê³é áèòâ³, äå îòðèìàâ òÿæêå ïî-
ðàíåííÿ: âèáóõîì áîìáè éîìó â³-
ä³ðâàëî ë³âó ðóêó, à â ïðàâó ïî-
òðàïèâ îñêîëîê. Âèéøîâøè ó
â³äñòàâêó çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, â³í
çàëèøèâñÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³.
Ñïî÷àòêó Äìèòðî Á³á³êîâ êåðó-
âàâ äåïàðòàìåíòîì çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³. Ïîñ³äàâ íàâ³òü ïîñàäó
ì³í³ñòðà Âíóòð³øí³õ ñïðàâ, âèêî-
ð³íÿþ÷è “çàë³çíîþ ðóêîþ” âñå,
ùî ñïðÿìîâóâàëîñÿ ïðîòè ñàìî-
äåðæàâñòâà. Ç 1837 ðîêó ïåðåáó-
âàâ íà ïîñàä³ êè¿âñüêîãî ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðà.

Ìèêîëà ², â³äïðàâëÿþ÷è éîãî
äî “ìàòåð³ ì³ñò ðóñüêèõ”, íàêà-
çàâ âçÿòè ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü
äâ³ ðå÷³: ùîá Êè¿âñüêà ãóáåðí³ÿ
áóëà “äóøåþ òà ò³ëîì îá’ºäíàíà
ç äàâíüîþ â³ò÷èçíîþ” ³ ùîá íî-
âèé ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð “çàë³çíîþ
ðóêîþ” òðèìàâ ïîëüñüêå äâîðÿí-
ñòâî ïîäàë³ â³ä ³äåé ïîâñòàííÿ òà
â³äðîäæåííÿ Âåëèêî¿ Ïîëüù³ “îä
ìîæà äî ìîæà”. ×èì Á³á³êîâ ³
çàéíÿâñÿ, ïðèáóâøè íà ì³ñöå.
Ëþäèíà ç âåëèêèìè çä³áíîñòÿìè,
â³í ñâî¿ìè ìåòîäàìè áîðîâñÿ ç
ïîëüñüêèì âïëèâîì ó êðà¿. Éîãî
ãîëîâíîþ çàñëóãîþ â öüîìó íà-
ïðÿìêó áóëî çàïðîâàäæåííÿ “³í-
âåíòàð³â”, ÿê³ ðåãóëþâàëè ñòîñóí-
êè ñåëÿí ³ ïîì³ùèê³â. Áóëî âæè-
òî é “åíåðã³éíèõ çàõîä³â ïðîòè
ºâðå¿â òà åêñïëóàòàö³¿ íèìè ì³ñ-
öåâîãî íàñåëåííÿ”, ùî ïðèçâåëî
äî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ³óäåÿìè òà
ïðàâîñëàâíèìè. Ñàìå äî òèõ ÷à-
ñ³â íàëåæèòü ïîÿâà ñìóãè îñ³ëî-
ñò³. “Áåçðóêèé”, ÿê éîãî íàçèâà-
ëè êèÿíè, óñþäè ðîç’¿æäæàâ ì³ñ-
òîì âåðõè â ñóïðîâîä³ äâîõ êîçà-
ê³â. Â³í ö³ëêîì ì³ã âëàøòóâàòè
ðîçïðàâó — íàïðèêëàä, ïîáèòè
ëþäèíó ïðîñòî íà âóëèö³.

Çà ðîêè éîãî ïðàâë³ííÿ â Êè-

ºâ³ áóëî â³äíîâëåíî ñóáîðäèíàö³þ
â ñòîñóíêàõ ì³æ ïàíàìè òà çâè-
÷àéíèìè ãîðîäÿíàìè, ùî ñïðè-
÷èíèëî íåíàâèñòü ïåðåñ³÷íèõ êè-
ÿí. Ó 1840 ðîö³ Äìèòðî Ãàâðèëî-
âè÷ äîì³ãñÿ ñêàñóâàííÿ ä³¿ Ëèòîâ-
ñüêîãî ñòàòóòó â Ï³âäåííî-Çàõ³ä-
íîìó êðà¿, ïðè÷îìó, îêð³ì ñóòî
ïîë³òè÷íèõ ï³äñòàâ, ïîñèëàâñÿ ³
íà òå, ùî “ä³ÿ ñòàòóòó º êðè÷ó-
ùîþ íåñïðàâåäëèâ³ñòþ ñòîñîâíî
ìàñè íàñåëåííÿ, áî çàêîíè â óñüî-
ìó ïðîòåãóþòü çíàòíîãî ³ áàãàòî-
ãî”. Ó 1845 ðîö³ êàçåíí³ ñåëÿíè
áóëè ïåðåâåäåí³ íà îáðîê, à â
1847-ìó Á³á³êîâ ââ³â “³íâåíòàðí³
ïðàâèëà”, ùî âèçíà÷àëè ñòîñóí-
êè êð³ïàê³â-ñåëÿí äî ïîì³ùèê³â.

Ç ³íøîãî áîêó, Á³á³êîâ äóæå ëþ-
áèâ ðîçê³ø ³ íàâ³òü ó 60 ðîê³â ïî-
ñò³éíî çàëèöÿâñÿ äî æ³íîê. Ó âå-
ñåëèõ ãóëÿíêàõ â³í óáà÷àâ ïðîòè-
ä³þ ðåâîëþö³éíèì íàñòðîÿì. Àëå
íà âñå öå áóëè ïîòð³áí³ ãðîø³. Ó
1839 ðîö³ Äìèòðî Ãàâðèëîâè÷
“ïðîíþõàâ” ïðî âîëèíñüêîãî ãó-
áåðíàòîðà ²âàíà Ôóíäóêëåÿ, êîò-
ðèé âîëîä³â âåëè÷åçíèìè áàãàò-
ñòâàìè. Á³á³êîâ äóæå àêòèâíî âçÿâ-
ñÿ çà ïåðåâåäåííÿ ïåðñïåêòèâíî-
ãî ÷èíîâíèêà äî Êèºâà, ñïîä³âà-
þ÷èñü, ùî òîé ùåäðî â³ääÿ÷èòü
éîìó.

Дива ватість
і щедрість
Ф нд лея

²âàí Ôóíäóêëåé ³ ñïðàâä³ áóâ äó-
æå çàìîæíîþ ëþäèíîþ. Ñâîº áà-
ãàòñòâî â³í îòðèìàâ ó ñïàäîê â³ä
áàòüêà, êîòðèé çàéìàâñÿ ïðîäàæåì
òþòþíó òà âèííèì â³äêóïîì â
Îäåñ³. Ñàì ²âàí ñâîº áàãàòñòâî íå
ðîçòðèíüêóâàâ, à òðèìàâ ³ ïðèìíî-
æóâàâ. Òà âîäíî÷àñ â³í íå áóâ ñõî-
æèì íà çâè÷íèõ áàãàò³¿â. Íå
òðèíüêàâ ãðîø³ íà â³òåð, à çàéìàâ-
ñÿ áëàãîä³éíèöòâîì ³ àêòèâíîþ
ðîçáóäîâîþ ââ³ðåíîãî éîìó êðàþ.
Ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü ñïðàâ ðîáèâ
âëàñíèì êîøòîì. Ìàâ ì’ÿêèé õà-
ðàêòåð ³ áóâ äîâîë³ äîâ³ðëèâèì,
òîæ áóâ ïîâíîþ ïðîòèëåæí³ñòþ
Á³á³êîâó. Íàâ³òü ó ïîãëÿäàõ, ÿê³
â³äð³çíÿëèñÿ ë³áåðàëüí³ñòþ òà äå-
ìîêðàòè÷í³ñòþ. Ñàìå çà ÷àñ³â
Ôóíäóêëåÿ ó Êèºâ³ áóëî çíà÷íî
çíèæåíî õàáàðíèöòâî. Ïðîñòî ãó-
áåðíàòîð âîë³â ïëàòèòè ÷èíîâíè-
êàì ³ç âëàñíî¿ êèøåí³, àáè âîíè

ò³ëüêè íå áðàëè õàáàð³â. Àäæå õà-
áàðíèöòâî áóëî ñïðàâæí³ì ëèõîì
òîä³øíüîãî ñóñï³ëüñòâà. Ãðîø³
áðàëè âñ³, õòî îá³éìàâ á³ëüø ìåíø
çíà÷èìó ïîñàäó. Îñîáëèâî çíà÷í³
ïîðóøåííÿ áóëè â ïðàâîîõîðîíí³é
ñèñòåì³. Ïàì’ÿòàºòå ó “Çîëîòîìó
òåëÿò³”? Ïàí³êîâñüêèé äî ðåâîëþ-
ö³¿ áóâ ïñåâäîñë³ïèì, àëå ïëàòèâ
ãðîø³ ãîðîäîâîìó íà ðîç³ Õðåùà-
òèêà òà Ïðîð³çíî¿, ùîá òîé çàêðè-
âàâ î÷³ íà “ðîáîòó” Ìèõàéëà Ñà-
ìóåëüîâè÷à. Ùîá ó êåðóþ÷îãî éî-
ãî êàíöåëÿð³¿ íå áóëî ïîòðåáè áðà-
òè õàáàð³, â³í ùîð³÷íî âèïëà÷óâàâ
éîìó ³ç âëàñíèõ êîøò³â 12 òèñÿ÷
ðóáë³â. Çà ñâ³é ðàõóíîê â³í â³äðå-
ìîíòóâàâ ãóáåðíàòîðñüêèé áóäè-
íîê, âèïèñàâ ÷óäîâ³ ìåáë³ ç Ïàðè-
æà, â³ääàâøè ¿õ ó äàðóíîê ì³ñòó.
Ùîäíÿ ïðîâîäèâ “ðàíêîâèé ç’¿çä”
÷èíîâíèê³â ó áóäèíêó ãóáåðíàòî-
ðà, ï³ä ÷àñ ÿêèõ îáãîâîðþâàëè ïî-
òî÷í³ ñïðàâè. Äëÿ êîæíîãî, õòî
ïðèõîäèâ âðàíö³ ç äîïîâ³ääþ, áóâ
â³äêðèòèé áóôåò ³ ãîòîâèé ñí³äà-
íîê. Ó òîé ÷àñ áóëà ³ òàêà ïðàêòè-
êà: çàìîæí³ çåìëåâëàñíèêè ïðè-
çíà÷àëè ïîë³öåéñüêèì ÷èíîâíè-
êàì ð³÷í³ îêëàäè. “ßêùî áàãàò³ ïî-
ì³ùèêè íå áóäóòü ïëàòèòè ïîë³ö³¿,
òî âîíà ñòàíå îäåðæóâàòè êîøòè
â³ä çëîä³¿â”,— êàçàâ Ôóíäóêëåé.
Ñâîþ ë³áåðàëüí³ñòü â³í ïðîÿâèâ ³
â ñïðàâ³ Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêîãî
òîâàðèñòâà. Á³á³êîâ òîä³ áóâ ó â³ä’-
¿çä³, à Ôóíäóêëåé îòðèìàâ íàêàç
çàòðèìàòè Ìèêîëó Êîñòîìàðîâà.
Ãóáåðíàòîð çðîáèâ óñå, àáè ïîïå-
ðåäèòè â÷åíîãî ïðî íåáåçïåêó. Àëå
éîãî íàìàãàííÿ íå ìàëè óñï³õó.

²âàí Ôóíäóêëåé áàãàòî çðîáèâ
äëÿ Êèºâà òà êèÿí. Â³í áóâ ïîêðî-
âèòåëåì íàóêè òà îñâ³òè, íàëàãî-
äèâ ðîáîòó ì³ñüêî¿ ìèòíèö³, ïîë³ï-
øèâ óìîâè óòðèìàííÿ àðåøòàíò³â
ó òþðìàõ. Ïðîâ³â ðîáîòè ç íàäàí-
íÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì â³ä ïî-
âåí³ 1845 ðîêó. Çîêðåìà ëþäÿì íà-
äàâàëè ïîçèêè íà â³äíîâëåííÿ ïî-
ìåøêàíü ³ ïðèòóëêó â Êîíòðàêòî-
âîìó áóäèíêó íà Ïîäîë³. Ñàì ãó-
áåðíàòîð ô³íàíñîâî ï³äòðèìóâàâ
ê³ëüêà âåëèêèõ ñ³ìåé, ÿê³ ïîòðåáó-
âàëè äîïîìîãè. Çà éîãî êîøòè
âïåðøå áóëî âêðèòî áðóê³âêîþ
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç ³ áóëî ïîáóäî-
âàíî ó 1843 ðîö³ îäèí ³ç ôîíòàí³â
òîä³øíüîãî Êè¿âñüêîãî âîäîãîíó.
Âäÿ÷í³ êèÿíè íàçâàëè ôîíòàí
“Ôóíäóêëå¿âñüêèé” àáî ïðîñòî
“²âàí”, íà ÷åñòü ãóáåðíàòîðà. Äî
çàñëóã Ôóíäóêëåÿ ìîæíà â³äíåñòè
³ áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äóìè òà çíàìåíèòîãî ëàí-
öþãîâîãî ìîñòó, ÿêå çä³éñíþâàëî-
ñÿ ï³ä íàãëÿäîì ãóáåðíàòîðà. Ïðî
íåïîâòîðíó ìàíåðó Ôóíäóêëåÿ òè-
õåíüêî ïõàòè â ðóêè ïðîõà÷³â âå-
ëèê³ àñèãíàö³¿ îäèí ³ç éîãî ñó÷àñ-
íèê³â çãàäóâàâ òàê: “Â³í áàãàòî ðî-
áèâ äîáðà, áàãàòî äîïîìàãàâ á³ä-
íèì, àëå ÿêîñü òàê, ùî öå áóëî
íåïîì³òíî. Á³á³êîâ äàâàâ òðè êî-
ï³éêè ç øóìîì, ç åôåêòîì, à Ôóí-
äóêëåé, çäàâàëîñÿ, í³êîìó íå äà-

âàâ, àëå ÿ ñàì ðàç áà÷èâ, ÿê äî
íüîãî ï³ä³éøëà á³äíà áëàãîðîäíà
âäîâà, áàáóñÿ, ³ ïîêàçàëà éîìó âè-
ìîãó ñïëàòèòè 300 ðóáë³â áîðãó.
Ôóíäóêëåé, ïðîõîäÿ÷è ïîâç, ñó-
íóâ ¿é ó ðóêó 2000 ðóáë³â, ³ í³õòî
íå ïîì³òèâ, îêð³ì ìåíå, à ñòàðåíü-
êà ïðèéíÿëà ¿õ áåç ïîäèâó, í³áè íå
âïåðøå”.

Á³á³êîâ òåæ í³áèòî çàéìàâñÿ
áëàãîä³éí³ñòþ, àëå, çà ñëîâàìè ñó-
÷àñíèê³â, ðîáèâ öå ïàôîñíî òà ãà-
ëàñëèâî. Ôàêòè÷íî, âèñëîâëþ-
þ÷èñü ñó÷àñíîþ ìîâîþ, ïðîâîäèâ
ïðîìî-àêö³¿, àáè ï³äíÿòè ñâ³é ðåé-
òèíã â î÷àõ êèÿí. Àëå âåëèêî¿ ïî-
âàãè âñå îäíî íå çäîáóâ. Õ³áà ùî
áóëüâàð áóëî íàçâàíî éîãî ³ìå-
íåì. Òà é ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ ïåðåé-
ìåíóâàëè íà áóëüâàð Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà.

Пам’ять
про бернатора

Íàáàãàòî ö³íí³øîþ äëÿ êèÿí áó-
ëà íåïîêàçîâà äîáðîòà Ôóíäóêëåÿ.
Ñàìå éîãî êèÿíè øàíóâàëè ùå çà
æèòòÿ, îáðàâøè ïî÷åñíèì ãðîìà-
äÿíèíîì ì³ñòà. Òàêî¿ ÷åñò³ ÷èíîâ-
íèêè óäîñòîþâàëèñÿ äóæå ð³äêî.
Îêð³ì òîãî, Ôóíäóêëå¿âñüêîþ íà-
çèâàëè ïåðøó çàãàëüíîì³ñüêó æ³-
íî÷ó ã³ìíàç³þ íîâîãî òèïó, â ÿê³é
ìîãëè íàâ÷àòèñÿ ä³òè âñ³õ ñòàí³â.
Ó í³é ÷åðåç áàãàòî ðîê³â íàâ÷àëà-
ñÿ Àííà Àõìàòîâà. Ö³êàâà ³ñòîð³ÿ
ö³º¿ áóä³âë³. Ãóáåðíàòîð âèêóïèâ ó
÷èíîâíèêà ïîáóäîâàíèé íà êàçåí-
í³ ãðîø³ êàì’ÿíèé äâîïîâåðõîâèé
áóäèíîê (íà ðîç³ íèí³øí³õ âóëèöü
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî òà Ïóø-
ê³íñüêî¿). Çðîáëåíî öå áóëî äëÿ òî-
ãî, àáè ÷èíîâíèê, ÿêîìó çàãðîæó-
âàâ ñóä ³ êàòîðãà çà ðîçòðàòó, òåð-
ì³íîâî â³äøêîäóâàâ íåäîñòà÷ó.
Ñàì æå ãóáåðíàòîð çà ê³ëüêà ðîê³â
ï³ñëÿ ñâîãî â³ä’¿çäó íà íîâå ì³ñöå
ñëóæáè ïîæåðòâóâàâ öþ ñàäèáó äëÿ
îáëàøòóâàííÿ ó÷áîâîãî çàêëàäó.

Íèí³ â Óêðà¿í³ áàãàòî ãîâîðÿòü
ïðî áëàãîä³éí³ñòü. Àëå íèí³øíÿ
ïîêàçîâà ùåäð³ñòü îë³ãàðõ³â á³ëü-
øå ïîä³áíà äî “á³á³êîâñüêî¿”. Áî
àêòèâ³çóºòüñÿ ó á³ëüøîñò³ íàïåðå-
äîäí³ âèáîð³â ÿê ÷àñòèíà ï³àð-àê-
ö³é. À ì³æ ³íøèì ó Êèºâ³ íà ñüî-
ãîäí³ íåìàº íàâ³òü âóëèö³ íà ÷åñòü
Ôóíäóêëåÿ (äî ðåâîëþö³¿ ³ì’ÿì
Ôóíäóêëåÿ áóëî íàçâàíî íèí³ø-
íþ âóëèöþ Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî). Ó Ðàäÿíñüê³ ÷àñè â³í ïî-
òðàïèâ äî ðîçðÿäó “ñëóã öàðñüêî-
ãî ðåæèìó”. Êëàñîâà ³äåîëîã³ÿ íå
ïðèïóñêàëà íàâ³òü äóìêè, ùî áà-
ãàò³é ì³ã áóòè äîáðîä³éíèêîì ³
óëþáëåíöåì ïðîñòîãî ëþäó. Éî-
ãî ì³ñöå â ³ñòîð³¿ — êðîâîïèâöÿ
òà óòèñêà÷ á³äíèõ. Òîìó é âèêðåñ-
ëèëè íà äåñÿòêè ðîê³â éîãî ç³ ñòî-
ëè÷íî¿ ³ñòîð³¿. Ñüîãîäí³ êèÿíàì
éîãî ³ì’ÿ ìàëî ïðî ùî ãîâîðèòü.
Àëå ñïàäîê éîãî ì³ã áè áóòè ö³ë-
êîì êîðèñíèì íèí³øíüîìó ïîêî-
ë³ííþ ëþäåé, êîòð³ íàçèâàþòü ñå-
áå ìåöåíàòàìèКияни назвали фонтан на честь Ф нд лея

Та ий ви ляд мала в лиця Ф нд леївсь а до революції

Іван Ф нд лей став одним із
найефе тивніших иївсь их
бернаторів

Дмитро Бібі ов б в ви онавцем волі
царя Києві

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Історія Києва середини ХІХ сторіччя нерозривно пов’я-
зана з двома видатними постатями — цивільно о -
бернатора Івана Ф нд лея та війсь ово о енерал- -
бернатора Дмитра Бібі ова. Кожен із них особлював
два різних підходи до містоб д вання і с спільно о
життя в столиці — ліберальний та імперсь о-держав-
ниць ий. І обидва залишили по собі пам’ять, причом
досвід ожно о дає привід для розд мів і в наші дні.
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Ì³êà ÍÜÞÒÎÍ:

“Ìåí³ ïîòð³áíî òð³øêè ã³òàðè,
òð³øêè äðàéâó ³ òð³øêè ë³ðèêè”

Можна та дов о йти до
потрібних людей, що пісня
ошт ватиме триста тисяч
доларів

— Íåùîäàâíî òè ïîâåðíóëàñÿ ç Ëîñ-Àí-
äæåëåñà, äå çóñòð³÷àëàñÿ ç êîìïîçèòîðîì
Óîëòåðîì Àôàíàñüºâèì (àâòîð ñàóíä-òðåêó
äî ô³ëüìó “Òèòàí³ê”). Ðîçêàæè ïðî öå äå-
òàëüí³øå.

— Òàê, ñïðàâä³. Òèæäåíü òîìó îòðèìàëà
ç³ Øòàò³â ï³ñíþ Àôàíàñüºâà “Let it rain”,
ÿêà ïðàêòè÷íî ãîòîâà. Ï³ñíÿ äóæå øâèä-
êà, â í³é çàä³ÿí³ öèìáàëè òà ñîï³ëêà. Âçà-
ãàë³ äî 15 ðîê³â ÿ ñï³âàëà ò³ëüêè óêðà¿í-
ñüê³ ï³ñí³, à êîëè âæå ï³äïèñàëà êîíòðàêò
³ç Þðîþ Ôàëüîñîþ, òî ïåðåéøëà íà ðî-
ñ³éñüêèé ðåïåðòóàð, à çãîäîì — íà àíãë³é-
ñüêèé.

— Ùî ïðèâåðíóëî òâîþ óâàãó ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè ç Óîëòåðîì?

— Òå, ùî â³í äî ðîáîòè ï³äõîäèòü äóæå
ïðèñê³ïëèâî. Íå äàº ñïîíòàííî ï³ñíþ ³ íå
çìóøóº ¿¿ îäðàçó ñï³âàòè. Äí³â ï’ÿòü ìè
ïðàöþâàëè ðàçîì ó íüîãî âäîìà, ìóçèêó-
âàëè, ³ ëèøå íà øîñòèé ïåðåäàëè ï³ñíþ
íà ñëîâà. Õî÷ó, ùîá âîíà ââ³éøëà ó íî-
âèé àëüáîì ³ êîíöåðòè.

— Ïîãîäüñÿ, íà ñüîãîäí³ íå êîæåí àð-
òèñò ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ çàîêåàíñüêó ïî-
¿çäêó. Òèì ïà÷å, ïîïðàöþâàòè ³ç ðîçêðó-
÷åíèìè ìóçèêàíòàìè — äîðîãå çàäîâîëåí-
íÿ...

— Çðîçóì³ëî, öå íå äåøåâî ³ öå íå òà-
ðèô óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Àëå ÿ ìî-
æó ñêàçàòè, ùî â ðîñ³éñüêèõ êîìïîçèòî-
ð³â Ìàêñà Ôàäººâà, Êîñò³ Ìåëàäçå òàðè-
ôè íà ð³âí³ àìåðèêàíñüêèõ. Â³äêðèþ òà-
ºìíèöþ: âñå çàëåæèòü â³ä ïðîìîóòåð³â, ÿê³
òåáå çâîäÿòü ³ç ïîòð³áíîþ ëþäèíîþ. Ìîæ-
íà òàê äîâãî éòè, ùî ï³ñíÿ êîøòóâàòèìå
³ òðèñòà òèñÿ÷ äîëàð³â.

— À õ³áà íàø³ êîìïîçèòîðè íå ìîæóòü íà-
ïèñàòè ÿê³ñíó ìóçèêó?

— ßêáè ìîãëè, òî ìàëè á âæå ñâî¿
“Ãðåìì³” òà ³íø³ ñâ³òîâ³ ìóçè÷í³ íàãîðî-
äè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ó íàñ ë³íóþòüñÿ, ³ º òà-
êèé ìîìåíò, ùî ëþäè íå õî÷óòü ðîçâèâà-
òèñÿ. Õî÷à ñåðåä óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòî-
ð³â ìåí³ çàâæäè ïîäîáàâñÿ Ðóñëàí Êâ³íòà.
Òîìó ÿ ç íèì ïðàöþâàëà ³ òåïåð ïðîäîâ-
æóþ ïðàöþâàòè. Â³í íàïèñàâ ìåí³ ïåðøèé
àëüáîì, ÿêèé áóâ óñï³øíèì ³ ñòàâ çîëîòèì.
Íàñ äîâãî ç öèì àëüáîìîì íå áðàëè íà
ðàä³î, òîìó ùî äóìàëè, ùî öå “íåôîðìàò”.

— À òåïåð “ôîðìàò”? ×è òè çì³-
íèëà ñâ³é ñòèëü?

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ êàð-
äèíàëüíî íå çìîæó çì³íèòè-
ñÿ. Ñòî â³äñîòê³â, ùî çàëè-
øàòèìóñÿ òàêîþ, ÿêîþ º,
³ áóäó â ïîï-ðîö³. Çðîçó-
ì³ëî, ùî ÿ ðîñòó, íàáó-
âàþ äîñâ³äó, â ìåíå
çì³íþþòüñÿ ñìàêè. Íà ìå-
íå âïëèíóëà Àíãë³ÿ ³ Àìåðèêà,
äå ÿ âæå ïðàöþâàëà. Çâè÷àéíî, ùî
çàðàç ó ìåíå áóäå ì³êñ ³ îäíîãî, é äðó-
ãîãî. Ïëþñ áóäå ùîñü ñâîº. Ìåí³ ïîòð³á-
íî òð³øêè ã³òàðè, òð³øêè äðàéâó ³ òð³øêè
ë³ðèêè, â ÿê³é ÿ çìîæó ïîêàçàòè ñâ³é ãî-
ëîñ, à-ëÿ ðîçïëàêàòèñÿ íà ñöåí³.

На естраді нам
не вистачає професійно о
підход

— ×è ìàºø ïðèíöèïè â ðîáîò³?
— Òàê. ß íå çàïèñóâàòèìó ï³ñíþ ëèøå

äëÿ òîãî, ùîá ñêàçàëè, ùî ÿ ùîñü ðîá-
ëþ. Êðàùå âèïóùó îäíó, àëå öå áóäå íà-
ñò³ëüêè ãàðíà ï³ñíÿ, ÿêó ëþáèòèìóòü ëþ-
äè. Ïðèºìíî, êîëè ãóëÿþ íåðîçôóôèðå-
íà, à äî ìåíå ï³äõîäÿòü íåçíàéîì³ ³ äÿ-
êóþòü çà ï³ñí³. Äëÿ ìåíå öå îçíà÷àº, ùî

í à -
ñ ò ó ï í à
ï³ñíÿ ìàº áóòè
ùå êðàùîþ. ß íå
ïîâèííà çáàâëÿòè
îáåðò³â. Íà æàëü, äóæå áà-
ãàòî àðòèñò³â, íàâ³òü òîïîâèõ,
ïî÷èíàþòü ë³íóâàòèñÿ. Òîáòî ïî-
÷èíàþòü çàðîáëÿòè ãðîø³, ³ ó íèõ óæå
íåìàº ÷àñó äëÿ ìóçèêóâàííÿ. Â ñâ³òîâ³é
ïðàêòèö³ íå òàê: òàì àðòèñòè çàïèñóþòü
àëüáîì, ¿äóòü ³ç íèì ó òóðè. Âèñòóïèëè
³ çàêðèëèñÿ â ñòóä³¿ ïèñàòè íàñòóïíèé
àëüáîì. Àðòèñò ìîæå çíèêíóòè íà ð³ê-
äâà. Àëå êîëè âîíè âèõîäÿòü ³ç íîâèì
àëüáîìîì, ö³ äâà ðîêè îêóïàþòüñÿ øâèä-

êî, òîìó ùî âîíè ñòâîðþþòü ÿê³ñíó ìó-
çèêó.

— À â óêðà¿íñüê³é åñòðàä³ ÿê³ñíî¿ ìóçèêè,
íà òâ³é ïîãëÿä, âèñòà÷àº?

— Íà åñòðàä³ íàì íå âèñòà÷àº ïðîôå-
ñ³îíàëüíîãî ï³äõîäó ³ ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî
ìóçèêó ïîòð³áíî ðîáèòè íå äëÿ òîãî, ùîá
øâèäøå çàðîáèòè ãðîøåé ³ êóïèòè ÷åðãî-
âèé áóäèíîê, à òðåáà ïèñàòè òàê³ ï³ñí³, ÿê³
æèòèìóòü ÷åðåç 40—50 ðîê³â. Íàïðèêëàä,
çà ïîëîâèíó íàøèõ àðòèñò³â, òàêèõ ÿê “ìó-
ñ³-ïóñ³”, “òðóñè”, ÷è àðòèñò³â, ÿê³ òðóñÿòü
ïåðñàìè, ìåí³ ñîðîìíî. Âñ³ ìàñîâî ñòàëè
ðîçäÿãàòèñÿ. ² ñîðîìíî áóäå ñâî¿ì ä³òÿì
ïåðåïîâ³äàòè, ùî ÿ âèõîâóâàëàñÿ íà òàê³é
ìóçèö³. À íèí³ òàêî¿ ìóçèêè 90 â³äñîòê³â.

— Òâîÿ ïîäîðîæ äî Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â
íå âèêëèêàëà áàæàííÿ çàëèøèòèñÿ òàì äëÿ
ïîäàëüøî¿ ðîáîòè?

— ßêùî ÷åñíî, òî ìè òàì í³êîìó íå ïî-
òð³áí³. Òàì äóæå áàãàòî ñâî¿õ õîðîøèõ àð-
òèñò³â. À ùîá àìåðèêàíö³ çàõîò³ëè ï³äïè-
ñàòè êîíòðàêò ³ç ðîñ³éñüêîìîâíèìè àðòèñ-
òàìè, òðåáà áóòè óí³êàëüíèì õî÷à á ó ÷î-
ìóñü. Àäæå ìàºìî ñïðàâè ç ì³ëüéîíåðàìè,
ÿê³ íå õî÷óòü âèòðà÷àòè ñâ³é ÷àñ ³ êîøòè
íà íåÿê³ñíèé ïðîäóêò.

Я що лядач захоче,
щоб я поїхала
на он рс, знаю,
що не підвед

— Ùå îäíà âàæëèâà ïîä³ÿ â òâîºìó æèò-
ò³, îêð³ì ïî¿çäêè äî Øòàò³â, öå ï³äãîòîâ-
êà äî ªâðîáà÷åííÿ. ×îìó â ïîïåðåäí³ ðî-
êè íå áðàëà ó÷àñò³ â êîíêóðñíîìó â³äáîð³?

— Äëÿ âñüîãî òðåáà äîçð³òè.
— À òåïåð ãîòîâà?
— Òàê. Ïîâí³ñòþ. Òèì ïà÷å, ùî ìàþ, íà

ìîþ äóìêó, äîâîë³ íåïîãàíèé ïðîôåñ³é-
íèé äîñâ³ä. ² ÿêùî ãëÿäà÷ çàõî÷å, ùîá ÿ
ïî¿õàëà íà êîíêóðñ, çíàþ, ùî íå ï³äâåäó.
Â ìóçè÷íîìó ïëàí³ ÿ áóäó äóæå ïðèñê³ï-
ëèâî ãîòóâàòèñÿ. Òî÷íî, ùî ôîíîãðàìó
ï³ñí³ ðîáèòèìóòü ó ªâðîï³. Òðåáà, ùîá ìè
áóëè íà ð³âí³ ç óñ³ìà êðà¿íàìè. À ãîëîâ-
íå — ìàºìî âèõîäè íà ºâðîïåéñüê³ ñòóä³¿
òà íà ïîòð³áíèõ ëþäåé. Ìè íå ëþäè ç âó-
ëèö³. Ëþäåé íå îáäóðèø. ² êëàñíî òå, ùî
â íàñ ëþäè âì³þòü ïåðåæèâàòè. ² ÿêùî

âñå äîáðå, àëå ùîñü íå ïðîéøëî, âî-
íè ïî÷èíàþòü áóíòóâàòè. ² ìåí³

õî÷åòüñÿ, ùîá óñ³ àðòèñòè, ÿê³
ãîòóþòüñÿ äî ªâðîáà÷åí-

íÿ, ïðîñòî âèéøëè ³
çàñï³âàëè. Àëå ÿ

íà¿âíî, ïî-äè-
òÿ÷îìó, ïåðå-

æèâàþ. ßêèé áè
äîñâ³ä ÿ íå ìàëà,

íà ÿêèõ ìàéäàíàõ ³
çàëàõ íå ñï³âàëà, àëå

âñå îäíî ïåðåæèâàþ. ²
öå âðàõîâóþ÷è, ùî ìè

ñï³âàëè â ñòóä³¿. Õî÷åòü-
ñÿ, ùîá ëþäè, ÿê³ çà ìåíå

âáîë³âàþòü, ïîðàä³ëè çà ìå-
íå. ² ïîáà÷èëè ìîº çðîñòàí-

íÿ. Ùîá ïîáà÷èëè, ùî ÿ íå
äåãðàäóþ, à ï³ä³éìàþñÿ.

— Â³òàþ òåáå ç äíåì íàðîäæåííÿ (5
áåðåçíÿ.— Àâò.). Íàñíàãè òîá³ òà òâîð-

÷îãî çðîñòàííÿ. Äî ñëîâà, ÿê ïëàíóºø
â³äñâÿòêóâàòè?
— Öå ñþðïðèç äëÿ ìåíå. Òèìîô³é ³ ï³-

àð-ìåíåäæåð Âåðîí³êà îñîáèñòî çàéíÿëèñÿ
ï³äãîòîâêîþ ìîãî 25-ð³÷÷ÿ. Çàïëàíóâàëè ö³-
ëó ïðîãðàìó. ß òàêîæ ãîòóþ äëÿ äðóç³â ñþð-
ïðèç. Íå ìîæó âàì çàðàç ðîçïîâ³ñòè, ùîá
ëèøèòè ³íòðèãó. Íàñïðàâä³ ÿ íå ëþáëþ,
êîëè ìåí³ îäí³é ïðèä³ëÿþòü äóæå áàãàòî
óâàãè, òîìó õî÷åòüñÿ òàê çàêðóòèòè ñâÿòî,
ùîá ³ ³íø³ ãîñò³ ñâÿòà íå ëèøèëèñÿ áåç óâà-
ãè. Âåðîí³êà ïîîá³öÿëà, ùî öüîãî ðîêó êî-
ðîëåâîþ íà âå÷³ðö³ áóäó íå ëèøå ÿ

Розмовляла Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”

Перипетії нав оло он рсно о
відбор на Євробачення-2011 три-
вають. На адаємо, що за рез ль-
татами с ботньо о олос вання
перемо ла фіналі раїнсь о о
національно о відбор Мі а Нью-
тон. Проте через два дні дея і
члени ж рі і дея і часни и вима-
али визнати рез льтати відбор
недійсними. Повторний фінал за-
план вали на сьо одні, 3 березня.
“Хрещати ” вирішив познайомити
читачів з часницею он рсно о
відбор Мі ою Ньютон, вона ж
О сана Грицай. Том з стрівся зі
співач ою до с ботньо о фінал ,
оли Мі а не знала, що пройде
відбір. За словами артист и, нині
в її житті розпочався новий пері-
од, із продюсером Тимофієм На-
орним, я ом перед вала семи-
річна праця з олишнім продюсе-
ром Юрієм Фальосою. Мі а споді-
вається, що цей період принесе
нов я ість її роботи, на що вона
не ш од є ані сил, ані рошей.
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Áëèæ÷å äî ì³ñòà é íàðîäó
Êîðåéñüêà SsangYong Motor çðàäèëà òðàäèö³ÿì ³ âèïóñòèëà ïåðøèé êðîñîâåð,
ïðèçíà÷åíèé äëÿ êîìôîðòíî¿ ì³ñüêî¿ ¿çäè
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Новий дизайн, нове тех-
нічне начиння, принципо-
во нова онстр ція і тра-
диційно роз мна ціна —
основні озирі ново о Ko-
rando.

SsangYong â Óêðà¿í³ — öå ðàì-
í³ ïîçàøëÿõîâèêè, êëàñèêà æàí-
ðó ³ ïåðåâ³ðåí³ ÷àñîì òåõíîëîã³¿.
Äî òàêîãî ñïðèéíÿòòÿ ìàðêè ìè
çâèêëè. Íîâèíêà, ùî ç’ÿâèëàñü ó
ïðîäàæó â ñ³÷í³, çì³íþº ñòåðåî-
òèïè. Öå àáñîëþòíî ³íøèé, íå-
òèïîâèé äëÿ êîìïàí³¿ àâòîìîá³ëü.
Íîâå ïîêîë³ííÿ ìîäåë³
Korando — âæå íå ðàìíèé ïîçà-
øëÿõîâèê, à ì³ñüêèé êðîñîâåð ç
íåñó÷èì êóçîâîì.

Ïîïåðåäí³é Korando áóâ ñóâî-
ðèì àðì³éöåì ç äèçàéíîì, ùî ÷è-
ìîñü íàãàäóâàâ ðàäÿíñüêèé
ÃÀÇèê. Òà ³ âñÿ êîðàíäîâà ðîäè-
íà, ÿêà ï³äêîðþâàëà ïîçàøëÿõ ³ç
1986 ðîêó, âèð³çíÿëàñÿ íàâ³ÿíîþ
àìåðèêàíñüêèì Jeep ñòðèìàíîþ
çîâí³øí³ñòþ, ðàìíîþ êîíñòðóê-
ö³ºþ, ïðàêòè÷í³ñòþ ³ íåçíèùåí-
í³ñòþ. Íîâèé Korando á³ëüøå
ñõîæèé íà ³íòåë³ãåíòíîãî âèïóñê-
íèêà Ãàðâàðäà.

Ïàðàäîêñ: íåçâè÷íèé “ãàçîí³â-
ñüêèé” äèçàéí ïîïåðåäíüîãî
SsangYong Korando íàëåæèòü ïå-
ðó àíãë³éöÿ Êåíà Ãð³íë³, ÿêèé
ñâîãî ÷àñó ñòâîðþâàâ “ñâ³òëèé
îáðàç” ³ òðóäèâñÿ íà ïðîöâ³òàí-
íÿ Aston Martin ³ Bentley. À çîâ-
í³øí³ñòü íîâîãî Korando ç ðàä³-
àòîðíîþ ðåø³òêîþ, ùî íàãàäóº
Jaguar àáî Chrysler 300C, ðîçðî-
áèëè ³òàë³éö³ — îäèí ç íàéêðà-
ùèõ àâòîìîá³ëüíèõ äèçàéíåð³â
çíàìåíèòèé Äæîðäæåòòî Äæó-
äæàðî ç³ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî àòå-
ëüº Italdesign.

² ÿêùî äî òâîð³íü Ãð³íë³ çàâ-
æäè áóëè çàïèòàííÿ — êîìóñü

âîíè êàòåãîðè÷íî íå ïîäîáàëèñÿ,
à õòîñü ¿õ îáîæíþâàâ, òî äî íî-
âîãî Korando æîäíîãî çàïèòàííÿ
íåìàº. Äèçàéí íîâèíêè áåç çà-
óìó ³, ÿê ìîâèòüñÿ, çðîçóì³ëèé
íàðîäó.

Нова онцепція
Ó Korando çì³íèëàñÿ íå ëèøå

çîâí³øí³ñòü. Öåé àâòîìîá³ëü äå-
ìîíñòðóº íîâèé ãëîáàëüíèé íà-
ïðÿìîê ðîçâèòêó âñüîãî ï³âäåí-
íîêîðåéñüêîãî SsangYong Motor.
Îñòàíí³é Korando — ïåðøà ìî-
äåëü êîìïàí³¿ ç íåñó÷èì êóçîâîì.
Íå âäàþ÷èñü äî òåõí³÷íèõ òîíêî-
ù³â, ìîæíà çàóâàæèòè, ùî çàâäÿ-
êè òàêîìó êîíñòðóêòèâíîìó ð³-

øåííþ ïîë³ïøóºòüñÿ êåðîâà-
í³ñòü, çíèæóþòüñÿ âàãà ³ âèòðàòà
ïàëüíîãî.

Íîâèé Korando — ïîâí³ñòþ
êîðåéñüêî¿ ðîçðîáêè, îäíàê 60 %
êîìïëåêòóþ÷èõ ó íüîãî — ºâðî-
ïåéñüê³, çîêðåìà ÊÏÏ àâñòð³é-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà. À ñêëàäà-
þòü àâòîìîá³ëü íå ëèøå â Ï³â-
äåíí³é Êîðå¿, à é ó íàñ â Êðå-
ìåí÷óö³.

Korando äîñòóïíèé ÿê ó ì³ñü-
êîìó âàð³àíò³ ç ìîíîïðèâîäîì
äëÿ øòóðìóâàííÿ áîðäþð³â, òàê ³
â ïîëüîâ³é ïîâíîïðèâ³äí³é âåðñ³¿.
Ùîïðàâäà, ïîñò³éíèé ïîâíèé
ïðèâ³ä ç áëîêóâàííÿì ïðàöþº ëè-
øå íà øâèäêîñò³ äî 40 êì/ãîä,
ïîò³ì 4õ4 àâòîìàòè÷íî ï³äêëþ-
÷àºòüñÿ, êîëè êîëåñà ïî÷èíàþòü
áóêñóâàòè àáî ïðîêîâçóâàòè.
Àäæå Korando — íå ïîçàøëÿõî-
âèê, à êðîñîâåð.

Небідна база
Ñàëîí ñêðîìíèé, îäíàê ïðàê-

òè÷íèé ³ äîáðîòíèé. Óæå â áàç³
Korando ìàº êîíäèö³îíåð, ëåãêî-
ñïëàâí³ äèñêè, ðåãóëþâàííÿ
àêóñòèêè íà êåðì³ òà ï³ä³ãð³â ïå-
ðåäí³õ ñèä³íü.

Ïëàñòèê ó ñàëîí³ æîðñòêèé, àëå
íà âèãëÿä íåïîãàíèé ³ ïðèºìíèé
íà äîòèê. À ïåðåìèêà÷³ é åëåìåí-
òè êåðóâàííÿ ñèñòåìàìè âèêîíà-
íî, ÿê çàïåâíÿº âèðîáíèê, ç àí-
òèáàêòåð³àëüíèõ ìàòåð³àë³â.

Óñåðåäèí³ Korando çäàºòüñÿ
á³ëüøèì, í³æ ççîâí³. Ïðàöþº íà
êîìôîðò ³ ïðîñò³ð àáñîëþòíî
ïëîñêà ï³äëîãà áåç öåíòðàëüíîãî
òóíåëÿ. Îäíàê òðüîì êðåìåçíèì
äîðîñëèì ççàäó çàò³ñíî. Çàòå
äâîì — ðîçäîëëÿ. ² ì³ñöÿ äëÿ êî-
ë³í íà äðóãîìó ðÿäó âèñòà÷àº íà-
â³òü âèñîêèì — ç³ çðîñòîì çà 190
ñàíòèìåòð³â. Áàãàæíèê ó Koran-
do — îäèí ç íàéá³ëüøèõ ó êëàñ³
(486 ë).

Ближче до міста
Ó Korando äîâîë³ ïîòóæíèé

äâîë³òðîâèé òóðáîäèçåëü íà 175
ê³íñüêèõ ñèë. ÊÏÏ ïîêè ùî ëè-
øå “÷îëîâ³÷à” — 6-ñòóï³í÷àñòà
ìåõàí³÷íà. Òà óæå ç áåðåçíÿ áó-

äå àâòîìàò ç êíîïêàìè âèáîðó
ðåæèì³â: çèìîâèé, íîðìàëüíèé,
ñïîðòèâíèé. Ì³æ ³íøèì (íàïåâ-
íî, ìàëî õòî ïðî öå íå çíàº), íî-
â³ äâèãóíè ³ òðàíñì³ñ³¿ SsangYong
Motor ðîçðîáëÿº ðàçîì ç Mer-
cedes (Daimler AG), ñï³âïðàöÿ ç
ÿêèì òðèâàº ùå ç ïî÷àòêó äåâ’ÿ-
íîñòèõ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ.

Õî÷à âèðîáíèê äåêëàðóº, ùî
êðóòíèé ìîìåíò ó 360 Íì ðîçâè-
âàºòüñÿ â ä³àïàçîí³ â³ä 1000 äî
3000 îá/õâ, íàñïðàâä³ äâèãóí ïî-
÷èíàº “òÿãòè” ï³ñëÿ 2000 îá/õâ.
Òîìó íà íèçàõ íå çàâæäè âèñòà-
÷àº òÿãè, ³ â òèõ, õòî ùå íå çâèê
äî õàðàêòåðó äâèãóíà, â³í ÷àñòî
ãëóõíå.

Äèçåëüíèé äâèãóí ïðàöþº òè-
õî. Òà é åêîíîìí³ñòü íà âèñîò³.
Ï³ä ÷àñ òåñò-äðàéâó íàâ³òü íà
êðóòèõ ï³äéîìàõ íå âäàëîñÿ âè-
éòè çà ïîêàçíèê 10 ë/100 êì. Íà
òðàñ³ âèòðàòà ïàëüíîãî ñòàíîâè-
ëà ò³ëüêè 4,5 ë, à â ì³ñò³ — 6 ë.
Ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü, ÿêó âäà-
ëîñÿ ðîçâèíóòè âñóïåðå÷ “Â³çè-
ðàì”,— 170 êì/ãîä. Äëÿ çèìîâî¿
äîðîãè íåïîãàíî.

Korando ì³ã áóòè ³ æâàâ³øèì,
àëå â öüîìó ñåãìåíò³ á³ëüø³ñòü
êîíêóðåíò³â òåæ íå âèð³çíÿþòüñÿ
îñîáëèâîþ øâèäê³ñòþ. Òîìó ðîç-
ã³ííó äèíàì³êó â 10 ñåêóíä äî ñîò-
í³ ìîæíà ââàæàòè äîáðîþ.

Êåðóºòüñÿ àâòîìîá³ëü ë³ïøå çà

ñâîãî ðàìíîãî ïîïåðåäíèêà. À
äîðîæí³é ïðîñâ³ò ó 185 ìì äàº
çìîãó ïàðêóâàòèñÿ íà òðîòóàð³,
ïåðåñòðèáóâàòè âèñîê³ áîðäþðè,
à òàêîæ äåìîíñòðóâàòè ïðîõ³ä-
í³ñòü, ç’¿æäæàþ÷è ç äîðîãè. Çà
ñëîâàìè âèðîáíèê³â, êðîñîâåð
íàâ³òü çäàòíèé äîëàòè áðîäè ãëè-
áèíîþ äî 300 ìì.

Лісопар ова зона
Ùî ïîòð³áíî ãîðîäÿíèíîâ³?

×àñ â³ä ÷àñó âè¿õàòè çà ì³ñòî. Íà
ï³êí³ê, ðèáîëîâëþ, ïî ãðèáè. ×è
ï³ä³éäå äëÿ öüîãî Korando? Àäæå
çà íîâîþ ô³ëîñîô³ºþ SsangYong
â³í º “ïàðêåòíèêîì”.

Õòî á ì³ã ïîäóìàòè, ùî àâòî-
ìîá³ëü òàêî¿ ³íòåë³ãåíòíî¿ çîâ-
í³øíîñò³, â³äâàæíî äîëàòèìå ë³-
ñîâ³ äîð³æêè, âèáî¿íè ³ áàéðàêè.
²ì³òàö³þ ñïåö³àëüíèõ ïåðåøêîä
äëÿ Korando îðãàí³çóâàëè â³äîì³
ôàõ³âö³ â ö³é ñïðàâ³ — ïðîô³ ç
Êëóáó ïîçàøëÿõîâèõ ïðèãîä. Ç
íèìè, äî ñëîâà, âæå íå ïåðøèé
ð³ê ðîçâîçÿòü ãóìàí³òàðíó äîïî-
ìîãó ïî â³äð³çàíèõ â³ä öèâ³ë³çàö³¿
ñåëàõ Çàêàðïàòòÿ ³ Ïðèêàðïàòòÿ
ê³ëüêà ðàìíèõ SsangYong. “Õðå-
ùàòèê” ïèñàâ ïðî öå âë³òêó.

Çà óìîâ÷àííÿì, ó íîðìàëüíî-
ìó ðåæèì³ ¿çäè â Korando ïðàöþº
ïåðåäí³é ïðèâ³ä. ßêùî æ ïîâå-
ä³íêà îäíîãî ç ïåðåäí³õ êîë³ñ äàº
ùîíàéìåíøèé ïðèâ³ä çàï³äîçðè-
òè ïðîáóêñîâêó, åëåêòðîã³äðàâ-
ë³÷íà ìóôòà àâòîìàòè÷íî áëîêóº-
òüñÿ ³ ðîçïîä³ëÿº òÿãó ì³æ ìîñ-
òàìè â ïðîïîðö³¿ 50:50. Íà òåñ-
òîâ³é òðàñ³ àâòîìîá³ëü ïîêàçàâ,
ùî ìîæå ïåðåñóâàòèñÿ íå ëèøå
ïî àñôàëüòó. Éîãî ïîçàøëÿõîâî-
ãî ïîòåíö³àëó ö³ëêîì âèñòà÷èòü
äëÿ ñ³ìåéíèõ âèëàçîê

“+”
Демо ратична ціна
Непо аний позашляховий потен-

ціал
Е ономний дизельний дви н
Ба ате базове оснащення

“—”
Жорст ий пласти салон
Трьом пасажирам затісно на зад-

ньом ряд
Не завжди вистачає тя и на низь-
их обертах

SsangYong Korando
5-місний росовер
Привід — передній/повний
Дви н — 2-літровий дизельний
Пот жність — 175 .с.
Ма симальна швид ість —

179—186 м/ од.

Ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання згоди на отримання фінансової допомоги на
безповоротній основі

Рішення Київської міської ради № 405/5217 від 23 грудня 2010 року

З метою виконання завдання № 7 (Створення сучасних систем для забезпечення надання послуг гро�
мадського транспорту міст Києва, Донецька, Львова, Харкова та здійснення контролю за безпекою на до�
рогах, що ведуть до стадіонів) додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Укра�
їні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Мініс�
трів України "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фіналь�
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" від 14 квітня 2010 року № 357, по об'єкту "Будівниц�
тво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора (ділянка на території НСК "Олімпійський"),
відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 27.10.10 № 990 "Про затвердження Порядку використання запозичених у 2010 році коштів для ви�
конання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Єв�
ропи 2012 року з футболу" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

1. Надати згоду на отримання від державного підприєм�
ства "Фінансування інфраструктурних проектів" фінансової
допомоги на безповоротній основі у сумі 15,6 млн. грн. з
метою виконання завдання № 7 (Створення сучасних сис�
тем для забезпечення надання послуг громадського транс�
порту міст Києва, Донецька, Львова, Харкова та здійснення
контролю за безпекою на дорогах, що ведуть до стадіонів)
додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Мі�
ністрів України "Про затвердження Державної цільової про�
грами підготовки та проведення в Україні фінальної части�
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу" від 14 квітня
2010 року № 357, по об'єкту "Будівництво другої нитки Го�
ловного міського каналізаційного колектора (ділянка на те�
риторії НСК "Олімпійський").

2. Визначити Головне управління капітального будівниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) отримувачем фінансової до�
помоги на безповоротній основі на фінансування завдань і
заходів Державної цільової програми підготовки та прове�
дення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу.

3. Зобов'язати Головне управління капітального будів�
ництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

3.1. Укласти договір про надання фінансової допомоги на
безповоротній основі з державним підприємством '"Фінан�
сування інфраструктурних проектів" на суму 15,6 млн. грн.

з метою виконання завдання № 7 (Створення сучасних сис�
тем для забезпечення надання послуг громадського транс�
порту міст Києва, Донецька, Львова, Харкова та здійснення
контролю за безпекою на дорогах, що ведуть до стадіонів)
додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Мі�
ністрів України "Про затвердження Державної цільової про�
грами підготовки та проведення в Україні фінальної части�
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу" від 14 квітня
2010 року № 357, по об'єкту "Будівництво другої нитки Го�
ловного міського каналізаційного колектора (ділянка на те�
риторії НСК "Олімпійський")

3.2. Забезпечити цільове використання коштів згідно з
умовами укладеного договору.

3.3. Подавати Національному агентству з питань підго�
товки та проведення в Україні фінальної частини чемпіона�
ту Європи 2012 року з футболу звіт про обсяги отриманих
та використаних коштів. Термін: щомісяця, до 5 числа мі�
сяця, наступного за звітним. Відповідальний: начальник Го�
ловного управління капітального будівництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 15.07.10 № 1268/4706

Рішення Київської міської ради № 353/5165 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 51 рішення Київської міської ради від 14.05.10 № 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010
рік", на виконання міської комплексної програми "Турбота" на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 16.12.05 № 603/3064, з метою забезпечення подальшого соціального захисту
окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
15.07.10 № 1268/4706 "Про виділення у 2010 році коштів
для проведення заходів, пов'язаних з виконанням міської
комплексної програми "Турбота" на 2006—2010 роки", а са�
ме:

— пункт 1 рішення доповнити новим абзацом такого
змісту:

"на забезпечення гарячим харчуванням мешканців спе�
ціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, грома�

дян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11 —
55,6 тис. грн.";

— в абзаці 6 пункту 1 рішення слова і цифри "1500,0 тис.
грн." замінити словами та цифрами "1444,4 тис. грн.".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про заходи щодо сприяння діяльності об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків 

Рішення Київської міської ради № 17/5404 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статті 42 Земельного кодексу України, законів України "Про об'єднання співвласників ба�
гатоквартирного будинку", "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово�комуналь�
ного господарства на 2004 —2010 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.02 № 1521 "Про
реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", рішення Київської
міської ради від 16 вересня 2010 року № 12/4824 "Про затвердження Програми реформування і розвит�
ку житлово�комунального господарства міста Києва на 2010—2014 роки", рішення Київської міської ради
від 2 квітня 2009 року № 143/1199 "Про заходи щодо підвищення ефективності процесу створення та
функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово�будівельних кооперативів",
рішення Київської міської ради від 15 липня 2004 року № 457/1867 "Про порядок передачі (надання) зе�
мельних ділянок в користування або у власність у місті Києві", рекомендацій Комітету економічних реформ
при Президентові України та з метою сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних бу�
динків в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. З метою забезпечення ефективного утримання та екс�
плуатації житлових будинків і прибудинкових територій вико�
навчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) до 31 березня 2011 року розробити:

1.1. Методичні рекомендації щодо порядку передачі об'�
єднанням співвласників багатоквартирних будинків у м. Ки�
єві безоплатно у власність або у користування земельних ді�
лянок у межах забудови багатоквартирних жилих будинків.

1.2. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) організувати роботу по розробці проектів землеуст�
рою щодо визначення прибудинкових територій.

2. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

— забезпечити надання інформації ініціативним групам
по створенню об'єднань співвласників багатоквартирних бу�
динків м. Києва про склад співвласників багатоквартирно�
го будинку — власників квартир;

— до 31 березня 2011 року розробити типовий Статут
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку для
забезпечення реєстрації ОСББ в органах податкової служ�
би як неприбуткових організацій. Рекомендувати головам ді�
ючих ОСББ при необхідності внести відповідні зміни в ста�
тути для реєстрації як неприбуткових організацій;

— забезпечити своєчасну передачу житлового комплек�
су на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку, надавши при цьому план земельної ділянки, тех�
нічний паспорт будинку, відповідну технічну документацію
(інвентарну справу, акт прийняття в експлуатацію, плани
зовнішніх мереж тощо) згідно з вимогами постанови Кабі�
нету Міністрів України № 1521 від 11.10.02.

3. Забезпечити цільове використання коштів, наданих
на фінансове забезпечення заходів, передбачених "Про�
грамою реформування і розвитку житлово�комунального
господарства м. Києва на 2010—2014 роки", направлених
на створення нових ОСББ та функціонування діючих для

здійснення ними ефективного управління житловим ком�
плексом, у тому числі:

— на виготовлення землевпорядної документації;
— на навчання посадових осіб ОСББ з питань, пов'яза�

них з реформуванням і розвитком житлового господарства;
— на першочергове фінансування робіт з проведення

першого після створення ОСББ капітального ремонту від�
повідно до зобов'язань попереднього власника, встановле�
них законодавством;

— на фінансування заходів з енергозбереження відповід�
но до законодавства.

4. Встановити, що ОСББ самостійно визначають розмір
плати учасників ОСББ за утримання житлових будинків та
прибудинкових територій, управління житлом і проведення
капітального ремонту. У разі, якщо розмір плати за утриман�
ня житлових будинків та прибудинкових територій, управ�
ління житлом і проведення капітального ремонту перевищує
встановлений законодавством розмір плати за такі послу�
ги, що розрахований у визначеному Кабінетом Міністрів по�
рядку, ОСББ надається фінансова допомога відповідно до
чинного законодавства, виходячи з встановленого Київською
міською радою розміру плати за такі послуги.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) передбачити в штатному роз�
писі районних в м. Києві державних адміністрацій створення
структурних підрозділів по організації проведення роз'ясню�
вальних робіт та надання методичної підтримки при створен�
ні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу, на постій�
ну комісію Київради з питань земельних відносин, містобу�
дування та архітектури та на постійну комісію Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії
Київради щодо вивчення ситуації навколо обігу 

підробних ліків у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 357/5169 від 16 грудня 2010 року

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради та пунк�
ту 4 рішення Київської міської ради від 07.10.10 № 44/4856 "Про створення тимчасової контрольної комі�
сії Київради щодо вивчення ситуації навколо обігу підробних ліків у м. Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт тимчасової контрольної комісії
Київради щодо вивчення ситуації навколо обігу підробних лі�
ків у м. Києві згідно з додатком 1.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Вжити організаційно�правові заходи щодо виділен�
ня Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів
в місті Києві додаткового нежитлового приміщення площею
не менше 500 м2 для розміщення лабораторії для здійснен�
ня першочергових заходів, спрямованих на забезпечення
належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виро�
бів медичного призначення.

2.2. Вжити організаційно�правові заходи щодо подов�
ження Державній інспекції з контролю якості лікарських за�
собів в місті Києві договору оренди нежилого будинку пло�
щею 500,7 м2 по вул. О. Гончара, 17�19, літ. Б терміном на
2 роки 364 дні.

2.3. Підготувати та винести на розгляд Київської міської
ради проект рішення "Про внесення змін до рішення Київ�

ради № 322/1532 від 24.06.04 "Про затвердження перелі�
ку нежилих будинків комунальної власності територіальної
громади міста Києва, які підлягають реконструкції або рес�
таврації за залучені кошти" в частині виключення з додат�
ка до рішення позиції 44 розділу "Шевченківський район".

2.4. В термін до 01.02.11 розробити та подати на затвер�
дження Київській міській раді програму щодо вжиття орга�
нізаційно�правових заходів з протидії обігу підробних ліків
у місті Києві.

3. Припинити діяльність тимчасової контрольної комісії
Київради щодо вивчення ситуації навколо обігу підробних лі�
ків у м. Києві.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про вшанування пам'яті видатних українських діячів
Рішення Київської міської ради № 801/4239 від 27 травня 2010 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", враховуючи протокол засідань комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 4 від 08 жовтня 2009
року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім'я:
— українського поета та публіциста Василя Симонен�

ка спеціалізованій школі № 252 з поглибленим вивчен�
ням українського мови та літератури Оболонського райо�
ну м. Києва;

— Олександра Олеся (Олександра Кандиби — Олеся) біб�
ліотеці № 5 у Дніпровському районі м. Києва.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму і по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних та міжнародних зв'язків та інформаційної
політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Äåñÿòü íàéêðàñèâ³øèõ 
áóä³âåëü ñâ³òó
Êðàñà òà âåëè÷ ñïîðóä — îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ õàðàêòåðèñòèê ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿
Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Можливо, читачі б д ть вражені,
побачивши вперше наживо ці
най расивіші б дівлі світ . Звіс-
но, та их б дівель світі є ба а-
то. Але ми пропон ємо ознайо-
митися з десятьма та ими ці а-
вин ами.

Центр міжнародних
авіаліній аеропорт Джона
Кеннеді, Нью-Йор , США

Ôóòóðèñòè÷íèé ïðîåêò öüîãî òåðì³íàëó
ðîçðîáèâ ô³íñüêî-àìåðèêàíñüêèé àðõ³òåê-
òîð Åðî Ñààð³íåí. Â³í äóæå íàãàäóº ë³-
òàëüí³ àïàðàòè ç ïîïóëÿðíîãî â Àìåðèö³
ìóëüòô³ëüìó Jetsons. Îêð³ì òîãî, öå ì³ñöå
òàêîæ äåìîíñòðóº ðîçê³ø àìåðèêàíñüêî¿
àâ³àö³¿ â ìèíóëîìó. Òóò óïåðøå â ³ñòîð³¿
àåðîïîðò³â ç’ÿâèëîñÿ êàáåëüíå òåëåáà÷åí-
íÿ, áàãàæí³ êîíâåºðè, åëåêòðîíí³ òàáëî ³
ïîïåðåäíèêè ñó÷àñíèõ áàãàæíèõ òåðåç³â.
À ùå òåðì³íàë çàñâ³òèâñÿ ó Ãîëë³âóä³ —
éîãî ìîæíà áà÷èòè ó ô³ëüì³ Ñò³âåíà Ñï³ë-
áåðãà “Ñï³éìàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø”.

Бібліоте а монастиря
Віблін ен, місто Ульм,
земля Баден-Вюртенбер ,
Німеччина

Âåëè÷ ³ ðîçê³ø áóä³âåëü ó ñòèë³ ðîêîêî
ñì³ëèâî ìîæíà â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ “ÿ íå
â³ðþ ñâî¿ì î÷àì, âè ìàºòå öå ïîáà÷èòè”.
Íàâ³òü êðèòèêè âèêàçóþòü ñâîº çàõîïëåí-
íÿ òèõîþ, àëå “æèâîþ” á³áë³îòåêîþ. Íàä-
çâè÷àéíî¿ êðàñè ðîçïèñ ³íòåð’ºð³â. Âåëè-
êà ê³ëüê³ñòü ñêóëüïòóð âðàæàº ñâî¿ìè ìàñ-
øòàáàìè ³ äèâóº, îñê³ëüêè çàçâè÷àé òàêèé
âèãëÿä ìàþòü ïàëàöè, à íå á³áë³îòåêè.

Золотий павільйон, Кіото,
острів Хонсю, Японія

Âèäàòíèì ïàì’ÿòíèêîì ñâ³òñüêî¿ àðõ³-
òåêòóðè ê³íöÿ Õ²V ñòîë³òòÿ º òàê çâàíèé
Çîëîòèé ïàâ³ëüéîí (Ê³íêàêóäç³), ïîáóäî-
âàíèé ó 1397 ðîö³ â Ê³îòî çà íàêàçîì ïðà-
âèòåëÿ êðà¿íè Éîñ³ì³öó. Òðèÿðóñíà áóä³â-
ëÿ ç ïîçîëî÷åíèì äàõîì âåëè÷íî ï³äíî-

ñèòüñÿ íàä ñòàâêîì ³ ñàäîì íà ëåãêèõ ñòîâ-
ïàõ-êîëîíàõ, â³äáèâàþ÷èñü ó âîä³ âñ³ì áà-
ãàòñòâîì ñâî¿õ âèãíóòèõ ë³í³é, ð³çüáëåíèõ
ñò³í, â³çåðóíêîâèõ êàðíèç³â. Ïàâ³ëüéîí —
íàî÷íå ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî åñòåòèêà äçåí
àæ í³ÿê íå áóëà ïðîñòîþ ³ îäíîçíà÷íî àñ-
êåòè÷íîþ, íàâïàêè, áóëà âèøóêàíîþ ³
ñêëàäíîþ. ßðóñíèé ñòèëü ñòàâ ñï³ëüíèì
äëÿ àðõ³òåêòóðè XIV—XVI ñòîë³òü ÿê ñâ³ò-
ñüêî¿, òàê ³ äóõîâíî¿. Â³äïîâ³äí³ñòü ³ ãàð-
ìîí³éí³ñòü áóëè ãîëîâíèì ì³ðèëîì õóäîæ-
íîñò³, åñòåòè÷íî¿ ö³ííîñò³ ñïîðóäè. Òîæ,
ïîïðè òå, ùî ïàâ³ëüéîí ÿñêðàâèé, â³í äèâ-
íèì ÷èíîì ñòâîðþº äóæå ñïîê³éíó àòìî-
ñôåðó.

Башта Мері-Е с, 30
(або Сент-Мері Е с, 30),
Лондон, Вели обританія

Öå ñó÷àñíèé 40-ïîâåðõîâèé õìàðî÷îñ ó
ôîðì³ ðàêåòè. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ íàçèâàþòü
éîãî “îã³ðîê” àáî “êîðí³øîí” ÷åðåç çåëå-
íèé â³äò³íîê ñêëà òà õàðàêòåðíó ôîðìó
êîíñòðóêö³¿. Â³í äèâíèé ³ ñì³øíèé, áàãà-
òüîõ âðàæàº ñâîºþ àâòåíòè÷í³ñòþ. Âèñîòà
áóä³âë³ âòðè÷³ ïåðåâèùóº âèñîòó Í³àãàð-
ñüêîãî âîäîñïàäó. Öå ïåðøèé õìàðî÷îñ,
ÿêèé ïðåòåíäóº íà çâàííÿ åêîëîã³÷íîãî.
Ôîñòåð õîò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñîíÿ÷íå îñ-
â³òëåííÿ òà ïðèðîäíó âåíòèëÿö³þ. Áóä³â-
ëÿ çàââèøêè 180 ìåòð³â íàñïðàâä³ åêîíî-
ì³÷íà: ñïîæèâàº âäâ³÷³ ìåíøå åëåêòðî-
åíåðã³¿ â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè áóä³âëÿìè
òàêîãî òèïó. 2004 ðîêó ïðîåêò çäîáóâ ùî-
ð³÷íó ïðåñòèæíó ïðåì³þ Äæåéìñà Ñò³ð-
ë³íãà (â³ä Êîðîë³âñüêîãî ³íñòèòóòó áðèòàí-
ñüêèõ àðõ³òåêòîð³â), à 2003 — ùîð³÷íó ïðå-
ì³þ Emporis Skyscraper Award çà íàéêðà-
ùèé â ñâ³ò³ õìàðî÷îñ.

Джантар Мантар,
Джайп р, Раджастан,
Індія

Îáñåðâàòîð³þ Äæàíòàð Ìàíòàð áóëî ïî-
áóäîâàíî ùå â XVIII ñòîë³òò³. Íàéâèùà 30-
ìåòðîâà âåæà îáñåðâàòîð³¿ ïðèçíà÷àëàñÿ
äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ. ²íø³ íå-
âåëè÷ê³ òðèêóòíè÷êè, ï³ä ð³çíèìè êóòàìè
ñïðÿìîâàí³ ó íåáî, ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ñïîñ-
òåðåæåíü çà ñóç³ð’ÿìè: òåëåñêîïè òàì ¿ç-
äèëè íà êîëåñàõ, à íàðóáêè íà ï³âêîëàõ ïî-
êàçóâàëè ÷àñ ³ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ âèçíà-

÷åííÿ âèñîò ³ àçèìóò³â. Òàêèõ êîíñòðóê-
ö³é òàì 12: çà ÷èñëîì çíàê³â çîä³àêó. Äâà
êîëà îçíà÷àþòü ï³âí³÷íó òà ï³âäåííó ï³â-
êóë³. Àëå íàéäèâîâèæí³øèì åëåìåíòîì º
ñîíÿ÷íèé ãîäèííèê Ñàìðàò ßíòðà — äâ³
ìàðìóðîâ³ ï³âñôåðè íà ï³äëîç³, íà ÿêèõ
íàíåñåíî ñ³òêó ì³ñÿö³â ³ ãîäèí.

Опера де Араме, К рітіба,
Парана, Бразилія

Íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ òåàòð³â ñâ³òó,
Îïåðà äå Àðàìå º àáñîëþòíî ïðîçîðîþ ç
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ñòàëüíèõ îïîð. Äóæå
÷àñòî â áóä³âë³ ïðîâîäÿòü ð³çí³ îô³ö³éí³
çàõîäè. Çâè÷àéíî, âäåíü öå ìàº êðàñèâèé
âèãëÿä, àëå â òåìíó ïîðó äîáè ñêëÿíèé òå-
àòð âðàæàº íàéá³ëüøå.

Майолі а-ха з, Відень,
Австрія

Ìàéîë³êà — öå ð³çíîâèä êåðàì³êè, ùî
âèãîòîâëÿºòüñÿ ç îáïàëåíî¿ ãëèíè ç âèêî-
ðèñòàííÿì ðîçïèñíî¿ ãëàçóð³. Íàé÷àñò³øå
Ìàéîë³êà-õàóç îïèñóþòü ñëîâàìè “äèâ-
íèé, ÿñêðàâèé ³ íàäçâè÷àéíî âðàæàþ÷èé”.
Äèçàéí íàëåæèòü Îòòî Âàãíåðó. Öåé áó-
äèíîê íèí³ ââàæàþòü îäíèì ³ç íàéêðàùèõ
øåäåâð³â ñòèëþ ìîäåðí.

Золота Па ода Шведа он,
Ян он, М’янма

Òðàäèö³ÿ äàðóâàòè çîëîòî ó ÕV ñòîë³òò³
ïðèçâåëà äî íàäçâè÷àéíîãî ðåçóëüòàòó. Ãî-
ëîâíà ñâÿòèíÿ õðàìîâîãî êîìïëåêñó áóä-
äèñò³â âðàæàº ñâîºþ ðîçê³øøþ. Íàä ì³ñ-
òîì ï³äíîñèòüñÿ 99-ìåòðîâèé “äçâ³í” â
îòî÷åíí³ ïàãîä ³ ñâÿòèëèù ³ç ñòàòóÿìè Áóä-
äè. Ïîâåðõíÿ ïàãîäè âêðèòà ñóñàëüíèì çî-
ëîòîì, ³ éîãî ê³ëüê³ñòü çá³ëüøóºòüñÿ ùî-

äíÿ: â³ðóþ÷³
ïîñò³éíî ïðè-
íîñÿòü ñþäè
íàéòîíø³ çîëî-
ò³ ëèñòêè, àáè
ïðèêëå¿òè ¿õ íà
ñâÿòèíþ. Íàé-
áàãàòøà é íàé-
êðàñèâ³øà ÷àñ-
òèíà ïàãîäè
ïðèêð àøåíà
òèñÿ÷àìè äîðî-
ãîö³ííîãî êà-
ì³ííÿ. Ñåðåä
ïðèêðàñ — òè-
ñÿ÷³ ä³àìàíò³â,

íàéá³ëüøèé ³ç ÿêèõ ìàº âàãó 76 êàðàò! Çî-
ëîò³ òà ñð³áí³ äçâîíèêè (à ¿õ òàì ïîíàä
ï³âòîðè òèñÿ÷³) ñòâîðþþòü íåïîâòîðíå
í³æíå çâó÷àííÿ.

Дамба Г вера, Чорний
Каньйон, річ а Колорадо,
США

Ãðåáëÿ, ðîçòàøîâàíà ì³æ øòàòàìè Àð³-
çîíà òà Íåâàäà — äèâî ñó÷àñíî¿ àðõ³òåêòó-
ðè. Ñïîðóäà ñëàâèòüñÿ ñâî¿ì äèçàéíîì ó
ñòèë³ àðò-äåêî, âîäíî÷àñ êðàñèâèì ³ ï³ä-
êðåñëåíî ïðîñòèì. Ñïîðóäà êðàñèâà íå ëè-
øå çîâí³, à é ó ñåðåäèí³ — âðàæàº ñâîºþ
êðàñîþ ï³äëîãà ç ³íä³éñüêîãî ìàðìóðó. Äàì-
áó áóäóâàëè ïðîòÿãîì 4 ðîê³â, ³ êîëè â 1935-
ìó áóä³âíèöòâî áóëî çàâåðøåíî, âîíà ñòà-
ëà îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïî-
ðóä ó ñâ³ò³. Íèí³ 17 ïîòóæíèõ ãåíåðàòîð³â
âèðîáëÿþòü 4 ìëðä êÂò-ãîäèí åíåðã³¿ íà
ð³ê, ÷îãî äîñòàòíüî äëÿ 1,3 ìëí ëþäåé. Öå
íàéâèùà äàìáà ó Çàõ³äí³é ï³âêóë³. Ðîçì³ðè
ãðåáë³ âðàæàþòü: âèñîòà 221 ìåòð, äîâæè-
íà ïîð³âíÿíî íåâåëèêà — 380 ìåòð³â.

Мес іта де Кордоба
(мечеть-собор), Кордоба,
Іспанія

Áóä³âíèöòâî ö³º¿ ìå÷åò³ ðîçïî÷àëîñÿ ó
786 ðîö³, à çàê³í÷èëîñÿ â Õ ñòîë³òò³. Ââà-
æàºòüñÿ, ùî ¿¿ îáåð³ãàëà ðóêà Ìàãîìåòà, ³
âîíà ñòàëà âàæëèâèì öåíòðîì ïàëîìíèö-
òâà ìóñóëüìàí. ²ñíóþòü íàâ³òü òàê³ çàïè-
ñè: “¯¿ ðåë³ã³éíå çíà÷åííÿ ïåðåâèùóº ëè-
øå Ìåêêà... ² â³äâ³äàííÿ Ìåñê³òè â Êîð-
äîá³ ïîçáàâëÿëî â³ðóþ÷èõ îáîâ’ÿçêó çä³éñ-
íåííÿ ïàëîìíèöòâà â Àðàâ³þ”. ² â íàø³ äí³
ìå÷åòü âðàæàº â³äâ³äóâà÷³â êðàñîþ ³ âåëè-
êîþ ê³ëüê³ñòþ ìàðìóðîâèõ êîëîí ³ àðîê,
ùî ïðèêðàøåí³ â³çåðóíêàìè. Öåé õðàì íà-
çèâàþòü íàéðîçê³øí³øèì ó ìóñóëüìàí-
ñüêîìó ñâ³ò³. Ó 1238 ðîö³ Ìåñê³òó áóëî ïå-
ðåòâîðåíî íà õðèñòèÿíñüêèé ñîáîð. Íèí³
öå, áåçóìîâíî, íàéãîëîâí³øà ïàì’ÿòêà
Êîðäîáè é Àíäàëóñ³¿ â ö³ëîìó. Ñó÷àñíà
îô³ö³éíà íàçâà õðàìó — Ñîáîð Óñï³ííÿ
Áîæî¿ Ìàòåð³



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308, ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

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 79

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  3 березня 2011

“Art Premier” íàçâàâ
ïåðåìîæö³â
Ãðàí-ïð³ âèáîðîëè 
òàíö³âíèêè ç Êè¿âñüêî¿
äèòÿ÷î¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ

Êîíêóðñ â³äáóâàâñÿ â
äâîõ íîì³íàö³ÿõ — âîêàë ³
õîðåîãðàô³ÿ — òà ï’ÿòè â³-
êîâèõ êàòåãîð³ÿõ (A, B, C,
D, F). Íàéñòàðø³ (êàòåãî-
ð³ÿ F — äîðîñë³ — â³ä 19 äî
32 ðîê³â) çìàãàëèñÿ äâà äí³
ó äâîõ òóðàõ. À ä³òè ³ ï³ä-
ë³òêè — â òóð³. Àêàäåì³÷í³
âîêàë³ñòè ñï³âàëè â Áóäèí-
êó â÷åíèõ, à åñòðàäí³ ñï³-
âàêè — â Óêðà¿íñüêîìó äî-
ì³. Òàì æå ïðîõîäèâ ³ êîí-
êóðñ òàíö³âíèê³â, ÿê³ çìàãà-
ëèñÿ ç êëàñè÷íîãî òàíöþ,
ñó÷àñíîãî, åñòðàäíîãî òà
íàðîäíîãî.

Äèðåêòîð Äðóãîãî ì³æ-

íàðîäíîãî êîíêóðñó “Art
Premier”, ÷ëåí õîðåîãðà-
ô³÷íîãî æóð³ Âîëîäèìèð
Ñîáîëºâ çàäîâîëåíèé òèì,
ùî áóëî áàãàòî ó÷àñíèê³â
íå ëèøå ç óñ³õ êóòî÷ê³â
Óêðà¿íè, à é Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, Ìîñêâè, òà ç Àáõà-
ç³¿: “Çà õîðåîãðàô³ºþ öüî-
ãî ðàçó îñîáëèâî âèð³çíÿâ-
ñÿ íàðîäíî-ñöåí³÷íèé òà-
íåöü, ÿêèé ïðåäñòàâèëè
êèÿíè,— êàæå ïàí Ñîáî-
ëºâ.— Ãðàí-ïð³ çäîáóëè
ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó õî-
ðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà
Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ àêàäåì³¿

ìèñòåöòâ. Öÿ øêîëà àêà-
äåì³÷íà, êëàñè÷íà, äóæå
âèñîêîãî ð³âíÿ”.

Óáîë³âàëüíèêè ïðîðîêó-
âàëè Ãðàí-ïð³ ç âîêàëó òðè-
íàäöÿòèð³÷í³é Ìàð³¿ Ãîé. ²
íàñïðàâä³ ä³â÷èíêà ïîëîíè-
ëà âñ³õ íå ïî-äèòÿ÷îìó ïðî-
ôåñ³éíèì äæàçîì, çà ùî é
ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå â åñ-
òðàäíîìó âîêàë³ (â êàòåãî-
ð³¿ Ñ). Ìàð³ÿ — êèÿíêà, ñï³-
âàº ç øåñòè ðîê³â. Íèí³
ïðèâàòíî íàâ÷àºòüñÿ ó ïå-
äàãîãà ç âîêàëó Îâñÿíí³êî-
âî¿ Íàòàë³¿ Þð³¿âíè.

— Íàéêðàùèìè â åñòðàä-
íîìó ñï³â³ áóëè ó÷í³ êè¿â-
ñüêî¿ øêîëè Ëåîíòîâè÷à,—
ââàæàº ãîëîâà æóð³ ç åñòðàä-
íîãî ñï³âó — ðåêòîð Êè¿â-
ñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäå-
ì³¿ åñòðàäíîãî ³ öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà, ïðîôåñîð Îëåê-
ñàíäð ×óí³õ³í.— Â³ä÷óâàº-
òüñÿ äóæå õîðîøà øêîëà ³
õîðîø³ ïåäàãîãè ç âîêàëó.
Àëå íà Ãðàí-ïð³ âîíè ùå íå
òÿãíóòü. À çàãàëîì, õî÷ó
ñêàçàòè, ùî íà òàêèõ êîí-
êóðñàõ ³ñíóº âåëèêà ïðîáëå-
ìà ç ðåïåðòóàðîì. Îñîáëè-
âî äèòÿ÷èì. Äóæå ìàëî ïî-
åò³â ³ êîìïîçèòîð³â íèí³
ïðàöþþòü íàä ï³ñíÿìè äëÿ
ä³òåé. Ñòàðøå ïîêîë³ííÿ â³-
ä³éøëî, à ìîëîä³ ðîáëÿòü
ñòàâêó íà øîó-á³çíåñ, íà äî-
ðîñëèõ. Îñü ³ ñï³âàº íàøà
ìàëå÷à ïðî íåðîçä³ëåíå êî-
õàííÿ. ² ò³ëüêè òîé, õòî ñüî-
ãîäí³ ç ðåïåðòóàðîì, òîé íà
êîí³.

“Íà ïðîñëóõîâóâàííÿ ³
íàâ³òü çàêëþ÷íèé êîíöåðò
ëàóðåàò³â â Óêðà¿íñüêèé ä³ì
ì³ã ïîòðàïèòè êîæåí îõî-
÷èé áåç êâèòê³â ³ çàïðî-
øåíü,— ðîçïîâ³ëà Ñâ³òëàíà
Ñóõîìëèíîâà, ïðåçèäåíò
áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Â³âàò
Àðò”, ÿêèé º îðãàí³çàòîðîì
êîíêóðñó.— Ìè íàìàãàëèñÿ
ïåðåéíÿòè ñâ³òîâèé äîñâ³ä,
àäæå ñàìå òàê â³äáóâàþòüñÿ
êîíêóðñè â óñüîìó ñâ³ò³. Òî-
ìó é íå ïðîäàâàëè êâèòê³â
íà êîíêóðñ”

Êóëüòóðíà
ñïàäùèíà 
î÷èìà ìîëîä³
Ï³äë³òêè ñòîëèö³ â³çüìóòü ó÷àñòü 
ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ 
ìîëîä³æíî¿ òâîð÷îñò³
Îêñàíà ÄÎÁÐÓ×
“Õðåùàòèê”

За ініціативи Фонд Влади Про опаєвої та
за часті ЮНЕСКО в У раїні триває твор-
чий он рс серед молоді. Обдаровані
підліт и ві ом 13—17 ро ів мож ть позма-
атися п’яти номінаціях: малюн , виро-
бі, вишивці, писанці, творі. Роботи до
1 вітня потрібно надіслати на адрес Ки-
ївсь о о палац дітей та юнацтва. Най ра-
щих із юних митців б де відзначено при-
зами.

Þí³ òàëàíòè ìàþòü ÷óäîâó íàãîäó äîâåñòè, ùî
çíàþòüñÿ íà óêðà¿íñüêèõ ö³ííîñòÿõ ³ òðàäèö³ÿõ êðà-
ùå çà âñ³õ. Ìàëî òîãî, çìîæóòü ïîêàçàòè, ùî ñàì³
çäàòí³ òâîðèòè êóëüòóðó. Ñòîëèöÿ äîëó÷èëàñÿ äî Âñå-
óêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ìîëîä³æíî¿ òâîð÷îñò³ “Êóëü-
òóðíà ñïàäùèíà Óêðà¿íè î÷èìà ìîëîä³”. Çìàãàííÿ
ïðîâîäÿòü ó âñ³õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ñåðåä ï³äë³òê³â â³ä 13
äî 17 ðîê³â. Îðãàí³çàòîðîì âèñòóïèâ Ôîíä Âëàäè
Ïðîêîïàºâî¿ “Îáäàðîâàí³ ä³òè Óêðà¿íè” çà ï³äòðèì-
êè ÞÍÅÑÊÎ.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, ãîëîâíà ìåòà êîíêóðñó —
ùîá ìîëîäü êðàùå çíàëà òà øàíóâàëà óêðà¿íñüêó êóëü-
òóðó, ìîâó, òðàäèö³¿ òà çâè÷à¿. Äóõîâíà êîìïåòåíò-
í³ñòü ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ãàðàíòóâàòèìå ïîäàëüøèé
ðîçâèòîê äåìîêðàòè÷íî¿ ïðîöâ³òàþ÷î¿ Óêðà¿íè. À
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äàñòü çìîãó âèÿâèòè þí³ îáäàðóâàí-
íÿ ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ï³äòðèìêè ¿õíüî¿ òâîð÷îñò³.

Àáè ñòàòè ó÷àñíèêîì êîíêóðñó, ïðîñòî ëþáèòè íà-
ö³îíàëüíó êóëüòóðó çàìàëî, òðåáà âì³òè ¿¿ â³äòâîðèòè.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòèìåòüñÿ â ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ. Ïåð-
øà — íà êðàùèé ìàëþíîê “Ìîÿ ìàëüîâíè÷à Óêðà-
¿íà”. Äðóãà — “Ðóêîòâîðí³ ñêàðáè”, ïîòð³áíî çðîáè-
òè ùîñü ñâî¿ìè ðóêàìè: êåðàì³÷íèé àáî äåðåâ’ÿíèé
âèð³á, âèòèíàíêó òîùî. Òðåòÿ íîì³íàö³ÿ — âèøèâêà.
Ìîæíà íàäàòè ðóøíèê, ñîðî÷êó, ñêàòåðòèíó òîùî,
ñòâîðåí³ ñâî¿ìè ðóêàìè. Çà ïðèç ó ÷åòâåðò³é íîì³íà-
ö³¿ ïîçìàãàþòüñÿ ìàéñòðè ðîçìàëüîâóâàòè ïèñàíêè.
Ùîá ïåðåìîãòè ó ï’ÿò³é íîì³íàö³¿, âàðòî íàäàòè â³ð-
øîâàíèé ÷è ïðîçîâèé òâ³ð îáñÿãîì äî 9 òèñÿ÷ äðóêî-
âàíèõ çíàê³â íà òåìó “Íàøà ìîâà êàëèíîâà”. Ó êîæ-
í³é íîì³íàö³¿ áóäå òðè ïðèçîâèõ ì³ñöÿ. Îö³íþâàòèìå
ðîáîòè êîìïåòåíòíå æóð³ çà ó÷àñòþ ìèñòåöòâîçíàâö³â.

Îõî÷³ ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿ âì³ííÿ ìàþòü íàä³ñëà-
òè ñâî¿ ðîáîòè íà àäðåñó Êè¿âñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà
þíàöòâà: âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 13, ì. Êè¿â, 01000. Äî
ðîá³ò ïîòð³áíî äîºäíàòè çàïîâíåíó ñïåö³àëüíó àíêå-
òó. ¯¿ áëàíê ìîæíà ðîçäðóêóâàòè ç ñàéòó ÊÌÄÀ. Äå-
òàëüí³øó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 
280-38-87 ó Êèºâ³

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—4°Ñ,
âíî÷³ —1...—8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè —1...—3°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...—3°Ñ, âíî÷³ —5...—8°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—4°Ñ, âíî÷³ —9...—12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—1°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ.

Ñüîãîäí³
3 áåðåçíÿ ãðîìàäñüê³ñòü ó ñâ³ò³ â³äçíà÷àº Âñåñâ³òí³é äåíü

ïèñüìåííèêà — ïðîôåñ³éíå ñâÿòî, ùî çàêëèêàº “÷åòâåðòó âëàäó”
âèñòóïàòè ïðîòè íåãàòèâíèõ àñïåêò³â äåìîêðàòè÷íî¿ ïðåñè,
óòðèìóâàòèñÿ â³ä áðåõëèâèõ ïóáë³êàö³é, óìèñíî¿ ôàëüñèô³êàö³¿,
óìèñíîãî ñïîòâîðåííÿ ôàêò³â àáî òåíäåíö³éíî áåç÷åñíî¿ ¿õ
³íòåðïðåòàö³¿ çàðàäè ïîë³òè÷íèõ, ãðóïîâèõ ³ îñîáèñòèõ ³íòåðåñ³â. Öå
ñâÿòî áóëî çàïî÷àòêîâàíî çà ³í³ö³àòèâè ó÷àñíèê³â ÏÅÍ-êëóáó (ïîåò³â,
íàðèñîâö³â, àâòîð³â íîâåë ³ ðîìàí³ñò³â) ó 1986 ðîö³.

²ìåíèííèêè: Àãàï³ò, Êóçüìà, Ëåâ, Ôëàâ³àí 
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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.

5 7 2 9 1 3 6 4 8

6 4 3 8 5 7 1 9 2

1 9 8 6 2 4 5 7 3

4 8 1 2 7 6 9 3 5

9 6 7 3 4 5 2 8 1

2 3 5 1 9 8 4 6 7

8 5 4 7 6 1 3 2 9

7 1 9 4 3 2 8 5 6

3 2 6 5 8 9 7 1 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
2 áåðåçíÿ

ТТ ВВ ОО РР ЧЧ ІІ СС ТТ ЬЬ

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїна на Др ом міжнародном он рсі
“Art Premier” довела, що вона не лише най-
спів чіша нація світ , а й найтанцююча. Про
це свідчить Гран-прі иївсь их танцівни ів. А
ось “ олосисті соловей и”, хоч і по азали д -
же добрі во альні здібності, а до оловно о
приз не дотя лися.

Хорео рафічн омпозицію "Вітерець" на м зи Моцарта ви он ють переможці ІІ Міжнародно о
он рс “ART PREMIER – 2011”
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Київсь і танцівни и вражали своєю майстерністю


