
Усі на пляж: у столиці стартує сезон купання
Усі зони відпочинку поблизу водойм залишаться безплатними

Кращі студенти Києва — 
на втілення інновацій
Міські виші готуватимуть вітчизняних фахівців з новітніх технологій

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столиця робить став на молод висо-
оосвічен молодь, я а має стати олов-
ним страте ічним резервом реформ ван-
ня в У раїні. Саме том молоді вчені
форм ватим ть стрижень інноваційно о
розвит міста.

З нагоди Дня науки голова КМДА Олександр Попов

особисто привітав науковців та викладачів Києва з про�

фесійним святом, яке традиційно в Україні відзначають

в третю суботу травня.

Шістнадцять почесних грамот КМДА, чотирнадцять

подяк Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та

чотири нагрудних знаки "Відмінник столичної освіти" з

рук голови КМДА Олександра Попова отримали най�

кращі науково�педагогічні працівники столиці.

Окрім цього, вперше чотири вищих навчальних за�

клади Києва за активну співпрацю та реалізацію спіль�

них проектів і заходів з учнівською й студентською мо�

лоддю були нагороджені відзнаками "Соціальний парт�

нер столичної освіти". Серед нагороджених — Універси�

тет економіки та права "КРОК", Київський національ�

ний університет ім. Т. Шевченка, Київський національ�

ний торговельно�економічний університет та Київ�

ський державний інститут декоративно�прикладного

мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

Київ завжди був і залишатиметься стратегічним та на�

уковим центром України, наголосив голова КМДА

Олександр Попов під час нагородження. 

"Розвиток нашого міста як європейської столиці, пе�

ретворення на могутній інвестиційно привабливий фі�

нансовий і культурний центр було й залишається основ�

ним завданням міської влади та науковців столиці",—

відзначив очільник міськадміністрації.

Також він зауважив, що в сучасних умовах вища осві�

та набуває статусу інтелектуального інвестора, а високо�

освічена молодь стає головним стратегічним резервом

соціально�економічних реформ в Україні та столиці

зокрема. "Наразі ми маємо всі можливості для створен�

ня в Києві інноваційного середовища, започаткування

низки стратегічних програм, які поєднають власні на�

укові розробки, власний кадровий супровід, вітчизня�

ний виробничий сектор та бізнес. Це завдання під силу

науковому потенціалу столиці та київській міській вла�

ді",— каже Олександр Попов.

Для керівництва вишів відзнаки виявилися несподі�

ванкою, адже вони завжди активно співпрацюють з

міською владою, зокрема підтримують молодий науко�

вий потенціал столиці.

Як зазначив "Хрещатику" ректор КНТЕУ Анатолій

Мазаракі, саме університет дає нові та доповнює уже

набуті знання молодого науковця. Ректор відзначає, що

столична молодь прагне стати вченими й впевнено до�

лати наукові вершини.

Окрім цього, Анатолій Антонович зауважив, що сто�

лична наука молодшає. "Якщо подивитися на середній

вік викладачів, то він сягає близько 40 років, а зараз

спостерігається нова тенденція — формується проша�

рок докторів наук, яким 30—35 років, тобто це справжні

молоді вчені. Це також є свідченням того, що місто має

великий науковий потенціал, який може використову�

вати",— каже ректор Київського національного торго�

вельно�економічного університету Анатолій Мазаракі.

Свої ідеї молоді науковці відображають в наукових

розробках, монографіях, публікаціях за кордоном. Та

відзначають, що головним результатом наукових дослі�

джень є їх впровадження в практику тощо. 

Зауважимо, низка проектів, які місто планує реалізу�

вати найближчим часом, зокрема інноваційній парк

"Біонік Хілл", індустріальний парк та бізнес�інкубатор

iHub, сприятиме реалізації потенціалу столичних на�

уковців

Місь а влада робить став на молодих талановитих ст дентів, я і в найближчом майб тньом створюватим ть інноваційн модель виробництва

Неважливо, якої ти нації 

У Києві впровадж ють європейсь і стандарти щодо
протидії сенофобії та расизм
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Інженери проти продавців: хто кого 
У Києві зростає попит на виробничі спеціальності

СТОР. 3 

На великому екрані покажуть, чого
хоче жінка 

На іноманів очі ють п`ять молодіжних орсь их
омедій
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У номері

Новини
Рух транспорту в напрямку 
Житомирської траси буде обмежено
Я повідомили "Хрещати " в КК "Київавтодор", із

6.00 15 травня до 6.00 20 травня 2013 ро тривати-
м ть роботи з фрезер вання старо о та ладання но-
во о асфальтобетонно о по риття на просп. Перемо-
и на ділянці від Вели ої ільцевої доро и до виїзд з
Києва напрям Житомира. У зв'яз з цим зазна-
чений період б де за рито р х транспорт в даном
напрям та розподілено йо о з стрічною см ою
просп. Перемо и напрям Києва. Крім то о, з
20.00 15 травня до 12.00 16 травня 2013 ро прово-
дитим ться роботи з влашт вання асфальтобетонно-
о по риття на в л. М. Гр шевсь о о та І. Мазепи на
ділянці від в л. Шов овичної до площі Слави із за рит-
тям р х транспорт на період ви онання робіт. Та ож
з 8 одини 18 травня до 20 одини 19 травня 2013 ро-

відб ватиметься ремонт залізобетонної плити та
заміна деформаційних швів на мост ім. Патона,
зв'яз з цим б де пере рито перш та др см и
р х транспорт в напрям ліво о бере а. Керівниц-
тво "Київавтодор " звертається до водіїв з проханням
з роз мінням поставитись до тимчасових незр чнос-
тей, пов'язаних із ремонтом автошляхів міста, та оби-
рати інші маршр ти для перес вання столицею

У столиці створять чотири нових
дитбудинки сімейного типу
Я повідомили "Хрещати " в Сл жбі справах ді-

тей, протя ом місяця столиці запрацюють 4 нових
дитячих б дин и сімейно о тип . Та , до інця трав-
ня два ДБСТ від риють Солом’янсь ом та Поділь-
сь ом , а червні ще два Дарниць ом та Дніп-
ровсь ом районах Києва. Наразі прийомних сім'-
ях та дитячих б дин ах сімейно о тип столиці вихо-
в ється 160 дітей, що становить 7 % від за альної
чисельності юних иян, я і переб вають на облі .
За алом станом на 1 травня на первинном облі-
в районних сл жбах справах дітей переб ває

2 402 дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать івсь о-
о пі л вання. З них: 2 063 дітей вихов ються в сі-
мейних формах, що становить 86 % від за альної
іль ості дітей. Наразі сім'ях опі нів та пі л валь-
ни ів вихов ються 1 903 дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених бать івсь о о пі л вання. Під опі ою та
пі л ванням переб вають 79 % дітей від за альної
чисельності тих, що переб вають на облі . З почат-

2013 ро Києві створено 3 нові прийомні сім'ї.
8 дітей влаштовано до прийомних сімей та дитячих
б дин ів сімейно о тип , я і ф н ціон ють столиці.
За алом Києві ф н ціон є 42 прийомні сім'ї, де

вихов ються 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л вання, і 12 ДБСТ, я их переб -
ває 91 дитина даної ате орії

Київ — на порозі законного 
екологічного прання
15 травня 2013 ро в рам ах проведення щоріч-

ної Міжнародної вистав и “А ва-Терм 2013” фахівці
ПАТ “АК “Київводо анал” презент ють прое т За о-
н У раїни “Про пост пове с орочення та повн за-
борон ви ористання фосфатів мийних засобах”.
Я повідомили “Хрещати ” столичном водо ана-
лі, під час презентації фахівці товариства роз аж ть
про особливості та перева и зазначено о за оно-
прое т , а та ож прозвіт ють про проведен робот
з ромадсь істю продовж останніх двох ро ів з ме-
тою зменшення ви ористання поб ті фосфа-
товмісних мийних засобів. Почато заход о 13.00.
Адреса проведення: Міжнародний вистав овий
центр (павільйон № 2, стенд 2/С5-1), Броварсь ий
просп., 15, станція метро “Лівобережна”

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в правлінні вн трішньої

тор івлі та поб т , 15 травня столиці відб д ться тра-
диційні ярмар и з продаж плодоовочевої прод ції та
продовольчих товарів. Та , Голосіївсь ом районі
тор ватим ть на Страте ічном шосе, Подільсь о-
м — на проспе ті "Правди", 31—35, Святошинсь о-
м — на розі в лиці Т л зи та б льв. Ромена Роллана,
а Солом'янсь ом районі — на в лиці Освіти

Як повідомили "Хрещатику" в Депар�

таменті міського благоустрою та збере�

ження природного середовища КМДА,

цьогоріч КП "Плесо" готує до літнього

сезону 2013 року 11 міських пляжів, 14

зон відпочинку біля води та 50 водних

об'єктів, в яких не рекомендовано купа�

тись. На розгляд СЕС уже підготовлено

11 санітарних паспортів.

"Станом на 12 травня обстежено та очи�

щено від сміття 72,8 га підводної частини

пляжів, відповідно із складанням мапо�

схем глибин, актів обстеження дна водойм

та актів усунення перешкод. В місцях, не

призначених для купання, будуть встанов�

лені огороджувальні буї",— розповіли в

управлінні. Повним ходом також триває

ремонт об'єктів пляжної інфраструктури:

кабінок для переодягання, навісів, урн для

сміття. Також уже проведено роботи із де�

ратизації водойм, а також комплекс дезін�

фекційних заходів водопровідної мережі

пляжів. Цікаво, що співробітники "Плеса"

навіть зробили щеплення собакам, які

"служать" у підприємстві.

Також співробітники Департаменту

планують укласти договір з ДУ "Київ�

ський міський лабораторний центр" Дер�

жсанепідслужби України на проведення

лабораторних досліджень піску міських

пляжів. Лабораторні дослідження без�

печності та якості води поверхневих во�

дойм будуть здійснювати районні ГУ

Держсанепідслужби у м. Києві. Також до

15 травня заплановано радіофікувати усі

міські пляжі, а наступного року, обіця�

ють в "Плесі", черга дійде і до всіх інших

зон відпочинку. До речі, роботу 25�ти ря�

тувальних постів на київських водоймах

було розпочато ще з середини квітня. За�

галом же з початку року спеціалісти спе�

ціальної аварійно�рятувальної станції

(САРС) "Плесо" врятували 24 людських

життя, у тому числі 5 дітей, а працівника�

ми медичної служби КП "Плесо" надано

невідкладну медичну допомогу в 218�ти

випадках.

Як запевняють у Департаменті, усі сто�

личні зони відпочинку поблизу водойм за�

лишаться безплатними. Щоправда, в де�

яких місцях кияни зможуть взяти в оренду

шезлонги, човни, катамарани, парасолі
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Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

На почат травня раїнці мали десять вихідних і пре расн
літню по од . Ба ато иян с ористалися цією на одою і вже
від рили пальний сезон на Дніпрі та місь их водоймах. Вод-
ночас офіційно пляжний сезон столиці старт є 30 травня.
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Хрещатик 15 травня 2013 року

Новини

Фотофакт

Киянам допоможуть попередити гіпертонію
Департамент охорони здоров’я за підтрим и Громадсь ої ради

МОЗ У раїни з 15 до 17 травня 2013 ро проводить заходи медич-
но о профіла тично-просвітниць о о прое т “Майстерня здоров’я”,
присвячені Всесвітньом дню боротьби з іпертонічною хворобою.
Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі КМДА, рам ах цьо о за-
ход волонтери, лі арі за ладів охорони здоров’я та Київсь о о місь-
о о центр здоров’я в полі ліні ах міста ор аніз ють без оштовні
вимірювання артеріально о тис , рівня ц р в рові та розповсю-
дження просвітниць ої літерат ри щодо фа торів ризи розвит
діабет . Проведення заходів прое т сприятиме підвищенню обізна-
ності населення щодо збереження власно о здоров’я та здоров’я
оточ ючих. Списо за ладів охорони здоров’я, я і бер ть чать
прое ті, можна пере лян ти на офіційном сайті місь адміністрації
kievcity.gov.ua

Учні профтехучилищ влаштували 
ярмарок�продаж власних виробів
Сьо одні об 11.00 в Оболонсь ом районі міста, поблиз цен-

трально о храм на в л. Героїв Сталін рада, 24, відб деться “Ярма-
ро -продаж виробів чнів професійно-технічних навчальних за ла-
дів”. Я повідомили “Хрещати ” ор анізатори ярмар — КМДА та
Управління професійної освіти Департамент освіти і на и, молоді
та спорт , за алом заході візьм ть часть вихованці 28-ми столич-
них за ладів профтехосвіти, я і представлятим ть вищі професійні
чилища, професійні ліцеї, Вище омерційне чилище Київсь о о
національно о тор овельно-е ономічно о ніверситет , Міжре іо-
нальний центр ювелірно о мистецтва, Навчально-на овий центр
профтехосвіти Національної А адемії педа о ічних на У раїни. За-
вітавши на ярмаро , відвід вачі змож ть придбати вироби, я і ви о-
товлені чнями та майстрами виробничо о навчання професійно-
технічних навчальних за ладів: різноманітний ородній інвентар,
меблі й меблеві дрібниці, де оративне оздоблення б дин ів, одя ,
модельне вз ття, осподарсь е приладдя, полі рафічні вироби то-
що. Та ож чні за ладів столичної професійно-технічної освіти про-
водитим ть майстер- ласи та демонстр ватим ть свої творчі здіб-
ності самодіяльних вист пах

Цифра дня

26 500 
тонн вантажів перевезено авіакомпаніями, зареєстрованими у м. Києві
у січні–березні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Неважливо, якої ти нації
У Києві впроваджують європейські стандарти щодо протидії 
ксенофобії та расизму
Оксана ДОБРУЧ,
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Расизм та сенофобія, а
та ож злочини, здійснені
на цьом ґр нті, вже давно
стали справжньою пробле-
мою для всьо о світ . І хо-
ча в У раїні вони ще не
наб ли та о о розмах ,
одна поодино і випад и
все ж трапляються. Тож
ерівництво раїни й сто-
лиці зо рема реаліз є низ-

заходів для запобі ання
недр желюбності й форм -
ванню в раїнців толе-
рантно о ставлення до
імі рантів.

На сьогодні в Україні прожива�

ють представники 130 етнічних

груп, діють близько 1,5 тисячі гро�

мадських організацій національ�

них меншин та більш ніж 36 тисяч

релігійних організацій. Попри таке

різнобарв’я національного складу,

у нашій державі відсутні серйозні

міжнаціональні та міжконфесійні

конфлікти. Прояви нетерпимості

та упередженості мають місце ли�

ше на побутовому, локальному рів�

ні і не набувають системного ха�

рактеру. Це підтверджує і офіційна

статистика. Так, у 2012 році право�

охоронними органами по закінче�

них кримінальних справах зафік�

совано не більше десяти злочинів

на ґрунті расової, національної та

релігійної нетерпимості. У першо�

му кварталі поточного року зафік�

совано лише один злочин з цієї ка�

тегорії.

Лояльність українського суспіль�

ства відзначають і представники

різних національностей. Як розпо�

вів “Хрещатику” голова Всеукраїн�

ської громадської організації “Об’�

єднана діаспора азербайджанців

України” Хікмет Джавадов, демо�

кратична та толерантна атмосфера,

а також сприятлива політика дер�

жави по відношенню до національ�

них меншин забезпечила зручність

і захист громадян Азербайджану.

“На сьогодні в Україні проживають

кілька сотень тисяч азербайджан�

ців. Активісти нашої діаспори — це

громадські діячі, представники ін�

телігенції, бізнесу, культури і мис�

тецтва. Більшість мають вищу осві�

ту, українське громадянство, пра�

цюють, в тому числі і на державній

службі. Зокрема є азербайджанці�

науковці, викладачі, працівники

прокуратури та МВС. З кожним ро�

ком збільшується і кількість сту�

дентів з Азербайджану в Україну.

Це стало можливим завдяки тому,

що тут створені умови юридично�

правового характеру до азербай�

джанської молоді”,— додав пан

Джавадов.

У свою чергу міська влада спіль�

но з представниками громадських

об’єднань реалізує низку заходів,

щоб якщо не викорінити повністю,

то звести до мінімуму прояви таких

ганебних явищ як ксенофобія, ра�

сова та релігійна нетерпимість.

“Одним із основних наших завдань

є збереження міжнаціонального

миру і злагоди в місті та протидія

проявам національної нетерпимо�

сті і ворожнечі”,— наголосив у ко�

ментарі “Хрещатику” заступник

директора Департаменту культури

КМДА — начальник управління у

справах національностей та релігій

Михайло Мошкола.

Зокрема створено тимчасову ро�

бочу групу для проведення переві�

рок у місцях, де здійснюється про�

даж літератури, що може містити

матеріали, спрямовані на розпа�

лення міжнаціональної ворожнечі.

До складу групи увійшли представ�

ники структурних підрозділів

КМДА, ГУ МВС у м. Києві та про�

фільних правозахисних громад�

ських організацій. Фахівцями вже

було здійснено ряд перевірок, ви�

лучено й направлено на експертизу

примірники вказаної літератури до

Національної експертної комісії

України з питань захисту суспіль�

ної моралі.

Також спільно з ГО “S0S! Ра�

сизм!” розроблено рекламний ма�

кет з гаслом “Україна без расизму!”.

До участі долучилися відомі діячі

культури і мистецтв, журналісти і

спортсмени. Проводиться робота і

щодо діяльності “куточків толе�

рантності” у підліткових клубах та

інших культурно�освітніх закладах

столиці.

Зазначимо, що оскільки сфера

міжнаціональних відносин є дуже

чутливою та потребує своєчасних та

зважених рішень, це питання знахо�

диться в полі зору Президента Укра�

їна Віктора Януковича. Зокрема нині

в Україні триває робота над удоско�

наленням правової бази державної

етнополітики, впровадження меха�

нізмів захисту прав окремих етнічних

груп.

В цілому ж задля запобігання про�

явів недружелюбності Україна акти�

візує міжнародні зв’язки з держава�

ми, які мають в нашій країні етнічно

споріднені спільноти.

Також наша держава приєдналася

до міжнародних угод в галузі прав

людини та уклала низку двосторон�

ніх угод, що передбачають співро�

бітництво у сфері захисту прав на�

ціональних меншин. Ратифіковані

резолюції та рекомендації міжна�

родних організацій, членом яких є

Україна, інші норми міжнародного

права, що регулюють етнонаціо�

нальні відносини

Дитмайданчик 
у сакуровому раю
З наступного тижня стартує друга черга реконструкції парку Кіото
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Пар Кіото добре відомий
не лише меш анцям Дес-
нянсь о о район , а й сім
иянам, адже саме т т
знаходиться майже іло-
метрова алея са р, я а є
найдовшою в У раїні. 360
саджанців б ли висаджені
до 40-річчя побратимсь их
відносин Києва та Кіото
восени 2011 ро . А вже
до цьо орічно о Дня Неза-
лежності пар з’явиться
дитячий майданчи та сад
аменів.

Цієї весни парк Кіото перетво�

рився на справжню оазу краси та

затишку. Зелена зона під час цві�

тіння сакур стала одним з най�

улюбленіших місць прогулянок

мешканців навколишніх мікро�

районів та молоді. “Це перша вес�

на, коли парк такий красивий. Ми�

нулого року сакури також цвіли,

але тоді тут ще проводився ремонт.

Таку красу ми бачимо вперше, і ме�

ні з друзями приємно проводити

тут час, відпочивати після за�

нять”,— ділиться враженнями сту�

дентка Анастасія.

З великим задоволенням щодня

тут гуляє разом з сином і пані Тетя�

на. “Хрещатику” розповіла, що хоча

зелена зона і знаходиться поряд з

трасою, дихається тут легко, а за�

димлення значно менше.

До речі, парк Кіото був закладе�

ний у 1972 році на знак дружби між

Києвом та культурною столицею

Японії — Кіото. У вересні 2011 року

з нагоди 40�річчя встановлення по�

братимських стосунків тут було ви�

саджено алею сакур під час друж�

нього візиту до столиці України ме�

ра Кіото. Сьогодні вона найдовша в

Україні — 987,45 метра та занесена

до Книги рекордів України. Під час

робіт з відродження зеленої зони

тут також відновили ставок та чис�

ленні струмки, облаштували нову

доріжку з природного каменю, за�

вдовжки 360 метрів, та дивовижну

альпійську гірку, обладнали і новий

боковий вхід. Освітили парк ліхта�

рями в традиційному японському

стилі.

До речі, перші саджанці разом з

громадськістю власноруч садили

представники столичної адміністра�

ції та члени японської делегації. Вчо�

ра помилуватися зеленим символом

побратимських відносин Києва та

Кіото під час цвітіння сакур завітали

і голова КМДА Олександр Попов та

Надзвичайний та Повноважний По�

сол Японії в Україні Саката Тоічі.

Як повідомили “Хрещатику”, в

КО “Київзеленбуд”, роботи з ре�

конструкції парку будуть прово�

дитися і в майбутньому та дозво�

лять зробити його справжнім ос�

трівцем японської культури у Дес�

нянському районі міста. “Вже з на�

ступного тижня розпочнеться дру�

га черга реконструкції. За проек�

том ми плануємо облаштувати тут

дитячий майданчик та сад каменів,

перекласти асфальтне покриття,

додати зелених насаджень. Ці ро�

боти хочемо завершити до Дня Не�

залежності. Згодом парк чекає і

третя черга благоустрою”,— розпо�

вів гендиректор об’єднання Ми�

хайло Царенко.

До слова, як раніше повідомляв

“Хрещатик”, у бюджеті міста на

2013 рік закладено понад 10 млн грн

на реконструкцію парку Кіото

Алея са р пар Кіото стала любленою базою для деснянців

У раїнці лояльні до інших народів

Цьогоріч конкурс “Кращий за фахом 2013 року” проходив під девізом “Я

люблю свою професію”.

Переможницями конкурсу журі обрало Тамару Устименко з Київської лі�

карні № 6 та Світлану Мельник з дитячої лікарні № 1.

Друге місце дісталося Ілоні Семенюк з міської лікарні № 1 та Олені Лев�

ченко з лікарні № 12.

На третьому місці — Ганна Дремлюк з дитячої лікарні № 2, Людмила Ре�

венко з лікарні № 8 та Анна Охтень з Київської міської клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги.

“Переконаний, що медична сестра та сімейний лікар — це люди, які пра�

цюють в епіцентрі боротьби за здоров’я нашого міста та довголіття киян.

Вони — поруч із людьми, які потребують їхнього піклування та медичної

допомоги. Тому у нас особливе ставлення до цих професій. Ми прагнемо

поліпшити їхні умови праці, підняти статус професії та збільшити заробіт�

ки”,— наголосив голова КМДА Олександр Попов, який особисто привітав

учасниць та переможниць конкурсу

У столиці обрали 
найкращих медсестер
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Киянам покажуть Стамбул очима 
українських митців
У серед , 15 травня, о 18.30 М зеї с часно о образотворчо о

мистецтва У раїни від риється х дожня вистав а “На том березі”. Я
повідомили “Хрещати ” ор анізатори а ції, твори мистецтва, я і вже
б ли представлені двох стамб льсь их алереях, вперше по аж ть
в раїнсь ій столиці. Авторами артин стали митці із Крим , Львова,
Одеси, Києва, Чер ас та Херсона. Гості м зею змож ть відч ти хара -
тер Стамб ла і побачити тисячолітню історію Босфор очима раїн-
сь их живописців. На иївсь ій виставці представлять 54 роботи
12-ти раїнсь их х дожни ів. Всі автори робіт б д ть прис тні на від-
ритті прое т “На том березі” і роз аж ть остям про своє ні аль-
не бачення Стамб ла і Т реччини в цілом . Та ож від риття вистав и
відвідають Надзвичайний і Повноважний Посол Респ блі и Т реччина
в У раїні Мехмет Самсар, аташе Офіс з питань льт ри та інформа-
ції Посольства Т реччини в У раїні Берат Йилдиз, дире тор представ-
ництва “Т рець і Авіалінії” Ха ан Йілмаз та інші. Ор анізаторами ви-
став и, я а триватиме до 7 червня, вист пив арт-прое т “Бере и” т -
рець ої омпанії GLOBART за підтрим и Офіс з питань льт ри та ін-
формації Посольства Т реччини в У раїні



Тенденції

Ділові новини

В Україні зростуть пенсії
Верховна Рада У раїни хвали-

ла рядовий прое т за он “Про
внесення змін до дея их за онів
У раїни щодо призначення та ін-
де сації пенсії”. Він передбачає
проведення перерах н пенсій
шляхом збільшення заробітної
плати, на базі я ої призначаються
пенсійні виплати. Коефіцієнт
збільшення базової зарплати —
не менше 20 % від темпів зрос-
тання середньої зарплати порів-
няно з попереднім ро ом. При
цьом оефіцієнт не може б ти
меншим, ніж інфляція. Крім то о,
за он передбачає в лючення до
страхово о стаж де ретних від-
п сто . На перерах но пенсій б -
де направлено понад 2 млрд рн,
я і передбачені в бюджеті Пенсій-
но о фонд У раїни на 2013 рі

Більше тисячі столичних 
самобудів узаконять

Державна архіте т рно-б ді-
вельна інспе ція план є цьо о ро-

за онити в Києві 1 200 само-
вільно поб дованих об’є тів, пові-
домив начальни інспе ції Дер-
жавно о архіте т рно-б дівельно-
о онтролю Києві Сер ій К чер.

Торі столиці б ло за онено та-
ж іль ість б дівельних об’є -

тів, з них 1 100 — це приватні б -
дин и і 100 — осподарсь і спо-
р ди і нежитлові приміщення. За-
алом по У раїні іль ість прийня-
тих в е спл атацію б дівельних
об’є тів с лала понад 48 тис.

Держбудконтроль закрив 
ТЦ “Караван”

Інспе ція Державно о архіте -
т рно-б дівельно о онтролю Ки-
єві заборонила е спл атацію тор-
ово о центр “Караван”, повідо-
мив начальни інспе ції Сер ій К -
чер. Наразі Держб д онтроль за
поданням про рат ри продовж є
перевір “Караван ”. Інспе ція пе-
ревірила низ тор ових центрів,
після чо о вони за онили свої ре-
онстр ції та приб дови, зо рема
“Ультрамарин” та Sky Mall.
“Переважн більшість ми

справді перевірили, і там, де ми
знайшли пор шення, виписали
приписи, а ти і штрафи... Ті тор-
ові омпле си, я і ми з ад вали,
від н лися, і всі вони зараз зна-
ходяться на стадії за онювання
даних ре онстр цій або приб -
дов”,— с азав пан К чер

Кияни захопилися 
кредитами
Рівень за редитованості насе-

лення (співвідношення забор о-
ваності за редитом на одн осо-
б до реально о наявно о річно о
доход на одн особ ) в Києві та
області становить близь о 40 %.
Про це “Хрещати ” повідомили в
прес-сл жбі “Незалежної асоці-
ації бан ів У раїни”. За даними
Нацбан , на почато вітня 2013
ро обся редитів на одно о
меш анця в столичном ре іоні
перевищив 16 тис. рн, тоді я в
Одесь ій області він становив
приблизно 6 тис. рн, в Дніпро-
петровсь ій і Хар івсь ій облас-
тях — 4,4 тис. рн та 3,6 тис. рн
відповідно

Близько половини квартир 
у столиці вартують 
4,5 тисячі гривень
У вітні в 10-ти районах Києва

б ло здано в оренд 1 530 вар-
тир, що на 135 вартир більше,
ніж березні. Про це повідомили
в онсалтин овій омпанії SV
Development. Найбільшим попи-
том орист валися одно імнатні
вартири (46 % до оворів орен-

ди). Част а орендованих дво ім-
натних вартир с лала 36 % від
за альної іль ості. Ма симальн
іль ість вартир (42 %) б ло зда-
но в оренд за ціною від 4,5 до 7
тис. рн на місяць. Квартири вар-
тістю оренди до 4,5 тис. рн —
40 % за альної іль ості

До липня відремонтують
підземні переходи 
на проспекті Перемоги
У Києві заверш ється ре он-

стр ція першої ділян и проспе -
т Перемо и — від в’їзд в місто
до проспе т Палладіна. За пові-
домленням КК “Київавтодор”, ас-
фальт на даном відріз ма іс-
тралі повністю план ється лас-
ти до Дня Києва, я ий відзначає-
ться 18 червня.
У ході ре онстр ції прово-

диться апітальний ремонт сіх
підземних переходів через прос-
пе т Перемо и — їх обладнають
с часною ідроізоляцією, відре-
монт ють сходи і парапети,
встановлять спеціальні з’їзди
для людей з особливими потре-
бами. Ре онстр ція дев’яти пе-
реходів, розташованих від в л.
Чорнобильсь ої до станції метро

“Нив и”, завершиться до почат
липня. Та ож б де оновлено в -
личне освітлення та бар’єрн
о орож , обладнані велосипедні
доріж и і ре онстр йовані три
шляхопроводи: на Кільцевій до-
розі, біля ст. м. “Нив и” і на пе-
ретині з в л. Де тярівсь ою. На
з пин ах облашт ють додат ові
ишені для ромадсь о о транс-
порт .
“Ухвалити рішення про ре он-

стр цію проспе т Перемо и б -
ло непросто через дефіцит фі-
нансово о рес рс . Але необхід-
ність ре онстр ції цієї ма істралі
давно назріла. Адже через рі на
місцях “лато ” з’являться нові
ями. У той час я с часне триша-
рове по риття дозволить збере -
ти проспе т в належном стані на
ба ато ро ів”,— с азав олова
Київсь ої місь ої держадміністра-
ції Оле сандр Попов

Столичним бізнесменам 
повернули ПДВ 
на 2 мільярди гривень
Подат ова поверн ла платни-
ам подат ів Києві протя ом
січня-березня 1,809 млрд рн
ПДВ. Про це повідомили в прес-

сл жбі Головно о правління Мі-
ністерства доходів та зборів
У раїни Києві. Зо рема вітні
с ма поверн то о подат зросла
порівняно з анало ічним періо-
дом мин ло о ро троє — до
540 млн рн.
У цілом по У раїні обся по-

верн то о ПДВ першом вар-
талі цьо о ро зріс на 20,4 % —
до 13,7 млрд рн

“Київенерго” реконструює
дві тепломагістралі ТЕЦ)5

Київсь а місь а державна адмі-
ністрація дор чила ерівництв
омпанії “Київенер о” ре онстр -
ювати теплома істралі № 3 і № 4
столичної ТЕЦ-5, повідомили
“Хрещати ” в КМДА. Роботи ма-
ють завершитися до інця жовт-
ня, роші ж на модернізацію має
віднайти сама омпанія. Після за-
вершення ре онстр ції теплома-
істралі б д ть зараховані до о-
м нальної власності територіаль-
ної ромади Києва та передані
володіння й ви ористання “Київ-
енер о”. За алом цьо оріч омпа-
нія має намір інвест вати 450 млн
ривень розвито і модерніза-
цію власно о обладнання

Інженери проти 
продавців: хто кого
У Києві зростає попит на виробничі
спеціальності
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Ма симальна зарплатня в У раїні, за даними адрово о
портал HeadHunter, протя ом останньо о ро не змі-
нилася і с лала 100 тисяч ривень. Стіль и може офі-
ційно заробити ерівни філіал вели ої омпанії з про-
даж споживчих товарів Києві. С ттєво о збільшення
оплати праці цьо оріч не очі ється, хоча все залежить
від сфери діяльності он ретно о працівни а.

Напередодні травневих свят традиційно активізуються роботодавці. Во�

ни готуються до збільшення кількості роботи влітку та масово набирають

персонал. Кількість вакансій у квітні, згідно з дослідженням HeadHunter,

зросла на 20 % порівняно з березнем.

Основний ріст кількості вакансій у квітні традиційно зафіксовано в IT�

сфері, продажах, маркетингу та страхуванні. У квітні, як і в березні, най�

більш затребуваними залишалися програмісти, менеджери з продажу, а та�

кож спеціалісти, які сприяють залученню споживачів (рекламники, медич�

ні представники, менеджери з туризму). Хоча структура вакансій з початку

року дещо змінилася — кількість пропозицій для програмістів зменшилася

на користь керівників у сфері продажу та інших спеціалістів.

Цікава тенденція — до п’ятірки сфер, де зафіксовано найбільший приріст

вакансій, увійшов сектор виробництва. Звісно, зарплати тут досі нижчі,

аніж у секторі продажів, однак зростання попиту на спеціалістів цієї сфери

стимулює і збільшення оплати праці. Так, зарплатня рядових, однак досвід�

чених спеціалістів — технологів, конструкторів, інженерів — сягає 7—8 тис.

грн у залежності від сфери роботи. За словами керівника дослідницького

центру HeadHunter Уляни Ходоровської, зараз ринок оговтується від кризи,

й зарплатня поступово зростає. Прогноз на поточний рік — 10—15 % зрос�

тання, хоча у банківському секторі збільшення оплати праці не очікується,

так само, як і не зростатиме зарплата працівників без досвіду роботи

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 15 травня 2013 року

Продовольча безпека для киян
"Хрещатик" дізнавався, чим у столиці годують містян
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Нерід о споживачам Ки-
єві пропон ється прод ція
с мнівної я ості, том на
сьо одні все частіше по-
стає питання продовольчої
безпе и. Споживачі, я і
раніше, мало знають про
я ість товарів, не завжди
вима ають продавців
че , не важно читають да-
ні на па овці. Я наслі-
до , рино продовж є за-
повнюватися товарами, я і
не відповідають стандар-
там я ості. Проте, я до-
слідив “Хрещати ”, сто-
лиці сит ація все ж дещо
раща, ніж за алом по
У раїні.

Загрози харчової безпеки

За оцінками екпертів, сьогодні іс�

нує ціла низка загроз харчової без�

пеки. Так, столичний Центр спо�

живчого контролю “ЧЕК”, що про�

водить дослідження ринку харчових

продуктів, називає 5 таких основних

загроз. В першу чергу, це низькі до�

ходи населення та дефіцит деяких

продуктів харчування в раціоні.

Приміром, сьогодні українці витра�

чають на їжу в середньому 53 % сво�

їх доходів, в той час як європейці —

не більше 20—25 %.

Також проблемою залишається

імпортозалежність українського

ринку продовольства та низька

якість вітчизняних продуктів харчу�

вання. Продукти, виробництво яких

найгірше налагоджено в Україні,—

риба і рибопродукти, плоди, овочі,

ягоди і виноград, рослинні олії.

Не відповідає стандартам якості,

за різними оцінками, від 30 до 50 %

вітчизняних продуктів.

Крім того, великою проблемою

залишається свавілля роздрібних

мереж при реалізації продуктів хар�

чування. Згідно з даними КМДА, на

столичних прилавках найчастіше

продаються зіпсованими зокрема

м’ясо та м’ясна продукція. Простро�

чене м’ясо відмочують в марганців�

ці, оцті; ковбасу натирають соняш�

никовою олією, видають дешеві

сорти м’яса за дорожчі. Також бага�

то проблем з рибою — після закін�

чення строку придатності її відмочу�

ють, часто вагу збільшують за допо�

могою величезної кількості льоду,

дешеві види видають за дорогі — без

голови тушки часто вже не відрізни�

ти, прострочену охолоджену рибу

заморожують. Продають також про�

строчені молочні вироби, а старий

сир часто ріжуть і упаковують у

плівку. Кондитерські вироби теж

іноді пропонуються прострочені,

натуральні продукти замінюють хі�

мічними, готують на старих жирах,

із залишків іншої випічки. Киянам

також пропонують прострочену або

зелену плодоовочеву продукцію.

Хто відповідальний?

Головним документом в системі

споживчого законодавства залишає�

ться Закон України “Про захист

прав споживачів”, але експерти вка�

зують, що на практиці він не завжди

діє. На сьогодні гостро назріли

проблема відсутності реальної від�

повідальності у сфері порушення

прав споживачів та законодавча не�

врегульованість системи контролю�

ючих органів.

Відповідно до адміністративної

реформи, функції контролю за якіс�

тю харчових продуктів і продуктів у

закладах громадського харчування

повинні перейти від Державної сані�

тарно�епідеміологічної служби до

Держветфітослужби. Планується,

що це відомство отримає усі важелі

контролю у сфері безпеки і якості

харчових продуктів. “Але для цього

необхідно внести зміни в законодав�

ство. Сьогодні функції відомств за�

лишаються незмінними — Державна

санепідслужба і далі продовжує здій�

снювати нагляд за безпекою вироб�

ництва харчових продуктів та безпе�

кою харчування, Держветфітослуж�

ба — відповідає за якість сирови�

ни”,— відзначає перший заступник

голови Державної СЕС Олександр

Кравчук. При цьому посадовець вва�

жає, що жодна державна структура

не може сама впоратися з цими зав�

даннями у зв’язку з тим, що сьогодні

реальна відповідальність та контроль

за продуктами харчування лежить

насамперед на плечах споживачів,

виробників та реалізаторів.

“За радянських часів, коли госпо�

дарем усього була держава, відпові�

дальність за якість продуктів лежала

на плечах держави. Сьогодні систе�

ма змінилась: з’явилася приватна

власність, і за якість товарів відпові�

дає не держава, а виробники. Час ус�

відомити це. Наше завдання — по�

ставити виробника в законодавчі

рамки”,— каже пан Кравчук.

Координатор Центру споживчого

контролю “ЧЕК” Ігор Каневський, у

свою чергу, зауважує, що сьогодні

споживачі не отримують від вироб�

ників повної інформації про якість

продукції, і це є великою пробле�

мою, адже для повноцінного контро�

лю з боку громадянина він має отри�

мувати достовірні дані.

У столиці все стабільно

Тим часом санітарно�епідеміоло�

гічна ситуація у столиці все ж до�

статньо стабільна, середня картина

з року в рік не міняється. “Не так

багато у нас небезпечної продукції.

Лише близько 3 % під час перевірок

ми виявляємо такої продукції, яка

не відповідає тим чи іншим крите�

ріям, — як по Україні, так і по сто�

лиці. По столиці, безумовно, ситу�

ація трохи краща, тут багато інших

факторів, більше відповідально�

сті”,— наголошує перший заступ�

ник голови Державної СЕС Олек�

сандр Кравчук.

Водночас зі столиці надходить

більше скарг від споживачів порів�

няно з іншими регіонами за рахунок

близькості до відповідних контро�

люючих органів та більш свідомого

ставлення киян до цієї проблеми,

адже тут більше можливості “досту�

катись” до відповідальних осіб. Най�

більше кияни скаржаться на заклади

громадського харчування, хоча така

тенденція спостерігається по всій

Україні. “Скарг щодо продуктів хар�

чування трохи менше. Тут більший

контроль з боку виробника і торго�

вих мереж, і вони намагаються в такі

ситуації не потрапляти. Бувають

скарги на кіоски з шаурмою, напри�

клад, або МАФи, де продаються про�

дукти харчування, які неналежним

чином зберігаються”,— розповів

“Хрещатику” пан Кравчук. Не

принципово, кому скаржитися, але

якщо ситуація вимагає термінового

реагування, краще скаржитися в

місцеву СЕС або у районну. Адже у

стандартній ситуації на перевірку

суб’єкта господарювання районна

структура має отримати дозвіл у цен�

трального апарату. Якщо ж, напри�

клад, людина потрапила у лікарню,

перевірка здійснюється негайно. Але

навіть в таких випадках максималь�

ний адміністративний штраф, навіть

за найбільше порушення, до суб’єк�

та господарювання може скласти

лише 425 гривень. “Інший, більш

ефективний інструмент — ми може�

мо припинити діяльність підприєм�

ства, якщо є загроза для здоров’я”,—

каже пан Кравчук.

Покарання “рублем”

За результатами проведених у

2012 році контрольних заходів, 38 %

перевірених продуктів харчування в

Україні не відповідали стандартам

якості та безпеки, що на 5 % більше,

ніж у 2011 році. За інформацією Ра�

хункової палати, погіршення ситу�

ації на споживчому ринку спричи�

нило зокрема неефективне вико�

нання Держспоживінспекцією своїх

функцій, в тому числі на рівні тери�

торіальних підрозділів. Кількість

контрольних заходів скоротилася, в

окремих областях наглядова діяль�

ність майже не проводилася. У ре�

зультаті обсяги перевірених товарів

продовольчої групи в 2012 році

зменшилися порівняно з 2011 роком

на 30 %. Це призвело до зниження

ефективності контрольних заходів,

ослаблення відповідальності за по�

рушення законодавства. Аудит по�

казав, що Державна інспекція Укра�

їни з питань захисту прав спожива�

чів не володіє повною та достовір�

ною інформацією про стан вико�

нання рішень, прийнятих за підсум�

ками проведених перевірок.

Представники Держспоживінс�

пекції, у свою чергу, скаржаться на

погане фінансування. За даними го�

лови Держспоживінспекції України

Сергія Орєхова, в 2008—2009 роках

гроші на перевірку якості продуктів

взагалі не виділялися, а переломним

у питанні державного фінансування

незалежних експертиз товарів спо�

живчого ринку став 2012 рік, коли

на ці цілі було виділено 6,8 мільйона

гривень.

Зі свого боку, у Державній СЕС

України “Хрещатику” повідомили,

що протягом 2012 року спеціалістами

Держсанепідслужби обстежено

128 322 (67,25 %) харчових об’єктів

(2011�й — відповідно 190 274, 98,0 %),

що менше на 30,75 %, ніж у 2011 ро�

ці від загальної кількості об’єктів.

Не відповідали санітарно�гігієніч�

ним вимогам 1,75 % об’єктів.

Протягом 2012 року заборонено

випуск та реалізацію 1 386,5 тонн

харчових продуктів та продовольчої

сировини, що на 1 098,9 тонн менше

у порівнянні з 2011 роком (2 485,5

тонн). За порушення санітарного за�

конодавства у 2012 році загалом бу�

ло накладено 122 186 штрафів на су�

му 16 937,5 тис. гривень (у 2011 ро�

ці — 249 949 штрафів на суму

31 138,4 тис. грн); 1 301 справу пода�

но на розгляд до органів прокурату�

ри (у 2011 році — 494 справи); при�

пинялась експлуатація об’єктів під�

вищеного епідризику — 25 719 (у

2011 році — 71 109 об’єктів).

За реалізацію небезпечної про�

дукції застосовано 6 293 фінансові

санкції на суму 1 010,4 тис. гривень

(у 2011 році — 14 028 санкцій на

15 843,5 тис. грн).

Світовий досвід та науковий
підхід

Тим часом у Мінагропроді пропо�

нують на законодавчому рівні впро�

вадити на підприємствах харчопро�

му систему управління безпекою

харчових продуктів НАССР —

Hazard Analysis and Critical Control

Points, яка діє у світі. 3 травня набув

чинності наказ відомства, який ви�

значає вимоги щодо розробки,

впровадження та застосування

НАССР на всіх харчових підприєм�

ствах. Зокрема відповідні пропози�

ції є в законопроекті “Про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України щодо безпечності харчових

продуктів”, розробленому Держвет�

фітослужбою. Цей акт, який наразі

допрацьовується після відкликання,

встановлює обов’язковість системи

НАССР. Законопроект визначає пе�

рехідний період для впровадження

системи — три роки. Очікується, що

протягом цього періоду контролю�

ючі органи не будуть штрафувати

бізнес за відсутність системи

НАССР, яка передбачає тимчасове

або постійне закриття підприємств.

Крім того, до вирішення питання

продовольчої безпеки в країні залу�

чають й науковців — минулого року

в системі НААН України було ство�

рено Інститут продовольчих ресур�

сів. До 1 червня також має бути

створено Науково�координаційний

центр з питань продовольства. Пла�

нується, що центр активізує дослі�

дження з розробки науково обґрун�

тованих критеріїв оцінки та сучас�

них методів контролю якості сиро�

вини і харчових продуктів

ТОП-10 зарплат вітня 2013 ро
Посада Сфера Зарплатня

Керівник філіалу великої FMCG компанії
у Києві Роздрібна торгівля 100 тис. грн

Керівник проекту служби замовника Виробництво 40 тис. грн

Керівник проекту (Java) IT 35 тис. грн

Директор з організації та розвитку
мережі кав'ярень Роздрібна торгівля 30 тис. грн

Директор з розвитку роздрібної мережі Роздрібна торгівля 30 тис. грн

Фінансовий директор Виробництво 25 тис. грн

Комерційний директор Виробництво 24 тис. грн

Front-end розробник IT 24 тис. грн

Спеціаліст з роботи з торговими
підприємствами Фінанси 24 тис. грн

Головний C++ розробник IT 24 тис. грн 
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 15 травня 2013 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

За ініціативи Творчої спіл-
и вчителів 1992 році в
Києві з'явилась перша в
У раїні ш ола Монтессорі,
я а вже 20 ро ів поспіль
спішно працює на філо-
софсь их засадах маніс-
тичної педа о ічної систе-
ми Марії Монтессорі. З
2000 ро столичний за-
лад є Асоційованим чле-
ном ЮНЕСКО. В ш олі ді-
ти від 2-х до 10 ро ів опа-
нов ють спеціально роз-
роблений осмічний рс
навчання за методом Мон-
тессорі та бер ть часть в
е оло ічних прое тах.

За рішенням ЮНЕСКО ім'я Ма�

рії Монтессорі увійшло в короткий

список (всього 4 людини) педагогів,

котрі визначили хід педагогічного

мислення в ХХ сторіччі. Її двічі ви�

сували на Нобелівську премію миру.

Школи, що працюють за її методом,

занесені в Книгу рекордів Гіннесса.

Майже сто років у світовій системі

освіти існують такі школи Монтес�

сорі. Жодна з них не схожа одна на

одну, жодна не намагається бути

кращою за іншу, проте кожна має

своє власне, притаманне саме їй об�

личчя. І у будь�якій з них ви відчу�

єте психологічний комфорт, добро�

зичливість, піднесений настрій.

Столичний заклад забезпечує без�

перервне навчання дітей за методом

М. Монтессорі від 2�х до 10 років,

впроваджує поглиблене вивчення

англійської мови з 2�х років, актив�

но працює над створенням україн�

ської моделі початкової школи

Монтессорі. Учні столичного на�

вчального закладу беруть участь у

проектах ЮНЕСКО, що відповіда�

ють віковим особливостям дітей

(від 6 до 10 років).

В рамках міжнародного співро�

бітництва заклад тісно співпрацює з

Принстонською школою Монтес�

сорі (США), Американським Това�

риством Монтессорі (AMS), Інтер�

національною Монтессорі Асоці�

ацією (AMI), Принстонським цен�

тром по навчанню вчителів (PCTE),

Італійським культурним центром

(м. Київ).

Діяльність ЮНЕСКО базується

на принципах універсальності, різ�

номанітності та поваги до гідності,

що тісно пов'язана з основними іде�

ями гуманістичної педагогічної сис�

теми Марії Монтессорі. Визначає�

ться діяльність низкою загально�

прийнятих цінностей: справедливі�

стю, терпимістю, взаємодопомо�

гою, повагою до прав людини, куль�

турним різноманіттям, плюраліз�

мом, демократичними цінностями.

Зусиллями школярів 
в столиці з'явилися нові 
зелені насадження

Учні навчально�виховного ком�

плексу Монтессорі в 2011 році бра�

ли активну участь у проекті "Збере�

ження біорізноманіття рідного

краю". Навесні 2011 року учні 4 кла�

су разом з Ганною Гревцовою —

доктором біологічних наук, профе�

сором, провідним науковим співро�

бітником Ботанічного саду ім. ака�

деміка О. В. Фоміна Національного

університету імені Тараса Шевченка

висадили карликові іриси Пумеля,

занесені до Червоної книги Укра�

їни. Окрім того, було проведено

ознайомлення з ділянкою нових для

культивування в зелених насаджен�

нях України інтродукованих видів

кизильників з флори Китаю, Індії,

Бірми, Лаосу.

У травні 2011 учні провели перше

дослідження росту рослин. Восени

2011 року учні 4�го класу підхопили

естафету своїх попередників та

ознайомились з результатами їх ді�

яльності. Було проведено виса�

дження кущів на території навчаль�

ного закладу. Навесні 2013 року

планується повторне відвідування

ботанічного саду ім. академіка 

О. В. Фоміна для подальшої дослід�

ницької роботи та догляд за виса�

дженими на території закладу рос�

линами.

Дітям створюють умови 
для вільного виявлення 
природних здібностей

Парадигма сучасної освіти ХХІ

сторіччя націлена на пошук такої

освітньої системи, яка б вчила лю�

дину жити і діяти у відповідності з

універсальними законами Всесвіту,

спрямовуючи її дії не на руйнуван�

ня, а на збереження життя. Основ�

ними принципами і цінностями

ЮНЕСКО є забезпечення плат�

форми для обговорення глобальних

завдань і проблем, що стоять перед

людством і які тісно пов'язані з іде�

ями Марії Монтессорі щодо кос�

мічного виховання дітей та розви�

ток у них так званої всесвітньої сві�

домості. В період від 6 до 9 років ди�

тина знаходиться в сенситивному

періоді сприйняття взаємозв'язків в

оточуючому світі, що пов'язано з

потребою дитини вирватися з хаосу

накопичених первинних уявлень

про Всесвіт. Головна особливість

цього віку — погляд на світ як на

єдине ціле, яке постійно розвиває�

ться згідно з певними законами.

Тому для дітей цього віку необхід�

ний предмет, який є одночасно ог�

лядовим і максимально конкрет�

ним. Таким і виступає космічне ви�

ховання.

Реалізувати ідеї такого виховання

педагогіка Монтессорі пропонує че�

рез створення підготовленого нав�

колишнього середовища, в якому

дітей активно залучають до процесу

виховання та створюють умови для

вільного виявлення природних сил,

де діти матимуть можливість осво�

ювати оточуючий світ і розвивати

власне "я".

"Діти, які завершили космічний

курс навчання, мають чітке уявлен�

ня про світ природи і культури, во�

ни підготовлені до того, щоб, прой�

шовши етап дитинства, розвиватися

незалежними та впевненими у собі,

емоційно розвинутими і відпові�

дальними особистостями,— запев�

няє директор школи Олена Патари�

кіна.— Вони теоретично і практич�

но підготовлені до продовження са�

моосвіти, до прийняття відпові�

дальних рішень і до надання допо�

моги іншим"

Святитель Афанасій III Пателарій, 
Патріарх Царгородський, 
Лубенський чудотворець

Своїми неабиякими здібностями і духовними

дарами він привернув увагу Патріарха Констан�

тинопольського Кирила I (Лукаріса) (1621�1623),

який, призвавши подвижника, призначив пропо�

відником при патріаршій кафедрі. Незабаром

святий Афанасій був возведений у сан єпископа і

поставлений Митрополитом Солунської церкви.

В цей час Патріарх Кирило I (Лукаріс) був об�

винувачений перед султаном і заточений на ос�

трові Тенедос, а святитель Афанасій обраний на

Патріарший престол 25 березня 1634�го, в день

Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Перебуваючи на першосвятительській ка�

федрі, Патріарх Афанасій вів невпинну бороть�

бу за Православ'я проти єретиків, єзуїтів і му�

сульман. Пробувши на Патріаршому престолі

близько 40 днів, підступами ворогів Право�

слав'я він був зведений, а на кафедру повернуто

Кирила I (Лукаріс). Святитель вирушив на

Афон, де якийсь час трудився в самоті. Потім

він знову був зведений на Патріаршество, але

через рік був позбавлений влади, після чого по�

вернувся в місто Солунь і не переривав зв'язку

з Афоном. Зважаючи на нестерпні гоніння му�

сульманами православних християн, святите�

лю Афанасію доводилося неодноразово поси�

лати (з 1633 по 1643 рр.) прохання російському

цареві Михайлові Феодоровичу (1613�1645) про

дарування милостині потерпаючій Константи�

нопольській церкві.

Коли перебування в Солуні стало для святите�

ля неможливим, він змушений був виїхати до

Молдови під захист господаря Василя Лукула і

оселився там в обителі святителя Миколая по�

близу Галаца. І тут він постійно звертав свій по�

гляд до Афонської Гори, часто відвідував її і спо�

дівався там закінчити своє життя. Проте Проми�

сел Божий судив інакше.

У 1652 році святитель Афанасій після муче�

ницького спочинку Патріарха Кирила I (Лукарі�

са) знову був зведений на Вселенську кафедру,

але пробув на ній всього 15 днів, оскільки і му�

сульманам, і католикам не подобався цей пропо�

відник Православної Христової віри. Під час сво�

го останнього Патріаршого служіння він виголо�

сив проповідь, в якій викрив папські претензії на

верховенство у Вселенській Церкві і уявне апос�

тольське спадкоємство. Переслідуваний мусуль�

манами і єзуїтами, фізично знесилений, він пере�

дав управління Константинопольською церквою

Митрополиту Лаврійському Паїсію і пішов у

Молдавію, де отримав від господаря в управління

монастир святителя Миколая у місті Галаці. Зна�

ючи глибоку віру і чуйність руського народу, свя�

титель Афанасій здійснив подорож до Росії. У

квітні 1653 року він з великими почестями був зу�

стрінутий в Москві Патріархом Никоном (1652�

1658) і царем Олексієм Михайловичем. Отримав�

ши щедру милостиню на потреби монастиря, в

грудні 1653 року патріарх Афанасій від'їхав у Га�

лац. В дорозі він захворів і зупинився в Преобра�

женському Мгарському монастирі в місті Лубни.

Це був лютий 1654 року. Передчуваючи швидкий

спочинок, святитель склав заповіт і 5 квітня ві�

дійшов до Бога. Поховання Патріарха звершили

ігумен Петроній з братією обителі. За грецьким

звичаєм Святитель був похований в сидячому по�

ложенні. 1 лютого 1662�го святитель Афанасій

був прославлений у лику святих і було встановле�

но його святкування 2 травня, в день пам'яті од�

ноіменного святителя Афанасія Великого.

Мощі святого патріарха Афанасія, прославлені

численними чудесами і знаменнями, покояться в

місті Харкові, у Благовіщенському кафедрально�

му храмі

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Голосіїв готується 
до відзначення 
Дня Європи
Щоро 18 травня в У раїні відзначає-

ться День Європи. З цієї на оди в Голосі-
ївсь ом районі столиці заплановано низ-

різнопланових заходів.
З метою підвищення рівня поінформо-

ваності ш олярів щодо ролі Європей-
сь о о Союз с часном світі та роз-
вит співпраці У раїни з раїнами Євро-
пи ш олах район відб д ться р лі
столи на та і теми: "Європейсь і пер-

спе тиви У раїни", "Європейсь а онвенція — європейсь ий право-
вий до мент", "Людина, її права та свобода я основні європейсь і
цінності"; он рси дитячо о малюн — "Європа очима дітей", "Ми
для Європи! Європа для нас!", "У раїна — частина Європи"; тематич-
ні вистав и ш ільних бібліоте ах: "Митці Європи", "Київ — європей-
сь а столиця".
Для вихованців дитячо-юнаць их л бів централізованої системи

"Щасливе дитинство" під отовлені наст пні інформаційно-просвіт-
ниць і заходи: інформаційний дайджест "Європейсь ий Союз та У ра-
їна — політи а с спільства", інформаційна одина "Європа ба атоли а:
єдина, близь а, вели а", вечір запитань та відповідей "Десять ро ів
до Європи".
З метою піднесення ролі столиці У раїни — міста Києва справі ін-

те рації раїнсь о о с спільства до європейсь ої спільноти та поши-
рення знань про об'єднан Європ в бібліоте ах Голосієва б д ть
оформлені інформаційні презентації "Що ти знаєш про Європ ?", те-
матичні полиці "Чи достатньо європейсь ості в У раїні", "Європа — о-
лис а с часної цивілізації", "У раїна: шлях до ЄС"

Суд повернув киянам 
земельну ділянку 
площею 4 га
Господарсь ий с д задовольнив позов

про рат ри Києва та зобов'язав ТОВ
"Май " поверн ти до ом нальної власно-
сті 4 а зеленої зони Дніпровсь ом
районі столиці вартістю понад 96 млн рн.
У 2007 році між Київрадою та ТОВ

"Май " б ло ладено до овір оренди зе-
мельної ділян и площею 4 а, розташова-
ної між в л. Ми ільсь о-Слобідсь ою та

просп. Броварсь им Дніпровсь ом районі для б дівництва, е спл -
атації та обсл ов вання ба атоф н ціональних омпле сів с ладі
омпле с отельно-офісно о та тор овельно-розважально о призна-
чення, житлово-офісно о омпле с , яхт- л б , дельфінарію та а ва-
пар , поряд ованих набережних.
Водночас, я встановлено про рорсь ою перевір ою, товариство

вже понад рі не сплач є орендн плат за орист вання землею. За
інформацією ДПІ, станом на почато цьо о ро розмір забор ованості
с лав майже 5,3 млн рн.
Крім то о, за виснов ом ГУ містоб д вання, архіте т ри та дизайн

місь о о середовища, КМДА встановлено, що земельна ділян а розта-
шована в зоні охоронювано о ландшафт .
У р дні 2011 ро рішення Київради, на підставі я о о з товариством

"Май " ладено до овір оренди земельної ділян и, визнано неза он-
ним та с асовано постановою О р жно о адміністративно о с д
м. Києва. В подальшом хвалою Київсь о о апеляційно о адміністра-
тивно о с д в азане с дове рішення залишено без змін.
За рішенням Господарсь о о с д до овір оренди з ТОВ "Май " ро-

зірвано, а товариство зобов'язали поверн ти землю иївсь ій рома-
ді

В Оболонському районі 
висадять 50 тисяч троянд
В Оболонсь ом районі столиці трав-

ні висадять близь о 50 тис. щів троянд.
Розарії б д ть розбиті на л мбах непо-
далі вели их транспортних розв'язо , а
та ож дворах меш анців Оболоні та бі-
ля ш іл і дитячих сад ів. Про це повідо-
мив олова Оболонсь ої райдержадмініс-
трації Василь Антонов.
"С оро Оболонь стане по-справжньом
віт чою,— зазначив Василь Антонов.—
Все завдя и ні альній за альномісь ій

а ції "Кожном иянин по троянді". В її рам ах нашом районі б де
висаджено 50 тис. щів троянд".
За словами олови Оболонсь ої РДА, спочат план вали обмежи-

тись висад ою трояндових щів на вели их л мбах на ма істральних
в лицях.
"Але надійшли прохання від ба атьох меш анців район та від на-

вчальних за ладів. Вони висловили бажання взяти часть та ій не-
звичайній а ції. Том районна влада виділить трояндові щі для по-
сад и дворах ба ато вартирних б дин ів та на л мбах поблиз ш іл
і дитячих сад ів",— повідомив пан Антонов.
Торі в рам ах а ції "Кожном иянин по троянді" в Оболонсь ом

районі висадили 6 тис. трояндових щів.
"У цьом році мин лорічний ре орд б де побито. Наш район отри-

має неперевершене трояндове забарвлення і цим ні альним "вбран-
ням" вирізнятиметься серед інших місцевостей столиці",— зазначив
очільни Оболонсь о о район

На Подолі провели 
фестиваль дитячої 
та молодіжної творчості
"Промені таланту"
У приміщенні л б за місцем прожи-

вання "Вино радар" (пр. Свободи, 26-Б)
відб вся районний фестиваль дитячої та
молодіжної творчості "Промені талант "
серед вихованців л бів за місцем про-
живання Подільсь о о районно о центр
соціальних сл жб для сім'ї, дітей та моло-
ді.

Цьо о ро , о олошено о в У раїні Ро ом дитячої творчості, фести-
валь проводився з метою сприяння розвит , заохоченню до саморе-
алізації, до виявлення творчих здібностей й талантів дітей та молоді;
широ о о зал чення їх до занять в л бах за місцем проживання; а та-
ож створення мов для змістовно о дозвілля, об'єднання за інтереса-
ми всіх верств населення в територіальній ромаді Подільсь о о райо-
н .
Ор анізатором районно о фестивалю б в Подільсь ий районний в

місті Києві центр соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді.
У районном фестивалі дитячої та молодіжної творчості "Промені та-

лант " взяли часть вихованці 10-ти л бів за місцем проживання: "Ви-
но радар", "Романти ", "Ві торія", "Амазон и", "Ровесни ", "Юність",
"Товариш", "Юний т рист", "Б ревісни ", "Сяйво надії".
Фестивальна про рама с ладалась з наст пних жанрів: танцюваль-

ний (спортивні, естрадні, народні, бальні та східні танці), во альний та
театральний.
Всьо о заході взяли часть 200 осіб. Най ращі часни и районно-
о фестивалю дитячої та молодіжної творчості б ли на ороджені дип-
ломами та солод ими призами

У ш олі діти від 2-х до 10 ро ів опанов ють спеціально розроблений осмічний рс навчання за методом Монтессорі
та бер ть часть в е оло ічних прое тах

Новини районів

Благовіст

Школа Монтессорі виховує 
в дітях космічну свідомість
Учням дають уявлення про світ природи і культури

Святитель Афанасій III Пателарій, Патріарх Цар ородсь ий, Л бенсь ий ч -
дотворець, в мир Оле сій, народився в 1560 році на острові Крит, в сім'ї
бла очестиво о ре а Пателарія. Незважаючи на освіченість і поп лярність
с спільстві, Оле сія вабило життя християнсь их подвижни ів. Після

смерті бать а він постри ся в рясофор з ім'ям Ананія в одном з сол н-
сь их монастирів, звід и пізніше пішов монастир Есфі мен на Афоні, де
ніс посл х трапезній. З Афон він здійснив подорож до Палестинсь ої
обителі і в одній з них прийняв чернечий постри з ім'ям Афанасій. Після
повернення до Сол ня він б в поставлений на пресвітера і поширював
Христове вчення серед валахів та молдаван, для я их перевів Псалтир з
рець ої на їх рідн мов . Зрід а святитель ходив на Афонсь Гор для
молитовно о самітнення і Божо о бла ословення на пастирсь і тр ди. Свя-
тість йо о життя приваблювала ба атьох християн, я і бажали бачити ре-
ально о проповідни а православної Христової віри.
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14 вул. Жмаченка, 9 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

15 вул. Запорожця, 26 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Калачівська, 11 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

17 вул. Каунаська, 4/6 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

18 вул. Космічна, 6 � 8 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

19 вул. Луначарського, 10 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

20 вул. Малишка, 3 88 1012,0 1012,0 103,5 дорожні знаки /
паркомат

21 вул. Микитенка (вздовж авторинку) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

22 вул. Микитенка, 5 � 1/38 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

23 вул. Миропільська, 23/16 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

24 вул. Миропільська, 35 � 27/16 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки

25 вул. Миропільська, 35�б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

26 вул. Микільсько�Слобідська, 2�в 39 585,0 448,5 46,0 дорожні знаки

27 вул. Микільсько�Слобідська, 5�а 34 510,0 391,0 34,5 дорожні знаки

28 вул. Микільсько�Слобідська, 6/2 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

29 вул. Мініна, 4 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

30 вул. Окіпної Р., 3 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

31 вул. Райдужна, 37 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

32 вул. Раскової, 8 � 8�а, 19 � 9 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

33 вул. Раскової, 52�в 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

34 вул. Серафимовича, 3�а � 3/1 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

35 вул. Серафимовича, 19�а 43 1075,0 494,5 46,0 дорожні знаки

36 вул. Сиваська, 1 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

37 вул. Стальського, 34/2 � 4 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

38 вул. Стальського (авторинок) 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

39 на розі вул. Флоренції та вул. Туманяна 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

40 Дніпровська набережна, 7 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

41 просп. Броварський (ст. м. "Дарниця") 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

42 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк") Північна
сторона (сезонний з 01.05 по 01.09)

70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки

43 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк"�ресторан
"Бора�Бора") (сезонний з 01.05 по 01.10)

10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

44 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк"�ресторан
"Ольмека пляж") (сезонний з 01.05 по 01.10)

11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

45 просп. Визволителів, 1 (вздовж вул.
В.Шимановського)

25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

46 просп. Визволителів, 9 � 11 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

47 просп. Возз'єднання, 15 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

48 просп. Тичини, 6�а 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

49 острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк") 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

Оболонський р�н

1 вул. Богатирська, навпроти ЗАТ "Зварка" просп.
Московський, 23 (просп. Червоних Казаків, 23) 

34 850,0 391,0 34,5 дорожні знаки

2 вул. Вербова, 17 (книжковий ринок) 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомати

3 вул. Вербова, 21  (речовий ринок) 64 736,0 736,0 69,0 дорожні знаки /
паркомати

4 вул. Вовчка М., 21 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

5 вул. Гавро, 17 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

6 вул. Героїв Дніпра, 32, 43 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

7 вул. Героїв Дніпра, 45 25 625,00 287,5 34,5 дорожні знаки

8 вул. Героїв Дніпра, 59 20 500,00 230,0 23,0 дорожні знаки

9 вул. Дубровицька, 8 � 12 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Івашкевича, 14 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

11 вул. Кондратюка, 4�в � 4�г 19 475,0 218,5 23,0 дорожні знаки

12 вул. Малиновського, 8 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

13 вул. Малиновського, 12 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

14 вул. Майорова, 7 23 575,0 264,5 23,0 дорожні знаки

15 перетин вул. М. Малиновського � просп.
Оболонського

55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

16 вул. Новокостянтинівська, 17 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

17 вул. Північна, 3 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

18 вул. Північна, 3 (біля ГБК "Полісся") 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

19 вул. Прирічна, 5�а (сезонний з 01.05 по 31.08) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

20 вул. Прирічна, 37 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

21 вул. Сирецька, 5 5 57,50 57,5 0,0 дорожні знаки

22 вул. Скляренка (біля Куренівського ринку) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

23 вул. Скляренка, 5 15 172,5 172,5 11,5 дорожні знаки

24 вул. Хвойки, 18/14 22 253,0 253,0 0,0 дорожні знаки

25 вул. Хвойки�Аляб'єва 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

26 вул. Фрунзе, 160/20 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

27 пл. Дружби Народів, 6 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

28 пл. Фрунзе, 1 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

29 просп. Героїв Сталінграда, 2 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

30 просп. Героїв Сталінграда, 61 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

31 просп. Московський, 6 � 8 41 471,5 471,5 46,0 дорожні знаки

32 просп. Московський, 10 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки 

33 просп. Оболонський, 14 � 16, 13�9�а (ТРЦ
"Дрімтаун")

109 1253,5 1253,5 126,5 дорожні знаки

34 просп. Оболонський, 15 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

35 просп. Оболонський, навпроти буд. № 18 (ТРЦ
"Дрімтаун")

8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

36 просп. Оболонський (навпроти буд. 20, 15) (ТРЦ
"Дрімтаун")

110 1265,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

37 просп. Оболонський, 21�б 52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

38 просп. Оболонський, 28�30 (навпроти) 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

39 просп. Оболонський, 52 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

40 просп. Оболонський, 52 � 52�а 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки

Печерський р�н

1 бульв. Дружби Народів, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Дружби Народів, 28 45 1125,0 517,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Українки Лесі, 2 (з протилежної сторони) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

4 бульв. Українки Лесі, 2 � 20/22 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Українки Лесі, 19 � 17 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

6 бульв. Українки Лесі, 24 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

7 бульв. Українки Лесі, 26 (цілодобовий) 21 241,5 241,5 23,0 дорожні знаки /
шлагбаум

8 бульв. Українки Лесі, 27, 34 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

9 бульв. Українки Лесі, 28 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

10 бульв. Українки Лесі, 30�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

11 вул. Басейна, 5�а 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

12 вул. Басейна, 5�б�1/2�а 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

13 вул. Басейна, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

14 вул. Басейна, 23/52 � 11 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

15 вул. Бастіонна, 9 � 15, 10 � 16�а Ботанічний сад (сезонний з
15.04 по 01.09)

51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки

16 вул. Велика Васильківська, 1 � 3/2 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

17 вул. Велика Васильківська, 15/2 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Велика Васильківська, 19�21 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

19 вул. Велика Васильківська, 23 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

20 вул. Велика Васильківська, 77 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

21 вул. Гайцана М., 2 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

22 вул. Городецького 51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки /
паркомати

23 вул. Городецького, 10/1 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Грушевського, 1�б (парк "Хрещатий")(сезонний з 01.04 �
01.10)

30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

25 вул. Грушевського, 2�4 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

26 вул. Грушевського, 8/16 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

27 вул. Грушевського, 28/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Дарвіна (вздовж вулиці з обох сторін) 66 759,0 759,0 69,0 дорожні знаки

29 вул. Димитрова, 5 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

30 вул. Димитрова, 5�б 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

31 вул. Димитрова, 7/67 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

32 вул. Еспланадна, 2 � 8/10 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

33 вул. Еспланадна, 20 � 34/2 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

34 вул. Задніпровського Михайла 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

35 вул. Заньковецької, 10/1 � 3/1 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки /
паркомати

36 вул. Інститутська, 24/7 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

37 вул. Інститутська, 27/6�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

38 вул. Кловський узвіз, 7 31 356,5 356,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Кловський узвіз, 9/1 16 184,0 184,0 0,0 дорожні знаки

40 вул. Кловський узвіз, 9/2 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

41 вул. Ковпака, 17 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

42 вул. Кропивницького, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

43 вул. Кутузова, 9 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

44 вул. Кутузова, 12 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

45 вул. Лаврська, 12 (під час проведення заходів) 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

46 вул. Лєскова, 9 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

47 вул. Лютеранська, 2 � 6�а, 7/10 � 3 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

48 вул. Мазепи, 5 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

49 вул. Мазепи, 11 � 13 50 575,0 575,0 0,0 дорожні знаки

50 вул. Мазепи, 44 20 500,0 230,0 0,0 дорожні знаки

51 вул. Мечникова, 3 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

52 вул. Мечникова, 5 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

53 вул. Мечникова, 9 24 276,0 276,0 0,0 дорожні знаки

54 вул. Мечникова, 14�18 33 379,5 379,5 0,0 дорожні знаки

55 вул. Мечникова, 18 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

56 вул. Мечникова, 18 � 22�а 36 414,0 414,0 0,0 дорожні знаки

57 вул. Мирного П., 2/44, 1 � 3 16 184,0 184,0 0,0 дорожні знаки

58 вул. Московська, 27 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

59 вул. Московська, 29�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

60 вул. Московська, 41/8 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

61 вул. Немировича�Данченка, 14/13 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

62 вул. Паркова дорога, 20 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

63 вул. Предславинська, 35 26 299,0 299,0 0,0 дорожні знаки

64 вул. Рогнідинська, 1/13 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

65 вул. Рогнідинська, 3 � 5 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

66 вул. Рогнідинська, 2/15 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

67 вул. Рогнідинська, 4�а, 6/16 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

68 вул. Рогнідинська, 7/11 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

69 вул. Руставелі Ш., 11 � 1, 14/5 � 4�а 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

70 вул. Руставелі Ш., 24 � 16/6, 23 � 13 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

71 вул. Руставелі Ш., 40/10 � 26, 39/40 � 25 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

72 вул. Саксаганського, 7 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

73 вул. Суворова, 4 (ПТЦ) 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

74 вул. Суворова, 4/6 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

75 вул. Тимірязєвська, 2 � 10/15 (сезонний з 15.04 � 01.09) 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

76 вул. Федорова, 4 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

77 вул. Хрещатик, 1/2 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

78 вул. Червоноармійська (від вул. Саксаганського до пл. Л.
Толстого)

25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

79 вул. Червоноармійська, 45 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

80 вул. Червоноармійська, 65 � 57/3 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

81 вул. Червоноармійська, 69 � 67/7 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

82 пл. Бессарабська, 7 � 9/1, 1/2�а (по вул. Басейній) 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

83 пл. Либідська 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки 

84 пл. Спортивна, 1 (службовий вхід) 75 862,5 862,5 92,0 дорожні знаки /
паркомати

85 пл. Спортивна, 1 (фонтан) 49 563,5 563,5 57,5 дорожні знаки

86 пл. Франка 44 506,0 506,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

87 пров. Музейний, 4�8 31 356,5 356,5 0,0 дорожні знаки

88 узвіз Кловський, 7 5 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

89 узвіз Крутий, 1/2 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки
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Продовження в наступному номері

Подільський р�н

1 вул. Андріївська, 11/7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

2 вул. Боричів Тік, 33/6�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

3 вул. Боричів Тік, 35 А 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

4 вул. Верхній Вал, 4�а 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

5 вул. Верхній Вал, 16 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

6 вул. Верхній Вал, 22 � 24 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Вишгородська, 47 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

8 вул. Воздвиженська, 2�1/2 45 517,5 517,5 0,0 дорожні знаки

9 вул. Житньоторзька, 16 (ринок "Житній") 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

10 вул. Заводська (від вул. Фрунзе до вул.
Костянтинівської)

42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

11 вул. Ігорівська, 3/25 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

12 вул. Ігорівська, 11�Б 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

13 вул. Ігорівська, 14�а 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

14 вул. Ігорівська, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

15 вул. Іллінська, 8 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

16 вул. Костянтинівська, 2�а 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

17 вул. Мостицька, 4 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

18 вул. Набережно�Хрещатицька, 3�а 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

19 вул. Нижній Вал, 23 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Новокостянтинівська, 13/10 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Новокостянтинівська, 13/10�15/15 58 667,0 667,0 0,0 дорожні знаки

22 вул. Новокостянтинівська, 18 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

23 вул. Сагайдачного, 27 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Світлицького, 24 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

25 вул. Світлицького, 35 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

26 вул. Сирецька, 13 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

27 вул. Сковороди 25 287,5 287,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Сковороди, 2 � 4 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

29 вул. Спаська, 8�а � 12, 11 � 13 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

30 вул. Спаська, 30�а 18 207,0 207,0 0,0 дорожні знаки

31 вул. Ужвій, 5 14 350,0 161,0 11,5 дорожні знаки

32 вул. Хвойки, 15/15 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

33 вул. Хорива, 1�а � 1 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

34 вул. Ярославська, 19 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

35 площа Контрактова (буд. № 4 на вул. Іллінській � буд.
№ 2 на вул. Сковороди)

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

36 площа Контрактова, 2�а, 2�б, 2�в  102 1173,0 1173,0 115,0 дорожні знаки /
паркомати

37 площа Контрактова, 10�а 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

38 площа Контрактова, 12 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

39 просп. Гонгадзе, 18�г 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

40 просп. Порика, 5�а 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

41 просп. Порика, 7�б � 9�а � 9�г 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

42 просп. Порика, 13�15/1, 14�2 (ринок "Виноградар") 43 494,5 494,5 46,0 дорожні знаки

43 просп. Порика, 18 � 20 53 1325,0 609,5 57,5 дорожні знаки

44 просп. Правди, 31�а 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

45 просп. Правди, 96 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки

46 просп. Свободи, 26 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

Святошинський р�н

1 бульв. Вернадського, 79 � 75�а 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

2 бульв. Кольцова, 3 � 7 47 705,0 540,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Кольцова, 15 , 12 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

4 вул. Булаховського, 3 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

5 вул. Булаховського, 4 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Велика Кільцева � вул. Зодчих (навпроти 
буд. № 62)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

7 вул. Велика Кільцева (навпроти ринку "Шлях" та
будинків 52 � 58/2 на вул. Зодчих, 52 � 54)

52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

8 вул. Велика Кільцева (ринок "Шпалерний") 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

9 Кільцева дорога (біля кафе "STOP") (сезонний з 01.04
по 30.11)

24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

10 вул. Верховинна, 35�37 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

11 вул. Відпочинку, 22 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

12 вул. Жмеринська, 1�а 124 3100,0 1426,0 138,0 дорожні знаки

13 вул. Жмеринська, 2 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки /
шлагбаум

14 вул. Жолудєва, 6 177 4425,0 2035,5 207,0 дорожні знаки

15 вул. Зодчих, 6�8 (навпроти) 12 300,0 138,0 11,5 дорожні знаки

16 вул. Зодчих, 34 � 38 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

17 вул. Зодчих, 58�а 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

18 вул. Литвиненко�Вольгемут, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

19 вул. Наумова (навпроти буд. 35Б) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

20 вул. Підлісна, 8 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

21 вул. Роллана Ромена, 2�6/10, 5/8 58 870,0 667,0 69,0 дорожні знаки

22 вул. Роллана Ромена, 13 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

23 вул. Святошинська, 15 93 2325,0 1069,5 103,5 дорожні знаки

24 вул. Семашка, 12 � 16 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

25 вул. Симиренка, 22�г 146 3650,0 1679,0 172,5 дорожні знаки

26 вул. Симиренка, 38 339 8475,0 3898,5 391,0 дорожні знаки

27 вул. Симиренка/вул. Жолудєва 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

28 вул. Сім'ї Сосніних, 1 48 1200,0 552,0 57,5 дорожні знаки

29 вул. Стуса, 27�а 222 5550,0 2553,0 253,0 дорожні знаки

30 вул. Стуса, 35/37 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

31 вул. Чорнобильська/вул. Уборевича 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

32 вул. Уборевича (навпроти буд. № 27 � 29/22) 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

33 вул. Ушакова М. (навпроти буд. 16) 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

34 вул. Чорнобильська, 5/7 � 11, 4 � 12 21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки

35 вул. Чорнобильська, 17 � 15/4, 16/80 � 18 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

36 вул. Чорнобильська,  Осіння 315 7875,0 3622,5 368,0 дорожні знаки

37 просп. Корольова, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

38 просп. Корольова, 2�а 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

39 просп. Корольова, 11�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

40 просп. Палладіна (р�к "Троїцький") 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

41 просп. Палладіна, 5 233 5825,0 2679,5 264,5 дорожні знаки

42 просп. Палладіна, 23�а 85 2125,00 977,50 103,5 дорожні знаки

43 просп. Перемоги, 108/1 � 112 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

44 просп. Перемоги, 121�б � 119 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

45 просп. Перемоги, 121�б�119 (з протилежної сторони) 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

46 просп. Перемоги, 136 44 506,0 506,0 0,0 дорожні знаки

47 просп. Перемоги, 136 (ст.м. "Житомирська", вул.
Семашка)

20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

48 просп. Перемоги, 137 6 150,0 69,0 11,5 дорожні знаки

49 просп. Перемоги, 142 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Солом'янський р�н

1 бульв. Лепсе, 4 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

2 бульв. Лепсе, 2�6 60 690,0 690,0 0,0 дорожні знаки

3 бульв. Лепсе, 9 (другорядна дорога) 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

4 бульв. Чоколівський, 42�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

5 вул. Василенка, 21 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

6 вул. Кадетський Гай, 6 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

7 вул. Качалова, 6 92 2300,0 1058,0 103,5 дорожні знаки

8 вул. Кірпи (вул. Петрозаводська) (Південний вокзал) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

9 вул. Лінійна, 13�15 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Мартиросяна, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

11 вул. Машинобудівна, навпроти буд. 21 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

12 вул. Ползунова (Південний вокзал) 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

13 вул. Протасів Яр, 13 (під час роботи гірськолижного
спортивного комплексу)

30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

14 вул. Протасів Яр, 48 (під час роботи гірськолижного
спортивного комплексу)

30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

15 вул. Пулюя, 2 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Солом'янська, 16�Б 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

17 вул. Смоленська, 31�33 (навпроти) 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Тупікова, 14 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

19 вул. Ушинського (навпроти буд. № 1) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

20 вул. Ушинського, 12 � 4, 11 � 3 54 621,0 621,0 57,5 дорожні знаки

21 площа Вокзальна, 1 174 2001,0 2001,0 195,5 дорожні знаки

22 площа Космонавтів 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

23 пров. Ковальський, 1 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

24 просп. Перемоги, 47 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

25 просп. Червонозоряний, 57 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Шевченківський р�н

1 бульв. Шевченка Тараса, 2/54 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 5 � 7/29 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

3 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 8/26 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

4 бульв. Шевченка Тараса, 10 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Шевченка Тараса, 11 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

6 бульв. Шевченка Тараса, 27�27б 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

7 бульв. Шевченка Тараса, 44 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

8 бульв. Шевченка Тараса (від вул. І.Франка�вул.
Пирогова)

12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

9 вул. Артема, 20 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

10 вул. Басейна, 6 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

11 вул. Багговутівська, 12 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

12 вул. Білоруська, 10 � 22, 1 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

13 вул. Борщагівська, 2 � 8 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

14 вул. Велика Житомирська, 2�а 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

15 вул. Велика Житомирська, 40 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

16 по Вознесенському узвозу/вул. Смирнова�Ласточкіна
(від вул. Артема до пров. Нестерівського)

38 437,0 437,0 46,0 дорожні знаки

17 вул. Володимирська (від бульв. Шевченка Тараса до
вул. Хмельницького Богдана)

12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

18 вул. Володимирська, 11/6 � 3, 4 � 14/8 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

19 вул. Володимирська, 37 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Володимирська, 37 � вул. Малопідвальна, 29 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Володимирська, 38 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

22 вул. Володимирська, 40/2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

23 вул. Володимирська, 42 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Володимирська, 46 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

25 вул. Володимирська, 47 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

26 вул. Володимирська, 50 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

27 вул. Володимирська, 52/17 25 287,5 287,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Володимирська, 55�57 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Володимирська, навпроти буд. № 60 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки /
паркомати

30 вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до вул.
Златоустівської)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

31 вул. Воровського, 9 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Воровського, 11�б 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

33 вул. Воровського, 24 � 26, 37/14 � 31�а 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки

34 вул. Воровського, 32 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

35 вул. Глибочицька, 40 � 44, 53 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

36 вул. Гоголівська, 17 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

37 вул. Гончара О., 15/3 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

38 вул. Гончара О., 57�б 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

39 вул. Гончара О., 67 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

40 вул. Грінченка, 3 � 1, 2 � 3�а 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

41 вул. Дегтярівська, 3 � 5 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

42 вул. Дегтярівська, 51 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

43 вул. Дегтярівська, 51 � 53�а 51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки

44 вул. Дмитрівська, 2 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

45 вул. Дмитрівська, 69 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

46 вул. Довженка, 3 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

47 вул. Жилянська, 85 25 345,0 287,5 23,0 дорожні знаки

48 вул. Жилянська, 120�б 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

49 вул. Жилянська � вул. Петлюри 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Золотоворітська, 13 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки
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Європа культурно 
захопить Київ
Містян познайомлять з мистецьким надбанням країн ЄС
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Учора з від риття фотови-
став и Homo Urbanus
Europeanus франц зь о о
х дожни а Жан-Мар а Ка-
рассі старт вав Європей-
сь ий тиждень льт ри в
Києві. Він об’єднає різно-
манітні льт рні заходи —
вистав и, по ази фільмів,
онцерти, ле ції, я і про-
ходитим ть до 18 травня,
а завершиться масштабни-
ми в личними свят ван-
нями на Хрещати .

Європейський тиждень культу�

ри — це спільна ініціатива Пред�

ставництва ЄС в Україні та по�

сольств і культурних інституцій

країн�членів ЄС. “Окрім поши�

рення культури і традицій країн —

членів ЄС в Україні, Європей�

ський тиждень є нагодою звернути

увагу на культурну єдність держав

Європи, що не обмежується полі�

тичними кордонами”,— наголосив

голова Представництва ЄС в Укра�

їні Ян Томбінський.

Офіційним початком тижня стало

відкриття фотовиставки Homo

Urbanus Europeanus (“Людина в

міському просторі Європи”), яка де�

монструє унікальні світлини 12 єв�

ропейських столиць від Жан�Марка

Карассі, відомого французького ху�

дожника. “Ви не побачите звичних

фотографій історико�культурних

споруд. На роботах фотохудожника

Жан�Марка Карассі представлений

урбанізований міський простір, но�

ве бачення міст Європи”,— відзна�

чив пан Томбінський. За допомогою

мистецтва фотографії Жан�Марк

Карассі стирає політичні кордони

європейських країн, показуючи їх

схожість. На чорно�білих світлинах

люди проходять містом на фоні ур�

баністичних пейзажів — стін,

парканів, колон. На створення тако�

го проекту з 31�ї фотографії Жан�

Марку Карассі знадобилося три ро�

ки мандрів, а сама виставка вже по�

бувала в багатьох країнах світу — від

Південної Кореї до Австралії.

Цього тижня киян очікує також

багато інших цікавих подій, органі�

зованих культурними центрами єв�

ропейських країн. Так, меломани

зможуть почути фінського органіс�

та Туомаса Піронена та італійсько�

го піаніста Федеріко Коллі, шану�

вальники літератури — зустрітися з

польськими поетами Юлією Фе�

дорчук та Мачеєм Робертом і по�

слухати улюблених чеських авторів

Івана Малковича й Тараса Антипо�

вича. 

Познайомитися ближче запро�

шують Чеський центр та Французь�

кий інститут. 

Нові враження від мистецтва обі�

цяє проект польського митця Паве�

ла Альтхамера “Конгрес рисуваль�

ників” в Національному художньо�

му музеї. Стіни музею перетворяться

на простір для спільного малюван�

ня. Відомі митці з України, Польщі,

Італії, Швейцарії та інших країн

створюватимуть свої роботи разом з

відвідувачами.

Також широкій публіці презенту�

ють життя і творчість видатного

польсько�українського художника

Никифора Епіфанія Дровняка, яко�

го зарахували до п’ятірки найвідомі�

ших примітивістів світу. Практично

німий, кульгавий та, на перший по�

гляд, розумово відсталий дідусь у

1960�х малював будь�де — на папері,

картоні, газетах, стіні — і роздавав

свої роботи перехожим. У своїх

творчих пошуках Никифор дотри�

мувався християнської філософії,

тому біблійна тема — одна з провід�

них у його малярстві. Багатою є і йо�

го спадщина світської тематики —

сотні картин, які розповідають про

життя українських лемків та їхньої

батьківщини — Лемківщини. 

Подивитися на понад 100 творів

художника різних періодів і темати�

ки з колекції районного музею м.

Новий Сонч запрошує Національ�

ний музей українського народного

декоративного мистецтва, а порину�

ти в його філософію пропонує стріч�

ка “Мій Никифор”, базована на ре�

альних подіях історія восьми остан�

ніх років життя митця

На великому екрані покажуть,
чого хоче жінка
На кіноманів очікують п’ять молодіжних угорських комедій
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 16 по 21 травня в сто-
личном інотеатрі “Київ”
триватиме четвертий фес-
тиваль “С часне іно У ор-
щини”. У про рамі запла-
новано по аз п’яти роман-
тичних омедій, що охоп-
люють весь спе тр с час-
них іностилей — від фен-
тезі з елементами сюрре-
алізм і авантюрно о три-
лера до ласичної мело-
драми та м зичної феєрії.

Традиційно фестиваль приуроче�

ний до святкування Дня Європи в

Україні. Відкриває його комедійний

мюзикл Гергея Фоньо “Зроблено в

Угорщині” (16 травня о 19.45, 20

травня о 19.00) про шанувальника

західної культури хлопця Міки,

який повернувся до Угорщини з

Америки і на батьківщині стикаєть�

ся з ворожим ставленням до рок�н�

ролу. Він намагається зламати сте�

реотипи, заявивши про себе у кон�

курсі талантів, і довести, що музика

не має кордонів.

Дві стрічки неодмінно сподобаю�

ться дівчатам. “Дев’ять з полови�

ною побачень” Тамаша Шаша (17

травня о 17.00, 21 травня о 19.00) є

варіацією на тему “чого хоче жін�

ка”. Зірка таблоїдів і улюбленець

жінок Давид отримує від видавниц�

тва завдання протягом десяти днів

написати книгу про самотніх моло�

дих жінок, для чого йому вперше

доведеться вислухати і зрозуміти,

що ж думають про нього представ�

ниці прекрасної статі. “Секс і біль�

ше нічого” Крістіни Годи (17 трав�

ня о 19.00, 18 травня о 17.00, 20

травня о 17.00) розповідає історію

про молоду жінку Дорі, яка, розча�

рувавшись у коханні, шукає підхо�

дящого кандидата для зачаття дити�

ни. Проблема тільки в тому, що ко�

жен новий кандидат “провалює”

влаштований йому іспит, і Дорі до�

водиться починати свої пошуки

спочатку. Поступово вибір звужує�

ться до трьох чоловіків — велелюб�

ного актора Тамаша, чарівного

композитора Петера і миловидного

турка Алі. Картина отримала низку

нагород на міжнародних фестива�

лях, а головну роль зіграла краща

угорська акторка року Джудіт

Шелл.

Сильній половині людства також

присвячені дві картини фестивалю.

“Багатожонець” Дінеша Ороса (19

травня о 19.00, 21 травня о 17.00) —

фільм про втілення чоловічої мрії

про полігамію. Подружня пара Ан�

драш і Ліла за п’ять років втрачають

свіжість почуттів, і навіть звістка

про народження дитини вже не

здатна пожвавити кохання. Раптом

доля посилає Андрашу подарунок:

тепер він щоранку прокидається

поряд з новою дівчиною, кожна з

них — його майбутня дружина, і це

не жарт. 

А в авантюрній комедії “SOS

Love! Контракт на мільйон доларів”

Тамаша Шаша (18 травня о 19.00, 19

травня о 17.00) веселі невдахи з

агентства знайомств SOS Ljve! отри�

мують від російського бізнесмена

Максима (Євген Стичкін) завдан�

ня — будь�яким чином познайоми�

ти його екзальтовану сестру Зою із

зіркою Голлівуду Джейком Гриффі�

ном. За вдале виконання завдання

Максим готовий заплатити мільйон

доларів, в іншому ж випадку — в

агентства виникнуть проблеми з ро�

сіянином, тож хлопцям доводиться

летіти в Голлівуд на пошуки актора.

Стрічки демонструються мовою

оригіналу з англійськими та росій�

ськими субтитрами.

Сучасне кіно Угорщини

Де: інотеатр “Київ”, в л.
Вели а Василь івсь а, 19, зал “Сі-
немате а”, тел. (044) 234-73-81
Коли: з 16 по 21 травня
Вартість вит ів: 30 рн (на

сеанси о 17.00), 40 рн (на сеан-
си о 19.00)

Герой омедійно о мюзи ла "Зроблено в У орщині" є шан вальни ом західної
льт ри, я на бать івщині сприймають ворожо

МУЗИКА
16 травня, чт., 19.30 — Концерт фінсь о о ор-
аніста Т омаса Піронена. У про рамі: Б стех де,
Бах, Керль, Ш ман, В’єрн, Хачат рян, П рхонен,
Вас с. Національний б дино ор анної та амерної
м зи и У раїни, в л. Вели а Василь івсь а, 77. Вар-
тість вит ів: 40—120 рн.
18 травня, сб., 19.00 — Концерт Федері о Кол-

лі (фортепіано) с проводі симфонічно о ор естр
Національної філармонії У раїни. Галерея “Лавра”,
в л. Січнево о повстання, 17. Вхід — за вит ами.

МИСТЕЦТВО

18 травня — 8 червня — Прое т польсь о о
митця Павела Альтхамера “Кон рес рис вальни ів”.
Відомі митці з У раїни, Польщі, Італії, Швейцарії та
інших раїн створюватим ть свої роботи разом з
відвід вачами. Національний х дожній м зей У ра-
їни, в л. Гр шевсь о о, 6.
14—27 травня — Фотовистав а Жан-Мар а Ка-

рассі Homo urbanus europeanus. М зей мистецтв ім.
Варвари та Бо дана Ханен ів, в л. Терещен івсь а,
15. Вартість вит а: 10 рн.

ПРОЕКТ “МІЙ НИКИФОР”

16 травня — 30 червня — Вистав а творів ви-
датно о польсь о- раїнсь о о х дожни а-приміти-
віста Ни ифора Дровня а з оле ції О р жно о м -
зею Новом Сончі (Польща). Національний м зей
раїнсь о о народно о де оративно о мистецтва

(в л. Лаврсь а, 9, орп. 9).
17 травня, 15.00—18.00—По аз фільм “Мій Ни-
ифор” режисера Кшиштофа Кра зе та з стріч з ре-
жисером. Малий зал Б дин іно, Са са ансь о о, 6

ЛІТЕРАТУРА
15 травня, ср., 19.00 — “Ніч літерат ри” в

Чесь ом центрі. В про рамі — нові те сти від
письменни ів Івана Мал овича й Тараса Антипо-
вича, читання їхніх люблених чесь их авторів,
знайомство з бібліоте ою. Чесь ий центр, в л.
Івана Фран а, 24-а
17 травня, пт., 18.00 — З стріч з польсь и-

ми поетами Юлією Федорч та Мачеєм Робер-
том в рам ах поетично о фестивалю “Київсь і
лаври”. “Диван”, Бессарабсь а площа, 2. Вхід
вільний.

ІНШЕ

17 травня, пт., 18.30 — Дис сія з Єжи Стем-
п’єнем, олишнім президентом Польсь о о он-
стит ційно о с д (прое т “Європейсь ий досвід:
Польща”). Кни арня “Є”., в л. Лисен а, 3
17 травня, пт., 18.00 — Mluvite cesky? Чи о-

ворите ви чесь ою? Чесь ий центр Києві запро-
ш є вас відвідати мовний л б, де можна б де
поспіл ватись, відвідати бібліоте та дізнатися
більше про рси чесь ої мови. Чесь ий центр,
в л. Івана Фран а, 24-а. Вхід вільний.
18 травня, сб., 12.00—17.00 “Європейсь е міс-

теч о” на в лиці Хрещати . Вистав и та презентації.
Вхід вільний.
18 травня, сб., 11.00-14.00 — День від ри-

тих дверей Франц зь ом інстит ті в У раїні. У
про рамі — тест вання на рівень знань франц зь-
ої мови, рси франц зь ої для почат івців, ін-
тера тивна сесія “Навчання Франції”, а та ож
по аз орот ометражних фільмів, майстер- лас з
франц зь ої пісні. Франц зь ий інстит т, в л.
Олеся Гончара, 84. Вхід вільний.

Розклад подій Європейського
тижня культури в Києві
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Франц зь ий фотох дожни Жан-Мар Карассі пропон є нове бачення Європи:
без політичних ордонів та одна ов місь ій рбанізації

С Х И З М А К А С Т А

Р А У Б Р У С Р

В Е Н Д Е Т А Л О Р И С

Щ У Р Н Ь О К А

А К У Т Д Е Б І Т О Р

С Т Е Г О Ц Е Ф А Л Б

К И Р А Т Р Е Б О Р А Т

К П А С А Т З

Відповіді на сканворд 

ТОВ "Е спл атаційна омпанія "Комфорт-Майстер"

повідомляє, що тариф на посл и з тримання б дин та
приб дин ової території подано до Київсь ої державної
адміністрації для затвердження. Тариф розраховано відповідно до
Поряд , затверджено о постановою КМУ від 01.06.2011 № 869.
Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл
відповідають вимо ам розпорядження ВО КМР (КМДА) від
09.03.2011 № 307.

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах
під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються за адресою:
в л. За ревсь о о, 97, 02232, м. Київ, до 29 травня 2013 р.

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є
про намір передати в оренд об'є т, щодо я о о надійшла заява:

- нежитлові приміщення на 1 поверсі (166 в. м) та 2 поверсі (150 в. м) в
б дівлі ДЮСШ № 17, за альною площею 316 в. м, за адресою: в л. Симирен а,
5-А, для ор анізації дозвілля дітей. Розмір орендної плати за 1 в. м — 14,26 рн.
Балансо трим вач: Дитячо-юнаць а спортивна ш ола №17 (в л. Симирен а,

5-А, м. Київ, тел. 402-27-63).
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації

о олошення. Телефон для довідо 424-12-69.

Управління житлово- ом нально о осподарства Печерсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антних посад:

- оловно о спеціаліста — юриста відділ по роботі та створенню ОСББ,

- тимчасово вільної посади оловно о спеціаліста відділ з питань розвит
житлово- ом нально о осподарства.

Вимо и: вища освіта, стаж роботи.

Звертатися за адресою: м. Київ, в л. Мос овсь а, 37/2, імн.11, тел. 254-50-35.

Приватне Підприємство "Ло істранс" має намір зверн тися в

Державне правління е оло ії та природних рес рсів в місті Києві

стосовно продовження дозвол на ви иди забр днюючих речовин в

атмосфер від роботи стаціонарно о джерела (офісна отельня).

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

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

на місяць

Тариф, рн/м2

на місяць для
першо о поверх

1. в л. За ревсь о о, 99 3,5865 2,8373

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Спортивні новини

Американський футбол. “Київські Слов’яни” 
перемогли одеських “Піратів”
У Вищій лізі чемпіонат У раїни з амери ансь о о ф тбол відб вся

2-й т р. У першості Київ представляють два л би. “Київсь і бандити”
попередньом т рі проп стили р , том матч проти донець о о “С іф-
ДонНТУ” став для них дебютним цьом сезоні. Гра видалася напр -
женою. Команди рали д же обережно з а центом на захист. Протя ом
матч лядачі побачили лише 3 тач-да на, а з стріч завершилася з ра-
х н ом 16:6 на ористь донець о о л б . Значно вдалішим став вояж
іншо о столично о л б “Київсь их Слов’ян” до одесь их “Піратів”.
Варто зазначити, що цій рі переважали емоції, я і часом призводи-
ли до невели их с тичо . Я наслідо — три дис валіфі ації: обопільно
за бій и на полі і ще одна “Піратів” за неспортивн поведін по від-
ношенню до с ддів. Одна , попри все, вболівальни и побачили досить
видовищн р , я а підс м завершилася з рах н ом 12:38 на о-
ристь “Київсь их Слов’ян”. Ця перемо а дозволила їм зійти на третю
сходин т рнірної таблиці. Перші два місця займають “С іфи” і “Атлан-
ти”, я их раща різниця забитих та проп щених м’ячів

Футбол. Ветерани “Динамо” виявилися 
сильнішими за ветеранів “Локомотива” (ДВРЗ)
На стадіоні “Дніпровець” відб лася одинадцята товарись а з стріч із

ф тбол оманд-ветеранів “Динамо” (Київ) та “Ло омотив” (ДВРЗ) з
на оди вшан вання пам’яті олишніх равців і тренерів Володимира
Єрохіна і Оле сія Царен а, а та ож присвячена 68-й річниці Перемо и
Вели ій Вітчизняній війні 1941-1945 ро ів. У цьо орічном с ладі
оманди ветеранів столично о “Динамо” рали прославлені равці: за-
сл жений майстер спорт — чемпіон Європи серед юна ів, чемпіон
світ серед молодіжних оманд, ращий бомбардир Чемпіонат світ
1994 ро Оле Сален о; Оле сандр Радчен о — півзахисни , захис-
ни , чемпіон У раїни, володар К б а У раїни, майстер спорт міжна-
родно о лас ; тричі обирався до перелі “33 най ращі ф тболісти
У раїни”; майстер спорт СРСР 1974 ро , чемпіон СРСР 1980, 1981,
володар К б а СРСР 1982 ро , володар К б а сезон (С пер бо
СРСР) Оле сандр Бой о. Вболівали за своїх одно л бни ів засл же-
ний майстер спорт , часни Чемпіонат світ 1966 ро Андрій Біба;
володар К б а та С пер б а УЄФА 1975 ро , володар К б а та С -
пер б а УЄФА та У раїни, 7-разовий чемпіон СРСР Володимир М н-
тян; бронзовий призер Олімпійсь их і ор Володимир Трош ін та інші
видатні раїнсь і ф тболісти. Уболівальни и зі стажем та молоді при-
хильни и найпоп лярнішої світі ри отримали на од спостері ати за
ле ендами вітчизняно о ф тбол . Втім, попри товарись ий хара тер
з стрічі, динамівці по азали я існіш й видовищніш р , я а й принес-
ла їм “ омфортн ” перемо з рах н ом 7:1

Температура +21°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +23°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +20°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 15 травня 2013 року

ОВНИ, не пріть з ент зіазмом навпростець, аби б ти поперед ,
від вас вима ається ґр нтовний підхід до б дь-я их справ, займіть-
ся зміцненням матеріально о ф ндамент . Це може б ти забезпе-
чення фінанс вання вашо о прое т , вирішення питання зарплати,
облашт вання домашньо о поб т , офіс . Упевненість в собі і до-
віра до оточення б де запор ою спішно о рез льтат .
ТЕЛЬЦІ, присвятіть себе навчанню, здатність засвоювати новий

матеріал блис ча, ризіть раніт на и та поповнюйте інтеле т -
альне депо свіжою інформацією. Вам слід невтомно навчатися і
неодмінно опан вати дос онало я сь новітню ал зь діяльності.
Тож оли щось не ладиться — то си нал до бою з онсервативним
застоєм, що не п с ає в на овий про рес!
БЛИЗНЯТА, зафі с йте вольові з силля “хоч ” і не пріть я

б льдозер заради приб т ів, ос іль и це призведе до щемлення
ч жих інтересів. Б дьте ч йними, тон о прони айте в ч жі д ші — і
тоді помило не доп стите. Зрештою, пощастить звільнитися від
я оїсь армічної залежності.
РАКИ, подбайте про зовнішній ви ляд, аби справити позитивне

враження на п блі , завоювати прихильність висо их посадових
персон і ріпитися в ці авій сфері діяльності. Ви маєте б ти ра-
сивими, модними, причеп реними і неодмінно піднесеном на-
строї! Б дьте ініціативними, рім задоволення власних потреб за-
люб и підтрим йте др зів, приймайте а тивн часть різноманіт-
них оле тивних прое тах.
ЛЕВИ, проженіть ординю, при иньтеся бідолахами, поплачте-

ся, нині ви здатні розч лити ам’яні серця, ви ли ати милосердя
та отримати від спонсорів те, про що мріяли. Особливо від ерів-
но о персонал . Вам б де ле о, я що б дете тр дитися заради
страте ічно важливої мети. Приміром, заробляєте на власний дім,
виплач єте бор и, пра нете забезпечити і захистити сім’ю.
ДІВИ, еть депресії! Перспе тиви майб тньо о в ваших р ах, не

заци люйтеся на дрібницях, дивіться на речі очима інт їції, чиніть
по совісті і неодмінно знайдіть пороз міння з родичами-однод м-
цями. Завзяття і працьовитість, помножені на емоційне піднесен-
ня, принес ть спіх сфері перевезень, тор ових операцій, т рис-
тично о, отельно о бізнес , ор анізації сімейно о відпочин .
ТЕРЕЗИ, ловіть момент і хапайте фінансов форт н за хвіст, бо

завтра б де пізно! Роз ошелюйте роботодавців, нині їх можна ар-
но роз р лити, я що прид мати ори інальний спосіб. Тож в лю-
чайте свій еній мітливості та дерзайте! Совість не заплям єте,
адже забираєте те, що вам засл жено належить.
СКОРПІОНАМ день обіцяє д шевн армонію, я а позитивно

впливатиме на фізичне самопоч ття, працездатність. Інт їтивно
вам вдасться реаліз вати найс ладніші завдання при мінім мі до-
ладених з силь. У діловій діяльності на теренах співпраці важли-
вий правильний розподіл ролей. Можливо, партнер ви он ватиме
ваш робот , або ви візьмете на себе частин йо о обов’яз ів. В
стос н ах з бла овірними намічається щасливий поворот, там від-
риєте невичерпне джерело насна и, я е живитиме ваші поч ття
та зміцнюватиме розхитаний союз. Тіль и не проп с айте повз в -
ха поради с п тни ів!
СТРІЛЬЦІ, не по ладайтеся на щасливий випадо , б дьте по-

сл жливими, с млінно робіть те, про що вас просять, з радістю і
любов’ю, тоді ви онане щедро о питься, аманці працедавців ни-
ні для вас від риті. Не заб дьте віддати данин родині, пред ам,
сімейним святиням, національно- льт рним традиціям. А оли
м чать триво и, терзає страх, женіть йо о еть — то від л аво о!
КОЗОРОГИ, я що нія не вдається намацати точ опори в бо-

ротьбі старо о і ново о, ви зависли між мин лим та майб тнім, по-
спіл йтеся зі шлюбним с п тни ом, діловим партнером чи имось
із др зів, родичів. Принаймні напрямо ч жих д мо дозволить
с ласти об’ємніш артин то о, що відб вається, і визначитися, я
діяти далі. Най раще вдасться робота на бла о реалізації спільних
інтересів, процвітання сім’ї, с місно о бізнес , ріплення ділово о
союз .
ВОДОЛІЇ, я що хворієте, поч ваєтеся епсь о, владнайте сі-

мейні справи, і всі боляч и я р ою зніме. Ваш дім має б ти не
лише ро ом матеріально о достат , поб тово о омфорт , але й
обі рівати емоційним теплом, вселяти д шевний затишо . Ви о-
нання я повся денних, та і сл жбових обов’яз ів потреб є д -
шевних, фізичних рес рсів, що вдасться на слав й принесе про-
д тивні плоди.
РИБИ, пест ючи близь их та оханих, з я ими вас і та любов-

на ідилія, ви робите масло масляним, а слід з силля спрям вати
на ті взаємини, де оселились байд жість, зневіра, віє холодом та
ворожнечею. То і б де ваш найцінніший здоб то ! Діловим пра -
тичним Рибам слід мобіліз ватися, аби звільнити забло ован все-
редині енер ію, я а дасть олосальний поштовх до матеріальних та
ділових вершин

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

У столиці "забили козла"
Кияни зіграли у доміно в рамках чемпіонату України

28 гральних фішок та троє вірних

друзів — ось що потрібно для гарно�

го проведення вільного часу! Про це

запевнить кожен домініст. Гра, істо�

рія якої триває вже понад шість сто�

літь, швидкими темпами набирає

нових прихильників. Не стала ви�

ключенням й Україна. Лише кілька

місяців тому в країні утворилася віт�

чизняна федерація з доміно, однак

за такий короткий строк організації

вдалося провести вже два чемпіона�

ти. Дебютний турнір пройшов у

Полтаві, де змагання викликали не�

абиякий ажіотаж серед містян. Дру�

гий же етап відбувся у столиці, в

якому взяло участь понад 130 учас�

ників.

Сам турнір розпочався з урочис�

того відкриття, де президент Все�

української національної федерації

доміно Ілля Кива, голова Київської

міської ради профспілок Валентин

Мельник та головний суддя турніру

Микола Камчаткін побажали учас�

никам удачі та перемог. Потім

відбулися відбіркові ігри, після яких

у фінальну частину потрапили 10

команд. Саме ця “десятка” розігру�

вала почесне звання чемпіонів

України. Варто зазначити, що турнір

проходив у досить приємній атмо�

сфері. Склалось враження, що це не

змагання, а, скоріше, зустріч давніх

друзів. Усі намагалися поділитися

своїм досвідом та певними роздума�

ми щодо тактики гри.

Після кількагодинного марафону

визначилися переможці чемпіонату.

Тріумфаторами київського етапу

стала команда ФСТ “Україна” у

складі Василя Коренюка та Анато�

лія Чхало, які з 9�ти партій перемог�

ли в 7�ми. Після нагородження один

з учасників дуету, Василь Коренюк,

поділився враженнями від турніру:

“Звичайно, приємно здобути пере�

могу на такому турнірі. Мені дуже

сподобалося, адже раніше ми грали

десь на вулиці, у скверах, а сьогодні

в такому чудовому місці. Гадаю, нам

дуже допоміг досвід, адже з моїм на�

парником ми знайомі вже понад 40

років і за цей час змогли, так би мо�

вити, зігратися”.

Нагородивши усіх учасників фі�

нальної стадії, президент Всеукраїн�

ської національної федерації доміно

Ілля Кива підсумував завершення

чемпіонату: “Ми лише починаємо

свою роботу з популяризації доміно

в Україні. Федерація була створена

кілька місяців тому, а ми вже встиг�

ли провести чемпіонати у двох міс�

тах. До того ж, за такий короткий

термін нас вже помітили й у світі —

до нас прийшло запрошення на

Чемпіонат світу, який відбудеться 17

червня в США. Звичайно, на цьому

ми не зупинимось і невдовзі плану�

ємо організувати змагання в Херсоні

та Харкові. Щодо сьогоднішнього

турніру, ми його приурочили до 

9 травня — свята Великої Перемоги.

І це не дивно, адже серед учасників

була велика кількість ветеранів, а

для нас це дуже важливо. Дует пере�

можців неодмінно поїде на Чемпіо�

нат світу, своєю грою вони довели

це. Також відкрию вам таємницю:

невдовзі в Києві ми відкриємо клуб

гри у доміно і його директором ста�

не Василь Коренюк — тріумфатор

змагань”
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Цей день в історії 15 травня

1618 — німець ий астроном
Іо анн Кеплер від рив за они
р х планет
1845 — народився Ілля

Мечни ов, відомий фізіоло і
патоло , Нобелівсь ий ла реат
1859 — народився Панас

Са са ансь ий, раїнсь ий
а тор і режисер
1873 — народився Павло

С оропадсь ий, раїнсь ий
політи , етьман раїнсь о о
етьманат
1928 — на е ранах перше

з'явився м льтиплі аційний
персонаж Мі і Ма с
1940 — США в продаж

з'явилися нейлонові панчохи
1940 — народилася Світлана

Світлична, а триса ("Діамантова
р а", "17 миттєвостей весни",
"Місце з стрічі змінити не
можна")
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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жіночий
оловний бір
(старов.)

отвір на
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Персії, Сер.
Азії —

війсь овий
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висо ий тон
зв А боржни

Т
ви опна
тварина з
перших

чотирино их

спортивний
остюм

И інний привод

сорт овбаси К воїн з варти
нязя (схід.)

сімейна
ромада
слов’ян

до ХVI ст.

с ховій
між тропі ами
та е ватором

хлібороб
Ст. Спарті

вист п на ободі
олеса

Головний с ддя чемпіонат з доміно Ми ола Камчат ін (зліва) та президент Все раїнсь ої національної федерації доміно Ілля Кива (др ий зліва)
разом з переможцями т рнір Василем Кореню ом та Анатолієм Чхало

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Києві відб лося справжнє свято для любителів ри
доміно. В отелі “Т рист” пройшов чемпіонат У раїни з
цієї ці авої ри. Участь т рнірі взяли понад 130 час-
ни ів, я і боролися не лише за звання най ращо о до-
мініста, а й за право представляти наш раїн на Чем-
піонаті світ , я ий невдовзі відб деться в США.
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