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Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ
äî Âåëèêîäíÿ

Äëÿ êèÿí íàïåêëè á³ëüø í³æ 300 òîíí 
ïàñõàëüíîãî õë³áà

Ñüîãîäí³ íàéñóìí³øèé äåíü Ñòðàñíîãî òèæíÿ — ï’ÿòíè-
öÿ. Ñàìå â öåé äåíü ïîìåð ²ñóñ Õðèñòîñ. Á³ëüø³ñòü õðèñ-

òèÿí ïîñòóþòü, íå ñëóõàþòü ìóçèêè, íå ñï³âàþòü ³ íå æàð-
òóþòü. Öå, ëèáîíü, ºäèíèé äåíü, êîëè äî ñâÿòà Âîñêðåñ³í-
íÿ ãîòóþòüñÿ çäåá³ëüøîãî äóõîâíî. Óâåñü ³íøèé ÷àñ óñ³
îõîïëåí³ âåëèêîäí³ìè òóðáîòàìè.

Ïåðåéìàëèñÿ íèìè ³ êèÿíè. Â÷îðà, ó ×èñòèé ÷åòâåð, ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ íå ëèøå “îìèâàëèñÿ” òà ÷åïóðèëè âëàñí³ äî-
ì³âêè, à é âèéøëè íà îðãàí³çîâàíó “Êè¿âçåëåíáóäîì” òî-
ëîêó. Çåëåíáóä³âö³ î 10 ðàíêó ðàçîì ç óñ³ìà îõî÷èìè êè-
ÿíàìè âèéøëè íà ïðèáèðàííÿ äî 21 ïàðêó òà ñêâåðó ì³ñòà.

Òðîõè ï³çí³øå âçÿëèñÿ çà ³íøó òðàäèö³éíó ñïðàâó — ïðè-
ãîòóâàííÿ ïàñîê òà ÿºöü. Ó ì³ñüêîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ â³äáó-
ëîñÿ ìèñòåöüêå ñâÿòî “Âåëèêîäíÿ ïèñàíêà”. Æèòåëÿì ñòî-
ëèö³ ïîêàçàëè âåëèêó âèñòàâêó íå ëèøå ïèñàíîê, à ùå âè-
øèâàíîê òà äðóêîâàíèõ âèäàíü âåëèêîäíüî¿ òåìàòèêè. Óñ³ îõî-
÷³ âçÿëè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ ³ç âèãîòîâëåííÿ îáåðåã³â,
ëÿëüîê-ìîòàíîê, ïèñàíîê òà ìàëüîâàíîê. Ðîçìàëüîâóâàòè ïè-
ñàíêè ó Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ïîõðåñíèöÿìè
äíåì ðàí³øå â÷èâñÿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Ñüîãîäí³ îñòàíí³é äåíü ðîáîòè âåëèêîäíüîãî áëàãîä³éíî-
ãî ÿðìàðêó, ùî ïðîâîäèòüñÿ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³. Ñâî¿ òðà-

äèö³¿ ó ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ ñâÿòà ïðîäåìîíñòðóâàëè
á³ëüø³ñòü ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ìàéñòðè íàâ÷àëè â³äâ³äóâà÷³â,
ÿê ðîçìàëüîâóâàòè ïèñàíêè, ð³çüáèòè ïî äåðåâó, ïëåñòè êî-
øèêè òà âèøèâàòè.

Êèÿíàì, ÿê³ ïðîãóëÿëè ìàéñòåð-êëàñè ³ íå íàâ÷èëèñÿ ïåê-
òè ïàñêó, íå âàðòî òóðáóâàòèñÿ, áî ïðî íèõ ïîäáàëè ó ÂÀÒ
“Êè¿âõë³á”. Êîìïàí³ÿ íàïåêëà 315 òîíí ñâÿòêîâî¿ ïðîäóê-
ö³¿ ç 25 íàéìåíóâàíü. Óñ³ âèðîáè âèñîêîðåöåïòóðí³ òà ìà-
þòü ãàðíèé ñìàê ³ îçäîáëåííÿ. Âîäíî÷àñ ³ ö³íà íà ïàñêè
öüîãîð³÷ çðîñòå ó ñåðåäíüîìó íà 15 %. Òàê, íàéäîðîæ÷à
“Öàðñüêà” âàãîþ 2,3 êã êîøòóâàòèìå 154,5 ãðí, à íàéìåí-
øà 150-ãðàìîâà “Âåñíÿíêà” — 4,86 ãðí. Ï³âê³ëîãðàìîâ³ âè-
ðîáè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ íàéá³ëüøèì ïîïèòîì ó êèÿí, ðå-
àë³çîâóþòü ïî 15 ãðí.

Êóïèòè õàð÷³ ïîäåøåâøå êèÿí çàïðîøóþòü íà ÿðìàðêè.
Ñüîãîäí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
ÊÌÄÀ òàêèõ îðãàí³çóº äâ³. Ïðèäáàòè ïðîäóêòè äî ñâÿòà ó
âèðîáíèêà ìîæíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ë³ñê³â-
ñüê³é òà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ðîç³ âóëèöü Íàóìîâà òà
Ï³äë³ñíî¿
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Навчитися розмальов вати писан и цьо о ро можна б ло столичном М зеї Івана Гончара
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Настає одне з найбільших християнсь их
свят — Вос ресіння Христове. Кияни от ють-
ся до ньо о не лише морально. Вчора наводи-
ли чистот і в вартирах, і в пар ах. Охочі на
спеціальних майстер- ласах навчалися малю-
вати писан и. Майстерно розфарбовані яйця
доповнять вели одні оши и, вартість я их
цьо о ро помітно зросла. До слова, сьо одні
ще можна с питися на двох ярмар ах. Пас и
продаватим ть майже два тижні й після свята.
Їх для иян напеч ть понад 300 тонн.

Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ç Âåëèêîäíåì!

Доро і ияни та ості столиці!

Прийміть найщиріші вітання з на оди
найбільшо о та найрадіснішо о свята —
Світло о Вос ресіння Христово о!

Вос ресіння Христа — це вінець торже-
ства справедливості й символ перемо и
добра над злом. На Вели день ми від ри-
ваємо д ші Бо ові, а наші серця наповню-
ються радістю і любов’ю до ближньо о. З
новою силою в нас про идається поч ття
надії, і ми віримо в те, що Господь надих-
не нас та наставить на шлях істинний.

Бажаю вам завжди б ти в повній армонії
із власною совістю, навчитися прощати і
творити тіль и добрі й праведні справи. Міц-
но о вам здоров’я, мир , добра, здійснення
мрій, достат та бла опол ччя! Нехай наші
бать и ні оли не знають самотності, а діти
вихов ються др жних і щасливих родинах.

Хай Боже бла ословення б де запор -
ою мир на нашій землі. Нехай це ч дес-
не свято принесе любов та світло ваші
сім’ї, щирість і добро взаємини, а Гос-
подня лас а хай зі ріває серця.

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий
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Ñòîëèöÿ âøàíóº 
ëüîò÷èêà

Ó Êèºâ³ âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê ëåãåíäàð-
íîìó ëüîò÷èêó-âèíèùóâà÷ó òðè÷³ Ãåðîþ Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó ²âàíó Êîæåäóáó. Â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³äêðèòè ìîíóìåíò
ïëàíóþòü äî Äíÿ Ïåðåìîãè. ßê ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé, ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëÿòü ó Ïàðêó â³÷-
íî¿ ñëàâè çà ïðîïîçèö³ºþ Äåðæàâíîãî êîì³-
òåòó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â. Ô³íàíñó-
âàííÿ — ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Íàãàäàºìî,
²âàí Êîæåäóá çä³éñíèâ 330 áîéîâèõ âèëüî-
ò³â, ó 120 ïîâ³òðÿíèõ áîÿõ çáèâ 62 âîðîæèõ
ë³òàêè. Ñâ³é îñòàíí³é á³é, ó ÿêîìó çíèùèâ
äâà FW-190, ïðîâ³â ó íåá³ Áåðë³íà. Çà âñþ
â³éíó ë³òàê Êîæåäóáà æîäíîãî ðàçó íå çáè-
âàëè. Éîãî ñïðàâåäëèâî ââàæàþòü àñîì àí-
òèã³òëåð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿

Âèïóñêíèêè çìîæóòü 
îáðàòè ìîâó 
òåñòóâàííÿ

Äî 9 êâ³òíÿ ïðàöþâàòèìóòü ïóíêòè ðå-
ºñòðàö³¿ îõî÷èõ âçÿòè ó÷àñòü ó çîâí³øíüî-
ìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³. Ïðîòÿãîì
öüîãî ÷àñó ìàéáóòí³ àá³òóð³ºíòè ìîæóòü
óòî÷íèòè â çàÿâêàõ ìîâó ñêëàäàííÿ òåñò³â.
“25 áåðåçíÿ áóëî ï³äïèñàíî íàêàç ïðî òå,
ùî äëÿ îñ³á, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ â øêîë³ ðîñ³é-
ñüêîþ àáî ³íøèìè ìîâàìè íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí, ìîæóòü êîíêðåòèçóâàòè ìîâó äëÿ
ñêëàäàííÿ òåñòó. Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó,
ïðîäîâæåíî ðîáîòó ïóíêò³â ðåºñòðàö³¿ äî
18-¿ ãîäèíè 8 êâ³òíÿ. ßêùî õòîñü õî÷å
âíåñòè çì³íè, ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè âñ³ äî-
êóìåíòè, ïîäàí³ ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿, ³ ïðî-
éòè ïåðåðåºñòðàö³þ, óòî÷íèâøè äàí³ ñòî-
ñîâíî ìîâè”,— ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð Êè-
¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè Ñâ³òëàíà Ñàêàºâà. Íàãàäàºìî,
ðåºñòðàö³ÿ òðèâàëà äî 31 áåðåçíÿ. Ó Êèºâ³
ïîäàëè äîêóìåíòè 28 òèñÿ÷ 300 âèïóñêíè-
ê³â øê³ë, ùå ìàéæå 18 òèñÿ÷ — â îáëàñò³.
Íàé÷àñò³øå äëÿ òåñòóâàííÿ âîíè îáèðàëè
³ñòîð³þ Óêðà¿íè, ìàòåìàòèêó òà ³íîçåìíó
ìîâó

Äî ñóáîòíèê³â 
äîëó÷èëèñÿ áåçõàò÷åíêè

Ó÷îðà áåçïðèòóëüí³, ÿêèìè îï³êóºòüñÿ áëà-
ãîä³éíèé öåíòð “Ñòåôàí³ÿ”, ïðèáèðàëè ñòî-
ëè÷íèé Ã³äðîïàðê. Àêö³þ îðãàí³çóâàëè Âñå-
óêðà¿íñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä “Ñîö³àëüíå
ïàðòíåðñòâî” òà “Êè¿âçåëåíáóä”. Çà ê³ëüêà
ãîäèí ðîáîòè 26 áåçõàò÷åíê³â ðàçîì ç êîìó-
íàëüíèêàìè ðîç÷èñòèëè 26 ãåêòàð³â òåðèòî-
ð³¿ òà ç³áðàëè 160 ì³øê³â íåïîòðåáó. “Òàê³ àê-
ö³¿ ó íàñ ñòàíóòü ðåãóëÿðíèìè. Ìè àêòèâíî
ñï³âïðàöþâàòèìåìî ç êîìóíàëüíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè òà ðîáèòèìåìî íàøå ì³ñòî ÷èñ-
òèì”,— ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ôîíäó Àðòåì Ìà-
êåºâ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ìàëåíüê³ ïîä³ëüö³ 
îòðèìàëè ïàñêè 
òà êðàøàíêè

Ó÷îðà ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ªâãåí Ðîìàíåíêî ðîçäàâ ïàñêè, ïè-
ñàíêè òà êðàøàíêè ñèðîòàì òà ä³òÿì, ùî ïî-
çáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ïîäàðóí-
êè ÷åêàëè íà ìàëå÷ó â ïðèì³ùåíí³ ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ øêîëè ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ¹ 19. Òàêó âåëèêîäíþ òðà-
äèö³þ íà Ïîäîë³ çàïî÷àòêîâàíî ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó. Ðàçîì ç êåð³âíèêîì ðàéîíó ìàëå-
÷ó â³òàëè ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà. Âîíè
ðîçïîâ³ëè ä³òÿì ïðî õðèñòèÿíñüê³ òðàäèö³¿ òà
äóõîâí³ îñíîâè ñâÿòêóâàííÿ Âåëèêîäíÿ, ïðî
çíà÷åííÿ ïîñòó é ïðî òå, ÿê ïîòð³áíî ãîòó-
âàòèñÿ äî Ïàñõè, îñîáëèâî â îñòàíí³é, ñòðàñ-
íèé, òèæäåíü ïåðåä ñâÿòîì. Ïåäàãîãè øêî-
ëè ðîçïîâ³ëè ä³òÿì ïðî íàðîäí³ îáðÿäè òà
çâè÷à¿

Ì³ñòî ðîçáåðåòüñÿ 
ç ÌÀÔ³ºþ
Âèäà÷ó äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ê³îñê³â çóïèíåíî
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столична влада запровадила
мораторій на розміщення малих
архіте т рних форм місті. Мер
Києва за ли ав олів районів
боротьбі з неза онно встановле-
ними іос ами звертатися до
співробітни ів профільних
сл жб, ново о ерівни а столич-
но о міліційно о лав та разом
розв'яз вати проблеми. Інспе -
тори Головно о правління он-
тролю за бла о строєм щодня
видають по іль а приписів
власни ам неза онно о бізнес ,
а та ож демонт ють самовільно
розміщені МАФи. Тіль и від ми-
н ло о четвер а з міста зни ли
щонайменше 20 та их об'є тів
тор івлі.

Ùîðàíêó â ð³çíèõ òî÷êàõ ì³ñòà êèÿíè ç
ïîäèâîì ïîì³÷àþòü, ÿê á³ëÿ ìåòðî, íà òðî-
òóàð³ àáî íàâ³òü ïðîñòî ï³ä â³êíàìè ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ óñ³ëÿê³ ê³îñêè òà ÿòêè. ² ùîäíÿ
³íñïåêòîðè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì âèäàþòü ïî ê³ëüêà
ïðèïèñ³â âëàñíèêàì íåçàêîííîãî á³çíåñó.

Â³ä ìèíóëîãî ÷åòâåðãà â Êèºâ³ çíèêëî
ïðèáëèçíî 20 ÌÀÔ³â, ÿê³ ñòîÿëè ïåðøè-
ìè â ñïèñêó íà äåìîíòàæ. Ìàéæå ïîëî-
âèíà ç íèõ — ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³. Äâ³ ÿòêè, êîòð³ íàëåæàëè îäíîìó ï³ä-
ïðèºìöþ, ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é” çàïëà-
íóâàëè ë³êâ³äóâàòè ùå ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³.
Äåìîíòàæ ïåðøî¿, íà Äåãòÿð³âñüê³é, 62,
ìèíóâ ñïîê³éíî. À êîëè ïðàö³âíèêè êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ñïåöìàøè-
í³ ï³ä’¿õàëè äî äðóãîãî ê³îñêà, ùî íà Äåã-

òÿð³âñüê³é, 4, íà íèõ óæå ÷åêàâ âëàñíèê.
Â³í çà â³äïðàöüîâàíîþ ñõåìîþ çàáëîêó-
âàâ ñâ³é ÌÀÔ àâòîìîá³ëÿìè, òîìó ïî-
áëèçó âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëóê’ÿí³â-
ñüêà” ³ äîñ³ íåñàíêö³îíîâàíî ðîçëèâàþòü
ïèâî. Ï³äïðèºìöåâ³, âî÷åâèäü, áàéäóæå,
ùî íà Ëóê’ÿí³âö³ ÷åðåç ñêóï÷åííÿ òîðãî-
âåëüíèõ òî÷îê óæå íåìîæëèâî íîðìàëü-
íî ï³ä³éòè äî çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. À âò³ì, ç “÷îðíîãî ñïèñêó”
ÿòêà îäíàê í³êóäè íå ïîä³íåòüñÿ.

Ç îãëÿäó íà ñêëàäíó ñèòóàö³þ ç íåçà-
êîííèì âñòàíîâëåííÿì ó ñòîëèö³ òîðãî-
âåëüíèõ ê³îñê³â ³ ïàâ³ëüéîí³â ÊÌÄÀ ââå-
ëà ìîðàòîð³é íà ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³-
òåêòóðíèõ ôîðì.

Ïðî öå íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ çàÿâèâ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. “Ìîº ðîçïîðÿäæåííÿ ùî-
äî ìîðàòîð³þ âæå º”,— ñêàçàâ â³í. Ìåð
çàêëèêàâ ãîë³â ðàéîí³â ó áîðîòüá³ ç ê³î-
ñêàìè çâåðòàòèñÿ äî ñï³âðîá³òíèê³â ïðî-
ô³ëüíèõ ñëóæá, äî íîâîãî êåð³âíèêà ñòî-
ëè÷íîãî ì³ë³ö³éíîãî ãëàâêó Îëåêñ³ÿ Êðè-
êóíà òà äî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-
òîðà Ñ³âöÿ ³ ðàçîì ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëå-
ìè. “Íåãàéíî ðîçãëÿíüòå ïðîáëåìè 
ÌÀÔ³â, áî ¿õ ñòàâëÿòü ó çåëåíèõ çîíàõ,
íà êàíàë³çàö³éíèõ ëþêàõ, ùî íåáåçïå÷-
íî,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.—
Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ öå ìåæóº ç êðèì³íà-
ëîì, òîìó òðåáà ðåàãóâàòè”

Äèâîì òåõí³êè ðîçðîáêó êîíñòðóêòî-
ð³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äåðæ-
êîìîáñëóãîâóâàííÿ” âàæêî íàçâàòè. Öÿ
íåõèòðà êîíñòðóêö³ÿ ìàº áàãàòî çàðóá³æ-
íèõ àíàëîã³â. Ïðîòå ó êè¿âñüêîãî
“Cïðèíòåðà” º íèçêà ïåðåâàã, ùî ðîá-
ëÿòü éîãî êîíêóðåíòîçäàòíèì,— öå
ïðîñòîòà êîíñòðóêö³¿, íàä³éí³ñòü ³ íèçü-
êà ö³íà.

Äâîöèë³íäðîâîãî äâèãóíà ïîòóæí³ñòþ
12 ê³íñüêèõ ñèë ö³ëêîì äîñòàòíüî äëÿ òî-
ãî, ùîá ðîçâèâàòè øâèäê³ñòü äî 40 ê³ëî-
ìåòð³â íà ãîäèíó íà ð³÷ö³. Çà ðàõóíîê ïî-
â³òðÿíî¿ ïîäóøêè ïîêàòàòèñÿ íà “Ñïðèí-
òåð³” ìîæíà òàêîæ ïî ï³ñêó ³ íà ëüîäó.
“Ïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ,— ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿ-
ìè â³ä ïðîãóëÿíêè íà ïëàâó÷îìó çàñîá³
³íæåíåð-êîíñòðóêòîð Äåíèñ Õèæíÿê,—
îñîáëèâî ñïîäîáàëîñÿ ïåðåõîäèòè ç îä-
í³º¿ ïîâåðõí³ íà ³íøó”.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà âèðîáíèöòâà
ÊÏ “Äåðæêîìîáñëóãîâóâàííÿ” Îëåêñàí-
äðà Ìàðòèí÷óêà, “Ñïðèíòåð” ñòâîðþâà-
ëè íå îäèí ð³ê. Ïðîöåñ çàòÿãóâàâñÿ ÷å-
ðåç íåäîô³íàíñóâàíèÿ. Íà ñüîãîäí³ ó ï³ä-
ïðèºìñòâà ç’ÿâèâñÿ ³íâåñòîð. “Ñïðèíòå-
ðè” õî÷óòü çàïóñòèòè ó ñåð³éíå âèðîá-
íèöòâî.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ö³íó íîó-õàó, òî
éîãî âàðò³ñòü, çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóí-
êàìè âèðîáíèê³â, áóäå â ìåæàõ
15—20 òèñ. ãðí. Äî ñëîâà, âèêîðèñòîâó-
âàòè “Ñïðèíòåð” ìîæíà íå ëèøå äëÿ ðîç-
âàã óë³òêó. Â³í ñòàíå â ïðèãîä³ ðÿòóâàëü-
íèêàì ³ ðèáàêàì

Катання на “Cпринтері” стане поп лярним серед иян пляжний період, сподіваються
розробни и КП "Держ омобсл ов вання"

Невдовзі неза онні МАФи, що пс ють ви ляд міста, зни н ть зі столиці

“Ñïðèíòåð” ïðîéäå 
ïî âîä³ òà ï³ñêó
Ñòîë³÷í³ ôàõ³âö³ ðîçðîáèëè íîâó ðîçâàãó äëÿ êèÿí
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Інженери- онстр тори КП "Держ омобсл ов вання" розробили
плавзасіб "Спринтер", я ий незабаром з'явиться в п н тах про ат
столиці. На Дніпрі своєрідний пліт може роз анятися до 40 м на
один . Трохи з меншою швид істю ияни змож ть по ататися на
ньом і по піс .
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Âåëèêèé äåíü

Найвеселіше свято

Â Óêðà¿í³ ñâÿòêóâàòè Âåëèê-
äåíü ïî÷àëè íàïðèê³íö³ ïåðøî-
ãî òèñÿ÷îë³òòÿ, ç ïðèõîäîì õðèñ-
òèÿíñòâà. ª ê³ëüêà ëåãåíä ùîäî
âèíèêíåííÿ íàçâè ñâÿòà. Çà ïî-
â³ð’ÿì, ó òîé ÷àñ, êîëè Õðèñòîñ
íàðîäèâñÿ, ñèëüíî ñâ³òèëî ñîí-
öå, ³ äí³ áóëè òàêèìè äîâãèìè,
ùî òåïåð³øí³õ òðåáà ñ³ì ñêëàñ-
òè, ùîá áóâ îäèí òîä³øí³é. ßê
ç³éäå ñîíöå â íåä³ëþ âðàíö³, òî
çàéäå àæ ó ñóáîòó ââå÷åð³. À ÿê
ðîç³ï’ÿëè Õðèñòà — äí³ ïîìåí-
øàëè. “Òåïåð ò³ëüêè Öàðñüê³ âî-
ðîòà â öåðêâ³ ñòîÿòü íàâñò³æ ñ³ì
äí³â”,— êàçàëè ðàí³øå õðèñòè-
ÿíè.

Äî Âåëèêîäíÿ â³ðóþ÷³ ãîòóþ-
òüñÿ ïðîòÿãîì ñåìè òèæí³â Âå-
ëèêîãî Ïîñòó — îäíîãî ç íàéñó-
âîð³øèõ. Ñàìå ñò³ëüêè ÷àñó ïðî-
â³â ²ñóñ Õðèñòîñ ó ïóñòåë³. Öi ñ³ì
òèæí³â íàçèâàþòüñÿ ñåäìèöÿìè.
Îñòàíí³é òèæäåíü ïåðåä Âåëè-
êîäíåì íàçèâàºòüñÿ Ñòðàñòíà
Ñåäìèöÿ. Øàíîâàíèì äíåì º
îñòàíí³é ÷åòâåð, ùî ïåðåäóº Âå-
ëèêîäíþ — ÷èñòèé, àáî Âåëè-
êèé ÷åòâåð. Öüîãî äíÿ ïðèéíÿ-

òî íàâîäèòè ëàä â îñåë³, ïðèáè-
ðàòè, êóïàòèñÿ àáî îáëèâàòèñÿ
âîäîþ íà ñâ³òàíêó, îáêóðþâàòè
æèòëî â³ä áóäü-ÿêîãî çëà. Òàêîæ
öüîãî äíÿ ôàðáóþòü ÿéöÿ ³ âè-
ï³êàþòü ïàñêè.

Ó í³÷ Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà òðè-
âàº ñâÿòêîâå áîãîñëóæ³ííÿ. Éîãî
íàéóðî÷èñò³øèé ìîìåíò íàñòàº,
êîëè ñâÿùåíèê ñïîâ³ùàº: “Õðèñ-
òîñ âîñêðåñ!”, à âñ³ ïðèñóòí³ â
öåðêâ³ â³äïîâ³äàþòü: “Âî³ñòèíó
âîñêðåñ!” Ï³ñëÿ ñëóæáè ïðîöåñ³ÿ
òðè÷³ îáõîäèòü íàâêîëî öåðêâè,
à ïîò³ì ðîçïî÷èíàºòüñÿ îñâÿ÷åí-
íÿ îáðÿäîâèõ ïàñõàëüíèõ ñòðàâ:
ïàñîê, êðàøàíîê, êîâáàñ, ÿáëóê
òà ³íøèõ íà¿äê³â. Îï³ñëÿ, çà òðà-
äèö³ºþ, ëþäè ïî÷èíàþòü õðèñòî-
ñàòèñü — òðè÷³ ö³ëóâàòèñü, ïðî-
ìîâëÿþ÷è: “Õðèñòîñ âîñêðåñ!”.
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç³ ñëóæáè áî-
æî¿ òðàïåçó ïðèéíÿòî ïî÷èíàòè
ç îñâÿ÷åíèõ ÿºöü òà ïàñêè.

Âåëèêäåíü ââàæàþòü íàéâåñåë³-
øèì õðèñòèÿíñüêèì ñâÿòîì. Òî-
ìó â öåé äåíü âñ³ ïîâèíí³ âåñå-
ëèòèñÿ. Êàæóòü, õòî áóäå ñóìóâà-
òè â öåé äåíü, ñóìóâàòèìå ³ âåñü
ð³ê. Â íàðîä³ ç öüîãî ïðèâîäó êà-
æóòü: “Íå êîæåí äåíü — Âåëèê-

äåíü, à õë³á — íå ïàñêà”. ßêùî
õòîñü ïîìèðàº íà Âåëèêäåíü, òî
ââàæàºòüñÿ, ùî éîãî ùàñëèâà äó-
øà ï³äå ïðîñòî äî íåáà. Áî ñàìå
öüîãî äíÿ âîðîòà ðàþ â³äêðèò³, ³
äóøà áåç óñÿêîãî ñóäó ïîòðàïëÿº
ïðÿìî òóäè. Òàêîæ ââàæàþòü, ùî
ó âåëèêîäíþ í³÷ â³äêðèâàþòüñÿ
âñ³ çåìí³ ñêàðáè, ÿê³ ñâ³òÿòüñÿ íà
çåìë³ ÷àð³âíèìè âîãíèêàìè, ïðî-
òå ïîáà÷èòè ¿õ ìîæå ëèøå ìàëå-
÷à, ïîìèñëè ÿêèõ ÷èñò³.

Крашан и без хімії

Íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñâÿòà º
ôàðáîâàí³ ÿéöÿ. Ïðè öüîìó ðà-
í³øå ïåðåâàãó íàäàâàëè ÷åðâîíî-
ìó êîëüîðó. Öåðêîâíèé ïåðåêàç
ñâ³ä÷èòü, ùî, â³äâ³äóþ÷è ðèì-
ñüêîãî ³ìïåðàòîðà, áóëî ïðèéíÿ-
òî ïðèíîñèòè éîìó äàðóíêè. Êî-
ëè á³äíà ó÷åíèöÿ Õðèñòà, ñâÿòà
Ìàð³ÿ Ìàãäàëèíà ïðèéøëà äî
Ðèìà äî ³ìïåðàòîðà Òèâåð³ÿ ç³
çâ³ñòêîþ ïðî âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà
Õðèñòà, òî ïðèíåñëà éîìó â äà-
ðóíîê çâè÷àéíå êóðÿ÷å ÿéöå. Òè-
âåð³é íå ïîâ³ðèâ ó ðîçïîâ³äü Ìà-
ð³¿ ïðî âîñêðåñ³ííÿ é âèãóêíóâ:
“ßê ìîæå õòîñü âîñêðåñíóòè ç
ìåðòâèõ? ß øâèäøå ïîâ³ðþ â ïå-
ðåòâîðåííÿ öüîãî á³ëîãî ÿéöÿ â
÷åðâîíå, í³æ ó ìîæëèâ³ñòü âîñ-
êðåñ³ííÿ ïîìåðëîãî!”. Îäðàçó ³ì-
ïåðàòîð íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èâ,
ùî ñòàëîñÿ äèâî — á³ëå ÿéöå ñòà-
ëî ñïðàâä³ ÷åðâîíèì, ùî çàñâ³ä-
÷èëî ïðàâäèâ³ñòü ñë³â Ìàð³¿ Ìàã-
äàëèíè é ³ñòèíí³ñòü õðèñòèÿí-
ñüêî¿ â³ðè.

Öåé àðãóìåíò í³áèòî ïåðåêî-
íàâ ðèìñüêîãî ³ìïåðàòîðà Òèâå-
ð³ÿ, ÿêèé íåçàáàðîì ñàì ïðèéíÿâ
õðåùåííÿ.

Íàø³ áàáóñ³ íå âèêîðèñòîâóâà-
ëè õàð÷îâèõ áàðâíèê³â äëÿ ôàð-
áóâàííÿ âåëèêîäí³õ ÿºöü. Îäíàê
¿õí³ êðàøàíêè áóëè íå ìåíø ÿñ-
êðàâèìè òà ð³çíîáàðâíèìè.

Ëóøïèííÿ ç öèáóë³ — íàéâ³äî-
ì³øèé ³ äîñòóïíèé óñ³ì ñïîñ³á
ðîçôàðáîâóâàííÿ ÿºöü. Òàêèì ìå-
òîäîì ¿ì ìîæíà íàäàòè çàáàðâ-
ëåííÿ â³ä æîâòîãî äî ÷åðâîíî-êî-
ðè÷íåâîãî. Êîë³ð çàëåæèòü â³ä
êîíöåíòðàö³¿ â³äâàðó. Äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî ïðèãîòóâàòè â³äâàð ³ç
öèáóëèíîãî ëóøïèííÿ, äàòè éî-
ìó íàñòîÿòèñÿ. ßêùî âè õî÷åòå,
ùîá êîë³ð áóâ íàñè÷åí³øèì, ëóø-
ïèííÿ òðåáà âçÿòè ïîá³ëüøå ³ âà-
ðèòè éîãî ìàéæå ï³âãîäèíè äî òî-
ãî, ÿê ó â³äâàð îïóñòèòè ÿéöÿ.

Ùîá ÿéöÿ áóëè æîâòîãî àáî çî-
ëîòèñòîãî êîëüîðó, ¿õ ôàðáóþòü
çà äîïîìîãîþ áåðåçîâîãî ëèñòÿ.
Â³äâàð ãîòóºòüñÿ ç ëèñòÿ ìîëîäî¿
áåðåçè, ÿêå âàðèòüñÿ ïðèáëèçíî
ï³âãîäèíè. ßéöÿ âèìèòè, îïóñ-
òèòè â òåïëèé íàñò³é ³ âàðèòè äî
äåñÿòè õâèëèí. Äîâîë³ ïðîñòî
ðîçôàðáîâóþòü ÿéöÿ, íàòèðàþ÷è
óæå çâàðåí³, ñîêîì áóäü-ÿêèõ
îâî÷³â ÷è ôðóêò³â.

Ìîæíà íàíåñòè íà ÿéöå íàâ³òü
ìàëþíîê. Íàïðèêëàä, ïðèêëàñòè
äî ÿéöÿ ÿêèéñü ëèñòî÷îê äåðåâà
òà îáìîòàòè éîãî ìàðëåþ ÷è êàï-
ðîíîì.

Ö³êàâ³ ðîçâîäè âèõîäÿòü, êîëè

ï³ä ÷àñ ôàðáóâàííÿ îáìîòàòè ÿé-
öÿ ð³çíîêîëüîðîâèìè íèòêàìè.
Äëÿ òîãî, àáè îòðèìàòè òàê çâà-
íó êðàïàíêó, ñïî÷àòêó ÿéöå ôàð-
áóþòü îäíèì êîëüîðîì, à ïîò³ì,
êîëè âèñîõíå, íà íüîãî íàíîñÿòü
êðàïë³ ãàðÿ÷îãî âîñêó. ßê ò³ëü-
êè â³ñê îõîëîíå, ÿéöå êëàäóòü ó
ðîç÷èí ³íøîãî êîëüîðó. Ï³ñëÿ
âèñèõàííÿ ôàðáè ÿéöå îïó-
ñêàþòü ó ãàðÿ÷ó âîäó. Â³ñê òàíå,
³ âèõîäèòü äóæå âåñåëå ÿéöå.
Â³ñê ìîæíà ³ àêóðàòíî çäåðòè. Ó
äåÿêèõ ðåã³îíàõ º ïîïóëÿðíèìè
äðàïàíêè. Õî÷à äëÿ òàêîãî
îôîðìëåííÿ ÿºöü òðåáà íàáðà-
òèñÿ òåðï³ííÿ. Àäæå â³çåðóíîê
íàíîñÿòü ãîñòðèì ïðåäìåòîì —
íîæåì, øèëîì, íîæèöÿìè, òîâ-
ñòîþ ãîëêîþ. Äëÿ öüîãî ïîòð³á-
íî ÿéöÿ çàâ÷àñíî çâàðèòè òà ïî-
ôàðáóâàòè â ÿêèéñü êîë³ð, áàæà-
íî òåìíèé — íà òàê³é øêàðàëó-
ï³ âèöàðàïàíèé ìàëþíîê ìàòè-
ìå åôåêòí³øèé âèãëÿä.

Традиції
випі ання пас и

Â Óêðà¿í³ âåëèêîäí³é õë³á íà-
çèâàþòü ïàñêîþ. Âèï³êàþòü ¿õ ³ç
íàéêðàùèõ ñîðò³â ïøåíè÷íîãî
áîðîøíà. Ó çàì³ñ äîäàþòü ìàñ-
ëî, îë³þ, ìîëîêî, ÿéöÿ, öóêîð,
ð³çí³ ñïåö³¿. Çðîçóì³ëî, ùî â
êîæíî¿ ãîñïîäèí³ º ñâ³é ðåöåïò
âèï³êàííÿ ïàñêè. Ç ïîêîë³ííÿ â
ïîêîë³ííÿ òèñÿ÷îë³òòÿìè ïåðå-
äàþòüñÿ ñåêðåòè ïðèãîòóâàííÿ
âåëèêîäíüîãî õë³áà. Ï³ä ÷àñ âè-
ï³êàííÿ âèêîðèñòîâóþòü ïåðå-
âàæíî ïðîäóêòè â ð³çíèõ ïðîïîð-
ö³ÿõ. Ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ â
êîæí³é õàò³ ïåðåä òèì, ÿê âèï³-
êàòè ïàñêó, ãîñïîäèíÿ á³ëèëà ³
ïðèáèðàëà õàòó. Ñàìà âîíà ÷èñ-
òåíüêî âáèðàëàñÿ, îäÿãàëà á³ëó
ñîðî÷êó. Ç ÷èñòèìè ³ ñâ³òëèìè
äóìêàìè ïåðåä çì³øóâàííÿì âñ³õ
³íãðåä³ºíò³â ìîëèëàñÿ ³ ïðîñèëà
Áîãà, ùîá äîïîì³ã âèïåêòè ïàñ-
êó. Ñïåêòè ñìà÷íó ïàñêó ââàæà-

ëîñÿ íàéâàæëèâ³øîþ ïîä³ºþ íà
Âåëèêäåíü, áî ç òîãî, ÿêîþ âîíà
áóäå, ñóäèëè ïðî äîëþ âñ³º¿ ñ³-
ì’¿. Òîìó âèï³êàòè ïàñêó ïîòð³á-
íî ò³ëüêè ó õîðîøîìó íàñòðî¿. Â
öåé äåíü ó ñ³ì’¿, â³ä ìàëîãî äî âå-
ëèêîãî,— âñ³ ìàþòü áóòè ñïîê³é-
íèìè, òîìó ùî ïå÷óòü ïàñêè.
Ââàæàºòüñÿ, ÿêùî ïàñêà ãîòóºòü-
ñÿ ïðàâèëüíî, âîíà ìîæå íå ÷åð-
ñòâ³òè àæ äî Òð³éö³, äî Çåëåíèõ
ñâÿò. ª áåçë³÷ ð³çíîâèä³â ïàñêè:
òðàäèö³éíà, ñèðíà, ñìåòàííà, ñî-
ëîíà, ñîëîäêà.

“Õðåùàòèê” ïðîïîíóº ñâ³é ðå-
öåïò. Ó 1,5 ñêëÿíêè ìîëîêà ðîç-
âåñòè 50 ãðàì³â äðiæäæiâ, âñèïà-
òè 500 ãðàì³â áîðîøíà, ðåòåëüíî
ðîçìiøàòè, ïîñòàâèòè ïîñóä ç
îïàðîþ â òåïëå ìiñöå, íàêðèâøè
ïîëîòíèíîþ. Ïiñëÿ òîãî, ÿê òiñ-
òî äîáðå ïiäiéäå (çáiëüøèòüñÿ â
îá’ºìi âäâ³÷³), äîäàòè 6 æîâòê³â,
ðîçòåðòèõ ³ç äâîìà ñêëÿíêàìè
öóêðó òà âñèïàòè ï³âïàêåòèêà âà-
íiëiíó, ùå 500 ãðàì³â áîðîøíà,
300 ãðàì³â ìàñëà, òðè ÷âåðò³ ÷àé-
íî¿ ëîæêè ñîë³. Ðåòåëüíî âèìiñè-
òè. Ïîòiì ïîêëàñòè çáèòi íà ãóñ-
òó ïiíó áiëêè i ïðîäîâæóâàòè ìi-
ñèòè, äîêè òiñòî íå ïî÷íå âiëüíî
âiäñòàâàòè âiä ñòiíîê i äíà ïîñó-
äèíè. Ïîñòàâèòè òiñòî, âêðèòå
ïîëîòíèíîþ, â òåïëå ìiñöå i, êî-
ëè âîíî çíîâó çáiëüøèòüñÿ â îá’-
ºìi âäâ³÷³, äîäàòè ïðîìèò³ é ïðî-
ñóøåí³ ðîäçèíêè, ãîð³õè. Ïiäãî-
òóâàòè ôîðìè, çìàñòèâøè ñòiíêè
îë³ºþ i ïðèòðóñèâøè ìåëåíèìè
ñóõàðèêàìè. Âèêëàñòè ò³ñòî ó
ôîðìè ç òàêèì ðîçðàõóíêîì, ùîá
âîíî çàéìàëî íå áiëüøå ïîëîâè-
íè âèñîòè. Ïîñòàâèòè â òåïëå
ìiñöå. Äàòè ïiäiéòè äî 3/4 îá’ºìó
ôîðìè, çìàñòèòè çáèòèì ÿéöåì i
îáåðåæíî, íå ñòðóøóþ÷è, ïîñòà-
âèòè â íå äóæå ãàðÿ÷ó äóõîâêó íà
50—60 õâèëèí. Ãîòîâíiñòü ïàñêè
ïåðåâiðÿþòü, âñòðîìèâøè â íå¿
ñ³ðíèêà: ÿêùî â³í ñóõèé — ïàñ-
êà ñïåêëàñÿ. Àáè âåðõ ïàñêè íå
ïiäãîðiâ, êîëè âií äîáðå ïiäðóì’ÿ-
íèòüñÿ, ïîêëàäiòü íà íüîãî êðó-
æå÷îê çìî÷åíîãî âîäîþ ïàïåðó

Íà Âåëèêäåíü ìîæíà ïîáà÷èòè 
âñ³ çàõîâàí³ ñêàðáè

Се рети при от вання пас и передаються з по оління в по оління
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Гарно пофарб вати пасхальні яйця — справа неле а

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Святом із свят називають Вели день православні християни. Цьо о дня всі вони
відзначають вос ресіння Іс са Христа — подію, я а стала символом перемо и доб-
ра над злом, світла — над темрявою. У вос ресінні вбачають торжество життя після
смерті, що і є оловним змістом свят вання. Цьо оріч Вели день свят ють 4 віт-
ня. "Хрещати " пропон є ознайомитися з традиціями дійства, навчитися робити
рашан и "без хімії", а та ож випі ати традиційні пас и.
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"Хрещати " за інч є серію репортажів про те, я ом нальні сл жби прибирають столицю. Протя ом тижня ми
вивчали сит ацію в районах, досл халися до д м и иян та онтролювали робот ом нальни ів. Сьо одні в поле
зор ж рналістів потрапили останніх чотири райони — Солом'янсь ий, Голосіївсь ий, Печерсь ий та Подільсь ий.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí: ïàðêè 
ïðèáðàëè, äâîðè — â ïðîöåñ³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

До Вели одня в Соло-
м'янсь ом районі всти -
ли навести лад на при-
б дин ових територіях, в
пар ах і с верах. З ідно
з даними сall-центр ,
район не пасе задніх.
Том під час "розбор
польотів" мерії їх з а-
д ють нечасто. Попри
це, в цьом районі є чи-
мало проблем, я і там-
тешнє ерівництво обі-
цяє оперативно лі від -
вати. Зо рема потреб -
ють ва и чимало в лиць
та місць, де влаштовано
стихійні сміттєзвалища.
Традиційно непрезента-
бельним ви лядом виріз-
няються й приво зальні
в лиці.

Ó ñòîëèö³ íà ïîâíó òðèâàº
êàìïàí³ÿ ç ïðèáèðàííÿ. Êîæåí
³ç ðàéîí³â íàìàãàºòüñÿ âñòèãíó-
òè ïðè÷åïóðèòè ñâî¿ òåðèòîð³¿
äî Âåëèêîäíÿ. Ðîáîòè ç ñàí³òàð-
íîãî î÷èùåííÿ êèïëÿòü ó ì³ñ-
ò³ — â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, íà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ. Ùî-
ïðàâäà, ïîêàçíèêè ç âèêîíàííÿ
çàïëàíîâàíîãî äåñÿòü ñòîëè÷íèõ
ðàéîí³â ìàþòü ð³çí³. Îäí³ — ë³-
äèðóþòü, ³íø³ — ñåðåä àóòñàé-
äåð³â. Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîí
âïåâíåíî óòðèìóº çîëîòó ñåðå-
äèíó. Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ, îò-
ðèìàíîþ ç call-öåíòðó, ñòàíîì

íà 31 áåðåçíÿ ïîãàí³ ñïðàâè ó
ñîëîì'ÿíö³â, êð³ì ñì³òòÿ, ç àñ-
ôàëüòóâàííÿì äîð³ã. Âîíè æ ïî-
ñ³äàþòü òðåòþ ñõîäèíêó ñåðåä
ðàéîí³â, ÿê³ íàéã³ðøå ðåàãóþòü

íà çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â ùîäî
ë³êâ³äàö³º¿ ñì³òòºçâàëèù, âèâå-
çåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Ïðî-
òå íåïîãàíî ñïðàâëÿþòüñÿ ç óò-
ðèìàííÿì ïàðê³â ³ ñêâåð³â, âè-
âåçåííÿì ïîëîìàíèõ ã³ëîê ³ äå-
ðåâ.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó"
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñî-
ëîì'ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèì Øêó-
ðî, íàéá³ëüø³ îáñÿãè ç ïðèáè-
ðàííÿ âèêîíàíî ïðîòÿãîì âè-
õ³äíèõ. Çîêðåìà ï³ä ÷àñ ñóáîò-
íèêà êîìóíàëüíèêè ðàçîì ³ç
ìåøêàíöÿìè ðàéîíó î÷èñòèëè
â³ä ñì³òòÿ 15,5 ãà ãàçîí³â, âè-
âåçëè 196 êóá ì ñì³òòÿ, ïîäð³á-
íèëè 20 êóá ì ã³ëëÿ. Îêð³ì öüî-
ãî, âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè 2 ñì³ò-
òºçâàëèùà, â³äðåìîíòóâàòè 2
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêà, î÷èñòèòè
42 çëèâîñòîêè òà ïîëàãîäèòè
790 êâ ì äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ.
Íàéìàñòàáí³ø³ ðîáîòè òðèâàëè
â ïàðêàõ "Â³äðàäíîìó", "Â³í-
íèöüêîìó", ñêâåðàõ íà âóëèö³
Ìàðòèðîñÿíà, íà ðîç³ âóëèöü
Êëèìåíêà, Îëåêñ³¿âñüêî¿, Ãåðî-

¿â Ñåâàñòîïîëÿ. "Ó ðàéîí³ ñòâî-
ðåíî êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ âåñ-
íÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà,— ïîâ³äî-
ìèâ ïàí Øêóðî.— Ïåðøî÷åð-
ãîâèì çàâäàííÿì ñòàëî ïðèáè-
ðàííÿ íàñë³äê³â ñí³æíî¿ çè-
ìè — ñì³òòÿ, ÿêå áóëî ï³ä ñí³-
ãîì ³ ÿêå íåìîæëèâî áóëî âè-
ãðåáòè òà âèâåçòè ðàí³øå. Òî-
ìó ìè çàêëèêàëè âñ³õ áàëàíñî-
óòðèìóâà÷³â àêòèâíî äîëó÷èòè-
ñÿ äî ðîáîòè, âêàçàëè íà íåäî-
ë³êè, ÿê³ ïîòð³áíî âèïðàâèòè".

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Ñî-
ëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó Àíäð³é
Òåðíîâèé äîäàâ, ùî çàãàëîì äî
2 êâ³òíÿ ì³ñöåâ³ êîìóíàëüíèêè
ìàþòü âïîðÿäêóâàòè 25 ãåêòàð³â
òåðèòîð³¿. "Íàñàìïåðåä ó ïàðêàõ
"Îðëÿòêî", "Óìàíñüêèé",
"Þí³ñòü", ïîáëèçó ê³íîòåàòðó
"Òàìïåðå",— ñêàçàâ â³í.— Òèì
÷àñîì ðàéîíí³ øëÿõîâèêè

çä³éñíÿòü ïîòî÷íèé òà ïðîô³-
ëàêòè÷íèé ðåìîíòè àñôàëüòîáå-
òîííîãî ïîêðèòòÿ áóëüâàð³â
Ëåïñå, ×îêîë³âñüêîãî, ×åðâîíî-
çîðÿíîãî, âóëèö³ Ãåòüìàíà, çà-
ãàëîì 800 êâ ì. Îêð³ì öüîãî,
î÷èñòÿòü â³ä ñì³òòÿ ïðî¿æäæó
÷àñòèíó âóëèöü Ëåáåäºâà-Êóìà-
÷à, Àíòîíîâà, Äîíåöüêî¿, ªðå-
âàíñüêî¿, Óìàíñüêî¿, Âîëãîãðàä-
ñüêî¿, Êóðñüêî¿, Ãàðìàòíî¿,
Êóäðÿøîâà. Ñïåö³àëüíî äëÿ ë³ê-
â³äàö³¿ äîðîæí³õ âèáî¿í òà ÿì
óæå çàìîâèëè íà çàâîä³ àñ-
ôàëüò".

Ïðî¿õàâøèñü ðàéîíîì, æóð-
íàë³ñòè "Õðåùàòèêà" ³ ñïðàâä³
â³äçíà÷èëè ÷èñòîòó ãîëîâíèõ
ìàã³ñòðàëåé òà ïàðê³â. Òèì ÷à-
ñîì ïðîáëåìíèìè º ïðèâîêçàëü-
í³ âóëèö³. Ó öèõ ì³ñöÿõ ìàñîâî-
ãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé íàçáèðàëî-
ñÿ äîâîë³ áàãàòî ñì³òòÿ, îñîáëè-
âî á³ëÿ ÌÀÔ³â ³ç ¿æåþ

Звернення
до "15-51" Проблема

67 Асфальт вання дорі

104 Вивезення сміття

2 Утримання пар ів
і с верів

11 Прибирання ілля,
дерев

26 Відс тність лю ів
та решіто

210 Кіль ість звернень
сьо о

Солом’янці просять
полатати доро и

Іван СИДОРОВ, олова Соло-
м'янсь ої РДА:
— До інця травня с ладено ра-
фі робіт із бла о строю на он-
ретних об’є тах. Найближчими
днями завеземо чистий пісо на
всі дитячі майданчи и район . До
поминальних днів план ємо впо-
ряд вати ладовища. Роботи
тривають щоденном режимі,
проводимо та ож і с ботни и. А -
тивно бер ть часть весняном
прибиранні чні навчальних за ла-
дів, працівни и промислових під-
приємств, станов та ор анізацій.
Небайд жа до наведення чистоти
в районі й ромадсь ість. На День
дов ілля за ли аємо всіх соло-
м’янців на масштабн за ально-
районн толо , що відб деться
17 вітня.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

В лиця Павла Пестеля

Неподалі Центрально о залізнично о во зал
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра ерівни и районів
столиці мають останній
шанс навести лад на те-
риторіях, тим самим ви-
онати дор чення мера
Леоніда Черновець о о
причеп рити столицю до
свята Вели одня. Чи впо-
раються — оцінять ияни.
А по и що "Хрещати "
проводить перевір то о,
що зроблено. Сьо одні на
онтролі — Голосіївсь ий
район. Чиновни и аж ть,
що прибирають на в ли-
цях і в пар ах щодня. Та
ж рналісти помітили заха-
ращене збіччя в лиці
Ямсь ої. Водночас непо-
далі , на в лиці Божен а,
ом нальни и а тивно
з рібали сміття.

Äî ïðèáèðàííÿ ñòîëèö³ äî ñâÿ-
òà Âåëèêîäíÿ àêòèâíî äîëó÷èâ-
ñÿ Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí. Ó ìèíó-
ë³ âèõ³äí³ íà òîëîêó âèéøëè
ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ÷³ éîãî æèòå-
ë³â. Ïðèáèðàëè ðàéîí êîìóíàëü-
íèêè, ïðàö³âíèêè ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ ³ áóä³âåëüíèõ îðãà-
í³çàö³é, ñòóäåíòè, øêîëÿð³ òà
ãðîìàäñüê³ñòü. Ó íàâåäåíí³ ÷èñ-
òîòè ¿ì äîïîìàãàëè 38 îäèíèöü
òåõí³êè.

“Ìè âçÿëèñÿ çà ðîáîòó äóæå
îïåðàòèâíî ³ íàðàç³ âæå ìàºìî
ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè”,— ñêàçàâ
ãîëîâà ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ñåðã³é Ñàäîâîé. Ç ìåòîþ çàáåç-
ïå÷åííÿ çàõîä³â ³ç ïðèáèðàííÿ
ðàéîíó â³í ïðîâ³â 5 íàðàä ³ç êå-
ð³âíèêàìè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ðèíê³â, æèòëîâèõ îðãàí³-
çàö³é, âëàñíèêàìè ìàëèõ àðõ³-
òåêòóðíèõ ôîðì. Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîí — íàéá³ëüøèé ó ñòîëèö³,
òîìó ïðàöþâàòè òàì äîâîäèòüñÿ
àêòèâí³øå. Â³äòàê, ó ðàéîí³ ïðè-
áèðàþòü ùîäíÿ.

Ò³ëüêè ïðîòÿãîì ïåðøîãî ñó-
áîòíèêà ðàéîí î÷èñòèëè â³ä 350
êóáîìåòð³â íåïîòðåáó. ×èñò³øè-
ìè ñòàëè 2000 êâàäðàòíèõ ìåòð³â
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, 62 ê³-
ëîìåòðè âóëèöü ³ 9200 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â ãàçîí³â. Òèì ÷àñîì
øëÿõîâèêè ëàòàëè äîðîãè. Ó ñó-
áîòó â³äðåìîíòóâàëè ïîíàä ï’ÿò-
ñîò êâàäðàòíèõ ìåòð³â àâòîøëÿ-
õ³â. Á³ëÿ Òåðåìê³âñüêèõ îçåð ï³ä
÷àñ ñâÿòà ãîëîñ³¿âö³ çìîæóòü ïðî-
ãóëþâàòèñÿ âæå íà ÷èñòèõ ïðîñ-
òîðàõ. Ïðèëåãë³ äî íèõ òåðèòî-
ð³¿, à òàêîæ äî öåðêâè Áîðèñà ³
Ãë³áà, ïðèáèðàëè ñòóäåíòè ñï³ëü-

íî ç êîìóíàëüíèêàìè ðàéîíó.
Ïåðåä ïîìèíàëüíèìè äíÿìè àê-
òèâíî ïðèáèðàþòü êëàäîâèùà.
Òàê, ïðîòÿãîì òîëîêè ïðèáðàëè
òåðèòîð³þ, ïðèëåãëó äî Ïèðîã³â-
ñüêîãî öâèíòàðÿ. Çâ³äòè âèâåçëè
÷èìàëî ñì³òòÿ.

Îäíàê îäíîðàçîâîþ àêö³ºþ
ïðèáèðàííÿ â ðàéîí³ íå îáìå-
æèëèñÿ. Ç ïî÷àòêó òèæíÿ êîìó-
íàëüíèêè, ñòóäåíòè òà ãðîìàä-
ñüê³ñòü íàâîäÿòü ïîðÿäîê ùîäåí-
íî. À â÷îðà âæå ñòàëî ÷èñòî ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïàðêó, ïðèáóäèí-
êîâèõ ñêâåðàõ ³ ó çåëåíèõ çîíàõ.
Íà çàâòðà êåð³âíèöòâî ðàéîíó
òåæ çàïëàíóâàëî ãåíåðàëüíå ïðè-
áèðàííÿ. Îá³öÿþòü ìàêñèìàëü-
íî àêòèâ³çóâàòèñü, àáè ãîëîñ³¿â-
ö³ çóñòð³ëè ñâÿòî â ÷èñòîò³.

Îäíàê ³ ï³ñëÿ ñâÿò ó ðàéîí³
òðèâàòèìóòü ðîáîòè ç áëàãîóñò-
ðîþ. Àäæå ç íàñòàííÿì Âåëèêî-
äíÿ äâîì³ñÿ÷íèê íå çàâåðøóºòü-
ñÿ. Â ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ âæå çàïëà-
íóâàëè ðåìîíò äîð³ã, ñïîðòèâíèõ
³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ëàâîê äëÿ
â³äïî÷èíêó, à òàêîæ â³äíîâëåí-
íÿ îñâ³òëåííÿ, âèñàäæåííÿ êâ³-
ò³â ³ êóù³â.

Àáè ïåðåâ³ðèòè, ÷è â³äïîâ³äàº
ä³éñíîñò³ òå, ïðî ùî çâ³òóþòü ÷è-
íîâíèêè, êîðåñïîíäåíòè “Õðåùà-
òèêà” íàâ³äàëèñÿ äî ðàéîíó. Êî-
ìóíàëüíèêè íà âóëèö³ Áîæåíêà,
ÿê³ àêòèâíî ï³äì³òàëè ì³òëàìè òà
âàíòàæèëè ñì³òòÿ äî ìàøèí, ïî-

ò³øèëè æóðíàë³ñò³â. Âîäíî÷àñ
âñåëèëè íàä³þ, ùî äî ïîì³÷åíî-
ãî íåïîòðåáó âçäîâæ âóëèö³ ßì-
ñüêî¿ òåæ äîáåðóòüñÿ. Íà öå ñïî-

ä³âàþòüñÿ ³ ìåøêàíö³ ðàéîíó.
Ñàìå íà çàõàðàùåí³ñòü òåðèòîð³¿
âîíè ÷àñòåíüêî ñêàðæèëèñÿ äî
ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó îñòàíí³ì ÷à-

ñîì. Íàéá³ëüøå íåïðèáðàíèé
íåïîòð³á ¿ì äîøêóëÿº á³ëÿ ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ³ íà òðî-
òóàðàõ

Сер ій САДОВОЙ,
олова Голосіївсь ої РДА:

— На дор чення мера Леоніда Черновець о о від-
реа вали миттєво. Я особисто об’їхав сю терито-
рію і завітав до ожно о ЖЕК . Ми оперативно с ла-
ли рафі проведення с ботни ів. До наведення чис-
тоти дол чали а тивно ст дентів і державних сл ж-
бовців. Допома али та ож небайд жі меш анці. Вар-
то зазначити, що в лиці, с вери, пар и та двори райо-
н прибираємо щодня, адже наш район — найбіль-
ший столиці. До то о ж нас ба ато підприємств і
ооперативних б дин ів, я і не підпоряд ов ються
ЖЕКам. Том з їхніми ерівни ами доводиться про-
водити бесіди для то о, щоб вони прибирали свої те-
риторії, але це майже без спішно. Том за них дово-
дилося робити нам.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Звернення
до "15-51" Проблема

85 Сміття

18 Прибирання ілля, дерев

35 Розриття (відновлення бла о строю)

22 Асфальт вання дорі

34 Асфальт вання приб дин ових територій

194 Всьо о с ар

У Голосієві с аржаться на розриття

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí: 
62 ê³ëîìåòðè âóëèöü — ÷èñò³

В лиця Божен а

В лиця Ямсь а
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Ñóòòºâèõ íåäîë³ê³â, íà äóìêó ìåøêàí-
ö³â Ïå÷åðñüêà, â ïðèáèðàíí³ ðàéîíó ïðàê-
òè÷íî íåìàº. Ñòàíîì íà 31 áåðåçíÿ, çà
ñòàòèñòèêîþ çâåðíåíü ìåøêàíö³â äî call-
öåíòðó "15-51", áóëî çàðåºñòðîâàíî ñêàðã
ëèøå çà 42 àäðåñàìè, íàéìåíøèé ïîêàç-
íèê ñåðåä ðàéîí³â. Àëå, ïîïðè òàêó õàðàê-
òåðèñòèêó, íå çíèêàþòü ïðîáëåìè ç³ ñì³ò-
òÿì, ÿêèõ, çã³äíî ç îñòàíí³ìè äàíèìè, áó-
ëî çàô³êñîâàíî çà äâàäöÿòüìà àäðåñàìè.

ßê çàçíà÷àþòü ó Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ, ï³ñëÿ
äîðó÷åííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî, 22 áåðåçíÿ òóò ðîçïî÷àëàñÿ
ãëîáàëüíà âåñíÿíà ðîáîòà ç áëàãîóñòðîþ òà
ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà. 27
áåðåçíÿ ïðàö³âíèêè óñ³õ ï³äïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ òà îðãàí³çàö³é ðàéîíó ïðîâåëè ñó-
áîòíèê ³ç ïðèáèðàííÿ òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñò-
êè òåðèòîð³¿. Ó íüîìó òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü
ïðàö³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà äåïóòàòñüêèé êîðïóñ
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè.

"Íà ñóáîòíèêó íàø³ ïðàö³âíèêè ïðèáðà-
ëè 7 ïàðê³â òà 5 ñêâåð³â. Çîêðåìà, áóëî
ïðèáðàíî ãàçîíè, âèâåçåíî ñì³òòÿ òà ëèñ-

òÿ, ï³äìåòåíî äîð³æêè, ç³áðàíî òà âèâåçå-
íî ïîáóòîâå ñì³òòÿ òà ïîëàìàíå ã³ëëÿ, âè-
êîïàíî ÿìè äëÿ ïîñàäêè äåðåâ, ïîñàäæå-
íî äåðåâà, î÷èùåíî óðíè",— ðîçïîâ³äàþòü
ó ïðåñ-öåíòð³ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ.

Îêð³ì òîãî, çà ñëîâàìè ðàéîííèõ ÷è-
íîâíèê³â, ñòàíîì íà 30 áåðåçíÿ â³ä ñì³ò-
òÿ òà ï³ñêîìåòó ïîâí³ñòþ î÷èùåíî 43 âó-
ëèö³, ïîôàðáîâàíî îãîðîæ³ òà â³äðåìîíòî-
âàíî äîðîãè. Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ç
óòðèìàííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ïîä-
áàëè ïðî î÷èùåííÿ â³ä ñì³òòÿ é ã³ëëÿ ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà ì³æêâàðòàëüíèõ
ïðî¿çä³â ó 611 æèòëîâèõ áóäèíêàõ óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³ òà âèâåçëè ñì³òòÿ.

Íàðàç³ â ðàéîí³ ùå çàëèøàþòüñÿ ïîäå-
êóäè íåïðèáðàí³ ä³ëÿíêè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü
äàí³ call-öåíòðó. Òà, ÿê çàïåâíÿþòü ó Ïå-
÷åðñüê³é ÐÄÀ, âñ³ îñòàòî÷í³ ðîáîòè â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ âèêîíàþòü êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ØÅÓ, ÓÇÍ òà ÓÆÃ äî 3 êâ³ò-
íÿ.

Ï³äòâåðäæóº íåäîïðàöþâàííÿ "ë³äåðà"
òàêîæ ðåéä "Õðåùàòèêà" â ðàìêàõ ïåðåâ³ð-
êè âèêîíàííÿ ðàéîíàìè çàõîä³â ³ç ïðèáè-
ðàííÿ. Òàê, êîðåñïîíäåíòè âèäàííÿ âè-
ÿâèëè êóïè áóä³âåëüíèõ, âèðîáíè÷èõ òà
³íøèõ â³äõîä³â íà âóëèö³ Ïåðâîìàéñüêîãî
òà ðîçêèäàíå ñì³òòÿ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Êëîâñüêà"

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Подільсь ий район пев-
нено тримається на чет-
вертом місці в "рейтин
чистоти" серед сіх сто-
личних районів. Протя ом
тижня там попідмітали
майже всі двори. Нині
впоряд ов ють азони,
фарб ють рни для сміття
й ла одять лав и. Одна
непотріб вивезено не
всюди. Території майже
за тридцятьма адресами
й досі бр дні. Побільшало
с ар на анави. Особли-
во невдоволені прибиран-
ням жителі Вітряних Гір.

Íàéäàâí³øà ÷àñòèíà Êèºâà —
Ïîä³ë — ÷èñòèé ÷åòâåð çóñòð³â íå
â ïîâí³é ÷èñòîò³. ßê ïîâ³äîìèëè
â Ñëóæá³ äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì
"15-51", íà 31 áåðåçíÿ ëèøàëèñÿ
áåç â³äïîâ³ä³ 163 ñêàðãè ïîä³ëü-
ö³â ñòîñîâíî ñì³òòÿ ³ êàíàâ. Âàð-
òî çàçíà÷èòè, ùî çà òèæäåíü, â³ä-
êîëè ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ ãî-
ëîâàì ðàéîí³â âçÿòèñÿ çà íàâå-
äåííÿ ïîðÿäêó, íà Ïîäîë³ ñèòó-
àö³ÿ çíà÷íî ïîë³ïøèëàñÿ. Àäæå
äî òîãî çâåðíåíü, íà ÿê³ íå â³ä-
ðåàãóâàëè â³äïîâ³äí³ ðàéîíí³
ñëóæáè, áóëî 207. Òàê, íà 24 áå-
ðåçíÿ ïðî çàñì³÷åí³ ïðèáóäèíêî-
â³ òåðèòîð³¿ ïîâ³äîìèëè ìåøêàí-
ö³ çà 117 àäðåñàìè, à â ñåðåäó òà-
êèõ ëèøàëîñÿ 37.

Íå âñòèãëè â ðàéîí³ ïðèáðàòè
ã³ëëÿ òà çëàìàí³ äåðåâà. Ïðîòÿãîì
òèæíÿ òóò ñïðîìîãëèñÿ â³äðåàãó-
âàòè íà îäíå çâåðíåííÿ. Âîäíî-
÷àñ ó ðàéîí³ ïîá³ëüøàëî êàíàâ, ç
19 äî 26, ÿêèõ í³õòî íå çàãîðòàº.
Äîï³êàþòü ïîä³ëüöÿì ³ âèáî¿íè
íà äîðîãàõ. Óæå òèæäåíü í³õòî íå
ëàòàº ä³ðîê çà 49 àäðåñàìè, òîìó

Ïîä³ëüñüêèé çàìèêàº òð³éêó
ðàéîí³â ç íàéã³ðøèìè äîðîãàìè.
Ó çàãàëüíîìó æ ðåéòèíãó ÷èñòî-
òè â³í, ÿê ³ òèæäåíü òîìó, ïîñ³-
äàº ÷åòâåðòå ì³ñöå.

Ó ðàéîíí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ðîç-
ïîâ³ëè, ùî âóëèö³, ïàðêè, ïîä-
â³ð'ÿ ïðèáèðàþòü ïîñò³éíî, à ï³ñ-
ëÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ìåðà ðîáîòè
ïîæâàâèëè. Òàê, ìèíóëî¿ ñóáîòè
çà ó÷àñòþ ïðàö³âíèê³â ÐÄÀ, êî-
ìóíàëüíèê³â, îñâ³òÿí, øêîëÿð³â
òà ñòóäåíò³â áóëî îðãàí³çîâàíî ñó-
áîòíèê "Âåñíÿíà òîëîêà". Ç ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é âèâåçëè
435 êóáîìåòð³â âåëèêîãàáàðèòíî-
ãî ñì³òòÿ ³ ã³ëëÿ. Êð³ì òîãî, ïî-
ôàðáóâàëè êîíòåéíåðè äëÿ â³ä-
õîä³â òà çàâåçëè 30 òîíí ï³ñêó íà

äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. Ï³ä ÷àñ ñó-
áîòíèêà ïðèáðàëè 185 çóïèíîê
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, à òà-
êîæ ïî÷èñòèëè ê³ëüêà çëè-
âîïðèéìàëüíèõ êîëîäÿç³â. Ïðîé-
øëèñÿ ç ãðàáëÿìè ïàðêàìè òà
ñêâåðàìè. Äî ñëîâà, ñòàíîì çåëå-
íèõ çîí ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ïðîòÿãîì òèæíÿ íåâäîâîëåííÿ
âèñëîâèëè ëèøå äâîº ìåøêàíö³â.
Ó â³âòîðîê âñ³ êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà îòðèìàëè âàïíî äëÿ
ïîá³ëêè äåðåâ òà áîðäþð³â. Òåïåð
çàâîçÿòü ´ðóíò äëÿ â³äíîâëåííÿ
ãàçîí³â á³ëÿ áóäèíê³â, ðåìîíòó-
þòü ³ ôàðáóþòü ëàâêè, îãîðîæ³.
Óçäîâæ îêðåìèõ âóëèöü ìèþòü ³
íàíîñÿòü êîëåñîâ³äá³éí³ ñòð³÷êè
òà ï³øîõ³äí³ îãîðîæ³.

Âîäíî÷àñ, ÿê ïîâ³äîìèëè â
ì³ñüêîìó call-öåíòð³ "15-51", âñå-
ðåäèí³ òèæíÿ ñì³òòÿ çàëèøàëîñü
á³ëÿ áóäèíê³â çà 28 àäðåñàìè, çîê-
ðåìà íà Ìîñòèöüê³é, 4, Ãàëèöü-
ê³é, 7 òà 11, ïðîñïåêò³ Ïîðèêà, 12
òà 14. Ó äåâ'ÿòüîõ ì³ñöÿõ íåïðè-
áðàíèìè ëèøàþòüñÿ òðîòóàðè.
Òðèâàëèé ÷àñ íå ìîæóòü äîìîãòè-
ñÿ ìåøêàíö³ âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ç³
ñêâåðó íà âóëèö³ Ôðóíçå, 89.

Äî æóðíàë³ñò³â "Õðåùàòèêà"
çâåðíóëèñÿ òàêîæ æèòåë³ ìàñèâó
Â³òðÿí³ Ãîðè. Êèÿíè ñòâåðäæó-
þòü, ùî íåïîòðåáó íå ïðèáèðà-
þòü íà âóëèöÿõ Çàïàäèíñüê³é,
×åðâîíîï³ëüñüê³é, Ãàëèöüê³é.
Âèâåçòè ñì³òòºçâàëèùå ëþäè
ïðîñÿòü ³ â³ä îäí³º¿ ç øê³ë

Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí: âèâåçëè 
ùå íå âñå

Єв ен РОМАНЕНКО, олова
Подільсь ої РДА:

— На ви онання дор чення Ки-
ївсь о о місь о о олови Леоні-
да Черновець о ов Подільсь о-
м районі б ло проведено вес-
няний с ботни . Вивезено 435
бометрів вели о абаритно о

сміття, завезено пісо на дитячі
майданчи и, нанесено олесо-
відбійні стріч и, прибрано с вер
на в лиці Почайнинсь ій. Та ож
визначено місця для прибиран-
ня до Вели одня наст пні дні.
План ємо до свята причеп рити
район.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

В лиця Нижній Вал

Сер ій СУЩЕНКО, олова Печерсь ої
РДА:

— До 1 вітня ми фа тично завершили
прибирання території район . Зал чили і
ом нальні підприємства, і ромадсь і ор-
анізації, і чнів ш іл, і ст дентів, і війсь о-
вих. Щоденно займалися санітарним очи-
щенням район . Звичайно, дещо ще по-
трібно доробити, десь підмести, прибра-
ти, але можемо с азати, що майже всю
основн робот ми ви онали, і вже отові
до свят вання Вели одня. Надалі роботи
з бла о строю триватим ть. Ще маємо
привести до належно о стан доро и, тро-
т ари, дитячі майданчи и. До 9 вітня б -
де завершено роботи з поряд вання до-
рі районі.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí: 
çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Відзначитися бездо анною чисто-
тою до Вели одня по и що не
вдалося жодном район столиці.
Але одним із лідерів можна на-
звати Печерсь ий район. З 22 бе-
резня відповідні підрозділи РДА
с млінно працювали над поліп-
шенням своїх рез льтатів із сані-
тарно о стан район . Проте, по-
при зроблене, ерівництв Печер-
сь о о район є ще що доробити.

В лиця Первомайсь о о
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ÓÂÀÃÀ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Реда ція азети “Хрещати ” о олош є он рс

“Світ захоплень”

Для часті в он рсі надішліть розповідь про ваше захоплення (хобі) і фото, що йо о ілюс-
тр є (по можливості).
Це мож ть б ти розповіді про домашніх любленців, оле ціон вання, вироби де оратив-

но-при ладно о мистецтва, фото раф вання, живопис, вишивання, спорт, подорожі, вирощ -
вання вітів.
Щочетвер а в азеті вміщ ватим ть найці авіші розповіді й фото. Автор отримає приз —
вит и до інотеатр . Матеріали до др відбиратиме он рсна омісія з ідно з “Положен-
ням про он рс”.
Матеріали на он рс надсилайте на адрес реда ції: 01034, Київ-34, Володимирсь а,

51б або на Е-mail: vypusk@kmh.kiev.ua. Обов’яз ово в ажіть прізвище, ім’я, адрес та он-
та тний телефон. Мінімальний розмір фото 10x15, в еле тронном ви ляді щонайменше
1600х1200 dpi.

Матеріали, надіслані на он рс, реда ція не реценз є і не повертає.

ОВНИ
Ви налаштовані форс вати події,

але, на жаль, не володієте сит аці-
єю. У пориві стати най ращим, са-
моствердитися на ар’єрних тере-
нах можете заплям вати реп та-
цію, на ли ати нів ерівництва. Не
вдавайте з себе м чени а, а ор а-
ніз йтеся — тоді робота принесе
психоло ічне задоволення. Ви о-
н йте етичний бор , робіть добро
ближнім і воро ам, дбайте про
сім’ю. У шлюбних пар “реставра-
ція” стос н ів триває повним хо-
дом, про розл чення, “ліві” рома-
ни і не д майте.

ТЕЛЬЦІ
Ви чарівні, роз мні, доброзичли-

ві. Одна нині для вас самота —
най ращий порадни і помічни
розпл т ванні нито триво , с пе-
речностей, помило . Їх протя ом
ро на опичилося чимало. Ви зро-
з мієте, що не варто ні о о ідеалі-
з вати, люди недос оналі, їм влас-
тиві слаб ості, вади, але за це пля-
м вати ч ж ідність ніхто вам пра-
ва не давав. Цим ви приниж єте
себе я Боже створіння. Емоції за-
лиште др зям і оханим, адже во-
ни обожнюють пірнати ваш теп-
л д шевн повінь.

БЛИЗНЯТА
Ваше місце на с спільній арені.

Гармоніз вати земне і д ховне не
вдасться зв’яз з а тивізацією
мер антильності, що штовхає до
зловживань. У рошовій темі ри а
с ресла, ар’єра росте, сильні сві-
т цьо о до вас прихильні (навіть
редит), оловне вчасно потя н ти
шефа за ма ічний психоло ічний
мот зочо . Нині ви зобов’язані
с різь розрахов ватися з бор ами
“не відходячи від аси”. Обранця
лелійте, процес повернення неза-
треб ваних відч ттів — а тивній
фазі!

РАКИ
Поп тний вітер спіх над ває

професійні вітрила в перспе тив-
ном напрямі, тіль и прибор айте
амбіції, ворожнечі з діловими со-
юзни ами не повинно б ти. І ні о-
о не підсидж йте! Дотрим йте
слова, робіть се з чистою совіс-
тю, посл жливість і обов’яз овість,
творча самовіддача — ч дові я ос-
ті на шлях до спіх . Крити с -
перни ів сприймайте об’є тивно й
одраз с вайте помил и. Коле-
и — хороші порадни и, їхніми в с-
тами оворить Всевишній.

ЛЕВИ
Боріться за реноме зраз ово о

підле ло о, роз р ч йте імідж. Об-
станов а на роботі розпечена, пра-
цедавці вима ають жорст о о ви о-
нання рафі ів, я існої роботи на ви-
со ом професіональном рівні. На
жаль, т т можливі про оли через
бра досвід , збої виробничо о про-
цес з вини недисциплінованих о-
ле . Але ви повинні тримати висо
мар , ре лам вати все, чим можна
привабити оточення. Доро а до сер-
дець оханих сіяна вітами армо-
нії, хіба що фінансові розбіжності за-
тьмарюватим ть щастя.

ДІВИ
Ви еротичні, се с ально приваб-

ливі, здатні б ти др ом і м зою в
одній особі. А життя повне спо с!..
Втім, про ле і романи заб дьте, вам
потрібно відновити серйозні відно-
сини із с п тни ами: неодр жені ма-
ють визначитися з обранцем, а
шлюбні пари повинні подбати про
нов я ість сво о союз . Добре, що
поряд впливові партнери, вам цьо-
оріч фантастично пощастило на
опор в житті. Одна орієнт йтеся
на половин , і тоді б дь-я і пере-
ш оди не страшні в морі с єтних
б днів. Проблем з рошима не вар-
то драматиз вати, затя ніть пасо .
Це доля дає ро и ощадливості.

ТЕРЕЗИ
Ви онсерватор, чим прово єте

опозиційн війн . Ви не вмієте ана-
ліз вати своїх вчин ів під впливом
мер антильних інстин тів, том ри-
зи єте стати жертвою Еґо. Це не-
ативно позначиться на ар’єрном
сходженні, особистій реп тації.
Знайдіть психоло ічний люч до
сердець залежних від вас людей,
співробітни ів, б дьте роз мниця-
ми. Від начальства ліпше дистанці-
юватися, спирайтеся на милосерд-
них оле .

СКОРПІОНИ
Ви на пі професійної майстер-

ності, тр дівни -ба атоверстатни ,
он рентам робити нічо о. Та, на
жаль, ба ато сил іде в пісо . Влас-
тивий вам тверезий розрах но про-
рає, раціональні ідеї впровадж ють-
ся с ладно. Рез льтат дале ий від
бажано о. Мі ро лімат оле тиві
напр жений, не вст пайте в дис -
сії з оле ами, вас не зроз міють,
працюйте, зба ач йтеся д ховно, це
плідний період на опичення мораль-
них і матеріальних цінностей. У парт-
нерсь ій сфері все ч дово, ваша по-
ловин а та а чарівна і бажана!

СТРІЛЬЦІ
Поспішайте охати і б ти охани-

ми! В мистецтві зваблювання проти-
лежної статі вам рівних не б де, од-
на ви повинні налашт ватися на те,
що самовіддача на стороні не о -
питься, лише в сімейном олі ваші
щастя й спіх. Я що спалахне сл ж-
бовий роман, с ористайтеся цим
зв’яз ом задля ар’єрно о зростан-
ня. Але ліпше за охатися в робот ,
це ідеальний варіант дося ти сл ж-
бових висот. Адже т т нас вається
темна см а (на чотири місяці). На-
чальство знов почне вас терориз -
вати за щонайменші професійні по-
мил и.

КОЗОРОГИ
У сім’ї ви — запальний лідер, ро-

за ледачих домочадців і омандир
для тих, хто зн дь вався за сімей-
ними торжествами, дозвіллям на
природі. Т т ваш б рхливий ент зі-
азм знайде вихід. Щоб ни н ти он-
флі тів, ідіть на пост п и, зважайте
на вимо и близь их, адже них ін-
ші сма и, інтереси. А втім, до оджа-
ти потрібно і собі, том зробіть та ,
щоб ваші пропозиції, ініціативи ма-
сови а-затійни а б ли до д ші всім.

ВОДОЛІЇ
Нама аючись сховатися від с єти,

життєвих проблем, не вдасться відпо-
чити на самоті, лише створите стре-
сов а р нав оло себе. Спіл вання
з людьми, нетривалі поїзд и, др жні
посидень и, свіжі враження вам по-
трібні, я повітря. Уз одж йте особис-
т свобод дій з вимо ами оточення,
ви он йте йо о побажання. Важливих
по по ліпше не від ладати, з радіс-
тю й ле о розл чайтеся з рошима.
Бідність не за рож є, фінансові пото-
и до вас цьо о ро теч ть щедро.

РИБИ
Др зі, охані налаштовані ви орис-

тов вати вас. Це насилля може спри-
чинити матеріальні й моральні втра-
ти. Але подітися ні ди — розпоча-
лася перевір а на міцність др жніх
з. А втім, не збіднієте, добродійні
джерела долі фонтан ють, тож ом-
пенсація за збит и надійде вчасно.
Адже вам с різь раді, оло ці авих,
захопливих знайомств розширюєть-
ся, оловне — не запишатися і не
зви н ти до цієї б рхливої поп ляр-
ності. Про здоров’я дбайте, спорт,
помірні фізичні навантаження допо-
мож ть б ти в ч довій формі.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (4—10 êâ³òíÿ)

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

Інформація
Фонд приватизації ом нально о майна Голосіївсь о о р-н м. Києва повідомляє

по с ас вання он рс з відбор с б’є тів оціночної діяльності повідомлення про
я ий б ло оп блі овано в Київсь ій м ніципальній азеті “Хрещати ” за№43 (3674)
від 26.03.2010 р. Дан об’яв вважати недійсною.

Фонд приватизації ом нально о майна Голосіївсь о о р-н м. Києва о олош є
он рс з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені для проведення
незалежної оцін и об’є тів в Голосіївсь ом районі м. Києва.

Перелі об’є тів, що пропон ються до незалежної оцін и:

Претенденти подають одн заяв на часть он рсі за встановленою формою
та всі необхідні підтвердні до менти з ідно “Положення про он рсний відбір
с б’є тів оціночної діяльності” із змінами та доповненнями, затверджено о на азом
ФДМУ №2100 від 25.11.03 та зареєстровано о Міністерством юстиції У раїни за
№1194/8515 від 19.12.03.

Кон рсна пропозиція претендента подається в одном запечатаном онверті.

При повторній часті он рсі протя ом поточно о ро , разі відс тності змін,
замість становчих до ментів надається лист-підтвердження про відс тність змін.

Кон рс відб деться через 14 днів після оп блі вання інформації за адресою:
пр-т 40-річчя Жовтня, 42, імната 58.

Прийом до ментів на часть он рсі відб деться за адресою: пр-т 40-річчя
Жовтня, 42, імната 58 не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення
он рс , тел. 259-73-93.

Інформація Фонд приватизації ом нально о майна
Голосіївсь о о р-н м. Києва

Приватизовані шляхом ви п .

Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 61/17 (літ. А)
приватизовано юридичною особою за цін 287 112,00 ривень, в т. ч. ПДВ
47 852,00 ривень.

п/п Назва об’є та
Місце розташ вання

об’є та

Площа та
хара теристи а об’є та
(приміщення, б дин ),

в. м

1. Нежилі приміщення пров. Ж овсь о о 60,80 (підвал)

2. Нежилі приміщення в л. Василь івсь а 60,00 (цо оль)

3. Нежилі приміщення в л. Са са ансь о о 44,20 (підвал)

4. Нежилі приміщення в л. Са са ансь о о 109,0 (цо оль)

5. Нежилі приміщення в л. Толсто о 147,60 (напівпідвал)

6. Нежилі приміщення в л. Вели а Китаївсь а 111,20 (І поверх)

7, Нежилі приміщення в л. Толсто о 199,70 (підвал)

8. Нежилі приміщення пр-т 40-річчя Жовтня 373,60 (І поверх)

9. Нежилі приміщення пр-т На и 181,10 (І поверх, підвал)

10. Нежилі приміщення в л. А . Гл ш ова 168,20 (І поверх)

11. Нежилі приміщення пр-т На и 217,00 (І поверх)

12. Нежилі приміщення в л. Червоноармійсь а 260,00 (І поверх)

13. Нежилі приміщення в л. Заболотно о
500,80 (І поверх)
552,10 (підвал)

14. Нежилі приміщення в л. Пань івсь а 60,50 (цо оль)

15. Нежилі приміщення пр-т На и 207,0 (І поверх)

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про підс м и
приватизації шляхом ви п об’є та ом нальної
власності р пи А:
- нежилі приміщення за альною площею 146,00 в.м, за адресою:
м. Київ, в л. Михайлівсь а, 17-а/2, літ. А. Приватизовані юридичною
особою за 1371480,00 рн, в том числі ПДВ 228580,00 рн.

ВАТ “Трест “Київмісь б д-3” повідомляє, що до інформації,
я а б ла оп блі ована в азеті “Хрещати ” № 28 від 26.02.2010 р.,
вносяться доповнення

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ

“КИЇВМІСЬКБУД-3”
повідомляє про доповнення поряд денно о чер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 14 вітня 2010 ро о 16.00 за адресою:
м. Київ, в л. Керченсь а, 4 (1 поверх, зал засідань) наст пним питанням
поряд денно о:

п. 10. Про внесення змін до Стат т Товариства.

Правління ВАТ “Трест “Київмісь б д-3”

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення он рс на право

ладання до овор оренди державно о майна

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Інстит т соціоло ії НАНУ. Телефони, еле тронна адреса:
255-61-44. Адреса приміщення: м. Київ, в л. Шов овична, 12. Хара теристи а
приміщення: назва б дин : осподарсь а б дівля, підвальне приміщення; площа:
180 в. м.

Центральне опалення відс тнє, еле трозабезпечення прис тнє, т алет прис тній.
Необхідність ремонт : приміщення потреб є ремонт . Можлива мета ви ористання
приміщення: розташ вання афе.

Вартість приміщення: 1 279 092 рн за станом на 31.01.2010 р. (визначена
незалежною оцін ою).

Стартова ціна: 88 рн/м2/місяць ( рн/ в.м/місяць).

Умови он рс :
1. У ладення до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим Бюро

Президії НАН У раїни (розташований на сайті).
2. Перелі до ментів, що надаються на роз ляд он рсної омісії: заява про

часть он рсі; опії до ментів про державн реєстрацію часни а он рс ;
посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів (для юридичних осіб); довіреність
представни юридичної особи, оформлен належним чином (для юридичних
осіб); відомості про платоспроможність часни а он рс ; зобов’язання часни а
он рс щодо ви онання мов он рс ; зобов’язання щодо своєчасної сплати
орендної плати.

Адреса, місце та час проведення он рс : м. Київ, в л. Шов овична, 12,
ім. №308, 22 вітня 2010 ро об 11.00.

Кінцевий термін прийняття до ментів: 20 вітня 2010 ро .

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 131959 на ім’я Середи Анатолія Михайловича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 248634 на ім’я Троїць о о Володимира Оле сандровича
вважати недійсним.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 561
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Ïèñàíêîâå äèâî
Ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³ ïîêàæóòü óí³êàëüíó
ñêóëüïòóðó Îêñàíè Ìàñü
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на тери-
торії Києво-Печер-
сь ої лаври можна
б де побачити
ні альн с льп-
т р х дожниці
О сани Мась. Це
півсфера, я а зі-
брана з писано і
є частиною вели-
о о прое т
“Сфери Відро-
дження. Heliy3”.
Писан и, на д м
х дожниці, збері-
ають д ховність
народ і є лючем
до порят н люд-
ства. Малюн ам
на дерев’яних пи-
сан ах, з я их ви-
онано мозаї
О сани Мась, по-
над 3 тисячі ро-
ів. Побачити “пи-
сан ов ” сфер
ияни змож ть до
12 вітня.

Ó ï’ÿòíèöþ íà òåðè-
òîð³¿ Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-
ðè “Ãàëåðåÿ Òåòÿíè
Ì³ðîíîâî¿” âñòàíîâèòü
íîâó ðîáîòó õóäîæíèö³
Îêñàíè Ìàñü, ñòâîðåíó
ç ïèñàíîê. Íàðîäí³
ìàéñòðè ç óñ³õ êóòî÷ê³â
êðà¿íè áðàëè ó÷àñòü ó
ðîçïèñ³ ïèñàíîê äëÿ
âò³ëåííÿ çàäóìó õóäîæ-
íèö³. Öå ï³âñôåðà ðîç-
ì³ðîì òðè íà òðè ìåò-
ðè, âêðèòà ïèñàíêàìè,
ùî º ÷àñòèíîþ âåëèêî-
ãî êîíöåïòóàëüíîãî
àðò-ïðîåêòó “Ñôåðè
Â³äðîäæåííÿ. Heliy3”.
Âñòóïîì äî íüîãî º
ïàííî Ä³âè Ìàð³¿ ç ïè-
ñàíîê, ïåðåäàíå õóäîæ-
íèöåþ â äàðóíîê äëÿ

Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³ä-
íèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”
ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó.

²äåþ “Ñôåð Â³äðî-
äæåííÿ” âàðòî øóêàòè
â òðàäèö³ÿõ ³ äóõîâíî-
ñò³. Íà äóìêó â÷åíèõ
ñâ³òó, âðÿòóâàòè ëþä-
ñòâî â³ä åêîëîã³÷íî¿ êà-
òàñòðîôè ìîæíà çà äî-
ïîìîãîþ Heliy3. Ãàç
ì³ñòèòüñÿ ó ñôåðàõ ïëà-
íåò. À õóäîæíèöÿ ïðî-
ïîíóº ñâîº áà÷åííÿ ïî-
ðÿòóíêó ëþäñòâà, ùî
êðèºòüñÿ ó ïèñàíêàõ,
ÿêèìè âêðèò³ ñôåðè. Ó
ñòàðîâèííèõ áàãàòîâ³-
êîâèõ â³çåðóíêàõ ç³áðà-
íî âñ³ íàéâèù³ ëþäñüê³
äóõîâí³ ö³ííîñò³. Ïè-
ñàíêà — íàé÷èñò³øèé

âèòâ³ð ëþäñüêî¿ äóø³,
êîíöåíòðàö³ÿ ëþáîâ³ òà
äîáðà, ÿêà äàðóº íàä³þ
íà äóõîâíå â³äðîäæåí-
íÿ. Îêñàí³ Ìàñü, íà
äóìêó îðãàí³çàòîð³â,
âäàëîñÿ ïîºäíàòè ³äåþ
ãåë³ÿ, àðõà¿÷í³ â³çåðóí-
êè ïèñàíîê òà ãåîìåò-
ðè÷í³ ôîðìè — ìèíóëå
òà ìàéáóòíº, òåõíîëîã³¿
òà ìð³¿, ñòâîðèâøè îñî-
áëèâèé ô³ëîñîôñüêèé
îáðàç â³äðîäæåííÿ,
÷èñòîòè òà äîñêîíàëî-
ñò³. Ìàëþíêàì íà äå-
ðåâ’ÿíèõ ïèñàíêàõ, ç
ÿêèõ âèðîáëåíî ìîçà¿êó
Îêñàíè Ìàñü, ïîíàä
òðè òèñÿ÷³ ðîê³â. Âîíè
çáåð³ãàþòü äóõîâí³ñòü
íàøîãî íàðîäó, éîãî

íàä³¿ òà â³ðó. Ñàìå öå,
íà äóìêó õóäîæíèö³,
íàäàº òâîðó îñîáëèâó
ñèëó âïëèâó.

Ïðèêìåòíî, ùî ó
Âåëèêîäí³ ñâÿòà ñôåðà,
ÿê ñèìâîë â³äðîäæåííÿ
ñâ³òó, áóäå ïðåäñòàâëå-
íà ó íàéñâÿò³øîìó ì³ñ-
ö³ ñòîëèö³ — Ñâÿòî-Óñ-
ïåíñüê³é Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüê³é ëàâð³. Êð³ì òîãî,
òðè ñêóëüïòóðè ç ïèñà-
íîê ïðåçåíòóþòü íà
ì³ñö³ áóä³âíèöòâà ìàé-
áóòíüîãî Êàôåäðàëüíî-
ãî ñîáîðó 4 êâ³òíÿ 2010
ðîêó (Êè¿â, Çàë³çíè÷íå
øîñå, 3). Ñàìå òóäè
éòèìå âåëèêîäíÿ õðåñ-
íà õîäà ó Ñâ³òëå Âîñ-
êðåñ³ííÿ

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ

îáëàñòÿõ ÷àñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+11°Ñ, âíî÷³ +4...+7°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+8...+12°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +10...+14°Ñ, âíî÷³ +8...+9°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8...+11°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ñòðàñíà Ï'ÿòíèöÿ – ñêîðáîòíà õðèñòèÿíñüêà äàòà. Ñëóæáà ó

Âåëèêó Ï'ÿòíèöþ ïðèñâÿ÷åíà ñïîãàäó ïðî õðåñíó ñìåðòü
Ñïàñèòåëÿ, çíÿòòÿ ç Õðåñòà Éîãî ò³ëà ³ ïîõîâàííÿ Éîãî. Öüîãî
ðîêó Ñòðàñíà Ï’ÿòíèöÿ, ÿê ³ Âåëèêäåíü, ïðèïàëà íà îäíó äàòó ó
õðèñòèÿí óñ³õ îáðÿä³â.

²ìåíèííèêè: ²âàí, Ñåðã³é, Ñâ³òëàíà, Ñàâà, Ïîëåìèð, Ôðàíö,
Âëàäèñëàâ, Âàñèëü, Â³êòîð, ªâòèìiÿ, Éîñèï, Ìàòðîíà, Ìèêèòà,
Îëåêñàíäðà, Ïàðàñêåâà, Ôîòèíiÿ, Ñåâàñòiàí, Òåîäîñiÿ, Óëÿíà,
Ñóäîìèð, Ìèêèòà

5 1

6 2 4

7 2

4 8 6

5 3 1

7 1 3

4 9 8 5

2 3 8

7 1

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

6 9 5 1 2 4 7 3 8

4 2 7 9 3 8 6 5 1

1 3 8 6 5 7 2 9 4

8 6 9 3 1 2 4 7 5

5 1 3 7 4 9 8 6 2

7 4 2 8 6 5 9 1 3

9 7 1 4 8 3 5 2 6

2 8 6 5 9 1 3 4 7

3 5 4 2 7 6 1 8 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 1 êâ³òíÿ

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Недитячий професіоналізм алереї

“Лавра”
У Київсь ій місь ій
алереї мистецтв
“Лавра” в рам ах про-
е т “Сонячні барви”
від рилася вистав а
най ращих робіт юних
ст дентів Київсь ої ди-
тячої А адемії мис-
тецтв. А 6 вітня твори
с часних омпозиторів
і омпозиторів- ласи-
ів т т ви онає дитя-
чий хор “Щедри ” с проводі юних м зи антів-ла реатів Міжнарод-
но о бла одійно о фонд Володимира Співа ова і солістів столичної
спеціалізованої м зичної ш оли. В про рамі — твори Шопена, Віваль-
ді, Равеля, Ліста, Чай овсь о о, Римсь о о-Корса ова, Ре ера, Польо-
вої, С ржи.
6 вітня, 19.00
Галерея “Лавра”, в л. Мазепи, 17.00. Вхід: 20 рн.

Бі-2 з Національним симфонічним
ор естром У раїни

Прое т аранж вання пісень “Бі-2” для симфонічно о ор естр вини
2003 році і йо о представили в Мос овсь ом театрі імені Станіслав-

сь о о. У Київсь ом оперном театрі м зи анти зі рають із Національ-
ним симфонічним ор естром У раїни під ерівництвом засл жено о ар-
тиста Росії, дири ента Фелі са Арановсь о о, й аранж вальни а, за-
сл жено о діяча мистецтв Росії Геннадія Корнілова. В новом аранж -
ванні Бі-2 зі рають 25 пісень, й та і хіти я “Пол овни ни то не пи-
шет” та “Серебро”. На онцерті до них приєднається співач а Юлія Чи-
черіна. О рім спільних праць із ба атьма російсь ими ртами, на ра-
х н російсь их м зи антів шість альбомів, премія “Най ращий ро -
прое т” 2007 (MTV Russia Music Awards), са ндтре до фільм “О чем
оворят м жчины” та авторсь а радіопередача “Біоло ія”.
7 вітня, 19.00
Національний а адемічний театр опери та балет У раїни

Прем’єра фільм “Піп”
Новий фільм Володимира Хотинен а (“М с льманин”, “72 метра”,

“1612”) заснований на реальних подіях Др ої світової війни. Піп Оле -
сандр (Сер ій Ма овець ий) на почат війни приїжджає на Пс овщин ,
я а о пована німцями. Т т він повинен нести “звільненим” від радянсь ої
влади людям слово Боже. “Піп” — це перший х дожній фільм, я ий зня-
то за а тивної підтрим и Мос овсь о о Патріархат й особисто Але сія II.
У про аті з 4 вітня

“Дві віт и інди о”
в Театрі імені Фран а

Хорео рафічн драм “Дві віт и ольор інди о” для Театр імені Іва-
на Фран а поставив иївсь ий режисер Оле сандр Білоз б. Йо о на-
дихн ли дві жін и, отрі жили в один і той самий час, але ні оли не ч -
ли одна про одн — х дожниці Фріда Кало та Катерина Біло р. Їхні
незвичайні долі та неймовірний живопис стали відправною точ ою цьо-
о расиво о, с ладно о та емоційно насичено о спе та ля. Х дожни
постанов и — відомий львівсь ий сцено раф і перформер Влад о Ка-
фман. У оловних ролях — Лариса Р сна і Олена Фес нен о.
2 вітня, 19.00,
Театр ім. Івана Фран а, пл. І. Фран а, 3

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”

Уні альна робота х дожниці О сани Мась зібрана з дерев’яних писано


