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ЗАТОРИ ВЛІТКУ
НЕ ЗМЕНШИЛИСЯ
На літній період іль ість м ніципальних автоб сів
і тролейб сів на місь их маршр тах не с ороч вали

Ê³íöåâà ñòàíö³ÿ — “Âàñèëüê³âñüêà”
Óðÿä âèä³ëèâ äðóãó ÷àñòèíó ãðîøåé íà äîáóäîâó òðüîõ ñòàíö³é ìåòðî

Çàïóñòèòè ï³äçåìêó â íàïðÿì-
êó æèòëîâîãî ìàñèâó Òåðåìêè íà-
äóìàëè ùå 25 ðîê³â òîìó. Îäíàê
òîä³øí³õ òåõíîëîã³é áóëî çàìàëî,
àáè áåçïå÷íî áóäóâàòè ìåòðî â
öüîìó ðàéîí³. Òåïåð ìåòðîáóä³â-
ö³ âïåâíåíî êàæóòü, ùî äî ê³íöÿ
íèí³øíüîãî ðîêó ðóõ ï³äçåìíèìè
àðòåð³ÿìè ïðîäîâæàòü ùå òðè íî-
â³ ñòàíö³¿: "Äåì³¿âñüêà", "Ãîëîñ³-
¿âñüêà", "Âàñèëüê³âñüêà". Ïðî öå
çàÿâèâ "Õðåùàòèêó" ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà "Êè¿âìåòðîáóä" Âîëî-
äèìèð Ïåòðåíêî. "ßêùî âñå áó-

äå äîáðå ³ ô³íàíñóâàííÿ áóäå ñòà-
á³ëüíèì, òî ÿ îá³öÿþ, ùî ìåòðî-
áóä³âö³ ñâîþ ðîáîòó çðîáëÿòü. ²
äî íîâîãî 2011 ðîêó êèÿíè îòðè-
ìàþòü äîâãîî÷³êóâàíèé ïîäàðó-
íîê — òðè íîâ³ ñòàíö³¿ ï³äçåì-
êè",— çàïåâíèâ â³í.

Ç³ çì³íîþ óðÿäó äåðæàâè, â ï³ä-
ïðèºìñòâà â³äêðèëîñÿ äðóãå äè-
õàííÿ. Íåùîäàâíî ìåòðîáóä³âö³
îòðèìàëè äðóãèé òðàíø â³ä Êàá-
ì³íó â ðîçì³ð³ 65 ìëí ãðí. Ïåð-
ø³ 50 ìëí ãðí ¿ì âèä³ëèëè â òðàâ-
í³, òîìó â íàä³éí³é ï³äòðèìö³ äåð-
æàâè âîíè íå ñóìí³âàþòüñÿ. "Êî-

ëè äàëè ïåðø³ 50 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü — öå áóâ âèïàäîê. À êîëè
äàëè äðóãèé òðàíø — öå âæå ñèñ-
òåìà",— ðîçì³ðêîâóº ïàí Ïåòðåí-
êî. Çàãàëîì æå íà ïîâíå çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà ïîòð³áíî ïðè-
áëèçíî 800 ìëí ãðí.

Îòðèìàí³ ãðîø³ ï³äóòü íà çà-
êóï³âëþ îáëàäíàííÿ òà áóä³âåëü-
í³ ðîáîòè. Íàðàç³ ìåòðîáóä³âö³
ïðàöþþòü íà âñ³é äîâæèí³ ë³í³¿.
Áóä³âåëüí³ ðîáîòè ïëàíóþòü çà-
âåðøèòè çà äâà ì³ñÿö³. Éäåòüñÿ
ïðî îáîðîòí³ òóïèêè òà ïðèòó-
íåëüí³ ñïîðóäè á³ëÿ ñòàíö³é. Íà-

ðàç³ òàêîæ âèêîíóþòü îïåðàö³¿,
ïîâ’ÿçàí³ ç âåðõíüîþ áóäîâîþ êî-
ë³¿. Çîêðåìà íà ö³é ä³ëÿíö³ ï³ä-
çåìêè âèêîðèñòàþòü òðè âèäè
êîíñòðóêö³é êîë³¿. Ñïåö³àëüí³
ïðèëàäè ô³êñóâàòèìóòü êîëèâàí-
íÿ, ïîêàçóþ÷è, íà ÿêèõ êîë³ÿõ
ïîòÿã ¿äå ïëàâí³øå. Çà ñëîâàìè
ïàíà Ïåòðåíêà, òàêèì ÷èíîì ó
ìàéáóòíüîìó ìîæíà áóäå îáèðà-
òè âèä êîíñòðóêö³¿ êîë³¿ ³ íå ñòâî-
ðþâàòè äèñêîìôîðòó êèÿíàì, ÿê³
æèâóòü ïîáëèçó.

Êð³ì òîãî, íà âèõîä³ ç³ ñòàíö³¿
"Ãîëîñ³¿âñüêà" çáóäóþòü ï³äçåì-
íèé ïåðåõ³ä ÷åðåç ïðîñïåêò 40-
ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, òîìó ùî íà íàçåì-
íîìó ïåðåõîä³, ùî º, ÷àñòî òðàï-
ëÿþòüñÿ íåùàñí³ âèïàäêè. "Ìè
ïîâèíí³ ë³êâ³äóâàòè âñ³ íåáåçïå÷-
í³ ìîìåíòè",— íàãîëîñèâ ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ. Â³äêðèòè ï³äçåìíèé
ïåðåõ³ä ïëàíóþòü óæå íàñòóïíî-
ãî ðîêó.

Ïàí Ïåòðåíêî, ìàþ÷è çà ïëå-
÷èìà 39-ð³÷íèé äîñâ³ä ìåòðîáó-

äóâàííÿ, ç ñóìîì ³ ðîç÷àðóâàí-
íÿì çãàäóº ìèíóëèé ð³ê. Òîä³
ï³äïðèºìñòâî çàëèøèëîñÿ íà-
îäèíö³ ç íåäîáóäîâàíîþ ï³äçåì-
êîþ. Ãðîøåé óçàãàë³ í³ÿêèõ íà
ðîáîòè íå âèä³ëÿëîñÿ. Àáè íå âè-
íèêëî íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿,
ìåòðîáóä³âö³ çìóøåí³ áóëè âçÿ-
òè êðåäèò ó ðîçì³ð³ 60 ìëí ãðí
ï³ä çàñòàâó âëàñíèõ ìàòåð³àëüíèõ
ðåñóðñ³â. Òîä³ "Êè¿âìåòðîáóä" óò-
ðàòèâ äâ³ òèñÿ÷³ êâàë³ô³êîâàíèõ
ñïåö³àë³ñò³â. Îêð³ì òîãî, çà ê³ëü-
êà ðîê³â áóä³âåëüíèêàì çàáîðãó-
âàëè ìàéæå ñòî ìëí ãðí. Îäíàê
ïàí Ïåòðåíêî ñïîä³âàºòüñÿ, ùî
âëàäà ì³ñòà ³ ìåòðîáóä³âö³ ïðà-
öþâàòèìóòü çëàãîäæåíî. "Áóäó-
âàòè ìåòðî ìîæíà ðîçïî÷àòè, à
îò ïðèïèíèòè — âæå í³. Òîìó ùî
ñòîëèöÿ ðîçâèâàºòüñÿ, à ï³äçåì-
íèé òðàíñïîðò çàâæäè çàëèøà-
òèìåòüñÿ íàéçðó÷í³øèì âèäîì
ïåðåñóâàííÿ â ìåãàïîë³ñ³",— ïå-
ðåêîíàíèé Âîëîäèìèð Ïåòðåí-
êî
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Завдя и отриманим з державно о бюджет оштам, до інця 2010- о метроб дівці здад ть в е спл атацію три нові станції підзем и
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Метро в напрям житлово о масив Терем и цьо о ро та и б де. Новий ряд,
пообіцявши фінанс вати б дівельні роботи, схоже, сво о слова дотрим є. Нещодав-
но ПАТ "Київметроб д" отримало др ий транш від Кабмін в розмірі 65 мільйонів
ривень. Гроші спрям ють на за півлю обладнання та б дівництво. Власне б ді-
вельні роботи план ють завершити вже за два місяці, залишиться ви онати спец-
монтажні й оздоблювальні роботи.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Äàðíèöüêèé ì³ñò 
áóäóþòü 
ó òðè çì³íè

Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè íà çàë³çíè÷-
íî-àâòîìîá³ëüíîìó ìîñòó â Êèºâ³ âåäóòü-
ñÿ ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³. Äëÿ âèêîíàííÿ
çàïëàíîâàíîãî çàëó÷åíî ìàéæå 800 ôàõ³â-
ö³â óäåíü ³ 250 — âíî÷³, ïîâ³äîìëÿþòü ó
Ï³âäåííî-Çàõ³äí³é çàë³çíèö³. Íàðàç³ òðè-
âàº àêòèâíà ðîáîòà ç³ çáîðó òèì÷àñîâèõ
êîíñòðóêö³é äëÿ ìîíòàæó ìåòàëåâèõ ïðî-
ãîííèõ ñïîðóä, ÿê³ º îñíîâîþ àâòîìîá³ëü-
íèõ ç’¿çä³â ç ìîñòó. “Öå ñêëàäíèé òåõíî-
ëîã³÷íèé ïðîöåñ, ùî ïîòðåáóº äëÿ âèêî-
íàííÿ âèñîêîêëàñíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Òóò
ñï³ëüíî ïðàöþþòü çàë³çíè÷íèêè, ôàõ³âö³
àâòîäîðó òà áóä³âåëüíèêè”, — éäåòüñÿ â
ïîâ³äîìëåíí³. ßê â³äîìî, çàë³çíè÷íó ñêëà-
äîâó Äàðíèöüêîãî ìîñòó ïëàíóþòü çäàòè â
åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ âåðåñíÿ 2010-ãî, à
äî íîâîãî ðîêó áóäå çàïóùåíèé â åêñïëó-
àòàö³þ é àâòîìîá³ëüíèé ç’¿çä ç Ë³âîãî áå-
ðåãà Äí³ïðà íà Ïðàâèé. Òàêîæ ó ïåðøîìó
êâàðòàë³ 2011-ãî ïëàíóþòü çàâåðøèòè áó-
ä³âíèöòâî çà¿çäó ç Ïðàâîãî áåðåãà íà Ë³-
âèé, à äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó çàê³í÷è-
òè áóä³âíèöòâî ìîñòó

Äèòñàäêè 
ïîâåðòàþòüñÿ

Ó ñòîëèö³ àêòèâ³çóºòüñÿ ðîáîòà ç ïîâåð-
íåííÿ ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà òà âèêîðèñòàííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì
ïðèì³ùåíü äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â. Çîêðåìà çàâåðøóºòüñÿ êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò äâîõ äèòÿ÷èõ ñàäê³â ó ì³êðîðàéîí³
“Íèâêè” Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó. Áóäå
â³äíîâëåíî ôóíêö³îíóâàííÿ äèòñàäê³â
¹ 434 íà âóëèö³ Ñàëþòí³é, 23-à òà ¹ 320,
ùî íà âóëèö³ Ñàðàòîâñüê³é, 41. Â³äðåìîí-
òîâàíèé äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 320 çìîæå ïðèé-
íÿòè 12 ãðóï, çàãàëîì 220 ìàëåíüêèõ êè-
ÿí, à äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 434 ðîçðàõîâàíèé
íà 4 ãðóïè, çàãàëîì íà 75 ì³ñöü. Çà ³íôîð-
ìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íà-
óêè ÊÌÄÀ, ïðèì³ùåííÿ öèõ äèòñàäê³â
òðèâàëèé ÷àñ âèêîðèñòîâóâàëè íå çà ïðè-
çíà÷åííÿì — âîíè áóëè ïåðåäàí³ â îðåí-
äó ð³çíîìàí³òíèì îðãàí³çàö³ÿì. Íèí³ â ì³ê-
ðîðàéîí³ “Íèâêè” ïðàöþº 7 äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ³ âñ³ âîíè ïåðåïîâíå-
í³. Óêîìïëåêòîâàí³ñòü ñàäî÷ê³â ñòàíîâèòü
115 %

Ï³ä ãðàô³ò³ 
âèä³ëÿòü 
ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ

Êåð³âíèöòâî Êèºâà çâåðíåòüñÿ äî ãîë³â
ðàéîí³â ç ³í³ö³àòèâîþ âèä³ëèòè ñïåö³àëü-
í³ ìàéäàí÷èêè äëÿ ìàëþâàííÿ ãðàô³ò³.
Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê. “Íà ìîº ãëèáîêå ïå-
ðåêîíàííÿ, äîçâîëÿòè âèêîíóâàòè ãðàô³ò³
íà ïàì’ÿòíèêàõ ÷è ³ñòîðè÷íèõ áóä³âëÿõ,
ÿê³ º êóëüòóðíèì íàäáàííÿì ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè, íåïðàâèëüíî”, — ñêàçàâ â³í. ×èíîâ-
íèê äîäàâ, ùî äëÿ òàêîãî âèäó âóëè÷íîãî
ìèñòåöòâà â Êèºâ³ â³äâåäåíî ñïåö³àëüíó
ä³ëÿíêó çà àäðåñîþ: ïðîâóëîê Ëàâðñüêèé,
9. “Îêð³ì òîãî, òàê³ ñàì³ ä³ëÿíêè ìîæóòü
áóòè â³äâåäåí³ â êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà é
ó ïðîìèñëîâèõ çîíàõ. Òîæ óñ³ îõî÷³ äî
òâîð÷îñò³ ìîæóòü ïðàêòèêóâàòè ñâîº âì³í-
íÿ, íå ïîøêîäæóþ÷è ïðè öüîìó ìàéíî òå-
ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ìè ãîòîâ³ çâåðíóòèñÿ äî ÐÄÀ ç â³äïîâ³ä-
íîþ ³í³ö³àòèâîþ”, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê

Äî çèìè ï³äãîòóþòüñÿ 
âîñåíè
Äîðîãè ö³º¿ çèìè â ñòîëèö³ 
îá³öÿþòü áåç ñí³ãó òà îæåëåäèö³

ДД ОО   СС ЕЕ ЗЗ ОО НН УУ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Місь а влада має намір збільшити с м оштів,
я і затратять на тримання дорі зимовий пері-
од. Серйозно план ють оновити пар прибираль-
ної автотехні и, більше за плять і посипальних
матеріалів. С іль и оштів виділять на все це
добро, б де відомо вже наст пно о тижня. Весь
“арсенал” має б ти отовий до 20 жовтня.

Äî ìàãàçèí³â çà ïðîäóêòàìè é êóäè çàâãîäíî êèÿíè âçèìêó çìî-
æóòü ä³ñòàòèñÿ àáñîëþòíî ÷èñòèìè ³ áåçïå÷íèìè äîðîãàìè. ßê çà-
çíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê, áåðó÷è äî
óâàãè ñóìíèé äîñâ³ä ìèíóëî¿ çèìè, òåïåð äî éìîâ³ðíî¿ íåãîäè ï³ä-
ãîòóþòüñÿ çíà÷íî êðàùå.

Ïîâíèì õîäîì âèêîíóþòü ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿç-
ê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ïðî ï³äãîòîâêó àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã ³ òðîòóàð³â äî çèìè. ßê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” â “Êè-
¿âàâòîäîð³”, âæå ñôîðìóâàëè ÷³òêèé ïåðåë³ê óñüîãî ïîòð³áíîãî, ùîá
äîðîãè çíîâó íå ïåðåòâîðèëèñÿ íà êîâçàíêè. Á³ëüøå çàêóïëÿòü ïî-
ñèïàëüíèõ ìàòåð³àë³â, íàñàìïåðåä ñîë³, ùåáåíþ, ³ ñåðéîçíî îíîâ-
ëÿòü ñí³ãîïðèáèðàëüíèé àâòîïàðê. “Á³ëüø³ñòü ìàøèí áóëî ïðè-
äáàíî ùå â 2000 ðîö³, âîíè ôàêòè÷íî âè÷åðïàëè ñâ³é ðåñóðñ. Òîæ
îíîâëåííÿ ïîòð³áíå ñåðéîçíå. Öèôðè áóäå îçâó÷åíî äíÿìè íà
ñïåö³àëüí³é íàðàä³”, — ñêàçàâ ñï³âðîçìîâíèê. Òà òåõí³êà, ùî º,
ñïðàâä³ íå âèòðèìóâàëà íàâàíòàæåíü â³ä ö³ëîäîáîâî¿ ðîáîòè ìè-
íóëî¿ çèìè. Ç ëàäó âèéøëà ï’ÿòà ÷àñòèíà ç ìàéæå 300 ìàøèí. Ïî-
ïåðåäíüî çàïëàíîâàíî, ùî íà äîðîãè öüîãî çèìîâîãî ñåçîíó âè-
ïóñòÿòü 98 ñí³ãîî÷èùóâà÷³â, 104 ñîëåðîçêèäóâà÷³â, 14 ñí³ãîíàâàí-
òàæóâà÷³â, 32 íàâàíòàæóâà÷³ ïîñèïàëüíèõ ìàòåð³àë³â, 50 òðàêòîð³â
ç³ ñí³ãîî÷èùóâàëüíèì îáëàäíàííÿì. Äëÿ îáðîáêè äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ ïëàíóþòü çàãîòóâàòè 43,5 òèñÿ÷³ òîíí ñîë³ òà 3 òèñÿ÷³ ôðèê-

ö³éíèõ ìàòåð³àë³â. “Íèí³ ìè óòî÷íþºìî áþäæåò, òîìó ñê³ëüêè íà
öå áóäå ñïðÿìîâàíî êîøò³â, çìîæó íàçâàòè âæå â ïîíåä³ëîê. Åêî-
íîìèòè íå ìîæíà, ä³éñíî ïîòð³áíå ñóòòºâå îíîâëåííÿ òåõí³êè.
Àäæå öå ïèòàííÿ áåçïåêè, êîìôîðòó êèÿí ³ íîðìàëüíî¿ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ ì³ñòà âçèìêó”, — çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.

Ñê³ëüêè á î÷èñíèõ ìàøèí íå ç’ÿâèëîñÿ, ùîíàéìåíøå ïî 5 òà-
êèõ ÷åðãóâàòèìóòü ö³ëîäîáîâî ó êîæíîìó ðàéîí³.

Äîðîæíèêè ìàþòü ïîëàãîäèòè òàêîæ çëèâîñòîêè òà çàáåçïå÷è-
òè âîäîâ³äâåäåííÿ â ì³ñöÿõ, äå íàêîïè÷óºòüñÿ ñí³ã, ùî òàíå. Áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷³ ÷èñòèòèìóòü: òðîòóàðè, çóïèíêè, äâîðè òà ïàð-
êóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè òîùî. Öüîãî ðàçó îáîâ’ÿçêîâî áóäå ïåðåä-
áà÷åíî ì³ñöÿ äëÿ âèâîçó ñí³ãó. Ìèíóëîãî ñåçîíó òàê³ ìàéäàí÷è-
êè ìàëè ëèøå äâà-òðè ðàéîíè ñòîëèö³. Çàãàëîì äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíà ñèñòåìà ìàº áóòè ïîâí³ñòþ ãîòîâîþ äî çèìè âæå äî 
20 æîâòíÿ

Êèÿí çàõèñòÿòü 
â³ä öèíãè é àíã³íè
Äî ñòîëèö³ ¿äóòü áóðÿê, ìîðêâà ³ öèáóëÿ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ïðåäìåòîì îáãîâîðåí-
íÿ òà ôîðìóâàííÿ ïëàí³â ðîçâèòêó â ÊÌÄÀ
áóëà ìåäèöèíà. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â öüîìó
ðîö³ êèÿíè íà 1,4 % ÷àñò³øå õâîð³þòü, í³æ
òîð³ê. Â îñíîâíîìó öå çàõâîðþâàííÿ äè-
õàëüíî¿, ñå÷îñòàòåâî¿ òà ñèñòåìè êðîâîîá³-
ãó. ² òóò ³ç âì³ñòîì íàéïîòð³áí³øèõ äëÿ îð-
ãàí³çìó â³òàì³í³â íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü
ñòîëîâèé áóðÿê. Êîðèñíîãî äëÿ ïðîô³ëàê-
òèêè îíêîçàõâîðþâàíü, ë³êóâàííÿ àíåì³¿,
öèíãè, öóêðîâîãî ä³àáåòó òà íèðîê îâî÷ó
öüîãîð³÷ äî Êèºâà çàâåçóòü 8 òèñ. 270 òîíí.

ßê ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
òîðã³âë³ òà ïîáóòó, íèí³øíüîãî ðîêó äî ñòî-
ëèö³ çàâåçóòü 23 òèñ. 130 òîíí êàðòîïë³ òà
ùå 92 òèñ. 616 òîíí ³íøèõ îâî÷³â. Ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïðî çàêëàäêó ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿
äëÿ áåçïåðåá³éíîãî ïîñòà÷àííÿ ï³äïðè-
ºìñòâ òîðã³âë³, äîøê³ëüíèõ ³ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ òà ë³êàðåíü
ï³äïèñàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Îêð³ì êàðòîïë³

òà áóðÿêà, çàâåçóòü òàêå: êàïóñòè 17 òèñ. 183
òîííè, îã³ðê³â 9 òèñ. 230 òîíí, òîìàò³â 21
òèñ. 460 òîíí, ìîðêâè 8 òèñ. 735 òîíí. Àáè
çì³öíèòè ³ìóí³òåò êèÿí, öüîãî ðîêó çàãîò³-
âåëüíèêè çá³ëüøàòü ³ çàïàñè “àíòèâ³ðóñ-
íèõ” ÷àñíèêó òà öèáóë³. ¯õ çàâåçóòü 637 òà
ìàéæå 13 òèñ. òîíí â³äïîâ³äíî. “Íà äå-
ñåðò” — 9 òèñ. 99 òîíí çåðíÿòêîâèõ, 5 òèñ.
840 òîíí ê³ñòî÷êîâèõ, 1 òèñ. 949 òîíí ÿã³ä,
3 òèñ. 200 òîíí âèíîãðàäó òà 21 òèñ. 965
òîíí áàøòàííèõ êóëüòóð.

Çàïëàíîâàíà òàêîæ çàêëàäêà ïëîäîâî-
îâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ òà ôðóêò³â íà çèìîâî-
âåñíÿíèé ïåð³îä. Çîêðåìà ïîíàä 6 òèñ.
òîíí êàðòîïë³ òà ìàéæå 4 òèñ. òîíí öèáó-
ë³, 5 òèñ. 286 òîíí êàïóñòè òîùî. À ùå íà-
ñîëÿòü 641 òîííó îã³ðê³â, 704 òîííè ïîì³-
äîð³â, çàìî÷àòü 180 òîíí ÿáëóê.

Óñóïåðå÷ ³íôîðìàö³¿ ïðî íà÷åáòî ÷è íå
âäâ³÷³ äåøåâø³ çàêîðäîíí³ îâî÷³, ÿêèìè çà-
ïîëîíÿþòü íàø ðèíîê, Êè¿â ôîðìóº çàïà-

ñè ç³ ñâîãî, â³ò÷èçíÿíîãî òîâàðó. “Ìè ï³ä-
òðèìóºìî íàøîãî âèðîáíèêà, çàâîçèìî âñå
ç Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, âîíî ãåíåòè÷íî
áëèæ÷å â³ò÷èçíÿíèì ñïîæèâà÷àì”,— çà-
ïåâíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó Âàñèëü Ùåðáåíêî. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ðàíí³ îâî÷³ çàâîçÿòü ³ç ï³âäåííèõ ðå-
ã³îí³â, çâ³äòè æ áàøòàíí³. À îñíîâí³ îâî÷³
ç òàê çâàíîãî áîðùîâîãî íàáîðó — ç Êè-
¿âñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñòåé.

Ç-çà êîðäîíó çàâîçÿòü ëèøå öèòðóñîâ³ òà
åêçîòè÷í³ ôðóêòè. Àëå ¿õ í³õòî íå çàïàñàº.

Ïåðåä ïîòðàïëÿííÿì íà ïîëèö³ ìàãàçè-
í³â ³ íàâ³òü ïåðåä â³äïðàâëåííÿì äî ñòî-
ëèö³ âñþ ïðîäóêö³þ òåñòóþòü íà âì³ñò êî-
ðèñíîãî/øê³äëèâîãî. Âñþ öþ ñìàêîòó ðå-
àë³çîâóâàòèìóòü ÷åðåç ïîíàä 270 ìàãàçè-
í³â ñòàö³îíàðíî¿ ìåðåæ³ òà ïîíàä 600 òî-
÷îê ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, îðãàí³çîâàíèõ ó
ì³ñò³

Сні оприбиральн техні иївавтодорівці почали от вати до сезон
завчасно

У місті старт вала ампанія із за отівлі на зимовий період плодово-овочевої прод ції

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Повний набір вітамінів і мінера-
лів природним шляхом иянам
забезпечений. Головне прав-
ління КМДА з питань тор івлі та
поб т ор аніз вало завезення
цьо о ро сотні тонн овочів і
фр тів. Вез ть харчі до Києва
прямо від виробни а і олов-
не — вітчизняно о. Крім тради-
ційних засолених помідорів та
о ір ів, на цю зим для иян
припас ть значно більше циб лі
й часни .

Ви онавчий ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь а місь а
державна адміністрація)

висловлює либо е співч ття
начальни Головно о правління

державної сл жби У раїни
Мотрен

Тимофію Валентинович
з привод тяж ої

непоправної втрати —
смерті йо о матері
Любові Арсентіївни
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Àâòîáóñè —
íàéïîâ³ëüí³øèé
òðàíñïîðò 
ó  Êèºâ³
Ì³ñüêèé ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò 
“íå âïèñóºòüñÿ” 
ó âèçíà÷åíèé ãðàô³ê

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

ßêùî ïî¿çäè ìåòðî õîäÿòü çà ãðàô³êîì, â
ÿêîìó ïðîðàõîâàíà êîæíà ñåêóíäà, òî íàçåì-
íèé òðàíñïîðò òàêèì ïîõâàëèòèñÿ íå ìîæå.
²íêîëè â î÷³êóâàíí³ ïîòð³áíîãî àâòîáóñà ÷è
òðîëåéáóñà ìîæíà ïðî÷åêàòè íà çóïèíö³ õâè-
ëèí äâàäöÿòü, à áóâàº ³ á³ëüøå. Ïðîòå, êîëè
÷àñ ³äå âæå íå íà õâèëèíè, à íà ãîäèíè, ëþ-
äè íå âèòðèìóþòü ³ òåëåôîíóþòü íà 15-51.
Çàãàëîì ³ç ïåðøîãî äî 14 ëèïíÿ äî Ñëóæáè
äîïîìîãè ìåðà íàä³éøëî 27 ñêàðã íà íåçà-
äîâ³ëüíèé ãðàô³ê ðóõó àâòîáóñ³â, 13 — òðî-
ëåéáóñ³â ³ 17 — ìàðøðóòíèõ òàêñ³.

Íàâ³òü óë³òêó, êîëè á³ëüø³ñòü êèÿí âè-
ðóøàº ó â³äïóñòêè, ìåøêàíö³ íåâäîâîëåí³
ðóõîì ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïðî öå âîíè
ïîâ³äîìëÿþòü äî ñàll-öåíòðó. Çîêðåìà Ëþä-
ìèëà Áóäí³÷åíêî ðîçïîâ³ëà, ùî äðóãîãî
ëèïíÿ î÷³êóâàëà àâòîáóñ ¹ 45 (ì. “Õàðê³â-
ñüêà” — ì. “Äàðíèöÿ”) á³ëüøå ãîäèíè.
Îëåêñàíäð Ãîðáà÷, ÿêèé ìåøêàº íà âóëè-
ö³ Êíÿæèé Çàòîí, ïîâ³äîìëÿº, ùî äåâ’ÿòî-
ãî ëèïíÿ íà çóïèíö³ “Êíÿæèé Çàòîí” àâ-
òîáóñà ¹ 42 íå áóëî ç 8 ãîäèíè äî 10.30.
“Öå ñïðàâæíº íåïîäîáñòâî,— îáóðþºòüñÿ
Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷.

Çðàíêó ó ÷àñ ï³ê ëþäè á³ëüø ÿê 40 õâè-
ëèí î÷³êóâàëè àâòîáóñ ¹ 72 (Âèíîãðàäàð —
Ïîä³ë) íà çóïèíö³ “Âóëèöÿ Îñèïîâñüêîãî”.

Ëþäìèëà Ì³÷óð³íà ïîâ³äîìëÿº, ùî ³í-
êîëè ¿é äîâîäèòüñÿ ÷åêàòè á³ëüøå ãîäè-
íè àâòîáóñ ¹ 73 íà çóïèíö³ “Âóëèöÿ Ðà-
äóíñüêà”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â ãîäèíè “ï³ê”
íà öüîìó ìàðøðóò³ ïðàöþþòü ëèøå äâ³
ìàøèíè. “Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî àâ-
òîáóñè ðîçðàõîâàí³ ëèøå íà ï³ëüãîâèê³â ³
ïåíñ³îíåð³â, ÿêèì íå òðåáà í³êóäè ïîñï³-
øàòè,— êàæå æ³íêà. “Òðè ãîäèíè î÷³êó-
âàëà íà çóïèíö³ àâòîáóñ ¹ 52,— ñêàð-
æèòüñÿ Ðà¿ñà ßðåì÷óê.— Ï’ÿòîãî ëèïíÿ
ëåäâå íå ï³âäíÿ çãàÿëà äàðåìíî ÷åðåç î÷³-
êóâàííÿ íà çóïèíö³ “Øêîëà ¹ 122”,—
ðîçïîâ³äàº êèÿíêà,— àâòîáóñà íå áóëî ç
12:00 äî 15:00”.

Íàäõîäÿòü ñêàðãè ³ íà “ãðàô³ê” ðóõó
àâòîáóñà ¹ 97. Àíàòîë³é ßùåíêî ïîâ³-
äîìëÿº, ùî ³íêîëè àâòîáóñ³â, ÿê³ êóðñó-
þòü çà öèì ìàðøðóòîì, äîâîäèòüñÿ ÷å-
êàòè á³ëüø í³æ ãîäèíó. Öå ï³äòâåðäæóº ³
çâåðíåííÿ Òåòÿíè Áåçñìåðòíî¿. “Äâàíàä-
öÿòîãî ëèïíÿ ÿ ïðî÷åêàëà àâòîáóñ ¹ 97
íà çóïèíö³ “ì. Àêàäåìì³ñòå÷êî” ³ç 16.25
äî 18.05. À äàë³ âæå íå âèòðèìàëà ³ ñêî-
ðèñòàëàñÿ ìàðøðóòíèì òàêñ³ ¹ 97. Âî-
íè êóðñóþòü ðåãóëÿðíî”,— çàóâàæóº ïà-
í³ Áåçñìåðòíà.

Ïîð³âíÿíî ç àâòîáóñàìè, ñêàðã íà ³íòåð-
âàëè ðóõó ìàðøðóòîê äåùî ìåíøå — çà
ï³âòîðà ì³ñÿö³ — ìàéæå äâà äåñÿòêè. Ïðî-
òå òóò ³íøà òåíäåíö³ÿ. Õî÷à â ãîäèíè ï³ê
ìàðøðóòêè ¿çäÿòü ³ç âèçíà÷åíèì ãðàô³êîì
³íòåðâàëîì, ïðîòå óæå ç ê³íöåâèõ çóïèíîê
âè¿æäæàþòü ïåðåïîâíåí³, ³ íà ïðîì³æíèõ
ïàñàæèðàì äîâîäèòüñÿ “âòðàìáîâóâàòèñÿ”
â ñàëîíè. Êèÿíêà Ëþäìèëà Ãîðîá÷åêî çà-
óâàæóº, ùî çðàíêó íà ê³íöåâ³é ìàðøðóòó
¹ 203 ñòîÿòü ê³ëüêà ìàøèí, ëþäè óòâîðþ-
þòü äîâæåëåçíó ÷åðãó, à âîä³¿ íå õî÷óòü
â³ä’¿æäæàòè øâèäøå, áî “âèêîíóþòü ïëàí”.
Òàêà ñàìà ñèòóàö³ÿ çðàíêó ³ íà ìàðøðóò³
¹ 200Ê ³ áàãàòüîõ ³íøèõ, ÿê³ ï³äâîçÿòü êè-
ÿí ³ç ñïàëüíèõ ì³êðîðàéîí³â äî ñòàíö³é
ìåòðî.

Íà íåçðó÷íîñò³ ñêàðæàòüñÿ ³ êèÿíè, ÿê³
êîðèñòóþòüñÿ òðîëåéáóñàìè. Çîêðåìà âæå
“ðåãóëÿðíèìè” ñòàëè ïðîõàííÿ ñêîðèãóâà-
òè ðîçêëàä ðóõó òðîëåéáóñ³â ¹ 42. Ãàëèíà
Âåíãåðîâñüêà ñòâåðäæóº, ùî ñèòóàö³ÿ, êî-
ëè òðîëåéáóñ ¹ 42 äîâîäèòüñÿ ÷åêàòè ìàé-
æå ãîäèíó, ïîâòîðþºòüñÿ äîâîë³ ÷àñòî. ª
ñêàðãè íà ðîáîòó òðîëåéáóñ³â ¹ 12, ¹ 7,
¹ 46 é ³íøèõ
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Çàòîðè âë³òêó 
íå çìåíøèëèñÿ
Íà ë³òí³é ïåð³îä ê³ëüê³ñòü ìóí³öèïàëüíèõ àâòîáóñ³â 
³ òðîëåéáóñ³â íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ íå ñêîðî÷óâàëè
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Інтервали р х наземно о ро-
мадсь о о транспорт ви ли а-
ють чимало нарі ань иян.
Керівництво КП “Київпастранс”
визнає, що та а проблема є.
Розв’яз вати її треба під час
розроб и омпле сної про ра-
ми страте ії місь о о транспор-
т та ре онстр ції місь их до-
рі і розв’язо . Бо с іль и б не
вийшло на маршр ти тролейб -
сів чи автоб сів, я що вони по
пів одини стоять заторах,
про рафі и р х оворити
марно.

Íèí³øíüîãî ë³òà ó ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” âèð³øèëè íå çì³íþâàòè ãðàô³ê³â
ðóõó ãðîìàäñüêîãî íàçåìíîãî òðàíñïîð-
òó. “²ç òðàâíÿ äî ëèïíÿ ìè îòðèìàëè
çíà÷íî ìåíøå ñêàðã íà ðîáîòó êîìó-
íàëüíîãî òðàíñïîðòó, â ïîð³âíÿíí³ ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó,—
êàæå çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ñåðã³é Ëèòâè-
íîâ.— Íàâ÷åí³ äîñâ³äîì ïîïåðåäí³õ ðî-
ê³â, âèð³øèëè íå çìåíøóâàòè ê³ëüêîñò³
àâòîáóñ³â, òðîëåéáóñ³â òà òðàìâà¿â, áî â
ñïåêîòíó ïîãîäó ìàøèíàì, ÿê ³ ëþäÿì,
ïîòð³áåí ÷àñ, àáè “â³äñòîÿòèñÿ”, ³ âîä-
íî÷àñ íå çá³ëüøóâàòè ³íòåðâàë³â ðóõó.
Êð³ì òîãî, íà òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ
ïðàöþº íà 25 ìàøèí á³ëüøå, í³æ çàçâè-
÷àé, à íà ìàðøðóòàõ, äå íå áóëî ìîæ-
ëèâîñò³ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü òðàìâà¿â,
âè¿æäæàº á³ëüøå êîìóíàëüíèõ ì³êðîàâ-
òîáóñ³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó ðåæèì³ ìàð-
øðóòíîãî òàêñ³”.

Íà ìàðøðóòè, ÿê³ ïàðàëåëüíî îáñëóãî-
âóþòü êîìóíàëüíèé òðàíñïîðò ³ òàêñîáó-
ñè, íàé÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ êèÿíè. Çîêðå-
ìà íà àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 97, äå àâ-
òîáóñè õîäÿòü ³ç äóæå âåëèêèì ³íòåðâà-

ëîì, à ìàðøðóòêè ùîê³ëüêà õâèëèí. Òà-
êà ñàìà ñèòóàö³ÿ ³ ç àâòîáóñíèì ìàðøðó-
òîì ¹ 73 òà ³íøèìè. “Äî ø³ñòäåñÿòè â³ä-
ñîòê³â íàøèõ ïàñàæèð³â — ï³ëüãîâèêè,
öå äóæå áàãàòî,— ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ëèò-
âèíîâ.— À ò³ ïàñàæèðè, ÿê³ ñïëà÷óþòü,
îáèðàþòü ïðèâàòí³ ìàðøðóòêè. Âèõîäèòü
òàêå ñîá³ çàìêíóòå êîëî, áî íàì áðàêóº
êîøò³â, àáè çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü àâòîáó-
ñ³â, à ïëàòîñïðîìîæí³ ïàñàæèðè íå õî-
÷óòü êîðèñòóâàòèñÿ àâòîáóñàìè, áî âîíè
ð³äêî õîäÿòü. Çíàéòè ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿
ïðîáëåìè çìîæåìî ëèøå òîä³, êîëè “Êè-
¿âïàñòðàíñó” êîìïåíñóâàòèìóòü çà ïðî¿çä
ï³ëüãîâèê³â (¿õ íèí³ ìàéæå 40 êàòåãîð³é,
à äåñÿòü ðîê³â òîìó áóëî 26). Òàêîæ ó ì³ñ-
ò³ òðåáà íàâåñòè ëàä ùîäî ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â. Òîáòî âèçíà÷èòè êâîòó, ÿê³

ìàðøðóòè ìîæå îáñëóãîâóâàòè êîìóíàëü-
íèé òðàíñïîðò, à òàì, äå â³í íå ñïðàâ-
ëÿºòüñÿ, ñòàâèòè ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíè-
ê³â”.

Ïîðóøóºòüñÿ ãðàô³ê ðóõó íàçåìíîãî
ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó ³ ÷åðåç ïîñò³éí³ çà-
òîðè â öåíòð³ ì³ñòà. “Ñê³ëüêè á àâòîáó-
ñ³â ³ òðîëåéáóñ³â íå ñïðÿìóâàòè íà ìàðø-
ðóòè ó á³ê ì³êðîðàéîíó Òåðåìêè òà ÂÄÍÃ,
óñå îäíî âîíè “ñòîÿòèìóòü” íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³”,— êàæå Ñåðã³é Ëèòâèíîâ. Çà
ñëîâàìè ôàõ³âö³â, óæå íèí³ òðåáà õî÷à á
îáìåæèòè â’¿çä ó öåíòð ì³ñòà ïðèì³ñüêèõ
ìàðøðóòîê. Àáî ÿê ó á³ëüøîñò³ çàõ³äíî-
ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü, áóäóâàòè íà ï³ä’¿ç-
äàõ äî ì³ñòà ³ ïîáëèçó ê³íöåâèõ ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó òàê çâàí³ ìàøèíîâëîâëþ-
âà÷³

Оле сандр ШВЕДЮК, водій:
— Громадсь им транспор-
том орист юся рід о, бо
їждж на авто. Ін оли сп -
с аюся в метро — швид о
і зр чно. А наземний транс-
порт — це я ийсь жах! Кра-
ще пройтися піш и, ніж їха-

ти в наших обшарпаних автоб сах чи тро-
лейб сах. А за трамваї мені просто сором-
но — їхній ви ляд аж нія не личить столи-
ці. У Житомирі, звід и я родом, більшість
трамваїв ращом стані, ніж т т.

Ліна ГОЛОТА, е ономіст:
— Я жив на Печерсь , і

р х перевізни ів мене ціл ом
влаштов є. Не при ад ю, о-
ли б я спізнювалася на діло-
в з стріч через те, що не
б ло транспорт . Від метро
мені потрібно проїхати лише
іль а з пино , і завжди є або тролейб с, або
автоб с чи маршр т а.

Людмила СУПРУН, пенсіонер а:
— Я пра тично жив вліт
на дачі, та що автоб сами
чи тролейб сами орист -
юся рід о, та й ходять вони
нере лярно. До слова, на-
разі з Майдан Незалежно-
сті до Центрально о заліз-

нично о во зал можна доїхати тіль и мет-
ром, а олись б ли автоб сні маршр ти, тро-
лейб с № 2. Обіцяли, що ці маршр ти по-
верн ть, че аємо й досі...

Оль а ОЛЕКСАНДРОВА, офіс-мене-
джер:
— Офіс нашої фірми роз-

ташований на Троєщині, і
мені іль а разів на день до-
водиться їздити з Ліво о бе-
ре а на Правий. Досвід на-
вчив, аби всти н ти на з -
стріч, треба виходити із “за-
пасом” час , бо б ває автоб си чи тролей-
б си приходять одраз ж, а ін оли їх дов о

нема, то їждж маршр т ами. Чи є в нашо-
о ом нально о транспорт рафі р х , на-
віть і не знаю, він я ийсь непередбач ва-
ний. О рім то о, часто їждж автоб сами 101
маршр т . Більшість машин по аном ста-
ні — бр дні, обшарпані. Щоправда, на цьо-
м маршр ті є й нові автоб си із низь ою
підло ою, ними їхати омфортно.

В’ячеслав БОНДАРЕНКО, омп’ютер-
ни :
—Я що азати про нашна-

земний транспорт, то вже са-
ме слово “роз лад” мені не
подобається. Не раз бачив,
я на з пин ах збираються
довжелезні чер и, а маршр т-
ашвидше не під’їде, бо во-
дія “роз лад”. О рім то о, зовнішній і вн тріш-
ній ви ляд більшості трамваїв і тролейб сів
жахливий — вони обідрані, обшарпані.

Під от вала Натал а МАРКІВ,
“Хрещати ”

Фото Павла Пащен а

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Серед пасажирів столично о ромадсь о о транспорт левов част становлять ромадяни
піль ових ате орій та пенсіонери

×è çàäîâîëåí³ âè ³íòåðâàëàìè ðóõó 
êîìóíàëüíîãî íàçåìíîãî òðàíñïîðòó?
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Ïî ðåéêàõ â îáõ³ä çàòîð³â
Íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî çíà÷íî ïîäîâæèòè ìàðøðóòè 
âíóòð³øí³õ çàë³çíè÷íèõ ïàñàæèðîïåðåâåçåíü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

До Євро-2012 столиці
план ють завершити б -
дівництво Південно о
ільця місь ої еле трич и
і тим самим поліпшити ін-
фрастр т р пасажир-
сь их перевезень із Ліво-
о бере а на Правий. Ни-
нішньо о ро передбаче-
но ввести в е спл атацію
з пин ові платформи "Си-
рець" і "Борща івсь а" та
ор аніз вати підвезення
пасажирів до платформ
ромадсь им транспор-
том. Наразі потя и рс -
ють із Петрів и в напрям-

житлово о масив Тро-
єщина, щомісяця перево-
зячи на цьом маршр ті
понад 134 тис. пасажирів.

Íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëèö³
ïëàíóºòüñÿ ïðîäîâæèòè ðîáîòè ç
áóä³âíèöòâà íîâèõ ñòàíö³é ì³ñü-
êî¿ åëåêòðè÷êè. Çîêðåìà ïåðåä-
áà÷åíî ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ çó-
ïèíêîâ³ ïëàòôîðìè íàñòóïíî¿
÷åðãè — "Ñèðåöü" ³ "Áîðùàã³â-
ñüêà". Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ÊÏ
"Êè¿âïàñòðàíñ", ÿêèé º çàìîâíè-
êîì âèêîíàííÿ ðîá³ò. Îêð³ì öüî-
ãî, âæå äî ê³íöÿ 2010 ðîêó çàïëà-
íîâàíî â³äêðèòè ðóõ íà ïåðåãîí³
ì³æ çóïèíêîâîþ ïëàòôîðìîþ

"Áîðùàã³âñüêà" òà ç’ºäíàòè äâà
ìàñèâè — Âèãóð³âùèíà-Òðîºùè-
íà ³ Áîðùàã³âêà. Íàñòóïí³ îá’ºê-
òè, ÿê³ ðåêîíñòðóþþòü,— öå çó-
ïèíêîâ³ ïëàòôîðìè "Âèøãîðîä-
ñüêà" ³ "Ðóáåæ³âñüêà". Íà ÷åðç³
òàêîæ ³ áóä³âíèöòâî 10-12 ïëàò-
ôîðì, ÿêèìè çàâåðøàòü Ï³âí³÷-
íå ï³âê³ëüöå, ùî ïðîõîäèòü íà
â³äñòàí³ 4-8 êì â³ä öåíòðó ì³ñòà

³ ìàº äîâæèíó 29,7 êì, à òàêîæ
íàë³÷óº 14 çóïèíêîâèõ ïóíêò³â.
Ñåðåäíÿ äîâæèíà ïåðåãîíó ñòà-
íîâèòü 2,1 êì.

ßê ïîâ³äîìèëè â "Êè¿âïàñòðàí-
ñ³", ïàñàæèðîïîò³ê ó íàïðÿìêó
"Òðîºùèíà" — "Êè¿â-Ïåòð³âêà"
íàðàç³ ñòàíîâèòü ïîíàä 134 òè-
ñÿ÷³ ïàñàæèð³â ùîì³ñÿöÿ òà ìàº
òåíäåíö³þ äî ùîì³ñÿ÷íîãî çðîñ-

òàííÿ íà 10 â³äñîòê³â. Î÷³êóºòü-
ñÿ, ùî ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ íèí³øíüîãî ðîêó òèì÷à-
ñîâî¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ïðîñ-
ïåêòó Âàòóò³íà äî äîäàòêîâî¿ çà-
ë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè "Òðîºùè-
íà-2", ïàñàæèðîïîò³ê ïîì³òíî
çá³ëüøèòüñÿ. Áóä³âíèöòâî æ ö³º¿
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïëàíóþòü ðîçïî-
÷àòè â íèí³øíüîìó ðîö³. Çàâäÿ-

êè ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðîåêòó, ìåø-
êàíö³ ìàéæå âñ³õ ì³êðîðàéîí³â
æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-
Òðîºùèíà çìîæóòü áåç ïåðåøêîä
äîáèðàòèñÿ äî çàë³çíè÷íî¿ ïëàò-
ôîðìè "Òðîºùèíà-2".

Îêð³ì òîãî, äî ïî÷àòêó â Êèºâ³
ªâðî-2012 ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè
áóä³âíèöòâî Ï³âäåííîãî ê³ëüöÿ
ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ³ òèì ñàìèì
ïîë³ïøèòè ³íôðàñòðóêòóðó ïàñà-
æèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ³ç Ë³âîãî áå-
ðåãà íà Ïðàâèé ³ çíÿòè íàâàíòà-
æåííÿ ç äîð³ã ³ ìîñò³â, ÿê³ ç’ºä-
íóþòü îáèäâà áåðåãè ñòîëèö³.

ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà "Õðåùàòè-
êó" çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Ñåð-
ã³é Ëèòâèíîâ, óæå ñüîãîäí³ ðîç-
ðîáëÿþòü ñõåìó ðóõó òðàíñïîðòó,
ÿêà çàáåçïå÷èòü ï³äâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â äî íîâèõ çóïèíêîâèõ ïëàò-
ôîðì "Ñèðåöü" ³ "Áîðùàã³âñüêà".
"ßê òî âæå îðãàí³çîâàíî íà Òðî-
ºùèí³,— çàçíà÷èâ â³í.— Ò³ëüêè,
ÿêùî òàì êèÿíè ìîæóòü ñêîðèñ-
òàòèñÿ òðüîìà àâòîáóñíèìè ìàð-
øðóòàìè, òî íà Ñèðö³ òà Áîðùà-
ã³âö³ êóðñóâàòèìóòü ê³ëüêà òðî-
ëåéáóñíèõ, àâòîáóñíèõ ìàðøðó-
ò³â ³ òàêñîáóñè. Éäåòüñÿ òàêîæ
ïðî ìîæëèâ³ñòü çàïðîâàäæåííÿ
ñïåö³àëüíèõ ðåéñ³â".

Íàãàäàºìî, ùî òîð³ê â åêñïëó-
àòàö³þ áóëî ââåäåíî ïåðøó ÷åð-
ãó ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè. Â ðàìêàõ
çàïóñêó íîâîãî âèäó ïàñàæèð-
ñüêèõ ïåðåâåçåíü áóëî ðåêîíñòðó-
éîâàíî çóïèíêîâó ïëàòôîðìó
"Òðîºùèíà" ("Ãîðîäíÿ") ³ çàë³ç-
íè÷íó ñòàíö³þ "Êè¿â-Ïåòð³âêà" é
â³äêðèòî ðóõ åëåêòðè÷êè ì³æ öè-
ìè ïóíêòàìè

Íàðàç³, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà,
ïîâíèì õîäîì òðèâàº áóä³âíèö-
òâî åñòàêàäè Ãàâàíñüêîãî ìîñ-
òó. Çîêðåìà âæå çàáåòîíîâàíî
ïåðøó çàõâàòêó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
áåòîí çàòâåðä³â, ó âèõ³äí³ áóä³-
âåëüíèêè ðîçïî÷àëè çàëèâàòè
äðóãó çàõâàòêó. Ïðî öå â÷îðà
"Õðåùàòèêó" ðîçïîâ³â ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð"
Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé. Çà éîãî ñëî-
âàìè, çàãàëîì îá'ºêò ìàþòü çäà-
òè â åêñïëóàòàö³þ â ëèñòîïàä³
íèí³øíüîãî ðîêó. "Òîä³ âäàñòü-
ñÿ â³äêðèòè ðóõ àâòîòðàíñïîðòó
Ãàâàíñüêèì ìîñòîì ó äâîõ íà-
ïðÿìêàõ,— çàçíà÷èâ â³í.— Íè-
í³ æ àâò³âêè ðóõàþòüñÿ ëèøå äî
Ïîäîëó, òîáòî äî öåíòðó ñòîëè-
ö³. Íåçàáàðîì íîâîþ åñòàêàäîþ
ñêîðèñòàþòüñÿ âîä³¿, ÿê³ ¿äóòü ³ç
áîêó Ïîøòîâî¿ ïëîù³". Ïàí
Ãë³íñüêèé äîäàâ, ùî çàâäÿêè
ïîâíîö³ííîìó ðóõó ìàã³ñòðàëëþ
âäàñòüñÿ íà ÷îòèðè ê³ëîìåòðè
ñêîðîòèòè øëÿõ ìàøèí ó á³ê
Òðîºùèíè, Îáîëîí³, à â³äòàê ³

÷àñ ïåðåáóâàííÿ â äîðîç³. Îêð³ì
öüîãî, çíà÷íî ïîë³ïøèòüñÿ
òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ â³ääà-
ëåíèõ ñïàëüíèõ ðàéîí³â ³ç öåí-
òðîì ì³ñòà. À ãîëîâíå — áóäå
ë³êâ³äîâàíî àâòîìîá³ëüí³ çàòîðè
â îäíîìó ç íàéïåðåâàíòàæåí³-
øèõ ìàøèíàìè ì³ñöü. Çîêðåìà
íà ïåðåòèí³ âóëèöü Íàáåðåæíî-
Ðèáàëüñüêî¿ ç Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüêîþ.

Êåð³âíèê "Êè¿âàâòîäîðó" äîäàâ,
ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò íà
öüîìó îá'ºêò³ ñòàíîâèòü ó ìåæàõ
85 ìëí ãðí. Íàðàç³ âèêîðèñòàíî
âæå ïîíàä 50 ìëí ãðí ç ïåðøîãî
òðàíøó, ùî íàä³éøîâ ³ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó. "Íà ï³äõîä³ é ðåø-
òà êîøò³â, ÿêà äàñòü çìîãó ïîâ-
í³ñòþ çàâåðøèòè ðîáîòè ³ â³äêðè-
òè äëÿ âîä³¿â Ãàâàíñüêèé ì³ñò",—
ñêàçàâ Ãåîðã³é ßðîïîëêîâè÷.—
Ùîïðàâäà, íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò äîâåëîñÿ òèì÷àñîâî çóïèíè-
òè ðóõ àâòî â ³ñíóþ÷îìó íàïðÿì-
êó. Áî íàâ³òü íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿
áóä³âíèöòâà íå äàþòü çìîãè â

öüîìó ì³ñö³ áåçïåðåá³éíî ïåðå-
ñóâàòèñÿ òðàíñïîðòó".

Êåð³âíèê "Êè¿âàâòîäîðó" ðîçïî-
â³â, ùî íèí³ íà îá'ºêò³ â ö³ëîäîáî-
âîìó ðåæèì³ ïðàöþþòü ïîíàä 120
áóä³âåëüíèê³â. Ñåðåä íèõ íàéá³ëü-
øå ôàõ³âö³â ³ç "Ìîñòîáóäó", ÿêà º

ãåíåðàëüíîþ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çà-
ö³ºþ. Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, ðîáîòè
íà áóä³âíèöòâ³ åñòàêàäè Ãàâàí-
ñüêîãî ìîñòó òðèâàþòü çà íàéñó-
÷àñí³øîþ ³ñïàíñüêîþ òåõíîëîã³ºþ.

Íàãàäàºìî, ùî äîâæèíà Ãà-
âàíñüêîãî ìîñòó ñòàíîâèòü 340

ìåòð³â. Ïåðåäáà÷åíî, ùî àâòî-
ìîá³ë³ ðóõàòèìóòüñÿ äâîìà ñìó-
ãàìè. Áóä³âåëüí³ ðîáîòè íà îá'-
ºêò³ ðîçïî÷àëèñÿ â 2008 ðîö³,
àëå ÷åðåç áðàê êîøò³â ³ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó òîð³ê áóëè ïðèçó-
ïèíåí³

Ðîáîòè ìîñòîáóä³âíèê³â éäóòü çà ãðàô³êîì

Ãàâàíñüêèé ì³ñò îäåðæóº åñòàêàäó

Нині мостоб дівці заверш ють спор дження еста ади Гавансь о о мост

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У листопаді автів и почн ть рс вати Гавансь им
мостом двох напрям ах. Завдя и цьом на чотири
ілометри с оротиться відстань, а відта і час пере-
б вання в дорозі з Оболоні та Троєщини в центр
столиці. До то о ж вдасться зменшити іль ість за-
торів і розвантажити р х транспорт в цьом районі.
Вартість об'є та фахівці оцінюють 85 млн рн. На-
разі вже ви ористано 50 млн рн із державно о бю-
джет .
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хрещатик

Про продаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної

громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 541/1597 від 28 травня 2009 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання ос�
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва” (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.00 № 92, та враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл підприємствам, установам та організа�
ціям на продаж на конкурентних засадах основних засобів,
які належать до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) визначити порядок продажу майна, зазначено�
го у пункті 1 цього рішення.

3. Кошти, отримані від продажу основних засобів, зазна�
чених у додатку 1 до цього рішення, використати відповід�
но до затверджених фінансових планів підприємств, уста�
нов та організацій.

4. Надати дозвіл підприємствам, установам та організа�

ціям комунальної власності територіальної громади м. Ки�
єва на списання у встановленому порядку основних засо�
бів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, згідно з переліком, зазначеним у до�
датку 2 до цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу та продаж 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“С.К. ЕІРВЕЙ КОМПАНІ” для експлуатації 

та обслуговування адміністративної 
будівлі та для будівництва офісного комплексу 

з підземним паркінгом на вул. Богдана Хмельницького,
59@а у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 551/1607 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 127, 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської
ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в 
м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “С.К. ЕІРВЕЙ КОМПАНІ” для будівництва офісного
комплексу з підземним паркінгом на вул. Богдана Хмель�
ницького, 59�а у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “С.К. ЕІРВЕЙ КОМПАНІ”, за умови виконання пункту 9

цього рішення, у короткострокову оренду на 1 рік земель�
ну ділянку площею 0,0311 га для будівництва офісного
комплексу з підземним паркінгом на вул. Богдана Хмель�
ницького, 59�а у Шевченківському районі м. Києва за ра�
хунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання.

3. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�

ної ділянки на вул. Богдана Хмельницького, 59�а у Шев�
ченківському районі м. Києва.

4. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 652 591,00 грн (два мільйони шістсот п’ятдесят дві ти�
сячі п’ятсот дев’яносто одна гривня 00 копійок) на підста�
ві експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вар�
тість земельної ділянки від 15.12.2008).

5. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“С.К. ЕІРВЕЙ КОМПАНІ” земельну ділянку площею 0,0551
га за 2 652 591,00 грн (два мільйони шістсот п’ятдесят дві
тисячі п’ятсот дев’яносто одна гривня 00 копійок) для екс�
плуатації та обслуговування адміністративної будівлі та
для будівництва офісного комплексу з підземним паркін�
гом на вул. Богдана Хмельницького, 59�а у Шевченків�
ському районі м. Києва за рахунок земель, переданих в
оренду згідно з пунктом 2 цього рішення, та за рахунок
земель, відведених відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 27.03.2003 № 340/500 “Про передачу товари�
ству з обмеженою відповідальністю “С.К. ЕІРВЕЙ КОМПА�
НІ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Богдана Хмельницького,
59�а у Шевченківському районі м. Києва”.

6. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “С.К. ЕІРВЕЙ КОМПАНІ” земельної ділян�
ки на вул. Богдана Хмельницького, 59�а у Шевченківсько�
му районі м. Києва (згідно з додатком).

7. Договір купівлі�продажу земельної ділянки укласти в
двотижневий термін після внесення змін до договору орен�
ди земельної ділянки згідно з підпунктом 9.2 пункту 9 цьо�
го рішення.

8. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації):

8.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
договору купівлі�продажу земельної ділянки площею
0,0551 га на вул. Богдана Хмельницького, 59�а у Шевчен�
ківському районі м. Києва за ціною та на умовах, визна�
чених цим рішенням.

8.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “С.К. ЕІРВЕЙ КОМПАНІ” в установленому порядку
державний акт на право власності на земельну ділянку.

9. Товариству з обмеженою відповідальністю “С.К. ЕІР�
ВЕЙ КОМПАНІ”:

9.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власни�
ка землі відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного ко�
дексу України.

9.2. У місячний термін звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо
організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в на�
туру (на місцевість) та виготовленню документа щодо вне�
сення змін до договору оренди земельної ділянки від
20.07.2004 № 91�6�00294.

9.3. Забезпечити проїзд до будинків у внутрішній части�
ні двору з вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському
районі м. Києва.

9.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 01.06.2005
№ 127�П) та майнових відносин вирішувати в установлено�
му порядку.

9.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рі�
шення Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

9.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 08.07.2008 № 09�8392 та від 30.11.2006 № 19�
10258, Київської міської санепідстанції від 18.03.2008 № 2103
та від 14.07.2005 № 4633, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
29.02.2008 № 05�08/1638, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 14.06.2005 № 071/04�4�
19/2399 Державної служби з питань національної культурної
спадщини від 08.05.2008 № 22�1082/35, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 29.09.2006 № 4984.

10. Попередити товариство з обмеженою відповідальніс�
тю “С.К. ЕІРВЕЙ КОМПАНІ”, що право користування земель�
ною ділянкою та право власності на земельну ділянку може
бути припинено відповідно до статей 140, 141, 143 Земель�
ного кодексу України.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу на продаж транспортного засобу,
який належить до комунальної власності територіальної

громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 543/1599 від 28 травня 2009 року

Відповідно до частини другої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи звернення центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва (лист від
09.02.09 № 1721), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл центральній районній поліклініці
Дарницького району м. Києва на продаж на конкурент�
них засадах автомобіля ГАЗ�310221, державний номер
КА 234�16, номер кузова Х0004113, номер двигуна
40200МХ, рік випуску 1999, пробіг 298402 км, первіс�
ною вартістю 22736,00 грн, залишковою вартістю
22736,00 грн, який належить до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та закріплений на пра�
ві оперативного управління за центральною районною
поліклінікою.

2. Головному управлінню комунальної власності м.
Києва виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації):

2.1. Визначити порядок продажу транспортного за�
собу, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

2.2. Здійснити організаційно�правові заходи щодо
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Центральній районній поліклініці Дарницького району
м. Києва:

3.1. Кошти, отримані від продажу транспортного засобу,
зазначеного у пункті 1 цього рішення, направити до бюджету
міста Києва.

3.2. Списати з балансу транспортний засіб, зазначений
у пункті 1 цього рішення, у встановленому порядку після
виконання пунктів 2 та 3.1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 591/1647 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земель�
ні ділянки для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд у Солом’ян�
ському районі м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотання�
ми щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню доку�
ментів, що посвідчують право власності на земельні ділян�
ки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи
нового будівництва питання оформлення дозвільної та
проектно�кошторисної документації вирішувати в поряд�
ку, визначеному правилами забудови м. Києва, а питан�
ня пайової участі вирішити до початку будівництва відпо�
відно до рішення Київради від 06.03.2009 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути

припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після
встановлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помил�
ками внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 05.02.98 № 215 “Про передачу
громадянам у приватну власність земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилих будинків і господар�
ських будівель” на п’ятій сторінці у десятій позиції знизу:

— у четвертій графі цифри “0,1” замінити цифрами та
словами:

“1/2 від 0,1014
1/2 від 0,1014”;
— у п’ятій графі слово “приватну” замінити словом

“часткову”.
4.2. У розпорядженні Київської міської державної адмі�

ністрації від 06.10.97 № 1567 “Про передачу гр. гр. Іль�
ченко Марії Василівні та Теплову Олександру Миколайо�
вичу у спільну власність земельної ділянки для обслуго�
вування жилого будинку і господарських будівель на вул.
Паустовського, 17/30 у Жовтневому районі” в пункті 1 сло�
во “приватну” замінити словом “часткову”, цифри “0,082”
замінити цифрами та словами:

“19/30 від 0,0817
11/30 від 0,0817”.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



66 ЧЧТТИИВВОО Хрещатик  30 липня 2010

×åðíèé ñíàéïåð
Âîëîäÿ ìàøèíàëüíî íàêèíóë

ïîðòóïåþ ñ êîáóðîé è ïîáåæàë
âñëåä çà êàïèòàíîì. Êðàñèöêèé,
õîòü è áûë ìëàäøå Øóðîâà, íî
åëå çà íèì óñïåâàë. Îíè âûëåòå-
ëè èç ÷åðíîãî õîäà îäíîãî èç êîð-
ïóñîâ ãîñïèòàëÿ è îêàçàëèñü â ðî-
ùå, íà òðîïèíêå, êîòîðàÿ âåëà îò
äîðîãè ê äðóãîìó òàêîìó æå êîð-
ïóñó.

— À òåïåðü, ÍÊÂÄ, ñìîòðè ñþ-
äà,— ïðîøèïåë Øóðîâ, è ïîêà-
çàë íà îêíî âòîðîãî ýòàæà, èç êî-
òîðîãî îò÷åòëèâî áûëà âèäíà âû-
âåøåííàÿ áåëàÿ ïðîñòûíÿ.— Ýòî
îêîøêî, Âîëîäÿ, åäèíñòâåííîå,
êîòîðîå õîðîøî âèäíî ñ äîðîãè.
Òóò ëèáî íà äîðîãå áóäåò äâèæå-
íèå — òîãäà ñòðåëÿé ââåðõ è ñòà-
ðàéñÿ çàäåðæàòü, ëèáî êòî-òî ïðè-
äåò íà ñèãíàë — òîãäà çàõîäèøü
ñî ñïèíû è îñòàíàâëèâàåøü, íî
íå ñðàçó, äàåøü çàéòè â äåðåâüÿ.
Ïåðåêðîåøü åìó îòõîä, åñëè äàñò
ñòðåêà÷à — ñòðåëÿé ïî íîãàì.

Êðàñèöêèé ïîøåë â ñòîðîíó äî-
ðîãè, íî íå óñïåë îí äîéòè äî
êîíöà òðîïèíêè, êàê äîðîãó ïå-
ðåñåêëà þðêàÿ ñåðàÿ òåíü. Ñåðä-
öå Âîëîäè áåøåíî çàêîëîòèëîñü,
è îí êèíóëñÿ â êóñòû. Õðóñòíóëè
âåòêè, è òåíü èñ÷åçëà, êàê áóäòî
åå è íå áûëî. Ñòàðëåé çàêóñèë äî
áîëè ãóáû — íàäî æå áûòü òàêèì
ïóãàíûì è íåëîâêèì, ÷òîáû çàâà-
ëèòü âñå çàäàíèå! Íî âäðóã òåíü
ïîÿâèëàñü âñåãî â ïÿòè øàãàõ îò
íåãî. ×åëîâåê ÿâíî çíàë ìåñò-
íîñòü è ïåðåäâèãàëñÿ áåñøóìíî.
Âîëîäÿ ïîøåë ñëåäîì, ñòàðàÿñü
íà ýòîò ðàç íå ñïëîõîâàòü. Îäíà-
êî íåçíàêîìåö îáíàðóæèë åãî äî-
âîëüíî áûñòðî:

— Êòî çäåñü? — ñïðîñèë íåèç-
âåñòíûé òâåðäûì, ïðèâûêøèì ê
êîìàíäå ãîëîñîì.

— Ñòîÿòü! Îñòàâàòüñÿ íà ìåñòå
è ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû! — îò÷å-
êàíèë Âîëîäÿ. Íåçíàêîìåö ðàç-
âåðíóëñÿ ê íåìó âñåì êîðïóñîì,
è ýòî áûëà åãî îøèáêà. Äðóãàÿ
òåíü, âûðîñøàÿ èç-ïîä çåìëè, íà-
êðûëà íî÷íîãî ïðîõîæåãî è ïîâà-
ëèëà íà çåìëþ. Êîãäà Êðàñèöêèé
ïîäáåæàë, êàïèòàí óæå ïîäíèìàë-
ñÿ è îòðÿõèâàëñÿ:

— Ãîòîâ, êàáàí!
Íåçíàêîìåö ïðîäîëæàë ëåæàòü.

Ýòî áûë ìóæ÷èíà áîëüøîãî ðîñ-
òà è êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ. Îí
áûë îäåò â ôîðìó ñòàðøèíû àð-
òèëëåðèè, íî ïî÷åìó-òî áåç ïî-
ÿñà. Øóðîâó ÿâíî ëüñòèëî ïîâà-
ëèòü òàêîãî ãèãàíòà:

— Âîò òàê, ñòàðëåé, ðàáîòàåò
êîíòð... — äîãîâîðèòü áðàâûé êà-
ïèòàí íå óñïåë. Çäîðîâÿê óõâàòèë
åãî çà íîãó è îïðîêèíóë ïðÿìî íà
Âîëîäþ. Ïîêà îôèöåðû âñòàâàëè,
ñòàðøèíà óæå áûë â çàðîñëÿõ.

— Âîëîäÿ, ãîíè åãî ê ðå÷êå, ÿ
ïåðåõâà÷ó,— êðèêíóë Øóðîâ, è
Êðàñèöêèé êèíóëñÿ çà íåçíàêîì-
öåì. Ñðàçó áûëî ÿñíî, ÷òî óáåãàâ-
øåãî åìó íå äîãíàòü, íî íàäåæäà
çàäåðæàòü ñòàðøèíó âñå æå áûëà.
Êðîìå òîãî áåãëåö òðåùàë âåòêà-
ìè è ãðîìêî òîïàë ñàïîãàìè. Âû-
áåæàâ íà îñâåùåííûé ëóíîé áå-
ðåã ðå÷óøêè, Âîëîäÿ ñðàçó óâè-
äåë ôèãóðó:

— Ñòîé!
— Íå ïûëè ïåõîòà, ýòî ÿ,— ñêà-

çàëà òåíü óíûëûì ãîëîñîì Øó-
ðîâà. Íî çàïàë Êðàñèöêîãî è íå
äóìàë óòèõàòü:

— Ñòàðøèíà, ñäàâàéòåñü! Ìû
âñå ðàâíî èìååì âàøó ïèëîòêó,
ïî êîòîðîé óñòàíîâèì ëè÷íîñòü.

— À âû äðàòüñÿ íå áóäåòå? —
íåîæèäàííî ñïðîñèëè èç òåìíî-
òû.

— Íå áóäåì,— óäèâëåííî ïîä-
òâåðäèë ñòàðøèé ëåéòåíàíò.

Êóñòû ðàçäâèíóëèñü — è ïåðåä
îôèöåðàìè ïîÿâèëñÿ ëàäíûé
ñòàðøèíà. Îí ïðîòÿíóë ðóêó:

— Äàâàé!
— ×òî äàâàé? — íå ïîíÿë Âî-

ëîäÿ.
— Ïèëîòêó äàâàé.
— Òàê íå áûëî ó âàñ íè ðåìíÿ,

íè ïèëîòêè.
— Òàê âû çà ìíîé íå îò êàçàð-

ìû øëè?
— Íåò, ìû íà âàñ çàñàäó óñòðî-

èëè.
— Íà÷àëüíèê ãîñïèòàëÿ ïðèêà-

çàë?
— Çà÷åì ïðèêàçàë? — íå ïîíÿë

Âîëîäÿ.
— Íó íå îäîáðÿåò îí íàøó ñ

Ãëàøåé ëþáîâü. Ãîíÿåò ìåíÿ. Òàê
Ãëàøà ïðèäóìàëà ïðîñòûíþ âû-
âåøèâàòü, êàê îí çàñíåò. À ýòîò
ãàä âûñëåäèë è âàñ ïîñëàë. Îí ñ
ìîèì íà÷àëüíèêîì àðòñêëàäà äî-
ãîâîðèëñÿ, ÷òîáû íå äàâàòü ðàçðå-
øåíèå íà ñâàäüáó. Òàê ìû ñ Ãëà-
øåé è ìàåìñÿ. Íà ãóáó ïîâåäåòå
èëè ñóäèòü áóäåòå?

* * *
— Ïèøè ïðîòîêîë, äà òàê, ÷òî-

áû ýòîãî ñòåðâåöà íàäîëãî â äèñ-
áàò óïðÿòàòü,— Øóðîâ íåðâíî êè-
íóë Êðàñèöêîìó ñâîé ïëàíøåò.—
Áåðè áóìàãó, ðó÷êó è ïèøè.

Îíè íàõîäèëèñü â òîé æå êîì-
íàòå, ãäå îñòàíîâèëèñü íà íî÷ëåã.
Ïåðåä Âîëîäåé ñèäåë íà ïîëó ñâÿ-
çàííûé ãèãàíò ñòàðøèíà. Âîëîäÿ
èçâëåê ëèñò áóìàãè, ïîãëÿäåë íà
ñòàðøèíó è ïîòóïèëñÿ...

— Íå áóäó...
— ×òî íå áóäåøü? ×òî íå áó-

äåøü?!!!
— Ïðîòîêîë ïèñàòü íå áóäó! ß,

Ñàøà, ìíîãî ëþäåé âèäåë. Ýòîò
ïðîñòî â ñàìîâîëêó ñõîäèë, à ìû
åãî íà ôðîíò...

— À ìû êóäà åäåì? Íà ôðîíò!
À ýòà ñóêà áóäåò çà íàøèìè ñïè-
íàìè? Ñëèøêîì òû äîáðûé, ñòàð-
øèé ëåéòåíàíò. Èç-çà òàêèõ êàê
òû, ñëþíòÿåâ, ìû è îòñòóïàëè äâà
ãîäà. Óñòàâ, óñòàâ è åùå ðàç óñòàâ,
âîò ÷òî ìû îáÿçàíû ïîìíèòü...

— Ñêàçàë, íå áóäó ïèñàòü, è
òî÷êà! — áîëåå æåñòêî îòðåçàë Âî-

ëîäÿ.— Íå õî÷ó íåìíîãî îñòóïèâ-
øåãîñÿ ÷åëîâåêà ñðàçó ïðåñòóïíè-
êîì îáúÿâëÿòü!

— Àíó çà ìíîé! — âëàñòíî
îêëèêíóë Øóðîâ. Îí óêàçàë ïîä
îêíî Âîëîäèíîé êîìíàòû.— Âîò,
âåùäîêè,— óêàçàë êàïèòàí íà
ïðèìÿòóþ òðàâó è îêóðêè â òåíè
îäíîãî èç äåðåâüåâ.— Êòî-òî çäåñü
ñòîÿë îêîëî ÷àñà è âûñìàòðèâàë
òåáÿ. Òû — ìÿñî, ïîíèìàåøü, ìÿ-
ñî, è íà òåáÿ êëþþò!

Âîëîäÿ ïîáëåäíåë:
— ß, ìîæåò, è ìÿñî, ìîæåò, çàâ-

òðà óáüþò, íî ïóñòü ïîìíÿò îáî
ìíå êàê î ÷åëîâåêå, à íå î çâåðå.

Øóðîâ íåõîðîøî óëûáíóëñÿ:
— Ãóìàíèñò, çíà÷èò? Âèäåë ÿ

òàêèõ! — êàïèòàí ðàçâÿçàë ðóêè
àðåñòàíòó è ïíóë åãî íîãîé.— Ýé,
ñòàðøèíà, âàëè íà âñå ÷åòûðå ñòî-
ðîíû, òåáÿ ïðåäñìåðòíàÿ âîëÿ ïî-
êîéíèêà ñïàñëà!

Â ýòî âðåìÿ ïîäúåõàëà ýìêà.
— Êàòàôàëê ïîäàí! — Øóðîâ

çàñòûë â öåðåìîíèàëüíîì ïîêëî-
íå.

Ñòðàõ ñæàë ñåðäöå Âîëîäè õî-
ëîäíîé æåëåçíîé ðóêîé. Îí, íå
÷óâñòâóÿ òåëà, êàê çàãèïíîòèçè-
ðîâàííûé ñåë â ìàøèíó.

* * *
Ýìêà åõàëà ïî ãðÿçíîé âåñåííåé

äîðîãå, ñ óõàíüåì âëåòàÿ â ëóæè è
âûíûðèâàÿ èç íèõ, áóäòî áóêñèð
âî âðåìÿ øòîðìà. Äîðîãà ñòàëà óç-
êîé, ñâåðõó áûë îâðàã, à ñíèçó —
îáðûâ, ïðîåõàòü ìîãëà òîëüêî îä-
íà ìàøèíà. Âñêîðå ñêîðîñòü ïðè-
øëîñü ñáàâèòü, à ïîòîì è âîâñå
îñòàíîâèòüñÿ — ïåðåä ÷åðíûì íî-
ñîì ýìêè âîçíèêëà îñòàíî-
âèâøàÿñÿ êîëîííà ìàøèí. Âîëî-
äÿ è Øóðîâ ïîøëè ïîñìîòðåòü,
÷òî ñòàëî ïðè÷èíîé çàòîðà.

Â ãîëîâå êîëîííû ñòîÿëà ïîëó-
òîðêà, â ìîòîðå êîòîðîé äðóæíî
âîçèëèñü òðè øîôåðà. Åùå ÷åòâå-
ðî ñòîÿëè ðÿäîì è äàâàëè ñîâåòû:

— Èñêðû íåò...
— Êëàïàíà...
— Ãåíåðàòîð ãèêíóëñÿ...
Íå ïðîøëî è ïÿòè ìèíóò, êàê

ñçàäè ïîäñêî÷èë îòêðûòûé
êîìàíäèðñêèé àâòîìîáèëü ñ ïîä-
ïîëêîâíèêîì è äâóìÿ àâòîìàò÷è-
êàìè. Ïîäïîëêîâíèê áûë âåñü êà-
êîé-òî êðàñíî-ñèíèé, êàê áóäòî
âûëèòûé èç ñâèíöà è íàïîëíåí-
íûé ÷óäîâèùíîé ýíåðãèåé ãðîçî-

âîé òó÷è. Âîëîäå óäàðèë â íîñ
ðåçêèé çàïàõ ïîòà è ïåðåãàðà.

— Êòî âîäèòåëü!!? — çàêðè÷àë
ïîäïîëêîâíèê ãðîìîâûì ãîëîñîì,
ïðè ýòîì èçî ðòà, êàê èñêðû,
ñâåðêíóëè çîëîòûå çóáû.

Îäèí èç âîäèòåëåé âûëåç èç-
ïîä êàïîòà è, âûòèðàÿ òðÿïêîé
ðóêè, ìåëêî çàñåìåíèë ê îôèöå-
ðó.

Ïîäïîëêîâíèê íàäìåííî ñìå-
ðèë øîôåðà â çàìàñëåííîì êîì-
áèíåçîíå è êîðîòêî îòðåçàë:

— Ðàññòðåëÿòü!
Òóò æå äâà çäîðîâûõ ìîëîäöà

ñõâàòèëè ñîëäàòèêà ïîä ðóêè è
ïîâîëîêëè ê áëèæàéøèì êóñòàì.
Íà ëèöå âîäèòåëÿ áûëî òîëüêî
óäèâëåíèå. Ïîõîæå, îí äî ïîñëåä-
íåé ìèíóòû íå âåðèë, ÷òî ýòî ôè-
íàë åãî æèçíè, ÷òî ïîäïîëêîâíèê,
â õóäøåì ñëó÷àå, äàñò åìó â ìîð-
äó, äà ñ òåì è óåäåò. Ìåæäó òåì
øóòèòü íèêòî íå ñîáèðàëñÿ. Óäà-
ðèëè äâå î÷åðåäè, è ëèöî ñîëäà-
òèêà ñòàëî åùå áîëåå óäèâëåí-
íûì, çàòåì ïîáëåäíåëî, à îáìÿê-
øåå òåëî ðóõíóëî íàçåìü.

— Ìàøèíó â îâðàã! — âçðåâåë
êðàñíî-ñèíèé.

Àâòîìàò÷èêè è âîäèòåëè ïåðå-
âåðíóëè áåñïîìîùíóþ ïîëóòîðêó,
è îíà, îáèæåííî ãóäÿ, êóâûðêíó-
ëàñü âíèç.

— Ïîçâîëüòå, âîèíà, ñîãëàñíî
óñòàâó, íåîáõîäèìî ïîõîðîíèòü,—
çàÿâèë ïîäïîëêîâíèêó Êðàñèö-
êèé.

Êðàñíî-ñèíèé ïîñìîòðåë íà íå-
ãî íåìèãàþùèìè áîëüøèìè çðà÷-
êàìè:

— ÍÊÂÄ? Âîò âû è ïîõîðîíè-
òå! — è, íå òåðÿÿ âðåìåíè, ñåë â
ñâîþ ìàøèíó. Çàòîð ðàçúåõàëñÿ.

— Íó, òû Âîëîäÿ è ãåðîé! — óñ-
ìåõíóëñÿ Øóðîâ.— Ñ ñàìèì Òó-
÷åé ñïîðèòü!

— Ñ êåì?
— Ñ ïîäïîëêîâíèêîì Òó÷êî-

âûì, åãî âåñü ôðîíò çíàåò! Îõ, ñó-
ðîâ ìóæèê. Ñóðîâ, íî ñïðàâåäëèâ!
Áåç íåãî ìû áû ÷àñ ïðîñòîÿëè, íå
ìåíüøå.

— Äà îí æå ïüÿíûé áûë! — óäè-
âèëñÿ ñòàðëåé.

— Òó÷ó íèêòî íèêîãäà òðåçâûì
íå âèäåë. Îí âñåãäà ñ ñîáîé ñïèðò
âîçèò. Îõ, è ñòðàõó îí íà ôðîíò
íàãîíÿåò! Êàê òû æèâ îñòàëñÿ, äî
ñèõ ïîð íå ïîíèìàþ! Âåçó÷èé òû...

Â ýòî âðåìÿ ê òðóïó ïîäîøåë
îôèöåð è, äîñòàâ äîêóìåíòû ó
ðàññòðåëÿííîãî, ùåëêíóë ÿçûêîì,
ïîäîçâàë ñâîåãî øîôåðà ñåðæàí-
òà. Îãëÿíóëñÿ íà Øóðîâà ñ Êðà-
ñèöêèì:

— Ëîïàòû åñòü?
Ó âîäèòåëÿ ýìêè íàøëàñü ëî-

ïàòà, è îíè ñ ñåðæàíòîì íà÷àëè
çàêàïûâàòü íåçàäà÷ëèâîãî øîôå-
ðà. Â ýòî âðåìÿ îôèöåð ñïóñòèë-
ñÿ â îâðàã ê ìàøèíå è îñìîòðåë
ãðóç. Ãðîìêî ñêàçàë:

— Áóäåì ðàçãðóæàòü.
Ïîòîì ïîäîøåë ê Øóðîâó ñ

Êðàñèöêèì è, ïðîòÿãèâàÿ ðóêó,
ïðåäñòàâèëñÿ:

— Ìàéîð Ãîðäååâ.

* * *

— ...à ÿ òåáå ãîâîðþ, ÷òî Òó÷à —
ìóæèê, ÷òî íàäî,— íå óíèìàëñÿ
Øóðîâ.— Íà íåì âåñü ôðîíò äåð-
æèòñÿ. Îí ãëàçà è óøè øòàáà
ôðîíòà.

— È ÷òî æå îí â øòàá ìîæåò äî-
íåñòè? — íå ñäàâàëñÿ Êðàñèöêèé.

— Ïðî íåïîðÿäêè âñÿêèå,—
óáåæäåííî áàñèë êàïèòàí.— Êîã-
äà â ÷àñòè çíàþò, ÷òî Òó÷à åäåò,
âñå äðîæàò, êàê îñèíîâûé ëèñò.
Ñàì âèäåë, êàê îí êîìàíäèðà
ïîëêà ïî ìîðäå áèë. Ýòî íå êàæ-
äûé ìîæåò. Êîìàíäèð ìóæèê
êðåïêèé áûë, à ïåðåä Òó÷åé íþ-

íè ðàñïóñòèë. Íå âûøåë âîâðåìÿ
íà ðóáåæ, òàíêîâîé ïîääåðæêè
æäàë. Òàê Òó÷à åãî âïåðåäè ïîë-
êà áåæàòü â àòàêó çàñòàâèë.

— Ðóáåæ âçÿëè?
— À òî!
— À ïîëêîâíèê?
— Ïîãèá. Ïîëê ïåðåôîðìèðî-

âàëè, íî çàäà÷ó, ïîíèìàåøü, çà-
äà÷ó âûïîëíèëè.

— Ïîëê ïåðåôîðìèðîâàëè èç-
çà ïîòåðü?

— Âîò òîëüêî íå íàäî óìíè÷àòü.
Åñëè áûòü ñëþíòÿåì, òî ëþäè
áûñòðî ðàñïóñòÿòñÿ.

Øóðîâ çàìîë÷àë. Îíè åõàëè â
ïîëóòîðêå Ãîðäååâà â åãî ïîëê.
Ôðîíò âñå ïðèáëèæàëñÿ, íî âïåð-
âûå çà âðåìÿ êîìàíäèðîâêè Âî-
ëîäÿ ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ óþòíî.
Ìàéîð Ãîðäååâ åìó ïîíðàâèëñÿ.
Ýòî áûë ñòðîéíûé ìóæ÷èíà, ëåò
ñîðîêà ïÿòè, ñ çåëåíûìè ãëóáîêè-
ìè ãëàçàìè. Âñå â íåì áûëî ñïî-
êîéíî, ëàäíî, êàê âî ìíîãèõ ðóñ-
ñêèõ ëþäÿõ, êîòîðûå ìíîãî ñòðà-
äàëè, íî íå ñêëîííû âûñòàâëÿòü
ýòî íà ïîêàç. Ñåðæàíò âîäèòåëü
áûë ìàéîðó ïîä ñòàòü — âûñî÷åí-
íîãî ðîñòà, õóäîùàâûé, ñ âèõðà-
ìè-çàáèÿêàìè íà ãîëîâå. Åãî
õèùíûé ïòè÷èé âçãëÿä îùóïûâàë
êàæäîãî, êòî ïîïàäàë â ïîëå çðå-
íèÿ. Â ýòèõ äâóõ ëþäÿõ ÷óâñòâî-
âàëàñü êàêàÿ-òî íàäåæíàÿ ñèëà,
óáåæäåííîñòü â ñâîåé ïðàâîòå è
îñíîâàòåëüíîñòü â êàæäîì ñëîâå
è äâèæåíèè.

Âîëîäÿ êàê-òî ñðàçó ïîíÿë, ÷òî
íè Ãîðäååâ, íè åãî ñåðæàíò íè-
êîãäà âîò òàê ïðîñòî íå óáüþò
ñîëäàòèêà, à ýòî áûëî óæå íåìà-
ëî. Êðàñèöêèé åùå íå ïîïàë íà
ôðîíò, íî åãî óæå ïûòàëèñü ïî-
ñàäèòü çà ñãîðåâøèé àðõèâ, èç-
áèòü çà òî, ÷òî îí áûë ÷åêèñò,
óáèòü çà òî, ÷òî îí åäåò ðàññëåäî-
âàòü äåëî ñíàéïåðà. Ïîñëå âñåãî
ýòîãî ñìåðòü íà ôðîíòå óæå íå êà-
çàëàñü òàêîé óæàñíîé. Ãîðàçäî
îáèäíåå óìåðåòü â âîåííîé ñóòî-
ëîêå, áûòü ïîïðîñòó ðàçäàâëåí-
íûì ñâîèìè æå òîâàðèùàìè. Âåäü
íè îäíîãî íåìöà òîëêîì íå âèäåë,
à óæå ÷óäîì æèâ îñòàëñÿ.

Øóðîâ, íàîáîðîò, ÷óâñòâîâàë
ñåáÿ ñêâåðíî. Ãîðäååâ ïðè çíà-
êîìñòâå ñêîëüçíóë âçãëÿäîì ïî
åãî íàãðàäàì è ïîèíòåðåñîâàëñÿ
ó òîâàðèùà êàïèòàíà î òîì, ÷àñòî
ëè ìîæíî íîñèòü îðäåíà è ìåäà-
ëè. Òîâàðèù êàïèòàí, åñòåñòâåí-
íî, âñêèïåë, íà ÷òî ïîëó÷èë ðàçú-
ÿñíåíèå, ÷òî íà ôðîíòå îðäåíîâ
íå íîñÿò — äëÿ ïàðàäà áåðåãóò.
Ïîýòîìó â êóçîâå ïîëóòîðêè Øó-
ðîâ íàëåòåë íà Êðàñèöêîãî, äîêà-
çûâàÿ, ÷òî ìàéîð íå ïðàâ. Â äî-
êàçàòåëüñòâî êàïèòàí ïðåäñòàâëÿë
ïîäïîëêîâíèêà Òó÷êîâà, ó êîòî-
ðîãî íà ãðóäè êðàñîâàëèñü äâà îð-
äåíà “Êðàñíîãî Çíàìåíè”. Îäíà-
êî Âîëîäÿ ïîñëå ñëó÷àÿ ñ âîäè-
òåëåì çàãëîõíóâøåé ìàøèíû,
óïîðíî íå õîòåë âîñïðèíèìàòü
Òó÷êîâà ãåðîåì. Íå äîêàçàâ íè-
êîìó íè÷åãî, Øóðîâ îêîí÷àòåëü-
íî íàäóëñÿ.

Âäðóã èç ëåñà âûñêî÷èë ñîëäàò
â êàñêå è íà÷àë ìàõàòü ðóêàìè.
Ìàøèíà îñòàíîâèëàñü. Ãîðäååâ
óçíàë ñîëäàòà è âûøåë èç êàáè-
íû, îíè êîðîòêî ïåðåãîâàðèâà-
ëèñü. Âîëîäÿ ñëûøàë òîëüêî
ìàéîðà:

— ...à áîåâîå îõðàíåíèå? ...ïî-
íÿòíî... ñêîëüêî? ...àðòïîäãîòîâ-
êè íå áûëî åùå?

Ìàéîð ðåçêî ïîâåðíóëñÿ ê ìà-
øèíå:

— Åäåì ïðÿìî ñåé÷àñ íà ïåðå-
äîâóþ, ìîæåò, òàì è âñòðåòèì âà-
øåãî ×åðíîãî ñíàéïåðà.

(Äàë³ áóäå)

Газета “Хрещати ” др є
продовження дете тив
“Чорний снайпер” Дениса
Жар их (почато
№ 106-107 від 28-29
липня 2010 ро ).
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ОВНИ
на вершині творчо о роз віт . Енер ія фон-

тан є, одна через зміни настрою потрібно на-
пр ж ватися фізично, аби залишатися на хви-
лі бла опол ччя. Звич а ви ладатися в тій сфе-
рі, що вам до вподоби чи автоматично ви он -
вати робот є ш ідливою. Вирівняйте ритм ді-
яльності, з одивши йо о з вн трішніми відч т-
тями. Ува а всім, хто переживає за подр жнє
щастя: розпочинається півторамісячний запаль-
ний період онфронтації, оли боротьба стане
баланс вальним механізмом стос н ах. Вар-
то ни ати я апіт ляцій, та і перемо , хиля-
тися від по ірності та помсти. Пра ніть щиріс-
тю бажань прони н ти в серце партнера.

ТЕЛЬЦІ,
з радістю опі ватимете тих, о о любите,

ом симпатиз єте, а з тих, до о о відч ва-
єте анта онізм, можете позн щатися, за ата-
ти істери , зірвати злість. Е оїстичні інстин -
ти в лючатим ться саме мить незадоволен-
ня власних потреб, роздрат вання, що може
заш одити здоров’ю. Не воюйте ні з им! Я -
що від о ось залежні, зм шені під орятися, і
це не приниж є вас я особистість, не трав-
м є ідність, віддано сл жіть людям — тоді ма-
тимете над ними влад . Цей іспит долі трива-
тиме 2,5 ро и.

БЛИЗНЯТА,
ловіть ожн мить б ття! Вона — пре расна

і ляже безцінним апіталом до с арбниці д -
ховно о досвід ! Не сидіть на місці, більше он-
та т йте з др зями, подорож йте, знайомтеся
з новими людьми. Тим зв’яз ам з одом с ди-
лося зі рати доленосн роль. Знайте: випад о-
вих з стрічей не б ває! Я що хтось пла ати-
меться, ш аючи допомо и, підтримайте йо о
порадою, але звалювати на власні плечі вантаж
йо о проблем не варто. Визволяти з біди — то
не ваша місія. Нехай випл т ється з тр днощів,
що є армічним іспитом, самот ж и.

РАКИ,
щедро в ладайте рес рси в люблен спра-

в . Ні в чом не е ономте і збері айте цілісність
зі своїм “Я” попри те, чи працюєте, творите,
розважаєтеся. Кожна літина єства має повно-
ровно ф н ціон вати. Тр дові наб т и стан ть
до азом вашої цінності я особистості, впевне-
ність собі різ о зросте. Працюйте з натхнен-
ням і похвалитися б де чим. Лише не підведіть
др зів, матеріально е спл ат вати їх не можна.
Розпочинаються неле і часи, поспішати з ро-
боти до сім’ї не хочеться, зате на ар’єрном
поприщі розпочався е с рс мин ле, і дово-
лі спішний. Несподівано по ровителем може
стати давня впливова особа.

ЛЕВИ
виділяються серед юрби своєю яс равістю,

раціозністю, харизматичністю й енер ійністю.
Інстин т відродження є р шієм до дій, том ви
отові зап стити модернізаційний енератор і
розпочати життя по-новом , залишивши в ми-
н лом помил и і все, що себе зжило мораль-
но. Дебют йте в тих сферах діяльності, я і вам
найбільше до вподоби, де можна творчо само-
реаліз ватися, дося ти плідних рез льтатів. Змі-
на місця роботи та ож входить до перелі про-
ресивних починань, я що там більше платять.
І лише ідеал за оханості триматиме серце на
прив’язі, бо нові захоплення по и що не входять
до ваших планів.

ДІВИ,
пра ніть самітнюватися. Це не перетворить

ваше б ття на в’язницю, навпа и, вірт альні
мандри та медитативні “від лючення” від ре-
альності зарядять ент зіазмом, о реслять пра-
вильний шлях розвит . Ви — всюдис щі, про-
низ єте собою Всесвіт. Отже, нічо о таємно о
немає. Втім, володіння ні альною інформацією
дає спо сливий привід для хитрих маніп ляцій
людьми, чо о варто ни ати. Нині стос н ами
з авторитетними особами ер є армічне ми-

н ле. Це потрібно для виправлення помило .
Не наст піть знов на ті самі раблі!

ТЕРЕЗИ,
народна м дрість: “С ажи, хто твій др , і я

с аж , хто ти”, — дає чіт хара теристи ни-
нішньо о стан . Отже, інди атором вашо о д -
ховно о розвит є різнобарвний осередо др -
зів. Те, що засл жили, те й отрим йте, та ра-
зом працюйте над дося ненням спільної мети,
задовольняючи обопільні інтереси. Без др зів
сонце тьмяніє. Т т ви, безперечно, лідер, ото-
вий розбитися в др з и заради переможних
звершень на ниві оле тивних здоб т ів. Тіль-
и не смійте рішити мер антильними потре-
бами, ви оді зась!

СКОРПІОНИ
опиняться перед с ладним завданням долі: я

розпорядитися владою в оле тиві та аде ват-
но реа вати на посадових і авторитетних осіб.
Утім, т т се залежить від вашої д ховної зрі-
лості. Авторитет може стати мо тнім важелем
вплив на людей або ахілесовою п’ятою, оли
ординя не дасть ладнати парадо сальні си-
т ації. Я наслідо , може постраждати ар’єр-
не майб тнє, я е нині ється. Отже, не встря-
вайте в онфлі ти з оле ами, начальством, а
оли та станеться, що дістанете на аняй, не
смійте з аняти зло на підле лих! Це принижен-
ня насамперед себе!

СТРІЛЬЦІ,
тис и долі, що с воро випробов вала вас

протя ом 2,5 ро ів, шма ала бато ом відпові-
дальності, не даючи зійти на ар’єрний олімп,—
же в мин лом . Керівництво вам симпати-
з є — це та незвично. Одна це не сон, а ре-
альність — доче алися! З ле істю розправте
рила і підніміться над повся денністю, тоді
побачите, я зробити світ ращим, дос оналі-
шим, де немає зла, а пан є добро та любов.
Ідеалістичні пориви є нормальною потребою
серця. Від рито демонстр йте свої таланти, пі-

артеся, зміцнюйте імідж. Я що хтось звертає-
ться за підтрим ою — допоможіть, а нав’яз -
вати поміч не варто. На любовном фронті все
ч дово, є шанс реабіліт ватися і віддати на-
лежне давнім оханим обранцям, вони це за-
сл жили.

КОЗОРОГИ,
життєва динамі а набирає стрім их обертів,

психоло ічний тон с на ма сим мі. Заб дьте
про спо ій і з радістю пірніть шалений поті
непередбач ваних сит ацій. К льмінацію пере-
живають не лише партнерсь і взаємини, але й
реальність піднесе ці аві тоніз ючі сюрпризи, де
доведеться вам, я творчій особі, символічно
вмерти й відродитися, я Фені с із попел , на
новом рівні. Охоче звільняйтеся від застарілих
станово , по лядів, пере онань, цінностей.
Процес серйозний, не завжди в “ айф”, тож
варто менше бов ати язи ом, оприлюднювати
наміри. Нама айтеся со ровенне тримати в та-
ємниці.

ВОДОЛІЇ,
тема парнерсь их (шлюбних, ділових) вза-

ємин нині найа т альніша. Доля посилає вам
бла ородних і впливових соці мі союзни ів,
постарайтеся ріпити розхитаний подр жній
союз, зав’язати з омпаньйонами серйозні ро-
бочі стос н и. Нині відб вається процес зміц-
нення ф ндамент співпраці на майб тній рі .
Принаймні в житті партнерів для вас відведено
чільне місце, і це вселяє надію, що все с ла-
деться я най раще. Тіль и не ставте е оїстич-
ні потреби на перший план!

РИБИ,
схильні до ч ттєвої розбещеності, об’єднай-

те емоції та роз м в одне армонійне ціле. Ва-
ші вчин и мають баз ватися на раціональній
ло іці та пра тицизмі. В партнерстві розпочи-
нається е стремальний період (до 15 вересня),
де вам відведено роль снаряда для “самонаве-
дення”, що ш ає ціль нав олишньом прос-
торі. Здебільшо о тепло випромінюєте лише ви
самі..., і насправді примарним воро ом є влас-
не “Я”. Тож менше м др йте, я завоювати со-
юзни а, а пра ніть до взаємопрони нення, слі-
д йте либинном щиром бажанню; то і є ваш
м дрий доро ов аз, що не дасть збочити

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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Технічний департамент ВАТ “АК “Київводо анал”
повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, що розташовані на території Бортниць ої станції
аерації за адресою: 02121, м. Київ, в л. Коле торна, 1.

Основною діяльністю Технічно о департамент є проведення ремонт
технічно о стат вання та обладнання підрозділів ВАТ “АК “Київ-
водо анал”.

Вид е ономічної діяльності підприємства за КВЕД - 29.12.2. Ремонт і
технічне обсл ов вання насосів, омпресорів та ідравлічних систем.

Існ ючі на підприємстві техноло ії, що здійснюють вплив на атмосферне
повітря та і:
- проведення механічних, слюсарних, еле тротехнічних ремонтних робіт;
- азозварювальні роботи;
- термічна оброб а метал ;
- механічна оброб а метал ;
- поточний ремонт автотранспортних засобів;
- прийом, збері ання та відп с на власні потреби світлих
нафтопрод тів.

На підприємстві 21 стаціонарне джерело ви идів, за альний обся
ви идів с ладає 2,1 /с, основних забр днюючих речовин 12.

Відповідно до Державних санітарних правил план вання та заб дови
населених п н тів (затверджених на азом Міністерства охорони здоров’я
У раїни від 19.06.1996 р. № 173) додато 4, для дано о підприємства
передбачено нормативн СЗЗ розміром - 50 м, підприємство віднесено
до У лас небезпе и. Сельбищна зона розташована поза межами СЗЗ.

З ідно з розрах н ами забр днення атмосферно о повітря до вимо
“Методи и расчета онцентраций в атмосферном возд хе вредных
веществ содержащихся в выбросах предприятий”, затвердженої оловою
ДК СРСР по ідрометереоло ії та онтролю природно о середовища
04.08.1986 р.(ОНД-86) б ло проведено розрах н и фа тично о забр д-
нення атмосферно о повітря. Отримані рез льтати дають змо
ствердж вати про відс тність перевищень в приземном шарі на межах
СЗЗ щодо всіх забр днюючих речовин. Заходів з ори вання розмірів
СЗЗ для дано о підприємства не передбачається. За важення та
пропозиції ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян щодо намірів
підприємства надсилати в місячний термін до Дарниць ої районної в
м. Києві державної адміністрації за адресою: 02068, в л. Кошиця, 11,
тел. 565-07-99, фа с. 564-96-65.

ЗАТ “Інтертранс”
повідомляє, що 26.07.2010 р. б ло прийняте рішення про лі відацію Філії
“А ентство моделей “Інтермоделс” ЗАТ “Інтертранс” (Код ЄДРПОУ —
33233953). Призначена лі відаційна омісія та від рита лі відаційна
процед ра.

Вимо и редиторів приймаються протя ом 2 місяців з дня п блі ації цьо о
о олошення за адресою: 03150, м. Київ, Печерсь ий р-н, в л. Предславинсь а,
31/11, в. 83.

Все раїнсь е товариство політичних в’язнів і репресованих повідомляє про втрат печат и Товариства.

Ідентифі аційний од Товариства — 1341804159.

Втрачен печат вважати недійсною.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005№ 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 23.07.2010№ 873 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни серпні 2010 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 серпня 2010 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од

54,19 10,84 65,03 67,90 13,58 81,48

Еле трифі ований місь ий транспорт, оп./ Вт од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 235-10
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Áîãàòèðñüê³ ³ãðè
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

Çàâòðà
Ó Êèºâ³ â³ä 13—18°Ñ óíî÷³ äî 28—33°Ñ óäåíü. Áåç îïàä³â. Ó Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³ î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Òåìïåðàòóðà â³ä 13—18°Ñ
óíî÷³ äî 28—33°Ñ óäåíü. Â³òåð ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ.

Íà ñõîä³ ïðîãíîçóºòüñÿ 17—22°Ñ âíî÷³, 31—36°Ñ óäåíü. Î÷³êóº-
òüñÿ íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ.

Íà çàõîä³ âíî÷³ î÷³êóºòüñÿ 10—15°Ñ, óäåíü 22—27°Ñ, ïðîéäå
äîù. Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ 30 ëèïíÿ â³ä 17 äî 22°Ñ óíî÷³, 31—36°Ñ
óäåíü. Î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Ó Êðèìó 15—20°Ñ óíî÷³, 30—35
óäåíü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ ïàâóêè ïðàöþþòü — ïîãîäà

çì³íþºòüñÿ. Ñèëüíî ïðè çàõîä³ ñîíöå ñÿº — äî âåëèêîãî â³òðó. Òüìÿí³
é ð³äê³ ïðîìåí³ ñîíöÿ ïðè çàõîä³ àáî ñõîä³ — äî äîùó. 

²ìåíèííèêè: 
Ìàðèíà, Ìàðãàðèòà, Äåðæèêðàé, Ëþäìèëà, Ëåîí³ä

9 3 6 5

7 3 2

4 2 9

4 9

5 7

5 4 1

2 6 5 7

7 4 6 9 3 5

7 2 9 6

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 7 9 3 4 1 8 5 2

3 1 5 8 2 7 6 4 9

8 2 4 6 9 5 3 7 1

5 6 8 7 3 2 1 9 4

7 4 2 1 6 9 5 8 3

1 9 3 5 8 4 7 2 6

4 3 1 2 5 8 9 6 7

9 8 6 4 7 3 2 1 5

2 5 7 9 1 6 4 3 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 29 ëèïíÿ

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Концерт
Єв ена Мар ліса

30 ëèïíÿ â Crystal Hall â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò ªâãåíà Ìàðãóë³ñà.
Ìóçèêàíò ïðåäñòàâèòü ñîëüíó ïðîãðàìó “Íàéêðàùå ãðàº áëþç”. ªâ-
ãåí Ìàðãóë³ñ — ã³òàðèñò ³ áàñ-ã³òàðèñò ãóðòó “Ìàøèíà âðåìåíè” ³
äîíåäàâíà ãóðòó “Âîñêðåñåíüå”. Öå âæå òðåò³é ñîëüíèé ïðîåêò âè-
êîíàâöÿ (ïåðøèõ äâà: “Íàóò³ëóñ” ³ “Øàíõàé”). Íà öåé ðàç â³í âè-
êîíóº ï³ñí³ ò³ëüêè íà âëàñí³ â³ðø³ ³ âæå âñòèã âèïóñòèòè òðè ñîëü-
íèõ àëüáîìè. Íàéãîëîâí³øèì ñâî¿ì êîìïîçèòîðñüêèì óñï³õîì ââà-
æàº ï³ñíþ “Øàíõàé-áëþç”, ÿêó âèêîíàâ ³ç ãóðòîì “Øàíõàé”.
30 липня, Crystal Hall, 20.00
Ціна: 100—500 рн

Сходи в небо
Ó ãàëåðå¿ “Äóêàò” â³äáóäåòüñÿ âèñòàâêà ïðåäñòàâíèêà äí³ïðîïåò-

ðîâñüêî¿ æèâîïèñíî¿ øêîëè Òèìîô³ÿ Ñòðîãàíîâà “Ñõîäè â íåáî”.
Âîíà ïðèñâÿ÷åíà òåì³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ÿê ðåçóëüòàòó òâîð÷î-
ãî ïîøóêó. Ñõîäè íà ðîáîòàõ õóäîæíèêà çóñòð³÷àþòüñÿ ð³äêî, çà-
òå âîíè ãóñòî âñ³ÿí³ ãîëèìè æ³íî÷èìè ô³ãóðàìè, ÿê³, çà ñëîâàìè
àâòîðà, äîáðå âïèñóþòüñÿ â ³íòåð’ºðè. Â³äò³íÿþòü àâòîðñüêèé çà-
ìèñåë ôðàçè ëàòèíñüêîþ, ÿê³ Òèìîô³é Ñòðîãàíîâ âïë³òàº â ñâî¿
êàðòèíè. Îäíó ç íèõ — Amor Fati — ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàâ Í³ö-
øå â ñâî¿õ òâîðàõ, ùî îçíà÷àº ëþáîâ äî äîë³. Òàêîæ âåëèêèìè
÷îðíèìè ë³òåðàìè õóäîæíèê íàêðåñëþº ³ìåíà Äæèìà Ìîðð³ñîíà
³ Æàí-Ëþêà Ãîäàðà, ÿêèõ â³í ââàæàº íàäëþäüìè â ìèñòåöòâ³.

Â ö³ëîìó ðîáîòè ñïîâíåí³ äðàìàòèçìó ³ ïåñèì³ñòè÷íîñò³. Öå òî-
ìó, ùî òâîð÷³ñòü Ñòðîãàíîâà éäå êîð³ííÿì ó ô³ëîñîô³þ, â³äïîâ³ä-
íî äî ÿêî¿, ò³ëüêè ñêóøòóâàâøè íóäüãè, ëþäèíà ìîæå â³ä÷óòè ñå-
áå ñïðàâä³ ùàñëèâîþ.
29 липня — 23 серпня,
алерея “Д ат”

Вистав а
в алереї KyivFineArt

Ó ãàëåðå¿ KyivFineArt ïðîõîäèòü âèñòàâêà Þð³ÿ Ñîëîìêà — óêðà-
¿íñüêîãî õóäîæíèêà, ÿêèé ìàëþº íà êàðòàõ. Ïðîñòîðó äëÿ ôàíòà-
ç³¿ â õóäîæíèêà á³ëüøå í³æ äîñòàòíüî — âñÿ Çåìíà êóëÿ. Â³í ðîç-
ìàëüîâóº êàðòîãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî âîíè ñòàþòü
âèòâîðàìè ìèñòåöòâà.

Õóäîæíèê äîìàëüîâóâàâ ïîòð³áí³ åëåìåíòè, ³ êàðòà íàáóâàº íî-
âîãî çíà÷åííÿ. Âäèâëÿþ÷èñü â ðîáîòè Ñîëîìêà, êîæåí ìîæå ñòâî-
ðèòè ñâîþ âåðñ³þ çîáðàæåííÿ ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ â íüîãî îáðà-
ç³â ³ ³äåé, ÿê ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó êàðòîê ³ç ïëÿìàìè ïñèõîä³àãíî-
ñòè÷íîãî òåñòó äëÿ äîñë³äæåííÿ îñîáèñòîñò³, ÿêèé âèãàäàâ Ðîð-
øàõ. Ðîáîòè õóäîæíèêà ãëèáîêî ñèìâîë³÷í³, âîíè â³äêðèâàþòü
íîâå áà÷åííÿ ³ ñåíñ óòèë³òàðíîãî ñâ³òó, â ÿêîìó ìè æèâåìî. Êàð-
òèíè Ñîëîìêà ðîçïîâ³äàþòü ïðî íå³äåàëüí³ â³äíîñèíè ì³æ êðà-
¿íàìè, ïðîäàæí³ñòü ³ ëèöåì³ðñòâî îêðåìèõ ³ç íèõ.

Ó åêñïîçèö³¿ “Âäèâëÿííÿ. Ðîðøàõ” áóäå ïðåäñòàâëåíî ðîáîòè
ð³çíèõ ïåð³îä³â òâîð÷îñò³ õóäîæíèêà — ÿê äîáðå â³äîì³, òàê ³ àá-
ñîëþòíî íîâ³.

Êàðòèíè Þð³ÿ Ñîëîìêà çíàõîäÿòüñÿ â êîëåêö³ÿõ Ðîñ³éñüêîãî
äåðæàâíîãî ìóçåþ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîñ³ÿ), Ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî
ìèñòåöòâà Îëåêñàíäðà Ãëåéçåðà (Íüþ-Éîðê, ÑØÀ), Õóäîæíüîãî
öåíòðó Õåíí³-Îíñòàíä, Õîâ³êîäåí, (Îñëî, Íîðâåã³ÿ), áàãàòüîõ ïðè-
âàòíèõ êîëåêö³ÿõ ó âñüîìó ñâ³ò³
18 червня — 7 вересня,
алерея KyivFineArt

Тетяна ЛІСОВА, Яна ІВАНОВА,
спеціально для “Хрещати а”

Справжнім чолові ам спе а не переш ода для занять спортом
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