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КОХАННЯ — ЦЕ ПРОСТО
Й СКЛАДНО

Çà ñâÿòêîâèì íàñòðîºì — 
íà Ìàéäàí
Äî ð³çäâÿíèõ ³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò ì³ñüêà âëàäà ï³äãîòóâàëà íàñè÷åíó 
íåñïîä³âàíêàìè ïðîãðàìó

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

13 р дня Колонній залі КМДА Оле сандр Попов
оприлюднив Про рам свят вання новорічних і різдвя-
них заходів столиці. Основні з них зосередяться в
центрі Києва: на Хрещати та Майдані Незалежності.
К льмінація про рами — запалення новорічної ялин-
и — відб деться 17 р дня о 17.00. Разом із нею різ-
нобарв’ям новорічних во нів засвітяться приле лі в ли-
ці та б дин и. Від риття оловної ялин и відб деться
за частю Президента У раїни Ві тора Ян овича, о-
лови КМДА Оле сандра Попова, митрополита
Київсь о о і всія У раїни Володимира.

²ç 3 ãðóäíÿ íà Õðåùàòèêó òðèâàº âñòàíîâëåííÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè ñòî-
ëèö³. Âæå 16 ãðóäíÿ ¿¿ ìîæíà áóäå ñïîãëÿäàòè â óñ³é êðàñ³: äî ö³º¿ äà-
òè ó ÊÌÄÀ îá³öÿþòü çàâåðøèòè îðãàí³çàö³éí³ ðîáîòè. Çìîíòóþòü ãî-
ëîâíó íîâîð³÷íó ïðèêðàñó ç 450 ñîñåí. Âèñîòà ÿëèíêè, ÿê ³ ìèíóëîãî
ðîêó, ñÿãàòèìå 35 ìåòð³â.

Íîâèíêîþ 2011-ãî ñòàíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ ñàìî¿ ÿëèíêè, ïðè-
ëåãëèõ âóëèöü ³ áóä³âåëü. Ð³çäâÿíå äåðåâî ïðèêðàñÿòü âåðòèêàëüíèìè
ñâ³òëîä³îäíèìè ã³ðëÿíäàìè ç íàö³îíàëüíîþ ñèìâîë³êîþ òà òðàäèö³é-
íèìè íàðîäíèìè îðíàìåíòàìè. Âñüîãî áóäå âèêîðèñòàíî ìàéæå 80 îð-
íàìåíòàëüíèõ ìîòèâ³â.

Çàãàëîì íà ã³ëêàõ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè ðîçì³ñòÿòü á³ëüø í³æ òèñÿ÷ó ë³õ-
òàðèê³â ï’ÿòè êîëüîð³â. Âîíè òàêîæ ïåðåäàâàòèìóòü óêðà¿íñüêèé íàö³î-
íàëüíèé êîëîðèò. Äëÿ ñâÿòêîâî¿ ³ëþì³íàö³¿ ì³ñòà â “Êè¿âì³ñüêñâ³òë³”
âèêîðèñòàþòü åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ëàìïè, ùî â ðàçè çäåøåâëþº ïðîåêò.

Ñïåö³àëüíî äî ñâÿòà áóëî âèãîòîâëåíî 160 íîâèõ ³ãðàøîê çàâäîâæ-
êè 1-1,5 ìåòðà. Äëÿ ¿õ ñòâîðåííÿ âèêîðèñòàëè âîãíåòðèâê³ ìàòåð³àëè.
Íîâ³ ³ãðàøêè áåçïå÷í³ äëÿ ä³òåé, íàâ³òü ï³ä ÷àñ ïàä³ííÿ âîíè í³êîìó
íå çàâäàäóòü òðàâì, êàæóòü îðãàí³çàòîðè.

Óïåðøå çà 24 ðîêè, ÿê çàçíà÷èëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Ñâ³òëàíà Çîð³íà, áóëî ïîëàãîäæåíî ìåòàëåâèé êàð-
êàñ, íà ÿêèé êð³ïëÿòüñÿ ñîñíè. Íà ðåìîíò ì³ñüêèé áþäæåò âèä³ëèâ ïðè-
áëèçíî 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îêð³ì öüîãî, æîäíèõ ³íøèõ çàòðàò íà îðãà-
í³çàö³þ íîâîð³÷íèõ ³ ð³çäâÿíèõ ñâÿò áþäæåò ì³ñòà íå çàçíàâ. Óñ³ ä³é-
ñòâà â³äáóäóòüñÿ çà ñïîíñîðñüê³ êîøòè. “Çàâäÿêè ïë³äí³é ñï³âïðàö³ âëà-
äè ³ á³çíåñó, ì³ñòî çåêîíîìèëî çíà÷íó ñóìó. Ç áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî
ëèøå 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ðåìîíò çíîøåíîãî êàðêàñó ÿëèíêè”, — ñêà-
çàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

À äîêè ïðèãîòóâàííÿ äî Íîâîãî ðîêó ùå òðèâàþòü, íà Ìàéäàí³ âæå
ñâÿòêóþòü! ²ç 11 ãðóäíÿ íà ãîëîâí³é ïëîù³ ñòîëèö³ ïðàöþþòü ïàðê ðîç-
âàã ³ êîâçàíêà. 16 ãðóäíÿ ðîçïî÷íå ðîáîòó áëàãîä³éíèé ð³çäâÿíèé ÿð-
ìàðîê “Òðè ì³øå÷êè. Â³ä Ìèêîëàÿ äî Ð³çäâà”. 19 ãðóäíÿ, ó Äåíü Ñâÿ-
òîãî Ìèêîëàÿ, â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò çà ó÷àñòþ äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ êîëåê-
òèâ³â. Áëèæ÷å äî âå÷îðà íà ñöåí³ ¿õ çàì³íÿòü äîðîñë³ êîëåêòèâè óêðà-
¿íñüêèõ ä³àñïîð. 31 ãðóäíÿ âñ³õ îõî÷èõ çàïðîøóþòü óçÿòè ó÷àñòü ó íî-
âîð³÷íîìó ïàðàä³-ìàñêàðàä³, ùî ñòàðòóâàòèìå íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³.
Äðåñ-êîä — ïîá³ëüøå ñâ³òëîãî ³ ÿñêðàâîãî îäÿãó.

À âñ³ì, õòî 31 ãðóäíÿ çóñòð³÷àòèìå 2011 ð³ê íà Ìàéäàí³, îðãàí³çà-
òîðè îá³öÿþòü íåçàáóòí³ âðàæåííÿ. Çäèâóº íàâ³òü ôîðìà ñöåíè ó âè-
ãëÿä³ ñí³æèíêè, ùî ÷àñ â³ä ÷àñó çì³íþâàòèìå êîëüîðè. Ñâÿòêîâèé êîí-
öåðò, åô³ðí³ âêëþ÷åííÿ ç ðàéîí³â Êèºâà òà ì³ñò Óêðà¿íè, ïðîåêö³é-
íå øîó íà ôàñàä³ îáñåðâàòîð³¿, êóëüì³íàö³ºþ ñâÿòà ñòàíå ãðàíä³îçíèé
ôåºðâåðê. Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ Íîâèé ð³ê ïëàíóº çóñòð³-
òè òóò-òàêè, íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ðàçîì ³ç êèÿíàìè òà ãîñòÿìè
ñòîëèö³
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Íàñòóïíîãî ðîêó íà áóä³âíèöòâî
æèòëà äëÿ ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ 
íà ×ÀÅÑ ñïðÿìóþòü 50 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ
âøàíóâàííÿ ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ. Ó Êîëîíí³é çà-
ë³ ìåð³¿ ç³áðàëèñü ó÷àñíèêè ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëü-
ñüê³é ÀÅÑ ç ðîäèíàìè, àêòèâ³ñòè ðàéîííèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿. "Ó öåé äåíü ìè âèñëîâëþ-
ºìî ãëèáîêó ïîäÿêó òà øàíó òèì ãåðîÿì, ÿê³ 24 ðîêè òî-
ìó áîðîíèëè ìèðíå íåáî Óêðà¿íè òà ñóñ³äí³õ äåðæàâ â³ä
àòîìíîãî ëèõà. Ö³ ïîä³¿ í³êîëè íå ç³òðóòüñÿ ç ïàì'ÿò³ í³
ñó÷àñíèõ, í³ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Íèçüêèé óêë³í ³ ùèðà
âäÿ÷í³ñòü óñ³ì ë³êâ³äàòîðàì çà ìóæí³ñòü, ãåðî¿çì ³ ñàìî-
â³ääà÷ó",— çâåðíóâñÿ äî ïðèñóòí³õ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî. Â³í çàóâàæèâ, ùî â Êèºâ³ ïðî-
æèâàº ìàéæå 90 òèñÿ÷ ïîñòðàæäàëèõ â³ä àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ,
³ç íèõ ìàéæå 50 òèñÿ÷ — ó÷àñíèêè ë³êâ³äàö³¿. Â ðàìêàõ
óðî÷èñòîãî çàõîäó, 5 ðîäèí ë³êâ³äàòîð³â-÷åðãîâèê³â îòðè-
ìàëè â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè îðäåðè íà íîâ³ ïîìåøêàííÿ. "Ó
öüîìó ðîö³, íà ïðåâåëèêèé æàëü, íà áóä³âíèöòâî æèòëà
äëÿ ë³êâ³äàòîð³â ³ç äåðæáþäæåòó êîøòè ïðàêòè÷íî íå âè-
ä³ëÿëèñÿ. Ìè âèíàéøëè âëàñí³ êîøòè íà ïðèäáàííÿ öèõ
5 êâàðòèð. Àëå õî÷ó çàóâàæèòè, ùî ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ îñîáèñòî çâåðíóâñÿ äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ç
ïðîõàííÿì çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ öüîãî íàïðÿìêó â
2011-ìó. ² âæå º ïîïåðåäíÿ äîìîâëåí³ñòü, ùî íàñòóïíîãî
ðîêó íà áóä³âíèöòâî êâàðòèð äëÿ ë³êâ³äàòîð³â áóäå âèä³-
ëåíî çíà÷íó ñóìó — 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü",— çàóâàæèâ
Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî

Ïðî ðîáîòó Ìóí³öèïàëüíî¿ 
ë³êàðíÿíî¿ êàñè ìîæíà ä³çíàòèñÿ 
çà òåëåôîíîì 15-83

Äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ Êè-
ºâà, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ á³ëüøî¿ äîñòóïíîñò³ ìåäîáñëóãî-
âóâàííÿ íàñåëåííÿ, çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òðèâàº ðîáîòà ç³ ñòâîðåííÿ
Ìóí³öèïàëüíî¿ ë³êàðíÿíî¿ êàñè ñòîëèö³ (ÌÊË). Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ôàõ³âö³â, ñüîãîäí³ çàâåðøóºòüñÿ ïðîöåñ ðåºñ-
òðàö³¿ òà âèäàííÿ ðåºñòðàö³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ áëàãîä³é-
í³é îðãàí³çàö³¿ "Ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà êàñà Êèºâà", ï³ñ-
ëÿ ÷îãî áóäå ðîçïî÷àòî áåçïîñåðåäíþ ðîáîòó Ìóí³öè-
ïàëüíî¿ ë³êàðíÿíî¿ êàñè — ðîáîòà ç ãðîìàäÿíàìè òà òðó-
äîâèìè êîëåêòèâàìè, çä³éñíåííÿ âñòóïó äî ÌËÊ. Àëå
âæå ñüîãîäí³ Ïðàâë³ííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÌËÊ ïðî-
âîäèòü çíà÷íó ï³äãîòîâ÷ó òà ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó. Òðè-
âàº ðîáîòà ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ÌÊË — ãðîìàäÿíè ìàþòü çìîãó
ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ çà òåëåôîíîì "15-83" ç 19.00 äî
21.00

Â÷èòèñÿ ó Äàíòå
КК ИИ ЇЇ ВВ   —— ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

На засіданні постійної омісії
Київради з питань льт ри
б ло роз лян то низ пи-
тань, я і мають с ттєво
вплин ти на майб тнє соціо-
льт рно о життя столиці.

Одним із оловних стало пи-
тання про долю про рами
"Столична льт ра і мис-
тецтво на 2011—2015 ро и".

Äî ïðîãðàìè "Ñòîëè÷íà êóëüòóðà
³ ìèñòåöòâî íà 2011-2015 ðîêè" âíå-
ñåíî ê³ëüêà çàóâàæåíü, çîêðåìà ñòî-
ñîâíî ïðîäàæó ê³íîòåàòð³â. ×ëåíè
êîì³ñ³¿ ï³äòðèìóþòü ïðîäàæ ëèøå
÷îòèðüîõ îá'ºêò³â, ùî íå ïðàöþþòü,
àáè ïîíîâèòè ¿õíþ ðîáîòó øëÿõîì
çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é. Îäíàê ëèøå
çà óìîâè, ùî ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ çàêëàä³â íå áóäå çì³íåíî. Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè êîì³ñ³¿ Îëåêñàíäðà
Áðèãèíöÿ, ðîçâèòêó êóëüòóðè
îñòàíí³õ äâà ðîêè â Êèºâ³ íå ïðè-
ä³ëÿëè äîñòàòíüî óâàãè, áî àêöåíò
ðîáèëè íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó
ðîçâèòêó.

Äåïóòàòè âèñòóïèëè ïðîòè ïåðåé-
ìåíóâàííÿ ê³ëüêîõ âóëèöü ó Äåñ-
íÿíñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
íàõ, îñê³ëüêè ö³ çåìë³ ç 2,5 òèñÿ÷³
çààðåøòîâàíèõ ä³ëÿíîê. Òàêîæ íà
çàñ³äàíí³ áóëî ðîçãëÿíóòî ïðîåêò ð³-
øåííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.05.2007
¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ
³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³â-
íèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿
òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèò-

ëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíî-
ãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-
ºâà". Çîêðåìà, çàïðîïîíîâàíî âèëó-
÷èòè ïóíêòè, ÿê³ á ïåðåäáà÷àëè ïå-
ðåäà÷ó áóä³âåëü çà êîøòè, çíà÷íî
ìåíø³ çà ðåàëüíó âàðò³ñòü. Ó ðàç³
ï³äòðèìêè Êè¿âðàäîþ çàïðîïîíîâà-
íèõ êîì³ñ³ºþ êîðåêòèâ ìàº áóòè
ïðèïèíåíî â³äò³ê ³ç âëàñíîñò³ ì³ñòà
áóä³âåëü, çîêðåìà é ³ñòîðè÷íîãî çíà-
÷åííÿ.

Îêð³ì öèõ ïèòàíü, äåïóòàòè îáãîâî-
ðèëè é ìåíø ãëîáàëüí³, àëå òàêîæ
âàæëèâ³ äëÿ ñòîëèö³. Çîêðåìà, êîì³ñ³ÿ

ïîêè ùî íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ ïðî
âèñåëåííÿ ê³ëüêîõ ìóçå¿â ³ç òåðèòîð³¿
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè òà ïðîïîíóº
ïîâåðíóòèñÿ äî öüîãî ïèòàííÿ ëèøå
ï³ñëÿ òîãî, ÿê äëÿ öèõ çàêëàä³â áóäå
çíàéäåíî íîâ³ ïðèì³ùåííÿ. Ïèòàííÿ
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ Ùåðáàêîâà íà
âóëèöþ Ìàð÷åíêà êîì³ñ³ÿ ï³äòðèìàº
ò³ëüêè çà óìîâè ïîçèòèâíîãî ðåçóëü-
òàòó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. À îñü øêî-
ëà ¹ 130 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³òàë³éñüêî¿ ìîâè íîñèòèìå ³ì'ÿ ³òàë³é-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà Äàíòå Àë³´'ºð³ —
ïðî öå º äîìîâëåí³ñòü ç ³òàë³éñüêèì
ïîñîëüñòâîì

Ãàðàíòîâàíèõ 45 ãðàäóñ³â
Ó ÊÌÄÀ ðîçðîáèëè ïðîãðàìó “Ãàðÿ÷à âîäà”

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà
êîìïëåêñíó ñõåìó òåïëîçà-
áåçïå÷åííÿ. Íàä äîêóìåí-
òîì ïðàöþâàëè äîâãî, ³ â
ï³äñóìêó íàçáèðàâñÿ 10-
òîìíèé äîêóìåíò ïðî òå,
ÿê êðàùå ³ íàä³éí³øå çà-
áåçïå÷èòè êèÿí òåïëîì.
Ñâîºð³äíîþ ñêëàäîâîþ
öüîãî äîðîáêó ìîæíà ââà-
æàòè ³ ïðîãðàìó "Ãàðÿ÷à
âîäà". Íàðàç³ âîíà ïðîõî-
äèòü åêñïåðòèçó, à óõâàëè-
òè ¿¿ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè õî-
÷óòü ùå äî íîâîãî ðîêó.
Ìåòó äîêóìåíòà ïîÿñíèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.

"Îäèí ³ç ãîëîâíèõ ìîìåí-
ò³â ïðîãðàìè — íåîáõ³ä-
í³ñòü â³äíîâëåííÿ öèðêó-
ëÿö³¿ ãàðÿ÷î¿ âîäè. Ó áàãà-
òüîõ áóäèíêàõ âîíà ïîðó-
øåíà. ×åðåç â³äñóòí³ñòü
êðóãîîá³ãó âîäè â ìåðåæ³,
â³äêðèâàþ÷è êðàí, çàì³ñòü
ãàðÿ÷î¿ âîäè 5-10 õâèëèí
òå÷å õîëîäíà ÷è ëåäü òåï-
ëà. Âîíà ïðîñòî çëèâàºòü-
ñÿ ó êàíàë³çàö³þ. Öå ïî-
òð³áíî âèïðàâèòè. Ìóñèòü
áóòè çàê³ëüöüîâàíà ñèñòå-
ìà, â ÿê³é òåìïåðàòóðà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè ïîñò³éíî ï³ä-
òðèìóâàòèìåòüñÿ íà ð³âí³
íå íèæ÷å 45 ãðàäóñ³â çà

Öåëüñ³ºì",— ñêàçàâ ÷èíîâ-
íèê. Çà ñëîâàìè ïàíà Ìà-
çóð÷àêà, áóäå ïðîâåäåíî ³í-
âåíòàðèçàö³þ âñ³õ áóäèí-
ê³â, äå º òàêà ïðîáëåìà. ßê

ò³ëüêè ç íàñòóïíîãî ðîêó
âèä³ëÿòü ãðîø³ íà ïðîãðà-
ìó, öþ ïðîáëåìó — õîëîä-
íà âîäà â ãàðÿ÷îìó êðàí³ —
ë³êâ³äóþòü.

Íàñòóïíîãî ðîêó óñóíóòü
òàêîæ íåäîë³êè íà ìåðå-
æàõ òåïëîïîñòà÷àííÿ.
Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà
ïîâí³ñòþ çàì³íèòè àâàð³é-
í³ ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ ïîðè-
âè òðàïëÿþòüñÿ íàé÷àñò³-
øå. "Ìè ïðîâîäèìî ïî-
ñò³éíèé ìîí³òîðèíã, äå
ïîøêîäæåííÿ òðàïëÿþòü-
ñÿ îñîáëèâî ÷àñòî. ßêùî
íà ä³ëÿíö³ 100 ìåòð³â º äâà
³ á³ëüøå ïîðèâè, òðóáè ìà-
þòü çàì³íèòè ïîâí³ñòþ.
Òî÷êîâ³ ðåìîíòè ³ç çàâà-
ðþâàííÿì ä³ðîê ó òàêèõ
âèïàäêàõ íåäîö³ëüí³",—
ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê. Ó 2011 ðîö³ òàêèõ
ìåðåæ çàì³íÿòü ùîíàé-
ìåíøå 7 ê³ëîìåòð³â, ³ ïðè
öüîìó âèêîðèñòàþòü óæå
íîâ³ òåõíîëîã³¿ ç ïîïåðåä-
íüî ³çîëüîâàíèìè òðóáàìè.
Òàê³ ìåðåæ³ áóäóòü çíà÷íî
íàä³éí³øèìè.

Îêð³ì öüîãî, íàñòóïíî-
ãî ðîêó "Êè¿âåíåðãî" ïëà-
íóþòü ïåðåäàòè á³ëüø í³æ
50 êì áåçãîñïîäàð÷èõ ìå-
ðåæ. Â³äòàê òåïëî íàä³éäå
³ äî ãóðòîæèòê³â, â³äîì÷èõ
áóäèíê³â, òèõ ï³äïðèºìñòâ,
ùî çáàíêðóòóâàëè.

Íàä³éí³øèìè ñòàíóòü ³
ñòîëè÷í³ ë³ôòè. Ó öüîìó

ðîö³ çàê³í÷óºòüñÿ ïðîãðà-
ìà "Ë³ôò". Ì³ñüêà âëàäà
âèð³øèëà äåùî çì³íèòè
ï³äõîäè ³ ðåìîíòóâàòè ¿õ,
ÿê òî êàæóòü, îïòîì. "Ìè
áà÷èìî, ùî òåìïè, ÿêèìè
íèí³ ðåìîíòóþòü ë³ôòè, í³-
êîãî íå çàäîâîëüíÿþòü.
Òîæ õî÷åìî âèéòè íà íå
ìåíøå, í³æ òèñÿ÷ó ë³ôò³â
íà ð³ê ³ç ¿õíüîþ çàì³íîþ
÷è ãëèáîêîþ ðåêîíñòðóê-
ö³ºþ. Çàðàç íàïðàöüîâóºìî
ë³çèíãîâ³ ñõåìè, ùîá ìîæ-
íà áóëî îäíî÷àñíî çàì³íè-
òè 1-1,5 òèñÿ÷³ ï³äéîìíè-
ê³â, ³ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â
ðîçðàõîâóâàòèñÿ",— ïîÿñ-
íèâ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.
Íàãàäàºìî, â ñòîëèö³ íèí³
ïîíàä 19,4 òèñÿ÷³ ë³ôò³â,
á³ëüø í³æ òðåòèíà ç íèõ
âæå äàâíî "â³ä'¿çäèëà" ïå-
ðåäáà÷åíèé íîðìàòèâàìè
òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ â 25
ðîê³â ³ ïîòðåáóº çàì³íè. Çà
çíîøåí³ñòþ ë³ôò³â íå âñòè-
ãàþòü ¿õ ëàãîäèòè. Â êðà-
ùîìó ðàç³ çàì³íþâàëè
ê³ëüêàñîò íà ð³ê. Òàêîæ
ùîðîêó ³íñïåêö³ÿ Äåðæã³ð-
ïðîìíàãëÿäó çàáîðîíÿº
êîðèñòóâàòèñÿ â ñòîëèö³ äî
ï³âñîòí³ ï³äéîìíèêàìè ÿê
íåáåçïå÷íèìè äëÿ ïàñàæè-
ð³â

За словами олови омісії Оле сандра Бри инця, розвит льт ри останніх два ро и
в Києві не приділяли достатньо ва и

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

З наст пно о ро в столиці розпочнеться
справжня ом нальна революція. В мерії на-
працювали... десятитомн про рам розвит
системи теплозабезпечення иян. Аварійні
ділян и мереж терміново замінять, без оспо-
дарчі — візьм ть під онтроль. О рім то о,
запрацює про рама "Гаряча вода". В сіх б -
дин ах відновлять цир ляцію, тож иянам не
доведеться по 10 хвилин зливати в аналіза-
цію холодн вод з арячо о рана. Обіцяє
влада поліпшити і робот ліфтів: їх хоч ть
замінити на нові, по 1-1,5 тис. шт щоро .

Заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ï³äòðèìàëè ïåðåéìåíóâàííÿ
øêîëè íà ÷åñòü âåëèêîãî ³òàë³éöÿ
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Êè¿â ðîçïî÷èíàº êàðäèíàëüíå
îíîâëåííÿ ìåðåæ
Ïîëîâèíà êîìóí³êàö³é ó ñòîëèö³ çíîøåí³ òà àâàð³éí³

Теплопостачання,
аряча вода
та еле троенер ія

Íàéãàðÿ÷³øîþ òåìîþ â õîëîä-
íó ïîðó ðîêó, çâ³ñíî, º îïàëåí-
íÿ. ×èíîâíèêè êàæóòü, ùî
“ïðèñêîðåíèé” çàïóñê îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó â ñòîëèö³ âè-
ÿâèâ óñ³ ñëàáê³ ì³ñöÿ. Íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åíåð-
ãåòèêè, åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà
åíåðãîçáåðåæåííÿ Â’ÿ÷åñëàâ Ë³-
ñîâèê çàóâàæèâ, ùî ñèñòåìà òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ â æàõëèâîìó ñòà-
í³. Îáëàäíàííÿ òà ìåðåæ³ çíî-
øåí³, à ùîð³÷íèé ïðèð³ñò ïî-
øêîäæåíü ñòàíîâèòü 15 %. Íà
ñüîãîäí³ ç ïî÷àòêó îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó ñòàëîñÿ âæå 1678 ïî-
ðèâ³â. Òîä³ ÿê çà îïàëþâàëüíèé
ñåçîí ìèíóëîãî ðîêó òàêèõ áóëî
çàô³êñîâàíî 1459. Òðîõè çíèçè-
ëàñü àâàð³éí³ñòü íà ìàã³ñòðàëü-
íèõ ìåðåæàõ, àëå â öåíòðàëü-
íèõ — ñòàá³ëüíî 10-11 âèïàäê³â
íà äîáó. Àâàð³éí³ áðèãàäè ïðà-
öþþòü ö³ëîäîáîâî, àëå íå çàâ-
æäè âñòèãàþòü ë³êâ³äóâàòè ïðî-
ðèâ — ìåíøå, í³æ çà äîáó — ÿê
íàëåæèòü çà íîðìàòèâàìè. Òîìó
íèí³ ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà íå-
â³äêëàäí³ çàõîäè.

Êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”, ÿêà
îá³ãð³âàº ñòîëèöþ, ðîçðîáèëà
âëàñíó äîâãîòåðì³íîâó Êîíöåï-
ö³þ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ äî 2019 ðîêó. Íåþ
çîêðåìà ïåðåäáà÷åíî ³ ïåðåêëà-
äåííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ. Òàê, ó
2011 ðîö³ õî÷óòü çàì³íèòè 13 ê³-
ëîìåòð³â òðóá, ó 2014-ìó äîâåñòè
öåé ïîêàçíèê äî 40 êì. Ñï³ëüíî
ç ì³ñüêîþ âëàäîþ ðîçðîáëåíî
êîíêðåòíó ïðîãðàìó, ï³ä ÿêó ïå-
ðåäáà÷åíî ô³íàíñóâàííÿ ÿê ³ç
áþäæåòó, òàê ³ ñàìîþ êîìïàí³þ
òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é. Ïðîãðà-
ìà ðîçðàõîâàíà äî 2014 ðîêó. Íà
óäîñêîíàëåííÿ ìåðåæ, â³äïîâ³äíî
äî íå¿, ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèä³ëåííÿ
ìàéæå 460 ìëí ãðí. À âæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó ðàçîì ç ³íâåñòèö³-
ÿìè “Êè¿âåíåðãî” ãîòîâà îñâî¿òè
350 ìëí ãðí. Íàéïåðøå ì³íÿòè-
ìóòü á³òóìïåðë³òí³ ìåðåæ³. Ñòà-
âèòèìóòü íàä³éí³ø³ ïîïåðåäíüî-
³çîëüîâàí³ òðóáè. Â ïåðøó ÷åðãó
çàì³íÿòü 7 êì ìåðåæ íà òåðèòî-
ð³¿ îá’ºêò³â ï³äâèùåíîãî ñîö³àëü-
íîãî çíà÷åííÿ, ÿê-òî: øêîëè,
äèòñàäêè, ë³êàðí³ òîùî. Ïðè-
áëèçíî 60 ìëí ãðí ïîòð³áíî íà
ïåðåêëàäêó ìåðåæ ó 1,5-ê³ëîìåò-
ðîâ³é çîí³ äîâêîëà ñòàä³îíó
“Îë³ìï³éñüêèé”. Àëå ïðîãðàìà
ïåðåäáà÷àº ðîáîòè íå ëèøå ùî-

äî ìåðåæ. Çàì³í³ ï³äëÿãàþòü, íà-
ïðèêëàä, êîòëè. Çàì³ñòü ñòàðèõ
ñòàâèòèìóòü åíåðãîåôåêòèâí³ø³,
ÿê³ ñïîæèâàþòü ìåíøå ãàçó. ßê-
ùî íèí³ êîòëè ç êîåô³ö³ºíòîì
êîðèñíî¿ ä³¿ 62 %, òî áóäóòü — 
90 %. ª ùå íèçêà ïðîåêò³â, ÿê,
íàïðèêëàä, “ïåðåìè÷êà” ì³æ
ñì³òòºïåðåðîáíèì çàâîäîì
“Åíåðã³ÿ” òà ìåðåæàìè òåïëà.
Íèí³ â³äõîäè ñïàëþþòü íà â³òåð,
à ïåðåìè÷êà ñïðÿìóº äîäàòêîâèõ
200 ã³ãàêàëîð³é òåïëà íàñåëåííþ.

Ìîäåðí³çóâàòè íå çàâàäèòü ³
ñèñòåìó åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Ùî-
ð³÷íèé ïðèð³ñò åëåêòðîíàâàíòà-
æåííÿ â Êèºâ³ ñòàíîâèòü 5-6 %,
òîä³ ÿê â Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê
óäâ³÷³ ìåíøèé. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
òåõí³÷íèé äèðåêòîð “Êè¿âåíåðãî”
Îëåêñàíäð Çàéöåâ. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íèí³ â Êèºâ³ ïåðåâàíòàæå-
í³ 35 % ï³äñòàíö³é, ÷åðåç öå ïî-
äåêóäè íåìîæëèâèì áóäå ï³äêëþ-
÷åííÿ íîâèõ ñïîæèâà÷³â. Á³ëüø
ÿê 46 % êàáåëüíèõ ë³í³é â³äïðà-
öþâàëè ïîíàä 30 ðîê³â, 59 % ðîç-
ïîä³ëü÷èõ ïðèëàä³â ³ òðàíñôîðìà-
òîðíèõ ï³äñòàíö³é åêñïëóàòóþòü
óæå á³ëüø í³æ 25 ðîê³â, ùî ïåðå-
âèùóº íîðìàòèâíèé òåðì³í. Ðå-
ìîíò ïðîâîäÿòü â îñíîâíîìó çà
ðàõóíîê òàðèôó ÍÊÐÅ. Ó 2008 ðî-
ö³ íà öå ñïðÿìóâàëè 29 ìëí ãðí.

Ó öüîìó ðîö³ — 36 ìëí ãðí, à íà
íàñòóïíèé ð³ê âèä³ëÿòü 48 ìëí
ãðí. Îëåêñàíäð Çàéöåâ çàóâàæèâ,
ùî ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè íîâîãî Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà âàðòî
ïðîäóìàòè ³ ïåðñïåêòèâó ðîçâèò-
êó ñèñòåìè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ.

Водопостачання
та водовідведення

Öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àí-
íÿ â Êèºâ³ îðãàí³çîâàíî ó 1872
ðîö³. Ç 1894-ãî çä³éñíþºòüñÿ êà-
íàë³çóâàííÿ ì³ñòà. Íà ñüîãîäí³ ó
ñòîëèö³ º 4108 êì âîäîïðîâ³äíèõ
ìåðåæ, ç ÿêèõ 20 % ( 840 êì) âè-
÷åðïàëè ñâ³é òåðì³í åêñïëóàòàö³¿.
Ìåðåæ âîäîâ³äâåäåííÿ — 2607
êì, ç íèõ ðåñóðñ çàê³í÷èâñÿ ó 
38 %. Íà ðåìîíòè âèä³ëÿëè çàìà-
ëî êîøò³â, òîìó àâàð³éí³ñòü ùî-
ðîêó çðîñòàº íà 8-9 %. Ó 2010-ìó
çàâåðøóºòüñÿ ä³ÿ òðüîõ ïðîãðàì:
ðîçâèòêó òà ðåêîíñòðóêö³¿ âîäî-
ïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà, ðîçâèò-
êó òà ðåêîíñòðóêö³¿ êàíàë³çàö³é-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òà ðîçâèòêó
îáîõ ãîñïîäàðñòâ ó ðàéîí³ ìàëî-
ïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè. Ö³ ïðîãðà-
ìè áóëî ïðîô³íàíñîâàíî íà 14;
18 òà 26 % â³äïîâ³äíî.

Ùîäî âîäîïîñòà÷àííÿ, òî âå-
ëèê³ ñïîä³âàííÿ êîìóíàëüíèêè
ïîâ’ÿçóþòü ³ç íåùîäàâíî óõâàëå-
íîþ ïðîãðàìîþ “Ïèòíà âîäà”.
Äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷åíî êîí-
êðåòí³ çàõîäè ç êîíêðåòíèì ô³-
íàíñóâàííÿì. 

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Ñåðã³é Íîâèöüêèé êàæå, ùî íà-
ñòóïíîãî ðîêó ìàþòü çîñåðåäèòè
óâàãó íà äâàäöÿòö³ íàéâàæëèâ³-
øèõ îá’ºêò³â. Ñåðåä íèõ ³ âîäî-
ã³í â³ä Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè
äî âóëèö³ Ñì³ëÿíñüêî¿. Çàâäÿêè
éîãî îíîâëåííþ, ïîë³ïøèòüñÿ
âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ 150 òèñÿ÷

ìåøêàíö³â. Òàêîæ ïëàíóþòü
ââåñòè â ä³þ íàñîñí³ ñòàíö³¿, ðå-
êîíñòðóþâàòè ðåçåðâóàðè ïèòíî¿
âîäè. Îêð³ì òîãî, â³äíîâëÿòü êà-
íàë³çóâàííÿ íà ê³ëüêîõ ñàìî-
ïëèííèõ êîëåêòîðàõ, ïðîâåäóòü
ðîáîòè ç ïîêðàùåííÿ âîäîïîñòà-
÷àííÿ â Á³ëè÷àõ ³ Íîâîá³ëè÷àõ.
Îá’ºêòè îáèðàëè çà ¿õíüîþ ñîö³-
àëüíîþ âàæëèâ³ñòþ. ßñíà ð³÷, ùî
º ïîòðåáà â çàì³í³ êàíàë³çàö³é-
íèõ ìåðåæ, ³ ãîëîâíèì ÷èíîì öå
ñòîñóºòüñÿ öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â.
Çàì³íèòè òðóáè âîäîâ³äâåäåííÿ
ïëàíóþòü ³ â ï³âòîðàê³ëîìåòðîâ³é
çîí³ äîâêîëà “Îë³ìï³éñüêîãî”,
ùîá íå ðîçêîïóâàòè öåíòðàëüíó
÷àñòèíó ì³ñòà ê³ëüêà ðàç³â. Ïðî-
ãðàìó ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè âîäî-
â³äâåäåííÿ ïðîïîíóþòü óçãîäèòè
ç ïðîãðàìîþ “Ïèòíà âîäà”. Êð³ì
òîãî, º ïðîïîçèö³¿ ñòâîðèòè ñïå-
ö³àëüíèé ï³äðîçä³ë, ùî äáàòèìå
ïðî ðîçâèòîê ìåðåæ.

Газопостачання

Ãàçîòðàíñïîðòíà ñèñòåìà ì³ñòà
ñêëàäàºòüñÿ ç-ïîíàä 4,8 òèñ. êì ãà-
çîïðîâîäó, 1457 ãàçîâèõ ðåãóëÿ-
òîðíèõ ïóíêò³â (ÃÐÏ), 629 ñòàíö³é
êàòîäíîãî çàõèñòó. Àëå äîáðà ïî-
ëîâèíà âñüîãî öüîãî ìàéíà äàâíî
çàñòàð³ëà. 40 % ãàçîïðîâîä³â òà 
69 % ÃÐÏ åêñïëóàòóþòü ïîíàä 40
ðîê³â. Îñîáëèâî çíîøåíà ñèñòåìà
ãàçîïîñòà÷àííÿ ó öåíòðàëüíèõ
ðàéîíàõ, ÿê³ ãàçèô³êóâàëè ïåðøè-
ìè. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿â-
ãàç” Ñåðã³é Ñëºïêàíü êàæå, ùî â
íàéñòèñë³ø³ òåðì³íè ïîòð³áíî çà-
ì³íèòè 7 êì ãàçîïðîâîäó íà òèõ
ä³ëÿíêàõ, äå íàéá³ëüøà íåáåçïåêà
êîðîç³¿. Ó 2011 ïîòð³áíî ïîáóäó-
âàòè 26 ñòàíö³é çàõèñòó ³ 44 — ðå-
êîíñòðóþâàòè. Íà 26 ÃÐÏ ñë³ä
âñòàíîâèòè ñèñòåìè òåëåìåòð³¿. Íà
âñå öå çíàäîáèòüñÿ 55 ìëí ãðí.
Êð³ì òîãî, ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áíî
13,3 ìëí ãðí íà ïåðñïåêòèâíå ïëà-
íóâàííÿ. Íàñòóïíå âàæëèâå çàâ-
äàííÿ — çàì³íà ãàçîâèõ ìåðåæ ó
çîí³ 1,5 êì äîâêîëî “Îë³ìï³éñüêî-
ãî”. Òàì ïðîëÿãàþòü 15 êì ãàçî-
âèõ òðóá, åêñïëóàòîâàí³ óæå ïîíàä
60 ðîê³â. Ùå îäíà á³äà — íåñàí-
êö³îíîâàí³ ðîçðèòòÿ. Ïîð³âíÿíî ç
2007 ðîêîì íèí³ âòðè÷³ á³ëüøå âè-
ïàäê³â ìåõàí³÷íîãî ïîøêîäæåííÿ
ãàçîâèõ òðóá ï³ä ÷àñ ð³çíèõ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò. Ïàí Ñëºïêàíü ââà-
æàº, ùî âàðòî çá³ëüøèòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà íåñàíêö³îíîâàí³ ðîç-
êîïóâàííÿ ³ âîäíî÷àñ ñïðîñòèòè
ïðîöåäóðó ïîãîäæåííÿ ðîá³ò. Áî
íèí³ á³çíåñó ïðîñò³øå ñïëàòèòè
øòðàô, í³æ î÷³êóâàòè íà äîçâ³ë.
Ìîìåíò ïîòåíö³éíî¿ íåáåçïåêè —
çíîøåíå îáëàäíàííÿ ó ìåøêàí-
ö³â, ÷åðåç ùî ìîæëèâèé âèò³ê ãà-
çó. Íèí³ ïî ì³ñòó ïîòð³áíî çàì³-
íèòè 282 òèñ. ãàçîâèõ ïëèò, 34 òèñ.
ãàçîâèõ âîäîíàãð³âà÷³â, 659 ãàçîâèõ
ïå÷åé òà 11 òèñ. êîòë³â. Ì³ñüêó
âëàäó ïðîñÿòü â³äíîâèòè ïðîãðàìó
çàì³íè ñòàðîãî îáëàäíàííÿ äëÿ
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ. Ñàìèõ æå ìåø-
êàíö³â ïðîñÿòü íå ïåðåøêîäæàòè
äîñòóïó ôàõ³âö³â äî îáëàäíàííÿ
ï³ä ÷àñ ïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê. Íà âè-
ïàäîê àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ “Êè¿âãàç”
õî÷å ñòâîðèòè ï³äðîçä³ëè àâàð³éíî¿
ñëóæáè â êîæíîìó ðàéîí³, ùîá
áðèãàäè âñòèãàëè ïî íîðìàòèâó
ïðè¿çäèòè íà âèêëèê íå á³ëüø í³æ
çà 40 õâèëèí. Íàñàìê³íåöü ï³äïðè-
ºìñòâî ïðîñèòü îðãàí³çóâàòè àóäèò
ñèñòåìè, ñïðîãíîçóâàòè ïîòðåáè â
ãàçîïîñòà÷àíí³ ì³ñòà ³ â³äîáðàçè-
òè âèâ÷åíå â íîâîìó Ãåíïëàí³ Êè-
ºâà

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Нинішній місь ій владі дісталася непроста спадщина. О рім давньої історії, Київ
має ще й давні ом ні ації. Напри лад, мережі водопостачання поде ди працюють
же більш ніж сто ро ів. Ла одили за цей час не та і ба ато, тож нині більшість
ом ні ацій ненадійні і щораз стаються пориви. Аби не доп стити ом нально о о-
лапс , мерія визначила для себе поліпшення в ЖКГ пріоритетним завданням. Усі
з силля спрямовано під землю. "Може, через це робот , я ми проводимо для и-
ян, непомітно. Пропон ю дати більше інформації. По-перше, щоб люди роз міли,
я а сит ація. А по-др е, ми повинні звіт вати, я і ро и навіть в мовах непростої
фінансової сит ації ми здійснюємо, щоб всі ці проблеми розв’яз вати",— с азав
Оле сандр Попов. "Хрещати " ви он є розпорядження, і ми повідомляємо читачам
про оловне з останньої оле ії КМДА про стан мереж.

Най арячішою темою в холодн пор ро , звісно, є опалення
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Ç Øàíõàÿ äî Ì³ëàíà ÷åðåç Êè¿â
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

У мерії олова постійної
омісії Київради з питань
льт ри і т ризм Оле -

сандр Бри инець з стрівся
з часни ами "Пробі
братерства і мир ". Авто-
марафон від Шанхая до
Мілана італійсь і автомобі-
лісти долають на автомобі-
лях Alfa Romeo, двом із
я их по чотири десят и
ро ів.

Øàíõàé — Óëàí-Áàòîð — Ìîñ-
êâà — Êè¿â — Êèøèí³â — Áóõà-
ðåñò — Ñîô³ÿ — Òèðàíà — Ïîä-
ãîðèöÿ — Ñàðàºâî — Áºëãðàä —
Ëþáëÿíà — Ì³ëàí — òàêèé ìàðø-
ðóò ïîäîðîæ³, ÿêó çä³éñíþþòü 12
³òàë³éñüêèõ àâòîìîá³ë³ñò³â. ¯äóòü
âîíè ï’ÿòüìà åê³ïàæàìè, ñåðåä
ÿêèõ äâ³ ðàðèòåòí³ Alfa Romeo
Giulia Super, äâà ñó÷àñíèõ õåò÷áå-
êè Alfa Romeo Giulietta ³ ñóïðîâ³ä-
íèé ì³êðîàâòîáóñ.

Ïðî ðàðèòåòè õî÷åòüñÿ ðîçïî-
â³ñòè îêðåìî. Alfa Romeo Giulia
Super âèïóñêàëèñÿ ç 1962 äî 1978
ðîêó ³ áóëè íå ëèøå ïîïóëÿðíè-
ìè çàñîáàìè ïåðåñóâàííÿ. Ö³ àâ-
ò³âêè áðàëè ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàòàõ
ç ðàë³ òà ñâîãî ÷àñó íàâ³òü ñëóæè-
ëè â ³òàë³éñüê³é ïîë³ö³¿. Íå âèïàä-
êîâî ñàìå ¿õ îáðàëè äëÿ íåëåãêî-
ãî âèïðîáóâàííÿ. Àäæå ïîäîëàòè
îäíèì çàõîäîì ïîíàä 10000 ê³ëî-

ìåòð³â — íå æàðò íàâ³òü äëÿ ñó÷àñ-
íîãî àâòîìîá³ëÿ. À òèì ïà÷å äëÿ
ñîðîêàë³òíüîãî.

Ãðàô³ê ïðîá³ãó äîâîë³ æîðñòêèé.
Çàëåæíî â³ä òðàñè ³ ïîãîäíèõ óìîâ
éîãî ó÷àñíèêè äîëàþòü ïî
500—800 ê³ëîìåòð³â ùîäíÿ. Íî÷ó-
þòü ³ âðàíö³ ðóõàþòüñÿ äàë³. Áåç
çóïèíîê. Êè¿â ó öüîìó íåëåãêîìó
ìàðøðóò³ — âèíÿòîê. Òóò ³òàë³éö³
ïðîâåëè ìàéæå äâà äí³ ³ âñòèãëè
îãëÿíóòè äåÿê³ âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Êëóáó

ðåòðî àâòîìîá³ë³â Âàëåð³î Ïðè-
íüÿ÷³, íàéòÿæ÷îþ ï³ä ÷àñ ïðîá³-
ãó äëÿ âëàñíèê³â ñòàðåíüêèõ, àëå
ùå áàäüîðèõ “Äæóëüºòò”, áóëà
ðîçëóêà ç³ ñâî¿ìè ìàøèíàìè. Íà
äåÿêèõ ä³ëÿíêàõ øëÿõó ¿õ äîâîäè-
ëîñÿ ïåðåâîçèòè íà ïîðîì³ àáî
ïëàòôîðì³ ïî¿çäà. Íàéá³ëüø³ æ
íåçðó÷íîñò³ áóëè ï³ä ÷àñ ïðîõî-
äæåííÿ ã³ðñüêèõ ðàéîí³â, à òàêîæ
ïðèêîðäîííèõ ³ ìèòíèõ êîðäîí³â
ì³æ êðà¿íàìè. Àäæå â îá’ºäíàí³é
ªâðîï³ òàêîãî âæå äàâíî íåìàº.

Òîìó, ÿê äîäàâ ïðåçèäåíò “Àëü-
ôà-êëóáó” Ìàðêî Êàÿí³, öèì àâ-
òîïðîá³ãîì ó÷àñíèêè õîò³ëè ïîêà-
çàòè ìîëîä³, íàñê³ëüêè âàæëèâà
ñâîáîäà ïåðåñóâàííÿ, ÿêó äàðóº
àâòîìîá³ëü. ² âîíè õî÷óòü çáåðåã-
òè öþ ñâîáîäó äëÿ ìàéáóòí³õ ïî-
êîë³íü.

Îäíàê ãîëîâíà ³äåÿ àâòîïðîá³ãó
Øàíõàé — Ì³ëàí — ïåðåäàòè
ñèìâîë³÷íó åñòàôåòó ì³æíàðîäíî¿
âèñòàâêè EXPO ç Êèòàþ, äå âîíà
â³äáóâàºòüñÿ íèí³, äî ²òàë³¿, ùî çó-

ñòð³÷àòèìå â³äâ³äóâà÷³â ó 2015 ðî-
ö³. Ùå îäíå çàâäàííÿ ïðîá³ãó —
çá³ð êîøò³â íà áîðîòüáó ç ïîë³îì³-
ºë³òîì ó ñâ³ò³, à òàêîæ ïðîïàãàí-
äà ³äåé “Ðîòàð³ Êëóáó” — äîáðî-
÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ 1905
ðîêó. Íå âèïàäêîâî ñåðåä ó÷àñíè-
ê³â ïðîá³ãó, êð³ì ÷ëåí³â êëóá³â àâ-
òîìîá³ë³â ðåòðî, ïðåçèäåíò ³òàë³é-
ñüêîãî “Êëóáó Ðîòàð³” ³ ÷ëåí Ðà-
äè ªâðîïè ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü.

Íà çóñòð³÷³ ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíò Old
Timer Heritage Club Âàëåð³î Ïðè-
íüÿ÷³ çàóâàæèâ, ùî Êè¿â çàâæäè
áóâ âàæëèâèì ïóíêòîì äëÿ ìàí-
äð³âíèê³â. ² òåïåð éîãî çíà÷åííÿ
ñêëàäíî ïåðåîö³íèòè, îñê³ëüêè â³í
ñòàíå òî÷êîþ, ÷åðåç ÿêó ïðîõîäè-
òèìå Òðàíñ’ºâðîïåéñüêèé òðàíñ-
ïîðòíèé êîðèäîð.

Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ñïåö³àëüíî äî ïðè¿çäó
ãîñòåé îäí³é ç³ øê³ë Êèºâà áóê-
âàëüíî äíÿìè áóëî ïðèñâîºíî ³ì’ÿ
Äàíòå Àë³´’ºð³. ²òàë³éñüê³ àâòîìî-
á³ë³ñòè ïîäàðóâàëè ìåð³¿ ïàì’ÿò-
íèé çíàê àâòîïðîá³ãó ³ ñèìâîë³êó
“Ðîòàð³ Êëóáó”, à Îëåêñàíäð Áðè-
ãèíåöü âðó÷èâ ¿ì ôîòîàëüáîì ïðî
ñòàðîäàâí³é Êè¿â.

À ïðèãîä ó ³òàë³éö³â â Êèºâ³ (çà
àíàëîã³ºþ ç â³äîìîþ êîìåä³ºþ) íå
áóëî. Îäíàê ï³ñëÿ îãëÿäó äåÿêèõ
³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê íàøîãî ì³ñ-
òà, ó÷àñíèêè ïðîá³ãó ïîîá³öÿëè
îáîâ’ÿçêîâî ïîâåðíóòèñÿ ñþäè
2015 ðîêó. Êîëè â Ì³ëàí³ â³äêðèº-
òüñÿ ì³æíàðîäíà âèñòàâêà EXPO
2015, âîíè îðãàí³çóþòü àâòîïðî-
á³ã Ì³ëàí — Êè¿â

Íàâ÷èòèñÿ ðåàë³çîâóâàòè 
âëàñí³ ïðàâà
Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ñòîëèö³ ç³áðàëèñÿ çà êðóãëèì ñòîëîì 
ðàçîì ³ç óïðàâë³ííÿìè ÊÌÄÀ òà äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè

“Øëÿõè ðåàë³çàö³¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè
ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì â ì³ñò³ Êèºâ³” —
ç òàêîþ íàçâîþ â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë, ÿêèé
îðãàí³çóâàëè ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê, à òàêîæ
óïðàâë³ííÿ ³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè ÊÌÄÀ. Íà
çóñòð³÷³ îáãîâîðþâàëè þðèäè÷í³ ïðîáëå-
ìè, ç ÿêèìè ùîäíÿ ñòèêàþòüñÿ ÷ëåíè ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. “Éäåòüñÿ íå ñò³ëüêè
ïðî ô³íàíñóâàííÿ,— çàçíà÷èëà Àëëà Øëà-
ïàê,— ïîòð³áíî çîñåðåäèòèñÿ íà ïðàâîâ³é
òà þðèäè÷í³é äîïîìîç³ ãðîìàäñüêèì îðãà-
í³çàö³ÿì. ßê äåïóòàò, áà÷ó çàâäàííÿ íàâ÷è-
òè âàñ âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³ íà
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³, íàâ÷èòèñÿ ðåàë³çîâó-
âàòè âëàñí³ ïðàâà. Òîä³ äî íàñòóïíîãî çà-
ñ³äàííÿ çìîæåòå ïðîïîíóâàòè íå ëèøå
ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, à é êîíêðåòí³ ïðîïî-
çèö³¿, ùîá çàïîâíèòè ïðîãàëèíè â çàêîíî-
äàâñòâ³”. Ç 65 ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³
º â Êèºâ³, ïîäàëè çàÿâêè ç³ ñâî¿ìè çàóâà-
æåííÿìè ùîäî çì³í ó çàêîíîäàâñòâ³ ëèøå
40. Íà äóìêó äåïóòàò³â, ñàìå çàâäÿêè öèì

ïðîïîçèö³ÿì ìîæëèâî óäîñêîíàëþâàòè çà-
êîíîäàâñòâî. Êîæåí ç ó÷àñíèê³â êðóãëîãî
ñòîëó ìàâ çìîãó âèñòóïèòè ç òèì, ùî íà-
áîë³ëî. “Ëþäåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè
ñóñï³ëüñòâà, à ñàìå íåçðÿ÷èõ, âåëèêà àð-
ì³ÿ,— ðîçïîâ³äàº Ëåîí³ä Êîâàëåíêî, ÷ëåí
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àñîö³àö³¿ ³íâàë³ä³â-ó÷å-
íèõ “Ãîìåð”,— âèäàíî áàãàòî õîðîøèõ çà-
êîí³â, ùî ïîêëèêàí³ çàõèùàòè íàø³ ïðà-
âà, àëå á³äà â òîìó, ùî ¿õ äóæå ïîãàíî âè-
êîíóþòü. Êåð³âíèêè ì³ñüêèõ ñëóæá íå çâåð-
òàþòü óâàãè íà íàø³ ïðîáëåìè. Çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ ìè ÷àñòî ¿çäèìî äî ë³êàðí³. ²íî-
ä³ çâåðòàºìîñÿ äî Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ùîá çàìîâè-
òè ìàøèíó. Çà îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó ðî-
áîòà öüîãî öåíòðó çíà÷íî ïîã³ðøèëàñÿ. Òó-
äè íå ìîæíà íàâ³òü äîäçâîíèòèñÿ, íå âè-
êîíóþòü, à ³íîä³ íå ïðèéìàþòü ³ çàÿâè”.
Ïðåäñòàâíèêè “Ãîìåðà” òàêîæ çâåðíóëè-
ñÿ äî îðãàí³â âëàäè ç ïðîõàííÿì â³äêðèòè
íàðåøò³ ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí, ïðèä³-
ëèòè îñîáëèâó óâàãó ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
“Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå” òîùî. Ï³ä ÷àñ

ðîçìîâè Àëëà Øëàïàê çâåðíóëàñÿ äî ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ç âèìîãîþ ï³äãîòóâà-
òè ïîòð³áí³ äîêóìåíòè äî áþäæåòíî¿ êîì³-
ñ³¿, ùîá óñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîõàííÿ áóëî
âðàõîâàíî ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòó. Ö³êà-
âà ïðîïîçèö³ÿ äî çàêîíîäàâñòâà íàä³éøëà
â³ä ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó “Ïðàâîçàõèñíèê”. “Äëÿ
ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äåðæà-
âîþ ó 2009 ðîö³ áóëî ïåðåäáà÷åíî á³ëüø
í³æ 151 ì³ëüéîí ãðèâåíü. Ìè ðîçóì³ºìî,

ùî ö³ êîøòè âèòðà÷åíî íå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì,— ðîçïîâ³ëà Àíàñòàñ³ÿ Çåðíîâà, ÷ëåí
ö³º¿ îðãàí³çàö³¿.— Òîæ òðåáà ñàìîñò³éíî
øóêàòè êîøòè. ª áàãàòî çàö³êàâëåíèõ á³ç-
íåñîâèõ ñòðóêòóð, ÿê³ ãîòîâ³ äîïîìîãòè, ³
äëÿ öüîãî íå ïîòð³áíî ïèñàòè ãðàíòè çà
êîðäîí, äîñòàòíüî ëèøàòèñÿ ó ñâî¿é êðà-
¿í³. Àëå æ äëÿ öüîãî ïîòð³áíà ïðàâîâà îñ-
â³òà”. ×ëåíè îðãàí³çàö³¿ çàïðîïîíóâàëè
ì³ñüê³é âëàä³ ï³äòðèìàòè ïðîñâ³òíèöüêó ðî-
áîòó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Напри інці ро представни и ромадсь их ор анізацій столиці зібра-
лися за р лим столом разом із правліннями КМДА та деп татами
Київради. Мета з стрічі — під час форм вання бюджет міста на
2011 рі передбачити фінанс вання ба атьох соціально важливих
про рам із рах ванням нинішніх проблем. Пропозиції, що б ло вне-
сено, стос валися змін за онодавчої бази в частині надання піль ,
безпосередньо роботи ор анізацій тощо. Не менш важливим питан-
ням постала проблема просвітниць ої роботи, що потреб є підтрим-
и місь ої влади.

Алла Шлапа зверн лася до ромадсь их ор анізацій із вимо ою під от вати потрібні до менти
щодо всіх за важень для бюджетної омісії

Оле сандр Бри инець отримав подар но еп "Альфа-Кл б " і з задоволенням посидів одній із часниць пробі —
раритетній Alfa Romeo Giulietta Super

Êè¿â â³äâ³äàëè ó÷àñíèêè “Ïðîá³ãó áðàòåðñòâà ³ ìèðó”, 
øëÿõ ÿêîãî ïðîëÿãàº â³ä Øàíõàÿ äî Ì³ëàíà
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Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ 
òðàäèö³éíî â³äêðèòî êîâçàíêó

“Òàì õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ.
Ñêàæó âàì öèôðó, äëÿ ñåáå äó-
æå äèâíó, — 650 òèñÿ÷ ºâðî,
ìàéæå ì³ëüéîí äîëàð³â”, — ðîç-
ïîâ³â ïðî âàðò³ñòü êðèæàíîãî
ìàéäàí÷èêà Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî,
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Äî ïîñëóã ìàëå÷³ äâàíàäöÿòü
àòðàêö³îí³â — ãîéäàëêè, êàðóñå-
ë³, çàë³çíèöÿ. À ïîðÿä äåñÿòü
îñîáëèâèõ áóäèíî÷ê³â — äèòÿ÷³
ìàéäàí÷èêè ç ãîéäàëêàìè òà
ã³ðêàìè. “Íèí³øíüîãî ðîêó ìè
çðîáèëè òóò êàçêîâå ì³ñòå÷êî.
Äëÿ öüîãî ç òðüîõ ïàðê³â — “Ïå-
ðåìîãà”, “Öåíòðàëüíèé” òà “Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé” — çâåçëè íàéêðà-
ù³ àòðàêö³îíè, âîíè äî 19 ñ³÷-
íÿ ïðàöþâàòèìóòü áåçïëàòíî, ³
ÿ õî÷ó íà öüîìó íàãîëîñèòè. Òóò
âè ïîáà÷èòå 10 áóäèíî÷ê³â, âî-
íè òàêîæ ïðàöþâàòèìóòü äî Âî-
äîõðåùà, à ïîò³ì ïåðåéäóòü ó
ïîäàðóíîê êîæíîìó ç ðàéîí³â”,

— ïîâ³äîìèâ Ëåîí³ä Íîâîõàòü-
êî. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
ðîçïîâ³â, ùî öüîãîð³÷ óñ³ íîâî-
ð³÷í³ çàõîäè ó ñòîëèö³ â³äáóâà-
òèìóòüñÿ çà ðàõóíîê ïîçàáþ-
äæåòíèõ êîøò³â àáî ñïîíñîð³â:
“Ìè ïîñòàâèëè ñîá³ òàêå çàâ-
äàííÿ: íå áðàòè ãðîøåé ç áþ-
äæåòó. Æîäíî¿ êîï³éêè íà öå íå
âèòðà÷àºìî”.

Òðàäèö³éíî çàïðàöþâàëà é
êîâçàíêà á³ëÿ ìîíóìåíòà Íåçà-
ëåæíîñò³. Ïîêàòàòèñÿ òóò êîø-
òóº â³ä 20 äî 40 ãðèâåíü (ö³íà
çàëåæèòü â³ä ÷àñó òà äíÿ òèæíÿ).
Ó öþ âàðò³ñòü âõîäèòü òàêîæ
ïðîêàò êîâçàí³â. Ä³òè ï³ëüãîâèõ
êàòåãîð³é êàòàòèìóòüñÿ áåçïëàò-
íî. Áàòüêè, ùî ïðèéøëè ç ä³ò-
ëàõàìè íà Ìàéäàí, çìîæóòü òà-
êîæ ðîçâàæèòèñÿ ³ ïåðåâ³ðèòè
ñâîþ âëó÷í³ñòü ó òèð³ àáî é íà-
â³òü ïîñòðèáàòè ðàçîì ç ä³òüìè
íà áàòóò³. Â³äâ³äóâà÷³ ïàðêó ìî-

æóòü ç³ãð³òèñÿ ÷àºì àáî êàâîþ,
ïîñìàêóâàòè øîêîëàäîì é ³í-
øèìè ñîëîäîùàìè, ÿê³ ïðîäà-
âàòèìóòü ó êàçêîâèõ äåðåâ’ÿíèõ

áóäèíî÷êàõ ïîáëèçó àòðàêö³îí³â.
Ïàðê ðîçâàã íà ìàéäàí³ Íå-

çàëåæíîñò³ ïðàöþâàòèìå ùîäíÿ
ç 12-î¿ äî 20-î¿ ãîäèíè ïðîòÿ-

ãîì óñ³õ íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿ-
íèõ ñâÿò äî 19 ñ³÷íÿ. Êîâçàíêà
æ â³äêðèòà äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ùî-
äíÿ ç 8-î¿ äî 22-î¿ ãîäèíè

Áåçïëàòí³ ðîçâàãè ïðîñòî íåáà öüîãîð³÷ äîïîâíþþòü ùå é äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè
Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Днями в місті запрацювали безплатний дитячий пар
розва та льодова овзан а. Їх рочисто від рив за-
ст пни олови КМДА Леонід Новохать о. Ковзан на
Майдані облаштов ють щоро . С ладна система, що
вбереже майданчи від танення за б дь-я ої темпера-
т ри, робить йо о доро им задоволенням. Кошти — не
з місь о о бюджет , за все заплатили спонсори.

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

11 р дня в приміщенні
Центр льт ри та мис-
тецтв Дніпровсь о о райо-
н відб лося свят вання
10-ї річниці з дня засн -
вання л б арате-до
“Сьо н”, що розпочав ді-
яльність 17 липня 2000
ро я молодіжна ро-
мадсь а ор анізація. Кл б
об’єднав провідних трене-
рів Києва, я і по прав
вважалися майстрами
традиційно о та спортив-
но о арате. Нині це —
один із найбільших л бів
столиці та У раїні. В

ньом займаються при-
близно 400 спортсменів.

×ëåí Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿
êàðàòå-äî “Ñ³í-Ñüîáó” òà âñåñòè-
ëüîâî¿ Ôåäåðàö³¿ áîéîâèõ ìèñòåöòâ
³ ñïîðòó êëóá ðåãóëÿðíî âèñòóïàº
îðãàí³çàòîðîì ð³çíîìàí³òíèõ çàõî-
ä³â êóëüòóðíîãî, îçäîðîâ÷îãî òà
ñïîðòèâíîãî ñïðÿìóâàííÿ. “Ñüî-
ãóí” — öå ùå é ñïîñ³á îðãàí³çóâà-
òè äèòÿ÷å äîçâ³ëëÿ. Íàïðèêëàä,
òðàäèö³éíèé ë³òí³é íàâ÷àëüíî-òðå-
íóâàëüíèé çá³ð “Êîçàöüêèé ñòàí”
çáèðàº ä³òåé íà ÷àñ êàí³êóë ³ ïðî-
ïîíóº ¿ì íå ëèøå îïàíóâàòè ìóä-
ð³ñòü áîéîâèõ ìèñòåöòâ, à é âèâ÷à-
òè ô³ëîñîô³þ, ³ñòîð³þ, òðàäèö³¿
ð³äíîãî êðàþ, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç îä-
íîë³òêàìè-îäíîäóìöÿìè.

Çà ïåð³îä ñâîãî ³ñíóâàííÿ êëóá
“Ñüîãóí” âèõîâàâ á³ëüø ÿê 20 ïðè-

çåð³â, ïåðåìîæö³â ÷åìï³îíàò³â ³
ïåðøîñò³ Óêðà¿íè, âåëèêèõ ì³æíà-
ðîäíèõ òóðí³ð³â ³ç êàðàòå-äî. Òóò
âàðòî â³äçíà÷èòè Æàííó Ìåëüíèê
(÷åìï³îíêó ªâðîïè (WSKF) íà
÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ñåðåä êàäåò³â ³
þí³îð³â-2006), Îëåêñàíäðà ªôðå-
ìîâà (âîëîäàðÿ Êóáêà ñâ³òó (JKA),
÷åìï³îíàò ªâðîïè-2005), Ñåðã³ÿ
×åðí³âñüêîãî (÷åìï³îíà ªâðîïè
(WSKF)-2003 òà ÷åìï³îíà Óêðà¿íè
2000—2006), ªâãåíà Ìåëüíèêà
(÷åìï³îí ªâðîïè (WSKF)-2003 òà
÷åìï³îí Óêðà¿íè 2003—2005).

“Ñüîãóí”, îêð³ì ðîáîòè ç âèõî-
âàííÿ ñïîðòñìåí³â, òàêîæ çàéìà-

ºòüñÿ ³ òðàäèö³éíèì íàïðÿìêîì
áîéîâîãî ìèñòåöòâà, ùî çàáåçïå÷óº
ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó, ô³çè÷íå
âèõîâàííÿ òà âèõîâàííÿ ïàòð³îòèç-
ìó. Öå äîïîìàãàº ãàðìîí³éíî ïî-
ºäíóâàòè ñõ³äíå áîéîâå ìèñòåöòâî
ç óêðà¿íñüêèìè ðåàë³ÿìè ³ òðàäè-
ö³ÿìè”, — êàæå ïðåçèäåíò êëóáó
“Ñüîãóí”, ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè
ç êàðàòå-äî Ñåðã³é Ëåâ÷óê.

Îäíèì ³ç ïðîåêò³â, ÿê³ îðãàí³çî-
âóº êëóá “Ñüîãóí”, º ì³æíàðîäíèé
òóðí³ð ñïîðòèâíîãî êàðàòå Kyiv
Open, ÿêèé òðàäèö³éíî ïðîâîäèòü-
ñÿ â ê³íö³ òðàâíÿ ³ çáèðàº íàéêðà-
ùèõ ñïîðòñìåí³â Óêðà¿íè òà áëèæ-

íüîãî çàðóá³ææÿ. Äëÿ òîãî, ùîá
íàâ÷àòèñÿ â êëóá³, ïîòð³áíî ëèøå
áàæàííÿ, áî òóò íåìàº æîäíèõ îá-
ìåæåíü ó â³ö³. “Ó ëàâàõ íàøèõ âè-
õîâàíö³â º ä³òè â³ä 4-5 ðîê³â, äëÿ
íèõ ñòâîðþºìî ñåêö³¿ ïðè äèòÿ÷èõ
ñàäêàõ, äå çàéìàþòüñÿ çàãàëüíèì
ô³çè÷íèì ðîçâèòêîì ä³òåé íà îñ-
íîâ³ ñèñòåìè êàðàòå. Òàê³ ñåêö³¿
ëîêàë³çîâàí³ ëèøå â Äàðíèöüêîìó
òà Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³”,
— ðîçïîâ³äàº ïàí Ëåâ÷óê. Çà éîãî
ñëîâàìè, ³ âåðõíüî¿ â³êîâî¿ ìåæ³
íåìàº. ²íîä³ äî êëóáó ïðèõîäÿòü
íàâ³òü ðîäèíàìè.

Íà âñ³õ, õòî õî÷å îâîëîä³òè ïðè-

éîìàìè òà âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á
æèòòÿ, â êëóá³ ÷åêàþòü âèñîêî-
êâàë³ô³êîâàí³ òðåíåðè, ÿê³ º ìàéñ-
òðàìè ñïîðòó, ìàþòü âèùó ñïîð-
òèâíó ³ ô³çêóëüòóðíó îñâ³òó, à òà-
êîæ ÷îðí³ ïîÿñè ç êàðàòå-äî. Ñå-
ðåä íèõ — ñòàðøèé òðåíåð Àí-
äð³é Á³ëîñêóðñüêèé, ²âàí òà Ñâ³ò-
ëàíà Äóò÷àê, Àíàòîë³é Ñàëüíèê,
Ñåðã³é ×åðí³âñüêèé, ªâãåí Ìåëü-
íèê, Äåíèñ Êðåêîòåíü ³ Îëåê-
ñàíäð ªôðåìîâ.

Ìàáóòü, öåé êëóá ñïðàâä³ íå-
çâè÷àéíèé, áî éîãî ó÷í³ àæ ñâ³-
òÿòüñÿ â³ä ùàñòÿ. Äåâ’ÿòèð³÷íà
Ïîë³íà Êàíäàóðîâà òóò íàâ÷àºòü-
ñÿ òðè ðîêè. Âîíà ñàìà çàõîò³ëà
îñâî¿òè öåé âèä áîéîâîãî ìèñ-
òåöòâà, ³ áàòüêè íå çìîãëè ¿é â³ä-
ìîâèòè. Ä³â÷èíêà êàæå, ùî òóò
äóæå õîðîø³ òðåíåðè, âîíè äî-
ïîìîæóòü ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿.
Ä³òè áåðóòü ó÷àñòü ó ð³çíèõ çìà-
ãàííÿõ íàâ³òü çà êîðäîíîì. Çà ÷àñ
íàâ÷àííÿ â “Ñüîãóí³” Ïîë³íà
òðè÷³ áðàëà ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ³
íà îäíîìó ³ç íèõ, ó Ëüâîâ³, ïîñ³-
ëà òðåòº ì³ñöå, ùî äëÿ íå¿ º çíà÷-
íèì îñîáèñòèì äîñÿãíåííÿì.
Ä³â÷èíêà çáèðàºòüñÿ âäîñêîíà-
ëþâàòè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü ³ ìð³º
ïðî íàéá³ëüøó â³äçíàêó — ÷îð-
íèé ïîÿñ.

11 ãðóäíÿ òðåíåðè òà âèõîâàíö³
â³äñâÿòêóâàëè äåíü íàðîäæåííÿ
êëóáó êàðàòå-äî “Ñüîãóí”. Ñåðã³é
Ëåâ÷óê ïîáàæàâ ñâî¿ì âèõîâàí-
öÿì íà ìàéáóòíº: “Íå ñõîäèòè ç
òîãî øëÿõó, íà ÿêèé âè ñòàëè, ³
ðóõàòèñÿ äî ñâîº¿ ìåòè. Ëþäèíà,
ÿêà ìàº ìåòó, ¿¿ îáîâ’ÿçêîâî äîñÿã-
íå. Íå çàâæäè öåé ðåçóëüòàò ìàº
áóòè ïóáë³÷íèì âèçíàííÿì àáî
ìåäàëëþ — öå âñå äëÿ ñàìîö³ë³, áî
ñïîðò — îäèí ³ç çàñîá³â äëÿ ñàìî-
âäîñêîíàëåííÿ”

Äåñÿòü — öå ëèøå ïî÷àòîê!
Êè¿âñüêèé êëóá êàðàòå-äî “Ñüîãóí” â³äñâÿòêóâàâ 10-ð³÷íèé þâ³ëåé
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Біля мон мента Незалежності запрацювала овзан а

11 р дня тренери та вихованці відсвят вали день народження л б арате-до “Сьо н”
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Êîõàííÿ — öå ïðîñòî é ñêëàäíî
Поезія Марини Чорної —
ж рналіста азети "Хре-
щати " — навряд чи зали-
шить о ось байд жим.
Ця обдарована дівчина,
попри доволі юний ві ,
сти ла пізнати цін
справжнім поч ттям.
"Хрещати " поважає Ма-
рин Чорн за професій-
ність і вміння б ти
справжнім товаришем.
Сподіваємося, читачі по-
люблять її за талановит
поезію та щирість д ші.

Не дотя н вшись
арниз ...

Рядо за ряд ом шпалери.
Ні ґлам р тобі, ні епатаж ...
Ремонтом рят ють стіни,
Але не дім...
Здив йся! Я фарби нав ад

розмаж !
Рят йся! Т т б д ть шалені

зміни!

Крива. Дониз з орблена
стеля.

Ч дово. По той бі не видно
дна.

Я що й фарб вати зниз —
Не стане синім.
Мій любий. Я вийшла рам

ві на,

Не дотя н вшись арниз .

Чай втомився б ти
арячим

Чай втомився б ти арячим.
В цьом місті все ділено

плитами.
Ліхтарі м сять б ти розбитими,
Ліхтарі м сять б ти розбитими,
Щоб відпити ч жий овто .

Чай втомився... втомився
дихати.

Він не може во ню віддячити...
Я втомилась тебе не бачити,
Я втомилась тебе не бачити
На дистанції — напів ро .

Чай втомився не б ти пол м’ям.
Ти — мій сма в ольорах

деформації.
По и світ потопає в сенсаціях,
По и світ потопає в сенсаціях,
Я молюся твоїм Ім’ям...

***
Почати з ні тів — і з ризти

себе до п’ят.
За леїти с отчем свіжі рани.
Ля аючи спати, від рити рани,
І стріл и сі поверн ти назад...

Ля аючи спати, від рити рани,
У плюшеві лапи т н вши носа,
Ти бачиш — я ола. Д шею

боса.
Невже я дійд до Нірвани?

Ти бачиш — я ола. Д шею
зморена.

У плюшеві лапи ховаю втом .
Я хоч до тебе. Я хоч додом ,
Та серце твоє між двох

не порівн .

Хтось інший

См то . Повільно збираєш
речі...

Теплі ес ізи в с лад и дощ й
т ман ...

Може, хтось інший, а я вже
не стан

Ці обіймати холодні плечі.
Тихо піди. Я просто стомилась

д же
Сміятись без втіхи сюжетам

твоїх артин.
На фоні розхристаних синіх

ардин
Ти ви лядаєш відверто

байд же.

Літо вте ло. Я осінь с мний
митець,

Вистав а вітів лам ами битих
ваз.

Завжди замало земних
при рас,

Коли любові та ий інець.

***
Не б ди мене, ледь засн ла
У сорочці твоїй червоній...
Назбирай пелюсто з півоній,
Бо я олір прощань заб ла.

Назбирай пелюсто з півоній,
Потойбіч не приходить літо,
Мене сонцем твоїм зі ріто,
І бито ножем іроній.

Не б ди. Я померла зран ,
Не ричи про любов сьо одні,
Мої би, я лід холодні.
Не б ди. За орни фіран .

За любов...

Принесіть мене в жертв ,
Я що ваші захоч ть бо и,
Напівсолод , напівмертв ,
Напівзбочен від н дь и.

Напівзбочен . За півзлочин
Маю аятись перед ними.
Чим платити? Цим серцем

зточеним?
Чи очима, очима с ляними?

Твій вівтар драпірований
лампами.

Своє світло віддам під ніж.
За любов, що за ріплена

штампами,—
Не ва айся — бери і ріж.

***
Та просто... Зі рітися теплом

твоєї рт и,
Потай від сіх схрещ вати по-
ляди...
Та просто... Ціл ватися, до и

ніхто не бачить,

Бере ти, без ризи втратити,
Сміятися, оли смішно,
Втримати то о, хто не хоче йти.

Та просто...
І навіть зрадж вати — просто,
І любити — просто!
С ладніше — не брехати,
С ладніше — не зрадж вати,
І майже нереально —

не любити!
А зі рітися теплом твоєї

рт и...
Та просто.

***
Н що ж... Посидж на ґан ,
А там — хто ди й до ночі,
Дар ють себе на з ад
І аж ть слова пророчі...
Дар ю себе на з ад .
Ти завтра — мене в ш хляд
Сховаєш, я сотні інших,
Я тих вчорашню зрад .
Н що ж... Поче аєм ран ,
Аж по и не стане досить.
Кохати, то вже до остан ,
За рани пробачень не просять.
Дар ю себе на з ад ...
Що спо ади завтра варті? —
Обшарпана чорна лат а
У слові “люблю” на парті.

***
Ти острий ніж в р ці щосили

затис аєш,
І д маєш, що хтось розтисне

твій ла ?
Отямся — жити абия
Ми всі навчились. Знов

відст паєш...
Що відч ває ти?Що відч ваєш?

На лезо — ров. За що себе
неволиш?

Обличчя дивне — в см т і без
сліз.

Ти щось забрав, та що приніс
В її життя? Метал стис аєш...
Щось відч ваєш ти, щось

відч ваєш?

Минає час, та ий зловіще
чесний,

А ти хотів її з стріти ще олись.
Не варто. В очі подивись...
Вона тебе назавжди по идає,
Чи відч ваєш біль,

чи відч ваєш?

***
— Д рнень а, мене любити

не можна,
Зроби один ро назад.
А, втім, я любов порожня,
То, маб ть, не варта втрат.

На с іль и? На ціл один
чи дві?

Роз рафлено подихом тіло...
Я випадо — доти на с лі,
Я висново — світ онімілий.

А, втім, я любов порожня,
То, маб ть, не варта втрат.
Тебе любити не можна...
Роблю один ро назад...

Божевільна

О, Боже! Я — вільна!
Боже-вільна!

Шалена! Розбита! І ди а!
Юрба, ти безмовно-безли а,
Я чорна плита надмо ильна.

Я — вільна! О, Боже!
Я вільно —

Не дихати — омір вдихати.
Без час . Без міри. Безмірно.
Гарячі в ста ціл вати.

А завтра? Де б де вчора?
За риє цей бал де аданс.
Допо и ще спить Пандора,
Ми маєм останній шанс.

На рано . На чай. На відчай.
На спо ад. На сонце. Сон.
Люби! Бо осліпне світ цей!
Осліпне. Мені в нісон.

***
Печальний ри опівночі над

містом.
Холодна тиша сон твій

замовчала...
Тепер ти б деш іншим.

Б деш іншим —
Вона пішла і д ш обі рала.
Вона пішла босоніж

підві онням,
Вона заб ла біля ліж а рила,
І десь опівночі ба ряним

падолистом
Чиїсь сліди до серця

прит лила...
Печальний ри опівночі над

містом
Розб дить всіх, а я залиш сь

спати.
Іди. Спіши любити інших,
Заб дь мене — я вмію

про равати.

***
Падаєш низь о. Ницо, с ажеш,
Перед оханням нав оліш и

стати.
Я за вала себе за рати,
А ти мені завтра і світ зав’яжеш.

В мене не два — в мене тисячі
в х,

Сотні очей в себе вт плені.
Каси п сті, білети плені,
Твої поціл н и — для інших

р ...

Прощання

Я бачила вересневе сонце,
Я бачила твої очі.
В них рихти серпневої ночі.
І все... Вони холодні
Вітри олодні
Останній промінь... забрали.
Я бачила осіннє небо,
Я ч ла твої слова.
В них м зи а літа с мна.
І все... Жалю немає,
Р а ш ає
Тепло д ші... вже іншої.

***
Що є? Невже щось мало б ти?
Метаморфоза пам’яті

на рані...
Не вір, що сила мовчанні,
Всю правд промовчали...

Що, власне, є? Кохання
без надрив ,

Ілюзія на двох. Ідилія
в артин ах.

Всі правильні. Всі вийшли на
з пин ах,

А я лишилася...

Що є? Розтя неш зран би.
Хтось с аже —

Он, я а щаслива!!!
А я любов, я пам’ять,

я ропива.
Я слід лишаю.

***
Вони зламалися. Почали
ходити з шостої до дев’ятої.
І рах вати: вічність один,
вічність два, вічність три...
Любов обманом щоночі

сватають,
Щоночі змінюють правила ри.
Вони зламалися. З понеділ а

до п’ятниці
Ще я ось можна — вдих, видих,

вдих...
Не тримає земна равітація,
Те, що створено для святих.
Я зля аюсь. Я б д пла ати.
Вима атим передоз ,
Я що раптом відп щені стріли
Він розцінить собі я за роз .
Перебрала д рних емоцій
і залізла за чорні рами.
І любила! І ТАК любила!!!
Що по неб но ами, но ами!!!
І лише з шостої до дев’ятої:
Вічність один, вічність два,

вічність три...

Фея

Вона тримала аз ,
я чарівн палич ,

Нева омих повітрі малювала
метели ів.

Вони злітали і сідали чням на
носи и,

А я б ла дорослою донь ою
феї —

Цей світ про нав з мо о носа
її метели ів...

***
Щастя чи Правда?
Біль чи Любов?
Я обрала Тебе і Брехню.
Че ає мене відплата
Чи я вже зараз за щось

плач ???

***
А що тобі? Вже завтра б деш

вдома.
У тебе все зійшлось

на терезах.
Це я — притомна непритомна,
Облизана на чорних язи ах.
А що тобі? Не спл тать

іменами...
Не ви азать мене, не

с ривдити її...
Твоя р а ойдає терезами
І перева а — точно не мені.

***
Ми продаємось за слова,
Щораз вірячи диво.
І ожен бреше та правдиво,
Коли в т мані олова.

Ми продаємось за слова,
Вони ж сі верз ть те саме.
Зв чить старими олосами
Любов, що, нібито, нова.

Ми продались за мідя и,
Не раз пилися за віти,
Щоб я ось р и віді ріти
Біля небритої що и.

Марина ЧОРНА
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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ШАНОВНИЙ�АКЦІОНЕР!

Від�рите�а�ціонерне�товариство

“Домоб�дівний��омбінат�№4”

(місцезнаходження:�04074,�м.�Київ,�в�л.�Л��ова,�13)

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�27�січня�2011�ро���о�13.00�за�адресою:�04074,�м.�Київ,

в�л.�Л��ова,�13�в�а�товом��залі�Завод��ЗБВ.�Реєстрація��часни�ів�для

�часті���позачер�ових�за�альних�зборах�а�ціонерів�розпочнеться�27�січня

2011�ро���о�12.00� та�за�інчиться�о�12.45�за�вищев�азаною�адресою.

Для� реєстрації� а�ціонери� Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Домо-

б�дівний��омбінат�№�4”�повинні�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є

особ�,�а�представни�ам�а�ціонерів�додат�ово�мати�до��менти�(довіре-

ність�тощо),�я�і�підтвердж�ють�їх�повноваження,�оформлені�і�засвідчені

��відповідності�до�вимо��чинно�о�за�онодавства.

Перелі��а�ціонерів,�я�і�мають�право�на��часть���позачер�ових�за�альних�зборах

а�ціонерів�с�ладено�станом�на�27.01.2011�ро��.

А�ціонери�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№ 4”

мож�ть�ознайомитися�з�до��ментами�та�матеріалами,�необхідними�для�під�отов�и

до� позачер�ових� за�альних� зборів� а�ціонерів� та� прийняття� рішень� із� питань

поряд��� денно�о� �� робочі� дні� з� 10.00� до� 17.00� за� адресою:� 04074,� м.� Київ,

в�л. Л��ова,� 13,�шляхом� подання� заяви� на� ім’я� Голови� правління� Від�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№�4”.

Приміт�а:�реєстрація�для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів�здійснюється

з�ідно� з� даними� зведено�о� облі�ово�о� реєстр�� власни�ів� цінних� паперів

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№�4”,�с�ладеним

на�дат��проведення�за�альних� зборів�а�ціонерів.�У�разі� невідповідності�даних

до��мента,�що�посвідч�є�особ��а�ціонера,�даним�зведено�о�облі�ово�о�реєстр�

власни�ів� цінних� паперів� Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Домоб�дівний

�омбінат�№� 4”,� а�ціонер�� необхідно� зверн�тися� до� збері�ача,� �� я�ом�� йом�

від�рито�рах�но����цінних�паперах�та�збері�аються�належні�йом��а�ції�Від�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№�4”.

Порядо��денний:

1. Обрання� �олови� та� членів� лічильної� �омісії,� �олови� та� се�ретаря� за�альних

зборів�а�ціонерів�Товариства.

2. Про�від�ли�ання�та�обрання�членів�та��олови�ви�онавчо�о�ор�ан��(правління)

Товариства.

3. Про�від�ли�ання�та�обрання�членів�та��олови�на�лядової�ради�Товариства.

4. Про�від�ли�ання�та�обрання�членів�та��олови�ревізійної��омісії.

5. Про� внесення� змін� до� стат�т�� товариства�шляхом� ви�ладення� йо�о� �� новій

реда�ції.

За� додат�овою� інформацією� звертатись� за� адресою:� 04074,� м.� Київ,

в�л. Л��ова,�13.�Тел.�430-96-66.

Головне��правління��апітально�о�б�дівництва

міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

провідно�о�спеціаліста��ошторисно-до�овірно�о

відділ��та�провідно�о�спеціаліста�відділ��технічно�о��онтролю.

Основні� вимо�и� до� �андидатів:� освіта� відповідно�о� професійно�о

спрям�вання�(ма�істр,�спеціаліст),�досвід�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі

не�менше�трьох�ро�ів,�або�стаж�за�фахом�в�інших�сферах��правління�не�менше

5�ро�ів;�вільне�володіння�ПК;�висо�е�поч�ття�обов’яз��,�дисциплінованість.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�о�олошення

про��он��рс�за�адресою:�03073,�м.�Київ,�в�л.�Фр�нзе,�113,��он.�тел.�200-38-80.

ЗАЯВА�ПРО�ЕКОЛОГІЧНІ�НАСЛІДКИ

Офісно-тор�івельний�центр�з�вб�дованими�приміщеннями

�ромадсь�о�о�харч�вання�по�в�л.�Серафимовича,�17-19

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

Замовни�: Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“Ай�Ві�Ті�Інвестментс”

Мета:�Б�дівництво,�е�спл�атація�та�обсл��ов�вання�офісно-тор�івельно�о�центр��з�вб�дованими�приміщеннями

�ромадсь�о�о�харч�вання�по�в�л.�Серафимовича,�17-19���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

Соціальне�завдання: Вплив�об’є�та�на�нав�олишнє�соціальне�середовище�має�позитивний�хара�тер,�та��я�

по�ращить�рівень�соціально-поб�тової�стр��т�ри�міста�та�рівень�обсл��ов�вання�меш�анців,�забезпечить�тор�овими

та�офісними�приміщеннями�висо�о�о� �лас�,�дасть� змо���розмістити�різні� за�лади� �ромадсь�о�о� харч�вання� та

вирішить�питання�збері�ання�значної��іль�ості�автомобілів.

Прое�том� передбачено� розміщення� �станов� �ромадсь�о�о� призначення:� відділення� страхової� �омпанії,

безбалансове�відділення�бан��,�ма�азини�непродовольчих�товарів,��афе�на�200�посадочних�місць,�салон��раси,

салон�приймання�замовлень�дизайн-ст�дії�по�пошиттю�одя��,�приймальний�п�н�т�хімчист�и,�ма�азин�“Промтовари”.

Для�вирішення�питання�збері�ання�автотранспорт��відвід�вачів�та�сл�жбовців�передбачено�влашт�вання�пар�ін��:

�� підземній� частині� б�де� розташовано� трьохрівнева� підземна� автостоян�а�—� пар�ін�� на� 458� машино-місць� з

автоматичною� системою� пар��вання.� На� -1-м�� поверсі� запрое�товано� стоян��� манежно�о� тип�� із� за�альною

�іль�істю� машино-місць�—� 55� м/м.� На� -2-м�� та� -3-м�� поверхах� пар�ін�� обладнано� автоматичною� системою

пар��вання:�перес�вання�автомобілів�в�автоматизованій�автостоянці�ви�он�ється�без��часті�водія�та�з�вим�н�тим

дви��ном.

Б�дівля�має�с�часний�дизайн.

Крім�то�о,��творюються�додат�ові�робочі�місця.

Перелі��найбільших�впливів�на�стан�НС:

Вплив�на�повітряне�середовище: При�б�дівництві�та�е�спл�атації�об’є�т��рівень�забр�днення�атмосфери�від

�сіх�джерел�за�визначенням�ДСП-201-97�“Державні�санітарні�правила�охорони�атмосферно�о�повітря�населених

місць� (від� забр�днення� хімічними� і� біоло�ічними� речовинами)”� відноситься�щодо� рівня� забр�днення�—� до

доп�стимо�о,�щодо�ст�піні�небезпечності�—�до�безпечної.

Ма�симально-разові�ви�иди�забр�днюючих�речовин�при�б�дівництві�незначні.

При� е�спл�атації� об’є�т��на�повітряне�середовище�впливатим�ть�димові�тр�би�власної�дахової�опалювальної

�отельної� та� вентиляційні� ви�иди� від� автотранспорт�� �� пар�ін��.� Необхідно� під�реслити,�що� на� -2-м�� та� -3-м�

поверхах�пар�ін��обладнано�автоматичною�системою�пар��вання,�що�зниж�є�вплив�об’є�т��на�рівень�забр�днення.

Приземні��онцентрації�забр�днюючих�речовин�від�об’є�т��по��ожном��забр�днюючом��ін�редієнт��не�перевищ�ють

(без� врах�вання�фон�)� 0,01� ГДК.� Та�им� чином,� об’є�т� не� має� зони� вплив�� (Інстр��ція� з� оформлення� і� зміст�

прое�т��нормативів�ГДВ,�Міне�обезпе�и�У�раїни).

Вплив�на� �р�нт:�Б�дівництво�та�е�спл�атація�об’є�т��впливатиме�на� �еоло�ічне�середовище�мі�рорайон��в

межах�нормативних�вимо�.

Вплив�на�рослинність:�З�ідно�виснов���№�144�обстеження�зелених�насаджень,�що�підля�ають�видаленню,

від� 04.10.2007 р.,� я�ий� по�оджено� Державним� �правлінням� охорони� нав�олишньо�о� природно�о� середовища,

зріз�ванню� підля�ають� 8� дерев,� 3� ча�арни�и,� зноситься� 2200�м2 �азон�� та� 74�м2 �вітни�ів,� пересадці� підля�ає

22 дерева.�Дерева�знаходяться�я��в�задовільном�,�та��і�в�незадовільном��стані.�Відновлювана�вартість�зелених

насаджень�становить�268 423,5��рн�(з�ПДВ).

Прое�том� передбачено� проведення� озеленення� приле�лих� територій� (посад�а� дерев� та� ��щів,� влашт�вання

�вітни�ів�та��азонів).�Площа�озеленення�становить�296,6�м2.�Рослинність�має�висо�ий�де�оративний�рівень�я�ості.

Ш�мовий�вплив:�При�е�спл�атації�об’є�т�не�створює�на�території�житлової�заб�дови�рівнів�зв��ово�о�тис��,

що�більші�за�нормативні.

Вплив�на�водне�середовище:�Джерелом�водопостачання�та��аналіз�вання�об’є�та�є�місь�і�водопровідні�та

�аналізаційні�мережі.�С�идні�води�від�об’є�т��відповідають�нормативним�вимо�ам.

Зобов’язання� замовни�а�щодо� здійснення� прое�тних� рішень:�прийняті� прое�тні�рішення�дозволять�до

мінім�м��звести�вплив�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офісно-тор�івельно�о�центр��з�вб�дованими

приміщеннями� �ромадсь�о�о� харч�вання� по� в�л.� Серафимовича,� 17-19� �� Дніпровсь�ом�� районі� м.� Києва� на

нав�олишнє�середовище,�природні�рес�рси,�здоров’я�і�доброб�т�населення.

Замовни��зобов’яз�ється� ��повном��обсязі�реаліз�вати�всі� технічні,� ор�анізаційні,�фінансові� та� інші�рішення,

передбачені�прое�том,�а�та�ож�протя�ом��сьо�о�період��е�спл�атації�дотрим�ватися�техноло�ічно�о�ре�ламент�,

відш�од�вати�сировинні�і�матеріальні�збит�и�по�забезпеченню�безпечної�е�спл�атації�і�та�им�чином��арант�вати

ви�онання�е�оло�ічних�вимо�.

Від���и�та�пропозиції�надавати�на�протязі�2-х�тижнів�за�адресою:

м.�Київ,�б�львар�Праці,�1/1�(відділ�е�оло�ії,�охорони�дов�ілля�та�рес�рсозбереження�Дніпровсь�ої�РДА),�т.�559-67-27,

м.�Київ,�в�л.�Щорса�32-а,�оф.�1�(ТОВ�“Ай�Ві�Ті�Інвестментс”),�т.�569-17-70.
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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 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 371-10
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Ìèñòåöüê³ ðàðèòåòè
Êàðòèíè âèäàòíèõ ìèòö³â, ùî áóëè â ïðèâàòíèõ
êîëåêö³ÿõ, ïðåäñòàâëåí³ øèðîêîìó çàãàëó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У Києві від рилася
переда ціонна ви-
став а а ціонно о
дом "Корнерс", де
до 17 р дня п блі-
ці продемонстр -
ють витвори світо-
во о та раїнсь о-
о живопис XIX—
XX століття. Серед
яс равих імен ав-
торів артин, що
е спон ються в м -
зеї "Д ховні с арби
У раїни" — Михай-
ло Вр бель, Мар
Ша ал, Михайло
Клодт.

Ëèøå íà òèæäåíü àóê-
ö³îíí³ ëîòè — òâîðè
ìèñòåöòâà — â³äêðèò³
øèðîêîìó çàãàëó. Çà-
ãàëüíà ê³ëüê³ñòü ¿õ — 170
ðîá³ò. Åêñïîçèö³þ â ìó-
çå¿ "Äóõîâí³ ñêàðáè
Óêðà¿íè" (âóëèöÿ Äåñÿ-
òèííà, 12) óìîâíî ïîä³-
ëåíî íà ê³ëüêà ðîçä³ë³â:
êëàñè÷íèé æèâîïèñ íà
ìåæ³ XIX-XX ñòîë³òòÿ,
òâîðè ³êîíîïèñó XVII-
XIX ñòîë³òü, çàõ³äíîºâ-
ðîïåéñüêå ìèñòåöòâî,
òâîðè ðàäÿíñüêèõ ³ óêðà-
¿íñüêèõ õóäîæíèê³â.
"×àñòî ó ïðèâàòíèõ êî-
ëåêö³ÿõ º êàðòèíè ìóçåé-
íîãî ð³âíÿ, ³ çà òîé íå-
âåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó,
êîëè âîíè ³ç îäí³º¿ ïðè-
âàòíî¿ êîëåêö³¿ ïåðåé-
äóòü äî ³íøî¿ ÷åðåç àóê-
ö³îí, º øàíñ ïîêàçàòè
ïîëîòíà øèðîêîìó çàãà-
ëó",— ðîçïîâ³äàº äèðåê-
òîð ³ç ðîçâèòêó àóêö³îí-
íîãî äîìó "Êîðíåðñ" Ðå-
íàòà Ì³ðîøíè÷åíêî. Çà
¿¿ ñëîâàìè, ÷åðåç êðèçó
âàðò³ñòü òâîð³â ìèñòåö-
òâà òðîõè çíèçèëàñÿ, òî-
ìó äëÿ êîëåêö³îíåð³â

ïðèäáàííÿ ïîëîòåí º ðå-
àëüíîþ ³íâåñòèö³ºþ.
Çîêðåìà, ñòàðòîâà ö³íà
íà ðîáîòè ùå ìàëîâ³äî-
ìèõ ñó÷àñíèõ ìèòö³â ïî-
÷èíàºòüñÿ ç 500 äîëàð³â.

Ñåðåä ëîò³â, ÿê³ ïðåä-
ñòàâëÿþòü "çîëîòå ñòî-
ð³÷÷ÿ" ðîñ³éñüêîãî æè-
âîïèñó, º íàéçíàêîâ³øà
òà íàéäîðîæ÷à ðîáîòà
âèñòàâêè — êàðòèíà "Íà
îðàíö³" (1871) îñíîâî-
ïîëîæíèêà òðàäèö³é ðî-
ñ³éñüêîãî ðåàë³ñòè÷íîãî
æèâîïèñó Ìèõàéëà
Êëîäòà. Âîíà º ðàíí³ì
âàð³àíòîì éîãî çíàìå-
íèòîãî ìîíóìåíòàëüíî-
ãî îäíîéìåííîãî ïîëîò-
íà "Íà îðàíö³", ÿêå ââà-
æàºòüñÿ ãîëîâíèì ó
òâîð÷îñò³ õóäîæíèêà ³
çíàõîäèòüñÿ â Òðå-
òüÿêîâñüê³é ãàëåðå¿.
Ðèíêîâà âàðò³ñòü ëîòà —
150-180 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ñåðåä êàðòèí â³äîìèõ
ìèòö³â ïðåäñòàâëåíî òà-
êîæ ãðàô³÷íèé "Äèïòèõ"
³ç ðåë³ã³éíî¿ ñåð³¿ àâàí-
ãàðäèñòà Ìàðêà Øàãà-
ëà, ìîðñüêèé ïåéçàæ
"Áåðåã ìîðÿ" Ìèõàéëà

Âðóáåëÿ, âèêîíàíèé ó
íåçâè÷íîìó îâàëüíîìó
ôîðìàò³, ë³òîãðàô³ÿ êàð-
òèíè "Êîðîëü" Ïàáëî
Ï³êàññî. Âïåðøå íà
óêðà¿íñüêèõ òîðãàõ áóäå
âèñòàâëåíî ðîáîòó õó-
äîæíèö³ ðîñ³éñüêîãî çà-
ðóá³ææÿ Îëüãè Ñàõàðî-
âî¿, äðóæèíè æèâîïèñ-
öÿ Îòòî Ëîéäà — ïëå-
ì³ííèêà Îñêàðà Óàéëü-
äà. Ìîíóìåíòàëüíå ïî-
ëîòíî "Ìèñëèâö³", ùî
âèêîíàíå â ñòèë³ "àðò-
äåêî", îäíå ç íàéá³ëü-
øèõ ñåðåä ïðåäñòàâëå-
íèõ íà âèñòàâö³.

Ñåðåä òâîð³â ìèñòåö-
òâà ìåæ³ XIX-XX ñòîë³ò-
òÿ âàðòî â³äçíà÷èòè ðî-
áîòè õóäîæíèê³â-ïåðå-
äâèæíèê³â Ìèêîëè Áîã-
äàíîâà-Áºëüñüêîãî òà
Â³êòîðà Çàðóá³íà, êàðòè-
íó óêðà¿íñüêîãî ðåàë³ñ-
òà Ìèêîëè Êóçíºöîâà
"Íàâåñí³ â ñàäó", "Ìîð-
ñüêèé ïåéçàæ" ó÷íÿ ³
îíóêà ²âàíà Àéâàçîâ-
ñüêîãî Îëåêñ³ÿ Ãàíçåíà
òà îäèí ³ç ïåðøèõ òåàò-
ðàëüíèõ åñê³ç³â ñöåíî-
ãðàôà Ìèõàéëà Äîáó-

æèíñüêîãî. Ïîì³æ æè-
âîïèñíèõ ïîëîòåí ïåð-
øî¿ ïîëîâèíè XX ñòî-
ð³÷÷ÿ âàðò³ óâàãè òâîðè
Îëåêñ³ÿ Ãðèùåíêà òà
áàòüêà ðîñ³éñüêîãî
àâàíãàðäó Äàâèäà Áóð-
ëþêà. Âåëèêó ÷àñòèíó
âèñòàâêè ñòàíîâèòü
óêðà¿íñüêà êëàñèêà,
ïðåäñòàâëåíà ³ìåíàìè
Îëåêñ³ÿ Øîâêóíåíêà,
Ìèêîëè Ãëóùåíêà, ²âà-
íà Òðóøà, Ñåðã³ÿ Øèø-
êà, Ïåòðà Ñòîëÿðåíêà.
Íà êàðòèíàõ ñó÷àñíèõ
ìèòö³â ìîæíà ïîáà÷èòè
çíàéîì³ ïåéçàæ³: Äí³ï-
ðî, ïîëîíèíè, Àíäð³¿â-
ñüêó öåðêâó â Êèºâ³,
îêîëèö³ Óæãîðîäà ³ íà-
â³òü Ìàê³¿âñüêèé ì³ñò ó
Äîíåöüêó.

Óñ³ êàðòèíè íà âè-
ñòàâö³ — ïîëîòíà ³ç ïðè-
âàòíèõ êîëåêö³é óêðà¿í-
ñüêèõ êîëåêö³îíåð³â, ÿê³
18 ãðóäíÿ âèñòàâëÿòü
äëÿ ïðîäàæó íà àóêö³î-
í³ äîìó "Êîðíåðñ". Òîæ
êèÿíè ìîæóòü ¿õ ïîáà-
÷èòè äî 17 ãðóäíÿ. Âè-
ñòàâêà ïðàöþº ç 10.00 äî
19.00, âõ³ä â³ëüíèé

ВВ ИИ СС ТТ АА ВВ КК ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 14 ãðóäíÿ
Атмосфера дня наеле тризована. Все с азане б де поч тим, а

нерід о й реалізованим. Слово має олосальн сил . Контролюй-
те д м и та мов . Уни айте різ их заяв, лайливих висловлювань,
ос д , не вдавайтеся до дестр тивних дій. Позитивні д м и спри-
ятим ть спішном вирішенню ба атьох питань.

У ОВНІВ енер ія фонтан є. Тож я що намічені плани за альм ються,
до беш ет не вдавайтеся (хоча ла и чесатим ться, адже под м и
"л пцюватимете" с перни а від д ші). Завтра все омпенс ється за ни-
нішні поневіряння. Ви по ли ані долати переш оди, що на "добро", то-
ді на свар и та онфлі ти не лишиться час .
ТЕЛЬЦІ, події дня мотивовані армічно. Я що спроб єте хилитися

від розв’язання термінових проблем, можливі не аразди. Смиренно, без
нарі ань ви он йте все, до чо о зобов'яже доля. Навіть не ативний ре-
з льтат ляже позитивним досвідом до с арбниці ваших здоб т ів.
БЛИЗНЯТА, острі розбіжності зі співрозмовни ом здатні швид о пе-

рерости свар . Зате мобільність, ріш чість, м дрість стан ть най ра-
щими с п тни ами під час подолання переш од. Навряд чи вдасться
сховатися за ч ж спин , пере ласти на інших людей персональн від-
повідальність. Тя ніть воза обов'яз ів, по ладаючись на партнерів.
РАКИ, не відчаюйтеся. Запасіться додат овою фізичною та нервовою

енер ією. Кри и начальства, "розбори польотів" на роботі — це тимча-
сово. До завтра все перемелеться!
ЛЕВИ, термінові тр доміст і обов'яз и підле лих мож ть висотати чи-

мало сил і заш одити здоров'ю. Втім, оли вже запря лися, е ономно
розподіляйте сили та опирайтеся на досвідчених, професійно рамот-
них помічни ів, онс льтантів. І не заб вайте: життя — це ра, а ви —
а тор і режисер своїх сценаріїв на тій сцені!
У ДІВ день е стримів. При от йтеся до авральних сит ацій, пов'яза-

них із дітьми, оханими, творчою самореалізацією, діловими промаха-
ми, фінансовими проблемами. Втратили — не жал йте, що впало — те
пропало! Фізичний і психоло ічний тон с вас на висоті, тож витрима-
ти висо і навантаження під сил . А завтра все відш од ється...
ТЕРЕЗИ, день наповнений неприємними інцидентами, с тич ами. Од-

на пересидіти йо о в о опі навряд чи вдасться. Тримайте напо отові
інтеле т альн зброю. Саме завдя и ер дованості та мітливості за ри-
тичних обставин можна тримати ділові та шлюбні союзи від р йнації.
Ува а бізнесменам: не ладайте омерційних од.
СКОРПІОНИ, освоєння тр дових нави ів проті атиме в напр жених
мовах. На роботі — я на передовій, можливі с тич и, де здоб ти за-
сл жені лаври ероя не світить. І хоча ви в ерівництва на хорошом ра-
х н , одна за різних обставин: розбіжностей д м ах, втр чання сто-
ронніх осіб, дезінформації, помило до ментах можливі проблеми, що
й альм ватим ть шлях ділово о спіх .
У СТРІЛЬЦІВ можливі фінансові збит и. У до ментах, що відобража-

ють робот фірми, ваш особистий матеріальний стан, можливе виявлен-
ня волаючих помило . Можливі промахи в бізнесі, невдалі рошові опе-
рації. В романтичній сфері теж я на в л ані... Втім, не все та по ано.
Ви — оптиміст, доброзичлива людина, маєте олосальн сил д х . Це
висо і світлі енер ії, на я их і тримається Всесвіт. Тож лишайтеся на цій
хвилі, і всі не аразди розвіються, я дим!
КОЗОРОГИ, розпочинаючи домашні переб дови чи поб тові реор а-

нізації, ризи ють перевтілитися в сімейно о деспота. Пожалійте бідо-
лашних домашніх! Адже чо о ріха таїти, аталізатором с перечо ста-
не ваша різ ість, р бість, ате оричність чи дестр тивні дії. Тож не да-
вайте а ресивній стихії взяти себе в полон. Порах йте до десяти, а по-
тім висловлюйте те, що наболіло. І не заб вайте: до 21 р дня переб -
ватимете в потоці армічних сит ацій.
ВОДОЛІЇ, тримайтеся від нових ділових онта тів. Не все золото, що

блищить. Не розхрист йте д ш малознайомим людям. Лише довірені
особи мають розрахов вати на ваш ва . І б дьте обережнішими в до-
розі чи під час звернення до автосервіс щодо ремонт автомобіля. Пра-
вила дорожньо о р х — святая святих!
РИБИ, проблеми, що на ромадилися, варто обд мати й розв’яз вати не-

айно. Та ої самої та ти и варто дотрим ватися, я що виявили помил ,
недо ляд. На др зів не по ладайтеся. Я що вс очили в халеп , випл т й-
теся самостійно. Тримайте язи а за з бами... Не смітіть рошима і пиль-
н йте за аманцем. Сьо одні для злодіїв ви найспо сливіша приман а.

Під от вала Любов Шехматова, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...—3°Ñ, âíî÷³ 0...
—4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñ-
öÿìè 0...+2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —2...—3°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —4...—6°Ñ, âíî÷³ —6...—9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—5°Ñ, âíî÷³ —6...—7°Ñ.

Ñüîãîäí³
14 ãðóäíÿ (1 ãðóäíÿ çà ñòàðèì ñòèëåì) — Íàóìà. Ðîçïî÷èíàâñÿ

íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ äëÿ ñ³ëüñüêèõ ä³òåé. Öå áóëà íàéçðó÷í³øà ïîðà
äëÿ çäîáóòòÿ îñâ³òè. Ëþäè êàçàëè: "Íàóì íàñòàâëÿº íà óì", "Ïðèé-
øîâ Íàóì — ÷àñ áðàòèñÿ çà óì".

²ìåíèííèêè: 
Àíàñòàñ³ÿ, Äìèòðî, Íàóì, Ïîðôèð³é, Ô³ëàðåò

На виставці представлено 170 мистець их творів, більша частина — полотна раїнсь их
та російсь их живописців XIX—XX сторіч
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