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КВАРТИРИ ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ ЗДЕШЕВЛЯТЬ
НАПОЛОВИНУ
На про рам дост пно о житла місь ий бюджет
виділить 183 мільйони ривень

ссттоорр..  44��55

КИЇВСЬКИЙ АВТОБУС СВЯТКУЄ
ЮВІЛЕЙ
85 ро ів том в столиці почали рс вати
перші ом нальні б си німець о о виробництва

Íà Ìàéäàí³ êîëî Æîâòíåâîãî 
ïàëàöó çñóâ ³äå

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

На схилі поблиз б дівлі Жовтнево о палац
триває зс в ґр нт . Сні зійшов, і знов ста-
ли добре помітними тріщини, я і творились
ви ладених плит ами доріж ах. Фахівці за-

певняють, що небезпе и для Міжнародно о
центр льт ри та мистецтв наразі немає, а
ось віт овий одинни після першої ж силь-
ної зливи може сповзти зі схил на майдан
Незалежності.

Ñèòóàö³ÿ ç³ çñóâîì ´ðóíòó íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é
ïîêàçîâà äëÿ ì³ñòà. Ïðî öþ àäðåñó çíàþòü óñ³ ñòîëè÷-
í³ ñëóæáè, ç öüîãî ïðèâîäó â æîâòí³ 2010 ðîêó â³äáó-
ëîñÿ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî¿
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïðîòå íàðàç³ ãðî-
øåé äëÿ óêð³ïëåííÿ ñõèëó íåìàº, ³ òàë³ âîäè éîãî ïîò-
ðîõó ðîç’¿äàþòü. Àáè ïîì³òèòè, ùî ö³ ïðîöåñè òðèâà-
þòü ³ íèí³, íå òðåáà áóòè ôàõ³âöåì. Äîñèòü ï³äíÿòèñÿ
ç ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî Æîâòíåâîãî ïàëàöó — ñõî-
äè “çàìóëåí³” ï³ñêîì òà ï³äìèòèì ´ðóíòîì, ïî äîð³æ-

ö³ çì³ÿòüñÿ òð³ùèíè, à ïðèéìà÷³ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ çà-
áèò³ ñì³òòÿì.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ÂÀÒ “Ñïåö³àë³çîâàíå
óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” (ÑÓÏÏÐ) Îëåã
Ðóáëüîâ, ïðîáëåìè íà ñõèë³ ïî÷àëèñÿ ï³ñëÿ îáëàøòóâàííÿ
êâ³òêîâîãî ãîäèííèêà, ÿêèé ïîòðåáóº ïîñèëåíîãî ïîëèâó.
Âîäíî÷àñ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèòâîðó ôëîðèñò³â ç öèì
óïðàâë³ííÿì íå óçãîäæóâàëè òà íå íàäàâàëè òåõí³÷íèõ óìîâ
íà ïðîåêòóâàííÿ îá’ºêòà. Êð³ì òîãî, íà âêàçàí³é ä³ëÿíö³ íå
ïðàöþº äîùîâà êàíàë³çàö³ÿ (õî÷à âîíà òàì º), öå âñå ³ ñïðè-
÷èíèëî ïåðåçâîëîæåííÿ ́ ðóíò³â ³ ïî÷àòîê çñóâíèõ ïðîöåñ³â.

“Òåïåð, ùîá çáåðåãòè ñò³éê³ñòü ñõèëó, òðåáà ïðèâåñòè
äî ëàäó äîùîâó êàíàë³çàö³þ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Ì³æíàðîä-
íîãî öåíòðó, çðîáèòè âîäîâ³äâåäåííÿ ³ ðåòåëüíî êîíòðî-
ëþâàòè ïîëèâ ö³º¿ êëóìáè”,— çàçíà÷èâ ïàí Ðóáëüîâ.—
Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî îáëàøòóâàòè ïðîòèçñóâíèé áîðòèê
íà áð³âö³ ñõèëó”.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà öèâ³ëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé,
ñõèë, íà ÿêîìó çðîáëåíî êâ³òêîâèé ãîäèííèê, íàëåæèòü
ïðèâàòí³é ô³ðì³, êîòðà ³ ïîâèííà éîãî åêñïëóàòóâàòè.
Òîáòî, í³ Ïå÷åðñüêà ÐÄÀ, í³ “Êè¿âçåëåíáóä”, í³ ÑÓÏÏÐ
íå ìàþòü ïðàâà âèêîíóâàòè ïðîòèçñóâí³ ðîáîòè. Ïðîòå
ïàðàäîêñ ñèòóàö³¿ â òîìó, ùî ô³ðìà í³áè ðîç÷èíèëàñü ó

ïîâ³òð³. Òîìó, íà äóìêó Â³òàë³ÿ Ïøåíè÷íîãî, “Êè¿âçå-
ìó” òðåáà ïðèéíÿòè âîëüîâå ð³øåííÿ ³ ï³äãîòóâàòè íà
ðîçãëÿä Êè¿âðàäè äîêóìåíòè ïðî âèëó÷åííÿ ö³º¿ ä³ëÿí-
êè ç ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ é ïåðåäà÷ó ¿¿ íà áàëàíñ ÷è “Êè-
¿âçåëåíáóäó”, ÷è “Êè¿âàâòîäîðó”. Ëèøå òîä³ ï³äïðèºì-
ñòâà ìàòèìóòü çàêîíí³ ï³äñòàâè âèòðà÷àòè áþäæåòí³ ãðî-
ø³ íà óêð³ïëåííÿ ïàãîðáà
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Нині в Києві зафі совано 82 зс вонебезпечні ділян и.
Приблизно десять із них переб вають в аварійном стані.
Насамперед це схили Совсь ої бал и, зо рема в лиця Пет-
ра Радчен а. Д же зс вається ґр нт біля Пішохідно о мос-
т через Дніпро. Тривають та і процеси і на в л. Нижньо-
юр івсь ій, 53. Та ож СУППР наполя ає на продовженні ро-
біт біля цер ви Свято о Ма арія — на розі в лиць Старої
Поляни і Нижньоюр івсь ої. Під за розою приватний се тор,
зо рема в Голосієві в районі в лиць Адмірала Уша ова, 24-
26 і Квіт и-Основ’янен а, 14. Та ож стабільно напр жена си-
т ація з Андріївсь ою цер вою, Оле сандрівсь ою лі арнею
та схилом біля 10- о орп с Національно о а рарно о ні-
верситет на в лиці Героїв оборони, 11. Небезпе стано-
влять і па орби біля озера Глін и (Либідсь а площа).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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×åðåç ðîçìîêàííÿ ´ðóíò³â êâ³òêîâèé ãîäèííèê ìîæå “ïî¿õàòè”
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО

Ñòîëè÷í³ âóëèö³ òà ïëîù³
îòðèìàþòü ïàñïîðòè

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
ÊÌÄÀ âèñòóïèëî ç ³í³ö³àòèâîþ ñòâîðåííÿ
ïàñïîðò³â âóëèöü. Öå ñòàíå ïåðøèì êðîêîì
äî ôîðìóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó. Äî
ïåðåë³êó ïåðøî÷åðãîâèõ îá’ºêò³â óâ³éøëî 100
âóëèöü ³ ïëîù ì³ñòà. Äîêóìåíò ì³ñòèòèìå
³íôîðìàö³þ ïðî áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ,
ñòàí ôàñàä³â áóäèíê³â, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ, ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè, òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä òà ³íôîðìàö³éíèõ âèâ³ñîê. Ïîñò³éíèé
ìîí³òîðèíã äàñòü çìîãó óõâàëþâàòè çâàæåí³
ð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ êîíêðåòíèõ âè-
ä³â ðîá³ò, íàïðèêëàä, çàì³íè ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, îíîâëåííÿ îçåëåíåííÿ, ðåìîíòó ÷è ðåñ-
òàâðàö³¿ ôàñàä³â. Âóëèöÿ Áàñåéíà ñòàíå ï³-
ëîòíèì ïðîåêòîì, íà ÿêîìó áóäå â³äïðàöüî-
âàíî òåõíîëîã³þ ñòâîðåííÿ ïàñïîðòó âóëèö³.
Ïåðøî÷åðãîâó óâàãó ïëàíóþòü ïðèä³ëèòè
ðîçì³ùåííþ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â ³ îçåëåíåííþ
ö³º¿ âóëèö³

Ó Ã³äðîïàðêó ç’ÿâèòüñÿ
êàíàë³çàö³ÿ

Óïðàâë³ííÿ ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà ðîçãëÿíóëî ïðîåêò áóä³âíèöòâà êàíà-
ë³çàö³éíî¿ ñèñòåìè ìàñèâó Ã³äðîïàðê ³ íà-
äàëî ïðîïîçèö³¿ ùîäî éîãî âäîñêîíàëåííÿ.
Çàìîâíèê ïðîåêòó — ÓÊÁ ÂÀÒ "Êè¿ââîäî-
êàíàë", ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ — ÒÎÂ
"²íæïðîåêòñåðâ³ñ", ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà. Â³äñóòí³ñòü
êàíàë³çóâàííÿ íèí³ ïðèçâîäèòü äî çàáðóä-
íåííÿ ðåêðåàö³éíî¿ çîíè. Áóä³âíèöòâî êà-
íàë³çàö³¿, ùî â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì òåõí³÷-
íèì òà åêîëîã³÷íèì âèìîãàì, ñïðèÿòèìå
çáåðåæåííþ äîâê³ëëÿ, êîìïëåêñíîìó ðîç-
âèòêó ³íôðàñòðóêòóðè â³äïî÷èíêó ³ ðîçâàã ó
Ã³äðîïàðêó

Ö³íè íà ãðå÷êó ñòàíîâëÿòü
14 —18 ãðèâåíü

15—16 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ïðàö³âíèêè Äåð-
æàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â Êèºâ³ ïðî-
âåëè ìîí³òîðèíã ö³í íà ãðå÷êó, ùî âñòàíî-
âèëè çàðåºñòðîâàí³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàí-
íÿ. Ñòîëè÷í³ ïîäàòê³âö³ â³äâ³äàëè âåëèê³ òîð-
ãîâåëüí³ ìåðåæ³ ("Ñ³ëüïî", "Ôóðøåò", "Âåëè-
êà Êèøåíÿ", "Àøàí", "Á³ëëà", "Åêî-ìàðêåò",
"Ôîðà" òà "Âåñòëàéí"), îêðåì³ ìàãàçèíè ³ ãàñ-
òðîíîìè òà ÿðìàðêè.

Ó ðåçóëüòàò³ ìîí³òîðèíãó ïîäàòê³âö³ âñòà-
íîâèëè, ùî ñåðåäí³é ð³âåíü ö³í íà ãðå÷êó
â ñòîëèö³ êîëèâàºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä 14 äî 18
ãðí çà ê³ëîãðàì êðóïè. Ëèøå â äâîõ ñòîëè÷-
íèõ ñóïåðìàðêåòàõ ö³íè áóëè âèù³ çà ñå-
ðåäí³ â ì³ñò³. ßê ïîÿñíèëè ïðàö³âíèêè ñó-
ïåðìàðêåòó, öÿ êðóïà çíà÷íî ÿê³ñí³øà.
Íàéíèæ÷³ ö³íè íà êðóïó òðàäèö³éíî áóëè
íà ñòîëè÷íèõ ÿðìàðêàõ, ÿê³ ïðîâîäèòü Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Ó âè-
õ³äí³ äí³ íà òàêèõ ÿðìàðêàõ ê³ëîãðàì ãðå÷-
êè ìîæíà áóëî ïðèäáàòè çà ö³íîþ â³ä 11 äî
14 ãðí. Â ö³ëîìó àæ³îòàæó òà äåô³öèòó íà
ãðå÷àíó êðóïó â ñòîëèö³ ïîäàòê³âö³ íå ñïîñ-
òåð³ãàëè

Ñòàíö³¿ “Ãåðî¿â
Ñåâàñòîïîëÿ” òà “Ïîëüîâó”
â³äêðèòî äëÿ ïàñàæèð³â

Çàâåðøåíî îñíîâí³ ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà
ñòàíö³é øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ "Ãåðî¿â Ñå-
âàñòîïîëÿ" òà "Ïîëüîâà", ïîâ³äîìèëè â êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ "Êè¿âïàñòðàíñ". Ç
7 ãðóäíÿ 2010 ðîêó äî 16 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó
ñòàíö³¿ "Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ" òà "Ïîëüîâó"
áóëî çàêðèòî äëÿ ïðîâåäåííÿì îñíîâíèõ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò. Çàêëþ÷í³ ðîáîòè âèêîíó-
âàòèìóòü â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà áåç çàêðèò-
òÿ ñòàíö³é.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå òèì÷àñîâî çàêðè-
òî äëÿ ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ñòàíö³¿
"²âàíà Ëåïñå" òà "Ãàðìàòíó". À äî 1 áåðåçíÿ
2011 ðîêó ïëàíóºòüñÿ ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè
ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ òà îáëàøòóâàííÿ ïî-
òð³áíèì îáëàäíàííÿì ñòàíö³é ë³í³¿ øâèäê³ñ-
íîãî òðàìâàÿ "²âàíà Ëåïñå", "Ãåðî¿â Ñåâàñ-
òîïîëÿ", "Ãàðìàòíà", "Ïîëüîâà", "Ïîë³òåõí³÷-
íà" òà "Ïëîùà Ïåðåìîãè"

Êâàðòèðè äëÿ ÷åðãîâèê³â
çäåøåâëÿòü íàïîëîâèíó
Íà ïðîãðàìó äîñòóïíîãî æèòëà ì³ñüêèé áþäæåò âèä³ëèòü
183 ì³ëüéîíè ãðèâåíü

ГГ АА РР НН АА   НН ОО ВВ ИИ НН АА

Êè¿â çàëèøàºòüñÿ ì³ñòîì,
ÿêå íàéàêòèâí³øå çàáóäîâó-
þòü. Çà 2010 ð³ê ó ì³ñò³ ââåäå-
íî â åêñïëóàòàö³þ 1012 òèñ.
êâ. ì æèòëà, ùî ñòàíîâèòü 104
% â³ä ïîêàçíèêà 2009 ðîêó.
Öüîãî ðîêó çàïëàíîâàíî áó-
ä³âíèöòâî ïîíàä 1 ìëí êâ. ì.
Äîì³íóþ÷à ÷àñòêà íîâèõ áó-
äèíê³â çâîäèòüñÿ â Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³, íà òåðèòîð³¿ ìà-
ñèâ³â Îñîêîðêè òà Ïîçíÿêè.
Ó 2010 ðîö³ â ðàéîí³ ââåäåíî
â åêñïëóàòàö³þ 8 æèòëîâèõ áó-
äèíê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ
163,5 òèñ. êâ. ì. Íà 2011 ð³ê
çàïëàíîâàíî çäàòè ùå 20 æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 395 òèñ. êâ. ì.

Ïðîöåñ çâåäåííÿ äåÿêèõ ³ç
öèõ áóäèíê³â ó ïîíåä³ëîê ïðî-
³íñïåêòóâàâ ãëàâà óðÿäó. "Ó
Êèºâ³ ïîâèíí³ áóòè ì³í³ìàëü-
í³ ö³íè íà æèòëî â êðà¿í³, ñòî-
ëèöÿ ìàº áóòè ïðèêëàäîì äëÿ
³íøèõ ì³ñò. Ìè äîìîâèëèñÿ
ïðî öå ç çàáóäîâíèêàìè",—
çàóâàæèâ Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà
éîãî ñëîâàìè, â ñåðåäíüîìó â
Êèºâ³ 1 êâàäðàòíèé ìåòð æèò-
ëà íå ïîâèíåí êîøòóâàòè
á³ëüø í³æ 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïðåì’ºð íàãàäàâ, ùî çà ïðî-
ãðàìîþ "Äîñòóïíå æèòëî", ÿêó

àêòèâíî ðåàë³çîâóþòü çà ñïðè-
ÿííÿ ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàí-
äðà Ïîïîâà, ñîö³àëüíå æèòëî
äëÿ â÷èòåë³â, ë³êàð³â, ïðàö³â-
íèê³â ñôåðè ÆÊÃ ³ ÷åðãîâè-
ê³â ïîâèííî êîøòóâàòè 4 òèñ.
ãðí çà êâ. ì.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîÿñíèâ:
"Ó 2011 ðîö³ ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó Êèºâà áóäå âèä³ëåíî 183
ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà ï³äòðèì-
êó ïðîãðàìè äîñòóïíîãî æèò-
ëà, ùî íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü
çáóäóâàòè 1 òèñÿ÷ó 700 êâàð-
òèð ³ çàáåçïå÷èòè çäåøåâëåí-
íÿ âàðòîñò³ æèòëà äëÿ ÷åðãî-
âèê³â".

Ì³ñòî ô³íàíñîâî ï³äòðèìàº
íå ëèøå ïðîãðàìó "Äîñòóïíî-
ãî æèòëà" 50õ50 äëÿ ñîö³àëü-
íî-íåçàõèùåíèõ âåðñòâ, à é
ùå ïðîãðàìó 50õ30õ20. Âîíà
íàäàº çìîãó îòðèìóâàòè äåøå-
âå æèòëî çà âàðò³ñòþ êâàäðàò-
íîãî ìåòðà 4 òèñ. ãðí íå ëè-
øå ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ, à é óñ³ì
÷åðãîâèêàì êâàðòèðíîãî îáë³-
êó. Ïðè öüîìó ìàéáóòí³é
âëàñíèê ïîìåøêàííÿ ñïëà÷óº
50 % âàðòîñò³ æèòëà, 30 % âàð-
òîñò³ áåðå íà ñåáå äåðæàâà, à
ùå 20 % êîìïåíñóº ì³ñüêèé
áþäæåò.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÕÊ
"Êè¿âì³ñüêáóä" Ìèõàéëî Ãîëè-
öÿ ï³äòâåðäèâ, ùî ïåðø³ äåøå-
â³ êâàðòèðè çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ

âæå çáóäîâàíî. Àëå ñêîðèñòàòè-
ñÿ ï³ëüãàìè òåðì³íîâî çìîæóòü
ò³ ÷åðãîâèêè, ÿê³ ìàþòü çìîãó
ñïëàòèòè 50 % âàðòîñò³ æèòëà

Êè¿â ïðîïèñàâ “Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî 2011—2015”

Ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì
âèä³ëÿòü 78 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

СС ОО ЦЦ ІІ АА ЛЛ ЬЬ НН ІІ   ПП РР ОО ГГ РР АА ММ ИИ

Íåçàáàðîì íà çàòâåðäæåííÿ ñåñ³ºþ Êè-
¿âðàäè áóäå âèíåñåíî äâ³ ì³ñüê³ ö³ëüîâ³
ïðîãðàìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ñîö³àëüíî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ: "Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî
2011—2015" òà "Ä³òè ñòîëèö³ 2011—2013".
Ó÷îðà ïðîåêòè äîêóìåíò³â ñõâàëèëà ïî-
ñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ñóòü ïðîãðàìè "Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî"
ó ò³ñí³ø³é ñï³âïðàö³ ì³ñüêî¿ âëàäè ç ãðî-
ìàäîþ ÷åðåç ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ íàé-
ð³çíîìàí³òí³øîãî øòèáó: âåòåðàíñüê³, îð-
ãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â, çà ð³âí³ ïðàâà æ³íîê ³
÷îëîâ³ê³â. Ñï³âïðàöÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ âèêîíóþòü äîáð³
ñïðàâè, à ì³ñüêà âëàäà íàäàº ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó íà îðåíäó òà êîìïîñëóãè, ï³ä-
òðèìóº îðãàí³çàö³éíî ³ ô³íàíñîâî ñîö³-

àëüí³ àêö³¿ òà çàõîäè, ñïðèÿº íàäàâàííþ
ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ. Íà
öå ç áþäæåòó ì³ñòà ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â
ïëàíóþòü âèòðàòèòè çàãàëîì 78 ìëí 
523 òèñ. ãðí.

Ç íèõ ëåâîâà ÷àñòêà ï³äå íà ñïëàòó êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã òà îðåíäè çà ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ùå
÷àñòèíà — íà çàðïëàòè. ² çîâñ³ì äåùèöÿ
íà íàäàííÿ þðèäè÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ
êîíñóëüòàö³é, ñïðèÿííÿ ñîö³àëüí³é àäàï-
òàö³¿ ³íâàë³ä³â.

Íà öåé, 2011 ð³ê, íà ïðîãðàìó âèòðà-
òÿòü ïðèáëèçíî 9 ìëí ãðí. ²ç íèõ 2,2 ìëí
ãðí ï³äóòü íà 127 ðàéîííèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, 3,2 íà — 80 ì³ñüêèõ. Ùå 2,1
ìëí ãðí ñïðÿìóþòü íà çàõîäè. Ïðîòÿãîì
ðîêó òàêèõ íàçáèðóºòüñÿ ïðèáëèçíî 30.

Ïðîãðàìà "Ä³òè ñòîëèö³" ðîçðàõîâàíà íà
òðè ðîêè. Ïîòðåáóº ùîð³÷íîãî ô³íàíñó-
âàííÿ ìàéæå 4 ìëí ãðí. ßê ðîçïîâ³â êå-
ð³âíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Ìèêîëà
Êóëåáà, çàõîäè ïðîãðàìè êàðäèíàëüíî íå
çì³íþþòüñÿ. Âîíè áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà
ïîäîëàííÿ áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿä-
íîñò³. "Ìè ïîñò³éíî çä³éñíþºìî ðåéäè,
àáè âèÿâèòè ä³òåé íà âóëèöÿõ ³ â÷àñíî íà-
äàòè ¿ì äîïîìîãó. Öå òàêîæ çàïîá³ãàííÿ
íàñèëüñòâó ùîäî ä³òåé ó ñ³ì’ÿõ. Øóêàºìî
ñ³ì'¿, äå òàê³ ôàêòè òðàïëÿþòüñÿ ÷è ìîæóòü
ñòàòèñÿ. Ïðîâîäèìî ïðîô³ëàêòè÷í³ ðîáî-
òè, ùîá çàïîá³ãòè öüîìó",— ïîÿñíèâ ïàí
Êóëåáà. Òðèâàº ðîáîòà ç íåáëàãîïîëó÷íè-
ìè ñ³ì’ÿìè ÷è ðîäèíàìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. ¯ì íà-
äàþòü ï³äòðèìêó, ùîá ì³í³ì³çóâàòè ðèçèê
âèíèêíåííÿ ñèð³òñòâà. Äî ïðîãðàìè âõî-
äèòü òàêîæ ñîö³àëüíà ðåêëàìà, ðîáîòà ç
ñ³ì’ÿìè, ÿê³ âçÿëè ÷è ïëàíóþòü âçÿòè íà
âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò. ×àñòêîâî ô³íàíñó-
ºòüñÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé òîùî. Ìèêîëà
Êóëåáà êàæå, ùî çà ïîïåðåäí³ ðîêè òàê³
çàõîäè äàëè â ñòîëèö³ äîâîë³ ñèëüíèé
åôåêò. ßêùî ï’ÿòü ðîê³â òîìó â Êèºâ³ áó-
ëî ïðèáëèçíî 3 òèñÿ÷³ ä³òåé-ñèð³ò, òî íè-
í³ — ìàéæå 2,5 òèñÿ÷³. Òàêî¿ äèíàì³êè íå-
ìàº â æîäíîìó ðåã³îí³. Ùå êðàù³ ðåçóëü-
òàòè ùîäî ïðîáëåìíèõ ñ³ìåé. ßêùî ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó ¿õ áóëî ìàéæå 500, òî òåïåð
óæå âäâîº ìåíøå

Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров і олова КМДА Оле сандр
Попов днями поб вали на найбільшом в У раїні б дівельном
майданчи , розташованом в Дарниць ом районі столиці

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Каж чи про плани на 2011 рі , олова КМДА зазначив, що основним
завданням б де е ономічний риво . При цьом Оле сандр Попов
на олосив, що місь а влада не заб де і про соціальні про рами. Дві
з них Київрада має затвердити вже найближчим часом. Зо рема
"Соціальне партнерство 2011—2015" передбачає фінансов підтрим-

ромадсь им ор анізаціям розмірі понад 78 млн рн. Із них 9
млн рн освоять же цьо оріч. Ще 4 млн рн 2011 році спрям ють
на запобі ання сирітств в столиці та боротьб з насиллям щодо ді-
тей. Та і заходи передбачені про рамою "Діти столиці 2011—2013".
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Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
"Õðåùàòèê"

17 січня прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров і
олова Київсь ої місь ої державної адміністрації
Оле сандр Попов відвідали найбільший в У раїні
б дівельний майданчи — Дарниць ий район сто-
лиці.
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Òðàíñïîðò çì³íþº 
ìàðøðóòè
Äëÿ íàëåæíîãî òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
òà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîí³â çì³íåíî ðóõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â N¹ 12, 19, 78 
³ òðîëåéáóñíîãî ìàðøðóòó ¹ 42. Çì³íè ïî÷àëè ä³ÿòè ç 15 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó

Â³äòàê, çà íîâîþ ñõåìîþ ðóõó,
àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 12 ó ðî-
áî÷³ äí³ ïðàöþâàòèìå çà ñõåìîþ:
âóëèö³ ²çþìñüêà — Ê³ðîâîãðàä-
ñüêà — Ìîíòàæíèê³â — Íå÷óÿ-
Ëåâèöüêîãî — Íàä’ÿðíà — ßñ-
ëèíñüêà — Êë³í³÷íà — Àìîñî-
âà — Êë³í³÷íà — Óí³âåðñèòåò-
ñüêà — Êëèìåíêà (êîëèøíÿ âó-
ëèöÿ Ñîëîì’ÿíñüêà) — Îëåêñ³¿â-
ñüêà.

Ó âèõ³äí³ äí³ àâòîáóñíèé
ìàðøðóò ¹ 12 êóðñóâàòèìå ïî
òðàñ³: âóëèö³ ²çþìñüêà — Ê³ðîâî-
ãðàäñüêà — Ìîíòàæíèê³â — Íå-
÷óÿ-Ëåâèöüêîãî — Íàä’ÿðíà —
ßñëèíñüêà — Êë³í³÷íà äî âóëèö³
Àìîñîâà.

Àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 19 ¿õà-
òèìå òðàñîþ: âóëèö³ ²çþìñüêà —
Ê³ðîâîãðàäñüêà — Êàéñàðîâà —
Êàìåíÿð³â — Îõòèðñüêà.

Àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 78 ó

íàïðÿìêó ñòàíö³¿ ìåòðî “Âàñèëü-
ê³âñüêà” êóðñóâàòèìå: àåðîïîðò
“Êè¿â” — íîâà äîðîãà — Ê³ëüöå-
âà äîðîãà — âóëèö³ Ðàäÿíñüêà —
Øåâ÷åíêà — Ïîâ³òðîôëîòñüêà —
Ãåðî¿â â³éíè — Ëåí³íà äî âóëè-
ö³ Â³ëüÿìñà (ðîçâîðîò íà ïåðå-
õðåñò³ ç âóëèö³ ßêóáîâñüêîãî) —
âóëèö³ Â³ëüÿìñà — Òðóòåíêà —
Àìóðñüêà — Êîçàöüêà — Æóêîâ-
ñüêîãî — Âàñèëüê³âñüêà — Òðó-
òåíêà — Ëåí³íà — Ãåðî¿â â³éíè —
Ïîâ³òðîôëîòñüêà — Øåâ÷åíêà —
Ðàäÿíñüêà — Ê³ëüöåâà äîðîãà —
Íîâà äîðîãà — àåðîïîðò “Êè¿â”.

Òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 42
îðãàí³çîâàíî ïî òðàñ³: â³ä ñòàíö³¿
ìåòðî “Ëèá³äñüêî¿” — áóëüâàðîì
Äðóæáè íàðîä³â — ïðîñïåêòîì
×åðâîíîçîðÿíèì — ×îêîë³â-
ñüêèì áóëüâàðîì — âóëèöÿìè
Ãåòüìàíà — Äîâæåíêà — Äåãòÿ-
ð³âñüêîþ

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Ком нальне підприємство “Київпастранс” вніс зміни
схеми р х автоб сних маршр тів N№ 12, 19, 78 і тро-
лейб сно о маршр т № 42. Я пояснили підприєм-
стві, це б ло зроблено з метою забезпечення належ-
но о транспортно о обсл ов вання меш анців Соло-
м’янсь о о та Голосіївсь о о районів, а та ож врахов -
ючи рез льтати вивчення пасажиропото ів і опит вання
ромадян.
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Îñíîâíèì âèäîì ì³ñüêîãî ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â Êèºâ³ 85
ðîê³â òîìó áóâ íåâòîìíèé òðóä³â-
íèê-òðàìâàé, ùî ò³ëüêè-íî ïî-
÷àâ â³äíîâëþâàòèñÿ ï³ñëÿ â³éñü-
êîâî¿ ðîçðóõè 1914-1921 ðîêó. Äî
ñåðåäèíè 1924 ðîêó ê³ëüê³ñòü íà-
ñåëåííÿ ïî÷àëà íàáëèæàòèñÿ äî
ï³âì³ëüéîííî¿ ïîçíà÷êè. Â öåé
÷àñ ó ì³ñò³ âæå ïðàöþâàëè 11 â³ä-
íîâëåíèõ òðàìâàéíèõ ìàðøðóò³â,
íà ÿêèõ åêñïëóàòóâàëè ò³ëüêè 148
âàãîí³â çàñòàð³ëèõ êîíñòðóêö³é,
÷îãî ÿâíî áðàêóâàëî äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ äåäàë³ á³ëüøèõ ïîòðåá ãî-
ðîäÿí ó ïàñàæèðîïåðåâåçåííÿõ.
Òîìó îäíî÷àñíî ç ³íòåíñèâíèì
â³äíîâëåííÿì òðàìâàÿ áóëî âè-
çíàíî äîö³ëüíèì âèâ÷åííÿ ïè-
òàííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ â ì³ñò³ àâ-
òîáóñíîãî ñïîëó÷åííÿ.

Ó ò³ ðîêè àâòîáóñíèé ðóõ óæå
³íòåíñèâíî ðîçâèâàâñÿ â áàãàòüîõ
çàõ³äíèõ êðà¿íàõ. Òà é êèÿíè ìà-
ëè ïåâíèé äîñâ³ä. Çîêðåìà, ùå â
1912 ðîö³ ì³ñüêà âëàäà ³ ïðèâàòí³
ï³äïðèºìö³ âïåðøå ñïðîáóâàëè
îðãàí³çóâàòè àâòîáóñíå ñïîëó÷åí-

íÿ. 1913 ðîêó ó çâ’ÿçêó ç â³äêðèò-
òÿì ó Êèºâ³ Âñåðîñ³éñüêî¿ ïðî-
ìèñëîâî¿ âèñòàâêè çàêóðñóâàëè
àâòîáóñè äâîìà ìàðøðóòàìè:
Ïðîìèñëîâà âèñòàâêà (íèí³ Îë³ì-
ï³éñüêèé ñòàä³îí) — Öàðñüêà ïëî-
ùà (íèí³ ªâðîïåéñüêà ïëîùà) ³
Ïðîìèñëîâà âèñòàâêà — âîêçàë.
Ïåð³îäè÷íî ä³ÿâ ³ òðåò³é ìàðø-
ðóò: Öàðñüêà ïëîùà — Ì³ñüêà Äó-
ìà — âîêçàë. Äî ïî÷àòêó Ïåðøî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè ïàñàæèð³â îáñëó-
ãîâóâàëè 6 àâòîáóñ³â, ùî íàëåæà-
ëè ì³ñòó. Ìàøèíè ðîçâèâàëè
øâèäê³ñòü äî 20-25 êì/ãîä ³ âì³-
ùàëè äî 20 ïàñàæèð³â. Íåäîñêî-
íàë³ñòü êîíñòðóêö³¿ òà ÷àñò³ àâà-
ð³¿ âèêëèêàëè ðàä³ñòü ó êîíêóðåí-
ò³â — òðàìâàéíèê³â. Âîíè íàâ³òü
âèïóñêàëè ñïåö³àëüí³ ëèñò³âêè, â
ÿêèõ çàêëèêàëè êèÿí íå êîðèñòó-
âàòèñÿ àâòîáóñàìè, çàëÿêóâàëè
ïàñàæèð³â óñ³ëÿêèìè ìîæëèâèìè
³ íåìîæëèâèìè á³äàìè.

Â öåé ÷àñ ó Êèºâ³ ç’ÿâèëèñÿ ³
ïåðø³ òàêñîìîòîðè — 20 ìàøèí
ìàðîê Ford, Dodge ³ Kase, ùî íà-
ëåæàëè Òàêñîìîòîðíîìó òîâàðè-

ñòâó. Íà ïî÷àòîê ðåâîëþö³¿ 1917
ðîêó â ì³ñò³ ïðàöþâàëè áëèçüêî
20 àâòîáóñ³â, ÷àñòèíà ç ÿêèõ êóð-
ñóâàëà, ùîïðàâäà, äàëåêî íå ðå-
ãóëÿðíî íà òðüîõ ìàðøðóòàõ, à
³íøó ÷àñòèíó âèêîðèñòîâóâàëè
ð³çí³ êîìïàí³¿ òà îðãàí³çàö³¿ âè-
íÿòêîâî äëÿ ñâî¿õ ñïåö³àë³çîâà-
íèõ ïåðåâåçåíü. Êèÿí ó öåé ÷àñ
òàêîæ îáñëóãîâóâàëè ìàéæå òðè
äåñÿòêè òàêñîìîòîð³â. Óñ³ àâòîáó-
ñè ³ òàêñîìîòîðè íàëåæàëè ê³ëü-
êîì ð³çíèì êîìïàí³ÿì òà ïðèâàò-
íèì îñîáàì.

Âæå â ðÿäÿíñüê³ ÷àñè ³í³ö³þâà-
ëî â³äêðèòòÿ àâòîáóñíîãî ñïîëó-
÷åííÿ â Êèºâ³ êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî (â éîãî êîìïåòåíö³¿
òîä³ áóëè ³ òðàìâàéí³ ïåðåâåçåí-
íÿ). Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ íà
³ì’ÿ ãîëîâè Êè¿âñüêîãî ãóáåðí-
ñüêîãî âèêîíêîìó ïåðåâ³çíèêè
ïðîñèëè âëàäó çíàéòè êîøòè íà
ïðèäáàííÿ 31 àâòîáóñà äëÿ çàì³-
íè òðàìâàÿ íà öåíòðàëüíèõ âó-
ëèöÿõ. Êåð³âíèöòâî ì³ñòà ïîçè-
òèâíî ñïðèéíÿëî ïðîïîçèö³þ ³
âèä³ëèëî ãðîø³ íà ïðèäáàííÿ 10

àâòîáóñ³â. Ï³ñëÿ öüîãî ðîçïî÷à-
ëèñÿ ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ç îðãàí³-
çàö³¿ àâòîáóñíîãî ñïîëó÷åííÿ òà
ïîøóêè íàéïðèéíÿòí³øî¿ äëÿ
Êèºâà êîíñòðóêö³¿ àâòîáóñà. Áó-
ëî ðîçãëÿíóòî ïðîïîçèö³¿ áàãà-
òüîõ ô³ðì ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó.
Í³ìåöüê³ àâòîáóñè ïðåäñòàâëÿëè
ï’ÿòü ô³ðì: Bussing — 2 òèïè;
Mennesman — 2; Vomag — 1;
MAN — 1; Daimler-Mercedes — 1
òèï.

Òàêîæ ìàøèíè ïðåäñòàâèëè
òðè àìåðèêàíñüê³ ô³ðìè, îäíà —
ç Âåëèêîáðèòàí³¿. Ôðàíöóçüêà
ô³ðìà Renault çàïðîïîíóâàëà îä-
ðàçó 19 òèï³â àâòîáóñ³â — â³ä ì³ê-
ðîàâòîáóñ³â ì³ñòê³ñòþ 8-12 ïàñà-
æèð³â äî àâòîáóñ³â íà 39 ì³ñöü.
Óñ³ ô³ðìè ïðîïîíóâàëè êðåäèòè
ï³ä íåâèñîê³ â³äñîòêè ³ ï³ëüãîâ³
óìîâè ïðîäàæó òà ïîñòà÷àííÿ.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òîä³ òàêîæ
áóëî ðîçãëÿíóòî ìîæëèâîñò³ çà-
ñòîñóâàííÿ çàì³ñòü àâòîáóñ³â ç
äâèãóíàìè âíóòð³øíüîãî çãîðàí-
íÿ ìàøèí ç åëåêòðîäâèãóíàìè ³
àêóìóëÿòîðíèìè áàòàðåÿìè òà
íàâ³òü áåçðåéêîâèõ ìîòîáóñ³â —
åëåêòðîáóñ³â (òàê ó òîé ÷àñ íàçè-
âàëè òðîëåéáóñè). Îäíàê ò³ ïðî-
ïîçèö³¿ îäðàçó æ â³äõèëèëè ÷åðåç
÷èñëåíí³ íåäîë³êè ìàøèí.

Ç ïðåäñòàâëåíèõ âèùå òèï³â àâ-
òîáóñ³â ç íèçêè ð³çíèõ ïðè÷èí
ïåðåâàãó â³ääàëè Daimler-Mer-
cedes. Ç í³ìåöüêîþ ô³ðìîþ ³ áó-
ëî óêëàäåíî äîãîâ³ð íà ïîñòà÷àí-
íÿ 10 ïåðøèõ àâòîáóñ³â.

² îñü 16 ëèñòîïàäà 1925 ðîêó
äî Êèºâà ïðèáóëè ç Í³ìå÷÷èíè
ïåðøèõ äâà àâòîáóñè. Îñü ùî ïè-
ñàëà ïðî öþ ïîä³þ ãàçåòà “Êèåâ-
ñêèé ïðîëåòàðèé” â íîìåð³ çà 
18 ëèñòîïàäà 1925 ðîêó:

“Â Êèåâ ïðèáûëè àâòîáóñû
Ïîçàâ÷åðà â Êèåâ ïðèáûëè äâà

ïåðâûõ àâòîáóñà èç ÷èñëà 10, çà-
êàçàííûõ Êîìõîçîì â Ãåðìàíèè.
Áûëè ïðîèçâåäåíû ïåðâûå ïðîá-
íûå ïîåçäêè, äàâøèå âïîëíå ïî-
ëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Àâòî-
áóñû ïðîäåëàëè ïóòü ê ìîñòó
èìåíè Åâãåíèè Áîø ïî äîâîëü-
íî êðóòîìó Íèêîëàåâñêîìó ñïóñ-
êó. Âåðíóâøèñü, ïðîåõàëè ïî
Àëåêñàíäðîâñêîé óëèöå âíèç íà
Ïîäîë è çàòåì ïðîøëè ïî óëèöå

Âîðîâñêîãî. Â áëèæàéøèå äíè
îæèäàåòñÿ ïðèáûòèå äâóõ ñëå-
äóþùèõ àâòîáóñîâ, ïîñëå ÷åãî
íà÷íåòñÿ êóðñèðîâàíèå àâòîáóñîâ
ïî ãîðîäó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ïðåæäå âñåãî îíè áóäóò îáñëóæè-
âàòü ëèíèþ Âîêçàë — Ïîäîë ÷å-
ðåç Âîçíåñåíñêèé ñïóñê. Ýòîò
ïóòü, ñâÿçàííûé ñ íåêîòîðûìè
òðóäíîñòÿìè, ÿâëÿåòñÿ êðàò÷àé-
øèì. Òàêèì îáðàçîì â Êèåâå â
áëèæàéøèå äíè âîññòàíîâèòñÿ
àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå, ïðåêðà-
òèâøååñÿ ñ ïåðâîãî ãîäà âîéíû,
êîãäà àâòîáóñû êóðñèðîâàëè ïî
ëèíèè Âîêçàë — Âûñòàâî÷íàÿ
ïëîùàäü (íûíå Îëèìïèéñêèé
ñòàäèîí) è äð. Ïðèáûâøèå àâòî-
áóñû — îäíîýòàæíûå, èìåþò 29
ìåñò”.

Ó ö³é æå ãàçåò³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ
³ ïðî ï³äãîòîâêó òà âèïðîáóâàí-
íÿ “øîôôåðîâ” (òàêèì ó òîé ÷àñ
áóëî ðîñ³éñüêå íàïèñàííÿ ïðî-
ôåñ³¿ âîä³ÿ) ïðè Êè¿âñüêîìó àâ-
òîêëóá³.

² íàðåøò³ ãàçåòà “Êèåâñêèé
ïðîëåòàðèé” ó íîìåð³ çà 10 ãðóä-
íÿ 1925 ðîêó ïîâ³äîìèëà:

“Àâòîáóñíîå äâèæåíèå â Êèåâå
Êàê ó íàñ óæå ñîîáùàëîñü, ñ

ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íà÷èíàåòñÿ ðå-
ãóëÿðíîå àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå
ïî òàêîìó ìàðøðóòó: ïëîùàäü III
Èíòåðíàöèîíàëà — óë. Ïÿòàêî-
âà — óë. Áîðîõîâà (áûâø. Ì. Âà-
ñèëüêîâñêàÿ) — Ðîãíåäèíñêàÿ —
ïë. ²²² Èíòåðíàöèîíàëà. Ýòîò
ìàðøðóò àâòîáóñû áóäóò ïðîõî-
äèòü çà 20 ìèíóò. Çà ïðîåçä îò
ïë. III Èíòåðíàöèîíàëà äî Áåñ-
ñàðàáêè âçèìàåòñÿ ïëàòà â ðàç-
ìåðå 10 êîï., à îò Áåññàðàáêè äî
óë. Ïÿòàêîâà — 5 êîï. Çà ïðîåçä
îò Ëóêüÿíîâñêîãî ðûíêà äî 
ïë. III Èíòåðíàöèîíàëà (ïðè âû-
åçäå èç ïàðêà è ïðè âîçâðàùåíèè
â ïàðê) — 15 êîï.

Ïåðåñàäî÷íûå áèëåòû òðàìâàÿ,
òàëîíû àáîíåìåíòíûõ êíèæåê,
êîíòðìàðêè Íàðîáðàçà è, âîîá-
ùå, ðàçëè÷íûå ëüãîòíûå áèëåòû
íà àâòîáóñàõ íåäåéñòâèòåëüíû.
Ïðàâîì áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â
àâòîáóñàõ íå ïîëüçóþòñÿ òàêæå
íè ÷ëåíû Îêðèñïîëêîìà, íè ÷ëå-
íû Ãîðñîâåòà, íè ñëóæàùèå
òðàìâàÿ. Âõîäèòü â àâòîáóñ ìîæ-

Автоб си німець ої фірми "Daimler-Mercedes" в 1925 році від рили ер пасажироперевезень Києві

Êè¿âñüêèé 
àâòîáóñ 
ñâÿòêóº 
þâ³ëåé

Þð³é Ç²ËÜÁÅÐÁÐÀÍÄ
³íæåíåð øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ

С ладно явити собі нинішню столицю У раїни без ав-
тоб сно о спол чення. Сьо одні в Києві лише ом -
нальний автоб сний транспорт обсл ов є 69 місь их,
23 примісь их та близь о 10 міжмісь их маршр тів.
За альна протяжність тіль и місь их і примісь их мар-
шр тів перевищ є 2,7 тис. м. Щодня на доро и ви-
їжджають 400—420 автоб сів різної міст ості, я і що-
доби обсл ов ють понад 700 тисяч пасажирів, тобто
майже п’ят частин за ально о обся пасажирсь их
перевезень. Сьо одні восьми автопар ах КП “Київ-
пастранс” е спл ат ється приблизно 1,6 тисячі авто-
б сів різно о лас . Про те, я зародж вався столиці
автоб сний р х, мова далі.

85 ðîê³â òîìó â ñòîëèö³ ïî÷àëè
êóðñóâàòè ïåðø³ êîìóíàëüí³
áóñè í³ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà

Зчленований автоб с І ар с-180 рс вав в лицями міста напри інці 60-х — в середині 70-х ро ів мин ло о століття
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íî òîëüêî ÷åðåç çàäíþþ äâåðü, à
âûõîäèòü — ÷åðåç ïåðåäíþþ”.

25 ãðóäíÿ öÿ æ ãàçåòà ïîâ³äîì-
ëÿëà ñâî¿ì ÷èòà÷àì:

“Íîâûé ìàðøðóò àâòîáóñîâ
Ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ äëÿ àâòî-

áóñîâ óñòàíîâëåí íîâûé ìàðø-
ðóò — îò ïë. III Èíòåðíàöèîíà-
ëà äî Âëàäèìèðñêîãî ðûíêà. Íî-
âûé àâòîáóñíûé ìàðøðóò ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå ó÷àñòêè:
îò ïë. III Èíòåðíàöèîíàëà äî óë.
Ñâåðäëîâà (áûâø. Ïðîðåçíàÿ)
ñòîèìîñòü áèëåòà óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â 5 êîï., îò ïë. III Èíòåðíà-
öèîíàëà äî Áåññàðàáêè — 10
êîï., îò óë. Ñâåðäëîâà äî óë. Ïÿ-
òàêîâà — 10 êîï., îò Áåññàðàáêè
äî óë. Ïÿòàêîâà — 5 êîï. è îò óë.
Ïÿòàêîâà äî Âëàäèìèðñêîãî
ðûíêà — 10 êîï. Ñòîèìîñòü áè-
ëåòà îò ïë. III Èíòåðíàöèîíàëà
äî Âëàäèìèðñêîãî ðûíêà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â 25 êîï. Ñ ñåãîäíÿ-
øíåãî äíÿ ïî óêàçàííîé ëèíèè
áóäóò êóðñèðîâàòü óæå 4 àâòîáó-
ñà”.

2 áåðåçíÿ 1926 ðîêó ãàçåòà ïî-
â³äîìëÿëà:

“Äîõîäíîñòü àâòîáóñîâ
Àâòîáóñû â Êèåâå íà÷àëè ðàáî-

òàòü ñ 10 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà.
Ïîñëå ðÿäà èçìåíåíèé ìàðøðó-
òîâ 7 ÿíâàðÿ îòêðûòî äâèæåíèå
àâòîáóñîâ ïî ëèíèè ¹ 9. Â òå÷å-
íèå âñåãî ÿíâàðÿ òàðèô íà ìàðø-
ðóòå ¹ 9 äëÿ ïðîåçäà àâòîáóñà-
ìè áûë óñòàíîâëåí â 5 êîï. çà
ïîëó÷àñòêà. Ñ 1 ôåâðàëÿ ïîëó-
÷àñòêè áûëè óñòðàíåíû è óñòà-
íîâëåí òàðèô â 10 êîï. çà ó÷àñ-
òîê. Â òå÷åíèå äåêàáðÿ àâòîáóñà-
ìè áûëî ñäåëàíî 49 àâòîáóñî-
äíåé è âûðó÷åíî 4334 ðóá. Â òå-
÷åíèå ÿíâàðÿ àâòîáóñàìè áûëî
ñäåëàíî 211 àâòîáóñî-äíåé è âû-
ðó÷åíî 20308 ðóá. Äî 26 ôåâðàëÿ
ñäåëàíî 211 àâòîáóñî-äíåé è âû-
ðó÷åíî 17678 ðóá. Âñåìè àâòîáó-
ñàìè çà âñå âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè
ñäåëàíî 68118 êì”.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî àâòîáóñè,
êîòð³ ïðèáóëè äî Êèºâà ç Í³ìå÷-
÷èíè íàïðèê³íö³ 1925 ðîêó, âëàñ-
íå, áóëè âàíòàæíèìè ìàøèíàìè
Daimler ³ç êàðäàííîþ ïåðåäà÷åþ,
íà øàñ³ ÿêèõ ïîñòàâèëè òðèäâåð-
í³ êóçîâè äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â. Äâîº äâåðåé äëÿ ïàñàæè-
ð³â ³ îäí³ — äëÿ âîä³ÿ, óñ³ ç ïðà-
âîãî áîêó çà õîäîì ðóõó àâòîáó-
ñà. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ì³ñöü äëÿ
ñèä³ííÿ ³ ñòîÿííÿ (âîä³é òà-
êîæ) — 29. Äåðåâ’ÿíèé êóçîâ òè-
ïó “ë³ìóçèí” ³ç çàîêðóãëåíèìè
êóòàìè ³ âèãíóòîþ çàäíüîþ ³ á³÷-
íèìè ñò³íàìè ìàâ äåðåâ’ÿíèé
êàðêàñ, îááèòèé çîâí³ ìåòàëåâè-
ìè ëèñòàìè. Âçäîâæ êóçîâà ç ïðà-
âîãî áîêó çà õîäîì ðóõó áóëè
óêð³ïëåí³ ñõîäèíêè, îááèò³ ÷åð-
âîíîþ ì³ääþ ³ àëþì³í³ºì. Âíóò-
ð³øíº îçäîáëåííÿ ñàëîíó àâòîáó-
ñà áóëî äîâîë³ çðó÷íèì ³ êîìôîð-
òàáåëüíèì — âñ³ ñèä³ííÿ ç ÷óäî-
âèìè ïðóæèíàìè, îáøèò³ øê³-
ðîþ; íà â³êíàõ — ãàðäèíè ç ðèï-
ñó; ñò³íè äî âèñîòè â³êîí âêðèò³
øòó÷íîþ øê³ðîþ ï³ä êîë³ð îá-
áèâêè ñèä³íü; ï³äëîãà âêðèòà ë³-
íîëåóìîì. Îñâ³òëåííÿ åëåêòðè÷-
íå — äâ³ ëàìïî÷êè â ïàñàæèð-
ñüêîìó ñàëîí³ é îäíà — â êàá³í³
âîä³ÿ. Ìîòîð — 4-öèë³íäðîâèé,
ïîòóæí³ñòþ 37/40 ê³íñüêèõ ñèë ³ç
åëåêòðîóñòàòêóâàííÿì (à òàêîæ
ñòàðòåðîì) ô³ðìè Bosh — çàáåç-
ïå÷óâàâ øâèäê³ñòü äî 25 ê³ëîìåò-
ð³â íà ãîäèíó íà ñóö³ëüíèõ øè-
íàõ ³ äî 40 ê³ëîìåòð³â íà ãîäè-
íó — íà ïíåâìàòè÷íèõ. Ç òàêèì
ìîòîðîì àâòîáóñ ì³ã äîëàòè ï³ä-
éîìè 16 %.

Êîæåí àâòîáóñ áóâ îñíàùåíèé
õîðîøèì íàáîðîì âîä³éñüêîãî
³íñòðóìåíòó ³ âåëèêèì âîãíåãàñ-
íèêîì, ùî áóâ çàêð³ïëåíèé çîâ-
í³ êóçîâà á³ëÿ äâåðåé êàá³íè âî-
ä³ÿ. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çà ïî-
òóæí³ñòþ ³ âèòðèâàë³ñòþ äâèãó-
í³â ö³ àâòîáóñè ìîãëè á åêñïëó-
àòóâàòè íà áóäü-ÿêèõ äîðîãàõ, àëå
¿õíÿ íàäì³ðíà âàãà ÿê êîëèøí³õ
âàíòàæíèõ ìàøèí öüîãî íå äî-

çâîëÿëà, îñê³ëüêè àáî ïîøêîäæó-
âàëèñÿ ðåñîðè, àáî ðîçáèâàëàñÿ
ñàìà äîðîãà. Òàê³ ÿâèùà ñïîñòå-
ð³ãàëèñÿ ³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè àâòîáó-
ñ³â íà êè¿âñüêèõ áðóê³âêàõ, òåõ-
í³÷íèé ñòàí ÿêèõ áóâ äàëåêèé â³ä
íàëåæíîãî.

ßê àâòîáóñíèé ãàðàæ ñïî÷àò-
êó ïåðåäáà÷àëîñÿ âèêîðèñòîâó-
âàòè òðàìâàéíèé ïàðê ³ìåí³
Øåâ÷åíêà (êîëèø. Êóçíº÷íèé),
àëå âðåøò³-ðåøò áóëî óõâàëåíî
ð³øåííÿ âëàøòóâàòè àâòîáóñíèé
ãàðàæ ó òðàìâàéíîìó ïàðêó ³ìå-
í³ Ëåí³íà (êîëèø. Ëóê’ÿí³â-
ñüêèé). Äëÿ çáåð³ãàííÿ ³ îãëÿäó
àâòîáóñ³â ó ïàðêó ³ìåí³ Ëåí³íà
áóëî âèä³ëåíî íåâåëèêå â³ää³ëåí-
íÿ ³ çðîáëåíî ïîòð³áí³ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ àâòîáóñ³â ïðèñòðî¿, ÿê,
íàïðèêëàä, ìîòîð-êîìïðåñîð
äëÿ íàêà÷óâàííÿ øèí, àâòîçà-
ïðàâêó. Çàçíà÷èìî, ùî àâòîáóñ-
íèé ãàðàæ ïðè ïàðêó ³ìåí³ Ëå-
í³íà áóâ ðîçðàõîâàíèé ëèøå íà
10 ìàøèí ³ íå ìàâ òóò í³ÿêî¿
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó, òîáòî â³í
îäðàçó æ ðîçãëÿäàâñÿ ÿê òèì÷à-
ñîâèé. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ñåðåäè-
í³ 20-õ ðîê³â àâòîáóñè ïåðåâåëè
äî ñëîá³äñüêîãî ïàðêó àâòîìî-
òîðíîãî òðàìâàÿ ³ìåí³ Ôðóíçå,
ùî ðîçòàøîâàíèé íà Ìèê³ëü-
ñüê³é Ñëîá³äö³ (íèí³ — ðàéîí
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà”, äå
äîñ³ çáåðåãëèñÿ äâ³ äâîïîâåðõî-
â³ áóä³âë³ öüîãî ïàðêó). Ó öüîìó
ïàðêó âæå áóëî ñòâîðåíî á³ëüø-
ìåíø â³äïîâ³äí³ óìîâè äëÿ òåõ-

í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîí-
òó àâòîáóñ³â.

Íà æàëü, äî 1933 ðîêó ïàðê êè-
¿âñüêèõ êîìóíàëüíèõ àâòîáóñ³â íå
ïîïîâíþâàâñÿ. Äîòè ñòàí ìàøèí,
ùî âæå äàâíî ïåðåæèëè ñâîþ
àìîðòèçàö³þ ³ áóëè íàäçâè÷àéíî
çíîøåíèìè, áóâ íå ³äåàëüíèì.
Çîêðåìà íà ê³íåöü 1932 ðîêó â
åêñïëóàòàö³¿ áóëè âñå ùå ëèøå ò³
ïåðø³ 10 àâòîáóñ³â Daimler-Mer-
cedes, à íà ïðèäáàííÿ íîâèõ àâ-
òîáóñ³â çà êîðäîíîì âàëþòí³
êîøòè íå âèä³ëÿëè.

Ùîïðàâäà, âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî â ì³ñò³ åêñïëóàòóâàëèñÿ ùå
ïðèáëèçíî ï³âòîðà äåñÿòêà àâòî-
áóñ³â âèðîáíèöòâà ð³çíèõ ô³ðì,
ÿê³ íàëåæàëè ð³çíèì îðãàí³çàö³-
ÿì ³ â³äîìñòâàì. Âèêîðèñòîâóâà-
ëè ö³ àâòîáóñè âèíÿòêîâî äëÿ
ñïåö³àë³çîâàíèõ ïåðåâåçåíü.

Ðîçâèòîê àâòîáóñíîãî ñïîëó-
÷åííÿ â Êèºâ³ ñòðèìóâàâñÿ â³ä-
ñóòí³ñòþ íà ðèíêó äîñòàòíüî¿
ê³ëüêîñò³ ìàøèí ðàäÿíñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà, à òàêîæ ñëàáêèì ðîç-
âèòêîì ó ì³ñò³ âóëè÷íî-äîðîæ-
íüî¿ ìåðåæ³ ç äîñêîíàëèìè òèïà-
ìè äîðîæíèõ ïîêðèòò³â, ïðèäàò-
íèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ àâòîáóñíîãî
ñïîëó÷åííÿ. Âèðîáíèöòâî æ àâ-
òîáóñ³â ó ÑÐÑÐ áóëî îñâîºíî ëè-
øå â 1927 ðîö³, êîëè áóëî âèïó-
ùåíî 24 ìàøèíè íà øàñ³ âàíòàæ-
íèõ àâòîìîá³ë³â ÀÌÎ-Ô15 ³ ß-3.

Ç ïî÷àòêó 1933 ðîêó êè¿âñüêèé
àâòîáóñíèé ïàðê íàðåøò³ ïî÷àâ
ïîñòóïîâî ïîïîâíþâàòèñÿ àâòî-

áóñàìè ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèö-
òâà. Ñïî÷àòêó öå áóëè àâòîáóñè
íà êøòàëò ÀÌÎ-4 (íà 19—21 ì³ñ-
öå äëÿ ñèä³ííÿ) ³ ÃÀÇ-03-30 (íà
16—17 ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ), à ïî-
ò³ì, ç 1934—1935 ðîê³â, ³ àâòîáó-
ñàìè òèïó Ç²Ñ-8, à ç 1938 ðîêó
àâòîáóñàìè  Ç²Ë-16 òà Ç²Ë-16Ñ ³
Ç²Ñ-16 (íà 19—21 ì³ñöå äëÿ ñè-
ä³ííÿ). Âñ³ ö³ àâòîáóñè áóëè ñòâî-
ðåí³ íà øàñ³ âàíòàæíèõ àâòîìî-
á³ë³â ÀÌÎ-Ô15, ÃÀÇ-ÀÀ ³ Ç²Ñ-5.
Âñ³ âîíè ìàëè äåðåâ’ÿí³ êóçîâè,
îáøèò³ ìåòàëåâèìè ëèñòàìè.
Ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü ³ç ïîâ-
íèì íàâàíòàæåííÿì ó àâòîáóñ³â
ÀÌÎ-4 ³ Ç²Ñ-8 áóëà 60 êì/ã, à â
àâòîáóñ³â ÃÀÇ-03-30 — 65 êì/ã.

Íà ê³íåöü 1933 ðîêó ê³ëüê³ñòü
êè¿âñüêèõ êîìóíàëüíèõ àâòîáóñ³â
ñÿãëà 24 îäèíèö³, ³ â ñëîá³äñüêî-
ìó òðàìâàéíîìó ïàðêó ³ìåí³
Ôðóíçå ¿ì óæå áóëî çàò³ñíî. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì ³ çàïëàíîâàíèì ïå-
ðå¿çäîì ñòîëèö³ Óêðà¿íè ç Õàðêî-
âà äî Êèºâà ð³øåííÿì êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè àâòîáóñíå ãîñïî-
äàðñòâî êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî òðàìâàÿ (ÊÊÒ) ó 1934 ðîö³ áó-
ëî âèä³ëåíå â îêðåìå êîìóíàëü-
íå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºì-
ñòâî, ùî íàçèâàëîñÿ “Àâòîáóñíà
òàêñîìîòîðà áàçà ¹ 1”, ÿêà ðîç-
ì³ùóâàëàñÿ çà àäðåñîþ Áîºí-
ñüêèé ïðîâóëîê, 3 (íèí³ âóëèöÿ
²âàíà Êóäð³). Ó òîìó æ ðîö³ ï³ä-
ïðèºìñòâî ïîïîâíèëîñÿ 20 íîâè-
ìè àâòîáóñàìè ðàäÿíñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà, à ùå ÷åðåç äåÿêèé

÷àñ — òàêñîìîòîðàìè àìåðèêàí-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà ô³ðìè Ford,
³ â Êèºâ³ ïî÷àëîñÿ òàêñîìîòîðíå
ñïîëó÷åííÿ.

Íà ê³íåöü 1935 ðîêó ê³ëüê³ñòü
àâòîáóñ³â çá³ëüøèëàñÿ äî 57 ìà-
øèí, à íà ê³íåöü 1937-ãî — äî 80
ìàøèí. Ïîïîâíåííÿ ïàðêó àâòî-
áóñ³â çä³éñíþâàëîñÿ çà ðàõóíîê
ïîñòà÷àíü ëèøå ðàäÿíñüêèõ ìà-
øèí ÃÀÇ ³ Ç²Ñ.

Òàê öå íåâåëè÷êå êîìóíàëüíå
àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî
äàëî ïî÷àòîê ³íòåíñèâíîìó ðîç-
âèòêó àâòîáóñíîãî ³ òàêñîìîòîð-
íîãî ñïîëó÷åííÿ â Êèºâ³ ³ éîãî
íàéáëèæ÷èõ ïåðåäì³ñòÿõ. Çà 9 —
10 ãîäèí ïðàö³ êîæåí àâòîáóñ ïå-
ðåâîçèâ ìàéæå 200 ïàñàæèð³â ³
äàâàâ âèðó÷êó â ñåðåäíüîìó 50
êðá. Ö³ ðåçóëüòàòè òîä³ âèçíàëè
äóæå õîðîøèìè.

Ïðîòå äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàí-
íÿ àâòîáóñ³â ó ì³ñòàõ âèêëèêàëà
ñóìí³âè. Ðîçãîðíóëàñÿ øèðîêà
áàãàòîð³÷íà äèñêóñ³ÿ “Òðàìâàé ÷è
àâòîáóñ?”, ùî òðèâàëà äî 60-õ ðî-
ê³â, õî÷à âæå â ïåðø³é ïîëîâèí³
20-õ ðîê³â òðàíñïîðòíà íàóêà äî-
âîë³ ïîâíî âèçíà÷èëà ïîçèòèâí³
ñòîðîíè àâòîáóñíîãî ðóõó, ³ çãî-
äîì í³÷îãî íîâîãî ñþäè âíåñåíî
íå áóëî. Àâòîáóñ âèÿâèâñÿ íàé-
ãíó÷ê³øèì âèäîì ìàñîâîãî ñïî-
ëó÷åííÿ, ùî ïðèñòîñîâóºòüñÿ äî
³ñíóþ÷èõ óìîâ. Ìîæëèâ³ñòü
øâèäêî¿ çì³íè ìàðøðóòó àâòîáó-
ñà íà â³äì³íó â³ä òðàìâàÿ, ùî ìàº
ðàç ³ íàçàâæäè âñòàíîâëåíèé ðåé-
êîâèé øëÿõ, º îñíîâíîþ ïåðåâà-
ãîþ àâòîáóñà ÿê ñàìîñò³éíîãî âè-
äó ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó. Åêñïëó-
àòàö³éí³ âèòðàòè àâòîáóñíîãî
òðàíñïîðòó áóëè ïðèáëèçíî íà 30
% âèùèìè, í³æ ó òðàìâàÿ, àëå
ïðîêëàäàííÿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿ áó-
ëî ïîâ’ÿçàíî ç âåëèêèìè âèòðà-
òàìè. Ïåðâèíí³ âèòðàòè íà îðãà-
í³çàö³þ òðàìâàéíîãî ðóõó ñòàíî-
âèëè 4—5 ìëí êðá — ñóìó, ÿêó
æîäåí ïðîâ³íö³éíèé êîìóíàëü-
íèé â³ää³ë òîä³ íå çì³ã áè çíàé-
òè. Òèì ÷àñîì îðãàí³çàö³ÿ àâòî-
áóñíîãî ðóõó â òàêîìó ñàìîìó
ìàñøòàá³ âèìàãàëà íå á³ëüø í³æ
500—600 òèñ. êðá, àëå öå áåç óðà-
õóâàííÿ âèòðàò íà äîðîæí³ ðîáî-
òè. ßê òîä³ ââàæàëè ôàõ³âö³, îñ-
íîâíà ñêëàäí³ñòü ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ àâòîáóñíî-
ãî ðóõó — öå ïðàêòè÷íî ïîâíà
â³äñóòí³ñòü äîð³ã ³ç ïîë³ïøåíèì
ïîêðèòòÿì ³ â³äñóòí³ñòü äîñòîâ³ð-
íèõ äàíèõ ïðî ïðàêòèêó åêñïëó-
àòàö³¿ àâòîáóñ³â

Понад півстоліття том на иївсь і маршр ти зап стили вітчизняні автоб си львівсь о о виробництва

Автоб си мар и ГАЗ ви ористов валися в Києві я на місь их, та і на примісь их маршр тах
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Ïðèéøëî êîõàííÿ â ñåðöå
“Хрещати ” продовж є знайоми-
ти читачів із віршами иянина
Ві тора На орно о. Сьо одні в
центрі ва и — ліри а охання.
Вдало змальовані автором ли-
бо і поч ття, оптимістичні ноти
та піднесена емоційність віршів
ні о о не залишать байд жим.

У серці спо ою не стало

У серці спо ою не стало,
Тривожить сон, д шевний біль.
Останні дні мені здавалось,
Що я тебе не один.

Що хтось іще зі мною ділить
Твою рас , тепло в очах,
І синє небо стало сірим,
Адреналін зриває “дах”.

Невже це сон, невже примари
Змінили спо ій на ж рб ?
Розвій ці сіро-чорні хмари,
С ажи: “Я лиш тебе люблю!”

Я тебе за щось охаю

Я тебе за щось охаю
Ні, ні за що — просто та .
Я все про тебе знаю,
Ні, не все. В моїх д м ах

Ти з’явилася жадано,
Ти живеш в моїй д ші.
Це тобі, тобі, охана,
Я присвяч ю вірші.

Це для тебе зорі сяють,
Плин ть хмари, ллють дощі...
Я тебе за щось охаю,
Ні, та просто — від д ші!

У за оханих чиста д ша

У за оханих — чиста д ша
І либо і омріяні очі,
А слова — ліричних віршах,
Рано-зран й до пізньої ночі.

У за оханих — подих тремтить,
У за оханих — ніжнії р и,
У за оханих — серце болить,
Коли натя на дов розл .

У за оханих — світлі в ста,
Що ні оли не дійд ть до ри .
І єдина велична мета —
У оханні прожити дові !

Про ро від щастя
до розл и

Я фарби лав на полотно,
хотів малюн ом роз азати,

Про те, що д ші пе ло і що
не дозволяє спати.

Від чо о т а надійшла, від чо о
зморш и на обличчі,

Від чо о п льс зриває та т,
з прис оренням двоє, втричі...

Я рим вав д м и, слова... писав
тремтячими р ами,

Ш ав сердець, ш ав очей,
що просльозяться над ряд ами.

У літери життя в ладав, творював
численні зв и.

Я малював, азав, писав... про ро
від щастя до розл и.

Після слова

Після слова “іди” починається р х
в порожнеч ,

За риваються очі, щоб тримати холодн
сльоз .

І немає д мо , мозо — сіре і зморщене
лечо...

Замість слів — дріботіння... і на дно,
бо відрада вниз .

Після слова “пробач” відчиняється
зморене серце,

Сива пам’ять зрізає пласт ір их
непотрібних д мо .

Всі недбалі слова ви идає в іржаве
діряве відерце.

І тебе є шанс на новий, більш
розважливий ро .

Після слова “твоя” ти же не ідеш,
ти літаєш,

Зі ріваєш собою холодний нав олишній
світ.

І не треба пояснень, ти се роз мієш
і знаєш.

Ти приб деш в оханні, с іль и випаде
райд жних літ.

Ти прийди ві сні

Починається ніч, місяць світить
з без райньо о неба,

Тихо шепч ть вітри, олисаючи олі
верхів и.

А я хоч тепла твоїх р , твоїх ст!
Мені треба!

І чом сь не засн ти, я ось порожньо
і д же ір о.

Мерехтять в небесах, до оряючи,
стомлені зорі.

Ти прийди ві сні, роз ажи, що без мене
с м єш.

Надихає і тішить — ти дале о, а подих
твій поряд.

Підійди, обійми — заспо оїш, ні —
просто врят єш...

У пристрасті є риси

У пристрасті є риси — пал а, миттєва,
різна...

Розідрані панчохи, надірвана білизна...
Гарячі поціл н и, в я их зни ає дійсність,
А ш іра залишає малюн и ненавмисні.

У пристрасті є чари, що роз м
вими ають...

Бажання рве свідомість, а с мніви
вті ають

Пошарпає дрантя олишні заборони,
Через олючий дріт, через стій і

ордони!

І все це задля то о, щоби ввійти
в либини

Шалених ніжних тіл, з я их бажання
лине,

Пізнати поч ття величне і інтимне...
У пристрасті є вада — вона та а

нестримна!

Написані листи

Написані листи — слова білім човні,
Що принесе поштар, с ринь

по ладе.
Мерщій дістань ряд и із біло о полон
І занеси серце, не роз би ніде.

Там розповідь пряде товст вовнян
нит .

Наближ є серця, на необ’ємний ро ,
Що відстані р йн є безжалісно і швид о
І робить дещо м’я шим самотності

овто .

Прочитані слова, а раще б їх поч ти,
Побачити в ста, тор н тися долонь...
Мелодії ряд ів — дзвін і та ніжні зв и
У них тепло і світло, шаленство і во онь..

Ходи до мене

Ходи до мене, при орн
І д же ніжно поціл ю.
Не овори, що ще не час,
Я все одно тебе не ч ю.

Я ч ю, я тремтить твій стан,
Я серце р ди розриває...
І той во онь, що запалив —
Ні, ні, не тліє — він палає!

Іди в тепло моїх долонь,
Я без твоїх очей с м ю.
Ходи до мене, при орн
І д же ніжно розціл ю...

То є просто ч дово!

По и сонце небі, серце б’ється
р дях,

По и світяться зорі і є ти — жити б д .
Я завжди б д поряд, і, не знаючи

втоми,
Ціл ватим р и і все інше потом ...

Намалюю в ряд ах ніжність наших
стос н ів

У чарівних словах, що нашіпт є осінь.
І о рилений по лядом, доти ом,

словом —
Поринаю в охання! То є просто ч дово!

У арячих обіймах

У арячих обіймах, словах д же тихих
Ти заб деш про біль, я заб д про лихо.
Ми підемо світло, пофарб ємо сірість,
До ір инем об землю, що до то о

носились.

Ми пийнемо із ст, ми за риємо ві и
Ми залишимо іншим ди ий сто ін

і ри и.
Ми розчиним лахміття, ми тор немось

тілами,
Ми подивимось ззовні те, що оїться

з нами.

І тиші дзвін ій, на солод ом лоні,
Ми щосили притиснем до над рилля

долоні.
Не аючи слів — один одне поч єм.
Доведемо невірам, що охання існ є!

Прийшло охання в серце

Чом я знов хоч твої в ста читати?
Чом я ч ю подих, чом я бач очі,
Чом я всьом світ волію роз азати
Я і ид і без тебе й порожні чорні ночі?

Чом тепло серці, залишене тобою,
Ще й досі зі ріває, не знаючи спо ою?
Без тебе в’ян ть віти. Не зроз міло

досі,
Чом без тебе сіра і невиразна осінь?

Чом я інших бач , але не помічаю?
Чом життя без тебе здоровий л зд

втрачає?
А відповідь звичайна на дивні

запитання —
Прийшло охання в серце, не перше —

та останнє
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À òîé, òðåò³é ïðàçíèê —
ñâÿòå Âîäîõðåùå
Ó öåé äåíü çáåðåãëîñÿ îñîáëèâå ñòàâëåííÿ äî âîäè

19 ñ³÷íÿ âñ³ õðèñòèÿíè
ñâÿòêóþòü çàâåðøàëüíå
âåëèêå ñâÿòî ð³çäâÿíîãî
öèêëó — Õðåùåííÿ Ãîñ-
ïîäíº. Ó íàðîä³ éîãî ùå
íàçèâàþòü Éîðäàí (â³ä
íàçâè á³áë³éíî¿ ð³÷êè, äå
õðåñòèëè ²ñóñà Õðèñòà)
àáî Âîäîõðåùå.

Öå ñâÿòî ïîâ’ÿçàíå ³ç
õðåùåííÿì ²ñóñà Õðèñòà
â Éîðäàí³. Âîíî ìàº é
³íøó íàçâó — Áîãîÿâëåí-
íÿ, ÿêà ïîõîäèòü ³ç á³á-
ë³éíèõ ïåðåêàç³â ïðî òå,
ùî ï³ñëÿ õðåùåííÿ ²ñó-
ñà íà íüîãî ç³éøîâ ³ç íå-
áåñ Äóõ Ñâÿòèé ó âèãëÿ-
ä³ ãîëóáà ³ ãîëîñ ïî÷óâñÿ
³ç íåáåñ: "Öå Ñèí Ì³é
Óëþáëåíèé, ùî éîãî ß
âïîäîáàâ!" (Ìò. 3:17).

Ââàæàºòüñÿ, ùî öüîãî
äíÿ çâè÷àéíà âîäà ïåðå-
òâîðþºòüñÿ ó âîäè ñâÿ-
ùåííî¿ ð³÷êè Éîðäàí ³
òîé, õòî âèêóïàâñÿ â
í³é, çìèâàº ç ñåáå âñ³
ãð³õè.

Ó öåé äåíü ó âñ³õ ì³ñ-
òàõ ³ ñåëàõ ñâÿùåíèêè
îñâÿ÷óþòü âîäó. ×óäî-
òâîðíà âîäà íà Âîäîõðå-
ùå â ñèâó äàâíèíó çâà-
ëàñÿ "Âåëèêîþ àë³àñ-
ìîþ", òîáòî âåëèêîþ
ñâÿòèíåþ, ³ óêðà¿íö³ ââà-
æàëè, ùî âîíà äóæå äî-
ïîìàãàº â³ä áàãàòüîõ íå-
äóã. Íåþ îñâÿ÷óâàëè

îñåë³, ñàäèáè, õóäîáó ³
ïîñ³âè, à â éîðäàíñüêèõ
îïîëîíêàõ êóïàëè òÿæ-
êîõâîðèõ ëþäåé. Íèí³ æ
çàíóðèòèñÿ â îïîëîíêó
ìîæå êîæåí îõî÷èé, àáè
î÷èñòèòèñÿ ³ îçäîðîâè-
òèñÿ. Çà ñëîâàìè ñâÿùå-
íèê³â, îñòàíí³ì ÷àñîì
ìîðæóâàííÿ íàáóâàº äå-
äàë³ á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíî-
ñò³ ñåðåä óêðà¿íö³â.

Ä³â÷àòà â ïîñâÿ÷åíó
âîäó êëàëè êàëèíó ÷è êî-
ðàë³ ³ âìèâàëèñÿ, àáè
ùîêè áóëè ðóì'ÿíèìè.
Ëþäè çáåð³ãàëè öþ âîäó
ïðîòÿãîì ðîêó á³ëÿ îá-
ðàç³â é êîðèñòóâàëèñÿ
íåþ ÿê îáåðåãîì ³ ë³êó-
âàëüíèì çàñîáîì. Íà äè-
âî, âîíà íå ïñóºòüñÿ, íå
ìàº çàïàõó ³ íå âòðà÷àº
÷óäîä³éíèõ âëàñòèâîñòåé
ïðîòÿãîì ðîêó. Äåõòî
ñõèëüíèé ââàæàòè, ùî
öüîìó ñïðèÿº ñð³áíèé
õðåñò, ÿêèé ñâÿùåíèê çà-
íóðþº ó âîäó ï³ñëÿ îáðÿ-
äó. Ïðîòå öÿ äóìêà õèá-
íà, áî íå çàâæäè ó âîäó
çàíóðþþòü ñàìå ñð³áíèé
õðåñò. ²íêîëè âèêîðèñòî-
âóþòü äåðåâ’ÿíèé ÷è ç
áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ìåòà-
ëó, à âîäà âñå îäíî íå
ïñóºòüñÿ, áî íà í³é áëà-
ãîäàòü Áîæà.

Çà òðàäèö³ºþ îñâÿ÷åí-
íÿ âîäè â³äáóâàºòüñÿ

ïðîñòî íåáà, íà áåðåãàõ
ð³÷îê. Íàïåðåäîäí³ Âî-
äîõðåùà ç ëüîäó âèðóáó-
âàëè âåëèêèé õðåñò ³
ñòàâèëè éîãî á³ëÿ îïî-
ëîíêè âåðòèêàëüíî, íå-
ð³äêî éîãî îáëèâàëè áó-
ðÿêîâèì êâàñîì àáî
ïðèêðàøàëè ã³ëêàìè
ñîñíè.

Äî ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ó
äåíü Âîäîñâÿòòÿ â ñåëàõ
³ ì³ñòàõ âëàøòîâóâàëè
áàãàòîëþäíó õîäó äî
ð³÷êè. Îêð³ì ³êîí, ó÷àñ-
íèêè öèõ ïðîöåñ³é íåñ-
ëè çàïàëåí³ "òð³éö³" —
òðè ñâ³÷êè — ïåðåâèò³
ç³ëëÿì âàñèëüê³â, ÷åáðè-
öÿ òà ³íøèõ êâ³ò³â. Ó ñå-
ëàõ ïîáëèçó Àðãèëåâà-
Ïîä³ëüñüêîãî æ³íêè
íåñëè ðàçîì ³ç "òð³éöåþ"
ñàìîðîáí³ "éîðäàíñüê³"
õóñòêè ç ãðóáîãî ïîëîò-
íà. ̄ õ çàïàëþâàëè ðàçîì
³ç ñâ³÷êàìè. Öèì õóñò-
êàì ó íàðîä³ ïðèïèñó-
âàëè òàêîæ ö³ëþùó ñè-

ëó. Öåé àêò ó áàãàòüîõ
ì³ñöåâîñòÿõ ñóïðîâî-
äæóâàâñÿ ñòð³ëÿíèíîþ ç
ðóøíèöü ïîðîæí³ìè íà-
áîÿìè. Îäíî÷àñíî ó íå-
áî âèïóñêàëè ãîëóá³â,
ïîïåðåäíüî ïðèêðàøà-
þ÷è ¿õ ñòð³÷êàìè ç êî-
ëüîðîâîãî ïàïåðó.

Óñ³ êèÿíè òà ãîñò³ ñòî-
ëèö³ ñüîãîäí³ ìàþòü
çìîãó çãàäàòè ñòàðîäàâ-
í³ òðàäèö³¿ òà çàâ³òàòè íà
îñâÿ÷åííÿ é çàíóðèòèñÿ
ó ñâÿòó âîäó. Çàãàëüíî-
ì³ñüê³ ñâÿòêóâàííÿ â³ä-
áóâàòèìóòüñÿ î 12-é ãî-
äèí³ íà Îáîëîíñüê³é íà-
áåðåæí³é á³ëÿ Ñâÿòî-
Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè (âóëèöÿ
Ïðèð³÷íà, 5-à) òà î 14.00
ó Ïàðêó êóëüòóðè ³ â³ä-
ïî÷èíêó "Ã³äðîïàðê".
Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ÷àñòè-
íè ó ì³ñöÿõ ñâÿòêóâàí-
íÿ â³äáóäóòüñÿ íàðîäí³
ãóëÿííÿ

ББ ЛЛ АА ГГ ОО ВВ ІІ СС ТТ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 19 ñ³÷íÿ
23.22 — фаза повно о Місяця. День видасться д же напр женим, емо-

ційно наеле тризованим. Аби ни н ти невдач, б дьте важнішими, ціле-
спрямованими, не аряч йте, дозовано виявляйте емоції та поч ття. Це
вдалий час для самовираження, ори інальної і незвичайної діяльності, я а
наповнить вас новими незаб тніми враженнями.
ОВНІВ порад ють емоційним теплом сімейні взаємини, в оселі запан ють мир та

зла ода. Сюрпризом стан ть приємні події в домі, можлива добра допомо а від бать-
ів, родичів, земля ів. А на роботі з'явиться впливовий таємний др і по ровитель,
тож с ористайтеся цим для стабілізації ар'єрних р бежів. Я що є заповітна мрія, мо-
літься Всевишньом про її здійснення.
ТЕЛЬЦІ, тримайтесядр жньо ооточення, вононесебла одать.Відриватися від о-

ле тив нероз мно, водночас спіл вання з однод мцями, ровними родичами спри-
ятиме розширенню д ховно о р озор . Зміцнення зв'яз ів з поп лярними і впливо-
вимиособами, з представни ами ромадсь их ор анізацій і співтовариствматиме с-
піх. Проте не заб вайте, що ваша взаємодія з ними переходить нині на новий рівень.
БЛИЗНЯТ че аєщасливий б меран (насамперед ар'єрі)—ждіть засл жених ви-

на ород за альтр їстичний в лад моральній, матеріальній, професійній сферах. Три-
майте ширше ишені та наповнюйте вщерть. А втім, дари Форт ни мож ть мати і не-
матеріальний ра рс, приміром, сл вати д шевним стим лом. Охоче приймайте по-
дар н и, допомо , радісно сприймайте слова подя и, адже ви все це чесно заробили!
РАКІВ пест ватиме доля, не б де відмови ні в чом , що виявлятиметься в щасли-

вом збі ба атьох обставин. На серці роз вітн ть троянди щастя, подар н и самі
йтим ть до р , поп лярність зросте до захмарних висот, а творче осяяня о рилюва-
тиме, від чо о зміцниться авторитет. Ловіть ожн пре расн мить б ття, адже за іль-
а днів доведеться потрох відви ати від фантастично о везіння.
ЛЕВИ переживають армічні епізоди б ття. Не перепл тайте їх із нинішньою ре-

альністю, я а за ли ає створити позитивний емоційний резонанс з оточенням, мати
справизлюдьми, отримщиродовіряєте, непосвяч вати свої се ретималознайомих
осіб. Нині є ч дові мови для зміцнення давньої др жби і армонійно о, безболісно о
виход з ризової сит ації, перед сім сл жбовій сфері.
ДІВИ, сит ації днясприяютьнеформальним онта там,ори інальнимдомовленостямна

майб тнє.Щодоофіційних онта тівпо ваптеся!Колихтосьпообіцяввам онс льтацію,про-
те цію,заст пництво,та оюприхильністюслідс ористатисяне айно.Я щопроґавитешанс,
з одом сатиме лі ті! Бо вже наст пно о дня ваш синій птах... назавжди зни не за обрієм.
У ТЕРЕЗІВ професійні почини та др жні з стрічі запро рамовано на спіх. Ви можете в

останню мить с очити на підніж професійно о "потя а", що мчить на форт нних парах, і
врят вати свій бізнес чи посадов реп тацію. Може пощастити і рідним, тоді й вам діста-
неться ласий шмат від їхніх здоб т ів. Постарайтеся тримати пор ч хорошо о помічни а,
спонсора, юриста, лі аря, бо вонимають намір вас по ин ти або змінити мови співпраці.
СКОРПІОНИ, б дьте на п бліці, ре лам йте свої таланти, в мистецтві а торства,

приваблення протилежної статі ви ся н ли дос оналості. Ця річна см а спішно до-
бі ає інця, тож постарайтеся на фініші зірвати ма симальні "оплес и", за охати ша-
н вальни ів. За іль а днів повіють інші вітри, де фа іри свят і забав же не б д ть
ціні. І не айно зала одж йте справи, пов'язані із зар біжжям.
УСТРІЛЬЦІВ назрівають ардинальні зміни в житті. Годі мріяти, облиште бари ад-

ний настрій, ні ом нічо о не доводьте: ви вже все с азали і зробили, щомо ли. З по-
ч ттям власної ідності спочивайте на лаврах мин лих дося нень. Залежно від сит -
ації можете насолодитися сімейним затиш ом чи привілеями, я і маєте завдя и сво-
їй авторитетності, поп лярності певних олах.
КОЗОРОГИ, найс воріші с противни и та рити и отові змінити нів на милість,

виявити вели од шність і поблажливість. С ористайтеся цим, аби нала одити розхи-
тані стос н и чи внести ясність давні домовленості. Промин лі свар и, претензії ліп-
ше просто заб ти. Навіть я що союз розвалюється, не заб дьте висловити подя то-
м , хто вас чо ось навчив або дов о б в соратни ом, д шевною опорою.
ВОДОЛІЇ, внесіть до звично о ал оритм праці іль а творчих нововведень, і робо-

чий день промайне на прод тивній ноті. Д же важливо війти в армонійний резо-
нанс з оточенням, вияви т рботи, ва и, заст пництва і др желюбності допомож ть
створити малень е диво навіть безнадійній сит ації. Конта т із домашньою твари-
ною матиме цілющий психотерапевтичний ефе т для тих, хто занед жав.
РИБИ, перед вами два шляхи: або енер ійно та масштабно діяти, або безт рбо-

тно байди вати, віддавшися стихії розва . Обирайте, що миліше... Нині ви в змозі
ба ато чо о дося ти і ба атьом допомо ти, ви ористов ючи на повн пот жність вже
створен раніше баз , приміром, авторитет або знання, приплив творчо о натхнення
чи нереалізовані шалені поч ття, що б'ють із серця через вінця

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 ï³âäåííî-

cõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+5°Ñ,
âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —5...—8°Ñ, âíî÷³ —6...—10°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+5°Ñ, âíî÷³ +2...+3°Ñ.

Ñüîãîäí³
19 ñ³÷íÿ — Âîäîõðåùå. Éîðäàíü (Õðåùåííÿ ²ñóñà Õðèñòà). Öå áó-

ëî îñòàííº âåëèêå çàâåðøàëüíå ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íå ñâÿòî. Ç³ ñâÿ-
òîì Âîäîõðåùà ïîâ’ÿçàí³ é ïðèêìåòè: "Äåíü ïîãîæèé, òåïëèé — áó-
äå íåâðîæàé íà õë³á, à ÿêùî ïîõìóðî — õë³áà áóäå âäîñòàëü", "²äå
ãóñòèé ëàïàòèé ñí³ã — íà ãàðíèé âðîæàé", "Ïîâíèé ì³ñÿöü — íà
âåñíÿíó ïîâ³íü", "Çîðÿíà í³÷ — óðîæàé íà ãîð³õè é ÿãîäè"

²ìåíèííèêè: 
Ìàðòà, Ðîìàí

4 7 1 8

2 9 5 7 6

7 5

9 1 6

7 8 4

1 7 2

1 4 5

4 7 2

8 3 7

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.

9 1 4 6 2 8 5 7 3

5 6 3 4 9 7 8 1 2

8 7 2 5 3 1 9 6 4

3 4 9 2 1 8 6 5 7

6 5 8 3 7 4 1 2 9

1 2 7 9 6 5 3 4 8

7 8 5 1 4 3 2 9 6

4 9 1 8 2 6 7 3 5

2 3 6 7 5 9 4 8 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
18 ñ³÷íÿ

Усі ияни та ості столиці в день Водохреща мають змо
з адати старі традиції та завітати на освячення й
зан ритися свят вод

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні всі християни свят ють третє
вели е свято різдвяно о ци л — Водо-
хреще або Бо оявлення. На бере ах річо
збираються люди, аби після освячення
набрати цілющої води. У цей день сі
охочі мож ть зан ритися свят вод ,
щоб очиститися та оздоровитися. Освя-
чення води столиці розпочнеться о
12.00 на Оболонсь ій набережній біля
Свято-По ровсь о о собор та о 14.00
Пар льт ри і відпочин "Гідропар ".
На завершення для иян б де ор анізова-
но народні ляння.
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