
ссттоорр..  33

хрещатик
№24 (3849) середа, 16 лютого 2011 року київська муніципальна газета

ПОЄДИНОК
У війн Іван Трофимов здійснив понад 500
бойових вильотів ночі — на “ р зни ”

ссттоорр..  44��55

РОСІЙСЬКА ТЕРИТОРІЯ
Автомобілів вартістю до 70 тисяч ривень
щоро стає все менше. Нині навіть
старожили йд ть – ЗАЗ Lanos і Daewoo Nexia.
Лишаються самі ВАЗи

“Àôãàíö³”, ïðî âàñ ïàì’ÿòàþòü!
Ïðåäñòàâíèêè âëàäè âçÿëè ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà
âî¿íàì-³íòåðíàö³îíàë³ñòàì òà âøàíóâàëè ïàì’ÿòü ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ

Àôãàíñüêà â³éíà ðîçïî÷àëàñü ó ãðóäí³ 1979-ãî
³ òðèâàëà äåñÿòü ðîê³â. Êð³çü ¿¿ ïåêëî ïðîéøëè
ñåðåä ³íøèõ íàðîä³â ïîíàä 100 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â.
Ìàéæå 4 òèñÿ÷³ ç íèõ çàãèíóëè, ïîíàä 8 òèñÿ÷
ä³ñòàëè ïîðàíåííÿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³. Çà-
ãàëîì âòðàòè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ ñòàíîâèëè ìàé-
æå 15 òèñÿ÷ ñîëäàò³â ³ îô³öåð³â. Âîäíî÷àñ âòðà-
òè àôãàíñüêî¿ ñòîðîíè, çà ð³çíèìè îö³íêàìè,
ñòàíîâèëè â³ä 600 òèñÿ÷ äî 2 ì³ëüéîí³â îñ³á. 2004
ðîêó â Óêðà¿í³, çã³äíî ç óêàçîì Ïðåçèäåíòà, çà-
ïî÷àòêîâàíî Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéî-
âèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ. Äî öüîãî 15
ëþòîãî íåîô³ö³éíî â³äçíà÷àëè ÿê äàòó çàâåðøåí-
íÿ Àôãàíñüêî¿ â³éíè.

Âèñîêîïîñàäîâö³ âçÿëè ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ ïî-
êëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà âî¿íàì-³íòåðíà-
ö³îíàë³ñòàì òà âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó÷àñ-
íèê³â áîéîâèõ ä³é õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Êð³ì òî-
ãî, âîíè âçÿëè ó÷àñòü ó ïàíàõèä³ â öåðêâ³ Âîç-
íåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â çàõîäó áóâ ³ íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ÊÌÄÀ, âåòåðàí Àôãàíñüêî¿ â³éíè, ïî÷åñíèé ãî-
ëîâà ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî ðàéîíó ñòîëèö³ Ñåðã³é Ñàäîâîé. Âïðîäîâæ
1983—1985 ðîê³â â³í âîþâàâ â Àôãàí³ñòàí³. Ìàº
ìåäàëü “Çà â³äâàãó”. ̄ ¿ â³í îòðèìàâ çà òå, ùî, ðè-
çèêóþ÷è æèòòÿì, âèâ³â êîëîíó ç-ï³ä îáñòð³ëó
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Ми ола Азаров по лав віти до пам'ятни а воїнам-інтернаціоналістам

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

15 люто о державна та столична влада вшан вала часни ів
бойових дій на територіях інших держав. У церемонії взяли
часть прем'єр-міністр У раїни Ми ола Азаров, віце-прем'-
єр-міністр У раїни — міністр соціальної політи и У раїни
Сер ій Ті іп о, міністр оборони Михайло Єжель, міністр
льт ри Михайло К линя , повноважена Верховної Ради

У раїни з прав людини Ніна Карпачова, а та ож перший за-
ст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча та олова У раїн-
сь ої спіл и ветеранів Аф аністан Сер ій Червонопись ий.
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Æèòëî 
óñêëàä÷èíó
Çà äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ
“Äîñòóïíå æèòëî” 
ó ñòîëèö³ çâîäÿòü 
â³ñ³ì íîâèõ áóäèíê³â

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

В У раїні розпочалася реалізація
про рами “Дост пне житло”. Вслід
за рядом і місцеві ради за лада-
ють до своїх бюджетів ошти на
фінанс вання цьо о прое т . Вже
до середини березня нинішньо о
ро б де створено списо рома-
дян, я і виявлять бажання придба-
ти житло с ладчин з державою
та місь радами.

Îäíàê ïîòðàïèòè äî ÷åðãè íà äîñòóïíå
æèòëî çìîæóòü äàëåêî íå âñ³. Áðàòè ó÷àñòü
ó ïðîãðàì³ ìàþòü ïðàâî ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó.

Ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè “Äîñòóïíå æèò-
ëî” â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ïðèíöèïîì 70/30
àáî 50/30/20. Òîáòî 70 ÷è 50 % âàðòîñò³
æèòëà ñïëàòèòü ãðîìàäÿíèí, à 30 % áóäå
êîìïåíñîâàíî ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Çà
ïðîãðàìîþ 50/30/20 äîäàòêîâî 20 % ñïëà-
òèòü ì³ñòî.

Ó 2010 ðîö³ ç äåðæáþäæåòó áóëî âèä³ëåíî
100 ìëí ãðí íà ô³íàíñóâàííÿ äîñòóïíîãî
æèòëà. À îñü ì³ñüê³ ðàäè ïîêè ùî íåàêòèâ-
íî äîëó÷àþòüñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

Ðîçðîáíèêè ïðîãðàìè ïåðåäáà÷èëè, ùî
ñïëàòèòè 70 % âàðòîñò³ êâàðòèðè ñïðîìîæ-
í³ äàëåêî íå âñ³ ðîäèíè. Òîìó ÷àñòèíó ãðî-
øåé ìîæíà áóäå âçÿòè â êðåäèò. Äåÿê³ áàí-
êè âæå ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä äîñòóïíèìè
ïðîïîçèö³ÿìè, ñêàæ³ìî, êðåäèò íà äâàäöÿòü
ðîê³â ï³ä 16 % ð³÷íèõ.

Ç ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó äî ïðîãðàìè
“Äîñòóïíå æèòëî” äîëó÷èâñÿ “Êè¿âì³ñüê-
áóä”. Ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ Ìèõàéëî Ãîëèöÿ
ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ïðîåêòó íàçèâàº íèçü-
êó ïî³íôîðìîâàí³ñòü ïîòåíö³éíèõ âëàñíè-
ê³â ïðî äåøåâå æèòëî: “Âàðò³ñòü êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà äëÿ ãðîìàäÿí ñòàíîâèòü ó ìåæàõ 4
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðåøòó ñóìè ñïëàòÿòü äåðæà-
âà òà ì³ñòî. Àëå ëþäè îñòåð³ãàþòüñÿ àôåð,
òîìó ç ï³äîçðîþ ñòàâëÿòüñÿ äî òàêî¿ ³íôîð-
ìàö³¿”.

Ó “Êè¿âì³ñüêáóä³” ïåðåêîíóþòü: íàðàç³ ó
ñòîëèö³ âæå çâîäÿòü â³ñ³ì áóäèíê³â çà ïðî-
ãðàìîþ “Äîñòóïíå æèòëî”. À ðàçîì öå 772
êâàðòèðè. “Ìè íå îá³öÿºìî ³ñïàíñüêî¿ ïëèò-
êè ÷è äîðîãî¿ ñàíòåõí³êè, à îçäîáëåííÿ æèò-
ëà áóäå ïðèñòîéíèì: ñòîëÿðí³ âèðîáè, ïëèò-
êà, ïë³íòóñè, ë³íîëåóì, øïàëåðè”,— îïèñóº
ìàéáóòí³ êâàðòèðè Ìèõàéëî Ãîëèöÿ.

Äåòàëüí³øå ïðî óìîâè äåðæàâíî¿ ïðîãðà-
ìè “Äîñòóïíå æèòëî” ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà
òåëåôîíîì: 280-90-11. Ïîïåðåäí³é çàïèñ
÷åðãîâèê³â êâàðòîáë³êó äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîãðà-
ì³ çä³éñíþºòüñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóëèöÿ
Ñóâîðîâà, 4/6, â³ää³ë ïðîäàæó

Ñòîëè÷í³ ÌÀÔè âïîðÿäêóþòü
Âëàäà çàïðîïîíóº àëüòåðíàòèâí³ ì³ñöÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì

ПП ОО �� ГГ ОО СС ПП ОО ДД АА РР СС ЬЬ КК ИИ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Під час робочо о виїзд до Голо-
сіївсь о о район олова Київ-
сь ої місь держадміністрації
Оле сандр Попов з стрівся з
представни ами ор ан самоор-
анізації населення “Терем и-1”.
Об оворили питання бла о ст-
рою території, зо рема право-
мірність розміщення малих архі-
те т рних форм на розі прос-
пе т А адемі а Гл ш ова та в -
лиці А адемі а Заболотно о біля
ТЦ “Ма елан”.

Çà ³íôîðìàö³ºþ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ÊÌÄÀ Ñåðã³ÿ Ñàäîâîãî, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ð-
êè âèÿâëåíî íèçêó ïîðóøåíü ó âñòàíîâ-
ëåíí³ òîðãîâåëüíèõ ðÿä³â íà âóëèö³ Àêà-
äåì³êà Çàáîëîòíîãî, 48à òà íà ïðîñïåêò³
Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 25. Çàô³êñîâàíî ïå-
ðåâèùåííÿ ïëîù³ äîçâîëåíîãî çàéíÿòòÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 110 ³ 165,50 ì2 â³ä-
ïîâ³äíî. Îêð³ì òîãî, Ñåðã³é Ñàäîâèé çà-
çíà÷èâ, ùî ñïëèâ òåðì³í ä³¿ äîçâîë³â íà
ðîçì³ùåííÿ òî÷îê çà çãàäàíèìè àäðåñà-
ìè. “Ìè ä³ºìî âèíÿòêîâî íà çàêîííèõ
ï³äñòàâàõ ³ ìàºìî ïîâíå ïðàâî äåìîíòó-
âàòè öåé îá’ºêò”,— çàçíà÷èâ Ñåðã³é Ñà-
äîâèé. Çà ðåçóëüòàòàìè âè¿çíî¿ íàðàäè
ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì íåãàéíî ç’ÿñóâàòè ï³äñòàâè

ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â íà ðîç³ ïðîñïåêòó
Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà òà âóëèö³ Àêàäåì³-
êà Çàáîëîòíîãî ³ â ðàç³ ïîðóøåííÿ ÷èí-
íèõ íîðìàòèâ³â äåìîíòóâàòè âêàçàí³
îá’ºêòè. “Ïåðåêîíàíèé, ùî ìè ìàºìî íà-
âåñòè ïîðÿäîê ó ðîçì³ùåíí³ ìàëèõ àðõ³-
òåêòóðíèõ ôîðì. Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ âæå ³í³ö³þâàëà ðîçãëÿä
ïèòàííÿ ïðî áëàãîóñòð³é ì³ñòà íà ñåñ³¿
Êè¿âðàäè. Ñòîñîâíî çãàäàíîãî îá’ºêòà ð³-
øåííÿ áóäå ïðèéíÿòî ëèøå ó ïðàâîâîìó
ïîë³, ³ ÿêùî âñòàíîâëåííÿ çä³éñíåíî ç

ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà, îá’ºêò áóäå
äåìîíòîâàíî”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ. Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî ïðåäñòàâíèêàì
ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó âëàäà çà-
ïðîïîíóº àëüòåðíàòèâí³ ì³ñöÿ äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì. Íà-
ïðèêëàä, ñòàòè ó÷àñíèêàìè ïðîãðàìè
“Ìàãàçèí á³ëÿ áóäèíêó”, çà ÿêîþ â ì³ê-
ðîðàéîíàõ áóäå ðîçì³ùåíî êðàìíèö³, äå
êèÿíè çìîæóòü ïðèäáàòè ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ çà äîñòóïíèìè ö³íàìè áåçïîñå-
ðåäíüî â³ä òîâàðîâèðîáíèê³â

Ìåäè÷íà äîïîìîãà — ïîðó÷
Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ â³äêðèòî ïåðøó àìáóëàòîð³þ 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà íà âóëèö³ Áóäàð³íà â³äêðèòî ïåð-
øó àìáóëàòîð³þ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³-
ìåéíî¿ ìåäèöèíè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³. Âîíà îáñëóãîâóâàòèìå ìàéæå
ï’ÿòü òèñÿ÷ ìåøêàíö³â, çîêðåìà ³ 450 ä³-
òåé öüîãî â³ääàëåíîãî ðàéîíó. Äî ê³íöÿ
öüîãî ðîêó òóò çàïëàíîâàíî â³äêðèòè ùå
ø³ñòü-ñ³ì ñ³ìåéíèõ àìáóëàòîð³é.

Ó ì³ñò³ òðèâàº çàïðîâàäæåííÿ ïåðâèí-
íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ÷åðåç
ðîçâèòîê ïðàêòèêè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ó

ðàìêàõ ö³º¿ ïðîãðàìè â ì³ñò³ çàïëàíîâà-
íî â³äêðèòè ñòî êàá³íåò³â — ïî äåñÿòü ó
êîæíîìó ðàéîí³. Ïåðøà àìáóëàòîð³ÿ çà-
ãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çàïðàöþâàëà
â÷îðà íà âóëèö³ Áóäàð³íà. Â³äòåïåð 4800
ìåøêàíöÿì öüîãî â³ääàëåíîãî ðàéîíó
(ì³êðîðàéîí ðîçòàøîâàíèé íà 17-ìó ê³-
ëîìåòð³ Æèòîìèðñüêîãî øîñå) íå äîâå-
äåòüñÿ ó ðàç³ íåçäóæàííÿ ¿õàòè “çà òðè-
äåâ’ÿòü çåìåëü” äî ïîë³êë³í³êè íà âóëè-
ö³ ×îðíîáèëüñüê³é, à ä³òåé âåçòè íà ïðè-
éîì äî ë³êàðÿ íà âóëèöþ Óáîðåâè÷à. Àì-
áóëàòîð³þ â³äêðèâàëè ãîëîâà Ñâÿòîøèí-

ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ðþì-
øèí òà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Äàíóòà
Ïîäêîâñüêà.

“Îëåêñàíäð Ïîïîâ íåîäíîðàçîâî íàãî-
ëîøóâàâ íà âàæëèâîñò³ ³íñòèòóòó ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ ÿê ñóòòºâîãî êðîêó äî ïðî-
ô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíîñò³ êèÿí, çîêðåìà
³ ä³òåé,— ñêàçàâ Ñåðã³é Ðþìøèí.— Äî
ê³íöÿ öüîãî ðîêó ìè â³äêðèºìî ùå ø³ñòü-
ñ³ì òàêèõ çàêëàä³â. Äëÿ íàøîãî ðàéîíó ö³
àìáóëàòîð³¿ äóæå ïîòð³áí³, àäæå äî íüî-
ãî âõîäÿòü ï’ÿòü ñåëèù, ìåøêàíöÿì ÿêèõ
íåçðó÷íî ä³ñòàâàòèñÿ â³ääàëåíèõ ïîë³êë³-
í³ê”.

ßê ðîçïîâ³ëà Äàíóòà Ïîäêîâñüêà, â³ä-
êðèòòÿ àìáóëàòîð³¿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè —
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ïîë³êë³í³êè ¹ 3 Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó íà âóëèö³ Áóäàð³íà
áóëî çàïëàíîâàíî ùå â 2007 ðîö³. Ïðîòå
âèä³ëåíèõ òîä³ êîøò³â íå âèñòà÷èëî íà
çàâåðøåííÿ ðåìîíòó. Ïîòð³áí³ ãðîø³ áó-
ëî ïåðåäáà÷åíî â ðàéîííîìó áþäæåò³ íà
2010 ð³ê. Çàãàëîì íà îáëàøòóâàííÿ â³ä-
ä³ëåííÿ âèòðàòèëè ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü.

Àìáóëàòîð³ÿ ïðàöþº íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³ íîâî¿ ø³ñòíàäöÿòèïîâåðõ³âêè. Ñâ³é
ðîáî÷èé êàá³íåò ïîêàçóº ë³êàð Ãàëèíà
Ùåïàíêåâè÷. “Òóò çàòèøíî, çðó÷í³ ìåá-
ë³, êóøåòêà äëÿ îãëÿäó ïàö³ºíò³â, òîíî-
ìåòð, êàðä³îãðàô, îäíå ñëîâî, º âñå äëÿ
ïåðâèííîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó”,— êàæå
Ãàëèíà ²âàí³âíà. Òóò ïðàöþâàòèìóòü òðè
òåðàïåâòè, çîêðåìà ³ ïåä³àòð. Äëÿ ì³ñöå-
âî¿ ìîëîäî¿ ìàìè Êàò³ íîâèíà ïðî òå,
ùî ïîðó÷ ç áóäèíêîì ä³òåé ïðèéìàº ïå-
ä³àòð, ñòàëà ðàä³ñíîþ. Â³äòåïåð, àáè ïî-
òðàïèòè äî äèòÿ÷îãî ë³êàðÿ, íå ïîòð³á-
íî âèêëèêàòè òàêñ³ é äîëàòè â³äñòàíü ó
äâà äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â. Íàñòóïíó àìáó-
ëàòîð³þ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çà-
ïëàíîâàíî â³äêðèòè ó êâ³òí³ — íà âóëè-
ö³ Òóõà÷åâñüêîãî

Голова Святошинсь ої райдержадміністрації Сер ій Рюмшин вр чив меш анцям в лиці
Б даріна символічний люч від амб латорії сімейної медицини

Малом та середньом бізнес влада запропон є альтернативні місця для розміщення малих
архіте т рних форм

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  16 лютого 2011 ЛЛЮЮДДИИННАА,,  ММІІССТТОО,, ККРРААЇЇННАА 33

Ïîºäèíîê

Ëàíêà çâ’ÿçêó, âèîêðåìëåíà ç³ ñêëàäó 970-
ãî í³÷íîãî áîìáàðäóâàëüíîãî àâ³àö³éíîãî
ïîëêó äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü øòàáó 16-¿ ïî-
â³òðÿíî¿ àðì³¿, ðîçòàøóâàëàñÿ íà ìàéäàí÷è-
êó á³ëÿ ðàäãîñïó “Ñòàë³íãðàäñüêèé”. Ë³òàêè
ïîñòàâèëè óçäîâæ êîëèøíüî¿ êîíþøí³ òà
çàìàñêóâàëè. Ê³ëîìåòð³â çà òðè â³ä ðàäãîñ-
ïó áóâ ïîëüîâèé àåðîäðîì, äå ñòîÿâ âèíè-
ùóâàëüíèé àâ³àö³éíèé ïîëê, ëüîò÷èêè ÿêî-
ãî ë³òàëè íà “ßê-1”.

Íàø êîìàíäèð ëàíêè, ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Õàðëàìîâ, çâåðíóâñÿ äî êîìàíäèðà áàòàëü-
éîíó àåðîäðîìíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ùîäî
õàð÷óâàííÿ îñîáîâîãî ñêëàäó. Íàñ ïðèêð³-
ïèëè äî ¿äàëüí³ âèíèùóâàëüíîãî ïîëêó.

Ëüîò÷èêè-çâ’ÿçê³âö³ âèë³òàëè âèêîíóâàòè
çàâäàííÿ øòàáó àðì³¿ íà ñâ³òàíêó ³ íå çàâ-
æäè ïîâåðòàëèñÿ òîãî æ äíÿ íà òî÷êó áàçó-
âàííÿ. Òîìó ¿ì âèäàâàëè òàëîíè íà õàð÷ó-
âàííÿ. Ó ê³ëüêîõ ãàðí³çîíàõ áóëî îðãàí³çî-
âàíî ¿äàëüí³ äëÿ âñ³õ âèä³â â³éñüê, ³ âîíè
íàñ âèðó÷àëè.

30 âåðåñíÿ 1942 ðîêó ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çàâ-
äàííÿ øòàáó àðì³¿ ÿ ïîâåðòàâñÿ íà òî÷êó áà-
çóâàííÿ. Á³ëÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó Îëüõîâêè
â³÷-íà-â³÷ çóñòð³ëèñÿ ç “Ìåññåðøì³òòîì-
110”. Â³í ïîçíóùàâñÿ ç ìîãî “êóêóðóçíè-
êà”, ïîðàíèâ øòóðìàíà ñòàðøèíó ªðê³íà.
Ë³òàê áóëî âèâåäåíî ç ëàäó ìàéæå íà òèæ-
äåíü. ß ëåäâå äîëåò³â íà ñâîþ òî÷êó áàçó-
âàííÿ ³ òèì÷àñîâî ñòàâ “áåçê³ííèì”. Ïîêè
ì³é ë³òàê ðåìîíòóâàëè, ÿ ùîäíÿ õîäèâ íà
ñòîÿíêó ³ ñòàâ ìèìîâ³ëüíèì ñâ³äêîì íåçâè-
÷àéíîãî ïîâ³òðÿíîãî áîþ ì³æ í³ìåöüêèì
àñîì ³ ðàäÿíñüêèì ëüîò÷èêîì. Öåé âèïàäîê
âêîòðå íàãàäàâ íàì, ùî í³ìåöüêà àâ³àö³ÿ âñå
ùå óòðèìóâàëà ïåðåâàãó â ïîâ³òð³, îêðåì³
óì³ëüö³ ìîãëè äîçâîëèòè ñîá³ ðîç³ãðàòè “ëè-
öàð³â” íà êøòàëò ñåðåäíüîâ³÷íèõ. Òà ðîçïî-
â³ì óñå ïî ïîðÿäêó. Â îäèí ç æîâòíåâèõ äí³â
íà àåðîäðîì³, äå ñòîÿëè âèíèùóâà÷³, ñòàâñÿ
êóðéîçíèé âèïàäîê. Íàäâå÷³ð í³ìåöüêèé âè-
íèùóâà÷ “Ìåññåðøì³òò-109” ïðîí³ññÿ íà
íèçüê³é âèñîò³ íàä àåðîäðîìîì. Íàâ³òü çå-
í³òíèö³, ùî îáîðîíÿþòü àåðîäðîì, íå âñòèã-

ëè éîãî ðîçï³çíàòè ³ â³äêðèòè âîãîíü. Òåõ-
í³÷íèé ñêëàä, ùî îáñëóãîâóâàâ ë³òàêè òà
äåíü ³ í³÷ ïåðåáóâàâ íà ñòîÿíêàõ, ïîáà÷èâ,
ùî ç “Ìåññåðøì³òòà” âèïàâ ÿêèéñü ïðåä-
ìåò. Ï³øëè øóêàòè. Çíàéøëè éîãî ³ ïåðå-
äàëè êîìàíäèðîâ³ ïîëêó. Öå áóâ âèìïåë —
ìåòàëåâà êîðîáêà, ïåðåâ’ÿçàíà ñòð³÷êîþ ³ç
çàïèñêîþ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Íà àåðîäðîì³
ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ëüîò÷èê³â. Êîìàíäèð ïîë-
êó ïî÷àâ ÷èòàòè âãîëîñ: “Âèêëèêàþ áóäü-
ÿêîãî ðîñ³éñüêîãî ëüîò÷èêà íà ïîâ³òðÿíèé
á³é íàä àåðîäðîìîì. ß ïðèë³òàþ ç âåäåíèì.
Õàé âàø ëüîò÷èê òåæ âèë³òàº ç âåäåíèì. Âå-
äåí³ â á³é íå âñòóïàþòü. Ð³âíî î 9-é ðàíêó
áóäåìî íàä àåðîäðîìîì”.

Ëüîò÷èêè ïî÷àëè îáóðþâàòèñÿ:
— Îòî ãàä, ôàøèñò!
— Íàõàáà! Äîçâîëüòå ìåí³ ïðîâ÷èòè éîãî!!!
— Äîçâîëüòå ìåí³! Ó ìåíå ë³òàê íîâ³øèé

³ ëåãøèé!
Îõî÷èõ ïîì³ðÿòüñÿ ñèëàìè é ïîêàðàòè íà-

õàáíîãî àñà çíàéøëîñÿ ÷èìàëî. Êîìàíäèð
â³ä³áðàâ íàéäîñâ³ä÷åí³øèõ — òèõ, ùî ïîêà-
çàëè ñåáå â áîÿõ, à ùîá í³õòî íå îáðàçèâñÿ,
âèð³øèëè êèíóòè æåðåá. Øâèäåíüêî ñêðó-
òèëè ïàï³ðö³. Ïîùàñòèëî ìîëîäîìó ëüîò÷è-
êó — ñòàðøîìó ñåðæàíòîâ³. ²ìåíà ó÷àñíè-
ê³â ³ñòîð³¿, íà æàëü, çàáóëèñÿ, îäíàê ñàì âè-
ïàäîê äîáðå çàïàì’ÿòàâñÿ.

Íàñòóïíîãî äíÿ ð³âíî î 9.00 íàä ïîëåì
àåðîäðîìó ç’ÿâèâñÿ ôàøèñòñüêèé àñ ³ éîãî
âåäåíèé. Â³í ïðîëåò³â òàê, ÿê ³ ïîïåðåäíüî-
ãî äíÿ óâå÷åð³, íà íèçüê³é âèñîò³, ïîêà÷àâ
êðèëàìè, çàïðîøóþ÷è íà á³é. Íà ôþçåëÿ-
æ³ “Ìåññåðøì³òòà-109” ó íîñîâ³é éîãî ÷àñ-
òèí³ ìîæíà áóëî ðîçãëåä³òè ìàëþíîê îðëà-
ñòåðâ’ÿòíèêà. Â³í æàä³áíî ðîçêðèâ äçüîá ³ ç
ðîç÷åï³ðåíèìè ïàçóðèñòèìè ëàïàìè ãîòó-
âàâñÿ ñõîïèòè çäîáè÷.

Ñòàðøèé ñåðæàíò ³ éîãî íàïàðíèê ÷åêà-
ëè í³ìåöüêîãî àñà á³ëÿ ñâî¿õ ë³òàê³â, ïîáà-
÷èëè éîãî òà âåäåíîãî ùå íà ï³äõîä³ äî àåðî-
äðîìó. Øâèäêî ñêèíóëè ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè
³ ñêî÷èëè íà êðèëà ñâî¿õ ë³òàê³â. Òîâàðèø³
äîïîìîãëè ¿ì çàñòåáíóòè ïàðàøóòí³ ëÿìêè

³ ïðèâ’ÿçí³ ðåìåí³. Çàïðàöþâàëè ìîòîðè, ìå-
õàí³êè ïðèáðàëè êîëîäêè ç-ï³ä êîë³ñ, ìàõ-
íóëè ðóêîþ ³ ë³òàêè ï³øëè íà çë³ò. Ôàøèñò
íå âñòèã ³ êîëà çàâåðøèòè, ÿê íàø ñòàðøèé
ñåðæàíò áóâ ó ïîâ³òð³ é ëåò³â çóñòð³÷íèì êóð-
ñîì. Íàïàðíèê ñòàðøîãî ñåðæàíòà îäðàçó æ
â³äâ³â ñâîþ ìàøèíó âá³ê â³ä àåðîäðîìó.

Í³ìåöü ³ íàø ñòàðøèé ñåðæàíò ëåò³ëè íà-
çóñòð³÷, ìàëî íå òîðêíóâøèñÿ êðèëàìè, ïðè-
äèâëÿëèñÿ ³ îö³íþâàëè îäèí îäíîãî. Ðîç³é-
øëèñÿ áîéîâèìè ðîçâîðîòàìè, çàéìàþ÷è
ïîçèö³þ äëÿ àòàêè. Í³ìåöüêèé àñ âèÿâèâ
òàêòîâí³ñòü. Â³í íå ïî÷àâ ñòð³ëÿòè ïî ë³òà-
êó “ßê-1”, ùî ò³ëüêè-íî çëåò³â. Ñòàðøèé
ñåðæàíò âèéøîâ ç áîéîâîãî ðîçâîðîòó, ñïðî-
áóâàâ çàéòè ó õâ³ñò ñóïåðíèêà, àëå òîé âñòèã
íàáðàòè øâèäê³ñòü ðàí³øå ³ ï³ñëÿ ëåãêîãî
ðîçâîðîòó ç³ çíèæåííÿì ïî÷àâ çàõîäèòè ó
õâ³ñò “ßêîâ³-1”. ×åðãà... òðàñè ïðîëåò³ëè
ïîâç. “ßê-1” çàéøîâ ó ãëèáîêèé â³ðàæ, ³
ðîçïî÷àâñÿ á³é ó ãîðèçîíòàëüí³é ïëîùèí³,
ó íüîãî êðàùå âèõîäèâ çàõèñò íà â³ðàæàõ.
“ßê-1” ëåãêî áèâñÿ ç “Ìåññåðøì³òòîì-109”,
íàâ³òü ïåðåâåðøóâàâ éîãî, êîëè, çâ³ñíî,
ëüîò÷èê äîáðå âîëîä³â ìàøèíîþ.

Çà áîºì ñïîñòåð³ãàëè ëüîò÷èêè, òåõí³÷íèé
ñêëàä. Çàâìåðëè á³ëÿ ñâî¿õ êóëåìåòíèõ óñ-
òàíîâîê çåí³òíèö³, ïîâèñêàêóâàëè íàäâ³ð êó-
õàð³. Ëóíàëè âèãóêè: “Íå ëîâè ´àâ. Çàõîäü
ççàäó!” “Íó, âð³æ éîìó!” ³ ïðèêðå “Åõ”.

Á³é òðèâàâ ç³ çì³ííèì óñï³õîì. Ôàøèñò,
î÷åâèäíî, â³ä÷óâ ïåðåâàãó íàøîãî âèíèùó-
âà÷à â ãîðèçîíòàëüí³é ïëîùèí³, õîò³â íà-
â’ÿçàòè á³é íà âåðòèêàëÿõ ³ ÷àñò³øå îïèíÿâ-
ñÿ ó õâîñò³ “ßêà”. Ìàøèíè íàââèïåðåäêè
â³ääàëÿëèñÿ â³ä àåðîäðîìó ³ ïîâåðòàëèñÿ çíî-
âó. Ñêëàäíî îïèñàòè ô³ãóðè, ÿê³ âîíè ðîáè-
ëè, ùîá çàéòè äëÿ àòàêè àáî óíèêíóòè ãàð-
ìàòíîãî ³ êóëåìåòíîãî âîãíþ. Íå áóëî ÷èñ-
òèõ ô³ãóð âèùîãî ï³ëîòàæó. Ç òîãî, ÿê óì³-
ëî í³ìåöüêèé ëüîò÷èê áóäóâàâ ñâ³é ìàíåâð
³ êåðóâàâ âèíèùóâà÷åì, ÿê çìóøóâàâ ïðèé-
íÿòè éîãî òàêòèêó, â÷àñíî ³ òî÷íî â³äêðè-
âàâàâ âîãîíü, â³ä÷óâàëîñÿ, ùî â³í ñïðàâæ-
í³é àñ. Íàøîìó ï³ëîòîâ³ áóëî äóæå ñêëàä-
íî, ïðîòå â³í òàêîæ âïðàâíî ìàíåâðóâàâ ³
àòàêóâàâ.

² îñü “ßê-1” ñòð³ìêî ì÷èòü óíèç. Ççàäó,
ñêîðî÷óþ÷è äèñòàíö³þ, éîãî ïåðåñë³äóº ñó-
ïåðíèê. Âñå áëèæ÷å ³ áëèæ÷å äî çåìë³ ë³òà-
êè.

— Âñòðîìèøñÿ, ÷îðò... — øâèäøå, ïðîñ-
òîãíàâ, àí³æ ïðîêðè÷àâ õòîñü ó ãðóï³ ëüîò-
÷èê³â. ² “ßê-1” ïîñëóõàâñÿ. Çíîâó ñïðÿìî-
âóº ðóõ óãîðó, ñêîëèõíóâøè òðàâó ³ ìàëî íå
çà÷åïèâøè õâîñòîì çåìëþ. Ôàøèñò âèâî-
äèòü ë³òàê çíà÷íî âèùå ³ ïëàâí³øå. “ßê-1”
ó âèñõ³äíîìó ïîëüîò³ ïåðåâåðíóâñÿ íàâêîëî
âåðòèêàëüíî¿ îñ³ òà âæå ì÷èòü íà ñóïåðíè-
êà, ùî çàäåð í³ñ. Òèñíå íà ñåêòîð ãàçó, õî-
÷à â³í ³ òàê óæå íà óïîð³. Õâ³ñò “Ìåññåðø-

ì³òòà-109” â ïðèö³ë³... ùå òðîõè... ùå... íà-
òèñêàº íà ãàøåòêó âîãíþ ³ áà÷èòü, ÿê âîðî-
æèé ë³òàê ñïàëàõóº.

Íàä ñòåïîì ëóíàº: “Óðà-à-à!!! Çíàé íà-
øèõ!!!” Ìàõàþòü ðóêàìè, ï³ëîòêàìè, ëüîò-
íèìè øîëîìîôîíàìè, á³ëèìè õóñòèíêàìè.
Ñòðèáàþòü, êðè÷àòü â³ä ðàäîñò³, â³ä òîðæå-
ñòâà íàä âîðîãîì.

“Ìåññåðøì³òò-109”, ðîçïóñêàþ÷è øëåéô
äèìó, çâàëèâñÿ íà êðèëî, â³ä íüîãî â³äîêðå-
ìèëàñÿ ÷îðíà ãðóäêà, ³ ë³òàê ç³ ñòåðâ’ÿòíè-
êîì íà ôþçåëÿæ³ ïî÷àâ áåçëàäíî ïàäàòè.
Ðîçêðèâñÿ á³ëèé êóïîë ïàðàøóòà. Í³ìåöü-
êèé àñ ïîâîë³ ñïóñêàâñÿ íà ðîñ³éñüêó çåì-
ëþ. Çóñòð³÷àâ éîãî íà âàíòàæí³é ìàøèí³
ëåéòåíàíò ³ç äâîìà ñîëäàòàìè âàðòè.

“ßê-1” ïðîéøîâ íàä ïîëåì àåðîäðîìó,
ïîêà÷àâ ïåðåìîæíèìè êðèëàìè, çðîáèâ êî-
ëî ³ ïðèçåìëèâñÿ. Íàçóñòð³÷ êèíóëèñÿ ëüîò-
÷èêè ³ ìåõàí³êè. Þðáîþ ñóïðîâîäæóâàëè
éîãî íà ñòîÿíêó, à òàì âèòÿãëè ç êàá³íè ï³-
ëîòà ³ íà ðóêàõ ïîíåñëè äî êîìàíäíîãî ïóíê-
òó. Ã³ìíàñòåðêà ïðîìîêëà íàñêð³çü, âîëîññÿ
çëèïëîñÿ, íà îáâ³òðåíîìó îáëè÷÷³ ñÿÿëè î÷³.

— Â³äïóñêàéòå, äèÿâîëè... Óõ!!! — âèäèõ-
íóâ â³í ³ ñòàâ ïîïðàâëÿòè ã³ìíàñòåðêó ï³ä ðå-
ìåíåì.— Íó, äàéòå çàêóðèòè?!

Ê³ëüêà ðóê ç ïà÷êàìè “Á³ëîìîðà” ³ “Êàç-
áåêà” ïîòÿãëèñÿ äî íüîãî. Ç êóçîâà ìàøè-
íè, ùî ï³ä’¿õàëà, âèñòðèáíóâ çáèòèé àñ ³ ï³-
øîâ ó ñóïðîâîä³ ëåéòåíàíòà äî ãðóïè ëüîò-
÷èê³â. Øîëîìîôîí ó ðóêàõ, çàïëóòàíå â³ò-
ðîì ñâ³òëå âîëîññÿ, òðèìàºòüñÿ ïðÿìî, ñòó-
ïàº òâåðäî, íà ãðóäÿõ ãîéäàþòüñÿ õðåñòè —
íàãîðîäè çà çáèò³ ë³òàêè, ñïàëåí³ ìèðí³ áó-
äèíêè, çà ðîçñòð³ëÿíèõ íà äîðîãàõ Àôðèêè,
Ôðàíö³¿, Ïîëüù³ òà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó áåç-
çàõèñíèõ ëþäåé. Ï³äõîäèòü äî ãðóïè, îçè-
ðàºòüñÿ.

— Êòî ºñò ëüîò÷³ê? — ïåðåêðó÷óº â³í ñâîþ
ìîâó ç íàøîþ, ïîêàçóþ÷è â íåáî.

Ç ãðóïè âèéøîâ ñòàðøèé ïåðåìîæåöü ïî-
ºäèíêó. Íà éîãî ãðóäÿõ ñêðîìíî ïîáëèñêóº
îðäåí ×åðâîíîãî Ïðàïîðà. Í³ìåöü íåâïåâ-
íåíî ³ çäèâîâàíî ðîçãëÿäàº ï³ëîòà.

— Â³??
— ß!
— ß ºñò ìàéîð, àñ íºìºöêîé ëþôòâàôôå.
Â³í ï³äõîäèòü äî ñòàðøîãî ñåðæàíòà ³ òèñ-

íå éîìó ðóêó.
— Áóâ àñ, òà âèéøîâ ïàñ... — ñì³þòüñÿ

ëüîò÷èêè.
Ïîëîíåíîãî â³äïðàâèëè ñïî÷àòêó äî øòà-

áó äèâ³ç³¿, ïîò³ì äî øòàáó àðì³¿.
Çà âå÷åðåþ ï³ñëÿ íàïðóæåíîãî äíÿ âñ³ ãà-

ëàñëèâî âøàíîâóâàëè ïåðåìîãó ìîëîäîãî ðà-
äÿíñüêîãî ëüîò÷èêà íàä í³ìåöüêèì àñîì.

Ïîêè ðåìîíòóâàëè ì³é ë³òàê, ÿ âñ³ äí³ õî-
äèâ äî ¿äàëüí³ âèíèùóâàëüíîãî ïîëêó é
óâàæíî ñëóõàâ ðîçìîâè ïðî òîé á³é. Óñå ïî-
÷óòå âèëèëîñü ó öå æèòòºâå îïîâ³äàííÿ

Ó â³éíó ²âàí Òðîôèìîâ çä³éñíèâ 
ïîíàä 500 áîéîâèõ âèëüîò³â óíî÷³ — 
íà “êóêóðóçíèêó”
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У нічних мовах ПО-2, чи та званий " р зни ", залишався непоміченим для вражих швид існих
винищ вачів

Іван Трофимов потрапив до бомбард вальної авіації я най ращий рсант

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За ро и Вели ої Вітчизняної війни льотчи Іван Трофимов, нині апі-
тан відставці, здійснив понад 800 бойових вильотів, з я их 500 ніч-
них. Доставляв важливі до менти, боєприпаси, влаштов вав нічні
бомбард вання. “К р зни ”, я ий пілот вав Іван Трофимович, брав
часть боях під Сталін радом, на К рсь ій д зі, звільняв У раїн і
Білор сію. Перемо молодий льотчи із Ч вашії з стрів під Берлі-
ном. І лишився війсь овій авіації на посаді пілота-зв’яз ово о до
1953 ро . Кавалер орденів Бойово о Червоно о Прапора, Вели ої
Вітчизняної війни 1 і 2 ст пенів, Червоної Зір и, а та ож Бо дана
Хмельниць о о. На землі Іван Трофимов 43 ро и пропрацював на Ки-
ївсь ом радіозаводі. 53 ро и прожив із оханою др жиною, має
двох синів, он ів і правн ів. Цьо оріч от ється відзначити свій
91-й день народження. Спо адами про війн Іван Трофимов ділиться
з читачами “Хрещати а”.
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Àâòîìîá³ë³â âàðò³ñòþ äî 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü ùîðîêó ñòàº âñå ìåíøå. 
Íèí³ íàâ³òü ñòàðîæèëè éäóòü — ÇÀÇ Lanos ³ Daewoo Nexia. Ëèøàþòüñÿ ñàì³ ÂÀÇè

Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Ненажерливий дви н і доро ий
сервіс мож ть перетворити бю-
джетний автомобіль на доро е
придбання.

Ùå áóêâàëüíî òîð³ê àâòîìîá³ë³â âàðò³ñ-
òþ äî 70 òèñ. ãðí áóëî ìàëî íå óäâ³÷³ á³ëü-
øå, í³æ òåïåð. Ñüîãîäí³ â öüîìó ñåãìåí-
ò³ ëèøå êîëèøí³ êîðåéö³ òà ðîñ³ÿíè, ïðè-
÷îìó äâîº ñòàðîæèë³â óæå ïîðèâàëèñÿ
“éòè íà ï³äâèùåííÿ” — ÇÀÇ Lanos ³ Dae-
woo Nexia ç íàéïîòóæí³øèì ó ìîäåëüí³é
ë³í³éö³ äâèãóíîì. Òîìó, ÿê êàæóòü, íåäà-
ëåêèé òîé ÷àñ, êîëè ñåãìåíò äî 70 òèñ.
ãðí ñòàíå ïîâí³ñòþ ðîñ³éñüêîþ òåðèòî-
ð³ºþ. ßêùî, çâ³ñíî, ñþäè çíîâó íå ïîâåð-
íóòüñÿ ïðåäñòàâíèêè êèòàéñüêîãî àâòî-
ïðîìó.

Ñêëàä ó÷àñíèê³â êëóáó “Äî 70 òèñÿ÷”
Daewoo Nexia 1.6, ÇÀÇ Lanos, ÂÀÇ “Ëàäà
Êàëèíà” ³ ÂÀÇ 2110/2111. Ö³ àâòî ó ïðî-
öåñ³ àâòîìîá³ëüíî¿ åâîëþö³¿ íå ëèøå âè-
òðèìàëè êîíêóðåíòíó áîðîòüáó, à é âèæè-
ëè â ðåçóëüòàò³ ïðèðîäíîãî êóï³âåëüíîãî
â³äáîðó. Òîìó êîæíà ç íèõ ìàº ñâî¿ ïåðå-
âàãè.

Лідер продаж
ÇÀÇ Lanos — êîëèøí³é “ãðîìàäÿíèí”

Ï³âäåííî¿ Êîðå¿ ³ àìåðèêàíñüêèé ï³ääàíèé
(ïî ë³í³¿ GM). Íèí³ â³í ïîâí³ñòþ íàö³î-
íàëüíèé ïðîäóêò ç ïîòð³áíèì äëÿ öüîãî
ð³âíåì ëîêàë³çàö³¿ (ê³ëüê³ñòþ óêðà¿íñüêèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ). ²òàë³éñüêà çîâí³øí³ñòü
(Ital Design Äæîðæåòòî Äæóäæàðî) ÇÀÇ
Lanos íå çàñòàð³ëà çà äåñÿòèë³òòÿ âèðîá-
íèöòâà, à ñåðåäíüîñòàòèñòè÷í³ äîáðå çáà-
ëàíñîâàí³ õàðàêòåðèñòèêè çðîáèëè éîãî
àáñîëþòíèì ë³äåðîì ïðîäàæó â Óêðà¿í³
2010 ðîêó.

Lanos ïîòóæí³øèé, øâèäøèé ³, ñóäÿ÷è
ç ãàðàíò³¿, íàä³éí³øèé çà “Ñåíñ”, àëå â
áàçîâ³é êîìïëåêòàö³¿ ó íüîãî òåæ ïîêè
ùî ëèøå ÌÊÏ. ßê ³ “Ñåíñ”, Lanos íå
ìîæå ïîõâàëèòèñÿ âèäàòíèìè ïîêàçíèêà-
ìè, à â áàç³ âèð³çíÿºòüñÿ ñêðîìíîþ êîì-
ïëåêòàö³ºþ. Íàéìåíøå â ñåãìåíò³ áàãàæ-

íå â³ää³ëåííÿ Lanos — ³òàë³éñüêà ñïàäùè-
íà, îñê³ëüêè ñïî÷àòêó ìîäåëü ñòâîðþâà-
ëè ÿê õåò÷áåê. Ñåäàíîì ç áàãàæíèêîì â³í
ñòàâ ç óðàõóâàííÿì âèìîã óêðà¿íñüêîãî
ðèíêó.

Ñüîãîäí³ öÿ ìîäåëü éäå ç ñåãìåíòó äî
70 òèñ. ãðí, îäíàê ùå ìîæíà êóïèòè àâ-
òîìîá³ëü 2008 ðîêó â áàçîâ³é êîìïëåêòà-
ö³¿ çà 69 600 ãðí. Òàêèé ñàìèé, àëå 2011

ðîêó âèïóñêó, êîøòóº âæå 71 680 ãðí. À
õåò÷áåê 2011 ðîêó â áàç³ ùå äîðîæ÷èé —
â³ä 72 800 ãðí.

Õî÷à Lanos âèðîáíèê ïðåçåíòóº ÿê
“îäèí ç íàéáåçïå÷í³øèõ àâòîìîá³ë³â ó ñâî-
ºìó êëàñ³”, éîãî ðåàëüíà îö³íêà â êðàø-
òåñò³ Euro NCAP — äâ³ ç ïîëîâèíîþ ç³ð-
êè. Ùîïðàâäà, ³íø³ àâòî ç öüîãî ö³íîâî-
ãî ñåãìåíòó âçàãàë³ íå ìàþòü îö³íîê.

Îäíà ç âàæëèâèõ ³ áåççàïåðå÷íèõ ïåðå-
âàã Lanos — âèðîáíèê íå çàáîðîíÿº çà-
ïðàâëÿòè éîãî 92-ì áåíçèíîì.

На всі роші
Òîïîâà âåðñ³ÿ Daewoo Nexia (Opel

Kadett E 1984 ðîêó) ç íàéïîòóæí³øèì ó
ìîäåëüíîìó ðÿä³ òà ñåãìåíò³ 1,6-ë³òðîâèì,
108-ñèëüíèì äâèãóíîì óæå ôàêòè÷íî âè-
ðîñëà ç êàòåãîð³¿ äî 70 òèñ. ãðí. Íàâ³òü ó
áàçîâ³é êîìïëåêòàö³¿ çà 68 569 ãðí íèí³
ìîæíà ïðèäáàòè ò³ëüêè àâòîìîá³ëü 2008
ðîêó âèïóñêó. Ìîäåë³ 2010—2011 ðîê³â äî-
ðîæ÷³. Ó áàç³ íàéïîòóæí³øî¿ Nexia ã³äðî-
ï³äñèëþâà÷ êåðìà (ÃÏÊ), ïîôàðáîâàíèé
áàìïåð, ìàãí³òîëà (!), 4 êîëîíêè, äèñòàí-
ö³éíå â³ä÷èíåííÿ áåíçîáàêà ³ áàãàæíèêà,
îá³ãð³â ñêëà, ãîäèííèê, êîëåñà R14, êðèø-
òàëåâ³ (?) çàäí³ ôàðè, öåíòðàëüíèé çàìîê,
åëåêòðè÷í³ ñêëîï³äéîìíèêè, ïðîòèòóìàí-
í³ ôàðè, êîâïàêè. Â êîìïëåêòàö³¿ çà 68 833
ãðí çàì³ñòü ÃÏÊ — êîíäèö³îíåð. Çà 70 480
ãðí ìîæíà îòðèìàòè áàçîâó êîìïëåêòà-
ö³þ 2009 ðîêó ç ïîôàðáîâàíèì áàìïåðîì,
ìàãí³òîëîþ, 4 êîëîíêàìè, äèñòàíö³éíèì
â³ä÷èíåííÿì áåíçîáàêà ³ áàãàæíèêà, îá³-
ãð³âîì ñêëà, ãîäèííèêîì, êîëåñàìè R14 ³
êðèøòàëåâèìè çàäí³ìè ôàðàìè. Àëå áåç
ÃÏÊ ³ áåç êîíäèö³îíåðà.

Ïîïðè òå, ùî Nexia, ÿê êàæóòü, àâòîìî-
á³ëü íà âñ³ ãðîø³ (íàéá³ëüøèé ðîçì³ð àâ-
òî ³ îá’ºì áàãàæíèêà), âèá³ð ìîäåë³ ç 1,6-
ë³òðîâèì äâèãóíîì íå ìîæíà íàçâàòè âäà-
ëèì. Çà 5 ðîê³â åêñïëóàòàö³¿ âëàñíèêîâ³
1,6-ë³òðîâîãî Nexia äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè
íà ïàëüíå â ï³âòîðà ðàçó á³ëüøå, í³æ êîø-
òóº âëàñíå àâòîìîá³ëü. Òàêà ïëàòà çà íàé-
á³ëüø³ â ñåãìåíò³ ïîòóæí³ñòü ³ øâèäê³ñòü.
Òîæ Nexia 1,6 ó öüîìó ñåãìåíò³ íàéäîðîæ-
÷èé â åêñïëóàòàö³¿ àâòîìîá³ëü.

Ви ідна по п а
Ðîäèíà àâòîìîá³ë³â “Ëàäà Êàëèíà” º â³ä-

íîñíî íîâèì (2006 ð³ê) ³ òåõí³÷íî íàéïðè-
âàáëèâ³øèì ó öüîìó ñåãìåíò³ ïîêîë³ííÿì
ÂÀÇ³â. Âîíî ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ìîäå-

Ðîñ³éñüêà òåðèòîð³ÿ

ВАЗ 2111 сво о час б в новим словом російсь ом автомобілеб д ванні

Одна з важливих і беззаперечних перева Lanos — виробни не забороняє заправляти йо о 92-м бензином
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Мар а, модель Daewoo/ЗАЗ Lanos ВАЗ 1117 Калина ВАЗ 2111 ВАЗ 2110 Daewoo Nexia 1.6

Ціна базової версії, рн
69 600

(модель 2008 р.в.)
69 570 68 950 65 700 68 569

Тип зова, дверей/місць Седан, 4/5 Універсал, 5/5 Універсал, 5/5 Седан, 5/4 Седан, 4/5

Дорожній просвіт, мм 160 170 170 170 165

Об'єм і пот жність дви на, л/ .с. Бензин 1,5/86 Бензин 1,6/81 Бензин 1,6/81 Бензин 1,6/81 Бензин 1,6/108

Об'єм ба ажни а, л 270 350/650 426/1420 450 530

Ма симальна швид ість, м/ од 172 160 170 170 185

Раз он до 100 м/ од, се нд 12,5 13,5 13,5 13,5 11

Среднє споживання пально о, л/100 м 7,4 7,2 8 8 11,6

Періодичність і вартість ТО, рн за 5 ро ів
і 100 тис. м пробі

ТО ожних 10 тис. м.
Всьо о - 13 999

ТО ожних 15 тис. м.
Всьо о - 9 500

ТО ожних 10 тис. м.
Всьо о - 12 000

ТО ожних 10 тис. м.
Всьо о - 12 000

ТО ожних 10 тис. м.
Всьо о - 11 176

Гарантія
Гарантія 2 ро и або

50 тис. м.
Гарантія 3 ро и або
50 тис. м пробі

Гарантія 3 ро и або
50 тис. м пробі

Гарантія 3 ро и або
50 тис. м пробі

Гарантія 3 ро и або
100 тис. м пробі

ëåé. Öå ñåäàí, õåò÷áåê, óí³âåðñàë ³ ìîäè-
ô³êàö³ÿ “ñïîðò”. Óñ³, îêð³ì “ñïîðòñìåíà”,
ïîì³ùàþòüñÿ â ö³íîâîìó ñåãìåíò³ äî 
70 òèñ. ãðí.

“Êàëèíà” — àâòîìîá³ëü, îð³ºíòîâàíèé
íà ãîðîäÿíèíà, ñåðåäí³õ ðîçì³ð³â, ç³ çá³ëü-
øåíèì âíóòð³øí³ì ïðîñòîðîì ³ åêîíîì³÷-
íèìè äâèãóíàìè. Ðîäèíà àâòîìîá³ë³â “Êà-
ëèíà” ºäèíà ñåðåä ìîäåëåé ÂÀÇ ìàº àá-
ñîëþòíî íîâó êîíñòðóêö³þ äâåðåé, ùî äàº
çìîãó çàêðèâàòè ¿õ ì’ÿêî ³ òèõî. À êîíñ-
òðóêö³ÿ çàäí³õ ñèä³íü òàêà, ùî â ñêëàäå-
íîìó ïîëîæåíí³ âèõîäèòü ð³âíà ãîðèçîí-
òàëüíà ïîâåðõíÿ, çàâäÿêè ÷îìó ìîæíà ïå-
ðåâîçèòè âåëèêîãàáàðèòí³ âàíòàæ³.

Áàçîâà êîìïëåêòàö³ÿ “Êàëèíè” áàãàò-
øà, í³æ ó ñïîð³äíåíèõ ÂÀÇ 2110/2111 ³ç
öüîãî ö³íîâîãî ñåãìåíòó. Äî òîãî æ º âå-
ëèêèé íàá³ð äîäàòêîâèõ îïö³é, ñåðåä ÿêèõ
êë³ìàò-ñèñòåìà, åëåêòðîîá³ãð³â ïåðåäí³õ
ñèä³íü, àíòèáëîêóâàëüíà ñèñòåìà, åëåêòðî-
ï³äñèëþâà÷ êåðìîâîãî óïðàâë³ííÿ, àâòî-
áëîêóâàííÿ çàìê³â ç äèñòàíö³éíèì óïðàâ-
ë³ííÿì.

Òà ãîëîâíå, ÷îãî âäàëîñÿ äîñÿãòè ³íæå-
íåðàì ³ç Òîëüÿòò³ (äå ³ âèïóñêàþòü ÂÀÇ
2117/18/19) — çá³ëüøåííÿ ì³æñåðâ³ñíîãî
³íòåðâàëó ç 10 äî 15 òèñ. ê³ëîìåòð³â, ðî-
çóìíî¿ ö³íè íà ÒÎ ³ ñêðîìíîãî ñïîæèâàí-
íÿ ïàëüíîãî. Ñèíåðã³ÿ öèõ ïåðåâàã çðîáè-
ëà àâòîìîá³ë³ ðîäèíè “Êàëèíà” íàéâèã³ä-
í³øîþ ïîêóïêîþ ó ö³íîâîìó ñåãìåíò³.

Наші ВАЗи
Ðîäèíà Lada 110 (ÂÀÇ-2110, 2111) — öå

ïåðåäíüîïðèâ³äí³ ñåäàí ³ óí³âåðñàë, ÿê³ ñå-
ð³éíî âèïóñêàëè â Òîëüÿòò³ ç 1996 ðîêó.
Ñâîãî ÷àñó âîíè áóëè íîâèì ñëîâîì ó ðî-
ñ³éñüêîìó àâòîìîá³ëåáóäóâàíí³. Êàçàëè íà-
â³òü, ùî ïðîòîòèïîì äëÿ ÂÀÇ-2110 ñëóãó-
âàâ Audi 80, âèðîáíèöòâî ÿêîãî ïðèïèíè-
ëè òîãî æ òàêè 1996 ðîêó. Lada 110 çíÿëè
ç âèðîáíèöòâà íà çàâîä³ ÂÀÇ ó 2007-ìó. ²
ïî÷àëè ñêëàäàòè â Ëóöüêó òà ×åðêàñàõ.
ÂÀÇ 2110 — öå ñåäàí, 2111 — óí³âåðñàë.

Îáèäâ³ ìîäåë³ ìàþòü ó áàç³ ð³äê³ñíó äëÿ
öüîãî ñåãìåíòó ðåãóëüîâàíó êåðìîâó êî-
ëîíêó. À òàêîæ ñèñòåìè ÑÀÓÎ ³ ÁÑÊ.
Ñèñòåìà àâòîìàòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ îïà-
ëåííÿì (ÑÀÓÎ) äàº çìîãó ï³äòðèìóâàòè â
ñàëîí³ çàäàíó òåìïåðàòóðó, à áîðòîâà ñèñ-
òåìà êîíòðîëþ (ÁÑÊ) â³äïîâ³äàº çà êîí-
òðîëü ð³âíÿ òåõí³÷íèõ ð³äèí, ñïðàâí³ñòü
ëàìïî÷îê çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, ñòàí
ãàëüì³âíèõ êîëîäîê ³ ïîäàº ñèãíàë âîä³ºâ³,
êîëè äâåð³ çà÷èíåí³ íå ïîâí³ñòþ. Òóò òðà-
äèö³éíà ó ö³é ö³íîâ³é êàòåãîð³¿ ìåõàí³÷íà
ÊÏÏ, à òàêîæ òðàäèö³éíå äëÿ ÂÀÇ³â òî-
íîâàíå ñêëî.

Àâòîìîá³ë³ ÂÀÇ 2110 ³ ÂÀÇ 2111 ñïî÷àò-
êó âèïóñêàëè ç 1,5-ë³òðîâèì äâèãóíîì, à
ç æîâòíÿ 2010 ðîêó îñíàùóþòü 1,6-ë³òðî-
âèì ç 8 ³ 16 êëàïàíàìè. Ñó÷àñí³øèé 16-
êëàïàííèé ìîòîð äåøåâøèé â îáñëóãîâó-
âàíí³ òà åêîíîìí³øèé çà 8-êëàïàííèé. Àâ-
òîìîá³ëü ç 8-êëàïàííèì äâèãóíîì äåøåâ-
øèé

Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про питання організації управління районами

в місті Києві
Розпорядження № 1112 від 10 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 11 Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ” (із змінами та доповненнями), на виконання рішення Київ�
ської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”,
рішення Київської міської ради від 28.10.2010 № 183/4995 “Про окремі питання організації управління
районами в м. Києві” в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переліки підприємств, організацій та установ,
майно яких передається до сфери управління районних в міс�
ті Києві державних адміністрацій згідно з додатками 1�10 до
цього розпорядження.

2. Закріпити на праві господарського відання за комуналь�
ним підприємством “Київжитлоспецексплуатація” нежитлові бу�
динки та нежитлові приміщення згідно з додатком 11 до цьо�
го розпорядження.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) разом з районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями оформити акти приймання�передачі
об’єктів відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

4. Здійснюючи управління об’єктами, зазначеними у пункті
1 цього розпорядження, районні в місті Києві державні адмініс�
трації:

4.1. Готують пропозиції щодо створення підприємств, ор�
ганізацій, установ на базі майна, переданого до сфери їх
управління (далі — підприємства), та їх припинення, розроб�
ляють проекти їх статутів, надають пропозиції про створен�
ня спільних підприємств будь�яких організаційно�правових
форм, до статутного фонду яких передається майно підпри�
ємств.

4.2. Готують пропозиції щодо внесення змін та доповнень
до статутів (положень) підприємств, контролюють їх дотриман�
ня та вживають заходи, пов’язані з порушенням статутів (поло�
жень).

4.3. Готують пропозиції щодо призначення (звільнення) ке�
рівників підприємств, укладають та розривають з ними кон�
тракти згідно діючого Порядку.

4.4. Здійснюють облік та закріплення майна на праві госпо�
дарського відання (оперативного управління) за підприємства�
ми, забезпечують проведення в установленому порядку інвен�
таризації, закріпленого за ними майна.

4.5. Здійснюють контроль за ефективним використанням та
збереженням закріпленого за підприємствами майна. Виявля�
ють комунальне майно, яке тимчасово не використовується та
вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання.

4.6. Проводять внутрішній аудит та забезпечують проведен�
ня аудиту підприємствами.

4.7. Щоквартально надають Головному управлінню кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) узагальне�
ну звітність та звітність по формі державної статистичної звіт�
ності № 1�нф (річна) по підприємствах та забезпечують надан�
ня щоквартальної (а для бюджетних установ піврічної та річної)
фінансової звітності до Головного управління комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) безпосередньо підпри�
ємствами, організаціями, установами.

4.8. Погоджують річні фінансові плани підприємств згідно з
порядком, визначеним Положенням про порядок складання
річного фінансового плану підприємством, організацією, уста�
новою, що належить до комунальної власності територіальної
громади м. Києва, та господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності територіальної громади
міста Києва в розмірі не менше як 30%, затвердженим розпо�
рядженням Київської міської державної адміністрації від
01.11.2001 № 2323.

4.9. Погоджують розпорядчі документи підприємств про об�

лікову політику в порядку, визначеному Головним управлінням
комунальної власності м. Києва.

4.10. Здійснюють аналіз діяльності підприємств та прово�
дять балансові комісії за його результатами.

4.11. Готують пропозиції щодо надання в оренду цілісних
майнових комплексів, нерухомого майна підприємств, продов�
ження договорів оренди та їх умов, які мають забезпечувати
ефективне використання орендованого майна.

4.12. Забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходжен�
ня до міського бюджету відрахувань від орендної плати та від
прибутку підприємств відповідно до диференційованих норма�
тивів порядку нарахування та сплати частки прибутку, яка під�
лягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами,
організаціями та установами, що належать до комунальної влас�
ності міста Києва.

4.13. Надають пропозиції щодо списання майна, закріпле�
ного за підприємствами згідно з Порядком списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва, затвердже�
ним рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 816/3391.

4.14. Надають пропозиції щодо приватизації підприємств та
їх нерухомого майна.

4.15. Здійснюють приватизацію об’єктів житлового фонду у
встановленому порядку.

4.16. Забезпечують захист майнових та немайнових прав те�
риторіальної громади м. Києва.

4.17. Надають пропозиції щодо добудови об’єктів незавер�
шеного будівництва та забезпечують їх належне утримання.

5. Повноваження, зазначені в пункті 4 цього розпоряджен�
ня, надаються районним в м. Києві державним адміністраціям
до закінчення роботи комісій з припинення районних у м. Ки�
єві державних адміністрації та можуть змінюватись та допов�
нюватись на підставі відповідних рішень Київської міської ради.

6. Районні в місті Києві державні адміністрації готують та на�
дають до Головного управління житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) пропозиції з відповідними документами
про прийняття до комунальної власності територіальної грома�
ди м. Києва житлових будинків, гуртожитків, зовнішніх інже�
нерних мереж (електро�, тепло�, водо�, газопостачання, водо�
відведення), окремо розташованих споруд та обладнання (на�
сосних станцій, теплових пунктів, трансформаторних підстан�
цій, бойлерних, котелень, розподільчих пунктів та інше), що
розташовані на території району.

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

7.1. Підготувати уточнені переліки об’єктів права комуналь�
ної власності територіальної громади м. Києва та подати їх на
затвердження Київській міській раді до 01.03.2011.

7.2. Надати до 31.12.2010 пропозиції щодо порядку пере�
дачі в оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого май�
на, що закріплене за підприємствами, установами та організа�
ціями на праві господарського відання чи оперативного управ�
ління, продовження договорів оренди та їх умов відповідно до
п.4.11. цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення про Головне управління
контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 94 від 27 січня 2011 року

Керуючись законами України “Про столицю України — місто — герой Київ”, “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення Київської міської ради від
27.05.10 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 31.05.10 № 394 “Про здійснення організаційно�правових заходів щодо ліквідації, ре�
організації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” з метою приведення у відповідність до чинного законодавства положень
підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва:

Про повноваження районних в місті Києві 
державних адміністрацій

Розпорядження № 95 від 27 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеві державні адмі�
ністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 № 787 “Про організаційно�правові за�
ходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання ор�
ганізації управління районами в місті Києві”, з метою забезпечення ефективного функціонування район�
них в місті Києві державних адміністрацій та належної реалізації прав мешканців територіальних громад
районів в місті Києві:

ди (Київської міської державної адміністрації) реалізують пов�
новаження, надані виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації) згідно з Зако�
ном України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших
актів законодавства або рішеннями Київської міської ради.

2. Головам районних в місті Києві державних адмініс�
трацій забезпечити щорічне звітування щодо виконання
повноважень, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,

виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) до 25 січня наступного року за
звітним.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

1. Затвердити Положення про Головне управління кон�
тролю за благоустроєм виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), що до�
дається.

2. Подати в установленому порядку Положення про Го�
ловне управління контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на затвердження Київській міській раді.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 24.06.2003
№ 1120 “Про затвердження Положення про Головне управ�

ління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Положення 
про Головне управління містобудування та архітектури

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 90 від 27 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адмініс�
трації”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, рішення Київської міської ради від 14.10.2010 № 99/4911
“Про перейменування Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середови�
ща виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”:

1. Затвердити Положення про Головне управління
містобудування та архітектури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від
24.06.2003 № 1130 “Про затвердження Положення про
Головне управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)”.

3. Положення про Головне управління містобудуван�
ня та архітектури виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) подати
на затвердження до Київської міської ради.

4. Заступнику голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської держав�
ної адміністрації згідно розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

1. Встановити, що районні в місті Києві державні адмініс�
трації:

— здійснюють виконавчу владу на території відповідного

району міста Києва відповідно до Закону України “Про міс�
цеві державні адміністрації”;

— за дорученням виконавчого органу Київської міської ра�

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 20.01.2009 № 44

Розпорядження № 84 від 26 січня 2011 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 9 Закону України “Про
професійно�технічну освіту”, з метою зміни складу Міжгалузевої ради з професійно�технічної освіти у 
м. Києві, визначеного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 20.01.2009 № 44 “Про створення Міжгалузевої ради з професійно�технічної ос�
віти у м. Києві”, та для забезпечення її ефективної роботи:

1. Внести зміни до складу Міжгалузевої ради з профе�
сійно�технічної освіти у м. Києві, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 20.01.2009 № 44
“Про створення Міжгалузевої ради з професійно�техніч�
ної освіти у м. Києві”, виклавши його в редакції, що до�
дається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення

щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� в� с	дове� засідання� Корот�ова� Сер�ія

Сер�ійовича,�останнє�відоме�місце�проживання

я�о�о:�Л	�ансь�а�обл.,�м.�Свердловсь�,�в	л. Тель-

мана,�33,�Корот�ов	�Любов�Ми�олаївн	,�останнє

відоме�місце�проживання�я�ої:�Л	�ансь�а�обл.,

м.�Свердловсь�,� в	л.�Тельмана,�33,�Корот�ов	

Єлизавет	�Сер�іївн	,�останнє�відоме�місце�про-

живання�я�ої:�м.�Київ,�пр-т�Червонозоряний,�126,

�в.�23,�Чистова�Андрія�Ві�торовича,�останне�відо-

ме�місце�проживання�я�о�о:�м.�Київ,�в	л.�Л.�Гав-

ро,�5,� �в.�93�в�я�ості� відповідачів�по�цивільній

справі�за�позовом�ПАТ�КБ�“Приватбан�”�до�Ко-

рот�ова�Сер�ія�Сер�ійовича,�Корот�ової�Любові

Ми�олаївни,�Корот�ової�Єлизавети�Cер�іївни,�Чи-

стова�Андрія�Ві�торовича�про�стя�нення�бор�	.

С	дове�засідання�відб	деться�03.03.2011�ро�	�о

12.00�в�приміщенні�Оболонсь�о�о�районно�о�с	-

д	�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в	л. Тимошен-

�а,�2-є,��аб.�27.

С	ддя�О.М.�Л	цен�о

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Kиєва�ви�-

ли�ає�відповідача�Марчен�а�Віталія�Ми�олайо-

вича,� я�ий� проживає� за� адресою:� м.� Київ,

в	л. Рев	ць�о�о,�21,��в.�1�в�с	дове�засідання,

я�е�відб	деться�28�березня�2011�ро�	�о�9.20

за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Кошиця,�5-а,��аб. 204,

для�	часті�	�с	довом	�роз�ляді�цивільної�спра-

ви�за�позовом�П	блічно�о�а�ціонерно�о�това-

риства�“Приват�Бан�”�до�Марчен�а�Віталія�Ми-

�олайовича�про�звернення�стя�нення.�При�собі

мати�паспорт.

З�оп	блі�	ванням�о�олошення�про� ви�ли�

відповідач�вважається�повідомлений�про�день,

час�та�місце�роз�ляд	�справи� і�в�разі�неяв�и

йо�о�до�с	д	�справа�може�б	ти�роз�лян	та�за

йо�о�відс	тності.

Відповідач� 	� випад�	� неяв�и� в� с	дове

засідання� зобов’язаний� повідомити� с	д� про

поважність�причини�неяв�и.

С	ддя� Дарниць�о�о� районно�о� с	д	

м. Києва�О.М.�Колесни��(м.�Київ,�в	л.�Севас-

топольсь�а,�14). О�олошення

Ухвалою�Київсь�о�о�апеляційно�о�адміністративно�о�с�д��від�рито�апеляційне

провадження�	�справі�за�позовом�К	лі�В.І.�до�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о

ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�Черновець�о�о�Л.М.�про�визнання�невідповідними�за�онодавств	,

недійсними�з�дати�прийняття�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30.07.2007�№�978;�від�11.07.2007

№�874;�від�28.08.07�№�1127;�від�30.01.09�№�95;�від�30.01.09�№�96;�від�30,01.09

№ 97;�від�29.04.09�№�516;�від�29.04.09�№�518;�від�29.04.09�№�520;�від�27.05.09

№ 619;� від� 27.05.09�№�620;� від� 31.08,2009�№�978;� від� 31.08.2009�№�979;� від

31.08.2009�№�980;�від�31.08.2009�№�981;�від�30.09.2009�№�1141.�С	довий�роз�ляд

відб	деться�в�приміщенні�Київсь�о�о�апеляційно�о�адміністративно�о�с	д	�(м.�Київ,

в	л.�Полісь�а,�3-Б)�24.02.2011�о�15.00.

КО�“Інстит�т�Генерально�о�план��м.�Києва”�

проводить��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

Начальни���правління�транспортно�о�прое�т�вання

Вимо�и:

- вища�освіта�(інженерно-б	дівельна,�транспорт)

- стаж�роботи�за�фахом�не�менше�5�ро�ів

- досвід�роботи�на��ерівних�посадах�(прое�т	вання)�не�менше�3-х�ро�ів

- знання�ПК

- ві��від�30�ро�ів

- відповідальність,�висо�а�працездатність,�швид�а�адаптація

Начальни���правління�містоб�дівно�о��адастр�

Вимо�и:

- вища�освіта�(землевпоряд�	вання,�інженерно-б	дівельна)

- стаж�роботи�за�фахом�не�менше�5�ро�ів

- досвід�роботи�на��ерівних�посадах�(прое�т	вання)�не�менше�3-х�ро�ів

- знання�ПК

- ві��від�30�ро�ів

- відповідальність,�висо�а�працездатність,�швид�а�адаптація

Начальни���правління�інженерно�о�забезпечення

Вимо�и:

- вища�освіта�(інженерно-б	дівельна)

- досвід�роботи�на��ерівних�посадах�(прое�т	вання)�не�менше�3-х�ро�ів

- стаж�роботи�за�фахом�не�менше�5�ро�ів

- знання�ПК

- ві��від�30�ро�ів

- відповідальність,�висо�а�працездатність,�швид�а�адаптація

Начальни��відділ��містоб�дівної�е�ономі�и

Вимо�и:

- вища�освіта�(е�ономічна)

- досвід�роботи�на��ерівних�посадах�від�3-х�ро�ів�

- ві��27-50�ро�ів

- відповідальність,�висо�а�працездатність,�швид�а�адаптація

Умови�роботи:

- офіційна�з/п

- офіційне�оформлення�на�робот	

- випроб	вальний�термін�2�міс.

- тр	дові�відносини�відповідно�до�КЗОТ	�У�раїни

- місце�роботи�—�центр�Києва

Резюме�надсилати�на�еле�тронн��адрес�:

S_rvabets@grad.gov.ua

Адреса:

01001,�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�32,�оф.�205

Тел./ф:�+38�(044)�234-85-89.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 081452� на� ім’я� А�аніна� Юрія� Ми�олайовича� вважати

недійсним.
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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 56
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Âèñîêå “äî” 
ïåðíàòîãî Êàðóçî

Ìèêîëà Ïðîöêî ïðèñâÿòèâ ñâîº
æèòòÿ ìóçèö³, à ç ÷àñîì ñâîº çàõîï-
ëåííÿ âäàëî ïîºäíàâ ç ïåðíàòèìè
óëþáëåíöÿìè: â³í íàâ÷àº ñï³âàòè
êàíàðîê. Ìàº ïðîôåñ³éíó ìóçè÷íó
îñâ³òó — ñïî÷àòêó íàâ÷àâñÿ â ìó-
çè÷í³é øêîë³ ¹ 1, ùî íà Ïîäîë³,
çàê³í÷èâ ó÷èëèùå ³ìåí³ Ãë³ºðà òà
êîíñåðâàòîð³þ. Ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â
íàâ÷àâ ä³òåé ãðàòè íà áàÿí³, àêîð-
äåîí³ òà çàéìàòèñÿ àðàíæóâàííÿì.
Êåðóâàâ äèòÿ÷èì àíñàìáëåì áà-
ÿí³ñò³â.

Ùå ç äèòèíñòâà Ìèêîëà Ïðî-
öêî äóæå ëþáèâ ãîëóá³â, àëå ìàìà
çàáîðîíÿëà âçàãàë³ ¿õ ÷³ïàòè. Ïàí
Ìèêîëà ïðèãàäóº, ùî ÿêîñü òàê çà-
ìèëóâàâñÿ ïòàõàìè ìèðó â íåá³, ùî
íå ïîì³òèâ ñòîâïà ³ âäàðèâñÿ îá
íüîãî ëîáîì.

Ëèøå íà òðåòüîìó êóðñ³ ó÷èëè-
ùà ïåðåêîíàâ ìàìó, ùî â³í òàêè
ìàº äîãëÿäàòè çà ãîëóáàìè. “ß ñêà-
çàâ, ùî çàëèøó ìóçèêó, ÿêùî íå
äîçâîëèòü òðèìàòè ïòàõ³â”.

Êàíàðêàìè Ìèêîëà Ïðîöêî çà-
ö³êàâèâñÿ, êîëè õîäèâ íà ñòîëè÷-
íèé ïòàøèíèé ðèíîê, òàì â³í ì³ã
ëèøàòèñÿ ãîäèíàìè. ßêîñü âèïàä-
êîâî çàéøîâ äî çîîìàãàçèíó ³ ïî-
áà÷èâ êàíàðêó. Òà êîëè ãëÿíóâ íà
ö³íó, äóæå çàñìóòèâñÿ: çà ïòàøêó
ïðîñèëè â ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå, í³æ
â³í îòðèìóâàâ ñòèïåíä³¿.

Ïåðøó êàíàðêó éîìó ïîäàðóâà-

ëà äðóæèíà â 1964 ðîö³ íà äåíü íà-
ðîäæåííÿ — öå âèçíà÷èëî óñå ïî-
äàëüøå æèòòÿ. Îäí³º¿ ïòàøêè áó-
ëî çàìàëî, ïðèäáàâ ùå îäíó ³ ùå,
à ïîò³ì ñàì ñòàâ ðîçâîäèòè é ó÷è-
òè ¿õ ñï³âàòè. Çà 47 ðîê³â ñâîãî õî-
á³ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷ äîñÿã óñï³-
õ³â — òðè÷³ áóâ ñóääåþ Âèùî¿ ì³æ-
íàðîäíî¿ êàòåãîð³¿ ñï³â³â êàíàðîê,
íå ðàç ç³ ñâî¿ìè óëþáëåíöÿìè áðàâ
ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ. Ìàº áàãàòî íà-
ãîðîä, à íàéö³íí³øà — Ãðàí-ïð³
“Çîëîòèé ãîëîñ Óêðà¿íè 2000”.

Íèí³ ìàº äî äâîõ ñîòåíü ñï³âî-
÷èõ ïòàõ³â, àëå í³êîëè ¿õ íå ë³÷èòü.
Ââàæàº öå ïîãàíîþ ïðèêìåòîþ:
ò³ëüêè-íî ïîðàõóºø, òàê êîòðî¿ñü
ïòàõè ³ íå ñòàíå.

Òàêîæ íå äàº ³ìåí ñâî¿ì âèõî-
âàíöÿì. “Íàçâàòè îäíîãî êåíàðà,
íàïðèêëàä, Âàñÿ, íåìîæëèâî,—
ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà.— Íà ³ì’ÿ
â³äãóêóâàòèìóòüñÿ óñ³, òà é ïòàøêà
çâèêíå äî öüîãî, à, ìîæëèâî, ïî-
êóïåöü íàçâå ¿¿ ³íàêøå”. Àäæå ïàí
Ìèêîëà Ïðîöêî, êð³ì òîãî, ùî íà-
â÷àº êàíàðîê ãàðíî ñï³âàòè, ùå é
ïðîäàº ¿õ ³íøèì ëþáèòåëÿì ïåð-
íàòèõ. À âòîðãîâàí³ ãðîø³ âèòðà÷àº
íà çåðíî òà ïðèäáàííÿ íîâèõ ïî-
ðîä. “Êóïèòè çâè÷àéíó êàíàðêó
ìîæíà çà 100—150 ãðèâåíü, êåíà-
ðà, ùî ïîãàíåíüêî ñï³âàº, çà 300—
400, à îñü çà òàêîãî, ùî áðàâ ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³, ÷óäîâî âèêîíóº ï³ñí³ é

ï³ääàºòüñÿ íàâ÷àííþ, äîâåäåòüñÿ
âèêëàñòè äî 100 äîëàð³â”,— ïîÿñ-
íþº Ìèêîëà Ïðîöêî. Êàæå, ùî
êóïèòè ïòàøêó — íå ãîëîâíå, ãî-
ëîâíå — çóì³òè çáåðåãòè òå, ùî âî-
íà óæå çíàº, ï³äòðèìóâàòè ¿¿ çä³á-
íîñò³.

Âîêàëüí³ äàí³ ó êàíàðîê äóæå âè-
ñîê³. Ìóçè÷í³ çä³áíîñò³ ó íèõ ïå-
ðåäàþòüñÿ ïî ÷îëîâ³÷³é ë³í³¿, ñàì-
êè ñï³âàþòü ëèøå ó øëþáíèé ïå-
ð³îä.

Íàâ÷àííÿ ïòàøåíÿòè ðîçïî÷è-
íàþòü, êîëè éîìó âèïîâíþºòüñÿ
äâà ì³ñÿö³. Ñïî÷àòêó âñ³ ó ð³âíèõ
óìîâàõ: ðàçîì ñëóõàþòü çàïèñè íà
êàñåòàõ. Ïîò³ì Ìèêîëà Ñåìåíî-
âè÷ â³äáèðàº ñàìîê îêðåìî, áî âî-
íè äåôîðìóþòü çâóê. ²ç çàëèøå-
íèõ ñàìö³â ùå â³äáèðàº íàéêðà-
ùèõ ³ çàéìàºòüñÿ ç íèìè ³íäèâ³-
äóàëüíî. Íèí³ ê³ëüêîõ ãîòóº äî
êîíêóðñó.

Ö³íí³ñòü ñï³âó êàíàðêè — íå
òðèâàë³ñòü “àð³¿”. Óñÿ ï³ñíÿ ïîä³-
ëÿºòüñÿ íà êóïëåòè, ÷àñòèíè ÷è
“êîë³íà” ç äðèæà÷èõ, ñâèñòÿ÷èõ ³
ôëåéòîâèõ çâóê³â. Õî÷à á ñê³ëüêè
òÿãíóâñÿ êóïëåò — öå îäíå êîë³íî.
Ïàí Ïðîöêî ðîçïîâ³äàº, ùî ó ñï³-
âî÷èõ ïòàõ³â ëåãåí³â íåìàº, ëèøå
ïîâ³òðÿí³ ì³øêè. Âîíè ìîæóòü âè-
òÿãòè îäíå “êîë³íî” çà 45 ñåêóíä.
Æóð³ äóæå âèñîêî îö³íþº êåíàðà,
ùî íå ðîáèòü õèáíèõ “êîë³í”.

Êîíêóðñ ïðîâîäÿòü ðàç íà ð³ê,
äðóãî¿ íåä³ë³ ãðóäíÿ. Çà ñëîâàìè
Ìèêîëè Ïðîöêà, ïðîáëåìà ïòàøè-
íèõ çìàãàíü — áðàê êâàë³ô³êîâà-
íèõ ñóää³â. Òîìó íà çàãàëüíîìó ç³-
áðàíí³ (6 ñ³÷íÿ) êåíàðîâîä³â òà ëþ-
áèòåë³â ñï³âî÷èõ ïòàõ³â â³äíîâëåíî
ä³ÿëüí³ñòü ñåêö³¿ “Ñï³âî÷èõ ³ äåêî-
ðàòèâíèõ ïòàõ³â”, íà áàç³ ÿêî¿ ïðà-
öþº Âñåóêðà¿íñüêà êîëåã³ÿ çíàâö³â
êàíàðîê. ¯¿ ÷ëåíè ïëàíóþòü îðãà-
í³çóâàòè êóðñè äëÿ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ñóää³â 

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 16 ëþòîãî
ОВНИ, реаліз йте творче по ли ання, заявляйте про себе, демон-

стр йте все, чим ба аті: таланти, дося нення, здоб т и, хваліться, с ром-
ність нині на ш од . Ви сонце, я е має світити всім, заряджати ент зі-
азмом, надихати на ділові та романтичні подви и.
ТЕЛЬЦІ, рано порад є щасливим осянням, вихід зі с р ти завдя и

ори інальним рішенням, допомозі др зів, по ровителів нарешті знай-
деться! Після обід присвятіть себе особистом життю, в д ші пан ва-
тиме бла одать, тож ви маєте ні альний шанс відч ти себе на сьомо-
м небі від радощів й ощасливити родин .
БЛИЗНЯТА, заб дьте про р тин і йдіть т ди, де людно та весело, де

л нають сміх, дотепні жарти. Там ваш інтеле т альний еній, ер диція
роз вітн ть сповна. Нині ви — д ша омпанії, неформальний лідер о-
ле тиві, здатний маніп лювати людьми на свій сма , і оловне — ні о-
м не завдати ш оди!
РАКИ, день промайне на ч довій ноті. У піднесеном настрої ви ото-

ві обдар вати нав олишній світ сім, що послав Господь. Я що вас не
влаштов є зарплатня ( рошей заба ато ні оли не б ває) — саме час по-
оворити з шефом, він вас зроз міє і піде наз стріч. Не омпле с йте,
нині вашим ар’єрним по ровителем може стати зовсім незнайома осо-
ба, одна і ви робіть добро іншим.
У ЛЕВІВ зоряний час, шанси стати ероєм дня блис чі. Б дь-я і

зад ми запро рамовано на спіх, оловне — б ти в центрі ва и, ре -
лам вати себе. Захоплюйте людей, розширюйте оло шан вальни ів,
ви є центром равітації, що тримає в полі тяжіння пот жні оле тивні
енер ії.
ДІВИ, події дня з мовлені армічно, не бійтеся ритичних сит ацій, роз-

слабтеся і пливіть за течією! Завдя и щасливом збі обставин випа-
де шанс розрах ватися з бор ами. Тоді переш оди на шлях долі зни -
н ть, майб тнє тепло прийме свої бла одатні обійми.
ТЕРЕЗИ, заб дьте про нітючі проблеми — їм ані інця, ані раю. При-

святіть день собі, вдихніть на повні р ди аромат емоційних насолод. Ви-
бір ба атий, тож обирайте на свій сма . Творіть, охайтеся і заряджай-
те свій енер етичний а м лятор позитивними враженнями на майб т-
нє.
СКОРПІОНИ, енер ію, що б’є через рай, постарайтеся спрям вати

в раціональне р сло, іна ше вона почне р йн вати вас, штовхаючи на
без л здий епатаж. Спроб йте я омо а яс равіше продемонстр вати
свій творчий потенціал. Начальство все помітить і похвалить (!), принай-
мні претенд вати на безцінно о спеціаліста, я ом не страшний жоден
он рент, ви зможете.
СТРІЛЬЦІ, день ознамен ється трі мфальним сходженням на олімп

поп лярності. А торств йте, хваліться здоб т ами, давайте поради, ріж-
те правд -мат вічі тим, хто цьо о засл жив. Ніхто вас не звин ватить
нахабній нес ромності й не затаїть образи, бо ви — любленець п б-

лі и, а їй імпон є поведін а з перчин ою з хвальства.
КОЗОРОГАМ с дилося пережити фаз незаб тніх яс равих пере-

живань. Відч вши пот жний приплив ділової та се с альної енер ії,
творчо о оріння, потреби в ризи ованих епатажних вчин ах, не
стрим йте то о шалено о пото . Нині доля при от вала призи
азартним сміливцям, я і отові віч-на-віч зіштовхн тися з небезпе-
ою і вийти переможцем. На домочадців моліться, адже то ваші не-
бесні ян оли!
ВОДОЛІЇ, оді хворіти! С ажіть нед ам еть, і вони дивовижним чи-

ном зни н ть... Панацеєю від болячо стане любов. Кохайтеся, і тоді не-
затреб вані енер орес рси вивільняться, настане фізичне піднесення. Об-
ранця слід тримати на припоні, щоб не в рали, адже йо о харизма за-
ворож є.
РИБИ, натис айте на тр дові педалі, натхненно працюйте. Сл жбова

арена — місце, де ви поч ваєтеся справжньою оролевою. Дор чені
справи ви он єте расиво, з творчим во ни ом, відч ттям престижно-
сті. Вина орода не зм сить на себе дов о че ати, ерівництво се помі-
тить, і ви матимете по засл ах

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 ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —6...—12°Ñ,
âíî÷³ —10...—16°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +1°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè —2...—4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —12...—16°Ñ, âíî÷³ —
16...—19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—6°Ñ, âíî÷³ —6...—9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —9...—13°Ñ, âíî-
÷³ —14...—16°Ñ.

Ñüîãîäí³
16 ëþòîãî – äåíü Âëàñ³ÿ. Ââàæàëè, ùî ñüîãîäí³ äîìîâèé çà¿æäæàº

êîíåé. Ùîá ïîçáóòèñÿ éîãî, äî êîíåé ïðèâ'ÿçóâàëè áàò³ã, ðóêàâèö³,
à íà íîãè – îíó÷³. Òàêîæ öüîãî äíÿ ïî÷èíàëèñÿ ñ³ì êðóòèõ
(ìîðîçíèõ) ðàíê³â.

²ìåíèííèêè: Àäð³àí, Àçàð³é, Àííà (Ãàííà), Âëàñ, Ìèêîëà, Ïàï³é,
Ðîìàí, Ñåìåí

Перш співоч пташ Ми олі Проц подар вала др жина

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Ми ола Проц о має професійн м зичн освіт . Він
протя ом сімнадцяти ро ів навчав дітей рати на баяні
та а ордеоні. Та ще з дитинства збері любов до пта-
хів. Уже в дорослом віці чолові з адав про дитячі мрії
і реаліз вав їх. Нині пан Ми ола має 200 співочих пта-
хів та понад 100 ол бів: вихов є їх і от є нових час-
ни ів для он рс анаро .

Íàéçàïîâ³òí³øó ìð³þ äèòèíñòâà Ìèêîëà Ïðîöêî
ðåàë³çóâàâ ó äîðîñëîìó â³ö³
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