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Киянам покаж уть планети

Політик а

У суботу, 13 жовтня, у Хрещатому парку, що біля Арки Дружби народ ів, від буд еться День вiд критої
астрономії. Як повід омляютьорганізатори, під час заход у всі охочі матимуть змогу под ивитися на планети
та зірки. «Ми виставляємо телескопи на вулиці й д аємо можливість усім под ивитися на д оступні космічні
об’єкти. Це прекрасний спосіб познайомитися з астрономією й iз користю провести вечір. Приход ьте самі,
привод ьте д рузів! Буд е чим зайнятися як д орослим, так і д ітям», — закликають організатори.
Поспостерігати за планетами можна буд е з 20.00 д о 23.00. У Києві под ібний захід провод иться вперше.
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Буд е зона пікніків
У столиці знову хочуть запровад ити трад ицію організованих пікніків. С толична влад а обіцяє
облаштовувати д ля цього спеціальні зони від починку. Нині у місті їх д іє, повід омляє У НН, близько 40.
Найперша — «Тростянець» — була створена ще у 1964 році. «Ми створюємо зони д ля пікніків саме у
місцях, які облюбували д ля від починку кияни. Тут ми встановлюємо д ерев’яні майд анчики, д е можна
присісти, розпалити багаття, приготувати їжу, там є покрівля від негод и», — звітують у КМДА. Наступного
року, зокрема, заплановано реконструкцію д вох зон від починку у С вятошинському ЛПГ — «Мир» та
«Перлина».
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У Парку культури та від починку «Перемога», що у Дніпровському районі столиці, з’явиться алея–музей
бойової техніки. Новий парковий елемент киянам та гостям міста презентують д о кінця року, повід омляє
прес–служба КМДА. С аме д ля цього в парку споруд жують майд анчик зі спеціальним бетонним покриттям,
який має витримати багатотонні експонати, а саме: бойовий танк «Т–64», бойову ремонтно–експлуатаційну
машину (БРЕМ), гаубицю «Д–30» та протитанкову гармату. У ся воєнна техніка пройшла д емілітаризацію на
під приємствах Міноборони, д е її під готували д ля експлуатації в умовах музею під від критим небом.

Хворі легені столиці (12.10.2012)
Київ мажоритарний (09.10.2012)
Київ мажоритарний (05.10.2012)
Зруйнувати, щ об створити (21.09.2012)
Порядок , к ияни? (13.09.2012)
Залишилося щ е трох и лісу для простих смертних (13.09.2012)
Війна з будівельними парк анами (13.09.2012)
НО ВИНИ ПЛЮС (07.09.2012)
Велосипедно–піротех нічні вих ідні (07.09.2012)
Нарк отик и. Недорого... (07.09.2012)

Друкована версія

Спорт
Калейдоск оп

ПОГОДА
Погод а в Києві і по
всій У країні.
КУРСИ ВАЛЮТ
НБУ
ГОРОСКОП
НОВИНИ САЙТУ
Реклама (06.09.10)

Мне нравится

0

О бговорити у форУМі

Разрешение на работу для иностранцев
(C) 2003 Ук раїна Молода

Created by Webo

converted by Web2PDFConvert.com

