
Реконструкція Поштової
площі триває
Наразі тут проводять роботи із заміни комунікацій, будівництва естакади 
та тунелю

Як розповів нам заступник

директора КП "Дирекція будів�

ництва шляхово�транспортних

споруд" Микола Васильцов, на

даний момент на зазначеній ді�

лянці активно проводиться пе�

рекладання та заміна всіх інже�

нерних комунікацій. Тривають

роботи і з будівництва транс�

портної естакади з Володимир�

ського узвозу на вулицю Набе�

режно�Хрещатицьку. Наразі

фахівці вже встановили поло�

вину опор, необхідних для зве�

дення об’єкта. Активно буду�

ють і транспортний тунель,

який з’єднає Набережне шосе

та вулицю Набережно�Хреща�

тицьку. Роботи зі зведення під�

пірної стінки цього об’єкта ви�

конані на 70 %.

За словами гендиректора КК

"Київавтодор" Георгія Глінсько�

го, аби не псувати один із най�

старіших районів Києва громізд�

кими інженерними об’єктами,

при будівництві нової розв’язки

на Поштовій площі будівельні

організації зводитимуть легкі й

одночасно міцні конструкції.

"Розв'язка на Поштовій пло�

щі не повинна погіршити ви�

гляд історичного Подолу, тому

тут зводитимуться такі ж легкі

конструкції, як і при будівниц�

тві естакади на вулиці Набереж�

но�Хрещатицькій. Унікальність

даної споруди полягає у тому,

що при зведенні монолітної за�

лізобетонної прогонової будови

використовується технологія

постнапруження арматури. Її

застосування дає змогу забезпе�

чити необхідну міцність конс�

трукції при максимально змен�

шеній товщині. Саме така тех�

нологія є ідеальною для будів�

ництва розв’язки, адже Поділ —

центральна історична частина

міста, яка багата на історичні

пам’ятки і не гармонує з гро�

міздкими інженерними спору�

дами",— підкреслив Георгій

Глінський.

Зазначимо, що зведення еста�

кади та тунелю дозволить змен�

шити кількість заторів у цен�

тральній частині міста та покра�

щить транспортне сполучення

правого та лівого берегів столиці.

Подбають і про достойний

зовнішній вигляд оновленої

Поштової площі та про її до�

ступність для пішоходів. Як

розповів "Хрещатику" началь�

ник ГУ архітектури та містобу�

дування КМДА Сергій Цело�

вальник, після завершення ро�

біт ця територія стане єдиним

великим пішохідним просто�

ром.

"У центрі площі буде розта�

шований великий фонтан. По�

ки що триває дискусія щодо йо�

го остаточного вигляду. Крім

того, ми працюємо над зовніш�

нім втіленням інших об’єктів —

елементів благоустрою, лав, ви�

ходів із метро. Адже наше ос�

новне завдання зробити так,

щоб людям було зручно потрап�

ляти на площу, вільно пересува�

тися нею і комфортно тут себе

почувати", — зазначив Сергій

Целовальник.

Відкрити оновлену Поштову

площу планують до Дня міста

наступного року. Однак, за сло�

вами Сергія Целовальника, на

цьому роботи з її благоустрою

не завершаться. Планується ре�

алізація ще низки проектів, які

потребують залучення додатко�

вих інвестицій

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

За даними Гідрометцентр , на цьом
тижні середня температ ра столиці
знизиться до 8 рад сів. У зв’яз з та-
ими змінами, тепло до осель иян роз-
почн ть подавати з 10 жовтня, а об'є ти
соціальної сфери вже під лючають до
теплоносія. Про отовність місь о о ос-
подарства та підприємств дорожньо-
транспортно о омпле с до роботи в
осінньо-зимовий період оворили вчора
на засіданні місь ої оле ії за часті о-
лови КМДА Оле сандра Попова.

За словами заступника начальника ГУ житлового госпо�

дарства КМДА Володимира Баженова, місто на 100 % го�

тове до початку опалювального сезону. Паспорти про го�

товність прийняти теплоносії отримали всі 11 тис. 52 жит�

лових будинки міста. Готові приймати тепло і навчальні та

медичні заклади столиці. За інформацією начальника ГУ

освіти та науки КМДА Оксани Добровольської, основні

роботи з підготовки навчальних закладів до осінньо�зимо�

вого періоду відбулися ще влітку. Будь�які проблеми з опа�

ленням будуть оперативно ліквідовуватися, ці питання

контролюватиме спеціально створена робоча група.

Значна підготовка до осінньо�зимового періоду була

проведена всіма підприємствами та установами міста, у

кожному районі діяли відповідні штаби. Як зазначив

гендиректор ПАТ "Київенерго" Олександр Фоменко,

компанією було відремонтовано 5 енергоблоків, 622 во�

догрійних і парових котлів, 551 трансформаторна під�

станція, а також близько 100 км повітряних та 1503 ді�

лянки кабельних мереж.

Крім того, фахівцями підприємства здійснена значна

робота з заміни столичних тепломереж — реконструйо�

вано 82 км. Загалом у поточному році на підготовку сто�

личного енергокомплексу "Київенерго" спрямувала по�

над 300 млн гривень. "Ми вже розпочали підключення

столичних об’єктів соціальної сфери до централізовано�

го опалення за відповідними заявками. Зокрема тепло

вже отримали дитячий будинок "Малятко" і пологовий

будинок № 1. Ми готові оперативно задовольняти всі

подані заявки", — зазначив Олександр Фоменко.

За словами голови КМДА Олександра Попова, масо�

во підключати столичні будівлі до опалення розпочнуть

вже на цьому тижні. "Звісно, не всі проблеми вирішені,

адже вони накопичувалися роками. Однак і в минулому,

і в цьому році інвестована велика кількість ресурсів на

заміну тепломереж. Тому в нас є впевненість, що цей

опалювальний сезон буде кращим, ніж попередній. По�

давати тепло у будинки киян ми розпочнемо 10 жовтня,

і технологічно фахівцям потрібно 7—10 днів, щоб під�

ключити весь житловий фонд та об’єкти бюджетної

сфери. Тож на наступному тижні ми зможемо прозвіту�

вати про фактичне підключення більшості об’єктів до

систем опалення", — наголосив Олександр Попов.

Активно готуються до осінньо�зимового періоду й

інші служби міста. Як доповів заступник гендиректо�

ра КК "Київавтодор" Павло Монастирний, громад�

ський транспорт та дороги столиці взимку функціо�

нуватимуть справно. Повністю заготовлена необхідна

кількість посипальних матеріалів, готується і сніго�

прибиральна техніка. На завершальному етапі роботи

з поточного ремонту дорожнього полотна, благоуст�

рою прибудинкових територій і міжквартальних про�

їздів.

Як повідомили в КП "Київпастранс", готовий до зими

і парк муніципального транспорту. Створені бригади з

прибирання та утримання зупинкових комплексів

Тепло в квартири киян почнуть подавати з 10 жовтня

Столиця готова до опалювального сезону

Доступна влада 

"Хрещати " п блі є рафі проведення особистих
та виїзних прийомів ромадян ерівництвом
Київсь ої місь ої державної адміністрації на IV
вартал поточно о ро
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Два аеропорти — один рекламний
простір 

Оператори форм ють єдиний па ет для продаж
площ столичних аерово залах
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Цікаве навчання — для найменших
школярів 

У імназії № 177 створені ні альні мови для
розвит дитини з перших ласів
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У номері

Новини
"Київпастранс" вводить 
новий автобусний маршрут: 
"Метро "Святошин" — спортивний 
комплекс "Чайка"
Цьо о тижня на в лиці міста вийд ть нові тролей-

б си й автоб си. Вже 11 жовтня 16 нових тролейб -
сів та 6 нових автоб сів вийд ть на лінії: два нових
тролейб си спрям ють на маршр т № 23 (в л. Т по-
лєва — ст. м. "Л 'янівсь а"); п’ять — на маршр т
№ 24 (просп. Свободи — в л. Північна); ще два тро-
лейб си надійд ть на маршр т № 25 (просп. Свобо-
ди — ст. м. "Петрів а"); три тролейб си — на марш-
р т № 26 (просп. Свободи — ст. м. "Нив и") та
п’ять — на тролейб сний маршр т № 5 (в л. Білиць-
а — площа Толсто о). Ще один тролейб с попов-
нить тролейб сний маршр т № 43, трас р х я о о
відновлено до Ленін радсь ої площі в зв'яз із за-
вершенням б дівництва транспортної розв’яз и в
районі мост Патона. Крім то о, три нові машини
вийд ть на лінію автоб сно о маршр т № 56 (ст. м.
"Вистав овий центр" — ст. м. "А адеммістеч о").
Та ож, для поліпшення транспортно о обсл ов -
вання меш анців житлово о масив Чай а та в лиці
Б даріна, змінено трас р х автоб сно о маршр т
№ 37, я ий відтепер подовжено до житлових ом-
пле сів без заїзд на спорт омпле с "Чай а". Нато-
мість КП "Київпастранс" вводить о ремий автоб с-
ний маршр т № 37-А, я ий рс ватиме трасою
ст. м. "Святошин" — спортивний омпле с "Чай а".
По и що на цьом маршр ті працюватиме три авто-
б си.
Зазначимо, що поповнення пар р хомо о

с лад новими омфортабельними одиницями до-
зволить значно по ращити я ість перевезення па-
сажирів та відч тно зменшить інтервал р х на лі-
ніях

Киянам 
повертатимуть гроші 
за неякісні житлово(комунальні
послуги
У КП "Головний інформаційно-обчислювальний

центр" на ад ють, що разі надання нея існих
житлово- ом нальних посл підприємство здій-
снюватиме відповідний перерах но . Та им чи-
ном, ияни не сплач ватим ть за нея існі посл и.
Тіль и з почат 2012 ро за неналежно надан
посл меш анцям столиці перераховано понад
30 млн рн. За важимо, що нормативним вважає-
ться безперебійне надання посл з централізо-
вано о опалення впродовж всьо о опалювально о
сезон . Я що посл а надана не в повном обся-
зі (або не надана), споживач повинен повідомити
про це ви онавця в сній чи письмовій формі. За-
важимо, що повідомлення споживача обов’яз о-
во реєстр ється представни ом ви онавця ж р-
налі реєстрації заяво споживачів. За рез льтата-
ми перевір и та встановлення фа т неналежно о
надання або ненадання посл с ладається а т-
претензія, я ий підпис є споживач та представ-
ни ор анізації, що обсл ов є б дино . А т-пре-
тензію роз лядають та впродовж трьох робочих
днів повідомляють споживачеві про її задоволен-
ня або про відмов задоволенні (причин відмо-
ви обґр нтов ють).
На адаємо, що нормативною вважається темпе-

рат ра повітря в житлових приміщеннях (за мови їх
теплення) 18°C ( наріжних імнатах — 20°C). До-
п стимий термін відхилення — 12 один на доб
(один раз на місяць). Зменшення плати — на 5 % за
ожний рад с відхилення від 18°C до 12°С житло-
вих приміщеннях ( наріжних імнатах — від 20°C до
14°C) за період відхилення (протя ом сьо о стро
відхилення). При температ рі в житлових приміщен-
нях нижче, ніж 12°C ( наріжних імнатах — нижче,
ніж 14°C), плата за централізоване опалення не стя-
ється
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Таке масштабне будівництво неможливе без транспортних незручностей, тому столична ДАІ
рекомендує водіям такі маршрути об’їзду Поштової площі:

Рух з житлових масивів Харківський, Березняки, Дарниця через мости Південний, Дарницький та
Патона у напрямку центру міста та Подолу необхідно здійснювати через нові транспортні розв'язки в
районі бульв. Дружби Народів та Дніпровського узвозу;

Рух з житлових масивів Лівобережний, Лісовий, Русанівка, Микільська слобідка через міст Метро в
напрямку центру міста та Подолу — через нову транспортну розв’язку в районі станції метро "Дніпро" у
напрямку Дніпровського узвозу;

Рух з житлових масивів Троєщина, Райдужний, Воскресенка через Московський міст у напрямку
центру та Подолу — через новий Гаванський міст на вул. Набережно/Хрещатицьку з правим поворотом
на вул. Борисоглібську з виїздом на вул. Сагайдачного або вздовж просп. Московського та вул. Теліги;

Рух з житлового масиву Оболонь у напрямку центру та Подолу — через вулиці Набережно/Рибаль/
ську, Електриків, Набережно/Лугову, Костянтинівську або Верхній та Нижній Вал, а також проспектом
Московським, вулицями Новокостянтинівською та Теліги.

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Київсь а влада продов-
ж є роботи з розб до-
ви транспортної мережі
міста та по ращення
спол чення о олиць
столиці з її центром.
Та , нещодавно розпо-
чалися роботи з ре он-
стр ції Поштової пло-
щі, я і передбачають
б дівництво еста ади
та т нелю. Введення в
е спл атацію об’є та
дозволить по ращити
транспортне спол чен-
ня центрі міста. Па-
ралельно прое танти
подбають і про належ-
ний зовнішній ви ляд
цієї території. Про хід
ре онстр ції однієї з
найдавніших площ сто-
лиці дізнавався орес-
пондент "Хрещати а".

Наразі на Поштовій площі проводиться пере ладання та заміна всіх інженерних ом ні ацій
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Новини

Графік проведення особистих 
та виїзних прийомів громадян і прямих 
(“гарячих”) телефонних ліній керівництва
КМДА на IV квартал 2012 року
У олови КМДА Оле сандра Попова особистий прийом ромадян —

третьо о вівтор а місяця з 14.00 до 15.00 за адресою: м. Київ, в л. Хре-
щати , 36. Прямі “ арячі” телефонні лінії відб ватим ться др о о вівтор-
а з 11.00 до 12.00 за тел.: 279-40-59.
У першо о заст пни а олови КМДА Оле сандра Маз рча а осо-

бистий прийом — др серед з 17.00 до 18.00 та в четверт серед з
17.00 до 18.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом ромадян —
третю серед з 16.00 до 17.00 в приміщенні Печерсь ої РДА. Прямі “ а-

рячі” телефонні лінії відб ватим ться першої середи з 17.00 до 18.00 за
тел.: 279-40-59.
У заст пни а олови КМДА Анатолія Гол бчен а особистий при-

йом— перший вівторо з 12.00 до 13.00 та в четвертий вівторо з 12.00
до 13.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — др о о вівтор-
а з 12.00 до 13.00 в Голосіївсь ій РДА та третьо о вівтор а з 12.00 до
13.00 в Святошинсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — четверто о
вівтор а з 11.00 до 12.00 за тел.: 279-40-59.
У заст пни а олови КМДА Р слана Крамарен а особистий при-

йом — др ий вівторо з 14.00 до 15.00 та в четвертий вівторо з 14.00
до 15.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — третьої п’ятни-
ці з 14.00 до 15.00 в Дарниць ій РДА та першо о вівтор а з 14.00 до 15.00
в Оболонсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — третьо о вівтор а з
11.00 до 12.00 за тел.: 279-40-59.
У заст пни а олови КМДА Михайла К ч а особистий прийом
ромадян — др ий четвер з 15.00 до 16.00 та в четвертий четвер з
15.00 до 16.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — третій
понеділо з 15.00 до 16.00 в Дніпровсь ій РДА та в перш серед з 15.00
до 16.00 в Шевчен івсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — третьо о
четвер а з 15.00 до 16.00 за тел.: 279-40-59.
У заст пни а олови КМДА Леоніда Новохать а особистий прийом
ромадян — перший четвер з 16.00 до 17.00 та в третій вівторо з 16.00
до 17.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом— др ий четвер
місяця з 16.00 до 17.00 в Солом’янсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лі-
нії — перший вівторо з 10.00 до 11.00 за тел.: 279-40-59.
У заст пни а олови КМДА Оле сандра П занова особистий при-

йом — третій четвер з 11.00 до 12.00 та в четвертий четвер з 11.00 до
12.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — др ий четвер з
12.30 до 13.30 в Деснянсь ій РДА та в др ий четвер з 14.30 до 15.30 в
Подільсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — в перший четвер з 14.00
до 15.00 за тел.: 279-40-59

Цифра дня

12 207 200 000  
гривень, на таку суму отримано доходів столичними підприємствами
пошти та зв’язку у січні — липні 2012 року, що на 4,6 % більше, ніж у
відповідному періоді минулого року 
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Будинок вчителя 
відреставрують
При цьому буде збережено автентичність архітектурної пам’ятки
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Днями Київсь ий місь ий
Б дино вчителя відзначив
ві овий ювілей. Маючи
давню історію, б дівля по-
треб є серйозно о онов-
лення. Адже за сто ро ів
т т жодно о раз не про-
водився апітальний ре-
монт. Тож за ініціативи о-
лови КМДА Оле сандра
Попова, б в розроблений
прое т ре онстр ції істо-
рично о об’є та, і вже за
іль а місяців т т роз ор-
н ться масштабні віднов-
лювальні роботи.

За словами директора Київського

будинку вчителя Лариси Мельник,

наразі приміщення не відповідає су�

часним технічним вимогам, які не�

обхідні для стабільного розвитку ос�

вітнього процесу. Вирішити всі ці

проблеми самотужки заклад не мо�

же, тож логічно, що про потреби ос�

вітян подбає міська влада.

“Наш обов’язок відреставрувати

будинок так, щоб було збережено

його архітектурну спадщину. Зага�

лом на реконструкцію знадобиться

38 мільйонів гривень. Значна части�

на цієї суми піде на зовнішнє оздоб�

лення, інша — на заміну внутрішніх

комунікацій. Проект реконструкції

пройшов експертизу, і ми маємо всі

підстави для того, щоб внести цей

об’єкт у програму соціально�еконо�

мічного розвитку Києва на 2013 рік.

Думаю, до Дня міста, який тради�

ційно відзначаємо у травні, ми уро�

чисто відкриємо оновлений Буди�

нок вчителя”, — зазначив заступник

голови КМДА Леонід Новохатько.

За проектом передбачається рес�

таврація всіх фасадів, внутрішніх

приміщень та повна заміна комуні�

каційних мереж. “Проводитиметься

комплексна реставрація приміщень

вхідної групи: зали, галереї, парад�

них сходових клітин, коридорів. З

боку вулиці Володимирської буде

виконано благоустрій територій.

Він полягає в облаштуванні доріжок

та квітників з максимальним збере�

женням зелених насаджень. На те�

риторії з’являться лавки та альтан�

ки, буде оновлено нічне художнє

освітлення, яке створюватиме атмо�

сферу затишку та комфорту біля Бу�

динку вчителя, — розповідає “Хре�

щатику” головний інженер проекту

реставрації Надія Казанцева. — Та�

кож буде відновлено огородження із

сусідніми територіями у тих місцях,

де воно існувало раніше. Всі втраче�

ні елементи реставруватимуть за ти�

ми ж технологіями, за якими вони

створювалися сто років тому”.

Як стверджує головний інженер

проекту, роботи проводитимуться

зі збереженням повної автентич�

ності будівлі. “Матеріали, які ми

сьогодні бачимо, — венеціанська

штукатурка, мармур, дерево — ви�

ключно всі будуть збережені. Адже

спеціально для цього проводилися

хіміко�лабораторні дослідження”,

— додає Надія Казанцева.

Загалом після реконструкції в бу�

динку з’являться сучасні системи

кондиціонування приміщень, звуко�

фікація, освітлення та вентиляція.

Тут запрацюють потужні електроме�

режі, опалення. А відомий всім ки�

янам і гостям міста купол Будинку

засяє по�новому. Адже скляна стеля

не очищалася довгі роки. Цікаво, що

після реставрації тут буде встановле�

на спеціальна система, яка дозво�

лить легко мити купол. Окрім того,

його обладнають підсвіткою.

Нагадаємо, що Будинок учителя є

пам’яткою архітектури національ�

ного значення. Ця знакова споруда

для столиці була раніше відомою як

будинок Центральної ради. Свого

часу тут лунали голоси видатних

громадських діячів, зокрема Гру�

шевського, Винниченка, Петлюри,

Вернадського, Єфремова, Чубин�

ського. Сьогодні Будинок учителя є

комунальним позашкільним закла�

дом, де проводяться науково�педа�

гогічні семінари, конференції,

працюють колективи художньої са�

модіяльності

Свято для чотирилапих

З самого ранку на стадіоні “Старт”, що на ву�

лиці Шолуденка, було шумно. На його території

відзначали Міжнародний день захисту тварин, й

головними дійовими особами тут були чотирила�

пі. Для них створили справжнє свято зі співами,

танцями та змаганнями.

Як розповів “Хрещатику” директор КП

“Центр ідентифікації тварин” Олег Качкан, таке

масштабне дійство, у якому об’єдналися влада й

громадські зоозахисні організації, у столиці ор�

ганізоване вперше. “Ми влаштували цей захід,

аби вкотре підкреслити, що тварина, яка живе

поруч з нами, потребує уваги, тепла й людського

ставлення. Твариною потрібно займатися й обе�

рігати її, адже часто з вини людей, собаки й коти

з домашніх улюбленців перетворюються на без�

притульних. Тому ми хочемо, щоб кияни усві�

домлювали, що вони відповідальні за ту тварину,

яку привели у власний дім”, — зауважив Олег

Качкан.

На футбольному полі домашні улюбленці пока�

зали свої таланти — виконували різноманітні

команди, змагалися на смузі перепон. А ще собаки

продемонстрували вміння охороняти речі господа�

рів, рятувати дітей й знаходити мобільні телефони.

Німецька вівчарка Клайд у колективі таких же

собак продемонстрував широкому загалу свою

слухняність та спритність. “Псу лише три роки.

Він спокійний, але дуже активний і любить дітей.

Ми з ним постійно тренуємось і рік за роком від�

працьовуємо його робочі якості”, — розповідає

“Хрещатику” господар Клайда Антон Кравченко.

Окрім цього, у рамках заходу відбулося багато

конкурсів, зокрема, для дітей. Юні кияни також

продемонстрували, що вміють поводитись зі сво�

їми домашніми улюбленцями. “На святі дуже ба�

гато діточок, і ми хочемо показати їм, що до тва�

рини потрібно ставитися по�доброму. Якщо ти

береш тваринку, то маєш відповідати за неї”, —

зауважив начальник ГУ контролю за благоустро�

єм КМДА Сергій Садовой.

Не забули в цей день і про безпритульних

чотирилапих. Так, кошти від кожної третьої чашки

кави чи чаю, купленої на території стадіону,

спрямували у фонд для безпритульних тварин. У

нього також додали й гроші, отримані на благодій�

ному ярмарку, де діти продавали власні малюнки.

Додамо, зменшення кількості покинутих тва�

рин у столиці є пріоритетним для міської влади. У

Києві продовжує свою роботу австрійська органі�

зація “Чотири лапи”, силами якої з квітня прос�

терилізовано понад 2 тисячі тварин, а з початку

року — понад 7 тисяч, що майже вдвічі більше,

ніж минулого року. Окрім цього, у місті триває

спорудження Центру захисту тварин на вул. Авто�

парковій у Дарницькому районі

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Цьо о ро Міжнародний день за-
хист тварин столиці відзначали
по-особливом . Місь а влада разом
з ромадсь ими ор анізаціями зоо-
захисно о спрям вання та столични-
ми іноло ічними л бами ор аніз -
вали на стадіоні “Старт” справжнє
свято для братів наших менших. Т т
тварини мали змо продемонстр -
вати сі свої вміння.

Ор анізатори заход в отре під реслили, що тварина, я а живе пор ч з нами, потреб є ва и, тепла
й людсь о о ставлення

Головний інженер прое т реставрації Б дин вчителя Надія Казанцева розповіла, я видозміниться спор да після
оновлення

Трамваї швидкісної лінії 
на Троєщині обладнають 
електронними зчитувачами 
проїзних квитків
Б дівництво лінії швид існо о трамвая на Троєщині вийшло на фі-

нішн прям . У КП “Київтранспар сервіс” повідомляють, що біль-
шість трамвайних з пино на лінії отові й повністю оздоблені: по-
фарбовані опори, встановлені навісні металеві онстр ції. Вже пе-
ред самим зап с ом швид існо о трамвая на з пин ах з’являться
т рні ети, через я і пасажири б д ть потрапляти на платформи. Ці-
аво, що трамваях швид існої лінії б д ть встановлені еле тронні
зчит вачі проїзних вит ів, я і одночасно матим ть ф н цію омпос-
т вання разових талонів. Гот ються спеціальні паперові вит и для
механічної або еле тронної валідації при оплаті одноразової поїзд-
и. Вони міститим ть елементи захист для еле тронної перевір и
дійсності (валідності), а та ож еле тронно о омпост вання та іль-
аразово о ви ористання. Для зр чності пасажирів б де створено
та ож єдиний омбінований вито для проїзд трамваї та місь ій
еле тричці

Столичний зоопарк 
переходить на осінній режим 
відвідування 
У зв’яз із почат ом осінньо о сезон з 9 жовтня Київсь ом

зоопар б де встановлено новий режим відвід вання та е спон -
вання тварин з 9.00 до 18.00. Центральні аси працюватим ть з
9.00 до 17:00. Врахов ючи біоло ічні особливості та специфі е с-
пон вання тварин певних видів, примати е спон ватим ться зов-
нішніх е спозиційних вольєрах при температ рі +15°С і вище. При
зниженні температ ри нижче +15°С рад сів їх б де переведено до
зимово о приміщення павільйон “Примати”. Жирафи при темпе-
рат рі +10°С і вище е спон ватим ться зовнішніх вольєрах, при
температ рі нижче +10°С — зимовом приміщенні. Тапір, зебри,
антилопи, орі си, ват сі, ен р , фламін о при температ рі нижче
+10°С переводяться зимові приміщення та недост пні до е спон -
вання

Кошти від кожної третьої чашки
кави чи чаю, купленої на території
стадіону, спрямували у фонд для

безпритульних тварин

За проектом передбачається реставрація фасадів
Будинку вчителя, його внутрішніх приміщень 

та повна заміна комунікаційних мереж

На стадіоні "Старт" відзначили Міжнародний день захисту тварин
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Тенденції 

Ділові новини

Президент надав Нацбанку
нові повноваження
Президент підписав за он, з ід-

но з я им НБУ б де здійснювати
ор анізацію отів ово- рошово о
обі . Про це повідомляє прес-
сл жба лави держави. З ідно з за-
оном, до повноважень Нацбан
та ож належить здійснення ор ані-
зації отів ово- рошово о обі ,
встановлення обмеження на ви о-
ристання систем захист , платіж-
них озна та відтворення елементів
дизайн бан нот та монет, а та ож
правил вип с , оброб и, вил чен-
ня з обі та знищення отів и. За-
он відносить до омпетенції Нац-
бан ви отовлення орденів, меда-
лей, на р дних зна ів до почесних
звань У раїни, на р дних зна ів ла-
реатів державних премій У раїни і
президентсь их відзна , а та ож
до ментів, що посвідч ють на о-
родження ними. За оном та ож
передбачається, що іль існий та
персональний с лад заст пни ів
олови НБУ визначається ним за
по одженням з радою Національ-
но о бан

Вартість землі в Київській
області підвищилася
За мин лий тиждень вартість

землі під отеджн заб дов в Ки-
ївсь ій області підвищилася на
0,1 %, або на 3 долари — до 3 093
долари/сот а. Про це с азано в
повідомленні омпанії SV
Development. За цей період різ-
них районах Київсь ої області б ло
зафі совано я зниження, та і під-
вищення цін. Найбільше підвищен-
ня відсот овом вираженні за-
фі совано Василь івсь ом
районі — на 0,42 % (або 8 дола-
рів — до 1 906 доларів/сот а).
Водночас найбільше підвищення
ціни в рошовом вираженні — на
11 доларів (або на 0,24 % — до
4 612 долари/сот а) зафі совано в
Києво-Святошинсь ом районі

Ставки за депозитами 
почнуть знижуватися 
у листопаді
Депозитні став и мож ть зни-

ж ватися в листопаді, при цьом
термін розміщення оштів б де

збільш ватися. Про це заявив о-
лова правління “Надра Бан ”
Дмитро Зін ов. “Тоді ж і повер-
н ться, я д маю, більш-менш ро-
з мні став и по редит ванню”,—
додав бан ір. У свою чер , ви о-
навчий дире тор НАБУ, олова
правління “У р азбан ” Сер ій
Мамедов зверн в ва на те, що
для в ладни ів наразі — опти-
мальний момент для ма сималі-
зації своїх приб т ів за рах но
розміщення заощаджень на рив-
невих депозитах

Видобуток газу установкою
“Незалежність” стартує 
з наступного року
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров про ноз є, що самопідйом-
на б рова станов а (СПБУ)
“Незалежність” почне видоб ва-
ти аз на Одесь ом азовом
родовищі напри інці 2013 ро .
Прем’єр зазначив, що зараз б -
рова пройшла Босфор і прям є
до У раїни. “Ця б рова платфор-
ма тіль и під інець ро стане

на точ , почне б рити, а аз ре-
ально почне видоб вати, с ажі-
мо, напри інці 2013 ро ”,—
с азав пан Азаров. З йо о слів,
станов а б де щорічно видоб -
вати по 1 млрд б. м аз , що
с оротить за півлі доро о о
російсь о о бла итно о палива,
повідомляють “У раїнсь і нови-
ни”

У вересні аеропорт 
“Бориспіль” збільшив 
пасажиропотік на 5 %
Про це с азано в повідомленні

аеропорт . У вересні “Бориспіль”
обсл жив 9,179 тис. рейсів, об-
робив 2,459 тис. тонн вантажів і
0,472 тис. тонн пошти. У січні-ве-
ресні пасажиропоті аеропорт
збільшився на 9 %, або на 0,602
млн пасажирів — до 6,691 млн,
порівняно з анало ічним періо-
дом мин ло о ро . Усьо о за сі-
чень-вересень в аеропорт здійс-
нено 77,115 тис. рейсів. Та ож
оброблено 24,326 тис. тонн ван-
тажів і 4,016 тис. тонн пошти, що,

відповідно, на 10 і 3 % більше, ніж
за анало ічний період мин ло о
ро

Маркуватимуть лише 
продукти з ГМО

Уряд пропон є парламент
встановити вміст зареєстрова-
них енетично модифі ованих
ор анізмів прод тах харч -
вання на рівні понад 0,9 % від
за альної маси в одиниці па-
ов и для їх обов’яз ово о мар-
вання. Про це с азано в пові-

домленні прес-сл жби Міна ро-
політи и. Та им чином, прийнят-
тя за он дозволить с б’є там
осподарювання не мар вати
всі без винят прод ти, а тіль-
и ті, я их част а ГМО переви-
щ є 0,9 %, або є меншою, я що
та а наявність не випад ова і її
технічно можна б ло ни н ти.
Прийняття за он ви ли ано
тим, що У раїна стала першою
раїною світі, що зобов’яз є
всіх виробни ів і імпортерів
мар вати навіть ті прод ти, я і

фа тично не мож ть містити
ГМО (сіль, вода), що с перечить
за онодавств ЄС і інших раїн
світ . Відповідно до до мента,
забороняється обі харчових
прод тів, що містять ГМО, або
отриманих з їх ви ористанням
до їх державної реєстрації

Крюківський вагонзавод 
випустить перший 
дизель+поїзд
Крю івсь ий ва оноб дівний

завод має намір вип стити пер-
ший дизель-поїзд напри інці
2013 ро . Про це повідомив о-
лова спостережної ради підпри-
ємства Володимир Приходь о.
“Перший еле тропоїзд вип сти-
мо напри інці наст пно о ро .
Робити йо о б демо разом із
серйозними партнерами, я і є
світовими лідерами ва оноб -
д ванні”,— зазначив він. Пан
Приходь о додав, що в новом
дизель-поїзді силова станов а
б де вмонтована під днище ва-
она

Київським
метро
зацікавились
інвестори 
із Кореї
Проект четвертої гілки 
столичної підземки 
презентували у Сеулі

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Влада Києва представила прое т б дівництва четвертої
іл и столично о метро “Ви рівщина-Троєщина” орей-
сь им бізнесменам. Подія відб лася в рам ах бізнес-
фор м Global Project Plaza 2012, ор анізовано о Мініс-
терством інноваційної е ономі и Респ блі и Корея і Ко-
рейсь ою а енцією зі сприяння тор івлі та інвестиціям.
У серпні наст пно о ро Київ має намір почати б ді-
вельні роботи з про ладання метро на лівий бере .

За словами заступника

голови КМДА Руслана

Крамаренка, який презен�

тував інвестиційний про�

ект, ідея зацікавила учас�

ників форуму. Крім того, 

7 великих компаній взяли

на ознайомлення пакети

документів, що стосуються

четвертої гілки столичного

метро.

Зазначимо, що лінія

метрополітену є пріорите�

том модернізації транс�

портної інфраструктури

столиці до рівня міжнарод�

них стандартів. Будівниц�

тво четвертої гілки буде

мати значний соціально�

економічний ефект. Зокре�

ма суттєво покращиться

транспортне обслугову�

вання для близько 500 тис.

жителів лівобережних

районів Києва і зменшить�

ся транспортне навантаження на вулицях.

Містом вже розроблені техніко�економічні показники. Вартість будів�

ництва — орієнтовно 11,2 млрд грн, з яких на будівництво першої ділянки

потрібно 7 млрд грн, другої — 4,2 млрд грн. Пасажиропотік за попередніми

підрахунками може досягти 40,8 тис. осіб на годину. Влада має намір завер�

шити будівництво цього масштабного об’єкта до 2017 року.

Загалом проект передбачає будівництво гілки загальною довжиною 18,3

км. Пропускна спроможність — 40 поїздів на годину. На цій ділянці підзем�

ки заплановано впровадження нових комфортабельних вагонів метро та ін�

шого високотехнологічного обладнання з високим рівнем інновацій, зок�

рема в плані енергозбереження. При цьому кількість вагонів у складі буде

не 5, як на інших гілках, а 6. Документом передбачено будівництво 12 стан�

цій, у тому числі 2 пересадочних вузла. Як зазначають у КМДА, зараз уже

розроблені ескізні проекти станцій.

“У грудні минулого року було прийнято рішення про включення проекту

будівництва четвертої гілки метрополітену в перелік об’єктів, які потребу�

ють залучення інвестицій. У лютому оголошено конкурс з визначення кон�

сультанта. Завдяки презентації проекту на першому Київському інвести�

ційному форумі ми отримали велику зацікавленість від низки фінансових

установ, шість компаній подали свої пропозиції на право виступити фінан�

совим консультантом. У липні цього року відбулося розкриття тендерних

пропозицій, переможцем визнано ВАТ “Федеральний центр проектного

фінансування” (Росія), зараз готується договір із консультантом і технічне

завдання до нього”,— розповів Руслан Крамаренко.

Він також повідомив, що до кінця року компанія надасть місту дві фінан�

сові схеми будівництва та роботи нового метрополітену. Передбачувані схе�

ми реалізації проекту — це концесія та контракт повного життєвого циклу.

Схемою державно�приватного партнерства передбачено, що інвестор бу�

де відповідати за фінансування, будівництво, закупівлю обладнання та опе�

ративне управління процесом, а міська влада — за вирішення земельних

питань, надання активів, регулювання тарифів і контроль за виконанням

інвестором своїх зобов’язань перед громадою Києва.

За словами Руслана Крамаренка, у квітні наступного року влада міста має

намір офіційно затвердити техніко�економічне обґрунтування проекту. “На

червень ми плануємо провести конкурс на визначення приватного партне�

ра та вже в серпні розпочати будівельні роботи”,— заявив посадовець
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Два аеропорти — один
рекламний простір
Оператори формують єдиний пакет для продажу площ у столичних
аеровокзалах

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У Києві з’явилася перша
мережа для розміщення
вн трішньої ре лами, що
об’єднала два аеропорти.
Та ий метод розповсю-
дження дозволяє охопити
в зь і се менти а диторії.
За словами е спертів, схо-
ж стр т р можна засто-
сов вати на базі спортив-
них залів, отелів, ресто-
ранів, л бів та інших ін-
фрастр т рних об’є тів.

Реклама зсередини
Компанія JCDecaux оприлюднила

результати глобального дослідження

AirportStoriesWorld. Мета проекту —

виявити роль реклами в аеропортах

для створення додаткових ціннос�

тей бренду. Дослідження проходило

у 8 міжнародних комплексах Євро�

пи, Азії, Північної Америки та

Близького Сходу, в ньому взяли

участь близько 1600 респондентів і 6

фокус�груп.

Головним результатом проекту

стало розуміння того, що пасажири

аеропортів готові до активної кому�

нікації з брендом. Інтерактив та

спонсорування послуг — дуже ціка�

вий і ефективний формат рекламно�

го впливу, а компанії, що надають

потрібний сервіс у потрібному місці

(наприклад, безкоштовний Wi�Fi,

комфорт у кімнатах для куріння або

актуальну інформацію), залишають

слід у свідомості споживачів. З цим

погоджуються 77 % опитаних.

Цікаво також, що пасажири бук�

вально ідентифікують рекламу з са�

мим аеропортом, вважаючи її не�

від’ємною частиною комплексу, і

взагалі дуже позитивно до неї став�

ляться (85 %). Було відзначено, що

без реклами аеропорти здавалися б

порожнім і нудним місцем.

Дослідження також показали, що у

пасажирів, які пройшли необхідні

процедури реєстрації, перевірки і очі�

кують вильоту, є час, щоб дивитися

відео на плазмових моніторах. Вони

вітають пропозиції контенту, який

можуть завантажити у свої девайси.

За даними AirportStoriesWorld, 66 %

опитаних зацікавлені у завантаженні

ігор і розваг, 61 % — чекають акційних

пропозицій та купонів на знижки.

Додамо, що 91 % опитуваної ауди�

торії погодився з тим, що бренди от�

римують переваги від реклами в

аеропорті; 86 % аудиторії вважає, що

аеропорт — підходяще місце для

тестування продукту; 92 % згодні з

тим, що реклама в аеропорту підси�

лює міжнародний статус бренду, і 

84 % повністю впевнені, що вона

сприяє зростанню продажів.

Створення indoor+
мережі в Києві

Група компаній “РТМ�Україна” і

РА “Медіум�ТВ” домовилися про

формування єдиного пакета прода�

жу indoor�реклами в столичних

аеропортах — “Борисполі” (термі�

нал “В”) і “Києві” (термінал “А”).

Згідно з проектом, клієнт замовляє в

операторів одразу два рекламних

простори. Це буде коштувати замов�

нику на 15—20 % дешевше, ніж у то�

му випадку, коли він купуватиме

рекламні площі в обох аеропортах

окремо.

Зазначимо, що пакет передбачає

експонування відеороликів на

об’єднаній мережі з 90 відеоекранів:

46 — у “Борисполі” і 24 — у “Києві”.

Монітори розташовані в ключових

зонах обох терміналів: залах реєс�

трації і очікування, зонах митного і

паспортного контролю, залах отри�

мання багажу. Йдеться про найсу�

часніші LED�TV, що забезпечують

трансляцію відеосигналу цифрової

якості, в тому числі по IPTV.

“Сьогодні у наших співгромадян

все більш популярними стають діло�

ві та туристичні авіаперельоти. При�

родно, перебуваючи більше години

в аеропорту, авіапасажири відчува�

ють “інформаційний голод”. Поява

телевізійних екранів у основних зо�

нах аеропортів і їх різнобічне медіа�

наповнення дозволяє дещо прикра�

сити час очікування. Новини, пого�

да, мода, реклама — все це стало до�

ступним навіть тоді, коли ви перебу�

ваєте в дорозі”,— коментує співза�

сновник РА “Медіум�ТВ” Віталій

Агєєв.

Генеральний директор компанії

“РТМ�Україна” Олег Невельчук

пояснив: суть єдиного indoor�паке�

та в тому, що при незначному

збільшенні його вартості клієнт от�

римує збільшення покриття за

кількістю екранів у півтора разу. “Я

впевнений, що пакет привабливий

і з економічної, і з медійної точки

зору. Це — перший досвід інтегра�

ції в даному сегменті медіа. Ми

розвиваємо напрям і раді співпраці

з іншими рекламними оператора�

ми аеропортів країни”,— коментує

пан Невельчук.

Учасники рекламного ринку наці�

лені та те, щоб створити таку мережу

із багатьма аеропортами України.

“Це буде дуже просто з технічного

погляду, простіше для клієнта з по�

гляду комунікації, бо він не потре�

буватиме спілкування з 5�ма різни�

ми операторами, а в одного зможе

купити все. Не важливо, в якого, тут

не йдеться про монополії. Навпаки,

ціни будуть нижчими за цілий пакет,

бо треба робити його привабли�

вим”,— кажуть експерти.

Відзначимо, що такий вид роз�

повсюдження реклами стрімко роз�

вивається в Україні. Наразі маємо

локальні об’єкти: метрополітен,

ресторани, готелі тощо. Але загаль�

ної національної мережі поки що

немає. У світі таку ідею вже давно

використовують для охоплення ін�

формацією специфічної аудиторії,

тоді конкретна реклама розповсю�

джується цілеспрямовано і потрап�

ляє саме до того споживача, кому

вона може бути корисною. У США в

схожі мережі вже об’єднали спор�

тивні зали, залізничні станції, тор�

говельні центри, лікарні тощо.

Створення “з нуля” такої мережі

потребує значних інвестицій в заку�

півлю моніторів та підбір персоналу.

Але об’єднавши зусилля різних опе�

раторів, рекламодавцям в Україні

можна запропонувати практично

готову мережу. У нас почали з аеро�

портів, і недаремно, бо саме тут на�

разі можна охопити найбільшу ауди�

торію споживачів. За даними прес�

служби аеропорту “Бориспіль”, у

січні�серпні 2012 р. пасажиропотік у

ньому збільшився на 9 % в порів�

нянні з аналогічним періодом 2011

р. — до 5,7 млн пасажирів. Близько

50�ти авіакомпаній здійснюють па�

сажирські та вантажні перевезення з

“Борисполя” більш ніж сотнею ре�

гулярних маршрутів.

Міжнародний аеропорт “Київ”

(Жуляни) в січні�серпні поточного

року обслужив 501,4 тис. пасажи�

рів — на 80 % більше, ніж торік. Їх

кількість на міжнародних повітря�

них лініях за 8 міс. 2012 року збіль�

шилася на 73 % у порівнянні з ана�

логічним періодом минулого. За по�

відомленням адміністрації аеропор�

ту “Київ”, до кінця 2012�го пасажи�

ропотік зросте в 2 рази в порівнянні

з минулим роком і досягне 800—900

тис. осіб

Indoor�реклама – порівняно новий вид реклами, який
стрімко розвивається. Це рекламні носії, які

знаходяться не в інформаційному просторі міського
середовища, а всередині приміщень � від стандартних

стікерів до рекламних роликів, які транслюються на
моніторах і плазмових панелях
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 9 жовтня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Гімназія біотехноло ій
№ 177 цьо о ро стала
переможцем он рсі-
о ляді на ращ ласн
імнат , і роте та і ро-
вий майданчи для чнів
перших ласів Соло-
м’янсь ом районі столи-
ці. Для ш олярів т т є не
лише ласні та і рові ім-
нати, спальні, а й власний
охоронний медичний бло
здоров’я. Навчаються ж
діти за авторсь ими під-
р чни ами вчителів цьо о
навчально о за лад .

Гімназію було створено у 1962

році як трудову політехнічну школу

з виробничим навчанням у 9�11

класах. У 1975�му в школі було від�

крито класи з поглибленим вивчен�

ням хімії. У 2004 році СЗШ № 177

отримала статус спеціалізованої з

поглибленим вивченням біотехно�

логій. А в 2008�му навчальний за�

клад отримав статус гімназії.

Початкова ланка — фундамент

шкільного навчання, адже саме тут

закладається основа для формуван�

ня особистості майбутнього грома�

дянина. Навчаючи учнів та розви�

ваючи в них пізнавальні інтереси,

педагоги гімназії йдуть від “цікаво”

до “знаю” та “вмію”. Поглиблю�

ючи творчі здібності молодших

школярів в контексті особисто орі�

єнтованого навчання, вони нама�

гаються виявити і розвинути інте�

лектуальні задатки кожної дитини,

створити умови, що забезпечують

становлення і подальший розвиток

особистісних якостей вихованців,

відповідних інтересів, нахилів,

здібностей.

У гімназії створені всі 
необхідні умови 
для повноцінного розвитку
та навчання кожного учня,
зокрема першокласників

Кожен вчитель Департаменту по�

чаткових класів у своєму кабінеті

має систематизований методичний

матеріал: розробки конспектів уро�

ків з усіх навчальних предметів (у

друкованому та електронному ви�

гляді), план роботи класного керів�

ника та вихователя. Педагоги про�

водять роботу з дітьми, які потребу�

ють допомоги, з батьками, обдаро�

ваними учнями, організовують ви�

ховні заходи, а також пишуть автор�

ські міні�підручники. Результатом

активної творчої діяльності вчите�

лів Департаменту початкових кла�

сів в умовах втілення нового Дер�

жавного стандарту стають новітні

моделі, методи, технології навчан�

ня і виховання, створення автор�

ських підручників: “Людина. При�

рода. Всесвіт”, “Людина. Громадя�

нин. Держава”, “Букварик — по�

мічник”, “Помагайко”, “Маю пра�

во вибору”, “Розвиток зв’язного

мовлення”, “Словникові слова”.

Свої досягнення творча група педа�

гогів перших класів гідно предста�

вила цінними методичними матері�

алами з різних навчальних предме�

тів на Міжнародній виставці на�

вчальних закладів “Сучасна освіта в

Україні — 2011”.

У гімназії № 177 кожний кабінет

початкових класів оснащено інтер�

активною дошкою або плазмою,

комп’ютером; чорно�білим та ко�

льоровим принтерами, сканером та

ксероксом, DVD�програвачем, а та�

кож кулером з питною водою, ша�

фами для верхнього одягу, індивіду�

альними шафами для особистих ре�

чей, освіжувачем та іонізатором по�

вітря, обладнаною зоною психоло�

гічного розвантаження для відпо�

чинку та ігор. Вчитель на своєму

робочому місці має систематичний

доступ до мережі Інтернет.

Про здоров’я дітей дбають 
в ігрових кімнатах 
та медичному блоці

Звісно, діти мають не лише доб�

ре навчатися, а й змінювати вид

діяльності, активно відпочивати.

Для цього у гімназії є два атріуми

для проведення динамічних пауз

та перерв, в яких розташований

інвентар для організації рухливих

ігор, розміщені шахові столи та

килими. А в двох ігрових кімнатах

школярі мають змогу пограти в

настільні та розвиваючі ігри, по�

дивитися телевізор або ж DVD,

почитати цікаву книжку в бібліо�

теці.

Для учнів перших класів тут об�

лаштовано дві спальні (для дівчат та

хлопців), де, окрім ліжок, є музичні

центри для слухання аудіоказок, ре�

лаксичної музики.

Одним з пріоритетних напрямків

гімназії є впровадження охоронних

технологій здоров’я. Тому в на�

вчальному закладі працює медич�

ний блок, оснащений сучасною

технікою, кабінети фізіо� та арома�

терапії, кисневої пінки, стоматоло�

гії. Для активного відпочинку та за�

нять фізичною культурою є спор�

тивний комплекс та ігровий май�

данчик.

Лише впровадження й поєднан�

ня інноваційних технологій і тра�

диційних форм та методів у на�

вчально�виховний процес дає

можливість учителю якомога про�

дуктивніше орієнтуватися у нових

умовах, адаптуватися до сучасних

вимог, впевнені в педагогічному

колективі гімназії. “Такий підхід

дає нашим педагогам можливість

відібрати зі своїх методичних на�

дбань усе прогресивне й змінити,

модернізувати, трансформувати

навчально�виховний процес так,

щоб забезпечити його дослід�

ницький, пошуковий, розви�

ваючий характер. Він сприяє роз�

витку мислення, розумових і

творчих здібностей учнів, прокла�

дає шлях до вершини олімпу

знань”, — розповіла директор гім�

назії № 117 Ірина Сташевська

Святий апостол і єван еліст
Іоанн Бо ослов б в сином Зе-
ведея і Саломії — доч и свято-
о Йосифа Обр чни а. Одно-
часно зі своїм братом Я овом
він б в по ли аний Господом
нашим Іс сом Христом в число
Своїх чени ів на Генісарет-
сь ом озері. Залишивши сво о
бать а, обоє братів слід вали
за Господом.

Апостол Іоанн був улюбленим учнем

Ісуса Христа. Спаситель любив його за

жертовну любов та незайману чистоту.

Після свого покликання апостол не розлу�

чався з Господом і був одним з трьох учнів,

яких він особисто наблизив до Себе. Свя�

тий Іоанн був присутнім при воскрешенні

Господом дочки Іаїра і був свідком Преоб�

раження Господа на Фаворі. Під час Таєм�

ної Вечері він лежав поруч з Господом і за

знаком апостола Петра, прихилившись до

грудей Спасителя, запитав, хто видасть

Його. Апостол Іоанн слідував за Господом,

коли Його, зв’язаного, вели з Гефсиман�

ського саду на суд беззаконних першосвя�

щеників Анни та Каяфи, він же знаходив�

ся у дворі архієрейському при допитах сво�

го Божественного Вчителя і невідступно

слідував за Ним по Хресному шляху, суму�

ючи всім серцем. Біля підніжжя Хреста він

плакав разом з Божою Матір’ю і почув

звернені до неї з висоти Хреста слова Розі�

п’ятого Господа: “Жоно, це син Твій” і до

нього: “Це Мати твоя”( Ін. 19,26, 27).

З того часу апостол Іоанн, як люблячий

син, піклувався про Пресвяту Діву Марію

і служив Їй до Її Успіння, нікуди не відлу�

чаючись з Єрусалиму. Після Успіння Бо�

городиці апостол Іоанн, за жеребом, ви�

рушив до Ефесу та інших міст для пропо�

віді Євангелія, взявши з собою свого учня

Прохора. Вони вирушили в подорож на

кораблі, котрий потонув під час сильної

бурі. Всі подорожуючі були викинуті на

сушу, тільки апостол залишився у мор�

ській глибині. Прохор гірко ридав, втра�

тивши свого духовного отця і наставника,

і пішов до Ефесу сам. На чотирнадцятий

день шляху він стояв на березі моря і по�

бачив, що хвиля викинула на берег люди�

ну. Підійшовши до неї, він пізнав апосто�

ла Іоанна Богослова. Учитель та учень ви�

рушили до Ефесу, де апостол проповід�

ував язичникам про Христа. Його пропо�

відь супроводжувалась багаточисельними

і великими чудесами, так що число вірних

збільшувалось щодня. В цей час почалося

гоніння на християн імператора Нерона

(56�68). Апостола Іоанна відвели на суд в

Рим.

За сповідання віри в Господа Ісуса Хрис�

та апостола Іоанна було засуджено на

смерть, але Господь зберіг Свого обранця.

Апостол випив запропоновану йому чашу

зі смертельною отрутою і залишився жи�

вим, потім вийшов неушкодженим з котла

з киплячою оливою. Після цього апостола

Іоанна було заслано на острів Патмос, де

він прожив багато років. Під час заслання

святий здійснив багато чудес. Він вигнав

багаточисельних бісів з ідольських капищ і

зцілив велику кількість людей. Волхви чи�

нили великий супротив проповіді святого

апостола. Особливо страшив всіх людей

гордовитий волхв Кінопс, який похваляв�

ся тим, що знищить апостола Іоанна. Але

святий силою діючої в ньому благодаті,

знищив всі хитрощі бісівські і безумний

волхв сам загинув.

Апостол Іоанн пішов разом з своїм учнем

на пустельну гору, де наклав на себе трьох�

денний піст. Під час молитви апостола гора

захиталась, загримів грім. Прохор зі страху

впав на землю. Апостол Іоанн підняв його і

наказав записати все те, що він буде гово�

рити. Так приблизно 67 року була написана

Книга Одкровення (Апокаліпсис), в якій

розкриті тайни долі Церкви і кінця світу.

Після тривалого заслання апостол отри�

мав свободу і повернувся до Ефесу. Тут він

приблизно в 95 р. написав Євангеліє. Він

називається Святою Церквою Апостолом

любові, оскільки постійно закликав у сво�

єму житті любити Бога і ближніх.

Святий Іоанн упокоївся маючи більше

ніж сто років. Після себе він залишив таку

спадщину: Євангеліє, три Соборних по�

слання, та Апокаліпсис.

Коли настав час відходу святого Іоанна

до Бога, він відійшов за межі Ефесу з сімо�

ма своїми учнями і звелів приготувати для

себе христовидну могилу, куди ліг і сказав,

щоб учні засипали його. Вони закрили йо�

го лице платком і з плачем засипали моги�

лу. Дізнавшись про це, інші учні святого

прийшли і розкопали могилу, але нічого в

ній не знайшли. Свята Церква називає

апостола Іоанна Богословом за висоту бо�

гословської думки його Євангелія та як ве�

ликого тайнознавця

Інформацію надано
Синодальним відділом 

Української православної церкви

У Голосієво відбувся другий 
загальнорайонний суботник
6 жовтня в рам ах місячни а з бла о строю в Голосі-

єво відб вся др ий із трьох запланованих с ботни ів.
Працівни и ЖЕО, КП “Управління зелених насаджень”,
Шляхово-е спл атаційно о правління, Голосіївсь ої

РДА, ст денти ВНЗ розташованих районі, а та ож ромадсь ість продов-
жили роботи, розпочаті під час першо о с ботни а.
В рез льтаті масштабно о прибирання належний стан б ло приведе-

но Голосіївсь ий пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о, пар
“Дис ”, ас ад Дідорівсь их став ів, просп. 40-річчя Жовтня, просп. На и,
просп. Гл ш ова, в л. Конєва, в л. Червонопрапорн , в л. Генерала Ро-
димцева, в л. Бла итно о.
Ком нальни и протя ом с ботни а здійснили ремонт ан ів по просп.

40-річчя Жовтня, 70, 82 та по в л. Деміївсь ій, 51, обріз та рон вання
дерев, щів по в л. Козаць ій, в л. К станайсь ій, в л. Василь івсь ій та
просп. На и. Та ож в Голосієво б ло висаджено понад 765 дерев по в л.
Жилянсь ій, Са са ансь о о, Тельмана, Заболотно о, Новопиро івсь ій,
просп. На и, А адемі а Гл ш ова.
Ст денти а тивно допома али прибрати сміття, збирати опале листя,

підмітати доріж и, ви оп вати ями під посад та висадж вати щі.
Промисловими підприємствами район для вивоз зібрано о сміття б -

ло виділено 22 вантажів и.
Наст пний с ботни , під час я о о заплановано облашт вання е оло іч-

ної зони по в л. Лятошинсь о о, 26-А, висад а дерев та щів, відб деть-
ся 13 жовтня

На Подолі привітали освітян 
з професійним святом
У Подільсь ом районі відб лись рочистості з на о-

ди Дня працівни ів освіти.
В а товій залі імназії “Введенсь а” олова район

Петро Матвієн о привітав вчителів зі святом.
“У районі працює вели а й шанована педа о ічна ро-

дина: 4 тисячі 131 працівни , з я их більша частина —
жін и, на плечі я их ля ає відповідальність за навчальний процес молодо-
о по оління. Завдя и вашій невтомній праці День знань в сіх 83 на-
вчальних за ладах Подол прол нали ш ільні дзвони и і розпочався на-
вчальний процес”, — зверн вся до прис тніх Петро Ми олайович.
Най ращі працівни и освіти б ли на ороджені рамотами Подільсь ої

РДА.
Для остей свята цьо о дня вист пили Народний х дожній оле тив “Ди-

тяча опера”, ансамблі “Юність”, “Колібрі”, “Співаноч а”, династія За лець-
их, ст дія “Та і танці”, Анастасія Грош о та відб лась онцертна про ра-
ма Антоніни Матвієн о.
До слова, на Подолі працюють 2 ліцеї, 5 імназій, 7 спеціалізованих ш іл,

11 ЗСШ, 2 приватні навчальні за лади, 2 вечірні змінні ш оли, Дитячий б -
дино “Малят о”, 3 інтернати, 8 ш іл-дитячих сад ів, 3 позаш ільних на-
вчальних за лади, НВК, міжш ільні навчальні майстерні. За алом 83 на-
вчальні за лади, де створені сприятливі і безпечні мови праці та навчан-
ня і реаліз ється державна політи а в ал зі освіти

У Шевченківському районі триває 
IV спартакіада “Здоров’я”
Розпочалися зма ання рам ах IV спарта іади “Здо-

ров’я” серед підприємств, станов та ор анізацій, роз-
ташованих на території Шевчен івсь о о район . Т рні-
ри відб ваються раз на два ро и з та их видів спорт —
шахи, шаш и, міні-ф тбол, волейбол, настільний теніс,
бадмінтон, льова стрільба, і рове ба атоборство. У

порівнянні з попередніми ро ами збільшилась іль ість збірних оманд,
я і бер ть часть зма аннях: від 7 ( 2006-м ) до 15.
Вже відб лись перші зма ання з шашо та шахів, де призові місця роз-

поділились та им чином: Шаш и, жін и: І місце — Демідова Олена — КНЕУ
ім. В. Гетьмана; шаш и, чолові и: І місце — Сам сен о Петро — НПУ ім. М.
Дра оманова; шахи, жін и: І місце — Сетріна Олеся — ПрВАТ “КЗБН “Ро-
син а”; шахи, чолові и: І місце—Семенов Дмитро—Шевчен івсь е район-
не правління освіти.
В за ально омандном залі після двох видів трійці призерів опини-

лися оманди КНЕУ ім. В. Гетьмана, СК “Со іл” ДАХК “Артем” та ПрВАТ
“КЗБН”Росин а”.
Наст пні зма ання — (з волейбол та льової стрільби) відб д ться

9- о та 10 жовтня

У Святошино проведуть 
рок6фестиваль “Пам’яті Віктора Цоя”
та спортивно6ігрове сімейне свято
З 20 по 21 жовтня з 9 одини ран до 22-ї вечора, на

стадіоні “Темп” (м. Київ, в л. Генерала Вітр а, 10-а)
бла одійний фонд “Зоряна брама” проводить щорічний
бла одійний міжнародний ро -фестиваль “Пам’яті Ві -

тора Цоя” та бла одійне спортивно-і рове сімейне свято “Молодь обирає
спорт”.
У заході візьм ть часть представни и ЗМІ, відомі спортсмени: ф тбо-

ліст Нівалдо Родрі ес Феррейра (Бразилія); 5-разовий чемпіон Європи, лі-
дер світово о рейтин IAAF, ре ордсмен У раїни, дис оболець Іван Грі-
шин, бо сер, дворазовий олімпійсь ий чемпіон, дворазовий чемпіон сві-
т , чемпіон Європи, дворазовий чемпіон У раїни, Василь Ломачен о; тені-
сист а, чемпіон а У раїни Анна Караваєва; найсильніша людина світ Ва-
силь Вірастю . На свято та ож запросили відомих артистів: рт “Таб ла
Раса”, Геор ія Делієва, Ми ит Джи рд та ба ато інших.
Управління справах сім’ї, молоді та спорт Святошинсь ої РДА запро-

ш є всіх меш анців район відвідати це надзвичайно ці аве і насичене різ-
номанітною про рамою свято

Новини районів

Апостол і євангеліст Іоанн Богослов

Цікаве навчання 
для найменших школярів
У гімназії № 177 створені умови для розвитку дитини 
з перших класів

У імназії №177 ожний абінет почат ових ласів оснащено інтера тивною дош ою або плазмою, омп’ютером;
чорно-білим та ольоровим принтерами, с анером та серо сом, DVD-про равачем

У двох і рових імнатах ш олярі імназії №177 мають змо по рати в настільні
та розвиваючі і ри, подивитися телевізор або ж DVD

Для чнів перших ласів імназії облаштовано дві спальні (для дівчат
та хлопців), де, о рім ліжо , є м зичні центри для сл хання а діо- азо ,
рела сичної м зи и
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СУСПІЛЬСТВО
Хрещатик 9 жовтня 2012 року
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Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

"Комітет мікрорайону "Бортничі” у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 22 /8306 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9,
11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170
"Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 11.09.12 № 29/233+КО+30074, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення орга+
ну самоорганізації населення від 12.11.11 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити

його назву — "Комітет мікрорайону "Бортничі”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Комітет мікро�

району "Бортничі” в Дарницькому районі м. Києва діє в межах території

таких будинків:

вулиця Борова, №№ 4, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 31, 35,

39, 41, 43;

вулиця Буденного, №№ 1, 3, 3�А, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15�А, 22, 24,

26;

вулиця Геофізиків, № 1;

вулиця Горького, №№ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21,

23, 25, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49�1, 52, 53,

56, 65, 67, 71, 77, 79, 83;

вулиця Демидівська, №№ 3, 4, 6, 7, 8�А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,

20, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 43, 46, 47, 49�А, 50�А, 51, 51�А,

52, 53, 54, 55, 56, 58, 65�А, 66, 66�А, 72, 75, 76, 85, 99, 101;

вулиця Джерельна, № 1;

вулиця Дружби, №№ 1, 2, 6, 14, 16, 16�А;

вулиця Дяченка, №№ 1, 3, 3�2, 4, 4�2, 5�А, 6, 7, 7�2, 8, 10, 12, 14, 15,

17, 19, 21, 23, 25, 27, 27�1, 29;

вулиця Енгельса, №№ 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 49, 51;

вулиця Жданова, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 26�А,

27, 28, 28�А, 29, 31, 37, 43, 45, 51, 53;

вулиця Калініна, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21,

22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38�А, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 55, 59;

вулиця Комінтерну, №№ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14�А, 18, 20, 22, 23, 24, 28;

вулиця Комсомольська, №№ 1�А, 2, 2�А, 2�Б, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19,

19�А, 20, 21, 22;

вулиця Комуністична, №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14�А, 15, 16,

17, 17�А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, ЗО, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37�

2, 38, 39, 41, 43;

вулиця Котовського, №№ 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,

20, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44;

вулиця Коцюбинського, №№ 1, 2�Б, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21, 25, 29, 31�А,

39�А, 37;

вулиця Леніна, №№ 5�А, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 41�А, 41�Б, 42, 43, 43�А, 45, 47, 48,

48�2, 49, 52, 59, 61, 65, 68;

вулиця Лісова, №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40,

44, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 76;

вулиця Лугова, №N 1, 2, 3, 4, 7, 8�А, 9, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 52, 54, 57,

59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 78, 79, 80, 81, 82;

вулиця Лютнева №№ 1, 2, 3, 4, 6, 6�А, 10, 11, 12, 13, 14, 14�А, 15,

16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30�А, 31, 33, 34, 36;

вулиця Карла Маркса, №№ 1�А, 2, 4, 4�Б, 5, 6, 7�А, 8, 8�А, 10, 13, 14,

16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 33�А, 34, 36, 37, 38, 39,

42, 43, 45, 47, 48, 48�А, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62�1, 66�А, 67,

71, 74;

вулиця Нижній Вал, №№ 1, 4, 4�А, 5, 6, 14, 16, 18, 20, 21�А, 22, 26,

28�А, 30, 32, 34�А, 36, 38, 42, 42�А, 44, 46;

вулиця Озерна, №№ 1, 4, 4�2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23,

24, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50;

вулиця Переяславська, №№ 4�Б, 7�Б, 8�А, 8�Б, 9�В, 11�А, 12�Б, 14,

15;

вулиця Приозерна, № 30;

вулиця Садова, №№ 1, 1�А, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,

22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 45;

вулиця Свердлова, №№ 1, 2, 3, 3�А, 4, 6, 8, 11�А, 12, 14, 16, 19, 22,

23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;

вулиця Суворова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22,

23, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 40;

вулиця Терешкової, №№ 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16;

вулиця Фрунзе, №№ 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 16, 30;

вулиця Чапаєва, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10;

вулиця Челюскінців, №№ 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 25, 26, 34;

вулиця Червоноармійська, №№ 2, 3, 4, 5, 6�А, 8, 10, 11, 14, 16, 20,

21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 36, 39, 42, 46, 48, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 75,

77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93;

вулиця Чехова, №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13�А, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 31, 40;

вулиця Чкалова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26,

28, 29, 30, 33, 43, 45;

провулок Боровий, №№ 1, 4, 5, 7;

1�й провулок Будьонного, № 3;

2�й провулок Будьонного, №№ 4, 8;

провулок Геофізиків, №№ 4, 6, 8;

2�й провулок Дружби, №№ 5, 6, 8, 10;

провулок Енгельса, №№ 2�А, 5, 6�А, 7, 9;

провулок Жданова, №№ 2, 14;

1�й провулок Комінтерну, №№ 1, 2, 3, 8, 10;

2�й провулок Комінтерну, №№ 4, 5, 6, 8, 12;

3�й провулок Комінтерну, №№ 1, 2, 4, 5;

провулок Комсомольський, №№ 13, 14;

провулок Котовського, №№ 1, 3, 4, 5, 6�А, 7, 8, 9, 13, 15, 17;

провулок Лісовий, №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14;

провулок Луговий, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 10, 10�5, 11, 12, 14�А;

провулок Озерний, №№ 3, 4, 4�2, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25;

1�й провулок Польовий, № 7;

провулок Промисловий, №№ 1, 2, З, 4�А, 5, 6;

1�й провулок Садовий, №№ 2, 3, 4, 4�А, 5, 9;

2�й провулок Садовий, №№ 1, 4;

3�й провулок Садовий, №№ 4, 2, 8;

провулок Суворова, №№ 1, 2, 4, 6;

провулок Терешкової, № 19;

2�й провулок Тупиковий, № 11;

1�й провулок Чехова, №№ З, 5�А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

2�й провулок Чехова, №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

провулок Ялинковий, № 3.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від

12.11.11 на території діяльності органу самоорганізації населення "Комі�

тет мікрорайону "Бортничі” мешкає на законних підставах (зареєстрова�

но за місцем проживання) 24845 жителів, у тому числі 12793 жителі, які

мають право голосу станом на 12.11.11.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�

ня "Комітет мікрорайону "Бортничі” у Дарницькому районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого

значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку

території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих

програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону

"Бортничі” у межах території його діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у

Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації

актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради

та її виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови, рі�

шень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм

соціально�економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�

дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні

робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�

динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кім�

нат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�

дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням

встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�

ють у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації

населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�

лових будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організа�

ціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освіт�

ньої, спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвит�

ку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню

культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток істо�

рії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,

сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�

ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�си�

ротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропози�

ції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в

здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення насе�

ленням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадсько�

го контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам

у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.

4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населен�

ня.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборця�

ми, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважли�

віших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Бортничі”

набуває власних повноважень після його легалізації в порядку, встанов�

леному статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації населен�

ня”.

6. Органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Бортничі”

в місячний термін після державної реєстрації направити до секретаріату

Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган са�

моорганізації населення, свідоцтво про реєстрацію у виконавчому орга�

ні Київради (Київській міській державній адміністрації), свідоцтво про

державну реєстрацію, довідку про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), спи�

сок персонального складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе�

лення "Комітет мікрорайону "Бортничі” у межах своїх повноважень здійс�

нюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська

міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�

кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�

родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київра�

ди (Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови —

секретар Київради Г. Герега

Про своє бачення, як можна вирішити чима�

ло загальнодержавних проблем, які напряму

стосуються столиці, кожного її району, як ре�

формувати найважливіші галузі життєдіяльнос�

ті: ЖКГ, медичну, освітню, "Хрещатику" розпо�

вів Василь Гуреєв . Він має чималий досвід, ад�

же є кандидатом економічних наук, заслуже�

ним економістом України, лауреатом Держав�

ної премії України в галузі науки і техніки.

— Василю Миколайовичу, сьогодні існує чима�
ло проблем, як в Україні в цілому, так і в кожно�
му конкретному містечку чи районі зокрема. На
Вашу думку, як відомого державного діяча, ко�
лишнього міністра промислової політики України
та міністра економіки, які проблеми характерні
для столиці?

— Зустрічаючись та спілкуючись із мешкан�

цями різних районів столиці, ми окреслили ці�

лу низку питань та намітили шляхи їх

розв'язання. Варто зазначити, що є проблеми в

усіх районах міста Києва, але майже всі вони

невід'ємно пов'язані із загальнодержавними. 

Стосовно поточних завдань, то для цього ра�

йону найбільш гострим, на мою думку, є питан�

ня щодо нестачі робочих місць — як для моло�

ді, так і для тих людей, які з різних причин

втратили роботу. Ця проблема має не локаль�

ний, а загальнодержавний характер, і вирішу�

вати її потрібно за рахунок державної програ�

ми, відповідно до якої держава гарантує випус�

книку перше робоче

місце.

Не менш актуальним

на сьогодні залишаєть�

ся реформування жит�

л о в о � к о м у н а л ь н о г о

господарства. Вважаю,

що необхідно перегля�

нути існуючий стан

справ та зробити на�

решті конкретні кроки

для розв'язання проб�

лем ЖКГ. Було б непо�

гано для киян, зокрема

для мешканців Оболон�

ського району, мати

обігові кошти для по�

точного ремонту та об�

лаштування будинків і

прибудинкових терито�

рій. А держава має ство�

рити умови для появи

такого позабюджетного

ресурсу та зробити ін�

вестиції у капітальний

ремонт занедбаної інф�

раструктури. Бюджет�

них коштів завдяки

системному підходу має

вистачити для поступо�

вого наведення ладу в

ЖКГ. 

Третє, але не менш актуальне питання —

вкрай незадовільний стан медицини та й взага�

лі системи охорони здоров'я в державі. Воно тіс�

но пов'язане зі здоровим способом життя, сі�

мейним відпочинком та спортом… Наприклад,

щодо Оболонського району, який має унікальне

розташування і природні умови (затоки Дніпра,

паркові зони), які використовуються вкрай не�

ефективно. Залишається невирішеною пробле�

ма сімейного відпочинку. Потрібно створити

гідні умови для спортивного та культурного доз�

вілля мешканців. Знову ж таки, це питання має

вирішуватися на державному рівні. 

Але ж і на території Оболоні можна зробити

багато корисного, що стане прикладом для ін�

ших районів та міст України. Це доволі прості

речі. Наприклад, я пропонував би побудувати

велодоріжку та "Стежину здоров'я", які об'єдну�

ватимуть паркову зону "Урочище Наталка" з

парковою зоною на північній околиці Оболоні

і пролягатимуть вздовж берегів оболонських за�

ток та навколо згаданих паркових зон. Ще один

проект, який я планую реалізувати, — створен�

ня Оболонського культурно�мистецького цен�

тру на базі кінотеатру "Братислава", який зараз

перебуває у вкрай занедбаному стані. Для цього

передбачається передати будівлю кінотеатру з

комунальної власності міста до власності гро�

мади Оболонського району та, залучивши бюд�

жетні кошти і кошти меценатів�волонтерів,

створити культурно�мистецький центр, в яко�

му всі мешканці Оболоні від дітей до людей по�

важного віку матимуть змогу проводити куль�

турне дозвілля, творчо розвиватися та реалізо�

вувати свій мистецький потенціал.

Реформування вимагає і сфера освіти, ос�

кільки це — наше майбутнє. Батьки повинні

мати можливість забезпечити дітям якісну осві�

ту та допомогти вибрати життєвий шлях. Отри�

мавши належну освіту та розпочавши трудове

життя, молоді люди стануть опорою нового сус�

пільства. Для цього необхідно підняти престиж

професії вчителя, бо саме вчителі формують

нове покоління. 

— Завдяки яким ресурсам, на Вашу думку,
можна вирішити ці проблеми?

— Головна складова успіху — це системний

підхід. Не варто розмежовувати питання та

проблеми за напрямками, бо насправді вони всі

тісно пов'язані між собою. Наприклад, пенсій�

ну реформу можливо вирішити не через збіль�

шення пенсійного віку, а за рахунок залучення

до праці молоді. Для цього треба створити нові

робочі місця в наукоємних та високотехноло�

гічних галузях промисловості. Потрібна реаль�

на державна політика у визначенні пріоритет�

них напрямків розвитку промисловості. А це, в

свою чергу, дасть ресурси для втілення соціаль�

них програм, поліпшення якості охорони здо�

ров'я, підвищення статусу вчителів тощо. 

Друга, але не менш важлива складова — це

наявність ресурсів для втілення програм роз�

витку та проведення ефективних реформ. Не�

можливо отримати позитивний результат, якщо

для його досягнення не вистачає ресурсів.

Наведу такий приклад. Зараз я як людина з

чималим досвідом роботи в уряді, маючи за

плечима значний життєвий багаж, співпра�

цюю з різними гілками влади. Зокрема веду

активний діалог з Київською міською адмініс�

трацією щодо удосконалення реформи житло�

во�комунального господарства. Ми обговорю�

ємо абсолютно новий підхід до цього питання.

Мова йде про створення ОСББ, але не на "по�

рожньому місці", а на чітко прорахованих еко�

номічних засадах та з наданням ОСББ необ�

хідних джерел самофінансування. Перший

крок — держава проводить капітальний ре�

монт будинку перед передачею його на баланс

об'єднань співвласників багатоквартирних бу�

динків (ОСББ). Це обов'язкова стартова умова

успішного функціонування ОСББ. Другий

крок — за рахунок держави викуповуються

квартири на перших поверхах будинків, і ці

квартири також передаються на баланс ОСББ,

а їх мешканці отримують нові помешкання в

новобудовах цього ж району. Таким чином,

ОСББ матимуть власне джерело обігових кош�

тів, які буде отримано за рахунок комерційної

експлуатації приміщень перших поверхів.

А райони матимуть додаткову побутову інфра�

структуру — майстерні, крамниці, служби по�

бутових послуг тощо…

— Василю Миколайовичу, Ви багато кажете
про реформи… Але ж кожна реформа приносить
більше смутку, ніж радості… Ви бачите інший
шлях?

— Я за те, щоб реформи в нашій державі були

обґрунтованими. Покажіть мені хоча б одну кра�

їну у світі, де економічні реформи, а тим більше

соціальні здійснюються без достатнього фінан�

сового ресурсу. А фінансовий ресурс виникає

завдяки стабільній роботі реального сектору

економіки, я маю на увазі промисловість і аграр�

ний сектор. 

Ми маємо потужний промисловий потенціал,

який здатний сьогодні заробити достатню кіль�

кість грошей для реформування соціальної сфе�

ри, охорони здоров'я, для проведення пенсійної

реформи. Я переконаний у тому, що пенсійна

реформа не повинна орієнтуватися на продов�

ження пенсійного віку. Вона має здійснюватися

за рахунок створення нових робочих місць, за

рахунок надання першого робочого місця ви�

пускникам вузів. 

Якщо ми говоримо про реформу охорони здо�

ров'я, то мені інколи здається, що вона була на�

писана кимось для когось. Неможливо лікувати�

ся у Феофанії, мешкати у Конча�Заспі і деталь�

но виписувати реформу охорони здоров'я та ре�

форму ЖКГ. 

Не менш важливе питання — реформування

системи освіти. На мою думку, теза "все найкра�

ще — дітям" повинна бути наповнена новим

змістом. Візьмемо, приміром, тендерні закупів�

лі за рахунок бюджетних коштів. Ми ж розуміє�

мо, що зараз для дітей у школах все купується за

принципом найменшої ціни. Але ж усім відомо:

те, що коштує дешево, практично завжди є

менш якісним. Я пропоную збільшити довіру до

директорів шкіл у питаннях використання бюд�

жетних ресурсів. Кожен з них краще розуміє,

що саме потрібно для їх школи. Та й громад�

ський контроль за ними буде пильніший… Наші

діти повинні отримати сучасні комп'ютери, су�

часні електронні дошки і багато іншого. 

— Чи не бажаєте Ви в майбутньому пов'язати
своє життя з політикою? Уявімо, що вибори прой�
шли. Ви стали одним з 225�и незалежних депута�
тів. 

Я б, скоріш за все, створив в парламенті між�

фракційне об'єднання депутатів�мажоритаріїв.

Незалежно від того, до якої фракції вони вхо�

дять, їх об'єднуватимуть головні проблеми їхніх

округів, які треба буде вирішувати під час прий�

няття бюджету, формування програми економіч�

но�соціального розвитку та інших документів.

По�перше, цей крок об'єднає депутатів�мажори�

таріїв на єдиній економічній платформі. По�дру�

ге, таке об'єднання стане першим кроком до де�

політизації парламенту. Я вважаю, що головними

засадами під час прийняття рішень в парламенті

мають бути інтереси держави та її громадян, а не

інтереси політичних партій чи бізнесу. 

Василь ГУРЕЄВ: 

"Я за те, щоб реформи в державі
були обґрунтованими"

Коротка біографічна довідка
Гуреєв Василь Миколайович

Кандидат економічних наук, заслужений
економіст України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, президент
Асоціації суднобудівників "Укрсудпром", прези�
дент Вітрильної федерації, член Національного
олімпійського комітету, заслужений тренер
України, триразовий чемпіон Європи серед
майстрів (2010, 2011, 2012 рр.) та чемпіон світу
серед грандмайстрів (2012 р.) вітрильного спорту
в олімпійському класі "Зірковий", особисто бере
участь у вітчизняних та міжнародних спортивних
змаганнях.

Нагороджений орденом "За заслуги" (ІІІ, ІІ та
І ступенів), орденом Святого князя Володимира,
народний депутат.

Народився 22 квітня 1952 року.
1978 � 1992 Працював у Києві на виробничому

об'єднанні "Київприлад" спочатку майстром
дільниці, а потім старшим економістом,
начальником бюро, заступником начальника
відділу, головним економістом, заступником
генерального директора з економічних питань.

1992 � 1993 Працював на посаді першого
заступника начальника економічного управління
Міністерства машинобудування, військово�
промислового комплексу і конверсії України.

1993 � 1995 Працював заступником міністра
економіки.

1995 � 1997 Міністр економіки України.
1997 � 2000 Призначений на посаду міністра

машинобудування, військово�промислового
комплексу і конверсії України. Після об'єднання
двох міністерств призначений міністром
створеного Міністерства промислової політики
України.

2000 Міністр промислової політики України
Василь Гуреєв добровільно пішов у відставку,
відстоюючи інтереси промислового комплексу
України.

2000 � 2001 Обіймає посаду президента
Асоціації суднобудівників "Укрсудпром".

2001 � 2002 Вдруге очолив Міністерство
промислової політики.

2002 Уперше стає депутатом Верховної Ради
України від «Партії промисловців та підприємців
України». Був народним депутатом IV, V та VI
скликань Верховної Ради України.
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Про реєстрацію Статуту мусульманської релігійної громади 
“Ахліл+Бейт Алейхімус+салам” (“Родина пророка Мухаммеда”) 

у Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження № 1154 від 4 липня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 25.05.2012
та протокол загальних зборів засновників мусульманської релігійної громади “Ахліл+Бейт Алейхімус+салам” (“Родина пророка
Мухаммеда”) у Солом’янському районі м. Києва від 25.05.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут мусульманської релігійної громади “Ахліл�Бейт Алейхімус�салам” (“Родина пророка Мухаммеда”) у Солом’янському районі м.
Києва, що додається.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2011 № 1764
Розпорядження № 1187 від 10 липня 2012 року

Відповідно до підпункту 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження вико+
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2012 № 129 “ТІро Програму соціально+
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік”, з метою забезпечення своєчасного здійснення робіт з реконструкції котельні на вул.
Червонопрапорній, 48 з подальшим підключенням житлових будинків на просп. Науки, 96, 98, 102 у Голосіївському районі, врахо+
вуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.05.2012 № 085/13+268/1, та в межах здійснен+
ня функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2011
№ 1764 “Про здійснення робіт з проектування та реконструкції котель�
ні на вул. Червонопрапорній, 48 з подальшим підключенням житлових
будинків на просп. Науки, 96, 98, 102 у Голосіївському районі” наступ�
ні зміни:

У підпункті 2.2 пункту 2 цифри “01.06.2012” замінити цифрами
“01.09.2012”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про створення тимчасової міської комісії 
для визначення причин пошкодження конструкцій житлового будинку 

у провулку Івана Мар’яненка, 7 в Печерському районі
Розпорядження № 1192 від 11 липня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про за+
хист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” та з метою визначення причин по+
шкодження конструкцій житлового будинку у провулку Івана Мар’яненка, 7 в Печерському районі:

1. Створити тимчасову міську комісію для визначення причин пошко�
дження конструкцій житлового будинку у провулку Івана Мар’яненка, 7 в
Печерському районі та затвердити її склад, що додається.

2. Тимчасовій міській комісії для визначення причин пошкодження
конструкцій житлового будинку у провулку Івана Мар’яненка, 7 в Печер�
ському районі надати до виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) висновки щодо причин пошкоджен�
ня конструкцій житлового будинку у провулку Івана Мар’яненка, 7 в Пе�
черському районі.

3. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи тимчасової ко�
місії здійснює Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

4. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Виконуючийобов’язки голови О. Мазурчак

Про затвердження Статуту комунального підприємства  
"Господар Дарницького району міста Києва”

Розпорядження № 1194 від 11 липня 2012 року
На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року № 201/6417 “Про деякі питання діяльності кому+

нальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфе+
ри управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації”, з метою приведення установчих документів у відпо+
відність до вимог чинного законодавства України:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Господар Дарницького району міста Києва”, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.
Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про утримання автомобільних доріг і тротуарів 
у м. Києві в зимовий період 2012/2013 рр.

Розпорядження № 1152 від 4 липня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, з ме+

тою забезпечення своєчасного прибирання снігу з автомобільних доріг і тротуарів у м. Києві в зимовий період 2012/2013 рр., в ме+
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальній корпорації “Київавтодор”;
1.1. Організувати цілодобове чергування та роботу спеціальних машин

і механізмів в комунальних підприємствах шляхово�експлуатаційних
управліннях по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них (далі — ШЕУ), комунальному підприємстві шляхово�експлуатаційному
управлінні по ремонту та утриманню автомобільних шляхів га споруд на
них “Магістраль” (далі — ШЕУ “Магістраль”), комунальному підприємстві
по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” (да�
лі КП “Київавтошляхміст”) у термін з 01.11.2012 до 01.04.2013 в кілько�
сті згідно з переліком (додаток 1).

1.2. Забезпечити виконання технології комплексного застосування за�
собів механізації для своєчасного здійснення необхідних робіт на вулич�
но�дорожній мережі міста та безпечних умов руху транспорту в зимовий
період 2012/2013 рр. (додаток 2).

1.3. Організувати у кожному ШЕУ, ШЕУ “Магістраль”, КП “Київавто�
шляхміст” цілодобове чергування не менше 5 одиниць снігоприбиральних
машин, укомплектованих навісним обладнанням, у період з 20.10.2012
до 01.10.2012 та з 01.04.2013 до 01.05.2013 для прибирання снігу під час
можливих снігопадів.

1.4. Забезпечити своєчасне прибирання та вивезення снігу згідно з
вимогами ДСТУ�3587�97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги,
вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”.

1.5. Першочергово в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятли�
вих погодних умов виконувати посипальними матеріалами обробку проїз�
них частин вулиць із складними умовами руху, головних магістральних
вулиць і вулиць центральної частини міста, а також вулиць, по яких про�
ходять маршрути руху громадського транспорту загального користуван�
ня, з наданням інформації комунальній службі перевезень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та комунальному підприємству “Київпастранс” про хід виконання цих ро�
біт до 5 год. 00 хв. (додаток 3).

1.6. Забезпечити до 01.10.2012 комплектування експлуатаційних
служб огороджувальними бар’єрами, направляючими конусами та ком�
плектами необхідних дорожніх знаків, які тимчасово виставлятимуться у
місцях виконання робіт із очищення проїзної частини вулиць та вивезен�
ня снігу, згідно з чинними нормативами.

1.7. Виконати до 15.10.2012 ремонт і профілактичні роботи на зливо�
приймальних системах, а також забезпечити водовідведення у місцях
збирання талої та зливової води на проїзній частині доріг.

1.8. Здійснити до 01.10.2012 необхідні природоохоронні заходи в міс�
цях складування посипальних матеріалів згідно з переліком (додаток 4).

1.9. До 15.04.2013 привести в належний стан місця для тимчасового
накопичення снігу.

1.10. Забезпечити першочергове вивезення снігу з вулиць та інженер�
них споруд міста згідно з переліком (додаток 5).

1.11. Забезпечити вжиття запобіжних заходів щодо недопущення по�
падання посипальних матеріалів на газони та пристовбурні лунки дерев
(кущів) під час обробки проїзних частин вулиць та тротуарів.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальній кор�
порації “Київавтодор”, комунальному підприємству “Київпастранс”, кому�
нальному підприємству “Київтранспарксервіс”, Київському комунальному
об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міс�
та “Київзеленбуд”, власникам автозаправочних станцій та автостоянок,
суб’єктам підприємницької діяльності в межах повноважень:

2.1. Забезпечити прибирання та вивезення снігу із закріплених за ни�
ми під’їздів до медично�профілактичних установ, внутрішньоквартальних
проїздів, доріжок, прибудинкових територій, пішохідних переходів, троту�
арів, місць для паркування транспорту, автостоянок, автозаправочних
станцій, зупинок громадського транспорту.

2.2. Здійснювати першочергове прибирання майданчиків відстою та
розворотних кілець тролейбусів на кінцевих зупинках, а також кінцевих зу�
пинок автобусних маршрутів згідно з переліком (додаток 6).

2.3. Не допускати складування снігу із залишками солі на газонах і під
деревами та чагарниками.

2.4. Тимчасове накопичення снігу в зарезервованих зонах тротуарів,
вільних від зелених насаджень, здійснювати на вулицях згідно з перелі�
ком (додаток 7).

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку забезпечити своєчасне
фінансування робіт із утримання та прибирання доріг, а також заготівлі
посипальних матеріалів для обробки дорожнього покриття у зимовий пе�
ріод 2012/2013 рр. (додаток 8).

4. Встановити, що тимчасове накопичення снігу у зимовий період
2012/2013 рр. здійснюється у місцях, визначених переліком згідно з до�
датком 9.

5. Заборонити вивезення побутових, виробничих, будівельних та інших
відходів у місця, що визначені в пункті 4 цього розпорядження.

6. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
6.1. Здійснити заходи із обмеження руху транспортних засобів у зимо�

вий період 2012/2013 рр. з 01.11.2012 до 01.04.2013 шляхом встанов�
лення тимчасових дорожніх знаків з відповідними табличками на вулицях
згідно з переліком (додаток 10).

6.2. При випаданні снігу шаром завтовшки 3—5 см протягом однієї го�
дини, а також у період інтенсивних снігопадів за заявками ШЕУ та диспет�
черів комунального підприємства “Київпастранс” перемикати світлофори
на миготливий режим сигналу жовтого кольору на перехрестях вулиць
згідно з переліком (додаток 11).

6.3. Здійснити заходи щодо попередження водіїв транспортних засобів
про умови дорожнього руху шляхом встановлення на постійне положення
попереджувальних дорожніх знаків на вулицях згідно з переліком (дода�
ток 12).

6.4. Розробити та узгодити з управлінням Державтоінспекції ГУ МВС
України в м. Києві схеми встановлення дорожніх знаків на ділянках вулич�
но�шляхової мережі, мостах, естакадах та шляхопроводах, із зазначенням
точних прив’язок до місцевості і способу їх кріплення згідно з додатками
10, 12, 14.

7. Комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” забезпечити
систематичне прибирання та вивезення снігу з майданчиків для парку�
вання.

8. Просити управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві:

8.1. Взяти до відома, що тимчасова стоянка спеціальних автомашин і
механізмів, що забезпечують прибирання снігу з вулиць міста, має здій�
снюватись в місцях, визначених переліком (додаток 13).

8.2. Надавати ШЕУ допомогу на їхні запити щодо тимчасового пере�
криття руху транспортних засобів на час очищення проїзної частини ву�
лиць згідно з переліком (додаток 14).

9. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прий�
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2011 № 2081
Розпорядження № 1006 від 14 червня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самоврядуван+
ня:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2011 № 2081
“Про термінове виконання робіт з реконструкції будівель по Андріївсько�
му узвозу, 20 (А, Б) під “Київський драматичний театр на Подолі” у По�
дільському районі” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 розпорядження цифри “25.05.2012” замі�
нити цифрами “31.12.2012”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М.І.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до Статуту Дитячої поліклініки № З 
Шевченківського району м. Києва
Розпорядження № 1076 від 25 червня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 130 "Про питання діяльності амбулаторно+поліклінічних закла+
дів охорони здоров’я міста Києва” та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Статуту Дитячої поліклініки № 3 Шевченківського району м. Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської держав�
ної адміністрації від 29.03.2002 № 670 "Про затвердження Статуту Дитячої поліклініки № 3 Шевченківського району м. Києва”, виклавши його в новій
редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення 
про Центр сім’ї Дарницького району міста Києва

Розпорядження № 1144 від 4 липня 2012 року
На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року № 201/6417 “Про деякі питання діяльності кому+

нальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфе+
ри управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації”, з метою приведення установчих документів у відпо+
відність до вимог чинного законодавства України

1. Затвердити Положення про Центр сім’ї Дарницького району міста Києва, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.
Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 29.05.2002 № 1061
Розпорядження № 1147 від 4 липня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02,2011 № 130 “Про питання діяльності амбулаторно+поліклінічних
закладів охорони здоров’я міста Києва” та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 29.05.2002 № 1061 “Про затвердження Статуту поліклініки
№ 3 Подільського району м. Києва” виклавши пункт 2 в такій редакції:

“2. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати
координацію діяльності поліклініки № 3 Подільського району м. Києва.”.

2. Затвердити зміни до Статуту поліклініки № 3 Подільського району м.
Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмі�
ністрації від 29.05.2002 № 1061, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

“Інженерний центр” виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1200 від 11 липня 2012 року
Відповідно до статей 57 та 78 Господарського кодексу України, враховуючи необхідність вдосконалення господарської діяльно+

сті та покращення фінансового стану комунального підприємства “Інженерний центр” виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), та на виконання рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бю+
джет міста Києва на 2012 рік” (зі змінами та доповненнями), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Інженер�
ний центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 31.08.2004 № 1616 (зі змінами та допов�
неннями), що додаються.

2. В. о. директора комунального підприємства “Інженерний центр” ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) Марцеву О. А. здійснити необхідні дії щодо реєстрації змін до
Статуту в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про переоформлення ліцензій 
ТОВ “Житлокомфорт”

Розпорядження № 1348 від 1 серпня 2012 року
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 16 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльно+

сті”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188
“Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”,
враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 14 від 27.07.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Переоформити ліцензію серії АВ № 601407 на право провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектро�
станціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та уста�
новках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енер�
гії) та ліцензію серії АВ № 601408 на право провадження господарської ді�
яльності з постачання теплової енергії, виданих ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЖИТЛОКОМФОРТ” (код ЄДРПОУ 32853435, м.
Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юри�
дичної особи; м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14.

2. Ліцензію серії АВ № 601407 та ліцензію серії АВ № 601408 визнати
недійсними.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 9 жовтня 2012 року

У столиці наступає модне літо
Цього тижня вітчизняні дизайнери покажуть колекції сезону 
"весна�літо 2013"

Цього року Українському тижню

моди виповнилося 15 років. Його

засновники підрахували: за весь

цей час дизайнери витратили на ви�

шукані сукні 300 кілометрів ткани�

ни, а моделі відкрокували на поді�

умах понад 16 тисяч кілометрів. За

15 років Ukrainian Fashion Week

провів 832 покази, об’єднавши у

своїй програмі 265 дизайнерів з

України та інших країн, а покази

тижня моди відвідали понад 450 000

гостей.

10 жовтня модні покази традицій�

но відкриє Лілія Пустовіт, також

цього дня свої колекції покажуть

Вікторія Гресь, Олена Буреніна, ди�

зайнерський тандем Тетяна Земско�

ва та Олена Ворожбит, Віктор Анісі�

мов та Надія Дзяк. Не обійдеться

модний тиждень і без демонстрацій

робіт відомих дизайнерів Андре Тана

та Лілії Літковської, а завершить йо�

го 14 жовтня епатажний Олексій За�

левський. Український тиждень мо�

ди обов’язково згадає легенду віт�

чизняної моди — Михайла Вороні�

на. Дизайнера на стало цієї весни, і

колекцію його “Дому”, присвячену

мандрівникам та естетам, 14 жовтня

вдруге представить донька метра,

яка спеціально заради цього повер�

нулась зі США. Загалом на головно�

му столичному подіумі моделі пока�

жуть одяг 45 дизайнерів — з України,

а також Грузії, Польщі та Німеччини.

Протягом тижня моди відбудеться

й низка позаподіумних подій. Зок�

рема 10 жовтня презентуватимуть

проект “Арт�платформа україн�

ських дизайнерів у рамках 15�річчя

Ukrainian Fashion Week”. Він при�

свячується тим талановитим вітчиз�

няним модельєрам, які “народили�

ся” за ці 15 років. У межах Art�плат�

форми 15 з них представлять інста�

ляції, що стануть віддзеркаленням

їхньої творчості, поглядів на життя

та моду. У цей же день відвідувачів

познайомлять і з арт�проектом ху�

дожника Олега Тістола та молодого

дизайнера Анастасії Іванової, у яко�

му поєднається мода та живопис.

Гості побачать лінію суконь, створе�

них за роботами Олега Тістола із се�

рії “Південний берег Криму”.

11 жовтня представляють проект

Fashion Move On — короткометражні

фільми, які виникли завдяки спів�

праці модельєрів, режисерів і сучас�

них митців, а 12 жовтня презентують

конкурс графічних робіт, присвяче�

них модному костюму IMAGO. Це

конкурс fashion�ілюстраторів, робо�

ти яких оцінюватиме журі та винесе

свій “модний вирок” у номінаціях

Traditio та Innovatio 14 жовтня. 13

жовтня у рамках тижня моди відбу�

деться Eco Chic Party у Ботанічному

саду імені академіка Фоміна, мета

якого — привернути увагу до акту�

ального сучасного тренду — екології

та формування екосвідомості у меш�

канців мегаполісу.

Що радять вдягати столичним

модницям українські дизайнери,

читайте на сторінках “Хрещатика” в

наступних номерах

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Завтра в Києві старт є 31-й У раїнсь ий тиждень моди.
З 10 по 15 жовтня м зейном омпле сі “Мистець ий
Арсенал” пройд ть 39 по азів від 45 дизайнерів. Крім
власне оле цій pret-a-porter на наст пний весняно-літ-
ній сезон, в рам ах тижня моди по аж ть зв’язо моди
та мистецтва. Зо рема презент ють арт-прое т х дож-
ни а Оле а Тістола та молодо о дизайнера Анастасії
Іванової, інсталяції 15 дизайнерів, я і засяяли на “мод-
ном небосхилі” за останні 15 ро ів, орот ометраж и
Fashion Move On та он рс рафічних робіт IMAGO, при-
свячених модном остюм .
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Прое том передбачається б дівництво на в л. Б даріна, 3 Святошинсь ом

районі односе ційно о 16-поверхово о житлово о б дин інд стріально о
ви отовлення ЗЗБК-1 м. Києва (спор да по ГП-1) на 126 вартир з технічними
приміщеннями в підземній частині, з технічними приміщеннями в надземній частині,
з приміщеннями та спор дами (спор да ТП по ГП-2) інженерно о забезпечення,
бла о строєм та озелененням території.

Об'є т має ви лючно неор анізовані джерела ви идів (3 джерела):
Неор анізовані — остьові автостоян и 2 джерела та постійна автостоян а на

61 авто.
Ці джерела ви идів ви идають атмосферне повітря: о сиди в лецю та азот ,

в леводні ( іль ості 1,35 т/рі ).
При реалізації прое т фонові рівні забр днення атмосферно о повітря

в леводнями, о сидами азот та в лецю на території автостояно збільшаться
плямами ма сим м на 0,08 ГДК, за межами заб дови до 0,01 ГДК. Тобто, значення
фонових рівнів забр днення атмосферно о повітря після реалізації прое т по всіх
ін редієнтах залишаться без змін (РЗА проводився з ро ом мережі — 50 м).

З вищенаведено о можна зробити єдиний висново , що запропоноване
б дівництво з точ и зор забр днення атмосферно о повітря о сидами азот ,
о сидами в лецю та в леводнями, не має заперечень.

Не існ є за рози забр днення поверхневих вод та р нтів нафтопрод тами, -
прое том передбачений омпле с заходів я і ви лючають їх забр днення (створення
асфальтобетонно о по риття автодорі , проїздів та території автостояно ,
оснащення їх мережею дощової аналізації з під люченням до місь ої мережі
дощової аналізації).

Прое том вирішені питання ви ористання відходів зазначено о вид діяльності.
Прое том передбачені природоохоронні заходи: Атмосферне повітря —

Ви ористання с часно о обладнання. Поверхневі та підземні води, р нти —
створення асфальтобетонно о по риття автодорі , проїздів та території автостояно ,
оснащення їх мережею дощової аналізації при цьом поверхневі води не б д ть
мати рівні забр днення вище нормативних значень: нафтопрод ти до 0,3 м /л та
завислі до 12 м /л. Прое том передбачено зняття родючо о шар землі з під плями
заб дови та ви ористання йо о на потреби озеленення.

Зелені насадження — У с ладі прое т розроблений дендроплан, я ий передбачає
додат ов

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Прое том б дівництва, е спл атації та обсл ов вання дост пно о житла на в л.

Б л а ова, 13 в Святошинсь ом районі м. Києва передбачається зведення 19-
поверхово о житлово о б дин з вб дованими на першом поверсі офісними
приміщеннями. За альна іль ість вартир — 162. Теплопостачання б дин
запрое товано від місь их теплових мереж.

Для збері ання власно о автотранспорт меш анців б дин передбачено дві
від риті стоян и: на 24 м/м та на 2 м/м. При роботі дви нів автомобілів
здійснюються ви иди забр днюючих речовин. Ці ви иди настіль и незначні, що
розрах н и розсіювання забр днюючих речовин в атмосферном повітрі проводити
недоцільно.

Водопостачання, аналіз вання та відведення дощових вод передбачається
здійснювати централізовано з під люченням до місь их інженерних мереж з ідно з
технічними мовами, виданими відповідними сл жбами міста. Господарчо-поб тові
відходи та сміття б д ть збиратися в онтейнери, встановлені на спеціально
запрое тованом майданчи та вивозитись спецавтотранспортом на полі он ТПВ.

Після завершення б дівництва передбачається бла о стрій та озеленення
майданчи а б дівництва та приле лої території.

Е спл атація об'є та не призведе до по іршення е оло ічної сит ації в районі йо о
розташ вання.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали
тощо, ЖБК "На а-1" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових теріторій, і розраховані з ідно з
Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 подані
до Київсь ої місь ої державної адміністрації на встановлення. Стр т ра,
періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 09.03.2011 р. №307 та розміщені на
інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : Ми ільсь о-Ботанічна,
27/29 до 10.10.2012 р.

1.Замовни КП "Житлоінвестб д-УКБ"
Поштова та еле тронна адреса: 01601, м. Київ -30, в л.

Володимирсь а, 42.
2.Варіанти розташ вання б дмайданчи ів: в л. Верхо-

винна, 39-41 м. Києві.
3.Хара теристи а б дівництво житлово о б дин з ос-

тьовою автостоян ою на в л. діяльності (об'є та) Верховин-
ній, 39-41 Святошинсь ом районі м. Києва. З ідно ДБН
А.2.2-3-2012, об'є т відноситься до IV ате орії с ладності.

4.Соціально-е ономічна необхідність планованої діяль-
ності забезпечення населення житловим б дин ом, офіса-
ми та остьовими автостоян ами

5.Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних — 0,2481 а в постійне орист вання.
- сировинних — ви ористання місцевих матеріалів, я і

відповідають вимо ам ГОСТів і стандартів, паспортів,
сертифі атів

- енер етичних (види, обся и, джерела)
- еле троенер ія — від місь их мереж з ідно з ТУ
- теплопостачання — з ідно зТУ: приєднання до теплових

мереж ма істралі №1
РК "Біличі"

- водних водопостачання від мережі з ідно з ТУ: ма іс-
траль Д=500 мм по в л. Верховинній

- тр дових б дівництво з ідно з штатним роз ладом
6.Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл -

атації)
достав а б дматеріалів та онстр цій автомобільним

транспортом. Потреба в механізмах та б дтранспорті виз-
начаєтся в розділі ПОБ. Під час е спл атації об'є т - остьо-
ві автостоян и на 3,3 та 2 машино-місць.

7.Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за
варіантами

У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієніч-

ні, протипожежні, містоб дівельні обмеження з ідно діючих
нормативних до ментів.

8.Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист те-
риторії за варіантами

Проведення топо рафо- еодезичних, інженерно- еоло іч-
них та ін. виш вань; бла о стрій з ідно план бла о строю.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при б дівниц-
тві й е спл атації):
- лімат і мі ро лімат відс тні джерела, я і вплива-

ють на лімат та мі ро лімат
- повітряне середовище забр днення атмосферно о

повітря не >0,05ГДК.мр.
- водне середовище водовідвід з під люченням

до існ ючої дощової аналізації
- ґр нти впливає в межах діючих нормативів
- рослинний і тваринний світ заповідні об'є ти

З ідно а т обстеження зелених насаджень, по оджено-
о становленим чином. Бла о стрій території з ідно
дендроплан .

- нав олишнє соціальне середовище (населення)
б дівництво житлово о б дин з остьовими автос-
тоян ами та вб дованими офісними приміщеннями

- нав олишнє техно енне середовище прое тні рі-
шення відповідають б дівельним вимо ам і правилам
10. Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви-

ористання, тилізації, знеш одження або безпечно о захо-
ронення

Утилізація та знеш одження відходів за о ремими до о-
ворами

11. Обся ви онання ОВНС з ідно з вимо ами ДБН
А.2.2-1 -2003

12. Участь ромадсь ості п блі ація в ЗМІ, надання
онс льтацій і роз'яснень, час ознайомлення — місяць з дня
оп блі вання. Адреса — Київ-30, в л. Володимирсь а, 42.

ЗАЯВА про наміри та наслід и

"ПАТ "ABM Інвест Гр п"
повідомляє про наміри щодо реалізації прое т "Ре онстр ція з розширенням
б дівлі інотеатр під отельний омпле с з надб довою та приб довою на в л. Шота
Р ставелі, 19 (літ. А) Печерсь ом районі міста Києва" з наст пними техні о-
е ономічними по азни ами:

- площа ділян и під заб дов — 0,1418 а;
- площа заб дови — 1 101,65 м2.

В рез льтаті ре онстр ції б де створено додат ово 57 робочих місць та
збільшиться іль ість номерно о отельно о фонд лас 3* м. Києві.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Бой о Дмитра
Володимировича, останнє відоме місце реєстрації я о о: м. Київ, пр. Гл ш ова, 61,
в. 45, в с дове засідання на 22 жовтня 2012 ро о 09.30 на роз ляд цивільної
справи за позовом Моторно о (транспортно о) страхово о бюро У раїни до Бой а
Дмитра Володимировича про відш од вання в поряд ре рес витрат, пов'язаних з
виплатою страхово о відш од вання, я е відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л.
П. Потєхіна, 14-а, абінет № 27.

Яв а в с дове засідання є обов'яз овою!
С ддя Н.В. Антонова

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє про місце, дат і час с дово о
засідання справі за позовом Єремеєва Оле сандра Анатолійовича до Єфремової
Світлани Костянтинівни про стя нення забор ованості за до овором пози и, я е
призначено на 24 жовтня 2012 ро о 09.30 за адресою: м. Київ. в л. М.Гайцана, 4,
аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.).
У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Єфремової Світлани Костянтинівни,

остання відома адреса: м. Київ, в л. Хрещати , б д. 21, в. 87, відповідно до ст.169
ЦПК У раїни, справа б де роз лян та її відс тність.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 05.11.2012 ро о 15.00 відповідача
Касперсь о о Єв ена Валентиновича по справі за позовом Касперсь ої Тетяни
Михайлівни до Касперсь о о Єв ена Валентиновича про розірвання шлюб та поділ
майна подр жжя.

Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о неяв и справа
роз лядатиметься йо о відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд

нежитлове цо ольне приміщення площею 20,9 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Кі відзе, 41 з метою
ви ористання для осподарсь их потреб з розрах н ом орендної плати в розмірі 1266,25 рн без
ПДВ за перший місяць оренди терміном на 2 ро и 364 дні.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в

м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

"Приватне підприємство "ЕРІДАН-1", я е має права на оренд
земельної ділян и в м. Києві по в л. Червонофлотсь а, 33 (озеро Карач н
з приле лими землями) повідомляє про намір здійснити продаж
орпоративних прав підприємства.
Довід и за телефоном (044) 521-40-21 (22, 23).

Свідоцтво про право власності на нежилий б дино площею 87,60 в.м,
я ий розташований в місті Києві за адресою: в л. Са са ансь о о, 60,
літера В, я е видане на підставі на аз "Про оформлення права власності
на об'є т нер хомо о майна" від 04.03.2002 ро № 92-В, вважати
недійсним, зв'яз з йо о втратою.

Втрачений "Державний а т на право власності на земельн

ділян " серія KB № 137546 виданий 29 жовтня 2007р. ТОВ "Терен"

вважати недійсним.

Реда ція азети Київсь ої місь ої ради "Хрещати "

о олош є про продаж на а ціоні транспортно о засоб , що знаходиться на йо о балансовом облі , а саме:

Лот 1. Автомобіль ГАЗ 32212 (Газель), 1999 ро вип с , реєстр.№ 080-14 КА. Почат ова ціна продаж — 14200,00 рн, (без рах вання ПДВ). С ма
застави — 1420,00 рн (без ПДВ). На інцев цін продаж нарахов ється ПДВ 20%. Місцезнаходження: м. Київ, в л. Бориса Грінчен а, 3-А.

А ціон відб деться 31 жовтня об 11.00 за адресою: 03680, м. Київ, пр. А адемі а Гл ш ова, 1, НК "Е споцентр У раїни", пав. №6, У раїнсь а ніверсальна товарна
біржа (УУТБ), Заяви на часть приймаються на УУТБ в робочі дні з 10.00 до 14.00. Тел. 596-96-24, фа с 596-95-40. Засоби платеж — рошові ошти. Реєстраційний внесо
становить 17,00 рн (в т.ч. ПДВ). Гарантійний (застава) та реєстраційний внес и вносяться на р/рах но № 26007799973595 в ПАТКБ "Праве с-бан ", МФО 380838, ЄДРПОУ
16470831. Отрим вач — У раїнсь а ніверсальна товарна біржа.

Кінцевий термін прийняття заяв для часті — за 3 (три) дні до дати проведення а ціон .

За більш детальною інформацією та з привод о ляд майна звертатись за тел. (044) 234-26-98. Реда ція азети Київсь ої місь ої ради "Хрещати ".

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належить до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а
районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація, аб. 410, телефони
для довідо : 281 -66-24.

№ п/п Адреса б дин Розмір тариф , рн/ в.м

1 в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 27/29 3,1039

Тариф для першо о поверх 2,8270

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса, онта тний
телефон)

Адреса об'є т оренди
Орендна плата за 1
один (без ПДВ)

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

1.
Управління освіти Голосіївсь ої районної в місті Києві

державної адміністрації (м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 118-б, тел. 257-12-57)

в л. Я бовсь о о, 1-Б (НВК
"Сонеч о") за альна площа
26,80 в. м, (по одинно)

0,96 рн
Розміщення с б'є тів оспода-
рювання, що здійснюють ос-
вітню діяльність (по одинно)

2 ро и 364 дні

О олошення орендодавця — "Державне підприємство "Е спериментальний завод медпрепаратів ІБОНХ НАН У раїни"
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяв

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02099, м. Київ, в л. Зрош вальна,
15-А. Додат ова інформація за тел.: 566-99-68.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична адреса,

телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен навання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий номер
майна

За альна
площа, в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви о-
ристання

1
Національна
а адемія на

У раїни

ДП"ЕЗМП ІБОНХ НАН У раїни"
в л. Зрош вальна, 15-А,

566-99-68

Частина приміщення
в л. Зрош вальна, 15-А

1120 216 654059 три ро и с лад

Доводимо до споживачів б дин за адресою:
м. Київ Оболонсь а Набережна, 1, орп с 2, наст пне:
За альний розмір тариф 6,3618 рн.

Перелі посл та періодичність їх надання, що входять до с лад тариф :
1. Прибирання приб дин ової території ( ожен день).
2. Прибирання сходових літо (три рази на тиждень).
3. Вивезення поб тових відходів ( ожен день).
4. Технічне обсл ов вання ліфтів.
5. Обсл ов вання систем диспетчеризації.
6. Технічне обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем ГВП і ХВП, водовідведення,

теплопостачання.
7. Дератизація (1 раз на вартал).
8. Дезінсе ція ( 1 раз на вартал).
9. Обсл ов вання димовентиляційних аналів.
10. Технічне обсл ов вання та поточний ремонт систем протипожежної автомати и.
11. Поточний ремонт онстр тивних елементів вн трішньоб дин ових систем ГВП і ХВП.
12. Поливання дворів, л мб і азонів.
13. Прибирання і вивезення сні , посипання частини приб дин ової території, призначеної для

проход та проїзд .
14. Е спл атація номерних зна ів на б дин ах.
15. Освітлення місць за ально о орист вання, підвальних приміщень та під ач вання води.
16. Енер опостачання ліфтів.

Інформація доводиться зв'яз з введенням б дин в е спл атацію. Стро протя ом я о о
приймаються за важення та пропозиції від меш анців б дин становить 15 днів (з 08.10.2012-
25.10.2012 р.) за адресою: м. Київ, Оболонсь а Набережна, 1, орп с 2, т. 426-56-54, 426-83-87.

ОГОЛОШЕННЯ
30 жовтня 2012 ро ТБ "Київсь а а ропромислова біржа" в приміщенні, що

знаходиться за адресою м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, 5 пов., прим. 6-б о 12.00
проводить а ціон по продаж державно о майна, я е знаходиться на балансі
Державно о підприємства "У раїнсь а авіаційна транспортна омпанія", а саме:

лот №1 — авіаційні дви ни Аі-20К — 32 одиниці.

Стартова ціна 1 490 600,60 (один мільйон чотириста дев'яносто тисяч шістсот) рн 60 оп. без ПДВ.

С б'є ти підприємниць ої діяльності та фізичні особи, що бажають взяти часть в а ціоні,
подають за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а 5, 5 пов., прим. 6-б, (тел/ф 230-95-49)
та і до менти:

1) заяв на часть в а ціоні;

2) нотаріально засвідчені опії свідоцтва про державн реєстрацію с б'є та підприємниць ої
діяльності та становчих до ментів, а та ож завірена власною печат ою опія свідоцтва про
реєстрацію платни а подат на додан вартість (для юридичних осіб);

3) паспорт та довід про присвоєння ідентифі аційно о номера (для фізичних осіб);

4) платіжні до менти, що підтвердж ють сплат а редитаційно о збор розмірі: для фізичних осіб 20
рн з ПДВ, для юридичних осіб 40 рн з ПДВ, та арантійно о внес 10 % від вартості товар без
ПДВ оплач ється на розрах н овий рах но біржі №26004300010000 в АКБ "Фор м" м. Києва, МФО
322948, од ЄДПРОУ 23243248. До ментацію щодо проведення а ціон , з плати а редитаційно о
збор та арантійно о внес можна одержати за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5,
5 пов., прим. 6-б, або з офіційно о веб-сайт біржі www.visnik.kiev.ua.

Прийом заяво заверш ється за три робочі дні до проведення а ціон .

А ціонний омітет:
- начальни відділ Щербіна Оле сандр Ми олайович;
- начальни правління Г ля Юрій Іванович.

На оловном столичном поді мі моделі по аж ть 45 дизайнерів – з У раїни, а та ож Гр зії, Польщі та Німеччини
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Спортивні новини

Формула1. Себастьян Феттель став 
найсильнішим на Гран�прі Японії
У неділю на трасі "С з а" завершився п'ятнадцятий етап чемпіона-

т Форм ли-1 — Гран-прі Японії. Третю перемо в поточном сезоні
і 24- в ар'єрі свят вав дворазовий чемпіон світ , німець ий пілот
оманди Red Bull Себастьян Феттель. Протя ом заїзд йо о перева а
б ла більш ніж пере онливою — найближчо о переслід вача бра-
зильця Феліпе Масс з Ferrari трі мфатор випередив на 20,6 се н-
ди. Трій ращих зам н в японсь ий онщи Zauber Кам і Кобаяші,
про равши лідер 24,4 се нди, для ньо о це дося нення стало ра-
щим рез льтатом ар'єрі. Лідер чемпіонат Фернандо Алонсо
(Ferrari) зійшов на першом олі, вилетівши в равій на першом по-
вороті після онта т з болідом фінсь о о онщи а Кімі Рай онена зі
стайні Lotus. Втім, це не завадило Алонсо збере ти чемпіонство в
особистом залі , маючи в а тиві 194 оч и, але Феттель тепер пере-
б ває від ньо о на відстані всьо о в 4 оч и. Третю позицію, я і рані-
ше, займає Кімі Рай онен (157). У К б онстр торів змін не відб -
лося. Лідир є Red Bull Racing (324), випереджаючи McLaren (283) і
Ferrari (263)

Теніс. Вікторія Азаренко перемогла 
на турнірі у Пекіні
Перша ра ет а світ Ві торія Азарен о стала переможницею т рнір

в Пе іні. У вирішальном матчі білор сь а тенісист а не залишила
шансів росіянці Марії Шараповій, дозволивши с перниці взяти тіль и
чотири ейми — 6:3; 6:1. Кожн з партій Ві торія Азарен о починала з
чотирьох ви раних еймів поспіль, після чо о спо ійно реалізов вала
здоб т перева . Співвідношення а тивно ви раних м'ячів 18—7 на
ористь др ої сіяної, я а доп стила наба ато більше невим шених по-
мило — 39 проти 14 с перниці. Ця перемо а стала для білор сь ої
тенісист и 5-ою сезоні і 13-ою ар’єрі

Бокс. Заурбек Байсангуров успішно захистив 
титул чемпіона
Російсь ий бо сер першої середньої ва и, чемпіон світ за версією

WBO За рбе Байсан ров спішно захистив тит л, перемі ши за під-
с м ами 12 ра ндів претендента з Чехії Л аша Конечни. У першій по-
ловині поєдин а тивніше діяв претендент, зм сивши бо сера з Чеч-
ні захищатися. Проте ближче до середини За р Байсан ров з мів ви-
рівняти сит ацію і провів іль а пот жних дарів, я і призвели до роз-
січення чесь о о бійця. З ожним ра ндом рана на обличчі Конечни
ставала все помітнішою, що вплин ло на а тивність бо сера на рин .
Цим повною мірою с ористався чемпіон і довів поєдино до перемож-
но о інця. В сіх с ддівсь их прото олах За р Байсан ров впевнено
перемі по оч ах: 19-109, 117-111, 118-110. Перемо а стала для росі-
янина 28-ою на професійном рин (20 — но а том) при одній пораз-
ці. В а тиві Л аша Конечни 48 ви раних матчів (23 — достро ово) при
чотирьох невдачах

Температура +9°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +13°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +10°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 65 %

Прогноз погоди на 9 жовтня 2012 року

ОВНИ, від ладіть всі важливі плани на др половин дня, в цей
час намічається б рхливий прилив творчо о ент зіазм , завдя и
я ом ви здатні ори зр шити на ділових теренах, завоювати сим-
патії та подр житися з тими, до о о лежить серце. Ввечері ви-
ходьте на романтичне полювання, флірт йте, забавляйтеся — т т
ви поза он ренцією!
ТЕЛЬЦІ, я що зран ви б дете лас авим по ірним телям, то

після обід перетворитеся на а ресивно о би а, отово о б ц ати
всіх, хто нама атиметься вас за н здати чи принизити ідність.
Розч лити серце через амбітність, владність, зароз мілість не
вдасться навіть оханим, хіба що іміт вати величальн захопле-
ність, створюючи шт чн а р романтизм та орист ючись хва-
лебними лестощами.
БЛИЗНЯТА, перша половина дня промайне на спо ійній хвилі,

але після обід розпочнеться енер етичний феєрвер , і ди йо о
спрям вати — виріш йте самі, на розважальні е сперименти чи
тр дові подви и, зрештою маєте отримати повне задоволення від
життя, а про рошові витрати не хвилюйтеся, все з одом омпен-
с ється.
РАКИ, емоційне свято розпочнеться др ій половині дня і за-

вершиться в с бот . Бал йте себе любих і не заб вайте про близь-
их, рошей на по п и, подар н и, візити в ості жаліти не слід,
одна п йте тіль и добротні престижні речі (це підвищ є ваш
самооцін ), пам’ятаючи, що с пий платить двічі. Зі с нарами, що
тр сяться за опій и, вам не по дорозі.
ЛЕВИ, до обід нічо о важливо о не розпочинайте, воно запро-

рамоване на р йнацію. У др ій половині дня розпочинається
азартна см а (до с боти), оли вам море по оліно, збері айте за-
лізне самовладання, іна ше наробите д рниць, посваритесь з
близь ими, вс очите в ділов халеп чи отримаєте фізичн травм .
Причиною с андалів з бла овірними мож ть стати се с альні
проблеми.
ДІВИ, починаючи з др ої половини дня до с боти, ви прийма-

тимете а тивн часть армічних життєвих сценаріях: мин ле за-
ли ає зробити ревізію, переосмислити та виправити доп щені
помил и. Аде ватно реа йте на все, що відб вається, за витрати
не тривожтеся, а радійте, то на бла о.
ТЕРЕЗИ, наводьте лад в професійних справах до обід , вибач-

те шефа, я що чимось образив чи не до одив. Вечір бажано про-
вести веселій др жній омпанії серед близь их людей, де ваша
д ша, я віт а, роз риється наз стріч сонцю, отримавши заряд
позитивних насолод.
СКОРПІОНИ, до обід ви сам собі пан і не звертайте ва и на

ч ж рити . У др ій половині дня і до с боти сит ація арди-
нально зміниться, на чільном плані опиняться ар’єрні проблеми,
тож оли ви за р тили інтриж з шефом чи оле ою, доведеться
розставити а центи, з’яс вати стос н и та домовитися, аби всім
б ло добре. Вірність подр жньом обранцю пор ш вати не слід,
бо він є від Бо а.
СТРІЛЬЦІ, до обід поб дьте на самоті, виметіть весь непотріб

з д шевно о храм й наведіть там ідеальний лад. Воро ів не ля-
ніть, а бла ословляйте! У др ій половині дня несподівано з'явить-
ся др е дихання, завітає дов оочі ване любовне та творче нат-
хнення та по личе вас на подви и. Отже, не ховайтеся, а виходьте
на п блічн арен і ре лам йте себе! Хвалитися є чим!
КОЗОРОГИ, до обід проявіть ма сим м делі атності спіл -

ванні з діловими партнерами. Нових справ не розпочинайте. Прий-
мати ори інальні пропозиції і озв ч вати нестандартні ризи овані
ідеї можна вже з др ої половини дня й до с боти. В цей період ви
відч єте пот жне любовне о рилення, а в ділах прилив творчо о
азарт , н а я і плоди?.. Все залежатиме від вашої м дрості та ра-
ціоналізм ...
ВОДОЛІЇ, зран озирніться назад і проаналіз йте мин лі не-

вдачі. У др ій половині дня і до с боти б дьте всеозброєнні: ваш
шлюбний с п тни або он рент ине ви ли . Не воюйте, а дайте
йом похиз ватися та по азати все, на що він здатний, нехай спо-
ійно вип с ає пар , а потім візьмете сит ацію під онтроль.
РИБИ, продемонстр вати либо д шевн прихильність до лю-

дей бажано першій половині дня. Увечері на змін пасивності
прийде азартний ент зіазм, і йо о слід спрям вати сл жбове
р сло. Я що вам доля під ине робот , це ч дово, працюйте з ра-
дістю до с боти та доведіть роботодавцям, що ви я спеціаліст на
ва золота

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  9  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Кияни зіграли у футбол 
по�американськи
У столиці відбувся матч 1/2 фіналу Кубка України з популярного 
виду спорту

Ще задовго до початку поєдинку на столично�

му стадіоні ДВРЗ "Дніпровець" почали збиратися

місцеві вболівальники. І це не дивно, адже не ко�

жен день можна вживу поспостерігати за іграми

такого "екзотичного" виду спорту, як американ�

ський футбол. Тим паче, коли в ньому змагати�

муться дві найкращі команди країни, срібний та

бронзовий призери вітчизняної першості. Усе без

винятку захоплювало подих — і церемонія виходу

гравців на поле, і незвичні спортивні терміни, які

коментатори матчу з ретельністю пояснювали фа�

натам, і, безперечно, сама гра. Варто зазначити,

що американський футбол увійшов у книгу ре�

кордів Гіннесса як вид спорту з найбільшою кіль�

кістю правил.

Першими в рахунку повели гості матчу. Вони

вдало провели атаку, після чого реалізували

спробу, тому рахунок став 7:0. У "слов’ян" також

були гарні нагоди, аби відігратися, але супер�

ник надійно захищався, і до кінця першої чвер�

ті результат поєдинку залишився незмінним.

Що не вдалося "слов’янам" у попередньому від�

різку часу, вони змогли втілити у життя після

короткої перерви. Одразу ж після відновлення

гри, вони швидко наблизились до залікової зо�

ни і, провівши разючу атаку, скоротили відста�

вання до 7:6. Втім, радість прихильників Slavs

тривала недовго, вже у наступній спробі Bandits

збільшили перевагу до восьми очок. Надалі

команди діяли на рівних, і після першої поло�

вини гри рахунок був 14:6.

Третю чверть впевненіше розпочали гравці

Bandits, їм вдалося провести дві результативні

атаки і довести перевагу до 26:6 на свою ко�

ристь. Slavs не полишали надій відігратися, але

їм вдалося лише скоротити відставання до 26:14.

Цей результат став остаточним у матчі. Тож у фі�

налі за кубок України позмагаються київські

Bandits, суперником яких стане харківський

"Атлант".

До речі, матч відбувся під патронатом депутата

Київської міськради Павла Тесленка, який з ра�

дістю поспілкувався з "Хрещатиком". "Моє

знайомство з американським футболом відбуло�

ся два роки тому. До нього мене заохотили друзі.

Мабуть, це одна з небагатьох ігор, яка виховує в

людині усі якості. Лише однією фізичною підго�

товкою тут не відбутися. Відмінна реакція, сила

духу й волі, швидкість прийняття рішень — усім

цим потрібно володіти у рівній мірі. Щодо роз�

витку цього виду спорту в Україні, то ним дедалі

більше цікавиться населення, особливо молодь.

Багато в чому це заслуга гравців таких команд,

як Slavs та Bandits, які вже не один рік популяри�

зують цей вид спорту. А популярність прийде,

недарма американський футбол просто�таки за�

полонив усі країни заокеанських континентів. Я

б його порівняв з новеньким Iphone: коли його

не було, всі жили спокійно, а тепер, коли він з’я�

вився, життя без нього мало хто уявляє. І сього�

дні ми зробили ще один крок, аби американ�

ський футбол став у нас справжнім народним ви�

дом спорту"

До цього територія поблизу бу�

динку за адресою вул. Тампере, 15

була досить занедбаною — хаотич�

не озеленення, необлаштовані зо�

ни відпочинку. Вирішення цієї си�

туації місцеві мешканці взяли в

свої руки та цієї суботи долучилися

до загальноміського місячника з

благоустрою і самостійно навели

лад поблизу своїх домівок. Так, на

прибудинковій території жителі

висадили дев’ять ялинок, кущі

самшиту та облаштували чотири

лави. Долучився до акції і кандидат

у народні депутати виборчого окру�

гу № 216 Віктор Довгий. Він влас�

норуч посадив кілька дерев та віч�

нозелених кущів, а також допоміг

мешканцям встановлювати лави.

"Дуже важливо, щоб люди відчу�

вали себе комфортно у власному

подвір’ї. Благоустрій території необ�

хідно провести по всьому місту, по�

близу кожного будинку, і тільки тоді

люди відчують цей затишок і у своїх

душах. Хочу подякувати всім тим,

хто сьогодні долучився до цієї акції,

адже лише спільними зусиллями,

щоденною копіткою працею ми

зможемо навести порядок не лише у

власному подвір’ї, а й у всій держа�

ві", — розповів "Хрещатику" Віктор

Довгий.

Таким змінам поряд з будинками

раді й інші мешканці мікрорайону,

адже тепер своє дозвілля вони мо�

жуть проводити у комфортних умо�

вах. Так, одразу після встановлення

на новеньких лавах сіли відпочивати

люди старшого віку та молоді матусі,

діти яких бавляться на дитячому

майданчику, що знаходиться поруч.

Новеньку екозону місцеві меш�

канці обіцяють пильно доглядати та

захищати від недоброзичливців. На

поки що невеликі ялинки вже навіть

з’явилися плани.

"Ми раді, що нас нарешті почули і

облаштували тут місце, де зможуть

відпочивати всі — і люди старшого ві�

ку, і малеча. Звісно, ми будемо догля�

дати насадження, берегти їх. Ялиноч�

ки навіть можна буде прикрашати під

час новорічних свят. Можливо, це

стане доброю традицією мешканців

нашого мікрорайону", — зазначила

місцева жителька Марія.

Матимуть, де відпочивати, відте�

пер і кияни, які проживають по вул.

Алма�Атинській. Там за участі Вік�

тора Довгого також облаштували зе�

лену зону. По периметру території

висадили 20 вічнозелених кущів та

встановили 2 лави. Знаковим є те,

що сквер знаходиться поблизу дитя�

чо�юнацької спортивної школи

№ 21, тож таким змінам раніше за�

пущеної зеленої зони насамперед

раді батьки мікрорайону, адже тепер

їм є де проводити час, поки їхня ма�

леча займається у різноманітних

секціях

Віктор ДОВГИЙ: 

"Дуже важливо, щоб люди відчували 
себе комфортно у кожному київському
подвір’ї"
Громадські активісти та мешканці облаштували дві екозони 
у Дніпровському районі міста, до заходу долучився кандидат 
у народні депутати виборчого округу № 216 Віктор Довгий

У півфіналі К б а У раїни з амери ансь о о ф тбол з стрілися дві столичні оманди Bandits ( червоній формі) та Slavs ( сірій формі)

Євгенія ПІДКАМІНА
"Хрещатик""

Наразі столиці У раїни триває місячни з бла о ст-
рою, я ий розпочався 24 вересня. Протя ом цьо о час
ом нальни и міста наводять лад на всій йо о терито-
рії — прибирають сміття, висадж ють дерева та віти,
впоряд ов ють пар и та с вери. Допомо ти цьом пи-
танні міст вирішили і меш анці Дніпровсь о о район
та спільно з ромадсь ими а тивістами вийшли на міс-
цевий с ботни , облашт вавши дві зелені зони на в л.
Тампере, 15 та Алма-Атинсь ій, 107

Місцеві меш анці подя вали Ві тор Дов ом за наведення поряд в їхніх
дворах, адже тепер відпочивати т т вони мож ть з омфортом

Ві тор Дов ий допомі меш анцям Дніпровсь о о район облашт вати е озони
поблиз власних б дин ів та власнор ч висадив іль а дерев і вічнозелених
щів

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У с бот , 6 жовтня, в Києві на стадіоні ДВРЗ "Дніпровець" відб лася ра в
рам ах 1/2 фінал К б а У раїни з амери ансь о о ф тбол , в я ій зійшлися
дві столичні оманди Bandits та Slavs. Амери ансь ий ф тбол 1960-х ро ах
США став найпоп лярнішим видом спорт . В У раїні він з’явився порівняно

недавно. Захопивши лядачів своєю динамі ою, Амери ансь ий ф тбол все
швидше розвивається та поширюється раїною. У столиці півфінальний матч
проходив під патронатом деп тата Київсь ої місь ради Павла Теслен а.

За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець

Політична ре лама
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