
Транспортне сполучення околиць
з центром Києва покращать
Найближчим часом на вулиці міста вийдуть нові тролейбуси й автобуси, 
а Троєщина отримає сучасні трамваї

Транспортний парк збільшиться
на 24 одиниці

Як стало відомо “Хрещатику”, 11

жовтня на лінії вийдуть 18 нових тролей�

бусів та 6 автобусів. Зокрема дві нові ма�

шини направлять на маршрут № 23 (вул.

Туполєва — ст. м. “Лук’янівська”);

п’ять — на маршрут № 24 (просп. Свобо�

ди — вул. Північна); ще два тролейбуси

надійдуть на маршрут № 25 (просп. Сво�

боди — ст. м. “Петрівка”); три тролейбу�

си — на маршрут № 26 (просп. Свобо�

ди — ст. м. “Нивки”) та ще п’ять — на

маршрут № 5 (вул. Білицька — площа

Толстого). Одна машина (надвеликої

місткості) буде направлена для переве�

зення пасажирів на тролейбусний марш�

рут № 43, трасу руху якого буде подовже�

но до Ленінградської площі.

Автобусні маршрути поповняться 6

одиницями транспорту. Так, три нові ма�

шини вийдуть на лінію маршруту № 56

(ст. м. “Виставковий центр” — ст. м.

“Академмістечко”). Також задля покра�

щення сполучення із житловим масивом

“Чайка”, що на околиці міста, буде змі�

нено трасу автобусного маршруту № 37,

його подовжать до житлових новобудов

без заїзду до спортивного комплексу

“Чайка”. Натомість для сполучення ст.

м. “Святошин” зі спорткомплексом КП

“Київпастранс” введе окремий автобус�

ний маршрут № 37�А. Поки що на ньому

працюватимуть три машини.

Місто отримає трамваї власного
виробництва

Як повідомили “Хрещатику” у КП

“Київпастранс”, на швидкісній трам�

вайній лінії, що незабаром запрацює на

Троєщині, курсуватимуть вагони влас�

ного київського виробництва. Вже сьо�

годні 5 нових вагонів типу Т�3UA�3 по�

повнили трамвайний парк Києва, шос�

тий перебуває на завершальній стадії

виробництва. Планується, що до кінця

року буде виготовлено ще три одинар�

них вагони та один трисекційний.

“Київські трамваї, названі “Кашта�

нами”, мають низку переваг. Салон ва�

гону укомплектовано м’якими сидін�

нями та понад 40 % низької підлоги, що

є зручним та доступним для маломо�

більних груп населення, в тому числі і

для пасажирів на візках. Двері трамвай�

ного вагона оснащені рампою для крі�

сел�колясок, а в салоні обладнане спе�

ціальне місце для їх фіксації. Для паса�

жирів працюватиме електронна систе�

ма інформування про маршрут та зу�

пинки з використанням монітора”, —

розповів “Хрещатику” головний інже�

нер КП “Київпастранс” Юрій Бомбан�

дьоров.

Салон київського трамвая буде об�

ладнаний кондиціонером. А енергетич�

на система оснащена сучасною елек�

тронною системою управління елек�

тричним приводом, що дає змогу до 40

% скоротити енергоспоживання. Сис�

тема відеонагляду дозволяє водію бачи�

ти і місця зупинок біля дверей, і вхідні

двері, і стан салону, що підвищує рівень

безпеки руху.

Нагадаємо, за дорученням голови

КМДА Олександра Попова в Києві за�

початковано виробництво одинарних

трамвайних вагонів, які повністю від�

повідають сучасним вимогам до органі�

зації перевезень пасажирів та забезпе�

чують оптимальне співвідношення ці�

ни і якості. Перший зразок такого

трамвайного вагона виготовлено на ви�

робничих потужностях КП “Київпас�

транс” і продемонстровано у грудні ми�

нулого року. Після проведення відпо�

відних випробувань та отримання до�

зволу на експлуатацію київський трам�

вайний вагон типу Т�3UA�3 введено в

експлуатацію. Разом з тим, започатко�

вано виробництво вагонів з викорис�

танням потужностей ПрАТ “Київський

завод електротранспорту”, який має

чималий досвід з виробництва трисек�

ційних трамвайних вагонів типу К3R�N

для борщагівської лінії швидкісного

трамвая 

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У с часном світі Інтернет необхідний ді-
тям для дося нення спіхів навчанні та
індивід ально о розвит . Проте важли-
во, щоб, переб ваючи он-лайн, молодь
б ла захищеною. Саме том в Києві б ло
реалізовано міжнародний прое т “Серти-
фі ація ш оли з безпечно о Інтернет
для дітей”. Учора столичній місь держ-
адміністрації б ло підведено підс м и за-
ход та на ороджено за альноосвітні на-
вчальні за лади, я і першими в У раїні
розробили і прийняли стандарти безпе и
веб-просторі.

Проект “Сертифікація школи з безпечного Інтернету

для дітей” передбачає, що кожна залучена школа прий�

має політику користування всесвітньою "павутиною".

“Інтернет надає унікальні можливості сучасній дитині,

але несе великі загрози. Політика користування віртуаль�

ною мережею, яку приймає навчальний заклад, повинна

зменшувати ризики і підвищувати її безпечність. Відпо�

відні правила спільно розробляли вчителі, учні та батьки.

Вони прописали дані про всі небезпеки, які несуть веб�

сторінки. Навіть розробили систему штрафів за пору�

шення цих правил”, — розповів виконавчий директор

МГО “Школа рівних можливостей” Ірина Конченкова.

Реалізувати проект у столичних школах вдалося за�

вдяки підтримці міської влади. “У наш час діти активно

користуються Інтернетом. Враховуючи світові тенденції

розвитку новітніх технологій, забороняти їм користува�

тися ним не варто. Головне, щоб перебування школярів

у соціальних мережах та на сайтах було безпечним. І да�

ний проект несе в собі саме такі цілі”,— зазначив “Хре�

щатику” начальник ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту

Володимир Вовк.

У рамках проекту, який тривав десять місяців, п’ять

столичних шкіл провели низку акцій, під час яких діти

вчилися розпізнавати сумнівні віртуальні організації,

опрацьовували правила користування соцмережами.

Були організовані семінари і для батьків, на яких дорос�

лі дізнавалися про можливості контролю безпеки їхньої

дитини. Один зі шкільних театрів навіть поставив виста�

ву “Агенти веб�безпеки”, з якою юні актори виступають

на різноманітних заходах. Також серед школярів

відбувся конкурс творів “Чи потрібен Інтернет?”.

“У нашій школі проходив конкурс колажів. Власно�

руч учні молодших класів підбирали зображення із жур�

налів, які стосуються безпеки в Інтернеті. Проводилося

багато виховних годин із залученням вчителів інформа�

тики та тренерів зі “Школи рівних можливостей”. Ціка�

во проходила дискусія на тему “Плюси та мінуси Інтер�

нету” за участі старшокласників та педагогів”, — розпо�

вів керівник проекту “Сертифікація школи з безпечно�

го Інтернету для дітей” у загальноосвітньому закладі

№ 187 Світлана Максимець.

За підсумками проекту, усі п’ять столичних шкіл —

№№ 43, 64, 144, 177, 187, які першими в Україні розро�

били і прийняли стандарти безпеки у всесвітній "павути�

ні", було нагороджено грамотами та цінними призами 

У місті розробили та затвердили правила поведінки у веб�просторі

Безпечний Інтернет — столичним школярам

До уваги водіїв: погода у Києві
погіршиться 
Столична ДАІ за ли ає автомобілістів б ти
пильними на доро ах

СТОР. 2 

Швидка допомога стане
оперативнішою 

Цьом сприятиме нова автоматизована
диспетчерсь а, я а с оротить час приїзд бри ад на
ви ли

СТОР. 2 

Зростає попит 
на приватні будинки 

За вересень столиці ладено 552 до овори
оренди нер хомості

СТОР. 3

У номері

Новини

Київ відроджує 
обладнані зони 
для пікніків
У столиці відродж ватим ть традицію ор анізо-

ваних пі ні ів. Цьо о ро місь а влада розпочи-
нає, а наст пно о ро продовжить облаштов ва-
ти зони відпочин для проведення пі ні ів Ки-
єві. Нині місті близь о 40 та их обладнаних і
омфортних зон. Найперша — “Тростянець” — б -
ла створена ще 1964 році, а 2012 році від ри-
то “Дібровий ліс” і “Весел ”, що Дарниць ом
районі. Про це в ефірі про рами “Столиця” на ТРК
“Київ” розповів олова КМДА Оле сандр Попов.
“Ми створюємо зони для пі ні ів саме місцях,
я і вподобали для відпочин ияни. Т т ми вста-
новлюємо дерев’яні майданчи и, де можна при-
сісти, розпалити ба аття, при от вати їж , там є
по рівля від не оди. Зараз Києві близь о 40 та-
их майданчи ів, і ми б демо розповсюдж вати
цю пра ти і надалі”, — розповів Оле сандр По-
пов. Я повідомив олова КМДА, наст пно о ро
заплановано ре онстр цію двох зон відпочин
Святошинсь ом ЛПГ — “Мир” та “Перлина”. До
речі, сі зони масово о відпочин трим ються в
належном санітарном стані. Вони облаштовані
лісопар овими меблями тип “ рибо ”, онтейне-
рами для сміття, місцями для розведення ба аття,
при от вання шашли ів, дитячими майданчи ами
і т алетами

Уряд підвищить 
стандарти будівництва 
автошляхів
Про це заявив прем’єр-міністр У раїни Ми ола

Азаров. “Зараз наших планах б дівництво ос-
новних ма істралей. Ми повинні всі обласні цен-
три з’єднати арними доро ами, а та ож хочемо
підвищити стандарти б дівництва дорі ”, — с а-
зав Ми ола Азаров. Він зазначив, що о ремі ді-
лян и автомобільної доро и міжнародно о зна-
чення Київ — Одеса, я а б ла про ладена в 2004
році, вже потреб ють апітально о ремонт . “Ми
поєднали Київ і Одес арною трасою 2004 ро-
ці. Мин ло 8 ро ів, і очевидно, що вона вже по-
треб є ремонт . Доро и б д ються не на 8 ро-
ів — вони повинні б д ватися на 50—100 ро ів, а
для цьо о їх необхідно про ладати та , я це роб-
лять Німеччині, Швейцарії, Австрії”, — під рес-
лив Ми ола Азаров

У Будинку природи 
влаштують виставку 
кімнатних фіалок
11—14 жовтня Київсь ом місь ом б дин

природи пройде вистав а імнатних фіало та
рослин родини еснерієвих. Усьо о в е спозиції
представлять майже 300 сортів віт чих рослин.
Родзин ою цієї вистав и стан ть нові сорти о-
л мнеї, по и що маловідомої нас, але д же ра-
сивої імнатної рослини родини еснерієвих, я
можна вирощ вати в домашніх мовах, одна во-
на не продається в віт ових ма азинах і поши-
рюється винят ово між оле ціонерами. Про це
“Хрещати ” повідомили в Б дин природи. На
виставці ожен відвід вач зможе поспіл ватися з
оле ціонерами та селе ціонерами, одержати
онс льтації з питань придбання, вирощ вання,
розмнож вання рослин родини еснерієвих. У ви-
став овій залі представлені артини з риб’ячих
істочо роботи майстра де оративно-при ладно-
о мистецтва Олени Ж равсь ої. Вистав а працює
з 11.00 до 18.00. В неділю (14 жовтня) — до
17.00. Вартість вхідно о вит а 10 рн (для ш оля-
рів, ст дентів, пенсіонерів — 5 рн). Адреса: в л.
Ро нідинсь а, 3 (біля ст. метро “Палац спорт ”)
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Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є дба-
ти про по ращення транс-
портно о сервіс в столиці.
Днями пар р хомо о с лад
Києва поповниться ще 24-ма
новими омфортабельними
машинами. За алом з почат
ро на столичні маршр ти
вийшло 240 одиниць транс-
порт — 167 автоб сів та 63
тролейб си. О рім то о, КП
“Київпастранс” ви отовило
перші иївсь і одинарні трам-
ваї, я і незабаром запрацю-
ють на лінії швид існо о
трамвая на Троєщині.

Значне оновлення столично о м ніципально о транспорт дозволить по ращити я ість перевезення пасажирів
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Новини

До кінця року у столиці замінять 324 ліфти
За 85-ма адресами в сіх районах Києва наразі тривають роботи із

заміни або модернізації ліфтів. Про це прямом ефірі теле анал “Ки-
їв” розповів олова КМДА Оле сандр Попов. Зо рема мова йде про за-
мін 299-ти та модернізацію 25-ти підйомни ів рам ах омпле сної
про рами оновлення житлово о фонд , асфальт вання, ремонт при-
б дин ових територій та між вартальних проїздів. “Оновлення ліфтово-
о осподарства Києва — це одне із найа т альніших питань. Адже
повноцінний ремонт ліфта ошт є приблизно 170-180 тисяч ривень,
я і необхідно знайти в місь ом бюджеті. А оновити потрібно навіть не
сотні, а тисячі а ре атів. Ми продовж ватимемо цю про рам , адже, я -
що, напри лад, ремонт подвір’я взим проводити неможливо, то ліф-
ти можна ремонт вати за б дь-я ої по оди”, — зазначив Оле сандр
Попов. За йо о словами, перед сім замінюють і ремонт ють ті підйом-
ни и, на робот я их до місь о о Call-центр надходило найбільше
с ар від иян. За алом Києві потреб ють заміни або модернізації
близь о 8 тисяч ліфтів. Це машини, ві я их перевищ є 25 ро ів

До уваги водіїв: погода у Києві погіршиться
ДАІ Києва попереджає водіїв про по іршення по одних мов та за-
ли ає б ти пильними на дорозі. За інформацією Гідрометцентр , до
20 жовтня в У раїні трим ватиметься холодна, дощова по ода. Най-
ближчими днями синоптична сит ація б де хара териз ватися інтен-
сивними опадами майже на всій території У раїни. 10-13 жовтня спо-
чат в західних, а потім і в інших ре іонах очі ються замороз и до
—1...—5°С. ДАІ звертає ва часни ів дорожньо о р х на мінлив
осінню по од . Під час поїздо в мовах недостатньої видимості (силь-
ні дощі, т мани тощо) потрібно б ти ма симально важними та обе-
режними. Корист йтеся пас ами безпе и, дотрим йтесь безпечної
дистанції, не перевищ йте швид ість, р хайтеся з вім неним ближнім
світлом фар чи протит манними ліхтарями. Доцільно та ож відмови-
тися від ризи ованих маневр вань, я і при несприятливих по одних
мовах мож ть призвести до створення аварійних сит ацій. Я що ви-
ни ає необхідність з пинитися, то швид ість потрібно зниж вати по-
ст пово, а при з пинці в лючати аварійн світлов си налізацію. За
с ладних мов р х врахов йте та ож і стан проїзної частини. Мо ра,
бр дна та слизь а доро а, опале листя — це ті чинни и, отрі збільш -
ють альмівний шлях транспортно о засоб в іль а разів

Цифра дня

64 347 700 000 
гривень становив у столиці оборот роздрібної торгівлі впродовж
січня–серпня 2012 року, що на 15,5 % більше, ніж за аналогічний
період минулого року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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30 київських гуртожитків приватизують
У найближчом майб тньом в Києві план ється приватиз вати,

я мінім м, три десят и ртожит ів. Про це повідомив олова КМДА
Оле сандр Попов в прямом ефірі теле анал “Київ”. “Ми проводи-
мо політи по реалізації прав ромадян, я і проживають рто-
жит ах, на їх житлов площ , а це значить, що б демо віддавати на
приватизацію ці приміщення. У нас може б ти та ий підхід: ми до-
мовляємося про те, що місто в ладає певн с м оштів, і самі жи-
телі визначать, ди це потрібно (напри лад, на еле три , по рів-
лю, тр бопроводи)”, — зазначив він. За словами Оле сандра Попо-
ва, рішення щодо приватизації майже 30 ртожит ів вже прийнято.
“Це означає, що людина або сім’я зможе мати власність, я а ош-
т є рошей, її можна продати, в ласти в іпоте , напри лад, поб д -
вати житло, і та им чином поліпшити свої мови проживання. Це
шанс для тих, хто проживає в ртожит ах”, — пере онаний олова
КМДА

На вулиці Лятошинського з’явиться нова зона
відпочинку з декоративним фонтаном
Нова зона відпочин з де оративним фонтаном вже в жовтні з’я-

виться мі рорайоні житлової заб дови “Терем и-2” за адресою: в л.
Лятошинсь о о 26 А — 28. Про це “Хрещати ” повідомили Голосіїв-
сь ій РДА. Зелена зона відпочин матиме с часне трот арне по рит-
тя, омфортні лав и для сімейно о відпочин , а оловне — нічне ос-
вітлення та де оративний фонтан, я ий б де створювати затишо і ми-
л ватиме о о меш анців та остей район . Наразі на об’є ті тривають
б дівельні роботи, про ладаються всі необхідні ом ні ації. 13 жовтня,
під час третьо о за альнорайонно о с ботни а, зоні відпочин на
в л. Лятошинсь о о, 26 А — 28 продовжать роботи з бла о строю те-
риторії зеленої зони та висадять щі й дерева

Понад 30 тисяч школярів відвідали виставку
хризантем безкоштовно
За численними проханнями бать ів і ерівни ів ш іл з 8 жовтня діє

а ція “Подар й дитині свято”, рам ах я ої всі ш олярі мають змо
без оштовно відвідати “Ілюзії осені” на Співочом полі. За інформа-
цією КО “Київзеленб д” продовж двох тижнів на вистав хризантем
завітало понад 150 тисяч иян та остей міста, 90 тисячам із них це ні-
чо о не ошт вало. Крім то о, рам ах а ції “Подар й дитині свято”
без оштовно о лян ли е спозицію понад 30 тисяч ш олярів, серед
я их — вихованці спецш оли імені Тараса Шевчен а, ліцею імені Івана
Бо на, а та ож чні, я і відвідали вистав за лопотанням районних
сл жб справах дітей тощо

Місто підтримуватиме 
столичних виробників
Голова КМДА Олександр Попов відвідав ПАТ "ПБК "Славутич"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Сприяння роботі столичних
товаровиробни ів є одним
із пріоритетних напрям ів
ви онання Страте ії роз-
вит Києва до 2025- о
ро . Вчора олова КМДА
Оле сандр Попов відвідав
ПАТ “ПБК “Слав тич”
(Сarlsberg Ukraine), де
ознайомився з виробниц-
твом та пот жностями цьо-
о столично о підприєм-
ства.

Зокрема Олександр Попов огля�

нув варницю, бродильне відділення,

лінії фільтрації, лабораторію та цех з

розливу продукції. “Підприємство

справляє дуже приємне враження.

Тут застосовуються найсучасніші

технології та встановлене якісне об�

ладнання, тож завод може гідно

конкурувати з будь�якою європей�

ською компанією. Дуже приємно,

що таке підприємство працює саме

в Києві. До речі, воно планує розви�

ватися, і, безумовно, ми готові його

в цьому підтримувати, зокрема, у

питаннях оренди землі”,— зазначив

Олександр Попов.

Як розповів генеральний дирек�

тор Сarlsberg Ukraine Петро Черни�

шов, київський пивоварний завод

“Славутич” був збудований у 2004

році за європейським проектом. У

пивоварні встановлене найсучасні�

ше обладнання, яке дозволяє вироб�

ляти продукцію високої якості.

Максимальна потужність заводу —

50 млн літрів продукції (пива та ква�

су) на місяць.

“Славутич” активно співпрацює з

вітчизняними виробниками. Так, 

84 % сировини, необхідної для ви�

готовлення продукції, компанія за�

куповує саме в Україні. Крім того,

підприємство є соціально спрямо�

ваним, забезпечує високий соціаль�

ний захист своїх працівників та

співпрацює з містом у низці соці�

альних проектів. Так, на постійній

основі “Славутич” підтримує дитячі

будинки в Києві та області. Як наго�

лосив Петро Чернишов, дбає під�

приємство і про екологію, тому у

своїй роботі активно впроваджує

енергозберігаючі технології. Лише

протягом 2012 року завдяки новіт�

нім технологіям вдалося зменшити

питоме споживання енергоресурсів.

Зокрема води — на 3 %, електро�

енергії — на 2 %, газу — на 15 %.

Зазначимо, що власником ком�

панії ПАТ “ПБК “Славутич” (Сarl�

sberg Ukraine) є Група Сarlsberg. До

речі, Сarlsberg Group став офіцій�

ним спонсором чемпіонату Євро�

2012. До складу ПАТ “ПБК “Сла�

вутич” входять заводи в Запоріжжі,

Києві та Львові. За даними дослід�

ницької компанії AC Nielsen, за

підсумками минулого року

Garlsberg Ukraine займає другу по�

зицію на ринку пива України з

часткою 29 %, а в сегменті квасу —

36 %

Швидка допомога стане 
оперативнішою
Цьому сприятиме нова автоматизована диспетчерська, 
яка скоротить час приїзду бригад на виклик
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Уже напри інці жовтня оловне при-
міщення Київсь ої станції швид ої
медичної допомо и наб де нових
ф н ціональних можливостей. Б дів-
ля, отра понад півстоліття не ре-
монт валася, матиме с часний ви-
ляд і обладнання. Головне — т т
запрацює центральна диспетчер-
сь а. Вона автоматиз є процес ви-
ли лі арів, тож бри ади змож ть
швидше приїздити до хворо о. Мо-
дернізація обійшлася місь ом бю-
джет 10 млн ривень.

Ремонт будинку, що знаходиться на вул. Богда�

на Хмельницького, 37�б, розпочався півтора роки

тому. Наразі тут завершуються будівельно�оздоб�

лювальні роботи, проводиться тестування нової

техніки. Після оновлення на першому поверсі

розмістяться адміністративні служби, на другому

та третьому — підстанція № 1, яка обслуговує

центральний район міста. Головні зміни зосере�

джені на добудованому четвертому поверсі, де бу�

де розміщена головна диспетчерська з найновіт�

нішими технологіями.

“Ми добудували четвертий поверх, куди пере�

несли диспетчерську й технічні служби. Це поліп�

шить умови роботи наших диспетчерів, тому що

їхня діяльність емоційно та фізично виснажли�

ва”,— розповів у прямому ефірі телеканалу “Ки�

їв” головний лікар Київської міської станції

швидкої медичної допомоги Анатолій Вершиго�

ра. За його словами, наразі всі роботи виконують�

ся за планом. “Сподіваємося, що у 20�х числах

жовтня ми урочисто відкриємо оновлену будівлю

після капітального ремонту і реконструкції”,—

зазначив медик.

У нової диспетчерської буде кілька нововве�

день, які позначаться на оперативності роботи

швидкої. Наприклад, відтепер там працюватиме

автоматичний визначник номеру телефону та

фіксуватиметься мобільний та стаціонарний

дзвінки. Також проводитиметься автоматичний

запис розмови якісними технічними засобами.

Окрім того, буде задіяна база даних із телефонни�

ми номерами та прив’язаними до них адресами

киян. “Відтак ми лише звірятимемо адресу паці�

єнта чи абонента, який до нас звернувся. Далі ви�

клик надходитиме до машини швидкої. На кож�

ному авто стоятиме GPS�навігатор, який показу�

ватиме диспетчеру, де знаходиться найближча

вільна бригада. А нова комп’ютерна система ра�

хуватиме відстань до місця госпіталізації”,— по�

яснює особливості функціонування нової дис�

петчерської пан Вершигора.

Ще одне нововведення на станції швидкої —

наявність комунікатора. Відтепер його матиме

кожна бригада швидкої. Диспетчер або комп’ю�

терна система автоматично подаватимуть виклик

на пристрій та чекатимуть від бригади підтвер�

дження про прийняте повідомлення. Надалі дис�

петчер “вестиме” екіпаж швидкої до місця події.

“Раніше виклик потрібно було передавати по ра�

ції або по телефону. І на це витрачався певний

час. Завдяки новій системі, зменшиться час тех�

нологічної обробки виклику”,— додає Анатолій

Вершигора.

Від цієї ж системи працюватиме і послуга “Пора�

да лікаря по телефону”. Цього року служба відзна�

чила своє 25�річчя. Зараз у ній працюють шість лі�

карів: 4 — вдень та 2 — вночі. Телефон послуги не�

змінний — 15�83. Також задіяна довідкова служба

15�03, яка надає інформацію про розташування ці�

лодобових лікувальних закладів міста Києва. Лю�

дей з обмеженими фізичними можливостями про�

довжить обслуговувати Центр операторської під�

тримки людей з вадами слуху та мови. Зараз з цією

категорією киян тривають роботи над організацією

медичних консультацій за допомогою скайпа

У нової диспетчерсь ої б де іль а нововведень, я і позначаться на оперативності роботи швид ої

На кожному авто швидкої стоятиме
GPS'навігатор, який показуватиме

диспетчеру, де знаходиться
найближча вільна бригада медиків
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«Славутич» активно співпрацює з вітчизняними
виробниками. Так, 84 % сировини, необхідної 

для виготовлення продукції, компанія закуповує 
саме в Україні

Голова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з виробництвом та пот жностями столично о підприємства
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Прогноз на тиждень

Ділові новини

Італія вважає український
ринок стабільним
Про це заявив радни МЗС Італії

Вінченцо Ер оле Саладзар Сарсфі-
елд під час ро д-шо національних
прое тів У раїни в Римі. "Ми вдячні
раїнсь им оле ам за вибір саме

Рим для проведення завершаль-
ної презентації в рам ах європей-
сь ої частини їхньо о світово о т р-
не. У раїнсь ий рино є достатньо
стабільним з точ и зор ма рое о-
номічних по азни ів, і саме сьо о-
днішнє ро д-шо стане значним
поштовхом для збільшення това-
рообі між раїнами",— зазначив
радни МЗС Італії. Президент Тор-
ово-промислової палати (ТПП)
Італії в У раїні Ма ріціо Карневале
під реслив, що, незважаючи на
світов фінансов риз , приват-
ний се тор У раїни динамічно роз-
вивається. "Це д м а італійсь о о
бізнес ", — додав він. У презента-
ції раїнсь их інвестиційних про-
е тів взяли часть представни и
понад 50-ти італійсь их підпри-
ємств та ор анізацій, том числі
національна енер етична омпанія

ENEL, Національна а енція з пи-
тань т ризм Італії, фінансова ом-
панія з підтрим и італійсь о о біз-
нес за ордоном SIMEST

Податкова працюватиме 
з платниками дистанційно

Подат ова план є прис орити
процес переход підприємців від
паперово о до ментообі до
еле тронно о. Із 2013 ро плат-
ни ам б де запропонований ін-
тернет-сервіс, що дозволяє отри-
м вати подат ові онс льтації до
проведення перевіро і сплати по-
дат ів. У ДПС під от вали онцеп-
цію створення "Еле тронно о абі-
нет платни а подат ів" (ЕКПП),
я им платни и змож ть орист -
ватися на добровільній основі.
Спочат цей сервіс призначався
лише підприємствам, я і обсл о-
в ються в центральном офісі, що
працює з вели им бізнесом. Зав-
дання ЕКПП — наданні без ош-
товних еле тронних посл з опе-
ративно о дистанційно о обмін
інформацією з ДПС. Система

с ладається з чотирьох елементів:
посл и "Інформаційний сервіс",
сервісів "Розрах н и з бюджетом"
та "Спіл вання з ДПС", а та ож
сервісом "Подат ова звітність",
я ий передбачає подач де лара-
цій в еле тронном ви ляді,
останнім вже орист ються 95 %
платни ів ПДВ. Ці посл и б д ть
впровадж ватися пост пово про-
тя ом 2013 ро , але вже з 1 р д-
ня поточно о ро розпочнеться
реєстрація платни ів

Науковцям виділять 
додаткові кошти

Уряд хвалив прое т за он
про внесення змін до За он
У раїни "Про Державний бюджет
У раїни на 2012 рі " щодо виді-
лення додат ових оштів для на-
овців. За онопрое том перед-

бачено додат ове фінанс вання
поточном році Національної а а-
демії на на оплат праці праців-
ни ів на ово-дослідних станов і
ор анізацій в обсязі 50,815 млн
рн. "Прийняття за онопрое т

дозволить забезпечити виплат
заробітної плати працівни ам на-
ово-дослідних станов і ор ані-

зацій НАН У раїни, сприятиме по-
силенню соціально о захист
ромадян та зростанню рівня
доброб т населення",— с азано
в повідомленні Мінфін

Ціни на квартири у столиці
знизилися

З 1 по 8 жовтня на первинном
рин нер хомості Києва середня
ціна на вартири знизилася на
0,46 %, або на 7 доларів — до
1 509 доларів за 1 в. м. Про це
свідчать дані портал mirkvartir.ua.
Ма симальна середня ціна б ла
зафі сована в Печерсь ом райо-
ні, де вона становила 2 464 дола-
ри за 1 в. м, мінімальна — Дес-
нянсь ом , де 1 в. м ошт є
1 120 доларів. Середня ціна на
одно імнатні вартири зменши-
лася на 0,62 %, або на 9 дола-
рів — до 1 438 доларів за 1 в. м,
на дво імнатні — на 0,33 %, або
на 5 доларів — до 1 500 доларів

за 1 в. м, на три імнатні — на
0,06 %, або на 1 долар — до
1 597 доларів за 1 в. м

Будівництво LNG"терміналу
почнеться в середині 
листопада
Про це повідомив олова Дер-

жавно о а ентства з інвестицій та
правління національними прое -
тами Владислав Кась ів. "Орієн-
товно 15 листопада ми почина-
ємо фізичн стадію б дівництва.
Прое т затверджений рядом,
пройшов сі необхідні стадії, за-
раз відб вається процес стр т -
р вання онсорці м інвесторів.
Ми очі ємо, що в середині лис-
топада офіційно розпочн ться б -
дівництво і, відповідно, створен-
ня онсорці м ", — на олосив
пан Кась ів. Прое т "LNG У ра-
їна" передбачає б дівництво тер-
мінал для ре азифі ації, тобто
перетворення с раплено о аз із
рід о о стан в азоподібний. Йо-
о б д ватим ть на Одещині в
районі міста Южно о — поблиз

морсь о о тор овельно о порт .
Вартість б дівництва, з ідно із
техні о-е ономічним обґр нт -
ванням, становитиме 846 мільйо-
нів євро

Доставка листів та газет
пришвидшиться

"У рпошта" план є збільшити
стандартн швид ість достав и
листів з п'яти до трьох днів, поси-
ло — з семи до трьох днів, а-
зет — з двох днів до "день день".
Про це йдеться в страте ії розвит-

до 2017 ро , я "У рпошта"
представила в рам ах проведення
Все раїнсь о о поштово о фор -
м , повідомляє прес-сл жба ом-
панії. Крім то о, "У рпошта" пла-
н є збільшити доходи підприєм-
ства на 50 %, збільшити приб -
то — на 75 %, омп'ютериз вати
понад 18 тис. робочих місць,
зменшити час обсл ов вання лі-
єнтів, відремонт вати всі поштові
відділення. Та ож омпанія план є
за п'ять ро ів запровадити "єдине
ві но" адміністративних посл

Огляд валютного 
ринку в Україні
Євро помірно зростатиме, 
долар — знижуватиметься
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Е сперти про ноз ють, що середній рс продаж отів-
ово о долара в У раїні на поточном тижні б де пере-
б вати в діапазоні 8,15—8,165 рн; євро — в межах
10,75—10,79 рн; російсь о о р бля — 0,264—0,266 рн.

Євро
Курс продажу безготівкового євро в Україні за минулий тиждень підви�

щився на 0,3 % — до 10,572 грн. Середній курс продажу готівкового — на

0,61 %, до 10,68 грн.

Євро на поточному тижні, ймовірно, продовжить помірно дорожчати. На

це значно вплинув виступ голови ЄЦБ Маріо Драгі, в якому він відзначив

готовність почати викуп облігацій проблемних країн у необмеженій кілько�

сті. Також на користь євро зіграє свіжа статистика стосовно зайнятості в

США, де кількість нових робочих місць минулого місяця збільшилася лише

на 114 тисяч замість прогнозних 118 тисяч. Враховуючи ці та інші фактори,

євро на тижні, за оцінками аналітиків, може продовжити помірно зростати.

Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку може скласти

10,75—10,79 грн.

Долар США

Американський долар на міжбанківському ринку на минулому тижні по�

дешевшав на 0,52 % — до 8,11 грн. Готівковий долар подорожчав на 0,04

% — до 8,162 грн. Зниження його курсу на міжбанківському ринку відбуло�

ся за рахунок скорочення ліквідності у фінансовому секторі країни на 6,517

млрд грн. Середній обсяг торгів цією валютою на минулому тижні склав

993,7 млн.

А ось середній спред за готівковими операціями з доларом США за мину�

лий тиждень знизився на 0,04 % — до 0,35 %, що свідчить про стабільність

готівкового валютного ринку. Різниця між готівковим і безготівковим дола�

ром в Україні минулого тижня підвищилася на 4,5 копійки — до 5,2 копі�

йки. Зазвичай, коли даний показник досягає такого високого значення, по�

чинається зниження курсу готівкового долара.

Вартість цієї валюти на вітчизняному міжбанківському ринку на цьому

тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може залишитися

незмінною або продовжить помірно знижуватися. "Для цього є кілька при�

чин. По�перше, ліквідність у банківській системі залишається на відносно

низькому рівні. По�друге, долар продовжує дешевшати на світових ринках

у світлі нових стимулюючих заходів з боку США і єврозони. Ці фактори бу�

дуть підтримувати гривню. Чинити тиск на національну валюту будуть при�

йдешні парламентські вибори в країні, а також триваюча боргова криза в

єврозоні. Середній курс продажу готівкового долара в Україні на тижні бу�

де перебувати в діапазоні 8,15—8,165 грн", — йдеться в повідомленні ком�

панії.

Російський рубль

Курс безготівкового рубля на минулому тижні знизився на 0,42 % — до

0,2623 грн, а готівкового підвищився на 0,12 % — до 0,265 грн. Причиною

здешевлення безготівкового рубля в Україні є зниження вартості долара

США по відношенню до гривні на тлі скорочення ліквідності у вітчизняній

банківській системі.

Рубль на поточному тижні, ймовірно, підтримуватимуть новими стиму�

люючими заходами з боку ФРС США та ЄЦБ. Намір ЄЦБ почати новий ра�

унд стимулювання через купівлю облігацій проблемних країн може надати

новий висхідний імпульс рублю як по відношенню до долара, так і гривні.

Тиск на рубль в Україні буде надавати стабільний курс долара по відношен�

ню до гривні. Середній курс продажу готівкового рубля на тижні може бути

в межах 0,264—0,266 грн
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Влітку українці їздили переважно до Туреччини, Греції та Іспанії

Підсумки туристичного сезону

За вересень у Києві укладено 552 договори оренди нерухомості
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Мин ло о місяця оренда
житлової та омерційної
нер хомості столиці про-
демонстр вала позитивн
динамі — б ло ладено
на 4,5 % більше до оворів,
ніж серпні. Е сперти он-
стат ють, що рино повер-
н вся до перед ризових
по азни ів і продовж є т-
рим вати цей рез льтат.
Трендами в оренді можна
назвати стабільний інтерес
до приватних б дин ів.

У ціновому сегменті до 1 тис. дол.

США (8 тис. грн) кількість угод

оренди за вересень у столиці склала

70,2 % від загального обсягу. Про це

"Хрещатику" повідомили в АН

"Благовіст". "Частка однокімнатних

квартир в даній категорії — 48,5 %,

сюди увійшли квартири практично

у всіх районах столиці. Двокімнатні

помешкання орендували переваж�

но в Голосіївському, Святошин�

ському, Дарницькому, Деснянсько�

му та Шевченківському районах.

Трикімнатні — в Шевченківському,

Дарницькому, Дніпровському, Обо�

лонському та Голосіївському райо�

нах. Чотирикімнатні апартаменти в

даному ціновому сегменті склали 

1,3 %", — йдеться у повідомленні.

Угоди в ціновому діапазоні 1—2

тис. дол. (8—16 тис. грн) зайняли

частку 19,8 % від загального обсягу

ринку оренди за вересень. У цій ка�

тегорії перевага віддавалася двокім�

натному (44 %) житлу в Голосіїв�

ському, Дарницькому, Солом'ян�

ському, Печерському та Оболон�

ському районах. Трикімнатні квар�

тири склали 29,4 % в даному сегмен�

ті, і розташовані вони у Шевченків�

ському, Голосіївському, Солом'ян�

ському, Подільському та Печерсько�

му районах столиці. Чотирикімнатні

помешкання були орендовані в Го�

лосіївському, Печерському та Шев�

ченківському районах. Частка одно�

кімнатних склала 11 %, це житло

метражем 35—70 кв. м в Голосіїв�

ському, Подільському, Солом'ян�

ському, Дарницькому, Шевченків�

ському та Печерському районах.

У категорії 2—3 тис. дол. (16—24

тис. грн) у вересні було укладено 4,8

% угод на ринку оренди. Сюди увій�

шли двокімнатні квартири в Голосі�

ївському і Печерському районах

столиці. Операції по оренді трикім�

натних і багатокімнатних осель зай�

няли рівні частки — по 39,4 %. Роз�

ташовані дані апартаменти в Печер�

ському, Шевченківському та Обо�

лонському районах.

Найбільш доступними об'єктами

стали однокімнатні квартири: вул.

Братиславська (Деснянський р�н)

за ціною 2400 грн на міс.; вул. Си�

миренка (Святошинський р�н)

вартістю 2500 грн на міс. і просп.

Перемоги (Святошинський р�н) за

ставкою 2600 грн на міс. Із двокім�

натних найбільш привабливими

варіантами були: квартира на вул.

Донця (Солом'янський р�н) — 2700

грн на міс. і квартира на вул. Дя�

ченко (Дарницький р�н, Бортни�

чі) — 3500 грн на міс. З трикімнат�

них пропозицій — квартира на вул.

Урлівській (Дарницький р�н) за ці�

ною 4300 грн на міс. і квартира на

вул. Луценка (Голосіївський р�н) —

4800 грн на міс.

"Активність на ринку оренди про�

довжує зростати. За результатами

серпня ми повернулися до докризо�

вих показників обсягу оренди, а у

вересні ця тенденція затвердилася.

Трендами сьогоднішнього дня в

оренді можна назвати стабільний ін�

терес до приватних будинків, а та�

кож активний попит на офісні й ко�

мерційні приміщення на лівому бе�

резі столиці",— прокоментувала

"Хрещатику" генеральний директор

АН "Благовіст" Ірина Луханіна.

За даними консалтингової компа�

нії "SV Development", вартість орен�

ди житла в столиці зросла у вересні

на 1,37 % — до 668 дол. за квартиру

на міс. При цьому найдешевшим за�

лишався Дніпровський район, де се�

редня вартість оренди 1�кімнатного

помешкання становить 420 дол. на

міс., найдорожчим був Печерський

район з орендною ставкою 659 дол.

на місяць. За даними компанії, про�

тягом вказаного періоду в Печер�

ському районі місячна вартість

оренди 1�кімнатних квартир зросла

на 14 дол. — до 659, 2�кімнатних —

на 10 дол. — до 840, 3�кімнатних —

на 14 дол. — до 986

Зростає попит 
на приватні будинки

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Вітчизняні т ристи
підвищили статисти-

виїздів за ордон
з метою відпочин ,
одна витрачати ста-
ли менше. Середній
че тижневої поїзд и
на одн людин
с ладає приблизно
800 дол. У цю с м
входить переліт,
проживання, харч -
вання.

Найпопулярніші 
країни для відпочинку

Цього року, як зазначають

туроператори, змінився сам

туристичний період. Раніше

травень і червень були тра�

диційно "мертвими" місяця�

ми — в цей час у школярів

був випускний, вони скла�

дали іспити і т. д. "Проте

цього року у зв'язку з прове�

денням Євро�2012 навчання

закінчилося вже на початку

травня. Тому літній сезон

розпочався раніше — з черв�

ня. А традиційного піку по�

їздок в липні�серпні цього

року не було", — зазначила

"Хрещатику" заступник ди�

ректора компанії Pan

Ukraine Ольга Юденко.

Літо�2012 українці прове�

ли переважно на курортах

Туреччини, Греції, Іспанії,

Чорногорії та Хорватії. За

словами туроператорів, по�

дорожуючих стало більше,

але середній чек трохи зни�

зився. "Середній чек впав на

5 %. Але туроператори на�

вчилися працювати з неве�

ликим прибутком. У цьому

сезоні туристичні фірми не

розорилися, оператори по�

чуваються добре", — проко�

ментував "Хрещатику" пред�

ставник Всеукраїнської асо�

ціації туристичних операто�

рів Олег Пікерський. З його

слів, Туреччина в цьому се�

зоні подорожчала на 3—5 % і

знизила якість обслугову�

вання. Але лідерство спів�

відношення ціна/якість ця

країна не віддає нікому.

Відзначимо, що наразі ду�

же ліберальним стало по�

сольство Греції: отримати ві�

зу в країну стало значно

простіше. І поряд зі знижен�

ням цін це приваблює ту�

ристів, яких на Криті відпо�

чивало більше, ніж торік.

Водночас наступного року

Хорватія має намір ввести

туристичні візи, що може

знизити інтерес українців до

цієї країни. Що стосується

Криму, то він приваблює ту�

ристів із Росії та Білорусі,

але співвідношення ці�

на/якість тут досі непропор�

ційне.

Хітами зимового сезону, за

інформацією Pan Ukraine,

стануть традиційно спекотні

країни: Арабські Емірати,

Таїланд, Домінікана, Маль�

діви, Мексика та Куба.

Туристична 
Євро"хвиля

Національний туристич�

ний форум, що відкрився

вчора в "Українському до�

мі", цьогоріч дещо переорі�

єнтувався і звернув увагу на

внутрішній та в’їзний ту�

ризм. Все заради того, аби

підтримати той позитивний

імпульс, який Україна отри�

мала після проведення Єв�

ро�2012.

"Національний туристич�

ний форум — це не просто

гучна назва. Це — нова фі�

лософія, за якою саме все�

бічному розвитку в’їзного і

внутрішнього туризму на�

дається першочергове зна�

чення", — сказав під час від�

криття форуму президент

Асоціації лідерів турбізнесу

України Йосип Андрик.

Загалом, як повідомляють

в управлінні туризму КМДА,

Україну за період чемпіонату

відвідало приблизно 8 міль�

йонів гостей. Більшість з них

перебували в Києві. Разом з

тим, експерти кажуть, що

поки рано рахувати тих ту�

ристів, які повернуться до

України вдруге. Адже на�

ступну відпустку європейці

планують за півроку�рік, то�

му підбивати підсумки впли�

ву Євро на в’їзний туризм

доцільно тільки наступного

літа. Туроператори прогно�

зують, що цікавість до нашої

держави зросте орієнтовно

на 20 %.

За словами доцента ка�

федри країнознавства і ту�

ризму КНУ ім. Т. Шевченка

Ігоря Винниченка, Україна

має достатньо можливостей

для розвитку різних видів

туризму — гастрономічного,

музейного, сільського
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 10 жовтня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є
знайомити читачів з час-
ни ами місь о о о ляд -
он рс на ращ ласн
імнат , і роте та і ро-
вий майданчи для чнів
перших ласів, я ий від-
б вся в столиці вересні.
Одним із них є Київсь а
інженерна імназія, я
б ло від рито 1 вересня
2011 ро до 20-ї річниці
Незалежності У раїни в
Дарниць ом районі
Києва.

Сьогодні Київська інженерна

гімназія є не лише найсучаснішим

загальноосвітнім навчальним за�

кладом з поглибленим вивченням

фізики, математики, інформацій�

них технологій та англійської мови,

що забезпечує права громадян на

загальну середню освіту, це — на�

уковий осередок учнівської молоді,

що сприяє підвищенню престиж�

ності та привабливості інженерно�

технічних спеціальностей, провід�

них у забезпеченні стратегічного

розвитку держави.

Педагоги гімназії розуміють, що

сучасна школа повинна не лише

формувати в учнів певний набір

знань, а й постійно підтримувати

прагнення школярів до самоосві�

ти, реалізації творчих здібностей.

Тому ще на ранніх стадіях навчан�

ня у першокласників важливо про�

буджувати інтерес до навчальної і

пізнавальної діяльності.

Для майбутніх 
“Корольових, Антонових,
Патонів” створюють 
комфортні умови підготовки

Введення вчорашнього вихованця

дитсадка у шкільне життя — завдан�

ня непросте, але у гімназії створені

всі умови, щоб початок навчального

процесу був успішним. Класи освіт�

нього закладу — це місце, де дитина

проводить найбільше часу, тому ці

кімнати є комфортними для довго�

тривалого перебування першоклас�

ників: обладнані регульованими ан�

тисколіозними столами та учнів�

ськими стільцями відповідно до

ростових груп хлопчиків і дівчаток.

Крім того, у приміщеннях гімназії є

постійні експозиції, зокрема “Дер�

жавна символіка”, куточки з правил

дорожнього руху, протипожежної

безпеки, класні куточки.

Звісно, ігрова діяльність домінує

під час навчання дитини у 1 класі.

Тому у кімнатах для першокласни�

ків є розвивальні зони для зміни

видів діяльності під час уроку та для

відпочинку дітей під час перерви.

На заняттях та в позарурочний

час для підготовки учнів молодших

класів використовуються сучасні

технічні засоби: у класних кімнатах

є телевізор, магнітофон, комп’ю�

тер, інтерактивна дошка. Вчитель

має змогу організовувати різні види

освітньої діяльності: роботу в па�

рах, малих і великих групах, фрон�

тальну роботу тощо. Завдяки ство�

ренню оптимальних умов гімназис�

ти отримують якісну освіту відпо�

відно до вимог Державного стан�

дарту початкової загальної освіти.

Ігрова діяльність 
у навчанні та вихованні 
в позаурочний час

В іграх розпочинається невиму�

шене спілкування дитини з колек�

тивом класу, взаєморозуміння між

вчителем і учнем. У процесі спілку�

вання у школярів виробляється

звичка зосереджуватися, працюва�

ти вдумливо, самостійно, розвиває�

ться увага, пам’ять, жадоба до

знань. В процесі гри вони пізнають

нове, запам’ятовують, орієнтують�

ся в різних ситуаціях, поглиблюють

раніше набутий досвід, порівнюють

запас уявлень, понять, розвивають

фантазію.

Розуміючи важливу роль гри у

розвитку шестирічних першоклас�

ників, творчий колектив гімназії

створив сучасну ігротеку з різними

за функціональним призначенням

центрами: ігровим, пізнавальної

діяльності та психологічного роз�

вантаження. Кожен з центрів роз�

ділений на кутки, де учень в поза�

урочний час може знайти собі за�

няття за вподобаннями. Це куточ�

ки сюжетно�рольових, будівельно�

конструкторських, дидактичних та

рухливих ігор, куточки читача (біб�

ліотека), слухача і глядача, пись�

менника, дослідника, куточок по�

зитиву.

Для всебічного розвитку гімна�

зистів створено розгалужену мере�

жу гуртків, спортивних секцій, клу�

бів: футбольний, баскетбольний,

хортинг, легка атлетика, плавання,

спортивно�бальні танці, народні

танці, малювання, театральна сту�

дія, арт�дизайн, ЛЕГО�студія тощо.

Велике значення для гармоній�

ного розвитку дітей мають вправи

на спортивних та ігрових майдан�

чиках. Заклад оснащений спеціаль�

ним обладнанням, що пройшло ви�

пробування та перевірку на надій�

ність. Також на території гімназії є

тіньові навіси, дитячий ігровий

комплекс на 4 вежі, куточок для

ігор та відпочинку, тренажери, до�

ріжки з твердим покриттям для ка�

тання на роликах та велосипедах.

Завдяки ігровим та спортивним

майданчикам першокласники

зміцнюють фізичне здоров’я під час

перерв та прогулянок на групі про�

довженого дня.

“Ефективність навчання шко�

лярів забезпечується комплекс�

ним підходом до організації на�

вчально�виховного процесу, саме

тому Київська інженерна гімназія

є навчальним закладом нового по�

коління, у якому створені макси�

мально комфортні умови для на�

вчання, виховання та розвитку уч�

нівської молоді”, — розповів ди�

ректор інженерної гімназії Дмитро

Рудей 

Юлія МУСТАШ
спеціально для “Хрещатика”

Правоохоронці не тіль и роз ривають
злочини. Одне з оловних їхніх завдань —
профіла ти а, запобі ання злочинності,
насамперед серед молоді. Том міліціян-
ти не тіль и онтролюють, а й самі
бер ть часть зал ченні дітей до здо-
рово о способ життя, допома ають їм та
підтрим ють різних життєвих сит аціях.
Напри лад, ерівництво правління по
боротьбі з неза онним обі ом нар оти ів
МВС У раїни, переб ваючи із робочими
візитами в різних ре іонах держави, не
оминає можливості відвідати профіла -
тичні заходи, я і пов’язані з дітьми.

Змагання з міні.футболу
Напередодні Дня фізкультури та спорту у Хмельниць�

кому під егідою відділу БНОН цього регіону проходили

змагання з міні�футболу серед дітей. Серед учасників за�

ходу — підлітки та молодь віком від 12 до 18 років, які

приїхали з усіх куточків області. Гасло змагань “Мо�

лодь — за здоровий спосіб життя! Разом зупинимо по�

ширення наркоманії!”. У нинішньому році проведення

футбольної першості збіглося з виїзним семінаром�на�

радою керівників підрозділів БНОН з усієї України. Тому

для їх учасників особливою честю стало те, що турнір з

міні�футболу проводився під егідою УБНОН МВС Укра�

їни. А відкрив змагання особисто начальник Управління

БНОН полковник міліції Олександр Терещук.

За першість з футболу змагалося 10 дитячо�юнаць�

ких команд. Перемогу виборов “Епіцентр”, друге та

третє місця відповідно посіли “Динамо�УМВС” та

“Динамо УСБУ”. За словами фахівців, у такому віці в

дітей формується власний світогляд, і вони найбільш

вразливі, а тому можуть легко піддаватися не лише

позитивному, а й негативному впливу. Тож залучення

підлітків до подібних змагань вселяє надію, що наша

молодь все ж таки стане на стежку здоров’я.

Свято для дітей Радомишльської 
школи.інтернату

Днями керівництво Управління по боротьбі з неза�

конним обігом наркотиків МВС України разом з ке�

рівництвом УМВС України в Житомирській області

завітало до вихованців Радомишльської загальноос�

вітньої школи�інтернату. Тут святкували свої дні на�

родження вересневі іменинники, а саме сім хлопчиків

і дівчинка.

Правоохоронці приїхали з подарунками, солодоща�

ми та квітами. Окрім цього, начальник УБНОН МВС

України Олександр Терещук подарував вихованцям

ікону святого Миколая. “Духовність — це велика

справа в нашому житті. Ми знаємо, що віра в Бога до�

помагає жити. Нам також стало відомо, що ваш дирек�

тор хоче створити невеличкий куточок, куди ви зав�

жди можете прийти і помолитися. Ми гарантуємо під�

тримку в покращенні вашого добробуту. І завжди бу�

демо допомагати”, — наголосив Олександр Терещук.

Почалося ж свято з концерту, який підготували ви�

хованці інтернату для своїх друзів — іменинників та

гостей школи. Дивовижно виглядали маленькі дівчат�

ка, які виконували східний танок. Вслід за танцями зі

сцени лунали вірші та пісні у виконанні талановитої

малечі. А потім сюрприз зробили самі іменинники.

Вони подарували правоохоронцям рушнички, вишиті

власними руками...

“Подібні святкування вже давно стали доброю тра�

дицією,— розповіла заступник директора школи з на�

вчально�виховної роботи Алла Уманська.— Наші ше�

фи з МВС приїжджають до нас кожного місяця. Разом

ми влаштовуємо дружні зустрічі з футболу, саджаємо

дерева та проводимо благоустрій території нашого за�

кладу. Ми дуже вдячні нашим шефам. І завжди на них

чекаємо”.

Наприкінці заходу іменинникам презентували ве�

личезний святковий торт, діти разом з гостями сфото�

графувалися на пам’ять.

“Хотілося б висловити величезну вдячність всім,

хто брав участь у цьому святі,— наголосив Олександр

Терещук. — Гостям, організаторам, вихователям та ді�

тям. Таким маленьким і водночас мудрим не по роках,

сильним і з відкритими серцями. Дивлячись на ці ве�

селі обличчя, хочеться завершити словами невідомого

автора: “Знайди в собі краплину щастя й дитині щиро

подаруй, і навкруги все стане кращим, й добро посе�

литься у ній...” 

“Істинно аж вам: тяж о ба атом ввійти в Небесне
Царство. Іще аж вам: ле ше верблюдові пройти різь
в ш о ол и, ніж ба атом ввійти в Боже Царство”. Сло-
вом “бідний” ми називаємо тих, отрі не мають нічо о
або мають д же мало. До ате орії тих людей зачисля-
ємо та ож тих, отрі щось втратили: “бідна людина, бо
втратила здоров’я”, “біднят о, бо втратив рідн люди-
н ”. Бідний, бо переб ває в я ійсь біді. Ба атий — це
той, хто має ба ато. Щоб б ти ним, не обов’яз ово по-
сідати ба ато матеріально о добра, можна мати ба ато
чо о іншо о, що може піднести до та о о стат с . Це
мож ть б ти знайомства, таланти, різні справи, обов’яз-
и, проблеми, лопоти та інше. Ба атство і бідність —
це відносні між собою речі.

У цьому світі існують багаті, бо є ті, котрі мають менше, і їх називаємо

бідними. Факт: людина використовує збагачення для особистих цілей і

помножує свої достатки за рахунок інших, цим самим роблячи із себе ба�

гатого, інший займає місце бідного.

І хоч одне без другого не може існувати, але відстань між цими двома

була і, мабуть, буде завжди у цьому суспільстві.

Як одні, так і другі не завжди раді тому, ким вони є. Бідні часто заз�

дрять багатим, а багаті мріють позбутися того всього, що обтяжує їхнє

життя і робить неспокійним.

Парадокс: хтось мріє про багатство, щоб себе забезпечити і мати спо�

кій, але коли досягає цілі, то з’являється інша трудність: втримати це ба�

гатство.

Так цей ланцюг проблем продовжується.

У всьому тому багатство залишається трудністю для того, щоб увійти

до Царства Божого.

Оповідають, що в часи Ісуса вислів “вушко голки” вживали на озна�

чення дуже вузького проходу, який відкривали лише вночі. У ці ворота

могла пройти лише одна зігнута людина. Вони служили для тих, хто вно�

чі прийшов до міста, щоб схоронитися за його мурами. Це було справж�

нє спасіння для торговців, але водночас і проблема. Верблюди із великим

вантажем не могли пройти. Потрібно було все скинути і пропихати на

колінах.

Тварина із великим зусиллям пролазила. Тому, хто мав мало, було лег�

ко пройти, для інших — це був справжній клопіт. Не раз через багатства

хтось і був вбитий чи покривджений.

Тому, хочеш цього чи не хочеш, багатство дає якесь забезпечення, але

не вирішує всіх проблем, часто створює нові. А клопоти про його збере�

ження чи використання можуть так закрутити голову, що місця для ду�

ховного буде дуже мало.

Хтось сказав: якщо зло тебе не може звести, то дає тобі багато справ.

Бути багатим на справи, зайнятим — це справжня “пастка” для так зва�

них “багатих серцем”.

Зректись всього сказано не до всіх, чому? Заклик втратити все, стати

вільним і звести себе на грань бідності був не до всіх. Це і нереально, щоб

всі були бідними у цьому суспільстві, в цьому матеріальному світі із його

сучасними цінностями. А врешті, де є гарант того, що після втрати всьо�

го не буде нарікання, шкодування за втраченим? Щоб часом це не стало

причиною зневіри чи божевілля? Багато релігійних фанатиків, втратив�

ши все, втратили і Бога, зробивши Його винним у їхньому хибному розу�

мінні Євангельських поучень. Христос лише деяким пропонував дорогу

цілковитого зречення від земних благ. Сьогодні їх ми називаємо монаха�

ми, пустельниками, скитальниками.

Щоб потрапити в Царство Боже, потрібно бути ні багатим, ні бідним, а

яким же тоді? Убогість — це правдивий шлях до Божого Царства. Ми з ва�

ми знаємо, що на світі є величезна кількість людей, які ніколи не будуть

багатими, що б вони не робили. Але вони завжди залишаються з Богом.

Убогим бути можна і з великим капіталом, і з без жодного майна. Убо�

гий не має надмірного інтересу до земних благ, тому їх приймає з вдяч�

ністю тоді, коли дають йому, і не робить надмірних проблем, коли по�

трібно позбутися.

Перебувати в Бозі — це шлях до Божого Царства для тих, хто хоче за�

лишити все, щоб піти за Ісусом. Найважче залишити все, починаючи із

свого серця — не мати прихильності і залежності.

Навіть коли всі тобі кажуть — це все твоє, а ти твоєму серцю кажеш:

“Це — Боже”.

Ось така є правда про нас самих, про сучасних християн. Це ще раз

свідчить про те, як ми поступово відходимо від істин, які нас мають вес�

ти до Царства Божого 

Інформацію надано
Синодальним відділом 

Української православної церкви

Благовіст

Даруючи радість дітям

До науки — з перших класів
Київська інженерна гімназія сприяє розвитку найменших учнів через ігри

Класи навчально о за лад обладнані ре льованими антис оліозними столами
та чнівсь ими стільцями відповідно до ростових р п чнів

Завдя и і ровим та спортивним майданчи ам першо ласни и інженерної імназії зміцнюють фізичне здоров’я під час
перерв та про ляно на р пі продовжено о дня

Начальни УБНОН МВС У раїни Оле сандр Терещ подар вав вихованцям за лад і он свято о Ми олая

"Хто ти: багатий,
бідний чи убогий?"

Правоохоронці не тільки контролюють, 
а й самі беруть участь у залученні підлітків 
до здорового способу життя
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5Хрещатик 10 жовтня 2012 року

Про погодження публічному акціонерному товариству 
“Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської” надання надр 

у користування з метою розробки Заводського
2 родовища площею 35,95 га,
що містить корисні копалини місцевого значення (руслові піски) 

та знаходиться у руслі — боковику річки Дніпро між правим берегом річки 
та островом Великим, між Залізничним та Південним мостами 

в Голосіївському районі міста Києва в акваторії 
Канівського водосховища

Рішення Київської міської ради № 100/7437 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статті 9
1 Кодексу України про надра, Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого поста


новою Кабінету Міністрів України від 20.01.95 № 59, та враховуючи звернення публічного акціонерного товариства “Завод залізо

бетонних конструкцій ім. С. Ковальської” від 06.04.11 № 288, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити публічному акціонерному товариству “Завод залізобетон�
них конструкцій ім. С. Ковальської” надання надр у користування з метою
розробки Заводського�2 родовища площею 35,95 га, що містить корисні
копалини місцевого значення (руслові піски) та знаходиться у руслі — бо�
ковику річки Дніпро між правим берегом річки та островом Великим, між
Залізничним та Південним мостами в Голосіївському районі міста Києва в
акваторії Канівського водосховища.

2. Взяти до відома, що спеціальний дозвіл на користування надрами
надається Державною службою геології та надр України.

3. Публічному акціонерному товариству “Завод залізобетонних конс�
трукцій ім. С. Ковальської”:

3.1. Звернутися до Київської міської ради з метою отримання відповід�

но до чинного законодавства гірничого відводу для розробки родовищ ко�
рисних копалин місцевого значення.

3.2. Проводити щорічний моніторинг стану дна р. Дніпро з метою ви�
значення впливу видобутку піску на руслові процеси р. Дніпро, загальний
та місцевий розмив донних відкладів у районі наближених мостових пе�
реходів, зміни глибин та рельєфу дна в зоні досліджень.

3.3. Надавати звіт щодо проведення моніторингу до постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про передачу в оренду нежилих приміщень 
у будинку № 8 на Боричевому узвозі

Рішення Київської міської ради № 34/7371 від 26 січня 2012 року
Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київської міської ради від 22.09.11 № 34/6250
“Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду комунальному підприємству “Київреклама” не�
жилі приміщення комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва згідно з додатком.

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

укласти договори оренди в установленому порядку відповідно до пункту
1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26 січня 2012 року № 34/7371

ПЕРЕЛІК 
юридичних осіб, яким передаються 

в оренду нежилі приміщення 
комунальної власності територіальної громади м. Києва

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

№п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв.м 

Ставка
орендної
плати 

Строк, на який
укладається
договір оренди 

Ухвалили: 

№п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв.м 

Ставка
орендної
плати 

Строк, на який
укладається
договір оренди 

Ухвалили: 

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

1 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВРЕКЛАМА" Форма
власності F міська
комунальна Форма
фінансування F
госпрозрахункова  

БОРИЧІВ УЗВІЗ,
№8 Подільський
район, 
НБк F 3F
поверховий,
адміністративне
Реконструкція
(ріш. КМР від
24.06.2004
№322/1532, ріш.
КМР від
21.10.2004
№571/1981)
Площа, кв.м F
853.00 

РОЗМІЩЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Площа, кв.м F 564.44 

6% до початку
реконструкції,
але не більше,
ніж 2 роки 
364 дні 

Передати в
оренду
нерухоме
майно
Укласти
договір
оренди 

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ F ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ F КП "ПЕЧЕРСЬКЖИТЛО"

1. ВСЕУКРАЇНСЬКА
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"МОЛОДІЖНИЙ
СПОРТИВНИЙ РУХ" Форма
власності F приватна Форма
фінансування F часткове
фінансування з бюджету

КІКВІДЗЕ, 28
Печерський
район, ЖБК F 5F
поверховий,
Площа, кв.м. F
3493,0

ГРОМАДСЬКІ
ПРИЙМАЛЬНІ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
УКРАЇНИ ТА ДЕПУТАТІВ
КИЇВРАДИ (депутат
Київради FА.В. Шлапак)
Цоколь F 50,0 кв.м
Цоколь F 32,7 кв.м
Площа F   82,7 кв.м

1
гривня
на рік 4%

2 роки 364 дні,
але не більше,
ніж термін дії
депутатських
повноважень
депутата
Київради

Передати в
оренду
нерухоме
майно
Укласти
договір
оренди

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду
Рішення Київської міської ради № 117/7454 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5, статті 9 Закону України
“Про оренду державного та комунального майна”, статті 7 та статті 11 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”,
статті 759 Цивільного кодексу України, рішень Київської міської ради від 09.09.10 № 7/4819 “Про питання організації управління
районами в місті Києві”, від 02.12.10 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва” та від
22.09.11 № 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Печерській районній в місті Києві державній адмініс�
трації на укладання договору оренди без конкурсу згідно з додатком.

2. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації укласти в
установленому порядку договір оренди згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київради

від 16 лютого 2012 року № 117/7454

ПЕРЕЛІК 
юридичних осіб, яким передаються 

в оренду нежилі приміщення 
комунальної власності територіальної громади м. Києва

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю “МАКС
ПАРК” на вул. Кіровоградській, 19 
в Голосіївському районі м. Києва для експлуатації комплексу з продажу 

та обслуговування автомобілів
Рішення Київської міської ради № 138/7475 від 16 лютого 2012 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
“МАКС
ПАРК” (ідентифікаційний код 32850282) щодо відведення земельної ділянки на вул. Кіровоградській, 19 в Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої стат

ті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “МАКС�
ПАРК” на вул. Кіровоградській, 19 в Голосіївському районі м. Києва орієн�
товною площею 0,75 га в оренду на 1 рік для експлуатації комплексу з
продажу та обслуговування автомобілів згідно з планом�схемою (додаток
до рішення).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “МАКС�ПАРК” у місячний
термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів для отри�

мання вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися 
в секретаріаті Київради 

Про ліквідацію комунального підприємства 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
“Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики 

та надзвичайні події в м. Києві — “Київ
112”
Рішення Київської міської ради № 61/8345 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статей 104, 111 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні” та у зв’язку з тим, що комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) “Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ

112” фактично не здійснює фінансово
господарської діяльності, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати комунальне підприємство виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) “Загальноміський інформацій�
ний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Ки�
єві — “Київ�112”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо ліквідації комуналь�
ного підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) “Загальноміський інформаційний центр реагування
на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112”.

2.2. Утворити ліквідаційну комісію за участю депутатів Київради з лік�
відації комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) “Загальноміський інформаційний
центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві —
“Київ�112” та затвердити її склад.

2.3. Затвердити проміжний та ліквідаційний баланси комунального під�

приємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Загальноміський інформаційний центр реагування на три�
вожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112”.

3. Ліквідаційній комісії: здійснити у встановленому законом порядку
ліквідацію підприємства, зазначеного в пункті 1 цього рішення, та повідо�
мити у засобах масової інформації про його ліквідацію та про порядок і
строки заяви претензій кредиторами.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�
ди від 19.02.2009 № 121/1176 “Про створення комунального підприєм�
ства “Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні ви�
клики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань житло�
во�комунального господарства та паливно�енергетичного комплексу.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про деякі питання діяльності 
комунального спеціалізованого підприємства 

"Центр сприяння цивільній обороні та реагування на надзвичайні ситуації”,
що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 60/8344 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статті 56, частини п’ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, статті 60 Зако

ну України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 "Про пи

тання організації управління районами в місті Києві” та від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територі

альної громади міста Києва”, від 27.10.2011 № 405/6621 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, установ, організа

цій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві” та з метою підвищення
ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Віднести до сфери управління виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкувати
Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій комунальне
спеціалізоване підприємство "Центр сприяння цивільній обороні та ре�
агування на надзвичайні ситуації”, яке було створене відповідно до роз�
порядження Печерської районної у місті Києві державної адміністрації
від 05.03.2003 № 282 "Про створення Комунального спеціалізованого
підприємства Центр сприяння цивільній обороні та реагування на над�

звичайні ситуації”.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) затвердити новий статут підприємства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.03.2012
№ 218/7555 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, 

що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва 
та передаються до сфери управління Святошинської районної 

в місті Києві державної адміністрації”
Рішення Київської міської ради № 39/8323 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 10.05.2012 № 3503/16
23/32, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15.03.2012
№ 218/7555 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та
передаються до сфери управління Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації”, а саме:

підпункт 2.2 пункту 2 рішення викласти в такій редакції: “2.2. Кому�

нальне підприємство по утриманню житлового господарства Святошин�
ського району міста Києва.”

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про реорганізацію комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Київсистемоменеджмент”
Рішення Київської міської ради № 50/8334 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статей 104 — 107 Цивільного кодексу України, статей 56, 59, 78 Господарського кодексу України, статті 33 Закону
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, пункту 30 частини першої статті 26, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою підвищення ефективності інвестиційної діяль

ності в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати комунальне підприємство виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсисте�
моменеджмент” шляхом приєднання до комунального підприємства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Київське інвестиційне агентство”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення, зокрема утворити комісію з реорганізації.

2.2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри�
ємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство” майно реорганізо�
ваного комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”.

2.3. Подати на затвердження Київради статут комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство”.

2.4. Затвердити передавальний акт за погодженням постійними комі�
сіями Київради з питань власності та з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

2.5. Привести власні розпорядження у відповідність до пункту 1 цього
рішення.
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ВИБОРИF2012
Хрещатик 10 жовтня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 1253 від 4 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб’єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про

заміну членів окружних виборчих комі�

сій, а також подання окружної виборчої

комісії одномандатного виборчого окру�

гу № 94 з доданими до нього рішеннями

цієї комісії, що засвідчують факти пору�

шення присяги членом вказаної комісії

Гладких О. М., відповідно до пункту 1

частини другої статті 13, частин пер�

шої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26,

частин п’ятої — сьомої, десятої, одинад�

цятої статті 27, пунктів 2, 9 частини тре�

тьої, частин четвертої, сьомої, десятої

статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу XV

Закону України “Про вибори народних

депутатів України”, керуючись статтями

11 � 13, пунктом 17 статті 19 Закону Укра�

їни “Про Центральну виборчу комісію”,

Центральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року”,

згідно з додатками 1 � 7.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ
Додаток 7

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 4 жовтня 2012 року № 1253

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з
виборів народних депутатів України

28 жовтня 2012 року
місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України

одномандатного виборчого округу
№ 215

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Крамаренко Валерій Геннадійович,

1988 року народження � від депутатської

фракції “Наша Україна — Народна Са�

мооборона” (у зв’язку із внесенням по�

дання про заміну члена виборчої комісії

суб’єктом, за поданням якого кандидату�

ру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Мар’єнко Олександр Михайлович,

1959 року народження — від депутат�

ської фракції “Наша Україна — Народна

Самооборона”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 1280 від 5 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб’єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року

про заміну членів окружних виборчих

комісій, відповідно до пункту 1 частини

другої статті 13, частин першої — тре�

тьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин

п’ятої — сьомої, десятої, одинадцятої

статті 27, пункту 2 частини третьої, час�

тин четвертої, п’ятої, сьомої, десятої

статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу

XV Закону України “Про вибори народ�

них депутатів України”, керуючись

статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19

Закону України “Про Центральну ви�

борчу комісію”, Центральна виборча

комісія

п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року”,

згідно з додатками 1 — 8.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 8

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 5 жовтня 2012 року 

№ 1280

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з
виборів народних депутатів України

28 жовтня 2012 року
місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 223
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Мосійчук Максим Степанович, 1974

року народження � голова комісії, від

Всеукраїнської політичної партії “БРАТ�

СТВО” (у зв’язку із внесенням подання

про заміну члена виборчої комісії суб’єк�

том, за поданням якого кандидатуру та�

кого члена було включено до складу ви�

борчої комісії).

Включити до складу комісії та призна#
чити головою комісії:

Литвишко Юрій Анатолійович, 1974

року народження — від Всеукраїнської

політичної партії “БРАТСТВО”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 1301 від 6 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб’єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про

заміну членів окружних виборчих комі�

сій, відповідно до пункту 1 частини дру�

гої статті 13, частин першої — третьої,

п’ятої — сьомої статті 26, частин п’ятої —

сьомої, десятої, одинадцятої статті 27,

пункту 2 частини третьої, частин четвер�

тої, п’ятої, сьомої, десятої статті 37, під�

пункту 1 пункту 4 розділу XV Закону

України “Про вибори народних депута�

тів України”, керуючись статтями 11 —

13, пунктом 17 статті 19 Закону України

“Про Центральну виборчу комісію”,

Центральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року”,

згідно з додатками 1�6.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України. 

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Голова Центральної виборчої 
комісії В. ШАПОВАЛ

Додаток 6

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 6 жовтня 2012 року № 1301

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року

місто Київ
Окружна виборча комісія з виборів на#

родних депутатів України
одномандатного виборчого округу

№ 212
Припинити достроково повноваження

члена комісії:

Якушин Юрій Юрійович, 1986 року

народження — від Української партії

“Зелена планета” (у зв’язку із внесенням

подання про заміну члена виборчої комі�

сії суб’єктом, за поданням якого канди�

датуру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Дмитрієва Ганна Вячеславівна, 1975

року народження — від Української пар�

тії “Зелена планета”.

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу
№ 219

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Височина Наталія Андріївна, 1990 року

народження — від Політичної партії “На�

родно�трудовий союз України” (у зв’язку

із внесенням подання про заміну члена

виборчої комісії суб’єктом, за поданням

якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Собко Тетяна Сергіївна, 1961 року на�

родження — від Політичної партії “На�

родно�трудовий союз України”.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Марченко Іван Євгенович, 1969 року

народження — від Української партії

“Зелена планета” (у зв’язку із внесенням

подання про заміну члена виборчої комі�

сії суб’єктом, за поданням якого канди�

датуру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Демиденко Руслан Вікторович, 1974

року народження — від Української пар�

тії “Зелена планета”.

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу
№ 222

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Онищенко Олександр Васильович,

1975 року народження — від Політичної

партії України “РУСЬ ЄДИНА” (у зв’яз�

ку із внесенням подання про заміну чле�

на виборчої комісії суб’єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Дунаєвський Ігор Францович, 1966

року народження — від Політичної партії

України “РУСЬ ЄДИНА”.

Секретар Центральної 
виборчої комісії Т. ЛУКАШ

3. Встановити, що комунальне підприємство виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське ін�
вестиційне агентство” є правонаступником усіх прав і обов’язків реоргані�
зованого комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
в частині розміру річної орендної плати

Рішення Київської міської ради № 183/8467 від 20 вересня 2012 року
З метою приведення у відповідність до вимог законодавства істотних умов договорів оренди земельних ділянок, відповідно до

статті 30 Закону України “Про оренду землі”, статті 288 Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок згідно з додат�
ком до цього рішення, встановивши річну орендну плату у розмірі трьох
відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

2. Орендарям земельних ділянок, вказаним у додатку до цього рішен�
ня, у місячний термін звернутися до Головного управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�

трації) із клопотанням щодо організації робіт по внесенню відповідних
змін до договорів оренди земельних ділянок.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про деякі питання діяльності комунального підприємства 
по благоустрою Печерського району м. Києва 

“Печерськблагоустрій”, 
що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 37/8321 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статті 56, частини п’ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.2010
№ 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної влас

ності територіальної громади міста Києва”, від 27.10.2011 № 405/6621 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, уста

нов, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” та з метою під

вищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Віднести до сфери управління виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкувати Голов�
ному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування насе�
лення комунальне підприємство по благоустрою Печерського району 
м. Києва “Печерськблагоустрій”, яке згідно з рішенням Київської міської
ради від 27.10.2011 № 405/6621 “Про деякі питання діяльності комуналь�
них підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери
управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації” пе�
рейменовано на комунальне підприємство “Печерськсервіс”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) затвердити в новій редакції статут комунального під�
приємства по благоустрою Печерського району м. Києва “Печерськблаго�
устрій” з урахуванням зміни назви підприємства, зазначеної в пункті 1
цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про розробку детального плану території 
в районі вулиць Тепловозної, 
Здолбунівської, Драгоманова

Рішення Київської міської ради № 71/8355 від 20 вересня 2012 року
Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто
герой Київ”, “Про регу


лювання містобудівної діяльності”, “Про основи містобудування”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово
комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 “Про затвердження Порядку розроблення містобудівної доку

ментації”, з метою розвитку інфраструктури, забезпечення комфортних умов для проживання мешканців мікрорайону, створення
сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного та соціального роз

витку міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території в районі вулиць Тепловозної,
Здолбунівської, Драгоманова у Дніпровському районі міста Києва.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Виступити замовником розробки детального плану території в
районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дніпровсько�
му районі міста Києва.

2.2. Визначити в установленому порядку розробника детального пла�
ну території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова, у
Дніпровському районі міста Києва та укласти з ним договір.

2.3. Забезпечити в установленому порядку проведення громадських
слухань, погодження та затвердження проекту детального плану терито�

рії в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дніпров�
ському районі міста Києва.

2.4. Забезпечити розробку детального плану території в районі вулиць
Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дніпровському районі міста
Києва за рахунок коштів, залучених в установленому порядку.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. ГерегаПро розробку Плану 

зонування території міста Києва
Рішення Київської міської ради № 69/8353 від 20 вересня 2012 року

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто
герой Київ”, “Про охо

рону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про основи містобудування”, наказом Міністерства ре

гіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 15.12.2011 № 345 “Про прийняття національ

ного стандарту ДСТУ
Н Б Б 1.1
12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”, ДБН Б. 1
3
97 “СКЛАД,
ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ МІСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ”, з метою
визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах зон міста Києва, створення сприятливих
умов для залучення інвестицій у будівництво, збереження об’єктів історико
культурної спадщини та природно
заповідного фон

ду Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити План зонування території центральної планувальної зони
міста Києва та інших частин міста, проект розміщення першої черги бу�
дівництва та подати на затвердження до Київської міської ради в установ�
леному порядку, забезпечивши узгодженість планувальної містобудівної
документації з Генеральним планом м. Києва.

2. Визначити Головне управління містобудування та архітектури вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) замовником розробки Плану зонування територій центральної
планувальної частини міста Києва, інших частин міста та проекту розмі�
щення першої черги будівництва.

3. Визначити розробником Плану зонування території центральної пла�
нувальної зони міста Києва та інших частин міста, проекту розміщення
першої черги будівництва головну проектну комунальну організацію з
розробки, коригування Генерального плану розвитку міста Києва, на яку
покладені ці функції відповідно до рішення Київської міської ради від
27.12.2007 № 1524/4357.

4. Розробнику при розробці містобудівної документації, зазначеної в
пункті 1 цього рішення, передбачити заборону будівництва в зоні цен�

трального історичного ареалу міста будинків підвищеної поверховості та
висотних споруд, а також збереження цінної історичної забудови.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку підготувати та надати Головному управлінню еко�
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення до проекту
Програми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та на�
ступні роки розробку Плану зонування території центральної планувальної
зони міста Києва та інших частин міста, проекту розміщення першої чер�
ги будівництва.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега
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Кіноманам покажуть сучасне
німецьке та болгарське кіно
Завтра в столичних кінотеатрах стартує одразу два кінофестивалі
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 11 по 17 жовтня в інотеатрі “Ки-
їв” проходитиме фестиваль “Нове
німець е іно — 2012”. У про рам
війшли п’ять новино , серед я их
дебютний х дожній фільм найвідомі-
шо о німець о о до менталіста Ан-
дреаса Вайля “Я що не ми, то хто”.
В той же час в інотеатрі “Жовтень”
вчетверте відб деться інофести-
валь, отрий познайомить раїнців
з новин ами бол арсь о о іно, зо -
рема, най ращою стріч ою раїни
цьо о ро , номінантом на “Ос ар”
“Зр шення”.

Фестиваль “Нове німецьке кіно” — це свого

роду поглиблений експрес�курс про останні події

в кіноіндустрії Німеччини, добірка найкращих

прем’єр і кінофестивальних хітів за минулий рік.

Цього року він традиційно проводиться Гете�ін�

ститутом та Посольством Німеччини спільно з

компанією Артхаус Трафік вже вісімнадцятий раз.

В рамках фестивалю глядачі мають змогу побачи�

ти стрічку відомого документаліста Андреаса

Вайля “Якщо не ми, то хто” (13 жовтня о 19.00),

що описує пригоди майбутнього письменника

Бернарда та його подружки Гудрун в Берліні на

початку 1960�х років зі студентськими протеста�

ми, наркотиками і рок�н�ролом. В картині зігра�

ли актори з “Безславних виродків” — Август Діль

та Олександр Фелінга. Фільм “Барбара” (11 жовт�

ня о 19.30 та 15 жовтня о 19.00) розповідає про

життя дівчини в Східній Німеччині в буремні

1980�ті, коли через бажання виїхати з країни, во�

на опиняється під наглядом спецслужб. Ще одна

жіноча драма — “Невидима” (12 та 17 жовтня о

19.00) присвячена акторці Файн, яка занадто за�

глибилася у роль персонажа, а трагедію невилі�

ковно хворого чоловіка, який намагається зафік�

сувати останні дні життя, оповідає “Зупинка на

перегоні” (16 жовтня о 19.00). Ще одна драма

“Що залишається” (14 жовтня о 19.00) розповідає

як через несподівану новину — хворобу матері —

руйнується, здавалося б, гармонійне сімейне

життя. Фільми демонструються в кінотеатрі “Ки�

їв” мовою оригіналу з українськими та англій�

ськими субтитрами.

У програму четвертого кінофестивалю “Нове

кіно Болгарії”, що показуватимуть в кінотеатрі

“Жовтень” в залі “Аншлаг”, увійшли шість

фільмів. Документальна стрічка “Мій друг Ман�

честер Юнайтед” Стефана Валдобрева присвя�

чена завзятому вболівальнику, який вирішив на

честь перемоги улюбленої команди увічнити її

гучне ім’я нетиповим чином. “Полювання на

дрібних хижаків” змальовує Болгарію 1990�х ро�

ків, коли четверо хлопців вирішують заробити

легкі гроші, шантажуючи літню жінку. Урбаніс�

тична комедія Дімітара Коцєва “Лора з ранку до

вечора” розповідає про дівчину, яка приходить

після нічної вечірки до офісу та раптово опи�

няється в центрі запаморочливих подій. Чи

можна змінити життя за допомогою Інтернету?

Низка новел “Love. net” намагається дослідити

феномен “кохання в мережі”. Дебютний фільм

молодого болгарського режисера Віктора Чуч�

кова “Зрушення”, що отримав три призи голов�

ного болгарського фестивалю національного кі�

но “Золота троянда” та номінується на “Оскар”

в категорії “Кращий фільм іноземною мовою”

оповідає про кохання шибайголови Сташа і

бунтарки Бекі у часи стрімкої трансформації від

пострадянської країни до буржуазної демократії

західного зразка. І, нарешті, сатирична чорна

комедія “Операція “Лохотрон” присвячена су�

часним болгарським гангстерам та періоду пер�

вісного нагромадження капіталу

Національний цирк 
представив програму 
з класикою та фантастикою
Глядачів дивуватимуть номерами з екзотичними тваринами 
та акробатами
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

На почат жовтня Націо-
нальний цир У раїни
представив нов про рам
“Цир ласичний, фантас-
тичний”. В осінньом сезо-
ні відвід вачі матим ть
можливість побачити цир-
ові номери найрізноманіт-
ніших жанрів ви онанні
повітряних імнастів, а ро-
батів, жон лерів та ло-
нів, а та ож незвичн
“тваринн ” про рам зі
стра сом, верблюдами та
ен р .

Вперше на вітчизняній арені де�

монструються надлюдські можли�

вості. 47�річна артистка цирку Ен�

ріка Стауберті презентує оригіналь�

ний номер “Жонгляж у повітрі” —

вона висить під куполом цирку без

страховки, на власному волоссі,

при цьому з дивовижною легкістю

жонглює різними предметами у по�

вітрі. 

Окремої уваги глядачів заслуго�

вує й неперевершений номер “По�

вітряне адажіо” у виконанні гім�

настів Галини та Алахверді Ісрафі�

лових. За технікою це один з най�

кращих та найскладніших цирко�

вих номерів у світі в цьому жанрі,

за який гімнастів було нагородже�

но різноманітними призами і пре�

міями. Зокрема на 36�му Міжна�

родному фестивалі в Монте�Карло

дует отримав "бронзу". На глядачів

чекає зустріч із справжніми мушке�

терами — запальний номер “Акро�

бати на зустрічних гойдалках” син�

хронно виконують трюкачі, воло�

дарі “Золотого слона” на Міжна�

родному фестивалі циркового мис�

тецтва в цирку Нікуліна. Ще один

красивий та складний номер —

“Акробати на стрілі” — демонструє

неповторні трюки з елементами ек�

вілібра та акробатики, які змогли

поєднати повітряні гімнасти під

керівництвом заслуженого артиста

Росії Рауфа Расулова.

Не менш захоплюючими в новій

програмі є номери з тваринами. Ді�

тей і дорослих дивуватимуть своїми

неймовірними здібностями чотири�

ногі артисти: дресировані мавпи, ко�

ні, собаки, екзотичні тварини, афри�

канські леви та уссурійські тигри.

Родзинкою “тваринної” програми

стали “скачки” на страусі і “боксер�

ський поєдинок” з кенгуру. Ці не�

звичні й веселі виступи “гостей з

Австралії” були вигадані і втілені за�

служеним артистом Росії Рауфом

Расуловим. Так, смішний і милий

страус Харлі зображує конячку,

мчить по манежу, а артист Олексій

Єрмілов у цей час виконує всі номе�

ри джигітовки. Страуса, мозок якого

менший за очі, навчити виконувати

такі завдання було дуже непросто. А

для номеру “Поєдинок з кенгуру” до

цирку запросили справжню зірку —

австралійського артиста кенгуру

Чарлі, який встиг знятися у стрічці

“Бій в з тінню�3”. У цій цирковій

програмі він — учасник захоплю�

ючого поєдинку, призер та чемпіон,

що виходить на справжній боксер�

ський ринг. До речі, кенгуру не по�

трібно спеціально навчати боротися,

це їх природний спосіб захисту: саме

таким чином самці з’ясовують між

собою стосунки в шлюбний період.

“Іспанський мачо” Руслан Ярем�

чук підготував для київської публіки

номер “Жонглери на конях”, де ар�

тистам доводиться балансувати на

гнідих, які мчать по колу, жонглю�

ючи традиційними булавами, капе�

люхами, обручами і навіть палаючи�

ми смолоскипами. А завершують но�

ву програму дресировані верблюди.

Ці “кораблі пустелі” вражають з пер�

шого погляду гармонійністю та інди�

відуальністю виконання трюків, в

той же час у їхніх очах можна поба�

чити тисячолітню східну мудрість.

Розважати столичну публіку буде та�

кож соло�килимний, іншими слова�

ми талановитий клоун, заслужений

артист Росії Євгеній Чепченко.

Новий сезон Національного цир�

ку України триватиме до 16 грудня.

Цього місяця оцінити “”Цирк кла�

сичний, фантастичний” батьки з

дітлахами мають змогу щоп’ятниці,

щосуботи та щонеділі (12, 13, 14, 19,

20, 21 жовтня), а також щодня під

час осінніх канікул (з 26 жовтня 

до 4 листопада)

Родзин ою «тваринної» про рами в Національном цир У раїни стали «с ач и»
на стра сі

Глядачі побачать й неперевершений номер "Повітряне адажіо" ви онанні
імнастів Галини та Алахверді Ісрафілових
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Відповіді на сканворд 

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Дані про планован діяльность, мет і шляхи її здійснення.

Б дівництво ба атоф н ціонально о омпле с по в л. Протасів Яр, 13-а, 15, 17
Солом'янсь ом районі м. Києва

С ттєві фа тори, що впливають на стан нав олишньо о середовища.
Джерелами потенційно о вплив запрое тованої АЗС на нав олишнє середовище є

техноло ічне обладнання АЗС — дихальні лапани підземних резерв арів для збері ання
нафтопрод тів, паливно-роздавальні олон и, автотранспорт — заїзд та виїзд з території АЗС.

Кіль існі і я існі по азни и оцін и рівнів е оло ічно о ризи , а та ож заходи, що
забезпеч ють нормативний стан нав олишньо о середовища, в лючаючи систем
спостереження і онтролю.

АЗК відноситься до підприємств V ате орії небезпе и.

До заходів, що забезпеч ють нормативний стан нав олишньо о середовища, в лючаючи
систем спостереження і онтролю, відносяться:

Для забезпечення стандартно о рівня е оло ічної безпе и:
1) онтроль рівня нафтопрод тів в резерв арах, обладнання резерв арів по азчи ами їх

наповнення і налив в резерв ари не більше 85 % їх єм ості;
2) обладнання резерв арів приладами онтролю тис ;
3) ерметичний злив нафтопрод тів в резерв ари і подача до олоно ;
4) не айне прибирання пролито о прод т , засипання піс ом місця розлив , зібрання йо о в

онтейнер;
5) забезпечення технічно о о ляд аналізаційної мережі, а та ож онтроль за я істю стічних

вод;
6) проведення чист и аналізаційної мережі і обладнання очисних спор д не менше 1 раз на

рі , зовнішньо о о ляд не менше 1 раз на місяць, технічно о — 2 рази на рі ;
7) по риття техноло ічних тр бопроводів і резерв ар ізоляцією надто посилено о тип ;
8) дотримання техноло ічно о ре ламент та онтроль ви идів здійснюється лабораторією по

до овор .

Для забезпечення підвищено о рівня е оло ічної безпе и:
1) збері ання нафтопрод тів в ерметичних підземних резерв арах, обладнання резерв арів

запобіжними та дихальними лапанами;
2) автоматизація процес заправ и автомобілів з подвійним їх онтролем;
3) обладнання олоно стоп-пістолетами з запобіжним за риваючим механізмом, я ий при

падінні пістолет на землю, при розриві наповнювально о шлан або при заповненні пальним в
ба ові дося не пістолета, автоматично йо о за риває;

4) ре перація парів пально о при зливі йо о з автоцистерн в резерв ари збері ання;
5) ре перація парів пально о при заправленні машин;
6) влашт вання твердо о водонепрони но о по риття в місцях, де проводяться операції з

нафтопрод тами.

Перелі залиш ових впливів.

Відходи при е спл атації АЗС

За альна таблиця по ви идах

С ид осподарсь о-поб тових сто ів від б дин АЗС передбачається здійснювати в існ юч
місь аналізаційн мереж .

Зовнішня мережа дощової аналізації з місць ло альних забр днень забезпеч є самоплинне
відведення дощових і талих вод з місць злив та роздачі ПММ для очист и на прое т ючі очисні
спор ди стічних вод ТОВ "Е олайн", модель SWOBK 3, прод тивністю 15 л/с, сертифі овано о в
У раїні. Очищені води відводяться в існ юч місь аналізаційн мереж .

Безпосередньо о та прямо о вплив на водні об'є ти, с ид стічних вод, не передбачається.
Водопостачання б дин АЗС запрое товане від місь о о водопровод .
Поб тові та виробничі відходи б д ть передаватися на тилізацію, на власн нафтобаз .

Вжиті заходи щодо інформ вання ромадсь ості про планован діяльність. П блі ація
Заяви про наміри та Заяви про е оло ічні наслід и засобах масової інформації.

Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень відповідності з
нормами і правилами охорони нав олишньо о середовища і вимо е оло ічної безпе и на
всіх етапах б дівництва та е спл атації об'є та прое тованої діяльності.

Замовни арант є ви онання заходів по охороні нав олишньо о природно о середовища
передбачених наст пною прое тною до ментацією:

1) робочий прое т на б дівництво ба атоф н ціонально о омпле с по в л. Протасів Яр, 13-а,
15, 17 Солом'янсь ом районі м. Києва;

2) оцін а вплив на нав олишнє природне середовище.

Після по одження прое т ор анах державно о на ляд Замовни за лючить до овір на
ви отовлення і монтаж спор д і стат вання по зменшенню вплив об'є т на нав олишнє
природне середовище і підтрим чистоти повітря та водних рес рсів.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТОВ "Петрол Девелопмент", ер юче підприємство ДСД між ТОВ

"Петрол Девелопмент" та ТОВ "Гео он" та ТОВ "Пройм Девелопмент".
У раїна, 04053, м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 3/5, тeл. (044) 207-10-10.

2. Місце розташ вання майданчи а б дівництва: ділян а розташована по в л. Протасів Яр,
13-а, 15, 17 Солом'янсь ом районі м. Києва.

3. Хара теристи а діяльності об’є та: Б дівництво ба атоф н ціонально о омпле с по
в л. Протасів Яр, 13-а, 15, 17 Солом'янсь ом районі м. Києва.

Технічні і техноло ічні дані: Один підземний резерв ар ємністю 40м3, для бензин маро А-92,
А-95, А-95 премі м (Nano) та дизельно о пально о. За альна ємність резерв арно о пар 40м3.

При прое т ванні АЗС застосована с часна техноло ічна схема заправлення автотранспорт з
ви ористанням надійно о с часно о обладнання, забезпечено о системою автоматично о облі ,
онтролю та си налізації. Обладнання, я е б де ви ористов ватись, відноситься до найбільш
е оло ічно безпечно о в даний час на європейсь ом рин та пройшло державні випроб вання і
доп щено до застос вання на У раїні. При заправленні автомобілів через паливно-роздавальні
олон и б де застосована система — зворотнє виведення парів рід их в леводнів (ре перація).
У відповідності до постанови Кабінет Міністрів У раїни від 14.02.2001 за №142 АЗС внесено до

перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять е оло ічн небезпе .
Транс ордонний вплив відс тній.

4. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності: По ращення мов
забезпечення населення і підприємств я існими нафтопрод тами, створення додат ових робочих
місць, надходження в держбюджет.

5. Потреби в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
земельних — 4336,0 м2;
сировинних — привозна сировина, 1820 м3 на рі , в т.ч.бензин 980 м3 на рі , дизпаливо 840 м3 на рі ;
енер етичних — еле троенер ія — 140 Вт;
водних — 3,128 м3/доб ;
тр дових — 15 працюючих.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації):
при б дівництві — забезпеч є замовни .
при е спл атації — немає.

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності: Фонове забр днення, розмір С33,
ранично доп стимі онцентрації забр днюючих речовин в атмосферном повітрі населених
п н тів.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а території: Роботи по видаленню зелених
насаджень, земляні роботи.

9. Можливі впливи прое тованої діяльності (при б дівництві і е спл атації) на
нав олишнє середовище і види впливів на:

еоло ічне середовище — немає;
повітряне середовище — ви иди парів бензин , в леводнів фра ції С12-С19;
лімат і мі ро лімат — немає;
водне середовище — творення осподарсь их, поб тових та зливових сто ів;
р нт — випад аварії;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — немає, заповідні об'є ти в зоні вплив відс тні;
нав олишнє соціальне середовище — вивчається через механізм ромадсь их сл хань;
нав олишнє техно енне середовище — немає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження чи безпечно о поховання: передбачається вивезення осад і вловлених нафто-
прод тів на тилізацію.

11.Обся ви онання ОВНС: відповідно вимо ДБН.А.2.2-1-2003.

12. Участь ромадсь ості: п блі ація ЗМІ.
Свої за важення та пропозиції необхідно направляти місячний термін до Солом'янсь ої

районної адміністрації за адресою: просп. Повітрофлотсь ий, 41, тел. (044) 226-20-88, або до
замовни а прое т (адреса та онта тний телефон вище).

Види відходів Величина, /с Величина, т/рі Клас небезпе и

О сид в лецю 0,0018 0,058 4

Діо сид азот 0,00035 0,0111 3

Діо сид сір и 0,000032 0,00101 3

Сажа 0,000021 0,00067 3

Сір оводень 0,0000000376 0,000000284 2

Двоо ис в лецю 0,0439 1,385 4

Бензол 0,0001833 0,001386 2

Ксилол 0,0001083 0,000819 3

Тол ол 0,0001749 0,001323 3

В леводні раничні (С12-С19) 0,04311842 0,32159964 4

Разом: 0,089687958 1,780907924

Види відходів
Величина
т/рі

Клас
небезпе и

Поб тові відходи 6,33 4

Замаз чений пісо 0,182 3

Осад зм лених речовин нафтошла ів 0,137 3

Відходи нафтошла ів при зачищенні резерв арів 0,333 3

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів: Т люлю Сер ія
Леонідовича, останнє відоме місце проживання я о о: м. Київ, в л. Вишня івсь а, 13,
в. 117, Т люлю Ілон Андріївн , останнє відоме місце проживання я ої: м. Київ,
в л. Вишня івсь а, 13, в. 117, Красно о Андрія Віталійовича, останнє відоме місце
проживання я о о: м. Київ, в л. Рев ць о о, 5, в. 209, в с дове засідання 25 жовтня
2012 ро о 09.40 на роз ляд цивільної справи за позовом Лавр а Ві тора Івановича
до Лавр а Юрія Івановича, Т люлю Сер ія Леонідовича, Т люлю Ілони Андріївни,
Красно о Андрія Віталійовича, треті особи: Приватний нотарі с Київсь о о місь о о
нотаріально о о р Стем овсь а Антоніна Петрівна, Київсь е місь е бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об'є ти нер хомо о майна,
Голосіївсь е РУ ГУ МВС У раїни місті Києві, Приватний нотарі с Київсь о о місь о о
нотаріально о о р Козоріз Лідія Ми олаївна про витреб вання майна із ч жо о
неза онно о володіння, я наслідо недійсності правочин , про визнання права
власності в поряд спад 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

Лі відатор АБ "Синтез"
о олош є про продаж простих іменних а цій двох підприємств

за частю професійно о часни а фондово о рин — ТОВ "Стандарт", а саме:

- 1155 а цій П блічно о а ціонерно о товариства "На ово-виробниче підприємство "Сат рн"
( од ЄДРПОУ 14308747) за ціною не нижчою, ніж за альна оціночна рин ова вартість —
9 159,00 рн без ПДВ (ціна за одн а цію 7,93 рн).

- 92703 а цій Приватно о а ціонерно о товариства "Львівсь ий прое тний інстит т"
( од ЄДРПОУ 00300937) за альною оціночною рин овою вартістю 12 979,00 рн без ПДВ
(ціна за одн а цію 0,14 рн).

Особам, я і мають намір придбати в азані а ції, звертатися за адресою: м. Київ, в л. Верхній Вал,
24, ТОВ "Стандарт", тел. +38 (044) 3-777-361, +38 (044) 3-777-362. Конта тна особа Т ач Марина.

Всі витрати, пов'язані з перереєстрацією прав власності на а ції (оплата посл фондової біржі,
тор овця цінними паперами, збері ача, тощо) по ладаються на По пця.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси,
матеріали тощо, ТОВ "Явір - Житлоб д - 2" повідомляє, що тарифи на
посл и з тримання б дин за адресою: б львар Кольцова, 14-Ж та
приб дин ової території, розраховані з ідно з поряд ом, затвердженим
постановою КМУ в 01.06.2011 р. №869, надані до КМДА на встановлення.
Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) від 09.03.2011р. №307 та
розміщені на інформаційних стендах в під'їздах б дин .

За важення та пропозиції приймаються на адрес : б львар Кольцова 14-Е,
ТОВ "Явір — Житлоб д — 2" до 25 жовтня 2012 р.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси,
матеріали тощо ТОВ "Ковальсь а-Житлосервіс" повідомляє, що тарифи на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з
Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 №869, подані до Київсь ої
місь ої державної адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и
надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від
09.03.2011 №307.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання
Постельні ова Ві тора Ми олайовича в я ості відповідача справі за
позовом п блічно о а ціонерно о товариства "Райффайзен Бан Аваль"
до Постельні ова Ві тора Ми олайовича, третя особа на стороні
відповідача, що не заявляє самостійних вимо : товариство з обмеженою
відповідальністю "Автомобільний завод "Віпос", про стя нення
забор ованості за енеральною редитною одою, я е призначено на
15 жовтня 2012 ро о 14.30 та відб деться за адресою: 01010, 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 Постельні ова Ві тора Ми олайо-

вича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Червоно-
армійсь а, 27, в. 2, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де
роз лян та за йо о відс тності.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості
відповідача Шенч овcь Олен Оле сандрівн в с дове засідання,
я е призначено на 10.30, 05.11.2012 ро по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ "Приват Бан " про стя нення бор ( абінет № 9,
пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ). С ддя Н.Д. Б ша

№ п/п Адреса б дин
Тариф рн/м2

в місяць
Тариф рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1. в л. М. За ревсь о о, 93-а 3,95 рн 3,24 рн

2. в л. Є.Чавдар, 1 3,95 рн 3,27 рн
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СУСПІЛЬСТВО
Хрещатик 10 жовтня 2012 року

Температура +8°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +11°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 55 %

Температура +8°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 10 жовтня 2012 року

ОВНИ, день надзвичайно прод тивний я на творчих, та і ро-
мантичних теренах. Б дьте в центрі ва и, відвід йте престижні т -
сов и, приймайте часть та ор анізов йте розважальні заходи,
презентації. В б дь-я их зма аннях б дете поза он ренцією,
пальма першості належатиме тіль и вам.
ТЕЛЬЦІ, події йд ть позитивним темпом, том на дрібні не а-

разди ва и не звертайте. Дбайте про особистий с веренітет, сі-
мейне во нище, робіть фінансові апіталов ладення в облашт ван-
ня оселі, до липня 2013 р. ваші найпотаємніші бажання, що зріли
дов і ро и, справдяться Творцем.
БЛИЗНЯТАМ доля дар є др ий шанс на любовних та ділових

фронтах. Ніхто із он рентів нездатний затьмарити вас яс равих
та харизматичних! Дебют йте, проб йте свої таланти с різь, а осо-
бливо вам поталанить в педа о ічній, літерат рній сфері, т ристич-
ном та шо -бізнесі, піар-менеджменті. І пам’ятайте: висо а не-
бесна остя Любов отова прийняти вас свої бла одатні обійми!
РАКИ, ви сама щедрість, здатність до бла ородних реверансів

йде з либини д ші, тож тр сіть аманцем та ощасливлюйте всіх,
хто волею долі опинився пор ч, нехай знають, що ви не с нара, і
отові з ши ом роз ошелитися на престижні ефе тні по п и (од-
ночасно не заб дьте побавити й себе, любих!).
ЛЕВАМ посміхається форт на, дорожіть тим безцінним даром й

не марн йте час на байди и з им попало. М ха орл не товариш,
тіль и в олі авторитетних людей, захопливих по лонни ів та впли-
вових др зів ваш імідж заблищить, впевненість власних силах
стрім о зросте.
У ДІВ д ша таємно веселитиметься, пронизана піднесеним на-

строєм, вас вели а радість, я ою чом сь не хочеться ділитися з
першим з стрічним. І це нормально, тихо айф йте, нехай вн т-
рішній храм наповнюється бла осними емоціями. Ви фаворі
Творця, тож отрим єте справедливо засл жені дивіденди за мин -
лі тр ди.
ТЕРЕЗИ, трі мфальне сходження на олімп самоствердження

розпалі, Творець бла ословляє ваш ініціативний пост п, робіть се
з чистою совістю, без л авства і все, що заплан вали з манною
метою, здійсниться!
СКОРПІОНИ, невезіння в дрібницях не є приводом для розчар -

вань, проженіть зневір і арт йтеся д хом! Для реалізації лобаль-
них зад мів слід йти не прямими шляхами, а обхідним стеж ами,
маневр йте! Люди, я і одно о раз допомо ли вам ритичній си-
т ації, сьо одні мож ть знов прийти на вир ч , насамперед я що
ви попросите їх про поміч особисто або через посередни а.
СТРІЛЬЦІВ очі є запаморочливий спіх і визнання мин лих за-

сл . Я що ви п блічна фі ра, то весь день патиметеся в ч жих
симпатіях, дов ола море прихильни ів. А оли живете с ромно,
можете розрахов вати на підтрим др а, наставни а, подр ж-
ньо о с п тни а. Конс льт йтеся, підпис йте онтра ти, домо-
вляйтеся, за лючайте джентльменсь і оди, ведіть серйозні діло-
ві пере овори, за рез льтат не переживайте, вас не підвед ть.
Для КОЗОРОГІВ е стрим стане надійним др ом, полос оче

нерви і дозволить вдало прос очити над прірвою, де надійною
страхов ою б д ть знання та зв’яз и, ба атий професійний досвід
і висо ий стат с, д ховна зрілість, зароблені наполе ливою пра-
цею. Ваші всебічні дося нення на цей час є рез льтатом невтомної
наполе ливої праці і терпіння за останні 2 ро и випроб вань, про-
аналіз йте: там де ви тр дя а — від долі отримали призи, а оли
нехлюй — б бли з дір ою.
ВОДОЛІЇ, особиста реп тація — свята святих, це джерело на-

сна и, ставлення людей до вас є барометром власної самооцін и.
Б дьте в центрі ва и, іна ше зав’янете, п блічність вам потрібна
я повітря, і неодмінно дбайте про шлюбні взаємини. У союзі (по-
др жньом , діловом ) не верховодьте, забава в перетя вання а-
нат є тоніз ючою, поблажливо райте піддав и, нехай партнери
насолодж ються власною силою та значимістю.
РИБИ, сьо одні ви здатні зцілитися і заб ти про ляті боляч и.

Рецепт оздоровлення простий: песимістів та б р нів обходьте де-
сятою доро ою, б дьте омпанійсь ою, дотепною, життєлюбною і
доброю людиною, більше жарт йте, не нівайтеся. Вам потрібен
тіль и позитив, і ви йо о знайдете олі дітей, оханих, артистич-
них веселих осіб, що мають оптимістичне світобачення. Сприй-
майте життя я театралізоване дійство

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" втрачає 
дорогоцінні очки
У вітчизняній Прем’єр�лізі відбувся 11 тур
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У вітчизняній першості відб лися
відраз два центральних матчі. У
Дніпропетровсь місцевий л б
приймав віце-чемпіона раїни иїв-
сь е "Динамо". У видовищній рі пе-
ремо здоб ли осподарі поля з ра-
х н ом 2:1. В іншом протистоянні
донець ий "Шахтар" на виїзді ви-
явився сильнішим за хар івсь ий
"Металіст" — 2:0.

Один з двох центральних матчів уікенду прохо�

див у Дніпропетровську, де місцевий "Дніпро"

приймав столичне "Динамо". Головною несподі�

ванкою стартових складів команд була поява у

"Динамо" другого нападника в особі Артема Мі�

левського, який повинен був допомагати Ідейє.

Початок зустрічі футболісти обох клубів провели,

як�то кажуть, у розвідці. Важко сказати, хто саме

володів перевагою. На 11�й хвилині гри арбітр

цілком міг призначити пенальті у ворота гостей.

Півзахисник "Дніпра" Євген Коноплянка від ли�

цьової лінії поля виконував передачу в центр, яку

перервав рукою динамівець Тарас Михалик. За�

хисник зробив це не навмисне, тому арбітр не

призначив штрафного. Але це лише призупинило

вирок для "Динамо". Невдовзі господарі здобули

право на кутовий. Була навісна передача у центр

штрафного майданчика, де Євген Селезньов ви�

грав верхову боротьбу і пробив головою повз гол�

кіпера "Динамо".

Після голу "Дніпро" перебудував лінію нападу і

свідомо віддав ініціативу в руки суперника. "Дина�

мо" почало проводити атаки в надії якомога швид�

ше відіграти гол, але столичній команді це не

вдалося. Ближче до середини першої половини гра

пішла на зустрічних курсах, але обидва клуби здій�

снювали помилки на завершальних стадіях. Дина�

мівець Браун Ідейє мав прекрасний шанс зрівняти

рахунок, але його удар з�за меж штрафного май�

данчика прийшовся в штангу. Після цього Артем

Мілевський намагався заробити пенальті, але фор�

варду дістався лише "гірчичник" за симуляцію. Був

шанс оформити дубль у Селезньова, та з його уда�

ром чудово впорався Максим Коваль. Спірний

епізод поблизу воріт "Динамо" стався на 32�й хви�

лині, коли Євген Хачеріді зіграв рукою, проте ар�

бітр і тут не призначив одинадцятиметровий.

Другу половину зустрічі гравці "Динамо" поча�

ли більш рішуче. Футболістам столичного клубу

для перемоги в цьому матчі потрібно було забити

два м'ячі. "Дніпро" зосередився на обороні влас�

них воріт, але при першій же нагоді команда Ху�

анде Рамоса намагалася проводити стрімкі контр�

атаки. На 57�й хвилині Євген Коноплянка небез�

печно пробив зі штрафного з середньої дистан�

ції — м'яч летів у ближній кут воріт, але Максим

Коваль врятував свою команду. Гості не забарили�

ся з відповіддю — Артем Мілевський віддав на

Ідейє, який в штрафному майданчику господарів

обійшов голкіпера і пробив, але тому на допомогу

прийшли захисники і ліквідували загрозу.

Ближче до середини другого тайму гра трохи за�

спокоїлася. М'яч здебільше знаходився в цен�

тральній частині футбольного поля. Олексій Ми�

хайличенко, який заміняв Олега Блохіна на тре�

нерському містку "Динамо", вирішив замість Мі�

левського випустити Раффаеля, який непогано

проявив себе в останніх іграх. Хуанде Рамос від�

повів своєю заміною. У дніпропетровців замість

Селезньова на поле вийшов Артем Федецький.

Таким чином, наставник "Дніпра" зробив акцент

на оборону. Втім це не завадило господарям від�

значитися вдруге. На 83�й хвилині нападник

"Дніпра" Матеус обійшов Євгена Хачеріді і вико�

нав простріл. Після цього м'яч знову відскочив до

форварда, який головою вразив порожні ворота.

До кінця матчу ще залишався час, і столичні фут�

болісти спромоглися скоротити відставання. Мі�

гель Велозу дальнім ударом під поперечку встано�

вив фінальний рахунок 2:1. "Дніпро" перемагає

"Динамо", наздоганяючи столичний клуб у тур�

нірній таблиці.

В іншій грі донецький "Шахтар" на виїзді ви�

явився сильнішим за харківський "Металіст" —

2:0
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Цей день в історії 10 жовтня

1813 — народився видатний
італійсь ий омпозитор Дж зеп-
пе Верді, творець понад 26 опер
1846— ан лійсь ий астроном-

любитель Вільям Лассель від-
рив с п тни Непт на Тритон
1861 — народився видатний

норвезь ий дослідни Фрітьоф
Нансен, я ий перетн в Гренлан-
дію на лижах
1901 — вперше і востаннє

амери ансь ий автоб дівни
Генрі Форд взяв часть в автомо-
більних пере онах і ви рав їх
1922— Хар ові від рито пер-

ший в УРСР Б дино ст дента
1932 — відб вся врочистий

п с Дніпро ес ім. В. І. Леніна
1933— дебют на рин спожив-

чих товарів прально о порош ,
перші продажі в Спол ченихШтатах
1955 — Бі-бі-сі провела проб-

н ольоров телепередач
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Після пораз и в Дніпропетровсь иївсь е "Динамо" опинилося на третій сходинці т рнірній таблиці

Осадчий Євгеній, кандидат у народні депутати у 223

виборчому окрузі (Шевченківський район), вирішив

звернутися до Вас із наболілим, що турбує кожну освіче�

ну людину.

Хто такий депутат парламенту? Деякі кандидати в де�

путати у своїх передвиборних заявах говорять, що будуть

робити в своєму окрузі ямковий ремонт на всіх троту�

арах, полагодять дахи в усіх школах і дитсадках тощо.

Це — функції виконавчої влади, і якщо вона цього не

робить, то депутат має порушити питання, аби таких ви�

конавців усунути від влади. Депутат — це державний

муж, який голосує в парламенті не за помахом чиєїсь ру�

ки, а ініціює прийняття таких законів, які б вирішували

основні питання розвитку і свого округу, і всієї України.

Євгеній Осадчий балотується в парламент саме з цією

метою.

Шевченківський район — головний інтелектуальний і

духовний центр столиці України. Тут розміщені Націо�

нальна академія наук, головні навчальні заклади Укра�

їни — університет імені Шевченка, Педагогічний уні�

верситет імені Драгоманова, Київський національний

економічний університет імені Гетьмана. А крім того —

Національна опера, Національний театр імені Лесі

Українки, ряд інших наукових і культурних центрів. Усі

вони, ніде правди діти, ведуть жебрацький спосіб існу�

вання. Президент Національної академії Борис Патон

одного разу сказав, що наука в Україні фінансується на

рівні пустелі Сахара. Євгеній Осадчий — фахівець бан�

ківської справи міжнародного рівня. Він знає, де беруть�

ся гроші і як їх витрачати. Він буде стимулювати прий�

няття таких законів, які б регулювали тільки цільове ви�

користання коштів, перетворили наше виробництво,

культуру, науку, освіту на самодостатні феномени. Чому

золоті голоси України "чужі" вдома, співають за кордо�

ном, а не в Києві? Чому Солов’яненка і Аду Роговцеву

вижили зі своїх театрів? Чому фізики зі знаннями висо�

ких технологій тікають на Захід? Чому в нас на слуху

якісь там ніжки Буша і ніжки Алли Пугачової? Ніхто не

проти цих "ніжок", але ж вони викачують з України наші

гроші, а своїм товарам і своїм артистам — місце на за�

двірках. На республіканську сцену пробивається тільки

шустра і безголоса попса. В жодній з програм кандидатів

у депутати по Шевченківському виборчому округу ці

питання навіть не ставляться. Бо хто їх ставитиме? Той

кандидат, який має чайні плантації на Цейлоні, нещо�

давно керував регіоном Києва, прокрався і вже спробу�

вав баланди в слідчому ізоляторі? Чи той бритоголовий,

який дико ненавидить усе українське і шукає плями на�

віть на постаті Шевченка? Українське виробництво, на�

ука, культура, мова — це доцентрова сила нації і держа�

ви. Євгеній Осадчий тому й почав свою виборчу кампа�

нію з покладання квітів до пам’ятника Кирилу й Мефо�

дію, які заснували у нас писемність; до пам’ятника Гру�

шевському, який розповів усьому світові, хто ми і чиїх

батьків діти; до пам’ятника Шевченку, який (разом з Го�

голем) створив ту українську духовність, завдяки якій

ми досі живемо. Живемо ("не дурімо самих себе") пога�

но. Євгеній Осадчий — молода людина, за такими і май�

бутнє, і сучасне; ефемерне майбутнє більшовики буду�

вали 70 років. Що вони набудували? Вигрібні ями за�

мість туалетних кімнат, вибоїни на дорогах замість авто�

банів, вугільні копанки замість індустріальних шахт? І

тепер хочуть "повернути країну народові". Що поверта�

ти? Вигрібні ями, неперспективні села (це ж їх винахід!),

дохлу ковбасу за два двадцять чи горбатого "Запорож�

ця"? Та ще й агітують з використанням символіки чужої

держави, що є кримінальним порушенням Конституції.

За ґрати їх, а не в парламент...

Останнє, що буде робити Євгеній Осадчий у парламен�

ті — домогтися законним чином перлюстрації застарі�

лих кадрів, отих прислужників КаДеБе, які, перефарбу�

вавшись, сидять у керівних кріслах і роблять усе, аби

Україну розшматувати, наше господарство тримати в за�

шморгу на шиї, а нас із вами — за пасинків у своєму до�

мі. Перлюстрація потрібна не задля помсти (Болгарія це

зробила позаторік), а заради справедливості. І заради

побудови сучасного і майбутнього суспільства. Люди,

які не висповідались за свої гріхи перед Україною і перед

Богом — не мають майбутнього.

Дорогу молодим кандидатам у депутати! Бо від тих,

хто роками не працює, а симулює роботу в парламенті,

будує собі палаци та замки, щороку галасує за прийнят�

тя бюджету, але ніколи не звітує про його виконання, не

дочекаємося ніяких змін у житті. Студенти, робітнича

молодь, мислячі старші люди, підтримайте свого канди�

дата Осадчого, і ви назавжди забудете, що таке перебива�

тися з хліба на воду, що таке найбрудніша робота за кор�

доном, що таке почуватися чужими "на нашій, не своїй

землі" (Т. Шевченко).

Довірені особи кандидата у народні депутати!

Шановні педагоги та інтелігенція! 
Дозвольте привітати Вас з Днем працівників освіти — 

Днем Учителя!

За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець

Політична ре лама

Рез льтати 11 т р
Прем’єр-лі и У раїни

"Метал р " (Д) — "Кривбас" — 6:2 (3:0)
"Зоря" — "Карпати" — 2:1 (0:0)
"Іллічівець" — "Чорноморець" — 2:1 (1:0)
"Арсенал" — "Говерла" — 2:0 (1:0)
"Метал р " (З) — "Волинь" — 0:3 (0:2)
"Таврія" — "Ворс ла" — 0:0

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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