
У мерії відзначили кращих автомобілістів 
та працівників дорожнього господарства
З нагоди професійного свята працівникам галузі вручили Подяки 
та іменні годинники

У Києві збудовано 
найбільший ТРЦ в Україні
Прем’єр�міністр України та голова КМДА оглянули один із найбільш 
масштабних інвестиційних об’єктів столиці

Центр і справді вражає своїм внутріш�

нім наповненням. Тут неймовірно прос�

торий хол, який, до речі, прикрашено не�

звичними скульптурними композиціями

у вигляді морських риб. І неспроста! Адже

у торговому закладі, окрім вже звичних

для киян кінотеатрів та фастфудів, запра�

цює перший в Україні публічний акварі�

ум, який розрахований на 350 тонн води,

з акулами та морськими скатами. Окрім

того, комплекс обладнано великою кіль�

кістю ескалаторів, а торгові площі вража�

ють різноманіттям продукції.

За словами прем’єр�міністра України

Миколи Азарова, загальний об’єм інвес�

тицій у ТРЦ склав близько 200 мільйонів

доларів США. “Після введення в експлу�

атацію цього центру у Києві з’явиться

чотири тисячі нових робочих місць. Для

мене надзвичайно важливо було оцінити

готовність приватного інвестора вклада�

ти інвестиції у розвиток Києва”,— сказав

Микола Азаров.

Також глава уряду обговорив з Олек�

сандром Поповим та представниками бу�

дівельних організацій реалізацію проек�

тів, пов’язаних із розвитком соціальної та

інженерно�транспортної інфраструктури

Києва. Зокрема у Голосіївському районі

міста, де нині ведеться активне житлове

будівництво. Перш за все, мова йшла про

перспективи будівництва шляхопроводів,

транспортних розв’язок та мостів.

“Важливо створити у Києві привабли�

ві для приватного інвестора умови, адже

реалізація подібних масштабних проек�

тів дає змогу не лише розвивати сучасну

соціальну інфраструктуру, а й відкривати

тисячі нових робочих місць для киян”,—

підкреслив Олександр Попов.

Нагадаємо, ТРЦ “Ocean�Plaza” розта�

шований на Либідській площі у Голосіїв�

ському районі. Нині це найбільший тор�

гово�розважальний центр в Україні

Сергій КОМНАТНИЙ: 
"Видатки за програмою
здешевлення іпотечного кредиту 
є захищеною статтею
держбюджету" 
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Киянам запропонували
безкоштовно вивчати іноземні
мови 
Університет ім. Б. Грінчен а реалізов є ІІІ етап
соціально о прое т "З Києвом і для Києва"
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Збереження духовності – 
добра справа 

У столиці розпочалися V По ровсь і міжнародні
місіонерсь о-просвітниць і читання
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З 1 січня у МАФах можуть 
заборонити продавати алкоголь 
і тютюн

Незабаром з полиць кіосків може зникнути спиртне

й цигарки. Відповідну пропозицію щодо заборони про�

дажу алкоголю й тютюнових виробів формулюють у

КМДА. Там переконані, що в МАФах потрібно торгува�

ти лише дійсно необхідними для городян речами. Про

це розповів голова КМДА Олександр Попов у прямому

ефірі телеканалу “Київ”. “Ми однозначно подолаємо

всі ті негативні процеси, які є нині на корумпованому

ринку. Наші дії будуть послідовними, і ми обов’язково

демонтуємо ту частину кіосків, які сьогодні практично

не приносять бюджету міста ані копійки, порушують

благоустрій та встановлені у недозволених місцях, а го�

ловне, ще й торгують тим, що не до вподоби киянам. Я

дав доручення підготувати пропозицію для Київради,

щоб з 1 січня скасувати економічну доцільність такого

бізнесу та заборонити продавати алкоголь і тютюн у

МАФах. Торгувати в кіоску можна буде усім, що дійсно

необхідне, наприклад, фруктами, овочами, квітами,

ковбасою, хлібом”,— підкреслив очільник КМДА

У День профілактики раку 
мамологи обстежили 400 киянок

В ГУ охорони здоров’я КМДА підбили підсумки Дня

профілактики раку молочної залози, що відбувся вихід�

ними, на базі районних поліклінік столиці. Можливіс�

тю безкоштовного обстеження у мамологів скористали�

ся понад 400 жінок. З 10.00 до 12.00 кожна киянка мала

можливість перевіритися та проконсультуватися з ма�

мологом у медзакладі, поряд з яким мешкає. У 21�ї з

них фахівці виявили онкопатологію. У більшості

пацієнток захворювання було діагностовано на почат�

ковій стадії, тож прогнози щодо лікування втішні. На�

разі рак молочної залози посідає 1�ше місце серед он�

кологічних захворювань у жінок. На думку фахівців,

успішно подолати цю страшну хворобу можна завдяки

регулярній та системній профілактиці. Саме тому серед

пріоритетних завдань — створення умов для вчасних

звернень до фахівців, а також інформаційно�роз’ясню�

вальна робота з населенням. З 2011 року у Києві регу�

лярно проводяться заходи з профілактики онкозахво�

рювань. Це спеціальні онкопрофогляди і профілактич�

ні акції. Для того, щоб якомога більше людей мали змо�

гу обстежитися та проконсультуватися у фахівців, такі

заходи відбуваються у вихідні чи святкові дні на базі лі�

кувально�профілактичних закладів міста

У столиці відзначатимуть 
річницю визволення України 
від фашистських загарбників

З нагоди відзначення 68�ї річниці визволення Укра�

їни від фашистських загарбників 28 жовтня на Хреща�

тику та майдані Незалежності відбудуться народні гу�

ляння. Так, вихідними кияни і гості міста зможуть по�

бачити виставку�презентацію військової техніки часів

ВВВ на вулицях Інститутській, Хрещатику та майдані

Незалежності. У неділю відбудеться ритуал Пам’яті з

покладанням квітів до могили Невідомого солдата та

пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу

авіації І. М. Кожедубу. Також з 10.00 до 19.00 на голов�

ній вулиці та площі столиці лунатимуть музичні твори

та пісні років війни. Крім того, ветеранів пригощати�

муть “солдатською кашею”, а також їх вітатимуть ор�

кестр та самодіяльні колективи. “Вшанування історич�

ного подвигу народу у боротьбі проти фашистських за�

гарбників — це дієвий спосіб патріотичного виховання

нашої молоді. Збереження пам’яті про полеглих при

визволенні України стане прикладом для юнацтва, і ми

сподіваємося, що і мотивацією до виконання конститу�

ційного обов’язку молодих громадян”,— зазначила на�

чальник Управління у справах жінок, інвалідів, ветера�

нів війни та праці Ірина Голубєва

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У неділю, 28 жовтня, в У раїні відзнача-
тим ть День автомобіліста і дорожни а.
Вчора з на оди професійно о свята сто-
личних автомобілістів та працівни ів до-
рожньо о осподарства вітали і в Київ-
сь ій мерії.

День автомобіліста у нашій країні святкують з 1993

року. Цікаво, що відзначають його не лише водії�профе�

сіонали, а й усі, хто має відношення до транспорту. В Ін�

тернеті можна знайти дуже багато серйозних і кумедних

привітань для водіїв, що свідчить про особливе ставлен�

ня українців до людей за кермом.

За багаторічну та сумлінну працю столичних фахівців

галузі нагороджено пам’ятними медалями “На відзна�

чення 1530�річчя Києва” та Почесними грамотами

КМДА з врученням іменного годинника. Зі святом гос�

тей від імені голови КМДА Олександра Попова приві�

тав його заступник Анатолій Голубченко.

“Безумовно, ваша професія — це створення ком�

фортних умов для життя киян. І ті здобутки, які досяг�

нуті протягом цього року у транспортній сфері міста, це

колосальна праця столичних транспортників та дорож�

ників. Тож, найперше, бажаю вам міцного здоров’я і на�

снаги у досягненні своєї мети як на професійній ниві,

так і в особистому житті. Зичу сімейного благополуччя

та достатку”,— наголосив Анатолій Голубченко.

Як зауважив начальник ГУ транспорту і зв’язку

КМДА Євген Водовозов, цього року столичні транс�

портники та дорожники достойно пройшли іспит під

назвою Євро�2012, а саме: на належному рівні підготу�

вали дорожню інфраструктуру столиці. Він запевнив,

що у майбутньому міська влада приділятиме значну ува�

гу розвитку цієї галузі, бо ж і для міста, як, зрештою, і

для країни, транспортна інфраструктура є дуже важли�

вою складовою розвитку економіки.

Так склалося, що День автомобіліста насамперед вва�

жається чоловічим святом, хоча у цій галузі працює чи�

мало жінок. Одну з них відзначили учора у міськадмі�

ністрації. Ніна Кузьомка понад 25 років працює техні�

ком введення даних в ЕОМ в автобусному парку № 6.

Для неї це не лише професійне, а й сімейне свято — чо�

ловік Ніни Григорівни все життя пропрацював водієм,

тож у останню неділю жовтня у родині Кузьомків зав�

жди відзначають День автомобіліста
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Вчора прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров та олова КМДА
Оле сандр Попов о лян ли новозб дований тор ово-розва-
жальний омпле с “Ocean-Plaza”. На сьо одні це чи не най-
більший інвестиційний об’є т серед реалізованих цьо оріч
столиці. Адже інвестиції ТРЦ с лали майже 200 мільйонів
доларів. Завдя и йо о від риттю т т знайд ть робот
понад 4 тисячі иян.

У тор ово-розважальном омпле сі "Ocean-Plaza", що на Либідсь ій площі, знайд ть робот понад 4 тисячі чолові
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У Києві пройде другий Молодіжний 
інноваційний форум
Сьо одні Колонній залі КМДА о 14.00 відб деться др ий Молодіж-

ний інноваційний фор м. За інформацією ор анізаторів, часни ами
заход стан ть 300 молодих людей з а тивною життєвою позицією:
ст денти вищих навчальних за ладів Києва та областей У раїни, мо-
лоді вчені та бізнесмени, я их об’єдн є бажання вчитися, розвивати-
ся і реалізов вати інноваційні прое ти. У рам ах Фор м відб д ться
міні-тренін и, вист пи відомих бізнесменів та ерівництва міста і дер-
жави щодо підход в правлінні прое тами, працевлашт вання моло-
дих фахівців та введення неформально о формат бізнес-освіти для
молоді. Для представни ів омпаній Фор м — це можливість познай-
омитися із представни ами "золото о адрово о резерв ", посл хати
презентації інноваційних прое тів, побачити молодь в дії під час інтер-
а тивної про рами. Ор анізаторами заход вист пили: ВМГО “У раїн-
сь а Ст дентсь а Спіл а” за підтрим и Державної сл жби молоді та
спорт У раїни, КМДА рам ах соціально о прое т “Центр майб т-
ньо о: золотий адровий резерв нації”

Реконструкцію інженерних мереж 
на мосту Патона завершать навесні
Наст пної весни Києві завершать ре онстр цію моста Патона.

Про це розповів олова КМДА Оле сандр Попов в прямом ефірі те-
ле анал “Київ”. “Ми ремонт вали прав частин трот ар , і я що їха-
ти з Ліво о бере а на Правий, то основні роботи не видно, адже вони
б ли ви онані під дорожнім полотном. Там проля ає вели а іль ість
ом ні ацій, майже сі з я их ре онстр юють. Наст пно о ро ми
проведемо та і ж роботи, тіль и з ліво о бо . Та им чином ми завер-
шимо оновлення інженерних мереж, о ородж вальних онстр цій,
трот арної частини мост . Сам проїзд по и що ремонт вати немає по-
треби. Міст Патона давно потреб вав та о о втр чання і, на щастя, це
зараз відб вається”,— зазначив олова КМДА

У столиці відремонтували один із найдавніших
боксерських клубів
У Києві відб лась церемонія від риття оновлено о бо серсь о о л -

б “КІКО”. “Вели ий спорт починається з масово о. Я пере онаний, що
Київ на порозі спортивно о б м , в том числі розвит спортивної ін-
фрастр т ри. О рім спеціалізованих залів, ми план ємо від ривати
спортивні омпле си, де на с сідніх майданчи ах мо ли б розвиватися
різноманітні види спорт ”,— зазначив під час від риття л б олова
КМДА Оле сандр Попов. Він привітав ерівництво л б з почат ом но-
во о етап в діяльності за лад та подар вав пам’ятний с венір — брон-
зов стат ет по ровителя Києва Архистрати а Михаїла. Для здійснен-
ня ремонт приміщення бо серсь о о л б “КІКО” Федерація бо с
У раїни зал чила меценатів та спонсорів. Більшість новітніх спортивних
снарядів для спорт л б придбано за рах но місь о о бюджет

Цифра дня

69 461 100 000 
гривень, на таку суму столичними підприємствами сфери обслугову�
вання надано різних видів послуг споживачам у січні–серпні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Троєщину та Петрівку з’єднає
експрес�тролейбус
Середній інтервал руху машин складатиме 5 хвилин

За словами начальника служби

організації руху КП “Київпастранс”

Сергія Крупки, послугами тролей�

бусного маршруту № 28 зможуть ко�

ристуватися пасажири трамвая № 4,

який курсуватиме від вулиці Мило�

славської до залізничної платформи

“Троєщина�2”. Пересадка з трамваїв

здійснюватиметься на станції “Гене�

рала Ватутіна”, для цього на шля�

хопроводі облаштоване розворотне

кільце для тролейбусів.

“Для покращення перевезень па�

сажирів у міжпіковий період, коли

міська електричка не функціонує,

було прийнято рішення запровади�

ти новий тролейбусний маршрут

№ 28. Він матиме всього три зупин�

ки — “Генерала Ватутіна”, “Петрів�

ка” та залізнична станція “Зеніт”.

До того ж, експрес�тролейбус отри�

має хорошу комунікацію з іншими

видами муніципального транспор�

ту”,— розповів “Хрещатику” Сергій

Крупка.

Планується, що на лінії курсува�

тиме 6—7 одиниць рухомого складу.

Сюди запустять нові машини, об�

ладнані автоматизованою системою

оплати проїзду. Середній інтервал

руху складатиме 5 хвилин.

Окрім того, рух тролейбусів буде

погоджений з інтервалами руху

трамвая для того, щоб пасажири

могли зручно, без додаткового очі�

кування здійснити пересадку. Така

схема дозволить уникнути і зайвої

тисняви в салонах тролейбусів та

підвищить якість обслуговування

пасажирів. Зазначимо, що для

більшої зручності буде введений

єдиний комбінований квиток

“трамвай�тролейбус”, вартість

якого складатиме 2 грн.

Цікаво, що на цьому новації у

сфері транспорту в місті не закін�

чаться. Як днями заявив голова

КМДА Олександр Попов, у столиці

буде організовано ще як мінімум

десять нових маршрутів громад�

ського транспорту, їх точний пере�

лік стане відомий ближче до кінця

року. “Ми насамперед опрацьову�

ємо звернення киян, які телефону�

ють до міського сall�центру, аналі�

зуємо їх і відпрацьовуємо подальшу

політику щодо розвитку громад�

ського транспорту. Так ми вчинимо

і з новими маршрутами — їх буде

приблизно 11—12. Інформація про

них буде опублікована у ЗМІ”,—

запевнив голова КМДА

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже завтра на Троєщині
запрацює нова лінія
швид існо о трамвая, я а
дозволить дістатися меш-
анцям одно о із найбіль-
ших спальних районів сто-
лиці до місь ої ільцевої
еле трич и, а далі нею на
правий бере Дніпра. У
міжпі овий період, оли
еле трич а не працює,
доїхати до центр Києва
жителі масив змож ть за
допомо ою е спрес-тро-
лейб са № 28, я ий
прис ореном режимі р-
с ватиме від станції “Ге-
нерала Ват тіна” через
Петрів до залізничної
станції “Зеніт”.

Планується, що на лінії курсуватиме 6—7 одиниць
рухомого складу. Сюди запустять нові машини,

обладнані автоматизованою системою оплати проїзду

На маршр ті № 28 працюватим ть нові омфортабельні тролейб си

Прокуратура перевіряє забудовника житлового
комплексу “Чотири сезони”
Про рат ра Голосіївсь о о район ор аніз вала перевір с ар и ін-

весторів житлово о омпле с “Чотири сезони”. Громадяни с аржать-
ся на заб довни а — ТОВ “УМК”, отрий необґр нтовано затя є вве-
дення в е спл атацію б дин по в л. О. Тр тен а, 3, не під лючає о-
м ні ації, не сплач є подат и та ви ористов є ошти інвесторів не за
цільовим призначенням. У зверненні йдеться та ож про безпідставне
завищення вартості вст п власни ів вартир до ОСББ.
За дор ченням про рат ри район вже розпочато відповідн пере-

вір фахівцями ор анів державно о онтролю. Після надходження вис-
нов ів онтролюючих ор анів б де прийнято рішення відповідно до за-
он , повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі про рат ри Голосіївсь о-
о район

Киянам запропонували безкоштовно вивчати
іноземні мови
Київсь ий ніверситет ім. Б. Грінчен а розпочав реалізацію ІІІ етап

соціально о прое т “З Києвом і для Києва”. Прое т поля ає том ,
що меш анцям столиці запропон вали без оштовно вивчати іноземні
мови, відвід вати творчі рт и та ст дії. Від риття прое т відб лося
за частю заст пни а олови КМДА Леоніда Новохать а. Він відзначив
важливість цьо о соціально о заход для меш анців міста. У свою чер-

ре тор навчально о за лад Ві тор О нев’ю під реслив, що Київ-
сь ий ніверситет ім. Б. Грінчен а — це ніверситет сіх по олінь. “До
нас ходять малень і діти, їхні бать и, дід сі та баб сі. Це, напевно,
єдиний ніверситет, я ий об’єдн є сі по оління”,— с азав Ві тор О -
нев’ю . На адаємо, що прое т “З Києвом і для Києва” започат овано
на ово-педа о ічним та ст дентсь им оле тивом ніверситет за
підтрим и олови КМДА Оле сандра Попова. За два ро и заходи ні-
верситет відвідало близь о 17 тис. осіб

Учасники ансамблю ім. Вірського отримали
ключі від квартир
Голова КМДА Оле сандр Попов привітав оле тив Національно о

засл жено о а адемічно о ансамблю У раїни ім. Павла Вірсь о о з
75-річним ювілеєм. Очільни КМДА вр чив двом працівни ам пові-
домлення про отримання вартир. Оле сандр Попов подя вав х -
дожньом ерівни ові оле тив Мирослав Вант х та всьом ан-
самблю за значний внесо розвито раїнсь ої льт ри. “Ан-
самбль імені Павла Вірсь о о — най спішніший раїнсь ий дипло-
мат. Адже не ожен може зм сити ба атотисячн лядаць зал
стоячи аплод вати раїнсь ом талант , раїнсь ій нації та , я це
робить оле тив цьо о славетно о ансамблю”,— с азав Оле сандр
Попов

У середу і четвер у місті відбудуться ярмарки
Зо рема 24 жовтня (середа) ярмар ватим ть Дніпровсь ом

районі на просп. Возз’єднання, 2—8; Подільсь ом — на просп.
Правди, 31—35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а; 25 жовт-
ня (четвер) тор ватим ть в Деснянсь ом районі на просп. Мая ов-
сь о о, 63/12. Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та
поб тово о обсл ов вання населення КМДА, вартість прод тів на
місь их ярмар ах на 10—15 % нижча від рин ових
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У районі ДВРЗ оновлено парк
Тут з’явився бюветний комплекс та новий дитячий майданчик
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Зеленб дівці продовж ють
облаштов вати зелені зони
столиці. Відтепер і меш ан-
ці мі рорайон ДВРЗ, що
Дніпровсь ом районі, від-
почиватим ть в оновленом
пар . Т т повністю відре-
монт вали вхідн р п та
ви лали понад 700 в. м
трот арів. Завітав на від-
риття місцевої оази пер-
ший заст пни олови
КМДА Оле сандр Маз рча .

Окрім прибраних газонів, нових

лав, яких наразі збільшилося до

шістдесяти, на території парку ство�

рено альпійську гірку та відремонто�

вано бюветний комплекс. За словами

генпідрядника, родзинка зеленої зо�

ни у тому, що були враховані всі по�

бажання місцевих мешканців. “У

процесі будівництва люди вносили

власні корективи, які ми реалізували.

Приміром, проклали сходи до будин�

ків, облаштували бруківкою додатко�

ві стежки, якими ходять кияни до

своїх помешкань та до церкви, що

розташована на території парку. Та�

кож нас попросили розширити дитя�

чий майданчик, що ми й зробили.

Окрім того, збудували ще й новий

спортивний майданчик, проклали

сходи до бювету. Усі роботи виконали

протягом місяця”,— розповів “Хре�

щатику” голова правління ПАТ

“ПМК�43” Володимир Степанечко.

За словами першого заступника го�

лови КМДА Олександра Мазурчака,

роботи з реконструкції столичних

парків і скверів у місті й надалі актив�

но триватимуть. “Упродовж поточно�

го року ми відремонтували 97 парків і

скверів та 130 зелених зон на прибу�

динкових територіях. Крім того, ви�

садили 5 тисяч 200 дерев, близько 22

тисяч кущів та мільйони квітів. А та�

кож у рамках акції “Кожному кияни�

ну по троянді”, ініційованої Олек�

сандром Поповим, у столиці виса�

джено понад 15 тисяч троянд. Пере�

конаний, у нас є усі можливості для

того, аби повернути Києву статус

найзеленішого та найквітучішого

міста України”,— наголосив Олек�

сандр Мазурчак.

Окрім відкриття оновленого парку

в мікрорайоні ДВРЗ, учора в Голосі�

ївському районі запрацювали два

нові фонтани та зелена зона на вул.

Лятошинського, 26�А—28. Об’єкт

має сучасне тротуарне покриття,

комфортні лави для сімейного від�

починку, дитячий майданчик, а го�

ловне — нічне освітлення. Прикра�

шає її декоративний водограй. Ін�

ший світломузичний плавучий фон�

тан відкрили на нижньому озері кас�

каду Оріхуватських ставків у Голосі�

ївському парку культури та відпо�

чинку ім. Максима Рильського.

Водяна система плавучого водо�

граю складається з 63�х форсунок та

53�х світлодіодних ламп і працює у

чотирьох різних режимах: “Конус”,

“Гейзер”, “Ялинка” і “Дзига”. Висо�

та центральної частини фонтану ся�

гає 25 метрів

Діти із задоволенням раються на щойно від ритом дитячом майданчи
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Упродовж поточного року у Києві було
відремонтовано 97 парків і скверів та 130 зелених зон

на прибудинкових територіях



Тенденції

Ділові новини
Україна піднялася 
в рейтингу 
з ведення бізнесу
В оп блі ованом рейтин

сприяння діловом середовищ
Doing Business, я ий щорічно
с ладає Світовий бан і Міжна-
родна фінансова орпорація
(IFC), У раїна набрала 15 пози-
цій, перемістившись з 152- о на
137-ме місце. Та , найбільше
по ращення по азни ів держава
дося ла позиції з започат -
вання бізнес , змістившись з
116- о на 50-те місце в цій ате-
орії. Незначні поліпшення та ож
відзначені в сферах реєстрації
власності і оплати подат ів. Од-
на аналіти и відзначили по ір-
шення сит ації щодо захист
прав інвесторів та отримання
дозволів на б дівництво. Най-
більш сприятливою раїною для
бізнес знов визнано Сін ап р,
свою прис тність першій трійці
та ож збере ли Гон он і Нова
Зеландія. Заверш ють п’ятір
лідерів США і Данія. Серед раїн
олишньо о СРСР найвище міс-

це посіла Гр зія, піднявшись з
16- о на 9-те місце

Приватні залізничні 
перевізники з’являться 
через 5�6 років
Міністр інфрастр т ри Борис

Колесні ов про ноз є появ в ра-
їні через 5-6 ро ів приватних ом-
паній, я і б д ть займатися паса-
жирсь ими залізничними переве-
зеннями. Про це він заявив Сло-
в’янсь після церемонії від риття
ре онстр йованої б дівлі заліз-
нично о во зал . “У пасажирсь о-
м р сі на сьо одні інвесторів нав-
ряд чи вдасться зал чити — паса-
жирсь і перевезення збит ові. Я
д маю, через 5-6 ро ів, оли б -
д ть модернізовані доро и, тоді
можна б де оворити про прихід
приватних омпаній, я і змож ть
перевозити пасажирів”,— с азав
Колесні ов. Він зазначив, що
сфері залізничних вантажних пе-
ревезень 45 % же здійснюється
приватними омпаніями, повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

Будівництво 1�ї черги 
мікрорайону “Воздвиженка”
завершать до грудня
Компанія DCH Investment

Management, що входить до р пи
DCH, має намір завершити б дів-
ництво 1-ї чер и елітно о житлово-
о мі рорайон “Воздвижен а” в
рочищі Гончарі-Кож м’я и в По-
дільсь ом районі столиці до р д-
ня. Про це повідомив представни
р пи DCH. Крім то о, сьо одні ве-
д ться під отовчі роботи до почат-

б дівництва 2-ї чер и мі ро-
район . За інчення б дівництва
заплановано на 2014 рі , повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

Кількість контролюючих
організацій скоротять в рази

Чисельність онтролюючих ор-
анізацій може б ти с орочена в
рази. Про це заявив віце-прем’єр
Сер ій Ті іп о під час міжнарод-
но о фор м “У раїна: прое т
розвит ”. “Д же важливе с оро-
чення чисельності онтролюючих
ор анізацій і співробітни ів, я і

там працюють. Я впевнений, що
ми можемо в рази їх с оротити, і
пра тично ніхто цьо о не помі-
тить. А бізнес отримає д же хо-
роші стим ли ви ляді спо ійної
роботи”,— с азав він. Сер ій Ті-
іп о додав, що для У раїни важ-
ливо впровадж вати ризи -орієн-
тований онтроль, щоб онтроле-
ри приходили в ті ор анізації, я і
вима ають онтролю, а підприєм-
ства, отрі ле ально працюють,
онтролювалися б раз в 5 ро ів

За несвоєчасне надання 
адмінпослуг пропонують
ввести відповідальність
Міне ономі и пропон є встано-

вити адміністративн відпові-
дальність за пор шення вимо
за онодавства з надання адмін-
посл та повноважити пред-
ставни ів Антимонопольно о о-
мітет на с ладання прото олів
про адміністративні пор шення.
З ідно з прое том за он , пропо-
н ється доповнити Коде с У ра-
їни про адмінправопор шення

новою статтею та встановити за
неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення посадовими осо-
бами про відмов надання посл -
и та за пор шення термінів на-
дання адмінпосл штрафом від
30 до 50 неоподат ов ваних міні-
м мів доходів ромадян (від 510
до 850 рн)

ФДМУ отримав від оренди
майна 872 млн грн

Фонд державно о майна з по-
чат поточно о ро отримав від
оренди держмайна 872 млн
рн — 105 % від річно о план .
Про це повідомляється на офіцій-
ном сайті фонд . Зо рема до
державно о бюджет надійшли
ошти від оренди ДП “Іршансь ий
державний ірничо-зба ач валь-
ний омбінат” — 37,3 млн рн та
ДП “Вільно ірсь ий державний
ірничо-метал р ійний омбі-
нат” — 84,3 млн рн, я і оренд є
ЗАТ “Кримсь ий Титан”. На ада-
ємо, з ідно із завданням, вста-
новленим держбюджетом на по-

точний рі , надходження від
оренди повинні с ласти 830 млн
ривень

Бізнес залучають 
до вдосконалення системи
оподаткування
Столичне подат ове відомство

розпочало ампанію збор про-
позицій від платни ів подат ів
для форм вання про рами лібе-
ралізації державної подат ової
політи и на 2013-2014 ро и. За
дор ченням олови ДПС У раїни
Оле сандра Климен а подат ові
ор ани збирають ідеї та побажан-
ня представни ів бізнес щодо
вдос оналення системи оподат-
вання. Наразі свої пропозиції

платни и подат ів мож ть наді-
слати, с ориставшись єдиним
веб-порталом ДПС У раїни (ба-
нер “Пропозиції щодо вдос она-
лення державної подат ової полі-
ти и”), а та ож через спеціальні
с ринь и, я і встановлено сто-
личних Центрах обсл ов вання
платни ів подат ів

Рекламу тютюну
прибрали
Більшість магазинів 
демонтували з вітрин засоби 
стимулювання продажів цигарок

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Протя ом вересня-жовтня б ло здійснено моніторин
116 іос ів, рамниць і с пермар етів Києва на пред-
мет ви онання за он про заборон ре лами тютюнових
виробів. Більшість за ладів тор івлі відповідально по-
ставились до ви онання норм за он і повністю с н ли
постери та інш ре ламн прод цію. Водночас на ба-
атьох в личних вітринах ци ар и продовж ють демон-
стр вати на тлі яс равих пла атів, рам ах із підсвіт-
ою, що є стим люванням продажів.

Метою моніторингу було оцінити рівень присутності реклами тютюно�

вих виробів та тютюнових торгових марок у місцях продажів після набуття

чинності Закону України № 3778, що повністю забороняє рекламу тютюно�

вих виробів (“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�

до заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових

виробів”). Для дослідження було обрано різні види точок продажу цигарок:

супермаркети, кіоски, мінімаркети, магазини. У Києві моніторинг охопив

усі райони столиці. Всього у 6�ти містах України волонтери обстежили 412

торгових точок.

Моніторинг у Києві показав, що 100 % точок продажу усунули пряму рек�

ламу цигарок з вітрин і прикасових зон; 61 % торгових об’єктів не викорис�

товують засоби стимулювання продажів тютюну.

Загалом за результатами моніторингу у 6 містах 98 % точок продажу усу�

нули пряму рекламу цигарок з вітрин і прикасових зон; 58 % торгових об’�

єктів прибрали засоби стимулювання продажів тютюну з вітрин і прикасо�

вих зон; 79 % торгових точок порушують норми закону про розміщення ін�

формації про ціни на окремому аркуші 30 на 40 см.

“Наш моніторинг показав, що загалом закон щодо заборони реклами вико�

нується. Та все ж ми відзначили певні порушення. Наприклад, 42 % обстеже�

них торгових точок України (переважно це кіоски) не демонтували на вітри�

нах засоби стимулювання продажу: підсвітки вітрин торгових точок, міні�лай�

тбокси з “підкруткою” пачок, кольорові блискучі плакати для виділення ци�

гарок серед іншого товару. Все це є порушенням норми про заборону стиму�

лювання продажів цигарок,— прокоментував “Хрещатику” директор Інститу�

ту Медіа Права Тарас Шевченко.— Також ми зафіксували, що у багатьох за�

кладах торгівлі ціни на цигарки розміщені на самих пачках, що також є пору�

шенням норми закону про розміщення інформації про ціни на окремому ар�

куші. А в деяких випадках цінники перекривають медичні попередження. Ми

сподіваємось, що контролюючі органи звернуть на це увагу”.

За словами голови Державної інспекції України з питань захисту прав

споживачів Сергія Орєхова, в Україні споживач наділений певними захи�

щеними Конституцією правами, що покликані забезпечити його обізна�

ність із тією продукцією, яку він бажає придбати. “Мета такої інформації,

зокрема й демонстрація товару на вітрині,— повідомити про асортимент

продукції, її споживчі характеристики, про вартість товару на ціннику, про

виробника тощо. При цьому і зовнішнє оформлення, і пакування тютюно�

вих виробів має повністю відповідати вимогам законодавства. Тобто стави�

ти на вітрину цигарки можна, рекламувати — ні”,— пояснив експерт.

Координатор проекту “Україна без тютюнового диму” Андрій Скіпаль�

ський додав, що саме заборона реклами у місцях продажів є однією із най�

ефективніших норм нового закону. Її виконання було і залишається важли�

вим, оскільки це дієвий спосіб зробити тютюнові вироби менш привабли�

вими. “Наша кінцева мета — зменшення поширеності куріння”,— заявив

Андрій Скіпальський.

Нагадаємо, 16 вересня набрав чинності закон № 3778�ІV щодо заборони

реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів. Від�

тепер в Україні заборонена не лише реклама на радіо, телебаченні, в друко�

ваних ЗМІ та на зовнішніх рекламних носіях, але й у мережі Інтернет, у ма�

газинах та кіосках, а також спонсорство та стимулювання продажів тютю�

нових виробів. Крім того, до кінця року набувають чинності ще два антитю�

тюнових закони: з 4 жовтня в Україні з’явилися упаковки тютюнових

виробів зі спеціальними кольоровими зображеннями наслідків куріння, а з

17 грудня буде заборонено палити у громадських та робочих місцях, вклю�

чаючи усі приміщення громадського харчування
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Сергій КОМНАТНИЙ: 
"Видатки за програмою здешевлення
іпотечного кредиту є захищеною 
статтею держбюджету"
Державна про рама здешевлення
іпотечних редитів передбачає на-
дання ромадянин , я ий потреб є
по ращення житлових мов, бан ів-
сь ої пози и під 16 відсот ів річних.
Держава зобов’яз ється омпенс -
вати ромадянин 13 % річних щомі-
сячно. Відта позичальни зали-
шається сплач вати всьо о 3 відсот-
и від с ми редит . Детальніше про
мови отримання “дост пно о жит-
ла” за допомо ою піль ової іпоте и
“Хрещати ” розповів ерівни Іпо-
течно о центр Києві та Київсь ій
області Сер ій Комнатний.

— Яка роль Іпотечного центру у реалізації про�
грами здешевлення іпотечних кредитів?

— Іпотечний центр визначений одержувачем

коштів нижнього рівня, тобто ми маємо договір

про делегування повноважень від Київської місь�

кої держадміністрації та Київської обласної держ�

адміністрації. Ми фактично являємося виконав�

цями програми, працюємо безпосередньо з гро�

мадянами щодо надання консультацій та підпи�

сання договорів про часткову компенсацію в ме�

жах задекларованих і виділених асигнувань на да�

ну програму. З травня цього року на базі Іпотеч�

ного центру діє “Єдине вікно”, де працюють

представники Іпотечного центру, банків та забу�

довника. Таким чином громадянин, прийшовши

до нас один раз, може отримати консультації усіх

суб’єктів реалізації програми здешевлення іпо�

течних кредитів: вибрати у забудовника об’єкт

для купівлі, у банку визначити перший внесок,

суму компенсацій та щомісячні платежі, а також

дізнатися в Іпотечному центрі, чи має він, перш

за все, право на участь у програмі. Пройшовши ці

етапи, претенденти можуть здати всі необхідні

документи для участі у проекті. Після цього ми

включаємо громадянина в реєстр, який щоденно

подається до банків. Фінустанова у свою чергу

приймає рішення про надання кредитів. Для

зручності особа може здавати необхідні докумен�

ти представникам банків, які перебувають в Іпо�

течному центрі.

— Наскільки дана процедура розтягнена в часі?
Які договори і з ким має укласти особа, щоб стати
учасником програми?

— Зазвичай банки приймають рішення про

кредитування клієнтів протягом одного�двох

тижнів. У будь�якому випадку позика надається

на основі внутрішніх правил банку, установа роз�

глядає платоспроможність громадянина, його ви�

датки, доходи сім’ї і таке інше. Після позитивно�

го рішення банку учасник програми укладає до�

говір із забудовником, кредитний договір та дого�

вір часткової компенсації відсоткової ставки.

Останній є трьохстороннім — громадянин, банк

та Іпотечний центр.

— Які санкції передбачені договором про частко�
ву компенсацію відсотків за пільговим іпотечним
кредитом, якщо, наприклад, держава вчасно не роз�
рахується з банком?

— Хочу наголосити, що договір не передбачає

штрафних санкцій за дострокове погашення

ставки та у разі затримання коштів з бюджету. Та�

кож не прописані терміни можливого затримання

платежу, бо законодавство передбачає, що видат�

ки за програмою здешевлення іпотечного креди�

ту є захищеною статтею держбюджету. Тобто вони

мають проплачуватися у першу чергу.

— Як відомо, у програму вже тричі вносилися
правки. Розкажіть детальніше, яких положень вони
стосувалися.

— Зміни стосувалися нормативних площ, бо

забудовники цього року не зовсім були готові до

даної програми. Причина в тому, що спроектова�

ні раніше об’єкти були розраховані на ринкового

покупця, а не на соціальний проект. Як правило,

це були квартири великих площ, тому небагато

житла підходило під норми постанови. Напри�

клад, на родину з одного або двох членів компен�

сація з держбюджету надається на житло, площею

у 40 квадратних метрів. На кожного наступного

мешканця передбачено по 18 кв. м, але не більше,

ніж 76 квадратних метрів. Це для квартир. Для

приватних будинків — не більше 94�х кв. м. Згід�

но з прийнятими змінами, тепер особа може при�

дбати за пільговою програмою житло більшої

площі, але різницю у метрах має заплатити само�

стійно. Також тепер необов’язково перебувати на

квартирному обліку, щоб стати учасником пільго�

вого кредитування. Достатньо буде надати довід�

ку про проживання у квартирі, де на одного чле�

на сім’ї припадає менше 9�ти кв. м площі.

І третя, остання новація стосується переліку

банків, які можуть приймати участь у програмі. Ра�

ніше визначалося, що це фінустанови першої та

другої категорій, тепер — це всі банки. Наразі за

програмою надають позики два державних бан�

ки — “Ощадбанк” та “Укргазбанк”. Також про на�

мір долучитися до програми заявив “Укрексім�

банк”.

— Багатьох потенційних учасників програми ці�
кавить питання, коли саме вони зможуть отримати
ключі від помешкань. Це станеться після виплати
забудовнику всієї вартості квартири?

— Якщо це об’єкт будівництва, то громадянин

одразу купує майнові права на дану квартиру.

Після того, як новий будинок буде введений в

експлуатацію, особа одразу стає власником цього

житла, в нього можна заселятися. Єдина умова —

квартира буде перебувати під заставою у банку і

розпорядитися нею — тобто продати, розміняти,

подарувати — громадянин не зможе до тих пір,

поки не виплатить повну суму кредиту. Якщо бу�

динок вже збудований, то переїхати у своє житло

можна ще раніше, прописатися там, бо це є його

власністю.

— Відомо, що Київрада прийняла рішення про
часткове відшкодування працівникам бюджетної
сфери першого внеску за доступне житло. Як буде
відбуватися цей процес, чи розроблені механізми
проекту?

— Ми підписали угоду про делегування нам

повноважень ГУ житлового забезпечення. Роз�

роблено проекти реєстрів, тобто ми будемо прий�

мати документи від громадян, передавати їх в

управління для перевірки правомірності такої

компенсації. Після затвердження документів Іпо�

течний центр укладатиме з громадянами ще один

договір про надання муніципальної підтримки.

Далі гроші за програмою будуть надходити на каз�

начейські рахунки Іпотечного центру, а звідти —

на банківський рахунок позичальника. Наразі вже

24 киянина формують пакет документів для отри�

мання компенсації від міста при купівлі пільгово�

го житла за держпрограмою здешевлення іпотеки.

— У рішенні Київради зазначено саме про ком�
пенсацію першого внеску. Тобто людина спочатку
має сплатити суму, а потім міський бюджет поверне
ці кошти. Однак мова йде про працівників бюджет�
ної сфери, які переважно не мають “на руках” по�
трібних 60�80 тисяч гривень. Чи буде якось ліквідо�
вана ця проблема?

— Стосовно цього ми зараз з банками відпра�

цьовуємо механізм надання кредиту з відкла�

дальними умовами. Якщо громадянин внесений

в реєстр і погоджений ГУ житлового забезпечен�

ня, то спочатку буде наданий кредит, а потім —

муніципальна підтримка. Тобто забудовник по�

чекає, поки йому заплатять з бюджету. Іншими

словами, частина коштів громадянина, яка під�

падає під компенсацію, буде внесена пізніше, і

людині не доведеться сплачувати ці гроші з влас�

ної кишені

Спілкувалася Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

"Наразі вже 24 киянина 
формують пакет 

документів для отримання
компенсації від міста 

при купівлі пільгового житла 
за держпрограмою здешевлення

іпотеки"

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



4

МЕГАПОЛІС
Хрещатик 24 жовтня 2012 року

Цьогорічні місіонерські читання

(триватимуть з 23 по 25 жовтня)

присвячені 20�річчю Предстоятель�

ського служіння Блаженнійшого

Митрополита Київського і всієї

України Володимира та 10�річчю

створення Синодального відділу

релігійної освіти, катехізації та мі�

сіонерства. Читання пройдуть під

загальною темою “Досвід христи�

янської святості в освітньому прос�

торі: минуле і майбутнє”. У рамках

заходу заплановано провести два

пленарних засідання, п’ять секцій

та круглий стіл.

У читаннях беруть участь близько

800 учасників із усіх областей Укра�

їни, представники Росії, Білорусі,

Великобританії, Німеччини, Італії

та Польщі. Протягом трьох днів

священики, педагоги та студенти,

представники влади і громадсько�

сті, а також науковці обговорять

проблеми, пов’язані з розвитком

духовної освіти в Україні, та шляхи

їх вирішення.

Як зазначив “Хрещатику” митро�

полит Полтавський і Миргород�

ський Филип, покровські читання

організовані для спілкування лю�

дей, яким не байдужа духовна осві�

та в Україні та виховання молодого

покоління українців, які розуміють,

що дітей потрібно вчити гарному,

доброму і світлому. “Також ми обмі�

нюємося досвідом в питанні запро�

вадження курсів духовно�мораль�

ного спрямування в системі осві�

ти”,— сказав митрополит Филип.

Нагадаємо, з 2006 року чотири

роки поспіль у столичних школах

викладали пробний курс христи�

янської етики для 1—4�х класів.

Зараз же викладання цього освіт�

нього курсу є добровільним. “Ми

бачимо цей курс виключно як доб�

ровільний і розглядаємо його лише

як культурологічний. Мета якого

виховати дітей і розповісти їм про

нашу релігію, духовні та націо�

нальні цінності”,— зазначив мит�

рополит.

Голова КМДА Олександр Попов

наголошує на необхідності розвит�

ку духовних та моральних ціннос�

тей, зокрема серед молоді. “Сього�

дні прийшов час, коли моральні і

духовні цінності повинні стати

модними у нашому суспільстві, і

передусім серед молоді. Адже це

єдиний шлях до подолання таких

жахливих явищ, як наркоманія та

алкоголізм. Це запорука психічного

здоров’я і гармонійного розвитку

нації. Нині у 110 школах столиці

понад 17 тисяч учнів початкової

школи проходять навчання за кур�

сом християнської етики. Саме ду�

ховне виховання допомагає нашим

дітям вирости порядними і прин�

ципово моральними людьми”,—

зауважив під час відкриття Покров�

ських читань голова міськадмініс�

трації.

За його словами, столична влада

активно співпрацює з релігійними

та громадськими організаціями. У

місті діють спільні навчальні проек�

ти, які реалізуються в столичних

навчальних закладах

Слово про сучасне ідолопоклонство

Правда, тепер нема навколо нас язичникiв,

якi оточували коринфських християн; нема у

нас храмiв нi Юпiтера, нi Венери, нема також i

широкого вiдпадiння вiд християнства в язич�

ництво. В нашi часи вiдбувається витончене

боговiдступництво, ми спостерiгаємо коливан�

ня у вiрi й навiть вiдпадiння вiд православної

вiри, хоч i негласне, але у досить широких мас�

штабах. Хто перелiчить серед нинiшнiх христи�

ян усiх безбожникiв i вiровiдступникiв? Мають�

ся на увазi тi, що прийняли православне хре�

щення, а потiм вiдiйшли вiд Церкви Христової.

Хто перелiчить серед християн нашого часу

усіх сектантів, якi хулять православну вiру, вiру

апостолiв i святих отців? У нас нема на площах

iдолiв, зображень лжебогiв, перед якими кла�

няються i курять фiмiам, але зате тяжко знайти

людину, у якої не було б якого�небудь свого iдо�

ла. Однi поклоняються Бахусу — богу пияцтва,

приносячи йому в жертву своє здоров’я. Iншi

вiддаються розпустi, i цим нiби вшановують Ве�

неру — богиню розпусти. У третiх богом є їхнє

черево. Четвертi поклоняються золотому тiль�

цю; їхнiм богом є багатство, пристрасть до на�

живи. Iншi ганяються за славою i заради неї

зневажають i вiру, i совiсть, i честь. Є i такi лю�

ди, для яких богом стало досягнення влади.

Усяка пристрасть є своєрiдним iдолом. Все це —

iдолопоклонство, тобто нечестя, або, як гово�

рить апостол Павло, скверна тiла i скверна духу.

Християни, якi пiдкорили себе цим порокам, пе�

рестали бути храмами Святого Духа. В їхнiх душах

уже не перебуває Бог. Про таких людей говорять: “У

нього нема Бога в душi”. Дiйсно, що може бути

спiльного мiж Христом i Велiаром, тобто дияволом.

Вони стали житлом грiха, а через те — мiсцем пере�

бування сатани, хоч самi й не усвiдомлюють цього.

Присутнiсть Бога i перебування сатани в душi

людини невидимi. Але це можна розпiзнати по

дiлах людини, як дерево пiзнається по плодах.

Добре дерево приносить добрий плiд, а зле дере�

во дає злий плiд. Ознаками присутностi в душi

Духа Божого є смирення, покаяння, любов, ра�

дiсть, мир, довготерпiння, вiра, лагiднiсть, пере�

несення образ i стриманiсть у всьому. Ознаками ж

присутностi в людинi сатанинського духу є гор�

дість, нерозкаяність, злоба, ненависть, заздрість,

нетерпимість, мстивість, невіра, відчай, чорна

скорбота, нестриманість, пияцтво, розпуста, нар�

команія та iншi пороки.

Нам треба постійно очищати свої душi вiд

скверни тла i духу щирим покаянням. Благання

апостола стосується рiвною мiрою як коринф�

ських християн, так i нас, християн ХХ вiку.

Ми, що прийняли хрещення в ім’я Отця, Сина

i Святого Духа, одяглись у Христа, ніби в одежу.

Ми прийняли дари Святого Духа, стали храмом

Божим i спадкоємцями Царства Небесного i віч�

ного життя. Ми повиннi радiти, що належимо до

обраних Христом. Це про таких Він сказав: “Ба�

гато покликаних, та мало обраних”.

У кого нечистота плотi або духу не встигла гли�

боко пройти в душу, той нехай поспішає очисти�

ти себе покаянням, якщо може — зi сльозами. А у

кого нечистота глибоко увійшла в душу i тіло, хто

став рабом розпусти i пияцтва, хто набув характер

гордий, владолюбний, срiблолюбивий, схильний

до ворожнечi й заздрощiв, той нехай не гає час, а

звертається до Бога, щоб Він Своєю всесильною

благодаттю переродив його, тому що загибель та�

ких людей не забариться.

Блаженний той, хто зберігає себе у благочестi й

чистотi; блаженний той, хто насаджує вiру й бла�

гочестя у своїх дiтях

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української 

православної церкви

“Картку киянина” 
уже отримали 
6 тисяч 553 мешканці 
Деснянського району
У Деснянсь ом районі триває видача

“Карт и иянина” піль овим ате оріям насе-
лення. Нині відч ти перева и орист ванні

арт ою мають змо 6 тисяч 553 деснянця, що становить 97,3 % від
орієнтовної іль ості (6553 особи), я і мають право на отримання
арт и. Серед них — пенсіонери за ві ом (4484), інваліди (1100),
один з бать ів ба атодітної сім’ї (475), соціальні працівни и (77), не-
працюючі особи, я і здійснюють до ляд за дітьми-інвалідами (197),
особи, я і не мають права на пенсію та інваліди (42).
Для то о, щоб про “Карт иянина” дізналася найбільша іль ість

меш анців, Деснянсь ій РДА ор анізовано робот з інформ вання
піль ових ате орій ромадян телефонном режимі; від рито “ аря-
чі телефонні лінії” за номерами 546-97-04 та 515-43-39; забезпече-
но ф н ціон вання п’яти робочих станцій, обладнаних для видачі
“Карт и иянина”; відб вається прийом піль ови ів з 9.00 до 18.00
щоденно.
Деснянці, я і вже орист ються арт ою, відч ли її перева и: піль-
овий проїзд ромадсь ом транспорті, отримання соціально о
дис онт для оплати меди аментів аптечних п н тах “Фармації”,
товарів ма азинах. На черзі вели і мережі с пермар етів, я і дол -
чаться до прое т . Крім то о, невдовзі за допомо ою арт и здій-
снюватиметься обсл ов вання лі вально-профіла тичних стано-
вах, а списо мережевих партнерів постійно розширюватиметься

У Голосієво відбулась 
звітно(виборча конференція
Студентської ради
Нещодавно онференц-залі Голосіївсь ої

РДА відб лася звітно-виборча онференція
Ст дентсь ої ради, я а діє при райдержадмі-
ністрації. Розпочався захід рочистим вр чен-

ням посвідчень членів Ст дентсь ої ради. Начальни відділ справах
сім’ї, молоді та спорт С. Білець ий привітав нових членів Ст дради та
побажав їм плідної та рез льтативної роботи.
Спів олова Ст дентсь ої ради 2011—2012 навчально о ро В. К ш-

нір відзвіт вав за проведен робот . Я з’яс валося, за даний період
молодіжним ор аном б ло ор анізовано та проведено низ льт рно-
масових та освітньо-правових заходів: фестиваль ст дентсь ої творчо-
сті “Осінь Голосієва”, два р лих столи на тем : “Правова освіта мо-
лоді”, на ово-пра тичн онференцію з питання євроінте рації У ра-
їни.
За ініціативи ради ст денти район неодноразово брали часть різ-

номанітних рочистостях, присвячених вели им державним святам:
Дню Перемо и, Дню Незалежності, Дню Державно о Прапора тощо.
Новим спів оловою Ст дентсь ої ради на 2012—2013 навчальний рі

одно олосно б ло обрано ст дента Національно о ніверситет біоре-
с рсів і природо орист вання У раїни К. Р хлова. Та ож б ли обрані
ерівни и се торів за напрям ами роботи Ст дентсь ої ради

Відбулася зустріч з мешканцями
будинків ДП НДВА 
“Пуща(Водиця”
На ба аточисленні звернення меш анців

б дин ів ДП НДВА “П ща-Водиця” щодо
створення належних мов проживання та
ефе тивно о обсл ов вання об’є тів житло-

во о фонд а ро омбінат оловою КМДА Оле сандром Поповим
підписано розпорядження “Про прийняття безоплатно житлово о
фонд , об’є тів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж, від-
о ремлених об’є тів ом нально о призначення та еле тролічиль-
ни ів ДП НДВА “П ща-Водиця” до ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва”.
На ви онання зазначено о розпорядження олова Подільсь ої

РДА Петро Матвієн о з стрівся з меш анцями з аданих б дин ів
щодо роз’яснення процед ри та мов передачі житлово о фонд ,
об’є тів соціальної сфери та інженерних мереж до ом нальної
власності.
Очільни район дор чив відповідальним за майнові питання,

сфер ЖКГ, медицин та освіт провести роз’яснювальн робот
серед місцево о населення для прис орення процес передачі
об’є тів.
Під час зібрання власни и осель, я і належать ДП НДВА “П ща-

Водиця”, в свою чер ці авились питаннями приватизації житла,
роботою відомчо о ДНЗ, амб латорії та ставили особисті запитан-
ня. Усьо о з стрічі взяло часть близь о 120 жителів

Завтра у Шевченківському
районі відзначатимуть День
визволення України та Києва
З на оди 68-ї річниці визволення У раїни та

69-ї річниці визволення Києва від фашист-
сь их за арбни ів 25 жовтня Шевчен ів-
сь ом районі столиці відб деться свят овий

онцерт “Вічна слава визволителям!”.
В приміщенні ПАТ “Київпрое т” олова Шевчен івсь ої РДА Сер ій

Зімін рочисто привітає ветеранів зі святом, вр чить їм віти та свят-
ові подар н и. Цьо о ж дня ор аніз ють свят овий обід для а тив
ветерансь их ор анізацій. Участь за альнорайонних заходах візь-
м ть ветерани-війсь овосл жбовці, ш олярі, ерівни и підприємств,
ромадсь ість.
Почато свят вання о 15.00 за адресою: (в л. Б. Хмельниць о о,

16—20)

Посадовця, котрий наказав
прокладати дорогу на Кіквідзе,
23, судитимуть
Про рат ра Печерсь о о район направила

до с д римінальн справ стосовно ерівни-
а підрядної ор анізації, отрий дав злочинний
на аз знищ вати зелені насадження та само-

вільно про ладати доро на в лиці Кі відзе, 23. Обвин вачений само-
вільно, в інтересах заб довни а, зайняв земельн ділян площею 0,30
а для про ладання насипної доро и. За йо о в азів ою б льдозером
та е с аватором б ло знищено азон, ви орч вано дерева та знято ро-
дючий шар ґр нт . Частин зелених насаджень він розпорядився заси-
пати линою, дрібні дерева — вир бати.
За виснов ами е оло ів та столичної інспе ції сільсь о о осподар-

ства, розмір збит ів, спричинених дов іллю знищенням зелених наса-
джень та зняттям родючо о шар ґр нт , с ладає майже 168 тис. рн.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Печерсь о-
о район , на вимо столичної про рат ри Територіальна інспе ція
Держ ірпромна ляд з пинила б дівництво на в лиці Кі відзе, 23.
Державний інспе тор опломб вав чотири вантажопідіймальні рани
та заборонив ТОВ “Енер об д” ви он вати б дівельно-монтажні ро-
боти на об’є ті.
Крім цьо о, про рат ра Києва заявила до Господарсь о о с д міс-

та два позови про визнання недійсними до овори оренди земельних
діляно , на я их б ло розпочато неза онне б дівництво

Новини районівЗбереження духовності —
добра справа
У столиці розпочалися V Покровські міжнародні 
місіонерсько�просвітницькі читання

У читаннях бер ть часть близь о 800 часни ів із сіх областей У раїни, представни и Росії, Білор сі, Вели обританії, Німеччини, Італії та Польщі

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Традиційно же п’ятий рі поспіль восени представни и
д ховенства різних раїн збираються в Києві на По ров-
сь і місіонерсь о-просвітниць і читання, аби об оворити
проблеми розвит д ховної льт ри в с спільстві та
виховання моральних цінностей молоді. Привітати д -
ховенство з від риттям чер ової онференції прийшов і
олова КМДА Оле сандр Попов.

Апостол Павло оворить: не беріть часті поро ах язични ів, я i вас ото-
ч ють, i особливо хиляйтесь вiд iдолопо лонiння. Бо що спiльно о мiж
храмом Божим та iдолами! Бо через проро а с азав, що Він б де вашим
Отцем, а ви б дете Йо о синами i доч ами. Том , маючи та обітницю
Бож , очистьмо себе вiд ся ої нечистоти тiла i д х , бо нечистим може
б ти не тiль и тiло, а й д х. I все це треба робити не заради людсь ої
слави, а зi страх Божо о, щоб не відпасти вiд любовi Божої. “Не схиляй-
теся пiд ч же ярмо з невiрними” — ці слова нiби дані тим нашим с часни-
ам, я i запл тались розмаїттi релi iйних течiй. Апостол прямо оворить:
не впря айтесь це ч же для нас ярмо вiровчень! Ми маємо традицiйн
православн вiр , я а пройшла двотисячолiтнє випроб вання.
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Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження Плану заходів 
щодо реалізації Національного проекту “Нове життя — 

нова якість охорони материнства і дитинства” у місті Києві
Розпорядження № 1679  від 26 вересня 2012 року 

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.07.2012 № 1151 “Про створення робочої групи з питань реалізації
Національного проекту “Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства” у місті Києві”, в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації Національного проекту
“Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства” у місті Києві
(далі – План заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) — виконавцям Плану заходів:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. Щорічно до 10 січня 2015 року інформувати голову Київської місь%

кої державної адміністрації про результати виконання Плану заходів.

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

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

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 26.09.2012 №1679

План заходів щодо реалізації Національного проекту 
"Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства" 

у місті Києв (далі — План заходів)

№
п/п Зміст заходів Термін

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4

1 Провести установче засідання робочої групи з питань реалізації Націо�
нального проекту “Нове життя — нова якість материнства і дитинства”
(далі робоча група) для вивчення питання щодо створення спеціалізо�
ваних перинатальних центрів у місті Києві

2012 рік
вересень

Голова робочої групи

2 Провести внутрішній аудит стану надання регіональної перинатальної
допомоги та кадрового забезпечення у пологових будинках міста Ки�
єва відповідно до методики з аудиту стану надання регіональної пери�
натальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів
III рівня, затвердженої наказом МОЗ України від 31.10.2011 № 726 “Про
вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та но�
вонародженим у перинатальних центрах” зареєстрованим у Міністер�
стві юстиції України 19 січня 2012 р. за № 68/20381

2012 рік 
ІІІ квартал

Головне управління охорони
здоров’я (за участі зацікавлених
осіб — з членів групи з проведення
внутрішнього аудиту) (за згодою)

3 Визначити заклади охорони здоров’я, на базі яких будуть створені спе�
ціалізовані перинатальні центри міста Києва та погодити з Міністер�
ством охорони здоров’я України і Державним агентством з інвестицій
та управління національними проектами України визначені заклади
охорони здоров’я

2012 рік 
ІІІ квартал

Головне управління охорони
здоров’я 

4 Вивчити стан матеріально�технічного забезпечення закладів, на базі
яких буде створено спеціалізовані перинатальні центри

2012 рік 
ІІІ квартал

Головне управління охорони
здоров’я 

5 Провести технічну експертизу будівель для розташування
спеціалізованих перинатальних центрів міста Києва

2012 рік 
вересень

Керівники закладів охорони
здоров’я 

6 Визначити потребу в додатковому обладнанні згідно з табелем
оснащення перинатальних центрів та врахувати її у бюджетному запиті
на 2013 рік

2012 рік 
ІІІ квартал

Керівники закладів охорони
здоров’я 
Головне управління охорони
здоров’я 
Головне фінансове управління

7 Визначити структуру спеціалізованих перинатальних центрів міста
Києва (окремо по кожному закладу), враховуючи наказ МОЗ України
від 15.08.2011 № 514 "Про затвердження Примірного статуту
Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про
Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я"

2012 рік 
ІІІ квартал

Головне управління охорони
здоров’я 

8 Підготувати проект плану інформаційного супроводу реалізації
Національного проекту в місті Києві, передбачивши створення
окремого розділу на офіційному інтернет�порталі Київської міської
державної адміністрації та Головного управління охорони здоров'я

2012 рік 
ІІІ квартал

Управління преси та інформації 
Головне управління охорони
здоров’я 

9 Розробити медичні завдання на проектування реконструкції з розши�
ренням, проведення ремонтних робіт, технічне переоснащення примі�
щень для розміщення спеціалізованих перинатальних центрів та пого�
дити їх з Міністерством охорони здоров’я України

2012 рік 
ІІІ квартал

Керівники закладів охорони
здоров’я 
Головне управління охорони
здоров’я 

10 Ініціювати перед виконавчим органом Київської міської ради (Київ�
ською міською державною адміністрацією) питання щодо визначення
замовників з проектування та реконструкції з розширенням, проведен�
ня ремонтних робіт, технічного переоснащення приміщень для розмі�
щення спеціалізованих перинатальних центрів

2012 рік 
ІV квартал

Головне управління охорони здо�
ров’я

11 Розробити в установленому порядку завдання на проектування рекон�
струкції з розширенням, проведення ремонтних робіт, технічне переос�
нащення приміщень для розміщення спеціалізованих перинатальних
центрів

2012 рік 
ІV квартал

Замовники

12 Провести конкурсні торги на розроблення проектно�кошторисної доку�
ментації реконструкції з розширенням, виконання ремонтних робіт та
технічного переоснащення приміщень для розміщення перинатальних
центрів

2013 рік
І півріччя

Замовники

13 Забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку
проектно�кошторисної документації щодо створення (реконструкції з
розширенням) спеціалізованих перинатальних центрів

2012–2013 роки Замовники

14 Підготувати та затвердити титули будов, внутрішньобудівельні титули
будов, титули на виконання проектно�вишукувальних робіт із рекон�
струкції з розширенням приміщень пологодопоміжних закладів охоро�
ни здоров’я для створення спеціалізованих перинатальних центрів

2013 рік
І квартал

Замовники

15 Підготувати та подати до Експертної комісії з реалізації Національного
проекту Державного агентства з інвестицій та управління національни�
ми проектам України такі копії документів:
план заходів реалізації створення перинатальних центрів міста Києва;
медичні завдання;
протоколи засідання робочої групи з визначенням переліку виконавців
за результатами конкурсних торгів;
проектно�кошторисну документацію (стадія “Проект”);
титули будов, внутрішньобудівельні титули будов;
титули на виконання проектно�вишукуваних робіт для проведення ре�
конструкції з розширенням;
витяги із затверджених технічних завдань на закупівлю обладнання (за
результатами проведеної інвентаризації існуючого обладнання) об�
грунтуванням вартості обладнання, яке планується до закупівлі

2013 рік
І квартал

Головне управління охорони здо�
ров’я
Керівники закладів охорони
здоров’я 
Головне управління капітального
будівництва
Замовники

16 Підготувати та подати необхідні документи щодо створення спеціалізо�
ваних перинатальних центрів до Державного агентства з інвестицій та
управління національними проектами України для включення до мере�
жі установ і організацій, які отримують кошти з державного бюджету

2012 рік
IV квартал

Головне управління охорони
здоров’я 
Головне фінансове управління

1 2 3 4

17 Провести конкурсні торги на визначення генеральних підрядників для
виконання ремонтних робіт, реконструкції з розширенням та техніч�
ного переоснащення приміщень (будівель, споруд), визначених в ус�
тановленому порядку для розміщення спеціалізованих перинатальних
центрів (по кожному окремо)

2013 рік
І півріччя

Замовники

18 Забезпечити проведення ремонтно�будівельних робіт згідно із затвер�
дженою проектно�кошторисною документацією

2013 рік Замовники

19 Підготувати та подати для затвердження на сесії Київської міської ра�
ди статути новостворених перинатальних центрів (у міру їх створення)

у міру
створення

Головне управління охорони
здоров’я 

20 Призначити в установленому порядку керівників спеціалізованих пери�
натальних центрів міста Києва (в міру їх створення)

2013–2014 роки Начальник Головного управління
охорони здоров’я 

21 Підготувати в установленому порядку штатний розпис спеціалізованих
перинатальних центрів (у міру їх створення), враховуючи наказ МОЗ
України від 15.08.2011 № 514 “Про затвердження Примірного статуту
Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про
Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я”

2012–2013 роки Керівники закладів охорони
здоров’я за погодженням з
Головним управлінням охорони
здоров’я 

22 Сприяти налагодженню двосторонніх зв’язків між українськими фахів�
цями з перинатальної медицини, Асоціацією акушерів�гінекологів
України та європейськими лікарськими товариствами з перинатальної
медицини

починаючи з
2012 року

Головне управління охорони
здоров’я 

23 Організувати в структурі перинатальних центрів тренінгові центри з
проведення тематичних циклів різної тривалості для лікарів�акушерів�
гінекологів, неонатологів, анестезіологів

2013 рік Головне управління охорони
здоров’я 

24 Організувати стажування на робочому місці з метою обміну досвідом
кадрів перинатальних центрів для надання ефективної перинатальної
допомоги

постійно Головне управління охорони
здоров’я  

25 Організувати та провести дистанційне навчання кадрів перинатальних
центрів для надання ефективної перинатальної допомоги

постійно Головне управління охорони
здоров’я  

26 Забезпечити комунікації з засобами масової інформації, громадськи�
ми організаціями, медичною спільнотою та населенням з питань ство�
рення перинатальних центрів міста Києва

постійно Головне управління охорони здо�
ров’я

27 Залучати інвестиційні, благодійні та інші кошти, не заборонені законо�
давством для реалізації Плану заходів

2012–2013 роки Головні розпорядники коштів

28 Звітувати про виконання Плану заходів щомісячно до
10 числа

Головне управління охорони
здоров’я  
Головне фінансове управління

29 Проводити перевірку щодо готовності відкриття регіональних спеціалі�
зованих перинатальних центрів (у міру їх створення)

протягом 
2012–2013 

Головне управління охорони
здоров’я  

30 Забезпечити урочисте відкриття спеціалізованих перинатальних цен�
трів (у міру ї створення)

2012–2013 роки Головне управління охорони
здоров’я  

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 27.07.2012 № 1319
Розпорядження № 1763 від 10 жовтня 2012 року 

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою уточнення джерел фінансування для
розробки окремого проекту будівництва ділянки лінії метрополітену від дамби Русанівських садів до станції метро “Райдужна”
(основні огороджуючі конструкції перегонних тунелів та станції метро “Райдужна”), що входить до складу проекту будівництва
Подільсько
Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глибочицька” до станції “Райдужна” з відгалуженням в бік жит

лового масиву Вигурівщина
Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі), в межах органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 27.07.2012 № 1319 “Про
передачу функцій замовника будівництва ділянки лінії метрополітену від
дамби Русанівських садів до станції метро “Райдужна” (основні огороджу%
ючі конструкції перегонних тунелів та станції метро “Райдужна”), що вхо%
дить до складу проекту дільниці Подільсько%Вигурівської лінії метрополі%
тену в м. Києві від станції “Глибочицька” до станції “Райдужна” з відгалу%
женням в бік житлового масиву Вигурівщина%Троєщина (варіант мілкого
закладення на Подолі)”:

1. Підпункт 2.1 пункту 2 викласти в новій редакції:
“2.1. Замовити розробку окремого проекту будівництва ділянки лінії

метрополітену від дамби Русанівських садів до станції метро “Райдужна”
(основні огороджуючі конструкції перегонних тунелів та станції метро
“Райдужна”), що входить до складу проекту дільниці Подільсько%Вигурів%
ської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глибочицька” до станції
“Райдужна” з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина%Тро%
єщина (варіант мілкого закладення на Подолі) за рахунок коштів на
покриття ризиків, передбачених затвердженим у встановленом порядку
кошторисом для будівництва Подільського мостового переходу через р.
Дніпро в м. Києві. 

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 08.09.2008 № 1225
Розпорядження № 1773 від 10 жовтня 2012 року 

Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, ст. 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, у зв’язку з не

обхідністю продовження строків виконання робіт з проектування та будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Ро

коссовського до вул. Богатирської у Оболонському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2008 № 1225
“Про будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Рокос%
совського до вул. Богатирської у Оболонському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2008 році” та “а в 2009 році” виключити.
2. В підпункті 3.1 пункту 3 слова “тендерній основі” замінити словами

“конкурсних торгах”.
3. Підпункт 3.2 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.2. Одержати в Головному управлінні містобудування та архітектури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ді%
лянки, а в інженерних службах міста — технічні умови”.

4. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви%

конання будівельних робіт.”.
5. Підпункт 3.6 пункту 3 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3.7, 3.8 вважати відповідно підпунктами 3.6, 3.7.

6. Підпункт 3.6 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.6. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки%

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.”.

7. Підпункт 3.7 пункту 3 виключити.
8. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у вста%
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвести%
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розроб%
ки проектно%кошторисної документації та будівництва Великої Окружної
дороги на ділянці від просп. Рокоссовського до вул. Богатирської у Обо%
лонському районі до програм соціально%економічного розвитку м. Києва
на 2012 та наступні роки.”.

Голова О. Попов
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 24 жовтня 2012 року

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про проведення
командного чемпіонату Європи

“Мотокрос Націй 2012”
Розпорядження № 1790 від 11 жовтня 2012 року 

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, ре

лігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.1999 № 317/418 та з метою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Федерації мотоциклетного спорту України що%
до проведення в м. Києві з 12 до 14 жовтня 2012 року на вул. Червоно%
прапорній, 188 (мототраса “Пирогів”) командного чемпіонату Європи
“Мотокрос Націй 2012” (далі — Захід) та урочистого відкриття Заходу 13
жовтня 2012 року на Софійській площі.

2. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого ор%
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спри%
яти вирішенню організаційних питань, пов’язаних із проведенням Заходу.

3. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
цього Заходу бере на себе Федерація мотоциклетного спорту України.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку з 13 до 14 жовтня 2012 року на вул. Чер%
вонопрапорній, 188 (мототраса “Пирогів”) з 9.00 до 17.00 години та 13
жовтня 2012 року на Софійській площі з 19.00 до 20.00 години під час
урочистого відкриття Заходу.

6. Просити Головне управління МНС України в м. Києві забезпечити
пост пожежного автомобіля з 13 до 14 жовтня 2012 року на вул. Черво%
нопрапорній, 188 (мототраса “Пирогів”) з 9.00 до 17.00 години.

7. ТОВ “Спорт Менеджмент Інтернешенал” забезпечити дотримання

Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки і проведення Заходу
та монтажу/демонтажу спеціальних конструкцій для глядачів 12 та 14 жовт%
ня 2012 року на вул. Червонопрапорній,188 (мототраса “Пирогів”) з 6.00 до
22.00 години та сцени 13 жовтня 2012 року на Софійській площі з 16.00 до
23.00 години.

8. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
медичне обслуговування учасників під час проведення цього Заходу з 13
до 14 жовтня 2012 року на вул. Червонопрапорній, 188 (мототраса “Пи%
рогів”) з 9.00 до 17.00 години та 13 жовтня 2012 року на Софійській пло%
щі з 19.00 до 20.00 години.

9. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про проведення 
Першого українського фестивалю пивоварів 

з 12 до 14 жовтня 2012 року 
на вулиці Хрещатик та 

на Майдані Незалежності
Розпорядження № 1785 від 10 жовтня 2012 року 

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві не

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та ін

шого характеру”, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

1. Підтримати ініціативу благодійної організації “Спортивні надії”
щодо проведення Першого українського фестивалю пивоварів з 12 до
14 жовтня 2012 року на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведен%
ня заходу взяла на себе благодійна організація “Спортивні надії”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечи%
ти: 

3.1. Охорону громадського порядку з 12 до 14 жовтня 2012 року на
вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності, а також охорону об%

ладнання, техніки на період монтажу/демонтажу та під час проведен%
ня заходів.

3.2. Вільний заїзд та виїзд з 10.00 10 жовтня 2012 року до 24.00 16
жовтня 2012 року на вулицю Хрещатик та на Майдан Незалежності транс%
портних засобів організаторів для забезпечення проведення заходу.

3.3. Перекриття вулиці Хрещатик (від вулиці Інститутської до вулиці
Б. Хмельницького) з 24.00 12 жовтня до 04.00 15 жовтня 2012 року.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації) забезпечити заходи безпеки під час проведення заходу.

5. Благодійній організації “Спортивні надії” забезпечити дотриман%
ня Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки та про%
ведення заходу на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності з
10.00 10 жовтня 2012 року до 24.00 16 жовтня 2012 року та відновлен%
ня порушеного благоустрою.

6. Просити Головне територіальне управління МНС України в м. Ки%
єві забезпечити 13–14 жовтня 2012 року чергування пожежних машин
під час проведення заходу.

7. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Ки%
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез%
печити чергування машин швидкої медичної допомоги під час прове%
дення заходу.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за%
ступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Центральна виборча комісія
Постанова № 1826 від 22 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 внесення кандидатур до

складу окружних виборчих комісій з виборів народних депута�

тів України 28 жовтня 2012 року про заміну членів окружних

виборчих комісій, а також заяву члена виборчої комісії про

складення ним своїх повноважень, відповідно до пункту 1 час�

тини другої статті 13, частин першої — третьої, п’ятої — сьомої

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

27, пунктів 1, 2 частини третьої, частин четвертої, п’ятої, сьо�

мої, 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 України “Про

Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія

постановляє:
1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з ви�

борів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, утворе�

них відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від

26 серпня 2012 року № 604 “Про утворення окружних виборчих

комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012

року”, згідно з додатками 1–5.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів народних депута�

тів України 28 жовтня 2012 року, до складу яких вносяться змі�

ни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений ци�

ми комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати

відповідним регіональним друкованим засобам масової інфор�

мації для опублікування у семиденний строк від дня її прий�

няття, а також окружним виборчим комісіям з виборів народ�

них депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб�сайті

Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 жовтня 2012 року № 1826

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

Штаб чергування 
міської робочої групи зі сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій, які прибувають в Україну 

для спостереження за процесом підготовки та проведення виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року 
Контактні телефони: + 38 044 235 33 22; + 38 044 270 50 23 
Факс: + 38 044 234 22 20 
e%mail: observers2012@kma.gov.ua 

Municipal city working group headquarters for assistance to official observers of foreign states and international organizations arriving to Ukraine 
in order to monitore the process of the preparation and elections to Verkhovna Rada of Ukraine, 28 th of October, 2012 

Tel.: + 38 044 235 33 22; + 38 044 270 50 23 
Fax: + 38 044 234 22 20 
e%mail: observers2012@kma.gov.ua

України 28 жовтня 2012 року
місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів 
України одномандатного виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кузнецова Валентина Віталіївна, 1952 року народження —

від Християнсько�демократичної партії України (у зв’язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єк�

том, за поданням якого кандидатуру такого члена було включе�

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Дьяченко Володимир Вікторович, 1972 року народження —

від Християнсько�демократичної партії України.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Про затвердження акта приймання
передачі 
житлового будинку на вул. Сірка, 8 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації
Розпорядження № 1789 від 11 жовтня 2012 року 

Відповідно до статей 4, 4
1, 6, 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови
Кабінету Міністрів України від 06.11.1995 № 891 “Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність дер

жавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ
та організацій”, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс

трації) від 18.05.2012 № 821 “Про прийняття до комунальної власності територіальної громади місі а Києва житлового будинку,
службового житла та електролічильників Служби безпеки України”, враховуючи наказ Служби безпеки України від 16.05.2012
№ 189 “Про передачу об’єктів у комунальну власність” та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1653 “Про затвердження змін до складу комісії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність
територіальної громади міста”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити акт приймання%передачі житлового будинку на вул. Сір%
ка, 8 в комунальну власність територіальної громади міста Києва до сфе%
ри управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністра%
ції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів%
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт%
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

З. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за%
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз%
поділом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 14.08.2012 № 1435

Розпорядження № 1774 від 10 жовтня 2012 року 
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15.12.2011

№ 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю “Єврожитлогруп” (від 13.09.2012 № 142), з метою уточнення параметрів об’єктів, що передаються до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2012 № 1435 “Про
прийняття%передачу до комунальної власності територіальної громади міста
Києва закінчених будівництвом об’єктів товариства з обмеженою відпові%
дальністю “Єврожитлогруп”, а саме:

1.1. У графі 3 додатка 3 до розпорядження цифри “0,340” замінити на
цифри “0,290”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го%
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про тимчасове зайняття тротуару 
та влаштування критої пішохідної галереї 

на вул. Леоніда Первомайського, 8 
у Печерському районі

Розпорядження № 1782 від 10 жовтня 2012 року 
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, врахову


ючи рішення Київської міської ради від 29.03.2007 № 391/1052 “Про передачу земельної ділянки Службі безпеки України для бу

дівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Печерському районі м. Києва”, від
24.12.2009 № 1325/3394 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.03.2007 № 391/1052 “Про передачу земельної
ділянки Службі безпеки України для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Леоніда Первомайського,8 у
Печерському районі м. Києва”, від 14.07.2011 № 784/6171 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.03.2007
№ 391/1052 “Про передачу земельної ділянки Службі безпеки України для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом
на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Печерському районі м. Києва” із змінами, внесеними відповідно до рішення Київської міської
ради від 24.12.2009 № 1325/3394 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.03.2007 № 391/1052 “Про передачу
земельної ділянки Службі безпеки України для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Леоніда Первомай

ського, 8 у Печерському районі м. Києва” та до договору оренди земельної ділянки від 07.07.2010 № 82
6
00594” і зважаючи на
звернення приватного акціонерного товариства “ПОЗНЯКИ
ЖИЛ
БУД” від 31.05.2012 № 1036, в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

1. Приватному акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ%ЖИЛ%БУД"
(далі — АТ “ПОЗНЯКИ%ЖИЛ%БУД”) згідно з розробленою та затвер%
дженою у встановленому порядку проектно%кошторисною докумен%
тацією у термін з 15.10.2012 до 15.07.2014 здійснити тимчасове
зайняття тротуару з влаштуванням пішохідної галереї шириною 1,2
м в межах будівельного майданчика на вул, Леоніда Первомайсько%
го, 8 у Печерському районі, за умови виконання п.2 цього розпоря%
дження.

2. АТ "ПОЗНЯКИ%ЖИЛ%БУД":
2.1. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг%

нальні ліхтарі, забезпечити безпечний прохід пішоходів у місцях вико%
нання робіт.

2.2. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації руху транспорту на період виконання робіт.

2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

2.4. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Ки%

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуару на всю
ширину по всій довжині зайняття фігурними елементами мощення та
передати за актом комунальному підприємству “Шляхово%експлуата%
ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Печерського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт
покласти на голову правління АТ “ПОЗНЯКИ%ЖИЛ%БУД” Каграманяна А.
Р.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника
реконструкції легкоатлетичного манежу 

Київської міської школи 
вищої спортивної майстерності 
на проспекті Павла Тичини, 18

Розпорядження № 1796 від 12 жовтня 2012 року 
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 6, 7 Закону України “Про регулюван


ня містобудівної діяльності”, п 1.9. пп 1 рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого ор

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою скорочення термінів будівництва та своєчасно

го введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити КП “Житлоінвестбуд%УКБ” замовником реконструкції
легкоатлетичного манежу (Київської міської школи вищої спортивної
майстерності на проспекті Павла Тичини, 18 (далі — Об’єкт).

2. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації) у встановленому порядку:

2.1. Передати функції замовника реконструкції Об’єкта до КП "Жит%
лоінвестбуд%УКБ".

2.2. Спільно з КП “Житлоінвестбуд%УКБ” у двотижневий термін з мо%
менту видання цього розпорядження створити комісію з передачі
функцій замовника та забезпечити передачу до КП “Житлоінвестбуд%
УКБ” обсягів незавершеного будівництва Об’єкта та обладнання і ма%
теріалів, які були придбані для його комплектації.

2.3. Забезпечити передачу до КП “Житлоінвестбуд%УКБ”:
— оригіналів технічних умов, архітектурно%проектувального завдан%

ня, наявної проектно%кошторисної документації, затвердженої в уста%
новленому порядку;

— копій укладених договорів з виконавцями робіт;
— копій актів виконаних робіт і фінансової документації по витратах

на реконструкцію Об’єкта та інші документи, що стосуються його ре%
конструкції.

3. КП “Житлоінвестбуд%УКБ” у встановленому порядку:
3.1. Спільно з Головним управлінням житлового забезпечення вико%

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) забезпечити проведення фінансово%технічної експертизи
фактично виконаних будівельно%монтажних робіт з реконструкції Об’%
єкта.

3.2. Визначити генеральну підрядну будівельну організацію для ви%
конання робіт на Об’єкті на основі проведення конкурсних торгів.

3.3. При укладенні договору підряду на здійснення робіт з рекон%
струкції Об’єкта передбачати умови щодо надання підрядником гаран%

тії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
Об’єкта.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо
порядку виконання будівельних робіт.

4. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого ор%
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра%
ції) інвестиційні пропозиції до програм соціально%економічного роз%
витку міста Києва на 2012 рік та наступні роки, у зв’язку із передачею
функцій замовника Об’єкта до КП “Житлоінвестбуд%УКБ”.

5. Київській міській школі вищої спортивної майстерності оформити
у встановленому законом порядку право користування земельною ді%
лянкою для реконструкції, експлуатації та обслуговування легкоатле%
тичного манежу на проспекті П. Тичини,18 у Дніпровському районі.

6. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції та
прийняття Об’єкта в експлуатацію його майно у встановленому поряд%
ку зараховується до комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 22.08.2003 № 1571 “Про рекон%
струкцію легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстер%
ності на проспекті Тичини, 18%а у Дніпровському районі”.

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід%
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за%
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за%
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків. 

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 жовтня 2012 року

Scorpiоns останній раз 
виступлять у Києві
Легендарні рокери відвідають столицю в рамках світового 
прощального туру
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

29 жовтня Палаці спорт ияни ма-
ють можливість попрощатися зі сво-
їми мирами — німець ий рт
Scorpiоns приїде до нас із др ою
частиною прощально о т р “THE
FINAL STING”, що с ладається ви-
лючно з с перхітів. Знаний німець-
ий ро - рт б в заснований в 1965
році в Ганновері. Стиль р пи можна
визначити я ласичний хард-ро з
хара терними ліричними ро -бала-
дами. Альбоми одно о з найпоп -
лярніших р п на світовій ро -сцені
м зичних оле тивів за 45 ро ів ро-
зійшлися в іль ості понад 100 міль-
йонів опій.

Випустивши свій останній, 18�й за рахунком

студійний альбом “Sting in the Tail” в березні 2010

року, учасники Scorpions — Клаус Майне, Ру�

дольф Шенкер і Маттіас Ябс — оголосили про за�

вершення своєї блискучої кар’єри. Світовий про�

щальний тур Scorpions розтягнувся на три роки і

охопив країни п’яти континентів, де музиканти

відіграли понад 50 концертів. Вони встигли пора�

дувати і київських слухачів, виступивши в листо�

паді 2010�го. Однак меломани не поспішають від�

пускати улюбленців — через величезний попит на

концерти Scorpions знову вирушили в дорогу.

Програма другої частини туру називається

“THE FINAL STING” (“Останній укус”). Щоб

фінальний акорд назавжди залишився в пам’яті

глядачів, було вирішено збільшити тривалість ви�

ступу, включивши в сетліст лише перевірені ча�

сом хіти. Музиканти підготували незабутнє

шоу — кожна пісня супроводжується спеціаль�

ним набором піротехнічних засобів, загальна

кількість яких сягає 262 установки. З собою ж

група везе 10 тонн апаратури, а вся вага сценічно�

го обладнання складатиме 60 тонн. Весь цей тех�

нічний арсенал повинен розташовуватися на сце�

ні не меншою за 250 квадратних метрів, а довжи�

на платформи для виходу в зал складе 8 метрів.

У Києві музиканти мешкатимуть в готелі “Ін�

терконтиненталь”, їздитимуть по столиці на

представницьких Мерседесах. Особлива вимога у

групи до меню: обов’язково триразове харчуван�

ня з супами, свіжими салатами, рисом і овочами

на пару, сирами та крекерами, які просять пода�

вати на дорогому порцеляновому посуді і свіжій

скатертині. Для виступу музиканти попросили по

2 літри мінеральної води, 30 маленьких і 20 вели�

ких рушників, а також місцеве пиво в гримерку.

Відомо, що на розігріві у культових рокерів ви�

ступить фіналіст музичного шоу “Голос країни” і

переможець “Крим Мюзік Фест” Олександр

Онофрійчук. Молодий співак виконає власні піс�

ні та загальновизнані світові хіти

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24 травня 2007 ро № 528/1189
“Про затвердження Положення про порядо проведення інвестиційних он рсів для б дівництва,
ре онстр ції, реставрації тощо об’є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о
б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва”, розпорядження Київсь ої місь-
ої державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 “Про затвердження с лад постійно діючої он-
рсної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації то-

що об’є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва” (із змінами), рішення Київсь ої місь ої ради від
22.09.2011 № 37/6253 “Про затвердження Поряд розміщення ре лами в м. Києві”, розпоряджен-
ня Київсь ої місь ої державної адміністрації від 21 травня 2012 ро № 838 “Про питання визначен-
ня розмір плати за розміщення ре лами в місті Києві” (із змінами), розпорядження Київсь ої місь-
ої державної адміністрації від 17.08.2012 № 1464 “Про проведення інвестиційно о он рс із за-
л чення інвестора до розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом нальної влас-
ності міста Києва”.
2. Інформація про об’є т інвест вання:
2.1. Об’є том інвест вання є ви онання робіт з розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів
ом нальної власності міста Києва.
2.2. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об’є т інвест вання:

3. У ладання з переможцем он рс інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
3.1. Переможець он рс (інвестор/розповсюдж вач ре лами) визначається рішенням постійно
діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
3.2. Замовни ом ви онання робіт з розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом нальної
власності міста Києва є ом нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.
3.3. Замовни ом ви онання під отовчих робіт (орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, пере-
дпрое тних пропозицій) є ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) “Київсь е інвестиційне а ентство”.
3.4. Ви онання робіт з розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом нальної власності міс-
та Києва відб вається відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між інвестором, замовни-
ом ви онання робіт з розміщення ре лами та ор анізатором он рс (та в разі необхідності, ін-
ших до оворів/ од).
3.5. Переможець он рс бере на себе зобов’язання розміщ вати ліфтах житлових б дин ів о-
м нальної власності міста Києва соціальн ре лам (не менше 10% ре ламних площ, відповідно до
рішення Київсь ої місь ої ради від 22.09.2011 № 37/6253).
3.6. Переможець он рс бере на себе зобов’язання розміщ вати ліфтах житлових б дин ів о-
м нальної власності міста Києва інформацію про правила орист вання ліфтами (інстр ція), в то-
м числі на мовах розміщення ре лами на зазначених інстр ціях.
3.7. У разі наявності чинних до оворів на розміщення ре лами ліфтах житлових б дин ів (в т. ч.
на інстр ціях), інвестор прист пає до розміщення ре лами в них після за інчення дії зазначених
до оворів.
4. Основні мови он рс :
4.1. Предметом інвест вання є розповсюдження ре лами ( т. ч. інформаційно о хара тер ) з ви-
ористанням визначено о тип ре ламно о засоб (спеціальної онстр ції) розміром 850*650 мм.
4.2. Надання інвесторові 60-денно о термін з момент ладення інвестиційно о до овор для об-
стеження об’є тів інвест вання, ви отовлення та встановлення ре ламних засобів до почат спла-
ти ним щомісячної плати за розміщення ре ламних засобів.
4.3. Внесення інвестором щомісячної плати за розміщення ре ламних засобів, зазначеної в п.2.2,
та фінанс вання ним сіх витрат, пов’язаних із розміщенням (встановлення, монтаж), е спл ата-
цією ре ламних засобів на об’є ті інвест вання.
4.4. Зазначені в п. 2.2. вартісні по азни и визначають щомісячний розмір плати за розміщення ре -
лами, орієнтовн вартість ви отовлення всіх ре ламних засобів (спеціальних онстр цій) та не
врахов ють б дь-я і інші витрати, що вини ають під час е спл атації об’є т інвест вання.
4.5. Підставою для нарах вання та внесення розповсюдж вачем ре лами відповідної плати є ла-
дений інвестиційний до овір на розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом нальної влас-
ності.
4.6. Перший період внесення інвестором щомісячної плати за розміщення ре лами ліфтах жит-
лових б дин ів ом нальної власності — 61 (шістдесят перший) алендарний день з дати ладен-
ня до овор .
4.7. Плата за розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом нальної власності, не в лючає
в себе подато на додан вартість, я ий має б ти обчислений додат ово відповідно до вимо за-
онодавства.
4.8. Отрим вачем щомісячної плати за розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом наль-
ної власності є КП “Київжитлоспеце спл атація” з подальшим її розподілом відповідно до рішення
Київсь ої місь ої ради від 22.09.2011 № 37/6253.
4.9. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо забезпечення
ви онання ним зобов’язань перед місь им бюджетом, я і передбачені п. 4.10. та п. 4.11.
4.10. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-транспортної ін-
фрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості ви отовлення всіх ре -
ламних засобів (спеціальних онстр цій) без рах вання ПДВ, що становить не менше 171 210,00
рн., разі визнання часни а переможцем та сплач ються інвестором не пізніше 10 алендарних
днів з дня ладання інвестиційно о до овор ;
4.11. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов’язаних з під отов ою та проведенням інвес-
тиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості ви отовлення всіх ре ламних засобів
(спеціальних онстр цій) без рах вання ПДВ, що становить 34 242,00 рн., разі визнання час-
ни а переможцем, сплач ється протя ом 10 алендарних днів з дня ладання інвестиційно о до-
овор . Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації, поверненню не підля ають.
4.12. Компенсація переможцем он рс замовни ви онання під отовчих робіт витрат на розроб-

орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних пропозицій, я і сплач ються відпо-
відно до надано о замовни ом ошторис не пізніше 10 алендарних днів з дня ладання інвес-
тиційно о до овор . Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації, поверненню не підля ають.
4.13. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн. на розрах н овий рах но
№ 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГФУ
КМДА. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не підля-
ають.
4.14. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають мовам он р-
с , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва.
4.15. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня отримання перемож-
цем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів переможець ін-
вестиційно о он рс відмовився від підписання до овор , вис ває неприйнятні мови підписан-
ня інвестиційно о до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс с асов ється вста-
новленом поряд .
4.16. Термін реалізації прое т становить 5 ро ів з момент ладення інвестиційно о до овор .
4.17. Після ладання інвестиційно о до овор інвестор спільно із замовни ом ви онання робіт з
розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом нальної власності міста Києва зобов’яз єть-
ся ласти в разі необхідності інші до овори/ оди, необхідні для розміщення ре лами та е спл -
атації ре ламних засобів в становленом поряд з ідно чинно о за онодавства.
4.18. Інвестор зобов’яз ється щомісячно в письмовій формі подавати ор анізатор он рс та за-
мовни ви онання робіт з розміщення ре лами інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .
4.19. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд випад не-
ви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов’язань, передбачених пп. 4.3, 4.10, 4.11,
4.12, 4.18 мов он рс або інших мов інвестиційно о до овор .
4.20. У разі неви онання інвестором зобов’язань за інвестиційним до овором за пропозицією ор-
анізатора он рс або замовни а ви онання робіт з розміщення ре лами в ліфтах житлових б -
дин ів ом нальної власності міста Києва питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься
на роз ляд Комісії.
4.20.1. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс повідомляє інвес-
тора про:
— необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 алендарних
днів;
— терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор шень йо о мов.
У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 алендарних
днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора, зазначен в інвестиційном
до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де вважатись розірваним.
4.20.2. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом пові-
домляє ор анізатора он рс та замовни а ви онання робіт зі встановлення об’є т інвест вання
про ви онання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно
мов інвестиційно о до овор .
5. Додат ові мови он рс :
5.1. Учасни он рс має право надати додат ові пропозиції, спрямовані на найбільш ефе тивн
реалізацію інвестиційно о прое т .
5.2. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямованих, зо рема, на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих місць.
5.3. Надання додат ових мов з розміщення соціальної ре лами та ви ористання інформаційних
площ.
6. Основні ритерії визначення переможця он рс :
6.1. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста.
6.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т .
6.3. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об’є та інвест -
вання.
6.4. Надійність часни а та серйозність йо о намірів.
6.5. Най ращі мови ви ористання об’є та інвест вання для надання ре ламних та інформаційних
посл для задоволення ромадсь их потреб.
7. До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
7.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено справ про бан р тство.
7.2. Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б підтвердж вали їх фінансові можливості
щодо забезпечення ви онання мов он рс .
7.3. Знаходяться в стадії лі відації.
7.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій заставі або на це майно на ладено арешт.
7.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів (обов’яз ових платежів).
7.6. Не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх інвестиційних до оворів, або
пов’язані з особами, що не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх інвести-
ційних до оворів, або інших до оворів, я і б ли підписані з Київсь ою місь ою державною адмініс-
трацією та підпоряд ованими ом нальними підприємствами.
8. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хреща-
ти , 36, ім. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п’ятниця з 10:00 до 17:00) протя ом 10
днів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєс-
траційно о внес . День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається
днем йо о о олошення.
9. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через повноважених осіб в
становлений в о олошенні про проведення он рс термін за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-
щати , 36, ім. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п’ятниця з 10:00 до 17:00). День оп б-
лі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.
10. За отриманням роз’яснень та додат ової інформації щодо об’є тів інвест вання звертатись за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п’ят-
ниця з 10:00 до 17:00).
11. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов’яз овом поряд надсила-
ється повідомлення про дат проведення он рс .

№ Найменування Одиниці
виміру

Значення

1 Загальна кількість будинків комунальної власності, згідно
розпорядження

шт. 4 014,00

У розрізі поверховості будинків  
до 10 шт. 2 943,00
до 16 шт. 922,00
до 20 шт. 106,00
Більше 20 шт. 43,00

2 Загальна кількість ліфтів згідно розпорядження шт. 13 170,00
У розрізі по видам

Пасажирських шт. 11 634,00
Вантажних шт. 1 536,00

3 Загальна кількість рекламних засобів (спеціальних конструкцій) шт. 13 170,00
4 Середньоринкова вартість виготовлення одного рекламного засобу

(спеціальної конструкції) згідно комерційних пропозицій, наданих
компаніями виробниками до КП "Київське інвестиційне агентство"
(без ПДВ)

грн./ шт. 260,00

5 Орієнтовна вартість виготовлення всіх рекламних засобів
(спеціальних конструкцій) (без ПДВ)

грн. 3 424 200,00

6 Орієнтовна щомісячна плата переможцем конкурсу за розміщення
реклами у ліфтах житлових будинків комунальної власності (без
ПДВ) Розраховано відповідно до розпорядження КМДА від
21.05.2012 № 838    

грн. 287 278,29

У розрізі по районам:
Голосіївський     грн. 23 330,35
Дарницький         грн. 40 543,47
Дніпровський       грн. 31 916,00
Деснянський        грн. 52 692,08
Оболонський грн. 40 465,15
Печерський          грн. 14 378,82
Подільський         грн. 15 681,05
Святошинський   грн. 36 612,51
Солом'янський     грн. 9 312,60
Шевченківський грн. 2 346,46

Анатолій Криволап поєднав
захід та південь України
На виставці художника представлені роботи, 
присвячені Криму та Карпатам
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В Mironova Gallery від-
рилася вистав а одно о
з найбільш відомих і до-
ро их раїнсь их х дож-
ни ів Анатолія Криволапа
під назвою “У раїнсь ий
мотив”. До е спозиції
війшли пейзажі із серій
“Карпати”, “Крим”, “Г р-
з ф”, створені автором з
2007- о по 2012 ро и.

Анатолій Криволап — перший з

вітчизняних живописців, який став

героєм обкладинки Forbes за всю

історію видання. У 2011 році робо�

ти художника двічі встановлювали

світовий рекорд з продажів сучас�

ного українського мистецтва на

міжнародному арт�ринку. Його

картину “Степ” продали на аукціо�

ні Phillips de Pury & Co в Нью�Йор�

ку за $ 98500, а роботу “Кінь. Ніч”

на торгах сучасного мистецтва

Phillips de Pury & Co в Лондоні за 

$ 124400.

Ще на початку 1990�х років у

складі групи “Живописний заповід�

ник” разом з Тіберієм Сільваші,

Марком Гейко, Олександром Живо�

тковим та Миколою Крименко Ана�

толій Криволап досліджував можли�

вості кольору як самостійної мови

мистецтва. Художника завжди най�

більше цікавив саме емоційний бік

сприйняття твору, його пейзажі апе�

люють до почуттів, яких, на думку

автора, не вистачає сучасному мис�

тецтву.

Більшість робіт Анатолій Криво�

лап створює, беручи за основу ланд�

шафти центральної України. Тим ці�

кавіший погляд “майстра нового

пейзажу”, як називають митця, на

живописні види Карпат, узбережжя

Чорного моря та Кримські гори.

“П’ять років тому я вперше потра�

пив до Криму і Карпат, мені було ці�

каво співставити свої можливості у

змальовуванні західної та південної

частини країни,— розповів Анато�

лій Криволап.— З художньої точки

зору дух цих місцин дуже різний. В

Криму гори сприймаються як легкі і

святкові, а в Карпатах вони важкі,

загадкові. Так само як і сонце. І це

не стільки кидається у вічі, як відчу�

вається всередині”. За словами мит�

ця, всі роботи він малював на плене�

рі — з натури, тому вони вийшли яс�

краві, імпресіоністичні, створені під

першим враженням.

Виставка унікальна тим, що жод�

на з представлених в рамках проек�

ту картин раніше не експонувала�

ся, і тему пейзажів Карпат і Криму

автор вважає новими в своїй твор�

чості і збирається продовжувати й

надалі. Відвідувачі Mironova

Gallery, що на вулиці Ольгинській,

6, можуть поринути в світ Карпат

та Криму Анатолія Криволапа, по�

рівняти настрій цих серій творів,

що представлені в галереї на про�

тилежних стінах

Митець представляє свій по ляд на живописні види Карпат, збережжя Чорно о моря та Кримсь их ір, я і вперше
побачив лише п'ять ро ів том

М зи анти ро - рт Scorpiоns під от вали незаб тнє фінальне шо з ращими хітами
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Відповіді на сканворд 

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

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє про місце, дат і час
с дово о засідання справі за позовом Давиден а Костянтина Анатолійовича
до Петрен а Оле сандра Володимировича про стя нення рошових оштів
(забор ованості) за до овором пози и від 18 травня 2012 ро та розпис ами
від 15 люто о 2012 та 23 люто о 2012 ро , я е призначено на 06 листопада
2012 ро о 11.30 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий
с ддя Со олов О.М.)
У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Петрен а Оле сандра

Володимировича, остання відома адреса: м. Київ, в л. Кі відзе, б д. 18, в. 19,
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

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

правління Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. Перемо и, 97, Святошинсь а районна
в місті Києві державна адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, ім. 407, телефон для довідо 424-12-69.

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця Інстит т філософії імені Г.С. С овороди НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшла заява: імнати №№13,14 за альною площею 42,8 в.м.

Вартість майна за незалежною оцін ою на 31 серпня 2012 р. с ладає 11940,05 рн. Ма симально можливий стро оренди — 3 ро и. Мета ви ористання об'є та — діяльність сфері права (нотарі с).
Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10-и робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 01001, м. Київ, в л. Трьохсвятительсь а, б д.4, ім. 423.
Додат ова інформація: за тел. 278-55-41. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а
Місцезна-
ходження

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання приміщення
Орендна
плата, рн

1

Управління освіти
Святошинсь ої

районної в місті Києві
державної адміністрації

в л. Я ба Коласа, 6-А,
м. Київ,

тел. 274-97-00

1 поверх,
ЦВПСВМ

в л. Жол дєва,
6-Д

53,2
для надання освітніх посл з під отов и дітей до ш оли, розвиваючі
заняття з розвит мислення, ло і и, пам'яті, ло опедичні посл и

1,7
(за 1 один )

2
1 поверх,
ЦВПСВМ

просп. Леся
К рбаса, 18-Д

14,5
для надання освітніх посл з під отов и дітей до ш оли, розвиваючі
заняття з розвит мислення, ло і и, пам'яті, ло опедичні посл и

0,43
(за 1 один )

3
1 поверх,
ЦВПСВМ

просп. Леся
К рбаса, 12-Г

145,54
для надання освітніх посл з проведення онс льтацій по ор анізації
дистанційної форми освіти та навчання за на ово-технічним та
манітарним напрям ами

4,48
(за 1 один )

4
2 поверх, СЗШ

№206
просп. Леся
К рбаса, 9А

67,6 для надання освітніх посл , проведення занять з під отов и водіїв
2,35

(за 1 один )

5
4 поверх, Гімназія
східних мов №1

в л. Львівсь а,
25

63,95 для надання освітніх посл з занять бальними танцями
2,36

(за 1 один )

6
1 поверх, СЗШ

№96
в л. О арьова,

2
36,6 для надання освітніх посл з проведення занять з вивчення іноземних мов

1,25
(за 1 один )

7
2 поверх, Центр
"ДОЗВІЛЛЯ"

в л. Б даріна,
3

14,3 для надання освітніх посл з навчання ітарно о мистецтва
0,41

(за 1 один )
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Спортивні новини

Київ екстремальний. В столиці пройшов 
фестиваль Free Games Challenges
На два дні Хрещати та Майдан Незалежності перетворилися на зо-

н абсолютно о е стрим , здорово о способ життя та неймовірних
вражень. Під патронатом олови КМДА Оле сандра Попова серці
столиці відб вся ні альний фестиваль Free Games Challenges. Це
перша в Європі мобільна перес вна арена в лично о та е стремаль-
но о спорт , де майстри альтернативних видів спорт демонстр ють
видовищні шо та навчають сіх охочих. “Фестиваль Free Games
Challenges об’єднав представни ів найрізноманітніших напрямів, я і
разом с ладають одн вели , др жн , здоров , а тивн спортивн
сім’ю. Кожен бажаючий може підійти на б дь-я ий майданчи і спро-
б вати свої сили в альтернативном спорті, і, можливо, тим самим
зробити ро до сво о ново о майб тньо о — а тивно о, ці аво о,
здорово о! Та им чином ми хочемо поп ляриз вати спорт, зробити
йо о дост пним, адже це запор а здоров’я иян”,— на олосив Оле -
сандр Попов. У рам ах Free Games Challenges на Хрещати пройшов
бо Києва з автослалом , що вразив лядачів оночними заїздами,

фі рним атанням на автомобілях, дріфтом та шо ретромобілів. Вод-
ночас на оловній площі та центральній в лиці міста роз орн ли май-
данчи и, що презент вали найрізноманітніші види альтернативно о
спорт , я -то: вор а т, пар р, фріран, с ейтин , бас етбол, ф тболь-
ний фрістайл, йо а, роли овий спорт, велотріал та джампін

Фехтування. Українські спортсмени здобули 
“золото” та “срібло” на етапі Кубка Європи

21 жовтня в Тбілісі (Гр зія) завершилися фінальні поєдин и оманд-
них зма ань етап К б а Європи U-23 з фехт вання. Збірна У раїни з
жіночої шаблі в с ладі Валерії Ч ді ової, Олени Краваць ої та Ксенії
Перцевої перемо ла вирішальном поєдин збірн Азербайджан з
рах н ом 45:44. А ось хлопцям — Єв ен Стацен , Іван Бом о та
Юрію Цап до “золота” не вистачило 1 дар . 44:45 на ористь ос-
подарів т рнір — та ий підс мо фінал У раїна-Гр зія в чоловічій
шаблі

Велоспорт. Ленс Армстронг позбавлений усіх 
титулів
Я і очі валося, Міжнародний союз велосипедистів (UCI) підтвер-

див рішення Національно о антидопін ово о а ентства США (USADA)
справі Ленса Армстрон а. Відсьо одні амери ансь ий велосипедист
довічно дис валіфі ований і позбавлений сіх тит лів, починаючи з
1 січня 1998 ро , в лючаючи сім перемо на Т р де Франс з 1999 по
2005 ро и. Про це на прес- онференції в Женеві о олосив президент
UCI Пет Ма ейд, я ий зазначив, що федерація повністю по одж є-
ться з рішенням USADA. “Ми визнаємо всі сан ції USADA і позбавля-
ємо Армстрон а всіх рез льтатів. Для Ленса Армстрон а немає місця
велоспорті UCI”,— заявив сам Ма ейд. Рішення про подальші

сан ції відносно спортсмена б де прийнято UCI в п’ятницю. Крім іншо-
о, амери анцю за рож є повернення всіх призових рошей і позбав-
лення олімпійсь ої медалі

Температура +9°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +10°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +9°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 86 %

Прогноз погоди на 24 жовтня 2012 року

ОВНИ, я що хтось з др зів з вами не з оден, не нама айтеся
йо о пере онати. Попол дні є за роза стати жертвою вн трішніх
триво . Не піддайтеся по аним передч ттям: вони переш одять
д шевній рівновазі і навіть мож ть спрово вати хвороби. Для ней-
тралізації с мнівів потрібна чіт а стандартна про рама дій і чесний
підхід до справ.
ТЕЛЬЦІ, тримайте себе під онтролем і одночасно зробіть пра-

вильні виснов и та підведіть завершальн рис під подіями, де
раціональність і холодно ровність стан ть най ращими помічни а-
ми. Після обід не захоплюйтеся с мнівними авантюрами я на ро-
мантичних, та і ділових фронтах. Ви переб ваєте на хвилі емоцій-
но о натхнення, що засліплює, переш оджаючи бачити небезпе .
БЛИЗНЯТА, до обід працюйте над помил ами, я що завалили

іспит чи десь промахн лися — виправте! У др ій половині дня ри-
зи єте потрапити на в д шахраїв, лестивців, маніп ляторів. Ува-
а за лопотаним ар’єрним сходженням: ви д же вразливі, ні ом
не довіряйте, перед сім обіцян ам начальства, дов ола повно он-
рентів, що сплять і бачать, я пошити вас в д рні.
РАКИ, втратили — не жал йте, що впало, те пропало. Вечір в

на ород порад є сюрпризами, ви діятимете інстин тивно, і це
правильно! Не мет шіться, розслабтеся і сл хайте вн трішній о-
лос, в йо о під аз ах м дрість Бо а, що допоможе впровадити ви-
со і моральні принципи с різь: на роботі, творчості, любовних
захопленнях.
ЛЕВИ, примирення з опонентами до обід проблематичне. Не

впадайте в розпач, пізно щось міняти, шанси п щені! Ввечері
опинитеся в спо сливій романтичній атмосфері, де під впливом
оманливих відч ттів можете наробити д рниць, приміром, ділові
авантюри в цей час за рож ють матеріальними збит ами, а лям р-
ні — розчар ванням або стресом.
До ДІВ життя повернеться неприбраним бо ом. Вам б де важ-

о добитися д шевно о пороз міння і з одженості дій. Навіть я -
що пожертв єте заради о ось інтересами, ніхто не помітить і не
оцінить. Вранці мож ть за битися до менти, а в інці дня стре-
совим чинни ом стане домашня обстанов а, ревнощі, провал в
бізнесі.
ТЕРЕЗИ, розчар вання вас переслід ють по п’ятах. Щоб звести

неприємності до мінім м або вза алі їх ни н ти, займайтеся тіль-
и р тинними справами. Вранці ви можете перестати отрим вати
радість від люблено о хобі, роздрат ють охані. Попол дні не слід
вдаватися до посл випад ових людей чи идатися ом сь на по-
міч по першом за ли .
СКОРПІОНИ, я що рояться нав’язливі д м и (до обід ), проже-

ніть їх еть, іна ше той “фантом” не дасть вам прод тивно жити
далі. Відновлення розмов і повторення ар ментів — тов ти вод в
ст пі без жодних перспе тив. Не слід р шати в доро , починати
нові справи. Емоційна палітра др ої половини дня б де свят овою
і різнобарвною, на д ші пан ватиме піднесення, ви безпомил ово
орієнт ватиметеся в обстановці.
СТРІЛЬЦЯМ потрібно надійно при рити тил: це відс тність бор-

ів, омфортність поб т , дотримання сімейних традицій. Це до-
зволить триматися на плав навіть в ритичних сит аціях та оли
д ша болить через розчар вання в людях. Вечір доведеться при-
святити домашнім лопотам, аби не стати жертвою ілюзій, частіше
дивіться правді в очі, я а не дасть зайти справам безвихідь та до-
поможе залатати дір и в психоло ічній а рі сім’ї.
КОЗОРОГИ, відмовтеся від масштабних заходів і займіться

простішими справами. До обід вдалий час для порівнянь, пош
альтернатив, роботи над помил ами. Увечері знайома обстанов а,
люблена м зи а, спіл вання зі старшими за ві ом людьми спри-
ятим ть позитивном настрою. Не рвіться в “нірван ” насолод,
збері айте емоційний само онтроль, не давайте волю плотсь им
апетитам, чиніть планомірно і послідовно, тоді не збочите з пра-
вильно о шлях .
ВОДОЛІЇВ першій половині дня морд ватиме — то наслід и

б рхливо о спіл вання та заци леності на неприємних професій-
них моментах. Втім, змінити щось на раще вже неможливо, роз-
слабтеся і не р йн йте себе. Попол дні обстанов а стабіліз ється.
Можливо, шеф змінить нів на милість, що вас порад є — ар’єр-
не сходження набирає обертів.
РИБИ, до обід триває армічна см а, нехай воля відпочине,

а ви пливіть за течією подій. В інці дня довіртеся сердечним по-
ривам, хай торжеств ють! Втім, не винято , що дехто ризи є
стати жертвою оманливо о натхнення, вс очити в халеп і з ань-
битися

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  2 4  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

"Ферро�ЗНТУ" захопив
лідерство у Суперлізі
Підопічні Кирила Большакова перемогли баскетбольний клуб "Київ"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У бас етбольній С перлізі
У раїни відб лися принци-
пові протистояння. Столич-
ний “Б дівельни ” неспо-
дівано зазнав пораз и
виїзном матчі проти
“Кривбасбас ет ”. Інтри а
в цьом матчі тривала аж
до фінальної сирени, і ли-
ше за де іль а се нд до
завершення з стрічі з’яс -
валося, хто з двох л бів
став сильнішим. Криворіж-
ці перемо ли — 70:69. По-
мил ою “б дівельни ів”
повною мірою с ористався
“Ферро-ЗНТУ”, я ий роз-
ромив БК “Київ” з рах н-
ом 92:66. Цей спіх до-
зволив запоріжцям очоли-
ти т рнірн таблицю С -
перлі и.

Матч у Кривому Розі обіцяв бути

дуже напруженим. Усім вболіваль�

никам відомо, що господарі майдан�

чика завжди по�особливому налаш�

товуються на ігри проти столичних

команд і вже в нинішньому сезоні

встигли підтвердити цей факт у зу�

стрічі проти БК “Київ”, перемігши

суперників з рахунком 70:62. Не

став виключенням і поєдинок проти

“Будівельника”, в якому перемо�

жець визначився лише під кінець

основного часу.

Початок матчу пройшов за повної

переваги гравців “Кривбасбаскету”.

Господарі майданчика завдяки точ�

ним кидкам Калістуса Езіукви та Ві�

талія Мальчевського одразу вийшли

вперед — 4:0. Було помітно, що “бу�

дівельники” відверто не очікували

такого потужного старту від криво�

ріжців, але поки що нічого не могли

з цим вдіяти. Лише у середині пер�

шої чверті гостям вдалося вперше у

цьому матчі зрівняти рахунок, а в

наступній атаці після дальнього

кидка Лео Лайонса вийти уперед —

12:10. В цілому перша десятихви�

линка пройшла у рівній непоступ�

ливій боротьбі, що красномовно за�

свідчив рахунок — 25:25.

Другу чверть активніше розпочали

кияни. Зокрема сприяв результатив�

ному старту ефектний кидок Дайню�

са Шаленги. Згодом до литовського

легіонера столичного клубу долучив�

ся його партнер по команді америка�

нець Метью Уїт. Попри своє амплуа

захисника, Уїт дуже швидко зумів

набрати 11 очок і принести “гладі�

аторам” суттєву перевагу над супер�

ником. Однак, легко відірвавшись

від криворіжців, кияни так само лег�

ко і віддали ініціативу господарям

майданчика. І мало за це не поплати�

лися. Прикрі помилки гостей при

передачах дозволили баскетболістам

“Кривбасбаскету” впритул наблизи�

тись до суперника, і на велику пере�

рву команди пішли з рахунком 45:44

на користь “Будівельника”.

Третя чверть запам’яталася над�

мірною тактичною боротьбою ко�

манд, що аж ніяк не прикрашало

саму гру. Баскетболісти обох клубів

переважно діяли на захист свого

кошика, аніж на атаку. Втім, за та�

кого перебігу подій “будівельни�

кам” вдалося зміцнити свою пере�

вагу до восьми очок і здавалося, що

цього разу кияни зможуть досягти

успіху.

Але заключна чверть перевернула

все з ніг на голову. “Гладіатори” за�

рано повірили у перемогу, чим і ско�

ристалися господарі майданчика.

“Кривбасбаскет” з легкістю зрівняв

рахунок, а за 4 секунди до кінця мат�

чу Джеймс Флоренс приніс криво�

ріжцям мінімальну перемогу над

принциповим суперником — 70:69.

У іншому матчі за участю БК “Ки�

їв” інтрига тривала зовсім недовго.

Столичний клуб у виїзному матчі ні�

чого не зміг протиставити запорізь�

кому “Ферро�ЗНТУ”. Господарі

майданчика одразу захопили ініці�

ативу і дали собі розслабитися лише

тоді, коли їхня перевага становила

30 очок. Найактивнішим у складі

переможців став Кемерон Мур,

який, окрім 26 набраних очків, від�

значився ще й 17�ма підбираннями.

У підсумку команда із Запоріжжя

перемогла — 92:66 — і стала одно�

осібним лідером у Суперлізі
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Цей день в історії 24 жовтня

Сьо одні День Ор анізації
Об’єднаних Націй
1768 – російсь а імператриця

Катерина ІІ зробила собі щеп-
лення проти віспи, чим по лала
почато ва цинації в Росії проти
цієї хвороби
1836 – А. Філліпс запатент -

вав сірни и
1857 – Шеффілді (Ан лія)

засновано перший в світі ф т-
больний л б
1932 – амери анець Пленні

Він о завершив найтриваліш
подорож задом наперед, прой-
шовши спиною вперед з Калі-
форнії до Стамб л (12875 м)
1935 – на Спась ій вежі мос-
овсь о о Кремля встановлена
р бінова зір а, ви отовлена на
Донбасі
1939 – перше в продаж

надійшли нейлонові панчохи
(Уїлмін тон, штат Делавер, США)
2005 – Швеції зап стили

перший в світі поїзд, що працює
на біо азі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х ма а
бен альсь ий

ни и ранньо о
період ни о-
др вання

Р
дарний м з.
інстр мент

япон. система
самозахист
без зброї

принцеса
раїни Оз

но а тварини

а тиви бан а

півчий
рим.– атол.

цер ві

Е
ч ттєвість, лю-
бовні стос н и

ормова рос-
лина

Щ
баранячий о-

рох

один з заснов-
ни ів Києва

мар а автома-
та

д же повільно
(м з.)

давня Бірма

А
розмінна

монета Данії,
Норве ії

німфа ір (міф.)

"вільний бій" —
фехт ванні

вист п бо ової
стіни (арх.)

й рсь ий
б бон

Т пожива, ви ода
(розм.)

"Від рийте, по-
ліція!" — а тор

до мент, що
підтвердж є
повноваження

И
іль аразовий
повтор в від-
різ те ст од-
них і тих самих

слів

вели ий б р’ян

сіт а для
спання

волосся на
обличчі

арти для
ворожіння

К
війсь овий
орабель

бен ет (заст.)

Центровий "Ферро-ЗНТУ" Кемерон М р став найрез льтативнішим равцем матчі проти БК "Київ"
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