
Станція метро "Іподром"
прийняла перших пасажирів

У столичній адміністрації привітали 
найдостойніших киян
Державні нагороди вручили матерям�героїням, метробудівцям та науковцям

"Сьогодні в мене приємна місія — нагородити від іме�

ні Президента України матерів�героїнь та представників

тих професій, які відзначали або відзначатимуть най�

ближчим часом свої професійні свята,— зауважив Олек�

сандр Мазурчак. — Ми зібрали вас усіх разом у Колонній

залі, аби підкреслити урочистість цього моменту, адже

ви — гордість нашого міста. Хочу побажати вам щастя,

здоров’я і всього найкращого".

Серед нагороджених чоловіків та жінок увагу присут�

ніх привертали кілька дітей молодшого і середнього

шкільного віку, які зацікавлено спостерігали за урочис�

тостями і намагалися не пропустити жодного слова. Ксе�

ня, Аня і два братики�близнюки — Артур і Тимур —

прийшли до Колонної зали із своєю мамою Наталією Зу�

євою. Жінці було присвоєно почесне звання "Мати�геро�

їня".

"У нашій сім’ї шестеро дітей. Старший Олександр уже

працює, а всі молодші — школярі, — розповіла "Хреща�

тику" пані Наталя. — Я уже звикла, що незнайомі люди

дивуються нашій великій родині, запитують, як ми з чо�

ловіком даємо усьому раду. Насправді, найважче було,

коли діти були малими, а тепер, коли вони досить само�

стійні, кожен має свої обов’язки, старші дбають про мен�

ших, підтримують одне одного". Крім того, за професією

я — вихователь у дитячому садку, так що маю, можна ска�

зати, фахову підготовку".

Після офіційної частини на гостей чекав святковий

концерт

Об'єкт, збудований за дев'ять місяців, вражає якістю та зручністю

Аби мешканці віддалених куточків

Голосіївського району отримали метро

якнайшвидше, фахівці ПАТ "Київмет�

робуд" працювали дев'ять місяців у ці�

лодобовому режимі, без вихідних. Ак�

тивні роботи на об’єкті розпочалися у

лютому цього року, а вже у жовтні стан�

ція запрацювала на повну потужність.

"Мені надзвичайно приємно, що у такі

стислі терміни метробудівці збудували

гарну сучасну станцію. За два роки —

це вже п’ятий об’єкт. Таких темпів бу�

дівництва метро не було навіть за ра�

дянських часів", — відзначив Микола

Азаров.

Як запевняє голова КМДА Олександр

Попов, високі темпи будівництва жод�

ним чином не позначилися на якості.

"Станцію побудували дуже швидко, од�

нак якість робіт при цьому дуже висока.

Відзначу також, що швидке зведення

"Іподрому" стало можливим саме завдя�

ки підтримці уряду та сталому фінансу�

ванню. Особисто мені ця станція видає�

ться чи не найкрасивішою у Києві", —

зазначив Олександр Попов та наголосив,

що станцію "Теремки" цієї ж лінії відкри�

ють у наступному році, після чого метро�

будівці зосередяться на будівництві під�

земки на Троєщину.

При облаштуванні підземних переходів

та виходів зі станції "Іподром" враховано

вимоги державної програми "Безбар’єр�

ний простір". Зокрема для пасажирів з

особливими потребами встановлено 

5 спеціальних ліфтів виробництва "Отіс",

звукові інформатори напрямків руху,

рельєфні обмежувачі на платформі станції

та контрастно пофарбовані сходинки.

А щоб розвантажити навколишні ву�

лиці від наземного транспорту, поблизу

об'єкта споруджено парковку на понад

200 місць. Відтак, приїжджаючи сюди,

люди зможуть залишати свої автівки та

пересідати у зручне метро.

Введення в експлуатацію станції

"Іподром" значно поліпшить транспорт�

не обслуговування мешканців Голосіїв�

ського району та гостей столиці, вирі�

шить низку соціальних питань району і

створить 70 нових робочих місць.

Під час відкриття "Іподрому" було пре�

зентовано і новий потяг метро виробниц�

тва Крюківського вагонобудівного заводу.

"Це — новітня модель, де враховано все,

що забезпечує максимальний комфорт

пасажирам. Поїзд вийде на лінію після то�

го, як завершаться усі необхідні випробу�

вання", — розповів "Хрещатику" гене�

ральний конструктор ПАТ "Крюківський

вагонобудівний завод" Олег Шкабров.

Оцінив новий транспорт і прем’єр�мі�

ністр України Микола Азаров: "Надзви�

чайно важливо, що ми отримали потяг

метро вітчизняного виробництва. Рухо�

мий склад Крюківського вагонобудівного

заводу на 30 % менше споживає електро�

енергії і на 20 % більш місткий, ніж ваго�

ни, які використовуються сьогодні".

Після урочистостей станція "Іподром"

прийняла перших пасажирів і запрацю�

вала на повну потужність

Працівни и столично о метрополітен отримали символічний люч від нової станції "Іподром"

Столиця масштабно відзначить
День визволення України 
Урочистості та свят ові заходи пройд ть всіх
районах міста

СТОР. 2 

Країна переходить 
на зимовий час 

28 жовтня стріл и одинни ів переводимо на одн
один назад о 4.00 за иївсь им часом

СТОР. 2 

SIM�карти "прикріплять" 
до наших паспортів? 

Споживачі мобільних посл мож ть втратити право
на анонімність

СТОР. 3

У номері
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Столичні медики почали 
формувати електронний реєстр 
пацієнтів
Комп’ютеризація бази даних пацієнтів перш

чер впровадж ватиметься в медичних за ладах
первинної лан и — полі ліні ах та амб латоріях
сімейної медицини. Про це повідомили в ГУ охо-
рони здоров’я КМДА. Інформація, що наразі збе-
рі ається паперовом ви ляді — медичній арт-
ці, після надання з оди пацієнта б де занесена до
еле тронно о реєстр . Та а пра ти а апробована
та а тивно діє більшості раїн світ . Створення
еле тронної бази даних дозволить лі арям опти-
мально оре вати маршр т пацієнта, режимі
онлайн обмінюватися даними про стан здоров’я,
онтролювати заходи щодо диспансеризації, про-
філа тично о лі вання, забезпечення піль овими
лі ами тощо. Невдовзі ияни б д ть позбавлені
необхідності збирати та збері ати п медичних
паперів, че ати, до и до лі аря з лабораторії на-
дішлють рез льтати аналізів, стояти в чер ах ре-
єстрат ри та біля абінетів. За важимо, що об-
роб а інформації пацієнтів проводитиметься ви-
нят ово працівни ами медично о за лад , на я их
по ладена відповідальність щодо нероз олошен-
ня персональних даних та забезпечення їх захис-
т

Олександр Попов привітав 
гандбольну команду "Спартак" 
з 50�річчям
У КМДА відзначили півстоліття ле ендарної
андбольної оманди "Спарта " (Київ). Це — ні-
альний оле тив, я ий внесений до ни и ре ор-
дів Гіннесса я оманда, що отримала найбільше
на ород. Зо рема иївсь і спартан и 20 разів ста-
вали чемпіон ами СРСР, тричі — чемпіон ами
У раїни, 13 разів — володар ами К б а Європей-
сь их чемпіонів та двічі здоб вали олімпійсь е зо-
лото. Під час заход олова КМДА привітав ювіля-
рів та вр чив на ороди ле ендарним андболіст-
ам оманди "Спарта " (Київ). "Ще жодна оманда
не піднімала та висо о прапор У раїни і Києва.
"Спарта " — це вже частина історії нашо о міста.
Без мовно, традиції та их дося нень треба бере -
ти і примнож вати. І зі сво о бо місто надає сю
необхідн підтрим ле ендарній оманді. Пере о-
наний, що її потенціал ще дале о не вичерпаний і
"Спарта " порад є нас чемпіонсь ими тит лами на
міжнародній арені", — зазначив Оле сандр Попов.
Та ож свят ванні 50-річчя взяли часть олова
Державної сл жби молоді та спорт У раїни Равіль
Сафі ллін та представни и НОК. Свої привітання
ювіляр ам надіслали Президент та прем’єр-мі-
ністр У раїни

На канікулах для школярів 
влаштують фестиваль "Кришталеві
ковзани"

29 жовтня о 9.00 на базі спортивно-оздоровчо-
о омпле с ТОВ "Дивосвіт-плюс" розпочнеться
спортивний фестиваль лідерів чнівсь о о само-
вряд вання Києва "Кришталеві овзани". У рам ах
фестивалю близь о 200 ш олярів зма атим ться
за першість різноманітних он рсах на льод ,
серед я их: "Швид ий овзаняр", "Вл чний овза-
няр" та "Пластичний овзаняр". Та ож про рамі
веселе атання на овзанах, під час я о о е спер-
ти визначатим ть вправність фі ристів за номіна-
ціями: "Кращий зав’яз вач шн р ів", "Ефе тний
політ", "За волю до перемо и", "За раще воло-
діння овзанами", "Кращий др , я ий підтрим є",
"За а тивний відпочино на льод ", "За пасивний
відпочино на льод ", "Падаючи та піднімаючись,
ми зростаємо"

У П'ЯТНИЦЮ ТА СУБОТУ 

КИЯН ЗАПРОШУЮТЬ 

НА ЯРМАРКИ

СТОР. 2

КИЇВ ТА МЮНХЕН 

НАЛАГОДЖУЮТЬ

СПІВПРАЦЮ

СТОР. 2

У СТОЛИЦІ ВІДБУВСЯ

МОЛОДІЖНИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРУМ

СТОР. 3

УКРАЇНА ПРЕДСТАВИЛА 

НАЦПРОЕКТИ 

У СІНГАПУРІ

СТОР. 3
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Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У Колонній залі мерії чора влашт вали свято для на овців, метроб дівців, праців-
ни ів транспортної ал зі та матерів- ероїнь. Майже сто иян отримали почесні дер-
жавні на ороди, рамоти КМДА та іменні одинни и. Відзна и най ращим фахівцям
за висо професійн майстерність та за ба аторічн с млінн працю, ва омий осо-
бистий внесо соціально-е ономічний та льт рний розвито Києва вр чив перший
заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча .

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Учора в Києві запрацювала нова (51-а за рах н ом) станція
метро "Іподром". С часний дизайн, просторі вестибюлі — все
відповідає вимо ам час , навіть виходи з підзем и та платфор-
ми поб довано з рах ванням потреб людей з обмеженими
можливостями. Нов станцію рочисто від рили прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров та олова КМДА Оле сандр Попов.
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Найчастіше кияни звертаються до КМДА 
з питань комунального господарства
За дев’ять місяців поточно о ро до КМДА надійшло 34 229 звер-

нень ромадян, з них письмових — 27 279, сних — 6 950. З рах ван-
ням оле тивних звернень до місь адміністрації зверн лося 214 858
иян, я і пор шили 50 233 питання. Про це “Хрещати ” повідомили в
Управлінні з питань звернень ромадян КМДА.
Фахівці відзначають значне зменшення іль ості повторних звер-

нень. Зо рема продовж 9 місяців їх надійшло 117. Кияни зверталися
перед сім із заявами щодо вирішення он ретних життєвих питань
(94,4 %), с ар ами (5,5 %), пропозиціями і за важеннями (0,1 %). Най-
більша іль ість звернень надійшла від меш анців Дніпровсь о о (9,5
%) та Святошинсь о о (7,9 %), найменше — від меш анців Печерсь о-
о (5,1 %) та Подільсь о о районів (4,1 %). На першом місці серед ос-
новних питань, що пор ш ють ромадяни, є питання ом нально о
осподарства та бла о строю — 15 768, що с ладають 31,4 % від за-
альної іль ості, бла о строю та озеленення (20,1 %), ремонт та ре-
онстр ції б дин ів, дахів (11,9 %) та оплати ом нальних посл
(10,0 %)

Оболонь має найкращі показники з благоустрою
За я істю ви онання робіт під час осінньо о місячни а з бла о ст-

рою столиці лідир є Оболонсь ий район. Про це в прямом ефірі те-
ле анал “Київ” розповів начальни ГУ онтролю за бла о строєм
КМДА Сер ій Садовой. “У місті працює відповідна омісія, і двій або
п’ятір б де виставляти вона, а не я, але питання є до ожно о райо-
н — до о ось більше, до о ось менше. Зроз міло, що всі райони
специфічні. Але серед сіх Оболонсь ий на сьо одні з питань бла о-
строю ви лядає значно раще, ніж інші”,— зазначив він. На адаємо,
що підс м ове засідання, під час я о о омісія з бла о строю затвер-
дить рез льтати рейтин ів районних держадміністрацій, оловних
правлінь і ом нальних підприємств, відб деться 14 листопада

Олександр Попов висловив співчуття з приводу
смерті директора Національного цирку України
Голова КМДА Оле сандр Попов висловив співч ття з привод смер-

ті енерально о дире тора і х дожньо о ерівни а Національно о цир-
У раїни Володимира Шевчен а. “Я щиро співч ваю родині, др зям

та оле ам ле ендарно о раїнсь о о дресир вальни а, енерально-
о дире тора Національно о цир У раїни Володимира Дмитровича
Шевчен а. Це неймовірно ір а втрата для раїнсь о о цир ово о
мистецтва та раїнсь ої спільноти вза алі. Образ цьо о м жньо о і та-
лановито о чолові а, я ий все життя присвятив цир , я ом під орю-
валися хижа и та стоячи аплод вали лядачі з сьо о світ , завжди за-
лишиться в нашій пам’яті”,— с азав Оле сандр Попов.
Більш частин життя Володимир Шевчен о разом з др жиною

Людмилою дресир вав левів і ти рів. Через їхні р и пройшло близь-
о 160 хижа ів. Протя ом іль ох десятиліть подр жжя Шевчен ів б -
ло візитів ою Київсь о о цир , брендом, відомим всьом світі. Їхнім
трі мфальним вист пам аплод вала п блі а Італії, Франції, США, Япо-
нії та ба атьох інших раїн світ . Видатний раїнсь ий дресир валь-
ни , енеральний дире тор і х дожній ерівни Національно о цир
У раїни Володимир Шевчен о помер 24 жовтня

Цифра дня

622 100 000 
пасажирів було перевезено міським електричним транспортом 
у січні—вересні 2012 року 
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Столиця масштабно відзначить
День визволення України
Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

У неділю, 28 жовтня У раїна відзна-
чатиме 68-м річницю визволення
У раїни від фашистсь их за арбни-
ів. У Києві з на оди свята на Хре-
щати та майдані Незалежності від-
б д ться народні ляння, та ож ор-
аніз ють вистав війсь ової техні и
часів Вели ої Вітчизняної війни, а
ветеранів при ощатим ть “солдат-
сь ою” ашею.

Урочисті заходи відбудуться й у районах столи�

ці. У п’ятницю, 26 жовтня у Дарницькому районі

пройде кілька меморіальних заходів. Так, о 9.30

дарничани зберуться біля пам’ятника загиблим

жителям села Бортничі. О 10.00 квіти покладати�

муть до стели пам’яті військовополоненим, які

загинули у Дарницькому концтаборі (вул. Бо�

риспільська, 17). О 10.15 дарничани зберуться

біля братської могили воїнів Великої Вітчизня�

ної війни у пров. Поліському, 9, біля пам’ятного

знаку загиблим на станції “Дарниця” (курган на

вул. Привокзальній), а також о 10.40 біля пам’�

ятника загиблим у Дарницьких концтаборах

(Харківське шосе).

У Дніпровському районі о 10.00 відбудеться ри�

туал пам’яті та покладання квітів до пам’ятника

“Жінці у Великій Вітчизняній війні”, до “Кургану

безсмертя” та пам’ятника “Матері�вдові” у парку

“Перемога”.

На Подолі біля комплексу братських могил на

Куренівському цвинтарі о 10.00 пройде мітинг�

реквієм. Також о 12.00 у Київському муніципаль�

ному академічному театрі опери і балету для дітей

та юнацтва для членів громадських організацій

ветеранів, інвалідів війни та учасників визволен�

ня України та Києва відбудеться концертна про�

грама.

Недільний ранок (28 жовтня) розпочнеться з

Ритуалу Пам’яті з покладанням квітів до могили

Невідомого солдата та пам’ятника тричі Герою

Радянського Союзу маршалу авіації Івану Коже�

дубу.

Об 11.30 на головній площі столиці розпочнеть�

ся концертна програма за участю творчих колекти�

вів міста. Пісні та музичні твори років Великої Віт�

чизняної війни прозвучать у виконанні Київського

академічного муніципального оркестру, Народного

хору, вокального ансамблю “Мальви”, Народного

фольклорного ансамблю “Червона калина”, а та�

кож колективів Міністерства оборони України, ГУ

внутрішніх військ МВС та Державної прикордон�

ної служби. Творчі дарунки ветеранам також підго�

тували ансамбль народного танцю “Перлина” та

колективи навчальних закладів міста.

Окрім того, вихідними у центрі кияни й гості

міста зможуть побачити виставку�презентацію

військової техніки часів Великої Вітчизняної вій�

ни. На майдані Незалежності ветеранів пригоща�

тимуть “солдатською” кашею. Кияни вітатимуть

колишніх воїнів та даруватимуть їм гарний на�

стрій

Київ та Мюнхен домовились 
про співпрацю у галузі медицини
Столиця перейматиме досвід колег у сфері хоспісної 
та паліативної допомоги
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора олова КМДА Оле -
сандр Попов прийняв офі-
ційн деле ацію меди ів з
Мюнхена, с ладі я ої
приб ли провідні фахівці
з впровадження системи
хоспісної та паліативної
допомо и. Саме в цьом
напрям столиці план -
ють а тивно працювати в
наст пні ро и. Місто не
випад ово переймає до-
свід Німеччини, адже там
з адана система діє же
понад 20 ро ів.

Як зазначає Міністеріальдиригент

Баварського державного міністер�

ства з питань праці, соціального по�

рядку, жінок та сім’ї Крістоф Хьоль�

цель, свою співпрацю наші міста�

побратими розпочинали з допомоги

хворим дітям, нині ж німецькі фа�

хівці хочуть розширити коло на�

прямків взаємодії. До речі, пан Хьо�

льцель є почесним громадянином

Києва та відзначений низкою сто�

личних та державних нагород за

сприяння у розвитку вітчизняної

медицини.

“Цьогоріч виповнюється чверть

століття з того дня, як було встанов�

лено перші контакти дружби між

Києвом та Мюнхеном. Ми щиро ці�

нуємо співпрацю, яка склалася між

нашими містами, у тому числі і в ме�

дичній галузі. Хоспісна та паліатив�

на медицина — це нова галузь для

нас, а тому вивчення та застосуван�

ня такого досвіду буде корисним і

актуальним для Києва”,— сказав

Олександр Попов.

Німеччина має колосальний на�

працьований досвід в роботі цієї

системи, яка досить проста й ефек�

тивна. “Наша система має чотири

складові — надання хворому медич�

ної допомоги, постійний догляд за

ним, психологічна підтримка та ре�

лігійний супровід. І великий акцент

тут потрібно робити саме на психо�

логічній підтримці та релігійному

супроводі, тому ми залучаємо до ро�

боти волонтерів. Нині у нас їх

близько 80 тисяч, ці добровольці

надають допомогу людям вдома”,—

розповідає голова госпітального та

паліативного союзу Німеччини Еріх

Рьош.

В Україні теж діє низка хоспісів,

але їх досить мало й вони не такі

ефективні, як мали б бути. У систе�

мі охорони здоров’я нашої держави

діють 5 стаціонарних хоспісів та 13

паліативних відділень, 7 центрів

профілактики та боротьби з

ВІЛ/СНІД, у яких теж передбачені

хоспісні ліжка.

Як розповів “Хрещатику” на�

чальник ГУ охорони здоров’я

КМДА Віталій Мохорєв, місто уже

починає робити перші кроки до

створення хоспісів. “У Києві є ус�

танова такого спрямування. Але

якщо ми говоримо про паліативну

допомогу як систему медичного,

соціологічного й духовного супро�

водження, то до такої система нам

ще потрібно розвиватись, тому для

нас цей досвід буде надзвичайно

цікавим”,— відзначає пан Мохо�

рєв.

Окрім того, сторони обговорили

питання створення у столиці окре�

мого хоспісу для хворих дітей

Україна переходить на зимовий час
У неділю, 28 жовтня, У раїна переходить на зимовий час. Стріл и о-

динни ів переводимо на одн один назад о 4.00 за иївсь им часом.
Я повідомили Міністерстві е ономічно о розвит і тор івлі У раїни,
це передбачено постановою Кабінет Міністрів У раїни від 13 травня
1996 ро № 509 “Про порядо обчислення час на території У раїни”

У п’ятницю та суботу в місті ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення, 26 та 27 жовтня столиці відб д ться тра-
диційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема п’ятницю тор вати-
м ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснян-
сь ом — на просп. Мая овсь о о, 63/12; в Дніпровсь ом — на в л.
Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в
Печерсь ом — на розі в л. Первомайсь о о та Мечни ова та Твер-
сь ом т пи , 6/8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Свято-
шинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; в Солом’янсь ом — на в л. Осві-
ти (в межах в л. В зівсь ої та Кривоноса); в Шевчен івсь ом — на в л.
Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі
в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бот , 27 жовтня, ярмар и відб -
д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Маршала Конєва (в межах в л.
Вільямса та Ломоносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Дес-
нянсь ом — на в л. Маршала Ж ова (в межах просп. Лісово о та в л.
Вол ова); в Дніпровсь ом — на в л. Малиш а, 5-15; в Оболонсь о-
м — на в л. Лайоша Гавро, 1-9; в Печерсь ом — на в л. Дра омиро-
ва, 8-10; в Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом , 5; в Святошин-
сь ом — на в л. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Героїв Се-
вастополя, 42; в Шевчен івсь ом — на в л. Олеся Гончара, 55-65

28 жовтня Києві відб деться Рит ал Пам`яті з по ладанням вітів до мо или Невідомо о солдата

Голова КМДА Оле сандр Попов подар вав німець им остям ф тбольний символ Євро-2012

Урочистості пройдуть у всіх районах міста
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Сторони обговорили
питання створення 
у столиці окремого
хоспісу для хворих 

дітей

Вихідними у центрі міста кияни 
й гості міста зможуть побачити

виставку!презентацію військової
техніки часів Великої Вітчизняної

війни



Новації 

Ділові новини
Україна представила 
нацпроекти в Сінгапурі
У рам ах саміт бізнес-лідерів

Азії (GES) відб лась презентація
національних прое тів У раїни —
ро д-шо Сін ап рі. Заст пни
дире тора Сін ап рсь ої Бізнес
Федерації Рені Кох зазначила, що
презентація інвестиційних прое -
тів У раїни ви ли ала неабия ий
інтерес серед відвід вачів. Це по-
яснюється тим, що У раїна — єди-
на європейсь а держава, пред-
ставлена на заході, а та ож впер-
ше презент є свої інвестиційні
можливості в Сін ап рі. Дире тор
департамент міжнародно о спів-
робітництва Держінвестпрое т
І ор Жов ва своєм вист пі за-
значив: "У раїні є чом повчитися
Сін ап ра. Ми б демо важно

вивчати місцев модель розвит ,
щоб застос вати її в У раїні". У
рам ах заход відб лось ба ато
двосторонніх з стрічей, зо рема,
з омпанією "Hyflux" — однією з
провідних світових постачальни ів
обладнання з опріснення води. До
речі, з адана омпанія виявила за-

ці авленість не тіль и інвест вати
в національний прое т У раїни
"Я існа вода", а й заявила про ба-
жання вийти на вітчизняний рино
шляхом створення необхідної ін-
фрастр т ри для очист и води.
Підвищений інтерес серед від-
від вачів заход ви ли ав та ож
нацпрое т "Інд стріальні пар и",
зо рема, дея і сін ап рсь і омпа-
нії заявили про отовність дол чи-
тись до йо о реалізації. На ада-
ємо, з вересня Держінвестпрое т
проводить ро д-шо нацпрое тів
У раїни 15 фінансових та е оно-
мічних центрах світ

Економікам, 
що розвиваються, обіцяють
підйом
Розвито вн трішньо о рин

стане основним фа тором при-
с орення зростання ВВП раїн з
е ономі ою, що розвивається,
том числі й У раїни. Про це
йдеться звіті Ernst & Young. Ком-
панія представила що вартальний
про ноз розвит швид озроста-

ючих рин ів, під отовлений за
сприяння Oxford Economics. З ід-
но з до ментом, с пності е о-
номі и, що розвиваються, 2012
році вирост ть на 4,5 %, 2013 —
на 5,5 %, 2014 — на 6,5 %. У
я ості швид озростаючих обрано
25 вели их рин ів з найбільш ви-
со ими темпами зростання, топ-
25 входять: Ар ентина, Гана, Ка-
тар, ОАЕ, Т реччина, Корея, Ма-
лайзія, а та ож У раїна та Казах-
стан. На д м авторів досліджен-
ня, нинішнє повільнення темпів
зростання пов'язано зі зниженням
е спорт і прямих іноземних ін-
вестицій через по іршення міжна-
родної е ономічної он'юн т ри.
Одна ці обмеження б д ть тим-
часовими — вже в 2013 році зрос-
тання відновиться

Кабмін підготував програму
зі створення нових робочих
місць
Уряд під от вав за онодавче

поле для стим лювання створен-
ня нових робочих місць та по ра-

щення сит ації сфері зайнятості
населення. Про рама розроблена
на період до 2017 ро . Про це
розповів олова Держсл жби з
питань ре ляторної політи и та
розвит підприємництва Михай-
ло Бродсь ий. До мент створе-
но з метою забезпечення ом-
пле сно о підход в реалізації по-
літи и зайнятості, він визначає
основні завдання цій сфері.
Про рама передбачає 10 основ-
них напрямів роботи. Серед них,
зо рема, стим лювання створен-
ня нових робочих місць. "Робото-
давцю на новостворені робочі
місця б де омпенсовано с м
сплачено о єдино о соціально о
внес (в середньом 41,2 %).
Компенсація б де здійснюватися
протя ом одно о ро з дня пра-
цевлашт вання та о о працівни а
за мови, що він не б де звільне-
ний протя ом наст пно о ро
після за інчення виплати омпен-
сації. У разі звільнення працівни-
а з ініціативи роботодавця ош-
ти повертаються повном обся-
зі до бюджет Фонд ", — пояснив

Михайло Бродсь ий. Завдя и ре-
алізації про рами очі ється, що
2017 році чисельність зайнято о
населення збільшиться до 21,4
млн осіб, а рівень зайнятості ста-
новитиме 64,3 % і дося не серед-
ньо о рівня раїн ЄС

АМКУ бере участь 
у засіданні ОЕСР у Парижі

Наразі АМКУ представляє
У раїн на засіданнях Комітет з
питань он ренції Ор анізації
е ономічно о співробітництва та
розвит (ОЕСР) і йо о робочих
р пах, що проходить Парижі.
У раїнсь деле ацію очолює
перший заст пни олови оміте-
т Рафаель К зьмін. Учасни и за-
сідання, зо рема, роз лян ть річ-
ні звіти он рентних відомств
раїн-членів ОЕСР та держав, що
мають стат с спостері ачів за-
значеном омітеті.
О рем ва б де приділено

питанню он ренції фінансово-
м се торі та сфері платіжних
систем, а та ож ролі ефе тивних

с дових позовів під час роз ляд
справ щодо пор шення он -
рентно о за онодавства. Разом з
цим, деле ація АМКУ візьме
часть засіданнях робочих р п
з питань он ренції та ре лю-
вання, співробітництва та впро-
вадження за онодавства, де, зо -
рема, запланований роз ляд пи-
тання щодо пом’я шення відпові-
дальності за вчинення анти он -
рентних з оджених дій. Я відо-
мо, У раїна в особі Антимоно-
польно о омітет наб ла стат с
спостері ача в Комітеті з питань
он ренції ОЕСР, що сприятиме
наб ттю членства в ор анізації.
Зазначимо, що по либлення та
розширення відносин між У ра-
їною та ОЕСР передбачено Про-
рамою е ономічних реформ
Президента У раїни на 2010—
2014 ро и "Заможне с спільство,
он рентоспроможна е ономі а,
ефе тивна держава", а наб ття
членства в ОЕСР визначено од-
ним із пріоритетних завдань зов-
нішньое ономічної політи и дер-
жави
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Споживачі мобільних послуг можуть втратити право 
на анонімність

SIM�карти "прикріплять" 
до наших паспортів? У Києві відбувся

Молодіжний 
інноваційний 
форум
Юні дослідники представили свої
проекти в галузях енергетики,
екології та міської інфраструктури
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Учасни ами ІІ Молодіжно о інноваційно о фор м цьо о-
річ стали понад триста осіб: ст денти вишів, молоді
вчені, підприємці, представни и влади та бізнес . У
рам ах події б ло представлено про рам "Золотий
адровий резерв столиці". ЇЇ мета — створення єдиної
бази інтеле т ально обдарованої молоді, а та ож спри-
яння розвит і самореалізації юнацтва на ористь Ки-
єва.

У Колонній залі КМДА за участі молоді, представників бізнесу та влади

відбувся ІІ Молодіжний інноваційний форум. Офіційне відкриття заходу

відвідали: перший заступник голови Держслужби молоді та спорту Сергій

Глущенко та начальник ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА Володи*

мир Вовк. Учасниками форуму стали понад 300 осіб, серед яких студенти

вищих навчальних закладів, молоді вчені та підприємці, а також представ*

ники бізнес*компаній.

У своєму виступі Сергій Глущенко наголосив на тому, яку важливу роль у

житті країни відіграє молодь, а проведення такого заходу дає можливість

привернути увагу суспільства до вирішення проблем молодого покоління,

адже саме від нього залежить сьогодення і майбутнє. "Ви — молоді, талано*

виті, творчі, ви — "золотий фонд" України, вам її возвеличувати, підіймати її

престиж на міжнародному рівні та відроджувати духовність",— зазначив

Сергій Глущенко.

За словами Володимира Вовка, дана подія є прикладом успішного почат*

ку роботи міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на 2012*2016

роки. "Один із основних напрямів програми — це якраз залучення молоді до

процесу вирішення міських проблем. Сьогодні більш ніж у трьохсот учасни*

ків форуму є прекрасна нагода презентувати свої напрацювання, знайти

партнерів, а також навчитися інноваційним бізнесовим прийомам. У столи*

ці — велика концентрація перспективної та активної молоді, тож не дивно,

що міська влада спрямовує свій курс на розкриття та підтримку інтелекту*

ального потенціалу молодих киян",— сказав Володимир Вовк.

Під час форуму юні інтелектуали презентуватимуть власні проекти щодо

розвитку міської інфраструктури, екології, енергетики, енергозбереження,

здорового способу життя, неформальної освіти, культури та мистецтва, ІТ,

PR та іміджу Києва, міжнародного співробітництва.

Наприклад, студент Київського Національного університету ім. Т. Шев*

ченка Назарій Медюх працює над розробками різних захисних покриттів,

які можна застосовувати в галузях міського господарства та підприємництві.

"Суть мого проекту — в нанесенні захисних покриттів на різноманітні по*

верхні. Це дасть змогу або відновити вже зношену поверхню, або зробити її

більш витривалою, захищаючи від корозії та інших пошкоджень. Мою роз*

робку можна застосовувати у промисловості, де є контакт з агресивними се*

редовищами. Відомо, що на деяких заводах доводиться замінювати деталі

мало не раз у місяць, бо вони виходять з ладу через складні умови викорис*

тання. Мої покриття можуть продовжити термін експлуатації таких дета*

лей", — пояснив Назарій.

Крім того, представники громадської ініціативи "Центр Майбутнього"

представили програму "Золотий кадровий резерв столиці". Вона передбачає

формування єдиної бази інтелектуально обдарованої молоді, а також ство*

рення можливостей для розвитку і самореалізації юнацтва на користь Ки*

єва.

Нагадаємо, що організаторами Молодіжного інноваційного форуму ви*

ступили ВМГО "Українська Студентська Спілка" за підтримки Державної

служби молоді та спорту України та КМДА у рамках соціального проекту

"Центр Майбутнього: золотий кадровий резерв нації"

Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
"Хрещатик"

Державна сл жба спеці-
ально о зв’яз та захист
інформації (ДССЗЗІ) за-
пропон вала внести зміни
до За он У раїни "Про те-
ле ом ні ації". Я на це
відреа є Верховна Рада,
по и що спро ноз вати
важ о. Проте вже сьо одні
можна с азати, що "теле-
ом ні аційний" за оно-
прое т а тивно об оворю-
ватим ть не лише в парла-
ментсь их стінах, ос іль и
йо о новели тор аються ін-
тересів ба атомільйонної
армії споживачів, я і вже
орист ються посл ами
мобільно о зв’яз .

Курсом ідентифікації
Головна мета нового законопро*

екту — вдосконалення порядку от*

римання правоохоронними органа*

ми інформації про споживачів теле*

комунікаційних послуг. На думку

фахівців ДССЗЗІ, необхідно законо*

давчо закріпити нове визначення:

"Ідентифікаційна телекомунікацій*

на картка — засіб, який використо*

вують для позначення (ідентифіка*

ції) кінцевого обладнання абонента

в телекомунікаційній мережі (SIM*

картка, USIM*картка, R*UIM*карт*

ка тощо)". Згідно з законопроектом,

оператори, провайдери телекомуні*

кацій зобов’язані надавати право*

охоронним органам інформацію про

споживача телекомунікаційних по*

слуг в обсягах і порядку, визначених

Кабміном.

Свої новели експерти Держслуж*

би спецзв’язку обґрунтовують у вис*

новку під назвою "Аналіз регулятор*

ного впливу": "За загальним прави*

лом юриспруденції покладені на мі*

ліцію обов’язки повинні кореспон*

дуватись із правами, яких має бути

достатньо для виконання таких обо*

в’язків, а також із відповідними обо*

в’язками й правами суб’єктів госпо*

дарювання, що мають правові відно*

сини з правоохоронними органами.

Водночас нині зазначені завдання й

обов’язки правоохоронних органів

не належним чином співвідносяться

із законодавством, котре регулює ді*

яльність операторів і провайдерів

телекомунікацій та інших суб’єктів".

Згідно з пропозиціями Держслуж*

би спецзв’язку, потрібно провести

"систематизацію норм, що регла*

ментують надання інформації". У

даному разі йдеться про зниження

рівня анонімності споживачів теле*

комунікаційних послуг, надання

яких законодавчо не врегульоване.

Чим це викликано? Як стверджують

експерти ДССЗЗІ, сам факт "знео*

собленого обігу ідентифікаційних

телекомунікаційних карток на рин*

ку унеможливлює процедуру іденти*

фікації споживача під час проведен*

ня правоохоронними органами за*

ходів щодо запобігання правопору*

шенням і їх розкриття ".

Щоб вирішити цю проблему, опе*

ратори телекомунікацій повинні

укладати зі своїми споживачами до*

говори "у порядку, визначеному уря*

дом ". Такий підхід, на думку Держ*

служби спецзв’язку, створює умови

для ефективнішого виконання пра*

воохоронцями своїх обов’язків.  

Проблема відстеження 
абонента

Запропоновані законодавчі ініці*

ативи є логічним продовженням

урядової Постанови № 295 від 11

квітня 2012 р.: "Про затвердження

Правил надання та отримання теле*

комунікаційних послуг ". Згідно з

Правилами, "оператори, провайде*

ри зобов’язані першочергово нада*

вати послуги підрозділам Міноборо*

ни, СБУ, Служби зовнішньої розвід*

ки, Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації, МВС,

МНС, Держприкордонслужби,

Держмитслужби".

Про які саме послуги йдеться? Чи

стосуються вони надання інформа*

ції про споживача телекомунікацій*

них послуг? Чіткої й однозначної

відповіді на ці запитання в урядовій

постанові № 295 немає. Як запев*

няють оператори мобільного зв’яз*

ку, персональні дані про своїх спо*

живачів вони надають правоохо*

ронним органам лише в одному ви*

падку — за рішенням суду. Проте і

тут часто виникає серйозна пробле*

ма: нині, за різними підрахунками,

своїми "мобільними" контрактами

(під час укладання яких обов’язко*

ве надання паспортних даних) мо*

жуть похвалитися лише 3—5 %

українців. А як бути з іншими спо*

живачами, особливо під час прове*

дення оперативно*розшукових за*

ходів?

Очевидно, саме з цієї причини

Держслужба спецзв’язку й пропонує

зобов’язати операторів і провайдерів

телекомунікацій "надавати право*

охоронним органам інформацію про

споживача телекомунікаційних по*

слуг " (ст. 39 законопроекту). Такий

крок, на думку голови ДССЗЗІ Ген*

надія Резнікова, не варто розціню*

вати як "порушення прав людини і

громадянина ".

Досить цікавою є й позиція Нац*

комісії, що здійснює державне регу*

лювання у сфері зв’язку та інформа*

тизації (НКРЗІ). З одного боку, вона

начебто виступає за те, щоб під час

отримання послуги "Персональні

номери" абонент реєструвався в

оператора (тобто надавав свої персо*

нальні дані). Водночас голова

НКРЗІ Петро Яцук публічно заявив,

що особисто він дотримується дещо

іншої думки: "Існують дві проблеми.

По*перше, відстеження абонента,

але це не наш обов’язок — це

обов’язок спецслужб. У більшості

країн світу сім*карти продають не

безконтрольно, як в Україні, але та*

кої ініціативи від комісії, щоб про*

давати винятково за паспортами,

немає. Це не наша проблема й не на*

ше бажання. І доцільності в цьому

ми не бачимо ".

Заява пана Яцука — своєрідний

"бальзам " на душу компаніям мо*

більного зв’язку, які сприймають

ідею Держкомзв’язку дуже стри*

мано. Вони переконані, що Україна

повторює сумний досвід Росії: мов*

ляв, і в нас може з’явитися "чорний

ринок", на якому сім*карти оформ*

ляють за підробленими документа*

ми, а потім перепродають.

Заради справедливості треба визна*

ти: українських операторів хвилює не

стільки "чорний ринок ", скільки ін*

ша загроза — втратити чимало спо*

живачів із РФ та інших країн, які під

час перебування в Україні залюбки

купують стартові пакети прямо на ву*

лиці. Як зарубіжні гості відреагують

на вимогу щодо оформлення "мобіль*

них " договорів і добровільної видачі

своїх персональних даних, здогадати*

ся неважко. До того ж, не виключено,

що обсяги продажі сім*карт різко

впадуть, водночас мобільним опера*

торам доведеться відкривати багато

спеціалізованих магазинів.

За і проти

Поки що не зовсім зрозуміло:

яким чином можна заохотити (чи

примусити) багатомільйонну армію

власників мобільних телефонів на*

давати операторам свої персональні

дані? Тим більше, що на стороні та*

ких власників Конституція України:

"Кожному гарантується таємниця

листування, телефонних розмов, те*

леграфної та іншої кореспонденції.

Винятки можуть бути встановлені

лише судом у випадках, передбаче*

них законом, з метою запобігти зло*

чинові чи з’ясувати істину під час

розслідування кримінальної справи,

якщо іншими способами одержати

інформацію неможливо ". До речі,

цю конституційну норму врахували

й у правилах згаданої урядової по*

станови № 295.

"Як юрист можу сказати, що закон

у такому вигляді, в якому його пода*

ли, через Верховну Раду, звісно, не

пройде, — вважає народний депутат

Інна Богословська. — Там є поло*

ження, які взагалі, я переконана, не

влаштують ні більшість, ні опози*

цію. Наприклад, про те, що обсяг

даних, які повинен надати покупець

сім*карти, визначатиме не закон, а

Кабінет міністрів".

Свої зауваження та пропозиції ма*

ють надати й інші зацікавлені мініс*

терства й відомства, до яких вже пе*

редано законопроект ДССЗЗІ: МВС,

СБУ, Держкомітет з питань регуля*

торної політики та підприємництва,

Мінфін, Мінекономрозвитку та

НКРЗІ. Окрім того, цей документ ще

має пройти правову експертизу в

Мін’юсті. Тобто детальніше говори*

ти на тему "мобілок" можна буде не

раніше, аніж наступного року.

Але нині вже можна спрогнозува*

ти: втілення в життя нових законо*

давчих норм істотно попсує нерви й

операторам, і споживачам. Ні для

кого не секрет, що компанії з мо*

більного зв’язку мають великі торго*

вельні точки (де можна реєструвати

абонентів) не в кожному районі.

Щоб купити сім*карту, українцям

доведеться їхати з села чи невелич*

кого містечка до обласного центру.

Якщо ж зведуть нові магазини й

збільшать кількість робочих місць,

суттєво зросте й вартість телекому*

нікаційних послуг. З появою тіньо*

вого ринку в багатьох людей вини*

катиме бажання підзаробити: офі*

ційне оформлення договорів із опе*

раторами може завершитися неофі*

ційними продажами сім*карт. Ті, хто

захочуть використовувати мобіль*

ний телефон для зловживань, змо*

жуть зробити це й через підставних

осіб. Таким чином, зловити зло*

вмисників за телефонним номером

буде досить проблематично

Поки що не зовсім зрозуміло: яким чином можна
заохотити (чи примусити) багатомільйонну армію

власників мобільних телефонів надавати операторам
свої персональні дані?
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 26 жовтня 2012 року

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

За даними СЕС, мин ло о
тижня майже 168 тисяч
раїнців захворіли на
рип та ГРВІ. Я що за-
альна захворюваність на
респіраторні вір сні інфе -
ції серед населення У ра-
їни с лала 36 чолові на
10 тисяч населення, то
столиці вір с підхопило 56
осіб на 10 тисяч, що є
найвищим по азни ом за-
хворюваності на рип та
ГРВІ в раїні. Я твердять
е сперти, та і дані в аз -
ють на те, що сезон ГРВІ
вже розпочався, втім, по-
и що по азни и захворю-
ваності не перевищ ють
епідемічно о поро .

Імунологи характеризують ситу�

ацію як доволі спокійну, але засте�

рігають, що все ж можливі дві хвилі

грипу: наприкінці жовтня — у лис�

топаді та друга — у лютому наступ�

ного року.

Та незалежно від епідемічних

прогнозів, з настанням холодів й

вологої погоди досить легко підхо�

пити вірус. Що ж робити, якщо ви

все�таки захворіли, і як швидко

призупинити нежить, кашель та ін�

ші вірусні ознаки, щоб не допусти�

ти ускладнень? В першу чергу, ліка�

рі радять не забувати про профілак�

тику: якомога менше перебувати у

людних місцях, повноцінно харчу�

ватися та слідкувати за особистою

гігієною. В той же час медики

стверджують, що найефективні�

шим засобом для захисту організму

від усіх вірусів грипу є ні що інше,

як щорічна вакцинація. Фахівці ре�

комендують вакцинуватися напе�

редодні грипозного сезону — у ве�

ресні та жовтні. У крайньому ви�

падку — впродовж всього епідеміч�

ного періоду.

Особливо важливою вакцинація

є для представників груп ризику,

оскільки вона значно збільшує

шанси цих людей відвернути

смертельні наслідки хвороби. Іс�

нують дві найвразливіші категорії:

за медичними та професійними

показниками. До професійної

групи ризику належать медпраців�

ники, вчителі й вихователі, про�

давці, водії громадського транс�

порту та усі, хто працює в багато�

людних місцях. У зоні ризику ме�

дичної групи знаходяться діти до 6

років, вагітні жінки та пенсіоне�

ри, хворі на ВІЛ/СНІД. Також до

найвразливішої категорії відно�

сять інвалідів, осіб з надмірною

вагою, хворих на тяжкі хронічні

захворювання та людей із серце�

вою недостатністю. У цих людей

немає можливості уникнути пере�

бування поряд із хворими, тому

для них особливе значення мають

усі без винятку засоби інфекцій�

ного контролю і профілактики

грипу.

До речі, на закупівлю вакцини

для найвразливіших до захворю�

вань киян цьогоріч з міської казни

витратять 350 тис. гривень. “Вакци�

нація проти грипу для решти лю�

дей, котрі не входять до груп ризи�

ку, є платною і коштуватиме від 73

грн. Щеплення можна буде зробити

тільки після консультації з ліка�

рем”,— зазначив головний фахі�

вець з імунології ГУ охорони здо�

ров’я КМДА Олег Назар

Багато покликаних, та мало обраних

I цей жах — вiчне страждання —

люди обирають добровiльно, i не

просто добровiльно, а i всупереч

попередженням. Незбагненне ми�

лосердя Боже до людини! Незва�

жаючи на добровiльну вiдмову лю�

дини вiд Бога, Бог нiколи не зали�

шає людину. Безмiрна любов Божа

постiйно застосовує рiзнi засоби,

щоб спасти людину для вiчного

блаженного життя, для Царства

Небесного.

Вiд самого початку iсторiї людства

Бог закликає людину прокинутися

вiд грiховного сну i не чинити зла.

Цей голос Божий першi люди чули в

раю. Вiн дав людям через Мойсея на

Синайськiй горi десять заповiдей.

Цими заповiдями Вiн звертається до

нас i каже: “Я є Господь Бог твiй, не�

хай не буде в тебе iнших богiв, крiм

Мене”. В заповiдях Божих настано�

ви, як треба жити людинi на землi.

Виконуй цi заповiдi, шануй батька i

матiр, i добре тобi буде, i довголiтнiм

будеш ти на землi.

Голос Божий ми чуємо через со�

вiсть. Вона закликає нас жити за

правдою Божою, любити ближнiх

своїх, спiвстраждати знедоленим i

не чинити нiчого злого.

Через Євангелiє ми чуємо голос

Самого Сина Божого Господа на�

шого Iсуса Христа. Вiн закликає

всiх людей до Свого Царства. А це

є Царство любовi, миру i радостi.

Бог закликає до Свого Царства че�

рез Церкву. В Церквi людина зав�

жди почує голос Божий, Його за�

клик до добра, до миру, до вiчно�

стi, до свiтла, до покаяння. Гос�

подь закликає до Себе рiзноманiт�

ними засобами, в тому числi через

страждання i смерть близьких нам

людей. Не випадково народна

мудрiсть говорить: “Не вдарить

грiм, людина не перехреститься”.

Сьогоднiшнє наше тяжке мате�

рiальне становище теж треба

сприймати як заклик Божий до

покаяння. Подивiться ви, багатi,

на знедолених людей: пенсiонерiв,

iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, хворих,

бездомних дiтей. Ви, багатi, забра�

ли вiд них шматок хлiба i лiки, ви

вiдiбрали вiд трудового люду плат�

ню за працю. Подивiться на них!

Вони є голос Божий, звернений до

вас. Господь закликає вас, багатi,

до Свого Царства. Хочете бути об�

раними Богом, виявiть любов до

знедолених людей! Христос ска�

зав: “Блаженнi милостивi, бо вони

помилуванi будуть” (Мф. 5, 7).

Хоч Господь сказав, що мало об�

раних, але кожен iз нас плекає в

душi своїй надiю, що вiн серед тих,

кого Господь обрав у Своє Небесне

Царство. I нехай ця надiя на ми�

лiсть Божу не посоромить нас нi в

цьому життi, нi у грядущому

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

В Голосієві тривають заходи 
з нагоди 68*ї річниці 
визволення України
Протя ом III де ади жовтня в бібліоте ах

Голосіївсь о о район проходять ниж ові
вистав и та патріотичні одини: “Велич на-
родно о подви ”, “Не заб вайте незаб тнє”,
“Пам’яті визволителів присвяч ється”, “Неза-
б тня осінь 44- о”.
З метою виховання молоді в д сі патріо-

тизм в за ладах льт ри та освіти район відб ваються з стрічі
молоді з ветеранами Вели ої Вітчизняної війни. Та , в ДЮК “Беріз-
а” 26 жовтня відб деться з стріч з війсь овим льотчи ом В. М. Ло-
манч ом — “Ми маємо, що пам’ятати, чим пишатися і чим дорожи-
ти”. А онцертн про рам “Доро им ветеранам наша вдячність без-
межна” для ветеранів та інвалідів війни під от вали вихованці ДЮК
“Віночо ”.
В за ладах освіти Голосієва тривають районні он рси малюн ів

та воєнних пісень, присвячені річниці визволення У раїни та Києва
від німець о-фашистсь их за арбни ів.
О рім цьо о, сьо одні відб деться рочисте по ладання вітів до

обеліс Слави на честь захисни ів столиці У раїни в ро и ВВВ (1941
рі ) в Голосіївсь ом пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о
за частю ветеранів та інвалідів Вели ої Вітчизняної війни, ерівниц-
тва Голосіївсь о о район столиці, ромадсь ості

Контролюючі органи 
перевірять асфальтний завод
на Оболоні
Про рат ра Оболонсь о о район столиці

зобов’язала онтролюючі ор ани перевірити
за онність діяльності асфальтно о завод КП
“Автодорсервіс” по в л. К ренівсь ій, 16
зв’яз із забр дненням нав олишньо о при-
родно о середовища.
Дор чення про проведення перевір и с е-

ровано до Державної е оло ічної інспе ції в м. Києві та районної СЕС.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Оболонсь о-
о район , після надходження виснов ів онтролерів б де прийнято рі-
шення відповідно до за он

У Шевченківському районі 
завершується осінній місячник 
з благоустрою
Під час осінньо о місячни а з бла о строю

в Шевчен івсь ом районі б ло відновлено
тверде по риття дорі , трот арів, пішохідних
переходів, між вартальних проїздів, вн тріш-
ньо вартальних проїздів на площі більше 36

тис. в. м. Очищено 33 та відремонтовано майже 700 зливоприймачів
та о лядових олодязів. Відновлено зовнішнє освітлення входів май-
же 600 б дин ів, вн трішньо вартальних проїздів.
Силами ом нальних підприємств район , ГО, представни ів ст -

дентства та співробітни ів Шевчен івсь ої РДА б ли поряд овані
вітни и, очищені від сміття бере и водойм, здійснений поточний ре-
монт та фарб вання дитячих майданчи ів, о орож, ан ів тощо.
Станом на 22 жовтня посаджено 674 нових дерева та 866 щів,

очищено майже 2 888,8 е тара зелених зон та схилів.
У рам ах санітарної очист и б ло додат ово встановлено 212 рн

для твердих поб тових відходів, відремонтовано 129 онтейнерів, лі -
відовано 18 стихійних сміттєзвалищ.
О рім цьо о, оновлено 14 тис. в. м по рівель та майже 25 тис. в.

м фасадів, встановлено 4 нових дитячих майданчи и та відремонтова-
но 24 вже існ ючих.
У зелених зонах Шевчен івсь о о район встановлено 118 лав для

відпочин , відремонтовано 20 спортивних майданчи ів

На Подолі провели акцію 
“Врятуй своє життя! 
Стань помітним у темряві!”
З настанням осінньо-зимово о період

спостері ається по іршення по одних
мов: зниження температ ри, хмарність,
опади, ранні с тін и та ожеледиця. Всі ці
чинни и значно с ладнюють мови ви-
димості часни ів дорожньо о р х і мо-
ж ть спричинити вини нення аварійних
сит ацій.

Аби цьо о не доп стити, в місті проводяться різноманітні заходи.
Та , нещодавно працівни ами відділ ДАІ Подільсь о о район б ла
проведена а ція “Врят й своє життя! Стань помітним темряві!”.
Я відомо, водій бачить пішохода при вім н том ближньом

світлі фар приблизно до 100 м, а при дальньом — до 300 м. В рам-
ах даної а ції працівни ами ДАІ проведено бесіди з часни ами до-
рожньо о р х — водіями і пішоходами. Дітлахам та їх бать ам роз’-
яснено права та обов’яз и пішоходів, ожном вр чено ці аві по-
роб и — фі р и тварино , вироблені зі світлопровідно о матеріал ,
я і ріпляться на верхній одя , с м та роблять пішохода більш по-
мітним темряві. Діти з радістю відповідали на запитання праців-
ни ів ДАІ про те, я треба поводитись на дорозі різноманітних об-
ставинах. Всі часни и а ції отримали орисн інформацію ви ля-
ді б летів на темати безпе и дорожньо о р х

Учні середньої школи № 306 
зустрілися з олімпійським 
чемпіоном Валерієм 
Гончаровим
“Олімпійсь ий ро ” за частю відомо о
раїнсь о о імнаста, переможця Олімпій-

сь их і ор Сіднеї та Афінах, засл жено о
майстра спорт Валерія Гончарова пройшов
СЗШ № 306 Деснянсь о о район столиці.
Уславлений спортсмен по прав носить

звання “ ороля імнасти и”. Почавши займа-
тися спортом 6 ро ів, Валерій йшов до своїх перемо на Олімпійсь их
і рах пост пово. Здоб ті ним дося нення на чемпіонатах Європи, світ ,
Всесвітній Універсіаді додавали впевненості та бажання брати часть
Олімпійсь их і рах.
До з стрічі з олімпійцем молодші ш олярі під от вали малюн и на

спортивн темати , вихованці спортивних рт ів і се цій — по азові
вист пи, чні старших ласів — презентації, пороб и, вистав с час-
ної спортивної літерат ри.
“Вдячний за теплий прийом. Хотілося б, щоб та і з стрічі ставали

доброю традицією не тіль и Деснянсь ом районі. Вони необхідні с -
часній молоді, бо допома ають обрати правильні життєві пріорите-
ти”,— с азав Валерій Гончаров.
Переможці он рс малюн ів на спортивн темати , ращі спортс-

мени ш оли № 306 отримали подар н и, я і Валерій Гончаров вр чив
чням від НОК У раїни, — с веніри з олімпійсь ою символі ою, ниж и
з авто рафом та най ращими побажаннями.
Кожний часни з стрічі та ож мі сфото раф ватися з прославле-

ним спортсменом

Фахівці ре оменд ють ва цин ватися напередодні рипозно о сезон – вересні та жовтні

Новини районівПерш за все — 
вакцинація
"Хрещатик" зібрав поради лікарів, як побороти грип та застуду

Еван ельсь а притча про званих на весiлля дає нам вiд-
повiдь на запитання: чом в свiтi ба ато невiр ючих i
чом та мало людей ходить до храм Божо о. Сам
Господь наш Iс с Христос дав вiдповiдь. Вiн с азав:
“Ба ато по ли аних, та мало обраних” (Мф. 22, 14).
Значить, тi, хто не вiрить Христа Спасителя нашо о i
не ходить до храм , не належать до обраних. А це жах-
ливо, я що свiдомити собi, що ти не належиш до об-
раних. Б ти обраним ще не означає, що вiйдеш Цар-
ство Небесне, Царство вiчне. Але я що ти не обраний,
то твоє вiчне майб тнє — страждання. Страждання —
це насамперед вiдс тнiсть єднання з Бо ом, джерелом
життя, це вiдс тнiсть любовi, я а є основою радостi i
блаженства, бо Сам Бо є любов. I оли явиш собi, що
та ий стан б де вiчним, то д ш охоплює жах.

Медики радять:

* Лі вати рип за допомо ою меди аментів із доведеною а тивніс-
тю проти цьо о вір с . Вчасне ви ористання противір сних препара-
тів за призначенням лі аря здатне с оротити період хвороби, поле -
шити її перебі та запобі ти розвит ові с ладнень.
* Та ож допома ають лі и, що пом’я ш ють симптоми. Вони не ді-

ють на вір с, але поле ш ють стан хворо о, зниж ють жар, зменш -
ють біль орлі, ашель, нежить, оловний біль та біль м’язах.
* Необхідно пити рідин — ба ато і часто. Для зр чності можна за-

варити трав’яний чай термосі і впродовж дня пити настій невелич-
ими порціями. Підійд ть трави та я оди липи, шипшини, бр сниці та
ж равлини.
* Інтенсивно приймати вітамін С, я ий прис орює вид жання на

10 %.
* Ре оменд ється споживати малинове варення. Воно має проти-

запальн дію та допома ає при ломоті в іст ах.

Чого не слід робити:

Виявляється, ба ато із поп лярних методів боротьби із симптома-
ми заст ди мож ть лише замас вати хвороб , а то й ірше — наш о-
дити нашом ор анізм . Напри лад, лі арі вважають народні засоби,
омеопатичні препарати, ім ностим лятори та ім номод лятори без-
силими боротьбі із острими респіраторними вір сними інфе ці-
ями.
* Грип не лі ється за допомо ою антибіоти ів. Вони не створюють

жодної протидії вір сам, ос іль и призначені винят ово для боротьби
з ба теріальними інфе ціями, том їх вживання може ви ли ати дис-
ба теріоз.
* Не можна приймати аряч ванн . Ор анізм, зма аючись із хворо-

бою, сам підвищ є температ р , а додат ове навантаження тіль и
наш одить йом .
* Та ож, щоб захистити себе від с ладнень ви ляді бронхіт чи

пневмонії, необхідно я омо а а тивніше вентилювати ле ені, для чо-
о, напри лад, підійде проста вправа над вання повітряних льо .
* Не варто за ап вати в ніс сі циб лі та часни , я і подразнюють

та пош одж ють слизов .Ф
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Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 82 (1101)

П’ЯТНИЦЯ,
26 жовтня
2012 року

5Хрещатик 26 жовтня 2012 року

Про перезатвердження ескізного проекту 
реконструкції дитячої поліклініки № 1 

на вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі
Розпорядження № 1784 від 10 жовтня 2012 року

Відповідно до п.10 ст.22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та постанови Кабінету Міністрів України від
11.05.2011 № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, з метою закінчення виконання робіт з реконструкції дитячої
поліклініки № 1 на вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі м. Києва, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перезатвердити ескізний проект реконструкції дитячої поліклініки № 1 на вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі м. Києва, враховуючи
позитивний висновок комплексної державної експертизи від 28.03.2007 № 5583 Спеціалізованої державної організації “Київська міська служба Україн(
ської інвестиційної експертизи (служба “Київдержекспертиза”)” та позитивний експертний звіт від 06.07.2012 № 00(0031(12/КД державного підприєм(
ства “Спеціалізована державна експертна організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи’*, з такими основними тех(
ніко(економічними показниками:

Зареєстровано  
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 жовтня 2012 року № 60/977

Про встановлення тарифів на виробництво 
і постачання теплової енергії 

та встановлення тарифів на комунальні послуги 
з централізованого опалення 

і постачання гарячої води КП "Господар" 
Дарницького району м. Києва

Розпорядження № 1621 від 17 вересня 2012 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про

теплопостачання", статті 7 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", статті 6 Закону України "Про державне
регулювання у сфері комунальних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 
2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою запровадження
економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на виробництво і постачання теплової енергії КП
"Господар" Дарницького району м. Києва для потреб населення,
бюджетних установ та інших споживачів, що додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води КП "Господар" Дарницького району 
м. Києва для проведення розрахунків з бюджетними установами та
іншими споживачами будинку № 28(Б на вул. Поліській, що додаються.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Після набрання чинності цим розпорядженням виконавець послуг

не менше ніж за 15 днів до моменту введення у дію тарифів повідомляє

про їх зміну споживачів з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що
передбачені у пункті 2, вводяться у дію з першого числа наступного
місяця після спливу терміну повідомлення споживачів про зміну тарифів.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —
керівникові апарату Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації
Крамаренка Р.М.

Голова О. Попов

Зареєстровано  
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 жовтня 2012 року № 61/978

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

17.09.2012 № 1621

Тарифи
на виробництво і постачання теплової енергії 

КП "Господар" Дарницького
району м. Києва для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів

№
п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Г кал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 171,25 205,50

2. Бюджетні установи 664,45 797,34

3. Інші споживачі (крім населення) 664,45 797,34

Зареєстровано  
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 жовтня 2012 року № 61/978

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

17.09.2012 № 1621

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення 

і постачання гарячої води КП "Господар" 
Дарницького району м. Києва для проведення розрахунків 

з бюджетними установами та іншими споживачами 
будинку № 28�Б на вул. Поліській

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн 
за одиницю

виміру за місяць
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

" бюджетних установ 1 Гкал 862,12

" інших споживачів 1 Гкал 862,12 

2. Централізоване опалення при відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

" бюджетних установ 1 кв. м опалювальної площі на місяць в
опалювальний період

21,12

" інших споживачів 1 кв. м опалювальної площі на місяць в
опалювальний період

21,12

3. Централізоване постачання гарячої води при наявності
квартирного (на приміщення) або будинкового засобів
обліку гарячої води для:

" бюджетних установ 1 куб. м 51,12

" інших споживачів 1 куб. м 51,73

Примітка:
Розрахунки за централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка

використовується на опалення, проводяться щомісячно протягом шести місяців опалювального періоду відповідно до опалювальної площі.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Показники Од. виміру Кількість

1 2 3

Площа земельної ділянки га 0,9206

Площа забудови кв. м 1 307,75 

Кількість поверхів пов. 4+техн. пов

Будівельний об’єм куб. м 19 356,00

Загальна площа будівлі кв. м 4 802,00 

Кількість відвідувань в зміну відв. 380

Тривалість реконструкції міс. 23

Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом 
на 01.01.2012р.

тис. грн. 36 141,175

в т. ч.

"БМР тис. грн. 20 932,808

"устаткування тис. грн. 7 057,327

" пусконалагоджувальні роботи тис. грн. 385,670

" інші витрати тис. грн. 7 765,370

Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2012 року тис. грн. 25 736,713

Про перекладання каналізаційної мережі
Д=400 мм по вул. Сім’ї Хохлових 

та вул. Дорогожицькій у Шевченківському районі
Розпорядження № 1799 від 15 жовтня 2012 року 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до�
рожній рух”, зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЄВРОМОДУЛЬ�ЛТД” від
04.09.2012 № 04/09�1, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"ЄВРОМОДУЛЬ(ЛТД" (далі — ТОВ “БК “ЄВРОМОДУЛЬ(ЛТД”) за замовлен(
ням товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОНДРЕКТ" згідно з роз(

робленою та затвердженою в установленому порядку проектно(кошто(
рисною документацією в термін з 15.10.2012 до 29.10.2012 за умови ви(
конання пункту 2 цього розпорядження здійснити перекладання каналіза(

ційної мережі Д=400 мм по вул. Сім’ї Хохлових, 8 з тимчасовим частко(
вим розриттям тротуару та проїзної частини з обмеженням руху транс(
порту; по вул. Дорогожицькій навпроти будинку № 8 — штольневою про(
ходкою з тимчасовим частковим розриттям тротуару та обмеженням ру(
ху транспорту з п’ятниці 23:00 год. до 05:00 год. наступного понеділка.

2. ТОВ “БК “ЄВРОМОДУЛЬ(ЛТД”:
2.1. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за(

твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), забезпечивши тризмінний
режим роботи.

2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по(
рядку виконання будівельних робіт.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор(
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пункті
1 цього розпорядження.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо(
ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос(
вітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини по
типу існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині розрит(
тя, а тротуарів по типу існуючого в межах розриття та передати за акта(
ми комунальному підприємству “Шляхово(експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченків(
ського району м. Києва”.

2.6. Після завершення робіт з перекладання каналізаційної мережі за(
безпечити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснюва(
лося тепловими мережами, що підлягали капітальному ремонту, до теп(
лопостачання від відновлених теплових мереж.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з перекладання каналі(
заційної мережі, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження, майно зара(
ховується до комунальної власності територіальної громади м. Києва з
подальшою передачею у володіння та користування ПАТ “АК Київводока(
нал”.

4. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад(
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова(
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро(
мади міста Києва перекладеної каналізаційної мережі, зазначеної у пунк(
ті 1 цього розпорядження.

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

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по(
класти на директора ТОВ “БК “ЄВРОМОДУЛЬ(ЛТД” Бевзюка І. П.

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

Голова О. Попов

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за(
мовником на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки державним підприємством “Спеціалізована державна експерт(
на організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
від 19.07.2007 № 942 “Про затвердження ескізного проекту реконструкції дитячої поліклініки № 1 Оболонського району м. Києва на вул. Л. Гавро,

26”;
від 24.07.2012 № 1280 “Про перезатвердження скоригованої кошторисної частини проектної документації “Реконструкція дитячої поліклініки № 1 на

вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі м. Києва”.
4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо(

вої інформації змісту цього розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо(

в’язків.
Голова О. Попов

Про зміни у складі міської комісії 
для вивчення та аналізу ринкової мережі 

у місті Києві
Розпорядження № 1805 від 16 жовтня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 23.05.2001
№ 334/2001 “Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, рі�
шення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва”, наказу Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 № 281 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моде�
лей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, у зв’язку із необхідністю внесення змін до складу міської комісії
для вивчення та аналізу ринкової мережі у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу міської комісії для вивчення та аналізу
ринкової мережі у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконав(
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс(
трації) від 06.08.2012 № 1394 “Про міську комісію для вивчення та аналі(
зу ринкової мережі у місті Києві”:

1.1. Вивести зі складу комісії:
Крамаренка Руслана Михайловича — заступника голови Київської місь(

кої державної адміністрації, голову комісії.
1.2. Ввести до складу комісії:

Голубченка Анатолія Костянтиновича — заступника голови Київської
міської державної адміністрації, призначивши його головою комісії.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо(
го розпорядження у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ(
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов
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ВИБОРИ"2012
Хрещатик 26 жовтня 2012 року

Про внесення змін до розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26.07.2012 № 1309 
та від 26.07.2012 № 1310

Розпорядження № 1803 від 16 жовтня 2012 року 
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6 статті 18 та пунк�

ту 2 статті 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою додаткового опрацювання питань, пов’язаних з роз�
робленням механізмів реалізації проектів “Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Києва” та “Модерніза�
ція систем теплопостачання міста Києва:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2012 № 1309 “Про
створення робочої групи з питань розроблення механізмів реалізації проек(
ту “Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Києва”:

1.1. У пункті 2 розпорядження слова “у двотижневий термін” замінити
словом та цифрами “до 20.10.2012”;

1.2. Увести до складу робочої групи з питань розроблення механізмів
реалізації проекту “Модернізація систем водопостачання та водовідве(
дення міста Києва”, затвердженого розпорядженням:

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь(
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2012

№ 1310 “Про створення робочої групи з питань розроблення механізмів
реалізації проекту “Модернізація систем теплопостачання міста Києва”:

2.1. У пункті 2 розпорядження слова “у двотижневий термін” замінити
словом та цифрами “до 20.10.2012”;

2.2. Увести до складу робочої групи з питань розроблення механізмів
реалізації проекту “Модернізація систем теплопостачання міста Києва”,
затвердженого розпорядженням:

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер(

шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма(
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про внесення змін до складу 
Координаційної ради з питань боротьби 

з порушеннями прав інтелектуальної власності 
у місті Києві виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1652 від 21 вересня 2012 року 
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про авторське право і суміжні права”, враховуючи роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2012 № 1515 “Про
тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступни�
ками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керів�
ником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими
змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

тора на вул. Гетьмана відкритим способом з тимчасовим частковим
розриттям проїзної частини пров. Деснянського з частковим обмежен(
ням руху транспорту;

прокладання внутрішньої мережі дощової каналізації відкритим спо(
собом з частковим обмеженням руху транспорту;

прокладання теплових мереж від ТК 143/8 до житлового будинку
№ 174(а на вул. Борщапвській з реконструкцією камер ТК 138а/1 (бі(
ля будинку № 27(а на вул. Гетьмана), ТК 133/8 (біля будинку № 42 на
вул. Гетьмана) з приєднанням до існуючої камери ТК 133/7 (біля дитя(
чого майданчика на вул. Гетьмана, 44) відкритим способом;

прокладання електрокабелю КЛ10 кВ від жилого будинку № 174(а
на вул. Борщапвській з переходом пров. Деснянського виконати в 2
етапи вздовж будинку № 26 на вул. Гетьмана до ТП818 відкритим спо(
собом;

підключення новозбудованого будинку до мереж електропостачан(
ня з тимчасовим частковим розриттям проїзної частини для виконан(
ня переходів через вул. Деснянську, пров. Деснянський та вул. Маши(
нобудівну з виконанням робіт у вихідні дні з 24.00 год п’ятниці до 5.30
год. наступного понеділка;

перехід через пров. Машинобудівний відкритим способом в 2 ета(
пи у вихідні дні в нічний час.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Компанія “Магістр”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в 

м. Києві схему організації дорожнього руху та пішоходів на період про(
ведення робіт.

2.2. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за(
твердженими рішеннями Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

2.3. Забезпечити встановлення в місцях виконання робіт дорожніх
знаків, огороджувальних засобів та сигнальних ліхтарів.

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

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на всю ширину та довжину в межах розриття або зай(
няття проїзної частини, а тротуарів — на всю ширину та довжину в ме(
жах розриття або зайняття фігурними елементами мощення і переда(
ти їх за актами комунальному підприємству “Шляхово(експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд
на них Солом*янського райони

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання ме(
реж, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, це майно передаєть(
ся до комунальної власності територіальної громади м. Києва з по(
дальшим переданням у володіння та користування експлуатуючим ор(
ганізаціям згідно з укладеними договорами.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконав(
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі(
ністрації) забезпечити у встановленому порядку прийняття до кому(
нальної власності територіальної громади міста Києва новозбудованих
мереж зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

Центральна виборча комісія
Постанова № 1853 від 24 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

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 де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про заміну членів

окружних виборчих комісій, відповідно до пункту 1 частини

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

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

ті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, п’ятої,

сьомої, десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу XV

Закону України “Про вибори народних депутатів України”,

керуючись статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19 Закону

України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна

виборча комісія 

постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з

виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Центральної виборчої ко�

місії від 26 серпня 2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних депутатів України

28 жовтня 2012 року”, згідно з додатками 1 — 9.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів народних депу�

татів України 28 жовтня 2012 року, до складу яких вносяться

зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений

цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати

відповідним регіональним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиденний строк від дня її

прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб�сайті

Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 9

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 жовтня 2012 року № 1853

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів

народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

місто Київ 
Окружна виборча комісія з виборів народних 

депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Арєп’єва Наталія Валентинівна, 1981 року народження — від

Партії Наталії Королевської “Україна — Вперед!” (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:
Аззуз Ольга Борисівна, 1963 року народження — від Партії

Наталії Королевської “Україна — Вперед!”

Секретар засідання 
Центральної виборчої комісії Ю. ШВЕЦЬ

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 16.10.2007 № 1360
Розпорядження № 1808 від 16 жовтня 2012 року 

Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, ст. 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, з метою продов�
ження строків виконання робіт з проектування та реконструкції Привокзальної площі біля залізничного вокзалу “Дарниця” з бу�
дівництвом двох автомобільних та одного трамвайного тунелів у Дарницькому районі, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 16.10.2007 № 1360 “Про
реконструкцію Привокзальної площі біля залізничного вокзалу “Дарниця”
з будівництвом двох автомобільних та одного трамвайного тунелів у Дар(
ницькому районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2007–2008 роках” та “а в 2009 році” ви(
ключити.

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 та в інженерних службах міста — технічні умови”.

4. Підпункт 3.4 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви(

конання будівельних робіт.”,
5. Підпункт 3.5 пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.6, 3.7 вважати відповідно підпунктами 3.5, 3.6.
6. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки(

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

7. Підпункт 3.6 пункту 3 виключити.
8. Пункт 4 виключити.
9. Пункт 7 викласти в новій редакції:
"7. 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 проек(
тування та реконструкції Привокзальної площі біля залізничного вокзалу
“Дарниця” з будівництвом двох автомобільних та одного трамвайного ту(
нелів у Дарницькому районі до програм соціально(економічного розвитку
м. Києва на 2012 та наступні роки.".

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15.09.2009 №1046
Розпорядження № 1807 від 16 жовтня 2012 року 

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, частини 4 статті 34 Закону України “Про регулювання місто�
будівної діяльності”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, у зв’язку з необхідністю продовження строків виконання
робіт з реконструкції бульвару Верховної Ради у Дніпровському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2009 № 1046
“Про реконструкцію бульвару Верховної Ради у Дніпровському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2009(2010 роках” та “в 2010 році” ви(
ключити.

2. В підпункті 2.1 пункту 2 слова “тендерній основі” замінити словами
“конкурсних торгах”.

3. Підпункт 2.4 пункту 2 викласти в новій редакції:
“2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви(

конання будівельних робіт.”.
4. Підпункт 2.6 пункту 2 виключити.

5. Пункт 4 викласти в новій редакції:
“4. 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 реконструкції бульвару Верхов(
ної Ради у Дніпровському районі до програм соціально(економічного роз(
витку м. Києва на 2012 та наступні роки.”.

Голова О. Попов

Про прокладання інженерних мереж
до житлового будинку на вул. Борщагівській, 174�а

у Солом’янському районі
Розпорядження № 1692 від 26 вересня 2012 року 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до�
рожній рух”, враховуючи рішення Київської міської ради від 01.11.2007 № 1130/3963 “Про передачу товариству з обмеженою від�
повідальністю “Компанія Магістр” земельної ділянки для будівництва житлового будинку на вул. Борщагівській, 174�а у Солом’ян�
ському районі”, договір оренди земельної ділянки від 31 березня 2008 № 72�6�00501 та зважаючи на звернення товариства з обме�
женою відповідальністю “Компанія “Магістр” від 07.05.2012 № 20 та від 23.05.2012 № 24 з метою прискорення введення в експлуата�
цію житлового будинку на вул. Борщагівській, 174�а у Солом’янському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Качура 
Романа Павловича 

заступника начальника Головного 
управління економіки та інвестицій

Малежик 
Олену Миколаївну

начальника управління природних 
монополій Головного управління 
комунального господарства

Качура 
Романа Павловича 

заступника начальника Головного 
управління економіки та інвестицій

Малежик 
Олену Миколаївну

начальника управління природних 
монополій Головного управління 
комунального господарства

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “Компанія “Магістр”
(далі ТОВ “Компанія “Магістр”) в термін з 28.09.2012 до 10.12.2012
відповідно до розробленої та затвердженої у встановленому порядку
проектно(кошторисної документації здійснити, а саме:

перекладання водопровідної мережі з Д=100мм на Д=200 мм від
вул. Деснянської до існуючої внутрішнноввартальної мережі Д=200 мм

у пров. Деснянському відкритим способом з тимчасовим частковим
розриттям проїзної частини та обмеженням руху транспорту;

перекладання водопровідного вводу Д=100 мм до будинку № 30 на
вул. Гетьмана;

перекладання внутрішньоквартальної каналізаційної мережі від жит(
лового будинку на вул. Борщагівській, 174(а до каналізаційного колек(

1. Внести до складу Координаційної ради з питань боротьби з пору(
шеннями прав інтелектуальної власності у місті Києві виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвер(
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки(
ївської міської державної адміністрації) від 14.10.2009 № 1182 (в редак(
ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19.04.2011 № 576), такі зміни:

1.1. Вивести зі складу Координаційної ради:
Крамаренка Руслана Михайловича — заступника голови Київської місь(

кої державної адміністрації, голову комісії;
Золіна Євгена Олександровича — начальника відділу розміщення зов(

нішньої реклами Головного управління з питань реклами.
1.2. Увести до складу комісії:

Голубченка Анатолія Костянтиновича — заступника голови Київської
міської державної адміністрації, призначивши його головою комісії;

Ругаля Олександра Анатолійовича — начальника відділу контролю
за розміщенням зовнішньої реклами управління з питань реклами Го(
ловного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з гро(
мадськістю.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо(
го розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за(
ступника голови Київської міської державної адміністрації Голубчен(
ка А. К.

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
22 жовтня 2012 року № 65/982

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31.05.2011 № 857
Розпорядження № 1734 від 4 жовтня 2012 року 

Відповідно до статті 28 Закону* України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України “Про житлово�кому�
нальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою уточнення положень стосовно застосування тарифів:

1. Доповнити Примітки до Тарифів на комунальні послуги з центра(
лізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг
усіх форм власності для Здійснення розрахунків з населенням, з опла(
тою останнім не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за роз(
рахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ(
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.05.2011 № 857, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у
місті Києві 06.06.2011 за № 21/880, пунктом 3 такого змісту:

“3. Тарифи не застосовуються при розрахунках з населенням будинку

№ 18, секція А, секція Б на вул. Інститутській.”.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів(

никові апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в за(
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ(
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 05.03.2012 № 361
Розпорядження № 1590 від 11 вересня 2012 року 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” “ враховуючи розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2012 № 1463 “Про передачу функцій замовника проекту�
вання та реконструкції з добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на житловому масиві Троєщина від
вул. Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку” та необхідність термінового здійснення будівництва, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2012 № 361
наступні зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти у такій редакції:
“1. Комунальному підприємству з питань будівництва житлових бу(

динків “Житлоінвестбуд(УКБ”:
1.1. Здійснити до 07.10.2012 року роботи з проектування та рекон(

струкції з добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового
транспорту на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської до
пересадочного вузла на міську кільцеву електричку (І та II черги будів(
ництва об’єкта)."

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за(
ступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 26 жовтня 2012 року

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

ІНФОРМАЦІЯ

про продаж на а ціоні р пи інвентарних об'є тів
державної власності

Наймен вання об'є та: р па інвентарних об'є тів — майно олишньо о
У раїнсь о о державно о підприємства правління по омпле т ванню б дов
машиноб дівно о омпле с "У рмаш омпле т".

Місцезнаходження об'є та: 01001, м. Київ, в л. Трьохсвятительсь а, 4-Б.

Балансо трим вач: ОП "У рмаш омпле т", од за ЄДРПОУ 01886709.

Дані про об'є т: р па інвентарних об'є тів в іль ості 71 одиниці (др ар-
сь і машин и, аль лятори, еле трорадіатори, меблі, тощо) знаходиться в не-
робочом стані та не придатне для подальшо о ви ористання, ле овий авто-
мобіль ВАЗ 2107 та причіп "Т рист" технічно несправні.

Вартість продаж об'є та без ПДВ — 5011,00 рн, ПДВ — 1002,20 рн.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 6013,20 рн.

С ма оштів, що вноситься по пцями ( розмірі 10% від почат ової
ціни об'є та): 601,32 рн.

Умови продаж об'є та: ви ористання майна визначає по пець.

Засоби платеж : рошові ошти.

А ціон б де проведено 20 листопада 2012 ро об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, ТБ «Універсальна товарно-сировинна
біржа».

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для часті в а ціоні —
16 листопада 2012 ро .

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 рн
(призначення платеж : «плата за реєстрацію заяви на часть в а ціоні, без
ПДВ»), ошти при розрах н за придбаний об'є т приватизації та ПДВ
вносяться на р/р 37184501900001 в Головне правлінні державної
азначейсь ої сл жби м. Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне правління
Державної азначейсь ої сл жби м. Києві, од бан 820019.

С ма оштів, що вноситься по пцями ( розмірі 10% від почат ової
ціни об'є та): вноситься на р/р 37317007000034 в Головне правління
державної азначейсь ої сл жби м. Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне
правління Державної азначейсь ої сл жби м. Києві, од бан 820019.

В призначенні платеж в азати: для РВ ФДМУ по м. Києв .

Ознайомитись з об'є том можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Трьох-
святительсь а, 4-Б в робочі дні та одини з дозвол Ре іонально о відділення
ФДМУ по м. Києв .

Отримати додат ов інформацію та подати заяв на часть в а ціоні можна
в Ре іональном відділенні ФДМУ по м. Києв за адресою: м. Київ, б львар
Т. Шевчен а, 50-Г, імн. 331, тел. 281-00-35 в робочі дні та одини.

До ва и адво атів!
О олошення он рс адво атів, я і зал чаються до надання

безоплатної вторинної правової допомо и. Заяви для проходжен-
ня он рс приймаються Головним правлінням юстиції
м. Києві, а та ож всіма районними м. Києві правліннями юсти-
ції до 19 листопада 2012 ро .

З повним те стом о олошення можна ознайомитись на офіцій-
ном веб-сайті Головно о правління юстиції м. Києві
(http://www.justicekyiv.gov.ua).

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні без о олошення
ціни об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною
площею 608,30 в.м на в л. Виш ородсь ій, 28/1, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м.

Адреса: 04074, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".
Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м, том числі:

№ 1 по № 11 ( р пи приміщень № 7) площею 242,50 в.м, з № 1 по № 20 ( р пи
приміщень № 9) площею 207,40 в.м, № 6 площею 31,80 в.м, № 8 площею
4,90 в.м, місця за ально о орист вання площею 121,70 в.м, що с ладає 40/100
частин від нежилих приміщень в б дин площею 1 536,30 в.м.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

товарної біржі "Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 16 листопада 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б,

поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01004, м. Київ,

в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, Код бан 322948,
од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".
7. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
8. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04074, м. Київ,

в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".
9. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01004, м. Київ,

в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа", тел. (044) 230-95-49, 230-96-95, тел./фа с (044) 230-95-49.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є он рс на
заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста відділ
забезпечення діяльності заст пни а місь о о олови — се ретаря
Київради (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно
до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02
№169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами
посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до
он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається
про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями
щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах місцево о
самовряд вання; заповнен особов арт (форма П-2ДС) з відповідними
додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені встановленом
за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина
У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов'язання
фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім'ї за 2011 рі ; дві фото арт и
розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов'яз ів та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати ,
36, . 913 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

ОГОЛОШЕННЯ
Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є
он рс на заміщення ва антної посади оловно о е ономіста
се тор з питань правління місцевим бор ом Бюджетно о
правління (додат ова інформація щодо основних ф н ціональних
обов'яз ів надається адровою сл жбою).

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів —
ромадянство У раїни, вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр.
Дос онале володіння омп'ютером та знанням ан лійсь ої мови.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня
оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36,
Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.

16 листопада 2012 ро ТБ "Київсь а а ропромислова біржа" в приміщенні, що знахо-
диться за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, 5-й поверх, о 12.00 про-
водить а ціон по продаж державно о майна, я е знаходиться на балансі ВП "Спеціалі-
зоване правління механізації і автотранспорт " ПАТ "СУППР", а саме:

лот №1 — автомобіль Volvo-850 1996 ро вип с , державний № АА10500.

Стартова ціна 20 230,00 ривень з ПДВ.

С б'є ти підприємниць ої діяльності та фізичні особи, що бажають взяти часть в а ціонних тор-
ах, подають за адресою м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, 5-й поверх, (тел. 230-95-49)
та і до менти:

1) заяв на часть в а ціонних тор ах;

2) нотаріально засвідчені опії витя з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців та становчих до ментів, а та ож завірена власною печат ою опія свідоц-
тва про реєстрацію платни а подат на додан вартість (для юридичних осіб);

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

4) платіжні до менти, що підтвердж ють сплат а редитаційно о збор розмірі: для фізичних
осіб 20 рн з ПДВ, для юридичних осіб 40 рн. з ПДВ (№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Ки-
єва, МФО 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа")

До ментацію з проведення а ціонних тор ів можна одержати за адресою: 01004 м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, 5-й поверх, а та ож з офіційно о веб-сайт біржі
www.visnik.kiev.ua.

Прийняття заяво на часті в а ціонних тор ах заверш ється о 17.00 12 листопада 2012 ро .

А ціонний омітет

Свідоцтво про право власності (серія САС № 247830) на нежилі

приміщення площею 248,50 в.м, я і розташовані в місті Києві за

адресою: в л. Мала Житомирсь а, 9, літера Б, я е видане на

підставі на аз "Про оформлення права власності на об'є т

нер хомо о майна" від 05.11.2010 ро № 1041-В, вважати

недійсним, зв'яз з йо о втратою.

ОГОЛОШЕННЯ

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою:
в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524,
телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

О олошення про наміри
Державне підприємство "Зовніштор видав У раїни" повідомляє про оформлення Дозвол на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря.
Підприємство розташоване за адресою: 01601, м. Київ, в л. Воровсь о о, 22, Шевчен івсь ий район. Підприємство займається видавничо-полі рафічною діяльністю, а

саме: матеріально-технічним забезпеченням вип с Інформаційно о бюлетеня та др овано о міжнародно о видання, виданням іншої др ованої прод ції.
Річні ви иди забр днюючих речовин в атмосфер с ладають: о сиди азот 0,027 т/рі , спирт метиловий 0,005 т/рі .
Розрах н и розсіювання забр днюючих речовин в атмосферном повітрі по азали, що ви иди забр днюючих речовин являються доп стимими.
Із за важеннями щодо обся ів ви идів забр днюючих речовин звертатися до Шевчен івсь ої районної адміністрації м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24

(тел. 226-24-84).
Стро подання за важень — 30 днів з момент виход о олошення.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 26.10.2012 ро о 12.30 відповідача Момот
Валентин Володимирівн цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Універсал Бан " до Момот Валентини Володимирівни про стя нення
забор ованості за редитним до овором.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа роз лядатиметься за йо о відс тності.
С ддя Савиць ий О.А.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За аль-
на

площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма си-
мально
можли-
вий
стро
оренди

Оренд-
на

плата
за

1 в.м,
рн

Розмір
місячної
орендної
плати,
рн

Приміт а

1 КП "Київжитлоспец-
е спл атація"

01034,
м. Київ, в л. Володимирсь-

а, 51-а,
тел: 234-23-24

1,2
поверхи

в л. Верхній Вал,
42, літ. А

52,70

Приватний навчальний
за лад (с б'є т

осподарювання, що
здійснює освітню

діяльність)

2 ро и
364 дні

Станом на серпень 2012

31,31 1649,96

2 1 поверх
в л.

Василь івсь а, 55,
літер. А

81,20
Кафе, що не здійснює

продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и
364 дні

Станом на 31.07.2012

46,14 3746,67

3 1 поверх
в л. Б дищансь а,

7, літ. А
487,90

Кафе, що не здійснює
продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и
364 дні

Станом на 31.07.2012

44,83 21873,33

4
Ком нальне підприємство

"Київпастранс"
в л. Набережне шосе, 2,

м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20,

279-20-31

1 поверх
в л. С леймана
Стальсь о о, 13,

орп. 36
22,40

Продаж продовольчих
товарів, рім товарів
піда цизної р пи

2 ро и
364 дні

Станом на 30.06.2012

44,69 1000,99

5 1 поверх
в л. Виборзь а,
111, орп. 9

40,00 Офіс
2 ро и
364 дні

Станом на 20.07 2012

79,06 3162,50

6

Ком нальне підприємство
"Київсь ий метрополітен",

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35,

тел: 238-44-21

частина
вестибю-
лю №1

станція метро
"Вид бичі"

9,90

Змішана тор івля
продовольчими та
непродовольчими

товарами

2 ро и
364 дні

Станом на
червень 2012

Для ладання до овор
оренди обов'яз ова на-
явність прое тної до -
ментації ПІ "ДП У рмет-
рот нель-прое т" на роз-
міщення тимчасових о о-
родж ючих онстр цій273,89 2711,49

7

Київсь ий місь ий
центральний

протит бер льозний
диспансер

03022, м. Київ,
в л. Василь івсь а, 35,

тел. 257-51-73

1 поверх
в л.

Василь івсь а, 35,
орп. 1

19,70
Розміщення

бла одійної ор анізації
2 ро и
364 дні

1 рн. на рі
Потреб є проведення

ремонтних робіт

8

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 6, 03680,

м. Київ, просп. Комарова,
3, тел.497-11-16

1 поверх

просп.
Космонавта
Комарова, 3,

орп. 8

38,90

Приватний за лад охо-
рони здоров'я (забір
рові для лаборатор-
но о дослідження)

12
місяців

Станом на 30.04.2012

73,67 2865,84

9 1 поверх

просп.
Космонавта
Комарова, 3,

орп. 4

6,00
Розміщення тор овель-
них об'є тів з продаж
ортопедичних виробів 2 ро и

364 дні

Станом на 31.07.2012

319,38 53,23

2,00
Змішана тор івля про-
довольчими та непро-
довольчими товарами

273,75 136,88

10

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 10, м. Київ,
просп. 40-річчя Жовтня,
59-б, тел. 525-53-19

підвал
просп. 40-річчя
Жовтня, 59-б,

орп. 2
37,50

Приватний за лад
охорони здоров'я
(соляна імната)

2 ро и
364 дні

Станом на 31.07.2012

36,52 1369,63
Потреб є проведення

ремонтних робіт

11 4 поверх
просп. 40-річчя
Жовтня, 59-б,

орп. 3
21,50

Приватний за лад
охорони здоров'я

2 ро и
364 дні

80,10 1722,11

12 5 поверх
просп. 40-річчя
Жовтня, 59-б,

орп. 3
31,40

Приватний за лад
охорони здоров'я

2 ро и
364 дні

Орендна
плата за
1 один
5,46 рн

По одинно

13

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 1, м. Київ,

в л. Хар івсь е шосе, 121,
тел. 564-52-54

6 поверх
в л. Хар івсь е

шосе, 121, орп. 3
174,00

Розміщення
бла одійної ор анізації

2 ро и
364 дні

Станом на 20.08.2012

23,70 4124,62

14 1 поверх
в л. Хар івсь е

шосе, 121, орп. 1
72,50

Приватний за лад
охорони здоров'я

2 ро и
364 дні

Станом на 01.09.2012

64,49 4675,83

15
2,4,6,7,8
поверхи

в л. Хар івсь е
шосе, 121, орп. 3

3186,90
Приватний навчальний

за лад
2 ро и
364 дні

17,32 55212,49

16 2 поверх
в л. Хар івсь е
шосе, 121, орп.

27
152,80

Приватний навчальний
за лад

2 ро и
364 дні

17,92 2738,84

17
Київсь а місь а лінічна
лі арня № 7, м. Київ,
в л. Котельни ова, 95,

тел. 450-02-55

1,6
поверхи

в л. Михайла
Котельни ова, 95,

орп. 1

231,74
Приватний за лад
охорони здоров'я
(травматоло ічні

посл и)

2 ро и
364 дні

Станом на 20.08.2012

54,87 12715,66

7 поверх 65,02

Орендна
плата за
1 один
7,74 рн

По одинно

18 2 поверх
в л. Михайла

Котельни ова, 95,
орп. 1

101,88

Приватний за лад
охорони здоров'я
(стоматоло ічні,

іне оло ічні посл и)

2 ро и
364 дні

Станом на 21.08.2012

55,49 5653,33

19

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 7, м. Київ,
в л. Котельни ова, 95,

тел. 450-02-55

цо оль,
1 поверх

в л. Михайла
Котельни ова, 95,

орп. 1
110,05

Приватний за лад охо-
рони здоров'я (реабілі-

таційний центр)

2 ро и
364 дні

56,47 6214,17

20

Київсь ий місь ий
поло овий б дино №3,

м. Київ,
в л. В. К чера, 7,
тел. 405-34-86

1 поверх
в л. Василя

К чера, 7, орп. 1
5,00 Бан омат

2 ро и
364 дні

Станом на 31.07.2012

418,72 2093,58

21

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 4, м. Київ,
в л. Солом'янсь а, 17,

тел. 275-81-88

2 поверх
в л. Солом'янсь а,

17, орп. 1
5,00

Розміщення страхової
омпанії

2 ро и
364 дні

Станом на 25.09.2012

193,57 967,84

22

Місь ий на овий
інформаційно-аналітичний

центр медичної
статисти и, м. Київ,

пров. Геор іївсь ий, 9,
тел. 270-51-80

1 поверх
пров.

Геор іївсь ий, 9,
літ. А, А2 ( орп. 1)

65,00
Розміщення

ромадсь ої ор анізації
2 ро и
364 дні

Станом на 30.04.2012

49,09 3190,88

Д А Х Л Ф С Л А Й Д

О Р У К А З К А О І

В С Е С В І Т Е Г І Д А

Ж Щ Е Р Б А Р О М

Е М А Р Е О Ц І Н К А

Н У Т П Л А Т О Н А Н

К Р И П Т А И І Т

О К А С Т О Й К А

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ....................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці................19 рн. 50 оп.
на 6 місяців..............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців............78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці................32 рн. 70 оп.
на 6 місяців..............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Спортивні новини

Дзюдо. Українські спортсмени візьмуть участь 
у командному Чемпіонаті світу
Збірна У раїни із дзюдо вир шила на омандний Чемпіонат світ ,

я ий вихідні відб деться в бразильсь ом місті Сальвадор. Спочат
визначаться найсильніші оле тиви планети серед жіно , а в неділю
боротьб вст плять чоловічі збірні. Зазначимо, що вітчизняні пред-
ставни и сильної статі вже мають досвід вист п на подібних т рнірах.
У 2006 році вони посіли п’яте місце. У раїн и ж вперше візьм ть
часть омандном Чемпіонаті світ . С лад національної збірної
та ий: чолові и — 66 — Геор ій Зантарая, Андрій Б рд н; 73 —
Володимир Соро а, Іван Єфанов, Сер ій Дребот (запасний); 81 —
Віталій Д дчи , Сер ій Гонч ; 90 — Вадим Синявсь ий, Валентин
Гре ов. Понад 90 — Станіслав Бондарен о, Артем Блошен о. Жін-
и: 52 — Марія Б йо , Оле сандра Стар ова; 57 — Тетяна Ле-
виць а, Ш шана Гевондян; 63 — Світлана Чеп ріна; 70 — Л їза
Гайн тдінова. Понад 70 — Галина Тарасова

Хокей. “Беркут” зміцнив позиції у чемпіонаті
ПХЛ
У серед відб вся матч ре лярно о чемпіонат ПХЛ, в я ом з стрі-

лися дві столичні оманди. У Києві на СК “АТЕК” “Компаньйон-Нафто-
аз” ранзі осподарів льод про рав “Бер т ” з рах н ом 2:3. Пере-
мо своїй оманді принесли Оле сандр Побєдоносцев, Ма сим Аба-
єв та Ма сим Осипов. У т рнірній таблиці чемпіонат “Бер т” зміцнив
своє лідир юче становище, відірвавшись від найближчо о переслід -
вача ХК “Со іл” після 14-ти т рів на 12 очо . Тим часом Континен-
тальній хо ейній лізі донець ий “Донбас” порад вав своїх вболіваль-
ни ів перемо ою над ма ніто орсь им “Метал р ом”. Вітчизняний
л б виявився сильнішим завдя и хет-три Р слана Федотен а. Тож
з стріч, що пройшла в серед на “Арені Др жби” в Донець , завер-
шилася з рах н ом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

Бойові єдиноборства. В Києві завершився 
чемпіонат міста з панкратіону
У столичном спортивном омпле сі “Восход” відб вся чемпіонат

Києва з пан ратіон серед чолові ів і жіно . Зма ання зібрали понад
двісті спортсменів, я і представляли 13 л бів Києва, Чернівець ої та
Київсь ої областей. Чемпіонат з пан ратіон проходив восьми чоло-
вічих ва ових ате оріях (62 , 66 , 71 , 77 , 84 , 92 , 100 ,
+100 ) і п’яти жіночих (53 , 58 , 64 , 71 , +71 ). Зма ання від-
б вались чотирьох видах єдиноборств: Но - і, ММА, А он, BJJ. Ре-
з льтати: Но - і — перше місце — СК “Спарта”; др е — СК Черні-
вець ої області; третє — СК Київсь ої області. ММА: перше місце —
СК “Спарта”; др е — СК Чернівець ої області; третє — СК Київсь ої
області; А он: перше місце — СК “Спарта”; др е — СК ДЮСШ-1;
третє — ХОП “Шериф”; BJJ: перше місце — СК “Спарта”; др е — СК
“Грейсі-Бара”; третє — СК Чернівець ої області. За рез льтатами чем-
піонат та попередньо о рейтин спортсменів сформована збірна
столиці з пан ратіон , я а візьме часть чемпіонаті У раїни 6—8
р дня, що відб деться Києві

Температура +9°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +9°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура +3°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 26 жовтня 2012 року

ОВНИ, залежність від рес рсів оточення, інтересів і потреб
партнерів тримає вас в ма ічних лещатах. Я що цей тя ар тисне,
ш айте шлях до світла разом з людьми, близь ими по д х . Об’-
єдн йтеся з тими, хто сповід є споріднені ідеали, дивиться на світ
в одном з вами напрям . Це др зі, давні знайомі, я і здатні ста-
ти спонсорами, по ровителями, реалізація власних бажань може
відб тися тіль и завдя и їхній підтримці.
ТЕЛЬЦІ, не відставайте від шлюбних (ділових) с п тни ів, ро-
йте в но , передаючи їм свій най ращий досвід, разом ви ори

перевернете, а наодинці зазнаєте фіас о. Прибор айте ординю,
іна ше лята зв’яже рила! Я що ви дос оналий фахівець та пра-
целюб, ходитимете в ба атіях (тіль и не с отіться до транжир-
ства!), рошові анали стр менять, і ви перші в черзі до них.
БЛИЗНЯТА, час “ лепати” роші, доро а лож а до обід , не зво-

лі айте, а беріться за приб т ові замовлення та завдання, а тиві-
з йте самодисциплін , аби с різь всти ати і б ти майстром на всі
р и, тоді житимете в достат і оря не знатимете. На бла одій-
ність відведіть “десятин ”, не більше, іна ше є ризи звалити на
себе ч жий армічний вантаж.
РАКИ дозріли запалити серце арячим висо им поч ттям, тож

оберіть ідний об’є т симпатій і охайтеся в насолод ! І затямте:
ви детонатор в романтичном тандемі, любовний ма , стояти пе-
ред я им неможливо! А с перни и нехай сають заздрісно лі ті.
ЛЕВИ, я що ви зосереджені на домашніх лопотах — це ч до-

во, тіль и не давайте волю амбіціям, рідні вас люблять, радо
всьом підтрим ють, дорожіть цим і платіть анало ічно! У шлюбних
пар щаслива пора, бла овірні вас обожнюють, ви для них незамін-
ні, ос іль и особлюєте в собі вірно о др а, пристрасно о охан-
ця, ділово о партнера, дбайливо о осподаря.
ДІВИ, ймовірно, ви б дете засм чені, роз риються неприємні

речі, про я і навіть не підозрювали, помилялися, приймаючи біле
за чорне, а можливо, самі о ось обд рювали, плели інтри и, роз-
рахов ючи, що все зійде з р .
ТЕРЕЗИ, піддавшись рошовій лихоманці, ризи єте втратити

др зів. Пам’ятайте про честь, не заплям йте м ндир порядно о
бізнесмена, розплач йтеся вчасно з подат овою, асіть редити,
віддайте бор и, роші не повинні стати ябл ом розбрат . Нині ви
під лючені до мо тніх фінансових пото ів, можете розба атіти,
тіль и осподарюйте з роз мом, п с ати на вітер не можна ані о-
пій и.
СКОРПІОНИ, ви на порозі нових звершень, зробивши ро впе-

ред, не зад йте, а взявши ініціатив в р и, сміливо р хайтеся на-
з стріч осяйном майб тньом , а ар’єрні переш оди тіль и піділ-
лють масла во онь. Ви енерал, що веде армію в бій! Презент й-
те себе, хваліться дося неннями, талантами, тоді люди повірять і
під ть за вами.
СТРІЛЬЦІ, зійдіть зі сцени за ліси, там с єта-с єт, а це ш о-

дить здоров’ю. Відпочиньте, підлі йте д шевні рани, переосмис-
літь (за мин лий рі ) доп щені помил и, зан ртеся в творчість. На
самоті завітає прозріння, роз м просвітліє, сили примножаться.
Ува а борцям за справедливість: обережно ніть правд мат ві-
чі, навіть не ідни ам, хоча фальшивити протипо азано, адже ваша
Небесна місія — ви ривати зло заради торжества добра і вищої
справедливості.
КОЗОРОГИ, свар и через матеріальні бла а — чий внесо до сі-

мейно о бюджет більший — доля ницих д хом, б дьте вищі за це.
Я що не повертають бор и, не зліться, не збіднієте, а навпа и роз-
ба атієте, шансів заробити вас — море. На сл жбових теренах
хазяйн є форт на, хапайтеся за сл жбові повноваження, зростай-
те по верти алі, заробляйте інтеле т альною працею та мітливіс-
тю.
ВОДОЛІЇ, влада манить вас медовим пряни ом (але не заб -

вайте про баті ), ар’єрне сходження заряджає олосальною енер-
ією, піднятися над натовпом хочеться неймовірно. Але, на жаль,
с дилося злетіти лише т ди, ди засл жили. Втім, шеф хоч і ви-
мо ливий, але не образить.
РИБИ, психоло ічна атмосфера в робочом офісі наеле тризо-

вана, пристрасті роз ораються, виб х немин чий. Втім, аби ни -
н ти р йнівних втрат і не впасти з посадово о рісла, делі атно по-
зб вайтеся ярма обридлих зобов’язань, в я е вас запря ли, по-
просіть ерівництва завдання, де ви я творча особистість здат-
ні спішно реаліз ватися

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  

2 8  Ж О В Т Н Я  — 3  Л И С Т О П А Д А

ранок день вечір

"Динамо" не змогло вистояти 
у матчі проти "Порту"
Столичні футболісти поступилися португальському клубу 
з рахунком 2:3

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в рам ах р по-
во о етап Лі и чемпіонів
столичне “Динамо” з стрі-
лося з порт альсь им
“Порт ”. Матч видався д -
же рез льтативним, але,
на жаль, ияни не змо ли
нав’язати с перни р і
підс м пост пилися з
рах н ом 2:3. Та им чи-
ном, “біло-сині” с ладни-
ли завдання виход на-
ст пний ра нд плей-офф
зма ань, і наразі т рнірне
становище оманд ви ля-
дає та : “Порт ” набрав
після трьох т рів 9 очо ,
“ПСЖ” — 6, иївсь о о
“Динамо” — 3, а в а тиві
“Динамо” із За реба нара-
зі жодно о ви рано о оч а.

Початок поєдинку пройшов для

“Динамо” не найкращим чином.

Футболісти “Порту” за шаленої під�

тримки місцевих вболівальників

практично притиснули киян до влас�

них воріт. Захисникам київського

клубу доводилося трудитися на пов�

ну силу, перериваючи навісні переда�

чі на Джеймса Родрігеса, розіграш

комбінацій Лучо і Варела, кидаючись

під м’яч після ударів Моутінью.

Олексій Михайличенко помітно нер�

вував, проте ближче до десятої хви�

лини зустрічі гості зуміли провести

кілька гострих атак, а їх головною

зброєю в ці хвилини можна було вва�

жати кутові удари у виконанні Міге�

ля Велозу. Саме португальський ле�

гіонер столичного клубу міг відкрити

рахунок, після його подачі м’яч по�

летів точнісінько у ворота суперника,

але в останню мить голкіпер “Порту”

Елтон зумів ліквідувати загрозу.

Хоча кияни показали, що можуть

чинити опір, господарі досить неспо�

дівано вийшли вперед. Лучо Гонсалес

опинився на правому краю динамів�

ського штрафного майданчика, повів

за собою двох захисників і зробив пе�

редачу на хід Варела, який майстерно

обробив м’яч і не залишив жодних

шансів Олександру Шовковському.

Втім, пропущений гол зовсім не зні�

тив киян, і вони продовжили шукати

щастя в атаці. Мігель Велозу вкотре

перевірив реакцію Елтона дальнім

ударом, але голкіпер був на місці. А

потім гравці “Динамо” відновили па�

ритет. Велозу подав кутовий, а Олег

Гусєв переграв у повітрі захисника і

точно пробив — 1:1! Після цього гос�

ті “глибоко сіли” на своїй половині

поля, практично дозволивши супер�

нику робити все, що той побажає. І

на 35�й хвилині Родрігес хорошим

пасом “розрізав” оборону “Динамо”

та вивів на ударну позицію Джексона

Мартінеса, який зумів вивести “Пор�

ту” вперед, 2:1. За цього рахунку

команди пішли на перерву.

На початку другого тайму кияни

спробували відібрати м’яч у супер�

ника, почали боротися в середині

поля. Олег Гусєв одразу ж двічі

пройшов по лівому флангу, Тайє

Тайво і Андрій Ярмоленко постій�

но робили навіси, але португаль�

ські захисники вміло справлялися з

цими випадами. Динамівці ж все

більше стали помилятися при пе�

редачах. Щоправда, господарі гра�

ли досить грубо, збивали киян при

першій же можливості. Ближче до

середини другого тайму нашим

футболістам вдалося нав’язати бо�

ротьбу супернику, і на 73�й хвилині

вони зрівняли рахунок. Андрій Яр�

моленко видав блискучий пас на

Ідейє, який в боротьбі з двома за�

хисниками сильно пробив по воро�

тах. На жаль, відразу ж після цього

Джексон Мартінес знову вивів

“Порту” вперед, оформивши

дубль. Рахунок 3:2 зберігся до фі�

нального свистка. Після матчу ви�

конуючий обов’язки головного

тренера киян Олексій Михайли�

ченко прокоментував хід поєдинку:

“Ми не заслуговували сьогодні на

поразку, для мене це абсолютно яс�

но. “Динамо” не дозволило зіграти

“Порту” в притаманний йому гос�

трий атакуючий футбол. За всю гру

у суперника було чотири удари по

воротах — це майже стовідсоткова

реалізація. Тут потрібно говорити

про сильні індивідуальні дії гравців

португальського клубу. Але мали

місце і помилки наших футболіс�

тів. Все це не дозволило досягти

результату, який би ми могли вва�

жати сприятливим”
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Цей день в історії 26 жовтня

1492 — б ло винайдено олі-
вець з рифелем
1636 — засновано Гарвард-

сь ий оледж, що пізніше став
всесвітньо відомим ніверситетом
1824 – Мос ві офіційно від-
рився Малий театр
1900 – Нью-Йор від рита

перша лінія метрополітен
1938 — хімічний онцерн Du-

Pont розробив новий синтетич-
ний матеріал – нейлон
1956 — творено Міжнародне

а ентство з атомної енер ії
(МАГАТЕ)
1958 – відб вся перший о-

мерційний рейс "Боїн а-707"
авіа омпанії "Пан Амери ан" із
Нью-Йор а до Парижа
1978 – Всесвітня ор анізація

охорони здоров'я о олосила про
те, що вір с віспи знищений
природі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х по рівля м зей в Парижі
р хоме сидіння

оночном
човні

інорежесер —
"Звени ора",
"Земля",
"Арсенал" Р в Ан лії тит л

баронета

палич а, я ою
по аз ють

Бродсь ий
(вчений), ініціа-

ли

Е
земля і небо,

осмос
щит Зевса
(міф.)

рід ий с п,
юш а з риби Щ запалення

оболон и в ха
наві аційний

прилад

хім. елемент, І

серія
вертольотів

А
франц.

письменни ,
"Чисте серце"
— трило ія

оловний бір
нареченої

вартість, ціна

Т
баранячий о-

рох

дав.- рец. фі-
лософ V ст. до
н.е. — "Федр"

еле тр. заряд-
жена частин а

вавілон. бо
неба

И
перших хрис-

тиян — підзем-
на алерея для
бо осл жінь

невели ий м з.
твір

швид ом
темпі

тон ий шар
ристалів льод

доро оцінний
амінь

висо а ам’яна
стіна К

є ип. бо
мистецтв і
ремесел

"мати бо ів"
Фрі ії

(античний світ)

прилаво ,
омір,

положення тіла

Рез льтати матчів
3- о т р Лі и чемпіонів:
“Динамо” З — “ПСЖ” — 0:2
“Зеніт” — “Андерлехт” — 1:0
“Мала а” — “Мілан” — 1:0
“Арсенал” — “Шаль е-04” —

0:2
“Монпельє” — “Олімпіа ос” —

1:2
“Бор ссія” Д — “Реал” М — 2:1
“Ая с” — “Манчестер Сіті” —

3:1

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Півзахисни иївсь о о "Динамо" Мі ель Велоз (правор ч) боротьбі проти нападни а "Порт " Хамеса Родрі еса
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