
Хліб у Києві не подорожчає
Наразі немає жодних обґрунтованих підстав для зростання цін 
на соціальні сорти

Швидкісний та популярний
За тиждень новим трамваєм скористалися майже 29 тисяч мешканців Троєщини

Відновлена лінія швидкісного трамвая

на Троєщині з кожним днем користуєть�

ся все більшою популярністю. Якщо у

перший день роботи ним було перевезено

9 тисяч пасажирів, то вже протягом

25—28 жовтня — близько 29 тисяч киян.

При цьому, зазначають у КП “Київпас�

транс”, у день відкриття на станції “Тро�

єщина�2” здійснили пересадку на міську

кільцеву електричку близько 4 700 паса�

жирів, а протягом наступних кількох

днів — уже 14 тис. киян.

“Дехто висловлював сумніви щодо ко�

ристі цього проекту, проте лише за кілька

днів роботи трамвай перевіз більше 20

тисяч людей. Я переконаний, що коли

поліпшиться обслуговування, у тому

числі і за рахунок проекту “Міська елек�

тричка” (після придбання нових елек�

тропотягів), то кількість пасажирів цього

транспортного вузла зростатиме з кож�

ним днем, адже рух тут буде дуже зруч�

ним і швидким”,— зазначив голова

КМДА Олександр Попов під час прямо�

го ефіру програми “Столиця” на телека�

налі “Київ”. Він також закликав киян на�

давати свої пропозиції та зауваження що�

до роботи трамвайної лінії до міського

call�центру (15�51).

У “Київпастрансі” зауважують, що з

дня відкриття нової лінії працівники під�

приємства пильно слідкують за роботою

швидкісного трамвая та фіксують усі не�

доліки, які виникають у процесі його

експлуатації. Зокрема зафіксовано, що за

звичкою, аби скоротити час, мешканці

ходять між станціями швидкісної лінії по

коліях, що часто стає причиною уповіль�

нення руху трамваїв. Тож найближчим

часом фахівці обіцяють завершити вста�

новлення огорожі вздовж колій.

Нагадаємо, за ініціативи голови

КМДА Олександра Попова, до 1 листо�

пада проїзд на швидкісному трамваї без�

коштовний. З початку наступного місяця

прохід на станції здійснюватиметься че�

рез турнікети за наявності квитка та ком�

бі�квитка, дійсного як у трамваї, так і у

електричці, який коштує 2 гривні. Опла�

тити проїзд можна буде також у вагонах,

скориставшись електронним компосте�

ром.

Як зауважують фахівці, на двох маршру�

тах швидкісної лінії на Троєщині працю�

ватиме 18 трамваїв київського виробниц�

тва: 10 нових односкладових та 8 двоскла�

дових, які капітально відремонтовані. Ін�

тервал руху на маршруті № 4 складатиме

близько 4�х хвилин, а на маршруті № 5 —

7—8 хвилин. У міжпіковий період, коли

міська електричка не працює, дістатися з

житлового масиву на правий берег можна

за допомогою тролейбусного експрес�

маршруту № 28, який курсує від станції

“Генерала Ватутіна” через Петрівку до за�

лізничної станції “Зеніт”.

За словами голови КМДА Олександра

Попова, цей проект матиме подальший

розвиток. У зв’язку з суттєвим збіль�

шенням пасажиропотоків планується

запустити на маршрути міської елек�

трички додаткові потяги. “Сьогодні но�

ві машини вже готуються до виходу на

лінії. Так, перший потяг почне курсува�

ти через 10 днів, ще два — протягом мі�

сяця. Це дозволить зменшити інтервал

руху між поїздами”,— зазначив Олек�

сандр Попов.

Окрім того, очільник міськадміністра�

ції наголосив, що реалізація цього про�

екту не порушить плани міста щодо зве�

дення лінії метрополітену на Троєщині.

“Будівництво метро займе приблизно

чотири роки. А поки що швидкісний

трамвай дозволить частково вирішити

транспортні проблеми мешканців маси�

ву, а вже після появи окремої гілки мет�

рополітену стане чудовим додатком до

мережі громадського транспорту”,—

зауважив Олександр Попов

Киян турбує стан доріг 
біля домівок 
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СТОР. 2 
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Інвестор завершить 
благоустрій підземного переходу 
на станції метро 
“Либідська”
Найближчим часом інвестор завершить ремонт

переход на станції метро “Либідсь а”. Про це
розповів олова КМДА Оле сандр Попов прямо-
м ефірі на теле аналі “Київ”, відповідаючи на за-
питання лядачів. “У онте сті під отов и об’є та
Ocean-Plaza, я ий зараз б д ється, дося н то до-
мовленостей з інвестором про те, що він за влас-
ні ошти ви онає бла о стрій підземно о перехо-
д . Я про онтролюю це питання. Нас іль и мені ві-
домо, завершення цих робіт план ється найближ-
чим часом, я , власне, і від риття Ocean-Plaza, —
на почато р дня”,— с азав очільни місь адмі-
ністрації. На адаємо, столиці заверш ється б -
дівництво найбільшо о тор ово-розважально о
центр в У раїні Ocean-Plaza. А це близь о 200
мільйонів доларів США інвестицій, понад 4 тисячі
нових робочих місць, перший в У раїні п блічний
а варі м на 350 тонн з а лами та морсь ими с а-
тами

Столичні фонтани 
припинять свою роботу 
до весни
Завтра перестан ть ф н ціон вати водо раї

центрі столиці. Щоро в інці жовтня об’є ти, я и-
ми опі ється ПАТ “АК “Київводо анал”, припиня-
ють робот до весни. Я розповіли “Хрещати ”
прес-сл жбі товариства, співробітни и дільниці по
е спл атації фонтанів демонт ють їх обладнання
та от ють до зими. А саме: сп с ають вод , зні-
мають насоси та форс н и, чистять і миють резер-
в ари, безпеч ють рин и від потрапляння бр д
та пош оджень. Тож 1 листопада тимчасово “пе-
ресохн ть” фонтани на майдані Незалежності:
“Вели ий фонтан”, “Малі фонтани” (парна сторо-
на), “Водяна ля”, “Кас адний”, “Засновни ам
міста Києва” (непарна сторона), а та ож фонтан
“Хрещати ” (в л. Хрещати , 23) та ас адний фон-
тан на Вели ій Василь івсь ій, 119. Водо раї від-
новлять свою робот на почат травня наст пно-
о ро . На адаємо, що 19 жовтня р пою підвод-
но-технічних робіт ПАТ “АК “Київводо анал” б ло
проведено демонтаж обладнання десяти фонтанів
на Р санівсь ій протоці. За алом в правлінні то-
вариства — 22 водо раї, я і ф н ціон ють близь о
шести місяців на рі — з травня до інця жовтня

У місті збудують 
дитсадок з використанням 
екотехнологій
Місь а влада план є с ористатися досвідом

провідних франц зь их омпаній і поб д вати в
Києві незвичайний дош ільний навчальний за лад
з ви ористанням с часних е оло ічних техноло ій.
Про це під час прямо о ефір на теле аналі “Київ”
розповів олова КМДА Оле сандр Попов. Він за-
значив, що займатися реалізацією дано о прое -
т б де КМДА спільно з “Київмісь б дом”. “Ми
дійсно заці авилися цим прое том. Наст пно о
ро обов’яз ово розпочнемо йо о реалізацію.
Цей дитячий садо б де поб довано із застос -
ванням с часних е оло ічних техноло ій. По с ті
це б де справжнє но -ха . Б дівництво вестиме
“Київмісь б д” партнерстві з однією з франц зь-
их б дівельних омпаній, я ої вже є досвід із
реалізації подібних прое тів. Я д маю, що в на-
ст пном році цей прое т вже б де представле-
ний”,— зазначив очільни місь держадмініст-
рації

Про це під час брифінгу заявив на�

чальник Управління цінової політики

КМДА Василь Яструбинський. “На

сьогодні дійсно є звернення ВАТ “Ки�

ївхліб” до центральних органів вико�

навчої та міської влади з тим, щоб ви�

значитися з цінами на хлібобулочні ви�

роби на майбутнє. Тобто “Київхліб”

вважає, що ціни на хліб у Києві потріб�

но підвищити. Розглянувши надані під�

приємством економічні показники,

міська влада не знаходить підстав для

того, щоб підвищувати ціни на соціаль�

ні сорти. І всі ці види хліба залишати�

муться з попередніми цінниками. Сто�

совно інших сортів, які відносяться до

здобних виробів, це право “Київхлі�

ба” — самостійно регулювати ціни. І не

виключено, що вартість певних видів

здобних виробів та поліпшених сортів

зміниться”,— зазначив Василь Ястру�

бинський.

Нагадаємо, до соціальних сортів “про�

дукту номер один” відносяться ті види,

які виготовляються за простою рецепту�

рою. У столиці в цей перелік входить

“Хліб український”, “Хліб білий першо�

го ґатунку” та батон.

“Раніше ці сорти становили основну

частку виробництва “Київхліба”. Сього�

дні їхня частка зменшилася. Ми зараз

вивчаємо економічний стан підприєм�

ства. За попередньою інформацією, ви�

робництво “Хліба українського”, який

відноситься до соціальних сортів, не за�

безпечує прибутку для підприємства і

знаходиться на нульовому рівні рента�

бельності. Ситуацію з рештою сортів ще

розглядаємо. Наразі результати показу�

ють, що ціни на хліб можна не змінюва�

ти, і вони залишаться на попередньому

рівні”,— підкреслив Василь Яструбин�

ський.

За даними Міністерства аграрної по�

літики та продовольства України, вро�

жай продовольчого зерна у поточному

році становить 15,5 мільйона тонн, що

втричі перевищує споживання. Для за�

безпечення стабільної ситуації на ринку

хліба Аграрний фонд реалізує близько

40 тисяч тонн борошна щомісяця для

більшості хлібопекарських підприємств

країни та Києва зокрема. Нагадаємо,

що наразі ціни на соціальні сорти хліба

у столиці залишаються найнижчими в
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З 25 жовтня почав рс вати швид існий трамвай на Троєщині,
тож відтепер меш анці житлово о масив мож ть дістатися від
в лиці Милославсь ої до станції ільцевої еле трич и “Троєщи-
на-2” всьо о за 15 хвилин. Протя ом жовтня задля поп ляриза-
ції ново о маршр т пасажирів лінією перевозять без оштовно.
Про перші здоб т и та подальші плани розвит швид існо о
трамвая дізнавався “Хрещати ”.

Протя ом 25—28 жовтня посл ами швид існо о трамвая с ористалися близь о 29 тисяч иян

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Попри те, що рожай продовольчо о зерна цьо о ро втричі
перевищ є споживання, столиці з’явилися ч т и про підви-
щення цін на хліб. Я стало відомо “Хрещати ”, ВАТ “Київ-
хліб” вересні дійсно звертався з та им питанням до місь ої
влади. Проте жодно о рішення стосовно підвищення цін на бо-
рошняні вироби місто не прийняло. Тож ияни залишаться зі
старими цінами на всі сорти соціально о хліба.
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У Києві реконструювали 
50 бюветних комплексів
Про це повідомив олова КМДА Оле сандр Попов прямом ефі-

рі теле анал “Київ”. “Мин ло о тижня ми за інчили ремонт і ре он-
стр цію близь о 50-ти бюветних омпле сів та ввели їх в е спл -
атацію. У нас залишилося ще де іль а та их об’є тів. Це пов’язано
з тим, що дея і з них відомчі і знаходяться на території завод або
за ріплені за територією підприємства, але зношені і не працюють.
Ми ведемо пере овори і пропон ємо передати ці бювети нам на
баланс, а це вима ає певно о час .
Цьо о ро б ли відремонтовані та зап щені в е спл атацію бю-

ветні омпле си за наст пними адресами: в л. Мартиросяна
(с вер); б льв. Р. Роллана — в л. Т л зи; в л. Симирен а, 10; в л.
А адемі а Т полєва, 13; в л. Донця, 2; в л. Б л а ова, 11; в л. Зод-
чих, 40; в л. Я ба Коласа, 25; просп. Леся К рбаса, 6; в л. Саб -
рова, 3; в л. Кибальчича, 9; в л. Хорольсь а, 10; в л. Леніна, 29
(Бортничі); в л. Бориспільсь а, 30; просп. Гл ш ова, 63; в л. Бор-
ща івсь а, 14-А; в л. Святошинсь а, 6 — в л. Верховинна, 8
(с вер); просп. Гон адзе, 9; просп. Правди, 66-68; в л. За рев-
сь о о, 35-а; в л. Саб рова, 9/61; просп. Мая овсь о о, 54/9; в л.
Вишня івсь а, 7-А; в л. Я бовсь о о, 8; в л. Драйзера, 32; в л.
Шамрила — в л. Ризь а; в л. Ірпінсь а, 71; в л. Потапова (пар );
в л. Ф. П шиної, 2 — в л. Біличансь а, 3; в л. Уборевича, 24; в л.
Виборзь а, 31/37; в л. Василь івсь а, 47; в л. Островсь о о — в л.
Стадіонна; в л. Андріївсь а — в л. Братсь а; просп. 40-річчя Жовт-
ня, 87- (пар та площа); в л. Жилянсь а, 45; в л. Шолом-Алейхе-
ма, 14; в л. Мілютен а, 7; в л. Освіти, 5; в л. Умансь а — в л. Ко-
зиць о о; в л. Корольова — в л. Сім’ї Сосніних; в л. К чера, 5; в л.
Верховинна, 68; в л. Василя Верховинця — в л. Я ба Коласа; в л.
На мова, 27; в л. Живописна, 2; в л. Саратовсь а, 22 та в л. Кі ві-
дзе, 41

Фахівці КП “Плесо” очистили майже 270 га 
берегових смуг водойм
У рам ах осінньо о місячни а з бла о строю, озеленення та по-

ліпшення санітарно о стан міста робітни и КП “Плесо” лі від вали
11 стихійних звалищ, очистили 269,87 а бере ових см водойм та
висадили 180 дерев. Крім то о, ви онано прибирання і вивезення
сміття та опало о листя з території місь их централізованих пляжів
і зон відпочин , водних об’є тів, рят вальних станцій та очисних
спор д. Та ож відновлено по риття дорі і трот арів, очищено зли-
воприймачі та о лядові олодязі, проведено рон вання с хостій-
них дерев. Під час місячни а відремонтовано та пофарбовано он-
тейнери для сміття, наведено бла о стрій після проведення робіт
на інженерних мережах, відремонтовано вхідні р пи, по рівлі і фа-
сади осподарсь их б дівель. О рім то о, ор анізовано та проведе-
но три с ботни и на дев’яти об’є тах. Зо рема 6 жовтня — на озе-
рі Бо атирсь е та пляжі “Венеція”; 13 жовтня — на озері Алмазне,
пляжі “Вербний”, зоні відпочин “Верхня”; 20 жовтня — на пляжах
“Передмістна слобід а”, “Дитячий” та “Золотий”. За алом прибра-
но майже 19 а території пляжів, вивезено 24 тонни сміття та опа-
ло о листя, висаджено 60 дерев

Цифра дня

3 383 900 
пасажирів було перевезено у січні – вересні 2012 року літаками авіа�
компаній, зареєстрованих в столиці 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ�34, вул. Володимирська, 51�б
Телефон для довідок 502�34�37, факс: 235�01�93
Телефони рекламного відділу: 234�21�84, 502�34�60, факс: 235�61�48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234�27�35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E�mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E>mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 27097

Вдячність за щоденну турботу
Напередодні Дня працівника соціальної сфери кращим фахівцям
галузі вручили квартири та відзнаки
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У перш неділю листопада
раїнці відзначають про-

фесійне свято людей з ве-
ли им серцем, я і ожно о
дня допома ають н жден-
ним. На сьо одні столиці
соціальний захист насе-
лення забезпеч ють майже
7 тисяч працівни ів, я і
обсл ов ють близь о 700
тисяч пенсіонерів й інвалі-
дів та понад 250 тисяч сі-
мей з дітьми. Вчора в На-
ціональній опері У раїни з
на оди професійно о свята
відб лися рочистості за
часті олови КМДА Оле -
сандра Попова.

“Зустрічаючись напередодні тако�

го важливого свята, перш за все хо�

тілося б відверто, щиро та від всієї

душі сказати вам велике спасибі.

Подякувати за ту непросту, але таку

важливу роботу, яку ви щоденно ви�

конуєте для людей та нашої країни.

Ваша професія відрізняється від ба�

гатьох інших, адже у ній зосередже�

ні всі кращі якості людини — мило�

сердя, співчуття, готовність зрозумі�

ти іншого та відгукнутися на його

біду. Щоденно ви віддаєте своє теп�

ло та турботу тим, хто цього потре�

бує, і ми вдячні вам за це”,— зазна�

чив у привітальному слові голова

КМДА Олександр Попов.

З нагоди професійного свята

очільник міськадміністрації вручив

представникам соціальної сфери

три повідомлення на отримання

квартир, а також державні та міські

нагороди, зокрема медаль на відзна�

чення “1530�річчя Києва” та Почес�

ні грамоти КМДА з врученням імен�

ного годинника.

Серед щасливих власників нового

помешкання опинився і Валерій Кос�

тира, який уже понад 12 років працює

у сфері соцзахисту. “На черзі моя

сім’я перебуває з 1991 року. Нещодав�

но родина поповнилася — донька ви�

йшла заміж та народила онучку. Нара�

зі в двокімнатній “хрущовці” нас про�

живає п’ятеро, тож новій трьохкім�

натній квартирі ми дуже раді”,— роз�

повів “Хрещатику” пан Костира.

Зазначимо, що житлове питання є

дуже актуальним для соціальних

працівників. Так, в загальній черзі

на житло перебуває близько 300

працівників системи соціального

захисту населення столиці.

Київська влада підтримує соціаль�

них працівників надбавками до заро�

бітної плати у розмірі від 25 до 50 %.

“Місто виконує взяті на себе зобов’�

язання, хоч це і непросто. Однак, на

мою думку, внесок працівників у ви�

рішення питань з соціального захисту

киян має бути оцінений достойно.

Тож ми намагатимемося і надалі за�

безпечувати виплату таких надба�

вок”,— зазначив Олександр Попов

Киян хвилює стан доріг біля
домівок
Від початку року до міського Сall�центру надійшло 8,8 тисячі 
відповідних звернень
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Посл ами місь ої сл жби
допомо и иянам 15-51
від почат ро с ориста-
лися понад 350 тисяч
меш анців столиці. Це
свідчить про висо довір
жителів Києва до місь ої
влади. Поряд із та ими
зверненнями, я відс т-
ність арячої води чи не-
справність ліфта, більшість
людей бентежить стан до-
рі на приб дин ових тери-
торіях та відновлення бла-
о строю діляно після
планових ремонтних робіт.

Звернення, які фіксує Інформацій�

но�довідкова служба КМДА Сall�

центр, свідчать про наступне: наразі у

центрі уваги киян перебуває житлове

та дорожнє господарства міста. Так, з

початку цього року надійшло понад

273 тисячі відповідних клопотань.

Серед іншого хвилює мешканців сто�

лиці й благоустрій прибудинкових те�

риторій. “Перше місце серед проб�

лемних питань посідає асфальтуван�

ня та ремонт доріг. Лише протягом

жовтня надійшла 731 скарга. Най�

більше нарікань від мешканців Свя�

тошинського та Шевченківського

районів. Загалом протягом року було

8,8 тисячі таких дзвінків”,— розпові�

ла “Хрещатику” начальник Сall�цен�

тру Наталія Данько.

Друге місце за кількістю звернень

належить відновленню благоустрою

на ділянках після виконаних плано�

вих чи аварійних робіт на тепломе�

режах. “Протягом жовтня зареєс�

тровано 537 скарг. Найбільше не�

вдоволених у Деснянському і Шев�

ченківському районах — 97 і 89

дзвінків відповідно”,— зазначає На�

талія Данько.

Окрім того, протягом жовтня 150

киян звернулися з проханням збуду�

вати та облаштувати дитячі майдан�

чики, ще 78 мешканців хочуть бачи�

ти біля домівок доглянуті газони та

висаджені квітники. 15 жителів

столиці просять завезти пісок на ди�

тячі майданчики та 22 заявляють

про необхідність встановити каналі�

заційні люки та решітки для зливо�

приймачів.

Столична влада першочергово

реагує на сигнали, що надходять від

мешканців міста. “Наразі відре�

монтовано 729 зливоприймачів. Ці

об’єкти очищують від мулу та сміт�

тя. Так, доведено до ладу понад 24

тис. зливоприймачів. У повному

обсязі нанесена дорожня розмітка

на 600 вулицях міста. Також ми

якісно виконали комплексну про�

граму з асфальтування прибудин�

кових територій і міжквартальних

проїздів, яку ініціював голова

КМДА Олександр Попов. Таким

чином, наведено лад у 290 дворах

міста”,— розповів “Хрещатику” ге�

неральний директор КК “Київавто�

дор” Георгій Глінський

На ви онання про рами з асфальт вання приб дин ових територій і між вартальних проїздів наведено лад 290 дворах
міста

Друге місце за кількістю звернень належить
відновленню благоустрою на ділянках після виконаних

планових чи аварійних робіт на тепломережах.
Протягом жовтня зареєстровано 537 звернень.

Найбільше невдоволених у Деснянському 
і Шевченківському районах – 97 і 89 дзвінків

відповідно
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Берег Дніпра звільнять 
від приватного яхт>клубу
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Києва та зо-

бов’язав ТОВ “Промтранс” звільнити самовільно зайнят земельн
ділян водно о фонд вартістю 1,5 млн рн в районі Київсь ої ава-
ні на Дніпрі. Я з’яс валося, товариство розмістило причальні пон-
тони для шварт вання плавзасобів приватно о яхт- л б “Азим т”
на березі Дніпра. Проте до менти на право орист вання водним
об’є том ом нальної власності товариства відс тні, повідомили
“Хрещати ” відділі зв’яз ів зі ЗМІ про рат ри міста Києва. Я за-
значається повідомленні, ГУ земельних рес рсів КМДА до ТОВ
“Промтранс” вітні б ло направлено вимо щодо звільнення са-
мовільно зайнятої ділян и водно о фонд . Одна вимо и онтролю-
ючо о ор ан товариством й досі не ви онано. На адаємо, що за за-
онодавством ромадяни та юридичні особи наб вають права о-
рист вання земельними ділян ами, що переб вають державній
або ом нальній власності, на підставі рішення ор анів ви онавчої
влади або місцево о самовряд вання

Реконструкцію Бортницької 
станції аерації 
можуть розпочати вже 
в наступному році
У наст пном році на Бортниць ій станції аерації розпочнеться

перший етап ре онстр ції. Про це розповів олова КМДА Оле -
сандр Попов прямом ефірі теле анал “Київ”. “У наст пном ро-
ці очі ємо, що вже почнемо ре онстр цію першої чер и станції.
Цей прое т розрахований на іль а ро ів і, відповідно, доро овар-
тісний, з ви ористанням найс часнішої техноло ії, я а повністю
безпечить е оло ічно, техно енно територію міста, том що це
все, звичайно ж, повинно працювати, я одинни . Ми ожно о
ро робимо та і малень і ін’є ції, я б та с азав, щодо поліпшен-
ня сит ації, але не виріш ємо проблем омпле сно. Том потріб-
но взятися і дійсно зробити це я вели ий прое т. У нас є напра-
цювання по цій темі, триває робота над прое том, і в наст пном
році ми зможемо прист пити до йо о реалізації”,— під реслив о-
лова КМДА

Столична підземка запрошує 
на День відкритих дверей
Київсь ий метрополітен з на оди 52-ї річниці роботи підприємства

запрош є бажаючих на День від ритих дверей. Захід відб деться
1 листопада 2012 ро з 9.00 до 12.00 в еле тродепо “Дарниця”. Гос-
ті матим ть змо посл хати розповідь-спо ад безпосередньо о час-
ни а від риття перших станцій метро Ми оли К рилен а, а та ож від-
відати ва он-м зей, об’є ти еле тродепо та ва оноремонтно о заво-
д

Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив на ороди ращим представни ам ал зі

Київська влада підтримує 
соціальних працівників надбавками 

до заробітної плати у розмірі 
від 25 до 50 %
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Новини компаній

Ділові новини

“Ленінська кузня” 
збудує для Міноборони 
9 військових катерів

Київсь ий с дноб дівний завод
“Ленінсь а зня” план є поб д -
вати 9 броньованих артилерій-
сь их атерів “Гюрза-М” для Мі-
ністерства оборони У раїни до
2017 ро . Про це с азано в пові-
домленні прес-сл жби Міноборо-
ни. Днями на “Ленінсь ій зні”
відб лася рочиста церемонія за-
ладення двох та их атерів. Б -
дівництво плавзасобів, спрое то-
ваних Дослідниць о-прое тним
центром ораблеб д вання, б де
здійснюватися відповідно до он-
тра т між Міноборони й заво-
дом. Зі слів першо о заст пни а
міністра оборони Оле сандра
Олійни а, за ладення цих двох
атерів свідчить про здатність
раїнсь ої промисловості забез-

печити війсь овий флот с часни-

ми зраз ами озброєння і бойової
техні и, що відповідає най ра-
щим світовим стандартам

Представники МВФ — 
уже в Україні

Місія Міжнародно о валютно о
фонд приб ла в У раїн для з -
стрічей із владою. Про це повідо-
мив представни иївсь о о офіс
МВФ. Гр па е спертів працюва-
тиме в У раїні в період з 26 жовт-
ня по 2 листопада. Місія план є
об оворити рядов про рам ре-
форм вання фінансово о се то-
ра, том числі заходи, що вжи-
ваються раїнсь ою владою для
вирішення проблеми необсл о-
в вання пози ; заходи, спрямова-
ні на створення більш сприятли-
вих мов для бан івсь о о реди-
т вання; пріоритетні напрями ре-
форм на 2013 рі . До речі, МВФ
не надає інформації про те, хто

саме очолив місію, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Мінекономіки вибрало 
8 бірж для торгівлі вугіллям

Міністерство е ономічно о роз-
вит й тор івлі вибрало 8 товар-
них бірж (еле тронних біржових
майданчи ів) для ор анізації і
проведення еле тронних біржо-
вих тор ів із півлі-продаж в -
ільної прод ції. Про це с азано
в повідомленні міністерства. Пе-
реможцями он рс стали біржа
“Перспе тива-Коммодіті”, У раїн-
сь а енер етична біржа, У раїн-
сь а ніверсальна біржа, Київсь а
а ропромислова біржа, товарна
біржа “Катеринославсь а”, До-
нець а товарна біржа, товарна
біржа INNEX і Контра товий дім
УМВБ. Біржі, я і перемо ли в он-
рсі, мають провести тестові

еле тронні біржові тор и з півлі-

продаж в ільної прод ції. За
рез льтатами проведення тесто-
вих тор ів Міне ономі и визна-
чить остаточний перелі бірж, я і
б д ть здійснювати тор івлю в -
іллям, повідомляють “У раїнсь і
новини”

Кабмін затвердив програму
пільгової молодіжної 
іпотеки на 2013—2017 роки
Уряд затвердив державн про-
рам забезпечення молоді жит-
лом на 2013—2017 ро и. Про це
с азано в постанові ряд № 967.
Обся фінанс вання про рами оці-
нюється в 5,46 млрд рн, том
числі 3,276 млрд рн — із держав-
но о бюджет , 1,638 млрд рн —
із місцевих бюджетів і 0,546 млрд
рн — із інших джерел. За рез ль-
татами ви онання про рами пла-
н ється забезпечити житлом
16,755 тис. молодих сімей і са-

мотніх молодих ромадян, поб д -
вати 1,047 млн в. м житла

АМКУ наштрафував майже
на 700 мільйонів

За 9 місяців 2012 ро Антимо-
нопольним омітетом припинено
4 тис. пор шень і на ладено
штрафів на за альн с м 686,8
млн ривень. Про це йдеться
повідомленні омітет . “Е оно-
мічний ефе т становить понад 1
млрд ривень. Утричі зросла при-
с тність омітет на с дових засі-
даннях, зо рема протя ом 2012
ро представни и АМКУ взяли
часть 97 та их засіданнях”,—
повідомили відомстві. О рім то-
о, фахівці омітет здійснюють
дослідження за новими напряма-
ми: масштабним дослідженням
діяльності тор овельних мереж,
рин ів риби та морепрод тів,
відносинами сфері дистриб’ю-

торсь их посл із продаж ме-
дичних товарів

Вартість житла 
на вторинному ринку 
столиці знизилась
За мин лий тиждень на вторин-

ном рин нер хомості Києва се-
редні ціни на вартири знизилися
на 0,28 %, або на 5 доларів — до
1 788 доларів за 1 в. м. Про це
свідчать дані портал mirkvartir.ua.
Ма симальн середню цін б ло
зафі совано в Печерсь ом райо-
ні, де вона становила 2 711 дола-
рів за 1 в. м, мінімальн — Дес-
нянсь ом районі, де 1 в. м ош-
т є 1 347 доларів. Середня ціна
на одно імнатні вартири підви-
щилася на 5 доларів — до 1 826
за 1 в. м, на дво імнатні — зни-
зилася на 5 доларів — до 1 762 за
1 в. м, на три імнатні — на 5 до-
ларів — до 1 733 за 1 в. м

За два роки 
Голосіїв 
отримає 
сучасний ТРЦ
Його торгова площа складе 
майже 45000 "квадратів"
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Компанія DTZ, я а має чималий досвід сфері надання
в оренд вели их тор ових центрів У раїни, призначена
е с люзивним а ентом зі здачі в оренд ТРЦ HappyMall.
Йо о зб д ють на почат 2014 ро в Голосіївсь ом
районі столиці.

DTZ разом із всесвітньо відомою компанією — архітектурним бюро

ChapmanTaylor — кілька місяців розробляли і оптимізовували архітектурну

концепцію майбутнього торгового центру. У результаті співпраці була ство�

рена концепція, що передбачає оптимально зручні під’їзди та входи в май�

бутній ТРЦ, комфортні для відвідувачів вертикальні і горизонтальні зв’яз�

ки всередині будівлі, найкраще в умовах існуючого ринку співвідношення

найбільш затребуваних розмірів і форматів торгових приміщень, натураль�

не освітлення на обох торгових поверхах і уздовж усіх галерей торгово�роз�

важального центру.

Однією з переваг майбутнього ТРЦ стане те, що управління об’єктом

здійснюватиметься командою компанії DTZ. Нагадаємо, що девелопером

проекту виступає компанія “Ліко�Холдінг”, яка входить до фінансово�про�

мислової групи “ЛІКО”. Підприємство має 20�річну історію безперервної

діяльності та є піонером будівельної галузі України.

Будівництво ТРЦ HappyMall вже ведеться і буде завершено протягом

наступних 16—18 місяців без залучення девелопером позикових коштів.

Зауважимо, що реалізація більшості об’єктів комерційної нерухомості на

українському ринку зупинена через складнощі у залученні фінансуван�

ня.

Торгова площа ТРЦ складе близько 45 000 кв. м, він, нагадаємо, з’явить�

ся в Голосіївському районі на вулиці Трутенка. Після відкриття у 1�му квар�

талі 2014 року даний об’єкт стане основним масштабним сімейним торго�

во�розважальним центром щоденного відвідування в Голосіївському та Со�

лом’янському районах.

Торговий комплекс передбачає зручну торгову галерею з популярними

національними та міжнародними брендами, продуктовий гіпермаркет

площею понад 7000 кв. м, супермаркети: меблів, електроніки, спортивні

магазини, кінотеатр і розважальну зону. Підземний та наземний паркін�

ги вміщатимуть до 2000 автомобілів. Будівля складатиметься із 3�х по�

верхів: підземного паркінгу та 2�х поверхів торгово�розважального

центру.

Особливої уваги заслуговує зона дозвілля і розваг, яка, крім кінотеатру,

роллердрому, дитячо�розважального комплексу та центру дитячого роз�

витку, буде включати й унікальну лаунж�зону для чоловіків, де вони змо�

жуть відпочити під час відвідування магазинів супутницями.

“Разом з девелопером проекту компанією “Ліко�Холдінг” ми прагнемо

зробити ТРЦ HappyMall не просто місцем для здійснення щоденних по�

купок, а й своєрідним центром зосередження жителів прилеглих житло�

вих масивів. Зранку і вдень мами зможуть зустрічатися у дитячому містеч�

ку, яке заплановано звести біля ТРЦ, у розважальному центрі для малечі

або на курсах раннього розвитку. Окрім того, домогосподарки протягом

дня матимуть можливість купувати товари в найкращих магазинах. Ну а

ввечері ТРЦ з його ресторанами, розважальним центром і кінотеатром

стане місцем зустрічі і проведення дозвілля для молоді”,— зазначила ди�

ректор, керівник відділу торговельної нерухомості компанії DTZ Наталія

Миколайчук
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Українці почали 
заощаджувати більше
Найпопулярніші інструменти — готівка, карткові рахунки 
та депозити

31 жовтня — 
День заощаджень

В Україні щорічно проводи�

тиметься Міжнародний день за�

ощаджень. Про це заявив виконав�

чий директор Незалежної асоціації

банків України Сергій Мамедов. За

його словами, заходи, спрямовані

на підвищення фінансової грамот�

ності, будуть тривати не один день,

а цілий місяць. “Цього року вже 20

банків підтримали акцію, яка три�

ватиме з 31 жовтня по 30 листопада.

Фінустанови організують заходи

для підвищення фінансової грамот�

ності не тільки для дорослих, а й

для дітей. До того ж буде запропо�

новано бонус — +2 % до спеціаль�

них святкових депозитів”,— поін�

формував пан Мамедов.

Директор департаменту банків�

ського регулювання і контролю

НБУ Наталія Іваненко заявила, що

підтримує таку ініціативу. “НБУ

здійснює заходи щодо забезпечен�

ня стабільного розвитку банків�

ської системи, активізації кредиту�

вання реального сектора, підви�

щення рівня довіри до банків. Між

цими процесами існує безпосеред�

ній зв’язок, тому що від того, на�

скільки населення довіряє банкам,

надає їм можливість використову�

вати свої заощадження для креди�

тування економіки, залежить не

лише зростання доходів громадян,

а й економічне зростання країни,

що надалі сприятиме підвищенню

загального добробуту українців”,—

вважає Наталія Іваненко.

Зазначимо, що для популяризації

заощаджень 31 жовтня 1925 року

європейськими ощадними банками

було запроваджено Міжнародний

день заощаджень, який з того часу

відзначається в останній день жовт�

ня. Цей день відіграв важливу роль,

втричі збільшивши кількість ощад�

них вкладів в австрійських банках  у

період з 1925 до 1930 років. За час

його найбільшої популярності —

між 1955 і 1970 роками — кількість

ощадних вкладів збільшилась у 35

разів. В 1989 році ООН офіційно

проголосила 31 жовтня Міжнарод�

ним днем заощаджень, але протя�

гом останніх 15 років особлива ува�

га цьому дню приділяється саме в

Центральній Європі.

Барометр ставлення 
до накопичень

Важливість заощаджень значно

зросла цього року серед країн Цен�

тральної та Східної Європи (ЦСЄ).

Якщо заощадження вже давно є

частиною фінансової культури єв�

ропейців, то в Україні розуміння їх

важливості почало формуватися

порівняно недавно, в умовах еко�

номічної нестабільності. “Сьогодні

ми починаємо дедалі більше розу�

міти необхідність накопичувати

кошти та розглядаємо заощаджен�

ня як один із найефективніших фі�

нансових інструментів збереження

грошей від потенційних економіч�

них ризиків,— пояснює заступниця

голови правління АТ “Ерсте Банк”

Світлана Черкай.— Наразі депозит�

ні продукти пропонують привабли�

ву дохідність в національній валюті

і, що більш важливо, дають можли�

вість зафіксувати її на термін від

одного до трьох років”.

За результатами дослідження,

яке проводилось за підтримки Erste

Group, більше 3/4 населення регіо�

ну ЦСЄ вважають заощадження

дуже важливими чи досить важли�

вими. Для поляків, сербів та укра�

їнців розуміння важливості за�

ощаджень помітно зростало впро�

довж останніх років. Так, сьогодні

вже 76 % українців вважають за�

ощадження важливими, оцінюючи

їх як дуже важливі або досить важ�

ливі, що на 8 % вище показників

минулого року. Це не особливо від�

різняється від ставлення до за�

ощадження хорватів (75 %), сербів

(72 %), німців (73 %) та турків

(77 %). У той же час економія є

менш важливою для австрійців

(70 %), чехів (66 %), словаків (67 %)

та чорногорців (59 %). При цьому

найбільш ощадливими виявилися

поляки, угорці та румуни — 82 %,

84 % та 85 % респондентів відпо�

відно вважають заощадження важ�

ливими. Цікаво, що більш ощадли�

вими виявилися жінки — 41 %

українок і 34 % чоловіків вважають

заощадження необхідними.

Більше половини населення

Австрії, Німеччини, Чехії, Польщі

та Словаччини мають змогу регу�

лярно відкладати певну суму. В ос�

новному, представники цих країн

відкладають кошти, як тільки ма�

ють їх надлишок. При цьому май�

же половина угорців, румунів, хор�

ватів та українців не можуть дозво�

лити собі систематично заощаджу�

вати. Наприклад, лише 30 % укра�

їнців відкладають регулярно певну

суму грошей. А решта респонден�

тів в Україні (найвищий показник

серед досліджуваних країн) відкла�

дає лише тоді, коли має вільні

кошти.

При цьому лише 20—30 % рес�

пондентів із країн ЦСЄ задоволені

тією сумою коштів, яку можуть від�

кладати. Дослідження показує, що

41 % українців, які заощаджують,

вкрай незадоволені кількістю кош�

тів, що можуть відкладати. Більша

частка незадоволених своїми за�

ощадженнями серед жінок — 43 %,

серед чоловіків — 38 %.

Українці відкладають 
до 550 грн на місяць

Згідно з результатами досліджен�

ня, 64 % респондентів з України за�

ощаджують менше 550 грн на мі�

сяць і лише 5 %  можуть “відкласти

на потім” понад 1 100 грн. У серед�

ньому, мешканець України може

щомісячно заощаджувати 488 грн,

що на 28 грн більше, ніж у 2011 ро�

ці. У 5�річній перспективі 37 % рес�

пондентів планують відкладати

більше, 44 % хочуть заощаджувати

стільки ж.

За співвідношенням до рівня за�

рплат поляки та словаки виявилися

лідерами заощаджень — у серед�

ньому вони відкладають відповідно

15 % та 12 % від місячної зарплати,

далі йдуть австрійці, німці та чехи з

показником у 9 %.

Дві третини співвітчизників за�

ощаджують “на чорний день”. При

цьому українці (20 %) та чорногор�

ці (16 %) менше за інших європей�

ців дбають про пенсійне забезпе�

чення, втім, повільна динаміка

зростання присутня впродовж

останніх років. “Основними ціля�

ми заощаджень є покупки чи ре�

монт (45 %), відпочинок (30 %), а

також покупки, на які поки немає

коштів (22 %)”,— зазначає Світла�

на Черкай.

Водночас у населення присутні

певні побоювання, які заважають

заощаджувати більше чи розпочати

заощаджувати взагалі. В основному,

це хвилювання щодо можливої де�

вальвації гривні, зниження купі�

вельної спроможності, а також ви�

сокого рівня інфляції. Втім, лише

українці серед респондентів 12 кра�

їн ЦСЄ відмовляються від заощад�

жень на користь інвестицій у влас�

ний бізнес (8 %).

Інструменти 
для збереження 
та накопичення коштів

Попри те, що співвітчизники все

ще надають значну перевагу збере�

женню коштів у готівці — 51 %, во�

ни дедалі частіше користуються

банківськими продуктами з метою

заощадження — 27 % опитаних від�

кладають на карткових рахунках,

17 % користуються депозитом і ли�

ше 7 % заощаджують на поточних

рахунках. Ощадкнижки мають по�

гану історію в Україні, але є найпо�

пулярнішим ощадним інструмен�

том серед австрійців, німців та по�

ляків — 82 %, 66 % та 62 % відповід�

но його використовують.

“В умовах нестабільності я б ре�

комендувала відкладати нехай не�

значні суми, але робити це регуляр�

но. Кожен має право сам вибрати

розмір та інструмент заощаджень,

але, на наш погляд, найбільш опти�

мальним для цього є відкриття бан�

ківського вкладу — він позбавить

вас спокуси витратити відкладені

гроші, а нарахування відсотків до�

зволить захистити заощадження від

інфляції. Я б порадила щомісяця

відкладати близько 5—10 % сімей�

ного бюджету”,— зауважила дирек�

тор департаменту роздрібного біз�

несу банку “Хрещатик” Марина

Нестеровська

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Протя ом наст пно о місяця вітчизняні бан и пропон ва-
тим ть населенню а ційні мови депозитів рам ах Дня
заощаджень, я ий відзначають сьо одні. Розмір та о о
бон с ожна станова визначатиме самостійно, але в
середньом він становитиме приблизно 2 %. Зазначи-
мо, що переважна частина раїнців заощадж є з ме-
тою фінансово о захист “на чорний день”, забезпечен-
ня пенсії, півлі житла та ремонт . Для 53 % населення
важливість збереження оштів зросла в порівнянні з ми-
н лим ро ом.
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У листопаді планують перейти

до наступного етапу будівництва

Подільсько�Воскресенського мос�

тового переходу через Дніпро —

тут розпочнуться роботи з монта�

жу останніх елементів дуги, що ут�

римуватиме проїжджу частину.

Спершу протягом місяця�півтора

монтуватимуть 2 верхні металеві

секції арки, вагою по 630 тонн

кожна. Всього має бути 6

сегментів, 4 з яких, по 65 тонн, бу�

ло встановлено краном “Захарій”

ще в 2011�му. Якщо не завадять

морози, ці роботи планують завер�

шити до нового року. Після цього

за допомогою сталевих вантів до

головної арки над русловою

частиною Дніпра з двох сторін

прикріплять дорожнє полотно, ці

роботи триватимуть близько чоти�

рьох місяців.

Найвища в Європі арка Поділь�

ського мосту сягатиме 60 м від авто�

проїзду до вищої точки, а від рівня

води — 80 м, розповів “Хрещатику”

заступник директора КП “Дирекція

будівництва шляхово�транспорт�

них споруд міста Києва” Микола

Васильцов.

Таким чином, Подільський пере�

хід належатиме до типу вантових

споруд, що складаються з одного

або більше високих пілонів, які

вантами з’єднують з проїжджою

частиною, як у конструкціях Мос�

ковського та Південного мостів.

Такі переправи корисні тим, що

відносно нерухомі, а тому їх можна

використовувати і для рельсового

руху. Подільсько�Воскресенський

міст — не виняток, він буде комбі�

нованою, двоярусною спорудою,

яка складається з трьох мостів та ес�

такад.

“Цей міст унікальний тим, що

буде найдовшим в Україні, його

довжина складатиме приблизно 7,5

кілометра. На верхньому ярусі пла�

нується автострада з автомобіль�

ним, пішохідним та велосипедним

рухом, а на нижньому буде прохо�

дити Подільсько�Вигурівська лінія

метро з трьома станціями. Наразі

місто працює в декількох напрям�

ках, щоб завершити зведення мосту

в стислі терміни”,— зазначив голо�

ва КМДА Олександр Попов.

За словами пана Васильцова,

найбільш потужний в Україні пла�

вучий несамохідний кран “Захарій

LK�600”, який використовувався

для монтажу конструкцій Поділь�

ського переходу, вийшов з ладу. Те�

пер при монтажі конструкцій арки

будуть використовуватися інші ме�

ханізми. Нагадаємо, що Поділь�

ський мостовий перехід через Дніп�

ро, який будується з 1993 року, має

з’єднати Поділ з лівобережними

районами Воскресенка та Райдуж�

ний масив. Однак внаслідок відсут�

ності фінансування будівництво

кілька разів призупинялося. Роботи

відновлювалися у 2003�му, а потім у

2010�му роках

Апостол та євангеліст Лука

Святий апостол і євангеліст Лука

був родом з Антіохії Сирійської. На�

родився в родині заможних язични�

ків, отримавши від батьків ім’я Лука,

яке для нас завжди пов’язується з на�

писаним ним Євангелієм; але не всі

знають, що книга Діянь апостоль�

ських також належить його перу.

Святий Лука належав до числа сім�

десяти апостолів, був сподвижником

святого апостола Павла, про що не�

двозначно сказано в посланнях Пав�

ла до Тимофія, а також до Филимо�

на. Передання називає святого апос�

тола Луку вправним лікарем, та й

сам апостол Павло говорить про це.

Почувши про вчення Христове,

Лука прибув у Палестину і тут,

прийнявши спасительне благовістя,

став ревним його послідовником.

Ще за часів земного служіння Гос�

поду святий Лука в числі 70 апосто�

лів був посланий на першу пропо�

відь про Царство Небесне, про що

знаходимо відомості в Євангелії.

Після Свого славного Воскресіння

Господь явився двом ученикам, які

прямували до Емаусу. Цими учени�

ками були святий євангеліст Лука та

апостол Клеопа.

Апостол Лука брав участь у другій

місіонерській подорожі апостола

Павла. І з того часу їхні благовіс�

ницькі труди стали спільними. Коли

святого Павла залишили всі, хто був

із ним, святий Лука не покинув його,

продовжуючи ділити з ним всі труд�

нощі та випробування апостольсько�

го служіння. Про вірність Луки

спільній справі, яку він звершував

разом з апостолом Павлом, гово�

риться у 11�му Посланні Павла Ти�

мофію. Після того, як у Римі страти�

ли первоверховних апостолів Петра і

Павла, святий Лука залишив “вічне

місто” і з проповіддю Христовою

пройшов Ахайю, Лівію, Єгипет і Фі�

ваїду. Мученицька кончина святого

євангеліста відбулася у місті Фіви.

Відповідно до переказу, ще за

життя апостол Лука був першим

іконописцем, який написав обра�

зи Божої Матері. Пречиста Діва,

побачивши натхненні Духом Свя�

тим творіння Луки, сказала: “Бла�

годать Народженого від Мене і

Моя милість нехай буде з цими

іконами”. Передання свідчить, що

апостол Лука написав також і свя�

щенне зображення святих перво�

верховних апостолів Петра і Пав�

ла.

Головним писемним твором,

який належить спадщині апостола

Луки, без сумніву є святе Єванге�

ліє та книга Діянь апостольських.

Євангеліє від Луки написане в Ри�

мі (62�63) під духовним керівниц�

твом святого Павла. Головна думка

його євангельської оповіді вира�

жена практично в перших рядках

її: “... спало на думку й мені, ста�

ранно дослідивши все від початку,

по порядку описати...” (Лк. 1:3).

Євангеліє від Луки написане з ви�

користанням фактів християн�

ської історії, передання Церкви та

розповідей самої Пречистої Діви

Марії.

Книга Діянь святих апостолів, бу�

дучи продовженням Євангелія від

Луки, розповідає про благовісниць�

кі труди найближчих учеників

Христових після Його вознесіння.

Головною темою цієї книги є розпо�

відь про Апостольський собор 51

року як основоположну подію в

житті Церкви, яка чітко відокреми�

ла християнство від іудейства в сен�

сі догматичного вчення. Значна

частина книги присвячена життю й

подвигам святого апостола Павла,

сподвижником якого і був святий

євангеліст Лука.

Церква вшановує святого апостола

Луку за його життя й труди, а особли�

во за ревність та вірність виконанню

спасительної справи служіння Хрис�

ту — приклад, щоб наслідувати й з

Божою поміччю втілювати у своєму

житті

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

В Голосієво відкриється 
“Клініка, дружня для молоді”
1 листопада о 12.00 в Голосіївсь ом райо-

ні столиці на базі Центральної районної дитя-
чої полі ліні и, що знаходиться по в л. Голо-
сіївсь ій, 53, від риється “Кліні а, др жня для
молоді”.
Цей прое т спрямований на збереження

фізіоло ічно о та психоло ічно о здоров’я під-
літ ів та молоді ві ом від 14 до 24 ро ів. Клі-
ні а працює за принципами безвідмовності,
доброзичливості, онфіденційності, анонім-

ності ( лієнт не обов’яз ово мати при собі до менти, що засвідч ють
особ ), не передженості підход до відвід вача, добровільності відвід-
вання та дост пності.
З метою розв’язання медично-соціальних проблем молоді за ладі

можна б де отримати онс льтативн допомо психоло а, роло а, і-
не оло а, дерматоло а-венероло а. Підліт и, я і опинились в с ладних
життєвих обставинах, матим ть змо пройти о ляд та здати аналізи.
Саме з метою забезпечення анонімності вхід до ліні и розташова-

ний з торця полі ліні и, прийти на обстеження можна за попереднім
записом. Посл и центр надаються без оштовно.
Прийом перших пацієнтів “Кліні а, др жня для молоді” розпочне

з 1 листопада о 14.00

На Подолі провели семінар
для голів класних 
методоб’єднань
У рам ах ба аторічної співпраці Подільсь о-
о районно о центр соціальних сл жб для
сім’ї, дітей, молоді та методично о об’єднан-
ня ласних ерівни ів СЗШ район нещодавно
в приміщенні середньої ш оли № 262 відб -
лось семінарсь е заняття з елементами тре-
нін для олів ласних методичних об’єднань
ерівни ів 5-11-х ласів.

Співробітни и центр ознайомили прис тніх з ходом ви онання соці-
альних ініціатив Президента У раїни в частині поліпшення соціальної
роботи з сім’ями. Б ла надана інформація про введення посад “фахі-
вець із соціальної роботи” на території Подільсь о о район , про ф н -
ціональн діяльність спеціалістів, запропонований ал оритм роботи
ласно о ерівни а. Кожен часни семінарсь о о заняття отримав
дисло ацію л бів за місцем проживання, на базі я их працюють фа-
хівці із соціальної роботи, їхні прізвища та онта тні телефони.
Др а частина семінар , я проводив психоло центр , б ла при-

свячена арттерапевтичним вправам. Під час проведення виховних о-
дин ласні ерівни и мож ть ви ористов вати ці трен вання, адже най-
оловнішим завданням є вивчення стан ціннісної сфери старшо лас-
ни ів та виявлення її проблемних зон

З 1 листопада у Деснянському
районі розпочинається 
місячник добровільної 
здачі зброї
Мета цьо о заход — протидія неза онно-

м обі во непальної зброї та зброї, на во-
лодіння я ою потрібен відповідний дозвіл, а
та ож боєприпасів та виб хонебезпечних
матеріалів.
Столична міліція на ад є ромадянам, я і є

власни ами б дь-я ої зброї, що носіння, збері ання, придбання, ви о-
товлення, ремонт, передача чи зб вання зброї, бойових припасів, ви-
б хових речовин або виб хових пристроїв без передбачено о за оном
дозвол араються позбавленням волі на стро від двох до п’яти ро ів.
О ремо слід зазначити, що звільняється від римінальної відпові-

дальності особа, я а добровільно здала ор анам влади зброю, бойові
припаси, виб хові речовини або виб хові пристрої.
За більш детальною інформацією про порядо добровільної здачі та

реєстрацію во непальної або азової зброї меш анці мож ть звертати-
ся до відділ дозвільної системи Деснянсь о о РУ ГУ МВС У раїни в
Києві за адресою: в л. Каштанова, 9-а.
Та ож відповідн інформацію можна отримати за номерами:

545-08-38 або 546-63-27

У Дніпровському районі 
вшанували ветеранів війни
З на оди 68-ї річниці визволення У ра-

їни від фашистсь их за арбни ів цен-
тральном пар льт ри та відпочин
“Перемо а”, розташованом в Дніпров-
сь ом районі столиці, відб вся рит ал
по ладання вітів до пам’ятни а “Жін и
Вели ій Вітчизняній війні”, до “К р ан
Безсмертя” та мон мент “Матері-вдові”.
У заході взяли часть олова Дніпровсь ої
РДА Оле сандр Шевч , представни и ГО,

дніпровчани. Вони віддали данин пова и, шани й пам’яті тим, хто
по лав на вівтар нашої свободи найцінніше — життя...
До речі, пар “Перемо а” останніми ро ами помітно оновився.

Працівни и районно о зеленб д й бла о строю постійно до лада-
ють чималих з силь, аби територія зеленої зони б ла завжди до ля-
н тою й віт чою. Слід на адати й про те, що цьо о ро т т б ло
від рито пам’ятни “Матері-вдові”, алею при ордонни ів, відновле-
но робот фонтан , я ий, до то о ж, став світлом зичним

В гостях у школярів 
СШ № 197 побувала  
делегація учнів 
з Німеччини
Спеціалізована ш ола № 197 імені

Дмитра Л цен а в отре від рила свої
двері для остей з-за ордон . Цьо о
ро сюди завітала деле ація з Німеч-
чини в с ладі 20 чнів, я их с прово-
дж вали 2 вчителів.

Та протя ом тижня ості відвідали Мамаєв слобод , м зей міні-
атюр в Гідропар , здійснили автоб сн е с рсію містом. В м зеї
ВВВ вони побачили ба ато вражаючих фото рафій про ті страшні ро-
и. В Києво-Печерсь ій лаврі сл хали про святих, я их шан ють на-
ші православні християни, та відвідали печери і сма вали тамтеш-
ні страви. М зей Чорнобиля вразив їх масштабом тра едії і вели ою
іль істю с часних е спонатів, а в м зеї Івана Гончара ознайомились
з вистав ою раїнсь их р шни ів.
Під отов ою до сприйняття різносторонньої інформації стали про-

е тні роботи старшо ласни ів, під час я их ості сл хали про області
У раїни, спо лядали презентації, а потім самі ви он вали завдання,
я і от вали для них иївсь і ровесни и. За доброю традицією ні-
мець их ш олярів з стріли хлібом-сіллю на вишитих р шни ах, а за
традицією ш оли ці дні б ли о олошені днями раїнсь ої вишиван и.
Звичайно ж, ості поб вали та ож і в ш ільном м зеї, де ознайо-

мились з біо рафією поета-пісняра Дмитра Л цен а та на святі єв-
ропейсь ої льт ри, що проводили чні 8-9 ласів, я і не лише роз-
повідали, а й при ощали стравами тих раїн, отрі вони представ-
ляли

Новини районів

31 жовтня Православна
Цер ва шан є пам’ять
свято о апостола і єван е-
ліста Л и. Ким б в і чим
прославився цей вели ий
одни Божий?

Мостобудівні 
перспективи Києва
В листопаді стартують монтажні роботи зі спорудження останніх
елементів арки Подільсько�Воскресенського переходу

Ар а Подільсь о о мост ся атиме 60 м від автопроїзд до вищої точ и, а від рівня води - 80 м

Олександра ГУНІНА,
Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

На сьо одні столиця У раїни займає одне з перших
місць в Європі по с марній довжині мостів — майже
22 м. Лівий та Правий бере и Дніпра з’єдн є 8 най-
більших переходів Києва. Дев’ятий, Подільсь о-Вос ре-
сенсь ий, по и що зводиться. Втім, цей мостовий пе-
рехід вже є ні альним, бо має стати найдовшим серед
омбінованих переправ в У раїні з найвищою в Європі
ар ою, рім то о, цей міст б де першим Києві з аро-
чною системою, розміщеною над проїжджою частиною.
Про мин ле та майб тнє надводних ом ні ацій овори-
ли під час традиційної е с рсії олови КМДА Оле -
сандра Попова з ж рналістами.
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З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

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

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

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

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 84 (1103)

СЕРЕДА,
31 жовтня
2012 року

5Хрещатик 31 жовтня 2012 року

Про створення конкурсної комісії 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

з визначення кращої пропозиції 
зовнішнього вигляду Головної новорічної ялинки 
на Майдані Незалежності в м. Києві "Ялинка
2013"

Розпорядження № 717 від 4 травня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра


їні", пункту 1.3. Порядку проведення конкурсу на кращу пропозицію зовнішнього вигляду Головної новорічної ялинки на Майдані
Незалежності в м. Києві "Ялинка — 2013", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 21.03.2012 № 447, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 05.04.2012 за
№ 19/936:

Створити Конкурсну комісію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з визначення кращої пропозиції
зовнішнього вигляду Головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності в м. Києві "Ялинка+2013" та затвердити її склад, що додається.

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

25 вересня 2012 р. за № 57/974 
Затверджено 

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

від 6 вересня 2012 р. № 1560

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитами на інформацію, які надійшли до апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Послуга, що надається
Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію,
які надійшли до апарату виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого
розміру (в тому числі двосторонній друк

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення
однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого
розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлен!
ня однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь!якого формату, якщо
в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформа!
ція з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, прихо!
вування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлен!
ня однієї сторінки

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

25 вересня 2012 р. за № 57/974

Про затвердження 
розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитами на інформацію, 
які надійшли до апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1560 від 6 вересня 2012 року
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів

України від 13.07.2011 № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за за

питом на інформацію", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.04.2012 № 593 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаю

ться за запитами на інформацію виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)", за

реєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 27.04.2012 за № 27/944:

1. Затвердити розмір фактичних витрат на копіювання або друк доку+
ментів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли до апара+
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (додається).

2. Покласти на провідного спеціаліста відділу доступу до публічної ін+
формації управління інформаційного забезпечення та доступу до публіч+
ної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ+
ської міської державної адміністрації) Паніну Еліну Василівну виконання
роботи з копіювання або друку документів, що надаються за запитами на
інформацію, які надійшли до апарату виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Управлінню інформаційного забезпечення та доступу до публічної ін+
формації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити виготовлення заявок на ви+
писку рахунків для здійснення оплати витрат на копіювання або друк до+

кументів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли до апа+
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав+
ної адміністрації).

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
оформлювати рахунки на оплату фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли
до апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

5. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+

ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара+
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Примітка: при визначенні розміру відшкодування фактичних витрат застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений відповідно до
законодавства на дату копіювання або друку документів

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. Пункт 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01.08.2012 № 1357 "Про
затвердження змін та доповнень до Положення про Головне управління
комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" виключити, У зв'язку з цим
пункти 3+4 вважати відповідно пунктами 2+3.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ "МАСТЕР
АВІА"
Розпорядження № 1668 від 24 вересня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", роз

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 "Про ви

дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії", врахо

вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 16 від 13.09.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 01.08.2012 № 1357

Розпорядження № 1580 від 11 вересня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто
герой Київ", рішення Ки


ївської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29.03.2012 № 500 "Про здійснення організаційно
правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структур

них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з метою завершення
процедури реорганізації та забезпечення належного і безперервного виконання структурними підрозділами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покладених завдань:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАС+
ТЕР+АВІА" (код ЄДРПОУ 37053765, м. Київ, проспект Повітрофлотський,
буд. 79) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло+
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек+
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера+
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по+
новлюваних джерел енергії) строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови+
ми мережами строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер+
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма+
зурчака О. В.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін та доповнень 
у додаток 7 до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112 
"Про питання організації управління районами 

в місті Києві"
Розпорядження № 1716 від 2 жовтня 2012 року

Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю Укра

їни — місто
герой Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1015/7251 "Про внесення змін та доповнень у
додаток 7 до рішення Київради від 02.12.10 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"
(зі змінами та доповненнями), та з метою забезпечення належного утримання об'єктів, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1. Внести у додаток 7 до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" змі+
ни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про затвердження 
коефіцієнтів завантаженості майданчиків 

для платного паркування транспортних засобів
Розпорядження № 1719 від 2 жовтня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку формування тарифів на послуги з ут

римання майданчиків для платного паркування транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.03.2010 № 258, з метою формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засо

бів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити коефіцієнти завантаженості майданчиків для платного
паркування транспортних засобів залежно від місця їх розташування, що
додаються.

2. Управлінню цінової політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати та подати на
затвердження проект розпорядження виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації) про встановлення та+
рифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування

транспортних засобів, які закріплені за комунальним підприємством "Ки+
ївтранспарксервіс".

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го+
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
у додатки до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112 
"Про питання організації управління районами 

в місті Києві"
Розпорядження № 1672 від 24 вересня 2012 року

Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю Укра

їни — місто
герой Київ", враховуючи лист Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.05.2012 № 523
950, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" змі+
ни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про видачу ліцензій 
КП МА "Київ" (Жуляни)

Розпорядження № 1673 від 24 вересня 2012 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", роз


порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 "Про ви

дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії", врахо

вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 16 від 13.09.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МІЖНАРОДНИЙ АЕРО+
ПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) (код ЄДРПОУ 01131514, м. Київ, проспект Повіт+
рофлотський, буд. 79, аеропорт "Київ" (Жуляни) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови+
ми мережами строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер+
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма+
зурчака О. В.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03.03.2011 № 302
Розпорядження № 1644 від 21 вересня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою приведення установчих документів
кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва у відповідність до вимог чинного законодавства України, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2011 № 302 "Про пе+
рейменування та затвердження статутів комунальних підприемств+кіноте+
атрів" пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Перейменувати комунальне підприємство "Кінотеатр "Флоренція"
на комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Флоренція".

8. Перейменувати комунальне підприємство "Кінотеатр "Київська
Русь" на комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Київська
Русь".

У зв'язку з цим пункти 7+18 вважати пунктами 9+20 відповідно.

Голова О. Попов

Про зміни 
у складі Колегії виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1714 від 2 жовтня 2012 року

У зв'язку з новими кадровими призначеннями затвердити зміни до складу Колегії виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ

ської міської державної адміністрації) від 05.04.2011 № 484 "Про Колегію виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)":

1. Вивести зі складу Колегії Горюнову Віру Зіновіївну — начальника Го+
ловного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ра+
ди (Київської міської державної адміністрації).

2. Увести до складу Колегії Добровольську Оксану Миколаївну — на+

чальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 31 жовтня 2012 року

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

Про надання погоджень 
на розміщення реклами на транспорті комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 1721 від 3 жовтня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Розділу ІІІ Порядку розміщення рекла

ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 (із змінами і доповненнями), в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати погодження на розміщення реклами на транспорті кому+
нальної власності територіальної громади міста Києва (далі — погоджен+
ня) згідно з додатком до цього розпорядження у кількості 4 (чотирьох) по+
годжень.

2. Відповідальність за розміщення та експлуатацію спеціальних конс+
трукцій з дотриманням державних стандартів, норм техніки безпеки,
норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної, експлуатаційної
та пожежної безпеки, санітарних норм покласти на власників спеціальних
конструкцій.

3. Встановити, що погодження, надані відповідно до пункту 1 цього
розпорядження, є дійсними до закінчення строку їх дії, а у випадку змін у
загальноміських вимогах (підходах) щодо розташування реклами на

транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, які
зумовлюють неможливість розташування відповідних спеціальних конс+
трукцій,— до настання таких змін у загальноміських вимогах (підходах).

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту ньо+
го розпорядження в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара+
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про скасування розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2007 № 1695
Розпорядження № 1730 від 4 жовтня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ра+
ди (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2007 № 1695 "Про
будівництво житлово+офісного комплексу з вбудовано+прибудованими
приміщеннями та підземною автостоянкою на просп. Науки, 42+а у Голо+
сіївському районі".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про визначення замовника будівництва та реконструкції об'єктів 
у Дарницькому районі

Розпорядження № 1732 від 4 жовтня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпоряджень виконавчого органу Київської міської ра


ди (Київської міської державної адміністрації) від 30 січня 2012 року № 129 "Про Програму соціально
економічного розвитку міс

та Києва на 2012 рік", від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих
повноважень", з метою своєчасного введення об'єктів в експлуатацію, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію
замовником будівництва та реконструкції об'єктів у Дарницькому районі
міста Києва згідно з додатком за умови виконання пункту 2 цього розпо+
рядження.

2. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Одержати вихідні дані на проектування реконструкції та будівниц+

тва об'єктів, зазначених у додатку до цього розпорядження.
2.2. Відведення земельних ділянок за адресами, визначеними у додат+

ку до цього розпорядження, вирішити в установленому порядку.
2.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно+кошторисної до+

кументації в установленому порядку.
2.4. Генеральні проектні та підрядні організації визначити відповідно

до вимог законодавства.
2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви+

конання будівельних робіт.
2.6. При укладанні договорів підряду на реконструкцію та будівництво

об'єктів, зазначених у додатку до цього розпорядження, обов'язково пе+
редбачати умови щодо надання підрядниками гарантії якості виконаних
робіт та встановити строки гарантії експлуатації об'єктів.

2.7. Подати у встановленому порядку до Головного управління еконо+
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
об'єктів будівництва та реконструкції, зазначених у додатку цього розпо+
рядження, до проектів програм соціально+економічного розвитку міста
Києва на 2013 рік та наступні роки.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо+
го розпорядження, у 2012 році буде здійснюватися в межах показників,
передбачених Програмою соціально+економічного розвитку міста Києва
на 2012 рік.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів+
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт+
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

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

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

Про деякі питання реалізації 
проекту створення інноваційного парку 

"БІОНІК Хілл"
Розпорядження № 1749 від 8 жовтня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про ін

новаційну діяльність", згідно з метою та принципами Стратегії розвитку Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 15.12.2011 № 824/7060, враховуючи Договір про наміри реалізувати проект створення інноваційного парку "БІОНІК
Хілл" від 30.07.2012 № 21, укладений між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністра

цією) та ТОВ "Юкрейніан Девелопмент Партнерс", з метою реалізації стратегічної ініціативи зі стимулювання інновацій та конку

рентних кластерів — "Зроблено в Києві":

1. Погодитись з пропозицією товариства з обмеженою відповідальніс+
тю "Юкрейніан Девелопмент Партнерс" щодо реалізації проекту створен+
ня інноваційного парку "БІОНІК Хілл" (далі — Проект).

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" замовником робіт
з проектування та будівництва під'їзної дороги та зовнішньо+інженерних
мереж.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор" за умови виконання підпункту
3.1 цього пункту:

3.1. Оформити в установленому порядку право користування земель+
ною ділянкою.

3.2. Визначити в установленому порядку генеральну проектну та ге+
неральну підрядну організації для виконання робіт з проектування та
будівництва під'їзної дороги та зовнішньо+інженерних мереж, зазначе+
них у пункті 2 цього розпорядження, з якими укласти відповідні дого+
вори.

3.3. Забезпечити розробку і затвердження в установленому порядку
проектно+кошторисної документації.

3.4. При укладенні договору підряду на будівництво об'єктів, зазначе+
них у пункті 2 цього розпорядження, обов'язково передбачати умови що+
до надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити га+
рантійні строки експлуатації об'єктів.

3.5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчо+
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра+
ції) забезпечити в установленому порядку зарахування до комунальної
власності територіальної громади м. Києва збудованих об'єктів, зазначе+
них у пункті 2 цього розпорядження, а також їх наступну передачу відпо+
відним експлуатуючим організаціям.

3.6. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати
до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Ки+
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції
щодо включення робіт, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, до
програм соціально+економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні
роки.

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

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

Голова О. Попов

Про початок опалювального сезону 
у місті Києві

Розпорядження № 1750 від 8 жовтня 2012 року
Відповідно до підпункту 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою своєчасного та

якісного забезпечення споживачів міста Києва тепловою енергією, недопущення виникнення нештатних ситуацій на джерелах теп

лопостачання, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, враховуючи особливості роботи тепло

вих мереж міста та окремих зон теплозабезпечення, а також для створення комфортних умов в помешканнях мешканців столиці
України під час проходження осінньо
зимового сезону 2012/2013 року, в межах здійснення функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Керівникам теплопостачальних підприємств і організацій незалежно
від форм власності розпочати з 08.10.2012 року за умови готовності сис+
тем теплоспоживання подачу теплоносія, забезпечивши підключення сис+
тем теплопостачання в три етапи:

1.1. І етап:
— в пологових будинках, лікувальних установах, дошкільних закладах

та навчальних закладах з цілодобовим перебуванням дітей, а також в со+
ціально+медичних установах, підпорядкованих Головному управлінню
праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.2. II етап:
— в загальноосвітніх навчальних закладах за заявками їх керівників;
1.3. III етап:
— з 10.10.2012 року в житлових будинках незалежно від форм влас+

ності та відомчої належності відповідно до графіків, розроблених та пого+
джених Головним управлінням житлового господарства, або раніше у ра+
зі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього по+
вітря не перевищує 8°С;

— в адміністративних будівлях підприємств, установ і організацій за за+
явками їх керівників.

2. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки+
ївської міської державної адміністрації), Головному управлінню праці та
соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) спільно з керівниками тепло+
постачальних підприємств, лікувальних установ, навчальних закладів, а

також соціально+медичних установ, підпорядкованих Головному управлін+
ню праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), зазначених у під+
пункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, вжити невідкладних заходів та
забезпечити скоординовану роботу з першочергового пуску тепла до цих
установ та закладів.

3. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор+
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з керівниками теплопостачальних підприємств та головами
районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечити організацію
скоординованої роботи з підключення споживачів теплової енергії, вжити
дієвих заходів до безумовної оплати населенням поточного споживання
теплової енергії в повному обсязі та реструктуризованої частини боргів.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації) організувати через за+
соби масової інформації роз'яснювальну роботу про стан розрахунків за
спожиті енергоносії та стан проходження осінньо+зимового періоду
2012/2013 року. Особливу увагу приділити зверненням до мешканців міс+
та щодо необхідності економного споживання електроенергії (особливо в
години ранкових та вечірніх максимумів навантаження енергосистеми), а
також утеплення квартир, вікон сходових клітин, вхідних дверей та вихо+
дів на горища.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер+
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма+
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про безоплатне прийняття гуртожитків державної форми власності, 
службового житла, зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 1724 від 3 жовтня 2012 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовря

дування в Україні", статей 4, 4', 6 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", пункту 3 стат

ті 14 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", Загальнодержавної цільової програми
передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012
2015 роки, затвердженої Законом України від 21.06.2012 № 4995

VІ, на виконання рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власно

сті територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфра

структури", враховуючи лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.05.2012 № 3214
04/19648
08, протокол
загальних зборів членів трудового колективу АТ "Квіти України" від 26.03.2012, наказ Міністерства інфраструктури України від
06.08.2012 № 471 "Про передачу гуртожитків ДТГО "Південно
Західна залізниця" у комунальну власність", лист Казенного підпри

ємства спеціального приладобудування "Арсенал" від 12.09.2012 № 1644/70
12/27, наказ Державного космічного агентства України
від 20.02.2012 № 75:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро+
мади міста Києва гуртожитки державної форми власності та передати до
сфери управління Голосіївської, Дніпровської, Печерської, Подільської,
Солом'янської районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з
додатком 1.

2. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро+
мади міста Києва службове житло та передати до сфери управління По+
дільської, Солом'янської районних в місті Києві державних адміністраці
згідно з додатком 2.

3. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро+
мади міста Києва зовнішні інженерні мережі, електролічильники гурто+
житків державної форми власності та передати у володіння та користуван+
ня публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" згідно з додатка+
ми 3, 4, в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проек+
ту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від
27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яка укладена між Акціонерною
енергопостачальною компанією "Київенерго" та Київською міською дер+
жавною адміністрацією.

4. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро+
мади міста Києва зовнішні інженерні мережі гуртожитків державної фор+
ми власності та передати у володіння та користування ПАТ "АК"Київводо+
канал" згідно з додатком 5, в межах та на умовах, визначених Договором

на володіння та користування майном територіальної громади м. Києва
від 01.12.2006 (зі змінами та доповненнями), який укладено між відкри+
тим акціонерним товариством "Акціонерна компанія "Київводоканал" та
Київською міською державною адміністрацією.

5. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної
громади міста Києва зовнішні інженерні мережі гуртожитків державної
форми власності та передати у володіння та користування ПАТ "Київ+
газ" згідно з додатком 6, в межах та на умовах, визначених Догово+
ром на володіння та користування майном територіальної громади 
м. Києва від 21.04.2006 (зі змінами та доповненнями), який укладено
між відкритим акціонерним товариством "Київгаз" та виконавчим ор+
ганом Київської міської ради (Київською міською державною адмініс+
трацією).

6. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор+
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації
здійснити приймання — передачу майна, зазначеного у пунктах 1 — 5 цьо+
го розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про закриття руху усіх видів транспорту 
з Набережного шосе на Боричів узвіз 

та з Боричевого узвозу на Набережне шосе
Розпорядження № 1756 від 8 жовтня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 6 та стат

ті 26 Закону України "Про дорожній рух", розпорядження Київської міської державної адміністрації 19.01.2005 № 42 "Про рекон

струкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі", з метою вчасного виконання робіт з реконструкції
транспортної розв'язки на Поштовій площі та введення її в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству "Дирекція будівництва шля+
хово+транспортних споруд м. Києва" як замовнику реконструкції транс+
портної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі:

1.1. Закрити рух усіх видів транспорту з Набережного шосе на Бори+
чів узвіз та з Боричевого узвозу на Набережне шосе, згідно зі схемою ор+
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт до 25.05.2013.

1.2. Схему організації дорожнього руху на період виконання робіт по+
годити з Управлінням Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві у вста+
новленому порядку.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 22.08.2012 № 1470 "Про тимчасове закриття руху в обох напрямках
усіх видів транспорту по Набережному шосе на ділянці від мосту Метро
до Боричевого узвозу".

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішеним щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ників голови Київської міської державної адміністтрації згідно з розподі+
лом обов'язків.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Незалежної Помісної Церкви Повного Євангелія 

"ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА "ПОСОЛЬСТВО ВДЯЧНИХ СЕРДЕЦЬ" 
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 1735 від 4 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву громадян від 06.09.2012

та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Незалежної Помісної Церкви Повного Євангелія "ХРИСТИЯНСЬКА
ЦЕРКВА "ПОСОЛЬСТВО ВДЯЧНИХ СЕРДЕЦЬ" у Печерському районі м. Києва від 03.12.2011 № 1, в межах функцій місцевого органу ви

конавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Незалежної Помісної Церкви Повного Євангелія "ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА "ПОСОЛЬСТВО ВДЯЧНИХ СЕР+
ДЕЦЬ" у Печерському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 23.04.2003 № 749

Розпорядження № 1736 від 4 жовтня 2012 року
Відповідно до ст.14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", та враховуючи заяву голови ради Християнської

релігійної громади "Посольство Боже Гора Сіон" у Святошинському районі м. Києва щодо реєстрації змін до Статуту зазначеної ре

лігійної громади від 30.07.2012, та протокол загальних зборів Християнської релігійної громади "Посольство Боже Гора Сіон" у Свя

тошинському районі м. Києва від 23.06.2012 № 7, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Християнської релігійної грома+
ди "Посольство Боже Гора Сіон" у Святошинському районі м. Києва,
зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної адмі+
ністрації від 23.04.2003 № 749, виклавши його в новій редакції, що до+
дається.

2. Внести зміни до заголовка та абзацу першого розпорядження Київ+
ської міської державної адміністрації від 23.04.2003 № 749 "Про реєстра+

цію Статуту Християнської релігійної громади "Посольство Боже Гора Сі+
он" у Святошинському районі м. Києва" замінивши слова: "Християнської
релігійної громади "Посольство Боже Гора Сіон" у Святошинському райо+
ні м. Києва" словами: "Християнської релігійної громади Повного Єванге+
лія "Жнива" у Святошинському районі м. Києва".

Голова О. Попов

Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій, пов'язаних 
з віковим станом дерев, необхідністю оздоровлення зелених насаджень 

та проведення доглядових робіт за кронами дерев
Розпорядження № 1720 від 2 жовтня 2012 року

Відповідно до статей 13, 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Правил утримання зелених насаджень у насе

лених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово
комунального господарства
України № 105 від 10.04.2006, з метою оздоровлення міських зелених насаджень, збереження і утримання їх в належному стані на
територіях закладів освіти, охорони здоров'я, культури, загального користування житлово
будівельних кооперативів, об'єктів спів

власників багатоквартирних будинків та приватного сектору, а також запобігання аварійним ситуаціям, пов'язаним з віковим ста

ном дерев, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зе+
лених насаджень міста "Київзеленбуд" забезпечити виконання робіт із
зняття сухостійних, хворих, аварійних і перестійних дерев, санітарної об+
різки крон, очищення дерев від омели:

1.1. Силами міської станції захисту зелених насаджень на територіях,
закріплених за установами і закладами, підпорядкованими управлінням
(відділам) освіти, культури і мистецтв районних в місті Києві державних
адміністрацій; за установами і закладами, підпорядкованими Головному
управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),

1.2. Силами міських лісопаркових господарств на територіях лісового
фонду, прилеглих до автодоріг, житлових масивів та в місцях масового
відпочинку населення.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити ви+
конання робіт із зняття сухостійних, хворих, аварійних і перестійних де+
рев, санітарної обрізки крон, очищення дерев від омели:

2.1. Силами районних комунальних підприємств по утриманню зеле+

них насаджень м. Києва на територіях парків, скверів, бульварів, вулиць.
2.2. Силами комунальних підприємств по утриманню житлового фонду

на територіях загального користування житлово+експлуатаційних об'єд+
нань, житлово+будівельних кооперативів, об'єктів об'єднань співвласни+
ків багатоквартирних будинків та приватного сектору.

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга+
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спіль+
но з відділами контролю за благоустроєм районних в місті Києві держав+
них адміністрацій вживати заходів адміністративного впливу до керівників
підприємств, установ та організацій з вимогою виконання робіт із зняття
сухостійних, хворих, аварійних і перестійних дерев, санітарної обрізки
крон, очищення дерев від омели.

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

Голова О. Попов
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Київ атакує корейське 
та "інше" кіно
У листопаді покажуть картини східної країни 
та фестивальні новинки
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 1 листопада в інотеатрі
“Київ” старт є одраз два
фестивалі. Поцінов вачам
східної е зоти и пропон -
ють пере лян ти п’ять
стрічо с часної Кореї, се-
ред я их чотири омедії та
одна спортивна драма. А
шан вальни ам арт-ха за
в рам ах фестивалю “Інше
іно” найближчо о тижня
по аж ть артини, отрі
б ли представлені на між-
народних фестивалях, та
яс раві взірці авторсь о о
інемато раф .

Фестиваль сучасного корейсько�

го кіно триватиме з 1 по 7 листопа�

да. Одна з найкумедніших стрі�

чок — “Скандалісти” — розповідає

про діджея�холостяка, якому, як

сніг на голову, звалюється дівчина�

тайфун з малолітньою дитиною і

стверджує, що той є її батьком. Та�

кож в програмі романтичний екшн

“Моя дівчина — спецагент” з вели�

чезною кількістю небезпечних трю�

ків і сімейний фільм “Тато” про мо�

лодого чоловіка, котрий змушений

виїхати до Америки і зіграти фік�

тивне весілля, після чого йому діс�

таються шестеро дітей різних на�

ціональностей, які розмовляють

різними мовами. Ще одна комедія

“Офіцер року” оповідає про двох

сищиків, які намагаються перевер�

шити один одного в професіоналіз�

мі і отримати звання “Офіцер ро�

ку”. І, нарешті, несмішна спортив�

на картина “Пейсмейкер” про бігу�

на, який супроводжує команду ма�

рафонців і задає ритм, проте йде з

дистанції відразу після першого ко�

ла. Головний герой фільму через

травму відмовився від мрії стати

марафонцем, але іноді після роботи

кур’єром приходить на стадіон по�

бігати з місцевою командою бігунів

і отримує пропозицію стати пей�

смейкером (бігуном) для олімпій�

ської збірної. Всі стрічки програми

фестивалю будуть демонструватися

мовою оригіналу з субтитрами.

Протягом листопада в кінотеатрі

“Київ” проходить також фестиваль

“Інше кіно”, девіз якого “Дивись!

Відчувай! Міркуй!”. В його рамках

з 1 листопада глядачі зможуть по�

дивитися чорно�білу драму “Табу”

Мішеля Гомеша, що отримала

Приз ФІПРЕССІ і нагороду Аль�

фреда Бауера за розширення гори�

зонтів кіномистецтва. Це незви�

чайна історія про молодих людей,

які живуть біля підніжжя гори Табу

в Африці, стала головною кіно�

манською сенсацією цього року. У

двох інших ключових роботах фес�

тивалю — іронічній буддійській

притчі про три обличчя кохання

“В іншій країні” і “Найбільш са�

мотня планета” про двох закоха�

них, які подорожують по Грузії,—

грають улюбленці публіки Ізабель

Юппер і Гаель Гарсія Берналь. Сві�

това прем’єра дебютного фільму

Любові Аркус “Антон тут поруч”

відбулася на Венеціанському фес�

тивалі. Це історія про те, що в кож�

ному з нас живе Інший. Герой кар�

тини — хлопчик�аутист, який меш�

кає між облупленою квартирою на

околиці великого міста і лікарнею

для божевільних.

Біографічна драма “Місіма. Фі�

нальна глава” досліджує останні го�

дини життя легендарного японсько�

го письменника Юкіо Місіми, який

покінчив життя самогубством, а до�

кументальний фільм Пола Сена

“Стів Джобс. Загублене інтерв’ю” —

одне з перших інтерв’ю 1995 року

геніального Стіва Джобса, творця

імперії Apple, де він відверто розпо�

відає про своє життя і про майбутнє

комп’ютерних технологій

В музеї Ханенків знайомлять
з історією мистецтва гравюри
На виставці можна побачити твори визнаних 
європейських майстрів
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У м зеї мистецтв імені
Бо дана та Варвари Ханен-
ів від рилася е спозиція
“Таємниці старих дощо ”,
що презент є шедеври єв-
ропейсь ої рафі и з о-
ле ції м зею в особливом
ра рсі close look. Роз ля-
даючи зблизь а роботи
митців раїн Європи, ви о-
нані різних техні ах, від-
від вачі змож ть ося н ти
ні альні властивості мис-
тецтва равюри.

Гравюрою вважається відбиток

на папері з друкарської форми, об�

робленої різними способами. Ці

форми, незалежно від матеріалу, з

якого їх виготовили(а це може бути

дерево, метал, камінь), називають�

ся “дошками”. Для створення гра�

фічного аркуша потрібен друкар�

ський верстат і якісний папір, про�

те методи обробки дошки зазвичай

дуже складні, що спонукало авто�

рів застосовувати як художні на�

вички, так і наукові знання. Про�

тягом історії розвитку гравюри

змінювалися як способи обробки

дощок, так і техніки виконання

гравюри, сюжети, до яких зверта�

лися автори. На виставці “Таємни�

ці старих дощок” представлено

близько 70 робіт майстрів Європи

XVI�XVIII століть.

“Гравюри не можна показувати в

постійній експозиції. Тож наш му�

зей, який володіє чудовою колек�

цією гравюр, майже кожен рік ро�

бить виставку, присвячену тій чи ін�

шій темі,— розповіла “Хрещатику”

куратор виставки, завідувач відділу

графіки Національного музею мис�

тецтв імені Богдана та Варвари Ха�

ненків Олена Шостак.— Ми поба�

чили, що у глядачів є інтерес не ли�

ше до певних тем, про які ми розка�

зуємо за допомогою графіки, а й до

самого мистецтва гравюри. Тому ми

вирішили зробити виставку саме

про розвиток гравюри з точки зору

розвитку її техніки. Це дуже цікава

тема, котра демонструє, як зміню�

валися мистецькі смаки і яких рі�

шень вони потребували”.

Графіка виникла тільки напри�

кінці епохи Середньовіччя у XIV�

XV ст. Тоді популярними були на�

родні картинки з релігійними сю�

жетами, алегоричними сценами та

побутовими темами. Пізніше з’я�

вилися майстри, які створювали

авторські гравюри для поціновува�

чів краси, гармонії, композиції. У

XVI столітті наступним призна�

ченням гравюри стала художня та

наукова книжкова ілюстрація,

з’являється також репродукційна

гравюра, майстри якої відтворюва�

ли оригінали інших авторів.

На виставці можна побачити

ранні німецькі ксилографії, перші

мапи міст, політичну графіку, зраз�

ки для тих, хто вивчає академічний

малюнок, а також аркуші, викона�

ні у майже забутих сьогодні техні�

ках: мецо�тинто, к’яроскуро. В

експозиції теж представлені робо�

ти визнаних майстрів — Альбрехта

Дюрера, його зокрема рідкісний

екземпляр одного з перших в Єв�

ропі офортів “Пейзаж з Гарма�

тою”, Рембрандта (“Святі Петро і

Іоанн, які зцілюють каліку біля

дверей храму”, “Зняття з хреста”),

Луки Лейденського (“Пірам і Тіс�

ба”) та багатьох інших.

Виставка “Таємниці старих до�

щок” супроводжується текстами

про особливості технік та розвитку

мистецтва гравюри, а також відео�

рядом, як сучасний художник ро�

бить офорти. Крім екскурсій, буде

й майстер�клас, котрий запланова�

но на 3 листопада. Виставка трива�

тиме до 31 грудня

На виставці "Таємниці старих дощо " відвід вачі дізнаються більше про мистецтво равюри, роз лядаючи та порівнюючи
роботи європейсь их майстрів, отрі ви онані різних техні ах

Протя ом фестивалю с часно о орейс о о іно ияни матим ть змо ознайомитися з фільмами е зотичної східної раїни
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Відповіді на сканворд 
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Р Е Я Н І Ч О Р Т За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ
Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН

У раїни о олош є про намір передати в оренд державне майно
НАН У раїни, що знаходяться на балансі Інстит т та розташоване
за адресою: м. Київ, в л. А адемі а Заболотно о, 154.

Ма симально можливий стро оренди: 3 ро и.

ІНШІ УМОВИ: відш од вання витрат Балансо трим вач , з рах ванням місць
за ально о орист вання (13,8 м в.), а саме: на тримання орендовано о
приміщення, відш од вання подат на землю, відш од вання збор за спеціальне
ви ористання води. Відш од вання витрат на розміщення о олошення,
відш од вання вартості незалежної оцін и майна. У ладення до овор оренди за
типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро Президії НАН У раїни.

Обов'яз ове здійснення страх вання орендовано о майна на ористь
Балансо трим вача на термін дії до овор оренди. При надходженні двох і більше
заяв, б де о олошено он рс на право оренди дано о об'є та.

Кінцевий стро прийняття заяв про оренд : десятий робочий день з дати
виход о олошення.

Місце прийняття заяв про оренд : м. Київ, в л. Заболотно о, 154, ім. № 159.

Конта тна особа: Очимовсь а Галина Ми олаївна тел.: (044) 526-32-98, т./фа с:
(044) 526-90-06,

E-mail: russaika@ukr.net

Інша інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах www. usnan.org.ua,
www.imv.kiev.ua

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в я ості
відповідача — Гнап Леонтія Карповича по справі за позовом Шевчен о B.C.,
Власової С.П., Гнап О.Л. до Гнап Л.К. про визнання особ та ою, що втратила право
орист ванням жилим приміщенням. Місце проживання відповідача — м. Київ,
в л. Щерба ова, б д. 64, в. 37. Роз ляд справи призначено о 09.00 7 р дня 2012
ро в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, б д. 10-Б, аб. 40.

В разі неяв и відповідача Гнап Леонтія Карповича в с дове засідання, справ б де
роз лян то за йо о відс тності за наявними справі до азами. Крім то о, с д
роз'яснює відповідачці її обов'язо повідомити с д про причини неяв и в с дове
засідання.

С ддя О.О. Кондратен о

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача За оворотно о Дмит-
ра Володимировича (м. Київ, в л. Ярослава Гаше а, 16, в. 39) по цивільній справі за
позовом Ковален о О.І., Ковален о А.О., Ковален о Л.О., Ковален о Б.О. про визнан-
ня особи та ою, що втратила право на орист вання житловим приміщенням.

С дове засідання відб деться 13.11.2012 ро о 12.30 в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. № 108.

У разі неяв и в с дове засідання, справа з ідно з вимо ами ЦПК У раїни б де роз-
лян та відс тність відповідача.
При п блі ації о олошення про ви ли до с д , відповідач вважається повідомле-

ним про час і місце роз ляд справи.
С ддя Орда О.О.

До ва и ерівни ів підприємств,
станов та ор анізацій!

З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745
“Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається
споживачам” та постановою НКРЕ від 24.10.2012 № 1358 роздрібні
тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з
рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання
єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни
листопаді 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії
місті Києві з рах ванням ПДВ,

я і вводяться в дію з 1 листопада 2012 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населе-
них п н тів, місь о о еле трично о транс-
порт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

74,37 14,87 89,24 94,67 18,93 113,60

Місь ий еле тричний транспорт,
ом нально-поб тові потреби релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова
НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної
величини пот жності — в дво ратном
розмірі за 1 Вт з ідно з За оном
У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою
НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 17.00
з 21.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

Для двозонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

Приміщення
Площа

приміщення,
в. м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою від
30.06.2012р.
за 1 м в., рн

Реєстровий
номер майна

Мета
ви ористання

Павільйон ПК-2У 120 1610,83 05417087,1
AAA ДЖЖ 447

Під с лад

Павільйон П-73А 66,7 2079,51 05417087,1
AAA ДЖЖ 455

РАЗОМ: 186,7

Рез льтати під отов и енер етичних осподарств с б'є тів осподарю-
вання м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.
Відповідно до розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації №1750 від 08.10.2012 р.

в місті Києві розпочато опалювальний сезон.
Починаючи з 1 липня 2012 ро на енер етичних об'є тах підприємств інспе ція Держенер о-

на ляд в м. Києві здійснила заходи державно о енер етично о на ляд щодо о ляд енер о ста-
ново та спор д, еле тричних та теплових мереж енер етичних осподарств з питань під отов и до
роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 ро ів.

В цілом по міст Києв технічний стан обстежено о теплово о обладнання підприємств знахо-
диться в задовільном стані, але хара тер виявлених пор шень свідчить про неналежн ор аніза-
цію з бо ерівни ів щодо роботи теплово о осподарства. Більшість бюджетних ор анізацій пот-
реб є значних фінансових і матеріальних в ладень на модернізацію і апітальний ремонт існ ючих
інженерних ом ні ацій та обладнання.

На ви онання приписів інспе ції Держенер она ляд в місті Києві на ожном перевіреном під-
приємстві, станові та/або ор анізації, розроблені, затверджені та введені в дію он ретні ор ані-
заційні та технічні заходи щодо стало о ф н ціон вання системи теплоспоживання в осінньо-зимо-
вий період. Слід відзначити, що в порівнянні з мин лими ро ами значно менше споживачів тепло-
вої енер ії під лючені до теплопостачання по арантійним листам, що в свою чер свідчить про не-
формальний підхід ерівни ів с б'є тів осподарювання до під отов и до опалювально о сезон .

Перевір а теплових мереж ПАТ "Київенер о" по азала, що значна частина мереж вима ає про-
ведення апітально о ремонт або повної заміни. Та , іль ість теплових п н тів, що знаходяться в
оперативном правлінні ПАТ "Київенер о" і я і відпрацювали 25 ро ів та більше становить 65 %,
іль ість отелень, я і відпрацювали 25 ро ів та більше становить 60 %.
Основними причинами по іршення технічно о стан теплових мереж, обладнання отелень та

теплових п н тів є відс тність апіталов ладень на модернізацію обладнання отелень, теплових
п н тів, замін відпрацювавших нормативний термін теплових мереж. Для забезпечення надійно-
о та я існо о теплопостачання споживачів, зменшення іль ості пош оджень, підвищення надій-
ності та дов овічності тр бопроводів, е ономії паливно-енер етичних рес рсів в мовах зростання
цін на аз енер опостачальним ор анізаціям та адміністрації міста Києва необхідно зверн ти особ-
лив ва на замін зношено о обладнання отелень, теплових п н тів та теплових мереж. Прово-
дити пере ладання та ре онстр цію теплових мереж за техноло ією попередньо ізольованих тр -
бопроводів для теплових мереж, мереж арячо о водопостачання із застос ванням тр бопроводів
із полімерних тр б. Впровадж вати індивід альні теплові п н ти замість центральних теплових п н-
тів. Проводити ре онстр цію теплових п н тів з ви ористанням с часно о обладнання та насосів
з частотно-ре льованими приводами.

Станом на 29.10.2012 р. всі соціально-важливі об'є ти та житлові б дин и міста Києва під лю-
чені до опалення.

Інспе ція Держенер она ляд м. Києві

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Хокей. Молодіжна збірна України 
проведе навчально�тренувальний збір 
у Польщі
Під час під отов и до молодіжно о Чемпіонат світ з хо ею, я ий

відб деться р дні в Донець , збірна оманда У раїни проведе з
4 по 11 листопада навчально-трен вальний збір в польсь ом місті
Сано . Після за інчення збор 9 та 10 листопада раїнсь а “моло-
діж а” зі рає два онтрольних поєдин и проти польсь их одноліт ів,
інформ є офіційний сайт ФХУ. Перша ра розпочнеться о 18.00 за
иївсь им часом, др а — об 11.00. Старший тренер оманди Оле -
сандр Годиню ви ли ав на цей збір 26 хо еїстів: трьох воротарів,
8 захисни ів та 15 нападаючих. С лад молодіжної збірної У раїни:
воротарі — Павло Ячни , Ед ард Захарчен о, Михайло Шевч ; за-
хисни и — Всеволод Толст ш о, Антон Ди ий, Валентин Сірчен о,
Артем Євсейчи , Данило С рипець, Дмитро І натен о, Андрій Ля-
шо , Володимир Варивода; нападаючі — Оле сій Янішевсь ий, Ві -
тор Захаров, Ма сим Мартиш о, Юрій Петран овсь ий, Владислав
К цевич, Іван Під рсь ий, Іван Савчен о, Р слан Ромащен о,
Дмитро Чернишен о, І ор Мі л о, Сер ій К зьми , Владислав К р-
сь ий, Севастьян Карпен о, Арт р Лиса , Кирило Бондарен о. На-
адаємо, що молодіжний Чемпіонат світ в Першом дивізіоні ( р -
па В) відб деться в У раїні (м. Донець ) з 10 по 16 р дня. С пер-
ни ами нашої оманди б д ть одноліт и з Вели ої Британії, Казах-
стан , Італії, Польщі та Хорватії

Футбол. Ліонель Мессі — володар 
“Золотої бутси”
Нападаючий "Барселони" та збірної Ар ентини Ліонель Мессі отри-

мав приз най ращом бомбардирові європейсь их чемпіонатів сезон
2011–2012. На ород “Золота б тса”, я щорічно вр чає ESM, ар ен-
тинець отримав Барселоні. Цей трофей став для ф тболіста вже
др им. А йо о дося нення — 50 олів за сезон чемпіонаті — непе-
ревершений ре орд. Вр чив на ород ар ентинцеві Л їс С арес — во-
лодар Золото о м’яча-1960 та чемпіон Європи-1964 с ладі збірної
Іспанії

Дзюдо. Вітчизняні спортсмени не змогли 
поборотися за медалі на командному 
Чемпіонаті світу
В Сальвадорі (Бразилія) завершився омандний Чемпіонат світ з

дзюдо. У чоловічом т рнірі брали часть спортсмени з 14-ти раїн.
Збірна Росії завоювала золоті медалі, перемі ши фінальній с тичці
збірн Японії (3:2). Росіяни вперше виборолили на ороди найвищо о
ат н на омандном Чемпіонаті світ .
Бронз розділили збірні Бразилії та Гр зії. У раїнцям вже в першій

з стрічі довелося боротися проти майб тніх чемпіонів — росіян. Наші
співвітчизни и пост пилися з рах н ом 1:4. Перемо ою завершив по-
єдино тіль и Володимир Соро а (до 73 ). Свої с тич и про рали Ге-
ор ій Зантарая (до 66 ), Віталій Д дчи (до 81 ), Вадим Синявсь ий
(до 90 ) і Артем Блошен о (понад 90 ). Днем раніше національна
жіноча збірна в дебютном для себе Чемпіонаті світ та ож зазнала
пораз и на старті т рнір від оманди Мон олії — 2:3

Температура 	1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +5°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +2°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 31 жовтня 2012 року

ОВНИ, напхати аманець тр днощів не с ладе, робота — то ва-
ше хлібне місце, тр діться на совість, з ерівним персоналом не
онфлі т йте, а нама айтеся дійти омпроміс . Нині слід ц п о
триматися за посадове рісло, реалізов вати професійне по ли-
ання, а в діловом чи шлюбном союзі поставити інтереси поло-
вин и на чільне місце. Тоді шанси змінити долю на раще примно-
жаться. Ваші “дай” і “на” мають б ти збалансовані.
ТЕЛЬЦІ, я що ви проявили достатньо стій ості і витрим и, ваші

позиції не по іршаться, а с оріше, зміцніють. Приміром, мовчазний
поєдино з он рентом за інчиться нічиєю і ні ом не завдасть
ш оди. Я що дали тріщин стос н и з постійним партнером, про-
аналіз йте сит ацію і зробіть правильні виснов и, бо за вас цьо о
не зробить ніхто. Головне — прибор ати пих і свідомити, що
ермо правління в парі (діловом союзі) належить не вам, а с п т-
ни . Він олова!
У БЛИЗНЯТ — день підведення підс м ів мин ло о місяця (різ-

номанітні починання безплідні), поб дьте на самоті, поспіл йтеся
із власним “я”, подис т йте в спірних питаннях. Я що в процесі
діало дося нете онсенс с — то зна , що ви свідомлюєте до-
п щені ріхи і можете роз аянням їх знищити.
РАКИ, поставте б ття на пра тичні рей и: др жба, ділові вза-

ємини, онта ти з людьми — все має приности ористь, по ажіть,
що ви осподар, я о о ні раплі з силь не вилітає на вітер! Нато-
мість б дьте реалістами, бо в по оні за рожевими ілюзіями може-
те помил ово, в збито собі прийняти бажане за дійсне.
ЛЕВИ, вам визначено метатися між сім’єю та роботою, одна ,

я що вас є он ренти на сл жбі, постарайтеся задіяти всі важе-
лі вплив , аби розв’язати наболіл проблем . Проте самі не пере-
ходьте ні ом доро . Б дьте ор анізованими, добросовісно, я іс-
но і своєчасно ви он йте дор чені обов’яз и, нарі ань від робото-
давців та домочадців не повинно б ти.
ДІВИ, не сидіть воч ою, ваше місце на світсь их т сов ах, ве-

селих зібраннях, там познайомитеся з ці авими людьми, зав’яжете
приятельсь і стос н и, а ба ато хто з стріне принца серця! А ось на
роботі розважальні оле тивні заходи мож ть завдати ш оди.
ТЕРЕЗИ, в ролі бізнесмена ви б дете неперевершені, підпри-

ємниць а жил а зап льс є на повн сил , одна зароблене ви з
ле істю можете п стити на розва и, задоволення власних примх,
презенти, а то й постараєтесь підс н ти ом сь хабаря, про що
потім б дете жал вати. Нині ви неймовірно чарівні, чим здатні
тримати на прив’язі обранців. Кохайтеся і облиште ревнощі.
СКОРПІОНИ налаштовані с б’є тивно сприймати реальність, і

саме близь і люди схильні ввести вас в оман , збити з правильно-
о шлях . Б дьте пра мати ами, а все, що с перечить вашим до-
мам, є ви ривленим дзер алом. В парних взаєминах не дозво-
ляйте собою маніп лювати, останнє слово має б ти тіль и за ва-
ми, від озв чено о і свідомлено о “та ” чи “ні” залежатиме щастя
майб тньо о.
СТРІЛЬЦІ, хочете розба атіти — натхненно працюйте я на ос-

новній, та і "лівій" роботі. Шансів добре заробити ба ато, не лі-
н йтеся, дармівщина я що і впаде з неба, то тіль и засл жена.
Кармічна см а набирає обертів (на два ро и), том , оли не здат-
ні вплин ти на обставини, пливіть за течією, пристосов йтеся і в
жодном разі не нав’яз йте власні ініціативи, інтереси, а оли вас
нама аються е спл ат вати чи роблять цапом-відб вайлом, не до-
п с айте та ої сваволі!
КОЗОРОГИ, живіть в армонії з собою і нав олишнім світом, то-

ді зміцненню подр жніх з нічо о не заважатиме. Нині ви схильні
лицемірити, передавати ті мед в любовних стос н ах, вішати
ло шин на в ха обранцям. Не заб вайте, що саме золото щиро-
сті є цементом взаємин. Приділяйте ва творчим особам.
ВОДОЛІЇ, ар’єрний аврал розпалі, професійна діяльність три-

має вас в стані висо ої напр и, вимо ливе начальство сп с не дає,
при альм йте й не рвіться на соціальн передов , раюйте в домаш-
ньом царстві, т т ваші з силля заради бла опол ччя рідних прине-
с ть най ращі плоди. І д ша перепочине. А завтра повіють інші вітри.
РИБИ сповиті раціональним д хом, ожен ро прораховано, навіть

др жні взаємини ви ористов ються рентабельно, з метою стати взір-
цевим осподарем... Втім, ваше життєве с дно може наштовхн тися
на підводне аміння самообман і піти на дно. Краще розслабтеся й
не зад рманюйте олов до чливими проблемами, зе ономите си-
ли, я і вам знадобляться завтра для прод тивних дій

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" поступився
"Дніпро�Азоту"
В баскетбольній Суперлізі відбулися матчі 9�го туру
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У бас етбольній С перлізі відб вся чер овий т р. Сто-
личний “Б дівельни ” на своєм майданчи не змі
впоратися з дніпродзержинсь им “Дніпро-Азотом” і не-
сподівано пост пився з рах н ом 89:93. Хара терно, що
левов част перемо остей внесли олишні равці
иївсь о о л б Деррі Зіммерман, Ма сим Балашов й
Оле сандр Тищен о. Тим часом лідери т рнір проби-
лася “Політехні а-Галичина”, я а свят вала спіх
матчі проти БК “Ми олаїв” — 90:75. Ця перемо а стала
для львів’ян сьомою сезоні.

Матч у Києві, в якому місцевий “Будівельник” приймав дніпродзер�

жинський “Дніпро�Азот”, господарі майданчика розпочали вкрай невда�

ло. Гості несподівано для всіх одразу ж захопили ініціативу і швидко на�

брали перші очки. У ці хвилини найактивнішими були колишні гравці

столичного клубу Максим Балашов та Олександр Тищенко. Саме ці два

баскетболісти дозволили своїй команді вийти уперед — 7:4. Було поміт�

но, що “гладіатори” не були готові до такого активного пресингу з боку

дніпродзержинців, втім, завдяки індивідуальним діям Малкольма Ділей�

ні деякий час грали із незначним відставанням. Наприкінці першої чвер�

ті киянам вдалося відновити паритет, але в останній атаці Ігор Сільков�

ський вивів “Дніпро�Азот” уперед, і на коротку перерву команди пішли

за рахунку 21:19 на користь гостей.

Друга десятихвилинка розпочалася з точного триочкового кидка Ігоря

Сільковського. Кияни відповіли своїм. І після цього гра пішла на зу�

стрічних курсах. Баскетболісти відкрито йшли уперед, раз по разу влуча�

ючи у кошик. Варто зазначити, що за підсумками цієї чверті влучнішими

були столичні спортсмени, але лише на одне очко, тому на велику пере�

рву команди пішли за рахунку 44:43 на користь “Дніпро�Азоту”.

Після відпочинку киян важко було впізнати. Вони повністю віддали

ініціативу гостям, і не дивно, що вже через 5 хвилин їхнє відставання бу�

ло катастрофічним — 11 очок. Наставник “Будівельника” Айнарс Багат�

скіс намагався виправити становище, взявши тайм�аут, але й він мало

чим допоміг господарям майданчика. Баскетболісти “Дніпро�Азоту”

продовжили діяти дуже агресивно, і станом на передостанню десятихви�

линку їхня перевага становила 69:59.

Заключна чверть стала дуже напруженою, гості продовжували грати на

перемогу, втім, “будівельникам” за рахунок досвіду вдалося скоротити

відставання до 4�х очок. Саме ця різниця у рахунку зберігалася протягом

6 хвилин. Але киянам так і не вдалося дотиснути суперника. У підсумку

перемогу здобули дніпродзержинці — 93:89. Аналізуючи причини пораз�

ки, головний тренер “Будівельника” Айнарс Багатскіс на післяматчевій

прес�конференції зазначив: “Очевидно, що у будь�яких змаганнях є іг�

ри, в яких команда повинна вигравати на характері. На жаль, поки що у

своїх підопічних я його не помічаю. У баскетболістів є бажання і вмін�

ня, але часом вони не можуть себе змусити грати від захисту. Якщо

команда суперника виступає на чужому майданчику, як у себе вдома, то

я повністю беру провину на себе за те, що не зміг налаштувати своїх під�

опічних”.

Тим часом у лідери турніру пробилася “Політехніка�Галичина”, яка

святкувала успіх у матчі проти БК “Миколаїв” — 90:75. Ця перемога ста�

ла для львів’ян сьомою у сезоні. Найрезультативнішим гравцем у складі

переможців став Даррел Мітчелл, який у підсумку відзначився 23 очками

та 8 передачами
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Цей день в історії 31 жовтня

1811 – Росії від рився імпе-
раторсь ий Царсь осельсь ий
ліцей
1888 – шотландсь ий вина-

хідни Джон Данлоп запатент -
вав пневматичні шини для ве-
лосипеда
1892 – ан лійсь ий письмен-

ни Арт р Конан Дойль оп блі -
вав ни "При оди Шерло а
Холмса"
1922 – народився Анатолій

Папанов, російсь ий а тор
театр і іно, народний артист
СРСР
1951 – Лондоні з'явилися

перші пішохідні переходи тип
"зебра"
1956 – амери ансь ий онтр-

адмірал Джордж Д фе став
першою людиною, я а здійснила
посад літа а на Південном по-
люсі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Пораз а від "Дніпро-Азот " стала для иївсь о о "Б дівельни а" третьою сезоні
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