
52 роки на службі у киян
Столична підземка святкує день народження

Із вдячністю за подвиг
У Києві вшанували визволителів міста від фашистських загарбників

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Учора столиця У раїни відзначала 69-
річницю з дня визволення від
фашистсь их о пантів. З на оди свята в
Києві відб лася низ а рочистих заходів.
Зо рема за часті олови КМДА Оле сан-
дра Попова, ерівни ів районів та про-
фільних відомств відб лося по ладання
вітів до пам’ятних мон ментів, я і на а-
д ють иянам про ероїчне визволення
міста. Та ож очільни місь адміністрації
відвідав Київсь ий місь ий шпиталь інва-
лідів Вели ої Вітчизняної війни, де з -
стрівся з ветеранами, я і переб вають на
лі ванні.

Людей, які проходять оздоровлення у шпиталі, вітали

в актовій залі військовими піснями, квітами, подарун�

ками і, звісно, теплими словами вдячності. Серед при�

сутніх були й ті, хто про визволення Києва знають не з

чуток. Валентині Гулах у 1943 році було п’ятнадцять.

Нині жінці важко згадувати про ті страшні 777 днів оку�

пації, які їй довелося пережити. Однак пані Валентина

пригадує відчуття щастя, коли вона разом із тисячами

киян зустрічала радянські танки поблизу заводу “Біль�

шовик”.

Зараз Валентина Юхимівна про визволення міста роз�

повідає своїм онукам та правнукам для того, щоб моло�

де покоління не забувало, якою важкою ціною була здо�

бута їхня свобода та мирне небо над головою. У шпита�

лі жінка лікується вже близько 7 років та умовами і на�

даними послугами задоволена.

За словами начальника ГУ охорони здоров’я КМДА

Віталія Мохорєва, міська влада дбає, щоб медичне

забезпечення ветеранів було якісним та достойним.

“Цьому закладу вже майже 30 років. Однак лише за

останнє п’ятиріччя тут був проведений капітальний ре�

монт основних приміщень. Торік виконана реконструк�

ція відділення з відновлювального лікування. Зараз за�

вершується ремонт основного харчоблоку шпиталю. У

планах — провести реконструкцію ще декількох струк�

турних підрозділів, тож у наступному році ми маємо за�

вершити цю роботу”, — розповів “Хрещатику” Віталій

Мохорєв.

Зазначимо, що Київський міський шпиталь інвалідів

Великої Вітчизняної війни є сучасним багатопрофільним

медичним закладом (розрахований на 500 ліжок), у скла�

ді якого 11 стаціонарних відділень, у тому числі реаніма�

ції та інтенсивної терапії. З 1983 року в шпиталі оздоров�

лено майже чверть мільйона ветеранів війни. Щорічно

тут поправляють своє здоров’я близько 9 тисяч осіб.

Відвідав пацієнтів закладу і голова КМДА Олександр

Попов. Він привітав ветеранів, які наразі перебувають у

шпиталі на лікуванні, та традиційно випив з ними сто

грам фронтових. “Щиро вітаю вас з одним із найголов�

ніших свят для нашого міста — днем визволення Києва

від фашистських загарбників. Цього свята могло б і не

бути, якби 69 років тому героїчні зусилля солдат та офі�

церів Червоної армії не забезпечили перемогу в склад�

ній і кровопролитній боротьбі за столицю України. І в

цей святковий день я хотів би підняти келих за вас та ва�

ших побратимів — за тих людей, які забезпечили пере�

могу, звільнили Київ і подарували нам, вашим нащад�

кам, щастя, незалежність та свободу”, — сказав у віталь�

ному слові Олександр Попов.

Зазначимо, що урочисті заходи з нагоди 69�ї річниці

визволення Києва від німецько�фашистських загарбни�

ків пройшли вчора в усіх районах столиці. Зокрема

Олександр Попов поклав квіти до пам’ятника “Радян�

ським воїнам�танкістам — визволителям міста Києва”,

пам’ятного знака “Місту�герою Києву”. Також очіль�

ник КМДА долучився до церемонії покладання квітів до

могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави, що

відбувалася за участі прем’єр�міністра України Миколи

Азарова.

Крім того, спільно з губернатором Київщини Анато�

лієм Присяжнюком Олександр Попов взяв участь у ме�

моріальних заходах на території Національного музею�

заповідника “Битва за Київ у 1943 році” (Лютіжський

плацдарм, що у селі Новопетрівці). Під час церемонії

відбувся молебень за загиблими у роки ВВВ. На

урочистостях були присутні заступники голови КМДА,

голови РДА, представники ветеранських та громадських

організацій столиці

Учора олова КМДА Оле сандр Попов вшан вав пам'ять воїнів, я і віддали своє життя за визволення Києва, та поспіл вався з ветеранами

До Міжнародного дня інвалідів
кияни отримають матеріальну
допомогу 
Столична влада має намір виплатити ошти
приблизно 20 тисячам людей із обмеженими
фізичними можливостями
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Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Київсь а підзем а свят є свій день на-
родження — їй виповнилося 52 ро и.
6 листопада 1960 ро в місті б ло від-
рито п’ять перших станцій метро Свято-
шинсь о-Броварсь ої лінії, а саме: ділян-

від “Во зальної” до станції “Дніпро”
завдовж и 5,2 м.

Спорудження столичної підземки розпочалося на 11

років раніше згаданої дати — у 1949 році. Тоді метробуд

заклав перші шахти. Втім, будівництво метрополітену

супроводжувалося постійними труднощами. Прохо�

дження тунелів ускладнювали: своєрідний рельєф міс�

цевості, пливуни, інші, не передбачені проектом, обста�

вини. Особливо важким для метробудівців виявилося

спорудження проміжного вестибюля станції “Арсе�

нальна”, який будувався кесонним методом, тобто за�

стосовувалась проходка під стисненим повітрям. Нара�

зі “Арсенальна” вважається найглибшою у світі

станцією метро й розташована на глибині 105,5 метра

(відстань від поверхні землі до платформи), а наступна

станція “Дніпро” є надземною, тому цей відрізок туне�

лю є рекордсменом з перепаду глибин.

На жаль, у 1954 році фінансування будівництва мет�

рополітену в Києві на деякий час призупинили, оскіль�

ки значні зусилля СРСР були спрямовані на освоєння

цілинних земель, тому виникли суттєві відставання у

графіках виконання робіт, а відкриття перших станцій

затягнулося на роки. Перше сполучення тунелів між

станціями “Хрещатик” та “Арсенальна” відбулося в

грудні 1951 року, а останні з’єднання між станціями

“Вокзальна” та “Університет” — у травні 1959�го.

До запуску першої гілки столичного метрополітену

готувалися настільки серйозно, що у 1958 році влашту�

вали змагання серед зодчих та дизайнерів на кращі про�

екти станцій. Конкурсні роботи оцінювала спеціально

створена комісія. Через півроку після оголошення кон�

курсу на виставці колективних проектів було представ�

лено 80 робіт. З них обрали п’ять найкращих, які й були

втілені при спорудженні станцій “Вокзальна”, “Універ�

ситет”, “Хрещатик”, “Арсенальна” та “Дніпро”, що

увійшли в першу чергу будівництва метрополітену. До

речі, при спорудженні тунелів першої черги було вико�

ристано 660,4 тис. кубометрів бетону та залізобетону, на

облицювання станцій і вестибюлів пішло близько 7300

кубометрів граніту та мармуру.

Сьогодні Київський метрополітен має три діючі лінії

загальною довжиною близько 65,2 км. До послуг пасажи�

рів — 51 станція з трьома підземними пересадочними вуз�

лами в центрі міста. Останню станцію столичної підземки

“Іподром” було відкрито минулого місяця. Наступною

буде станція “Теремки” (її введуть в експлуатацію до Дня

Києва), після чого розпочнеться будівництво четвертої

Подільсько�Вигурівської гілки метро на Троєщину.

“Столичний метрополітен — це пульс життя міста,

без якого неможливо уявити місто. 8�тисячний колек�

тив КП “Київський метрополітен” характеризується

високою організованістю та дисципліною, робота, 

зу�пиняється лише 3�4 години на добу. Від нього зале�

жить життєдіяльність столиці, адже підземка щодня пе�

ревозить 1,5 — 2 млн пасажирів. Жоден інший вид на�

земного транспорту не може конкурувати з метрополі�

теном, котрий працює стабільно, без заторів, незалеж�

но від погодних умов”, — зазначив “Хрещатику” 

гендиректор ПАТ “Київметробуд” Володимир 

Петренко
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У Музеї історії Києва
запрацювала унікальна виставка
Е спозиція під назвою “Їхній подви — наша
ордість” присвячена визволенню Києва та У ра-
їни від фашистсь ої о пації. Відвід вачі змож ть
побачити зраз и зброї, війсь ової ам ніції, речі
фронтово о поб т червоноармійців та воя ів
вермахт , знайдені пош овцями. Фотодо мен-
тальні розділи вистав и розповідають про хід бо-
йових операцій 1943-1944 ро ів на території
У раїни. Ор анізатори впевнені, що ва відві-
д вачів обов’яз ово приверне ма ет, я ий відтво-
рює одн з битв. На з ад про вистав всі ба-
жаючі змож ть сфото раф ватися солдатсь ій
формі зі зброєю в р ах. Для р п ш олярів без-
оштовно б д ть проводитись е с рсії.
Е спозиція триватиме до 9 листопада за адре-
сою: в л. Б. Хмельниць о о, 7 (станція метро
“Театральна”)

Реконструкцію центру 
репродуктивної медицини 
завершать у 2013 році
У наст пном році план ють завершити ре он-

стр цію і оснащення необхідним стат ванням
Київсь о о місь о о центр репрод тивної та пе-
ринатальної медицини. Про це запевнив олова
КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі теле ана-
л “Київ”. “У цьом році наше завдання — зробити
по рівлю лі арняно о за лад та провести низ
під отовчих робіт. А вже наст пно о ро це б де
широ омасштабний прое т — ми завершимо ре-
онстр цію поло ово о б дин та забезпечимо
йо о необхідним обладнанням. І в мене немає
жодних с мнівів, що я перинатальний центр він
запрацює 2013 році. Коле тив т т дійсно профе-
сійний, доброзичливий та отовий до роботи”,—
зазначив олова КМДА

Киянам повернули 33 млн гривень
за неякісно надані комунальні 
послуги
З почат цьо о ро иянам поверн ли 33 млн
рн за нея існо надані житлово- ом нальні посл -
и. Про це в прямом ефірі про рами “У центрі
ва и” на аналі “Київ” повідомив в. о. дире тора
КП “Головний інформаційно-обчислювальний
центр” Валерій Місань. “За попередній опалю-
вальний сезон б ло здійснено перерах н ів без-
посередньо за опалення більше, ніж на 5 млн рн.
Всьо о за 10 місяців за нея існі або не в повном
обсязі надані посл и ородянам поверн ли 33
мільйони ривень. Це не тіль и опалення, але й
аряча вода, азопостачання, ліфти”, — зазначив
він. Та ож посадовець за важив, що ияни все
частіше орист ються альтернативними видами
оплати за ЖКП через спеціальні термінали

У столиці стартують Дні Відня
Сьо одні з на оди 20-ї річниці встановлення

дипломатичних стос н ів та підписання оди про
співпрацю між столицями У раїни та Австрії Ки-
єві відб д ться Дні Відня. Одним із лючових за-
ходів б де проведення спільно о бізнес-фор м
“Київ — Відень”, присвяченом питанням розвит-

двох столиць, місь их техноло ій та страте ій.
Участь від ритті ділово о фор м візьм ть: оло-
ва КМДА Оле сандр Попов, мер Відня Міхаель
Хойпль, президент Віденсь ої тор ової палати
Брі ітте Ян та понад 150 представни ів столич-
них омпаній. Одночасно з бізнес-фор мом пра-
цюватиме вистав а “Відень но -ха : місь і техно-
ло ії і страте ії”, де б д ть представлені іннова-
ційні рішення ерівництва австрійсь ої столиці.
Вистав а е спон ватиметься фойє Колонної за-
ли КМДА
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До Міжнародного дня інвалідів кияни 
отримають матеріальну допомогу
До Міжнародно о дня інвалідів місь а влада має намір виплатити разо-

в матеріальн допомо приблизно 20 тисячам людей з обмеженими фі-
зичними можливостями. Про це прямом ефірі теле анал "Київ" розпо-
вів олова КМДА Оле сандр Попов. "Цьо о ро столичний бюджет є со-
ціально спрямованим. Мож запевнити, що жоден бюджет в У раїні не
має та ої спрямованості. Нам вдалося реаліз вати ба ато нових соціаль-
них про рам серед різних ате орій иян, відновити соціальні виплати та
надбав и для вчителів, дея их ате орій лі арів й працівни ів льт ри.
Що стос ється матеріальних виплат, наст пні ми план ємо зробити до
Міжнародно о дня інвалідів. Грошов допомо отримають близь о 20 ти-
сяч иян, серед я их ородяни з доходами менше 1400 ривень. Ця ате-
орія людей потреб є особливої ва и", — зазначив Оле сандр Попов

У парку "Перемога" відкрили алею�музей 
військової техніки
Новостворений м зей під від ритим небом вчора відвідав олова

КМДА Оле сандр Попов. На спеціально обладнаном майданчи
встановлено зраз и с часної техні и та озброєння: тан "Т-64", бро-
ньован ремонтно-е спл атаційн машин (БРЕМ-1), а бицю "Д-30"
та 76-мм протитан ов армат "ЗИС-3". Усі ці е спонати пройшли де-
мілітаризацію на підприємствах Міноборони, де їх під от вали до е с-
пл атації в мовах м зею під від ритим небом. В Дніпровсь ій РДА
розповіли, що алея-м зей війсь ової техні и є елементом єдиної архі-
те т рної омпозиції пар "Перемо а". Роботи з йо о створення роз-
почались цьо о ро під час ви онання др ої чер и ре онстр ції — я
позитивна відповідь на численні звернення представни ів районних
ветерансь их ор анізацій та иян. Відтепер архіте т рний ансамбль
пар о рім цьо о м зею в лючає "К р ан Безсмертя", с льпт рні
омпозиції "Жінці Вели ій Вітчизняній війні" та "Матері-вдові", а та-
ож алею при ордонни ів

Столичний електронний реєстр пацієнтів 
на 80 % сформують до кінця року
Полі ліні и та амб латорії сімейної медицини почали форм вати

еле тронний реєстр пацієнтів, я ий замінить паперові медичні арт и.
Завершити цей процес в лі арняних за ладах план ють вже до інця по-
точно о ро . Про це прямом ефірі теле анал "Київ" розповів оло-
ва КМДА Оле сандр Попов. "З ідно з нашими планами, цю робот по-
винні ви онати до інця цьо о ро . Найближчим часом б де вирішено
питання забезпечення мед станов омп'ютерами, для реалізації цьо о
прое т їх необхідно більше тисячі. Сьо одні вже відб вається процес
створення інформаційної бази — в еле тронн систем вносяться дані
з паперових носіїв. Щоправда, т т є нюанси, ос іль и внести та ін-
формацію без з одження з пацієнтом неможливо. Том ця база даних
б де по и заповнена на 70—80 % і лише в тих меш анців, я і на це по-
одяться",— розповів очільни місь адміністрації

Місто активізує процес ремонту дахів 
житлових будинків
Проблема незадовільно о стан по рівель столичних б дин ів може

б ти вирішена 2013 році. Серед сіх видів оновлюваних робіт б -
дин ах наст пном році пріоритетним стане саме ремонт дахів. Про
це заявив олова КМДА Оле сандр Попов. "Врахов ючи звернення та
с ар и иян до місь о о сall-центр , два місяці том ми додат ово ви-
ділили 10 млн рн, я і зараз а тивно ви ористов ємо на найбільш
проблемних об'є тах. Я хотів би, щоб ияни роз міли, що ЖЕК може
провести ло альний або та званий латочний ремонт. Одна на повн
ре онстр цію оштів ЖЕК немає. Без мовно, на подібні роботи
треба виділяти роші, том ми збільшили фінанс вання цих проблем-
них питань. Наст пно о ро ми зробимо а цент саме на дахах", — під-
реслив лава міста

Дитячій клінічній лікарні № 4 виповнилося 
50 років
Вчора відсвят вала свій 50-річний ювілей Дитяча лінічна лі арня

№ 4 Солом'янсь о о район . Медичний за лад розпочав робот ще
1962 році. Тоді це б ла дитяча полі ліні а, а вже через іль а місяців —
дитячий стаціонар. У 1986 році за лад отримав нове приміщення, що
дало можливість збільшити йо о пот жності та по ращити мови пере-
б вання дітей стаціонарі. На сьо одні до с лад Дитячої лінічної лі-
арні № 4 Солом'янсь о о район входить стаціонар на 160 ліжо , із
них 40 ліжо денно о переб вання, офтальмоло ічне, невроло ічне, пе-
діатричне та інфе ційне відділення. Та ож т т працює відділення від-
новлювально о лі вання, де проводяться різноманітні фізпроцед ри.
За 50 ро ів стаціонарних відділеннях за лад пролі валося понад
150 тисяч дітей. У медза ладі працюють 393 співробітни и, том чис-
лі 88 лі арів, із них з вищою ате орією — 41. Торі ДКЛ № 4 Солом'ян-
сь о о район отримала стат с "Лі арня, доброзичлива до дитини"

Вирішити проблему сміттєзвалищ зможуть 
два заводи з переробки відходів
Б дівництво я мінім м двох сміттєпереробних заводів може повні-

стю вирішити проблем сміттєзвалищ столиці. У цьом впевнений о-
лова КМДА Оле сандр Попов. "За нашими підрах н ами, я мінім м
два сміттєпереробних заводи найближчим часом повинні б ти поб до-
вані для потреб Києва. І тоді нас зовсім не б де смітни ів. Наразі
нас є завод "Енер ія", я ий вима ає тотальної ре онстр ції та впрова-
дження нових енер озбері аючих та е оло ічних систем. До речі, ми
працюємо над питанням йо о ре онстр ції з рядом та японсь ими
омпаніями. Одна , щоб вирішити цю проблем повністю і омпле с-
но, без мовно, потрібне б дівництво нових об'є тів, я і б переробляли
вели і об'єми поб тових відходів в Києві", — зазначив він

Сьогодні в трьох районах відбудуться ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення, 7 листопада столиці відб д ться тради-
ційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема серед тор ватим ть
в Дніпровсь ом районі на просп. Возз'єднання, 2—8; в Подільсь о-
м — на просп. Правди, 31—35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр до-
вій, 7-а

Цифра дня

267 601 100
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні — вересні 2012 року 

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 27216

У столиці презентували 
модернізовані гелікоптери
Завдяки новому двигуну вони можуть додатково служити ще 30—
35 років
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Вчора фахівці сто-
лично о державно о
підприємства "Завод
410 цивільної авіації"
представили ос час-
нені елі оптери МІ-
8МСБ та МІ-2МСБ.
Нові дви ни вітчиз-
няно о виробництва
поліпшили за альні
хара теристи и вер-
тольотів. Зо рема
зменшили витрати
пально о, продовжи-
ли термін арантійної
е спл атації, о рім
то о, збільшилася
висота польот лі-
тальних апаратів.
Поб вав на презен-
тації модернізованої
техні и й прем'єр-мі-
ністр У раїни Ми ола
Азаров.

Цікаво, що такі вертольо

ти після оновлення зможуть

експлуатуватися в різних

промислових галузях. "В

першу чергу ці гелікоптери

призначені для надання екс

треної медичної допомоги.

При відповідному оснащен

ні їх застосовуватимуть і для

потреб Міністерства оборо

ни, а також в галузі сільсько

го господарства. Таким чи

ном ми забезпечили себе та

ким важливим видом авіа

ційної техніки", — зазначив

Микола Азаров.

Двигуни для цих видів ге

лікоптерів виготовляє запо

різький завод "Мотор Січ".

"Даний тип гвинтокрила

розрахований на довгі роки

експлуатації. Адже старі

двигуни вже відпрацювали

свої ресурси, і їм на заміну

прийшов новий двигун

ТВ3117. Він більш потуж

ний, більш економічний,

більш надійний у порівнян

ні з попередніми моделями.

Заміна двигунів на даних

типах вертольотів потребує

мінімального втручання і

ремонту. Окрім того, мо

дернізація продовжує жит

тя гелікоптерів на 30—35

років", — розповів "Хреща

тику" провідний інженер

технолог ДП "Завод 410 ци

вільної авіації" Олег Синя

говський.

Окрім того, новий двигун

дозволяє підняти гелікоптер

зі звичних 4 км висоти до 6,5

км. "Нещодавно ми встано

вили на одній з машин ре

корд і піднялися на висоту

8,2 км. Причому жоден із

подібних закордонних ана

логів на таку висоту ще не

піднімався", — зауважив ін

женертехнолог.

На сьогодні осучаснено

три вертольоти. Наразі вони

проходять державні випро

бування і сертифікацію.

"Після отримання відповід

них документів можна буде

говорити про нові замовлен

ня та угоди. Проте вже зараз

є багато охочих скористати

ся цією програмою модерні

зації. Це потенційні замов

ники із сусідніх держав, а та

кож з Китаю та Латинської

Америки", — додав Олег Си

няговський.

В свою чергу прем'єрмі

ністр наголосив, що перед

урядом також стоїть ще одне

надважливе завдання — мо

дернізація авіаційного пар

ку. "Йдеться про літаки типу

АН26. Ми домовилися, що

всі питання розглядатимуть

ся під час наради і будуть

прийняті відповідні рішен

ня", — запевнив він

На Андріївському узвозі 
оновлюють ковані сходи

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Наразі на історичній в лиці
реалізов ється про рама
розвит пішохідної інфра-
стр т ри, перший етап
я ої передбачає реставра-
цію ованих сходів, що ве-
д ть на Зам ов ор . Ро-
боти на об'є ті розпочали-
ся напри інці жовтня і три-
ватим ть протя ом місяця.
За цей час план ють від-
новити втрачені сходин и,
плафони ліхтарів, замінити
дерев'яні пор чні, очистити
від іржі та пофарб вати
залізні елементи. Усі робо-
ти проходять за ініціативи
місь ої влади.

Інвестором реставрації виступила

компанія "ЕСТА Холдинг". Як розпо

вів гендиректор компанії Микола Не

стеренко, розробка проекту з покра

щення пішохідної інфраструктури

Андріївського узвозу розпочалася ще

у травні цього року. "Ця програма пе

редбачає чотири етапи, перший з

яких — ремонт сходів на Замкову го

ру. Для нас дуже важливо, щоб вулиця

і прилеглі до неї території були мак

симально комфортними для туристів

і пішоходів, тому ми багато консуль

тувалися з києвознавцями, історика

ми та людьми, чиє життя тісно по

в'язане з Андріївським узвозом",— за

значив Микола Нестеренко.

За його словами, загальна вартість

робіт становитиме понад півмільйо

на гривень. На час реставрації прохід

сходами закрито, проте на Замкову

гору, один з найдавніших куточків

Києва, можна піднятися з боку Фро

лівської вулиці. "На даний час робіт

ники зачищають східці від іржі, зня

ли дерев'яні перила та починають

фарбувати металеві елементи",— роз

повіла "Хрещатику" менеджер зі

зв'язків з громадськістю компанії

"ЕСТА Холдинг" Ірина Сергєєва.

За словами києвознавця Владисла

ви Осьмак, реставрація сходів на Зам

кову гору суттєво покращить турис

тичну інфраструктуру узвозу. "Сього

дні найцікавіші внутрішні двори мис

тецької вулиці закриті для відвідува

чів. Але людям цікаво подивитися на

Андріївський не лише з фасадної сто

рони, а й зазирнути у його потаємні

куточки. Після ремонту сходів ними

можна буде безпечно підніматися, що

дозволить побачити ті цікаві краєви

ди, які відкриваються на Андріїв

ський узвіз із Замкової гори. Тобто

збільшується візуальна доступність до

історичної вулиці", — пояснила Вла

дислава Осьмак.

Реставрація сходів позитивно по

значиться й на іміджі узвозу. "Раніше

на фоні оновленої вулиці сходи ви

глядали дещо занедбаними. Після

ремонту вони чудово гармонувати

муть із загальним колоритом узвозу.

Також реконструкція передбачає їх

освітлення, що додасть цікавинки

до образу Андріївського узвозу",—

додала пані Осьмак.

До речі, окрім реставрованих схо

дів на Замкову гору, в найближчому

майбутньому на Андріївському узво

зі встановлять боларди — обмежува

чі руху автотранспорту і реставрують

сходи, що ведуть на Пейзажну алею.

Також розробляється зручна інфор

мативна система навігації історич

ною вулицею

Після ремонту сходів 
ними можна буде 

безпечно підніматися, 
що дозволить побачити

цікаві краєвиди, 
які відкриваються 

на Андріївський узвіз 
із Замкової гори

Вже за місяць дістатися до Замкової гори можна буде швидко 
та безпечно

На сходах, я і вед ть на Зам ов ор , замінять дерев`яні перила, пофарб ють
залізні онстр ції та встановлять с часне освітлення

Вже зараз є багато охочих скористатися
цією програмою модернізації. Це потенційні

замовники із сусідніх держав, а також 
з Китаю та Латинської Америки

Прем`єр-міністр У раїни Ми ола Азаров о лян в ос часнені на столичном підприємстві елі оптери МІ-8МСБ та МІ-2МСБ
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Ділові новини

Кабмін пропонує Раді 
збільшити субвенції 
на компенсацію різниці 
в тарифах на тепло

Уряд пропон є парламент
збільшити с бвенції із за ально о
фонд держ азни місцевим бю-
джетам на омпенсацію забор о-
ваності з різниці в тарифах на
теплов енер ію для населення
на 7,68 млрд рн — до 15 914,1
млрд рн 2012 році. Про це с а-
зано в за онопрое ті № 11396.
Водночас видат и держбюджет
на 2012 рі пропон ється збіль-
шити з 405,9 млрд рн — до 413,
6 млрд рн, том числі видат и
за ально о фонд держбюджет
з 352,8 млрд рн до 360,5 млрд
рн. Граничний дефіцит держ-

бюджет пропон ється збільшити
з 31,1 млрд рн до 38,8 млрд рн,
том числі раничний дефіцит

за ально о фонд держбюдже-
т — з 27,2 млрд рн до 34,9
млрд рн. У пояснювальній
записці до за онопрое т зазна-
чається, що обся фінанс вання
с бвенцій з держбюджет 2012
ро місцевим бюджетам на по-
ашення забор ованості з різниці
в тарифах на тепло для населен-
ня за 2011-2012 ро и є недостат-
нім. На д м Кабмін , прийняття
цьо о за онопрое т посприяє
забезпеченню стій о о прохо-
дження опалювально о сезон
2012-2013 ро . Водночас ряд
пропон є зал чити додат ові
ошти шляхом збільшення вн т-
рішніх запозичень до 69,6 млрд

рн, повідомляють “У раїнсь і но-
вини”

Туристичний збір хочуть
підвищити

Відповідним за онопрое том
Мінфін пропон є з 1 січня наст п-
но о ро підвищити став и т -
ристично о збор для отелів
залежності від ате орії (від 1 до 5
зіро ) з 0,5 до 4 % розмір міні-
мальної заробітної плати. Крім то-
о, для інших об’є тів, призначе-
них для надання посл з тимча-
сово о розміщення, в том числі
для мотелів, пансіонатів, б дин ів
відпочин , т ристичних баз, ем-
пін ів, в залежності від рівня об-
сл ов вання в них — від 0,2 до
0,5 %. У пояснювальній записці

до до мента представни и Мін-
фін зазначають, що запропоно-
вані норми — реа ція ряд на
звернення місцевих ор анів вла-
ди. Вони ствердж ють, що отелі
хиляються від сплати всієї с ми
збор , заниж ючи вартість нада-
них посл на тимчасове прожи-
вання. Нині та ий збір становить
від 0,5 до 1 %

Податки за оренду житла
зросли на понад 10 млн грн

З почат ро столичними по-
дат івцями спільно з правоохо-
ронцями виявлено 1058 иян, я і
надавали в оренд вартири, не
сплач ючи подат ів. В азаним
ромадянам донараховано 3
мільйони 861 тисяч ривень по-

дат на доходи фізичних осіб,
я і наразі сплачено до бюджет .
Станом на 1 жовтня поточно о
ро Києві 21,6 тисячі рома-
дян офіційно здавали в оренд
нер хоме майно. Від отриманих
доходів ними сплачено понад
104 млн рн подат ів, що на 10,6
млн рн більше порівнянні з
відповідним періодом мин ло о
ро

Підвищено ставки ввізного
мита на понад 700 товарів

Парламент хвалив в др ом
читанні за онопрое т 9241-д що-
до приведення ставо ввізно о
мита ритеріям СОТ. За он пе-
редбачає підвищення розмірів
ставо ввізно о мита на понад

700 видів товарів. З ідно з пояс-
нювальною запис ою до за оно-
прое т , найбільш ва омі додат-
ові надходження можливі за та-
ими р пами товарів: живі дере-
ва та інші рослини, зрізані віти і
де оративна зелень, пластмаси,
полімерні матеріали та вироби з
них, хімічна прод ція, машини,
обладнання і механічні пристрої,
еле тричні машини, обладнання
та їх частини, прод ти ор анічної
і неор анічної хімії, барвни и, пі -
менти, замаз и, ла и, шт ат рні
матеріали, вапно, цемент. Я за-
значають за онодавці, щорічні
додат ові надходження за ввіз-
ним митом рез льтаті підви-
щення розмір ставо до рівня,
визначено о СОТ, мож ть с лас-
ти близь о 2 млрд ривень

Акцизи 
на тютюн 
хочуть 
підвищити
Очікується, що це значно 
поповнить бюджет та зменшить
кількість курців
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У парламенті зареєстровано одраз три за онопрое ти,
що стос ються підвищення а цизів на ци ар и. Один із
них вже пройшов перше читання, до мент передбачає
ріст “тютюнових” а цизів на рівні 9 %. На д м е с-
пертів, це в рай мало, том пропон ють збільшити йо о
на 40 %.

Фахівці активно аналізу�

ють зареєстровані у Верхов�

ній Раді нові законопроекти

щодо змін ставок акцизу

тютюнових виробів:

№ 10687, № 10712 та

№ 11285. Перший — вже

підтриманий парламентом у

першому читанні. Згідно з

документом, акцизні ставки

мають зрости на 9 %. За сло�

вами експерта ВООЗ із опо�

даткування тютюнових виробів Костянтина Красовського, це спровокує

мінімальне підвищення ціни на цигарки: дешевий сегмент зросте на 35

коп.; середній та дорогий — на 25 коп. за пачку. “Суттєвого впливу на зрос�

тання реальних доходів бюджету та кількість курців це не матиме”,— вва�

жає Костянтин Красовський.

Згідно з іншим, зареєстрованим у Раді законопроектом № 11285, специ�

фічні ставки акцизу мають зрости майже на 50 %, однак при цьому пропо�

нується знизити адвалерну ставку вдвічі — з 25 до 12 %. Тобто ціна на деше�

ві цигарки зросте на 80 коп. за пачку, на цигарки середньої вартості — орі�

єнтовно на 30 коп., а на дорогі — дещо знизиться.

Останній законопроект — № 10712 — першого читання не пройшов, то�

му, скоріше за все, Верховною Радою старого скликання розглядатися не

буде. Як зазначає Костянтин Красовський, відповідно до цього документа,

ціна на дешеві тютюнові вироби з фільтром (7 гривень) мала б зрости до 10

гривень за пачку, на цигарки середньої ціни — з 11 до 13,5 гривні за пачку.

Координатор коаліції “За вільну від тютюнового диму Україну” Ганна Гоп�

ко зазначає, що в нашій країні наразі діють надто низькі акцизи на тютюн. З

наступного року сусіди України мають намір значно збільшити розмір цього

виду оподаткування. Зокрема Молдова планує підвищити тютюновий акциз

на 50 %; Росія — на 43 %; Білорусь — на 109 % з січня і додатково на 67 % —

з липня наступного року. “Для зменшення рівня куріння в Україні та зрос�

тання реальних доходів бюджету потрібно передбачити збільшення ставки

акцизу не менш ніж на 40 %”,— переконана Ганна Гопко.

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко за�

певнив, що з боку глави держави буде підтримка стосовно законопроекту,

яким планують підвищити акцизні ставки на тютюнову продукцію.

“Гадаю, ми можемо сміливо підвищувати акциз на 40 %, що жодним чи�

ном не вплине на контрабанду товару, це не аргумент проти збільшення по�

датку. Бо як мінімум у нас для захисту кордонів є величезна армія прикор�

донників, митників, податківців, які здатні захистити країну від контрабан�

ди цигарок”,— прокоментував “Хрещатику” Юрій Павленко.

Експерти також звертають увагу на те, що завдяки підвищенню ставок

тютюнових акцизів у 2008�2011 роках, держбюджет України збільшив свої

надходження на 12,9 млрд гривень, (у 2007 р.— на 2,4 млрд гривень, тоді як

у 2011 р. — вже на 15,3 млрд гривень). Істотне зростання акцизів на тютю�

нові вироби у 2008�2010 роках у комплексі з іншими заходами з контролю

над тютюном дозволило суттєво зменшити кількість курців в Україні. За да�

ними Державної служби статистики, поширеність паління серед осіб, стар�

ших 12 років, зменшилася з 25,6 до 22,4 %.

Як відомо, цієї осені вже набрали чинності два "антитютюнових" закони:

з 16 вересня вступив у дію закон щодо заборони реклами, спонсорства та

стимулювання продажу тютюнових виробів; 4 жовтня в Україні з'явилися

упаковки тютюнових виробів зі спеціальними кольоровими зображеннями

наслідків куріння. А з 17 грудня буде заборонено курити у громадських та на

робочих місцях, включаючи усі приміщення громадського харчування
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"Київ�Сіті" зведуть 
на Осокорках
Діловий квартал суттєво покращить інфраструктуру Лівобережжя
столиці
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Б дівництво ділово о
район “Київ-Сіті”
спрямовано на реалізацію
одраз іль ох страте іч-
них завдань: підвищити ді-
лов а тивність столиці;
забезпечити висо і архі-
те т рні стандарти; стим -
лювати працевлашт вання
і висо прод тивність
праці; встановити нові
стандарти з точ и зор
е оло ії та я ості життя.
Детальніше про онцепцію
ділово о вартал “Хреща-
ти ” дізнався від авторів
розроб и — омпанії DTZ.

Місто в місті

Стратегічні дослідження виявили,

що Київ повністю не реалізовує свій

потенціал зі створення робочих

місць у сегментах із високою дода�

ною вартістю. Одна з причин такої

ситуації — дефіцит якісних і доступ�

них офісних приміщень. Тому будів�

ництво нового, масштабного міжна�

родного ділового району було ви�

значено столичною владою як одне

з ключових завдань міського роз�

витку в середньостроковому періоді.

Місце розташування “Київ�Сіті”

вже відоме — його побудують у

районі Осокорків�Північних. За

словами заступника голови КМДА

Руслана Крамаренка, це у два рази

покращить соціальну інфраструкту�

ру лівого берега столиці. “Ми очіку�

ємо, що проект дасть змогу забезпе�

чити киян 30�ма тисячами нових ро�

бочих місць. Разом із цим там будуть

не лише офісні, а й житлові та тор�

говельні приміщення. Я думаю, що

принаймні удвічі “Київ�Сіті” дозво�

лить покращити не лише бізнес�клі�

мат, а й соціальну інфраструктуру

лівого берега столиці”,— зазначив

посадовець.

Загалом у “Київ�Сіті” буде ство�

рено близько 1 мільйона кв. м різно�

цільових приміщень. Крім того, це

дозволить суттєво розвантажити

транспортну інфраструктуру міста.

Оптимальне розташування

Зазначимо, що “Київ�Сіті” є од�

ним із чотирьох пріоритетних інно�

ваційних проектів столиці, його де�

велопмент розрахований на 20�25

років.

Наприкінці березня цього року

компанія DTZ була обрана на тен�

дерній основі для розробки концеп�

ції ділового центру “Київ�Сіті”. Во�

на також надала рекомендації сто�

совно вибору однієї з п’яти ділянок

площею 100�240 га, які були запро�

поновані КМДА. Крім цього, фахів�

ці здійснили аналіз найкращого ви�

користання кожної із них. Як уже ві�

домо, на основі п’яти груп критеріїв,

найоптимальнішою територією для

проекту виявилася ділянка в районі

Осокорків�Північних.

Згідно c проектом Генплану роз�

витку Києва до 2025 року, однією з

найгостріших проблем урбаністич�

ного розвитку столиці є диспропор�

ція між розселенням людей і робо�

чими місцями. Згідно з офіційними

даними, на лівобережжі проживає

36,2 % населення столиці, у той час

як тут знаходиться лише 19,7 % ро�

бочих місць. Водночас на правобе�

режжі проживає 63,8 % киян і скон�

центровано 81,3 % робочих місць.

Як результат — щоденні міграції на�

селення до місця роботи й у зворо�

тному напрямку викликають над�

нормативні навантаження на мости,

магістралі й громадський транспорт.

За оцінками фахівців DTZ, із п’я�

ти запропонованих для девелопмен�

ту “Київ�Сіті” ділянок територія в

районі Осокорків�Північних є най�

зручнішою для формування нового

центру активності міста. Перш за

все, це пов’язано з високою приваб�

ливістю ділянки для різних об’єктів

нерухомості у зв’язку з її розташу�

ванням в урбаністичній структурі

Києва (уздовж набережної Дніпра),

багатофункціональним оточенням,

близькістю до двох станцій метро, і

відповідає містобудівним намірам

влади сформувати ділову активність

саме в цій частині столиці.

Полюси проекту — 
офіси та житло

“Хоча основним завданням “Ки�

їв�Сіті” є створення нового міжна�

родного ділового району, він також

повинен стати новим субцентром

Києва й забезпечити привабливе се�

редовище для дозвілля, проживання

і праці. Тому наш підхід полягав у

створенні концепції життєздатного

багатофункціонального району з

ключовою офісної функцією”,— ко�

ментує “Хрещатику” директор з пи�

тань аналітики і консалтингу компа�

нії DTZ в Україні Марта Костюк.

Виходячи з тенденцій і потенціалу

ринку нерухомості Києва, проведе�

ного опитування великих корпора�

тивних офісних орендарів та аналізу

фінансової доцільності, DTZ визна�

чила оптимальну структуру “Київ�

Сіті” та його основні складові. Від�

так концепція проекту зосереджена

навколо двох ключових компонен�

тів — офісної і житлової складових,

ефективне поєднання яких забезпе�

чить цілодобове функціонування

нового району. Згідно з рекоменда�

ціями компанії, загальна площа

офісних приміщень складе 400 тис.

кв. м, що дозволить створити при�

близно 25�30 тис. робочих місць. Та�

ка сама площа запланована під ре�

алізацію житлової нерухомості, тут

зможуть оселитися до 16 тис. меш�

канців. У складі новітнього ділового

району також передбачена розвину�

та інфраструктура: торговельні при�

міщення, готелі, конференц�зали,

спортивні заклади.

Виходячи з найкращої міжнарод�

ної практики, експерти компанії

DTZ переконані, що загальна пло�

ща офісної складової проекту не по�

винна перевищувати 40�50 % від за�

гальної. Це має бути самодостатній

міський район, котрий стане життє�

здатною комбінацією з окремими

функціями, які пов’язані між со�

бою, та з уже існуючим навколиш�

нім міським середовищем. А воно

вимагає диверсифікованого балансу

офісної, житлової, торгової та гро�

мадської функцій.

“Ефективний баланс є також не�

обхідним для забезпечення об’єктам

соціально�побутової інфраструкту�

ри (заклади торгівлі, фітнес�центр,

садочок і т. д.) сильної і достатньо

диверсифікованої бази клієнтів. Ба�

гато допоміжних функцій, які є не�

обхідними для підтримання нор�

мального функціонування офісної

складової комплексу (наприклад,

супутня торгівля, заклади харчуван�

ня), не можуть покладатися лише на

офісних працівників, котрі перебу�

ватимуть у комплексі тільки впро�

довж робочого дня”,— пояснюють

експерти.

Відповідно до концепції, запро�

понованої компанією DTZ, офісні

будівлі повинні бути сконцентрова�

ні в радіусі 750 м від станції метро, у

той час як конференц�центр, орієн�

тований на бізнес�аудиторію, має

слугувати центральним “форумом”

офісно�ділової частини проекту.

“Згідно з результатами опитуван�

ня, яке було проведено серед топ�

менеджерів 75�ти великих компа�

ній�орендарів у столиці в рамках

роботи над концепцією “Київ�Сі�

ті”, при прийнятті ними рішення

щодо розташування в офісних при�

міщеннях у перспективному діло�

вому районі найважливішими фак�

торами будуть: нижча орендна

ставка, гнучкість і можливість май�

бутнього розширення об’єкту. Се�

ред іншого — наявність громад�

ського простору, зони для зустрі�

чей, соціально�побутової інфра�

структури, а також близькість до

набережної Дніпра”,— розповідає

Марта Костюк.

Фахівці DTZ рекомендують розді�

лити девелопмент “Київ�Сіті” на 

5�6 взаємопов’язаних субрайонів пло�

щею приблизно 120�250 тис. кв. м.

Кожен з них повинен мати специфіч�

ний функціональний склад і спеціа�

лізацію залежно від розташування

станції метро, візуальної доступно�

сті основних транспортних магіс�

тралей та близькості до набережної

Дніпра. Хоча території, розташовані

поблизу станції метро, матимуть

більшу пропорцію офісної нерухо�

мості, у кожному субрайоні потріб�

но забезпечити хоча б мінімальну

житлову й громадську функції. “Од�

нак кінцевий набір функцій у кож�

ному суб�районі можна визначити

лише на етапі роботи над детальним

генпланом проекту”,— зазначають

експерти.

У загальний силует “Київ�Сіті”

фахівці наполегливо радять додати

вагомий культурний об’єкт, напри�

клад, музей чи концерт�хол, який

стане достойним символом проекту

й буде корисним для громади міста.

Перспективи “Київ.Сіті”

Після завершення робіт над по�

чатковим аналізом доцільності бу�

дівництва “Київ�Сіті” і формулю�

вання його маркетингової концепції

потрібно розробити чітку структуру

і стратегію реалізації проекту. У пер�

шу чергу, міська влада повинна

створити спеціалізоване девелопер�

ське агентство, яке управлятиме

проектом “Київ�Сіті” упродовж

усього періоду його реалізації.

“До його складу повинні входити

експерти з питань девелопменту й

ринку нерухомості, які мають на�

лежний міжнародний досвід. Почат�

ковими завданнями агентства бу�

дуть: підготовка генплану проекту,

планування детальної інфраструкту�

ри та підготовка території для деве�

лопменту. Також невідкладним пи�

танням є створення спеціального

правового поля для ефективної кон�

солідації ділянки й подальшої забу�

дови території”,— пояснюють фа�

хівці.

На основі наданих компанією

DTZ рекомендацій щодо загальної

концепції проекту, об’єму та інфра�

структурних вимог потрібно розро�

бити детальний генплан “Київ�Сі�

ті”, який визначатиме його ключову

планувальну структуру. Консультан�

ти рекомендують залучити до цього

міжнародного контрагента, який

має досвід аналогічних проектів, або

провести міжнародний конкурс на

вибір команди для цієї роботи. Ген�

план проекту повинен бути достат�

ньо гнучким, тобто передбачати ме�

ханізми для адаптації до зміни рин�

кових умов.

Окрім того, міській владі необхід�

но прийняти рішення щодо опти�

мальної структури інвестування

проекту. Як мінімум, забезпечити

достатнє фінансування етапу підго�

товки ділянки, зокрема відселення

теперішніх користувачів і примусове

відчуження. Усі розглянуті приклади

реалізації аналогічних проектів у

країнах Європи чітко ілюструють,

що масштабні містобудівні проекти

не можуть бути фінансово автоном�

ними й вимагають суттєвих початко�

вих державних інвестицій. Однак, як

повідомили в компанії DTZ, залеж�

но від стану ділянки, що вибрана для

девелопменту масштабного містобу�

дівного проекту, та існуючих ринко�

вих умов на етапі введення об’єктів в

експлуатацію, такі початкові дер�

жавні інвестиції можуть бути ком�

пенсовані в розмірі від 60 до 100 %

від їх номінальної вартості впродовж

періоду реалізації проекту

Проект дасть змогу
забезпечити киян 30!ма
тисячами нових робочих

місць
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Де іль а днів том Києві
фініш вав сезон роботи
фонтанів — вони перепо-
чиватим ть до весни. Тим
часом ПАТ “АК “Київво-
до анал” зазначають, що
з наст пно о ро сто-
лиці з’являться нові світ-
лом зичні та плаваючі
водо раї, а до лядати за
ними б д ть я ом нальні
сл жби, та і приватні
омпанії, від я их надхо-
дить дедалі більше пропо-
зицій щодо б дівництва
нових водних об’є тів.
Про історію та перспе ти-
ви розвит столичних
фонтанів йшлося на чер-
овом засіданні прес- л -
б , ор анізованом місь-
им водо аналом.

Фонтани завжди прикрашали

Київ і вважалися невід’ємним атри�

бутом площ, затишних скверів та

парків. Перші водограї у місті

з’явились на початку ХVII століття,

їх будували при монастирях для по�

треб ченців і парафіян. Відомо, що

такі споруди були у Фроловському

та Братському монастирях.

На початку свого виникнення во�

дограї слугували більше для прак�

тичних потреб: усі охочі могли бра�

ти з них воду для господарства. З ро�

ками, коли в місті з’явилося центра�

лізоване водопостачання, ці об’єкти

стали окрасою міських парків та ву�

лиць і з кожним роком їх ставало все

більше, але історично склалося так,

що значна частина створених в Ки�

єві водограїв зникла. Останніми ж

роками у столиці спостерігається

тенденція до відновлення таких

водних об’єктів, аби повернути Ки�

єву не тільки звання міста квітів, а й

фонтанів.

“Самсон” на Контрактовій

Цей водограй є найдавнішою

прикрасою Контрактової площі.

Скульптура Самсона, який розди�

рає пащу лева, з’явилася тут в 1749

році (збудовано за проектом архі�

тектора Івана Григоровича�Бар�

ського). “За однією із легенд, на

місці статуї Самсона у давнину било

священне джерело. Мешканці По�

долу свято вірили, що від нього за�

лежить доля Києва: місто буде жи�

ти, допоки не пересохне джере�

ло”,— розповіла “Хрещатику” рад�

ник голови правління ПАТ “АК

“Київводоканал” з питань інформа�

ційної політики Вікторія Яковлєва.

За чверть тисячоліття фонтан "Сам�

сон" зазнав чималих змін, але дже�

рело, як і раніше, діє. Кажуть, що

той, хто хоч раз нап’ється води з

нього, назавжди залишиться у Ки�

єві.

7 фонтанів�близнюків

Чимало міських легенд опо�

відають і про серію чавунних

фонтанів, відлитих за проектом ки�

ївського архітектора Олександра

Шіле на машинобудівному заводі

Термена. “Перші водограї із так

званої серії “близнюків” з’явилися

у сквері біля нинішнього театру ім.

І. Франка, Золотих воріт, у Цар�

ському саду (нині Міському) та на

Караваївській площі (нині Льва

Толстого). Решту встановили в

1900—1901 роках — в Маріїнському

парку та на Софійській площі”,—

зазначила пані Яковлєва. Був ще й

сьомий водограй із цієї серії, його

встановили на Царській площі (ни�

ні Європейська) задовго до появи

перших шести — на початку 1870�х

років, коли лише вводили в дію ки�

ївський водопровід.

Цікаво, що більшість із цих об’єк�

тів прикрашають місто й донині. За�

лишилися вони у Міському саду, в

Маріїнському парку, у скверах на

площі І. Франка та біля Золотих во�

ріт. Безслідно зник лише “близнюк”

з площі Льва Толстого, а до кінця

1920�х демонтували водоний об’єкт

на Софійській площі — його пере�

містили в сквер на вул. О. Гончара.

Багатий на фонтани і центр міс�

та — Хрещатик та Майдан Неза�

лежності. У ході численних пере�

планувань та реконструкцій водо�

граї змінювали форму і місця сво�

го розташування. Кияни донині

згадують один з них — “Рулетку”,

що був на парній стороні площі.

Зараз тут розкинулась ціла алея із

шести малих і одного великого

фонтану. А на непарній стороні —

діє каскадний. По обидва його бо�

ки водограї “Водна куля” та фон�

тан�монумент засновникам Ки�

єва.

Сучасні водограї Києва

Столичні фонтани розміщені не

тільки у великих парках та на пло�

щах, але й у дворах будинків, а та�

кож навіть на столичних водоймах.

Додамо, нині в місті нараховується

близько 90 таких об’єктів.

Лише від початку року в місті за�

працювали шість світломузичних

водограїв, кожен з яких має власну

неповторну ауру й радує киян та

гостей міста неймовірним різноко�

льоровим світлом і натхненним су�

проводом музики.

Так, в парку “Позняки” з’явився

оригінальний “Фонтан закоханих”,

який у народі вже прозвали “Груш�

кою”. Неподалік нього, на озері Ле�

бедине цього року запрацювала серія

надводних світломузичних водогра�

їв. Ще один каскадний світломузич�

ний фонтан з’явився у сквері Марії

Заньковецької (вул. Велика Василь�

ківська, 119). Після тривалої рекон�

струкції запрацював водограй “Хре�

щатик” (біля кінотеатру “Дружба”).

Зовсім нещодавно у місті з’явився

й перший плаваючий фонтан — у

парку ім. М. Рильського на нижньо�

му каскаді Оріхуватських ставків.

Зауважимо, в наступному році пла�

нується облаштувати подібні об’єк�

ти на Оболонській набережній.

За словами начальника дільниці

по експлуатації фонтанів ПАТ “АК

“Київводоканал” Валентини Поно�

марьової, товариство опікується

лише 22 фонтанами, що розташова�

ні в центральній частині міста,

решта ж водограїв перебувають в

підпорядкуванні КО “Київзелен�

буд” та РДА. З метою покращення

їх обслуговування планується пере�

дати усі ці об’єкти на баланс КП

“Київводфонд”. Окрім цього, у

планах міської влади будівництво

нових та відновлення всіх недіючих

в столиці водяних споруд

Праведна Тавіфа

Свята Тавіфа жила в І столітті у місті Іоппії,

розташованому на березі Середземного моря.

Місто існує і сьогодні, однак називається Яф�

фою. Сучасна Яффа знаходиться на відстані

двох кілометрів від найбільшого міста в Ізра�

їлі — Тель�Авіву.

Ім’я Тавіфа, що в перекладі означає “сарна”,

було досить поширене серед греків та іудеїв.

Сарна завдяки своїй грації, красивому вигляду

та не менш красивим очам стала власним жіно�

чим ім’ям, так само, як чоловіче ім’я — Лев. Та�

віфа відрізнялась надзвичайним милосердям та

благодійництвом. Вона чудово володіла мис�

тецтвом пошиття одягу і як тільки бачила, що

хтось із бідних має потребу в одежі, одразу ши�

ла для нього необхідну річ. При цьому Тавіфа

не обмежувалася лише пошиттям одягу. Вона

творила багато інших добрих справ і була люби�

ма за це людьми.

Втім, сталося так, що Тавіфа захворіла і ско�

ро померла. Великий смуток огорнув усіх, хто її

знав. Якраз в той самий момент неподалік від

Іоппії — у Лідді — проповідував апостол Петро.

Любов до померлої, а також свіжі спогади її

добрих справ підштовхнули мешканців Іоппії

послати за апостолом гінців.

Коли апостол Петро прибув до будинку Таві�

фи, багато хто з тих, хто перебував біля її тіла,

стали показувати йому речі, виготовлені для

них померлою. З’ясувалося, що фактично не

було людини в Іоппії, якій би Тавіфа не допо�

могла.

Бачачи таку велику любов до померлої Таві�

фи, апостол Петро наказав усім залишити кім�

нату, в якій лежало тіло. Звершивши молитву,

першоапостол вигукнув: “Тавіфа, встань!”. Во�

на піднялась і сіла.

Почувши про чудо воскресіння Тавіфи, бага�

то людей в Іоппії стали християнами. А свята

Тавіфа, згідно з переданням, продовжувала

творити справи милосердя.

Історія святої Тавіфи — це приклад чудодій�

ної сили любові. Любові настільки сильної, яка

здатна змінювати закони буття

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної 
церкви

У Голосієво відзначили 
День соціального працівника
Щорічно перш неділю листопада в У раїні

відзначається День працівни а соціальної сфе-
ри. З цієї на оди в Голосіївсь ій РДА відб лась
рочиста з стріч ерівництва район з соціаль-
ними працівни ами. У вітальном слові заст п-
ни олови райдержадміністрації Михайло
Мош ола зазначив: “Професія соціально о
працівни а завжди б ла і залишається однією з

бла ородніших світі. В лад ожно о із Вас в розвито та процвітан-
ня район та держави неоціненний! Нехай Ваша не завжди помітна,
але самовіддана праця вина ородж ється подя ою та шаною людей,
я им ви допома аєте долати життєві тр днощі та вселяєте вір і
впевненість завтрашньом дні”. А найвідданіших своїй справі
соцпрацівни ів цьо о дня б ло відзначено Подя ами та Почесними
рамотами олови Голосіївсь ої РДА

У Шевченківському районі 
вшанували ветеранів
З на оди 68-ї річниці визволення У раїни та

69-ї річниці визволення Києва чора з 8.00 до
9.30 б ло проведено рит ал пам’яті з по ладан-
ням вітів до пам’ятни ів Героям-тан істам —
визволителям столиці (пр. Перемо и, 52) та
Стели Перемо и (площа Перемо и). Урочистості
відб лися за часті ерівництва Шевчен івсь о-

о район , ветеранів і часни ів Вели ої Вітчизняної війни, визволите-
лів У раїни та Києва, представни ів райвійсь омат , тр дових оле -
тивів, ромадсь ості, ш олярів.
О рім цьо о, 6 листопада об 11.00 в територіальном центрі соціаль-

но о обсл ов вання Шевчен івсь о о район м. Києва № 1 (в л. Ко-
товсь о о, 33) відб вся онцерт-ре вієм “Ой, Дніпро, Дніпро” за час-
тю ст дентів Київсь о о оледж льт ри.
Заходи з на оди 68-ї річниці визволення У раїни та 69-ї річниці виз-

волення столиці триватим ть та ож в за ладах освіти, льт ри та со-
ціально о захист населення Шевчен івсь о о район впродовж листо-
пада

Під час отримання хабара 
затримано посадовця митниці
Про рат рою Оболонсь о о район Києва

спільно із співробітни ами столично о СБУ за-
тримано посадовця митно о поста “Київ-спеціа-
лізований” Київсь ої ре іональної митниці під
час одержання 6,6 тис. рн хабара від сво о під-
ле ло о — оловно о інспе тора цієї ж митниці.
У свою чер інспе тор вима ав та отримав

в азані ошти від с б’є тів зовнішньое ономіч-
ної діяльності за оформлення де ларацій на отримання поштових по-
сило , щоб надалі передати роші своєм ерівни , повідомили “Хре-
щати ” в прес-сл жбі про рат ри Оболонсь о о район столиці. На-
разі триває о ляд місця події та виріш ється питання про пор шення
римінальної справи

У Деснянському районі 
проведуть фестиваль 
“Повір у себе”
18 листопада Деснянсь ом районі відб деть-

ся ХІV районний фестиваль творчості дітей та мо-
лоді з ф н ціональними обмеженнями. Йом пе-
ред вав відбір овий т р, я ий пройшов примі-
щенні райдержадміністрації 4 жовтня.

“Мета проведення заход — соціалізація дітей та молоді з ф н ціо-
нальними обмеженнями, реалізація їх творчих та льт рних можли-
востей. Ба атьом часни ам фестиваль дав п тів життя. Їх вже доб-
ре знають не лише районі, а й місті, де вони неодноразово става-
ли ла реатами та переможцями однойменно о місь о о заход ”,— за-
значив дире тор Деснянсь о о районно о центр соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді Дмитро Альтман.
За традицією, фестиваль проходить два етапи. Під час першо о

відб вся збір індивід альних та р пових заяво на часть заході,
др ий відбір овий етап визначив часни ів районно о фестивалю
“Повір себе” номінаціях: во ально-хоровий, хорео рафічний, ес-
традно-інстр ментальний жанри, ви онавче, а діовіз альне та нер о-
творне мистецтво.
На завершення фестивалю ор анізаторами заплановано свят овий
ала- онцерт, вистав творчих робіт часни ів та церемонію на ород-
ження ла реатів і переможців он рс

Для солом’янців організували
акцію “День боротьби 
з інсультом”
Нещодавно приміщенні Центральної

районної полі ліні и Солом’янсь о о район
столиці (в л. Солом’янсь а, 17) б ла проведе-
на профіла тично-просвітниць а а ція “День
боротьби з інс льтом” в рам ах прое т “Май-

стерня здоров’я”. Ор анізацію цьо о заход забезпеч вали: началь-
ни правління охорони здоров’я П. Климен о і оловний лі ар Цен-
тральної районної полі ліні и В. Ахрімен о. Протя ом двох днів
солом’янці мали змо виміряти артеріальний тис , отримати он-
с льтацію лі арів. О рім цьо о, з метою інформ вання населення що-
до здорово о способ життя відвід вачам полі ліні и роздавали б -
лети та пам’ят и.
Та ож Солом’янсь ом районі відб вся об’їзд лі вально-профі-

ла тичних за ладів район . Зо рема фахівці правління охорони здо-
ров’я інспе т вали Центральн районн полі ліні , районні полі ліні-
и № 1, № 2, № 3. Під час об’їзд насамперед перевірявся стан впро-
вадження еле тронно о реєстр пацієнтів лі вально-профіла тич-
них за ладах

У Святошинській РДА відбулося
засідання дорадчого органу
Управління справах сім’ї, молоді та спор-

т Святошинсь ої РДА щомісяця проводить
планові засідання дорадчо о ор ан — По-
стійно діючої робочої омісії з питань оорди-
нації дій щодо попередження насильства в
сім’ї та соціальної роботи з родинами, я і
опинилися с ладних життєвих обставинах.

Учасни и наради роз лядають матеріали про стан та их сімей. Цен-
тром соціальних сл жб спільно з іншими відділами та сл жбами, я і
опі ються подібними родинами, здійснюється обстеження житло-
во-поб тових мов проживання, морально о, психоло ічно о, фізич-
но о стан членів сім’ї, мов виховання дітей, забезпечення захист
їхніх прав, свобод і за онних інтересів.
Та , під час останньо о засідання дорадчо о ор ан йшлося про

визначення сімей та осіб для здійснення соціально о с провод Свя-
тошинсь им районним центром соціальних сл жб для сім’ї, дітей та
молоді. З метою роз ляд с ладної сит ації, що с лалася в родині,
та прийняття оле іально о рішення стосовно соціальної роботи б -
ло запрошено 9 сімей, я і опинилися в с ладних життєвих обстави-
нах

Новини районівВід "Самсона" 
до "Грушки"
Столиця впевнено повертає собі звання міста фонтанів

Столична влада до ладе з силь, аби поверн ти Києв звання міста фонтанів

Від ритий цьо оріч фонтан пар "Позня и" орист ється шаленою
поп лярністю місцевих меш анців
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Християнство є релі ією любові. В
християнстві Любов спасає, Любов
вос решає від смерті. Сьо одні ми
вшанов ємо пам’ять святої Тавіфи,
в житті я ої справдилися с азані
слова.
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Додаток
до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 16/8300

Продовження. Початок у номері за 6 листопада 2012 року

№ за/п Прізвище, ім'я та по батькові Район, ЗНЗ Клас Дата народження Адреса Примітка Рейтинг

Солом'янський район

17. Труцуненко Вікторія Андріївна гімназія � інтернат №13 10 18.04.96 Київ, вул. Новопольова, 106 I місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з літературної творчості. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. Учасниця II Всеукраїнської молодіжної науково�практичної, історико�
краєзнавчої конференції "Уроки голокосту: мужність і співчуття". Табель 9�12

3 

2 

Всього: 5

18. Новікова Марія Вікторівна спеціалізована школа
"Грааль" №43

9 20.09.96 Київ, вул. Освіти, 18, кв.41 II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. 
І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства,
української мови та літератури, історії. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології.  
III місце у міському етапі XII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. 
Табель 9�12

5 
3+3+3 

1 
Всього: 15

19. Сирих Павло Андрійович спеціалізована школа
інформаційних
технологій №52

10 26.04.95 Київ, проспект Відрадний, 40, кв.69 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії. 
III місце III етап (міський) Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики. 
Табель 9�12

3
1 

Всього: 4

20. Казак Володимир Владиславович середня загальноосвітня
школа №74

9 25.12.96 Київ, провулок Ковальський, 12,
кв.22

II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. Диплом
Всеукраїнського дитячого журналу "Барвінок". Табель 9�12

2 
1 
Всього: 3

21. Ждан�Пушкіна Олександра Володимирівна ліцей №142 10 13.05.96 Київ, проспект Оболонський, 37�а ,
кв.46

І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з мікробіології. 
І місце у III етапі (міському)Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. Друковані
роботи в науково�методичному журналі "Математика в школах України", газета "Мішутка".
Табель 9�12

3 

3
1 
Всього: 7

22. Нагорна Наталія Олександрівна спеціалізована школа №
173

9 03.03.96 Київ, бульвар Лепсе, 40�б, кв.27 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури, біології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,
правознавства. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з літературної творчості. Табель 9�12

2+2 

1+1 

1 
Всього: 7

23. П'янков Антон Олексійович гімназія №178 8 29.11.97 Київ, вул. Вузівська, 5, кв.83 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, хімії, фізики,
математики. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, інформатики,
історії, російської мови та літератури. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології. Табель 9�12

4 
3+3+3+3 2+2+2+2 

1 

Всього:25

24. Вольхіна Ольга Романівна гімназія №318 10 17.03.96 Київ, вул. Картвелішвілі, буд.5,
кв.238

II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з психології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови,
педагогіки, психології. Табель 9�12 
III місце у Всеукраїнському конкурсі "Гітарний флюгер".

2 

1+1+1 

Всього: 5

25. Таран Денис Олегович технічний ліцей НТУУ
"КПІ"

10 30.04.96 Київ, вул. Єреванська, 2, кв.14 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, біології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, математики, фізики.
Табель 9�12

3+3 
1+1+1 
Всього: 9

26. Козинець Тетяна Олександрівна політехнічний ліцей 9 19.09.98 Київ, проспект Корольова, 2�в,
кв.122

II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з світової літератури,
комп'ютерної графіки, історії, біології. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з практичної медицини. Табель 9�12

2 

1+1+1+1 

1 
Всього: 7

27. Ковальова Дарина Євгенівна політехнічний ліцей НТУУ
"КПІ"

8 13.10.98 Київ, вул. Васильченка, 3, кв.65 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з світової літератури. 
І місце у III етапі (міському) Міжнародного конкурсу української мови ім. П. Яцика. 
Табель 9�12

2 
1

Всього: 3

28. Числов Олександр Валерійович політехнічний ліцей НТУУ
"КПІ"

8 01.11.98 Київ, вул. Ольжича, 9, кв.20 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад математики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
Табель 9�12

2
1 
Всього: 3

Деснянський район

29. Каракаш Юлія Анатоліївна економіко�правовий
ліцей

10 26.01.96 Київ, Бальзака, 84, кв.54 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних
технологій. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з мікробіології. Табель 9�12 
Друковані роботи у збірці тез та доповідей XIV Міжнародної науково�практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство" та у
збірці тез доповідей Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді
"Дотик природи".

2 

1 

Всього: 3

30. Сіденко Олексій Сергійович лінгвістична гімназія 10 24.04.95 Київ, вул.Маяковського, 67, кв.81 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних
технологій. Табель 9�12

3 
1 
Всього: 4

31. Галицький Владислав Олександрович гімназія №283 10 15.06.96 Київ, вул. Довженка, 29 I місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з геометрії. 
II місце у II етапі (районному) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
II місце в Національному етапі Міжнародного конкурсу Іntel ISЕF (математика). Публікації.
Табель 9�12

3 

2 

Всього: 5
32. Захарчук Вікторія Ігорівна гімназія №283 8 21.08.98 Київ, вул. Милославська, 8, кв.76 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та

літератури. 
III місце у III етапі Міжнародного мовно�літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т.Г. Шевченка. Табель 9�12

2 

Всього: 2
33. Григоренко Олександр Євгенович СЗШ №306 9 11.12.96 Київ, вул. Радунська, 22/9, кв.26 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, української мови

та літератури. 
III місце у III етапі (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики.
I місце у III етапі (міському) Міжнародного конкурсу української мови ім. П. Яцика. 
II місце у Київському міському відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних
технологій, в номінаціях "Краща програмна розробка", "Краща комп'ютерна гра". 
Табель 9�12

2+2 

1+1 

Всього: 6

34. Полонська Поліна Романівна СЗШ №250 10 25.05.96 Київ, вул.Бальзака, 52, кв.4 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з правознавства. Табель 9�12

3
1 
Всього: 4

35. Євтушенко Елла Юхимівна гімназія "Троєщина" 9 21.12.96 Київ, вул.Лисківська, буд. 12, кв.132 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури, англійської мови. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з літературної творчості. Табель 9�12

2+2 

1 
Всього: 5

36. Опрощенко Марина Владиславівна гімназія "Києво�
Могилянський колегіум"

8 27.07.98 Київ, просп. Ватутіна, буд. 24, кв.77 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, світової
літератури. Табель 9�12

3 
1+1 
Всього: 5

37. Варваров Микола Анатолійович гімназія №39 10 05.07.96 Київ, просп. Лісовий, 13�а, кв. 15 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки. Табель 9�12 3 
Всього: 3

Дніпровський район

38. Баїкін Євгеній Егзбайович СЗШ №126 10 15.05.96 Київ, вул. Новаторів 4, кв. 203 II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з молекулярної біології, біохімії, генетики та селекції. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з хімії довкілля. Табель 9�12

2

1
1 
Всього: 4

39. Гілляка Максим Олександрович технічний ліцей 10 20.11.95 Київ, вул. Леніна, 25, кв. 1, II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, астрономії. 
II місце в національному етапі Міжнародного конкурсу Іntel ISЕF комп'ютерні науки. 
Табель 9�12

2+2 
Всього: 4

40. Давітян Каріна Артурівна НВК "Домінанта" 9 05.10.96 Київ, Дарницький бульвар, б. 3�а,
кв. 61

II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. 
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з загальної біології та біології людини, англійської мови, фольклористики. 
Табель 9�12

2 

2+2+2 
Всього: 8

41. Кулинич Юлія Євгеніївна гімназія № 191 ім. П.Г.
Тичини

9 18.02.97 Київ, проспект Григоренка, 
буд. 3�а, кв. 143

III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, економіки. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з світової літератури. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з екології тваринного світу. Табель 9�12

4 
3+3 
2 
2 

1 
1 
Всього: 16

42. Перегон Ніна Віталіївна технічний ліцей 10 03.08.95 Київ, вул. Новодарницька, 15/1а,
кв.41

II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з хімії довкілля. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії. Табель 9�12

2 
1 
Всього: 3

43 Рожко Вікторія Юріївна гімназія №30 "ЕкоНад" 10 02.11.96 Київ, 02152, вул. Шумського, 4�а,
кв.48

II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з англійської літератури. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з світової літератури.
Друковані роботи в газеті "Зарубіжна література". Участь у "круговому столі" "Конкурентні
переваги України на світовій арені". Табель 9�12

2 

1 

Всього: 3

44. Харитонова Олена Олексіївна ліцей №208 10 06.07. 96 Київ, вул. Плеханова, 6, кв. 125, II місце на Європейській олімпіаді з математики серед дівчат (Кембрідж). 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
Табель 9�12

5 
2 
Всього: 7

45. Хольба Мухаммед Юсеф СШ № 246 8 20.09.96 Київ, б�р Перова, 11�а, кв.38 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. 
Табель 9�12

3 
1 
Всього: 4

46. Щеглов Микита Владиславович ліцей №208 10 01.10.96 Київ, вул. Ентузіастів, 35, кв. 85 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
Табель 9�12

3 
Всього: 3

47. Щемелиніна Анна Олегівна гімназія № 191 ім. П.Г.
Тичини

10 13.03.96 Київ, проспект П.Тичини, буд., 19,
кв. 60

І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови,
української мови та літератури. 
III місце у III (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Табель 9�12

3+3 
1 
Всього: 7

48. Фоменкова Поліна Віталіївна НВК "Домінанта" 10 01.07.96 02192, м.Київ, Дарницький
бульвар, 4, кв. 126

I місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з фольклористики. 
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з хімії довкілля. 
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з географії та геології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. Табель 9�12.

3 

2 

1 

1 
Всього: 7

49. Коломієць Олександр Володимирович НВК "Домінанта" 10 07.06.96 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 10�б,
кв. 48

I місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з історії України, правознавства. 
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з філософії. Табель 9�12.

3+3 

2 
Всього: 8
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50. Зарубінська Ольга Олегівна ліцей міжнародних
відносин №51

10 29.07.96 Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв. 58 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови, історії,
світової літератури, української мови та літератури. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства. 
Друковані роботи: у збірці поезій "Будинок мрій", творчий альманах "Святкові натхнення",
художньо�дослідницька збірка "Етновир". Табель 9�12

4 
3+3+3+3 

2

Всього: 18

51. Бех Альона Анатоліївна Кловський ліцей № 77 10 03.07.96 Київ, вул.Мишуги, 12, кв. 187 I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, правознавства,
біології. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури, географії, російської мови та літератури

3 
2+2+2 

Всього: 9

52. Назарова Марія Давидівна Кловський ліцей № 77 10 07.10.96 Київ, вул. Аістова, 5, кв. 24 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови 4 
Всього: 4

53. Корж Марія Олександрівна гімназія №109
ім.Т.Г.Шевченка

9 03.12.96 Київ, вул. Звіринецька, 65�а, кв. 5 II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з французької літератури. Табель 9�12

5 
2 
1 
Всього: 8

54. Ткаченко Олексій Сергійович природничо�науковий
ліцей № 145

10 11.03.96 Київ, провул. Січневий, 1/25, кв.97 І місце у старшій лізі IV Всеукраїнської олімпіади з робототехніки. 
III місце у III (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
Учасник Всеукраїнської науково�технічної виставки "Майбутнє України". Табель 9�12

6
1 
Всього: 7

55. Хохлов Христофор Володимирович природничо�науковий
ліцей № 145

9 06.02.96 Київ, вул. Акад. Грекова, 12�а, кв.39 II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 
І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 
Табель 9�12

5 
3 
Всього: 8

56. Смирнов Владислав Олексійович природничо�науковий
ліцей №145

10 11.02.97 Київ, вул. Бережанська, 16�а, кв.144 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 
Табель 9�12

4 
2 
Всього: 6

57. Хотяїнцева Наталія Володимирівна природничо�науковий
ліцей № 145

8 01.04.98 Київ, вул. Амосова, 2, кв. 60 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії.
І місце у XIX комплексній олімпіаді з математики, фізики, інформатики "Турнір чемпіонів".
Табель 9�12

4 
3 
2 
1 

Всього: 10

58. Костицька Софія Василівна Український гуманітар�
ний ліцей

10 22.07.96 Київ, вул.Велика Житомирська, 17,
кв.11

II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства,
української мови та літератури. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з історії України. 
І місце у III етапі міжнародного мовно�літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка. Табель 9�12

5 
3+3 

2
1 

Всього: 14

59. Ошлянський Андрій Олегович Києво�Печерський ліцей
№171 "Лідер".

8 10.02.98 Київ, вул.І.Кудрі, 22/1, кв.5 II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 
II місце в письмовій олімпіаді з математики XI Київського Міжнародного фізико�
математичного фестивалю

5 
2 

Всього: 7

60. Юревич Віктор Юрійович Києво�Печерський ліцей
№171 "Лідер"

9 23.09.96 Київ, вул.Аістова, 5, кв.17 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. 
І місце у III (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з мікробіології.

4 
3 
1 
Всього: 8

61. Раздайбедіна Анастасія Сергіївна Києво�Печерський ліцей
№ 171 "Лідер"

10 12.02.96 Київ, вул. Мільчакова, 3, кв.16 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. 
Табель 9�12

3 
Всього: 3

62. Дашков Олександр Олександрович Києво�Печерський ліцей
№ 171 "Лідер"

10 31.10.96 Київ, вул. Теремківська, 12, кв.84 II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики. 
III місце в особистій олімпіаді з фізики XI Київського Міжнародного фізико�математичного
фестивалю. 
II місце в особистій усній олімпіаді з математики XI Київського Міжнародного фізико�
математичного фестивалю. 
II місце в письмовій олімпіаді з математики ХІ Київського Міжнародного фізико�
математичного фестивалю. Табель 9�12

5 
3 
1 

Всього: 8

63. Коростишевський Олександр Віталійович Києво�Печерський ліцей
№171 "Лідер"

10 23.03.96 Київ, бул.Кольцова, 146, кв. 30 II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
III місце в особистій усній олімпіаді з математики XI Київського Міжнародного фізико�
математичного фестивалю. 
II місце в особистій усній олімпіаді з фізики XI Київського Міжнародного фізико�
математичного фестивалю. Табель 9�12

5 
3 
1

Всього: 9

64. Баста Марія Заранівна спеціалізована школа
№88

8 21.09.97 Київ, вул.Чигоріна, 55, кв.76 І місце на Міжнародному конкурсі�фестивалі мистецтв "Арт�преміум". 
III премія І Міжнародного конкурсу�фестивалю "Арфове мистецтво пам'яті Вікторії
Полтарьової". 
І премія на Всеукраїнському конкурсі�огляді за програмою "Нові імена України". 
Гран�прі Всеукраїнського телевізійного проекту "Весняні ластівки" V музичного конкурсу
"Класика і джаз". 
І премія на Українсько�Чеському конкурсі�фестивалі "Золоті зернята України". Лауреат
Сербського телевізійного конкурсу "Новий сад". Табель 9�12

6 
5 

3 

3 
Всього: 17

Святошинський район

65. Козлова Дар'я Геннадіївна ліцей "Еко" № 198 10 18.10.96 Київ, вул. Зодчих, 56, кв.190 II місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт МАН з
всесвітньої історії. 
III місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт МАН з
географічного краєзнавства. 
II місце у Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови (Київський міжнародний університет).
Табель 9�12

2 

1

Всього: 3

66. Чернуха Анастасія Олександрівна ліцей "Еко"  № 198 10 04.07.96 Київ, вул. Ромена Роллана, 76,
кв.137

І місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт МАН з
всесвітньої історії. 
II місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт МАН з
мистецтвознавства. Табель 9�12

3

2 
Всього: 5

67. Мельниченко Анастасія Сергіївна ліцей "Еко" №198 10 05.08.96 Київ, вул. Л. Курбаса, 13, кв.54 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з мистецтвознавства. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географічного
краєзнавства. Табель 9�12

2 
1 
Всього: 3

68. Манойло Марія Миколаївна СШ № 304 10 07.09.96 Київ, вул. Прилужна, буд.4/15,
кв.266

II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. 
Табель 9�12

2 
Всього: 2

69. Кулівник Крістіна Олегівна СШ № 304 9 25.05.97 Київ, вул. Уборевича, 7, кв.145 I місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт МАН з
соціальної психології. Табель 9�12 
II місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт МАН з
французької літератури. 
III місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт МАН з
машинобудування та робототехніки. Табель 9�12

6 

5 

1
Всього: 12

70. Безшапкін Валентин Володимирович гімназія "Академія" 9 31.10.97 Київ, бульвар Кольцова, 18, кв.159 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології.
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з географії, геології. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції. Табель 9�12

2 
2+2 

1 
Всього: 7

71. Лозинський Олександр Романович гімназія східних мов № 1 9 10.07.97 Київ, вул. Доброхотова, 5, кв.140 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад зі східних мов (японська).
Табель 9�12

3 
1 
Всього: 4

72. Веретеннікова Вікторія Костянтинівна СШ№197 10 15.05.95 Київ, вул.Симиренка, 13, кв.54 II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з екології рослинного світу. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з світової літератури.
Табель 9�12

2 

1 
Всього: 3

73. Янауер Мечислав Мирославович СШ№ 185 9 18.03.97 Київ, пр. Палладіна, 24, кв. 110 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
Табель 9�12

2 
1 
Всього: 3

74. Яровікова Марія Михайлівна СШ№ 185 10 14.01.96 Київ, вул. Депутатська, 5, кв. 11 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних
технологій. Табель 9�12

2 
Всього: 2

75. Бєлік Євгеній Ігорович СШ № 304 10 02.01.96 03179, м. Київ, вул. Чорно�
бильська, 10, кв. 58, 452 00 18

І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з інформаційно�комунікаційних систем та технологій. Табель 9�12.

3 
Всього: 3

76. Романова Оксана Сергіївна спеціалізована школа
№112 ім. Т.Г.Шевченка

8 24.03.98 Київ, вул. Предславинська, 29,
кв.32

І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. 
Табель 9�12

3 
Всього: 3

77. Сікорська Валерія Володимирівна спеціалізована школа
№112 ім. Т.Г. Шевченка

10 17.08.96 Київ, б�р.Івана Лепсе, 31, кв. 35 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства. 
І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з української літератури, німецької літератури. Табель 9�12

3 
3+3 
Всього: 9

78. Глушко Софія Михайлівна ліцей "Голосіївський"
№241

9 30.09.97 Київ, пр�т Гоголівський, 100/2,
кв.24

І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, географії. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. Табель 9�12

2+2 

Всього: 7

79. Ковалець Софія Іванівна ліцей "Голосіївський"
№241

10 15.09.96 Київ, вул .Кустанайська, 11, кв.48 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
Табель 9�12

4 
3 
Всього: 7

80. Курач Віктор Михайлович ліцей "Голосіївський"
№241

9 26.11.96 Київ, пр�т. Голосіївський, 19, кв.187 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. 
III місце у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, географії. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з археології. Табель 9�12

2 

1+1 
1 
Всього: 5

81. Козак Тамара Павлівна гімназія №179 м. Києва 9 1997 Київ, вул. Ломоносова, 81, кв. 904 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з експериментальної фізики.
III місце у II етапі (міському) 1 Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
III місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з екології рослинного світу. Табель 9�12

3 
3 

1 
1 
Всього: 8

82. Воронцева Аліна Ігорівна ліцей №227 ім. М. М .
Громова

10 21.05.96 Київ, вул.Вільямса, 17/11, кв.31 І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з астрономії та астрофізики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з світової літератури.
Табель 9�12

3 

1 
Всього: 4

Дарницький район

83. Геселева Катерина Олексіївна Скандинавська гімназія 8 15.06.98 Київ, пр. Бажана, 10, кв. 173 II місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад зі світової літератури. 
Табель 9�12

4 
3 
2 
Всього: 9

84. Козаченко Святослав Ігорович гімназія "Діалог" 9 17.03.97 Київ, вул. Княжий Затон, 4, кв. 221 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. 
Табель 9�12

3 
Всього: 3

85. Немеш Марина Валеріївна гімназія "Діалог" 10 25.02.96 Київ, вул. Вишняківська, 8, кв. 203 І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з релігієзнавства та історії релігії. Табель 9�12 

3 
Всього: 3 

86. Кравченко Катерина Сергіївна ліцей "Наукова зміна" 10 28.08.96 Київ, пр. Григоренка, 28, кв. 45 І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�дослідницьких робіт
МАН з географічного краєзнавства. 
І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. Табель 9�12 

3 
3 
1 
Всього: 7 
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 7 листопада 2012 року

Історія кімоно на власні очі
В столичному планетарії показують традиційний японський одяг
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

ATMASFERA 360 презент є
вистав “Кімоно. Три сто-
ліття японсь ої моди”, де
представлені ні альні
вбрання з приватних о-
ле цій, отрі вдя али в
Японії в XIX-XXI століттях.
Е спозицію с проводж ють
равюри та с вої япон-
сь их х дожніх ш іл, ляль-
и та предмети поб т , а
льт рна про рама перед-

бачає майстер- ласи з
японсь их видів мистецтв
та по азові вист пи.

Сучасний тип кімоно бере свій по�

чаток від косода — нижнього вбрання

аристократії епохи Хейян, яке, на від�

міну від багатошарових нарядів з ши�

рокими рукавами, було з короткими

та складало основний одяг самураїв.

Саме в XIX столітті кімоно почали

оздоблювати яскравими орнамента�

ми та картинами. На японську моду

впливали куртизанки, які придумува�

ли дизайнерські вбрання, а також ку�

пецькі доньки, які переймали ці нові

віяння. Наприкінці XX століття шов�

кові кімоно могли носити вже всі

японки, незалежно від статусу. А в

XXI столітті кімоно залишилося як

парадне вбрання на особливі події та в

якості простих літніх халатів юката.

Простежити розвиток японського

традиційного вбрання пропонує ви�

ставка “Кімоно. Три століття япон�

ської моди”. Більшу частину експози�

ції складає колекція “1001 кімоно”

росіянки Олександри Баркової, яка

викладає в Університеті історії куль�

тур. “Моїй колекції всього п’ять ро�

ків, і вона покликана познайомити

глядачів з традиційною японською

культурою, вираженою через кімоно,

— розповіла “Хрещатику” Олексан�

дра Баркова. — Я збираю кімоно не за

їх красу, а, перш за все, звертаю увагу

на історичну цінність, щоб було що

розказати. В Україні моя колекція

представлена вже вдруге, але такого

розкішного оформлення ще не було”.

На виставці відвідувачі побачать

ретроспективу святкових і церемоні�

альних вбрань, рідкісні кімоно ручної

роботи, розшиті золотом і сріблом,

ритуальні самурайські хакама і хаорі,

накидки воєначальників дзімбаорі,

костюми акторів театру кабукі і но.

В першому залі привертають увагу

хлопчачі кімоно з фабричної тканини

з малюнками танків, літаків — дань

передвоєнній епосі. Такі хаорі�кімоно

діти вдягали на колективні дні наро�

дження, що святкувалися в 3,5 і 7 ро�

ків. Також можна побачити жіноче кі�

моно з качечками�мандаринами —

символом любові та вірності, та чоло�

вічу верхню накидку з зайцем. На від�

міну від слов’янських традицій, де ця

тварина означає боягузтво, вбрання з

зайцем могли носити навіть самураї,

адже в Японії це символ хитрості та

хоробрості. Тут представлені і фурісо�

де — дівчачі кімоно з довгими рукава�

ми, що вдягали на урочисті події. До

речі, спочатку жіноче кімоно було ба�

гатошарове — японські дами могли

одягати до 12 шарів (нижніх та верх�

ніх) одягу. В такому вбранні можна

було хіба що сидіти, тож таким чином

вони підкреслювали свій статус.

В другому залі гостей зустрічають

чорні томесоде, парадні кімоно для

одружених жінок, які вони вдягали,

наприклад, на весілля дітей. Чорний

колір в Японії довгий час був офіцій�

ним та найсвятковішим, його обирали

аристократи та самураї. Це пов’язане з

тим, що чорна фарба була в ті часи

найдорожча. А різноманітні малюнки

та орнаменти ховалися на вивороті. В

цьому ж залі представлені кімоно, ви�

готовлені в унікальній техніці шибо�

рі — вузлуватого фарбування, що ви�

конувалося вручну, а також кімоно для

сеппуку (ритуалу самогубства).

В третьому залі можна побачити

весільні мантії учікаке, урочисті кімо�

но самураїв і навіть костюм імпера�

торського двору епохи Мейдзі, про

яку розповідає фільм “Останній са�

мурай”. Крім того, тут представлені

наряди, котрі використовували на

зйомках фільму “Мемуари гейші”.

Втім, Олександра Баркова переко�

нує, що ці наряди мають такий же

стосунок до традиційної Японії, як

морська свинка до моря. “Режисер

стрічки, в першу чергу, орієнтувався,

як це вбрання буде виглядати в кадрі,

але справжня гейша цього б ніколи

не вдягла, — говорить вона. — На�

приклад, кімоно, в якому героїня ви�

конує відомий танок зі снігом, поєд�

нує в собі риси вбрання актора, наре�

ченої та куртизанки”. Кімоно гейші

для фільму можна одразу порівняти зі

справжніми кімоно гейші. Вони, нав�

паки, відрізнялися скромністю та

простотою, бо мали підкреслювати

красу кожного її руху. Завершують

подорож історією кімоно сучасні яс�

краві вбрання.

Експозицію супроводжують гра�

вюри і сувої японських художніх

шкіл, роботи легендарних майстрів

Кано і Утагава, зокрема зірки япон�

ської гравюри Утагава Куніесі. На них

постають відомі актори середньовіч�

ної Японії, великі воїни і правителі, а

також найвідоміші куртизанки та

гейші. Крім того, на виставці пред�

ставлені численні ляльки японських

майстрів, ордени, різноманітні виро�

би, як�то: ритуальна серветка чи жі�

ночі шпильки.

У рамках виставкового проекту

проходитиме велика культурна про�

грама. Зокрема заплановано шоу

японської моди, фестиваль аніме.

Окремою частиною програми стане

показ повнокупольних планетарних

шоу від японської студії Коган. Про�

тягом тижня на виставці проходять

екскурсії, а вихідними відбудуться

майстер�класи з орігамі, виготовлен�

ня листівок, настільної гри го, демон�

страції мистецтва ікебани та показові

виступи по кі�айкідо. Розклад подій

шукайте на сайті www.fashion�

kimono.com. Виставка триватиме на

другому поверсі планетарію (Велика

Васильківська, 57/3) до 13 січня

Новий прое т пропон є здійснити подорож по трьом століттям японсь ої моди

О рім вбрання, в е спозиції представлені равюри, предмети поб т та ляль и
японсь их майстрів

Тиждень 
позитивного 
мистецтва
У місті триває 
виставка�конкурс сучасних 
художників
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В Центральном Б дин х дожни а від рилася VI Між-
народна вистав а- он рс с часно о мистецтва “У раїн-
сь ий тиждень мистецтв” (Ukrainian Art Week) сезон
“Осінь-2012”. В е спозиції представлено понад 300 ро-
біт — це живопис, рафі а, фото рафія, с льпт ра і
де оративно- жит ове мистецтво від майже 150 час-
ни ів з У раїни, Росії, Італії.

Виставка проходить двічі на рік, починаючи з 2009 року, і знайомить з твор�

чістю художників, які працюють в різних жанрах та напрямках. Головна мета

проекту — представити авторів широкій аудиторії глядачів і фахівців, проде�

монструвати потенціал нового покоління майстрів образотворчого мистецтва.

Цього року кияни зможуть оцінити не лише твори українських авторів, а й їх

італійських колег у спеціальному проекті “Дві сторони єдиного”.

“Митці, роботи яких можна побачити на Ukrainian Art Week, дуже різні — є

відомі, яких ми запрошували взяти участь, є менш відомі, але хороші художни�

ки, а також студенти, початківці. Ми шукали учасників по Інтернету, на Андрі�

ївському узвозі, на виставках, — розповіла “Хрещатику” генеральний директор

“Українського тижня мистецтв” Олена Ящук.— Головними нашими критері�

ями були мистецький рівень, спрямованість на позитив та щирість”. Всі пред�

ставлені роботи візьмуть участь у конкурсі за різними категоріями, як�то: жи�

вопис, графіка, скульптура, фотографія та інші. Оцінюють їх члени журі, заслу�

жені діячі мистецтва, художники, а автори найкращих робіт будуть нагородже�

ні під час закриття експозиції 11 листопада.

“Кожний відвідувач знайде на виставці цікаві роботи до смаку, головне —

довіритися власній інтуїції та відчуттям”,— запевняє Олена Ящук. І, дійсно,

палітра представлених творів вражає: натюрморти, портрети, пейзажі, абст�

ракції, моделі автомобілів, морські види, коні та давньоруські персонажі. У

другому залі привертають увагу енергетичні та яскраві картини Вікторії Пре�

обРАженської. “Я є засновницею нового напряму в мистецтві — Космічне

Полімистецтво Третього Тисячоліття. Це багатожанрове мистецтво: зі спон�

танних картин виходить музика, з музики — поезія, далі — пісня, разом утво�

рюється спонтанний танець. Така багатожанрова творчість насичена косміч�

ними вищими духовними вібраціями, — поділилася з “Хрещатиком” Вікторія

ПреобРАженська. — Всі мої картини взаємопов’язані, це свого роду космічні

листівки. Наприклад, “Блакитне сонце Атлантиди” розповідає про минуле

нашої цивілізації, а “Величчя”, де зображене сонце, що завжди шанувалося у

народів світу, символізує перемогу Світла, величчя світобудови”. За словами

художниці, самобутня творчість прийшла до неї раптово, забажалося взяти

пензлі, фарби та працювати. Спочатку були невеличкі роботи, написані аква�

реллю чи акрилом, далі вже олійні картини. “Так само спонтанно створюю

музику, з дитинства пишу поезію, є й танці як містеріальне мистецтво. Разом

вони утворюють гармонійне представлення творчості”, — вважає ПреобРА�

женська. Тезу, що талановита людина є талановитою у всьому, доводить ще од�

на молода художниця Наталя Волотовська. “Я лікар�офтальмолог, а за другою

освітою фахівець з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, проте я

малюю, ілюструю книжки, займаюся вокалом, пишу романи, поезію та беру

активну участь в різноманітних заходах міста, району, всеукраїнських та між�

народних, — розповіла вона “Хрещатику”. — Якщо медик хоче дарувати сво�

їм пацієнтам одужання, він повинен бути різнобічним, і за допомогою мис�

тецтва відкривати очі на добро. Він повинен лікувати не лише скальпелем чи

пігулкою, а й використовувати слово. В картинах же для мене найважливі�

ше — це передати почуття любові”.

Окрім самої експозиції, порадує відвідувачів і освітня програма майстер�

класів. Гостей заходу чекають цікаві заняття з живопису, графіки, розпису на

тканині з використанням техніки “холодний батик”, виготовлення ляльок�мо�

танок, малювання карикатур.

Долучитися до мистецтва в Будинку художника можна до 11 листопада. Вхід

на виставку вільний, а всі представлені тут твори можна придбати
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 20.11.2012 ро о 10.00
роз лядатиметься цивільна справа № 2604/22394/2012 за позовом Бой а Андрія
Володимировича до ЗАТ "ГОРОД-САД" про розірвання до овор та відш од вання
збит ів.

ЗАТ "ГОРОД-САД", останнє відоме місце знаходження: м. Київ, в л. Мечни ова,
20, ви ли ається в с дове засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності на підставі наявних
матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця , 5, аб. № 202. С ддя Ластов а Н.Д.

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

сфери правління Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотсь ий, 41,
Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація, відділ
з питань майна ом нальної власності, імн.№№352, 359, телефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд - 10 робочих днів з дня п блі ації.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 292-00-15).

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 559-39-34).

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 04.12.2012 ро на 11.30 відповідача по
справі за позовом Кравч Михайла Михайловича до Т ачен о Марії Володимирівни
про визнання особи та ою, що втратила право орист вання житловим приміщенням.

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

С ддя В.О. Волошин

Втрачене свідоцтво про приватизацію житла, зареєстроване на ім'я

Сап н Любові Гри орівни, за адресою: м. Київ, в л. Вербиць о о, 4-а,

в. 15, вважати недійсним.

п/п Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон) Хара теристи а Місцезнаходження

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання приміщення Орендна
плата, рн

1

Управління освіти
Солом'янсь ої районної

в місті Києві
державної адміністрації

03087, м. Київ, в л. Пітерсь а, 12,
тел. 242-21-71,
фа с 242-21-71

2 поверх,
ДНЗ № 63 в л. Кадетсь ий Гай, 5 11,55 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
0,56

(за 1 один )

2 2 поверх,
СЗШ №166 в л. Єревансь а, 20 45,60 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
4,28

(за 1 один )

3 1 поверх,
СЗШ "Беріз а"

в л. Солом'янсь а, 19
"А" 10,80 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
0,57

(за 1 один )

4 1 та 2 поверхи,
СЗШ №60 в л. Вол о радсь а, 1/2 236,64 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність та інш діяльність сфері спорт
11,21

(за 1 один )

5 1 поверх,
СЗШ №654 в л. Виборзь а, 51/53 17,64 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
0,72

(за 1 один )

6 4 поверх,
СЗШ №26

просп. Космонавта
Комарова, 32 55,20 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
2,68

(за 1 один )

7 3 поверх,
ш ола №173 просп. Відрадний, 20 60,20 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
3,15

(за 1 один )

8 3 поверх,
ДНЗ №197 в л. Ернста Федора, 10 20,0 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
0,89

(за 1 один )

9 1 поверх,
СЗШ — інтернат №2

в л. Ян еля А адемі а,
12/2 43,8 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність
2,18

(за 1 один )

10 КП "Дире ція з правління та
обсл ов вання житлово о фонд "
Солом'янсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації

03186, м. Київ, в л. Соціалістична
6, тел. 249-46-96, фа с 249-48-18

напівпідвал в л. Донець а, 57 А 25,70 Розміщення офісно о приміщення ор анізацій інших
видів діяльності

91,10
за 1 в.м

11 1 поверх в л. Оча івсь а, 3/8 102,3 Розміщення офісно о приміщення ор анізацій інших
видів діяльності

107,90
за 1 в.м

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на листопад 2012 р.

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

7 середа
Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

8 четвер
КАМІННА ЗАЛА

ПРЕМ'ЄРА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

9 п'ятниця
10 с бота

Ярослав Стельмах ЕММА "спо са та бажання"
за романом Г.Флобера "Мадам Боварі"

10 с бота
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та
цимісом за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

11 неділя
13 вівторо

КАМІННА ЗАЛА
ПРЕМ'ЄРА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

14 середа
15 четвер

Фелі с Міттерер ЖІНКИ МОЦАРТА ("ВЕБЕРИ")
страшна омедія

16 п'ятниця
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

17 с бота
18 неділя

Іван Т р енєв МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
(Місяць на селі) вистава на 2 дії

20 вівторо
КАМІННА ЗАЛА

Roland Schimmelpfennig Роланд Шіммельпфенніґ
PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

21 середа
22 четвер

Жан-Батіст Мольєр
УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії

23 п'ятниця
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та
цимісом за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

23 п'ятниця
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

24 с бота
Семен Злотні ов

ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ розд ми з привод …

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місце-
зна-

ходження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт и

1

Дніпровсь а районна в
місті Києві державна
адміністрація (02094,
м. Київ, б льв. Праці,

1/1)

підвал б льв.
Праці, 1/1 249,85

розміщення
афетерію без
здійснення

продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 39,86 9958,01

Необхідні мови:

1. Забезпечити вартість омпле сних обі-
дів для співробітни ів на рівні 25-30 рн.

2. Режим роботи афетерію має відповідати
режим роботи адміністративної б дівлі

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір тиж-
невої оренд-
ної плати, рн

Приміт и

1
Управління освіти Дніпровсь ої районної в

місті Києві Державної адміністрації
(м. Київ, просп. Мир , 6-а, тел. 292-03-98)

1 поверх
в л.

Ент зіастів,
1/5

116,10
Приватний

навчальний за лад
освіти (по одинно)

2 ро и 364 дні 4,03
за 1 од. 88,66

Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

2
Управління освіти Дніпровсь ої районної в

місті Києві Державної адміністрації
(м. Київ, просп. Мир , 6-а, тел. 292-03-98)

1 поверх
в л.

Кибаль-
чича, 7

95,16
Приватний

навчальний за лад
освіти (по одинно)

2 ро и 364 дні 4,87
за 1 од. 48,70

Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці пройде фестиваль
"Спорт проти наркотиків, тютюну 
та зловживання алкоголем"
У рам ах спортивно о фестивалю "Спорт проти нар оти ів, тютюн

та зловживання ал о олем" з 9 листопада нинішньо о ро по 25 трав-
ня 2013 р. відб ватим ться зма ання з ф тбол серед дорослих та ди-
тячо-юнаць их оманд столиці. Відповідне розпорядження підписав
олова КМДА Оле сандр Попов. Проведення спортивно о фестивалю
ініціювала все раїнсь а бла одійна ор анізація "Спорт проти нар о-
ти ів, тютюн та зловживання ал о олем". Зма ання з ф тбол серед
дорослих та дитячо-юнаць их оманд відб ватим ться на спортивних
майданчи ах на території пляж "Венеція", що на Долобець ом ос-
трові Гідропар

Фехтування. Українські спортсмени здобули 
три медалі на етапі Кубка світу
У Києві завершився юніорсь ий етап К б а світ з фехт вання. Наші

спортсмени ідно вист пили на цих зма аннях, виборовши 3 медалі,
інформ є офіційний сайт ФХУ. У раїн а Ксенія Пантелєєва завоювала
срібн на ород . У фіналі вона пост пилася росіянці Юлії Бахаревій.
Розвито поєдин б в справді драматичним. Про раючи Бахаревій з
рах н ом 7:12, Ксенія з міла зрівняти йо о 12:12. Далі спортсмен и
обмінялися двома обопільними ата ами, і рах но став 14:14, але да-
ча б ла на боці росіян и, я а з міла відповісти точною онтрата ою на
фінальн ата раїнсь ої спортсмен и. Підс мо бою — 15:14 на о-
ристь Юлії Бахаревої. Та ож др ою стала вітчизняна шабліст а Аліна
Комащ . У півфіналі вихован а Валерія Шт рбабіна здоб ла перемо-

в зма анні з білор сь ою спортсмен ою Дариною Андреєвою
(15:10), а фіналі пост пилася росіянці Дарині Антоновій (13:15). У
зма аннях юніорів єдин медаль для національної збірної здоб в Кос-
тянтин Воронов. У фіналі чень Анатолія Шлі аря пост пився амери-
анцеві Джеффрі Лосс (12:15). Бронзові на ороди дісталися р зин-
сь ом спортсменові Сандро Базадзе і росіянин Дмитр Данилен-
о

Теніс. Ольга Савчук стартувала з перемоги 
на турнірі в Індії
У П ні (Індія) на т рнірі WTA Challenger Royal Indian Open з призовим

фондом 125.000 $ тривають матчі першо о ола. 25-річна раїнсь а
тенісист а Оль а Савч , я а займає в світовом рейтин 196-е міс-
це, здоб ла перемо над 157-ю ра ет ою світ 20-річною япон ою
К р мі Нара з рах н ом 6:2, 6:2. За 1 один 7 хвилин і рово о час
Савч зробила п'ять брей ів і лише один раз втратила свою подач .
Обидві спортсмен и ви онали по два ейси, при цьом япон а шість
разів помилилася на подачі. Тепер в їх особистом протистоянні ра-
їн а поперед з рах н ом 2:0 Наст пною с перницею Оль и Савч
стане переможниця матч між першою сіяною росіян ою Ніною Брат-
чи овою і представницею Тайваню Н днідой Лонжнам, що займає в
рейтин WTA 205- позицію

Температура +4°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +7°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +5°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 6м/с

Вологість повітря 65 %

Прогноз погоди на 7 листопада 2012 року

ОВНИ, я що женетеся за плотсь ими пристрастями, сподіва-
ючись отримати тілесн насолод — даремно марн єте сили, вам
потрібен справжній др і партнер, альтр їстичний, різнобічно роз-
винений, що б де відповідати д ховним інтересам та подобан-
ням.
ТЕЛЬЦІ, навіть оли ваша ціль, я примара, то з’являється, то

зни ає за обрієм, все одно ріш че ро йте вперед, оді топтати-
ся на місці, терзати себе, що б ло — те б р’яном поросло, але
врах йте ір ий досвід попередніх помило , тоді перед вами від-
риються щасливі двері.
БЛИЗНЯТА володіють блис чою ер дицією, втім, це не привід

для хиз вань, ш айте сенс б ття, від оп йте зерна істини в оло-
сальних масах інформації, на я их сидите, я на міш з золотом.
Для п блі и ви взірець, вас обожнюють, тож ожне слово має б -
ти ар ментоване і прод мане.
РАКИ, не ставте свої бажання та потреби на п’єдестал, тіль и на

тлі взаємодопомо и, пова и до інтересів омпаньйонів та шлюбних
партнерів можна поб д вати мости ділової співдр жності й розба-
атіти. Власниць им інстин там, я на любовних, та і ділових
фронтах — зась!
ЛЕВИ, ожен ваш ро під прицілом оточення, одна це не на-

тя аби ви е оїстично зайнялися власною персоною, начхавши на
інших, прибор айте Е о, я е р йн є сімейний ф ндамент, щасливі
шанси надійд ть лише через домочадців. Любіть дітей, родин ,
свято ви он йте бать івсь і обов’яз и.
ДІВИ, збентеженість, страхи, триво и, таємні підозри — то рі-

ховні шла и д ші, я і потрібно " тиліз вати", виженіть еть із вн т-
рішньо о храм т чорн примар , бо вона заважає спішно реалі-
зов ватися на сл жбі, роз ривати в собі творчий потенціал, я ий є
р шієм ар’єрно о сходження. У тр довом оле тиві не створюй-
те напр ження, а збері айте здоровий мі ро лімат.
ТЕРЕЗИ, хочете б ти в парі — опанов йте роль любовно о "де-

тонатора", вчіться запалювати та підтрим вати во онь романтич-
но о феєрвер а, одними товарись ими стос н ами союз не с рі-
пити! Я що для повно о щастя бра є рошей, доля їх пошле, ре-
алізація власних бажань має відб ватися за спонсорсь ої підтрим-
и, одна і ви не бідня и, тож роз ошелюйтеся!
СКОРПІОНИ, рити анство, помпезність, зверхнє ставлення

до людей, що меж є з манією величі, є з бним, вчіться мирно
ладити з оточенням, розв’яз вати с ладні проблеми по-др жньо-
м , тіль и д х братсь о о взаємороз міння вас обері атиме від
не араздів вдома та на роботі. Ви енер етичний детонатор, що
вселяє вір в себе тим, хто бід є чи занепав д хом. Запалюйте і
надихайте!
СТРІЛЬЦІ, живіть сьо одні і зараз, а майб тнє — то не ваш ло-

піт, воно само за себе пот рб ється. Робити став на світле зав-
тра, б д вати плани не треба, то ж равель в небі, вірт озно ви о-
ристов йте збі обставин на свою ористь. Завдя и се с альності,
мітливості, бойовом ент зіазм це вдасться вам на слав . І ви-
ставте ім нні бар’єри смирення, щоб вір с ордині не вразив вас!
КОЗОРОГИ, в ам йте заздрощі, не зазіхайте на ч жі надбання

(матеріальні, моральні, інтеле т альні), хапнете зайво о — доля
вил чить б дь-я им чином, навіть через злодіїв, енер етичних вам-
пірів мож ть проявитися її виховні заходи, аби ви свідомили свій
хибний напрямо . Заробляйте, міло хазяйн йте і достато завжди
б де вашій хаті! На др зів, що вам зобов’язані чи забор вали,
не сваріться, з одом розплатяться. Я що зад мали пожвавити ін-
тимне б ття, не вдавайте з себе "недотро ", а виходьте на роман-
тичне полювання!
ВОДОЛІЇ, оли вас хоч ть зали ати і відвести до вінця, не бри-

айтеся, а постарайтеся розставити всі рап и над "і", посл хавши
свій вн трішній олос. Я що поставили перед собою бла ородн
мет , все йтиме я по масл . У діловом союзі не переш оджайте
ініціативі напарни а, адже він раще бачить сит ацію та відч ває
потреби п блі и наба ато либше, ніж ви. Кар’єристам доведеться
тримати бій за посад , боротися з тоталітарним шефом, завзято
відстоюючи свої права. Ува а Водоліям-начальни ам: жалійте бідо-
лашних підле лих!
РИБИ, для підтрим и здоров’я, висо о о життєво о тон с вам

дозволяється літати на рилах рожевих ілюзій, втілювати творчі
фантазії на любленом поприщі, лін ватися, а ріти ч ба за іль-
ох, навантаж ватись непосильною роботою, я а не до д ші, про-
типо азано. Зароблені роші (навіть вели і) то о не варті

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  7  Л И С Т О П А Д А

ранок день вечір

Тріумф столичних 
баскетболістів
"Будівельник" та БК "Київ" здобули перемоги у Суперлізі

Початок матчу між "Буді

вельником" та "Азовмашем"

проходив у рівній боротьбі.

Жодна з команд тривалий

час не могла відірватися бо

дай на 4 очки вперед. Зви

чайно, непоступлива гра ду

же подобалась місцевій пуб

ліці, але було помітно, що

баскетболісти дещо нерву

ють від такої напруги. Варто

зазначити, що наставник

"Будівельника" Айнарс Ба

гатскіс здивував вибором

стартової п’ятірки. Замість

результативного Малкольма

Ділейні, який чудово увій

шов у гру своєї нової коман

ди, на майданчику з’явився

досвідчений Дайнюс Ша

ленга. Втім, у ці хвилини

найактивнішим у складі ки

ян був Георгі Цинцадзе. По

при своє амплуа захисника,

грузинський баскетболіст

вправно виконував не лише

прямі обов’язки, а й резуль

тативно діяв у атаці. Щодо

маріупольців, то підопічні

Александара Кесара майже

всю чверть діяли на рівних з

киянами і лише під завісу де

сятихвилинки помітно роз

слабилися і дозволили "гла

діаторам" вирватися вперед

на 4 очки — 23:19.

У другій чверті швидкості

значно зросли. Суперники

почали проводити стрімкі

атаки без довгих розіграшів,

але поспіх суттєво вплинув

на якість завершальних дій.

За такої гри "азовмашівцям"

вдалося не лише скоротити

відставання, а й вирватися

уперед. І на велику перерву

гості пішли в якості ліде

рів — 45:40.

Перепочинок далеко не

однаково вплинув на коман

ди. Якщо "Азовмаш" на тре

тю чверть вийшов дещо роз

слабленим, то гравці "Буді

вельника" були налаштовані

на перемогу. Лише 2 хвили

ни знадобилося "гладіато

рам", аби здійснити вража

ючий ривок 9:0. Маріупольці

зовсім не очікували такого

напору, але нічого не могли

вдіяти. У цій чверті продов

жив результативно кидати

захисник "Будівельника" Ге

оргі Цинцадзе і досить

швидко перевага киян була

вже двозначною. Шкода, але

"азовмашівці", які на рівних

діяли у першій половині гри,

знітилися і зовсім не чинили

опору. Цим скористалися

столичні баскетболісти і вже

у третій чверті стали недо

сяжними для суперника.

Заключна десятихвилинка

пройшла у рівній боротьбі,

але на це вплинула, швид

ше, розслабленість киян,

аніж настирність гравців

"Азовмашу". У підсумку гос

ті зуміли скоротити відста

вання, але їм не вдалося

уникнути розгрому. "Буді

вельник" переміг з рахунком

90:70. Після матчу настав

ник переможців Айнарс Ба

гатскіс пояснив відсутність

лідера атаки Малкольма Ді

лейні: "Перед зустріччю ми

дещо побоювалися суперни

ка, адже Малкольм Ділейні

вже у попередньому матчі

грав з травмою і, аби не ус

кладнити баскетболісту по

шкодження, я залишив його

на лавці запасних. В цілому

ми провели вдалий матч

проти серйозної команди.

Радий, що нам вдалося пе

ремогти, до того ж дуже

впевнено".

Дещо важчим видався матч

для баскетболістів БК "Київ",

суперником якого став БК

"Донецьк". Матч із перемін

ним успіхом контролювали

обидві команди, а вирішаль

ною стала заключна чверть,

яку впевненіше провели ки

яни. У підсумку БК "Київ" пе

реміг з рахунком 79:71
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Цей день в історії 7 листопада

1855 — народився Дмитро
Яворниць ий, раїнсь ий істори ,
археоло , етно раф, фоль лорист,
письменни , а адемі АН УРСР
1867 — народилася Марія

С лодовсь а-Кюрі, франц зь ий
фізи і хімі польсь о о похо-
дження, дворазовий Нобелів-
сь ий ла реат
1902 — народилася Рина Зе-

лена, російсь а іноа триса
1913 — народився Альбер Ка-

мю, франц зь ий романіст, філо-
соф, п бліцист
1917 — почалась Жовтнева

революція 1917 ро
1922 — Хар ові заснований

У раїнсь ий драматичний театр
імені Тараса Шевчен а
1928 — Хар ові офіційно від-
рито б дівлю Держпром , один
з перших раїнсь их хмарочосів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Захисни БК "Київ" Джастін Робінсон (з м'ячем) допомі своїй оманді 10-ма набраними оч ами
матчі проти БК "Донець "

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У бас етбольній С перлізі У раїни відб вся
чер овий т р. Обидві столичні оманди, я і
бер ть часть цьом т рнірі, здоб ли
впевнені перемо и над своїми с перни ами.
БК "Київ" на своєм майданчи приймав
остей із Донець а. У підс м "вов и" свят-
вали спіх із рах н ом 79:71. У іншом

матчі віце-чемпіон раїни "Б дівельни " ви-
явився сильнішим за марі польсь ий "Азов-
маш" — 90:70. Після 11 зі раних т рів БК
"Київ" зами ає т рнірн таблицю, а ось "Б -
дівельни " переб ває на третьом місці.
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